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Filozofija Apie Barzdočius 
Ir Inžinierius.

Ką Būtų Daręs Willkie?
Nuoširdi Auka.
Gal Jau Imasi už Čiuprynų.

Rašo A. BIMBA

New Yorko valstijos aukš
čiausio teismo narys Pecora
pasakoja savo atsiminimus, kai 
jis buvo tik paprastu advoka
tu. Jis sako niekad neįleisda- 
vęs barzdoto žmogaus į džiūrę. 
Taip pat bijodavęs įsileisti in
žinierių.

Kodėl ? Ogi štai kodėl :
Jis patyręs, kad barzdotas 

žmogus yra didelis individua
listas, negali suprasti kito žmo
gaus jausmų ir nelaimės.

O inžinierius perdaug įsigi
linęs ii’ įsitikinęs į akuratnu- 
mą — daiktas turi būti toks, 
kokį nurodo planas, žmogus 
gali būti “šventas” arba “pra
keiktas,” absoliutiškai geras, 
arba niekam netikęs, nenau
dingas.

“New York Post“ kolumnis- jčiai padarė kur kas dau-
tė Elsa Maxwell paskelbė jai diau nuostolių priešams, šarvuotlaiviai ir 10 naikin- 
asmeniškai rašytą Wendell nekaip iš pradžios buvo pa-jtuvų rimtai sužaloti. Tiktai 
Willkie laišką. Laiške Willkie skelbta, 
skundžiasi prieš reakcinius re-
publikonus. Jis mano, kad jais|]aįvaį jr lėktuvai tikrai nu- dinta bei sužalota 58 japo- 
negalima pasitikėti, kad 
pražudytų pasaulio taiką, 
gu laimėtų rinkimus.

Ir Willkie baigia savo
stabas: “Natūralu, kad, kaipo 
republikonas, aš geriau norė
čiau darbuotis RepubHkonų 
Partijos viduje, bet niekas ne
sulauks, kad aš sėdėčiau ran-: 
kas sudėjęs, kuomet pasaulio 
taika yra griaunama, kaip i 
1920 metais.”

Willkie laiške žada pats pa-| 
daryti viešą pareiškimą dėl i 
prezidentinių rinkimų. Deja, 
tos progos nebesulaukė, nes 
numirė.

Iš to laiško aišku, kad Willr 
kie būtų pasisakęs už Roose- 
velto- kandidatūrą.

Penktadienį Laisvės redak- Said atmetė Sovietų siuly- 
cijon užėjo Juozas Grigas, us- mą, kad tas kraštas dabar 
terietis. Pasirodo, kad Juozas I 
buvo Kanados armijoj, karia
vo Italijoj, buvo sužeistas. Da
bar vėl savanoriu stoja Ame
rikos arm i j on.

Juozas matė, ką karas pa
daro žmonėms. Matė savo aki
mis Italijoj ir kitur. Todėl jam 
rūpi Lietuvos žmonės, taip 
skaudžiai nukentėję nuo karo.

Šis drąsus kovūnas išėmė 
kanadietišką čekį $35 vertės ir 
visą paaukojo Lietuvos žmo
nių sušelpimui!

Ar bereikia gražesnio pa
vyzdžio mums visiems?

Matyt, klerikalai, menševi
kai ir tautininkai pradeda im
tis už čiuprynų. Vienas, supy
kęs ant savo kolegų, rašo:
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nos, po antgalviu ‘Kas Ką Ra
šo ir Sako,’ pasakyta, kad ‘Dr. 
Končius, Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo pirmininkas, 
nupasakojo dabar susidariusią 
padėtį apie norimą teikti pa
ramą Lietuvai!’

“Leiskite man padaryti tuo 
reikalu sekančią pastabą: Man 
yra žinoma, kad neseniai bu
vo įteikta Teisingumo Depart
mental įdomus ir rimtas pa
reiškimas, kuriame įtariamas 
Bendrasai Fondas esąs pasekė
jas politiškos organizacijos, 
dedančios pastangas atgauti^ 
Lietuvą atskirai ir paskui ati
duoti jos valdžią totalitariniai 
nusistačiusiems žmonėms. . ■
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Minėtą “nupasakojimą” kun. 
Končius padarė Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Taip buvo pra
nešta Naujienose.

Na, o Amerikos Lietuvių 
Taryba yra grynai politinė or
ganizacija. Ji sutvėrė tą Fon
dą. Ji taipgi įkūrė Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centrą, 
kaipo prohitlerinės fašistinės 
propagandos biurą.

Kodėl kun. Končius nuėjo 
(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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JANKIAI KIRTO DIDESNĮ Raudonoji Armija Atvadavo Visą
Čechoslovakijos Dalį Rusiniją; 
Nukirto Naciam Bėgimo GelžkelįSMŪGĮ JAPONAM, JŪROJ, 

NEGU BUVO PASKELBTA
Perlų Uostas. — Pasku- niai šarvuotlaiviai, 

tinis pranešimas admirolo žesni
Nimitzo, Amerikos laivyno stambūs naikintuvai ir 6 
komandieriaus P a c ifiko naikintuvai. Dar vienas ja- 
Vandenyne, rodo, jog jūrų 1ponų karo laivas, 5 šar- 
mūšiuose su japonais ties vuotlaiviai ir 6 naikintu- 
Filipinų salomis amerikie- vai, turbūt, liko nuskandin

ti, ir 6 karo didlaiviai, 5

Įdu priešų laivai sveiki teiš- 
Ten Amerikos kariniai i trūko. Viso tapo nugramz- i-ii • j • i • I i • i i • v i i r* o • ’

Jie skandino 24 karinius Japo- nu laivai. 
jei'Įnijos laivus, beveik 200,000
pa-

Amerikiečiai nustojo tik 
į tonų. Tarp jų buvo du karo'dviejų lengvųjų lėktuvlai- 
didlaiviai, 4 stambūs lėktuv-'vių ir keturių kitų nedide- 
laiviai, 6 didieji ir 3 viduti-;lių karinių laivų.

IRANO VALDOVAS NEDRAU
GIŠKAI ELGIASI SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA

Maskva. — Persijos-Ira- 
no ministeris pirmininkas 
Mohammed Said nedraugiš
kai ir neištikimai elgiasi 
linkui Sovietų Sąjungos, 
kaip rašo sovietinė spauda. 
Irano-Persijos premjeras 

leistų Sovietam išvystyti ir 
naudoti Kevir-Churian ži-

Įsakyta Užsidaryt
Tautinei Prancūzu
Patrijoty Gvardijai
Paryžius. — Laikinoji 

Francijos valdžia su gen. 
de Gaulle pryšakyje įsakė 
užsidaryt Partijotin. Gvar
dijos organizacijoms, ku
rios uoliausiai kovojo prieš 
vokiečius. Toj kovoj ypač 
pasižymėjo komunistai. 
Tautinė Pasipriešinimo Ta
ryba pareiškė nepasitenki
nimą, kad valdžia be Ta
rybos žinios uždaro Patri- 
jotinę Gvardiją ir liepia su
nešt ir atiduot visus gvar
diečių ginklus. Valdžia už
draudžia jiems toliau sui
minėti asmenis už buvusį 
sandarbininkavimą su na
ciais.

De Gaulle vyriausybė 
kviečia tautinius gvardie
čius įstoti į kurią nors val
džios užgirtą karinę orga
nizaciją ir jos eilėse dar
buotis tvarkai atsteigti ša- 
lyje.

Chinai atemč iš japonų 
Myothitą Burmoje.

Jurginis Praneša apie Teatrų Veiklą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Kitur
Jurginis:
sezonas Vilniuje 

atsidarė spalių 
Vilniaus

Rašo L
Teatrų 

ir Kaune 
mėn. pradžioj. 
Dramos valstybiniame teat
re netrukus bus suvaidinta 
“Rukio Pinigai”, Daumon- 
to Sakalausko parašytas 
dramatiškas kūrinys. Si-

3 ma-
šarvuotlaiviai arba

balo versmes, šiauriniame 
Irane, už tinkamą atlygini
mą.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Teherane, Irano 
sostamiestyje, Sergius I. 
Kavtaradze, Sovietų užsie
nio reikalų vice-komisaras, 
pareiškė, kad negalima bus 
toliau bendradarbiaut su

(Tąsa 5-me pusi.)

6-ta Jungi Valstijų 
Karinė Paskola—14 

Bilionų Dolerių
Washington.—Nuo lap kr. 

20 iki gruod. 16 d. bus varo
mas vajus už Šeštąją Jung
tim Valstijų karo paskolą. 
Tuo laikotarpiu reikės išpir
kti bonų už 14 bilionų dole
rių.

Kvota skiriama New 
Yorko valstijai yra $4,226,- 
000,000; o iš šios sumos siū
loma pavieniams asmenims 
išpirkti bonų už $800,000,- 
000.

Jankių Lakūnai Smogė 
Japonam Maniloje

Perlų Uostas, spal. 30.— 
Amerikos bombanešiai, pa
kilę nuo savo lėktuvlaivių, 
vėl pleškino japonus Mani
loje, Filipinų salų sostamie- 
styje, kaip sakė Japonijos 
radijas.

Įnirtę mūšiai siaučia ties 
Gumbine, Prūsuose.

monovo “Rusijos Žmonės” 
yra vienas iš veikalų, kurie 
tame teatre bus vaidinami. 
“Viltis,” “Panjolas”, ”Dė- 
dės Tarno Bakūžė”, Ibseno 
”Lėlių Namai” taip pat įei
na į vaidinimų programą.

Vokiečiai išplėšė daug 
teatrinių rūbų, avalų ir ki

London, spal. 30.— Sovie
tų kariuomenė per mūšius 
gatvėse atėmė iš vokiečių ir 
vengrų Cop rpiestą, geležin
kelių mazgą rytinėje če- 
choslovakijoje, ir tuo būdu 
perkirto paskutinį geležin
kelį priešams pasitraukt iš 
šiauriniai-rytinio Vengrijos 
kampo.

Ketvirtoji Ukrainos ar
mija, komanduojama mar
šalo Ivano Petrovo, atvada
vo nuo hitlerininkų jau vi
są Rusiniją, kitaip vadina
mą Karpatų Ukrainą. Rusi- 
nija rytinėje Čechoslovaki- 
joje, pirm karo buvo savi- 
valdiška Čechoslovaku Res
publikos dalis. Paskui Ven
grija užgrobė rusinu kraš
tą, 4,886 ketvirtainių my
lių plotą.

Per dabar atvaduotą Co- 
pą geležinkeliai eina į Ven
grijos sostamiestį Budapeš
tą, Lenkiją, Sovietų Sąjun
gą ir Rumuniją. Suimti vo
kiečiai ir vengrai sako, kad'kas ir šlavė fašistus atgal.

Prūsuose Sovietai Triuškina 
Galingus Nacių Fortus

London, spal. 30. — Šiuo 
tarpu Maskva nieko oficia
liai nepranešė apie karo 
veiksmus Rytinėje Prūsijo
je. Berlynas sako, jog So
vietų kariuomenė puolė sti
priai apdrūtintas vokiečių 
gynimosi linijas vakar į 
pietų vakarus nuo Ebenro- 
de (Stalupėnų) ir į pietus 
nuo Gumbinės. Šiedu mies
tai yra geležinkelių mazgai 
ir per abudu eina didelis 
plentas tarp Karaliaučiaus 
ir Kauno.

Neoficialiai pranešimai 
iš Maskvos kalba apie užsi
spyrusį nacių gynimąsi. 
Raudonoji Armija turėjo 
sudaužyt cementiniai-plieni- 
nius fortus su septynių pė
dų storio sienomis pirma, 
negu pasiekė daugelį mies
telių bei kaimų Rytinėje 
Prūsijoje.

Vokiečiai, bet kitko, per
metė frontan ir vadinamąją 
naminę savo gvardiją, su
darytą iš senesnių vyrų, 
vaikų ir net moterų. So
vietų komunistų laikraštis 
Pravda rašo, kad per kelias 
dienas raudonarmiečiai su
naikino trečdalį tos margos 
hitlerininkų “gvardijos.”

Naciai teigia, kad Sovie
tai atakuoja vokiečius va
kariniame Latvijos kampe 
ir įsiveržė į Priekulę, 28 
mylios į pietų rytus nuo 
Liepojos uostamiesčio. Ten 

tokių reikmenų; tatai truk
dė pasiruošimus daugelio 
veikalų vaidinimui. ‘Petras 
Kurmelis” bus statomas 
scenoje Vaidalįo teatre, ku
rio pastatą vokiečiai buvo 
pusiau suardę. “Petras 
Kurmelis” yra dramatizuo
ta Žemaičio apysaka.

jiem buvo įsakyta iki mir
ties kovoti už Copo išlaiky
mą savo rankose.

žygiai Vengrijoje
Šiauriniai - rytinėje Ven

grijoje Raudonoji Armija 
pažygiavo dar desėtką a- 
merikinių mylių pirmyn ir 
užėmė eilę gyvenamųjų vie
tų, tarp kurių yra ir gele
žinkelio stotis Mariapocs.

Kautynėse dėl Copo So
vietų kariuomenė pagrobė 
35 vokiečių kanuoles, 43 
minosvaidžius ir kiekius ki
tų įrengimų. Mūšiuose ties 
Mariapocs raudonarmiečiai, 
šalia kitko, suėmė 500 vo
kiečių ir vengrų.

Pirm to sovietiniai ka
riai, atimdami iš priešų Uz- 
horodą, rusinu miestą, paė
mė nelaisvėn 2,000 vokiečių 
ir vengrų kareivių ir oficie- 
riu. Hitlerininkai visur at
kakliai priešinos ir kartoti
nai kontr-atakavo, bet Rau
don. Armija sumušė jų ata- 

vokiečiai visomis pusėmis 
apsupti siaurame plote. Su
prantama, kad Raudonoji 
Armija sunaikins bei su
ims juos.

