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No. 259Italija bū- 

monarchi-

Italijos kronprincas Hum
bert prabilo. Italijos monarchi
ja turėsianti sužmonėti, pasuk
ti į kairę. Ateities 
sianti demokratinė 
ja!

Humbert dabar
savo tėvą Italijos valdžios gal
voje. Bet italai šneka visai ki
taip. Jie sako: Kai karas pasi-
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baigs, monarchiją iškepsime 
ant skaurados.

Italijai monarchija tiek rei
kalinga, kiek sveikam žmogui 
ant pilvo votis. Reikėjo su ja 
seniai apsidirbti ii- italai būtų 
nusipjovę tą votį, jeigu Tal
kininkai nebūtų jieškoję “kon-

pavaduoja SOVIETAI ARTINASI PRIE VENGRIJOS SOSTAMIESČIO
H-

Raud. Armija Užėmė Miestą 
Už 32 Mylių nuo Budapešto 

Ir Paėmė Kecskemetą
tinuiteto.” Tegul Humbertas 

.bus paskutinis nubrauktas ša
šas nuo italų tautos kūno.

★ ★ ★
Atrodo, kad New Yorko 

valstijos republikonus apėmė 
visiškas pakvaišimas prieš rin
kimus. Jie pradėjo dar negir
dėtą terorą prieš tuos, kurie 
pirmu sykiu šiemet balsuos.

Būk Darbo Partija ir moky
tojų unija sunkiai sugriešiję, 
padėdamos naujiems balsuoto
jams raštingumo kvotimus per
eiti. Prokuroras Herlands su
radęs, kad keletas tokių bal
suotojų nemoką angliškai ra
šyti bei skaityti, bet gavę raš
tingumo paliudijimą.

Tai jau niekas daugiau, kaip 
kabinėjimasis prie piliečių, ši
tuo užpuolimu Dewey mano 
nugązdinti piliečius nuo balsa
vimo lapkričio 7 dieną. Bet 
reikia labai abejoti, ar šis pa
kvaišimas padidins republiko- 
nų balsus.

★ ★ ★
Pasirodo, kad Lietuvos ar- 

tistai-inteligentai, kurie nespė
jo 1941 metais pabėgti iš Lie
tuvos, nebuvo parsisamdę oku
pantams .

Juozas Banaitis rašo: “Mil
žiniška Lietuvos intelektualų 
dauguma pasiliko ištikimais 
savo žmonėm ir tarybinei san
tvarkai, nežiūrint pastangų 
amžinųjų vokiškų priešu ir uz
urpatorių patraukti juos savo 
pusėn... ”

★ ★ ★
Okupantai Lietuvą baisiai 

apiplėšė. Bet kai jos žmonės, 
kai jos inteligentija pasiliko 
ištikima laisvės idealui, ji grei
tai atsisteigs.

Mes, amerikiečiai, galėsime 
jiems daug padėti. Dabar 
mums rūpi suteikimas kuo di
džiausios pašalpos, bet neuž
ilgo eisjjne Lietuvos žmonėms 
talkon atsteigti sugriautą 
kraštą. Laukiame planų ir pa
tarimų. Tikimės juos gauti nuo 
lietuvių tautos vadų iš pačios 
Lietuvos .

★ ★ ★
Man rūpi Rokiškis, Kama

jai, Panemunėlis, Salos — tai 
kalakutijos širdis. Gal mes, iš 
to “krošto” žmonės, galėsime 
pasiimti savo globon ar ligo
ninę, ar biblioteką, ar muzie
jų vienam iš tų miestų, žemai
čiai galėtų savo “tauta” rūpin
tis. Dzūkai, aišku, neužleistų 
niekam Merkinės.

Skaitau klerikalų, menševi
kų ir tautininkų spaudą ir 
mąstau: Nervuojasi daugiau, 
negu Thomas Dewey. Vyrai 
jaučia, kad jų idėjoms prasi-

London, lapkr. 2. — Rau
donoji Armija užėmė Kecs
kemetą, 84,000 gyventojų 
miestą, didelį geležinkelių 
ir plentų mazgą, 44 mylios 
į pietų rytus nuo Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto, ir 
atėmė iš vokiečių ir vengrų 
Lajosmizse, geležinkelio 
stotį tik 32 mylios į pietų 
rytus nuo Budapešto. Kecs- 
ikemet buvo paimtas po 24 
valandų žiaurių mūšių gat
vėse.

Sovietų kariuomenė Ven
grijoj per dieną numarša- 
vo iki 12 mylių pirmyn ir

Tik 28 Myl. Sovietam 
Iki Budapešto, Kaip 
Praneša Berlynas

Berlyno radijas ketvirta
dienį sakė, jog Sovietų ka
riuomenė užėmė vietas tik 
už 28 mylių nuo Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto ir 
vis pirmyn veržiasi.

Naciai teigia, kad Buda
peštas būsiąs ginamas pa
našiai, kaip Varšava.

Svarbiausia Budapešto 
miesto dalis stovi rytiniame 
Dunojaus šone; taigi Rau
donajai Armijai nereikės 
keltis per upę šiai Budape
što daliai pasiekti. Kas lie
čia Varšavą, tai Sovietai 
užėmė stambų jos priemie
stį Pragą rytinėje Vislos 
upės pakrantėje, o pats 
Varšuvos centras stovi va
kariniame plačios Vislos u- 
pės šone.

Sužalota Keli Amerikos Lai
vai ties Filipinais

Perlų Uostas. — Admiro
las Nimitz pranešė, jog lai
vynų mūšiuose ties Filipi
nais praeitą savaitę japonai 
sužalojo kelis karinius A- 
merikos laivus.

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai ten sunaikino bei 
sunkiai apšlubino daugiau 
kaip 60 Japonijos laivų; o 
amerikiečiai nustojo trijų 
nedidelių lėktuvlaivių, dvie
jų naikintuvų, vieno mažes
nio karinio laivo ir keleto 
valčių.

Anglai įsiveržę į pietinę 
Jugoslaviją.

užėmė daugiau kaip 140 gy
venamųjų vietų, tarp kūnų 
yra Kiskoeroes miestas su 
geležinkelių mazgu ir pus
tuzinis kitų geležinkelių 
stočių.

Spalių 31 d. Raudonoji 
Armija tarp Tiszos ir Duno
jaus upių suėmė 1,500 vo
kiečių ir vengrų kareivių ir 
oficierių; o per dvi dienas 
ten sovietiniai kariai paė
mė nelaisvėn 5,518 priešų.

Užimdami Izsaką, rau
donarmiečiai pagrobė 48 
vokiečiu lėktuvus. • v

Th. Dewey Išradinėja 
Raudonuosius Baubus 

Prieš Rooseveltą
Boston. — Thomas De

wey, republikonų kandida
tas į prezidentus, čia visą 
savo kalbą pašventė gąsdi
nimams ko m u n i s tiniais 
baubais. Jis deklamavo, kad 
prez. Rooseveltas, girdi, 
“parduodąs” demokratų 
partiją raudoniesiems. De
wey pasakojo, kad Earl 
Browder, Politinės Komu
nistų Sąjungos pirmininkas, 
siekiąs pasigrobt Amerikoj 
valdžią ir tuo tikslu naudo
jas Sidney Hillmaną, CIO 
Politinio Veikimo Komiteto 
galvą, kaip skraistę.— Šis 
komitetas uoliai darbuojasi 
Rooseveltui išrinkti.

Dewey baugino amerikie
čius, kad jeigu Rooseveltas j 
taptų išrinktas, tai, girdi, 
“pagoniškoji komunizmo 
filosofija pastatytų pavo- 
jun religiją ir laisvę” Jung
tinėse Valstijose.

(Panašiai kalba ir Hitle
rio propagandos ministeris 
Goebbels.)

JAPONAI ĮSIVERŽĖ 1
KWEIL1NA, CHINIJOJ

Chungking, Chinija. — 
Chinų komanda pranešė, 
kad japonai šturmuoja 
strateginį Chinijos miestą 
iš trijų pusių. Kitos žinios 
sako, kad kautynės eina jau 
Kweilino gatvėse.

Italijos valdžia konfiska
vo Mussolinio turtus.

ROOSEVELTAS ĮSPĖJA ORO 
K0NFERENČU4 PRIEŠ 
“UŽDARUS BLOKUS"

Anglai-Kanadiečiai Skina 
Vokiečius, Pastojančius 
Kelią į Antwerpo Uostą

Chicago. — Prez. Roose- delegatus, bet susilaikė nuo
veltas atsiuntė laišką Tarp
tautinei Civilės Orlaivinin- 
kystės Konferencijai, ra
gindamas ją padaryti tokią 
sutartį, kad pripažintų pil
ną laisvę ir lygybę visoms 
tautoms ore. Prezidentas į- 
spėjo, kad jeigu bet kuris 
kraštas ar kraštai sudarytų 
atitvertus didelius “blokus” 
ore ir neduotų ten lygių tei
sių kitom šalim, tatai neiš
vengiamai vestų į naujus 
imperialistinius karus. Tū
lų kraštų pasinešimas vieš
patauti jūrose praeityje pa
našiai vedė į karus, paste
bėjo prezidentas.
Sovietų Delegatai Atvyko, 

Bet Nedalyvauja
Konferencijoj dalyvauja 

51-no krašto atstovai. So
vietai buvo atsiuntę savo

JANKIAI PRIBAIGIA 
JAPONUS LEYTE

Filipinai, lapkr. 2.— A- 
merikiečiai įsiveržė į svar
biausią japonų poziciją, Ca- 
rigara miestelį, šiaurvaka
riniame Leyte salos pajūry
je, ir įtūžusiai naikina prie
šus. Jankių lakūnai sprog
dina japonus Ormace, vaka
riniame tos salos pajūryj. |
ANGLŲ LAIVYNAS RUO

ŠIASI PULT JAPONUS
Washington. — Čia esąs 

anglų admirolas James So
merville sakė, kad Anglijos 
karo laivynas pasiruošęs ir 
pasiryžęs pult japonus jū
roje.

Anglai Holandijoj per 5 
dienas numaršavo 20 my
lių pirmyn.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELE
M. Svinkūnienė, Waterbury.................................. 1971
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth........................ 1923
P. P. Pilėnas, Philadelphia.........................................1763
A. Balčiūnas, Brooklyn................................................1168
ALDLD 2 kp., So. Boston........... i................................770
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport ............. 650
P. žirgulis, Rochester.......................  616
V. J. Stankus, Easton.................. 1.............................  602
S. Penkauskas, P. Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrenc&Nashua ...................... 468
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester ...........................  570

(Tąsa 5 puslapy j)

dalyvavimo todėl, kad kon- 
ferencijon pakviesta fašis
tinių Ispanijos ir Portuga
lijos valdžių atstovai ir 
Šveicarijos delegatai.—Švei
carijoj buvo vedama nuola
tinė fašistuojanti propa
ganda prieš Sovietus, kaip 
pareiškė Sovietų vyriausy
bė, atsisakydama nuo daly
vavimo toje oro konferenci
joje.

Pačios konferencijos pro
tarpyje, beje, Šveicarijos 
delegatai šnekėjo, kad tik 
Sovietai, girdi, visur drum- 
sčią vandenį.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull sakė, jog atskirai 
bus tariamasi su Sovietų 
Sąjunga dėl oro linijų po
kariniam laikui.

AUSTRAI PAKILĘ 
PRIEŠ NACIUS

Paryžius, lapkr. 2.—Gau
ta pranešimai iš patikimų 
šaltinių, kad Austrijoj kilo 
platūs ir smarkūs maištai 
prieš nacius. Vokiečiai šau
do ir deportuoja įtariamus 
maištininkus.

Dauguma už Rooseveltą
Newsweek laikraščio šiau

diniai balsavimai atranda, 
kad už Rooseveltą pasisako 
dauguma piliečių 27-se val
stijose, o už Dėwey 20 vals
tijų.

Prez. Rooseveltas paskel
bė Padėkų (Thanksgiving) 
Dieną lapkr. 23.

