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LLD, chicagiškės 19-tos kuo
pos sekretorius K. Matukaitis, 
rašo:

“Prie progos norėčiau iš
reikšti savo pageidavimą: Ar

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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KRISLAI
Geras Pageidavimas.
Dabar Pats Kryžiavojasi.
Atrodo, jog Teisingai

nebūtų gerai, jeigu sekančiais 
metais pasirūpintumėte išleis
ti Lietuvių Literatūros Draugi
jos nedidelio formato “biogra
fiją,’ kad galėtum kišeniuje 
nešiotis, kada nori gauti nau
jų narių? Joje turėtų būti su
žymėtos visos Draugijos išleis
tos knygos ir parodyta, kur 
randasi Draugijos kuopos ir 
1.1. Mano išrokavimu, tokia 
knygelė būtų reikalinga.”

Toliau šis draugas sako :
“žinoma, kalbėtojams, rašy-, 

tojams ir tiems, kurie stovi vi
sai arti prie Draugijos širdies, 
gal tokia brošiūraitė ir nerei
kalinga. Jie apie mūsų Drau
giją viską žino iš atminties. 
Bet žmogus, dirbdamas po 12 
ar 13 valandų į dieną, kad ir 
norėdamas ką gero duoti 
Draugijai, be gero žinojimo 
apie ją, negali, pasekmės bū
na mažos.”

Aš manau, kad pasiūlymas 
labai geras. Jau kalbėjausi su 
sekretorium D. M. šolomsku 
ir patariau jam imtis už to
kios brošiūraitės paruošimo. 
Tai bus gražus priedas prie ki
tų priemonių atžymėjimui mū
sų Draugijos 30 metų sukak
ties.

Kaip atrodo, tai Draugo re
daktoriui prastai sekėsi kelio
nė į Brooklyną. Čionai savo 
prakalboje jisai mane kryžia- 
vojo, o dabar, sugrįžęs Chica- 
gon, pats save kala prie kry
žiaus.

Leonardas šimutis labai 
skundžiasi, kad ant jo ir jo 
kolegų užsisėdę Viola Tyslia- 

• vienė ir Antanas Bimba. Jie 
neduodą jiems gyvuoti. Jie 
baigią kankinti visą Amerikos 
Lietuvių Tarybą! (Draugas, 
sp. 27).

šimutis labai barasi, kam 
tapo iškelta ir paskelbta fak
tas, kad jis rinko aukas Brook
lyne ‘“Lietuvos šelpimui,” o 
pinigai pateko Amerikos Lie
tuvių Tarybai!

Bet tai yra gryniausia tiesa. 
Ko čia pykti? Kodėl šimučio 
akys taip bijo šviesos?

Didelį viedrą karčių ašarų 
išliejusios dėl pabėgėlių Šve
dijoj, Naujienos (sp. 28 d.).

TALKININKAI URMU ŠLUOJA VOKIEČIUS NOLANDIJOJE
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Čechoslovakijoj 
Suimta 21,390 
Hitlerininkų
Maskva. —Ketvirtojo Uk

rainos fronto armija, veik
dama Čechoslovakijos že- 
įmėje, suėmė 10,160 priešų 
i karių nuo spalių 27 iki 29 
,d. Taigi ši Sovietų armija 
!nuo spalių 20 iki 29 d. viso 
j paėmė nelaisvėn 21,390 vo
kiečių ir vengrų kareivių ir 
oficieriu. v

RYTINĖJ PRŪSIJOJ 
VOKIEČIAI FANA

TIŠKAI GINASI
London. — Sovietų pulki

ninkas Voroninas, Maskvos 
radijo komentatorius, sakė, 
jog Rytinėje Prūsijoje vo
kiečiai fanatiškai ginasi, ir 
Raudonoji Armija susidu
ria su stipriausiais iki šiol 
nacių apsitvirtinimais.

(Amerikos radijai skelbė, 
kad tebeverda mūšiai dėl 
Gumbinės geležinkelių maz- 
go).

Trumpas Maskvos radijo 
pranešimas sakė, kad Ryti
nėje Prūsijoje atmušta dvi 
nacių kontr-atakos ir nu
kauta keli šimtai vokiečių.

Irano Žmones Demons
truoja prieš Nepalankią 

Sovietam Valdžią
Maskva. — Irano - Persi

jos sostinėje Teherane de
monstravo 20,000 žmonių 
prieš premjero Mohamme- 
do Saido valdžią, kad ji ne
davė Sovietam teisės-konce- 
sijos naudot žibalo versmes
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šaukia: “O Maskva gyrėsi, kad siaurinėje to krašto dalyje. 
99 nuošimčiai žmonių Lietuvo- Tuomi Saidas parodė ne- 
je, Latvijoje ir Estijoje ‘baisa-, draugiškumą Sovietų Są- 
vo’ už prisidėjimą prie Tary- jungai, 
bų Sąjungos!

Well, pažiūrėkime. Aną die- monstravo 25,000 
ną pats Amerikos Lietuvių Ta
rybos hitlerinis Centras sakė, 
kad švedijon iš Lietuvos at
bėgo viso labo pustrečio šim
to žmonių.

Lietuva turi gyventojų dau
giau kaip pustrečio milijono. 
Taigi, pustrečio šimto nesuda
ro nei vieno procento.

Tas parodo, kad “pasigyri
mas” buvo daugiau kaip šim
tu procentų teisingas. Taip, vi
si 99 nuošimčiai Lietuvos žmo
nių 1940 metais nubalsavo ap
sieiti be ponų. Tai ne pasigy
rimas, bet didžiausias istorinis 
faktas.

Tabrizo mieste dėl to de- 
žmonių 

prieš premjero Saido ne
draugiškumą Sovietams.

Churchill Spėja, kad Na
ciai Bus Sumušti 1945 

Met., Japonai 1946

Chiang Kai-shek Atmetė Gen. 30,000 Vokiečių 
Stilwellį, Reikalavusį Tikrai į1* '. ^e^se

Kovot prieš Japonus
Washington. — Chinijos 

valdovas Chiang Kai-shek 
išreikalavo, kad Amerika 
atšauktų savo generolą J. 
W. Stilwellį iš komandos 
Chinijos - Burmos - Indijos 
fronte. Chiang Kai-shekas 
nekentė gen. Stilwellio štai 
dėl kurių priežasčių:

Gen. Stilwell reikalavo 
padidint ir pasmarkint chi- 
nų veiksmus prieš japonus 
ir suteikt jam pilną chinų 
armijos ir oro jėgų koman
dą minimame fronte.

Gen. Stilwell labiausiai 
nepatiko Chiang Kai-shekui 
todėl, kad jis reikalavo su
sitaikyti su chinų komuni
stais ir suvienytomis tautos 
jėgomis mušti japonus.

Chiang Kai-shekas sakė,

kad jis nesiduos amerikie
čiam priversti jį apsivienyti 
su komunistais, jeigu dėl to 
Amerika net nustotų rėmus 
Chiniją kariniais reikmeni
mis iš Lend-Lease fondo.

Jau keli metai Chiang 
Kai-shekas naudoja pusę 
miliono iki viso miliono sa
vo kariuomenės kovai prieš 
komunistus, įsigalėjusius 
vakariniai - šiaurinėje ir 
rytiniai - šiaurinėje Chini- 
joje. Chiang Kai-sheko ka
riai dažnai padėdavo japo
nams pult komunistines ar
mijas, kovojančias prieš ja
ponus.

Prez. Rooseveltas, pagal 
Chiang Kai-sheko reikala
vimą, paskyrė naujus ko- 
mandierius Chinijos - Bur
mos - Indijos frontui.

Naciai Sako, kad Sovietai Vedą 
Naują Didžiulj Ofensyvą Linkui 
Budapešto, Vengrijos Sostinės
London, spal. 31. — Vo

kiečių radijas kartojo, kad 
Sovietai vedą naują didelį 
ofensyvą ilgu frontu 50 
mylių nuo Budapešto, Ven
grijos sostamiesčio. Pasak 
Berlyno, tai, esą, tūkstan
čiai civilių Budapešto gy
ventojų stato iš žemių ap- 
sitvirtinimus aplink savo 
miestą.

Svarbiausios Budapešto 
dalys stovi rytiniame Duno
jaus šone. Taigi Raudona
jai Armijai nereikės perei
ti Dunojų joms pasiekti. 
Sovietų kariuomenė yra

skersai keletd gerų vieške
lių, vedančių į Budapeštą 
per lygius Vengrijos lau
kus.

Maskva nesako apie jokį 
naują ofensyvą linkui Ven
grijos spstamiesčio ir tik 
praneša,1 kad Raudonoji Ar-

Upę Holandijoj
London, spal. 31. —Ko

kie 30,000 nacių Holandijoj 
bėga iš pietinio Meuse upės 
šono į šiaurinį, kai tiršta 
ūkana neleidžia talkininkų 
lėktuvam veikti. Pietinėje 
Meuse paliekama tik 10 iki 
20 tūkstančių vokiečių su
laikyt anglus ir jankius nuo 
pergreito maršavimo.

AMERIKIEČIAI NERIA 
KILPAS JAPONAM 

LEYTE SALOJ
Filipinai, spal. 31. — A- 

merikos kariuomenė užėmė 
Jaro miestelį, paskutinę ja
ponų tvirtumą vidurinėje 
Leyte salos daly j. Keli tūk
stančiai japonų bėga į šiau
rius linkui Carigara Įlan
kos. Amerikiečiai stengiasi 
juos ten abiem pusėm apei
ti ir sunaikinti bei suimti. 
Binahan upės kilpoje jan
kiai visomis pusėmis apsu
po ape 1,500 japonų.

Japonam pavyko 
atsiust pastiprinimų 
kiams per Ormoc
vakarinėje Leyte salos pa
krantėje.

Per 10 dienų nuo savo į- 
siveržimo į Leyte ir Samar 
salas, Filipinuose, ameri- 

į kiečiai užmušė, sunkiai su
žeidė ir suėmė 24,000 japo
nų. O amerikiečių užmušta 
706, be žinios dingo 270 ir 
sužeista 2,245.

laivais 
saviš- 
uostą,

L — , u
mija daįbar užėmė gelezin- 1
kelių mazgą Vasarosname- 1
ny ir šešias kitas stambias 
gyvenamąsias vietas. Pri
spyrus raudonarmiečiams 
vokiečius ir vengrus prie 
Tiszos upės arti Vasarosna- 
meny, daug priešų tapo nu
skandinta ir 500 suimta.

Naikina Apsuptus Vo
kiečius ties Liepoja

Su Laivais Nugramzdin
ta 25,000 Japonų

Jankiai Triuškino Japo
nų Laivus Maniloj

sura- 
prieš 
galįs

tasai

Mums atsiuntė iš Clevelan- 
do tūlas Clarence A. Newman 
savo aplinkraštį. Jis dar 
dęs vieną didelę lazdą 
Rooseveltą. Rooseveltas 
“užpykęs” numirti!

Kas tada? Klausia
Newmanas. Nugi, sako, prezi
dentu automatiškai taptų vice
prezidentas Truman. Bet Tru
man irgi jau esąs 60 metų 
amžiaus.

Todėl, girdi, jais negalima 
pasitikėti, nes jie abu galį nu
mirti !

(Tąsa 5-me pusi.)

London, spal. 31. —Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchillas, kalbėdamas 

seime, lėmė, kad gal Vokie
tija bus galutinai sumušta 
tiktai 1945 m. vasarą, jeigu 
nacių valdžia nebus grei
čiau nuversta per žmonių 
sukilimą. Bet ’Churchillas 
nelabai tiki, kad sukilimas 
pavyktų, nes hitlerininkai 
perdaug pažaboję gyvento
jus.

Premjeras Churchillas 
spėjo, kad karas prieš Ja
poniją galėsiąs užtrukti iki 
1|946 m.

Anglai ir chinai per 2 sa
vaites atėmė iš japonų 2,000 
ketvirtainių mylių plotų 
Bu r moję.

Talkininkai Bloškia 40,000 
Vokiečių Atgal Holandijoj 

Bankui Meuse Upės
Franci j a. — Talkininkai j upės žiočių pusėje. Kiti 

Holandijoj dar pastūmė vo- Kanados kariai prasigrū
mė skersai Zuid Beveland 
salos, Schelde upės žiotyse, 
ir pasiekė pylimą, jungiantį 
Z. Bevelandą su Walcheren 
sala, tos pat upės žiotyse. .

Į rytus nuo kanadiečių, 
i anglai paėmė Roosendaal •

kiečius atgal linkui Meuse 
upės visoje 50 mylių ilgio 
linijoje 
Hertogenboscho, kuris pir
miau iš nacių atimtas. Pa
stebėta, jog vokiečių armi
jos kai kurie daliniai mė- j 
gina ištrūkt iš pietinio Meu- miestą ir pasiekė Oud Gas- 
se upės šono į šiaurinį. An- j tel. O toliau į rytus ameri- 
glų - amerikiečių lakūnai i kiečiai su anglais užėmė 
jau susprogdino tris iš sep-įEtten miestelį; dar toliau į 
tynių tiltų per tą upę. Pir- rytus anglai ir lenkai, po 
mesni pranešimai teigė, kad 
40,000 nacių ten ]_ 
tapt atkirsti nuo pasitrau-

vakarus nuo

1 Bredos miesto paėmimo, 
galėsią užėmė Treheijden ir Oos- 

terhout. Amerikiečiai at- 
kimo. Bet naujesnės žinios mušė smarkias vokiečių 
sako, kad bent dalis jų, tur- kontr-atakas ties Astenu, 
būt, ištrūks. Lieseliu ir Meijeliu.

Kanadiečiai užėmė Cad- ----------------
zand ir Tretranchement 
miestelius pietinėje Schelde vo dar artyn Bolognos.