Sovietai Parodo, Kodėl 
Jie Nedalyvaus Civilčs 

Aviacijos Sueigoje
London. — Maskvos ra

dijas pranešė, jog Sovietų 
Sąjunga nedalyvaus civilės 
aviacijos (orlaivijos) tarp
tautinėje konferencijoj, ku
ri šaukiama lapkr. 1 d. Chi- 
cagoj. Tass, sovietinė žinių 
agentūra, dėl to sako:

“Kadangi tokie kraštai, 
kaip Šveicarija, Portugalija 
ir Ispanija taip pat yra pa
kviesti į tą čikagiškę kon- 
konferenciją, — 
kurie per daugelį 
dė pro-fašistinę, 
Sovietų Sąjungai 
— todėl Sovietų 
atstovai nedalyvaus toje 
konferencijoje.”

kraštai, 
metų ve- 
priešišką 
politiką, 
Sąjungos

Jugoslavy Kovūnai Puls 
Vengriją ir Austriją

London. — Maršalas Ti
to, Juęgslavijos partizanų 
vadas, pareiškė, kad jugo
slavai nesustos kovoję po 
savo krašto atvadavimo: jie 
puls vokiečius Vengrijoje ir 
Austrijoje.

Teatrinis sezonas Kauno 
Valstybinėj operoj atsida
rys su vaidinimu “Graži
nos,“ paremtos ant Adomo 
Mickevičiaus poemos. Mu
zika “Gražinai” yra para
šyta velionio Karniavičiaus, 
kuris mirė evakuacijos me
tu. Šalia kitko, bus Kaune

AMERIKOS ĮTARIAI FAK 
TINAI UŽVALDĖ LEYTE 

IR SAMAR SALAS
Leyte. — Jungtinių Val

stijų kariuomenė 
užėmė 1,800 ketvirtainių 
mylių Leyte salos, tai jau 
du trečdalius jos ploto. Bet 
amerikiečiai ima viršų ir 
likusiame Leyte salos treč
dalyje.

Kiti Amerikos karių 
junginiai faktinai nušlavė 
japonus ir gretimoje dide
lėje Samar saloje, Filipinų 
salyne. Šioje saloje telikę 
tik paskiros japonų įgulos, 
atkirstos viena nuo kitos, 
ir teigiama, kad jankiai 
bet kada galį išvalyti tuos 
silpnus japonų likučius.

PALIAUBŲ SĄLYGOS TARP 
BULGARŲ VALDŽIOS 

IR TALKININKŲ
Maskva.— Bulgarija spa

lių 29 d. čia pasirašė per- 
taikos sąlygas su Sovietų, 
Amerikos ir Anglijos atsto
vais. Bulgarija priėmė šias 
talkininkų sąlygas:

Bulgarija nuginkluos vo
kiečių karius ir perduos 
juos talkininkam (Sovie
tam), kaip karo belaisvius, 
ir internuos piliečius Vokie
tijos ir jos sėbrų. Bulgarija 
palaikys tokias savo kari
nes jėgas, kokias nusakys 
aukštoji talkininkų (Sovie
tų) komanda; tos bulgarų 
jėgos bus naudojamos pagal 
talkininkų komandos įsaky
mus. Bulgarų ginkluotos 
jėgos tiktai pagal talkinin
kų sutikimą tegali būti 
naudojamos bet kurioje tal
kininkų žemėj. Po karo bai
gimo prieš Vokietiją, bul
garų jėgos turi būt paleis
tos iš mobilizacijos ir Bul
garija laikys tik tiek ka
riuomenės, kaip taikos me
tu; ta kariuomenė bus prie
žiūroje talkininkų kontrolės 
komisijos. Bulgarija pa
skirtu laiku ištrauks savo 
kariuomenę ir valdininkus 
iš Graikijos ir Jugoslavijos 
žemių, kurias bulgarai bu
vo užėmę. Bulgarų valdžia

Quincy, Mass
Mirė Juozas Vaškis.

Spalių 28 d. čia mirė Juo
zas Vaškis. Kūnas pašar
votas pas graborių Russell, 
21 Franklin St. Laidotuvės 
bus šį antradienį, spal. 31 
d., 2 vai. popiet. Visi drau
gai prašomi dalyvauti.

D. Jusius.

vaidinama muzikalė kome
dija, Petrulio ‘Prieš Srovę”, 
Sutkaus vadovybėje, ir kt.

Šiauliuose ir Panevėžyje 
•vokiečiai sudegino bei dali
nai suardė teatrus, tačiau 
ir ten šį sezoną bus panau
jinti vaidinimai. Marijam
polės teatras išliko nesunai-
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Per 10 dienų nuo savo į- 
visiškai si veržimo į Leyte salą ame

rikiečiai išlaisvino jau 1,- 
800,000 Filipinų žmonių. A- 
part Leyte ir Samar, jan
kiai atėmė iš priešų ir ke
turias kitas, mažesnes sa
las.

Filipiniečiai nuoširdžiau
siai sveikino sugrįžusią A- 
merikos kariuomenę ir pa
deda amerikiečiams, kuom 
tik gali, prieš japonus.

Gumbinės srityje Prū
suose Raudonoji Armija at
ėmė iš vokiečių dar 3 mies
telius bei kaimus.

'turi tuojau parūpinti mais
to gyventojams tų Graiki
jos ir Jugoslavijos žemių, 
kurios nukentėjo per už
puolimą ‘ iš bulgarų pusės. 
Tas maistas bus laikomas 
dalim atlyginimo už pada
rytus Graikijai ir Jugosla
vijai nuostolius. Bulgarija 
savo lėšomis padės talkinin
kų ginkluotoms jėgoms va
žiuoti bei maršuoti, kur tik 
reikės.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Talkininkai Laužo Vo
kiečių Linijas Piet.

Holandijoje
Franci j a, spal. 30. —Pie

tiniai - vakarinėje Holandi
joje anglai, kanadiečiai ir 
lenkai užėmė nacių tvirtu
mą Bredą. Vokiečiai tapo 
priversti trauktis visu 50 
mylių ilgio Meuse upės 
frontu. Kai kur jie net su
mišime bėgą.

Anglai-kanadiečiai paėmė 
Goesą, didžiausią Beveland 
salos miestą, ši sala yra 
Schelde upės žiotyse. Tal
kininkai ypač stengiasi pra- 
skint sau kelią į Belgijos 
uostamiestį Antwerpą. Tei
giama, kad jie galį nukirst 
40,000 nacių pasitraukimą 
iš to Holandijos ploto.

2

Leyte. — Pranešama, 
kad japonai betvarkėje bė
gą linkui Ormoc prieplau
kos ir savo lėktuvų stovyk
los, vakariniame Leyte sa
los pajūryje. Jankiai juos 
vejasi, kad priešai neiš
trūktų per Ormocą.

kintas, nors vokiečiai žy
mia dalim suardė miestą. 
Marijampoliečiams reika
laujant, valstybinis Meno 
Komitetas nutarė atidaryti 
jiems teatrą, turintį devy
nis kūrinius savo progra
moje. Bus panaujinta teat
rinė veikla ir Telšiuose.
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Vokieti- 
rusus iš 
armijas

Raudonoji Armija už Karpatų
Kalnų

Karpatų Kalnai yra didžiausi kalnai 
Centralinėj Europoj. Jie prasideda nuo 
Presburgo Čechoslovakijoj ir eina į ryt- 
pietus, paskui pasisuka į vakarus, kur, 
prie Orsovos, Rumunijoj, susijungia su 
Transilvanijos Alpais ir sudaro aplin
kui Vengriją, kaip kokį milžiniškų kal
nų pjautuvą.

Karpatų Kalnai turi 880 mylių ilgį ir 
desėtkų mylių plotį, o jeigu prijungti 
prie jų Transilvanijos Alpus, tai bus 
apie 1,500 mylių ilgio. Karpatų kalnai 
yra iki 9,000 pėdų aukščio. Aukščiau
sias skaitomas Gerlsdorfer-spitze, kuris 
turi 8,737 pėdas aukščio.

Per Karpatų Kalnus yra apie 30 perė
jimų. Tūli iš jų sudaro gerus kelius, 
išvesta gelžkeliai ir plentai, bet tūli iš 
jų yra menkesni.

. Laike Pirmo Pasaulinio Karo ištisus 
mėnesius Rusijos armija mušėsi už Kar
patų Kalnų perėjimus, dėjo visas pa
stangas, kad įveikti juos, kad prasilauž
ti į Vengriją. Keli perėjimai iš Galicijos 
jau buvo rusų rankose, bet tas 
šimtus tūkstančių kareivių.

Gegužės mėnesį, 1915 metais, 
jos - Austrijos armijos užpuolė 
Krakovos srities, apėjo rusų
Karpatų Kalnuose, sumušė arba privertė 
skubiai trauktis. Visos Rusijos pastan
gos už Karpatų Kalnus buvo pralošta.

Dabartiniame kare budelis Hitleris la
bai daug vilties dėjo į Karpatų Kalnus. 
Kada Raudonoji Armija grūdo jo jėgas 
iš Sovietų Ukrainos, tai Amerikoj ir 
Anglijoj karo žinovai manė, kad Hitle
ris sudarys galingą, tūli manė, “nepe
reinamą”, savo apsigynimo liniją ant 
Karpatų Kalnų. Naciai užtvėrė galingais 
fortais Galatzo spragą (žemumas tarpe 
Karpatų Kalnų ir Dunojaus upės) ir ti
kėjosi išsigelbėti nuo Raudonosios Ar
mijos smūgių.

Bet geniališka maršalo Stalino strate
gija ištaškė visus Hitlerio planus. Rau
donoji Armija, pasiekus Karpatų Kal
nus, nesiveržė skersai juos, kaip darė 
caro armijos 1914-1915 metais, bet su
pliekė Rumunijos armiją Jassy srityj, 
išmušė Rumuniją iš Hitlerio talkininkių 
tarpo, apėjo Karpatų Kalnus iš pietų, 
praskynė sau kelią per Transilvanijos 
Alpus ir įsiveržė į Vengriją iš pietų pu
sės.

Tuo kartu kiti Raudonosios Armijos 
daliniai pasiruošė Karpatų pakalnėse, 
vietomis užėmė perėjimus ir pradėjo 
hitlerininkus ir vengrus valyti 
patų Kalnų einant abejomis jū pusėmis
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Karpatų Kalnai nesudaro Hitlerio apsi
gynimo linijos.

Perėjimas Raudonosios Armijos už 
Karpatų Kalnų suardo visus nacių pla
nus. Dabar eina išlaisvinimas Jugosla
vijos, naikinami naciai Vengrijoj, Če- 
choslovakijoj, atsidarė Raudonajai Ar
mijai kelias linkui Austrijos ir net Ita
lijos, kad sudaryti pavojų Hitlerio 'jė
goms Italijoj, kurios jau antri metai 
mušasi prieš Amerikos ir Anglijos armi
jas.

Šis Raudonosios Armijos laimėjimas 
priartins Jungtinių Tautų pergalę, su
mažins šimtais tūkstančių aukų kiekį, 
išgelbės šimtus tūkstančių žmonių nuo 
nacių mirties Vengrijoj ir sudarys pa
vojų nacių Vokietijai iš pietų pusės, kur 
ji mažiausiai prisirengus.

Raudonoji Armija Norvegijoj
Raudonoji Armija išlaisvino Kirkenes, 

Norvegijos prieplauką šiaurėj ir grūda 
nacius į pietus.

Norvegija yra ilga, bet siaura šalis. 
Atlanto Vandenyno pakraščiu jos ilgis 
yra virš 1,100 mylių, o jeigu skaityti vi
sokius išsikraipymus ir aplinkui salas, 
tai net 12,000 mylių, šiaurėj keliai pra
sti ir vietomis jų visai nėra. Kova bus 
sunki, bet Raud. Armija ir Raud. Laivy
nas atliks Norvegijos išlaisvinimo dar
bą. Vėliau galima laukti Anglijos ir Ame
rikos jėgų iškėlimo į kitas Norvegijos 
sritis.

Norvegijos karališka, valdžia Anglijoj 
ir jos atstovas Wilhelm Munthe de Mor- 
genstierne, Washingtone, sveikina Rau
donąją Armiją, kaipo Norvegijos išlais
vintoją.

Karalius Haakonas sako:
“Sovietų Rusijos kariai atėjo į Norve

giją, kaip mūsų talkininkai. Mes su gi
liausia pagarba stebėjome didvyrišką ir 
pergalingą Sovietų Sąjungos kovą. Ka
riniai ir civiliai norvegų valdininkai ben
dradarbiaus su rusų komandieriais ir 

padės jiems kariniuose veiksmuose. 
Kiekvieno norvego pareiga yra visomis 
išgalėmis remti juos.

“Mes esame padarę sutartį su Sovietų 
Sąjunga, jog atvaduotose vietose veiks 
norvegų valdžia ir teismai taip greitai, 
kaip tik bus galima, atsižvelgiant į ka
rinę padėtį.”

Norvegijos premjeras Johan Nyga- 
ardsvold pasiuntė Sovietų vyriausybei 
sveikinimą, kurį baigia šiais žodžiais:

“Visa norvegų tauta džiaugsmingai ir 
entuziastiškai sveikins šiaurinės Norve
gijos atvadavimą, o tas žygis dar labiau 
sustiprins draugiškumą tarp Norvegi
jos ir Sovietų Sąjungos.”

Kokis tai skirtumas, palyginus Norve
gijos vyriausybės atsinešimą su Lenkijos 
ponų “valdžios”, sėdinčios Londone, at- 
sinešimu! Šlėktos visaip niekina Sovietų 
Sąjungą ir Raudonąją Armiją ir net te
roristinius žygius organizuoja prieš Len
kijos išlaisvintojus.