Francija, lapkr. 2. — An
glų - kanadiečių artilerija, 
lėktuvai ir tankai be atlai
dos pleškina vokiečius ir jų 
fortus, kurie pastoja kelią 
talkininkų laivam į didį 
Belgijos uostą Antwerpa. 
Patį Antwerpo miestą tal
kininkai jau pirmiau užė
mė.

Antwerpas stovi prie 
plačios Schelde upės, už ke
leto mylių nuo tos upės žio
čių į jūrą. Naciai yra už
blokavę upę į šiaurvakarius 
nuo Antwerpo.

Anglų smarkuoliai - ko

Nusigandusią Japonų 
Pasaka apie Tokio 
Bombardavimą iš Oro

Washington. — Japonijos Paryžius. — Du trauki- 
radijas keliomis kalbomis niai, prikrauti vokiečių ka- 
pasakojo, kad trečiadienį nuolių šovinių ir kitokios 
didžiausi Amerikos bomba- amunicijos stotyje vieno
nėšiai B-29 skraidę virš ja
ponų sostamiesčio Tokio ar 
bombardavę jį. Japonų pa
sakojimai prieštaravo vieni 
kitiems.

Jungtinių Valstijų oro 
jėgų viršininkai ir karo de- 
partmentas sakė, kad jokie 
Amerikos lėktuvai tą dieną 
neskraidė virš Japonijos.

Japonai nusigandę, kad 
Amerikos lakūnai, turbūt, 
neužilgo atakuos Japoniją. 
Jiems todėl iš anksto vaidi
nasi galingiausi Amerikos 
bombanešiai.

Pekliu Salon Vėl įsiveržę 
Japonai, Sako Tokio

Japonijos radijas skelbė, 
kad japonų laivai iškėlę sa
vo kariuomenę į Peleliu sa
lą, Palau salyne, apie 700 
mylių nuo Filipinų; jie 
stengsis atgriebti salą nuo 
ameriikečių.

Peleliu yra 12 ketvirtai
nių mylių sala, kurią ame
rikiečiai užėmė rugs. 14 d.

Sovietų kariuomenė visi
škai apvalė nuo vokiečių 
šiaurinę Petsamo (Pečen- 
gos) provinciją.

Paryžiaus radijas šaukė 
Vengrijos gyventojus su- 
kilt prieš vokiečius ir prieš 
vengriškus jų pastumdėlius. 

mandos įsiveržė į Walche- 
ren salą, Schelde upės žio
tyse, Holandijoj; užėmė sa
los miestą Westkapelle ir 
daugumą Flushingo mies
to. Amerikiečiai prasiveržė 
per Mark upę ties Moerdij- 
ku ir bombarduoja nacių 
naudojamą tiltą per Meu
se upę.

Viename “kišeniuje” prie 
Schelde upės žiočių kana
diečiai suėmė 2,500 nacių 
ir jų generolą. Anglai per 
5 dienas paėmė nelaisvėn 
4,300 vokiečių.

Vokiškos Amunicijos 
Sprogimas Paryžiuje 
Vos Nekliudė de Gaulle

t

Paryžiaus priemiesčio spro
go greičiau, kaip už vienos 
valandos po to, kai gene
rolas de Gaulle, Francijos 
laikinosios valdžios galva, 
išvažiavo iš to priemiesčio.

Sprogimo priežastis esan
ti nežinoma. Amunicijos 
sprogimai užmušė 23 žmo
nes ir sužeidė 73. Ta amu
nicija buvo užgrobta nuo 
nacių laike vokiečių išviji
mo iš Paryžiaus.

Gen. de Gaulle Visų 
Šventųjų dienoje pirminin
kavo apeigoms, suruoštoms 
paminėti 75,000 francūzų, 
kuriuos naciai nužudė, be- 
viešpataudami Franci j oje 
per ketverius metus. Po ap
eigų de Gaulle apleido tą 
priemiestį pirm amunicijos 
eksplozijos.

VOKIEČIU VYSKUPAI GIRIA 
NACIU ARMIJĄ

Berne, šveic. — Vokieti
jos katalikų vyskupai iš
siuntinėjo “ganytojišką” 
laišką” savo bažnyčioms, 

šaukdami parapijiečius 
remt nacių kariuomenę 
frontuose. Vyskupų laiškas 
pareiškia gilią padėką vo
kiečių kariams, ypač už tai, 
kad jie gina savo kraštą, 
girdi, nuo “šturmuojančio 
bedieviško bolševizmo.”

dėjo sutemos.
Tiesa, jie dar vis smarkiai 

šaudosi žodžiais, visus Wash
ington© gurbus užkimšo rezo-
liucijomis, bet tai tik prieš 
nelaimingą galą. Niekas nebe
išgelbės Lietuvos dvarponių ir 
ponų, jokia jėga pasaulyje ne- 
besugrąžins Lietuvon prakeik
tojo smetonizmo.

Kaip mūsų gabiam feljeto
nistui Pauliui, taip ir man, bai
siai gaila jų pastangų ir des
peracijos.

Raudonoji Armija okupavo 
Varšavos priemiestį Pragą ir 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Anglija ir Amerika Sutinka, kad Iranas dar Neduotų Sovietams Žibalo Koncesijų
-------------------------------------- B ---------------------------------------- H--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Washington, 
no - Persijos 
pirmininkas 
Said nedavė Sovietam lei
dimo - koncesijos “dabarti
niu laiku” naudot šiaurines 
Irano žibalo versmes, su 
tuom sutiko Anglijos ir A- 
merikos ambasadoriai Ira
ne.

Amerikos ambasadorius 
Leland Morris savo laiške 
Irano valdžiai sako, kad

— Kad Ira- 
ministeris 

Mohammed

Amerika nesipriešins, jei
gu Iranas po karo pradės 
derybas dėlei davimo So
vietam teisės - koncesijos 
naudoti minimas žibalo ver
smes. Bet Irano vyriausybė 
turės iš anksto pranešti a- 
merikinėms žibalo kompa
nijoms, kada Iranas pradės 
derybas su Sovietų Sąjun
ga.

(Visus Irano žibalo šal
tinius iki šiol naudojo ang

Irano Žmonės Demonstruoja prieš Savo Valdžios Nedraugiš
kumą Sovietams; Laikraščiai Reikalauja Pakeist Valdžią
lų ir amerikiečių kompani- 
jos.)

Irano Laikraščiai ir žmo
nės Reikalauja Pakeist

Valdžią
Washington. — Irano so

stinės .Teherano laikraštis 
“Dad” rašo, kad jeigu nori
ma pagerinti santykius su

Sovietų Sąjunga, tai turi 
pasitraukt dabartinė Irano 
valdžia su premjeru Mo- 
hammedu Saidų priekyje. 
Įvairūs kiti Irano laikraš
čiai rašo, kad Irano val
džia, neduodama Sovietam 
teisės išvystyti ir naudoti 
šiaurines žibalo versmes, 
padarė nedraugišką žings

nį prieš Sovietų Sąjungą. 
Tie laikraščiai taip pat rei
kalauja pakeist Irano val
džią.

Tęsiasi demonstracijos 
prieš dabartinę Irano val
džią, ypač šiauriniuose to 
krašto miestuose.

Irano Valdžios Aiškinimas
London. — Irano valdžia 

aiškina, kad jinai, girdi, jau

rugsėjo pradžioje nutarus 
neduot svetimšaliams žibalo 
koncesijų, kol karas baig
sis. Kita priežastis, kodėl 
Iranas atmetė Sovietų pa
siūlymus dėl žibalo koncesi
jų, esanti ta, kad ekonomi
nė pasaulio būklė dabar 
neaiški. Be to, Irano vy
riausybė abejojanti apie ta
rimus žibalo reikalų konfe
rencijos, įvykusios Wa
shingtone.
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jokiai grupei sustiprėti. Kelios gerai gin
kluotos armijos, ne visai jam asmeniš
kai ištikimos, galėtų sugriauti militari- 
nį ir politinį balansą Chinijos viduje ir 
suvaržyti jo autoritetą.

“Chinijos komunistai, kuriuos Chiang 
Kai-shekas bandė 1927 metais likviduoti, 
turi geras armijas, kurios šiandien veda 
partizaninę kovą prieš japonus šiaur-ry- 
tinėje Chinijoj. Jisai šias armijas skaito 
didžiausiu pavojum jojo autoritetui. Per 
kelius paskutinius metus jis turi pasta
tęs nuo 300,000 iki 500,000 (niekas tik
rai nežino, kiejt) centralinės valdžios ka
reivių užblokavimui komunistų ir nelei
dimui jiems išplėsti savo jėgas.

Mes Pergalę Vistiek Laimėsime

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

Act of March 3, 1879.

Chinija, Karas ir Amerika
Staiga įvyko smarki eksplozija Chini- 

jos padėtyje. Pradžią padarė prezidento 
Roosevelto atšaukimas generolo Stilwell 
iš komandos Chinijoj. Bet pasirodo, kad 
sąlygos eksplozijai jau seniai buvo pri
brendusios, tiktai jas pasekmingai iki 
šiol Chiang Kai-sheko įvesta griežta 
cenzūra mokėjo paslėpti nuo pasaulio a- 
kių. Dabar viskas iškilo aikštėn.

Pats prezidentas sako, kad Stilwell 
atšauktas patenkinimui Chiang Kai-she
ko reikalavimo. Jiedu nebegalėję sugy
venti. Į Amerikos reikalavimą daugiau 
paramos karui prieš Japoniją iš Chini- 
jos pusės, Chiang Kai-shekas atsakė: 
pasiimkit atgal gen. Stilwell, tai ta pa
rama ateis. Jis pats, Chiang Kai-shekas, 
pasiima ant savęs atsakomybę sustip
rinti Chinijos jėgas ir mesti karo lau
kan! Mūsų prezidentui nebebuvę kitos 
išeities, kaip tik nusileisti ir atšaukti 
Stilwell.

“Nepasitikėdamas komunistais, jisai 
nuoširdžiai nėra nė bandęs bent jau pa
liaubas su jais padaryti bėgyje karo. Jo
jo režimas... pamatiniai nepasikeitęs per 
daugelį metų, pasidarė biurokratiškas, 
nepaslankus ir korupcijos suėstas.

“Dauguma jo armijų yra labai prastai 
aprengtos ir baisiai bjauriai traktuoja
mos. Kai kuriose šalies dalyse valstiečiai 
tas armijas laiko banditais ir vagimis...”

Chinija skęsta didžiausiam varge. Ir 
Atkinson sako: “Nieko nedaroma praša- 
linimui to vargo todėl, kad Chiang Kai- 
shekas yra pasiryžęs palaikyti nusenusių 
reakcionierių grupę galioj iki karo pa
baigos, kuomet jis, kaip visų yra mano
ma, galės vėl pradėti savo karą prieš 
Chinijos komunistus niekam nekliu
dant.”

t

O Associated Press korespondentas 
Londone Thoburn Wiant šaukte šaukia:

“Kuomintango režimas, kuriam vado
vauja gen. Chiang Kai-shek, buvo ir da
bar yra daugiau susirūpinęs neišvengia
mu civiliniu karu prieš 80,000,000 chi- 
niečių komunistų, negu kova prieš Ja
poniją.

Tai viena versija šio incidento. Bet 
laikraščių korespondentai, kurie turėjo 
medžiagą ant rankų apie tikrąją prie
žastį šios krizės, bet negalėjo jos viešai 
paskelbti, nušviečia dalykus daug geriau 
ir plačiau. Prezidentas priverstas prisi
laikyti diplomatijos ir pasakyti tiktai tą, 
kas tuo tarpu būtinai reikalinga. Pla
čiausiai visą dalyką nušviečia “The New 
York Times” korespondentas ferooks 
Atkinson. Jisai ilgą laiką tą dienraštį 
atstovavo Chungkinge, Chinijos laikinoj 
sostinėj ir neseniai sugrįžo Amerikon. 
Jo korespondencija buvo parašyta daug 
pirmiau, bet cenzūra nepraleido ir turė
jo gulėti korespondento kišenių j e.