Jankiai Italijoj pažygia-

Lenkų Komitetas Reikalauja 
Žemių Valstiečiam ir Demo

kratinės Konstitucijos
jos ir Anglija gi pripažįsta 
londoniškę lenkų valdžią su 
premjeru Mikolaičiku gal- 
vinyje.
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Perlų Uostas, spal. 31. — 
Su 62 Japonijos laivais, ku
riuos amerikiečiai per 9 
dienas nuskandino bei sun
kiai sužalojo, žuvo ir 25,- 
000 japonų jūreivių bei ka
rių.

Tikrai nuskandinta 27 
kariniai Japonijos laivai; 
turbūt, nuskandinta dar 17, 

18 kitu sunkiai sužalota./0

Žygiai Čechoslovakijoj
Maskva. — Čechoslovaki

joj į šiaurius nuo pirmiau 
atvaduoto Uzhorod miesto 
Raudonoji Armija atėmė iš 
vokiečių ir vengrų Cabalov-

Olsinkov ir penkias ki- 
gyvenamąsias vietas.

ce, 
tas

Is-

PRAŠO FRANKO 
LAUKAN

London, spal. 31. — 
panų respublikiečių vadai
reikalavo, kad Ispanijos 
diktatorius Franko pasi
trauktų iš vietos, o jei ne, 
tai būsiąs platus sukilimas 
nuversti Franko valdžiai.

Perlų Uostas. — Ameri
kos bombanešiai, pakildami 
nuo savo lėktuvlaivių, pleš
kino japonų laivus Manilos 
uoste, Luzon saloje, ir vie
ną didelį priešų šarvuotlai
vį taip sužalojo, kad jis, 
turbūt, nuskendo. Du kiti 
japonų šarvuotlaiviai taip
gi sunkiai sužaloti.

'Filipinų srityje nuskan
dinta dar try§ prekiniai 
japonų laivai ir sunaikinta 
90 jų lėktuvų ore ir ant že
mės.

London. — Berlyno ra
dijas teigė, kad rusai jau 
trečia diena smarkiai puo
la vokiečius Liepojos srity
je, vakariniame Latvijos 
kampe.

Tenai naciai yra visomis 
pusėmis apsupti sausumoje 
ir prie jūros spiriami. Kai 
kurie mėgina laivais ištrūk
ti. Bet Sovietų lakūnai nuo
lat atakuoja tuos vokiečių 
laivus.

Vokiečiai pranešė, kad 
Raudonoji Armija pastūmė 
juos dar kelias mylias at
gal linkui Liepojos ir užė
mė Auce.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
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(Tąsa 5 puslapy j)
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557
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Maskva. — Lenkų Komi
tetas Tautai Vaduoti pa
skelbė savo spaudoj, kad 
londoniškė lenkų valdžia 
su savo premjeru St. Mi
kolaičiku pryšakyje turi 
priimti sekamas sąlygas, 
jeigu nori susitaikyt su tuo 
komitetu dėlei busimosios 
valdžios pačioje Lenkijoje:

Mikolaičiko 
turi 
dvarų 
penkis hektarus (pustry- 
likto akro) bežemiams val
stiečiams. Londoniškė lenkų 
valdžia turi priimt demok
ratinę 1921 m. konstituciją 
vietoj f asistuojančios 1935 
m. konstitucijos. Ta Miko
laičiko valdžia turi stabdyt 
sabotažą ir terorą, kurį jos 
sekėjai varo prieš demok- j 
ratinius lenkus atvaduotose IkariniusVokietijoT miestuZ

vyriausybė 
padalint 

žemes — bent po

Audringi Jankių ir Ang 
ly Oro Žygiai prieš 

Vokietiją
London, spal. 31. — Dau

giau kaip 850 Anglijos bom- 
banešių įtūžusiai sprogdino 
ir degino Cologno (Keln) 
didmiestį, vokiečių geležin
kelių ir fabrikų centrą va
karinėje Rheino upės pa
krantėje. Tai buvo šeštas o- 
ro smūgis tam miestui per 
56 valandas.

1,150 Amerikos bombane- 
šių ir kovos lėktuvų puolė

s
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Lenkijos žemėse.
Londoniškės Valdžios Se
kėjai kaipo žmogžudžiai 
Lenkų Komitetas Tautai 

Vaduoti nurodo, kad londo
niškės Mikolaičiko valdžios 
sekėjai nužudė apie 50 
žmonių, rėmusių šio komi
teto politiką. Šiemet rugp
jūčio mėnesį Mikolaičikas 

buvo žadėjęs sustabdyt savo 
šalininkų sabotažą ir žudy
nes prieš to komiteto rėmė
jus, bet jis nenorėjo ar ne
galėjo tų teroristų sulaiky
ti.

Lenkų Komitetas Tautai 
Vaduoti nurodo savo spau
doje, jog kai Mikolaičikas 
paskutinį kartą lankėsi Ma
skvoj, tai jis patyrė, kad 
šis komitetas nėra vienos 
kurios partijos įstaiga, bet 
sąjunga keturių partijų — 
Lenkų Darbininkų, Valstie
čių, Socialistų ir Lenkų De
mokratų partijų.

Sovietų Sąjunga pripažį
sta šį komitetą laikinąja 
Lenkijos valdžia su centru 
Liubline. Jungtinės Valsti-

Hammą ir Muensterį ir 
dirbtinio žibalo fabrikus 
Hamburge ir Harburge.

Anglų bombos, tarp kit
ko, pataikė į vokiečių žiba
lo fabriką Wesseling mies
te.

DEWEY PRAILGINTŲ 
KARĄ, BUTŲ PAVOJIN

GAS TAIKAI
Washington. — James F. 

Byrnes, karinės mobilizaci
jos direktorius, pareiškė, 
kad jeigu Dewey taptų iš
rinktas prezidentu, tai jis 
pailgintų karą. Dewey, nuo 
senai žinomas Sovietų prie
šas, negalėtų susitart su 
Stalinu dėlei bendradarbia
vimo prieš Japoniją, sakė 
Byrnes.

Dewey nemokėtų ar ne
norėtų bendradarbiaut su 
Anglijos premjeru Chur- 
chillu ir Stalinu dėlei taikos 
palaikymo po karo; todėl 
hutų pavojun statoma tai
ka, jeigu Dewey taptų iš
rinktas prezidentu.

1
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Žinios iš Pabaltijo Kraštų
Dažnai skaitote Laisvėje apie išlaisvi

nimą Lietuvos. Bet tik labai retai kada 
pasitaiko išgirst šį tą apie Lietuvos kai
mynus — estus ir latvius. Todėl sekami 
pranešimai iš Washingtono per Office 
of War Information (OWI) bus įdomūs. 
Skaitome:

“Daugiau kaip 500,000 karo belaisvių 
ir civilinių žmonių buvo nužudyta Lat
vijos koncentracijos stovyklose, ir 40 
nuošimčių gyventojų išsiųsta į Vokieti
ją, pareiškė kalbėtojas Tarybų Latvijos 
Aukščiausios Tarybos trečiam posėdyje, 
laikytam Dvinske, pagal straipsnį, tilpu
si Maskvos laikraščiuose, kuris tapo at
siųstas į Office of War Information.

“Minėto posėdžio pirmas dienotvar- 
kio punktas buvo likviduoti vokiečių o- 
kupacijos rezultatus žemės ūkyje. Kal
bėtojas nurodinėjo, kad labai didelis nuo
šimtis Latvijoje galvijų, arklių ir kiau
lių paskersta ir išsiųsta Vokietijon. La
bai didelis sunaikinimas pramonėje, mie- 

’ stuose ir kaimuose.
“Susirinkimas vienbalsiai priėmė įstaty

mą, kuris sugrąžina valstiečiams vo
kiečių atimtas žemes. Kiekvienam ūkiui 
bus suteikta 10,000 rublių septynių metų 
paskola nusipirkimui padargų.

“London Times atspausdino savo Ma
skvos korespondento straipsnį apie pa- 

Idėtį po vokiečių okupacija Estijoje ir 
nuo to laiko, kaip Estija tapo išlaisvinta, 

j Paskutinis straipsnio paragrafas, kaip
persiųstas į Office of War Information, 

' skamba:
“Estijos valdžia, kuri buvo tris metus 

ištrėmime, sugrąžino Estijon 1941 metų 
padėtį. Vokiečių nusavinti valstiečiai 
jau atsiėmė savo ūkius. Įstatymas lei
džia veikti privatinėms įmonėms, kurios 
samdo mažiau kaip 10 darbininkų. Ko
lektyvizacija žemės nenumatoma, bet sa
vanoriškas kooperatyvis judėjimas drą
sinamas. Religijos laisvė gvarantuojama 
ir tapo suorganizuotas komitetas tvar
kymui bažnyčios santykių su valstybe. 
Organizuojama estų armija. Didėja ke
lių divizijų korpusas, kuris buvo suor
ganizuotas Tarybų Sąjungoje, didesnis 
ir geriau ginkluotas, negu kada nors pir
miau yra buvus Estijos armija. Prie šios 
armijos prisideda pabėgėliai iš tų spėkų, 
kurias buvo suorganizavę vokiečiai lai
ke okupacijos. Estijos valdžion įeina vi
sa eilė liberalų ir socialistų...”

Kandžiojimasis Bendro Fronto 
i Kaštais

Gal visi 99 nuošimčiai Amerikos orga
nizuotų darbininkų remia prezidento 
Roosevelto kandidatūrą. Visi trys stam
bieji darbo unijų centrai, kaip Congress 
of Industrial Organizations (CIO), A- 

Imerikos Darbo Federacija ir geležinke
liečių brolijos, yra pasisakę už Roosevel
tą. Betgi didelė nelaimė, kad tarpe tų 
eentrų nėra vienybės, susitarimo ir ben
dros veiklos už Roosevelto išrinkimą. 
Dar pereitą pavasarį CIO pasiūlė Fede
racijai ir geležinkeliečiams darbuotis iš
vien ir remti demokratų kandidatą. Ta
čiau tas pasiūlymas tapo atmestas. Tada 
CIO suorganizavo Piliečių Politin. Veik
los Komitetą, žinomą kaipo “PAC”. Vi
si šiandie pripažįsta, kad šis komitetas 
atliko be galo svarbų darbą laike piliečių 
registracijos. Dabar jis nenuilstančiai 
darbuojasi išrinkimui Roosevelto lapkri- 

. Čio 7 dieną.
Ai* iš pavydo, ar dėl savo konserva- 

tyviškų tendencijų, Federacijos ir gele
žinkeliečių brolijų laikraščiai ne tik ne
padeda PAC, bet jį visaip kandžioja ir 
jam nebūtus daiktus primetinėja. Tai di-

Ar Dabar Susipras?
Premjero Churchillo prakalba 

pranešimas Parlamentui pasakė 
daug. Jis kalbėjo apie konferenciją su
Tarybų Sąjungos vadais Maskvoje. Jis 
pasakė, kad dėl Balkanų pilnai susitar
ta. Nepavyko tiktai pilnai ir galutinai 
išspręsti Lenkijos klausimo. Churchill 
pastebėjo londoniškei lenkų valdžiai, kad 
ji neklausė Anglijos patarimo ir labai 
daug jau pralaimėjo. Girdi, Anglija dar 
pavasarį patarė Mikolaičikui tartis ir 
susitarti su Tarybų Sąjunga dėl sienų, 
pripažįstant Curzono liniją. Bet nebuvo 
susitarta, nes buvo priešintasi sveikam 
anglų patarimui. Tuo tarpu tapo suorga
nizuotas Tautinis Lenkijos Laisvinimo 
Komitetas su Liublinu kaipo laikina so
stine. Tą komitetą pripažino Tarybų Są
junga, kaipo laikiną valdžią išlaisvin- 

‘ toms Lenkijos dalims. Dabar londoniškė 
valdžia jau turi tartis ir susitarti su 
liubliniške valdžia.

Bet ateinančios iš Londono žinios dar 
nerodo, kad Mikolaičiko kabinetas nors 
dabar skubintųsi susitarti. Vėl vilkina, 
vėl nepaiso Churchillo rekomendacijos. 
O visa tai, aišku, painioja visą padėtį ir 
nepadeda Jungtinių Tautų reikalui.

Nauja Paskola Dėdei Šamui
Šiandien prasideda pardavinėjimas 

šeštosios Pa s kol os bonų. šį 
syki Dėdė Samas prašo savo pilie
čius karo reikalams paskolinti ke
turiolika bilijoną dolerių. Suma didelė, 
bet žinant amerikiečių patrijotizmą, ne
sunku atspėti, kad jinai bus sukelta su 
aukštu kaupu.

Mes nuoširdžiai rėmėm visas pirmes
nes paskolas, karščiausiai remiame ir 
šią šeštąją. Raginame dienraščio skaity
tojus ir visus Amerikos lietuvius tuojau 
pirkti šeštosios Paskolos bonus pagal 
savo geriausią išgalę. Visi žinote, jog tai 
geriausias yra sutaupą investmentas. O 
ką jau bekalbėti apie kiekvieno Ameri
kos gyventojo patriotinę pareigą linkui 
karo laimėjimo. Lai nesiranda tokio lie
tuvio, kuris nepirktų šeštosios Paskolos 
bono!

Kelios Paskutines Dienos
Jau trečiadienis. Iki ateinančio antra

dienio beliko šešetas dienų. Antradienį gi 
įvyks Jungtinių Valstijų prezidento rin
kimai. Visas demokratinis pasaulis ste
bi rinkimų kampanijos eigą ir laukia re
zultatų. Kiekvienas Amerikos sąmonin
gas pilietis susirūpinusiai laukia tos die
nos.