Raudonąją Armiją, kaipo išlaisvinto
ją, sveikina norvegai, čechoslovakai, ju
goslavai, bulgarai, rumunai ir Vengrijos 
darbo žmonės. Tik hitleriški agentai ir 
lietuvių tarpe skleidžia Goebbelso pro
pagandą ir melus apie “raudonųjų tero
rą.” • ‘
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NEUŽTENKA DŽIAUGS- vyzdžiui, su komunizmu. So. 
MO, REIKIA RŪPINTIS Bostono Darbininke skaito- 
SUTEIKIMŲ PAGALBOS me:
Kanados Liaudies Balsas 

sako:
Lietuva jau

“Mes turime dar karščiau 
melstis, kad Dievas grąžin- 

Lietuva jau išlaisvinta. tiems mūsų tautos pa- 
Mes tuo džiaugiamės. Bet tuo kvaišeliams piotąj piasyti 
patim laiku reikia nepamirš-'Dievo, kad jis atitolintų tą 
ti, kad trys metai okupacijos,. baisią žmonijos nelaimę 
dvi mūšių kampanijos ją la- bolševikišką komunizmą 
bai nukamavo. Lietuvos žmo
nių padėtis sunki. Jiems 
trūksta visko.
viską, ką tik galėjo. Dabar j 
svarbiausias momentas dėl 
rėmimo Lietuvos žmonių.

ši žiema Lietuvos žmonėms 
bus pati sunkiausia. Tai bus 
pirma žiema, 
okupacijos 
perėjimo. Iki kitos žiemos ne 'pinigus turi būti kunigų 
tik karas Europoj bus užsi- raginamas ir prašomas? 
baigęs, bet ir nemažai karo____________
žaizdų bus užgydyta. Už tai Į 
šiuo metu parama Lietuvai POLITINĖS SUTUOKTU- 
dešimtį kartų svarbesnė, ne
gu kad ji bus vėliau.

Reikia labai apgailestauti, 
kad daug Amerikos kontinen
to lietuvių šito nesupranta. 
Ypač peiktina tas, kad tos 
srovės, kurios nepritaria Lie-, 
tuvos posūkiui, nenori visai 
remti. Politiniai išrokavimai
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(D., sp. 27).
Jeigu komunizmas toks

. Priešai plėšė jJaįsus įr blogas, tai argi
i pats Dievas to nežino? Kam 
dar reikia melstis ir už mi-

I

'šias mokėti, kad jis su juo- 
mi apsidirbtų ? Kodėl nė 

po” trijų"metų ! syki pats Dievas nesusi- 
ir karo ugnies pranta, bet visada už vargšų

VĖS
Savo laikais Juozas Tys- 

iliava pusėtinai karčiai kal
bėdavo apie Smetoną ir jo
jo fašistinę pakaleni ją. O 
dabar žiūrim, kad Jul. Sme
tona, kruvin. Smetonos sū
nus, jau visai susikraustė į 

pakerta jų labdarybės dva-'Vienybę. Kiekvienam nu- 
sią. Tur būt jie mano, kad meryje jo straipsniai užima 
atsisakymu paremti Lietuvos pirmą vietą. Vadinasi, tar- 
žmones, jie ims ir pakeis Lie-Įpe nelaimingo poeto 
tuvos gyvenimą jiems prie 
lankesnei! pusėn.

Amerikos
arti milijono lietuvių. Tai ket-|Dirvoje vietos nebeužtenka, 
virta dalis lietuvių. Jeigu Pasj)abar jis skerečiojasi ir 
visus būtų užtektinai žmonis-j 
kūmo, tai Lietuvos žmonės 
neturėtų tiek daug kentėti.
Bet subėgę fašizmo šalininkai : 
atsistojo ant kelio ir didžiu
ma Amerikos lietuvių laiko
ma nuo ištiesimo broliškos 
rankos nuvargusiems 
liams ir seserims.

llClCllUllllgVJ pVUU) ir 
ieJ diktatoriaus sūnaus įvyko 

Ipolitin. sutuoktuvės. Smeto- 
kontinente yranuĮw fašistinėms sutroms

bro-

KO-MOKINSIĄ DIEVĄ 
VOTĮ PRIEŠ KOMU

NIZMĄ
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Amerikiečiu lėktuvai puola japonų konvojų. Kon
vojus tapo užkluptas Pacifike prie New Ireland, netoli 
Kavieng salos.
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kruvini darbai visai nubluk- Matote, kaip blogai būtų, 
tų. i kaip viskas pražūtų. Ir tik

Tik Lietuvos žmonių lai-'todėl, kad Anglija, Amerika 
miė, kad Smetonų veislė ir Tarybų Sąjunga išvien 
Lietuvos niekad nebeval- 'pribaigtų Japoniją! O kai 
dys.

Vienybėje.
Smetonuko numylėta te

ima, tai vaina prieš Tarybų 
Sąjungą ir bolševizmą. Jis 
vajavojasi be jokios per-

Kiekvieną savo
“ne- 

prieš

traukos.
straipsnį jis baigia:
kompromisinė kova
bolševizmą”. Magaryčioms 
dar priduria: “bolševikų 
pratiestas lietuvių kraujas 
šaukiasi į dangų keršto”.

Kunigai netiki, kad Die- (Vienybė sp. 27).
Keršyt gi šis Hitlerio pa

ką reikia daryti su 'stumdėlis labai moka —lie
žuviu, nes neturi galios. Į- 
sivaizdinkime, į ką būtų vėl 
paversta Lietuva, jeigu šis 
“kronprincas” taptų Lietu
vos valdytoju. Ir jo tėvo

vas labai išmintingas ir pats | 
žino, L; —— 
griešininkais bei blogais ar 
gerais visuomeniškais apsi
reiškimais. Maldų pagalba 
jie žada pamokinti Dievą, 
ką jis turėtų padaryti, pa-

iš Kar-

rankose
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Dabar Raudonosios Armijos 
jau yra visa eilė svarbiausių perėjimų 
per Karpatų Kalnus, gelžkelių ir plentų. 
Dar ten bus daug sunkių kovų, dar bus 
reikalingas Raudonosios Armijos vadų 
ir kovūnų sugabumas, bet jau daugiau

ONE
BUCK

Ont Buck outoF Emy Ten 
you earn should beqoinq į 
into U.S. War Bonds -Stomps '

Sugrįžome ir Pasiliksime
Mūsų didvyriškoji armija pagaliau su

grįžo į Filipinus. Prieš du metu, kai ja
ponai nugalėjo amerikiečių jėgas ir 
privertė generolą McArthur apleisti tas 
tolimas salas, - jis pareiškė: Sugrįšime 
mes ir atmokėsime priešams! Dabar Mc- 
Arthur ir jo kovūnai jau pradėjo Fili
pinų išlaisvinimą.

Žinoma, tai dar tik pradžia tos sun
kios kovos. Užėmimas Leyte salos yra 
tik pirmas žygis linkui pasiekimo tiks
lo. Priešas atkakliai laikosi, įniršusiai 
ginasi. Bet be jokios abejonės galima 
tvirtinti, kad jis neatsilaikys.

Pacifike karo iniciatyva aiškiai yra 
amerikiečių rankose. Mes pasirenkame 
mūšiui laiką ir priešas turi priimti. Jis 
nežino, kur bus užpultas. Kaip atrodo, 
jis nesitikėjo amerikiečių įsiveržimo į 
salą Leyte. Dabar kuopia savo spėkas. 
Atplaukia japonų laivynas gelbėti savo 
spėkas ant Filipinų salų. Mūsų lėktuvai 
ir laivynas pasitinka priešo laivyną. Jau 
eina mūšiai ore ir ant vandens. Iki šiol 
Japonijos laivynas slapstėsi ir nedrįso 
stoti į mūšį su amerikiečių laivynu. Da
bar “išsidrąsino.” Gaus mušti ir turės 
bėgti atgal Japonijon. Apie tai negali 
būti jokios abejonės.

GLUŠAS GRIEŽIA, O 
DURNIAI ŠOKA.

Idabar Anglija padeda Ame
rikai mušti Japoniją, tai 
Rooseveltas n e p a virsta 
Churchillo vergu, neigi 
Londonas kontroliuoja A-

Didele grupe geriausių Hollywood aktorių dalyvavo perstatyme komedijos 
“Horse on Dewey.” Visi jie remia Roosevelto kandidatūrą. Tame parengime 
Roosevelto išrinkimui surinkta 40,000 dolerių.

P

Jeigu pabaigus karą su merikos valdžią!
Vokietija, Tarybų Sąjunga
ateitų talkon Amerikai ap- išvien tos trys šalys muša 
sidirbti su Japonija, tai A-i Vokietiją. Pagal kreizavo- 
merikai būtų “kaput!” jjančio Upton Close filozo-

Nesijuokite, nes taip iš- f i ją, tai dabar Washingto- 
tiesų butų, kaip tvirtina pa-Inas būtų vergas Kremliaus, 
garsėjęs politinis glušas, o Kremlius —Washington©, 
vardu Upton Close. Pasi-ĮBet ar taip yra? Žinoma, 
skaitykite jo filozofijos:

“Jungtin. Valstijos taptų
Kremliaus užsienio politi
kos satelitu.

“Roseveltas už tai turėtų
Stalinui atsilyginti, parem
damas kiekvieną jo ambici
ją ir sąmokslą Europoje.

“Tai duotų progos komu-|nybės štabo irgi kinkos dre- 
nistų elementui Jungtinėse !fca, kad tik Kremlius neuž- 
Valstijose kontroliuoti mū- dėtų kontrolės ant mūsų 
sų valdžią ir net pakeisti valdžios.
ekonominį gyvenimą. Krem-;
liūs turėtų laisvas rankas 
pakeisti pasaulio kryptį, 
Amerikos kraujo ir turto 
pagalba.

Arba, pavyzdžiui, dabar

kad nėra.
Tiek tevertas ir tas bau

bas dėl Japonijos. 0 vienok 
atsiranda kvailesnių už 
.Close ir jam tiki. Pavyz
džiui, Brooklyno Vienybė 
Ipagatava galvą paguldyti 
i už šitą Close “išmintį.” Vie- 
i-a t ▼ xx r- « > I a zx za* i Iri VA Ir z J 11 za

VIS TAS STALINAS IR 
TA MASKVA.
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; Kai Vienybė dreba iš bai
mės, kad Kremlius neatsi- 

I kraustytų Amerikon, tai 
IChicagos Naujienų nelai- 
Imingas orkaluas paaukoja 
I Stalinui Londoną ir Chur- 
! chill. Ten irgi blogai. Ten 
i irgi užponavoja Juozas ir 
I Maskva.

Ir dar kaip. Klausykite:
“Bendrai kalbant, ši Mas- 

| k vos konferencija buvo
dviejų imperialistin. valdžių 
pasikuždėjimas apie pasi

dalinimą karo grobiais...
“Stalino tikslas šį kartą 

buvo: gauti britų sankciją 
tiems grobimams, kuriuos 

j jam buvo pripažinęs Hitle- 
j ris. Atrodo kad Churchillas 
i su savo nauja role jau pil- 
i nai susigyveno ir savo par
tneriui atsakė: “Aš esu lai
mingas Tamstai patarnau-

“Jisai būtų dar labiau 
laimingas’, jeigu prie tos 

įšiltos kompanijos būtų prisi
dėjęs ir Dėdė Samas. Bet 
Jungtinės Valstijos Mas
kvos pasikalbėjimuose tu
rėjo tiktai ’’stebėtoją.” A- 

į terika kažin ar duos savo 
nutarimą tokiems “taikos” 

planams, kurie ruošia dirvą 
trečiam pasaulio karui.” 
'(N., sp. 23).

Kodėl Churchill tokion 
bėdon pakliuvo ir taip atsi
davė Stalinui “tarnauti”, 

Į Grigaitis nė nebando išaiš- 
i kinti. Nebando, nes negali, 
nes tai yra gryna nesą
monė. Tai yra žodžiai iš 
Goebbelso propagandos biu- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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TALKON LIETUVAI
SEPTINTASIS SIUNTINYS YRA SMARKIAI RUOŠIAMAS

Atrodo, kad amerikoniškas Kalėdų 
Diedukas pralinksmins tūkstančius Lie
tuvoje mūs tėvelių, brolių-sesių ir vaikų. 
Komitetas Teikimui Lietuvai Pagelbos, 
vos užbaigęs šeštąjį siuntinį, atostogų 
neėmė, skubiai ėmėsi ruošti Septintąjį. 
Pirkėjos iki šioliai štai ką jau 
puošusios:

1,000 šiltų vyrams apatinių 
nių ir 1,000 kelinių.

40 tuzinų vyrams viršutinių 
nių.

1,000 moterims svederių.
500 vyrams svederių.
500 vaikams mėgstu vilnonių kepurių.
410 vyrams viršutinių kelinių.
Už $1,000 muilo.
Už $250 adatų.

turi pa-

marški-

marški-

Geras kiekis vyrams ir moterims ba-

Rūpinamasi da dėl Septinto siuntinio 
gaut bent 1,000 moterims šiltų apatinių 
rūbų, bent 1,000 vaikams šiltų apatinių, 
bent 1,000 moterims šiltų kojinių ir da 
bent 1,000 vyrams viršutinių kelinių.

Viskas yra perkama urminėmis kaino
mis iš tam tikrų sandėlių. Kam yra ne
patogu planuojamas dovanas ant vietos 
supirkti, Komitetas jūsų vardu, už nu
skirtą sumą, nupirks bile reikmenų kie-

Šalia perkamų dovanų, iš kolonijų jau 
yra prisiųsta pusėtinai daug padėvėtų 
rūbų, batų, šeimoms atskirų pundelių, 
muilo, cukraus ir daug kitų naudingų 
reikmenų. Sprendžiama, kad Septintasis 
Siuntinys, kuris vėl eis į Vilnių, bus di
desnis už bent kurį iš pirmesniųjų.

Drabužių rinkliava plečiasi, jų suren
kama vis daugiau. Pinigų, dovanų nu
pirkimui, žmonės duoda, reikalo svarbą 
suprasdami.

Mezgėjos savo didįjį darbą taip pat 
neapleidžia, su kožnu siuntiniu yra iš
siunčiama šimtai gražiai numegstų šiltų 
svederių, kojinių ir kitokių labai vertingų 
dovanų. Tiesa, daugelis mezgėjų įsijun
gė į darbužių rinkliavos, taisymo ir siu
vimo darbą, bet geras kiekis draugių vis 
mezga.

