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Vokiečiai kareiviai priprato 
plėšti žmones svetimuose kraš
tuose. Tai, matyt, dabar, besi
traukdami, jie plėšia ir savuo
sius. Todėl nacių komanda iš
leido įsakymą, draudžiantį vo
kiečiams vokiečius plėšti.

Įsakyme sakoma: Kas kita, 
kai mes buvome svetimuose 
kraštuose. Plėšimas buvo lega
lizuotas. Dabar, kai karas ei
na mūsų žemėje, savuosius 
plėšti yra negražu !

f

Socialdemokratu “The New 
Leader” surado dar vieną “ar
gumentą” prieš bolševikus. 
Skaitau :

“Naujausia k o m u n i s tinė 
prieš Jungtines Tautas šmeižtu 
kampanija apima Norvegiją, 
istoriniai viena iš demokratiš-

• i

kiaušių šalių pasaulyje.

•«
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ALKININKAI PRASKYNĖ SAU KELIĄ į ANTWERPO UOSTA
s
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RAUD. ARMIJA PAĖMĖ 
200 GYVENAMŲ VIETŲ 
VENGRIJOJ PER DIENĄ

Sovietų Kariuomenė įsiveržė Į Vengrijos Didmiestį; per Ke
lias Valandas Suėmė 4,000 Vokiečių ir Vengrų Karių

London, lapkr. 1. — Rau- 
kiaušių šalių pasaulyje. Kara-i^onoJ1 Ainuja naujame o- 
liui Haakon teks daugiausia tu fensyve linkui BlldapestO, 
šmeižtų. Jau Komunistų Parti- Vengrijos SOStamiesČio, Va
jos šnibždėjimo šmeižtų maši-,kar audringai šlavė atgal 
nerija vadina jį ‘slaptu fašis-1Vokiečius ir Vengrus; UŽė- 
tu’... Už tos kampanijos sle- mė daugiau kaip 200 mies- 
piasi Stalino tikslas išplėsti So-'tų, geležinkelių stočių ir 
vietų vadovybę Europoj, api-’kaimų, ir įsiveržė į Kecske- 
mant 
(“The

ir visą Skandinaviją.” Imetą, ketvirtą didžiausią 
New Leader,” spal. 28 į vPnori ins rninstn Sovietu

tas karalius Haakon 
Raudonąją Armiją,

Bet 
sveikina 
sveikina visą Tarybų Sąjungą, 
už atėjimą Norvegijon ją iš
laisvinti iš nacių vergijos! 
Menševikų simpatijos ir globa 
jam labai gražiai pavėlavo!

spal. 281Vengrijos miestą. Sovietų 
kariai bloškė priešus 75 my
lių frontu tarp Dunojaus ir 
Tiszos upių ir pasiekė 
punktus už 43 mylių nuo 
Budapešto. Dabartinio o- 
fensyvo linija eina nuo 
Tornyospalcos, Vengrijos 
pasienyje su Čechoslovaki- 
ja, iki Kalocsos, į pietus

Nebesigirdi nieko apie For
tūnatą Bagočių. O kai jis bu
vo SLA prezidentu, skundėsi 
be galo sunkiu kryžium. Ba- 
gočius save vadindavo “aukš
čiausiu prezidentu.”

Dabar jo tą kryžių, taip 
pat sunkiai nešti, paėmė brolis 
Laukaitis. Jis eina dar toliau, 
negu jojo pirmtakūnas. Jis 
net Susivienijimo naujų narių 
gavimo vajų pavadino “SLA 
Prezidento Vajumi!”

Pirmas toks atsitikimas vi
soje Susivienijimo istorijoje. 
Prezidentas—diktatorius. Vis- i
kas eina jo vardu! Visi nariai Į laivus, 9 krovinių laivus, 
ir veikėjai darbuokitės ne Susi-'vieną žibalinį laivą ir vieną 
vienijimui, bet prezidentui!

Tai jau aukštesnis ir už 
aukščiausį.

Jnngt. Valstijų Sub- 
marinai Nuskandino 

Dar 18 Jap. Laivu
Washington.— Amerikos 

submarinai paskutinėmis 
dienomis nuskandino dar 18 
Japonijos laivų, tame skai
čiuje vieną karinį laivą- 
naikintuvą, 6 transporto

Labai smarkiai eina supirki
nėjimas daiktų dėl Septintojo 
Siuntinio Lietuvos žmonėms. 
Kurie norite prisidėti, pasisku
binkite.

LPT Komitetas nori šiuomi 
siuntiniu pasiųsti daug naujų 
vyriškų kelinių. Kaina maž
daug $2.50.

Sanfranciskiečiai rašo ir sa
ko, kad jie tuojau stengsis su
kelti pinigų už pasiuntimą šim
to kelinių. Kitos kolonijos ga
lėtų taip pat užsidėti pareigą.

mažesnį pusiau-karinį lai
vą. Čia neįskaitoma pada
ryti japonų laivams nuos
toliai didžiajame jūrų mū
šyje praeitą savaitę, Filipi
nų salų srityje.

Viso iki šiol amerikiečiai 
nuskandino jau 2,301 Japo
nijos laivą ir kelis tūkstan
čius valčių ir mažesniųjų 
laivuku.

VOKIEČIAI PRANEŠA APIE 
SOVIETU OFENSYVĄ 

LINKUI DANCIGO

Kartu su Gen. Stilwellio Atšau
kimu Pasitraukia ir Amerikos 

Ambasadorius Chinijai

Dar kartą galima priminti: 
' Tarpe įvairių viršutinių, padė

vėtų drapanų, aukojamų Lie
tuvos žmonėms, kelinių kaip ir 
nesiranda. Tenka pirkti ir siųs
ti naujas.

Norima
užbaigti ruošti apie vidurį lap
kričio mėnesio. Taigi, laiko vi
sai mažai.

Surinktų dovanų nelaikykite 
pas save.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietai varą didį ofen- 
syvą Narevo upės fronte, 
Lenkijoj, linkui Rytų Prū
sijos pietinės dalies ir lin
kui Dancigo. Pasak vokie-

Septintąjį Siuntinį >čių, įtūžę mūšiai siaučia 
ties Pultusku, 30 mylių 
į šiaurius nuo Varšavos, ir 
raudonarmiečiai prakirtę 
nacių linijas dviejuose 
punktuose. Pultusk stovi už

gražus obalsis, kurį
Nacionalis Politinės

Komitetas:

nuo vengrų sostamiesčio.
Gen. Rodiono Malinovs- 

kio Antroji Ukrainos ar
mija Vengrijoje per pirmą
sias ofensyvo valandas su
ėmė 4,018 vokiečių ir veng
rų oficierių ir kareivių.

Kecskemete, 84,000 gy
ventojų mieste (šiuos žo
džius rašant) verda mū
šiai gatvėse tarp įsiveržu
sių raudonarmiečių ir besi
ginančių hitlerininkų. Kecs
kemet stovi prie geležinke
lio, einančio iš Budapešto į 
Jugoslavijos sostinę Belg
radą, yra paskutinis svar
bus miestas kelyje į Buda
peštą.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Amerikiniai Bombane- 
šiai “Aplankę” Ja

ponę Sostinę
Japonijos radijas sakė, 

kad vienas milžiniškas A- 
merikos bombanešis B29 
skridęs per Japonijos sos- 
tamiestį Tokio, bet, girdi, 
bombų nemetęs.

Kiti nepatvirtinti prane
šimai teigė, kad didžiausi 
Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai laidę bombas į Kan
to, fabrikinę Tokio miesto 
dalį.

Pirmą kartą Amerikos 
lakūnai 1942 m. balandžio 
18 d. bombardavo Tokio.

Jankiai Spiria Japonus 
Kampan Leyte

Filipinai, lapkr. 1. —A- 
merikos kariuomenė prasi
veržė iki vidurio Leyte, Fi
lipinų salos. Kiti amerikie
čiai, grūsdami priešus į 
šiaurvakarinį Leyte kampą, 
užėmė pozicijas už poros 
mylių nuo Carigara įlankos. 
Per dieną tapo užmušta 1,- 
500 iki 2,000 japonų.

Italijos neveikiančio ka
raliaus sūnus Humbertas 
pareiškė, kad Italų monar
chija taip pat turi eiti kai- 
ryn ir demokratėti.

41 mylios į pietus nuo Ryti
nės Prūsijos rubežiaus.

Washington. — Pasikal- gen. Stilwell asmeniškai ne- 
bėjime su laikraščių sutikdavęs su Chiang Kai- 
atstovais prėzidentas Roo- sheku. Todėl Chiang Kai- 
seveltas pranešė, kad jis 
atšaukė garsųjį amerikiečių 
generolą Josephą W. Stil- 
wellį iš Chinijos-Burmos- 
Indijos' fronto komandos, 
pagal reikalavimą Chiang 
Kai-she'ko, Chinijos valdovo 
ir vyriausio jos koman- 
dieriaus.

Kartu prezidentas pra
nešė, kad pasitraukia Ame
rikos ambasadorius Chini
jai, Clarence Gauss. Roose
veltas sakė, kad nesą ryšio 
tarp gen. Stilwellio atšauki
mo ir ambasadoriaus Gauss 
pasitraukimo.

Prezidentas gyrė genero
lą Stilwellį kaip kovos va
dą Chinijos - Burmos fron
te; sakė, kad jis Stilwellį 
labai mėgsta asmeniškai, ir 
generolas Stilwell bus pas
kirtas komandierium kita
me, lygiai svarbiame fron
te. Rooseveltas teigė, kad

shekas ir pareikalavo pas
kirt kitą amerikinį genero
lą vieton Stilwellio. Prezi
dentas pridūrė, jog Chiang 
Kai-shekas yra chinų vals
tybės galva ir vyriausias jų 
komandierius; todėl Ameri
ka turėjus patenkint jo rei
kalavimą. Esą, jeigu mums 
nepatiktų, pavyzdžiui, an
glų atstovas Washingtone, 
mes taip pat galėtume pa
sakyt Anglijos premjerui 
Churchillui, kad atsiųstų 
naują savo atstovą.

Japonai Artėja prie Chinų 
Miesto Kweilino

Chungking.— Japonai, iš 
trijų šonų grumdamiesi ar
tyn Kweilino, strateginio 
Chinijos miesto, sulaužė 
chinų gynimosi linijas už 6 
mylių nuo meisto, kaip pra
nešė chinų komanda.

UNRRA SIUNČIA ŠELPĖ- 
JUS Į ATVADUOTAS 

LENKIJOS SRITIS
Washington. — Netrukus 

išvyks iš čia pasiuntiniai į 
atvaduotas Lenkijos žemes. 
Ten jie sužiūrės, ko gyven
tojams labiausiai reikia, ir 
padarys pasiruošimus reik
menims pristatyti. Tų ame
rikiečių pasiuntinių galva 
bus John P. Gregg, pirmiau 
buvęs aukštas valdininkas 
Karinės Gamybos Tarybo
je.

Šie pasiuntiniai veiks 
vardu Jungtinių Tautų Pa
šalpos ir Atsteigimo Admi
nistracijos, kuri trumpai 
vadinama UNRRA.

kinąja Lenkijos valdžia.
(Paskutiniai pranešimai 

iš Washingtono sako, kad 
jau ir londoniškė lenkų val
džia prašius UN R RA para
mos atvaduotoms Lenkijos 
sritims.)

Daugiau Žūsta Japonų Karo 
Lėktuvų, Negu Jie Pasistato

Japonija ne daugiau kaip 
1,500 lėktuvų tegali pasista
tyt per mėnesį, kaip skai
čiuoja amerikiečiai karo ži
novai. Tarp tų lėktuvų yra 
keli šimtai transportų, lavi
nimosi lėktuvų ir kitų, ku
rie nedalyvauja mūšiuose.

O Amerikos lakūnai, veik
dami nuo savo lėktuvlaivių, 
sunaikino po 1,292 karinius 
Japonijos lėktuvus per mė
nesį, rugsėjo ir spalių mė
nesiais. Vadinasi, amerikie-

Londoniškiai Lenkų Ponai 
Priešinęsi Pašalpai

Maskva. — Lenkų Komi
tetas Tautai Vaduoti jau 
kuris laikas šaukėsi pašal
pos iš UNRRA. Pirm kele
to dienų tas demokratinių
lenkų komitetas per savo čiai sunaikina daugiau ja- 
spaudą kaltino londoniškę ponų karo lėktuvų, negu 
Lenkijos valdžią, jog jinai Japonija paspėja naujų pa- 
nenorėjo, kad UNRRA šelp
tų atvaduotas Lenkijos vie
tas todėl, kad jas valdo 
Lenkų Komitetas Tautai 
vaduoti. — Sovietų Sąjunga 
pripažįsta šį komitetą lai-

sistatyt.

Per dieną Raudonoji Ar
mija Vengrijoj užėmė 15 
geležinkelių stočių, neskai
tant kitų laimėjimų.

