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Puiku, Draugai!
Iš Los Angeles.

Rašo A. BIMBA

Kalbu į brooklyniečius. ži
note, Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto centre darbas di
dėja. Mat, drapanų ir čevery
kų rinkliava pradeda įsisiū
buoti. Siuntiniai ateina iš visur. 
Juos reikia peržiūrėti ir su
tvarkyti.

Todėl prašome talkon! Nors 
sykį į savaitę ateikite ir vaka
rą praleiskite centre. Darbo 
surasite. Ypatingai vėl prašo
me siuvėjas ir siuvėjus. Daug 
turime drapanų, kurias reikia 
pataisyti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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Sekmadienį buvau So. Bos
tone. Turėjome vietinę konfe
renciją. Konferencija buvo su
šaukta apkalbėjimui Lietuvos* 
žmonių šelpimo. Pavyko gerai.

Tikiu, kad išrinktas komite
tas iš penkių veiklių draugų 
darbuosis gerai. Be to, konfe
rencija išrinko specialę komi
siją pravedimui drapanų rink
liavos.

Visi džiaugiasi, kad Lietuva 
išlaisvinta. Pažangiosios visuo
menės troškimas išsipildė. Lie
tuva vėl laisva darbo žmonių 
respublika!

Visi nori jos žmonėms pade-Į 
ti atsistoti ant kojų.

Vengrijoj Verda Kova tarp 
Naujosios Nacių Valdžios 

Ir Horthy Šalininkų
London. — Vengrijos so

stamiesčio Budapešto radi
jas skelbė, kad susidarė 
naujoji naciškų vengrų val
džia su F. Szalasi pryšaky- 
je. Admirolas Horthy, bu
vęs vyriausias vengrų val
dovas ir karaliaus pava
duotojas, tapo pašalintas, 
sako tas radijas. Tai 
kad jis prašė Sovietų 
tu talkininkų taikos.

Naujieji hitleriniai 
grijos valdovai pasakojo, 
kad Horthy paskui atšau- 

Lankiausi So. Bostono Lietu- kęs tą taikos prašymą. Jie 
vai Pagelbos Teikimo Komite-'įr per radiją skaitė tą neva 
to skyriaus centre ant Broad-j Horthy’o atšaukimą/ Bet 

nužiūrima, jog patys naciai 
Horthy’o vardu pasidirbo

tai-

kad 
per-

way. Vieta labai tinkamai 
įrengta. Mačiau gatavai pa
ruoštų ir į popierinius baksus 
sudėtų pora tūkstančių svarų 
drapanų. Tuojau bus išsiųsta 
Brooklynan.

Po konferencijos, tikiu, dra
panų ir čeverykų rinkliava dar 
daugiau pagyvės.

Well, Municipalėj Salėj tu

todel, 
ir ki-

Ven-

atšaukimą jo prašymo 
kytis.

Berlynas džiaugėsi, 
vokiečiai laimėję pilną 
galę Budapešte.

Tapo pavaryti iš koman
dos vengrų generolai kaip 
nepatikimi hitlerininkams. 
Nacių komanda skelbė, kad 
perversmas Vengrijos val
džioje, esą, nepadaręs jokio 
skirtumo fronte prieš So
vietus.

Vienas Budapešto Radijas Sa
kė: Paliaubos Padarytos
London. — Pranešimai, 

atėję per bepusiškus kraš-
(Tąsa 5-me pusi.)

Į PIETŲ VAKARUS NUO 
RYGOS APSUPTI NACIAI

VIS LABIAU SUVERŽIAMI
Well, Municipalėj Salėj tu- London.— Raudonoji Ar

ėjome masinį mitingą. Brisi- mjja pradeda siekti Liepo- 
minė man įvykis prieš du me- jos priemiesčius.
tu. Lietuva buvo pavergta. Mi- j vakarus ir pietų vaka- 
tingas buvo sušelpimui Lietu-rug nu0 R raudonar- 
vos pabėgėlių Tarybų Sąjun-I 
gos gilumoje. Man teko ir ta-i 
da kalbėti.

Mitinge buvo Keleivio re
daktorius Michelsonas. Vietoj 
aukų Lietuvos žmonėms, . 
kepurėn įmetė nupiešęs ant 
baltos popieros didelę juodą 
hitlerinę špygą!

Sekmadienio mitinge to kry
žioko nebebuvo. Nebebuvo 
hitlerinės špygos.

miečiai atėmė iš vokiečių 
geležinkelio stotis Lielupę, 
Avotį ir Dalbę ir 10 kitų

Jankiai Tiksliai Per

nė

traukė Apgulą 
Prieš Driantą

ir
su

Važiuodamas Bostonan 
grįždamas atgal kalbėjausi 
keletu civilinių žmonių ir ka
reivių bei jūrininkų. Įdomu bu
vo pasiteirauti apie jų politinį 
nusistatymą.

Nei vienas nesakė balsuo
siąs už Thomas Dewey. Kiek
vienas stoja už Rooseveltą.

Bostoniečiai mano, kad Mas
sachusetts valstija balsuos už 
Rooseveltą. Jie taip pat mano 
išrinkti valstijos gubernatoriu
mi dabartinį Bostono majorą 
pažangų žmogų Tobin.

Francija. — Trečioji A- 
merikos armija pertraukė 
dešimties dienų apgulą 
prieš Driant fortą, į pietų 
vakarus nuo Metz miesto 
didžiosios tvirtumos, prie 
Franci jos rubežiaus su Vo-

gyvenamųjų vietų.
Šiame fronte Sovietų ka

riuomenė per dieną nužy
giavo iki 20 kilometrų pir
myn, nežiūrint to, kad vo
kiečiai visur buvo prisodinę 
žemėje minų ir apsistatę 
visokiomis skerspainėmis. 
Naciai kartotinai kontr-ata- 
kavo. Visos jų atakos liko 
sumuštos ir per dieną buvo 
nukauta apie 1,500 vokie
čių kareivių ir oficierių. So
vietų kariai pagrobė vieną 
nacių traukinį su kariniais 
kroviniais, 15 motorinių ka
ro valčių, 10 kanuolių, 2 
tankus, lėktuvų motorų 
dėlį ir tris amunicijos 
dėlius.

Į pietų vakarus nuo
gos desėtkai tūkstančių 
(gal iki 100,000) hitlerinin
kų yra atkirsta nuo bet ko
kių susisiekimų sausuma su 
Rytų Prūsija. Jie suvaryti 
į 6,000 ketvirtainių mylių 
kampą, bet Raudonoji Ar
mija diena iš dienos siauri
na šį kampą.

san- 
san-

Ry-

Amerikiečių komanda pa
reiškė, kad jie būtų galėję 
tą fortą šturmu paimti, bet 
dėl to būtų perdaug nuken
tėję. Nes vokiečių artilerija 
iš kitų fortų lengvai pasie
kia Driantą.

Viso tik koks tūkstantis 
Amerikos karių dalyvavo 
žygiuose prieš tą fortą ir 
buvo užėmę vieną jo kam
pą. Nors dabar jie iš ten 

i pasitraukė, bet tikslas pa- 
mano sudaryti grupę iš šimto siektas, nes amerikiečiai, į- 
vietos lietuvių! įsiveržę fortan, sužinojo po-

Idėja labai graži. Ne pro žeminius priešų gynimosi. į- 
šalį būtų pabandyti ir kitose rengimus. Todėl, laikui atė- 
vietose.

Beje, Jonas Grybas pranešė 
apie norwoodieciu naują su
manymą. Jie tiesiog registruo
ja į grupę Lietuvos žmonių 
rėmėjus. Kiekvienas užsimoka 
dolerį metinės duoklės. Sakė, 
jau turi surašę dvidešimts. Jie

įdomusO štai 
tolimojo Los Angeles, Califor- 
nijos:

“Gerbiamas Drauge Bimba: 
Malonėkite prisiųsti korčiukių 
dėl rinkimo Laisvei prenume- 

. ratų. Mes, losangeliečiai, smar
kiai rengiamės supliekti san- 
franciskiečius. Jie turi labai 
gerų ir gabių veikėjų, tiesa, 
bet mes saukiame visas spėkas, 
visus losangeliečius, kad ne 
juokais nepasiduoti ir kad su
pliekti sanfranciskiečius. Mes

(Tąsa 5-me pusi.)

jus, jie galės tiksliau pulti 
r šį fortą. Visuose veiksmuo-
laiškutis iš se ties Driant fortu ir jame 

amerikiečiai tik mažai nuo
stolių tenukentėjo, kaip sa
ko jų komanda.

žinios iš bepusiškų kraš
tų skelbia, kad visa Pirmoji 
Vengrijos armija perejo į 
Sovietų pusę.

1,300 Amerikos bombane- 
šių numetė 2,600 tonų bom
bų į Cologne ir kitus nacių 
miestus vakarinėje Vokie
tijoje.

Maskva. — Sovietų bom- 
banešiai naktį spal. 15-16 d. 
vėl bombardavo Insterbur- 
go (Įsručio) geležinkelių 
mazgą, Rytinėje Prūsijoje; 
susprogdino tris karinius 
vokiečių traukinius ir pa
degė paskirus vagonus su 
kariniais kroviniais.

HAROLD L. ICKES

Dewey Tik “Šokola
dinis Kareiviukas,” 
Pareiškė H. L. kkes

Newark, N. J. — Jungti
nių Valstijų vidaus reikalų 
sekretorius Harold L. Ickes 
atidengė, kaip Thomas De
wey, republikonų kandida
tas j prezidentus, “iškraipo 
faktus, dviveidžiauja, pi
giai garsinasi, begėdiškai, 
neteisingai užsipuldinėja 
Rooseveltą ir stengiasi įsi
skverbt į prezidentus asme
niškai savo naudai.”

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime Mosque teat
re, Harold Ickes užreiškė, 
kad Dewey tik giriasi, būk 
jis patrijotas. Bet “Dewey 
nei mažiausio biskelio ne
patarnavo karo vedimui; 
daugiausiai jis su savo sėb
rais izoliacionistais tiktai 
stengėsi pakenkti sėkmin
gai kovai” prieš fašistų A- 
šį — sakė Amerikos vidaus 
reikalų sekretorius Ickes. 
“Dewey tai tik šokoladinis 
kareiviukas”, pridūrė Ickes.

Sovietai iš Lietuvos Pra
dėję Ofensyvą prieš 
Prūsus, Sako Naciai
Berlyno radijas antradie

nį kartojo, kad Raudonoji 
Armija nuo abiejų Vilkavi
škio šonų, girdi, pradėjo 
smarkų ofensyvą iš Lietu
vos per sieną prieš Rytinę 
Prūsiją. Naciai pripažino, 
kad Sovietai 25 mylių fron
tu pasiekė Prūsijos rube- 
žių.

Amerikos Koviniai Kerta
Naujus Smūgius Japonam 

Ore, Jūroje ir Sausumoj
Perlų Uostas, spal. 17.— 

Oficialis Amerikos laivyno 
pranešimas parodė, kaip 
bergždžiai blofino japonai, 
girdamiesi, būk jų lėktuvai 
ir karo laivai nuskandinę 
bei sužaloję 52 amerikinius 
laivus.

Japonijos laivynas tik 
buvo beplaukią^ prieš ame
rikiečius linkui Filipinų, 
bet kai japonai pamatė 
Jungtinių Valstijų laivyno 
jėgas, tuoj visi japonų lai
vai, kiek tik įkabindami, 
leidosi bėgti atgal. Jie bi
jojo net pradėt mūšį prieš 
Amerikos laivyną. Ameri
kiečių laivai ir lėktuvai vi
josi japonus ir, tarp kitko,

tikrai nuskandino vieną ja
ponų šarvuotlaivį ir turbūt 
nugramzdino kitą. Be to, 
amerikiečiai sunaikino de- 
sėtkus tūkstančių tonų pre
kinių bei transportinių Ja
ponijos laivų ir nušovė dar 
apie 100 priešų lėktuvų.

Japonai oro bombomis 
pataikė į du karinius Ame
rikos laivus, bet nelabai 
juos tesužalojo, nes šiedu 
laivai ir toliau savomis jė
gomis plaukė.

Formosos saloj ir apylin
kėj amerikiečiai per pasku
tines 7 dienas, šalia kitko, 
sunaikino 870 iki 885 Japo
nijos lėktuvų, o savo nusto
jo tik 58 lėktuvų.

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
AKLINAI UŽDARĖ NA

CIUS AACHENE
Francija. — Pirmosios 

armijos amerikiečiai užė
mė Wuerselen, į šiaurių 
rytus nuo Aacheno, ir per
kirto esamiems Aachene 
naciams pusės mylio pločio 
koridorių, kuriuom vokie
čiai bandydavo palaikyt su
sisiekimą su Aachenu. Tai
gi hitlerininkai dabar visi
škai, aklinai apsupti Aache
ne.

Stiprios vokiečių jėgos 
padarė penkias smarkias 
kontr-atakas, kad pramušt 
amerikinį apsupimo ratą ir 
pasiekt nacius Aachene. A- 
merikiečiai supliekė visas 
vokiečių atakas ir sunaiki
no 50 iki 60 priešų tankų.

Kanadiečiai ties Schelde 
upės žiotimis apvalė nuo 
vokiečių liniją tarp Water
vliet ir tos upės. Anglai pa
stūmė nacius atgal linkui 
Vierlingbeek ir Vernay, ry
tinėje Holandijoje.

Pietiniame Franc i jos 
fronte, Septintoji Amerikos

Ir Lenkai, Girdi, Dalyvavę 
Athenų Atvadavime

London. — Emigracinė 
lenkų valdžia skelbia, kad 
ir lenkai išvien su graikais 
partizanais dalyvavę atva
davime Graikijos sostamie- 
sčio Athenų. Bet vokiečiai 
jau buvo apleidę Athenus, 
kaip matyt iš anglų oficia
lių pranešimų.

RAUDONOJI ARMIJA MARŠ!JOJA SKERSAI 
JUGOSLAVIJOS ARTYN ADRIATIKO JŪROS

tus nuo Belgrado, Jugosla
vijos sostamiesčio.

Sovietų komanda prane
šė, jog tebesiaučia mūšiai 
su voldečiais kai kuriose 
dar neatvaduotpse Belgra
do dalyse.

Jau pirmesnės žinios ro
dė, jog Raudonoji Armija 
ir jugoslavų partizanai at
ėmė iš nacių didžiąją to

London, spal. 17. — So
vietų kariuomenė, maršuo- 
dama skersai Jugoslavijos, 
užėmė vietas tik už 138 my
lių nuo Adriatiko Jūros, su 
kuria Jugoslavija rubežiuo- 
jasi iš vakarų šono.

Maskva patvirtino, kad 
Raudonoji . Armija, Jugo
slavijos partizanai ir bul
garų kariuomenė atėmė iš 
vokiečiu Nišą, geležinkelių 
mazgą 120 mylių į pietų ry- miesto didžiumą.