Šalpos darbas visur plečiasi, lokaliniai 
komitetai dirba sunkiai, rinkdami ir pa- 
ruošdami rūbus. Kai iš kūnų kolonijų 
drabužiai ateina gatavai paruošti. Tas 
daug palengvina Centre, nes Centre 
darbas ir visokie reikalai yra atliekama 
nuo kasdieninio užsiėmimo atliekamu

laiku. Niekas jokio mokesnio nėra gavęs, 
net įvairių smulkių ir kelionių išlaidų 
nėra priduota. Tas parodo tik visų pa
stangas, kiek galint daugiau padėti Lie
tuvos žmonėms.

Seniaus mes rūpindavomės daugiau at
skirais asmenimis — saviškiais, gi dabar 
mums rūpi tik viena didelė šeima —Lie
tuva ir jos žmonės. Mes nesigailime sa
vo spėkų, savo asmeninių išlaidų, sten
giamės surinkti daugiau rūbų, sukelt 
daugiau pinigų nupirkimui maisto ir į- 
vairių reikmenų, ir jas pasiųsti ten, kur 
šalis yra išgriauta, žmonių turtus, kurių 
naciai nespėjo išvešti į Vokietiją, sunai
kino - išgriovė. Gyventojų sveikata taip 
pat sukrėsta.

Kokį draugiškumo džiaugsmą jaučia
me skaitydami padėkos laiškus nuo gal 
jau našlaičio berniuko ar mergytės, ku
rių tėvus fašistai nužudė. Arba nuo Rau
donarmiečio, dėkojant už gautą dovanė
lę. Mūs žvilgsniu žiūrint, toji dovanėlė 
rodosi visai menkos vertės—abrusas, ko
jinės, pakelis cigaretų, kavalkėlis muilo, 
svederis ar kokis kitas drabužis bei mai
sto gabalėlis. Bet dovana gauta visai ne
tikėtai, nuo nežinomo. Gavėjas gal manė, 
kad juomi jau niekas nesirūpina—neįdo
mauja, o čion, štai, aplanko jį amerikie
tis su dovana, dažnai da ir su rašteliu. 
Gal ne visi ir pajėgsim suprasti, kokia 
didelę moralę reikšmę tokia dovana tei
kia?

Hitleris su savo gaujomis planavo Lie
tuvą visiškai nušluoti nuo žemės pavir- 
šio, pavadinant ją ten kokiu tai “Ost- 
landu.” Jie, tarptautiniai fašistai, pasi- 
mojo užkariauti pasaulį, bet gyvenimo 
banga pasuko į priešingą jiems pusę. 
Laisvę ir demokratiją mylintis pasaulis 
susijungė ir žmonijos didįjį priešą triuš
kina visuose jo pasimojimuose. Kas tik
tai kovoja priešais fašistus, skaitosi ar
timais - broliais ir sesėmis, o fašistų 
nuskriaustiems žmonėms, teikiame pa
galbos ranką.

Manau, jog tik tokia logika vaduojan
tis taip nuoširdžiai visose kolonijose 
komitetai dirba, kad juo daugiau pa
gelbėjus Lietuvos žmonėm. Dabar, kada 
Lietuva yra išdeginta - išteriota, dabar 
proga įrodyti meilę linkui savo senosios 
tėvynės, bet tiktai gyvu darbu, o ne tu
ščiomis frazėmis. Sakoma, tikruosius 
draugus matom tiktai nelaimei ištikus. 
Lietuva šaukiasi mūsų pagalbos!

K. Petrikienū.

Antra, 
matytų, 
progreso 
atsveria

noriu, kad ir mūsų liaudis 
būtų plačiau susipažinus su 
ta tragikomedija.
tai kad žmonės 
kaip liberališki 
dalyviai tinkamai 
asmenyse vertybę.

Gyvenimo analyzis sutei
kia šiuos davinius: kun. 
Bučio kytrumas pralenkė 
jo protą. Aiškiai įrodo, kad 
kun. Bučys nėrą Lietuvos 
mylėtojas, nči prie jos 
žmonių turįs prisirišimą. 
Šiandien, kuomet Lietuva 
— žinote, kokioje padėty
je yra, kurgi kun. Bučys? 
Jo nėra Lietuvoje, jis ne
ramina lietuvių varge. Jis 
dabar užrubežyje, Vatika
no mieste, suka galvą, tai
so grandinį, kad surakinus 
lietuvių liaudį naudai juo
dojo internacionalo. O gal 
pabėgėliu priskaitomas?!

Svarbiausia gal bus, ko-

dėl taip įvyko? Įvyko dėlto, 
kad teisingumas buvo po 
kojomis pamintas. O klas
tingi darbai visados duoda 
blogą vaisių.

O šitie darbai pagreitina:
Sušaudymas keturių dar

bininkų vadų 11926 m.
Laikymas šimtų politiškų 

kalinių ir jųjų nežmoniškas 
kankinimas ‘laisvos Lietu
vos” kalėjimuose.

Laikymas Universitete 
pono Ereto, kuris buvo ofi- 
cijališkas stempa Hitlerio, 
Mussolinio ir popiežiaus.

Tie bjaurūs darbai “lais
vojoje Lietuvoje” buvo juo
dojo A. Smetonos, Bučių, 
Krupavičių ir kitų didžiai 
pamylėtomis jų darželio gė
lėmis. Tas išaiškina kelią 
per beržyną į Berlyną! Sy
kiu ir kun. Bučio pažadai 
velniop nuėjo.

Kaip šuva be blusų gali 
gyventi, taip Lietuvos liau
dis be ponų laimingai ir 
pavyzdingai galės gyventi.

Krūmas

Žodis Reikale Šelpimo Lietuvos Žmonių
Skaitėme Laisvėje iš spa

lių 12 d., 1944, “Atskaita 
dovanų Lietuvos žmonėms 
nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 
28, 1944.” Tai labai gražus 
ženklas darbo žmonių susi
rūpinimo teikti pašelpą 
žmonėms. Dvi plačios ko- 
lumnos ir dar daugiau. Į 
atskaitą trumpai pažvelgus, 
radom suaukota šiaip:
17 prisiųsta po $100 su virš, 

prisiųsta
n

12 po $100.00
” 200.00

po $200 su virš.
po $300.00

j)o $300 su virš.
Po n

n 

n

” 1100.00 
” 1350.00

Draugai, varykim tą dar
bą toliau, plačiau ir sku
biau. Alkani, nelaimės per
blokšti žmonės negali lauk
ti, jiems gręsia mirtis. Mes 
neturim atidėt ‘ryt, padary
siu”, —darykim šiandien, 
kas tik galima padaryti.

Darykim dabar! Žinok, 
alkanam “doughnut” kve
pia, kaip “dangaus rožė”, o 
mūsų broliai ir seserys Lie
tuvoje, žinote, kokioje pa
dėtyje! Viskas atimta, vis
kas sugriauta, viskas nute-

418.00 riota. Jiems liko tik širdis 
459.00 skausmams kentėti, akys— 
500.00 |verkti. Gelbėkime juos! Au- 
674.00 kokim gausiai, prisiųskime 
822.00 j greitai!

1000.001 Krūmas

■ Velniop Nuėjo Kunigo Bučio Pažadai
Iš kairiosios pusės pasa-

“O kodėl jūs, kuni-

GENEROLO PLECHAVIČIAUS AUKOS
I. Motina Jieško Sūnaus.

1919 metų ruduo. Telšiai. 
Kruvinasis generolas, tuo 
laiku štabskapitonas, penk
tojo pėstininkų pulko tre
čiojo bataliono vadas ir 
Telšių įgulos viršininkas 
sėdėjo namuose su savo 
žmona, Latvijos vokiete, 
baronesa, ir kapitonu Gar- 
baliausku, kuris smetoni- 
niniais laikais buvo kalėji
mų inspektorius.

Aš tuo laiku tarnavau 
penktame pėstininkų pulke, 
bataliono raštvedžiu. Neti
kėtai dar su dviem karei
viais pakviestas pas Plecha
vičių į namus, nujaučiau, 
kad įvyks kažkas negera.

— Rupūžės, — šaukė 
Plechavičius, žiūrėdamas 

čia į mane, stovintį vidury 
kambario, čia į šalia jo 
žmonos sėdintį Garbaliaus
ką.—Aš ir ten, Kaune juos 
iššaudysiu! Jei bogu, ras-

Jei atiduos karietą su ark
liais geruoju — nesušaudy- 
sime, o jei rupūžė burbu
liuos — pas Abraomą.

Atidaviau pagarbą ir jau 
norėjau išeiti, kai tuo tar
pu verkdama įsiveržė sena 
ir nuvargusi moteris.

— Ko tau reikia?
Moteriškė ilgai žiūrėjo į 

Plechavičių ir pagaliau ty
liu, bet tokiu skausmingu 
Iveidu tarė:

— A tai tu tas kruvina
sis Plechavičius!

Plechavičius iškart nepa
šoko. Jis tik įdėmiau sužiu
ro į senutę ir jo rūkstanti

Pavyzdys nacių brutališkumo. Raudonarmietis klausi
nėja 10 metų berniuką Volodia Lukin. Jo tėveliai buvo 
išdeportuoti Vokietijon, berniukas paliktas namie be 
priežiūros, nušalo kojas ir tapo paliegėliu visam gyve
nimui.

Žmonių darbo vaisiai, į 
gausi audra apgavingų žo- kyta: 
džių dažnai nueina, kaip gai, nešnekėjote taip tada, 
tas debesėlis arba rūkas 
dienai giedrėjant, išsiskirs
to, palieka nieko! Na, ir nu
ėjo!!

Laikraštyje “Mokykla ir 
Gyvenimas” (Kaunas 1923 
m. Nr. 4-5, pusi. 26) “Kun. iko ginti savo luomą. 
Bučio Pažadai” skaitome: 
“Klerikai yra pavedę kuni
gui Bučiui per 15 metų pa
ruošti mūsų Universitetui 
jėzuitų profesorių.” Tą 
skaitydamas atsiminiau dar 
vieną penkiolikametinį kun. 
Bučio pasižadėjimą 
m. Vilniaus Seime.

Seimui baigiantis, 
dieną, buvo šnekėta 
ginklavimąsi. Didžiuma o- 
ratorių patarę žmonėms tu
rėti kiekvienam šiokį tokį 
ginklą: kas gali, tegul lai
kosi šautuvą; kas negal, te
gul bent turi pasigaminęs 'po estradą ir bruzdėti lyg 
gerą strypą, nes revoliucijai šapalas tarboje. Basanavi- 
kasdien plečiantis, be kita čius puolė jį maldyti, atsi- 
ko, atsiranda vagių ir plė- prašinėti. Šiaip taip nusira- 
šikų. Nelaimėje, reikia so- minęs, verkiamu balsu ta- 
džiaus vyrams subėgti į 
krūvą ir kartu gintis.

Į tai vienas kunigas * at
sakė:

“Ginkluotis nereikia: pa
sakyta yra neužmušk, tai ir 
neužmušk; kas kardu ka
riauja, tas nuo kardo žū
va.”

1905

antrą 
apie

kai mes ėjom į Japonų ka
rą, kodėl jūs tada laiminote 
eiti kitus mušti arba kad 
kiti mus užmuštų?”

Kun. Bučys, būdamas 
prezidiume, neiškentė ir šo-

Mes, 
girdi, tada negalėjome sa
kyti teisybės, mums už nu
garos stovėjo žandaras ir 
neleido teisybės sakyti.

Tada inžin. Kairys, kuris 
taip pat buvo prezidiume, 
atsiliepė: “Draugai, nege
ras tas piemuo, kuris pama
tęs vilką nubėga ir palieka 
savo avis, o dar prastesnis 
tas, kuris pats kiša jas vil
kui į gerklę. Geras piemuo 
galvą guldo už savo avis.”

Čia kun. Bučys pasijuto 
dideliai įžeistas. Matėme 
visi, kai jis ėmė sukinėtis

re: “Viešpats Jėzus atleido 
savo skriaudėjams, atlei
džiu ir aš.” Paskum, rody
damas savo ir visų kunigų 
galingumą, tarė: “Mes, 
kunigai, pasižadame Vil
niaus ir Gardino gubernijų 
lietuvius, šnekančius lenkiš
kai ir gudiškai, po penkioli

Ir “Prine Albert” tabaku 
prikimšęs didžiulę pypkę, 
jis nutilo.

Būdamas raštvedžiu, aš 
žinojau, kad iš Kauno ge
neralinio štabo yra atėjęs 
Plechavičiui nemalonus raš
tas. Generalinis štabas ne
dviprasmiškai reik alavo 
štabskapitono Plechavičiaus 
pasiaiškinti, kokiu būdu jis 
yra įsigijęs karininko laip
snį kažkuriame kazokų pul
ke, nes įstodamas į Lietu
vos kariuomenę, jis neturė
jo jokių karininko doku
mentų.

— Tak vot, viršila — ne- 
boltat, — kalbėjo jis papra
stai rusiškai, nes lietuviškai 
mažai mokėjo. — Būsi vy
ras, — karininku tave pa
darysiu, o nebūsi, — golo- 
vu snimu.

Ir paleidęs tirštų dūmų 
kamuolį sau per ūsus, pa
aiškino:

— Trys kilometrai už 
Telšių gyvena ūkininkas, 
kuris turi gerus staininius 
arklius ir karietą.Man, kaip 
įgulos viršininkui, reikalin
ga karieta. Važiuok ir kad 
po pusvalandžio karieta 

būtų pas mane.
Aš stovėjau kaip stulpas, 

nesuvokdamas, ką jam at
sakyti.

— Na?!v.
Plechavičius sužiuro į 

mane pro pensne žibančio
mis akimis.

— Ponas kapitone, bet 
jis neduos!

— Durak! Nujok ir pa-

kos metų priversti kalbėti 
lietuviškai.” Ir kreipdama
sis į kunigus, paklausė: 
“Kunigai, ar pritariate? 
Pakelkite rankas!” Pakilo 
daugybė rankų.

Bet dar ne galas kunigo 
Bučio nepasisekimams. Čia 
jį sutiko antras smūgis: at
siranda scenoje kun. Sta- 
kelė ir, įsikarščiavęs, net 
padusdamas, ima įrodinėti, 
kad versti kataliką prie bet 
kurios kalbos — ne kuni
go darba. Esą, Kristus lie
pė apasakinėti evangeliją 
visokiomis kalbomis, kurias 
tik žmonės supranta. Kun. 
Bučys esąs akademijos pro
fesorius, o krikščioniško 
mokslo nežinąs. Kun. Bučys 
to neištvėrė ir dingo nuo 
scenos.