ANGLAI - AMERIKIEČIAI 
NUŠLAVĖ DAUG NACIŲ 
BĖGUSIŲ PER MEUSE

30,000 Vokiečiij Ištrūkę nuo Visiško Apsupiim Holandijoj; 
Talkininkai Pleškina Vokiečius Antwerpe

London, lapkr. 1. — Na
nai per Berlyno radiją pri
pažino, jog talkininkai štur
muoja paskutines vokiečių 
gynimosi pozicijas prie An- 
twerpo, didžio Belgijos uo
stamiesčio. Londono prane
šimai sako, jog kanadiečiai 
ir kiti talkininkų kariai 
faktinai praskynė sau kelią 
į Antwerpą.

Holandijoj kokie 30,000 
vokiečių išvengė visiško ap
supimo ir perbėgo iš pieti
nio Meuse upės šono į šiau
rinį. Bėgančius nacius įkan- 
džiai vijosi ir šaudė anglai, 
amerikiečiai ir lenkai, nu
šluodami tūkstančius prie
šų. Talkininkų lėktuvai dėl

Atidėta Anglų Seimo
Rinkimai iki Visiško 

Vokietijos Sumušimo
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur- 
chillas prašė, kad seimas 
dar vieniem metam atidėtų 
naujus seimo rinkimus, iki 
Vokietija bus sumušta. 
Tai seimas ir nutarė.’ Tas 
pats dabartinis anglų sei
mas jau devynerius metus 
veikė.

Premjeras Churchillas 
pranašavo, kad naciai galės 
būti visiškai parblokšti iki 
1945 m. birželio (June) mė- 

|nėšio; bet karas su Japoni
ja galėsiąs užtrukti iki 1946 
m. spalių mėnesio.

Churchillas pas tebėjo, 
kad atkakliausiai ginasi ir I 
kontr-atakuoja net tie vo
kiečių kariai, kurie būna 
visiškai apsupti, kaip kad 
Holandijoj, Belgijoj ir so- 
sovietiniame fronte.

NAUJAS SMŪGIS VO
KIEČIAMS COLOGNE 

Keli šimtai Anglijos bom- 
banešių vėl sprogdino ir de
gino vokiečių didmiestį Co
logne, fabrikų ir geležinke
lių centrą, vakarinėje Rhei- 
no upės pakrantėje. »

Sakoma, kad pasitraukė 
rumunų ministerija.

Sovietai Vengrijoj užėmė 
dar 50 vietovių.

1

i

ūkanoto oro beveik negalė
jo žert ugnį į bėgančius vo
kiečius; tai todėl tiek hitle
rininkų paspruko antrapus 
Meuse upės.

Berlyno radijas teigė, kad 
talkininkų kariuomenė iš 
laivų išsikėlė ir į Walche- 
ren salą, Schelde upės žio
tyse, Holandijoj. Kanadie
čiai per pylimą iš gretimos 
salos Z. Bevelando taipgi 
prisiartino prie Walcheren.1

Talkininkai užėmė Liesel 
miestelį ir Raamsdonką, 
Sprangą ir Waalwijką, pie
tiniame Meuse upės šone. 
Toliau į pietus amerikiečiai 
paėmė Les Poulieres ir įsi
veržė į St. Benoit.

1
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Roosevelt per Radi
ją Kalbės šį Ketvir
tadienį ir Šeštadienį

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas kalbės per ra
diją iš Baltojo Rūmo šį 
ketvirtadienį vakare, lapkr.

šeštadienį vakare prezi
dentas sakys radijo kalbą 
Fenway Parke, Bostone. 
Fenway Park, sportų sta- 
diumas, sutalpina dešimtis 
tūkstančių žmonių.

Kelionėje į Bostoną šeš
tadienį prez. Rooseveltas 
staptelės B r i d geporte, 
Conn., apie 10 vai. dieną, ir 
pasakys trumpą prakalbėlę 
nuo savo traukinio platfor
mos.

KARO VEIKSMAI PRŪSUOSE 
IR LIEPOJOS SRITYJE, 

LATVIJOJE
London, lapkr. 1. — Vo

kietijos radijas teigė, kad 
Sovietų kariuomenė per o- 
fensyvo mūšius užėmė po
zicijas 20 mylių į pietų ry
tus nuo Liepojos, vakari
niame Latvijos kampe, kur 
naciai visomis pusėmis ap
supti.

Vidunaktinis Maskvos ra
dijo pranešimas sakė, kad 
Rytų Prūsijoj eina smarki 
artilerijos dvikova.

Chinų Komunistų Vadas Šaukia Panaikint Vienos Chiang Kai-sheko Partijos Diktatūrą
Ir Ap vieny t Visą Tautą Kovai prieš Japoniją; Nurodo Dabartinę Suirutę

Ji
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Washington.— Chinų ko
munistų vadas Lin Tsohan

štai 
skelbia 
Veiklos

“Tiktai 28 milionai iš 80 mi- 
lionų piliečių dalyvavo balsa
vimuose 1942 metais. Už tai 
mes pralaimėjome. Mes gavo
me tokį Kongresą, kuris mums,
davė: taksų naštą ant darbo pasiuntė laišką Kuomintan- 
žmonių; skylėtą kainų kontro-'gui, valdinei Chinijos parti- 
lės aktą; suvaržytą kareivių jai,* šaukdamas paliuosuoti 
balsavimo teisę; Smith-Con- tą karštą nuo vienos Kuo- 
nally aktą prieš darbo unijas mintango partijos diktatū- 
.. ros, 0 sudaryti bendrą val-

“Jeigu jūs nebalsuosite ir š> įg vįs^ prįe§_japoniškų
(Tąsa 5-me pusi.)

ir streikus.

partijų ir grupių. Tas laiš-

kas buvo į radiją skaitytas 
Yenane, liaudiškos chinų 
valdžios sostamiestyje, 
šiaurvakariniame Chinijos 
plote. Laišką užrekordavo 
ir paskelbė Amerikos Fede- 
ralių Susisiekimų Komisija.

Lin Tsohan savo laiške, 
be kitko, sako, jog prie dik
tatoriškos Chiang Kai-she-

ko valdžios dabar Chinijoj 
“Visur reiškiasi politinis, 

ir kultūrinis

išsinarinimo
valdžios ir

karinis, ūkinis 
krizis.

“Pastebima 
ženklai tarp 
žmonių, tarp armijos ir gy
ventojų, tarp oficierių ir 
kareivių, tarp vienų oficie
rių ir kitų, tarp vienos ar-

rių prieš-japoniškų partijųmijos ir kitos.
“Vienintelė šiandien išei- ir grupių, nuo visų prieš- 

tis iš tokios padėties tai rei- japoniškų armijų, nuo visų 
kalauti, kad Chiang Kai- į vietinių valdžių ir nuo visų 
sheko valdžia ir Kuomin- patrijotinių organizacijų; 
tango partija tuojau atsisa- kad per tą suvažiavimą bū- 
kytų nuo savo vienos parti- tų sudaryta bendroji, sudė- 
jos diktatūros ir sušauktų tinę tautos valdžia, kuri pa- 
nepaprastų visos tautos at-| skelbtų naują politiką pa
stovų suvažiavimą nuo įvai-, darymui karinių, politinių,

ūkiniu ir kultūriniu permai
nų.”

Daily Workerio rašytojas 
Joseph Starobin, Chinijos 

dalykų žinovas, teigia, kad 
amerikietis gen. Joseph 
Stilwell, buvęs komandie- 
rius Chinijos-Burmos fron- 

(Tąsa 5-me pusi.)
<■■■' 'U
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Antras puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Prezidentas Rooseveltas priima sveikinimo ovaciją 
po jo prakalbos Foreign Policy Association’s bankiete, 
New Yorke. Prezidentas sumušė j dulkes republikonų 
pasaką, būk lapkričio 7-tos rinkimai neliečia Ameri
kos užrubežines politikos. Jis ragino suteikti teisę Jung
tinių Valstijų atstovui laisvai veikti pasaulinėj saugumo 
organizacijoj. Paveiksle matome (iš kaires i dešinę) : 
prezidentą Rooseveltą, vakaro pirmininką William W. 
Lancaster iš Foreign Policy Association, karo sekreto
rių (ministrą) Henry L. Stimson ir laivyno sekretorių 
James Forrestal. (Federated Pictures).

LINKSMAS PRANEŠIMAS
Viską priruošę Laisvės Jubilėjiniam Koncertui, turime 

malonumo pranešti, kad tikimės gražaus pasisekimo. 
Koncerto programos knygelė bus iš 76 puslapių, viršaus 
aštuonių šimtų dolerių įplauks už pasiskelbimus progra
mos knygelėje. Tai gražus ženklas organizacijų ir biz
nierių prieteliško atsinešimo linkui dienraščio Laisvės.

Koncerto įžangos bilietai gražiai platinasi iš anksto. 
Jau dabar aišku, kad turėsime daug publikos.' Turime 
pranešimų, jog bus svečių ir iš kitų miestų. Taigi kon
certe bus gražių pasimatymų.

Dėl programos, prašome atydžiai persiskaityti Kon
certo skelbimą. Matysite, kad tai bus graži, kiekvieną 
viliojanti programa. Pasirūpinkite ją išgirsti ir pama
tyti.

Dar kartą norime priminti, kad savo labui ir paleng
vinimui rengėjams įsigytumėte bilietus iš anksto. Nes 
sėdynės rezervuotos. Iš anksto pirkdami bilietus gausite 
geresnes vietas ir tuomi palengvinsite rengėjams, ma
žiau susigrūdimo bus prie durų laike koncerto.

Širdingai dėkojame už jūsų gražią materialę paramą 
ir prašome kooperuoti su rengėjais bilietų pirkimo rei
kalu. • P. Buknys.
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Visai Veidmainingas Argumentas
Vienas labai dažnai republikonų var

tojamas argumentas prieš CIO politinę 
veiklą, visai neišlaiko jokios kritikos, 
yra perdėm veidmainingas. Jie šaukia, 
kam Piliečių Politinės Veiklos Komite
tas prašo nuo piliečių po vieną dolerį dėl 
išrinkimo Roosevelto! Visi žino, kad tai 
nėra po prievarta reikalavimas. Tai yra 
prašymas ir raginimas. Kuris pilietis 
pritaria tai idėjai, aukoja dolerį; o ku
ris nepritaria, neduoda nei cento. Tai 
grynai savanoriškas dalykas.

Tuo tarpu republikonai nei žodžio ne
sako prieš tuos, kurie rinkimų kampani
jai aukoja tūkstančius dolerių. O nesa
ko todėl, kad tos stambiosios aukos be
veik išimtinai eina į republikonų parti
jos iždą išrinkimui Thomas Dewey. Štai 
kame visa paslaptis.

Štai tik keletas pavyzdžių, kaip pa
skelbta pačių republikonų: Pulk. Robert 
McCormick, Chicago Tribune leidėjas, 
Dewey išrinkimui aukojo $3,000; kapito
nas Joseph M. Patterson, leidėjas New 
York Daily News, aukojo $3,000; Ernest 
T. Weir, plieno kompanijos Weirton gal
va, aukojo $3,000; Joseph N. Pew, mul- 
tirnilionierius, aukojo $3,000; Ethel Pew 
— $5,000; Irene and Lammot du Pont— 
$4,000; David Rockefeller —$2,500.

Tai čia tik maža dalelė stambių au
kotojų. Ir tik tos aukos, kurias republi
konai nuo šių magnatų skelbia viešai. 
Nuo jų gaunamos Dewey išrinkimui 
sumos kitais keliais siekia milionus do
lerių. Sakoma, kad milionierius Pew De
wey kampanijon yra sukišęs tryliką mi- 
lionų dolerių.

Atgimusios Italijos Bėdos
Prieš kelias dienas Sicilijos salos sos

tinėj Palermo įvyko smarkus susikirti
mas tarpe armijos ir civilinių demon
strantų. Kareiviai nušovė devynioliką ci
vilinių ir 104 sužeidė. Tasai įvykis su
purtė naują, jauną Italijos valdžią, ku
rios pryšakyje stovi liberalas Bonomi.

Sąjūdis ir nelaimė kilo iš labai stip
raus siciliečių judėjimo už atsiskyrimą 
nuo Italijos. Tasai judėjimas, matyt, tu
ri giliai suleidęs šaknis Sicilijos žmonė
se ir su juomi bus gana daug bėdos ir 
ateityje. Separatistai reikalauja Sicilijai 
nepriklausomybės, visiško atsiskyrimo 

nuo Italijos. Tam, žinoma, priešinga Ita
lijos valdžia. Tam judėjimui nepritaria 
nei Anglija, nei Amerika. Sicilija jau la
bai seniai yra Italijos dalimi. Bet taip

pat senas yra judėjimas ir už atsiskyri
mą. Jis jau reiškiasi per paskutinius du 
šimtu metų.