Sovietų kariuomenė ben
drai su jugoslavų partiza
nais pietiniame šio Jugo
slavijos fronto gale paėmė 
Vranje, netoli paskutinio 
aplinkinio geležinkelio, lie
kamo naciams mėgint pasi
traukt iš Graikijos ir pieti
nės Jugoslavijos.

Belgrado priemiesčiuose 
Sovietų kariai ir jugoslavų 
partizanai suėmė dar 1,500 
vokiečių.
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ROOSEVELTUI REMTI 
REPUBUKONŲ KO
MITETAS VEIKIA

armija pasiekė Embermenil 
ir užėmė Glonville, į šiaur
vakarius nuo Belforto Spra
gos. Francūzai užėmė punk
tus už 2 mylių nuo La Bre
sse, grūmodami perkirst 
vokiečiams Schlucht tarp- 
kalnę per Vosges kalnyną.

Californijoj susiorganiza
vo republikonų komitetas 
remti prez. Rooseveltą šiuo
se rinkimuose. Komitetui 
vadovauja advokatas Bart
ley C. Črum, kuris pirm 
ketverių metų buvo pirmi
ninkas republikonų Wen- 
dellio Willkie komiteto.

Crum paskelbė, kad ir į- 
vairiose kitose valstijose iš
tisoje šalyje susikūrė re
publikonų komitetai dar
buotis už Roosevelto išrin
kimą ketvirtajai tarnybai.

To judėjimo vadas Crum 
pareiškė, kad Dewey ir jį 
remiantieji atžagareiviai 
republikonai nori atitrauk
ti Ameriką nuo bendradar
biavimo su Anglija, Sovie
tais ir kitomis Jungtinėmis 
Tautomis dėlei taikos pa
laikymo po karo. Crum pri
mena pirmesniąsias De- 
wey’o deklamacijas prieš 
Sovietų Sąjungą, ir sako, 
kad jeigu Dewey taptų pre
zidentu, tai vargiai jis ga
lėtų draugiškai susikalbėti 
su Sovietų atstovais prie 
taikos stalo.

Hitlerininkai Traukdamiesi 
Masiniai Žudė Graikus
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Vengry Kariuomenė, 
Girdi, Kaujasi 
Prieš Nacius

London, spal. 17. — Išsi
vystė platus sukilimas Ven
grijos armijoje prieš nau
jąją hitlerinę valdžią. Sos
tinėje Budapešte įvestas 
karo stovis; nacių Gestapo 
žandarai “valo” ir šaudo 
neištikimus Hitleriui ele
mentus.

Senajai Horthy vyriausy
bei ištikima kariuomenė ve
da mūšius prieš vengriškus 
Strėlos Kryžiaus fašistus 
dėlei valdiškų rūmų sosta- 
miestyje. Švedų korespon
dento pranešimas iš Berly
no teigė, kad Horthy su 1,- 
000 karių dar laikosi seno-

Roma. — Graikijos sosti
nėje Athenuose gyventojai 
sakė atvykusioms anglams, 
kad vokiečiai, besitraukda
mi iš Athenų, išžudė kelis 
šimtus civilių graikų arti
mame Koropi kaime. Taip 
naciai keršijo žmonėms už 
tai, jog kiti garikų patri- 
jotai užmušė penkis vokie
čių karius.

Naciai sakosi jau apleidę 
Graikiją.

Faktinai Sunaikinti Visi 
Japonu Įrengimai 

Formosos Saloj
Perlų Uostas, spal. 17.— 

Amerikos bombanešiai, iš
tisą savaitę atakuodami ja
ponus Formosos saloje, fak
tinai visiškai nušlavė ka

vinėje Budos pilyje prieš rinius priešų įrengimus, or- 
hitlerininkus. laivių pastoges, fabrikus,

Tokias žinias iš įvairių prieplaukų pastatus, karei- 
šaltinių paduoda United vines ir valdiškus rūmus 
Press, amerikiečių žinių a-;Takao, Tainan, Okayamos 
gentūra. Iir Heito miestuose.

laivių pastoges, fabrikus,

lir Heito miestuose.
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BAISŪS SMŪGIAI JAPO
NIJOS LAIVAMS

Chungking. — Iš Chini- 
jos pakildami, Amerikos 
lėktuvai pirmadienį nuskan
dino vieną japonų šarvuot
laivį, veikiausiai nuskandi
no vieną jų naikintuvą ir 
nugramzdino bei sužalojo 
dar 46,000 tonų prekinių 
Japonijos laivų.

Tik tos tautos, kurios ko
voja kare, bus priimtos į 
taikos konferenciją, pareiš
kė Clement Atlee, Anglijos 
premjero pavaduotojas.

i.-UiM/Zi

Italijoj Talkininkai Pra
deda Žymiau Laimėti*
Roma. — Penktosios ar

mijos amerikiečiai per žiau
riausius penkių dienų mū
šius atėmė iš vokiečių Li- 
vergnano miestelį prie vieš
kelio, arčiau kaip 10 mylių 
į pietus nuo Bolognos did
miesčio.

United Press rašo, kad 
naciai Livergnano gynė net 
su didesniu įnirtimu, negu 
andai Cassino.
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Mokslas ir Mokyklos Ukrainoje.
Tarybinė Ukraina, kaip ir tarybinė 

Bielorusija, Lietuva, ir kitos tarybinės 
respublikos, buvo priešo okupuota ir te- 
riota be jokios mielaširdystės.

Bet šiandien Ukraina jau išlaisvinta 
ir ji pradėjo atsistatyti, pradėjo gyventi 
taikiu gyvenimu. Atsistatymo darbo 
pradžia labai sunki, nes kur pažiūri, ten 
griuvėsiai; miestai ir kaimai išpustyti, 
daugybė geriausių žmonių išžudyta ar
ba išgabenta į Vokietijos gilumą kator
giniams karo darbams.

Žinių agentūra ONA paduoda kiek 
tiek davinių apie Ukrainos mokyklų 
problemas. Štai, prasidėjo mokslo sezo
nas ir tarybinės Ukrainos liaudies švie
timo komisaras, Paulius Tyčena, tuo rei
kalu prabilo spaudoje.

Daugiau, kaip 8,000 Ukrainos mokyk
lų vokiečiai sudegino, ir 21,000 kitų ap
griovė. Apie 500 vaikų kliubus, 137 tech
nikines mokyklas-dirbtuvėles, taipgi 48 
sporto akademijas taipgi sunaikino. Šim
tus tūkstančių jaunuolių vokiečiai išga
beno Vokietijon.

Nepaisant visko, mokyklos pradėtos 
atidarinėti ir apie 6,000,000 Ukrainos 
vaikų pradėjo jas lankyti. Kaip tas bu
vo pasiekta? Ogi taip, kad mokyklų sta
tymui ir taisymui labai daug pastangų 
įdėjo patys žmonės, nepaisant, kur jie 
gyvena. Vyriausybė pasirįžo aprūpinti 
visus vaikus mokslu, nepaisant visų trū
kumų.

Nors ir prie labai sunkių sąlygų, Uk
rainos, kaip ir kitų tarybinių respublikų 
vaikai, mokyklose gauna karštus pietus.

Komisaras Tyčena pareiškia, jog ypa
tingas dėmesis yra kreipiamas į užgy- 
dymą vaikų moralinių žaizdų: daugelis 
Ukrainos vaikų buvo liudininkais to, 
kaip naciai kankino ir žudė jų tėvus. 
Galima įsivaizduoti, kaip tie vaikai 
šiandien jaučiasi.

Apie 80,000 vaikų yra likusių našlai
čiais. 12,000 tokių našlaičių jau pasiėmė 
auginti paskiros šeimos, 35,000 našlai
čių globoja kolektyvai, o kiti patalpinti 
į vaikų namus ir amatų mokyklas.

Kas yra Ukrainoje, tas yra Bielorusi- 
joj, tas yra ir Lietuvoje. Pastarojoje šį
met kur kas sunkiau negu Ukrainoje, 
kadangi Lietuva dar vis tebėra karo zo
noje. Lietuvoje mokyklos taipgi sunai
kintos, tūkstančiai tėvų išgabenti kator
giniams karo darbams į Vokietiją. Tūk
stančiai šeimų be pastogių, be namų.

Ir šis dalykas veda mus prie kito, — 
prie Lietuvos žmonių sušelpimo. Kiek 
amerikiečiai lietuviai iki šiol prisidėjo su 
bet kokiu daikteliu karo išvargintiems 
Lietuvos žmonėms sušelpti? Labai ma
žai. Tik nedidelė mūsų visuomenės dalis 
yra aukojusi nuo karo nukentėjusiai 
Lietuvos liaudžiai; tik toji visuomenės 
dalis, kuri susispietusi aplink Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą.

Tuo pačiu sykiu klerikalų ir socijalis- 
tų politikieriai įkūrė savo fondą, —fon
dą ne Lietuvai šelpti, bet į Švediją ir 
Pietų Ameriką pabėgusiems visokiems 
lietuvių tautos priešams, kvislingams 
šelpti!

Argi tokia padėtis yra toleruotina? 
Žinoma, ne!

džiausių mūsų darbų, vyriausių rūpes
čių. Su tuo, be abejo, sutiks kiekvienas 
padorus žmogus.

Tačiau tas darbas neina, kaip jis tu
rėtų eiti. Jei norime Lietuvai suteikti 
didesnės ir gausesnės pagalbos, mes, a- 
merikiečiai lietuviai, privalome veikti 
vieningai, o ne paskyriai.

Jau prieš tūlą laiką Laisvėje tilpo 
straipsnis tuo aktualiu ir svarbiu reika
lu. Dabar LDS veikėjai iš naujo taria 
savo žodį. Ir negalima netarti, matant, 
koks pasidalinimas, koki kivirčiai ame
rikiečiuose lietuviuose keliami tik dėl to, 
kad veikia du komitetai, kurių vienas 
(Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas), 
ragavęs nei cento iš Nacionalio Karo 
Fondo, jau pasiuntė nemažai pagalbos 
Lietuvos liaudžiai, o kitas — Bendras 
Lietuvių Šalpos Komitetas — gavęs iš 
Nacionalio Karo Fondo pinigų, nėra su
teikęs Lietuvai nei vieno cento ir neža
da to daryti!

LDS laiškas, po kuriuo pasirašo tos 
organizacijos prez. R. Mizara ir sekrt. J.
Gasiūnas, teisingai pastebi:

“Dėl šių fondų dabar eina didelės 
tarp lietuvių varžytinės. Lietuvių laik
raščiai užpildyti tų fondų diskredita
vimui. O daugumas lietuvių, vietoj at
eit į pagalbą Lietuv. žmonėms, numoja 
ranka. Jeigu jau nėra tarp Amerikos 
lietuvių bendro susitarimo net Lietu
vos žmonių šelpimo reikalu, jie sako, 
tai geriau nieko tuo klausimu nedary
ti ir nei vieno fondo neremti.

“Tokia žalinga tarp lietuvių padėtis, 
suprantama, žymiai pakenkia Lietu
vos žmonių šelpimui, Nacionaliam 
Karo Fondui ir abelnai mūsų karo pa
stangoms.

“Šioji nesveika padėtis, mūsų nuo
mone, galima pataisyti, jeigu kas nors 
panaudotų savo autoritetą sudarymui 
vieno bendro Lietuvos žmonių šalpos 
fondo, apie kurį galėtų apsijungti visi 
lietuviai.

“Jūsų garbingos įstaigos, mums ro
dosi, galėtų tatai padaryti. Mes todėl 
maloniai patariame jums panaudoti 
savo autoritetą sudarymui vieno ben
dro Lietuvos žmonėms šelpti fondo, 
kuris turėtų pilną pasitikėjimą tarp 
visų Amerikos lietuvių.

“Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
devyni tūkstančiai narių, kaip ir dide
lė dauguma Amerikos lietuvių, nekan
triai laukia tos laimingos dienos, kada 
visi Amerikos lietuviai bus suvienyti 
bendram Lietuvos žmonių šalpos dar
bui. To labiau trokšta ir nuo hitlerinės 
okupacijos baisiai nukentėję Lietuvos 
žmonės.”
Mūsų nuomone, abi įstaigos, kurioms 

laiškas adresuojamas, jei tik norėtų, ga
lėtų gražiai pasitarnauti ap vienijimui 
visų Amerikos lietuvių bendram .Lietu
vai šelpti darbui. Turime atsiminti, kad 
kun. Končiaus vadovaujamas fondas lai
kosi išimtinai aukomis, kurias jam ski
ria Nacionalis Karo Fondas. Pastarasis 
taipgi pinigus gauna iš visuomenės au
komis. Ši įstaiga, taigi, galėtų drąsiai 
padaryti tam tikrus žygius, kad jo ski
riami pinigai eitų tik tokiai įstaigai, ku
ri apima visus Amerikos lietuvius ir turi 
jų bendrą visų pasitikėjimą.

Pakartojame: iš Nacionalio Karo 
Fondo pinigai, mūsų nuomone, turėtų 
išimtinai būti sunaudojami karo išvar
gintai Lietuvai šelpti, o ne kokiems ten 
kvislingams Pietų Amerikoje ar kurioje 
kitoje šalyj.

Klausimas yra labai svarbus ir aktu
alus. Šiuo klausimu turėtų savo žodį 
tarti Amerikos lietuvių visuomenės vei- 

_ kėjai.
Negalima toleruoti tokios padėties, kai 

grupelė politikierių naudoja visuomenės 
sudėtas aukas neva kokiems ten pabėgė
liams (kurių nėra) šelpti, o karo išvar
ginti Lietuvos žmonės paliekami “Dievo 
valiai.”

Ant. Venclova.

Žmogus, Pabėgęs Iš 
Vokiškojo Pragaro

Dėl suprantamos prieža
sties jo pavardėj šiuo tarpu 
skelbti negalima. Jis pabė
go iš Lietuvos, kurią vokie
čiai pavertė mūsų žmonėms 
tikru pragaru. Tai. jaunas 
vyras. Ii925 metų gimimo. 
Aš nustebau, kada jis man 
pasisakė neturįs dar nė 20 
metų. Man jisai pasirodė 
ne jaunesnis už 35 - 40 me
tų vyrą.

Apie Lietuvos gyvenimą 
vokiečių vergovėje mes tu
rime nemaža žinių, pasie
kiančių mus įvairiais ke
liais. Bet suprantamas tas 
smalsumas, su kuriuo klau
sai pasakojimų žmogaus, 
kuris pernai mėtų vasarą 
pats buvo Lietuvoj, kuris 
ten gyveno per visą karą ir 
kuriam, pagaliau, pavyko 
išsiveržti iš vokiškosios ver
govės.