Dabar yra progos Roosevelto kandidatū
ros šalininkams pasidarbuoti. Stebėtinai 
daug reiškia masinė agitacija, bet nė 
kiek ne mažesnės svarbos asmeniškas 
pasidarbavimas. Nereikia bijoti visur 
kalbėti apie rinkimus. Visi daftar jais su
sidomėję ir lengvai leidžiasi į diskusijas. 
Už Rooseveltą agituoti labai lengva, nes 
jo administracijos rekordas kalba už sa
ve. Darbo žmonėms jis yra pasidarbavęs 
be galo daug. Visi paskutinių keleto me
tų naudingi socialiniai įstaty
mai buvo pravesti prezidento iniciatyva. 
Jeigu jų neturime daugiau, tai už tai 
reikia pykti ant Kongreso daugumos, o 
ne ant Roosevelto.

Karo laimėjimas ir pastovios taikos 
įsteigimas pasaulyje reikalauja tęsimo 
dabartinės administracijos Roosevelto 
vadovybėje. Tai irgi nesunku suprasti ir 
paprastam piliečiui.

—Courtetu American Peovle'a Mobilizatiot

Kas Ką Rašo ir Sako
PASIDALINIMO SPEKU- 

LIATORIAMS UŽGESO 
VISOS VILTYS

Ne tik Hitleris laukia pa
sidalinimo Jungtinėse Tau
tose. Jeigu pažvelgsime į 
lietuviškąją anti-demokrąti: 
nę spaudą, tai irgi matysi
me tokio pasidalinimo troš
kimus. Girdi, Amerika pa
skelbs vainą Tarybų Sąjun
gai. Arba, girdi, sūsiniaus 
Anglija su Tarybų Sąjunga. 
Tada ir Lietuva pateksianti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
žmonėms!

Chicagos dienraštis Vil
nis labai teisingai atsako 
visiems tokių kvailų vilčių 
autoriams. Dienraštis rašo:

Britanijos premieras Wins
ton Churchill savo pranešime 
parlamentui apie Maskyos 
konferenciją pasakė keletą 
labai svarbių dalykų. Chur
chill sakė, jog karas prieš 
Hitlerį jau yra “paskutinia
me lanke,” apie jo laimėjimą 
negali būti abejonės.

Lenkijos klausimu jis sakė, 
nors neprieita prie galutino 
susitarimo, bet visos trys did
žiosios valstybės — Amerika, 
Britaniją ir Sovietų Sąjunga, 
užtikrina Lenkijai nepriklau
somybę, taipgi greit bus iš
spręstas ir jos valdžios ir jos 
sienų klausimas.

Roosevel- 
vėlei tu-

klausimu

dis tikrino, jog 
tas, Stalinas ir jis 
rėš konferenciją.

Pietinės Europos
tarp Britanijos ir SSSR yra 
geriausias susipratimas.

Niekada pirmiaus' Britani
jos santikiai su Sovietų Są
junga nebuvo taip geri, kaip 
dabar;’niekada pirmiaus jų
dviejų ryšiai nebuvo taip 
stiprūs, kaip dabar, sakė pre? 
mieras. ! ■

Jisai taipgi pabrėžė:
“Lai numiršta visos viltys 

vokiečių krūtinėse, kad tarp 
Aliantų būsią bent mažas pa
sidalinimas ar susilpninimas 
jėgų, kurios apsupa juos ir 
visai sutriuškins.“

Tai bus nemalonus pareiš
kimas Goebbelsui, Hitleriui ir 
kitiems agresoriams ir karo 
kriminalistams.

Lai atsižaa jie savo vilčių.
Tai yra taip jau nesmagi 

žinia ir tiems tarpe Amerikos 
lietuvių, kurie sukorę savo 
viltis ant kivirčių tarp So
vietų Sąjungos, Amerikos ir 
Britanijos po karui; iš tų ki
virčių jie manė naudos turėti.

Lai ir jie tų vilčių atsižada.
Tai yra nesmagi žinia vi

siems SSSR priešams, kurie 
tikisi, kad po karui tarpe 
Aiiantų prasidės kivirčiai.

Britanijos premieras vi
siems jiems tas viltis išsklai
do. Jie laukia veltui.

RINKIMAI IR NAMU SAVININKAI
Visi Amerikoje turime ly

gias teises, tai yra,' be skirtu
mo tautos, rasės, religijos ir 
politinių nusistatymų. Kiekvie
nas individualas, gyvendamas 
Amerikoje, turi apgynimą pa
gal Jungt. Valstijų Konstituci
ją:

Freedom of speech ; freedom 
of the press; freedom of wor
ship ; right to assemble peace
fully; right to life and liberty; 
right to a speedy trial; right 
to hold property; right to pe
tition the government.

Šie Konstitucijos principai 
buvo pagaminti ir įrašyti Ame
rikos žmonių atstovų su virš 
150 metų atgal, ir šie princi
pai dar ir šiandien tebėra ge
ri.

Kuomet Japonija užpuolė 
mūsų šalį, sunaikino dalį mū
sų laivyno ir gręsė pavojus 
Jungt. Valstijoms nuo japoniš
kos invazijos, Jungt. Valstijų 
Kongresas perleido įvairius; 
reikalingus, įstatymus, dėl ap
sigynimo. Vienas yra rendų 
užšaldymas. Tas rendų regu
liavimas palietė visus namų sa
vininkus. Tas užšaldymas bu
vo ne tik rendų, bet ir visų 
kitų reikmenų gyvenime.

Nuo šio rendų užšaldymo, 
nekurie namų savininkai turi 
ypatiškus nesusipratimus su 
rendauninkais. Tie nesusipra
timai buvo per metų metus, 
bet jie nebuvo pirmiau naudo
jami republikonų propagando
je. Republikonų Partija žino, 
kad užšaldymas rendų ir visų 
kitų reikmenų, yra vienintelis 
likimas Amerikos ekonomijos 
gyvenimo, ir jie žino, kad, ar 
republikonai ar demokratai 
laimės rinkimus, šis užšaldy
mas vienok bus iki balandžio 
30, 1945.

Bet republikonai milijonie
riai ir industrijalistai nori už
valdyti Baltąjį Namą, nepai
sant tautos ir žmonių likimo. 
Jie kontroliuoja bilijonus do
leriu ; jie turi savo atstovus 
Kongrese. Bet ne gana to, jie 
nori turėti savo prezidentą. Jie 
atsisakė pripažinti Amerikos 
darbininkus; jie nepaiso, kas 
.ir kaip greitai karo laimėtoju 
bus. Jie turi paskolinę arba in
vestavę 2J/g bilijonus dolerių 
Vokietijoje ir jiems yra* svar
biau apginti investmentus, ne
gu Amerikos kareivių gyvybė.

I

Republikonai visuomet var
tojo politiškus' triksus. Atme
name, kuomet Thompson kan

didatavo į majorus Chicagoje, 
ant republikoniško tikieto ir 
Sweitzer ant demokratiško ti
kieto. Republikonai juodino 
demokr. kandidatą visokiais 
būdais. Paskutinį vakarą prieš 
rinkimus republikonai išleido 
juodašimtišką literatūrą prieš 
Sweitzer, sakydami, katrie 
balsuos už Sweitzer, tai “bal
suos už popiežių.” Tų laikų 
protestonai ir žydai, išsigandę 
tokių išsireiškimų, nuėję ir bal
savo už Thompsoną.

Šį kartą republikonai varto
ja “komunizmą,” gązdindami 
žmones. Pakolei eisime balsuo
ti, turime suprasti, kad “ko
munizmas” yra republikonų 
skymas patraukti balsus. Jeigu 
r e p u b 1 i k o n as įeitų į pre
zidento vietą, tai mums nebe
reikėtų rūpintis apie užšaldy
mą rendu, bet būtu katastro- 
fiškas sugrįžimas į Hooverio 
depresiją. Nebebūtų dvi apmo
kamos savaitės vakacijų darbi
ninkams, nebūtų senatvės ir 
bedarbės apsaugos! Amerikos 
kapitalas kruvinai kovoja prieš 
Roosevelto pažangius pagerini
mus ir darbininkai, turėtume 
apginti savo teises. Šiandien, 
turime prezidentą, kuris atsto
vauja žmonių reikalus, o ne 
vien bankierių ir industrialis- 
tų reikalus, šiais rinkimais yra 
Kapitalas prieš darbininkus, to
dėl turime pasiskirti, katrai 
grupei priklausome. Jeigu pri
klausome darbininkų ir mažų 
biznierių eilėse, tai tuomet mes 
turime balsuoti už Rooseveltą!

Adv. Charles P. Kai,
6322 So. Western Ave., 
Chicago 36, Ill.

BROCKTON, MASS
Pataisome Klaidas

Dienrašty j Laisvėj, 25 spalių, 
korespondencijoj, mano klai
dingai buvo paduota, kad drg. 
K. Ustupas aukavo $15, o tu^ 
rėjo būti $30. Jis aukavo $15 
dėl Russian War Relief ir $15 
pagalbai Lietuvos žmonių.

Kita klaida įvyko, kur pa
sakyta, kad $3 aukavo A. 
Waitukevicia, turėjo būti A. 
Walentukevičia. A t s i prašau 
draugų.

K. Čereškienė.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsą kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.
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Naminis Frontas 4
Armijai Reikia Apmokamų 

Slaugių Padėjėjų

WASHINGTONAS. — Ka
ro Departmento pranešimu, 
Armijos Medicinos Depart- 
mentas, pabrėždamas labai 
svarbų reikalą artimiausioje 
ateityje surinkti tūkstančius 
slaugių padėjėjų pagelbėti 
slaugyti sergantiems ir sužeis
tiems kareiviams, kreipėsi j 
Raudonojo Kryžiaus slaugių 
pad ėdė j as, jau turėjusias pa
tyrimo ligoninėse, kad stotų j 
apmokamą tarnybą civilinėmis 
tarnautojomis armijos ligoni
nėse arba'vaistų sandėliuose. 
Toms pareigoms tinkamos mo
terys, informacijai gauti, pra
šomos rašyti šiuo adresu : Me
dical Division, U. S. Civil Serv
ice Commission, Washington, 
D. C.

Dabar Laikas Pripildyti 
Aliejaus Tankus

WASHINGTONAS. —Ralph 
K. Davies, Petrolijaus Admi
nistratoriaus padėjėjas, išlei
do atsišaukimą į kūrenamojo 
aliejaus vartotojus, raginda
mas pripildyti tankus dabar, 
kad šalnos neužkluptų tuščių 
tankų ir nepadarytų jiems ža
los.

į vietinės valdžios organus.
2. Duok savo kraują patik

rinti ir patark kitiems tą pa
daryti.

3. Skatink vietines įstaigas 
geriau sekti tuos, apie kuriuos 
žinoma, kad jie užsikrėtę ve
nerinėmis ligomis.

4. Patirk, ar jūsų miestelis 
turi reikalingą organizaciją ir 
priemonių pateikti visuomenei 
faktus apie venerinių ligų pa
vojus.

5. Remk vietinę policiją ir 
teismus kovoje su prostitucijos 
bizniu, nes prostitucijos landy
nės ir yra didžiausi venerinių 
ligų platintojai.

Viešosios Sveikatos Įstaiga 
praneša, kad visuomenės supa
žindinimui su venerinėmis ligo
mis ji turi filmų, knygų, atsi
šaukimų ir plakatų.

Vajus Aukščiausiųjų Kainų 
Ribų Srityje

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga prane
ša, kad vadovaujančios maisto 
prekybininkų sąjungos ir var
totojų organizacijos toliau tę
sia vajų aukščiausiųjų kainų 
ribų sąrašams patobulinti ir 
sužadinti pirkėjų dėmesiui tais 
sąrašais.

Bendrai paskelbtas prekybi
niu kų-vartotojų priešinfliacinis 
vajus yra nustatęs sau šiuos 
tikslus:

1. Atkreipti visuomenės aty- 
dą į faktą, kad mums dar 
stovi prieš aids pats svarbiau
sias peri jodas kovoje dėl pra
gyvenimo brangumo kontrolės.

2. Maisto krautuvėse išstaty
ti aukščiausiųjų kainų ribų są
rašus tokiose vietose, kur kiek
vienam pirkėjui būtų nesunku 
perskaityti.

8. Pabrėžti, kad tiek pirkė
jui, tiek maisto krautuvinin
kui yra svarbu bendradarbiau
ti, norint išvengti infliacijos 
bei pokarinio ekonominio cha
oso.

4. Įtikinti prekybos įmones 
ir visuomenę, kad demokra
tiška kainų kontrolės progra
ma negali būti vien tik val
džios atsakomybė, o kad tai 
privalo būti bendruomenės ir 
pavienio asmens atsakomybė.

5. Painformuoti apylinkes 
apie Kainų Nustatymo Vady
bos darbuotę ir skatinti drau
gingą bendradarbiavimą tarp 
vadybos ir vartotojų.

Namų Savininkams Privaloma 
Registruotis Kainų Reguliavi

mo Įstaigoje
WASHINGTONAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaiga pareiš
kė, kad nepaisant nuomininkų 
skaičiaus, namų savininkams 
yra privaloma registruotis sa
vo apylinkės Kainų Reguliavi
mo Įstaigoje. Šis pareiškimas 
išduotas tikslu paaiškinti savi
ninkams, turintiems tik vieną 
ar du nuomininkus, kuriems 
buvo neaišku, ar jiems privalo
ma registruotis, ar ne.

Venerinių Ligų Kontrolės 
Reikalai

WASHINGTONAS. — Pa
brėždama reikalą t sustiprinti 
kovą su venerinėmis ligomis 
įvairiose vietovėse, tuo metu, 
kai prasidės ginkluotų pajėgų 
demobilizacija, F e d e r ai inė 
Viešosios Sveikatos Įstaiga re
komenduoja atitinkamus žy
gius, kurių turėtų imtis atskiri 
piliečiai arba piliečių organi
zacijos, kaip tą neseniai apibu
dino North Carolina Valstijos 
Sveikatos Departmentas.