Brooks Atkinson paduoda sekamus di
džiausios svarbos faktus:

Jau du mėnesiai kaip prezidentas 
Rooseveltas turi pasiuntęs generolą Hur
ley vesti derybas su Chiang Kai-sheku. 
Tuo pačiu reikalu neseniai Chinijon bu
vo nuvykęs ir Nelsonas. Gen. Hurley ir 
dabar tebėra Chungkinge. Jo misija bu
vo įtikinti Chiang Kai-sheką, kad jis vi
sų karinių spėkų vadovybę pavestų gen. 
Stilwell, kuris galėtų visas tas jėgas tuo
jau sumobilizuoti prieš Japoniją. Kaip 
generolas Eisenhower vadovauja visoms 
Jungtinių Tautų jėgoms vakariniame 

'fronte prieš Vokietiją, taip Azijos fron
te prieš japonus turėtų vadovauti gen. 
Stilwell. Tokiam atsitikime Amerika ga
lėtų perkelti daug spėkų ir ginklų Chi
nijon kovai su japonais. Iš sykio, sako 
Atkinson, Chiang Kai-shekas buvo suti
kęs pasiūlymą priimti, bet paskui atmai- 

Enė savo nuomonę ir atmetė. Jis pats no
ri būti tuomi karinių jėgų aukščiausiu 

| komandieriumi! Ir jis padavė Amerikai 
ultimatumą: arba atsiimkit Stilwell, ar
ba Chinija visai atskirai vėl viena ka
riaus su japonais!

Atkinson sako: “Chinijos viduje šis 
įvykis reiškia didžiausį politinį laimėji
mą pūnančiam anti-demokratiniam reži
mui, kuris daugiau susirūpinęs savo poli
tinės vadovybės išlaikymu, negu išvary
mu japonų iš Chinijos.”

Tai aštriausias apkaltinimas prieš 
• Chiang Kai-sheką ir Kuomintango par

tijos reakcinę kliką.
“Nors Chiang Kai-shekas yra pripa

žintas Chinijos vadu,” toliau rašo At
kinson, “tačiau jis neturi jokio asmeniš
ko militarinio atsižymėjimo. Jojo pama
tinė politinės vadovybės idėja yra tokia, 
kaip karinio lordo. Jis supranta armiją 

i kaipo politinę jėgą.
‘Didelėje, palaidai surištoje šalyje, ap- 

gyventoj daugumoje tamsių valstiečių, 
jis savo autoritetą palaiko, neleisdamas

“Po beveik dviejų metu išbuvimo Chi
nijoj - Burmoj-Indijoj kaipo karo kores
pondentas, aš esu įsitikinęs, kad Chiang 
Kai-shekas ir jo partijos vadai yra pir
miausia ir vyriausia susirūpinę pasilai- 
kymu galioj.

“Demokratijos Chinijoje nėra. Gali
mas daiktas, kad niekur kitur nėra to
kios efektingos diktatūros, kaip dikta
tūra Kuomintango. Chinijoje nėra lais
vės nei žodžio, nei spaudos, nei daug ko 
kito.

“Bet ten yra slaptoji policija, koncen
tracijos stovyklos ir šaudymui skvadai 
tiems, kurie drįsta išsižioti, arba rašyti, 
arba veikti ne taip, Laip Kuomintangas 
nori...” ■$;

Tai šitokia baisi, tragiška padėtis. Tuo 
tarpu japonai laimi mūšis po mūšio ir 
baigia Chiniją perskelti.

Kaip dabar paaiški, prezidentas Roose- 
seveltas dėjo ir deda didžiausias pastan
gas suvienyti Chiniją karui prieš japo
nus. Jo pasiuntinys generolas Hurley 
reikalauja kad Chiang Kai-sheko vyriau
sybė sudarytų bendrą frontą su komu
nistais prieš japonus. Kol kas tos pa
stangos nedavė teigiamų rezultatų. Iš 
viršuje paduotų citatų dabar aišku, ko
dėl ir kas kaltas.

Tuo tarpu radijas praneša, kad Chi
nijos Komunistų Partija dar kartą pa
siuntė Chiang Kai-shekui ir Kuomintan
go centrui pasiūlymą sudaryti koalicinę 
valdžią karui prieš Japoniją. Laišką pa
sirašo komunistų atstovas Lin Tsohan. 
Komunistai teigia, kad koalicija reika
linga pravedimui militarinių, politinių 
ir ekonominių reformų. Tokios refor
mos, jie sako, būtų pamatas vedimui ka
ro su japonais.

Sudarymui koalicijos ir įvedimui Chi
nijoje demokratijos komunistai siūlo 
tuojau sušaukti konferenciją. Konferen- 
cijon atstovus turėtų atsiųsti visos anti- 
japoniškos grupės ir partijos, visos anti- 
japoniškos armijos, visos lokalinės vy
riausybės ir visos patriotiškos organiza
cijos. Tokia konferencija įsteigtų val
džią, kuri suvienytų Chiniją, nes jinai 
turėtų pasitikėjimą visų Chinijos žmo
nių.

Tai, aišku, vienintelis kelias Chinijai 
iš krizės ir suirutės. Tiktai didžiausias iš 
Amerikos ir Anglijos pusės spaudimas 
priverstų Chiang Kai-sheką ir jo grupę 
pakeisti gaires ir priimti gerą, teisingą, 
mūsų supratimu, Chinijos komunistų pa
siūlymą. Suvienytas frontas, koalicinė 
vyriausybė Chinijoj būtų didžiausias 
Jungtinių Tautų, o ypatingai Amerikos, 
laimėjimas prieš Japoniją.

Milžiniški Laimėjimai
Jungtinių Tautų karinės 

jėgos šiemet jau atsiekė 
milžiniškų pergalių. Ypa
tingai dideli laimėjimai 
Raudonosios Armijos. Ne 
vien, kad ištrenkti Hitlerio 
razbaininkai iš Sovietų Są
jungos, bet iš Hitlerio na
gų išplėšta jo talkininkės 
Rumunija, Bulgarija, Suo
mija ir baigiama išplėšti 
Vengrija.

Raudonoji Armija laisvi
na Čehoslovakiją. Ji apsL 
jungė Jugoslavijoj su ko
vingais maršalo Tito parti
zanais ir naikina nacius, už- 
kirsdama jiems kelią iš 
Graikijos. Graikijoj parti
zanai su pagalba anglų lai
svina savo kraštą. Italijoje, 
nors ir labai lėtai, bet stu
miasi pirmyn Amerikos ir 
Anglijos armijos. Ten Hit
lerio jėgas laukia , apsupi
mas, nes Francija išlaisvin
ta, Amerikos - Anglijos Ar
mijos stovi prie Italijos va
karinės sienos, Raudonoji 
Armija jau viduryj Vengri
jos, ji pasieks Austriją ir 
apeis nacių jėgas iš užnu
gario.

Hitlerio pasakos apie 
“Europos tvirtumą” susmu
ko. Amerikos ir Anglijos 
armijos išlipo Franci joje ir 
baigia laisvinti Belgiją, mu
ša priešus iš Holandijos.

Šiaurėj Raudonoji Armi
ja ne vien prašalino Mur
mansko prieplaukai pavojų, 
išlaisvino Pečengos (Petsa- 
mo) prieplauką, bet jau lai
svina Norvegiją.

Tolimuose Rytuose Ame
rikos jėgos užėmė daug 
strateginių salų; laivynas 
kelis kartu sumušė Japoni
jos jūrines jėgas, iškelta 
armija į Filipinus, kas su
daro Japonijai pavojų. A- 
merikos jėgų įsigalėjimas 
Filipinuose sudarys sąlygas 
atkirtimui Japonijos jėgų 
Singapore, Malajų pussalyj, 
Java, Sumatra ir kitose Ry
tų Indijos salose nuo pačios 
Japonijos.

Jungtinių Tautų pergalė 
užtikrinta. Priešas muša
mas visais frontais, išski
riant tik Chiniją, kur gene
rolo Chiang Kai-sheko re
akcinė politika suskaldė jė
gas ir grūmoja iššaukti na
minį karą.

Politiniai Jungtinės Tau
tos daug atsiekė, daug kliū
čių prašalino, daug neaiš
kumų išryškino, Maskvos, 
Tehęrano ir kitos konferen
cijos apjungė mūsų jėgas ir 
daugiau subendrino veiki
mą.

Šie visi Jungtinių Tautų 
atsiekimai buvo laimėti per 
sunkias kovas karo lauke ir 
nugalint visokias politines 
skerspaines. Hitleris ir jo 
gengė dėjo ir deda pastan
gas, kad ardyti Jungtinių 
Tautų vienybė, kad įnešti 
nesutikimus, nes tik tame 
jo viltis išsigelbėti nuo vir
vės ir juodo galo.

Demokratijos Teisėmis 
Naudojasi Priešai

Kaip hitlerininkai kenkia 
Jungtinių Tautų vienybei, 
greitesniam karo laimėji
mui, tai geriausiai galime 
matyti pas 'mus pačius A- 
merikoj. Kiek bjaurios na
cių propagandos spaudoj ir 
net per radiją prieš Ameri
kos talkininkę Tarybų Są
jungą ir kiek pastangų pa
slėpti Hitlerio gengės bude
liškus žygius!

Užtenka tam pavartyti 
lietuvių laikraščius, kaip 
Dirva, Keleivis, Naujienos, 
Draugas, Tėvynė ir kiti. Tie 
patys laikraščiai, tie patys 
redaktoriai džiaugėsi Hitle

rio užpuolimu ant Tarybų 
Lietuvos ir Tarybų Sąjun
gos 1941 metais. Tie patys 
redaktoriai per tris metus 
slėpė hitlerininkų budeliš
kus žygius Lietuvoj, kur 
naciai vien. Vilniaus srityje 
nužudė 100,000 žmonių, kur 
Hitlerio razbaininkai Kau
ne sunaikino 70,000’ žmonių! 
Jie skelbė bjauriausius na
cių išmislus prieš Tarybų 
Lietuvos vyriausybę, prieš 
Tarybų Sąjungą ir dabar tą 
daro.
• Tie ponai įsteigė fondą 
neva pagalbai “Lietuvos ir 
lietuvių”,! kuris užsiima tik 
pagalba kvislingų. Jie įstei
gė New Yorke “Lietuvių 
Informacijų Centrą”, kuris 
šinkuoja Goebbėlso. propa
gandą, kad niekinti Tarybų 
Sąjungą ir skaldyti Jungti
nes Tautas.

Jie naudojasi Amerikos 
demokratijos teisėmis, lais
ve žodžio ir spaudos, kad 
sunaikinus tą pačią laisvę. 
Taip daro lietuviški nacių 
propagandos šinkorjai, taip 
daro lenkai šlėktos, finai 
hitlerininkai, vokiečiai na
ciai ir kiti.

Dažna! net koktu darosi. 
Mūšų priešai, kaip Rumuni
ja, Suomija ir Bulgarija li
kosi sumušti, priversti tai
kytis ir atsukti ginklus 
prieš savo “papę” Hitlerį ir 
priversti uždaryti fašistų 
organizacijas, jų spaudą, 
suimti kvislingus ir atiduo
ti teismhi. Gi Amerikoj, 
mūsų šalyj, kada milionai 
mūsų sūnų armijoj, laivy
ne, orlaįvyne kovoja sunai
kinimui fašizmo, tai jie lai
svai važinėja, sako prakal
bas, leidžia laikraščius, ar
do Jungtinių Tautų vieny
bę ir kenkia karo laimėji
mo pastangoms!

Yra ir daugiau kliūčių. 
Washingtone vis dar sėdi 
Smetonos “atstovas” ir ki
tuose miestuose jo “konsu
lai”, kurie nieko neatsto
vauja, kurie nieko neturi 
su Lietuvos liaudimi. Jie 
inspiruoja, akstiną tuos e- 
lementus, kurie ardo Jung
tinių Tautų vienybę.