Jis sėdi prieš mane kito
je stalo pusėje, ir pagal 
kalbą , aš iš karto pažįstu 
marijampolietį. Jo iškan
kintas veidas šypsosi — jis 
žino, kad visi pavojai pra
ėjo, kad jis yra šiapus 
fronto, kur jo nebegali pa
siekti kruvinoji gestapo 
ranka, kuri ne vieną jo 
draugą ir pažįstamą užkan
kino ar nužudė.

— Ką gi jums papasako
ti? — klausia jis. — Jūs 
matote, į ką aš pasidariau 
panašus. Kai aš išsiver
žiau iš vokiečių nagų, aš 
nuolat prašiau, kad man 
duotų valgyti. Ir valgiau gi 
aš...Dabar aš jau vėl atro
dau nieko sau vyras, ir ma
no svoris žymiai pakilo, bet 
jeigu būtumėte matęs ma
ne anksčiau....

Jisai godžiai traukia dū
mą ir apsižvalgęs, tartum 
vis dar bijodamas, kad jo 
neišgirstų pašalinė ausis, 
pradeda savo pasakojimą.

— Kai kilo karas, aš bu
vau Marijampolėje. Su sa
vo draugais darbininkais

Jungtinių Valstijų Darbo Biuras Įvedė 
Naują Sistemą Veternams Padėti

Už Bendrą Lietuvai Šelpti Fondą.
Spalių 16 d. Laisvėje tilpo kopija Lie

tuvių Darbininkų Susivienijimo laiško 
(anglų ir lietuvių kalbose), pasiųsto 
President’s War Relief Control Tarybai 
ir Nacionaliam Karo Fondui.

Mes norime, kad kiekvienas Amerikos 
lietuvis, perskaitęs tą laišką, gerai pa
galvotų ir padarytų savo išvadą, o ją pa
daręs—veiktų.

Dėl karo nukentėjusių, hitlerininkų 
okupantų apiplėštų Lietuvos žmonių šel
pimo darbas šiandien yra vienas di

Rūmely ir Dewey
Vilnis rašo:

“Edward A. Rūmely, stambus repu- 
blikonų šulas, ir Thomas Dewey rė
mėjas, kuris veda taip vadinamą Com
mittee for Constitutional Government, 

Jaike pareito karo buvo nuteistas ka- 
lėjiman kaip Vokietijos valdžios a- 
gentas.

“Rūmely komitetas gauna dideles 
sumas pinigų iš stambių korporacijų 
ir remia reakcinius kandidatus. Jisai 
atsisakė Kongresinei Komisijai išduoti 
rėmėjų vardus ir dėlto apkaltintas pa-

Jungt. Valstijų Darbo 
Biuras pagamino santrau
ką darbų visuose dideliuose 
industrijų centruose iš 100,- 
000 gyventojų arba dau
giau.

Santrauka pavadinta La
bor Market Information for 
Veterans ir yra pagrįsta 
informacijomis, gautomis 

nuo darbdavių ir bus pakei
sta kas du mėnesiai. San
trauka parodys, kur darbi
ninkų bus reikalinga, sako 
Paul V. McNutt, pirminin
kas War Manpower Com
mittee.

Pirmininkas Paul Mc
Nutt sake, kad padėti vete
ranams rasti darbų kiekvie
nas vietinis darbo ofisas 
gaus šias santraukas, ku
rios netik parodys darbo 
progas svarbiausiuose šalies 
darbo centruose, bet dar ki
tas informacijas. Šios infor
macijos bus ypatingai svar
bios veteranams, kurie ieš

neigime Kongreso autoriteto ir bus 
teisiamas.

“Dabar bus dar aiškiau dėlko p. De
wey taip rėkia apie ‘komunizmo pavo
jų.’ Kuomet kas nors ima rėkti apie 
tą “pavojų”, gązdinti komunistais, vi
suomet reikia jieškoti ką jis nori pa
slėpti. Veik visuose atsitikimuose tuo- 
mi norima paslėgti savo fašistine poli
tika ir fašistų parama,

“Iškeliama aikštėn, kad kitas De- 
wey uolus rėmėjas, J. W. Galbreath, 

\ norėjęs riebiai iš karo pasinaudoti. Jis 
,'A norėjo parduoti valdžiai už $450,000 

nuosavybę, kurią jis pirko už $60,000. 
Tai irgi savotiškas “patriotizmas.”

“Tokie žmonės remia Dewey. Ne
nuostabu, kad jis rėkia prieš komuni
stus, ir kad komunistai yra jo prie-

aš ilgai vaikštinėjau šiltą 
1941 m. birželio mėnesio 
vakarą. Mes kalbėjomės a- 
pie savo darbą, mokslą ir 
ateitį, ir aš nuėjau gulti 
gerokai po vidurnakčio. 
Mane pažadino baisus 
trenksmas, ir aš iš karto 
supratau, kad kilo karas.

Viršum Marijampolės 
miesto ūžė vokiečių lėktu
vai. Jie svaidė bombas, kur 
pakliūva. Nors mieste ne
buvo jokių karinių taikinių, 
vokiečių bombos krito tie
siog į gyvenamus kvarta
lus. Vytauto, Bažnyčios ir 
kitos gatvės pasinėrė lieps
noje. Išsigandę gyvi likę 
žmonės bėgo į laukus, pali
kę liepsnai visą savo turtą. 
Bet tai, žinoma, vaizdas, 
kurį gerai žino kiekvienas 
Lietuvos miestų gyventojas. 
Visur vokiečiai su tikru 
sadizmu žudė mūsų žmones. 
Aš manau, kad jų tikslas 
buvo kiek galima daugiau 
sunaikinti pačią mūsų tau
tą.

Užėjus vokiečiams, prasi
dėjo ne gyvenimas, o pra
garas. Geriausius namus 
miestuose jie užgrobė sau, 
gatvėn išmesdami gyvento
jus. Kalėjimus jie prigrūdo 
žmonių. Gatvės margavo 
nuo išlipintų skelbimų ir į- 
sakymų — už viską buvo 
grasinama sušaudyti. Na, 
ir šaudė jie mūsų žmones! 
Mažiausio įtarimo užtekda
vo, kad pakliūtum į gesta
po ir kalėjimą, o iš ten re
tai kas išeidavo gyvas ir ne
sužalotas. Ir mane, pagavę 
gatvėje, nugabeno į kalėji
mą, kuris yra už Marijam
polės priemiesčio Degučių, 
prie plento į Kauną. Ten 
mus laikė baisiose sąlygose. 
Žmonių kamerose buvo pri
grūsta tiek, jog mes nei gu
lėti, nei sėdėti negalėjome. 
Graužė mus parazitai, žmo
nės alpo ir mirė pergrūsto- 
se kamerose. Maitino mus 

ko darbų kitose apylinkėse.
Pranešimai parodys svar

biausias karo ir civiles in
dustrijas kiekvienoje vieto
je ir po-karinius pakeiti
mus, praneš vardus svar
biausių įstaigų, darbus, dar
bo valandas, algas, apie gy
venimo padėtį, apie būtus, 
gyvenimo iškaščius, ir ki
tas informacijas, apie mo
kyklas, ligonines ir trans- 
portaciją.

“Šie pranešimai”, sako 
p. McNutt, “bus vartojami 
Employment Service ofisų 
duoti patarimų paliuosuo- 
tiems kareiviams ir vartos 
juos jo atstovai, kurie kal
ba su vyrais ir moterims, 
Armijos ir Laivyno ligoni
nėse, kurie bus paliuosuo- 
jami. Armija, Laivynas, 
Marinų Korpusas ir Pakra
ščio Sargyba interesuojasi 
šiomis informacijomis, ir 
vartos jas įvykus demobili
zacijai.

FLIS

lupynomis, daržovių atma
tomis ir pasibaisėtino sko
nio sriuba. Kas naktį už 
kalėjimo sienų mes girdė
davome šūvius — tai vo
kiečiai tuštino kalėjimą. Iš 
kalėjimo sargų mes girdė-
davome, kad tai šaudomi 
mūsų broliai lietuviai.

Ištuštinę kameras, vokie
čiai varė į jas naujus žmo
nes. Mūsų tarpe buvo įvai
riausių žmonių — darbinin
kų, valstiečių, inteligentų. 
Tiktai geriems žmonėms 
padedant, pavyko man pa
bėgti iš kalėjimo. Aš slaps
čiausi pas nepažįstamus, 
kurie, turiu pasakyti, man 
padėjo kaip artimam žmo
gui, nes/ kaip pastebėjau, 
jų neapykanta vokiečiams 
buvo didžiulė.

Po kiek laiko išvykau į 
Kauną, kur manęs beveik 
niekas nepažino. Kaip šalt
kalvis, gavau darbo prie 
geležinkelio ir pradėjau va
dinėti daugiausia tarp 
Kauno ir Vilniaus. Kaune 
buvau buvęs prieš karą, ir 
kada aš ten pakliuvau, 
maždaug metams praėjus 
po to, kai vokiečiai okupa
vo Lietuvą, aš buvau tie
siog nustebintas. Kur-ne- 
kur ėjo išsigandęs, suvar
gęs civilis žmogus, kur-ne- 
kur važiavo automobilis. 
Mieste nebuvo civiliams jo
kio susisiekimo. Kaunas 
buvo visiškai ištuštėjęs. 
Prie krautuvių dažniau
siai buvo prikabintos vo
kiškos iškabos, ir jose bu
vo pardavinėjama tik vo
kiečiams. Aš sužinojau, kad 
geriausi namai ir Kaune 
užgrobti vokiečių, kad ir 
čia iššaudyta begalybė 
žmonių. Prie retų krautu
vių, skirtų lietuviams, sto
vėjo ilgiausios eilės — iš
vargę žmonės laukė, kada 
išduos jiems pagal korteles 
200 gramų duonos. Vokie
čiai įsakė pranešinėti jiem, 
jeigu kaime nudvesia ark
lys, ir aš girdėjau, kad di
desniųjų mūsų miestų gy
ventojai kartais gauna pa- 
dvėsusio arklio mėsos savo 
stalui paįvairinti.

Iš pradžių vokiečiai vilio-
jo savanorius važiuoti į 
Vokietiją dirbti, žadėdami 
jiems aukso kalnus. Tokių 
idiotų, kurie būtų važiavę, 
atsirado labai nedaug, ir 
tie patys, vos pavilkdami 
kojas nuo vokiškos duonos, 
maišytos su piuvenomis ir 
samanomis ir nuo erzaci
nės kavos, už mažiausią 
nusikaltimą gavę gerokai 
lazdų, spruko atgal į Lie
tuvą ir čia pasakojo žmo
nėms apie Vokietijos “ro
jų.” Žmonės nė girdėti dau
giau nebenorėjo apie Vo
kietiją. Tada vokiečiai ėmė 
gaudyti žmones ir per prie
vartą versti pasirašyti, 
kad jie važiuoja Vokietijon 
“savanoriais.” Suprantama, 
kad žmonės ėmė slapstytis, 
kur kas sugebėjo, nes nie
kam nebuvo malonu pakliū
ti į vokišką katorgą.

(Bus daugiau)

Kanadiečiai prasiveržė 
per Rheino , upes žiotis ir. 
sakoma, praskynė sau kelią 
į Antwerp© uostamiestį.

Italijoj jankiai užemc 
miestelį 10 myk į pietus nuc 
Bolognos.

“Genys margas, 
Svietas dar margesnis.” i

MARGUMYNAI
Rašo EKSAS j

SIGNALAS IŠVERSTO
MIS KELNĖMIS

Bronx, N. Y., tūlas An
thony Dentini, areštuotas 
už kėsinimąsi nušauti Ni- 
cholą Manierį, kaimyną, tei
sėjui papasakojo šitokią is
toriją:

“Šis vyras turėjo gešeftą 
su mano pačia. Jie naudojo 
signalą. Kai aš namie, ma
no pati iškabindavo lauke 
mano kelines gerąja puse 
viršun, o kai manes nebūna 
namie, ji pakabindavo keli
nes išverstas. Man ėmė il
gą laiką nuspręsti, ar užtai- 
syt revolverį jam, ar ne.”

Revolverį, pasirodo, Den
tini užtaisė ir vieną rytme
tį įrėmęs vamzdį į Manie- 
rio šoną, jam pareiškė:

“Dabar aš tave nušau
siu.”

Revolveris kliktelėjo du 
sykiu, bet neiššovė. Denti- 
nis tapo areštuotas ir lai
komas be kaucijos. Dentinis 
esąs savininkas didelio a- 
partmento New Yorke ir 
turįs daug pinigų. Bet vis
kas tat nieko nereiškią 
prieš signalą išverstomis 
kelinėmis.

NUSISKUNDIMAI 
SENATVE

Valstybės sekretoriui 
Stimsonui sukako 77 metai 
amžiaus. Jis šiandien atlie
ka didelius darbus be nusi
skundimo dėl nuovargio ar 
senatvės. Tuo pačiu laiku 
daugelis viduramžių žmo
nių dažnai nusiskundžia 
savo “senatve” bei nuovar
giu, neturėdami tokio am
žiaus.

RUSŲ ARMIJOS 
BERLYNE

Spalių 9 d., 1760 metais, 
rusų armijos buvo užėmę 
Berlyną, nugalėję tuomet 
vokiečius septynių metų ka
re. Praeitą pirmadienį su
kako 184 metai nuo to is
torinio įvykio. Tai įvykis 
labai artimas istorijos pa
sikartojimui, kadangi šiuo 
metu didvyriškoji ir perga
linga Raudonoji Armija vėl 
randasi kelyje į Berlyną, 
triuškindama nacius prie 
Rytinės Prūsijos.

Naminis Frontas
Džypai Tinka Kovai su 

Miškų Gaisrais
WASHINGTONAS. — že

mės Ūkio Departmento Jung
tinių Valstijų Miškų Tarnyba 
pareiškė, kad po daugelio ar- 

'mijos bandymų paaiškėjo, jog 
šalia daugelio karinių pareigų, 
armijos džypai įrodė savo su
gebėjimus kovoje su miškų 
gaisrais ir, be abejo, tiks pla
taus , masto naudojimui - toje 
srityje karui pasibaigus.

Bandymų metu, džypai at
liko tris svarbias pareigas ko
voje su miškų gaisrais. Visų 
pirma, džypais galima pasiek
ti ir labiausiai neprieinamas 
vietas. Antra, jų pagalba gali
ma traukti ketvirčio tono sun
kumo treilerį su sunkiomis 
pompąmis ir kitais gaisrui mal
šinti įrankiais. Bet tai dar ne 
viskas. Patį džypą galima pa
versti lengvu, ugnį malšinan
čiu vežimu, pritaisius prie jo 
40 galionų ugnies malšinimo 
įtaisą.