1. Apsvarstyk su vietiniu 
sveikatos valdininku jūsų mies
to klinikos įrengimus ir padėk 
jam juos pagerinti savo įtaka

Išleistos Veteranų Paskolų 
Taisyklės

WASHINGTONAS. — Brig, 
gen. Frank T. Hines, Vetera
nų Reikalų administratorius, 
pranešė apie išleidimą taisyk
lių, tvarkančių Veteranų Ad
ministracijos paskolų garanta
vimą šio karo veteranams. 
Gautos paskolos turės būti su
naudotos namų įsigijimui. Pa
gal garantijos taisykles, aukš
čiausia suma, kurią Veteranų 
Administracija garantuos, ga
li būti ne didesnė, kaip 2,000 
dolerių.

OWL

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Vienas nudėtas japonas 
geriau, kaip dešimts jų gy
vų krūmuose.

Jieško, kaip republikonai 
per rinkimus — už save 
kvailesnių.

Geriau vienas valdinin
kas, žmonių išrinktas, negu 
dešimts stambaus kapitalo 
paskirtų.

Republikonai darbininkų 
nebijo, tik nekenčia jų uni- 
JU-

Jeigu išrinktų Dewey, 
tai būtų nauja šluota. —Ir 
vėl turėtum gatvių šlavikus.

Hooverio laikais kriau- 
čiams silkės buvo vištos.

Kaip Wall Strytas groja, 
taip Thomas Dewey šneka.

Republikonų laimėjimas 
Amerikoj rinkimų, būtų 
Hitlerio slaptas ginklas.

Šaudo kanuolėmis į žvirb
lį, kaip ponai republikonai 
į Earl Browderį.

Bolševizmu gąsdina, o 
kišeniuje fašizmą laiko.

Jei republikonai ragus 
turėtų, tai visus svetimša
lius išbadytų. * v

Mesk už republikonus bal
są — rasi bedarbės krizį.

Claros Booth Lucės il
gas liežuvis, bet menkas 
razumas.

Pamiršk, ką vakar valgei 
ar gėrei, bet nepamiršk 
'.looverįnės - republikoniš- 
kos depresijos; balsuok už 
Rooseveltą!

Ką , Rooseveltas pasako 
žodžiu, tai Dewey neiškirs 
nei kirviu.

Mainymas Roosevelto ant 
Dewey būtų mainymas ge
ro eržilo ant katino maiše.

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

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

Miela Sesuo, Nuo Jūsų Priklauso 
Viso'Mūsų Krašto Gerove, Tad

Nesuvilk Demokratijos
Šis yra paskutinis mūsų i 

skyrius pirm didžiųjų Tin-! 
kimų, įvyksiančių už sa
vaitės, antradienį. Mes tiki
mės, kad jūs visi, moterys 
ir vyrai šio skyriaus skai
tytojai, norite tuo klausimu 
daugiausia rūpintis, apie jį; 
kalbėti šiame skyriuje.

Šią paskutinę savaitę! 
mes visi norime galutinai, 
sužinoti viską, kas kuomi i 
yra šiuose rinkimuose.

Už vis labiau svarbu Į 
viską nuodugniai žinoti 
mums, moterims. Mes, la-Į 
biau, negu kada praeityje, i 
turime pasidaryti teisingas! 
išvadas.
NUO MŪSŲ PRIKLAUSO

ŠIE RINKIMAI > ;
Nuo mūsų priklauso lai

mėjimas ar pralaimėjimas 
taikos, laimėjimas ar pra-• 
laimėjimas demokratijos.

Amerikos Jungtinėse Val
stijose pirmu kartu krašto 
istorijoj yra daugiau mo
terų, turinčių teisę balsuot, 
negu yra vyrų.

Visame krašte šiemet ap-i 
rokuojama esant 88 milijo
nai piliečių, turinčių teisę 
balsuoti. Iš tų 88,000,000 
apie 45 milijonai yra mo-! 
terys.

Visame krašte yra apie j 
600,000 daugiau moterų 
balsuotojų, negu yra vyrų, 
įskaitant ir kariškius, ku
rių daugelis negalės bal
suoti. O dar kitų, balsavu
sių, kariškių balotai bus 
pamesti kelyje, pavėluoti 
ar dėl kokių menkų forma
lumų nepriskaityti.
VISAS PASAULIS ŽIŪRI

Į MŪSŲ ŽYGIUS.
Pirmu kartu pasaulio is

torijoj moterims tenka 
sprendžiamoji galia taip 
svarbiu momentu, vienoje 
iš svarbiausių pasaulio val
stybių. Ir dėl to visas pa
saulis spręs mūsų subren
dimą pagal to, kaip išeis 
šie rinkimai.

Baisu pamislyti, kokia 
gėdinga našta kristų ant 
mūsų pečių, jeigu lapkričio 
7-tos vakarą pasaulis iš
girstų, kad Amerikos žmo-

Šiam žiursteliui forma gau
nama trijų dydžių — mažo, vi
dutinio, didelio. Užsakant, pa
žymėti, kurio dydžio reikia 
(small, medium, large).

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

nės, kurių didžiumą suda
ro moterys, nemokėjo būti 
išmintingais valdovais pa
tys savo likimo. Jeigu būtų 
išrinktas Dewey, remiamas 
Hooverio, Hearsto ir dau
gelio kitų prieš-darbinin- 
kiškų elementų, kurie per 
laikus šaukia, kad darbi
ninkai turi perdaug valios. 
Jeigu būtų išrinktas žmo
gus, kuris kalba Hitlerio 
jau nudėvėta kalba apie 
raudonumo pavojų Ameri
kai. Kuris tarnauja skal
dymui Amerikos žmonių 
šiame svarbiame momente.

Berlynas ir Tokio džiaug
tųsi. Viso pasaulio demo
kratiją mylintieji žmonės 
liūdėtų. Mūsų pačių vai
kai, didvyriškai kariaujan
tieji sunaikinti fašizmą, 
gautų aršesnį smūgį už 
priešo šrapnelius ir bom
bas. Tai būtų panieka mū
sų padėjusioms gyvastį už 
demokratiją. Didvyriškieji 
Hitlerio kankintų ir dar 
tebekankinamų kraštų par
tizanai išmetinėtų mums 
už išdavystę. Ir istorijoj 
mus užrašytų į juodą lapą.

Ko daugiau mes būtume 
vertos, jeigu dėl apsileidi
mo ar neišmanymo atmes
tume išbandytą vadą, liau
dies draugą, prezidentą 
Rooseveltą, o paimtume ne
patyrusį vadovybėje, bado 
ir vergavimo liaudžiai pir
šlių remiamą Dewey?

Karo laimėjimas su pil
na pergale artt fašizmo bū
tų pastatytas pavojun.

Laimėjimas pastovios tai

Cooperatyve Lygos paradui, Chicagoje, savanorės 
darbininkės ruošia daiktus. Paradas bus taipgi rodo
mas Philadelphijoj ir New Yorke. O visas pelnas eis 
šelpimui nuo karo nukentėjusių žmonių.

Moterys Pripažįsta Laisvę 
Savo Švietėja

BINGHAMTON, N. Y.
Mes, ALDLD 20-tos kuo

pos Moterų Skyrius, svei
kiname dienraštį Laisvę su 
jos 25-rių metų sukakties 
minėjimu.

Mes esame įsitikinę, kad 
Laisvė ir ateityje pasi
liks ištikima švietėja ir or
ganizatore darbo klasės 
žmonių, kaip kad buvo iki 
šiolei.

Gyvuok, Laisvute, ir bu
jok! Ir darbo klasės armi
jai vadovauk!

Sykiu siunčiame ir mažą 
auką $5.00.

Moterų Skyr. sekr.
0, Girnienė.

• • •

Dėkojame draugėms bing- 

kos būtų pastatytas pavo
jun. Kas galėtų pasitikėti 
ant tų elementų, kurie 
šiandien, tebeinant karui 
prieš Hitlerį, jau kursto į 
kitą karą. Kursto į karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Hooveris yra dvasios va
das visų tų republikonų, 
kurie remia Dewey. O pats 
prisiminimas Hooverio yra 
labai nemalonus. Jis prime
na skurdą su bedarbių ir 
beduonių linijomis. Su o- 
buolių kioską ant sniego 
grįžusiems iš karo vetera
nams. Su policijos buože 
darbininkams pikieto lini
jose ir bedarbių demonstra
cijose. Su kulkomis vetera
nams Washingtone.

MES GALIME PADĖTI 
IŠVENGTI KATA

STROFOS.
Visi pripažįsta, kad pre

zidentinių rinkimų lenkty
nės šiemet bus labai arti
mos. Bet laimėti demokra
tijai yra galima, jeigu visi 
demokratijos mylėtojai tuo- 
mi susirūpins. Kaip?

Jeigu kiekvienas turintis 
teisę balsuos.

Jeigu balsuos išmintin
gai, susipažinęs su svar
biais laimėjimo karo ir pa
stovios taikos, laimėjimo 
darbų ir išlaikymo demo
kratijos klausimais.

Jeigu per šią likusią sa
vaitę darbuosis, kad visi 
kiti balsuotų už Franklin 
Delano Rooseveltą, darbo 
žmogaus ir visų demokra
tijos mylėtojų kandidatą į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. M-tč.

hamtonietėms už gražų pa
sveikinimą ir apdovanoji
mą! Mes tikimės, jog skai
tlingi moterų kliubai ir 
grupės yra tos pačios min
ties ir prie pirmos progos 
tą pareikš mūsų visų ži
niai.
0--------------------------------------- ra

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill, 

a —----------------------------- a

Prezidentas Rooseveltas

Jūsų Balsas Gali Pa
sukti Valstiją

Didžiuma piliečių žino, 
tačiau nuo vienų iki kitų 
prezidentinių rinkimų užsi
miršta, jog prezidentas 
renkasi ne visai tiesiog ir 
ne viso krašto skale.

Prezidentą renka atskiros 
valstijos. Laimėjusis toj 
valstijoj didžiumą balsų 
kandidatas nusineša visus 
tos valstijos balsus, nežiū
rint, kad gal bus gavęs ir 
visai nedidelį skaičių balsų 
daugiau savo oponento.

Skelbiant rinkimų pasek
mes lapkričio 7-tą tankiai 
girdėsi t, jog prezidentas 
Rooseveltas ar jo oponen
tas Dewey gavo tiek ir tiek 
rinkėjų balsų (electoral 
votes). Kas tie elektoriai?

Elektorius skiria dvi di
džiausios partijos. Jų ski
ria po tiek, kiek valstija tu
ri kongresmanų ir senato
rių Washingtone, viso 531. 
Pavyzdin, New Yorko vals- 
stija turi . Kongrese-Senate 
47 atstovus. Tiek turi ir 
elektorių. Reiškia, jeigu už 
Rooseveltą paduodama di
džiuma balsų New Yorko 
valstijoj, Rooseveltas laimi 
visus 47 elektorius (rinkė
jus). Dewey išeina nuogas- 
plikas, kai tilvikas. Nei 
vieno balso neišsineša pa
dėti jam kitose valstijose, 
nes kožnoj valstijoj viskas 
einasi iš naujo už gavimą 
toj valstijoj didžiumos bal
sų ir visų elektorių.

Taigi, jeigu jūsų nebal
suotas balsas leis nepagei
daujamam kandidatui gau
ti didžiumą, jis nusineš 
balsus ne tik tų, kurie už jį 
balsavo, bet ir tų, kurie 
prieš jį balsavo.

Rekordinis Skaičius 
Būsimą Piliečių

Suvedus visus gimimų 
rekordus už 1943 metus su
rasta, kad bėgiu metų 
Jungtinėse Valstijose gimė 
virš trys milijonai kūdi
kių. Registruotų kūdikių 
buvo 2,935,171. Neregis
truotų daleidžiama buvus 
apie 88,000, apie trys nuo
šimčiai. Apie 75 nuošim
čiai visų kūdikių gimė ligo
ninėse. ,

BE 100% 
WITH YOUR

Žymios Mūsų Krašto Moterys Su 
Plunksna ir Žodžiu Ragina Mus 

Atlikti Pilietinę Prievolę

.’g

FANNIE HURST AUTO
RĖ KNYGOS “BACK 

STREET”
“Jungtinių Valstijų mo

terys gali išrinkti sekamą 
prezidentą, jeigu jos to pa
norės.

“Beveik n e t i k ė t i n ai, 
prieš jas stojosi toji di
džiausia proga strategiškoj 
valandoj Amerikos istori
jos. Ir jos nedrįs pasirinkti 
kitaip.

‘Nedvejojant reikia pri
pažinti, jog Amerikos mo
terys iki. šiol nevartojo sa
vo balso pilnam prasisie- 
kimui. Per tankiai jos ne
paisė, ar negalvodamos pa
sekdavo savo vyrus.

“Jūsų teisė balsuoti, mo- U- Z
terys, yra brangesnis tur
tas už brangakmenis jūsų 
viršutiniame stalčiuje. Vi
dutinė Amerikos moteris 
dar to nesuprato, nors tam 
jau turėjo pakankamai lai
ko.

“Tačiau dabar padėtis ją 
pasivijo. Atėjo valanda, ka
da vidutinė Amerikos žmo
na, motina, meilužė priva
lo žiūrėti faktams į akis, 
jog jos balsas yra vertesnis 
jo svorio platinumu. Yra 
vertas jos krašto likimo .. .

“Moteris, kuri apsilei
džia, nesiregistruoja ir ne
balsuoja, ne vien tik atima

Šeimininkėms
TINKAMAS BŪDAS 
ŽUVIES KEPIMUI.

Man ne kartą teko ma
tyti net pas senas šeiminin
kes, kaip jos žuvį kepa 
(skauradoje). Atneša į 
stalą subyrėjusią žuvį, net 
į trupinėlius.

Žuvis iškepta skaurado
je turėtų būti gražiai iš
kepta. Ne vien tik kad bū
tų graži pažiūrėti, bet ka
da tinkamai iškepta, tai ne 
tiek išgadintų ir tą žuvies 
aliejų. (O juk mums d-ras 
Kaškiaučius ne sykį yra 
pataręs vartoti žuvų alie
jų)

Kaip jau esu anksčiau 
minėjusi, kad žuvį kepant 
taip subyrėja į smulkius 
gabalėlius skauradoje, tai 
tie maži sutrupėję gaba
liukai išdžiūsta, žuvis pa
lieka sausa. Ir visas žuvies 
gerumas išsieikvoja skau
radoje.