Londone sėdi lenkų šlėk
tų ‘valdžia”, kurios niekas 
nerinko, kuri susidarė pa
siremiant diktatoriška Pil
sudskio 11935 metų konstitu
cija. Ji kalba “Lenkijos 
vardu.” Jos agentai žudo 
kovotojus išlaisvintoje Len
kijos dalyj. Jos pasekėjai 
Amerikoj surinkę drabu
žius laiko ir pūdo, nors 
Lenkijoj žmonės apdriskę 
ir laukia šaltos žiemos.

Irane (Persijoj) Tarybų 
Sąjungos technikai atidarė 
žibalo šaltinius, iš jų aprū
pino kuru trokus, kurie 
gauti iš Amerikos ir siun
čiami Raudonajai Armijai. 
Sovietai norėjo parandavo- 
ti didesnius plotus, išvysty
ti žibalo gamybos prietai
sus, bet dabartinė Irano vy
riausybė keno tai paakstin- 
ta, kuri mielai sutinka pa
vesti didelius plotus žibalo 
laukų Anglijai, atsisakė. 
Paaiškėjo, kad ta vyriausy
bė ir taip visokiais būdais 
kenkia karo reikmenų pri
statymui Sovietams per 
Iraną.

Chicagoj atsidarė aviaci
jos klausimu konferencija. 
Į ją atvyko Tarybų Sąjun
gos aviacijos specialistai, 
Raudono Orlaivy no pasižy
mėję žmonės, bet jie turėjo 
grįžti atgal. Kas tai į tą 
konferenciją užkvietė Ispa
nijos fašisto generolo Fran
ko atstovus, Portugalijos 
fašistus ir" kitus griežtus 
Tarybų Sąjungos priešus,

kurie per metų eilę su Hit
leriu kariavo prieš Tarybų 
Sąjungą. Kas tai “užmiršo”, 
kad generolo Franco “Mė
lyna Divizija” žudė Lenin
grado srityj Sovietų pilie
čius, o vėliau “liuosnoriai” 
kariavo. Kas tai “užmiršo”, 
kad per Ispaniją gaudavo 
Amerikos žibalą Hitlerio 
orlaivynas ir žudė Tarybų 
Sąjungos žmones.

Tarybų Sąjunga atsisakė 
dalyvauti su savo priešais. 
Konferencija buvo šaukta 
pamate Jungtinių Tautų, o 
čia atsirado Ispanijos ir 
Portugalijos, fašistų atsto
vai, Šveicarijos Hitlerio 
slūgos. Sovietų atsisaky
mas dalyvauti konferenci
joj yra didelis nuostolis 
konferencijai. Tą jau atžy
mėjo Mr. E. R. Stettinius, 
einąs Valstybės Sekreto
riaus pagelbininko pareigas, 
ir Kanados vadai. Tai ne
galima skaityti normale pa- 
dėčia, kada tokią kelionę 
atlikę Sovietų orlaivyno 
specialistai grįžta atgal, o 
konferencijoj pasilieka Is
panijos ir Portugalijos fa
šistai !

Jungtinės Tautos laimi, 
bet Chinijoj japonai laimi. 
Kodėl? Todėl, kad reakcio
nierius gen. Chiang Kai- 
shekas miliono armiją lai
ko ir rengiasi karui prieš 
“komunistus.” Jis geriau 
sutinka matyti Chiniją pa
vergtą Japonijos, negu, kad 
Chinijos liaudis turėtų de
mokratinę tvarką. Jis pri
steigė koncentracijos loge- 
rių, kur tūkstančiais ir de
šimtimi tūkstančių kankina 
komunistus, demokratus ir 
liberalus.

Amerikos vyriausybė tu
rėjo iš Chinijos atšaukti 
generolą J. W. Stilwell, ku
ris ten gyveno per 20 metų, 
moka chinų kalbą, gerai ži
no padėtį ir norėjo, kad 
ap vieni jus visas demokra
tiškas, tame skaičiuje ir 
komunistiškas jėgas kovai 
prieš Japonijos imperialis
tus.

Yra dar nemažai ir kitų 
įvykių, kurie nepadeda ka
ro laimėjimui. Dar vis pai
niojasi Graikijos karaliaus 
klausimas, Hitlerio agento 
Rudolpho Hesso klausimas, 
Italijos neišvalymas nuo 
Mussolinio agentų, Ispani
jos liaudiečių iš naujo pra
dedamas karas už laisvę sa
vo šalies ir Franci jo j gene
rolo De Gaulle atsinešimas 
linkui komunistų.

Daug dar yra keblumų, 
kliūčių linkui galutinos 
pergalės ir pastaty
mo pastovios taikos. Ir 
nenuostabu. Reikia žinoti, 
kad net kapitalistinės vals
tybės, kaip Amerika ir An
glija, turi aštrių prieštara
vimų ir tada, kada jos yra 
bloke, išvien kariauna prieš 
bendrą priešą, gi Tarybų 
Sąjunga yra nauja tvarka 
— darbininkiškas pasaulis.

Priešas naudojasi tais 
pamatiniais skirtumais ir 
bando pakenkti Jungtinių 
Tautų vienybei. Hitleris ir 
Goebbelsas gąsdina pasaulį 
“komunizmo” ir “bolševiz
mo” šmėkla. Jų pasekėjai 
tą pat daro Amerikoj.

Bet sunkiausios kliūtys 
jau nugalėtos. Hitlerio ka
rinė mašina, ta baisioji jė
ga baigiama naikinti. Da
bar Jungtinių Tautų armi
jos jau Vokietijoj ir ruošia
si sunaikinti žvėrišką hit- 
lerizmą. Ir tas bus atlikta. 
Jokia nacių ir jų pakalikų 
propaganda, jokios žulikys- 
tės jų nebeišgelbės.

D. M. š.

Penktadien., Lapkričio 3, 1944

JOSEPH H. BALL
Senatorius iš Minnesotos, re- 
publikonas, paskelbė, kad jis 
balsuos ir darbuosis už iš nau
jo išrinkimą prezidento Roose
velto. Prezidentą remti jis pa
sižadėjo dėl jo aiškios tarptau
tinės politikos, kuomet Dewey 
nusistatymas tuo klausimu yra 
miglotas. (Federated Pictu
res).

Elizabeth, N. J.
Žodis j Lietuvius

Pasaulyje dar niekados ne
buvo tokio baisaus karo, kokį 
uždegė naciai ir jų talkinin
kai. Mūsų šalis, kaip ir kitos, 
buvo užpulta, bet, vadovystėj 
prezidento Roosevelto, mes at
likome apsiginklavimo ir prisi
rengimo darbą, ir dabar jau 
priešus mušame. Ii' ne vien ap
rūpinome savo milžinišką ar
miją, laivyną ir orlaivyną gin
klais, bet jų suteikėme ir ki
toms Jungtinių Tautų šalims.

Dabar kožnas vienas mato, 
kad Vokietijos fašizmas ir Ja
ponijos imperializmas jau pra
laimėjo karą. Nepaisant, kiek 
dar hitlerininkai priešinsis, jie 
ir patys jau mato, kad jų ka
ras pralamėtas. Vienatinė jų 
viltis, tai Amerikoje įvykstan
čiuose rinkimuose.

Vokietijos fašistai turi viltį, 
kad Amerikoj laimės Republi- 
konų Partija, jų radio ir spau
da bjauriai puola Rooseveltą 
ir giria republikonus. Jie ma
no, kad jeigu Republikonų 
Partija laimės, tai tada nebus 
Jungtinių Tautų vienybės ir 
naciai išsisuks nuo galutino su
mušimo.

Rinkimai įvyksta lapkričio 
7 dieną ir kiekvienas lietuvis 
turėtų balsuoti už prezidentą 
Rooseveltą ir jį remiančius 
žmones. Paduodami savo bal
są už Rooseveltą, balsuosite už 
pergalę ant vokiečių nacių, ja
ponų imperialistų, už taiką at
eityje ir laimingą ateitį.

J. Wizbar.

Shenandoah, Pa.

. ’. r .

Atsišaukimas j Lietuvai Pagal
bos Teikimo Kom. Skyrių, 

Shenandoah Apylinkėje

Kaip spaudoj matėt ir skai
tė, kad svarbiausias dalykas 
šiuo laiku, tai rinkti drabužius 
ir čeverykus Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo ka
ro. Mes visi gerai žinome, kad 
mūsų brangi Lietuva labai 
daug nukentėjo nuo to pra
keikto Hitlerio: jei jis ką ne
spėjo atimti, tai sudegino. 
Daug žmonių liko be namų, 
be pastogės ir be drabužių, jie 
turės kęsti šaltį.

Tai mūs, amerikiečių, parei
ga juos neužmiršti ir remti, 
kiek katras išgali.

Kambariai gauti 107 E. Cen
ter St., Shenandoah, Pa.; tie 
patys, kuriuos turėjome pir
miau.

Tad prašome visų, katrie 
duosite drabužių arba čevery- 
kų, peržiūrėkite gerai ar dar 
galima nešioti. Jei katrie su
plyšę, prašome sutaisyti, kat
ruos galite išskalbti, tai prašo
me išskalbti.

Tad dar sykį prašome She- 
nandorio ir apylinkės Lietu
vius sukrusti šiam svarbiam 
darbui: Kaip Mahanoy City, 
Girardville, Frackville, Lost < 
Creek, Hazleton, Shaft, Gil
berton ir kiti, mažiukai mies-
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HARTFORD, CONN. Springfield, Ill
Iš Literatūros Motery Kliubo 

Veikimo
Rugsėjo 29-tos vakarą įvy

kusiame L. M. Kliubo mitinge 
narių dalyvavo graži grupė. 
Draugės mezgėjos sunešė gra-
žiu mezginių — svederių, ko
jinių dėl Lietuvos kovotojų 
Gaila, kad negalima gaut vil
nų šiuo tarpu. Keletas draugių 
klausė, nori megst. Būtų gerai, 
kad mums nereikėtų pertrauk
ti darbo dėl stokos vilnų.

Keletas draugių pasižadėjo 
siūt dėl Raudonojo Kryžiaus 
ir prie taisymo drabužių.

Nutarėm rengt prakalbas 
gruodžio 3 d., jeigu gausime 
kalbėtoją tą dieną, paminėt
L. M. Kliubo 4 metų sukaktį.

Nutarėm paaukoti $10 Lie
tuvos šelpimui. Draugė M. Sa
baliauskienė aukavo $10 vilnų 
fondui. Ji sakė, kad galima 
jos auką naudoti, kur reikalin
ga. Mes suvartojom pamušalų 
pirkimui. Draugės M. S. ši ne 
pirma auka, ji neseniai auka
vo penkinę tam pačiam reika
lui. Drg. M. Ramoškienė au
kavo $1, irgi tam tikslui. Labai 
ačiū draugėm už aukas.

Prisirašė prie kliubo nauja 
narė, d. A. Lapata. Pabaigus 
susirinkimą pasivaišinom karš
ta kava ir d. M. Mulerankie- 
nės atneštu skaniu bulvių ku
geliu.

Linksma pranešti, kad mes 
gavome daugiau siuvėjų Rau
donajam Kryžiui. Pradėjom 
siūti rugsėjo 25 d., po turė
jimo vakacijos porą mėnesių. 
Gavom prašymą iš R. K., kad 
pradėtumėm siūti. Sako, jie tu
ri labai daug siuvimo, daugiau, 
kaip kada pirmiau. Kada vis 
daugiau kraštų išvaduoja iš 
hitlerinės vergijos, tai jiems 
reikalinga skubi pagelba. R. 
K. pirmiausia pribūna su pa
gelba, kaip su drabužiais, taip 
su kitais reikmenimis. Tarpe 
mūsų lietuvių yra paskleistas 
nepasitikėjimas R. K.CTai yrą 
hitlerinių agentų darbas> Jię 
nori, kad žmonės neremtų R. 
K., taip pat ir šios šalies de
mokratinės valdžios. Mes ne
turime pasiduoti jų piktiems 
gandams. Dirbkime visos, kiek 
galim. Nors biskį prisidėkim 
prie tų nelaimingų, karo nu
alintų žmonelių šelpimo siu
vant dėl R. K., taisant drabu
žius dėl Lietuvos žmonių, taip
gi dėl Sovietų Sąjungos. Jeigu 
ne Sovietų narsieji kovūnai ir 
partizanai, dar ir šiandien mū
sų tėvynė Lietuva sunkiai al
suotų po Hitlerio letena. Už 
tai mes jiems turime atsiteisti, 
ištiesti pagelbos ranką, kiek 
mes tik galime, nevilkinant.