Dviračiai Vėl Gaminami
WASHINGTONAS. •— Ka

ro Gamybos Vadybos praneši
mu, dviračiai vėl bus gamina
mi pilnu tempu. Praėjusių 
dviejų metų laikotarpyje tik 
dviem iš dvylikos dviračių 
dirbtuvių buvo leista gaminti 
dviračius. OWL



Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangą ir jos did
vyrišką talkininką paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Asmeniškas Žodis Kiekvienai 
Moteriai, Kurios Mielasai 

Tarnauja Amerikai 
nuo BETTE DAVIS

mas jų dar negimusių sūnų 
yra surištas su vienu, pa
prastu veiksmu. Tuo veik
smu bus nutraukimas ran- 
kenukės balsavimo mašinoj 
virš vardo Franklin Delano 
Roosevelt.

“Už kelių savaičių balsuo
tojai mūsų krašto susidurs 
su, prieis prie didžiausio nuo
sprendžio, kokiame bent kas 
gyvenantis šiandieną gali da
lyvauti...”

Mūsų baisai gali padėti pri
vesti šį baisų karą prie grei- 
čiausios užbaigos. Mūsų bal
sai gali užtikrinti “taiką dau
geliui gentkarčių.” Jie gali 
suteikti galimybę užtikrinto, 
išteklingo progreso prieš mus 
esančioje ateityje.

Tik už kelių savaičių...
Tokiam laimėjimui visos ir 

kiekviena iš mūs moterų pri
valome pasižadėti, kad mes 
atvesime penkias kitas užsi
registruoti ir balsuoti.

Aš sakau “moterų” — ir 
yra svarbu, kad mes supra
stume, dėl ko moterys vai
dins svarbiausią rolę. Šiais 
metais, pirmu kartu isto
rijoj, yra daugiau moterų 
turinčių teisę balsuoti, ne
gu vyrų. Šiemet mūsų vy
rai randasi užjūriuose, 
sprendžia mirtiną ginčą, 
kuris negali laukti. Nelai
mei, procesai, kuriais ei
nant mūsų kanai ir jūrinin
kai gali balsuoti, yra supai
nioti iki to laipsnio, kad jų 
balsai pražus milijonais. 
Moterys čionai namie bus 
sąžinė tų užčiauptų kariš
kių ir jūrininkų.

Tie politikoje — kurių 
pareiga yra tuos dalykus 
žinoti — sako mums, kad 
nuo to laiko, kuomet mote
rys gavo teisę balsuoti, 
trys dešimtys devynios iš 
šimto nematė reikalo savo 
teise naudotis. Trys dešim
tys devynios iš šimto! Tai 
didis skaičius. Aš netikiu, 
kad jis būtų toks didelis 
šiemet.

Aš negaliu tam tikėti, 
kadangi žinau, jog kiekvie
na moteris turi gabumo 
persistatyti — suprasti blo
go pasirinkimo pasekmes. 
Mes gyvai tebeatsimename 
sriubos virtuves ir beduo
nių linijas. Tarp mūsų yra 
daug tokių, kurios supran
tame peiliškai aštrų anks
tybųjų trisdešimtų metų 
atsiliepimą į vedybas, ku
rios turėjo būti atidėtos, 
reiškė negimusius vaikus.
Mes žinome, Jog Tos Die

nos Niekad Neturėtų 
Grįžti

Nėra nė vienos iš mūsų, 
kuri būtume neskaičiusios 
apie gasu žudyklas žmonių 
Liubline. Kurios akys ne
būtų užtinusios pamačius 
informacijas tų tylių liudi
ninkų, tų aštuonių šimtų 
tūkstančių porų tuščių ba
tų. Apgailėtinų mažyčių 

batelių, pražuvusių tarp jų. 
Ar ten buvo ružaviej ir-mė
lynieji, mergaitėms ar ber
niukams? Mums to nepasa
kė.
Bet Mes žinome, kad To

kios Dienos Neturėtų
Daugiau Išaušti

Trys dešimtys devynios 
moterys iš šimto, kurios ne
balsavo pereituose penkiuo
se prezidentiniuose rinki
muose. Aš galvoju, kiek mo
terų iš šimto neturi sūnaus 
ar vyro ar brolio mūsų ar-

Redakcijos Pastaba
Virš paduotasis raštas 

yra iš žvaigždės aktorės 
Bette Davis prakalbos, pa
sakytos Menininkų ir Mok
slininkų Komiteto už Roo
seveltą surengtame masi
niame mitinge rugsėjo 21- 
mą, didžiajame Madison 
Square Gardene.

Menininkų ir Mokslinin
kų Komitetą sudaro šimtai 
iš žymiausių darbuotojų to
se srityse. Paprasti meni
ninkai ir mokslininkai, per
daug užimti savo specialė- 
mis pareigomis, mažai te
dalyvauja politikoje. Dide
lė didžiuma jų yra neparti
niai. Tad jau pats jų akty
vus išstojimas dirbti už 
Rooseveltą šiuose rinki
muose liudija rimtumą pa
dėties. Tas parodo, jog 
kiekvienas d e m o kratijos 
mylėtojas privalo energin
gu darbu ir finansiniai ko
voti už laimėjimą šių rinki
mų demokratijai.

Susitikimas

BETTE DAVIS

(D---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mijoj ar laivyne? Kiek mo
terų iš šimto turėjo užduo- 

i tį ištraukyti iš savo tarny
binio vėluko žvaigždės mė
lynus siūlus, kad jų vieton 
sudėti aukso spalvos? Aš 
negaliu tikėti, kad tos trys 
dešimt devynios moterys 
nereikalautų, kad jų balsas 
būtų išgirstas tą dieną, ku
ri ateis už keletos savaičių. 
Jos žino reikalą greitos 
pergalės. Jos žino, kad die
nos iki tos pergalės turėtų 
būti suskaitytos, ir suskai
tytos mažame skaičiuje.

i

Aš nesidomiu partijos 
žymėmis, ir aš nemanau, 
kad tos trys dešimt devy
nios moterys iš šimto būtų 
jomis susidomėjusios. Aš 
tikiu, kad jos yra susido
mėjusios faktais, faktais 
veiksmų. Jos interesuojasi 
tuo, ką tie, kurie nori būti 

I išrinktais, yra pasakę ir 
padarę. Ar tas vienas tik
rina, kad buvus mirtina 
klaida Jungtinėms Tau
toms duoti lend-lease reik
menis mūsų kariaujantiems 
talkininkams? Ar tas ki
tas apvienijo kovai Jungti
nes Tautas? Moteris, kuri 
skaito V-laiškus, išsiųstus 
iš kur nors anoj pusėj pa
saulio, gelsvaplaukė mergi
na, kuri sulydo mętalus ant 
Skrendančiosios Tvirtumos 
— jos pasižymi faktus. Jos 
atsimins rekordą.

Pergalingame kare, kurį 
mes vedame — kare prieš 
tuos kruvinus, piktus blog- 
darius, kurie nustumtų mo
terį į tamsią vergiją kekš- 
namiuose ar į pastumdėlės 
stovį jos pačios virtuvėje— 
šiame kare moterys daug 
sužinojo. Jos pažino gar
bingumą darbo fabrike ir 
dirbtuvėj. Nemalonus rei
kalas privertė jas išmokti 
subrendimo nepriklauso
mybei pamoką. Jos tėmijo 
savo vaikus augant be vy
ro stuboje. Tos pilietės jau 
nebėra tomis pilietėmis, 
kurios vengė balsuoti iš 
baimės, kad nereikėtų pa
sisakyti tikrą savo amžių. 
Jos jau nėra baikštuolėmis 
Mrs. Milquetoastais, kurias 
baimintų painumas balsavi
mo mašinos. Jos yra pir
mos klasės pilietės, kurios 
išmoko savo atsakomybės. 
Išmoko jas sunkiu būdu. 
Tai yra pilietės, kurios ži
no, kad saugumas jų pačių, 
kaip kad saugumas jų su
grįžtančių vyrų, kad $augu-

(Vaizdelis apie Jurgutį 
— vaiką kovotoją už Lietu
vos išlaisvinimą nuo vokie
čių okupantų. Panašiosna 
Jurgučio gyvenimui sąlygo- 
sna buvo patekę tūkstančiai 
Lietuvos vaikų. Laimingi 
tie, kuriems pavyko pasiek
ti Raudonosios Armijos li
nijas. Tarybų Sąjungos vy
riausybė juos aprūpino 
maistu ir pastoge. Įsteigė 
mokyklas, net speciališkas 
knygas išleido mokinimui 
jų gimtoje lietuvių kalboje. 
Ir šis vaizdelis imtas iš 
knygelės “Pionierius,” spe
cialiai išleistos Maskvoje. 
Išleistos tam, kad Lietuvos 
vaikai pabėgėliai nuo bru- 
tališkojo vokiško fašisto ga
lėtų mokintis savo gimtojoj 
kalboj ir po karo grįžti į 
tėvynę juo stipresniais sa
vo tautos ir krašto patrijo
tais. — Sk. Vedėja.)

Tris dienas Jurgiukas 
klajojo pafrontėje po to, 
kai jo motina ir sesutė bu
vo vokiečių bombos užmuš
tos evakuacijos metu. Jo 
veidas buvo purvinas nuo 
dulkių, o akys užtinusios 
nuo ašarų. Nežiūrint į tai, 
kad jis buvo jau trečia die
na nieko nevalgęs, apie 
maistą negalvojo, nes krū
tinėje degė neapykantos ir 
keršto ugnis priešui, kuris 
suardė jo laimingą gyveni
mą, padarė jį našlaičiu, 
klajūnu. Jis atsidūrė ka
riuomenės tarpe.

Prie jo priėjo • majoras. 
Tai buvo pulko komisaras. 
Jis tėvišku balsu paklausė:

— Tu iš kur ir ko čia 
slampinėji?

— Aš iš Baisogalos...
— O kaip čia patekai?— 

nustebęs paklausė komisa
ras.

— Mes, drauge vade, 
evakuavomės drauge su 
motina. — Ir jis papasako
jo savo nelaimę. — Jei mo
kėčiau vartoti ginklą, aš 
jiems atkeršyčiau už moti
ną ir sesutę, — pridūrė 
baigdamas Jurgiukas.

— Kiek tau metų?
— Keturiolika.
—O tėvas kur?
— Armijoje.
— Ateis laikas — ginklą 

vartoti išmoksi, o dabar tu 
dar paunas, tau reikia dar 
mokytis. Patariu vykti to
lyn į užnugarį. Ten tave 
priglaus, apvilks, maitins. 
Kelias į užnugarį—ten.

Tai taręs komisaras žen
gė keletą žingsnių, bet lyg 
ką atsiminęs sustojo ir at
sigrįžęs paklausė:

— Gal alkanas esi? 
' Jurgiukas, išgirdęs

VI. Audronaša-Suchockis.
valgį tarė:

— Jau trečia diena nieko 
nevalgiau.

Komisaras pamojo ran
ka :

— Eik kartu su manim. , * * *
Jiedu ėjo taku tarp žemų 

krūmokšnių. Aplinkui gir
dėjosi trenksmas sprogstan
čių granatų bei sviedinių. 
Jiedu pagaliau priėjo pui
kiai užmaskuotą krūmuo
se lauko virtuvę.

— Drauge virėjau, pa
valgydinkite ši berniuką.

— Klausau, drauge ko
misare, — atsakė virėjas.

— Jei turite po ranka 
sauso maisto, — duokite 
jam kelionei, — pridūrė 
komisaras ir nuėjo.

Virėjas įpylė Jurgiukui 
pusę katilėlio skanios karei
viškos sriubos, uždėjo ant 
duonos konservų gabalą ir 
šypsodamasis tarė:

— Imk ir šveisk, broleli. 
Jei bus mažai — dar įpil
siu.

Jurgiukas godžiai valgė. 
Aplink visą laiką švilpė 
sviediniai ir minos, tratėjo 
kulkosvaidžiai. Prie virtu
vės iš krūmų ateidavo ka
reiviai su termosais. Tai 
buvo maisto nešėjai. Jie, 
prisipildę termosus maisto, 
nešdavo juos į pirmąsias li
nijas kovojantiems mūsų 
kariams.

Jurgiukas smalsiai žiū
rėjo į juos, o mintys rezgė 
planą, kaip prisigretinti 
prie jų ir tokiu būdu patek
ti į pryšakines fronto lini
jas, kuriose lengviau sura
sti laisvą ginklą ir išmokti 
jį naudoti.

Jurgiukui. ne ilgai teko 
laukti. Paskui vieną ter
mosų nešėjąj patraukė ir 
jis. Bet virėjas jį sulaikė.

— Palauk trupučiuką, aš 
tuoj atpjausiu gabąlą duo
nos ir konservų kelionei.

Gavęs maisto kelionei, 
Jurgiukas pasileido į krū
mus ir po keleto minučių 
jis jau ėjo paskui karį, ne
šantį termosą. Tai buvo ry
šininkas, kuris nešė telefo
nistams, dežuruojantiems 
prie aparatų, maistą.

— Drauge kovotojau, jūs 
į pirmąsias? — paklausė* 
Jurgiukas, prisivijęs kovo
toją.

apie

— Aš noriu su jumis nu
eiti į pirmąsias.

— Negalima. Čia tave 
sulaikys.

Po šių kovotojo žodžių, 
Jurgiukas sulėtino žingsnį 
ir tik gerokai atsilikęs, pra
dėjo sekti paskui kovotoją,

visą laiką maskuojamasis 
krūmais, kad jo nepastebė
tų. Pagaliau pasirodė pa
laukė, kuri buvo išrausta 
giliais apkasais, į kuriuos 
įėjęs maisto nešėjas greitai 
dingo iš akių.

Jurgiukas paliko stovėti 
pakrūmėje. Visą laiką tra
tėjo kulkosvaidžiai, o tolu
moje liepsnų liežuviai laižė 
šiaudinių namų stogus.

* * *

Atėjo naktis. Aplinkui 
žėrėjo raudonos pošvaistės 
ir švysčiojo rakietos.

Jurgiukas susirietė po 
krūmu ir ilgai ste
bėjo šį nematytą reginį.

Apie vidunaktį Jurgiu
kas išgirdo arti krūmų 
žmonių kalbą, o dar kiek 
palaukus ir kulkosvaidžio 
tratėjimą. Tai mūsų kulko
svaidininkai pasirinko nau
ją ugniavietę.

Jurgiukas prišlaužė ar
čiau ir stebėjo kulkosvaidi
ninkus, kurie dengė mūsų 
kariuomenės judėjimą.

Auštant Jurgiukas pas
tebėjo, kaip mina sprogo vi
sai arti kulkosvaidžio ir 
sunkiai sužeidė kulkosvai
dininką. Jį tuoj pakeitė an
trasis — tas, kuris padavi
nėjo kaspiną.

Jurgiukas nutarė, kad 
dabar geriausia proga vei
kti. Nieko nelaukdamas 
prišliaužė prie pasilikusio 
kulkosvaidininko ir šiam 
nepastebint pradėjo pada
vinėti kaspiną. Kada šis 
žvilgterėjęs pamatė Jur
giuką, nustebęs paklausė.
• — Tu iš kur čia atsira
dai?