Nors, tiesa, yra pripa
žinta, kad kepta skaurado
je tiek mėsa, tiek žuvis, nėra 
taip geras maistas. Tačiau 
aš duosiu patarimą, kaip 
tinkamiausia būtų iškepti 
skauradoje žuvį, kad neiš
gadinti tiek daug žuvies 
aliejų.

Štai būdas. Jis tinka bile 
kokiai žuviai. Jeigu žuvys 
didelės, reikia pjaustyti, 
paprašykite žuvininko-par- 
davėjo, kad supjaustytų 
storais gabalais, nes plo
nais gabalais supjaustyta 
greičiau išdžiūsta skaura
doje. Kuomet numazgoju, 
tada nusausinu žuvį su 
sausu audeklu.

Dviem svaram žuvies 
vartoju du kiaušinius, įpi
lu apie 4 šaukštus pieno ar
ba vandenio ir su šakute iš-| 

Į

pati sau privilegiją išrink
ti sekamą Jungtinių Vals
tijų prezidentą. Neprisidė- 
jimu savo svarbios dalies 
prie sudarymo komplikuo
tos formos ateičiai jinai 
tampa pileičiu, nevertu 
privilegijos.”

HELEN KELLER 
AUTORĖ.

(Iš autorės kalbos Madi
son Square Gardene 

rugsėjo 21-mą.)
“Jaučiuosi gavus pui

kiausią privilegiją daly
vauti šioje milžiniškoj isto
rinėj sueigoje. Ji pažymi 
Amerikos valandą — di
džiausią istorijoj.

“Ateitis yra penima 
krauju žmonijos, liejamu 
pasauliniame konflikte. To
kiame jėgų iššaukime yra 
svarbu mesti mūsų įtaką 
greta konstruktyvės admi
nistracijos.

“Tą neįkainuojamą pir
menybę mes turėsime iš 
naujo išrinkimu Franklin 
Delano Roosevelto. Balsuo
dami už jį mes paskelbsi
me mūsų siekimą visuoti
nos pergalės. Kadangi jis 
kovos be paliovos abiejaip, 
šiame kare ir taikoje po 
karo užtikrinti pergalę, pri- 
lygstamą žmonių sudėtoms 
didžiosioms aukoms.

Dvi žymios Sovietu Sąjungos artistes aktorės rolėse 
dviejų seserų, kurių viena tarnauja naciams okupan
tams. Toji nepaprasta filmą, “The Rainbow,” rodoma 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

plaku tuos kiaušinius. Pas
kiau paimu senos duonos 
trupinių arba senos duonos 
patarkuoju 1 puoduką ir 
imu pus£ puoduko paprastų 
miltų. Duonos trupinius ir 
miltus sumaišau. Tada pa
imu tą nusausintą žuvį, 
įdedu į išplaktą kiaušinį, 
apvartau, kad būtų tas ga
balas tikrai kiaušiniuotas. 
Tuomet žuvį apvolioju 
duonos trupiniuose.

Žiūrėkite, kad skaurada 
būtų tikrai karšta su ver
dančiu aliejumi ar taukais. 
Tik į labai karštą dėti žu
vį kepti. O jei skaurada 
nėra pakankamai karšta, 
tai žuvis svils, kibs prie 
skaurados ir beverčiant žu
vį į antrą pusę suįra, suby
ra į smulkius gabalėlius. 
Nereikia ilgai žuvį kepti, 
nes tuomet išdžiovini patį 
gerumą. Kuomet žuvį kepi 
su kiaušiniu ir duonos tru
piniais, tai kepant neišeina

“Plati, aukšto masto val
stybininko politika, už ku
rią prezidentas stoja, jau 
pradeda tiesti pamatus pa
saulio santvarkai, tinkan
čiai apsaugoti žmogaus tei- 

soms tautoms.
ir laisvę vi-
Jis teikia

tos 1 sės kiekvienam

savo balsą ir patarimus ko
vai prieš visas tironijas — 
prispaudą, nežinystę, skur
dą, kurie išplėšia nuo pilie
ti jos jos turtus, naikina ci
vilizaciją. Jeigu iš naujo 
išrinksime, prezidentas 
Rooseveltas praves toliau 
tarptautinį kooperavimą, 
kuris yra būtinas įsteigi
mui teisėtumo ir padorumo 
visur.” * * *

Panašiais nesvyruojan
čiais, stipriais terminais 
pasisakė už svarbą šių rin
kimų ir už Rooseveltą šim-

• tai žymiausių mūsų krašto 
I moterų — aktorių, švietė- 
į jų, autorių, mokslininkių.
Už tai pasisakė ir tūkstan
čiai žymiausių mūs krašto 
vyrų.

Mases darbo žmonių, ku
rie turi daugiausia laimėti 
išlaikymu demokratijos, 
tars savo galingą, daug-mi- 
lijoninį žodį lapkričio 7-tą. 
Tars tą žodį už draugin
gąjį jiems kandidatą — už 
Franklin Delano Roosevelt.

iš žuvies aliejus ir valgant 
ji būna sultinga.

Kuomet žuvį iškepusi iš- 
imsi iš skaurados, patarti
na padėti ant popierinio 
rankšluostėlio (paper tow
el) arba šiaip paprastos po- 
pieros, kad sutrauktų nuo 
žuvies riebalus. Tada sudė
ti į lėkštę ir nešti į stalą.

Vera Mikutaityte.

So. Boston, Mass
Klaidos Pataisymas

Laisvėj, No. 253 buvo pa
skelbta aukavusių vardai Lie
tuvos žmonių pagalbai ir ten 
įvyko didelė klaida. Drg. Mery 
Krasauskas aukavo $50, o ten 
buvo pasakyta, kad tik $5. 
Taipgi K. Zinskienė aukavo 
$10, o jos vardas visai nebuvo 
paskelbtas. Klaidą atitaisau ir 
labai atsiprašau aukotojus.
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

Ji garsiai nusišnypštė ir prikyšte ėmė 
trinti akis. Švieselė dabar mirkčiojo ant 
jos veido ir klebonas aiškiai pamatė, kad 
•ši moteris gyvenimui jau atidavė viską: 
ir savo džiaugsmą, ir ašaras, ir viltį.

— Tai, kad jis miega, panic..
— Nikodimai, atsigrįžk, — prisilenkė 

ji prie patalo. — Kunigėlis....
Vyras nejudėjo. Jinai stipriai papurtė 

jį už peties. Senis atsiduso, sugargaliavo 
ir, garsiai suvaitojęs, atsigulė aukštel- 
ninkas. Jis buvo išgeltęs, kaip vaškas, su 
dideliu mėlynu randu kaktoje, su prasi
kalusia žila ir digia barzda. Priešmirti
ne migla aptrauktos akys sužiuro į ku
nigą bukiai ir abejingai.

— Tai, ką, Nikodimai, — lyg padrąsi
nimui tarė klebonas, — aš manau, kad 
su tavim dar nėra ko atsisveikint. Tu 
.dar atsikelsi, panie, a?

Ligonis suvaitojo dar kartą ir iš jo 
burnos ištriško rusvų putų srovelė.

— Užmušė... Mirštu... Nieko man ne
reikia...

Senis ėmė dusti. Duktė pravirko. Bu- 
račienė priėjo, atsistojo prie galvūgalio 
ir dairėsi po trobą klaikiom akim. Kle
bonas pašnibžda atliko paskutinį patepi
mą ir sėdėjo ant kelių rankas sudėjęs, 
lyg nedrįsdamas atsikelti. Jis buvo pa
žįstamas su Buraču. Senis visą amžių 
nuo pat mažens išbuvo dvarininkų gry
telninku. Du jo sūnūs mirė pačioje jau
nystėje, Morkūnas pat juos palaidojo. 
Tretysis, Povilas, užaugo sveikas, prie 
tarybinės valdžios buvo gavęs rėželį že
mės, bet vokiečiams įsiveržus — pasi
traukė drauge su Raudonąja Armija. 
Seniams Buračams taip pat buvo atrėž
tas dvarininko žemės sklypas; jie buvo 
gavę ir karvę, ir miško trobesiams pa
sistatydinti, tačiau iš jų viską atėmė ko
lonistai olandai. Jie surinko iš Buraču 
iki paskutinio grūdelio, kaip duoklę už 
naudojimąsi “svetima” žeme, ir paskyrė 
seniui dvare darbą sunkesnį negu buvu- 
sis dvarininkas. Be saulės, kuri karštai 
kepino jo suprakaitavusią nugarą, be 
šios grybo suėstos, dvokiančios pirkios, 
kurioje merdėjo jo gyvenimas, be degti
nės, kurios jis retkarčiais išgerdavo, 
anot jo, skausmą paskandinti, Buračas 
nieko kito nėra matęs ar turėjęs. Jis ir 
į bažnyčią retai ateidavo, ne kartą pik
tai papriekaištaudamas ir Dievui, ir ku
nigams.

— Motin, duokš agurko, — dusdamas 
paprašė Buračas.

— Dabar tai tikrai miršta. Kunige!— 
suriko žmona ir įsikabino į mirštančio 
pečius. O jis krioktelėjo garsiai, išsi

tempė ir nutilo. Klebonas peržegnojo jį, 
prisilietė ranka prie kaktos, bet greit 
ją atitraukė. Ligonio kakta buvo šalta.

Tylu tylutėliai pasidarė pirkioje. Regis 
ir laikrodis nustojo taksėjęs.

— Viskas Dievo valioj, Buračien, — 
prabilo klebonas, bet tuojau ir nutilo.

Pakilęs skubiai išėjo į priebutį ir kaž 
ko lūkuriavo.

Priėjo Buračo duktė. Jis jautė, kad ji 
karštai alsuoja, suprato, kad tramdo rau
dą, kuri veržte veržiasi iš jos krūtinės, 
bet į ją neatsigrįžo, o ji taip pat kunigui 
netarė nė žodžio.

Palengvėl klebonas nuėjo prie arklio. 
Sniegas garsiai gurgėjo po jo batais, 
bet jo širdis taip smarkiai plakėsi krūti
nėje, kad jis nė to negirdėjo. Kai atsi
sėdo į roges, išgirdo pirmą garsą — tai 
kleptelėjo durys. Jis dar kartą žvilgterė
jo į trobelę. Silpna šviesa, mirkčiojus pro 
mažytį langą, suvirpo, sublikčiojo ir už- 
gęso. “Taip ir jų gyvenimas”, — pagal
vojo klebonas, ir ant jo sutanos, po ku
ria buvo švenčiausias, nukrito stambi 
ašara...

Mėnulis gausiai pabėrė savo šaltų 
spindulių ant kelio. Netoli tviskėjo balti 
dvaro rūmai, platus didžiuliais topo
liais nuaugęs parkas, kiemai, raudoni 
daržinių stogai. “Vokiečiai, olandai, viso
kie svieto perėjūnai apsigyveno dvaruos, 
ūkiuos, jie lėbauja ir žudo žmones,” — 
liūdnai mąstė klebonas, — čia nužvelg
damas apylinkes, čia žiūrėdamas į sun
kiai kinkuojančios kumelaitės nugarą.

— Stok! — staiga — garsiai sušuko 
kažkas priešais. — Suk į dešinę!

Motiejus sustabdė arklį. Klebonas pa
silenkė į dešinę ir pamatė žmonių šešė
lius ir kažką juoda tysanti ant sniego.

— Kas važiuoja?
— Savi, — atsakė Motiejus.
— Suk greičiau į dešinę.
Motiejus atsigrįžo į kunigą.
— Pavažiuok, — abejingai tarė kle

bonas.
Motiejus paragino kumelaitę.
Buvo tylu. Tik vėjas šniokštė iš greti

mo miško, girgždėjo sniegas po rogėmis 
ir kažką pusbalsiai tarp savęs kalbėjosi 
du nepažįstami vyriškiai, kurie buvo čia 
pat, per kokius penkiasdešimt žingsnių.

— Greičiau, po velnių!
— Kunigas klebonas važiuoja, ko šū

kauji! — supyko Motiejus.
Sustojo. Klebonas iššoko iš rogių ir iš 

kart pažino policininką Dumšą. Jis sto
vėjo su šautuvu rankoje.

— Kunigas klebonas, — nustebo Dum- 
ša. — Tai netikėtai.

— Ko reikia?
(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA.
Prezidentas Rooseveltas 

Kalbėjo

Spalių 27 d., prezidentas 
Rooseveltas aplanke Philadel- 
phiją ir Camdeną. Jį pasitiko 
1,000,000 žmonių. Atvykus 
jam, oras buvo lietingas, vie
nok žmones, prie Market gat
vės, grūdosi sveikinti preziden
tą, pamatyti jį, nekuriose vie
tose eilės žmonių sulaužė lini
ją besigrųsdami artyn. •

Camdene bevykstant į New 
York laivų statybos vietą, pre
zidentą pasitiko virš’ 50,000 
žmonių. Sugrįžęs į Phila., jis 
pervažiavo veik visą miestą.

Vakare, 9 vai., jis kalbėjo 
45 minutes Shibe Parke, Atle
tikos Aikštėj, kur sutelpa apie 
110,000 žmonių, bet kur buvo 
žolė, ten buvo sugrūsta krės
lai, tai visur buvo prisigrūdę 
ftet stačių. Tūkstančiai žmonių, 
vėliau atėjusių, negalėjo įeiti.