Dėl Raudonojo Kryžiaus siu
vimas eina ten pat, kur pirma, 
pas ponus Giedraičius, Park 
Studio, 435 Park St. Matyt, 
Mrs. J. Giedraitis pasišventu
siai pritaria R. K. ir mūsų 
darbui. Jie duoda vietą ir švie
są dykai ir dar mašinas sutai
so savo kaštais. Mes labai esa
me už tai dėkingos ponams 
Giedraičiams. Mr. F. Grigaitis 
paskolino siuvamą mašiną dėl 
R. K. siuvėjų, širdingai ačiū.

Raudonajam Kryžiui siuva 
šios draugės: M. Norbut, O. 
Shurkus, M. Raulinaitis, M. 
Barnett, M. Pilky, L. Monkus,
M. Vilkus, L. žemaitis, O. Ru- 
žinskas, A. Lapata, H. Petri- 
šiūnas.

Rugsėjo 24 iki spalių 1 d.

buvo renkami drabužiai dėl 
Sovietų Sąjungos kare nuken
tėjusių žmonių. Buvo platus 
atsišaukimas per radiją ir vie
tinius laikraščius. Sunešimui 
skirta ugniagesių stotys. Tai
symui (pakavimui) vartota po
licijos stotis, 760 Capitol Ave. 
J. Fox departmentinės krau
tuvės trokai, spalių 1 d., sek
madienį, surinko drabužius 
nuo šaligatvių. Labai daug 
drabužių suvežė. Net nu- 
sigandom, kada antrą dieną 
nuėjom taisyti. Vos įlindom vi
dun. Iš daugumos visokių, bu
vo ii’ labai gerų, rūpestingai 
paruoštų. Kiti suplyšę, purvi
ni, tik bereikalingai laiką tu
rėjome eikvoti peržiūrint juos.

Mūsų kliubietės gražiai dar
bavosi taisyme minėtų drabu
žių. Vienos daugiau, kitos ma
žiau valandų pridėjom. Dirbo
me tris dienas. Katros dirba 
dienomis kitur, tos vakarais 
atėjo prie drabužių dirbti. 
Rugsėjo 26 ir spalių 3 ir 10, 
visas tris dienas, dirbo šios 
draugės: K. Naktinienė, M. 
Barnett, A. Lapata, V. Kaz
lam Po dvi dienas dirbo: O. 
Giraitienė, M. Raulinaitienė, 
W. Brazauskas. Po vieną die
ną: draugės F. Kūles, M. Vil
kas, A. Dagilis, L. Monkus, K. 
Miler, ir draugai: A. Totorė- 
lis, J. Kazlau, J. Simans. Var
de RWR komiteto, ačiū visiem 
už gražią pagelba.

Mes nepamirštam ir savo 
brolių ir sesučių lietuvių, taip
gi renkam drabužius (ir ap- 
siavimą), taisom, išplaunam, 
katrie reikalingi. Spalių 6 ir 
13 vakarais dirbo šios drau
gės: F. Kūles, M. Barnett, O. 
Giraitis, V. Kazlau, M. Rauli
naitis, L. Monkus. Darbas ėjo 
Laisvės Choro svetainėje.

Draugai ir draugės, katrie 
turite drabužių, prašome at
nešti į minėtą vietą. Nelaiky
kite beverčiai, kad kandys ės
tų. Duokim žmonėms tada, ka
da jiems labiausiai reikalinga. 
Tai jie bus mums už tai dė
kingi. Klysta tie, kurie sako, 
kad karui pasibaigus pasiųs 
saviškiams. Vienas: karas dar 
ne visai greit baigsis (kaip at
rodo), nors mes to labai trokš
tame. Kitas: privatiškai siun
čiant saviškiams ar giminėms 
turės apmokėti siuntimo kaš
tus, kurie yra gana aukšti. Gal 
nebus verti tie drabužiai. O 
dabar, siunčiant per Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą 
niekas jums nekainuos. Aš ti
kiu, kad mūsų giminės gaus, 
jeigu jiems bus reikalingi dra
bužiai, nes darbininkų, valdžia 
darbininkais ir rūpinsis.

Kliubo Kores-tė M. B.

Shenandoah, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tukai, rinkti drabužius ir če- 
verykus ir atvešti į Shenando- 
ry, 107 E. Center St. Kamba
riai bus atdari nuo 9 vai ryto 
iki 8 vai. vakaro, o mes pasių
sime į centrą. Katrie negalite 
gauti drabužių, tai rinkit pini
gais, o mes nupirksime kas rei
kalinga ir pasiųsime. Tad, bro
liai ir sesės, visi darban šiam 
svarbiam darbui.

S. Kuzmickas, 
Skyriaus Raštin.

Iš didelio debesio mažas 
lietus.

Šios kvapą sulaikančios lenktynės tarp gyvasties ir mirties buvo nufotografuotos 
vakariniame fronte nacių tankui dundant link amerikiečių pozicijų. Tankui įsisma
ginus, jankis paratrūperis iššoko iš perkaso ir paleido tankan iš savo “bazookos.” Jo 
įrankio smūgis tankui jį patį paskandino dūmuose. (U.S. Signal Corps photo per Fe
derated Pictures).

Nelaimingiausias Žmogus Pasaulyje (Feljetonas)

Spalių 29 d. surengė party 
Lietuvių Moterų Victory Kliu- 
bas, paramai Lietuvos žmonių. 
Tikietas buvo 25c. Mūsų mote
rys veikia ir darbuojasi labai 
gerai Lietuvos žmonių pagal
bai ir taip apšvietos reika
lams. Jos skleidžia apšvietą, 
mokina tas, kurios dar nepa
jėgia suprasti, kas jų draugai 
ir priešai.

Su parengimais būna visaip: 
kartais daug publikos atsilan
ko, tai tada jie nusiseka. Mo
terys visada gerai darbuojasi, 
iš kalno daug tikietų parduo-

Connecticut Kandidatas 
Remia Rooseveltą

Gera veikėja Malvina Lagu- 
nienė šiuo kartu serga. Jai pa
darė operaciją ant kojos. La
gūnai, jau ne jauni žmonės, 
bet veikime vis energingi. Vė
linu drg. Lagunienei greitai 
pasveikti ir vėl energingai dar
buotis.

HARTFORD, CONN.

SPAUDOS PARENGIMAS
Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 5

157 HUNGERFORD ST.
Pradžia 2 valandą dieną

Gera Orkestrą Šokiam
Turėsime skanių valgių ir gėrimų

Dalyvaukite visi. Atsiveskite ir pažįstamus.

Skaitytojas, užmetęs 
žvilgsnį ant viršuj telpan
čios antraštės, veikiausia 
pamanys, kad čia kalba tu
rės eiti apie Adolfą Hitlerį. 
Ir tame nebūtų nieko nuo
stabaus, kadangi šiandien 
nerastume žmogaus pasau
lyje, kuris pavydėtų Adol
fui jo likimo. Išskyrus pro- 
nacius, nei vienas žmogus 
nenorėtų su Hitleriu sėdėti 
už vieno stalo, niekas neno
rėtų paduoti jam rankos. 
Dar daugiau, kiekvienas 
doras žmogus, jeigu pasi
taikius progai, Hitlerio ne
užmuštų, jaustųsi save di
deliai prasižengusiu prieš 
žmoniją.

Taigi, kaip matote, Hit
leris yra labiausiai neap
kenčiamu ir prakeikčiau- 
siu žmogum pasaulyje. Bet 
jis nėra nelaimingiausiu, 
nežiūrint to fakto, kad jis 
dar ir dabar plepa apie lai
mėjimą karo. Tiesa, Hitle
riui nepavyko pasiekti sie
kiamo tikslo, bet kadangi 
pas Hitlerį viskas eina žai
biškai, tai ir jo kentėjimai 
dėl nepasisekimų žaibiškai 
pasibaigs. Pirmutinis doras 
žmogus nutvėręs jį užbala- 
dos ir bus baigta. Nežinos, 
nei kad jis gyveno, kentėjo 
nepasisekimus, nei kad jį 
kas užmušė.

Visi kiti pietūs su Lietu
vos sosto įpėdiniu Julium 
Smetona. Jo nepasisekimai 
prasidėjo dar nepilnai su
augus į vyrą ir, kaip atro
do, tai užsitęs iki žilos se
natvės. Ir žiūrėkite, kam 
tenka kentėti toks ilgas 
(kankinimosi p e r i j o das! 
Kuomet Adolfas, pasak dr. 
Grigaičio, “kilęs iš visuo
menės padugnių,” tai mūsų 
pane tego Julek turi garbę 
būti kilusiu iš pačių viršū
nių. Jo Ekscelencijos Lie
tuvos “prezidento” Antano 
Smetonos sūnus, prieg tam, 
dar ir pusę bajoriškumo pa
veldėjęs.

Manau, kad visiem nėra 
sunku suprasti, kad tokios 
veislės žmogui gyvenimo 
nepasisekimas virsta nepa
kenčiamu pragaru. O reikia 
žinoti, kad jaunasis Sme
tona gyvenimui ruošėsi ne 
'juokais. Nuo kūdikystės iš
sekintas pūkų paduškaitė- 
se, vėliau žvalgybos prieg
loboje gyvenęs, nuodugniai 
išstudijavo mussolinizmą ir 
hitlerizmą, ruošdamasis bū
ti vertu savo pašaukimui, 
kaipo “pavyzdingas” šalies 
valdonas. Tėvas gi su saule 
negyvens, o seniui mirus, 
kas gi kitas bus tinkames
nis užimti jo vietą, jeigu ne

sūnus, kuris fašizmą ir na
cizmą yra išnagrinėjęs iki 
pačių smulkmenų.

Kad Julius savo jaunys
tėje nebuvo balamūtas, o 
ruošėsi valdyti valstybę, ro
do ir tas faktas, kad jam 
nerūpėjo suktis sprandą 
naktiniuose kliubuose, kaip 
daugumas aristokratiškos 
jaunuomenės praktikuoja. 
Julius, jaunas būdamas, su
kūrė šeimyninį gyvenimą, 
kaip ir pridera rimtam val
stybininkui.

Vienok būtu nuodėmė sa
kyti, kad Smetonų Julius 
buvo apsėstas hitlerinės li
gos — užkariaut ir valdyt 
visą pasaulį. Nuo tokios 
durnavacijos Julius buvo 
visiškai liuosas. Jam užteks 
tiek, kiek jis paveldės nuo 
savo tėvo! Valdys pavyz
dingai, taip, kad kiekvienas 
pavaldinys, biędnas ar ba- 
gotas, jaus savo valdono 
geležinę ranką. Bolševisti- 
nių idėjų Juliaus pavaldi
niuose nebus likę nei šešė
lio. Mažiausį žmonių nepa
sitenkinimą Julius mokės 
užgniaužti pirmiau, negu 
jis paspės gyvenime pasi
reikšti. Trumpai ir aiškiai 
pasakius, viskas bus čiupi
nėjamą ežinėmis pirštinė
mis.

Tokiai tvarkai viešpatau
jant, mažiukėje “demokra
tinėje” valstybėje, aiškus 
dalykas, didžiųjų valstybių 
valdonai turės pavydėt 
jaunam Lietuvos valdonui 
jo gabumų. Laikui bėgant, 
susidėjus palankiom aplin
kybėm, Juliaus “ministe
rial” nubalsuos, kad Lietu
vos, kaipo valstybės šansai 
daug aukščiau pakils, jeigu 
Lietuva pataps moderniška 
monarchistine valstybe. Ši
taip dalykam susidėjus, rei
kia tikėtis, kad koks garsus 
karalius seno sieto graižą 
apkabinėjęs žibučiais už
maus mūsų Juliui ant ma
kaulės. Štai jum ir naujas 
karalius, jeigu norite.!