Dabartinį sąjūdį už nepriklausomybę 
paakstino Talkininkų karo reikalai. Kai 
Italija buvo su Vokietija, Amerika ir 
Anglija turėjo ryšių su siciliečiais ir ak
stino juos kovoti už atsiskyrimą. To rei
kalavo karinė strategija. Juo daugiau 
suirutės Italijoj, juo stipresnis siciliečių 
bruzdėjimas prieš Mussolinį, tuo buvo 
geriau Talkininkams. Reikia atsiminti, 
kad kai Talkininkų jėgos įsiveržė Sici- 
lijon, tai gavo stipriausios paramos nuo 
salos gyventojų. Atsiskyrimo nuo Itali
jos judėjimo vadai manė, kad Talkinin
kai padės jiems pasiekti savo tikslą.

Betgi kai karinio reikalo nebeliko, kai 
norima išlaikyti Italiją čielybėje, dabar 
šis siciliečių judėjimas pradeda kenkti 
Jungtinėms Tautoms. Tas jau faktas, 
kad Talkininkų palaikoma ir įsteigta I- 
talijos valdžia turi tiek daug bėdos su 
tuo judėjimu, silpnina jos pagalbą karui 
prieš Vokietiją.

Tuo tarpu, pasak Overseas News 
Agentūros, Sicilijos separatistai savo 
demonstracijose nešioja tokias iškabas:

“Tegul gyvuoja Amerika! Tegul Gy
vuoja Britanija! Tegul gyvuoja Roose- 
veltas! Tegul gyvuoja Churchillas! Te
gul gyvuoja Atlanto Čarteris! Kiekvie
nos šalies žmonės pasirinks savo valdžios 
forma!” v

Kas Tuos Gandus Leidžia?
Neseniai buvo paleisti gandai, kad Ta

rybų Sąjunga vedanti derybas su buvu
siu Rumunijos karaliumi Carol, kuris 
gyveno Meksikoje, o dabar išvyko Por
tugalijon. Tuos gandus turėjo užginčyti 
Tarybų Sąjungos ambasadorius Wa
shingtone. Gromyko pasakė, kad Tarybų 
valdžia “neturi jokių ryšių su Carolu.”

Dabar leidžiami gandai Londone, kad 
būk ispanai monarchistai turėję pasikal
bėjimą su Tarybų Sąjungos pasiuntiniu 
Londone. Jie norį gaut Tar. Sąjung. pri
tarimą atsteigimui Ispanijoj monarchi
jos. Jie esą priešai gen. Franco ir esą 
pažadėję įsteigti Ispanijoj liberališką 
konstitucinę monarchiją.

Kodėl tie monarchistai jau taip “jla- 
mylėjo” Tarybų Sąjungą, kad jieško jos 
pritarimo? Todėl, girdi, kad jeigu jiems 
pritars Tarybų Sąjunga, tai nelieka abe
jonės, kad juos užgirs Amerika ir Ang
lija.

Tai jau kvailiausias argumentas. At
rodo, kad Amerikos ir Anglijos atsine- 
šimą linkui Ispanijos nustato Tarybų 
Sąjunga. Gi faktas yra, kad kaip tik 
santykių su Ispanija reikale yra griežtas 
pasidalinimas tarpe Tarybų Sąjungos, 
Amerikos ir Anglijos.

Pavyzdžiui, Anglija ir Amerika turi 
ryšius su gen. Franko valdžia. Tuo tar
pu Tarybų Sąjunga smerkia tą valdžią 
ir atsisako ką nors bendro su ja turėti. 
Net ir dabar Tarybų vyriausybė atsisakė 
dalyvauti šaukiamoje aviacijos konfe
rencijoj tik todėl, kad ton konferencijon 
yra užkviesta ir Ispanija.

Jeigu Londono gandų fabrikantų nuo
monė būtų teisinga, jog Amerika ir 
Anglija klauso Tarybų Sąjungos dėl san
tykių su Ispanija, tai jos jau seniai būtų 
nutraukusios visokius ryšius su genero
lu Franko.

paveikslas iš Filipinų parodo dalį galingos armados, kuri par-Šis, pirmiausis radio
vežė gen. Douglas MacArthur ir milžinišką armiją atgąl po virš dviejų metų ten 
nebuvimo. O kada tie laivai tapo priloduoti, jie, su šimtais kitų, dalyvavo įsiveržime 
į Leyte. (U.S. Signal Corps radiophoto per Federated Pictures).

GEN. DE GAULLE GAL 
VAŽIUOS MASKVON
Overseas News Agentū

ra praneša iš Londono to
kią žinią:

“Generolas de Gaulle gali 
važiuoti Maskvon tartis su 
premjeru Stalinu, vienu iš 
trijų didžiųjų vadų, su ku- 
riuomi francūzų vadas dar 
nėra matęsis. Taip rapor
tuojama iš Paryžiaus.

“Tėmytojai sako, kad a- 
pie tokią kelionę davė su
prasti pats de Gaulle, kuo
met spaudos konferencijoje 
pasakė: ‘Valstybių galvos ir 
ministerial yra jau daug 
važinėję ir galimas daiktas, 
kad panašių kelionių bus ir 
daugiau.’

“Paryžiuje yra stipri nuo
monė, kad de Gaulle turėtų 
važiuoti Maskvon išreikšti 
Tarybų Sąjungos žmonėms 
francūzų padėką už jų pa
galbą Franci jos išlaisvini
mui. Tokia kelionė, mano
ma, būtų didelės svarbos 
simbolis ir sustiprintų ry
šius tarpe tų dviejų kraš
tų.

“Tačiau jaučiama, kad 
tokia keĮionė turėtų supul- 
ti su praplėtimu pamatinių 
punktų dėl Europos ateities 
saugumo, kitais žodžiais, su 
pasirašymu kokios nors 
Francijos-Sovietų sąjungos.

“Ryšyje su tuo reikalu, į- 
domu pabrėžti, kad de Gau
lle spokėsmanas kapitonas 
Maurice Schumann, kalbė
damas per radiją iš Pary
žiaus, pareiškė, jog Euro
pos saugumas be Sovietų 
Sąjungos dalyvavimo yra 
negalimas.

“Tuo tarpu komunistų 
laikraštis L’Humanite ragi
na de Gaulle ir užsienio rei
kalų ministerį Bidault dėti 

visas pastangas, kad su
tverti ištisą lenciūgą euro
pinių sąjungų, kuriame sti
priausia grandis būtų tarpe 
Franci jos ir Tarybų Sąjun
gos.”

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Kam Hillmanas, o repub- 
likonams— kaulas gerklėje.

Mylėk savo artimą, kaip 
turčius svetimą triūsą.

Karo metu ir sienos turi 
ausis.

Išplepėta karo paslaptis, 
tai reiškia — žuvusi kario 
gyvastis.

Gaudo, kaip velnias dū
šia, o spekuliantas pelną.

Duok japonam skrepus — 
jie tau kailį išlups.

Giriasi, kaip japonai mū
šį pralairhėję.

Raudonarmiečiai su na
ciais ilgai vyžų nepina.

Buvo Plechavičius tiro
nas, bet ir jį nujojo šėtonas.

Kaip bus, taip bus, bet 
niekšai japonai dar gaus 
per nagus.

Kai skiedros krinta, tai 
meistras dirba.

Grobikiška galybė yra 
naciška silpnybė.

Akis už akį, dantis už 
dantį ir galas naciams už 
Hitlerį.

Prof. Krienas.

Žvalgai
Ne kiekvienas karys yra 

skiriamas į žvalgus. Tiktai 
drąsūs, atkaklūs, pasiryžę 
ir sumanūs kovotojai daly
vauja žvalgymo žygiuose.

Būrys, kuriame teko būti 
žvalgu Bružui, gavo įsaky
mą išžvalgyti priešo ugnies 
taškus netoli vieno baltaru
sių kaimo. Prieiti prie šio 
kaimo buvo labai nepatogu: 
aplinkui lygumos, dešinėje 
pusėje vingiavosi negilus, 
bet dumblėtas ir platus upe
lis, kurio pakrantėse augo 
nendrės. Čia buvo vienin
telis kiek saugesnis priėji
mas prie kaimo.

Dalis žvalgų pasiliko prie 
upelio kranto, o kiti brido 
šaltu pavasarišku vande
niu. Pasitaikydavo, kad vie
nas, kitas žvalgas, patekęs 
duobėn, pasinerdavo visas 
vandenyj su galva ir tik iš 
lėto slinko pirmyn kyšo junti 
viršum vandens paviršiaus 
ranka su automatu. Plauk
ti buvo negalima, nes tekš- 
lenimas galėtų atkreipti 
priešo dėmesį. Žvalgai jau 
buvo, beveik, perbridę upelį 
ir klampojo dumble tarp au
gančių nendrių. Bet prie pat 
kranto, priešo pusėje, kaž 
kas; sukosėjo. “Vokietis”— 
dingtelėjo žvalgams į galvą 
ir visi sustojo. Geriau įsi
klausius išgirdo žingsnius 
ir tylų šnabždesį. Nei pir
myn slinkti, nei atgal bris
ti. Stovėdami vandenyje iki 
pažastų, kalendami danti
mis ir drebėdami visu kūnu, 
žvalgai laukė, kol nutols 
žingsniai. Bet praėjo gera 
valanda, o pakrantėje vis 
tebežingsniavo. Davus bū
rio vadui įsakymą, žvalgai 
ėmė trauktis atgal.

Užsispyręs žemaitukas— 
žvalgų būrio vadas, ryžosi 
žūt būt, tą naktį gauti rei
kalingas žinias. Drąsūs 
žvalgai, peršlapę, sušalę, 
padarę nemažą vingį per
brido upelį kitoje vietoje ir 
tylomis nusėlino prie vokie
čių apkasų. Prišliaužę ne
toli jų apkaso, pamatė sto
vintį didelio ūgio vokietį, 
kuris kaž kodėl labai ramiai 
į nieką nekreipdamas dė
mesio, vaikštinėjo prieš ap
kasus. “Tai žioplas”— pa
galvojo Bružas ir judesiais 
davinėjo draugams ženklus, 
kokiu būdu geriausia nuim
ti vokietį. Bet iš užpakalio 
greit prišliaužė Kantaru- 
kas ir šnipštelėjęs Bružui, 
parodė šmėkčiojančius vo
kiškų automatininkų silue
tus, kurie, matyti, norėjo 
apsupti mūsų žvalgus. Pa
matę gręsiantį pavojų, žval
gai paskubomis nušliaužė 
atgal. Vokiečiai ėmė šaudy
ti iš automatų. Nakties ty
loje tratėjo ir tratėjo, tai 
trumpomis, tai ilgomis seri
jomis automatai. Pradėjo 
šaudyti ir vokiškas sunku
sis kulkosvaidis. Žvalgai 
pasislėpę už kauburėlio at
sišaudė.

— Na, ir gudrios gyvatės, 
— pasakė sužeistas į koją 
žvalgas, — tur būt, paste
bėjo mus ir tyčia liepė tam 
vokiečiui, žioplinėti prieš 
apkasus, kad mes jį pultu
mėme, o paskui būtų mus 
visus maišan sumurkdę.

— Niekis. Palauk, dar 
pamatysi, kas gudresnis: 
vokietis ar lietuvis, — at
sakė žemaitukas, žvalgų 
grupės vadas. — Šiandien, 
be abejo, nieko . nepavyks. 
Griškime. Bet rytoj...

Kitą naktį žemaitukas su 
keliais žvalgais nušliaužė į 
priešo užnugarį, užtiko lai
dus, perpjovė juos ir neto
liese pasislėpė. Po nekurio
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J. Karosas.

laiko, prisilaikydamas lai
do, ėjo vokietis tikrinda
mas, kurioje vietoje yra su
gadintas laidas. Priėjus 
jam arčiau, šoko ant jo iš 
užpakalio žemaitukas, vik
riu judėsiu užčiaupė jam 
rankšluosčiu burną, perver
tė jį žemėn ir įsakė šliaužti 
mūsų apkasų linkui. Vokie
tukas kiek dar spyrėsi, mo
javo rankomis, bet pamatęs 
atstatytą į jo smilkinius au
tomatą, nurimo ir klusniai 
vykdė visus duodamus ran
kos judėsiu įsakymus.

— Na, kas gudresnis? — 
juokėsi žemaitukas, atvedęs 
belaisvį į štabą. — Vokie
čiai, be abejo, yra gudrūs, 
bet jų gudrumas dažnai bū
na gremėzdiškas. Jie apžio
ja daug, bet nuryti nepajė
gia. O mes, kaip matai, — 
parodęs į sumišusį vokietu
ką, — kukliai ir švariai.

Po smarkaus artilerijos 
ir minosvaidžių apšaudymo 
nuščiuvo visi vokiečių ug
nies taškai. Atrodė, kad vo
kiečiai pasitraukė iš kaimo. 
Bet vadovybė, žinodama 
vokiečių gudrybes, pasiun
tė kelius žvalgus sužinoti, 
ar nėra kur nors pasislėpę 
dar vokiečių automatinin
kai ar užmaskuoti jų slapti 
ugnies taškai.