Prezidentas kalbėjo retai, 
rinitai, faktais kirsdamas į rc- 
publikonų klastas, sąmokslus, 
net pajuokdamas, kaip jie 
kenkė šiatn karo vedimui prieš 
užpuolikus; kaip jie meluoja 
ir iškraipo faktus, kad pasida
rius politinio kapitalo, idant 
laimėjus balsus, žmonės atsi
mena Hooverio laikus; bedar
bę, išmetimą iš stubų tų, kurie 
negalėjo užsimokėti rendų ir 
taksų, streikierių galvų daužy
mą buožėmis, bedarbių de
monstracijų išvaikymą, bankų 
bankrutavimą, farmerių ban- 
kriitavimą, nesvietiškų graftų

gadynę. Ne vienas stambus ka
pitalistas prisimaumojo dole
rių, Hooveris irgi nutuko. Jis 
taip “pasitarnavo” Amerikos 
liaudžiai, kad net nuo Hitlerio 
gavo gražų medalį.

Kas Dewey? Hooverio išpe
ra! Dewey — Wall Stryto tar
nas, reakcininkas, darbo žmo
nių priešas! šitaip Philadelplū- 
jos žmonės supranta, ką reiš
kia prezidentas Rooseveltas ir 
jo darbavimasis.

Prezidentas svilino jų akis 
i faktais. Kas palaidojo Tautų 
Lygą? Republikonai, būdami 

; valdonais. Jie nunalčino buvu- 
1 šio prezidento Wilsono supla
nuotą Tautų Lygą. Kas matė 

į jo gyvenimo judį, tas gali pa
lyginti šiandien republikonų 
prieštaravimą prezidentui Roo- 
seveltui. Jei Philadelphijos 
žmonės vienu milijonu jį svei
kino, tai jį labiau pasveikins 
7 d. lapkričio. Lietuviai žmo
nės, nesiduokite mulkinti nei 
lietuviškiems radijams, nei 
pro-nacių suskių spaudai, nei 
iems sutvėrimams, kurie už
merktomis akimis meluos apie 
■epublikonų “gerbūvį.” žiūrėk, 
kad tau darbas, rytojus ir se
natvėj pragyvenimas būtų už
tikrinta. Turėjai patyrimo, 
broli, sese, republikonų viešpa
tavimo laiku ir pačioj Phila- 
delphijoj, tame istoriniame 
mieste, kur laisvės varpas ka
bo, kur Konstitucija buvo pri
imta, kur veik visi istoriniai 
požymiai spindi po visą mies

tą, o kaip tas broliškumo mies
tas atrodo ? Upės dvokia per
daug stipriais “vitaminais”. . . 
Pačiame mieste namai sulūžę, 
apsusę, net sarmatą daro vi
sai šaliai. Gatvės duobėtos, 
miestas paskendęs skolose. Ra- 
ketierystė, graftas, kad net 
tie patys lietuviški advokato- 
rėliai maino savo kailį kas rin
kimai— tai pas demokratus, 
tai pas republikonus, o Phila. 
valdo republikonai jau apie 
50 metų.

Philadelphijos lietuviai, bal
suokite už pilną demokratų ti- 
kietą! Republikonai turi būt 
nušluoti su jų purvais iš Phi
ladelphia miesto.

Rep.

TAUTOSAKA

Nekaisk puodo, kol vove
rė šakose.

Plikam šukos nereikalin
gos.

Devyntuose metuose mar
ti apsižiūrėjo, kad karve 
gamula (be ragų).

Visur gerai, namie — ge
riausia.

Girtas išmiegos, o durnas 
— niekados.

Geriau vėliau, negu nie
kad.

Ką blaivas mislija, girtas 
pasako.

iri.AjiJwBwWw
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WORCESTER, MASS
Neseniai gavome žinią, kad 

Domicėlės Lukienės vienatinis 
brolis saržentas Jonas Saba
liauskas žuvo karo lauke 
Francijoj. Dabar pradeda su
grįžti jam rašyti laiškai; labai 
skaudus liūdėsis Domicėlei, 
gaila brolelio. Jonas paliko 
liūdesyje tris sesutes ir moti
ną. Motina gyvena Rumford, 
Maine. O seserys — Amilija, 
Bostone; Domicėlė, Worceste- 
ryje ir Anastazija, Los Ange
les, Cal.

Kitas man gerai pažįstamas 
jaunuolis Edwardas Kanapkis, 
t.y., worcesteriečių draugų. 
Kanapkių vienatinis sūnus, ku
ris buvo paskelbtas dingęs be 
žinios, dabar valdžia paskelbė, 
kad yra žuvęs Italijoje metai 
laiko atgal. Tai taipgi labai 
liūdna žinia tėvams. Yra ir 
daugiau žuvusių jaunuolių, 
bet jau apie juos buvo rašyta 
mūsų dienraštyje. Sužinojęs 
parašysiu ir daugiau.

Praeitą sausio mėnesį prezi
dentas Rooseveltas savo pra
kalboj kongresui apie “Antrą 
Teisių Bilių,” pareiškė; garan
tija kiekvienam Amerikos pi
liečiui—darbo, geresnį gyveni
mą, geresnius namus, apdrau- 
dą ligoje ir senatvėje ir ap- 
drauda bedarbėje.

Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, kad kova už taiką ir 
geresnį gyvenimą eina. Todėl, 
kad įvykdžius gyvenimai! 
“Antrą Teisių Bilių,” reikia vi
siems paduoti savo balsą šiuo
se rinkimuose už prezidentą 
Rooseveltą. Todėl, 7-tą dieną 
lapkričio visi atlikite savo už
duotį: eikite balsuoti. Taipgi, 
noriu priminti, kad prie De
wey administracijos tie visi 
klausimai, kurie įeina Į “An
tra Teisiu Biliu,” būtu amži- 
nai pamiršti, nes Thomas De
wey atstovauja dideles korpo
racijas ir piniguočių gaujas. O 
darbo žmogus, .profesijonalas, 
ūkininkas ir smulkus biznie
rius būtų palikti šaltam liki
mui. O organizuoti milijonai 
darbo žmonių jiems yra dide
lis kaulas gerklėje, nes De
wey šioj rinkimų kampanijoj 
paskelbė unijas ir unijų vadus 
“raketieriais ir komunistais.” 
Mat, jie organizuotų darbiniu-

kų negali išnaudoti ir paverg
ti, už tai reikia reakcijonie- 
riams, kad supjudinti darbi
ninkus, sugriauti unijas ir vi
sokias darbininkiškas organi
zacijas. štai, kodėl fabrikan
tai ir visokį piniguočiai pasta
tė Thomas Dewey savo kandi
datu šiuose rinkimuose į pre
zidentus. Ir jeigu, ant nelai* 
mės, jis būtų išrinktas, tai mes 
matytume didžiausius supjudy- 
mus ir areštus unijose. Jie pa
naudotų visą reakcijos mašiną 
ir šalies iždą sudaužymui uni
jų ir visokių laisvių, kurias 
darbo žmonės turi išsikovoję. 
Mes, darbo žmonės, sudarome 
didžiumą šioj šalyj, todėl ta 
didžiuma ir balsuokime už ge
resnį gyvenimą. Balsuokime 
už prezidentą Rooseveltą!

J. M* L.

Bridgeport, Conn
Stoja už Rooseveltą

Bridgeporte yra susitveręs 
nuo seniai Amerikos Piliečių 
Balsuotųjų Kliubas. Pereitą 
penktadienį Balsuotojų Kliubo 
nariai turėjo skaitlingą susi
rinkimą, kuriame įeina įvairių 
pažvalgų žmonių. Ir pagaliaus 
vienbalsiai visi pasiskė balsuo
ti už prezidentą Rooseveltą.

Po susirinkimo smarkiai pa
silinksmino.

Koresp. P.

Rytų Prūsijos fronte 
Raudonoji Armija nukovė 
dar apie 6,000 nacių.

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY
Geros Mokesty s 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. ATSTOVĄ102 CHAMBERS STREET, NEW YORK CITY
(263)

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė visuose frontuose 
spalių 28 d. sunaikino bei 
pavojingai sužalojo 88 vo
kiečių tankus ir nušovė 15 
jų lėktuvų.

Jungtinių Valstijų sub- 
marinai j ieško Japonijos 
karo laivų, kurie šiaip taip 
ištrūko po mūšių su Ame
rikos laivynu ties Filipi
nais.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stao S-8842

II I I >«■>

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER !

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ?

Išbalsamuoja ir laidoja ant j 
visokių kapinių !

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA) į

Parsamdo automobilius ir ka- ! 
rietas veselijom, krikštynom | 

ir kitkam. i
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN į
Telephone: E Vergreen 8-9770 I

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

PARŽ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

NOTARY 
PUBLIC

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

l CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ 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 ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—• Vidutinis Atlyginimas —•

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

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

(Islst. 28 m.)

Arti Onion Square
Bekm. 9 A. M. - 2 P. M.

■ - . < *
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LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

J. Bakšys, J. Lukas, Worcester 570
ALDLD 25 kp. Baltimore ....... 456
C. K. Urban, Hudson ..............  429
P. Šlekaitis, Scranton ............... 341
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ............... 258
K. Čiurlis, J. Stanelis, Bayonne 252
P. Šlajus, Chester ................... 247
J. Kazlauskas, Hartford ......... 244
A. Matulis, Jersey City .......... 222
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 220
W. Yokim, New Britain ......  182
J. Lingevičius, Saginaw ........... 182
A. Gudzin, Schenectady ......  153
J. Simutis, Nashua .................... 144
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132

S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 122
J. Grybis-Preibis, Norwood ..... 120
J. Žilinskas, Lewiston ................  110
A. Valinčius, Pittston ............... 106
J. Rudmanas, New Haven ....... 104
C. K. Bready, Brooklyn ........... 98
A. Buivid, Dorchester ............. 92
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 90
J. MataČiūnas, Paterson ............. 84
A. Dambrauskas, Haverhill ..... 52
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

Laisvės Darbininkai
R. židžiūnas .................................  84

Dauguma Naciy Paspru
kę per Meuse Upę

London, spal. 31. — Ne
oficialiai teigiama, kad 
dauguma vokiečių kariuo
menes pabėgo nuo talkinin
kų iš pietinio Meuse upes 
šono į šiaurinį, Holandijoj.

Nuskandino Pustuzinį Naciy 
Laivu ties Norvegija

London. — Anglijos la-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP; WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kaip kad pirmiau minėjome, Brooklynas neblogai vei
kia vajuje. Drg. G. Kuraitis atnaujino keletą prenumera
tų ir liepė punktus priskaityti prie A. Balčiūno.

Į vajų įstojo sekami: J. Lingevičius, Saginaw, Mich.,
prisiuntė atnaujinimų ir du naujus skaitytojus. A. Gu- 
džin, Schenectady, N. Y., vieną naują prenumeratą ir 
atnaujinimų; taip pat atnaujinimų prisiuntė J. Rudma
nas, New Haven, Conn.; M. Smitravičienė, Detroit,

♦ Mich, ir J. Grybas-Preibuis, Norwood, Mass.
Naujų skaitytojų prisiuntė P. Šlekaitis, Scranton, 

Pa.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; P. Šlajus, Chester, 
Pa.; ALDLD 25 kp. Baltimore, Md., ir J. Bakšys, Wor
cester, Mass.

x Atnaujinimų prisiuntė: J. Kazlauskas, Hartford, 
Conn.; ALDLD 20 kp. ir Moterų Skyrius, Binghamton, 
N. Y.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; V. J. Stankus, Eas
ton, Pa., ir P. Žirgulis, Rochester, N. Y.

Tai tiek šį sykį. Kitame numeryje bus daugiau. Lau
kiame daugiau žinių nuo kitų vajininkų.

Laisvės Administracija

KONCERTAS

yra

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ ŠOKIAMS

upės žiotyse, Holandijoj

duos 
juos

Koncertui Įžanga 80c, $1.25 ir $1.50
Vien tik šokiams įžanga 60c. (Valdžios taksai įskaityti)

Paminėjimui 25 Metų Sukakties Kaip Laisvė 
yra Leidžiama Dienraščiu.

BORIS BORODIN BIRUTA RAMOŠKAITE

IŠTISA PROGRAMA:
HARMONIJOS GRUPE iš So. Boston, Mass.

Jų tarpe yra puikių talentų, gerai lavintų solistų. Jie 
gražų rinkinį lietuviškų dainų. Bus nepaprastai malonu 
išgirsti.

Brooklyn© Aido Choras, vad. Aldonos Žilinskaitės, 
pasiruošęs naujom gražiom dainom.

HARRIET GRIFFITH, pagarsėjusi smuikininkė, gros 
smuiko solus.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas, pagarsėjusi operų ir 
radio dainininkė, dalyvaus programoje. Pastaraisiais 
metais ji daug yra atsiekusi aukštojo meno srityje. .

BORIS BORODIN, bosas, plačiai žinomas koncertų dai
nininkas. Pirmu kartu dainuos lietuvių publikai.

RUSU ŠOKIKU GRUPE, šoks‘•Sovietinių Respublikų šokius.

Laisvės Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 12 d. Lapkričio
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 8:30 vai. dieną.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

Parsiduoda 12 Apartmentų Namas
SO. BOSTON, MASS.

Randų atneša $2,592 per metus. Visas namas yra naujai pertaisy
tas iš vidaus ir lauko. Namas talpina savyje naują, tik įdėtą, plum- 
bingą su maudynėms ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas geromis šeimynomis. Šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus geriausį atlyginimą už įdėtus 
savo pinigus, nes įeigos yra nepaprastai aukštos sulyg investuotų 
pinigų, ir išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų prašome kreiptis pas—

A. J. Kupstis, 332 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo farmą ar ją išmainyti ant gerų 

namų, kreipkitės virš nurodytu antrašu.

Anglai kanadiečiai visiš
kai apvalė nuo vokiečių

Holandijoj visai suardy
tas nacių fiontas į pietus ^uid Beveland salą, Schelde 
nuo Meuse upes

kūnai Norvegijos srityje 
nuskandino 6 vokiečių lai
vus, sužalojo 19 kitų laivų 
ir vieną submariną.