Neigi1 žmogaus svajonėm 
yra koki rubežiai. Betgi ne
pakenčiama bėda įvyksta 
tuomet, kaip tokiam svajo
tojui, visai nelauktai, gyve
nimo audra išsvajotą pale
čių išnešioja keturiais vė
jais, palikdama svajonių 
kunigaikštį, kaip iš malo
naus sapno išbudusį. Kuo
met šitoks gyvenimo proce
sas paliečia žmogų, kada jo 
laimingo gyvenimo žiedai 
tik pradeda skleistis, tai 
nelaimingesnio sutvėrimo 
už jį negali pasaulyje ras
tis. Juo labiau, kad viso ši
to nelaimingo nuotikio prie-

žastimi yra bolševizmas.
Todėl visai ne dyvai, kad 

Juliaus Smetonos kiekvie
nas žodis, kalbant apie bol-
ševizmą, žaibuoja ugnimi. 
Jeigu seniau Juliaus širdies 
gelmėse dar spragsėjo ki
birkštėlė vilties, kad hitle
rinės kartuvės sugrąžins 
jam prarastą laimę, tai pa
staruoju laiku, toji kibirkš
tėlė užgęso ant visados. Jau 
Julius pats prisipažįsta, 
kad jis saulės nemato ir ne
sitiki, kada nors matyti. O 
turint žmogui sveikas akis 
ir nematyt saulės, tai dau
giau, negu prakeikimas.

i
Štai dėl ko Smetonų Ju

lius niekaip negali surasti 
pakankamai stiprių žo
džių, prakeikimui bolševiz
mo. Smetonų Julius, kaip ir 
tikras karalius, visai nepai
so, kokios krūvos lavonų 
pareikalautų jam sosto su
grąžinimas, bet tas turi būt 
padaryta, nežiūrint nieko. 
Amerikos kariuomenė turi 
eiti ir sunaikinti bolševiz
mą, jeigu ne visur, tai Lie
tuvoje būtinai. Priešingam 
atsitikime, Julius prakeiks 
visą svietą. Pasakysiu tik
rą tiesą. Jūsų Pauliui be 
galo gaila žiūrėti, kaip jau
nas desperatas blaškosi, 
kaip katinas įlindęs į bu
čių. Juliui jau ir sauso me
džio kryžiai “lietuviška sie
la kvėpuoja.”

Toliau biesas žino,; ką 
mūsą Julius gali prasima
nyti: Nebus nieko stebetino, 
jei už kiek laiko išgirsime 
Julių keikiant Poną Dievą, 
kam jisai kiaules sutvėrė 
be ragų.

Kąs nėra ragavęs bagoto 
ir unaravo gyvenimo, tam 
gali būt nei nesuprantama, 
kodėl iš Juliaus trykšta 
tiek daug piktos neapykan
tos bolševizmui. Bet Pauliui 
tas visai gerai suprantama. 
Dabai* gyvenimas pilnutėlis 
visokių šposų. Kas gali už
tikrinti, kad žmogui, svajo
jusiam būti karalium, ant 
senatvės negali tekti paval- 
kioti ubago tarbas? Julius 
tą nujaučia ir dėl to ner- 
vuojaši.
Julius sostą rengė, puošė, 
Būvį auksu grystą ruošė, 
Matė ateitį žvaigždėtą, 
Paties Dievo jam žadėtą, i
Bet nelauktai taip nutiko, 
Išsigando bolševiko,
Kurio Julius taip nemėgo, 
Trenkė viską ir pabėgo!

Paulius.

Oras pas mus labai gražus, 
saulėtas, būtų gerai, kad il
giau taip pabūtų. Darbai gerai 
eina fabrikuose ir kasyklose. 
Anglies kasyklos smarkiai dir
ba, nes žiemai artinantis ang
lies daug reikės, žiemą ang
lies reikia namų apšildymui, 
o ir fabrikai daugiau jos rei
kalauja. Darbo visiems yra, 
seniems, jauniems ir abiejų ly
čių. ★ ★ ★

Lapkričio 7 dieną bus pre
zidento ir kitų šalies valdinin
kų rinkimai. Pilieti, nepamiršk 
balsuoti už demokratus, už ge
rus kandidatus. Demokratų 
Partijos galva ir vadas yra 
prezidentas F. D. Rooseveltas. 
Rooseveltas yra daug gero pa
daręs visai šaliai ir darbo žmo
nėms. Jis sutvarkė bankus, kad 
iki $5,000 padėti tavo pinigai 
nepražus. O pirmiau ar tas bu
vo ? Pamenate, kaip prie re
publikonų bankai užsidaryda
vo ir vargdienio pinigus nu
nešdavo.

Dabar 
pensiją ir 
gauna ją,
buvo prie Tlooverio ir kitų re- 
publikonų ? Ne, nebuvo! Daug 
vargo turėjo seneliai, kol susi
laukėme šio įstatymo. To įsta
tymo reikalavome per dauge
lį metų, rinkome parašus ant 
blankų, vežėme juos į Wash- 
ingtoną, siuntėme delegacijas 
ir niekas neklausė. Tik juokus 
jie darė iš senelių, vargdienių 
ir darbininkų bedarbių.

Tik Rooseveltui užėmus pre
zidento vietą, tie dalykai su
tvarkyti. Taigi, lapkričio 7 die
ną vėl balsuokite už Roosevel- 
tą iri jį remiančius žmones. Ne
pasiduokite republikonų gąz- 
dinimams ir prižadams, jie vėl 
nori vargo ir nelaimių laikus 
žmonėms grąžinti.

A. Čekanauskas.

jau turime seniems 
daug senų, žmonių 
džiaugiasi. Ar tas

BRIEN McMAHON 
kandidatas į J. V. Senatą

Brien McMahon, patsai kan
didatas į J. V. Senatą iš Con
necticut valstijos, stipriai sto
ja už išrinkimą Roosevelto 
prezidentu. Ypatingai tai svar
bu darbininkams, sakė kandi
datas.

Palygindamas tris pagrečiui 
republikonų prezidentystes su 
prezidento Roosevelto, jisai sa
kė :

“Atsiminkite tais 12 metų 
įvykusią permainą, šiandieną 
virš 14 milijonų darbininkų 
priklauso į savo pasirinktas 
unijas. Palyginkite tai su ma
žiau dviem milijonais unijistų 
tamsiose, baisiose dienose, ka
da Herbert Hooveris drebėjo 
iš baimės Baltajame Name.”

McMahon toliau pabrėžia, 
jog dabar ne laikas partiniams 
užsivarinėjimams, bet “laikas 
visiems mums paremti prezi
dentą Rooseveltą jo pasiryži
me, kad pasilaikančioj taiko
je po pilnos pergalės Ameri
koje būti] įvalias darbo. ”

Kandidatas McMahon taip 
pat stoja už prezidento tarp
tautinę politiką. Ir gerbia 
Willkie už jo toli pramatantį, 
teisingą nusistatymą tarptau
tinėje politikoje.

Kor.

Mesi akmenis — rasi ak
menis; mesi duona—rasi 
duoną.)

Ii

Jankiai Leyte saloj per 
dieną sudaužė 22 japonų 
fortus.

Graikai išvijo nacius 
Salonikos.

iš

London, spal. 31. — Ang
lijos lakūnai praeitą naktį 
paleido 4,000 tonų sprogsta
mųjų ir padegamųjų bom
bų į vakarines Vokietijos 
didmiestį Cologne.

San Francisco, Calif
Didele Pagalba Lietuvai

Štai ir vėl $250 pagalbai 
Lietuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo vokiečių priespaudos. Tai 
dalis pelno nuo Baltijos tautų 
parengimo, kuris buvo sureng
tas laike apsilankymo daini
ninkių dd. K. Abekienes ir A. 
Kenstavičienės — chicagiečių. 
Jų apsilankymas ir dainavi
mas Kalifornijoj ilgam pasi
liks atmintyje, ne vien tarp lie
tuvių, bet ir kitataučių. Jos 
plačiai pasirodė ir visi gėrėjo
si jų dainavimu.

Draugėms dainininkėms pri
klauso nuoširdus ačiū už jų 
pasidarbavimą ir pagalbą Lie
tuvos žmonėms. Parengimas 
buvo vienas iš sėkmingiausių. 
Vienas kareivis tam pačiam 
garbingam reikalui paaukavo 
$20, kiti draugai, draugės sa
vo pažadą išpildė. Nuo paren
gimo pelno liko $743, kuris 
buvo padalintas ant trijų da
lių, trijoms Baltijos tautoms.

V. S.

Graikijoj naciai beveik be 
pasipriešinimo anglams bė
ga linkui šiaurių.

Vaikams Pienas yra puikus būdas
Gaut jum Vitamino D šiandien!

© Borden CtoŲ

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

"The Children's Milk* *
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

HL
Nespėjo klebonas užmigti, kai kažkas 

smarkiai pasibeldė į duris. Išėjo Malvi
na. i

— Kas ten?
— Įleiskit, skubus reikalas.

' — Klebonas miega.
— Leiskit, nes išlaušim duris!
“Plėšikai”,—nudiegė Malviną ir ji sto

vėjo ilgai už durų, nesiryždama.
— Įleiskit, nebijokit, — pasigirdo ant

ras švelnesnis balsas. — Mes lietuviai...
Malvina atrakino duris. Prieš ją sto

vėjo keturi automatais ginkluoti vyrai, 
civiliais drabužiais.

— Mums reikia pas kleboną, — išėjo į 
priekį augalotas, šviesiais ūseliais vy
ras. — Tik skubiai.

— Įeikit, aš tuojau kleboną pažadin
siu.

Išgirdęs triukšmą, klebonas pats atsi
kėlė, apsirengė ir išėjo į prieangį. Jau 
duris pradaręs, jis suprato, kas jį aplan
kė.

— Labas rytas, klebone, — pasveikino 
augalotasis. — Mes svarbiu reikalu.

— Žinau, panie, žinau, pražudysite 
mane. Sužeistasis guli, gyvas... Malvina, 
parodyk.

Klebonas norėjo grįžti atgal, bet jį 
sulaikė smalsumas. Kas gi per vieni, tie 
partizanai, dėl kurių tiek daug triukš
mo vokiečiai kelia? — pagalvojo.

— Jurgi, tu eik pas Vincą, o mes tru
putį pasišnekėsim... Klebonas, turbūt, 
nieko prieš, — kreipėsi antrasis, mažas 
kresnas vyrukas, apsivilkęs trumpais 
kailiniukais.

— Galybė, klebone, ten, kur teisybė,— 
tarė kailiniukus vilkįs partizanas.

— Sutinku. Bet jūs, panie, bolševikai, 
bedieviai. Jūs prieš kunigus.

— Jei tik kunigai už Lietuvą — mes 
jiems pagarbą ir meilę...

— Na, na. O jei kunigai prieš jus.
— Jei jie prieš mus, tai ir prieš lais

vąją Lietuvą.
— Oi, gudrūs jūs, matau!
Kunigas tylėjo. Jis dar kartą mete 

žvilgsnį į jų trumpus blizgančius auto
matus, į granatas, kabančias už diržų, į 
jų veidus, ant kurių ėmė tirpti ryto 
šerkšnas. “Matai kokie svieto lyginto
jai”, — dingtelėjo klebono galvoje. Auk
štasis partizanas savo ruožtu nužvelgė 
kleboną. Jo akys tokios šviesios, bet šal
tos, lyg plieninės, veidas spindįs jėga ir 
pasitikėjimu kleboną privertė pagalvoti, 
kad tai greičiausia ir bus žalgiriečių va
das. “Šis vyras, — dingtelėjo jo galvo
je, — tikrai prieš jokį vokietį nesudre
bės.”