— Pamačiau, kad pasili
kai vienas ir sunku bus su
sidoroti su kaspinu. Noriu 
padėti, — pasiaiškino Jur
giukas.

— Bėk iš čia. Čia pavo
jinga.

— Aš nebijau.
Jurgiukas padavinėda

mas kaspiną atidžiai žiūrė
jo, kaip kulkosvaidis šaudo. 
Jis sužinojo, kas reikia da
ryti, kad kulkosvaidis šau
dytų.

Priešas neįstengė nutil
dyti kulkosvaidžio. Jo mi
nos visą laiką sproginėjo 
arti, bet kulkosvaidis vei
kė.- Tik po valandos minos 
skeveldra sunkiai sužeidė 
antrą kulkosvaidininką ir 
jis Jurgiukui tarė:

— Drauge, jei gali, gel
bėkis! Aš sunkiai sužeistas.

Bet Jurgiukas nieko ne
atsakė. Jis užgulė kulko
svaidžio mygtukus. Jo akys 
blizgėjo pasitenkinimu ir 
kerštu priešui. Kiekvieną 
kartą, kai priešas pakilda
vo pulti, Jurgiukas paspau
sdavo mygtukus ir kulko
svaidis virpėdamas pasiųs
davo visą eilę šovinių prie
šo pusėn. Jis matė kaip nuo 
jo šūvių griuvo priešai.

Ilgai Jurgiukas valdė 
kulkosvaidį, bet pagaliau, 
netekęs jėgų sudribo. Kul
kosvaidis sutratėjo ir nuti
lo. Jurgiukas girdėjo ausy
se ūžimą, skambėjimą, vė
liau stiprų kulkosvaidžio 
tarškėjimą ir, pagaliau, 
lyg per sapną — vos girdi
mą “valio.”♦ * *

Po keletos dienų Jurgiu
kas atgavo sąmonę. Jis gu
lėjo ligoninėje. Prie jo sė
dėjo gailestingoji sesuo. Ji 
maloniu balsu paklausė:

— Kaip jaučiatės?
—Nieko, gerai. Tik —

Graikams Veža Pagel bą Lėk 
tuvais; O Kaip Su Pagelba 

Lietuvos Žmonėms?
Talkininkų lėktuvai ga

bena naujai išlaisvintiems 
Graikijos miesto Atėnų gy
ventojams maisto ir vaistų, 
kaip praneša U. Press ži
nių agentūra. Taip daro 
svetimi žmonės, kitataučiai 
talkininkai, kurie užjaučia 
nacių prikankintiems, pri- 
alkintiems graikams.

O kaip su pagelba Lietu
vai, jos žmonėms? Pažan
gieji, demokratiniai lietu
viai dirba tam seniai, dir
ba daug. Bet ponai, kurie 
laižosi, prisimetinėja išgau
ti iš National War Fund 
daugtūkstantines sumas 
dolerių išlaikymui sau po
niškų raštinių, šaukia, kad 
nereikia Lietuvai gelbėti 
dabar. Jie ragina žmones 
neduoti drabužių, o kuriuos 
renka patys, tų žada nesių
sti.

Ar tai badu marinimas, 
šaldymas karo ir nacių pri-

siuntiniu. Tas siuntinys iš
eis apie vidurį lapkričio 
mėnesio ir turės pasiekti 
Lietuvą dar pradžioje žie
mos. Karo frontuose daly
kams krypstant vis artyn į 
mūsų laimėjimą ir siunti
niai turės pasiekti daug 
greičiau, nes ir jūrose bus 
vis mažiau pavojų, mažiau 
vingių, greitesnis susisieki
mas. Mažyte.

Detroit, Mich
Pažangiečių Susirinkimas ir 

Veikla
Ketvirtadienj, spalių (Oct.) 

19 d., Lietuvių Moterų.Pažan
gos Kliubo įvyks labai svar
bus susirinkimas, 4097 Porter 
St. Malonėkite isitėmyti ir sa
vo draugėms praneškite, kad 
susirinkimas prasidės nuo 7 
vai. vakare, nes po susirinki
mo Moterų Choras turės pamo
kas. Todėl mes norime, kad 

i gautų progą daly
vauti susirinkime ir bendrai 
tartis link ateities veikimo.

Kaip jau žinote, kad pa- 
žangietės rengiasi prie didelio 
koncerto lapkričio 26 d. ir yra 
nutarta kviesti porą garsių 
dainininkių iš kitų kolonijų, 
todėl šį susirinkimą bus galu
tinas tarimas link to reikalo. 

Lietuva nėra viena, i Taipgi .turėsime kitą parengi- 
• imą, tai gruodžio 10 d., Drau

gijų svetainėje, dėl pagelbos 
Lietuvos vaikučių ir našlaičių. 
Minėtas vakaras bus nepapras
tai įvairus. Mes turėsime triū
so prisirengti prie abiejų pa
rengimų, lapkr. 26 ir gruod. 
10 d.

Pažangietės nepamiršta bė
gančių svarbių reikalų. Praeitą' 
susirinkimą iš iždo aukavo dėl 
kareiviams dovanų siuntimo 
$25. Pažangos Kliubo narių 
didelis skaičius sūnų tarnauja 
Amerikos kariuomenėje, už 
tad su noru prisideda finan
siškai. Dovanas siuntinėja 
LDS 208 kp. jaunos draugės, 
tad aukauti pinigai perduoti 
joms.

Dabar prieš mus stovi dar
bas, tai prezidentinių rinkimų 
lapkričio 7 d. Matome, kaip 
republikonai aukauja milijo
nus dolerių dėl rinkimų ir per 
radio ir visą komercinę spau
dą ne tik perša savo kandida
tus, bet ir šlykščiai meluoja ir 
daugiausiai niekina prezidentą 
Rooseveltą. Todėl mes ne tik 
turime registruotis ir būti pa
sirengę balsuoti, bet taipgi tu
rime raginti, kad visi kiti bū
tų pasirengę balsuoti lapkri
čio 7 d. už demokratų tikie- 
tą, su prezidentu Rooseveltu 
priešakyje. Todėl, draugės, aš 
visas ragiąu, kad dalyvautu- 
mėt ketvirtadienį, 7 valandą 
susirinkime ir dirbtume, kiek 
kurios galime visuose darbuo
se.

Mūsų narė J. Butėnienė ran
dasi St. Mary ligoninėje, ant 
3 aukšto. Jos gyvenimo vieta— 
2687 Hocker St., telef. TY. 
5-9713. Linkiu greitai susveik- 
ti d. Butėnienei ir vėl darbuo
tis su mumis.

M. Alvinienė, pirm.

kankintos savo tautos yra i choristės 
Smetonų-Prunskių patrijo- 
tizmu, kuriuo jie taip giria
si, kai pelėda savo vaikų 
grože? O gal tai jie ištikro 
siekia padaryti Lietuvą ne
priklausomą nuo lietuvių. 
Mirę žmonės nieko nevaldo, 
niekas jiems nebepriklauso. 
Bet ponai to nesulauks. Lai
mei, r 
Seseriškos Tarybų Respub
likos, kurios mažiau nu
kentėjo kare, gelbsti Lietu
vos žmonėms jau dabar. 
Prisidės ir visi padorūs, 
žmoniški Amerikos lietu
viai, nepaisydami prasira- 
dusių ponų draudimo.

Reikia prisidėti darbu ir 
aukomis dabar, tuojau, kad 
kuo daugiausia dovanų iš
eitų su 7-tu, kalėdiniu

skaus-
Tokią 

gydyti.

jis parodė į šoną.
— Suprantama, 

mai dar ilgai bus. 
žaizdą reikės ilgai 
Laimė kad spėjome laiku
padaryti kraujo perpylimą.

Sesuo papasakojo Jur
giukui tai, ko jis nežinojo. 
Baigdama paklausė:

— O jūs pažįstate savo 
kovos draugą Nikitiną?

— Ne, — atsakė Jurgiu
kas.

— Jis čia pat greta jū
sų guli. — Ir sesuo rankos 
mostu parodė į greta jo 
stovėjusią lavą.

Jurgiukas pakreipė gal
vą lovos link ir pamatė jo
je gulintį kulkosvaidininką.

— Sesute, ar jis išgys?
— silpnu balsu paklausė 
Jurgiukas.

— Turėtų išgyti. Jam 
padarytos net trys operaci
jos.

* * *

Laikas bėgo. Jurgiukas 
jau išeidavo į sodą. Jo jė
gos diena iš dienos stiprėjo.

Vieną dieną, kai Jurgiu
kas sėdėjo sode su savo ko
vos draugu — kulkosvaidi
ninku Nikitinu, į sodą at
bėgo vyresnioji sesuo ir vi
siems balsiai pranešė:

— Draugai kovotojai ir 
vadai, malonėkite į ligoni
nės salę.

— Kas bus? — pasitei
ravo kažkas iš ligonių.

— Atvažiavo aukšti sve-
(Tąsa 5-me pusi.)

Draugiją Svetainės Vakariene
Jau nedaug laiko liko iki 

spalių 29 d. Tą dieną įvyks 
Draugijų Svetainės šauni va
karienė nuo 5 vai. vakaro. Bus 
ne tik gerai pavalgyti, bet gė
rimų ir gera muzika dėl šokių. 
Visus kviečia rengėjai.

M. Alvinienė, j

■ I!......................... . 1,
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Leit VI. Kovaliūnas

Vienas Prieš Tris
(Vaizdelis vasaros kautynių prie Oriolo).

(Pabaiga)
Savo kovotojų priešakyje 

jis slinko vis arčiau ir ar
čiau prie priešo. Beliko vos 
penkiasdešimt ž i n g snių. 
Dar keli staigūs, vikrūs 
šuoliai, ir drąsusis lietuvis 
po pat vokiečių automati
ninkų nosimi. Valandėlei 
jis stabtelėjo. Atsargiai iš
kišo galvą virš pylimo, pri
tyrusiu žvilgsniu apvedė 
priešo apkasus, kurie buvo 
jau čia pat. Už keletos 
žingsnių, pasirėmę ant ap
kaso pylimo, stovėjo du 
vokiečių automatininkai. 
Kiek toliau budėjo vokie
čių rankinis kulkosvaidis. 
Dar toliau, nedidelėje ap
kaso aikštelėje, iškėlęs 45- 
ių laipsnių kampu savo juo
dą snukį stovėjo minosvai
dis. Vokiečiai šiame bare 
sutraukė nemaža jėgų. Jie 
buvo pasiruošę kiekvienu 
momentu sutikti mūsiškius 
koncentruota kulkosvai
džių, automatų ugnimi.
. Iš kaimo griuvėsių ir iš 

netolimo miškelio be palio
vos šaudė vokiečių mino
svaidžiai ir lauko gaubicų 
baterija.

Budrys sustojo šliaužęs. 
Sutartu ženklu jis sustabdė 
savo vyrus leisdamas jiems 
susitvarkyti ir sukaupti jė
gas lemiamam momentui. 
Dar kartą jis apžiūrėjo ir 
patikrino kiekvieną kovoto
ją. Davė jiems paskutinius 
nurodymus, kaip veikti ar
timose kautynėse. Kovoto
jai buvo pasiruošę kiekvie
ną akimirką susikirsti su 
priešu. Vėjo ir saulės nude
gusiuose veiduose spindėjo 
ryžtas kaip galima grei
čiausiai susitikti akis į akį 
su fricu. Tvirtos, surambė
jusios rankos stipriai spau
dė automatą ir granatą. 
Šiuo momentu seržantas 
juto tokį malonumą ir pasi
tenkinimą, kaip niekad savo 
gyvenime. Jo širdis plakė 
ramiais, ritmingais 
žiais. Tik tamsios akys 
griežtai ir kerštingai žvel
gė priešo apkaso link.

— Laikas! Keršto valan
da atėjo!... Atsiskaitysime 
dabar su jumis, prakeiktieji 
fašistai!... — pro dantis iš
košė Budrys. — Paruošt 
granatas, automatus! Pir
myn! — Tyliai sukomanda
vo.

Kovotojai tyliai metėsi į 
priešo apkasus. Aukšta 
pūdymo žolė slėpė mūsų 
narsuolius nuo priešo akių.

Seržantas Budrys staiga 
pakilo nuo žemės ir įsitem
pęs visu -ūgiu galingu savo 
balsu riktelėjo: “Granato
mis, ugnis!” Ore sušvilpė

dū-

salvė. 
ištisa

pra-

dar
vo-

sutartina granatų
Baisus trenksmas ir 
dūmų uždanga paslėpė prie
šo apkasus. Lietuviai kaip 
iš dangaus nukrito vokie
čiams ant sprando.

— Valioooo!... Už Lietu
vą!... Už Staliną!... — Vėl 
sugriaudė Budrio balsas.

Jo kovos šūkį pagavo ko
votojai. Kerštingai ir ne
numaldomai skambėjo lie
tuviškas kovos šūkis mūšio 
lauke, Oriolo žemėje. Gra
natų sprogimai, automatų 
tratėjimas, riksmas, aima
nos ir trumpi kariški keik
smai susiliejo į vieną 
garišką chaosą.

Atakos pradžioje 
pasigirdo išgąstingas
kiečių riksmas. “Rus!... 
Rus!...” Paskiau nieko ne
begalima buvo atskirti. 
Seržantas Budrys pirmasis 
puolė į apkasus, kur stovė
jo vokiečių automatininkai. 
Kaž koks minkštas kūnas 
pasipainiojo po kojomis. 
Tranešejos dugne nutrauk
ta glava kniupščias gulėjo 
vokietis.

Atsargiai, , prisispaudęs 
prie tranšėjos sienos, susi
kūprinęs Budrys padarė 
keletą vikrių šuolių. Užsi
maskavę žole prie rankinio 
kulkosvaidžio gulėjo du 
vokiečiai. Budrys akimir
kai kištelėjo galvą virš py
limo. Jis matė, kaip vyrai 
kovėsi it liūtai su dvigubai 
skaitlingesniu priešu.

— Kirskit, vyrai, tas ru
dąsias gyvates. Ot taip! 
Granata, automato buože! 
Eėėėė, kaip puiku. Bravo! 
— nesusilaikęs iš pasigerė
jimo riktelėjo Budrys. Vo
kiečiai jį pastebėjo. Trum
pos kulkosvaidžio serijos 
prašvilpė pro ausis. Nieko 
nelaukdamas jis paleido 
granatą. Trenksmas ir dū
mai padengė vokiečius. 
Kulkosvaidis nutilo. Du 
fricai gulėjo kryžmai, pri
sispaudę kulkosvaidį. Bud
rys peršoko apkasą ir pa
griebęs dar sveiką nudėtų 
fricų kulkosvaidį, pradėjo 
svilinti išilgai vokiečių ap
kasus. Virš galvos pralėkė 
švilpdama vokiečio paleista 
granata. Ji atsimušus į že
mę kaip akmuo sušnypštė 
ir nesprogo.