TAFT TOKS PAT AŠIES 
PATAIKŪNAS

Toledo, Ohio. — Republi- 
konas senatorius R. A. 
Taft, nuo seniaus pataika
vęs fašistinei Ašiai, dabar 
vėl pasakojo, būk prezid. 
Roosevelto valdžia savo pa
reiškimais išprovokavus ka
rą su Japoniją.

Visai panašiai šneka ir 
naciai.

ARTYN ANTWERPO
Franci j a. — Anglai-ka- 

pažygiavo 
pirmyn linkui Antwerpo, 
didžio Belgijos uostamies
čio, stovinčio prie Schelde 
upės žiočių. Menama, kad 
Antwerpas greit bus atim
tas iš nacių.

nadiečiai dar

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ir tu man sugalvok tokį 
.bjaurų argumentą. Tai vis 
desperatiškos Thomas Dewey 
pastangos laimėti rinkimus. 
Aišku, kad minėtas Newman 
yra pasamdytas taip rašyti.

Faktas yra, kad daug se
nesnių yra buvę Amerikos pre
zidentais, tačiau ištarnavo 
službą nenumirę. O buvo to
kių, kurie daug jaunesni buvo, 
tačiau numirė neištarnavę vi
so termino. Pav., James Gar
field mirė tarnaudamas, vos 
sulaukęs 50 metų amžiaus. 
Hardingas mirė sulaukęs 57 
metų.

Arba štai Wendell Willkie 
mirė vos persiritęs per 50 me
tų amžiaus, pačiam pražydėji- 
me savo politinės karjeros.

Su mirtimi niekas nėra pa
daręs kontrakto. Ir į šiuos rin
kimus velti tą klausimą, yra 
viena iš šlykščiausių metodų 
pasiekti White Housę.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BROCKTON, MASS.
Lietuvos Pagelbos Teikimo Vieti

nis Kom. šaukia platų visuomeniš
ką lietuvių susirinkimą, penktadie
nį, lapkr. 3 d. LT Namo salėje, 
7:30 v. v. Šiame susirinkime bus 
apkalbėta kaip sėkmingiau duot 
pagelbą Lietuvos žmonėms ir ar ga
lima nusiųsti dovanas savo gimi
nėm. Taipgi ir apie rengiamą Lie
tuvos
lapkr. 11 d. Po to bus apkalbėta 
šios šalies prezidentiniai rinkimai. 
Žinokite už ką balsuoti atėjus No
vember 7 d. — Kom. (257-258)

Pagelbai Turkey Dinner,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos metinis susi

rinkimas įvyks šeštadienį, lapkr. 4 
d., 8 vai. vak, Lithuanian Liberty 
Hali, 269-73 Second St. Šiame susi
rinkime reikės išrinkti naują val
dybą 1945 metams. Taipgi galutinai 
turėsime išrišti klausimą vienybės 
su Šv. Juozapo Draugija, kuris bu
vo paliktas praeitam susirinkime 
dėl galutino sprendimo. Tad, visi 
Aušros Draugijos nariai nepamirš
kite ateiti i šį taip svarbų susirin
kimą, kuriame mes visi esame pa
liesti., Šiame susirinkime turėtume 
pakelti klausimą ir Lietuvos žmo
nių šelpimą. Paraginkite vienas ki
tą dalyvauti šiame susirinkime. — 
D. Krūtis, pirm. (257-258)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Jonas Zakarevičius pajieškau 

savo pusbrolio, Napoleono Banda- 
raičio. Iš Lietuvos kilęs nuo Zynie- 
no kaimo,. Kauno gubernijos. Pra
šau jo paties atsiliepti, 
žinote apie jį, praneškite 
siu labai dėkingas. Turiu 
bią žinių pranešti. Mano 
147 Inslee Pl., Elizabeth,

(257-258)

arba kas 
man, bū- 
jam svar- 
antrašas:

N. J.

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

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

(261)

SALDAINIU PARDAVINĖTOJOS
AUKŠTESNĖS ALGOS 

PRISIDEDA NUOŠIMTIS
PILNO LAIKO DARBAS

DIDELĖ DEPARTMENTINĖ KRAUTUVĖ 
PASTOVUS DARBAS

TAIPGI

PILNAM LAIKUI SALDAINIU PAKUOTOJOS
OFISO MERGINA
SU ŠIEK-TIEK ŽINOJIMO 

STENOGRAFIJOS
PASTOVUS DARBAS

Kreipkitės
Mr. Vilendrer
15-TOS LUBOS

116 W. 32ND ST., NEW YORK.

PASIUNTINIAI 
BERNIUKAI, VYRAI, 

MINIMUM AMŽIUS, 16. 
Būtinai pramonei. Jūs esate greit reikalingi. 

PILNAM IR DALIAI LAIKO. 
Rytais ar po Pietų.

Linksmas, lengvas lauko darbas. Mes galime 
paskirti praktiškai bile laiku valandas.

Kreipkitės Su Pirmadieniu iki Penktadienio 
9 A.M. iki 5 P.M.

R.C.A. Communications Ine.
66 Broad St. (Arti Wall), N. Y.

7 Central Park W. (Columbus Circle) 
ar Chrysler Bldg., 405 Lexington Ave.

_____________________________ (260)

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKUI REIKIA

MOULDERIŲ 
DARBININKU PRIE MAŠINŲ 

VYRU PRIE PATAISYMU 
PAPRASTU DARBININKU

PAGELBININKU 
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIU ! 

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

Važiuokite 8th St. Crosstown
AutobUSU. (261) i

MECHANIKAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Taisymui svarstyklių.
NUOLAT.

Viduj ir iš lauko darbas.
10 VALANDŲ SAVAITĖ. LAIKAS IR PUSĖ 

UŽ VIRŠLAIKIUS.
Kreipkitės

HOWE SCALE CO.
76 —- 9th Ave., N. Y.

VYRAI
Mokytis maisto apdirbimo 

APMOKAMOS VAKACIJOS; BONAI
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC.
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.
(260)

UŽSAKYMŲ RAŠTININKAI 
IR PAKUOTOJAI

Smulkmenų, Rašomųjų Medžiagų ir 
Geležinių Daiktų Krautuvė.
25—50 METŲ AMŽIAUS 

KREIPKITĖS PO

216 WOOSTER ST., N. Y. C.

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

PUIKIAUSIOS PROGOS
PAS

MUELLER’S MACARONI CO.
180 BALDWIN AVE., JERSEY CITY 6

PILNO LAIKO DARBAI PRASIDEDA
25 Moterim—Pakavimo Dcpt.—Dieniniai šiftai.
2 Moterim Produkcijos Dept. — 12 Vidurnakčio iki 8 a. m.
3 Moterim — Produkcijos Dept. — 4 p. m. iki 12:30.

10 Vyrų — Visuose Departmentuosc
Abclnas Aptarnavimas — Dieniniai Šiftai.

2 Vyram — Produkcijos Dept. — Dieniniai Šiftai.
4 Vyrai — Krovikai — Dieniniai Šiftai.

DALIAI LAIKO DARBAI
10 Moterų an Merginų — Pakuotojų — 7:30 a. m. iki 12 pietų.
10 Moterų ar Merginų —Pakuotojų — 1 p. m. iki 5:15 p. m.
25 Moterų ar Merginų — Pakuotojų — 5 p. m. iki 9 p. m.

2 Vyram — Abclnas Aaptarnavimas — 6 p. m. iki 12 p. m.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

PATOGIOJE VIETOJE, ARTI JOURNAL SQUARE
A1a si ■■ * .« (25£

Nesipusk, kaip varlė prieš 
jautį, nes sprogsi.

Prieš galą musės smar
kiau kerta.

Koks klausimas, toks at
sakymas.

Jieško akinių, o akiniai 
ant nosies.

Daugiau kalbos — ma
žiau darbo.

Kai gausi per nosį— tada 
sužinosi.

Skola ne tona— neužgys.

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-

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $8.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

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

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

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

Vardas

Antrašas

Miestas

VYRAI - VYRAI
Greit Reikalingi 
BUDAVOJIMUI

KOVOTOJŲ P-T LAIVŲ
, Prie

ELECTRIC BOAT CO.,
ELCO NAVAL DIVISION 

BAYONNE, N. J.
DIRBTUVĖS 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 SAVAITĖ 

ALGA UŽ 52 VALANDAS
KREIPKITĖS NUO 9 IKI 5 P.M. 

KASDIEN 
U.S.E.S.

606 BROADWAY, BAYONNE. N. J.
(267)

ST1KLIORIUS IR KITUOTOJAS
Gera alga. Nuolatinis darbas tinkamam vyrui.

TAPLIN LUMBER CO.
107TH ST. IR 101ST AVE.,

OZONE PARK, L. I. VIRGINIA 9-7250
(259)

VYRAI
Sandelio Darbas

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE

Kreipkitės - €♦

A. & P. Grocery Warehouse
59-10 DECATUR STREET

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(259)

VYRA!
Patyrimas Nereikalingas 

Daliai Ar Pilnam Laikui 

GERA ALGA 
Linksmos Darbo Sąlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Mūsų vyrai uždirba iki $40 j savaitę. 
Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
(263)

(8th

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)

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)

MOTERYS
Naudojančios Įrankius 

Lengvam Sustatymų Darbui 
NUOLAT 

LADOR, INC.
39 BOND ST., 

N. Y. C.

(260)

(258)

9

I

MERGINOS-MOTERYS
Mums Reikia 20 Gerų Darbininkių 

Būtinam Darbui 
Patyrimas Nereikalingas 

5 Dienų savaitė, viršlaikiai. 
BONAI IR VAKACIJOS

ELITE LAUNDRY
333 E. 105TH ST.

______ _________________________________ (259)

PASIUNTINIAI
MOTERYS, MERGINOS, 

ŠEIMININKES 
MINIMUM AMŽIAUS 18 

Būtinai pramonei. Jūs esate būtinai 
reikalingos.

PILNAM IR DALIAI LAIKO.
Rytais ar po Pietų.

Linksmas, lengvas lauko darbas. Mes galime 
paskirti praktiškai bile laiku valandas.

Kreipkitės Su Pirmadieniu iki Penktadienio 
9 A.M. iki 5 P.M.

R.C.A. Communications Ine.
66 Broad St. (Arti Wall), N. Y.

7 Central Park W. (Columbus Circle) 
ar Chrjfsler Bldg., 405 Lexington Ave.

(260)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Linksmos aplinky

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

53 Park Place, New York City.

MERGINOS-MOTERYS
$23.44 — $24.50

Patyrimo Nereikalaujama. 46—48 valandos, 
dienomis-naktimis, abelnai interesingas darbas 
egzaminavimo-pakavimo-vyniojimo, išsiuntime 

ir aptarnavimo department® didelei 
Knygų Išdiibystės Kompanijai.

Kreipkitės visą savaitę
508 W. 26TH ST.

8-tos lubos.

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

POKARINĖ PROGA 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

UNIJINĖ DIRBTUVE
Kreipkitės

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

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
(259)

REIKIA MERGINŲ
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS

173 Hudson St
(264)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Medžio Darbininkai
Geležies Darbininkai

Sustatytojai
Paprasti Darbininkai

Ir Pagelbininkai
Nuolatinis Darbas
Dabar ir Po Karo

Daug Viršlaikiu
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

ADAM BLACK & SONS 
TONNELE AVĖ. 

PRIE CIRCLE 
JERSEY CITY, N. J.

(259)

REIKIA MOULDERIŲ IR PAGELBININKU 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

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

GRamercy 5-8068
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Lankėsi Laisvėj

Visų Už Rooseveltą 
Mitingas Gardene

šio ketvirtadienio vakarą, 
lapkričio 2-rą, didžiojoj Ma
dison Square Garden salėj, 
rengiama milžiniškas masinis 
mitingas — “Everybody for 
Roosevelt.” Tai bus visų ben
drai rengiamas, visų remiamas 
mitingas.

PHILIP MURRAY
CIO prezidentas, kalbės 

Mad. Sq. Gardene

Įžanga visur kitur salėje bus 
nemokama, veltui. Tik ložos ir 
orkestroj, kur sėdynės rezer
vuotos, tikietai iki $2.40. Tie 
tikietai gaunami Room 170, 
'viešbutyje Astor, New Yorke.

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais bus sekretorius (minis
tras) Harold L. Ickes, senato
rius Wagner ir majoras Fiore- 
llo H. LaGuardia. Taipgi kal
bės CIO prezidentas Philip 
Murray ir kiti žymūs unijistai.

Meno programoje Frank Si
natra, Charles Boyer ir Jan 
Kiepura.

Nacių Žiaurumu Origi- 
nalės Fotografijos 

Stanley Teatre

paro- 
nacių 
k r aš-

paveiks
imas dar 
jog fil- 
faktais,

Stanley Teatre, viduje, da
bar rodoma nepaprastoji Wan- 
dos Wasilewskos parašyto vei
kalo filmą “The Rainbow,” o 
teatro salione išstatyta 
don tikrieji paveikslai 
žiaurumų užgrobtuose 
tuose.

Paveikslus teatrai paskolino 
Russian War Relief ir kitos 
įstaigos. Paveikslų parodos su
darymu rūpinosi Lily Pons, su 
talka kitų žymių artistų.

Nepaprastai daug artimumo 
matosi tarp originalių 
lų ir matomų filmoje, 
kartą stipriai liudija, 
ma paremta gyvais
kiek jie galima parodyti fil
moje be uždėjimo ant aktorių 
originalių kančių, kurias per
gyveno nacių kankinamieji 
žmonės. Ypatingai artimai pa
veikslui perstatoma filmoje 
scena iš Ukrainos kaimo Ne- 
boletska, su “šuniškais nume
riais” sužymėtais kaimiečiais, 
laukiančiais brutališkų nacių 
budelių kankinimo.

Paveikslų parodos gali žiū
rėti kiekvienas, atsilankęs pa
matyti filmą.