Žemaitukas su keliais 
žvalgais atsargiai tikrino 
kiekvieną namą. Įeiti vidun 
buvo pavojinga: vokiečiai 
dažnai užminuodavo duris 
ir mažiausias neatsargu
mas — sprogdavo mina. 
Pravėrę truputį duris ir į- 
kyšę automatus per langą, 
sušukdavo: “Haende hoch!” 
Ir jei niekas neatsiliepdavo, 
pamažu ir atsargiai įeidavo 
vidun.

Vieno namo, stovėjusio 
ant aukštumėlės, rūsyje bu- 

įVo nedidelis langelis, iš ku
rio buvo labai patogu šau
dyti. Žemaitukas, turįs di
delį patyrimą dar iš Oriolo 
fronto, nėjo stačiai, o apė
jęs su draugais trobą, tyliai 
įlindo pro langą j kambarį 
ir virtuvėje, kur buvo įėji
mas į rūsį, atstatęs automo- 
ta sušuko: “Haende hoch!” 
Iš rūsio pasigirdo balsai: 
“Rus! Rus! Niestreliaj!” ir 
iš lėto, išsirioglino šeši išsi
gandę vokiečiai, manydami 
esą skaitlingo raudonarmie
čių būrio apsupti.

Išžvalgius visą kaimą ir 
pranešus vadovybei, žval
gai gavę naujus įsakymus, 
nuėjo juos vykdyti.

Binghamton, N. Y
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Skyriaus susirinki
mas įvyko spalių 22 d., Lie
tuvių svetainėje. Gaila, kad ne 
nuo visų organizacijų dalyva
vo atstovai.

Komit. raportavo, jog nuo 
parengimų liko pelno ir taip 
surinkta visokiais būdais aukų, 
kad susidarė $676.97. Į Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to centrą pasiųsta $612.69. 
Įvairios vietinio komiteto išlai
dos, kaip tai, drapanų pasiun
timas j centrą $37.99 
iždininkę yra $26.29.

Drabužių pasiųsta į 
apie 2,000 svarų. Senų 
tų) pasiųsta apie 1,500 svarų 
ii- kelį šimtai svarų, kuriuos 
aukavo mūsų nuoširdūs biznie
riai L. U. šimuliunai ir J. M. 
Kazlauskai. Tai vienatiniai 
mūsų mieste lietuviai biznie
riai, kurie aukavo Lietuvos 
žmonių aprengimui tiek daug 
naujų drabužių.

Dėvėtų drabužių aukavo A. 
B. ir V. Zmitrų šeima — dvi 
dėžes ir 1 čeverykų. Per drg.

(Tąsa 5-me pusi.)
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The Feepie's
President

> In as difficult times as ever in the history of our
country, the people have found in President Roosevelt 
the kind of leadership that has best expressed their 
hopes and aspirations and best served their interests.

The American people will choose Mr. Roosevelt for 
their next president because he has shown by his record 
that he is building the foundations for peace.

They will choose Roosevelt because with him, the 
people of our country have made greater progress to
ward the right to jobs and the right to security than 
in any previous period in America’s history.

President Roosevelt speaks for the American people 
when he says: “Americans do not want another war. We 
believe that is possible if we live in friendship with the 
people of England, Soviet Union, France, China and 
other countries.”

Under the leadership of Roosevelt as president the 
American people “are prepared to meet the problems of 
peace in the same bold way that they have met the prob
lems of war.”

Faith in the American People
“The American people have a good habit” said our 

President, “the habit of going right ahead and accomp
lishing the impossible.”

In the United States there will be a period of un
employment in the transition from war-time to peace
time industry. Not only business needs, but human needs 
above all else will have to be met. The President’s Second 
Bill of Rights provides a program for that period and 
for a long time thereafter. Hit faith in the people is 
something that the workers will need to mainain and im
prove their standard of living in the post-war period. 
Thomas Dewey as president does not offer that guar
antee.

LABOR MUST BE MADE
ESSENTIAL PART OF GOVERNMENT

_____________ 0——------------------------------- —  --------------------- .

Homes and Jobs
“When we think of the 

America of tomorrow, we 
think of many things. One 
of them is the American 
home. Millions of our people 
have never had homes wor
thy of American stand
ards.” One million new 
homes a year for at least 
10 years is Roosevelt’s 
program.

“America must remain 
the land of high wages and 
efficient production. Eve
ry full-time job in America 
must provide enough for a 
decent living. And that 
goes for jobs in mines, of
fices, everywhere where 
men and women are em
ployed.”

Protecting America poison our atmosphere, will 
Cooperation with our not perish by artillery fire, 

neighbors to preserve peace ls it an accident that native
and promote international .fascist elements support 
trade has been a foundamen- Dewey for president? We 
tai aim of the Roosevelt need the leadership of Pre- 
Administartion. sident Roosevelt if we are

The Soviet government 
was recognized opening a 
huge avenue for American 
exports and laying the 
basis for the present joint 
fight against fascism—our
common enemy.

e Lend-Lease was estab- 
♦ lished to enable our allies to 

fight, Roosevelt helped to 
solidify the coalition war
fare which has brought the 
enemy to the brink of de
feat.

Labor’s Rights
For the first time in our 

history, the federal gov
ernment recognized and 
protected the right of wor
kers to join trade unions of 
their own choice. The 
unions have grown from 
two and a half million in 
1932 to over 12,000,000 in 
1944. The Roosevelt admi
nistration secured the pas
sage of the Fair Labor 

* Standards Act which puts 
“a floor under wages and 
a ceiling over hours”. It

h----------------------------------------------
secured the passage of the 
Social Security Act which 
established unemployment 
insurance and help to the 
aged.

The World of Tomorrow
A secure America de

mands full production with 
'jobs for all in the post-war 
days. But Republicans in 

I Congress killed legislation 
designed to reconvert our 
industries quickly and effi
ciently to prevent unem
ployment. The Republicans 
voted for a depression. And 

J Dewey has not renounced 
them.

Nazi and Japanese invad
ers may be driven out with 
tanks, ships and planes, but 
microbes of fascism which

to clean out from govern
ment and all other positions 
of importance, any and all 
native fascists. That we 
must do to have a decent 
world of tomorrow. A du
ty to ourselves, to our fa
mily — is to vote for 
Roosevelt on Nov. 7th.

“Today everything we do 
— is devoted to the most 
important job before us,” 
our President tells us. 
“Winning the war and bring
ing our men and women 
home as quickly as pos
sible.”
COMMENTATORS WHO SPREAD 

DISUNITY.
WRITERS’ WAR BOARD RE

PORT Oct. 1st states: “Upon Close, 
WEAF-NBC, commentator sponsor
ed by Schaeffer Pen, also WOR- 
Mutual for Lumberman’s Casualty, 
consistently parallels Axis propa
ganda in casting suspicion 'on our 
allies, thereby spreading disunity 
and threatening victory and perma
nent peace. Boake Carter WOR- 
Mutual, commentator with local 
participating sponsors, preaches 
distrust of our United Nations 
partners and fosters anti-labor pre
judice.”

(From "IN FACT," 25 Astor Pl., N.Y.C.)

OUR BATAAN
HEROES

The press of all democratic 
lands, including Great Britain 
and the Soviet Union are prais
ing the American victory over 
the Japanese Navy.

There were many heroes of 
Bataan among our boys who 
landed at Leyte in the Phil- 
lipine islands.

“We shall free the enslaved 
peoples. We shall restore stol
en lands and looted wealth. 
We shall strangle the Black 
Dragon of Japanese militarism 
for ever.”

These were the words of 
President Roosevelt in the 
wake of this great event that 
marks the beginning of the li
beration of the peoples of the 
Pacific. It gives heart to the 
courageous Filipinos who nev
er ceased fighting the Japan
ese. It is an example for our 
Dutch and British allies to fol
low, in their policy regarding 
the peoples of the Far East.

This event is a great tribute 
to the planning of our mili
tary leaders and to the fore
sight of President Roosevelt. It 
is a refutation of Thomas 
Dewey’s false charge that 
General MacArthur’s front 
was being neglected.

It is still going to be a hard 
fight. We can make our con
tribution by more blood do
nations to the Red Cross. Do 
not delay. Do it today.

TO AIDO CHORUS MEMBERS
To those Chorus members 

who do not or cannot read 
Lithuanian:

Our Chorus’ rehearsals are 
being held every Friday, 8 
P.M., at Laisve’s Hall, 419 
Lorimer St., Brooklyn. Make 
it a point to be present, also 
.please try to bring new mem
bers into the Chorus.

At present we are preparing 
ourselves for Laisves’ Concert, 
Nov. 12. Later, on Nov. 25th 
we will have our own concert. 
We have some more invita
tions to participate in pro
grams, all of which makes it 
imperative for all the present 
members as well as those who 
are, interested in songs and 
singing, be present at each 
rehearsal.

Will be seein’ you Friday 
evening at rehearsal, I hope!

Chorus’ Corespondent.

ECHO OF 
HITLER’S
“Divide and 
'Conquer”

Excerpts From Some Lithuanian 
Newspapers.

Keleivis, So. Boston, Mass., Oct. 
18th:

“Baltic countries waiting for up
rising against Russians.”

Sandara, Chicago, Ill., Oct. 20th:
“Churchill and Eden in Moscow 

are dividing up (he Balkans with 
Stalin.”

Dirva, Cleveland, Ohio, Oct. 20th:
“Defeat of : Hitler which is not 

far away, and even defeat of Japan, 
will not bring peace.” (Editorial 
accusing Soviet Union of oppression 
of small nations.)

Vienybe, Brooklyn, N. Oct. 
13th:

If Great Britain concedes Lith
uania as Soviet—

“Soon, we may have to do busi
ness not with Hitler, but with Sta
lin.”

“Will the British and the Ame
ricans fight then?”

In an article signed by J. Smeto
na, the Vienybe writes that this 
war docs not promise peace if the 
Soviet Union does not change its 
plans. “Leaders of the Kremlin 
should be turned over for trial as 
war criminals, then peace could be 
had.” The writer falsely states 
that in European countries taken 
by the “bolsheviki there is terror 
and mass murders.” He says that 
in 1939 the Soviets “murdered 10,- 
000 Poles at Smolensk.” That “60,- 
000 Lithuanians were exiled from 
Lithuania” by the Soviets and that 
the majority of these were tortured 
to death. “The executioners of the 
Russian nation did not, defeat Hit
ler—it was the Russian nation who 
did this,” be writes about the Soviet 
leaders. He is against cooperation 
by other nations with the Soviet 
Union now and after the war.

Amerika. Brooklyn, N. Y.,: Oct. 
20th:

That soldiers in their fox-roles 
wonder, “Am I fighting and probab
ly will die . so that a number of 
countries in (Europe will be enslaved 
anew?” (In editorial dealing with 
the alleged terror by the Soviet 
government in the Baltic countries.)

Naujienos, Chicago, Ill., Oct. 23rd.
“This Moscow conference (Recent 

conference of Stalin and Churchill), 
was a division of war booty bet
ween two imperialist countries.” In 
essence it is the same kind of a 
conference held in Moscow in 1939 
between Molotov ond von Ribben- 
trov. Only now one partner has 
been changed, “Then is was the 
Nazi, now it is the British.”

Stalin’s purpose this time was to 
get Britain’s saction for the booty 
“recognized” for Russia by Hitler. 
It seems that Churchill’s answer 
was “I am happy to serve you.”

LABOR-II*ATERS ENDANGER 
LIBERTIES.

Senator Joseph II. Ball,
“The rights and liberties of the 

American people are in far less 
danger from the little handful of 
Communists on the outer fringe of 
the New Deal than they are from 
the rabid isolationists and labor 
haters who unfortunately occupy 
positions of much greater influence 
in Mr, Dewey’s campaign,”

The Labor Policy of the Late 
Wendell L. Willkie Rejected 
by Dewey’s Republican Bosses

A 1944 Republican platform 
should acknowledge the neces
sary requirements for the pro
tection of labor under condi
tions existent today—not yes
terday. Some of them are: The 
continuance and improvement 
of a Federal Wage and Hour 
Law, and federal regulatory 
machinery for its interpreta
tion and enforcement. How
ever, it should be remembered 
that no law, sponsored by 
business or labor, is a good 
law which creates in the mind 
of either the justifiable belief 
that fair and impartial treat
ment cannot be obtained under 
it. Compulsory social insurance 
must be broadened in their 
base and progressively ex
panded. Coercive legislation 
such as the Smith-Connally 
Act which is both unwise and 
unenforceable should be re

APPEAL FOR UNITED RELIEF
Christmas Clothing Drive

Big Success
Mrs. V. Tysliava in the VIENYBE for October 20th accuses 

the chairman of the ALT—American Lithuanian Council, L. 
Simutis, of deceiving the Lithuanian people.