Kai kurie asmenys, dalyva
vę šioj tragikomedijoj, tebė
ra gyvi (kiti jau mirę), tai
gi, neduos meluoti. Tai bu
vo pirmasis kun. Bučio 
“po penkiolikos metų.”

Antrasis “po penkiolikos 
metų” gali įvykti, bet tiktai 
“gali”, o tikriau, kad neį
vyks. Žiūrint į praėjusius 
mitingus, matyti, kad mū
sų liaudis tampa demokra
tais ne krikščionišku atžvil
giu. Po penkiolikos metų 
seimas bus kitoniškas, o U- 
niversitetas jėzuitų profe
sorių nereikalaus.

Buvęs Vilniaus Seime
Šį straipsnį rašau kaipo 

mėgėjas istoriškų įvykių; sakyk, kad jis bolševikas.

— Tai tu tas, kurį visa 
Žemaitija prakeikė... Kur 
mano sūnus?

— Boba, pašol von!
— Nebijau aš tavęs. Nu

žudei sūnų, dukterį šoble 
sukapojai, trisdešimt jau
nuolių gyvus į žemę užka
sei, tai ką tau reiškia ma
ne užmušti ?!

— Aš negaliu tokių sce
nų matyti, — tarė Plechavi
čius vokiškai.

Plechavičius atsistojo. Jis 
atrodė baisus.

— Iš kur ir kas tave čia 
atsiuntė ?

— Iš Skuodo aš, nevido
ne tu. Šimkuvienė. Ką tau 
blogo mano vaikai padarė?

Senutė pravirko. Plecha
vičius buvo bečiumpąs už 
nagano, bet žvilgterėjęs į 
Garbaliauską ir mane, ėmė 
trypti kojomis.

— Lauk, ragana! Nušau
siu!

Aš išbėgau iš kambariu 
pirmas. Kieme mačiau, kaip 
jis stumdė senutę nuo prie
bučio, bet ši neparvirto. 
Tuomet pasigirdo du šūviai 
ir viskas nurimo.

Buvęs tuo laiku Telšių 
apskrities viršininkas Jur
gutis ar Jurgaitis, gerai 
neprisimenu, šiai bylai ne
davė jokios eigos, tik slap
ta senutę palaidojo kažkur 
šalia kapinių, Plechavičius 
gi ne mane, bet savo adju
tantą pas ūkininką pasiun
tė, atėmė iš jo arklius su 
karieta ir, važinėdamas po 
Telšių apylinkes, šaudyda
mas kaimo varguolius, grą- 
sino išvaikyti ir visą Lietu
vos generalinį štabą už tai, 
kad išdrįso iš jo reikalauti 
pasiaiškinimo, kokiu būdu 
jis pasidarė karininkas.

2. Dvidešimt keturi.
1919. metų laprikčio mė

nesį Plechavičius sėdėjo sa
vo štabe ir buvo linksmas.

Jo įsakyti štabo kareiviai 
vilko į koridorių iš gyven
tojų atimtus baldus.

— Lovą būtinai atimkite 
iš rabino, — juokėsi jis. — 
Būtinai iš rabino.

Po pusvalandžio du karei
viai įvilko geležinę, didelę 
lovą su matracu ir atrapor
tavo, kad ją paėmę iš žydo 
su didele barzda.

— Turbūt, jis ir bus ra
binas, pone vade, — įsitem
pęs atraportavo jaunas ka
reivis.

Plechavičius apžiūrėjo lo
vą ir juokdamasis pasakė:

— Čiort s nim! Pagaliau 
rabinas jis ar ne rabinas, 
bet jeigu su barzda, choro- 
šo. Lova gera. Neškite į 
mano namus.

Tuo tarpu į štabą, beveik 
uždusęs, įbėgo puskarinin
kis Kurklietis. Aš žinojau, 
kad tas puskarininkis vo
kiečių laikais Biržų apylin
kėse šnipinėdavo vokie
čiams. Jo atėjimas, pama
niau, ką nors blogą lemia. 
Taip ir buvo. Plechavičius 
liepė man, tuo laiku buvu
siam raštininku, išeiti į ki
tą kambarį.

Po pusvalandžio Plecha
vičius kieme jau rikiavo 
kareivius ir pavakare jau 
Telšiuose nebebuvo.

Rytdien aš sužinojau, kad 
Plechavičius buvo nuvykęs 
dvidešimt kilometrų už 
Telšių į vieną kaimą ir ten 
sušaudė dvidešimts tris vy
rus ir Vieną moterį.

Kartą įsigėręs Kurklietis 
man papasakojo kaip įvyko 
tų dvidešimties keturių pi
liečių tragedija. 

.... .,

— Bėgsiu į kitą pulką,— 
galvą panarinęs kalbėjo 
Kurklietis.—Nebegaliu. Įsi
vaizduok sau, įpuolę į kai
mą vakare, apsupom namą. 
Plechavičius su manim į- 
puolė į trobą. Ten sėdį vy
rai kažką, matyt, šnekėjo 
apie dvarininką, apie blo
gus kumietynus, nes vienas 
vyriškis mums įėjus baigė 
sakinį: “Lietus per lubas 
ant mūsų vaikų”. Rupūžės, . 
svoločiai!” sušuko Plecha
vičius ir įsigandusius jau
nuolius ir senius ėmė kapo
ti kardu. Aš spėjau tik kar
tą iššauti į 1 lubas ir išbė
gau į kiemą.

Matyti ir senam šnipui 
šitoks vaizdas ištikrųjų pa
darė didelį įspūdį. Ir jo juo
da sąžinė prabilo. Jis tęsė:

—Manai, kad tai viskas. 
Jis liepė mums lavonus už
kasti. Visą naktį vilkome 

mes kruvinus lavonus į kie
mą ir metėme į vieną duo
bę. Aš išvilkau moteriškę. 
Ji buvo jauna ir kai aš ją 
mečiau į duobę, ji suvaito
jo. “Pone vade.” Tariau ne
iškentęs, — “ji dar gyva.” 
“Molčat!” sušuko, “kask!”. | 
Ir mes užkasėme. Nė vienas 
žmogus į kiemą neatėjo. Ir 
baisiausia, kad pakely, kur 
mes jojom, visi kaimo žibu
riukai tuojau užgesdavo. 
Matyti visi jau žinojo, ko
kie žmonės atgal sugrįžda- 
davo.

Jonas Marcinkevičius

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!
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Ketvirtas puslapis

Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

• ‘ Kai jį, trumpai Žemaitijoje pavikara
vusį, perkėlė į Kaučiūnų parapiją, jis 
ėmėsi godžiai ir nuodugniai studijuoti 
tėvynės praeitį. Senprūsių žlugimas, 
Margio, Kęstučio, Vytauto, Gražinos ko
vos su kryžiuočiais, žemaičių miestų ir 
pilių teriojimas, Klaipėdos krašto nieki
nimas ir jo dvasios žalojimas kleboną 
Morkūną taip giliai veikė, kad jis ne 
kartą su knyga rankoje yra apsiverkęs. 

• Ypatingai jį sukrėsdavo kunigaikščio 
Margio žygis. Jis rodos girdėte girdėda
vo Margio žodžius “žūsim, bet vergais 
nebūsim!” Ne tik kitų tautų, bet ir pa
čių vokiečių kronikos, bei kitokie istori
niai šaltiniai klebonui įrodė, kad vokie
čiai buvo ir yra aršiausieji lietuvių tau
tos priešai.

Po pirmųjų hitlerinės kariuomenės o- 
kupacijos dienų klebonas taip pat vienas 
pirmųjų praregėjo, kas bus su Lietuva. 
Kiekvienas girios berželis vokiečio su
skaitytas, kiekviena bitelė surašyta, 
kiekviena gėlelė išdidaus okupanto pa
kaustyto bato sumindžiota. Net Lietuvos 
vardas išbrauktas iš žemėlapio.

Šalia spintos kabojo plonom vielelėmis 
pintas narvelis su dviem kanarėlėmis, 
pasišiaušiusiomis, baigiančiomis savo 
dienas. Klebonas jas pats lesino.

Jis pakilo, atidarė narvelio dureles, 
pabėrė paukščiams saujelę kanapių ir 
pakeitė vandenį. Patinėlis prišoko ir ėmė 
godžiai lesti, o patelė pasipursnojo, viena 
akim žvilgterėjo į savo šeimininką ir 
užsimerkė. Mėlynomis gyslelėmis užsi
traukė jos akys, ir klebonui pasidarė 
graudu. “Kuriems galams aš kankinu 
tuos paukštelius?” — pirmą kartą pa
galvojo jis ir ėmė vaikščioti po kambarį. 
Ta nupurtusi kanarėlė kaž kodėl priminė 

. jam praeitį.
Štai, regis, sugrįžta jis atostogų iš se

minarijos. Suvažiuoja giminės. Kūmos, 
tetos su margais sijonais ir šilkinėm 
skepetaitėm pasipuošusios sueina į trobą, 
girksi kaip* žąsys, kaklus ištempusios, ir 
spokso tik į jį, tarsi į šventąjį. Motina 
vaišina kuo įmanydama, ir paskui guldo 
seklyčioje, kuri visa iškaišyta gėlėmis ir 
žalumynais. Su visais jis pašneka, bet 
vis atsargiai, po keletą žodžių, nes taip 
išleidžiant atostogų buvo įsakyta... Jis 
tuoj pastebi, kad ir seserys ir broliai ne
bedrįsta su juo kalbėtis kaip anksčiau, o 
motina, busimąjį kleboną peržegnojus, 
gainioja į seklyčią užklydusią musę, kad 
ji kartais nenutūptų ant jo veido.

Vakare išeina jis į lieknelę ir girdi, 
kaip purpsi savo lizduose paukščiai, kaip 
arkliai prunkštauja, godžiai raudami 
sodrią žolę. Jis atsisėda ant samanuoto 
kelmo, ant kurio sėdėdavo kūdikystėje, 
ir žiūri į beržynėlį, j žvaigždes, kurios, 
rodos, virpa ant kiekvieno žalio lapo, 
lyg rasos lašai. Taip jam malonu, taip 
gera ir lengva ant širdies. Ir regis, kad 
visas pasaulis suėjo į tą beržynėlį, kad 
visiems taip ramu ir gera, kaip jam — 
rausvų veidų ir ramios širdies klierikė
liui. Jis sukalba maldą, dėkodamas pa
saulio surėdytojui, jis prisiekia būti do
ru kunigu ir palengvinti tiems, kuriems 
nėra taip gera, kaip jam. Tą valandą,— 
jis tai puikiai prisimena, — tikėjo, šven
tai tikėjo, kad kunigo pareigos yra bū
tinos pasaulio išganymui, kad jis, Mor
kūnas, pasirinko sau tikrą ir garbingą 
kelią.

Jis atsisėdo. Jo dešinioji ranka nusvi
ro, veidas atrodė visai pasenęs, susi
raukšlėjęs. Jo galvoje ūmai dingtelėjo 
kitos mintys. Jis užsimąstė, kad jo gy
venimas prabėgo liūdnai ir nenaudingai, 
lyg šių paukščių narvelyje. Kiek mišių 
atlaikyta, kiek griaudžių pamokslų pa
sakyta, kiek šauktasi į dievą, o ar pa
saulis nuo to pasikeitė? Ne! Karai kaip 
vyko, taip ir tebevyksta, tik dar žiau
resni, kaip senovėje; turtuolis kaip 
skriaudė vargšą, taip ir tebeskriaudžia; 
kokiu niekšu kas užaugo, tokiu dažniau
sia ir pasimirė.

“Pasaulis turi keistis, viskas turi keis
tis, tad ir valdyti jį, sukurti kitus gyve
nimo pagrindus turi visai nauji žmo
nės”, — mąstė klebonas, prisiminęs tų 
kunigų žodžius, kurie prieš desėtką me
tų išsivilko iš sutanų ir nuėjo kentėti už 
naująjį pasaulį į kalėjimus... “Nejau a- 
paštalai to naujojo gyvenimo ir bus tie, 
kuriuos šiandien vokiečiai karia ir šau
do?

Klebonas jau norėjo eiti poilsio, bet 
netikėtai jį iškvietė prie ligonio, senio 
Buračo. Jis greit apsirengė ir sėdo į di
deles, gelsvai dažytas roges. Motiejus 
piktai tampė vadžias garsiai ragindamas 
bėrą kumelaitę. Ši pynė kojas, bėgo ne
noromis, nes seniai bebuvo gavusi avi
žų. Klebonas sėdėjo galvą panarinęs ir 
snaudė.

Po gero pusvalandžio Motiejus arklį su
stabdė, bet klebonas nepajudėjo. Ryškiai 
švietė pro debesį išlindęs mėnulis. Bura
čo sukiužusi trobelė, šalia jos gluosnis su 
nusvirusiomis šakomis ir viskas aplin
kui buvo nulieta žydrios šviesos, šerkš
nu apsitraukusi kumelaitė visa blizgėjo. 
“Miega vargšas — pagalvojo Motiejus.
— Paseno mūsų klebonas...”

—Klebone, — balsiai tarė atsigrįžęs,
— atvažiavom.

Morkūnas atsikosėjo ir išlipęs nuėjo 
tiesiog į trobą. Taręs: “Tegul bus pa
garbintas” ir iš kampų išgirdęs: “Per 
amžių amžius”, stabtelėjo duryse. Ant 
stalo spynksojo maža lemputė. Buračo 
žmona, aukšta, kauluota moteriškė, pri
ėjo prie klebono ir tylėdama tik rankos 
mostu parodė į gūniomis užtiestą kam
pą. Ji, ką galėjo, jau iškalbėjo ir išver
kė. Kai klebonas priėjo prie patalo, ji 
pasilenkė ir dusliai tarusi: “Tur būt, ku
nigėli, jau...” ir atsitūpusi prie krosnies 
ėmė skaldyti skalų. Ant jos rankų vir
pėjo silpnutė lempos šviesa. Buračienės 
duktė, staųibi mergina lyg šešėlis pri
slinko prie klebono, pastatė kėdę ir vėl 
lyg ne savo kojomis sugrįžo prie stalo. 
Klebonas atsisėdo. Troboje buvo girdėti 
tik laikrodžio takšėjimas.