Lietuvos Žmonėnis Drabužiai
Ateina Vežimais, Talkos 

Reikia Desetkais
Dovanos Lietuvos žmonėms 

niekad nepaliovė ateidinėti. 
Net tuojau po išsiuntinjo šeš
tojo Siuntinio pradėjo žmonės 
atsiųsti-atnešti pundelius Sep
tintajam Siuntiniui. Ir visada 
dirbo darbininkų grupės.

Pastarosiomis savaitėmis do
vanos keleriopai padaugėjo, o 
šiomis dienomis jau ateidinėja 
vežimais. Tad ir jų sutvarky
mui nebeužtenka grupės drau- 
gų-draugių, reikia desėtkų dar
bininkų visokiems darbams, o 
ypatingai reikia daug kriaučių.

Visi, kas tik galite ir kada 
galite, ateikite padirbėti.
Daug Dirbo Drabužių Centre

Paskiausiomis dviem su virš 
savaitėmis (12-30 spalių) dir
bo (ne pilnomis skaitlinėmis. 
Keliais vakarais neteko atlan
kyti centro) :

Mary Wilson, Antanas Bim
ba, Antanina Ankudavičienė 
(nauja darbininkė) po 7 vaka
rus.

Vincas Karlonas 5 vak.
Julia Clark (Karloniutė), J. 

Tamsonas, G. Waresonas, V. 
Bunkus, L. Gavrilovičius po 4 
vak.

E. Kasmočienė, N. Buknie- 
nė, K. Petrikienė, M. Yakštie- 
nė, H. Yeskevičiutė, Helen Za- 
blackienė po 3 vak.

A. Mureika, M. Misevičienė, 
Ch. Balčiūnas, y. Čepulis po 
2 vak.

Jonas Litvinskas, Cl. Brie
dis, K. Meškėnas, J. Augutie- 
nė, A. Rudis, S. Vinikaitienė, 
J. Vinikaitis, M. Sineus, I. Le- 
vanienė, A. Dagis, A. Višniaus- 
kienė, P. Višniauskas, B. E. 
Senkevičienė, N. Venta, O. 
Depsienė, A. Pakalniškienė, J. 
Rinkevičius, J. Marcinkienė, 
Vera Mikutaitytė iš 
sey po 1 vakarą.

Siuvėjas iš New
Jonas Pocius per

buvo iš centro dingęs, buvom 
jo pasiilgę ir pasigedę. Bet, 
štai, pereitą savaitę pribūna, 
kaip paprastai, iš ryto visai 
dienai ir vakarui darbo. Ir ne 
iš arti pribūna. Seniau gyve
no Flushinge, o dabar, mūsų 
nematytuoju laiku, persikėlęs 
gyventi j Montclair, N. J. To
liau nuo mūs, bet arčiau į šei
myną. Marijonos Pocienės 
Eastone gyvena sūnus, inžinie
rius Viktoras Anckaitis. Iš 
New Jersey arčiau susisiekti.

Draugai Pociai pasiilgę lie
tuvių pramogų. Sakėsi abu tė- 
miją Laisvėj ir nesulaukia, ka
da Newarko lietuviai ką nors 
surengs ir paskelbs Laisvėj. 
Newarkas jiems arčiausia iš 
New Jersey esamųjų lietuviš
kų centrų.

Visgi reikia pasišventimo at
vykti net iš New Jersey. Bet 
naudos drabužių centrui daug. 
Draugas Pocius yra geras 
kriaučius ir dienos pašventimu 
padaro didelę žymę.

Daugelis iš čia minėtų ir kai 
kurie iš neminėtų pašventė gal 
po kelis vakarus surinkti ir at
vežti nuo brooklyniečių, lietu
vių labai daug gerų drabužių, 
batu ir kitu dovanu.4. C C

Briedis, Weiss ir kiti gavo 
labai gerų, drabužių nuo:

Prasauskių (Pross)
Mikalauskienės
Malinauskienės
Simpson
Venkevičienės
Endziulienės.
Drabužius atvežė J. Weiss 

savo mašina. Drabužiam su
nešti centrą jie turi pas Kuli- 
kienę, 415 36th St.

Iš Ridgewoodo:
Frank ir Olga Reinhardt’ai 

gavo ir atvežė gerų, gatavų 
drabužiu nuo:

Mrs. M. Bayer
B. Demsienės
Mrs. Tamkus
Marės Gedravičienės.
Taipgi atvežė savo drabu

žių ir jau turi pinigais keletą 
desėtkų dolerių, kurių aukoto
jai bus skelbiami atskirai.

(Bus daugiau)

Nacionalio Karo Fondo 
Darbuotojams

New Jer-

tula laika

NOW 9 Ą.M. Matyk, Kaip

Stanley Misiūnas Nau 
joje Vietoje

Stanley Misiūnas perkėlė sa
vo Bar & Grill j naują vietą. 
Dabar jo užeiga yra ant kam
po Grand St. ir Union Avė.

Viskas naujai pertaisyta su- 
lyg vėliausios mados. Patogu 
susiėjus pasivaišinti ir links
mai laiką praleisti.

Misiūno įstaiga 
dinasi Paramount 
Naujas antrašas: 
St., Brooklyn, N.

oficialiai va-

502 Grand

Pereito šeštadienio vakaro 
buvo užėjus į Laisvę viešnia 
draugė Kindulas iš Oakville, 

viešėjo pas draugus 
Bronxe, kelias die-

Kindulienė atnešė 
tris prenumeratas,

Conn. Jie
Mill ertus, 
n as.

Draugė 
pinigų už
dvi senas ir vieną naują. Ma
tyt, draugė gražiai darbuojasi 
Laisvės vajuje. Taipgi pridavė 
auką nuo savęs — $2.50.

Raudonasis Kryžius skelbia 
galėsiąs siųsti amerikiečiams 
karo belaisviams Vokietijoj 
laiškus tuojau po suėmimo. 
Pirmiau reikėdavo laukti pa
stovaus kempes adreso.

FILMOS - TEATRAI

Komiteto ir visų dirbančių 
šiame vajuj susirinkimas įvyks 
šio trečiadienio vakaro 8 vai., 
lapkričio 1-mą. Sunešime jau 
surinktus pinigus ir nusitarsi
me, kuomi užbaigsime vajų.

S. Sasna, sekr.

Finy-Skandinavij Puikus 
Vakaras už Rooseveltą

skleisti neapykantą tarp Jung
tinių Tautų ir tų tautų įvairio
se vidujinėse grupėse.

Filmą pirmu kartu Ameri
koje pradedama rodyti Palace 
Teatre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke. Bet tai ne vienin
telis teatras, kuriame filmą 
matysite. Ji tuo pat kartu pra
dedama rodyti penkiose de
šimtyse kitų teatrų po visą 
kraštą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, lapkr. 2 d., 7:30 v.v. 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St. Vi
si nariai dalyvaukite, dabar eina 
LDS vajus, atsiveskite naujų narių 
prirašyti į kuopą.—Užrašų sekr.

(257-258)

Pražydo Obelys
Ilgai prasitęsusi šiluma iš

šaukė antruosius žiedus saulė
tuose, užvėjuje esančiuose 
miesto soduose. Columbia 
Presbyterian Medical Center 
sode, 165th St. ir Port Wash
ington Ave., pražydo obelys.

MASPETH, N. Y.
LDS ir Literatūros Draugijos 

kuopų susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, lapkr. 2 d. Rusų Kliubo sa
lėje. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. — V. Karlonas, org.

(257-258)

EAST NEW YORK- 
RICH. Hill, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
2 d. lapkr., 8 v. v., Buzelio salėje, 
Crescent St. ir Atlantic Avė, Malo
nėkite skaitlingai dalyvauti, nes 
turime labai svarbių dalykų aptar
ti. — Valdyba. (257-258)

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.

Andre Eglevsky, vadovaujantis šokėjas, ir Viola Es
sen, balerina, vyriausiose rolėse su Ballet International. 
Baletas pradėjo šešių savaičių programą International 
Teatre, Columbus Circle ir 59th St., New Yorke, spalių 
30tą.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Baleto Teatras
Spalių 30-tos vakarą New 

Yorke, International Teatre, 
Columbus Circle ir 59th St., 
Balet International pradėjo 
baleto programas. Baletas ten 
bus 6 savaites.

Pirmais vakarais programo
se turėjo Les Sylph ides, Swan 
Lake iš senųjų pasaulinio mas
to kūrinių baletui ir keletą vi
sai naujų, pirmu kartu per
statomų.

Būsimose programose šią sa
vaitę Les Sylphides bus pakar
tota lapkričio 1-mos vakarą ir 
šeštadienio popietį, o Swan

liuosą vakarą šį Lake — penktadienio ir šeš- 
nepadarys klaidos, tadienio vakarais. Taipgi per- 

Nau j alsiais šo
kiais yra: Brahms Variations,
Colloque Sentimental, Con- 
stancia, Sebastian, Memories, 
Mute Wife, Pictures At An 
Exhibition.

Andre Eglewsky, William 
Dollar, Viola Essen ir Marie- 
Jeanne, vadovaujančiose rolė-

Turintieji 
šeštadienį 
nuvykę į finų-skandinavų ruo-’ stato Bolero., 
šiamą vakarą už Rooseveltą, 
Webster salėje, 125 E. llth 
St., tarp 3 ir 4th Avės., New 
Yorke. Pradžia 8 vai. Įžanga 
(su taksais 54c).

Svečiais kalbėtojais turės 
Mrs. J. Borden Harriman, bu
vusią mūsų krašto ambasado
rę Norvegijai, taipgi J. V. se
natorius James Mead ir Ro- 
.bert Wagner.

Koncertinėj programoj da
lyvaus paskilbęs baladistas- 
dainininkas Richard Dyer- 
Bennet, estų pianistas Wladi
mir Padwa, taipgi finai daini- 
ninkai-aktoriai.

FOTOGRAFAS

, "PALACE Vokiečiai Kuria
I »T„. | Kitą, Karą,I h.^ohqw nnt_|MIOKinMarie Hedwig Koedel džiū- 

rės sulaikyta teismui po $25,- 
000 kaucijos. Ji kaltinama suo
kalbyje šnipinėti naciams.

Prasideda Pirmadienį Lapkr. 6
BtEVINS DAVIS in aitociaiinn with LORRAINE MANVILLE DRESSELHUYSl

Pretentt

JfRITZ KREISLER’S
K OPERETTA

i in

Book by HARRY WAGSTAFF GRIBBLE 
£ ARNOLD SUNDGAARD

Lyric t by JOHN LATOUCHE
Muncal adaptation and arrangement by RUSSELL BENNETT 

staged by HARRY WAGSTAFF GRIBBLE
Choreography conceived and ttaged by DAVID LICHINE

Mai) Orders Filled • Enclose self-addressed, stamped envelope. 
Bale. $2. $1.50 & $1. Fri. & Sat. Evgs.: Orch. $5; Mezz. $4 
& $3; Bale. $2, $1.50 & $1. Wed. & Sat. Mats.: Orch.. $3:

Mezz. $2.50 & $2; Bale. $1.50 & $1. Opening $10 to $2 
(all plus 20% tax).

Mon.. Tues.. Wed. & Thurs. Evgs.: Orch. $4 ; Mezz. $3, $2.50.

CEHI bn I liiea. 59th st.—7th av». Phon* ci 7.3121

Gazolinos Knygelės

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

Šiandien ir lapkričio 2-rą 
paskutinės dienos gauti gazoli
nos A knygeles. Aplikacijas 
ima alfabetiškoj tvarkoj.

Pradedant lapkričio 1-ma 
pakeliama mokestis ant spe
cial delivery laiškų. Mažiau
sia mokestis bus 13 mentų, 
apart reguliarės stampos.

Už pakėlimą po 1 centą ant 
pakelio cigaretų Louis Fried, 
64 Bowery, New Yorke, nu
baustas pasimokėti $25.

sc. Kiti iš solistų šokėjų yra 
Katia Geleznova, Elise Rei
man, Lisa Maslova, Yvonne 
Patterson, Nina Golovina, Zo
ya Leporsky, Edward Caton, 
Jean Gellis, Kari Karnakows- 
ki, Alexander lolas, Sergei Is- 
mailoff, Simon Semonoff. Visą 
grupę sudaro 54 šokėjai..
Kaip Ruošiama Trečias Pasau

linis Karas? — Filmą “The 
Master Race”

“The Master Race” perstato 
nacių jau dabar turimus pla
nus ir įvairias intrigas atsibu- 
davoti trečiam pasauliniam ka
rui ir užvaldymui pasaulio. An
trasis karas, jie jau žino, yra 
nacių pralaimėtas, tik klausi
mas jo galutinos užbaigos.

Jų pamatinė taktika —

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

H------- —--------------------------------------- □
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: |?42Xre 

Penktadieniais uždaryta.
H------------------------------------------------- B

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.
į Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

—o —o —o —o—o —o —o —o —0 — 0 —o —o—o«^o«»o — o — n ——o —0 — 0—c

• SQUARE restaurantĮ

; STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a HowTo£4|ta

FORTHOSl 
z Tf you LOVE

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam . 

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

Vyriikaa 
Žiedas

$19.95 
ii aukštyn

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

5-ti Metai/ "T<,buJ“ ,Kome<,!J“1” —Atkinson, Times

LIFE WITH FATHER
ARTHUR MARGETSON ir

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

tytojus būtinai pamatyt ji i
VAKR. 8:40. P.M. TREČ. ir ŠEŠT. 2:40
VMDIPC THEATRE, BROADWAY 
EdUrilUj ir 40th St., PE. 6-9540

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

i.'iilM..}Vniii'irriite■jiiiįįįįt >' r<jįįi.:,į„iįįįį,

birthstone

Ii ankityn

ROBERT LIPTON,
Ml GRAND ST., B Kl.YN. ST.

Jeweler
ADABA VAKARAIS