In a mass meeting in Brooklyn, N. Y. Simutis requested the 
audience to contribute for Lithuanian aid saying that the ALT 
needs “$50,000 to aid Lith-®
uania.” But why does he not 
tell the truth about how that 
money will be used, asks Mrs. 
Tysliava. It will be used “not 
to aid Lithuania but for ALT 
purposes.”

Inthis Brooklyn meeting, 
$200 was taken in the collec
tion. Mass meetings have been 
held in a number of cities in 
Lithuanian communities, 
where collections for Lithuan
ian relief have been made. AH 
these meetings have the same 
main feature, slinging mud at 
the Soviet Union.

L. Simutis is also a member 
'of the United Lithuanian Re
lief Fund. This Fund will soon 
launch a drive for clothing in 
the United States. For this the 
National Wai’ Fund budget al
located $10,000. At meetings 
where relief is collected for 
Lithuania now, the people are 
asked to either hold the cloth
ing they intend to donate, or 
to turn it in during the drive, 
and the clothing will be stored 
away and held until the So
viet government will meet the 
demands of the leaders of the 
Fund. These demands include 
that the Fund officials and 
not the Lithuanian government 
distribute the relief to people 
in Lithuania.

This is an indirect appeal 
not to give clothing to the 
Committee to Aid Lithuania 
under the chairmanship of Mr. 
Anthony Bimba. This Commit
tee has received acknowledge
ment fro mpartisans in Lith
uania and from Lithuanian 
formations in the Red Army 
as to the receipt of five ship
ments of supplies. The 6th 
shipment was addressed to li
berated Vilnius, the ancient 
capital of Lithuania. The cam
paign for the 7th shippment 
of supplies is now in progress 
and the results are unpreced
ented. In Philadelphia at a 
meeting addressed by Mr. So- 
lomskas, $937 for clothing 
was contributed. Lithuanians 
in Connecticut contributed 
$1500. in the past two months 
for clothing. Lithuanian farm
ers from Scottville, Mich, gave 
$100. for clothing. Similar re
ports are coming from many 
other cities.

At the Brooklyn meeting on 
Oct. 18th, Simutis tried to in
cite a lynch spirit against Mr. 
Bimba. “Nukryžiavokit jį”— 
crucify him, he called to the 
audience.

pealed. For labor’s inherent 
right to strike, which it has 
voluntarily abandoned during 
the war, is the basis of all 
its rights and must not be out
lawed merely because the Ad
ministration has created an 
atmosphere in which strikes 
are inevitable.

Industry must convince la
bor that it is prepared per
manently to accept the basic 
principles of collective bar
gaining and unions must bo 
assured that the period of 
transition to peace will not 
be used as in 1919-20 to de
stroy the organizations they 
have built.

Labor also has aspirations 
which are not only just but 
indispensable to the health of 
a society marked by wide 
economic fluctuations. For in
stance, an annual wage to 
those who work in plants with 
long seasonal or periodic shut

Mr. Bimba wants unity am
ong Lithuanian Americans for 
Lithuanian relief. Again and 
again he has made this pro
posal in the press. When the 
National War Fund’s budget 
for the United Lithuanian Re
lief Fund became known, Mr. 
Bimba brought to the notice 
of the President’s War Relief 
Control Board that it was not 
properly informed about Lith
uanian refugees. At the same 
time, he asked the National 
War Fund to help in bringing 
about one committee for Lith
uanian relief that would car
ry on its work without politic
al consideration.

Out of a budget of $135,- 
000. besides the $10,000. for 
a clothing drive, only $12,500. 
is allocated for relief for Lith
uania. The balance, minus 
funds for publicity and other 
expenses, is for Lithuanian re
fugees in South America, Ita
ly, France, Spain, Portugal, 
Sweden and Switzerland.

The distribution of funds in 
the budget clearly indicates 
that the Fund is established 
for relief of Lithuanians who 
are not in Lithuania. The Fund 
js mis-named and its function 
is not properly presented to 
the American people. Further
more, Lithuanians know that 
there are no Lithuanian war 
refugees in the countries 
named in the budget to war
rant a special Fund in the 
United States for that pur
pose. A fund is essential, for 
the relief of Lithuanian war 
refugees who are in Lithuania, 
in parts of the Soviet Union. 
These are now returning to li
berated Lithuania.

Lithuanians everywhere re
member that the American 
and British press carried the 
news in 1940 about Lithuan
ians who organized pro-Nazi 
propaganda bureaus in the 
countries above named. These 
individuals ran away from 
Lithuania at the time the Sme
tona government was over
thrown.

There is a craving among 
Lithuanian Americans that this 
unfortunate situation in Ame
rican Lithuanian relief work 
be remedied soon. They feel 
that it is a service to our 
united American relief to do 
so. That is why many have 
written letters to the Presid
ent’s Board and to the Nation

downs seems fair and neces
sary. And our post-war econo
my must be built on a high 
wage level if we hope to fur
nish a market for the goods 
of an expanding peace-time 
production. Our wheels can 
keep turning only if our work
ers can keep spending .

Labor-management coopera
tion has proved fruitful during 
the war. The more it is con
tinued and developed after 
the peace the less neccessity 
there will be for government 
intervention in industrial re
lations. It is time for both la
bor and management to grow 
up, to recognize each other as 
essential factors in the same 
basic enterprise — United 
States industry — and to set
tle their affairs among them
selves without recourse to gov
ernment.
From “An American Program” 
By Wendell L. Willkie 
Simon and Schuster, Inc.

THE WALLS WILL TUMBLE 
DOWN UPON THEM

Roy Mizara, the editor of
the LAISVE predicts that the 
Catholic leaders in Lithuania 
will be loyal to the Soviet gov
ernment of Lithuania. He says 
they will cooperate with the 
government to rehabilitate 
their country. This prediction 
is based upon the presence of 
a Catholic priest on the Lith
uanian Commission to investi
gate the Nazi atrocities com
mitted in Lithuania. This 
priest would not serve without 
the consent of the Church.

Lithuanian American Cath
olics could give strong and de
mocratic support to the peo
ples in liberated Lithuania, if 
Lithuanian Catholic leaders in 
the United States would fol
low the example of their col
leagues in Lithuania, says R. 
Mizara. Instead, they have 
adopted a harmful attitude to
wards the people of Lithuania.

When the war is over, says 
Mizara, Lithuanian Americans 
will want to get in touch with 
their relatives and friends in 
Lithuania. The handful of 
Catholic leaders in this coun
try, such as Laucka, Simutis, 
Prunskis, etc., who keep the 
people divided, will be pushed 
aside. And the wall of lies 
that these leaders have erected 
around Soviet Lithuania will 
come crumbling down upon 
them. The truth will emerge 
and will unite the people of 
Soviet Lithuania with their 
brothers and sisters who came 
to this country to make it their 
home. Lithuanian Americans 
are for the friendship of coun
tries which is the basis for 
the future peace. They do not 
support those who sow the 
seeds of disunity.

Attorney General Francis Biddle 
stated that red-baiting provides a 
“temporary war cry for the Re
publicans,” and that is “simply a 
lot of nonsense.”

al War Fund about this matter. |
The Association of Lithuan

ian Workers, a fraternal or
ganization with a membership 
of 9000 members, has asked I 
the President’s War Relief 
Board to help bring into ex
istence one committee for 
Lithuanian relief..

Roy Mizara, its president 
and John Gasiunas, its secret
ary wrote to the President’s 
Board: “we stand for one 
united relief fund for the 
people of Lithuania around 
which all Lithuanians could 
rally. Your honorable institu
tions, we honestly believe, 
could properly do this. This 
is why we sincerely request 
you to use your influence to I 
establish such a united relief 
committee which would have 
the confidence of all Lithuan
ians of America.”
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Klebonas Morkūnas
PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)
— Klebone, — prakalbo antrasis. Ir 

tik iš balso Morkūnas pažino, kad tai se
nio Malato sūnus, vyresnis policininkas. 
— Mums reikalingas arklys. Sužeistą 
partizaną pagavom.

— Jis gali mirti, — pridūrė Dumša.— 
O dar be tardymo.

— Ponas majoras įsakė jį surasti ir 
pristatyti gyvą.

Žengęs keletą žingsnių į priekį, klebo
nas pamatė ant sniego gulintį žmogų. 
Jis dar nekrutėjo. Iš karto buvo matyti, 
kad jis silpnas ir sunkiai sužeistas, nes 
gulėjo kraujo klane. Klebonas pasilenkė. 
Sužeistasis pakėlė galvą ir vėl sukniubo 
į sniegą.

— Iš kur jis?
— Iš miško. Norėjo pabėgti, bet šliau

žė, šliaužė pro apsupimą ir paklydo, — 
drąsiai atsakė Malata.

— Kas jį pašovė?
Policininkai tylėjo.
— Ką gi judu norit su juo daryti?
— Nuvežti pas vadą, — netvirtai at

sakė Dumša.
Klebonas dar žemiau pasilenkė. Sužei

stasis visas virpėjo ir sušalusiomis, pa- 
mėlinavusiomis rankomis konvulsingai 
gniaužė sniegą.

Tas konvulsingas sužeistojo drebėji
mas, tos rankos bejėgiškai gniaužiančios 
sniegą, tas paskutinis noras ištrukti iš 
savo budelių rankų, tas troškimas gyven
ti, kurį klebonas pastebėjo mirštančiojo 
akyse, jį sukrėtė. Jam net pasirodė, kad 
jis jį yra kažkur matęs, su juo šnekė
jęs...

Klebonas atsistojo ir tarė tvirtai: — 
Motiejau, patiesk gūnią. O judu,—atsi
grįžo į policininkus. —Neškit jį į roges. 

’ Policininkai paėmė sužeistąjį vienas 
už kojų, kitas už galvos— ir pakėlė nuo 
sniego. Sužeistasis suvaitojo, bet sukau
pęs jėgas stipriai spyrė Malatai į pilvą.

— Mat koks! — sugriežė dantimis po
licininkas. — Palauk!

— Neguldykit, bet sodinkit.
Pasodino. Bet sužeistasis pats savo 

jėgomis nebesilaikė. Iš jo kojų ir krūti
nės sunkėsi kraujas. Jis susmuko.

— Prie pirštų kraujas limpa, — pik
tai suurzgė Malata. — Tfu, tokia tarny
ba!

— Apsigniaužysi.
• Klebonas atsisėdo greta sužeistojo, 
dešiniąja ranka prilaikydamas, kad jis 
nepavirstų.

— Motiejau, važiuok.
** — O mes? — nustebo Malata.

— Jei arklys paveš, sėskit.
Policininkai susėdo. Kumelaitė vos vos 

bepatraukė roges. Batuotos policininkų 
kojos vilkosi sniegu.
>— Pavežkit iki dvaro rūmų, — kalbi

no Dumša kleboną, — o paskui mes at-

leisim. Man rodos, kad jis bus “žalgirie
čių” vadas...

— Motiejau, į kleboniją.
— Kunige!—staiga nušoko Malata ir 

čiupo arklį už vadžių. Nušoko ir Dumša.
— Klebone, mes tarnautojai... Parei

ga.
5— Prakeiksiu! — sugriaudė klebonas, 

visas virpėdamas. — Tai jūsų pareiga 
žudyti beginklį žmogų? Prakeiksiu, pa- 
nie!

Klebonas taip pat iššoko iš rogių. Su
žeistasis laikėsi kruvinom rankom įsiki
bęs į rogių atlošą ir degančiom akim 
žiūrėjo į policininkus.

Dumša kiek pasitraukė ir dairėsi ap
linkui. Tik Malata su šautuvu rankoje 
stovėjo, kaip stulpas.

— Jauti tu, — vis labiau nirto klebo
nas, — prieš kunigą ginklą keli, a?

— Klebone, valdžios įsakymų mes tu
rime klausyt. Jis partizanas, — neužsi
leido Malata.

— Petrai, — prašneko Dumša, — nie
ko nematyt. Žinai...

— Aš pareigūnas!
— Saugokis, Malata. Su savo žmogum 

taip elgies, su lietuviu!
Klebonas priėjo prie Mala tos.
— Eikit, panie, ir pasakykit, kad ne

suradot ir nematėt. Juk žinot, kad jį 
kankins, pakars. Vardan tėvo, dievo ir 
sūnaus, šventosios dvasios, amen.

Klebonas persižegnojo balsu ir taip 
iškilmingai, kad Dumšai nugara šaltis 
perėjo. Jis palengvėl ėjo atgal.

1 — Klebone, tamsta kunigas... Aš... gin
klo pavartoti nenoriu... — sumikčiojo 
Malata, — bet... pranešiu. Ir Dumšą at
siminsi !

— Žaizdas, jam perrištam, parmazone 
tu, o ne grąsintum. Bėk, pranešk, kad aš 
mirštančiam žaizdas perriša, pranešk. 
Ateis laikas, ir tu nerasi pasigailėjimo!

Sužeistasis suvaitojo. Klebonas įšoko į 
roges ir vėl laikė jį, kad būt lengviau 
sėdėt. Malata kurį laiką stovėjo, nebeži
nodamas ką daryti. Iš padilbų jis žval
gėsi, ar nepasirodys vokiečių kareivis.