Prie sienos, siauručiukėje lovoj o gu
lėjo senis Buračas. Keti jo paausių plau
kai buvo susivėlę, miegojo kietai žandu 
prisispaudęs prie nešvaraus pagalvio.

— Atskleiskite užuolaidą visiškai, — 
balsu tarė klebonas, beveik dusdamas 
nuo nešvankaus oro.

Buračienė metė peilį ir neskubėdama 
nukabino margą gūnią.

— Alandai užmušė, — tarė ji grau
džiai. — Darbininkai neseniai atvežė jį 
ir priemenėje paliko. Medis, sako, ant 
jo virtęs. Tiek kraujo išspjaudė... Bent 
paskutinį patepimą, klebonėli, kad sus- 
pėtumei. Jei ne čia, tai gal, sakau, ten....

(Bus daugiau)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Scranton, Pa
Visko po Biskj

Literatūros Draugijos 39 kp. 
susirinkime, spalių 8 d., pa
daryta daug gerų tarimų.

Visti pirma nutarta, kad pa
gaminti protesto rezoliuciją 
prieš paskyrimą pusės milijo
no dolerių šelpti visus hitleri
nius pastumdėlius, kurie bėga 
iš Lietuvos, ateinant ten Rau
donajai Armijai. Tie pabėgė
liai yra tikri Lietuvos išgamos, 
nes jie tarnavo Hitleriui ir iš
davinėjo lietuvius, kurie, kovo
jo prieš Lietuvos pavergimą. 
Todėl, dabar, bijodami liau
dies teismo už padarytas 
skriaudas ir pralietą nekaltų 
žmonių kraują, bėga į Švediją 
ir šaukiasi pagelbos, kaipo ne
kalti avinėliai. Tokiems išga
moms reikia teismo, o ne pa
ramos.

šiais metais, vasaros sezone, 
daug buvo labai pasišventu
sių draugų-gių, kurie, nepai
sant nuovargio, po savo dar
bo, pasiryžo dirbti ir dėl vi
suomenės labo, tai yra, dėl 
progresyviškų o r g anizacijų, 
kad sustiprinti organizacijų iž
dus ir jų troškimas nenuėjo 
veltui. Organizacijos sustiprė
jo, už tai tiems draugams-ėms 
bandoma šiek tiek atsilyginti, 
ir kad visi liktųsi užganėdinti, 
kurie tik darbavosi mūsų pik
nikuose, gaus veltui gerą va
karienę ir išsigerti, po 12 Ap
skričio konferencijos, kuri 
Įvyks 19 d. lapkričio, Scranto- 
ne, W. Meškūno svetainėj, 132 
W. Market St.

Juokais 
Nenusikratysi

skausmų ir ki- 
įveržimų ! Jūs 
RED CROSS 

vietos—ir gauti

nugaros gėlimų, krūtinės 
tų raumenų gėlimų ir 
galite uždėti Johnson’s 
Plasterio- tiesiai ant tos
palengvinimo. Ši išbandyta-ir-tikra pa
galba veikia tuojaus. Šildo—ramina—ap
saugo- paremia dirba, jums bedirbant. 
RED CROSS Plasteriai yra švarūs, sa
nitariški, lengvai panaudojami—ne koks 
dvokius tepalas, kuris suterštų drapa
nas. Turėk jų atsargų po ranka. Rei
kalauk tikrojo, garsaus per virš 50 me
tų, pagaminto Johnson & Johnson. 
TIKTAI 35c—jūsų vaistinėje.

RED CROSS PLASTER

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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Teko girdėt, kad mūsų mez
gėjos jau baigia savo darbą ir 
Lietuvos žmonėms tuoj bus pa
siųsta šiltų drapanų, kaip tai: 
švederių, kojinių, pirštinių ir 
t.t. Tame darbe daugiausia 
darbuojasi drauge M. Truikie- 
nė, bet ji man sakė, kad ji ga
vo didelę talką iš kitų progre
syvių moterų draugių. Greitoj 
ateityje bus paskelbta pilnas 
raportas visų, kurios kuomi ir 
kiek prisidėjo.

Drabužių rinkimas taip pat 
nepamirštas, paaiškėjo, kad 
daugiausiai darbuojasi, tai 
draugas R. Genys, kuris su 
tuo reikalu eina stuba nuo stu- 
bos, kad tik surinkus drapa
nų dėl Lietuvos žmonių. To
dėl, kurie turite tinkamų dra
panų, galite draugui K. Ge
niui pasitikėti ir jam perduoti, 
kada jis pas jus atsilankys.

Taip pat drapanų rinkėjais 
yra: I. Klevinckas, R. Jenušai-, 
tis, F. M. Indriulis, P. šlekai-| 
tis ir L. & M. Trinkiai. Visais 
galima pasitikėti ir nunešti 
drabužius, kurie bus persiųsti 
Lietuvos žmonėms.

Spalių 22 d. buvo surengtos 
prakalbos per Abe Lincoln 
Kliubą nuo CPA, kur kalbė
tojas buvo Joseph Dougher ir 
Močiutė Ella Reeve Bloor. Bu
vo taip pat rodomi krutami pa
veikslai: “World of Plenty,” 
“Diary of .a Polish Airman” ir 
“Vanka”—Sovietų filmą. Vis
kas labai gerai nusisekė. Pu
blikos buvo apie pora šimtų 
ir visi tvarkiai užsilaikė, apart 
vieno Dewey’o pakaliko, kuris 
Dougheriui kalbant ėmė rėkt, 
būk neva reikalaudamas pa-

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGlrKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

apvalo Vokietijos miestą Aachen nuo nacių snaiperių. Ko-

S11

Amerikiečiai kovūnai 
va buvo ilga ir sunki.

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY
Geros Mokestys Pradžiai

Puikiausi Būtai
Progos Paaukštinimams

Transportacija Apmokėta.

Kreipkitės Tuojou Į

U. S. E. S. OFISUS
87 Madison Avenue, New York City

ar į

U. S. E. S. ATSTOVĄ
102 CHAMBERS STREET, NEW YORK CITY.

(263)
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PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

>

(Islst. 28 m.)

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

tirti, kokia yra Teherano su
tartis, padaryta prz. Roosevcl- 
to, Churchillo ir Stalino. JĮ po- 
licistas paėmė už pakarpos ir 
išvedė laukan atvėsti, nepai
sant, kad jis yra didelės reikš
mės vyras.

Močiutė Bloor labai gražiai 
paaiškino apie Dewey’o priža
dus, po to, kaip jis būtų pre
zidentu. Ji sulygino jo priža
dus su Hitlerio prižadais, iš 
ko publika turėjo gražaus juo-

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

E.

SV

l]

11

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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.
’ll

I

I
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Pafiaubu Sąlygos tarp 
Bulgarijos Valdžios 

Ir Talkininką
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bulgarija tuojau išlais
vins visus talkininkiškus 
civilius ir karo belaisvius ir 
parūpins jiems maistą, dra
bužius, medikalius patarna
vimus ir būdus namo su
grįžti.

Bulgarija padės suimti ir 
nuteisti karinius kriminali
stus. Jinai tuojau uždarys 
ir išsklaidys visas pro-hitle- 
rines bei fašistines organi
zacijas ir draugijas, vedan
čias priešingą Jungtinėms 
Tautoms propagandą. Bul
garijoj tegalės būti leidžia
ma tik to'kie laikraščiai bei 
literatūra, rodoma tik tokie 
teatrų bei judžių veikalai 
ir skleidžiama tokios radi
jo programos, su kuriais 
sutiks talkininkų (Sovietų) 
komanda.

Bulgarija sugrąžins visą 
nuosavybę, priklausomą 
Jungtinėms Tautoms bei jų 
piliečiams, ir atlygins nuos
tolius. Bulgarų valdžia per
ves talkininkam visus Vo
kietijos ir jos sėbrų kari
nius reikmenis ir leis nau
doti savo karinius įrengi
mus. Bulgarija turės re-

4b

Irano Valdovas Nedrau-
giškai Elgiasi Su 
Sovietų Sąjunga

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Irano ]_ 
Nors santykiai tarp Sovie
tų ir Irano tebėra draugiš
ki, tačiau Saido pasilaiky- 
mas ten valdžioje blogins 
tuos santykius, sakė Kavta
radze. Kiek pirmiau Mas
kvos spauda rašė, jog apie 
Saidą sukasi fašistiniai I- 
rano elementai.

Visas Irano žibalo vers
mes iki šiol naudoja tiktai 
Anglijos ir Jungtinių Val
stijų kompanijos.

(

premjeru M. Saidų, i ferenc>jij, sveikiname Lietuvos 
! tarybinę vyriausybę, sugrjzu-
i šią į tėvynę Lietuvą. Reiškia
me didžiausią dėkingumą Rau
donajai Armijai, lietuviškiems 
junginiams prie R. A. ir Lie- 

! tuvos partizanams už išlaisvi
nimą Lietuvos iš po nacių vo
kiečių okupacijos.

Mes pasižadame visais gali- 
| mais būdais gelbėti nukentėju
sius brolius ir seses Lietuvoje, 
kaip materialiai, taip ir mora
liai.

Lai gyvuoja laisvoji Lietu- 
! vos tarybinė santvarka, susi-

Kokia Nauda Būtų Iranui jungus su didžiąja USSR!
iš Koncesijos Sovietam Lai gyvuoja lietuviška kul- 
Sovietų vice - komisaras tūra ir jos talentingi rašytojai! 

Kavtaradze, be kitko, nuro
dė, kokia nauda būtų šiau
riniam Iranui, jeigu Sovie
tai gautų leidimą-koncesiją 
atidaryti ir išvystyti Kevir- 
Churian žibalo pramonę. 
Jisai sakė, kad tūkstančiai 
Irano darbininkų gautų už
siėmimo ir taptų išlavinti 
žibaliniams darbams toje 
srityje, kurioj iki šiol nieko 
daugiau nebuvo, tik žem
dirbystė. Sovietų vyriausy
bė rūpintųsi sveikata ir ge
rove tų darbininkų ir jų šei
mų. Kavtaradze pridūrė, 
kad ryšium su žibalo vers
mių atidarymu galima būtų 
rasti ir geležies, anglies, 
vario ir kitų požeminių tur
tų.

VIS TAS STALINAS IR 
TA MASKVA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ro. Visur Stalinas ir Mask
vai Visus Stalinas pavergia 
ir pavergs.

Ar ne taip putoja Hitle
ris? Ar ne tuo baubu jis 
gąsdina ir blofina pasau
lį? GHgaitis, Close ir Tys- 
liava tik paprasti peckeliai, 
kurie tiktai kopijuoja Hitle
rio nuodus ir nuodija savo 
neprotaujančius skaityto
jus.

Verda tankų kautynes į 
šiaurius nuo Debreceno 
Vengrijoj.

(260)
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Medžio Darbininkai
Geležies Darbininkai

Nuolatinis Darbas
Dabar ir Po Karo

Daug Viršlaikių

(259)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

UNIJA.
CO.

REIKIA MERGINŲ
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS

173 Hudson St., N.Y.C.

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN.

MERGINOS-MOTERYS 
$23.44 — $24.50

Patyrimo Nereikalaujama. 46—48 valandos 
dienomis-naktimis, abelnai interesingas darbas 
egzaminą vimo-pakavimo-vyn iojimo, išsiuntime 

ir aptarnavimo departmente didelei 
Knygų Išdiibystės Kompanijai.

Kreipkitės visą savaitę 
508 W. 26TH ST. 

8-tos lubos.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

PILNO LAIKO DARBAS

1,000 vokiečių

a a

Pirkite Karo Bonus!

Klausyk, Mateušai!So. Boston, Mass

P.M.

VYRAI

ir

(

JIE BUS JUMS DĖKINGI

Ir Pagelbininkai

paprastai užgula slogos. Tad būkite

ir nurodome nuo kurių ligų jos pa-
II

Ointment—for Toothaches, Irritation
I

Vardas

Antrašas.

Miestas.
(259) ;

priimiMEmWraMnsiNMl!

DEDEN’S OINTMENT

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

em- 
the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

N. J.
(267) ________i

tūkstančius laiškų iš skir- 
tokių laiškų vis daugiau

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

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKUI REIKIA 

MOULDERIŲ 
DARBININKŲ PRIE MAŠINŲ 

VYRŲ PRIE PATAISYMŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

PAGELBININKŲ
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ 

ECKENROTH & CO.
901 EAST 5TII ST., N. Y. CITY. 

Važiuokite 8th St. Crosstown
AutobUSU. (261)

viršum, šiame

suggest that you make 
to bring unified Lith- 
relief which will 

all Americans of

KEIKIA MOULDERIŲ IR PAGELBININKŲ 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

GEORGE PALESTRO FOUNDRY 
428 East 23rd St.. N. Y. 

GRamercy 5-8063

Rezoliucijos, Priimtos ALDLD 
7-to Apskričio Metinėj Konfe
rencijoj, Laikytoje Spalių 22 
d., 1944 m., 376 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
1. Mes, devynių miestų Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li- 
i teratūros Draugijos1 kuopų at
stovai, susirinkę į metinę kon-

PAPRASTI DARBININKAI. Prie
kinių Vagonų Aptarnautojai. Alga 
79c į valandą, laikas ir pusė po 8 
valandų. Kreipkitės Bush Terminal 
R. R. Co., 48th St. ir 1st Avė., 
Brooklyn. Klauskite Mr. Archer.

(257)

.....Dcksnio

.....Dcksnio

.....Dcksnio

.....Deksnio
Vardas ir pavardė ......
Gatvė ir numeris .......
Miestas ........ ......................................................... Valstija .................................

DEKEN’S OINTMENT CO. r. o. box gg6, neh ark i, n. j.

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos. 

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA

PROGA VIRŠLAIKIAMS
RIVERSIDE CHURCH

RIVERSIDE DRIVE & 122ND ST. 
Telephone MONUMENT 2-2900. 