— Užtiko, rupūžės, —nu
sikeikė pro dantis. Atsar
giai žole jis pašliaužė į ša
lį. Du vokiečiai maskuoda
miesi žole ir tranšėjų pyli
mu, šliaužė į jį. Budrys nu
tarė juos pasitikti. Jis su
kando dantis, dar tvirčiau 
suspaudė rankoje granatą 
ir automatą. Priešas buvo

už keletos žingsnių. Bud
rys dar labiau prisispaudė 
prie žemės. Bet, matyt, vo
kiečiai pajuto, kad juos ty
koja budri akis. Vienas 
staiga pašoko ir paleido 
granatą. Ji pralėkė ir spro
go toli nuo Budrio. Drąsus 
lietuvis to tik ir laukė. Vo
kietis nespėjo susivokti, ko 
toliau griebtis, kai vienu 
šuoliu prie jo atsidūręs Bu
drys paleido trumpą seriją 
iš automato. Vokietis su
svyravo ir smaila savo no
simi įsirausė į kietą pūdy
mo žemę. Vos spėjo apsi
dirbti su šiuo, kai prieš jį 
išdygo antras ir trečias vo
kietis. Seržantas Budrys 
nesuvirpėjo. Jis veikė auto
matiškai greit ir tiksliai. 
Šie du stengėsi sučiupti jį 
gyvą. Bet nepavyko. Vie
nas jų užsimojo smogti au
tomatu o kitas durtuvu tai
kėsi iš užpakalio. Vengda
mas automato smūgio jis 
vikriai prasilenkė, o smūgis 
taikytas jam, kliuvo antra
jam vokiečiui į sprandą. 
Tuo pasinaudodamas, Bud
rys taip trenkė automato 
buože vokiečiui per galvą, 
kad šis žnegtelėjo ir sudri
bo it pelų maišas, o auto
mato buožė atsiskyrė nuo 
vamzdžio. Trečiąjį, kuris 
bandė pakilti nuo žemės po 
gauto smūgio, Budrys pri
smeigė prie žemės jo paties 
durtuvu.

— Šitaip mes visus jus, 
rudieji fašistų šunes, iš
smaigstysime. Nė vienam 
jūsų neišnešti kudašiaus iš 
plačiųjų Tarybų šalies lau
kų!

Nuskandinta dar 5 Naciu 
Laivai Baltijos Jūroje

Maskva. — Kariniai So
vietų laivai nuskandino dar 
viena vokiečių transporto 
laivų Baltijos Jūroje. Tuo 
tarpu raudonieji lakūnai 
sunaikino tris nacių trans
porto laivus, viso 16,000 to
nų įtalpos, ir nugramzdino 
dar viena priešų garinį lai- 
vuką ir dvi stambias kari
nes valtis.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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:

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\ sudarau 
įrikoniškais. 
Ikalui esant 
Įpadidinu tokio 
<1 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.

F. W. Shąlins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Vardas

Antrašas

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

Bridgeport, Conn
LPT Komiteto Darbuotė

Dar 1943 metais, pirm, ne
gu gruodžio mėnesį įvyko De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas, tai Lietuvos 
žmonių pagalbos darbas buvo 
kaip ir neorganizuotas. Bet 
Bridgeport© lietuviai ir tada 
parėmė su $150 auka, žinoma, 
garbė priklauso ALDLD 63 ir 
LDS 74 kuopoms. Minėtos kuo
pos tas aukas sukėlė taip va
dinamam pundelių komitetui.

Brooklynietes ir rochesterie- 
tės moterys pagarsėjo su savo 
mezginiais ir kitais rankų dar
bais, bet ir bridgeportiečiai ne- 
atsilikome nuo darbo, nors au
komis.

Kada gavome pakvietimą į 
Demokrat. Lietuvių Suvažiavi
mą, tai mes pasiuntėme ten 9 
delegatus ir jį pasveikinome 
su $50. Vėliau Jonas Valinčius 
pasveikino su $5, kaip išėjo 
suvažiavimo darbai žurnalo 
formoj.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietos skyriaus pir
mas susirinkimas buvo sušauk
tas vasario 27, 1944 ir nuo to 
laiko kas mėnesis laiko susi
rinkimus. Pinigais sukelta iki 
$500 ir pereitais metais $200, 
tai taip Bridgeport© lietuviai 
parėmė Lietuvos žmones, 
kentėjusius nuo nacių.

Drapanų ir čeverykų 
penkis kartus pasiuntėm,
kartus nuvežė į Brooklyną 
draugas Kazimieras Pakulis, 
karta d. J. Weiss ir karta P. 
Baranauskas. Bendrai, drapa
nų vertė yra apie $700.

Nutarėme, dar šiemet su
rengti vienas prakalbas ir va
karienę. Iš moterų labai daug 
dirba Viktorija Miknevičienė, 
Amilija Mureikienė, O. Arri- 
son, M. Valatkienė, Tafilia 
Stankienė ir Elzbieta Meškel
io. Iš vyrų — J. J. Mockaitis, 
A. Jocis, Jonas Budimas, P. 
Baranauskas, Alfonsas Švėgž
da, M. Arrison, J. B. Yusaitis,

P. Miknevičius ir Juozas Čer
niauskas, kaipo biznierius, mū
sų parengimus labai gerai pa
remia.

Labai širdingai ačiū visiems 
tiems, kurie 
mis
mo.

Nashua, N. H

nu-

jau 
tris

ir dirbo
aukavo drapano- 
prie jų priruoši-

J. Bartkevičius, 
Sekretorius.

Baltimore, Md
Aukos Lietuvos Žmonėms
Mūsų lietuviai teikia pagal

bą Lietuvos žmonėms. Pinigais 
aukavo sekamai: J. ir P. Kas- 
parevičiai $5. P. ir K. Kupriai 
$10. J. ir O. Straussai $10. 
Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Kliubas $20.

Drapanų ir čeverykų auka
vo : Mr. ir Mrs. Makaras, K. 
ir V. Lopatai, J. ir F. Deltu
vai, V. ir N*. Pečiuliai, J. ir U. 
Staniai, Mr. ir Mrs. Yanuškai, 
Mrs. Matusevičienė, Mrs. Mas- 
lionienė, Mrs. Radžiulienė, A. 
Urbonas 1 porą naujų čevery
kų ir pundą drapanų. Ant. 
Miškinis 2 poras naujų čevery
kų ir pundą drapanų.

Pundelius (kits) pagamino 
ir aukavo: Mr. ir Mrs. V.'Eker- 
vis, Mr. ir Mrs. V. Deltuva, R. 
ir K. Paserskiutės, S. Mack.

Drapanų ir čeverykų septin
tam siuntiniui mes jau pasiun
tėme 400 svarų. Prie drapanų 
sutaisymo ir pasiuntimo dirbo: 
O. Deltuvienė, V. Lopatienė, 
Mrs. Skadinienė, J. Deltuva, S. 
Mack, S. Bartašienė ir jos sū
nus Edmontas Bartašius ir P. 
ir O. Paserskiai.

Visiems aukavusiems ir dir
busiems prie šio garbingo dar
bo tariame širdingai ačiū.

Komiteto Narys.

Berlyno radijas, keikda
mas Vengrijos valdovą 
Horthy už siūlymąsi pasi
duot talkininkams, sake, 
kad pats Horthy įvedęs 
Vengriją karan išvien su 
naciais.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.H 15 • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia. ' 

SfiHSHS • Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus.WORKER5. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano Vardas..........................................................................................

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

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

pare kiekvieną šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

cA I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu- 
•Syf garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro- 
gjjr niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliųgydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 

kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS ?2.

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

Spalių 9 d. Laisvėj eilė var
dų neteisingai pasakyta, kad 
po $5 aukavo: M. Pekauskie- 
nė, turi būti, M. Pekarskienė. 
Vietoj J. ir M. Jonisiai, turi 
būti, J. ir M. Jonis. Vietoj J. 
ir V. Stenakai, tai J. ir V. 
Stančikai ir $1 aukavo A. Do
brovolskis.

Drapanų aukavo U. Balu- 
konienė, A. Paltanavičius ir
M. McDermontt. Buvo vardai 
praleista: M. Vilkausklenės
N. Rodgers.

yra labai daug svarbių reika
lų ir turėsime visus juos aptar
ti, padaryti planus veikimui.

Mūsų organizacija yra kul
tūros ir apšvietos ir ji vaidina 
svarbią rolę. Todėl visos kuo
pos išrinkite pilną atstovybę, 
prisiųskite ir atsivežkite naujų 
sumanymų.

ALDLD 4-to
Apskričio Komit.

Shenandoah, Pa
ir Bus Rodomi Judžiai

ALDLD 4-to Apskričio

Liet. Literatūros Draugijos 
4-to apskričio konferencija 
įvyks nedėlioję, spalių (Oct.) 
29 d., 1320 Medley St., North 
Side Pittsburgh. Konferencija 
prasidės 1 vai. po pietų.

Visos kuopos prisiųskite pil
ną atstovybę, kad konferenci
ją padarius sėkminga. Dabar

Buvo garsinta, kad spalių 7 
d. įvyks rodymai judžių, bet 
neįvyko iš priežasties savinin
ko mirties. Tai dabar tie pa
tys judžiai, tai yra, “World of 
Plenty,” “Poland Forever” ir 
sovietinis judis “Vanka” bus 
rodomis šeštadienį, spalių 21 
d., 7 vai. vakare, Maher Sve
tainėje.

Taipgi kalbės komunistų 
veikėjas L. Budentz. Prašome 
visus ir visas ateiti. Kas turė
jote iš kalno nusipirkę bilie
tus ant 7 d. spalių, tai jie da
bar bus geri.

Visus Kviečia Komitetas.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Wes egzaminuojant akis, rašome receptas 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akiniu* kada reikalinen

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y,

^imWAWAWAWAWmAWWAWWAWAWAWAWAWAWllAWAWI^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS 

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

★
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

"im mm mm mm mm mm mm mm mm mm mr

Miestas
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Vengrijoj Verda Kova 
Tarp Nacių ir Hor

thy Šalininkų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tus, sako, kad visuose Ven
grijos miestuose verda ko
va tarp taikos reikalaujan
čių žmonių ir naujosios na
ciškos Szalasi valdžios rė
mėjų.

Nėra jokios žinios, kur 
dabar yra buvęs Vengrijos 
valdovas Horthy.

Kai kurie vokiečių, veng
rų ir bepusiškų šalių pra
nešimai rodo, kad tūli Ven
grijos armijos junginiai pa
laiko Horthy pusę ir at
kreipė savo ginklus prieš 
vokiečius. Dideli vengrų 
partizanų būriai veikia 
prieš hitlerininkus iš užnu- 
garės.

Turkijos radijas ’ sakė, 
kad Vengrijos sostinėj Bu
dapešte dabar tik maišatis 
ir suirutė. Nacių tankai 
dunda gatvėmis, terorizuo
dami hitlerininkų priešus, 
reikalaujančius taikos su 
talkininkais.
Gal Naciai dar Neviešpa

tauja Visame Budapešte 
Viena Budapešto radijo 

stotis pirmadienį pakartojo 
admirolo Horthy’o atsišau
kimą, prašantį talkininkų 
taikos. Šis radijas Horthy’o 
vardu sakė, kad jau pada
ryta paliaubos (pertaika) 
tarp teisėtos vengrų val
džios ir talkininkų, ir šaukė 
Vengrijos kariuomenę nu- 
stot kovojus prieš rusus. 
To radijo kalba rodo, kad 
bent dalis Budapešto dar 
buvo Horthy’o sekėjų ran
kose.

Šveicarijoj vengrai gavo 
žinių, kad Vengrijos gele
žinkelių darbininkai išėjo 
streikan.

Anglijos Karo Laivai At
gabeno Daugiau Jūrei

vių į Athenų Uostą
Roma. — Anglijos karo 

laivai atgabeno daug savo 
jūreivių į Pirejų, uostą 
Graikijos sostamiesčio Ath
enų.

Anglai ir graikų par
tizanai užėmė Ath- 
enus be pasipriešinimo iš 
vokiečių pusės, kurie buvo 
jau pasitraukę. — Athenai 
pirm karo turėjo apie 170,- 
000 gyventojų.

Pirm apleisdami Athenus, 
naciai susprogdino įvairius 
mieste pastatus ir uosto į- 
rengimus.
Neištrūksią Naciai iš Grai

kijos Salų
Pranešimai iš Kairo sako, 

jog vokiečiai Naxos saloje 
pasidavė anglų lakūnams, 
nusileidusiems į tą Graiki
jos salą. Manoma, kad dar 
gana daug vokiečių tebėra 
Graikijos salose Kretoje, 
Rhodes ir keliose mažesnė
se. Anglai tikisi juos suim
ti bei sunaikinti.

Berlyno radijas jau ant
rą dieną skelbė, kad naciai 
pasitraukią iš Graikijos.

Nacių Laivų, Tankų ir Lėk
tuvų Nuostoliai Sovie

tiniame Fronte

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Baltijos 
Jūroje tris vokiečių trans
porto laivus ir tris dideles 
motorines valtis.

Spal. 15 d. sovietinės jė
gos visuose frontuose nu
šovė 57 nacių lėktuvus ir 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 93 jų tankus.

Susitikimas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

čiai ir bus įteikti ordinai 
bei medaliai atsižymėju
siems kovose.

Prie Jurgiuko priėjo ma
joras su storai aprišta ran
ka ir paklausė:

— O kaip gi jūs čia pa
tekote?

Tai buvo tas pats pulko 
komisaras, kuris Jurgiuką 
nuvedė krūmais prie virtu
vės ir liepė pavalgydinti. 
Jurgiukas žiūrėjo į majorą 
ir neatsimindamas, kur jis 
jį matęs, paklausė:

— O iš kur jūs mane pa
žįstate?

— Ar ne jus liepiau virė
jui pavalgydinti?

— A, dabar atsimenu,— 
nudžiugo Jurgiukas.

Majoras paplojo sveiką
ja ranka Jurgiukui per pe
tį ir pagyrė:

— Malačius!
Į salę suėjo aukštieji vy

riausybės nariai ir susėdo 
už stalo. Vienas jų, paėmęs 
sąrašą, paaiškino:

— Kurį čia iššauksiu pa
gal šį sąrašą—stokite štai, 
va, čia.

Jis parodė ranka į tuš
čią vietą prie stalo arti sie
nos ir pradėjo šaukti pa
vardėmis :

— Nikitin!
Nikitinas priėjo prie sta

lo.
— Žvirgždį n is!
Iššaukus šią pavardę, iš 

kovotojų būrio išėjo vienas 
paskui kitą du. Tai buvo 
Jurgiukas ir dar kitas, ko
votojas, kurio jis iš nugaros 
nepažino. Šaukusis pavar
des nustebo. Jis paklausė 
priėjusį kovotoją.