— Perrišiu žaizdas, pamaitinsiu, o pa
skui galėsit, jei visiškai sąžinės nebetū- 
rit, žudyti. Važiuok!

Rogės nučiuožė klebonijos link. Sužei
stasis stipriai laikėsi viena ranka į ro
gių atlošą, čia sukniubdamas, čia atgi- 
jančiomis akimis pažvelgdamas į klebo
ną. Malata nuėjo.

Policininkų šešėliai čia susiliedavo, čia 
vėl išsiskirdavo, lyg du juodi taškai 
balto sniego beribėje.

Grįžęs namo, klebonas Malvinai ir Mo
tiejui įsakė sutvarstyti sužeistojo žaiz
das, pamaitinti ir paguldyti prieškamba
ryje, o pats nuėjo į miegamąjį. Ten il
gai degė šviesa ir užgeso tik pirmiesiems 
gaidžiams pragydus.

(Bus daugiau)

Prezidentiniai Rinkimai
Philadelphijoj a p s i 1 a n kė 

prezidentas Rooseveltas, kuris 
kalbėjo Shibe Parke. Susirinko 
apie 150,000 žmonių. Išvedžio- 
tojais į sėdynes buvo gimnazi
jos studentės-katalikės. Lietu
viški kunigai nusistatė prieš 
Rooseveltą.

Philadelphia Inquirer skai
tau trumpą laišką iš Harpers 
Ferry, Va., Oct. 19 parašytą. 
Jį pasirašo “Roosevelt Man,” 
rašo:

“Jei Dewey būtų kur nors 
kitur, apart Jungt. Valstijų, 
tai jis būtų sušaudytas ar pa
kartas už nustatymą žmonių 
prieš prezidentą laike karo. 
Kiek Rooseveltas padarė gero 
šiame kare, tai nėra nei ma
žiausios abejonės. Jis apsaugo
jo jūsų pinigus bankuose, kur 
pirm užimant jam ofisą bankai 
nusinešė jūsų pinigus. Jis pa
gelbėjo geležinkeliečiams iš
gauti pensiją. Jis pagelbėjo iš
gauti Social Security. Ar tu at
simeni republikonų prižadą “į 
kiekvieną puodą vištą?”... 
Well, prie jų buvo kiaušinis 
prasmirdęs ir vištos galva ne
nukirsta.” šitokių laiškų tel
pa daug ir republikonų spau
doj.

Spalių 25 d., ant lietuviško 
radio, seniai prapuolęs ir la
bai mažai lietuviams žinomas, 
advokatas šlikas, kalbėjo už 
republikonus.

Jis mano, kad Dewey lai
mės. Jis, išsispaviedojęs, pasi
sakė, kad visada buvo demo
kratas, bet jam jie nusibodo, 
nes demokratai pamiršo jį ir 
per tą laiką nesuteikė nei ma
žiausios vietos.

Chaladinas bandė kandida
tuoti pietinėje dalyje už fna- 
gistratą ir kitokius pareigūnus, 
bet nei pas demokratus, nei 
pas republikonus nebuvo i iš- 
0

rinktas; o tų lietuvių tautiečių 
per mažai buvo ir jų didžiuma 
ignoravo jį ir lietuviai labai 
gerai žino kodėl. . .

“Pagarsėjęs” Pascholl, ku
ris iškėlė muštynes Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komiteto susirinkime, perei
tuose į majorą rinkimuose net 
lapelius buvo pasigaminęs, kad 
ir jis kandidatuoja už “majo
rą.” Gerai, kad neišrinko, nes 
būtų, nelikę lietuvių, jis būtų 
visus išdaužęs. Tik sarmatą bū
tų padaręs lietuviams, kuris 
nemoka lietuvių kalbos, o ir 
anglų labai ubagiškai rašo.

Šitokių “profesijonalų” lie
tuvių Philadelphijoje netrūks
ta, kurie nori būti išrinktais ir 
valdonais. Ne dyvai, kad jie 
nori ir Lietuvą valdyti. . .

Šie profesijonalai nusišpici- 
no lietuvių pasitikėjime, net 
pašalpinėse draugijose ir kito
se organizacijose. Šiems pro- 
fesijonalams reikalinga doros, 
sąžinės, prielankumo ir teisy
bės mokykla, mokykla lietuvių 
kalbos, tai tada gal jie pasi
taisytų.

Lietuviai piliečiai, neklausy
kite pletkų, neklausykite lietu
viškų ponų, nes jie mojasi jus 
apgauti. Dabar, prie Roosevel- 
to administracijos, pagerėjo 
jūsų ir mūsų visų gyvenimas, 
tą žino ir lietuviški kunigai, 
nes jie šienaujasi iš parapijo- 
nų, žino ir tie paklydėliai-pro- 
fesijonalai, nes ir jų biznis pa
gerėjo.

Už republikonus rėkia lie
tuviški politikieriai, bet kaip 
jie yra veidmainiai! Renka pa
rašus “išlaisvinimui” ir sau pa-

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 i

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

(263)
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Stoughton, Mass.
Mūsų miestelio lietuviai vėl 

pasižymėjo gražiais darbais. 
Surinkta keturi šimtai su virš 
dolerių. Pilnas raportas bus 
vėliau. Du šimtu aukavo 
Stoughtono Lietuvių Tautiškas 
Namas. K. Valent aukavo $10.

Taipgi Stoughtono vietinis 
(LPTK) papirko šimtą porų 
naujų kelnių už du šimtus do
lerių.

Tai dar ne viskas. Surinkta 
labai daug gerų rūbų dėl Lie
tuvos žmonių, nuo karo nuken-; 
tėjusių. Neperdėsiu pasakęs, 
kad bus virš 1,000 svarų. Vis
kas peržiūrėta, sutaisyta, kad 
tik vilkis ir nešiok! Surinkta 
daug “čebatų” vyriškų ir mo
teriškų. Vėliau pranešim, kiek 
porų.

Draugas A. Rupeika yra iž
dininkas vietinio Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto. Jis 
pateikė raportą, kad per pra
kalbas surinkta pinigų $53. 
Kolektoriai, per lietuvių stu- 
bas eidami surinko $76.35. 
LDS kuopa $10.

Spalių 14 d. įvyko “silkių 
vakarienė” ir pelno liko 
$22.50. Už sūrius surinkta 
$16.80. Tai pas iždininką, spa
lių 20,1944, yra $178.65.

' Tikrai teko • nugirsti, kad 
Moterų Kliubas aukavo $20. ■

Spalių 21 d. įvyko “grybų

ir silkių” vakarienė ir liko pel
no virš $16.

Draugė M. Stulgaitienė yra 
LPTK raštininkė. Ji spaudai 
paruoš pilną raportą, kas kiek 
ir ką aukavo. Kuo skubiau ir 
geriau darbą užbaigti, tik ta
da ir mes galėsime jaustis, kad 
mielaširdingą darbą kukliai at
likome.

Stoutonietis.

Great Neck, N. Y.
Lietuvių, Amerikos Piliečių, 

Kliubas ir Namų Savininkų or
ganizacija rengia bendrai ma
sines prakalbas, ateinančių 
rinkimų ir aukštų taksų klau
simu. Prakalbos įvyks sekma
dienį, lapkričio 5 d., A. J. Kas- 
močių svetainėje, 91 Steam
boat Rd., Great Neck,. N. Y.

Šios prakalbos yra nepapras
tai svarbios ir jose kalbės visų 
didžiųjų partijų kalbėtojai, 
įskaitant Labor Party.

Todėl mes kviečiame visus 
■ Great Neck’o ir apylinkės lie- 
' tuvius dalyvauti prakalbose. 
Po prakalbų bus vaišės. Įžan- 

! ga ir vaišės nemokamai.
Prasidės 6:30 vai. vakare.

Rengėjai.

Tiek naudos, kiek iš ožio 
pieno.

Ožka — velnio gyvulys.

So. Boston, Mass.
Sekantis susirinkimas Lietu

vai Pagelbės Teikimo Komite
to įvyks šeštadienį, lapkričio 
(Nov.) 4, 1944, po num. 318 
Broadway, So. Boston, Mass., 
8 vai. vakare.

Šiame susirinkime oficialiai 
nauja valdyba užims komite
to vietas. Taipgi H. Simanavi- 
čienė, pakuždėjo man į ausį, 
būk būsią gardžių, pupų su 
dešraitėmis (beans and hot 
dogs). Todėl užeikite ir para
gaukite, ar ji teisybę sakė.

M. Kazlauskas, sekr.

GALVOSŪKIAI
Baltos pievos, juodos 

avys, kas išmano — tas jas 
gano. (Knyga).

Šarangė marangė po suo
lu susirangė. (Šuo atgulė).

Pykšt, pokšt—ant lentos, 
kibur - vibur — ant tvoros. 
(Skalbimas ir padžiovimas 
skalbinių.)

TAUTOSAKA
Kas pyksta, tas kaltas.

Kas klausia, tas neklysta.

Trylika — velnio tuzinas.

KADA BŪSITE
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
IPrieš Grand Bar & Grill.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĘ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

sisavinimui Lietuvos. Parašus 
nuvežė į Washingtona pas pre- 
židentą. Jie turi susirinkimus 
ir juose daro planus, kaip ap
gauti prezidentą. Jie sako 
Rooseveltui: “mes balsuosime 
už tave ir tu mums labai ge
ras ir pagelbėk Lietuvą ‘išgel-1

būtipagelbėk nuversti tary
bų valdžią, pasiųsk Amerikos 
vaiskų; mes ir tavęs neužmir
šime amžinai.” Parvažiavę iš 
Washingtono, Roose velto ne
apkenčia ir agituoja už De
wey. Tai tokia jų politika!

1 Rep.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770
A' — " — n— n — n — n — n — n ■■ n m T — n— KZ__ ZZ""., ...._____ ' ........ —.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
( *1*

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

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 ištyrintai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkūmą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—- Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS *2.

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

□a

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

T •*

NOTARY 
PUBLIC

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.

.. ..A, .
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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

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bt&jrg 2-8842

TELEPHONE 
STAGG 2-50481

7 > AnUlI '• i
- L.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

I
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Chiny Komunistų Vadas 
Šaukia Panaikint Vienos

Partijos Diktatūrą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

te, susipyko su Chinijos 
valdovu Chiang Kai-sheku 
todėl, kad Chiang Kai-she- 
kas tik palaidai, betvarkiai 
vedė karą prieš japonus. 
Menama, kad generolas 
Stilwell reikalavo apvienyt 
Chiang Kai-sheko armiją 
su 470,000 reguliares komu
nistų vadovaujamos kariuo
menės ir 2,200,000 partiza
nų veikiančių prieš japonus 
šiaurvakarinėje Chinijoje. 
Chiang Kai-shekas gi ne kar
tą naudojo šimtus tūkstan
čių savo kariuomenės kovai 
prieš chinų komunistus.

Amerikiečiai Tūks
tančiais Naikina Ja

ponų Lėktuvus
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų lėktuvai, pa
kildami nuo savo lėktuvlai- 
vių, sunaikino 2,594 Japoni
jos lėktuvus per du pasku
tinius mėnesius, kaip prane
šė admirolas Nimitz, Ame
rikos laivyno komandierius 
Pacifiko Vandenyne. Per 
kautynes ore jie nušovė 1,- 
462 japonų lėktuvus, o ant 
žemės supleškino dar 1,132 
priešų lėktuvus.

Čia dar nepriskaitoma ki
ti nuostoliai, kuriuos Ame
rikos lakūnai padarė japo
nų oro jėgoms, veikdami 
nuo įvairių salų bei iš Chi
nijos.

Amerikiečiai per tuos du 
mėnesius nustojo tiktai 300 
lėktuvų iš tų, kurie nuo sa
vo lėktuvlaivių atakavo ja
ponus. Bet daugelis ameri
kinių lakūnų išgelbėta.

URMINIS NACIŲ TAN
KŲ NAIKINIMAS

Maskva. — Sovietų ka
riai visuose frontuose spa
lių 30 d. sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 104 vokie
čių tankus. Tą pačią dieną 
buvo nušauta 50 nacių lėk
tuvų.

Chinijoj vienas Amerikos 
bombanešis B-29 nukirto 7 
japonų lėktuvus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

sykį, mes vėl pralaimėsime. 
Nebalsavimas lapkričio 7 die
ną reiškia balsavimą už De
wey ir netikusį Kongresą.

“Mes laimėsime, jeigu jūs 
ir kiti 49,999,999 piliečiai bal
suos. Skaitlingas balsavimas iš
rinks Rooseveltą!”

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, paprastai užgula slogos. Tad būkite 
prisirengę apsiginti nuo jų.

Čia paduodame Mosčių vardus ir nurodome nuo kurių ligų jos pa
gelbsti apsiginti.