Vilkįs kailiniukais paprašė leisti už
sirūkyti ir sukdamas tabaką plačiai šyp
sojosi. Pamatęs jo sveikus žibančius 
dantis, klebonas ir pats nusišypsojo. 
“Sveikas kaip ridikas, — gėrėjosi juo.— 
Ar nebus tik žemaitis?”

Klebonas panoro su jais pasišnekėti, 
paklausinėti iš kur jie kilę, kaip jų pa
vardės, bet ūmai prisiminė, kad tai tur
būt paslaptis. Jis susirūpinęs tarė:

Elizabeth, N. J.

— O jeigu jus vokiečiai atsiveja, a?
— Jie išbėgiojo kaip kiškiai, — atsa

kė tretysis. — Be to, mūsų sargyba iš
statyta.

— Na, jei tokie napoleonai, tai pra
šau, bet pirma aplankykite sužeistąjį, 
gal jis ne jūsų.

— Klebone, mes žinom, ką darom...
Kunigas nuėjo pirmas. Jį pasekė par

tizanai. Uždegęs šviesą, klebonas atsisto
jo prie stalo, o svečius paprašė sėsti. Jie 
susėdo, automatus pasidėję ant kelių ir 
smalsiai žiūrėjo į kleboną. Morkūnas sa
vo ruožtu stebėjo neprašytuosius sve
čius. Tai buvo paprasti, jauni, kaimo vy
rai tik išvargę ir sušalę. Aukštojo vei
das klebonui atrodė net kažkur maty
tas.

— Tai pasisakykite bent, kas jūs tokie 
būsit, panie.

— Partizanai, “žalgiriečiai.”
— Partizanai? Tai jūs baisūs žmonės.
— Kai kam tikrai baisūs, — nusijuokė 

žemasis.
Klebonas atsisėdo priešais.
— Žiūrėk, panie. Tai jus čia po miš

kus gaudo?
— Jie mus gaudo, o mes juos, — at

sakė aukštasis.
— Jūs tikri lietuviai?
— Lietuviai.
Klebono veidas nušvito.
— Tokie jauni ir nebijot, panie, piles 

tokią galybę rankos kelti?

— Bet lietuviai mano, žalgiriečiai, kuo 
gi aš jus sušildysiu? Arbatos, panie, 
partizanai negeria, o ko nors geresnio 
— germanas atėmė.

—Klebone, mes širdingai dėkojam, — 
tarė aukštasis, — tik ne vaišintis atė
jom. Atėjome padėkot klebonui, kad iš
gelbėjai mūsų draugą.

— O iš kur jūs sužinojote?
— Klebone, mes viską žinom.
— Aš tai jo ir nemačiau. Viską ten 

Malvina tvarkė.
— Tai mūsų labai geras draugas. Mes 

norėsime iš klebono pasiskolinti arklį.
— Malvina! — sušuko, lyg nenugirdęs, 

klebonas.
Malvina įėjo su ketvirtuoju svečiu.
— Vincas neblogai jaučiasi. Jis mie

ga. Manau, mums jau metas.
— Neišleisiu, — sušuko klebonas. — 

Malvina, atnešk čia ką nors. Juk lietu
viai atėjo, “žalgiriečiai”!

Malvina nedelsdama išėjo. Klebonas 
atgijo.

— Na, tai papasakokite ką nors. Kaip 
jūs ten miške, panie, a? Bijot?

Klebono išvargusios akys juokėsi, šyp
sojos ir visas veidas.

— Kai kada vos muilą išnešam.
Paaiškinus, ką reiškia išnešti muilą,— 

o tai reiškė ištrūkti iš okupantų nagų, 
—klebonas juokės į šonus įsiremdamas.

— Visaip būva, kunige, — pasistatė 
automatą prie kojų kailiniuotasis žalgi
rietis, — bet jie daugiau pylos gauna. 
Dvi naktis laikė mus apsupę, net dieną 
lindo į mišką — ir šnipšt! Jų žuvo aš- 
tuoni, mūsų tik du, ir tai Vincas išgel
bėtas. .t;

(Bus daugiau)

Sekmadienį, gražią dieną, 
sumaniau aplankyti laisviečius 
Cliffsidej. Taip ir padariau. 
Pirmiausiai apsistojau pas 
Laisves platintojus A. Baka- 
nus. Jų neradau namie, jų 
dukra sake, kad išvažiavo gry
bauti, dar buvo 11 vai. ryto.

žinau, kad yra kitas senas 
Laisvės platintojas, tai drg. 
Jurgis Stasiukaitis. Apsilan
kiau pas jį, irgi neradau na
mie.

Na, tai tada pradėjau vie
nas lankytis pas Laisvės skai
tytojus, kad jie atsinaujintų 
prenumeratą. Pirmiausiai atsi
naujino K. Mažeikienė, paskui 
aplankiau visą eilę kitų. Vėl 
sugrįžau pas drg. A. Bakanus. 
Randu juos ir svečius skanius 
pietus valgant. Drg. Bakanie- 
nė ir mane tuojau kviečia prie 
stalo, o čia grybai, kumpis, 
steikas ir kiti gardėsiai, o drg. 
Bakanas, tai vaišina alumi ir 
degtine, .

Svečiai buvo taip pat dien
raščio Laisvės skaitytojai, la
bai draugiški žmonės. Pavalgę 
pietus vienas iš draugų duoda 
sumanymą, kad pagelbėti Lie
tuvos žmonėms, kurie ten bai
siai daug prikentėjo po vokie
čių jungu ir dabar sunku jiems 
pradėti naujai gyvenimas. Tą 
sumanymą padarė drg. Navi
kas, brooklynietis.

Aukavo: draugai Navikai, 
Juozas ii- Marijona Speiniai ir 
V. Bukstinaičiai po $2.

A. Bakanai, Ch. Derenčius 
ir A. Stripeika po $1. Tai su
sidarė $9.

Paskui aukų dienraščiui 
Laisvei davė cliffsidietis J. Pe
čiulis $3.50 ir F. Kelmelė iš 
Newarko 50 centų, tai pasida
rė $4.

Labai gaila, kad draugi) Ba- 
kanų dukra serga. Linkiu jai 
a-------------------------------------ra

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

E—....................-*•••; ... ................................................................gi
h—»<1 >11 ■■■ 4)■«■»<>

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER j 

? LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ę

i Išbalsamuoja ir laidoja ant k
1 Visokių kapinių J
S VELTUI ŠERMENINE 
! (KOPLYČIA) Į

J Parsamdo automobilius ir ka- ! 
I rietas veselijom, krikštynom | 
I ir kitkam. į

231 BEDFORD AVENUE 
į BROOKLYN į
j Telephone: EVergreen 8-9770 | 
g,. — n — .n — n —n—.n— o — o — o — n «■.<»>

greitai pasveikti.
Nuvažiavau pas dd. Stasiu- 

kaičius ir suradau namie. Jie 
irgi buvo grybauti, ir kaip ma
čiau, tai turėjo geras pasek
mes — surinko daug grybų. 
Čia irgi kvietė pietauti, bet 
pasisakiau, kad jau skaniai 
pavalgiau pas dd. Bakanus, ta
da jie užfundino gardžios deg
tinės ir alątis.

Pasikalbėjpme apie dienraš
čio Laisvės vajų. Drg. Stasiu
kaitis pasižadėjo iš tūlų iš
rinkti prenumeratas. Draugai 
Stasiukaičiai neseniai vedę. 
Linkių Jurgiui ir Zosytei lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

Cliffsidėj yra geros užeigos 
lietuvių, kur turi skanaus gė
rimo ir maloniai patarnauja, 
tai Ch. Grinius, 267 Walker 
St., ir L. Pocius, 358 Cliff St.

Besikalbant su cliffsidiečiais 
patyriau, kad jie labai gerai 
įvertina dienraštį Laisvę. “Kas 
ir būtų, jeigu lietuviai neturė
tų Laisvės? Kas tada mums 
paduotų teisingas žinias iš Lie
tuvos ir viso pasaulio?” — sa
ko jie.

Taip, dienraštis Laisvė tei
singai į paduoda žinias, daug 
turi raštų iš Lietuvos ir tik ją 
skaitant žinosite tiesą.

Mes, elizabethiečiai, masi
niai skaitome dienraštį Laisvę 
ii* nuoširdžiai remiame Lietu
vos žmones. Lietuvai Pagalbos 
Teikimė Komitetas buvo pa
skyręs Eliz.abetho lietuviam su
kelti $200 šeštam siuntiniui, o 
mes sukėlėme $640.50, tai tri
gubai išpildėme savo kvotą ir 
daug pasiuntėme gerų drabu
žių. O tai todėl, kad pas mus 
daug lietuvių skaito dienraštį 
Laisvę ir žino tikrą Lietuvos 
žmonių padėtį.

Antanas Stripeika.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR. ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines

Kasdien Turimo
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Ju0zas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

į $150 
Koplyčiąs suteikiam nemoka

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

C........... I....i......... ...........

Generolas Douglas MacArthur sugrįžo į Filipinus ,kaip buvo žadėjęs. Pirmaja
me paveiksle, nuimtame ant Filipinų žemės, su MacArthur stovi Filipinų prezi
dentas Sergio Osmena (viduryje) ir Įeit, gen Richard Sutherland (kairėje). (U.S. 
Signal Corps radiophoto per Federated Pictures),

GREEN STAR BAR Į& GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

•Ž’ $
PARE kiekvieną šeštadienį

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

:l ' . . A

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MED1KALIS IŠTYRIMAS M.

DR. ZI1NS - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

l» ■■ ..........................|W—1 ■ ■ ■n»l i UI........... .

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY
Geros Mokestys Pradžiai

Puikiausi Būtai
Progos Paaukštinimams 

Transportacija Apmokėta.

Kreipkitės Tuojou Į

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

ar į

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

(263)

Maskva. — Sovietų ka
riai spal. 29 d. visuose 
frontuose sunaikino bei 
sunkiai apšlubino 72 vokie
čių tankus ir nušovė 37 jų 
lėktuvus.

Rytų Prūsijoj, j šiaurius 
nuo Didžiųjų Trakėnų, vei
kė vokiečių ir Sovietų žval
gai. Did. Trakėnai stovi už 
20 mylių nuo Įsručio-Inster- 
burgo.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptas, 

napiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji-
W W..A -T mo pataisymus viršaus

600 daktarų ir kitokių 
\hL.profesijų žmonėms, taip-

A gi jų šeimoms ir jų pa-
X,. ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio balandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

1
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

lietuviai išlikimai ir tvirtai remia
PREZIDENTĄ ROOSEVELTJį

Išbandytą ir tikrą Lietuvos drau
gą. Nežiūrint Republikonų vadų «
viliojančių prižadų, Lietuviai- 
Amerikiečiai puikiai supranta, 
kad tiktai tikrosios DEMOKRA
TUOS patyrimai tegali padėti 
Lietuvai jos kovoje ir teisėje gy
venti nepriklausomai ir laisvai. 
Užnuodyta vilyčia, paleista iš 
tamsiųjų užlandų, arba žodžiai, 

nieko svarbaus nepasakanti, ne
pakeis Lietuvių - Amerikiečių, kurie rinkimų dienoje

Balsuos už Woodrow Wilsono įpėdinį

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

LAISVES VAJUS
* *

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS 

KARO METU IR PO KARO DARBAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

GERA ALGA I 
Išsilavinimo Nereikalaujama

Reikalingas U.S.E.S. Pareiškimas

Kreipkitės Asmeniškai

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

I (261)

SALDAINIU PARDAVINĖTOJOS
AUKŠTESNĖS ALGOS 

PRISIDEDA NUOŠIMTIS
PILNO LAIKO DARBAS

DIDELĖ DEPARTMENTINĖ KRAUTUVĖ
PASTOVUS DARBAS

TAIPGI

PILNAM LAIKUI SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
OFISO MERGINA
SU ŠIEK-TIEK ŽINOJIMO

STENOGRAFIJOS
PASTOVUS DARBAS

Kreipkitės
Mr. Vilendrer
15-TOS LUBOS

116 W. 32ND ST., NEW YORK.
(260)
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Ig. Urbonas, Great Neck ....... 416
ALDLD 25 kp. Baltimore ....... 456
Geo. Shimaitis, Brockton ....... 429
C. K. Urban, Hudson .............  429
J. Kazlauskas, Hartford ........... 364
P. Šlekaitis, Scranton ............. 341
P. Šlajus, Chester ................... 312
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 275
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ............... 258
K. Čiurlis, J. Stanelis, Bayonne 252
A. Matulis, Jersey City .......... 222
W. Yokim, New Britain ........... 182
J. Lingevičius, Saginaw .......... 182
J. Simutis, Nashua .................... 182
A. Gudzin, Schenectady ........... 153

M. Svinkūnienė jau pirmoj vietoj. Ji prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir daug atnaujinimų. Jai taipgi 
pagelbėjo punktais pašokti drg. Kindulienė iš Oakville, 
Conn., kuri buvo atvykusi pereitą šeštadienį į Brookly- 
ną. Ji pridavė naują prenumeratą ir porą atnaujinimų.