(258)

REIKIA VYRŲ!! 
ELEKTRIKŲ! 
Triuškinti Japonus!!!

Lavinti ir nelavinti vyrai reika
lingi svarbiam karo, bėgių sunė

rimam bei suleidimam, 
rankų darbas.

Dienom ir Naktim 10 vai. šiftas.
Čia yra proga sutriuškinti Ja
ponus! Bi kas su 2 gerom ran

kom yra mielai laukiamas.
MODERNINIS FABRIKAS

MIDTOWN MANHATTAN
GERA ALGA

Klumpp Manufacturing Co.
805 East 46th St., New York City.

(260)

SVARBUS IŠRADIMAS
MIRACLE OINTMENT

Stebuklingos Mostys, bet' stebuklo nepadarys, jei nenaudosite sulyg 
nurodymų, liga neišeis. Turite naudoti pagal nurodymus nuo kokių 
ligų, kurios rūšies mostis pagelbsti.

4. Rūšių Mostys, kurios pagelbsti atsikratyti nuo daugelio skirtingų 
nesveikumų. Jokios kitos Mostys to nepadaro. Jos yra švelnios naudoti 
ir nekenksmingos, bet visados pagelbingos. Jos privalo būti kiekvienos 
šeimynos vaistų šėpukėje, nes jos apsaugoja nuo daug ligų ir sutaupo 
dideles išlaidas.

Rudens laike, mainantis orui, 
prisirengę apsiginti nuo jų.

Čia paduodame Mosčių vardus 
gelbsti apsiginti.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle
and Hardening of the Gums. (Nuo dantų gėlimo ir smegenių nesvei
kumo).—Kaina 55c ir $1 už dėžutę.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve Mostis.—Nuo paviršutinių įvairių skausmų. 
Kojų, Rankų, Pusiau Pečių, Muskulų, Sąnarių ir Užsišaldymo ir ne
sveikumas Sąnarių. — Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Svilpa’s Miracle. Salve Mostis.—Gelbsti nuo daugybės 
Odos ligų ir įvairių kitų ligų, kaip tai Rash, Piles, Athlete’s Feet, Sinus, 
Trūkirhas Odos, Vočių, Išbėrimų, Skaudėjimo Ausies, nesveikumo Nosyj 
ar Burnoj; Nudeginimo ir Nušutinimo; Blauzdų skaudėjimo ir tinimo. 
Nuo šalčio išbėrimo, Nosies išdžiūvimo. — Kaina 65c ir $1.25.

No. 4. M. J. Svilpa’s Salve-Mostis. — Nuo niežėjimo, užsisenėjusių 
šviežių ir nuo Poison Ivy. Gaunate greitą pagelbą. — Kaina $1.25.

Užsisakydami Mostis, siųskite ir pinigus, money-orderį ar čekį.
Adresuokite: M. J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. A., Hartford, Conn.
Per paštą nemažiau $1.25.
Vietiniai galite ateiti po nauju antrašu: 63 PUTNAM STREET.

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

žmonių apie Deksnio Galingą Mostį.

Sandėlio Darbas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE 
Kreipkitės

V & P. Grocery Warehouse 
59-10 DECATUR STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN 
(259)

VYRA!
Patyrimas Nereikalingas 

Daliai Ar Pilnam I-aikui 

GERA ALGA 
Linksmos Darbo Sąlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaite

PIERCE LAUNDRY 
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais iki Freeman St.)
(256)

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

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

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

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

SALDAINIU PARDAVINĖTOJOS
AUKŠTESNĖS ALGOS 

PRISIDEDA NUOŠIMTIS

Mostis ..... 1-oz......... 75c
Mostis ..... 2-oz......... $1.00
Mostis ..... 4-oz....... . $2.00
Mostis .... . 16-oz........ $5.00

SOVIETŲ IR JUGOSLAVŲ 
PARTIZANŲ LAIMĖJIMAI

Maskva. — Jugoslavijoje 
Raudonoji Armija drauge 
su jugoslavų partizanais 
išmušė vokiečius iš Apati- 
no miesto (prie Dunojaus), 
paėmė Rūmą miestą ir at
vadavo dar 80 gyvenamųjų 
vietų su
fronte per dieną buvo nu
kauta apie 

į kareivių ir oficierių.

SMŪGIAI NACIŲ LAIVAM 
LIEPOJOJ IR ŠIAURĖJ

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Liepojos uo
ste žibalinį vokiečių laivą, 
o ties šiaurine Norvegija 
raudonieji lėktuvai sunaiki
no vieną transporto laivą, 
vieną sargybos laivą ir de- 

ivynias motorines valtis. 
Abiejose vietose, be to, liko 

’sužalota keli kiti nacių lai- 
vai.

Sovietų spauda plačiai ra
šė apie japonų laivyno su
mušimą ties Filipinų salo
mis. i—

Nacių artilerija smarkiai 
priešinasi jankiams ties 

i Bologna Italijoj.
guliariai duoti lėšų ir daly-' 
kų reikalingų aukštajai1 
talkininkų. (Sovietų) ko
mandai, beinančiai savo pa
reigas pagal šią sutartį.

2. Tvirtai užgiriame įkūri- 
I mą Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto ir jo planingą dar
buotę, teikime pagelbos del 
lietuvių, nuo karo nukentėju
sių, kaip pasitraukusių į Ta
rybų Sąjungą, taip išlaisvin
toj Lietuvoje.

Mes pasižadame ir ant to
liau kooperatyviai su Centru 
dirbti surinkime drapanų, če- 
verykų ir piniginių aukų. Mes 
šaukiame kiekvieną lietuvį ir 
lietuvaitę stoti į tą humani
tarinį pagelbos darbą.

Taipgi mes užgiriame pra-

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 $3.75jpusei 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:

vestus žygius liukui suvieniji
mo visų sriovių lietuvius gelbė
jimui Lietuvos nuo karo nu
kentėjusių.

Rezoliucijų komisija:
J. M. Karsonas,
D. G. Jusius,
W. Yurkevičius.

ALDLD 7-tas apskritys 
metinėj delegatų konfe-

3. 
savo 
rencijoj apkalbėjo, kad BLšF 
yra išgavęs pinigų, iš Naciona- 
lio Karo Fondo sumoje $135,- 
000, kuriuos eikvoja ne sušel- 
pimui Lietuvoj nuo karo nu
kentėjusių, bet pabėgusių kvis- 
lingų iš Lietuvos.

Todėl, priėmėme šią rezoliu
ciją :

“We wish to express our 
disappointment with your cer
tification of the so-called Un
ited Lithuanian Relief Fund of 
America. From its budget we 
see that it is not interested in 
giving aid to the people of 
Lithuania. It is out to spend 
hudreds of thousands of dol
lars from the National War 
Fund to help the Lithuanian 
quislings who are succeeding 
to escape during the process 
of liberation of Lithuania. We 
have learned that this fund 
has already sent thousands of 
dollars to such ‘Refugees’ in 
Sweden.

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

“We also ask you to have 
the National War Fund turn 
the funds allotted to the Un
ited Lithuanian Relief Fund 
over to the Committee to Aid 
Lithuania, which is cooperat
ing with the Russian War Re
lief. The Committee to Aid 
Lithuania has been doing good 
work collecting aid to the peo
ple of Lithuania and to the 
genuine Lithuanian war refu
gees in the interior of the 
USSR.

“We 
efforts 
uanian 
brace
Lithuanian descent.

“We wholeheartedly

VYRAI - VYRAI
Greit Reikalingi 
BUDAVOJIMUI

KOVOTOJŲ P-T LAIVŲ 
Prie

ELECTRIC BOAT CO., 
ELCO NAVAL DIVISION 

BAYONNE, N. J.
DIRBTUVES MAŠINISTAI 

PRIE STALO IR SUSTATYMAM 
MECHANIKAI 

PLOKŠČIŲ METALO 
DARBININKAI
ELEKTRIKAI # 

‘ LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
PAGELBININKAI — 

PAPRASTI DARBININKAI 
SARGAI.

Puikiausios darbo ir 
važinėjimo sąlygos.

AUKŠTOS ALGOS 
48 VALANDŲ SAVAITE 

ALGA UŽ 52 VALANDAS 
KREIPKITĖS NUO 9 IKt 5 

KASDIEN 
U.S.E.S.

606 BROADWAY, BAYONNE.

en
dorse and support the noble 
purpose for which the Natio
nal War Fund was established. 

“We have been most ener
getic participants in the finan
cial drive of the National War 
Fund in the last year.

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

D. G. Jusius,
71 Independence Ave. 
Braintree, Mass.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

išduoti raportą tai politinei ta
rybai? Juk skelbiama, kad 
Fondas nieko bendro neturi su 
jokia politiška organizacija, 
prieš jokią politišką organiza
ciją neatsako.

Įdomu ir tas, kad Taryba 
tam pačiam suvažiavime nuta
rė sukelti $52,000 savo fašisti
nei propagandai. Bet taipgi 
misteriškai nutyli, kaip jie tų 
milžiniška sumų pinigų sukels.

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS 

KARO METU IR PO KARO DARBAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

GERA ALGA 
Išsilavinimo Nereikalaujama

Reikalingas U.S.E.S. Pareiškimas

Kreipkitės Asmeniškai

PėfĮiianoc Rubber Co. 
MAIN ST. BUTLER, N. J.

(261)

DIDELĖ DEPARTMENTINĖ KRAUTUVĖ 
PASTOVUS DARBAS

TAIPGI

PILNAM LAIKUI SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
OFISO MERGINA
SU ŠIEK-TIEK ŽINOJIMO 

STENOGRAFIJOS
PASTOVUS DARBAS

Kreipkitės
Mr. Vilendrer 
15-TOS LUBOS

116 W. 32ND ST., NEW YORK.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

TINKAMI DARBAI
ŠEIMININKĖMS

Kaipo
Pakuotojos; Vyniotojos

SANDĖLIO KAMBARIO 
DARBININKĖS

5 Dienu Savaitė. Kreipkitės ant 8-tų lul
SAKS FIFTH AVENUE

5th Avenue ir 50th Street.

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Linksmos aplinky

bės. Nuolat. Puiki pradžiai alga.
MAR DUPLICATOR CO.

53 Park Place, New York City.

rimų nuo skirtingų
Tu žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

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

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

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime 
tingų kraštų, kuriais žmones dėkuoja už mostį 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

POKARINE PROGA 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

UNIJINE DIRBTUVE
Kreipkitės

SHOUP-OWENS, INC.
130 Railroad Ave., 
Hackensack, N. J. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
(259)

DARBAS PRIE STALO
Knygų apdirbimo. Sudėjimo ir dratu 

sagiotojos.
NUOLATINIS DARBAS.

L. MIDDLEDITCH
75 VARICK ST.,

N. Y.

VYRAI
Mokytis maisto apdirbimo 

APMOKAMOS VAKACIJOS; BONAI
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC.
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.

Sustatytojai 
Paprasti Darbininkai

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

ADAM BLACK & SONS
TONNELE AVĖ.

PRIE CIRCLE 
JERSEY CITY, N. J.

(256)



Šeštas puslapis
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Spalių 31, 1944

New¥>rko^zg^ifežinioi
Serga K. Steponavičius

New Yorko Post Graduate 
ligoninėj jau šešta savaitė kaip 
guli Kazys Steponavičius, cliff- 
saidietis. Kokia tai kvaraba 
įsimetė jam į kojas ir jau se
nokai jis gydėsi pas privatinius 
daktarus. Tačiau kojos nėjo 
geryn ir jis ryžosi eiti į ligo
ninę. Dabar jaučiasi daug ge
riau ir už poros savaičių tikisi 
grįžti namo.

K. Steponavičius buvo per 
kelis metus ALDLD Centro se
kretorium ir šiaip daug veikė 
visuomenės dirvoje.

Linkime jam pilnai pasveik
ti! P.

Pergalė įmatoma, Bet 
Dar Nelaimėta

Lewis S. Greenleaf, Jr., Ka
rui Produkcijos Tarybos direk
torius New Yorke ir apylinkėj, 
nusiskundė, kad tūli žmonės 
mano, būk jau mums gana vis
ko, ką turime pasigaminę. Tū
li nepaiso darbų. Toks many
mas, sakė jis, tik kenkia 
laimėjimui.

Jeigu tūlas šapas ir 
medžiagas vyriausybė 
džia gaminimui civiliams
menų, tai atleidžia tik laikinai, 
kad duoti tiems žmonėms dar
bo protarpais “sieko.” Sulėtė
jimai pristatymo kariškų dar
bų kartais pasitaiko dėl reika
lingų naujoviškų pakaitų, o 
kartais kitoms, medžiagas pri
statančioms dirbtuvėms pavė
lavus atlikti savo darbą.

karo

tu 1 as 
atlei- 
reik-

Konsulatas Organizavo 
Nacių Partiją

Brooklyno Federaliame Teis
me prasidėjo byla 22 svetim
šalių, kurie užsiregistruodami 
1940 metais buvusioj svetimša
lių registracijoj nuslėpė narys
tę nacių partijoj.

Panelė Lillian llliam, buvu
si sekretorė vokiečių diploma
tams čionai, liudijo, jog Vokie
tijos konsulatas New Yorke 
priiminėjo aplikantus į nacių 
partiją Vokietijoj. Aplikacijų 

x blankos atėjusios iš Berlyno 
nuo nacių partijos viršininko, 
jai žinomo po vardu “Boehle.”

Naudingas Įstatymas 
Pagelbėjo Žmonėms
Federalis įstatymas uždar

biams ir darbo valandoms 
tvarkyti daug pagelbėjo di
džiojo New Yorko ir artimos 
apylinkės darbininkams. Nuo 
to įstatymo įvedimo prieš še
šetą metų New Yorko-New 
Jersey darbininkai gavo $3,- 
216,968 priedinėmis algomis.

Minėta suma susidarė vien 
tik drabužių, audinių, skrybė
lių ir kailinių industrijų darbi
ninkams. Tų pinigų jie nebū
tų gavę, jeigu atitinkamos val
dinės įstaigos nebūtų prispy- 
rusios fabrikantus mokėti. O 
jeigu būtų norėję gauti, tai bū
tų turėję už tai streikuoti ir 
pikietuoti. Dabar gavo per sa
vo unijų atstovus prie kolekty
vių derybų stalo.