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

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, 
Trūkimas 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 73, Sta. A., Hartford 6, Conn.
Per paštą nemažiau $1.25.
Vietiniai galite ateiti po nauju antrašu: 63 PUTNAM STREET. „

Raud. Armija Paėmė 
300 Gyvenamų Vietų

Vengrijoj per Dieną
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Sovietų kariuomenė, tarp 
kitko, paėmė Izsak miestą, 
44 mylios į pietų rytus nuo 
sostamiesčio Budapešto, ir 
užėmė Kalocsą, toliau į pie
tų vakarus. Kilpoje tarp 
Kalocsos ir Izsak yra tūks
tančiai vengrų ir vokiečių 
karių, kuriem gręsia visiš
kas apsupimas.

Naujais žygiais Vengri
joje Raudonoji Armija įsi
galėjo visame rytiniame 
Dunojaus šone per 180 my
lių iki Jugoslavijos sosta
miesčio Belgrado.

Atgriebdami Nyiregyha- 
zą, miestą ir geležinkelių 
mazgą, šiauriniai rytinėje 
Vengrijoje, sovietiniai ka
riai užmušė 1,500 vokiečių 
ir vengrų. Šis miestas per 
įveržtus mūšius ėjo kelis 
kartus iš vienų rankų į an
tras.

Binghamton, N. Y.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

Zmitrus drapanų aukavo O. 
Pabalienė ir F. Goberis. V. Če
kanauskas atvežė su savo ka
ru savo drabužių ir kitų suau
kotų, o J. Vaičekauskas nu
vežė į stotį su savo troku.

P. Balčiūnas aukavo kaili
nius, A. žolynas ir A. žolynie- 
nė, J. Gribliukai, ir Valanti- 
nai aukavo drabužių. Taipgi 
aukavo drabužių Mrs. Moro- 
zienė, Mrs. M. Stasiūnienė, S. 
Balčienė, Mrs. Decie, Mrs. 
Kuokalienė ir Mrs. J. Savic
kienė aukavo per K. Juoza- 
paitienę.

Taipgi aukavo drapanų II. 
Tkach, Ona Girnienė ir J. M. 
Sedonienė, tai šeštam siunti
niui. Pirmiau aukavusių var
dai anksčiau buvo paskelbti.

Prie išskalbimo ir išvalymo 
drapanų dirbo: M. J. Luzinai,
J. Vaičekauskas, P. Bakšienė,
K. Jozapaitienė, A. Žemaitie
nė, M. Bekerienė, A. Navains- 
kas, H. žukienė, A. Maldai- 
kienė, N. Garnienė, M. Kaz
lauskienė ir J. K. Navalinskie- 
nė.

Binghamtoniečiai gerai pa
sidarbavo pagalbai Lietuvos 
žmonių. Į trumpą laiką surin
ko daug drapanų ir pinigais 
aukų. Vietos komitetas veikia 
nuo kovo 31 dienos. Kai ku
riems nariams ir veikėjams 
tenka gana sunkiai pasidar
buoti, bet visi jaučiame, kad 
dirbame prakilniam tikslui, 
pagalbai mūsų, brolių ir sesu
čių Lietuvoj.

Kas tik turite atliekamų dė
vėtų gerų drapanų, čeverykų 
arba išgalite finansiniai, tai 
prašome paaukoti septintam 
siuntiniui.

Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
3 vai. po pietų, komitetas ren
gia vakarienę. Įvyks Lietuvių 

Svetainėje, tikieto kaina $1. 
Bus skanių, valgių ir gėrimų. 
Bus gera ir muzika. Prašome 
visus ir visas dalyvauti. Visas 
pelnas skiriamas pagalbai Lie
tuvos žmonių. Kartu, tai bus 
apvaikščiojimas išlaisvinimo 
Lietuvos iš nacių okupacijos.

J. K. Navalinskienė.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 5 d., 1:30 vai. dieną. Pas 
Kasparius, 191 S. Sherman St/Mel
džiu visus narius dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turime svarbių 
reikalų aptarti ir taipgi visą paren
gimo Komisiją. — Sekr. (258-259)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

Japkr. 6 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Prašome šiame 
susirinkime visus narius dalyvauti 
ir apkalbėti dabartinius bėgančius 
reikalus kaip tai: dienraščio Lais
vės vajus, žiemos sezono parengi
mus, taipgi ir apie šios šalies pre
zidentinius rinkimus. Kad atėjus 
November 7, žinotumėm už ką ati
duoti savo balsą. G. Shimaitis, fin. 
rašt. (258-259)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

sirinkimas įvyks lapkr. 4 d. Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
v. v. Susirinkimas bus svarbus, ta
da mes visos narės turėtume daly
vauti jame, kad galėtume pasek
mingai atlikti tuos darbus, kurie 
mūsų laukia. Nepamirškime ir nau
jų narių atsivesti. — O. Girnienė, 
sekr. (258-259)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 5 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Malonėkite visi dalyvauti šia
me suširinkime, nes turėsime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui, ypač 
dienraščio Laisvės vajaus reikalą, 
nes mūsų nuolatinė vajininkė F. 
Šimkienė serga po operacijos. — 
V. W. Zelin. (258-259)

GREAT NĘCK, N. Y.
Svarbios masinės prakalbos rin

kimų klausimu įvyks sekmadienį, 
lapkr. 5 d. A. ir J. Kasmočių salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 6:30 
v. v. Rengia Liet. Am. Piliečių Kl. 
ir Namų Savininkų Org. Bus visa 
eilė gerų kalbėtojų nuo Republiko- 
nų, Demokratų ir Labor Partijos. 
Taipgi kalbės Adv. Andziulaitis 
(Anseli). Po prakalbų bus vaišės 
(alučio) visiems dykai. įžanga ne
mokama. Kviečiame visus dalyvauti, 
išgirsti kalbėtojus. žinokite, kad 
ateinanti rinkimai į valdvietes bus 
labai svarbūs, ir šiose prakalbose 
bus plačiai apie tai kalbama. — 
Bendras Kom. (258-259)

BRIDGEPORT, CONN.
Vakarienė ir šokiai. Rengia Lie

tuvai Pagelbos Teik. Kom., vietinis 
skyrius, šeštadienį, lapkr. 4 d., 407 
Lafayette St., 8 v. v. Pelnas eis 
naudai Lietuvos žmonių. Ateikite 
visi, linksmai praleisite laiką ir 
prisidėsite prie Lietuvos žmonių pa
ramos. — Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Lindeno ir apylinkės 

mezgėjų susirinkimas įvyks sekma
dienį, 5 d. lapkr., 5 v. v. LP Kliube, 
408 Court St. Kviečiame drauges 
dalyvauti. — L. S., sekr. I

(258-259)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 5 d., 1 vai. dieną. YMHA sa
lėje, Ferry & Walnut Sts. Visi na
riai malonėkite dalyvauti susirinki
me. — Evelyn Farion, sekr.

(258-259)

BROCKTON, MASS.
Lietuvos Pagelbos Teikimo Vieti

nis Kom. šaukia platų visuomeniš
ką lietuvių susirinkimą, penktadie
nį, lapkr. 3 d. L T 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 Pagelbai Turkey Dinner, 
lapkr. 11 d. Po to bus apkalbėta 
šios šalies prezidentiniai rinkimai. 
Žinokite už ką balsuoti atėjus No
vember 7 d. — Kom. (257-258)

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 į 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, arba kas 
žinote apie jį, praneškite man, bū
siu labai dėkingas. Turiu jam svar
bią žinią pranešti.’' Mano antrašas: 
147 Inslee Pl., Elizabeth, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS 

KARO METU IR PO KARO DARBAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

I GERA ALGA
I

Išsilavinimo Nereikalaujama
Reikalingas U.S.E.S. Pareiškimas

Kreipkitės Asmeniškai

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

(261)

------ - - =
SALDAINIŲ PARDAVINĖTOJOS

AUKŠTESNĖS ALGOS 
PRISIDEDA NUOŠIMTIS

PILNO LAIKO DARBAS
DIDELĖ DEPARTMENTINĖ KRAUTUVĖ 

PASTOVUS DARBAS
TAIPGI

PILNAM LAIKUI SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
OFISO MERGINA
SU Š1EK-T1EK ŽINOJIMO

STENOGRAFIJOS
PASTOVUS DARBAS

Kreipkitės
Mr. Vilendrer
15-TOS LUBOS

116 W. 32ND ST., NEW YORK.
(260)

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. (A^ti Wall), N. Y.

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

(260)

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKUI REIKIA 

MOULDERIŲ 
DARBININKŲ PRIE MAŠINŲ 

VYRŲ PRIE PATAISYMŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

PAGELBININKŲ
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ 

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

Važiuokite 8thį St. Crosstown 
Autobusu. (261)

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

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

10 Vyrų — Visuose Departmentuose
Abelnas Aptarnavimas — Dieniniai Šiftai.

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

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

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

PATOGIOJE VIETOJE, ARTI JOURNAL SQUARE
(259)

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, Japkr.—Nov. 5 d., ALDLD 32 kp., rengia ban- 

kietą—prakalbas paminėti dienraščio Laisvės 25 metų sukaktį.
Lietuvių Salėje, 243 Front St., 2 vai. dieną. Durys atdaros

1 vai. įžanga $1.50. §
Kviečiame visus Laisvės skaitytojus ir šiaip demokratiją 

ir laisvę mylinčius žmones dalyvauti.
Šiame parengime bus kalbama apie išrinkimą F. D. Roo- 

sevelto j prezidentus.
Kviečiame visus dalyvauti. KOMISIJA.

(258-259)

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergales 

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

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

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

kartu su mokesčiu už naujų prenumeratų prisiųs- 
kite Laisvei šių formų.

Čia randate $____ __už Laisvės prenumeratų
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:k’’ v 1

( vardas.............................................................................................
t I ■■ ‘

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

’ Miestas................................................................................... ..
■ ‘ i

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Mokytis maisto apdirbimo 

APMOKAMOS V AKACIJOS; BONAI
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC.
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.
(260)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TII & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
.(260)

REIKIA MOULDERIŲ IR PAGELBININKŲ 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

GEORGE PALESTRŲ FOUNDRY 
428 East 23rd St., N. Y.

GRamercy 5-8063 (259)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI 
IR PAGELBININKAI

GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Karinis darbas dabar. Pokarine ateitis.

WILLIAMSBURG FIREPROOF 
PRODUCTS

86 QUAY ST., BROOKLYN (GREENPOINT)
(263)

VYRAI—FABRIKO DARBAS. 
NUOLAT. $35 UŽ 48 VALANDAS.

WELAST TEXTILE CO., 
121 WEST 19TH ST.

(260)

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)

STIKLIORIUS 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
Sandėlio Darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

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

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(259)

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)

TAUTOSAKA

Verčiau mainyk su velniu 
tabakerkom.

Kas pyksta—tas kaltas.

Nuėjo šunims šėko pjaut.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Mums Reikia 20 Gerų Darbininkių 

Būtinam Darbui
Patyrimas Nereikalingas

5 Dienų savaitė, viršlaikiai. 
BONAI IR VAKACtJOS

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 Chrysler Bldg., 405 Lexington Ave.
  (260)

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. (258)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS I
GERA ALGA

POKARINE PROGA 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

UNIJINĖ DIRBTUVĖ
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., N.Y.C.
(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)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandas

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
,(263)



Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Lapkr. 2, 1944šeštas puslapis

Visi Į Visų už Rooseveltą Sąskridį Šio Ketvir 
tadienio Vakarą, Madison Sq. Gardene!

Senatorius Wagner, nuo
širdus darbo žmonių drau
gas, kuris vėl kandidatuo
ja į Senatą. Prieš jį re- 
publikonai yra pastatę 
savo New Yorko valstijos 
lyderį Curran. Visi orga
nizuoti darbininkai remia 
Wagnerio kandidatūrą.

Liko Tik Savaitė Iki 
Koncerto

Laisvės jubilėjinis koncertas 
jau tik už savaitės — įsigyki
te tikietus dabar.

Išbuvęs pajūrio ir Times 
Square policistu 34 metus, Ro
bert J. Enright pasitraukė iš 
tarnybos ant pensijos sakyda
mas, jog nieko nepaprasto ne
sutiko per visą tą laiką.

Harold L. Ickes, Robert F. Wagner, Philip Murray Kalbės; 
Marian Anderson, Frank Sinatra, Charles Boyer 

Dainuos-Vaidins už Rooseveltą
šio ketvirtadienio vakarą, 

lapkričio (Nov.) 2-rą, pasau
linio masto artistai dainuos už 
Rooseveltą.

Darbo unijų žymiausi vadai 
kalbės už Rooseveltą.

Mūsų šalies ir valstijos va
dai kalbės už Rooseveltą.

Mokslų ir meno vadai 
b ės už Rooseveltą.

Minios unijistų ir šiaip dar
bininku maršuos už Roosevel
tą.