— Kaip jūsų pavardė?
— žvirgždinis.
—' Vardas?
— Juozas.
— Palaukite trupučiuką. 

Čia Jurgis parašyta.
žvirgždinis pasisuko at

gal ir prieš save pamatė 
savo sūnų Jurgiuką.

Jurgiukas, pamatęs tėvą, 
puolė jam j glėbį. Abu ėmė 
bučiuotis pamiršę viską.

Vyriausybės nariai ir 
dalyviai susijaudino maty
dami šią sceną. Šaukusis 
pavardes paklausė:

— Ar sūnus?
— Taip, — atsakė tėvas 

blizgančiomis akyse džiaug
smo ašaromis.

Šaukėjas tęsė toliau. Iš
šauktieji stojo nurodyton 
vieton. Kai sąrašas buvo 
baigtas skaityti, pakilo vy
riausybės atstovas ir pra
sidėjo apdovanojimas.

Pirmuoju apdovanojamas 
Nikitinas. Po jo eina Jur
giukas. Vyriausybės atsto
vas perskaito aktą.

Jurgiuko krūtinė papuo
šiama “Raudonosios Vėlia
vos” ordinu.

Stovėdami išsirikiavę ir 
laukdami apdovanojimo, 
majoras ir Jurgiuko tėvas 
nusišluostė džiaugsmo aša
ras.

Transylvanijoje Vengrai ir 
Vokiečiai Išmušti dar iš 

100 Gyvenamų Vietų

London, spal. 17. — Mar
šalo Rodiono Malinovskio 
komanduojama, Antroji U- 
krainos Armija blokšdama 
atgal vengrus ir vokiečius 
šiaurvakarinėje Transylva
nijoje, užėmė dar virš 100 
gyvenamųjų vietų, tarp ku
rių yra 8 geležinkelių sto
tys — Moisei, Felsoeviso, 
Alsoviso, Catcau, Ileanda- 
Mare, Garbau, Aghires ir 
Stana.

Italijoj jankiam telieka 9 
myl. pasiekt Bologną.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALŲ PATARNAUTOJAI 
INDŲ ATfiMfiJAI

HOTEL BOSSERT
HICKS IR MONTAGUE STS.

BROOKLYN.
KREIPKITftS 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.

(247)

VYRAI IR MOTERYS
BERNIUKAI IR MERGAITĖS

Nereikia Patyrimo
Būtinas Darbas

AMERICAN CANDLE CO.J
INC. |

55-13 FLUSHING AVE.
MASPETH.

(24Š)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

su Druskių tapome Lietuviu 
Literatūros Draugijos, 145 
kuopos išrinkti vajininkais.

“Su gilia demokratiška pa
garba, Ona Levanienč.”

Geriausio, jums, draugai, 
pasisekimo. Aš žinau, kad Los 
Angelyje yra gražus būjrelis 
gerų Laisvės patrijotų. Jie; ne
nusileis jokiai kolonijai, |

Dainininkė Ona Levariienė 
yra viena iš jų. Džiugu, kad ji
nai stoja vajaus darban. Be to, 
d. Druskio ypatoje ji turi pui
ku talkininką, v c

Bedford, Mass.
I •........................

Širdinga Padėka
Širdingai dėkavojų . drau

gams ir draugėms, kurie mane 
ligoj, po operacijos, atlankė
te, kaip ligoninėj, taip ir na- 
mies. Jūsų, tok is draugiškumas 
suteikė man daug malonumo 
ir pajėgų ligos nugalėjimui.

Labai dėkinga dd. Žukaus
kams ir Helenutei už tiek daug 
suteiktos mums pagalbos na
mie prie ruošos, ir pagaminimo 
valgio laike Emmosj pares. 
Taipgi dėkui dėdienei Am- 
broze kuri padėjo ir Julei 
Reinard už jos gražias dova
nas, F. Janui už fruktus ir 
pyragą. Taipgi d^kuį V. Ka- 
ladinskienei, B. čiuladienei, U. 
Daugirdienei, M. čiuladienei ir 
V. Taraškienei už saldainius.

Širdingai dėkui visiems ir 
visoms už nuoširdžius linkėji
mus. Dabar mano sveikata ge
rėja ir turiu viltį, kad neužil
go vėl visi kartu veiksime 
karo pergalei, Lietuvos liau
dies gerovei ir žmonijos lais
vei.

Julia Gittzus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Motorų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks spalių 19 
d., Draugijų Salėje, 4097 Porter St. 
Dėl susidariusių svarbių priežasčių, 
susirinkimą pradėsime lygiai 7 v. v. 
Narės, malonėkite tai įsitėmyti, bū
kite laiku. — M. G., sekr. (245-246)

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y,

Trečiadienį, 18 d. spalių, 8 v. v. 
Buzelio salėje, kampas Crescent ir 
Atlantic Avė., įvyks labai svarbus 
Literatūros Draugijos 185 kp. susi
rinkimas. Nariai, kurie tik galite, 
malonėkite dalyvauti, ypač sherida- 
niečiai kviečiami dalyvauti. Turėsi
me apsvarstyti kaip pasekmingiau 
pasidarbuoti vajuje drabužių rinki
me dėl Lietuvos žmonių. — V. 
Paukštys.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

19 d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos kliubietės dalyvaukite. 
Turime daug vilnų dėl mezgimo. 
Yra prisiųstas svarbus laiškas iš 
Centro. — Šmitienė.

(245-246)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

į VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

PAGELBINIAM DARBUI 
Nuolatinis Darbas 
Apskritus Metus

80c PRADŽIAI 
85c IŠSIMOKINUS.

Linksmos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Ištisą Dieną.

ANTIPYROS CO. 
1175 Manhattan Avenue 

Brooklyn.
Vcrnon-Jackson Stotis- IRT Subve 

Greenpoint Avc. Stotis -8tb Avė. Subve

(251)

KEPĖJŲ PAGELBININKAS 
Dieninis Darbas 

Nuolat.

F. W. WOOLWORTH
1411 ST. NICHOLAS AVE. 

(181st Street) N.Y.C.

________________________________________ (247)

REIKIA APVALYTOJŲ 
VALANDOS 1 IKI 10 

KASDIEN 
Nuolat.

48 VALANįDŲ SAVAITĖ
F. W. W0OLWORTH 
1411 ST. NICHOLAS AVE.

(181st Street) N.Y.C.
, (217)

LYDYTOJAI 
VYRAI PRIE METALO 

UŽBAIGĖJAI
Patyrę prie trokų viršų. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga.
POKARINĖ PROGA

HUBER WAGON WORKS
5-49 _ 47TI-I AVE.

L. I. CITY, N. Y..
(251)

BERNIUKAI
IŠSIUNTIMU DEPARTM ENTAS, 5 DIENŲ 

SAVAITĖ. NĖRA SIUNTINĖJIMŲ
YALE MILITARY SHIRT CO., 

1239 BROADWAY.
(247)

BERNIUKAI
ABELNAI PAGELB1NINKAI. IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI. 5 DIENOS.
HELEN HARPER, 137 B2ROADWAY.

(247)
----- --------------------------- ---------------------------- ---------- — ■ ' . .................... I

ABELNAI. FABRIKO 
DARBININKAI 

Nelavinti Mažinu Operatoriai 
Materialų Kraustytojai 

Taipgi Yra Vietų 
ELEKTRIKAMS 
MAŠINISTAMS

IR KITIEMS AMATNINKAMS 
Pokariniai Darbai Užtikrinti 

Nėra Rekonversijos Problemos 
Prisilaiko WMC Taisyklių

HATFIELD WIRE & CABLE CO.
487 Hillside Ave., Hillside, N. J.

(251)
........ —■ -......... .... ----------------

REIKIA-VYRŲ. Kišenių siuvėjų—(vieno ar 
tymo). Nuolatinis darbas apskritus metus prie 
vyriškų jackets. Gera mokestis, darbas nuo 
kavalkų. Važiuokite 54 Devine ar 32 So. 
Orange Ave. busais nuo Penn. Stoties, išlip

kite ant High Street. Kreipkitės tuojaus.
MILTON TAILORING CO.,

411 HIGH STREET, NEWARK, N. J.
(247)

MOULDERIAI
Aluminum Foundreje
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 ar naktim nedirbama.
E. B. MEYEROWITZ. INC.
520 — 5TH AVĖ., N.Y.C. 

__________________________________________ (245)

VYRAI (10)
Reikia dirbti išdalinimų įstaigoje. 

Patyrimas Nereikalingas.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Pilkiausia Proga Pakilimam.

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

(248)

VALYTOJAI
•z

KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise
9 tos lubos

(245)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas. Daug viršlaikių. 

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

(247)

PIRKITE KARO BONUS!

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)

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)

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)

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)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę. Pokarinis darbas; aukščiausia alga; 

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

(246)

VYRAI—BERNIUKAI
Stiprūs. Proga išmokti amato. Gera Alga. 

Gera Ateitis.
WASHINGTON MIRROR, 508 E. 164th St.

(246)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT
V AKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

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

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

i LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

BERGDORF GOODMAN
Turi Darbų

Patyrusioms Moteriškų Kepurių 
Kopyjuoto jiems

Patyrusioms Plunksnų Darbininkams
Patyrusioms Suknelių

Siuvėjams
Pataisymų Siuvėjams

Sandelio Merginoms 

Pasiuntimui Merginoms 

Išnešiojimui Berniukams

‘ Kreipkitės ant 5-tų lubų į 
Personnel Ofisą

BERGDORF GOODMAN
5th Avenue prie 58th Street.

(246)

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.

39 PAVONIA AVĖ.
JERSEY CITY, N. J.

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

MEDŽIO DARBININKAI
Su mažu patyrimu. Išmokinsim. 

GERA ALGA. PAKILIMAI.
FRED GRETSCH 

60 BROADWAY, BROOKLYN.
. (245)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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)

VILGYTOJAIJ ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBĖS

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

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
. (250)

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. Subve

(249)

TAIPISTĖS
DABAR IR PO KARO 

Linksmos darbo sąlygos irt* priežiūra.
6 DIENOS—44 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.Si. iki 1 A.M.

KREIPKITfiS 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)

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DALBAS. 5 DIENOS, 

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

(246)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c i valandą laike mokinimosl ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 

______________ būti U.S. Piliete.________ (248) 

MERGINOS
PRADINĖS AR PATYRUSIOS 

Prie Dešrelėm Žarnų. 
GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS. 
Linksmos Aplinkybės.

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

(246)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

n

SIUVĖJOS 
Ši puiki Fifth Avenue 

Krautuvė
Turi daug darbų. 
PATYRUSIEMS 

DARBININKAMS 
prie 

MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ
Kreipkitės Visą Savaitę 

Mr. Eldridge 
RUSSEKS PERSONNEL 

OFFICE
6 WEST 36TH STREET

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(245)

PATAISYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE BALTINIAIS 

APTARNAVIMU
5 DIENU SAVAITE $28 

PREMIER ESSEX LINEN 
SERVICE

410 EAST 34TH ST. 
2(248) 

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. 5 dienų savaitė. 

Patyrimas Nereikalingas.
B OSHRIN & BRO..

390 WEST BROADWAY. WALKER 5-4461.
(247)

OPERATORĖS 
PATYRUSIOS 

Prie Sportiškų Drabužių 
W.M.C Taisyklės Prisilaikoma 

Groblue Sportswear Co.
158 SUMMIT STREET 

NEWARK, N. J.
TELEPHONE MARKET 2-6086 

__________________________________________(247) 

INDŲ ATĖMĖJOS 
Kompanijos Kafeterija

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

512.50 j savaitę, prisideda valgi*. 
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 SAVAITĖ 
50c Į VALANDĄ

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

(247)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

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

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

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

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, 60c PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

MOHAWK MIRROR
231 MAUJER ST. 

BROOKLYN, N. Y.
 (260)

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise 
9tos lubos

(246)

MERGINOS
Lengvas sustatymas muzikalių instrumentų.

GERA ALGA. PAKILIMAI
FRED GRETSCH

60 BROADWAY. BROOKLYN.
(245)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas įdomus darbas.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.
ACME FOLDING BOX
141 EAST 25th ST., N. Y.

_ (2<
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NewYorto^8g02^2ini(H
Pasižymėki! 28 d. Spalių

šeštadienio vakarą 
praleiskite su mumis, 
svetainėje. Bus įvai-

Tąjį 
smagiai 
Laisvės 
rių skanumynų užkąsti ir ge
rokai pavalgyti ir išsigerti, šo
kiams gros Kaizos orkestrą.

Ateidami prisidėsite prie pa
rėmimo gero tikslo. Visas pel
nas eis apmokėjimui kalėdinių 
dovanų mūsų LDS kariams, 
kurie randasi įvairiuose karo 
ffontuose.

Įžanga tiktai 50 centų.
Prašome nepamiršti užeiti 

pas mus!
LDS Sorority.

Miss N. York War Fund
Iškilmėse prie City Hali, 

praeitą pirmadienį, oficialiai 
pradėtas New Yorko War 
Fund vajus sukelti $17,200,- 
000 Nacionaliam Karo Fondui.

Ceremonijose buvo paskirta 
Miss New York War Fund. 
Toji garbė teko Margaretai 
McKenzie Deas, 20 metų jau
nuolei, (kirbančiai Sperry Gy
roscope Co. assembly linijoj 
“už pažymėtiną pasitarnavimą 
karui namų fronte.” Majoras 
LaGuardia jai įteikė rožių bu
kietą.

Miss Deas yra narė United 
Electrical, Radio ir Machine 
Workers Unijos Lokalo 450, 
CIO.

Atėjo laikai, kada darbas 
užima savo garbingą vietą.

Ar jūs atsimenate, kad dar
bas, kad darbininkai būtų bu-

Aukokite Karo Fondui Per
Lietuvių Komitetą

New Yorko Karo Fondas ve
da vajų sukelti septyniolika su 
virš milionų dolerių pašalpai 
nukentėjusių kare. Tai dalis 
nacionalio Karo Fondo kam
panijos. Tie $17,200,000 atsto
vauja tik didžiojo New Yor
ko kvotą, kurion ir mes, lietu
viai, mūsų organizacijos, turi
me įnešti savo šėrą.

Karo Fondo vedėjams pra
šant ir mes, lietuviai, organi
zacijų atstovų susirinkime su
darėme komitetą. Tų organiza
cijų atstovai pasiėmė blankas 
rinkimui aukų. Pasiėmę darbą 
mes visuomet stengiamės jį at
likti garbingai. Komitetas pa
sitiki, kad mūsų darbuotojai ir 
gerus tikslus remiančioj! visuo
menė atliks ir šį vajų garbin
gai.

Aukas tam tikslui renkame 
ne mes vieni. Unijos renka ša- 
pose, kadangi ir jos turi savo 
kvotas. Kitos organizacijos 
rinks savo kvotai. Mobilizuo- 
jasi susiedijos eiti po namus.