Darbininkams verta tuos da
lykus prisiminti rinkimų dieną 
ir balsuoti už Rooseveltą į pre
zidentus, už Wagnerį į senato
rius ir už darbininkams pri
imtinus, Darbo Partijos užgir
ius, kandidatus į kongresą.

Žuvo Lėktuvo Nelaimėje
Korporalas Richard D. Hod

gson, brooklynietis, užsimušė 
B-24 Liberator nelaimėj, lėk
tuvui bandant nusileisti į Chat
ham Field, Ga. Mirusiojo šei
ma gyvena 202 Ten Eyck 
Walk, Brooklyne.

Brooklyn Eagle Pasisakė 
už Rooseveltą

Rinksime ir Daugiau Labai 
Svarbių Pareigūnų

Jau visiems žinoma, kad 
lapkričio 7-tą, už savaitės, 
rinksime mūsų krašto prezi
dentą, vice-prezidentą, dauge
lį senatorių ir kongresmanų. 
Tačiau gal dar ne visiems gir
dėta, jog rinksime ir savo vals
tijos seimelio narius.

New Yorko valstija yra svar
biausia valstija mūsų valstybė
je, turi didžiausį skaičių gy
ventojų. Yra didesnė už didelį 
skaičių pasaulio neprigulmin- 
gų valstybių. New Yorko vals
tijos įstatymai, jos vyriausy
bininkų elgsena turi didelę 
veikmę į viso krašto gerovę, 
ypatingai darbo žmonių ge
rovę.

New Yorkas laikoma atspin
džiu, akimis viso mūsų krašto, 
tad į jo rinkimus žiūri visas 
pasaulis, ypatingai darbo žmo
nės. New Yorke laimėjimas ar 
pralaimėjimas darbininkų turi 
didelės reikšmės visam pasau
liui.

Žmones iš Kitų Partijų

Darbo Partija vietomis turi 
išstačiusi tiktai savo kandida
tus. Tai buvo tose vietose, kur 
Darbo Partija nerado demo
krato geresniu už republiko- 
ną ir atvirkščiai, kur Darbo 
Partija nerado nei vienos nei 
kitos partijos kandidato rem
tinu. Kitur Darbo Partija re
mia demokratus ar republiko- 
nus.

Darbo Partija remia kitų 
partijų kandidatus ne dėl to, 
kad jie tos ar anos partijos, 
bet kad juos rado tinkamais.

Kad užsitikrinti, jog nubal
suosite už naudingiausį darbo 
žmonėms kandidatą, balsuoki
te Darbo Partijos (American 
Labor) tikietu. Tas tikietas 
bus trečioje eilėje nuo viršaus 
—eilėje C — ant balsavimų 
mašinos.

Darbo Partija ir CIO unijos 
yra užgyrusios kandidatais į 
New Yorko valstijos seimelį 
(Assembly) :

Šešis republikonus
31 demokratą
24 Darbo Partijos.
žemiau talpiname vardus tų 

darbiečių ir Darbo Partijos su 
CIO unijomis užgirtų kandida
tų iš kitų partijų. Laisvės skai
tytojai prašomi tuos sąrašus iš
sikirpti ir laikyti savo žiniai ir 
patarimui kitiems, nešiotis vi
sada su savim. Išsikirpkite 
tuojau, nes, stoka vietos var- 
giaileis sąrašus pakartoti.

Sutaupymui vietos, po 
vardės dedame tik raides, 
žymėjimui, kurios partijos
mia tuos kandidatus. (AL) 
reiškia American Labor, (D) 
—demokratų, (R)—republiko
nų :

Į VALSTIJOS SENATĄ 
Queens

pa- 
pa
rė

Dist.
6— John V. Downey (D, AL)
7— Florence Gluesing (AL)

Kings
10— Hartley J. Hartman (AL)
11— Fred G. Morritt (D, AL)
13— Rocco Franceschini (AL)
14— Sam Rosen (AL)
15— Victor Rabinowitz (AL)
.16—Terry Rosenbaum (AL)

Richmond
17— Anthony Russo (D. AL)

New York
18— Sylvia Martinique (AL)
19— Robert Stanley (AL)
20— Charles J. Morello

AL)
21— Elias Tittier (AL)
23— Alexander A. Falk

AL)
Bronx

24— Lazarus Joseph (D, AL)
25— :Carl Pack (D, AL)
26— Isidore Dollinger (D, AL)
28—Lowell H. Brown (R, AL)

(D,

(D,

Pirkite Karo Bonus!

Susiveda

Į VALSTIJOS SEIMELĮ 
(ASSEMBLY) 

New York
1— C. Leo Calarco (D, AL)
2— Michael DeMatteo (AL)
3— Hugo Forzani (AL)
5—Irving D. Davidson (D, 

AL)
7— Patrick II. Sullivan (D, 

AL)
8— Joseph Edwards (AL)

12— William T. Andrews (D, 
AL)

13— Thomas J. Sullivan (AL)
14— Ilulan E. Jack (D, AL)

Richmond
1—Stephen J. Ohalek (D,

Anna Naudus, gyvenanti 
764 Broadway, Brooklyne, su
siveda su Joseph Molaski iš 
Elizabeth, N. J. Santuoka 
įvyks lapkričio 4-tą, St. John’s 
Lutheran Church, 197 Maujer 
St., 5-tą valandą po piet. Po- 
kilis bus Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Ave., 
Brooklyne.

Siuvėju Žinios
L,

2—S. Robert Molinari (R, D,

Bronx
2—Sidney A. Fine (D, AL)
4— John J. Fitzgerald (AL)
5— Arthur Wachtel (D, AL)
6— Julius J. Gans (D, AL)
7— Frank Percy (AL)
8— Louis V. Bennett (D, AL)

12— Nathan A. Lashin (D,
AL)

13— Leo Isaacson (R, AL)
Kings

M. Thurshen (D,

W. Olliffe (R, AL) 
M. Schonbrun

Gittleson (D, AL) 
Novak (AL)

1— Max
AL)

2— Minnie Weiner (AL)
4—Bernard Austin (D, AL)
6— Robert J. Crews (R, AL)
7— John F. Furey (D, AL)

10— Lewis
13— David

(AL)
14— iHarry
15— Frank
16— Richard Mazza (AL)
17— Ada B. Jackson (R, AL)
18— Irwin Steingut (D, AL)
19— Hyman Gelber (AL)
22— Anthony Scimeca (AL)
23— Alfred A. Lama (D, AL)

Queens
1— Joaquin Sario (AL)
2— William E. Clancy (D,

AL)
3— Elizabeth Ring (D, AL)
4— Charles

AL)
5— Patrick

(AL)
7— John Goodman (AL)
8— Edward F. Soleman (D,

AL)
11— Thomas Fitzpatrick (D,

AL)
12— John H. Ferril (D, AL)

J. Dalzell (D,

J. Gallagher

tėvas

Keturių Metų Vaikas 
Nužudytas Skiepe

William Drach, vienas iš še
šių Margaretos ir John Drach 
vaikų, rastas pasmaugtas skie
pe namo, kur tėvai yra pri
žiūrėtojais bildingo, 825 Eagle 
Ave., Bronx.

Vaiko kūną atrado
apie 7 vai. sekmadienio vaka
ro. Jo rankos ir kojos buvu
sios surištos. Viena skaryte už
kimšta gerklė, su kita užverž
tas kaklas. Tėvas pasakojo, 
kad vaikutį paskiausia matęs 
4 vai. ir nuo to laiko dairęsis 
jo.

Policija iš karto manė, kad 
gal vaikas užduso vaikams žai
džiant “plėšikus ir policistus,” 
bet paskiau priėjo išvados, kad 
jis nužudytas, nors bent kokių 
sumušimo žymių ant jo kūno 
nerasta.

Tėvas ir vyriausias sūnus, 15 
metų, buvo paimti policijos 
stotin perklausinėjimui.

Nušautas Dėl Muštynių
Edward Prendergast, 23 m., 

tapo mirtinai pašautas Bronxe, 
anksti sekmadienio rytą. Sa
koma, kad policistas jį sulaikė 
muštynėse gatvėje, Prender
gast smogęs policistą ir leido
si bėgti. Policistas kartą iššo
vęs į orą perspėjimui, bet tam 
nesustojus, paleidęs dar du šū
vius. Pašauta ir vienas tėmy- 
tojas.

t1*#*.;#'

Lietuvių Kriaučių 54-to Sky
riaus Amalgameitų Unijos su
sirinkimas įvyko 25-tą spalių, 
Kliubo svetainėje.

Buvo atsilankęs lietuvis ku
nigas kalbėti kokiu tai klausi
mu, bet kuomet pirmiau ne
buvo kreiptasi į Pildančiąja 
Tarybą, tai pirmininkas Za- 
veckas, susirinkimui pritariant, 
kalbėti neleido. Mat, pas 
kriaušius yra patvarkymas, 
kad jeigu nori ko pas juos 
gauti, tai pirmiausiai kreipkis 
i Tarybą, kitaip nieko nelaimė- 
mėsi.

Kriaučių susirinkimas davė 
$200 Nacionalini Karo Fon
dui.

Didžiausis Brooklyno dienraš
tis, Brooklyn Daily Eagle, šio
mis dienomis stojo į vis didė
jančias eiles prezidento Roose- 
velto rėmėjų vėl išrinkimui jo 
prezidentu.

Eagle paskiausioj prezi
dentinėj kampanijoj, 1940 me
tais, rėmė Wendell L. Willkie, 
republikonų kandidatą.

Roose veltu i paramą pareiš- 
kiančiam editoriale, be kitko, 
Eagle sako, jog puikus prezi
dento Roose vėl to karo rekor
das, “padarytas, didžiumoje, 
akyvaizdoje republikonų opo
zicijos.”

Redakcinis straipsnis toliau 
sako, kad :

“Mes kariavome milžinišką 
karą su puikiausiu sėkmingu
mu ir daug kredito už tai turi

būti atiduota prezidentui. Jis 
pramatė jį (tą karą) ateinant. 
Jis persistatė mūsų galimybes. 
Iš jo juokus darė, kada jis 
pranašavo mus galėsiant pa
daryti po 50,000 lėktuvų per 
metus.”

Daily Eagle pereitą šešta
dienį raportavo, kad jo veda
muose “šiaudiniuose” balsavi
muose didžiajame 16-me As
sembly distrikte 69.1 nuošim
čiai, po virš 69 iš šimto, balsų, 
paduodama už Rooseveltą. Į tą 
distriktą įeina Coney Island, 
Bensonhurst ir Bath Beach 
sekcijos.

Nušovė Buvusį Karį
Benedict Giambrone, 29 m., 

mirė, o su juo praleidusi šešta
dienio vakarą Mrs. Florence 
Joan Rogers sulaikyta be kau
cijos kaltinimu jį nušovus.

Mrs. Rogers verkdama prisi
pažino, kad jiedu buvo išėję 
kartu pereito šeštadienio vaka
rą. Išėję susipykę. Giambrone 
padavęs jai savo tarnybinį piš- 
talietą, sakydamas: “Jeigu 
taip manai apie manę, nu
šauk.” Ji paspaudusi gaiduką 
ir Giambrone krito peršautas.

Mrs. Rogers tikrina, kad nei 
jis paduodamas pištalietą, nei 
jinai šaudama nesitikėję, kad 
pištalietas iššaus. Esą, muiti
nės sargai visuomet nešioja 
šautuvus su pirmu vamzdžiu 
neužtaisytu apsaugai nuo iš- 
šovimo iš netyčių.

Nupirko SLA 38-tos kuopos 
vakarienės 15-ką tikietu po 
$2.50.

Prezidentiniu rinkimu 
noje kriaučiai dirbs iki 
nos dziegoriaus po pietų.

Daugiau — tos pačios, 
nos bėdos. Darbo yra 
kankamai, bet darbininkų 
ra.

die- 
vie-

se-
pa- 
nė-

N.

Nydia Westman, žvaigž
dė veikale “Life With Fa
ther,” komedijoj, 5-ti me
tai vaidinamo] ant Broad
way ir 40th St., — Empire 
Teatre, New Yorke.

a

Artinasi 6-tos Karo 
Paskolos Vajus

New Yorko valstijos kvota 
šeštosios Karo Paskolos vaju
je bus $4,226,000,000. Tai bus 
virš 30 nuošimčių visos nacio-1 
nalės kvotos. Tačiau mažiau, | 
negu Penktosios Paskolos, kvo- ■ 
ta, kuri New Yorkui buvo. $4,- 
801,000,000.

Miesto Šeras toje kvotoje 
bus $3,667,500,000. Iš tos su
mos $597,500,000 skirta sukel
ti atskiriems asmenims. E. bo- 
nais tikimasi sukelti $181,400,- 
000.

Vajus prasidės lapkričio 20- 
tą ir tęsis iki gruodžio 16-tos.

Bėgiu pirmojo šių metų pus
mečio gaisrai sunaikino ar dik- 
čiaj sugadino apie 15,000 na
mų, kaip skelbia New Yorko 
Saugumo Taryba.

Rodos, nesitikėtum aukso 
lauže. Bet plėšikai užpuolė 
laužo firmos viršininkus, 677 
Timpson Place, Bronxe ir iš
sinešė $1,750. Priedams dar 
pabėgo viršininko automobi
liu.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija Sapoj
Telcf.s GR. 7-7553

DETROITE: ! 9I Woodward Avenue 
* ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

r

Jubilejinis Dienraščio
Laisves Koncertas

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

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

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

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

•s®

į ZXCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

7 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.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- t?

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

SHOP AT

0- H

FOR THOSE 
YOU LOVE!

LIPTON’S

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Daimonto $1 Q.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn
VALANDOS:

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.

Telefonas EVergreen 7-1661

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

birthstone

ii aukityn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
ADARA VAKARAIS

Vyriškai 
Žiedas

$19.95 
ii aukštyn

^įį ji.ujhW^ a jijilft i, tu i.

Vž Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

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