Kur visa tai dėsis?
Ne kur kitur, kaip 

kratijos centre, New 
didžiajame Madison

kal-

demo
Yorke, 
Square 

Gardene, 50th St. ir 8th Ave. 
Įžanga nemokama keliolikai 
tūkstančių sėdynių, išskiriant 
tam tikrą skaičių vietų ložose 
ir rezervuotoje orkestroje, kur 
tikietai yra iki $2.40.

Be minėtojo CIO vado Mur
ray, dar kalbės šie unijų va
dai: Dan Tobin, Teamsterių 
Unijos (AFL) prezidentas; 
George M. Harrison, Gelžke- 
liečių ir Laivų Darbininkų Uni
jos prezidentas.

Clifford M. Townsend, bu
vęs Indianos gubernatorius, 
kalbės nuo farmerių grupių už 
Rooseveltą. Jo Davidson kal
bės varde daktarų, artistų, 
mokslininkų ir švietėjų. An
drew J. Higgins, laivų buda- 
votojas, atstovaus Biznio žmo
nių Komitetą už Rooseveltą, o 
Robert Hannegan kalbės var
de Nacionalio Demokratų Ko
miteto.

Darbininkai iš unijų centrų, 
o daugelis dirbančių vėlybas 
valandas, tiesiai nuo darbavie
čių, turės žibintų paradus ir

organizuotai atmaršuos j Gar
dena. O jeigu virš porą desėt- 
kų tūkstančių publikos talpi
nančiame Gardene būtų per- 
maža vietos, unijistai nebijos 
pastovėti gatvėje porą valan
dų. Jie pastovės už išlaikymą 

į demokratijos, už pastovią tai
ką, už darbus ir gerbūvį po 
karo, už tą žmogų, kurio iš
rinkimas užtikrina laimėjimą 
to visko ir tolimesnio progreso. 
Net jeigu oras būtų blogas, 
darbo žmonės maršuos, daly
vaus už demokratijos vadą. 
Darbo žmonės žino, kad mūsų 
kariškiai kariauja ir miršta už 
mūsų demokratiją ir laisvę, 
pasitikėdami, kad mes atliksi
me mums patikėtą namų fron
to sargybą visada, giedroje ar 
blogame ore.

Taip, minios darbo žmonių 
,ir abelnai piliečių 
dainuos, kalbės 
Gardene už 
kratijos vadą 
Roosevelt.

Brooklyno
Komitetas ragina visus, turin
čius liuosą vakarą, ketvirtadie
nį, praleisti jį Visų už Roose- 
veltą mitinge, Gardene.

MAR1AN ANDERSON

TEATRAI

maršuos, 
Madison Sq. 

Amerikos demo- 
Franklin Delano

Lietuvių Piliečių

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

(Pabaiga)
Ridgewoode Įsteigta du dra

bužiams sunešti centrai: Rein- 
hardt’o, pas barberj Adam 
Szaryko, 16-24 Norman St. ir 
pas J. Kalvaitį, 833 Hart St.

Iš Woodhaveno:
M. Yakštienė atvežė 

ir gerų drabužių nuo:
Prano Beganskio ir jų šei

mynos
Mrs. Ann Verak (gražų 

kautą)
Vinco Macy’o ir šeimynos

daug

mis. Dirba negaudami nei cen
to, kelionėms, gazolinai ir kit
kam savo centus pridėdami, 
apart tiesioginių savo aukų.

Tokie žmonės — tikrieji Lie
tuvos patrijotai, jos žmonių 
draugai. Jų meilė — tikra mei
lė gimtajam kraštui, jo žmo
nėms. Tai ne krokodiliaus aša
ros tų, kurie šaukia Lietuvai 
pagelbos teikimo dirbančius 
žmones kryžiavoti.

Pagelbininkė.

Rally for Roosevelt šį penkta
dienį, lapkričio 3-čią, 9 vai. 
vakaro, Lietuvių Piliečių Kliu
bo, Ine., patalpose, 60-39 — 
56th Drive, Maspethe. Kvie
čia visus atsilankyti.

Koresp.

Paskutinė Diena 
Gazolinai

Gavimui gazolinos A knyge
lės paskutinė diena yra ket
virtadienis, lapkričio 2-ra.

komedija 
šia savaitę 

44th St. ir 
Yorke. Vei-

Nauja Komedija “Violet”
Nauja, smagi 

-“Violet” atsidarė 
Belasco Teatre, 
Broad wav, New
kalas pagamintas pagal Whit
field Cook’s žurnale Redbook 
tilpusias apysakas.

Penkiolikos metų Pat Hitch
cock, filmininko Alfred Hitch
cock duktė, vaidina Violeta. 
Kiti žvaigždėse yra Ilarwey 
Stephens ir Helen Claire.

Lietuviai Remia Rooseveltą 
Darbu, Rems ir Balsu

KONCERTAS
Paminėjimui 25 Metų Sukakties Kaip Laisvė 

yra Leidžiama Dienraščiu.

ES.

HARMONIJOS GRUPE IŠ SO. BOSTON, MASS.
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IŠTISA PROGRAMA:
HARMONIJOS GRUPĖ iš So. Boston, Mass.

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

Brooklyn© Aido Choras, vad. Aldonos Žilinskaitės, yra 
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.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE, šoks Sovietinių Respublikų šokius.

Spalių 27-tos vakarą demo
kratinės Brooklyno lietuvių or
ganizacijos buvo surengusios 
prakalbas Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo salėje. Kalbėjo S. 
Sasna ir A. Bimba, taipgi ad
vokatas Vencius. Pastarasis iš 
anksto nebuvo numatytas šioje 
programoje, bet jam atsilan
kius ir pasisakius norint iš
reikšti savo mintį, jam buvo 
suteikta ta proga.

Mitingas buvo šauktas rinki
mų ir Lietuvos reikalais, Sas
na kalbėjo daugiausia apie 
svarbą moterims dalyvauti' 
šiuose rinkimuose lapkričio 7- 
tą. Taipgi ragino balsuoti už 
prezidentą Rooseveltą ir su juo 
kooperuojančius kongresma- 
nus. Vencius, regis, taipgi sto
jas už Rooseveltą, nors jo kal
boje ir stokavo amerikiečius 
šaukiančio į demokratingumą 
-ir vieningumą tono. Lietuvos 

turį spręsti 
ne Lietuvos

Juodzevičius, M. Kraujalis, A. 
Gedra, M. Misevičienė, May 
Wilson, Granickienė, J. Čes- 
,nas, Raud. Veteranas, J. Jakš- 
tis, A. Balčiūnas, Jul. Kalvai
tis, F. Reinhardt, Olga Rein
hardt, F. Bepirštis, A. Bepirš
tis, Jos Dobrow, J. Bartašius, 
VI. Urbonas, J. Weiss, S. Sus
na, P. Semen, M. Sapiega, W. 
Semen, J. Gužas, P. Jankaus
kas, A. Plevokaš, K. Sungaila, 
V. Bunkus ir J. Litvinskas.

P. Sutkus 58c. Po 50c: Stak
vilevičius, Jonas Boris, Gavri- 
lovičius, Gailiūnas, Jotauta, P. 
Tumelis ir M. Norbuta. Po 25 
cent.: V. Kazei, Kunickienė, 
Andriuškevičienė ir Norbutie- 
nė.

Viso su smulkiais — $53.18.
Rep.

Iš Kitur:
M. Klimas iš Richmond Hill. 
Eva G ran n as iš Ozone Park. 
J. W.' Tamsonas iš Long 

Island City.
S. Kazokytė nuo O. Kviet- 

kienės iš New Hyde Park ir 
nuo savęs su mamyte.

George ir Mrs. Stasiukaitis 
(atvykstant į Laisvės direkto
rių susirinkimą) atvežė iš 
Cliffside nuo K. Mažeikienės 
1 baksą ir nuo S. Rogers iš 
Edgewater, N. J., 3 baksus.

Iš Maspetho:
Antanas Girdauskas (per V. 

Kartoną), V. Karlonas, A. Za- 
blackienė.

Brooklyniečiai:
Frank Yakštys, John Balai- 

ka, Kaz. Radzevičius, Mrs. Ka
therine. Schreiber, Mrs. Bertha 
Swanson, Mrs. Yetta Berger, 
Ch. Vita, Gustas Diržulaitis, 
Simon Dambrauskas, Peter 
Burneikis, Mary Bereheika, P. 
Petraitis, Jonas Litvinskas, 
Ona Cibulskienė, J. Kairys, 
Charles Young.

Daugiau drabužių, taipgi pi
nigų buvo raportuota Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Brooklyno 
Komiteto susirinkime pereitą 
Ketvirtadienį. Tie bus paskelb
ti jų korespondencijoj.

Darbas einasi visomis pusė
mis. Būrys žmonių dirba pasi
aukojusiai rinkime pagelbos 
Lietuvos žmonėms ir gautų do
vanų paruošime išsiuntimui. 
Dirba liuosnoriai, attikusiomis 
nuo darbo už duoną valando-

Lietuvių Kliubų Federa
cijos Konferencija Re

mia Rooseveltą

Republikonai New Yorko 
mieste ir priemiesčiuose jau 
išleidę $98J,764 gavimui jūsų 
balso.

r-

likimą, sakė jis, 
amerikiečiai, o 
žmonės.

Netikėtumam 
laiką, vyriausias

Tuzinas gyventojų puošniuo
se, brangiuose 277 Park Ave. 
apartmentuose a p s i s k undė 
teismui, kad .gyventojos po
nios Burr papūga neduoda 
jiems ramybės. Teisėjas nega
lėjo išspręsti bylos, atidėjo ki
tai dienai.

s

Kad 
jos žmonėms meilė 
ne tuščiame plepė- 
savo patrijotizmą, 
paramai Lietuvos

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius «u naujausiai! įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STftgg 2-3842

šešių lietuvių, pilietinių kliu
bų delegatai, susirinkę konfe- 
rencijon pereito spalių 8-tą, 
didžiuma balsų pasisakė remti 
Franklin D. Rooseveltą iš nau
jo išrinkimui Jungtinių Vals
tijų prezidentu.

Konferencija įvyko Maspe- 
tho Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bo patalpose. Dalyvavo 19 de
legatų. Konferencijai pirminin
kavo advokatas Stephen 
des, Jr., o sekretorium 
Theodore Pollack.

Konferencijos tarimu,
deracijos vardu, rengiama

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 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.

MASPETH, N. Y.
LDS ir Literatūros Draugijos 

kuopų susirinkimas jvyks ketvirta
dieni, lapkr. 2 d. Rusų Kliubo sa
lėje. Visi nariai dalyvaukite Susi
rinkime, nes yra 
aptarimui. — V. Karlonas, org.

svarbių reikalų

B re- 
buvo

Fe-

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

LDS 13 kp. susirinkimas
d. lapkr., 8 v. v., Buzelio : 

Crescent St. ir Atlantic Avė. 
nėkite skaitlingai dalyvauti, 
turime labai svarbių dalykų aptar
ti. — Valdyba. (257-258)

2
jvyks 

salėje, 
Malo- 

, nes

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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- 
liomiš atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

1 ZS* RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

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

BROOKLYN

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 BARBERIA)

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

How fo 54 ĮrCHRKr^
FOR THOSE
YOU LOVE!

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir -------—
sudarau su ame

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

&

sutrumpinus 
vakaro kal

bėtojas A. Bimba taipgi kalbė
jo trumpai. Jis dar kartą pa
brėžė, kad Lietuvos santvar
kos klausimą spręs patys Lie
tuvos žmonės, ne mes. 
Lietuvai ir 
pasireiškia 
jime apie 
bet darbe
žmonių. Kad jiems parama rei
kalinga dabar, šiandien, kada 
jie pergyvena ketvirtą karo 
žiemą, pergyvena hitlerinin
kų apiplėšti iki paskutiniam 
drabužiui, iki paskutinio kąs
nio. Ragino rinkti-aukoti dra
bužius per Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetą ir ateiti 
dirbti Drabužių Centre.

Vakaro pirmininkui, L. 
Grikštui paprašius aukų leidi
mui literatūros už išrinkimą 
Roosevelto, aukavo:

L. Grikštas $5; po $2: J. 
Balčiūnas ir J. W. Tomsonas. 
Po $1 aukojo šie: V. Rudaitis, 
J. Siurba, K. Sasnauskas, V. 
Karlonas, Rupšys, S. Griškus, 
P. Gražys, J. Steponaitis, J.

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto ei O 95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn
VALANDOS:

00-

Matyk, Kaip

Kitą. Karą,

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

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Koncertui Įžanga 89c, $1.25 ir $1.50 
Vien tik šokiams jžanga 60c. (Valdžios taksai įskaityti)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

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

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

MASTER RACE

HOW^h9a.m. ______
Į- ACE I Vokiečiai Kuria

I ° * AZrhV. 1
Į nioHlTt SHOW tVt!< Mllt

Laisves Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 12 d. Lapkričio
. BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 3:30 vai. dieną.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
ii aukštyn

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

z Telefonas EVergreen 7-1661

iIRTHJTONE

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
ii aukityn

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

Jeweler
ADABA VAKARAIS