Kožna grupė lenktyniuoja iš
pildyti savo kvotą. Aukų būsi
te prašomi bile kur, bile ka
da. Tad prašome visus įsitė- 
myti:

Organizuotų lietuvių garbė 
priklausys nuo to, kaip mes 
išpildysime savo pareigą kai
po lietuviai, per Lietuvių Ko
mitetą. Tad aukokite pagal 
savo išgalę daugiausiai ir au
kokite per Lietuvių Komitetą. 
Aukas įteikite savo LDS ar 
LLD kuopos rinkėjams. Arba 
galite priduoti lietuvių komite
to viršininkams, kuriais yra 
J. Gasiūnas, S. Sasna, L. Grikš
tas.

Galintieji pasidarbuoti pra
šomi gauti blankų pas komite
to sekretorę S. Sasna.

Artimųjų apylinkių lietu
viai, kurių kolonijose neturite 
specialės lietuviams kvotos, 
esate prašomi padėti mums, 
didžiojo Brooklyno-New Yor
ko lietuviams garbingai baigti 
vajų. Sekr.

Miesto Piliečių Registracija
Prašoko Rekordus

New Yorko miesto piliečių 
registracija, užsibaigusi perei
tą šeštadienį, buvo sėkmin
giausia iš visų buvusių. Viso 
užsiregistravo 3,216,613.

Tiesa, imant vien civilinius,
vę pagerbti hooverizmo lai- §jemet užsiregistravo 173,847 
kais. Tiesa, ne kartą būdavo mažiau negu 1940 metais bu- 
kreipiama specialės domės į v0

tai būdavo mieste buvo užsiregistravę 3,-darbininkus, bet 
buožė pikieto galvon .

R.

Ragino Prailginti Bal 
savimo Valandas

New Yorko valstijos Darbo 
Partijos sekretorius Hyman 
Blumberg telegrafavo guber
natoriui Dewey paraginimą 
prailginti balsavimų valandas. 
Tam jis turėtų sušaukti spe- 
cialę seimelio sesiją.

Tai nebūtų pirmas toks nuo- 
tikis. Gubernatorius Lehman 
tam precedentą davė 1940 me
tais, spalių 22-rą sušaukdamas 
ekstra sesiją .

Reikalavime prailginti va
landas nurodoma, kad dėl ma
sinio piliečių išstojimo balsuo
ti ir dėl sunkumų išlikti iš 
darbo industrijose daug bal
suotojų sutiks sutrukdymo, 
sunkumų. Kiekvienam būtų 
lengviau, jei balsavimo valan
dos būtų nuo 6 ryto iki 10 va
karo vietoj dabar esamų nuo 
6 ligi 7 vai.

5-ti Metai/ “Tobu!" Ko,ne<liJ»I”—Atkinson, Times

LIFE WITH FATHER
ARTHUR MARGETSON ir 

NYDIA WESTMAN 
Tikrai smagus, įkvepiantis ir sujaudi
nantis veikalas. LAISVE ragina skai

tytojus būtinai pamatyt jj 1 
VAKR. 8:40. P.M. TREČ. ir SEŠT. 2:40
UMDIDI? theatre, Broadway 
EdVllllUL ir 40th St., PE. 6-9540

WARNER BROS. persUto 
CARY GRANT

Šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
šmagiuH vienos Brooklyno 

Šeimos prietikius.

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

PETER LORRE, PRISCILLA LANE, 
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

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

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS *

STRAND ?.'XZTAY
NAUJAS WARNER PASISEKIMAS!
HUMPHREY BOGART

ERNSTO HEMINGWAY 
drąsiausioj ir įspūdingiausioj apysakoj, 

pritaikytoj judžiams!

‘TO HAVE AND
HAVE NOT”

su LAUREN BACALL * 
WALTER BRENNAN

HOLLYWOOD '
BROADWAY & 51st ST., N.Y.C.

užsiregistravę. Tuomet

390,460 piliečiai. Bet imant 
civilinius piliečius ir kariškius 
kartu mes jau perviršijom 
1940 metų rekordus. Iki galo 
pęreitos savaitės jau buvo gau- 

i ta atgal nubalsuoti balotai virš 
180,000 kariškių. Taipgi apie 

i 30,000 civilinių piliečių buvo 
užsiregistravę centralinėj raš
tinėj pirm registracijų savai
tės.

Taigi, gale pereitos savai
tės bendras registrantų skai
čius buvo apie 35 tūkstančiais 
geriau pirmesniojo. Per šias 
likusias arti tris savaites iki 
rinkimų dar ateiclinės kariškių 
balotai, tad bendras miesto re
gistrantų skaičius bus daug di
desnis, negu dabar turime, 
šiuo tarpu kariškių balotai at
eina po apie 10,000 per 
ną.

a štai sutrauka 
gistracijos 
skričiais: 
Kings

(B’klyn) 
New York 
Bronx 
Queens 
Richmond

civilinių
imant atskirais

1944
1,121,604

754,383
635,606
633,748
71.272

die-

re- 
ap-

1940
1,196,597

829,330
650,688
634,022
79,823

Radijo Klausytojams
M i e s t a va radijo stotis 

WNYC, 630 ant jūsų radijo, 
pradėjo rinkimines programas 
kas vakaras, kad suinteresuo
ti pilietiją besiartinančiais rin
kimais. Kad visi užsiregistra
vusieji balsuotų ir kad balsuo
tų inteligentiškai, žinančiai.

Pradedant pereitu pirmadie
niu, spalių 16-ta, rinkiminės 
programos bus kas vakaro 9 
vai. Stotis duos abiem didžio
sioms partijoms, demokratų ir 
republikonų, lygias progas iš
sireikšti. Skirtu laiku 
partija galės pataisyti 
netikrus pareiškimus, 
kinti savo pareiškimus, 
ti savo programą.

Programoms vadovauti kvies 
svečius pirmininkus. Pirmąją 
programą atidarė, jai vadova
vo patsai majoras LaGuardia.

Stotis Girdima Toli

kožna 
priešų 
paryš- 
aiškin-

Kadangi stotis yra galinga, 
savo pajėgumu antra iš galin
giausių New Yorko mieste, tad 
galima girdėti visoje valstijoje 
ir vietomis dar toli už New 
Yorko valstijos sienų.

Beje, stotis veikia kas die
ną nuo 7 ryto iki 10 vakaro.

Kadangi stotis yra miesta- 
va, palaikoma ne pelnui, bet 
informacijai ir kultūrinimui 
miesto gyventojų, tad jos pro
gramų klausytojai nesueikvoja 
nei vienos minutės veltui. Ne
reikia klausytis, kaip koks pil- 
sas “stebuklingai” gydąs tre
jas devynerias visokių ligų, 
apie kurių gydymą net dakta
rai dar nedaug tenusimano. 
Bet girdi pranešimus apie 
miesto reikalus, apie viso kraš
to reikalus, karo ir namų fron
tu žinias. O liekamu laiku duo
da geriausios muzikos, dainų.

Išgirskite Skirtingas 
Nuomones Apie Mūsų 

Kandidatus

Numatoma Rekordiniai 
Balsavimai

Mojosi Apvogti Saliūną 
-Du Pašauti, Du Pabėgo

ne-
Williamsbur- 

bartenderiais dir- 
ir Mike Ramoš-

sykiu važiavo du

Keturi jauni italai, pernelyg 
drąsūs, praeitą antradienį apie 
6 vai. ryto mojosi apiplėšti sa
liūną, esantį Union Avė 
toli Grand Str 
ge (saliūne 
ba Šrupskis 
ka).

Tuo pačiu
policmanai ir, vagišius pama
tę, bandė suimti. Jie bėgo. Tuo 
būdu du tapo pašauti ir nu
vežti į ligoninę, o du paspru- 
ko- ’

Pasirodo, kad vagišėliai bu
vo pasivogę ir, automobilių, 
kuriuo jie manė šnapsą išsivež
ti.

Jau per tūlą laiką Williams- 
burge siaučia vagišiai, kurie 
apiplėšia krautuves. Gal šitie 
du sučiuptieji. bus “siūlo ga
las,” kuris prives prie pačios 
vagių gengės, tiek daug 
los darančios smulkiems 
nieriams.

Vaiko Pagrobėja Eis 
Kalėjiman

za- 
biz-

me-Mrs. Joan Schlutter, 29 
tų, kuri buvo išvogusi iš prie
glaudos svetimą kūdikį, nuteis
ta kalėti, bet bausmė dar ne
paskirta.

Schlutterienė, tris kart tekė
jusi, bet bevaikė moteris, teis
me teisinosi tai padariusi bū
dama alkoholio įtakoje.

Civilinių Apsigynimo palai
komas informacijų centras 
Pershing Square, New Yorke, 
padėjo naujam Brazilijos vice
konsului surasti butą.

»:<

Kariai Rizikuoja Gyvas 
lis, Kad Balsuoti

• United Press žinių agentūra 
praneša, kad kariškiuose yra 
be galo didelis susidomėjimas 
šiais' rinkimais. Ir kariuomenėj 
dedama visos pastangos karius 
aprūpinti balotais.

Balotai lėktuvais nugabenta 
ir su parašiutistais numesta 
net parašiutistų atskirtoms 
grupėms Hollandijoj. Esan
tiems apkasuose daneša pėsti
ninkai paslai ir kariai nubal
suoja tarp šaudymo Į priešą.

Buvę atsitikimų, kada balo
tų nešėjas būna priešų, šovi
niais pataikytas ir balotai iš
blaškyti. Tada visas darbas 
pradedamas iš naujo — naujų 
balotų išdalirfimas, balsavimas, 
surinkimas.

Nesunku suprasti, kaip to
kiose sąlygose balsavusieji 
kariškiai pažiūrėtų Į mieste 
gyvenantį pilietį, kuris dėl tu
rėjimo atsikelti pora valandų 
anksčiau ar sugaišuoti porą 
valandų iš darbo nedalyvautų 
šiuose kritiškiausiuose mūsų 
kraštui rinkimuose.

Reikia tikėtis, kad tokių, at
silikėlių nebus daug.

Nacionalis Karo Fondas pri
sideda prie palaikymo 46 cen
trų dirbančių motinų vaikams 
prižiūrėti, kada jų, motinos 
dirba.

Popiera dar vis yra labai 
reikalinga karui laimėti. Tre
čiadieniais pasiųskite į karą 
per savaitę surinktą popierą.

Ligoninėms skiriama 5,000,- 
000 svarų sviesto, po tris de
šimtas dalis svaro savaitei per 

ligonį.

•<j*-,N>»

penktadienio vakarą,šio
spalių '20-tą, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas, savoje 
salėje, 280 Union Avė., ren
gia prakalbas aiškinimui rin
kiminių problemų. O kadangi 
kliubas susideda iš visokių pa
žiūrų narių, tad ir kalbėtojais 
statoma visų žinomųjų sriovių 
kalbėtojai.

Visi kviečiami išgirsti tas 
skirtingas nuomones (o gal ir 
vienodas), kad būti visapusiš
kai apsirūpinus pareiškimui 
savosios nuomonės lapkričio 7-

Mrs. Lana Chisholm, 63 m., 
užsimušė nušokus ar nukritus 
iš savo apartmeiito, esančio li
me aukšte, 600 W. 111th St., 
New Yorke.

Savininkas
Kainos
Avenue

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Mirė Paulina Seniutienė

PIRKITE KARO BONUS!

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

BANKIETAS

MEDUS

Didžiojo New York o srity
je 22 ledo firmos Įkaitintos su
daryme trusto.

George WT. Manus, 24 m., 
sulaikytas po $5,000 kaucija 
teismui kaltinimu pardavinėjus 
daktaro diplomus.

darbe jis gavo

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

F. Carey, švaros 
viršininkas, re- 
pareigų. Tuojau 
jis buvo prisiek- 
užpylimų darbo

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo susirin

kimas jvyks šio ketvirtadienio va
karo 8 vai., spalių 19-tą, 419 Lori
mer St. Kviečiame ir ne nares.
Valdyba. _________ (245-246)

ROBERT LIPTON,
T01 GRAND ST., B’KLTN. BT. w.

Pagerbimui
ROJAUS MIZAROS

25 Metų Sukakčia jo 
Žurnalistinio Darbo

Rengia LDS 3-čias Apskr.

Įvyks Sekmadienį,

Spalių 22 October
LIBERTY HALL

329 Broadway, Bayonne, N. J.
Durys adaros 4 P. M. Pietūs 5:80.

ĮŽANGA $2 ASMĘNIUI.

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

VALANDOS:

Ė

■L

ii ■; iI
mt. *■■■*«

birthstone__
> žiedai $g.95 

ii aukštyn

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

Gera registracija pravesti 
pavyko. Dabar visų rūpestingų 
piliečių pareiga yra energin
gai darbuotis dviem krypti
mis :

Kad visi užsiregistravusieji 
išeitų balsuoti;

Kad esami neaiškumai ir de
mokratijos priešų paskleistos 
miglos būtų išsklaidytos nuo
dugniu, pakantriu teisybės aiš
kinimu.

Tai darbai, kurie laukia visų 
darbuotojų talkos.

Paulina Seniutienė gyveno 
183 Moroe St., kada ji mirė, 
nėra tikros žinios, nes viena 
gyveno. Spėjama, kad penkta
dienį, 13-tą spalių. Rado ne
gyvą nedėlioję.•,

Pašarvota pas J. Garšvą. Į 
Laidojimo lėšas moka jos vy
ras Ignas Seninta, nors jie abu
du negyveno jau 12 metų, 
šeimynos neliko.

Paulina paėjo iš Navininkų 
kaimo, Krokialaukio parapi
jos. Atvyko šion šalin 1908 
metais. Laidos šį ketvirtadie
nį. ' Reporteris.

Mrs. Lola Faye Smith John
son, vedusi su keturiais vyrais, 
nuteista už ėmimą kariškos 
mokesties nuo dviejų. Jinai di- 
vorsuota tik nuo vieno, tris te
beturi. Paskiausias jos vyras 
ją užstojo teisme.

Viršininkas Naujose 
Pareigose

William
Depart men to 
zignavo iš tų 
po to, tačiau, 
dintas žemės 
vedėju.

Senajame
$10,000 per metus, naujajame 
gaus apie pusę tiek. Tačiau 
nei vieno nei kito darbo jam 
nereikia, kad išmisti — tą ji
sai pats pažymėjo. Jis tik no
rįs turėti naudingą užsiėmimą.

Pasilaikykit geroje sveikatoje 
būkite našūs darbe karo 

laimėjimui
VALGYKITE MEDŲ

Medaus galite gauti Laisves 
įstaigoje

Už Kvortą $1.00
Puse Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką

Jubilejinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

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

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

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

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

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.

i LZZCA RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

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

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
aukštyn

$19.95 
aukštyn

Už Mažus 

Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
ADARA VAKARAIS