P. Pilėnas irgi neblogai pasidarbavo; prisiuntė 3 nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Mes manome, kad šiame vajuje Brooklynas smarkiau 
darbuojasi, negu bet kada pirmiau. Buknys pridavė kitą 
naują skaitytoją, pats Balčiūnas pridavė naują skaityto
ją ir daug atnaujinimų. Būtų gražu, kad pasiliktų lai
mėtojų skyriuje iki vajaus pabaigos.

ALDLD 2 kp., So. Bostone: dvi naujas prenumeratas 
prisiuntė dd. Buivydas ir Kalošius ir atnaujinimų; J. 
Burba prisiuntė naują prenum. ir atnaujinimą.

J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė naują pre
num. ir atnaujinimų. Jo bendradarbis P. Baranauskas 
prisiuntė atnaujinimą.

V. J. Stankus, Easton, Pa., prisiuntė naują prenumera
tą.

Geo. Shimaitis, Brockotn, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Taipgi J. Grigas prisiuntė 
naują prenum. ir punktus liepė priskaityt prie drg. Ši
maičio.

Laisvės Administracija

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr.—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

se vėl to į prezidentus.
Kviečiame visus dalyvauti. < KOMISIJA.

(258-259)

C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132
J. Grybis-Preibis, Norwood ..... 120
J. Žilinskas, Lewiston ...... ,......... 110
A. Valinčius, Pittston ............... 106
J. Rudmanas, New Haven ....... 104
C. K. Bready, Brooklyn ........... 98
A. Buivid, Dorchester ............. 92
M. Smitrevičiene, Detroit ......... 90
J. Matačiūnas, Paterson ............. 84
A. Dambrauskas, Haverhill ..... 52
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

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

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tuojau išlikusiems gyvais žmo
nėms pristatė 10,000 tonų duo
nos! Alkanus reikia pamaitin
ti, nuogus apdengti.

Raudonoji Armija, kaip ir 
armijos Amerikos ir Anglijos, 
ant savo ginklų neša nacių pa
vergtiems žmonėms laisvę ir 
duoną.

DAUGMENIŠKAI NAIKI
NA NACIŲ TANKUS 
Maskva.— Sovietų kariai 

visuose frontuose spal. 31 
d. sunaikino bei sunkiai ap- 
šlubino 129 vokiečių tankus 
ir nušovė 20 jų lėktuvų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Spaudos parengimas įvyks sek

madienį, lapkričio 5 d., 2 vai. dieną, 
157 Hungerford St. Bus gera or
kestrą šokiams, turėsime valgių ir 
skanių gėrimų. Dalyvaukite visi ir 
atsiveskite savo pažįstamus. — 
Kom. ' ( 259-260)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 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)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Julė Valatkevičiūtė, Seinų 

apskr., Rudaminos Valsčiaus, Re
surso kaimo, pajieškau Jono ir Vin
co, pusbrolių ir Adelės ir Aldonos 
Valatkevičių. Jų tėvas Jonas, gyve
no ilgą laiką Brooklyne, kuris jau 
yra miręs. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žinote apie juos, malonėkite 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. 
Julė Rekštys, RR No. 4, Tillson- 
burg, Ontario, Canada. (259-261)

PASIUNTINIAI 
BERNIUKAI, VYRAI, 

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

I’ILNAM IR DALIAI LAIKO.
Rytais ar po Pietų.

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

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

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

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

(260)

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKUI REIKIA

MOULDERIŲ 
DARBININKŲ PRIE MAŠINŲ 

VYRŲ PRIE PATAISYMŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

PAGELBININKŲ \
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ

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

Važiuokite 8th St. Crosstown
Autobusu. (261)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PUIKIAUSIOS PROGOS
PAS

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

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

10 Vyrų — Visuose Departmentuose
Abelnas Aptarnavimas — Dieniniai Šiftai.

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

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

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

PATOGIOJE VIETOJE, ARTI JOURNAL SQUARE
(259)

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)

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 susirinkime, 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)

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.

(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)

VYRAI
Mokytis maisto apdirbimo 

APMOKAMOS VAKACIJOS; BONAI
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC.
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.
(260)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS 

KREIPKITĖS J ROOM 202 
24TII & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(260)

REIKIA MOULDERIŲ IR PAGELBININKŲ 
Nuolatinis Darbas. Gcrą^ Alga.

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

GRamercy 5-8063 (259)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

VISOKIE ĮVAIRŪS 
LENGVI FABRIKO DARBAI 

ELEKTROS PAJĖGOS 
PRESAI

KOJINIAI PRESAI
KEIBELIŲ PATIKRINIMAS

SUSTATYMO DARBAS
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI

Nuolat, Išlėto, Lengva.
GERA ALGA.

EMELOID CO., INC.
287 LAUREL AVENUE,
ARLINGTON, N. J.

\ (261)

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.

GREAT NECK, 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. Andžiulaitis 
(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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas. Geros Sąlygos.
CLUB

3 WEST 51ST ST.
ELDORADO 5-7640

-- (265)

VYRAI
MECHANIŠKŲ PALINKIMŲ 
SVIESTO DEPARTMENTUI

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

40 VALANDŲ SAVAITE 
GREITI PAKILIMAI!

Geo. Ehlenberger, Ine.
29 NINTH AVE. (13TH ST.), N. Y. 

_____________________________________________(261)

STOGDENGIAI 
GONTORIAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININ
KAI IR PAPRASTI DARBININKAI.

1806 128TH ST.
COLLEGE POINT, L. L 

FLUSHING 9-2419
1265)

PAPRASTI DARBININKAI
Iki 45 Metų

5 Dienos. 4d Valandų Savaitė 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ IKI 4 P.M. 
MATYKITE MANAGER

ARMOUR & CO.,
54 — 10TH AVENUE, N. Y.

(Kampas 14th St.) 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(261)

PAPRASTI DARBININKAI
IR PAGELBININKAI

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

WILLIAMSBURG FIREPROOF 
PRODUCTS

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

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
Sandelio Darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE

Kreipkitės

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

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(259)

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)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

$30 Už 44 Valandas

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Kreipkitės Ištisų Savaitę

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

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

I Gatvekariais iki Freeman St.)
(263)

VALYTOJA IR MATRONA 
Mokykloj Darbas 

NUOLAT. GERA ALGA. 44 VALANDŲ 
SAVAITE.
Kreipkitės

CUSTODIAN ENGINEER 
TILDEN HIGH SCHOOL 

Tilden Ave. ir Kings Highway 
Brooklyn.(265)

MERGINOS 
Fabriko Darbui 

Nuolat. Patyrimas nereikalingas. 
GERA AIŽIA.

PALTER DELISO, 740 BROADWAY, N.Y.C.
(261)

NAMŲ APTARNAUTOJĄ
Gera Alga. Gražūs Namai. 3 Suaugę. 

Skambinkite NEWTOWN 9-0414 tarpe 9—5, 
pradedant pirmadieniu, baigiant jtenkladieniu.. 
__________________________________________ (26Q 

MERGINOS, sustatymui paveikslų naujieny- 
bių. Patyrimas nereikalingas. $24 į savaitę 

pradžiai.
ARTISTIC FLORAL PLACQUE CO. 

333 4th Ave.. GRAMERCY 3-2493.

MERGINOS—MOTERYS
Mums Reikia 20 Gerų Darbininkių 

Būtinam Darbui
Patyrimas Nereikalingas

5 Dienų savaitė, viršlaikiai. 
BONAI IR VAKACIJOS

ELITE LAUNDRY
333 E. 105TH ST.

_ ________________________________________ (259)

PASIUNTINIAI
MOTERYS, MERGINOS, 

ŠEIMININKES 
MINIMUM AMŽIAUS 18 

Būtinai pramonei. Jūs esate būtinai 
reikalingos.

PILNAM IR DALIAI LAIKO.
Rytais ar po Pietų.

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

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

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

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

(260)

MERG1N0S-M0TERYS
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

POKARINE PROGA
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

UNIJINE DIRBTUVE 
Kreipkitės

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

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
(269)

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.

_______________________________ (269) 

VYRAI—FABRIKO DARBAS.
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Susipažinkite Su Gražuole
Artiste - Smuikininke

Šiuo tarpu p-lė Griffith dir
ba su garsiuoju Ivan Galami- 
an, buvusiu Paryžiaus Konser
vatorijos perdėtiniu. Tarp sa
vo koncertinių datų ir studijų, 
jinai daug laiko pašvenčia 
grieždama kariams. Nešina 
savo žavingąja smuiką, tankiai 
atlanko Stage Door Kantiną ir 
Halloran ligoninę, kur ilsisi su
žeistieji kariškiai. Taipgi Lan
giai yra girdima iš miestavos 
radijo stoties WNYC.

Malonios jos smuikos melo
dijos, stiprinančios karį kovai 
ir pagelbstinčios sužeistajam 
užsimiršti nemalonius karo pri
siminimus, suteiks ir mums 
gražutes atgaivos lapkričio 12- 
tą. Tai bus dienraščio Laisvės 
jubilėjiniame koncerte, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Pradžia 3:30 po 
p i et.

Ta proga, beje, norisi pa
klausti, ar jau turite įsigiję bi
lietus? Anksčiau pirksi, geres
nis pasirinkimas. Jų kainos 
nuo 80c iki $1.50 (įskaitant 
taksus).

Republikono Kandidato 
Namas Likosi Nebaig

tas Maliavoti
Dėl ko? Perdaug užimti ma- 

lioriai ? Ne. Ponas Thomas J. 
Curran, kuris kandidatuoja į 
senatorius prieš unijoms ir vi
siems darbininkams naudingų 
įstatymų tėvą Wagnerj ir sako
si esąs didesniu darbininkų 
draugu už Wagnerj, savo ma- 
liorius turėjo pasiųsti namo ne
baigus darbo.

Kame dalykas?
Kad išvengti turėjimo reika

lo su unijistais New York o ma- 
lioriais, ponas Curran buvo pa
sikvietęs ne unijistus malio- 
rius net iš Metuchen, N. J. 
Bet New Yorko unijistai tai 
pastebėjo, iškėlė bataliją. Pa
sekmė : ponas Curran, kad ir 
raukydamasis, pasiuntė anuos 
maliorius namo. Jo nebaigtas 
namas randasi 2<5 Bank St.

Palaidojom Stasį 
Masiulį

Už Puikų Vakarėlį 
Dėkojame Jums

Kazlauskai Paminėjo Si 
dabrines Vestuves

HARRIET GRIFFITH, VIOLINIST

Harriet Griffith, smuikiniu-1 rekcijoj Albert’© Spalding ir 
kė, yra garbės artistė tarp gar- .jau ankstyboje savo muzikalė- 
sios Juilliard muzikos mokyk-i je karjeroje patraukė domę 
los baigusių mokslą. Mokslo kritikų i]- muzikų. Juilliard 
metu ir jį baigusi jinai turėjo mokykloj jinai velionio Alber- 
daugelj koncertų savų ir su ki- t’o Stoessel buvo parinkta 
tais. svarbiai solo daliai jo simfo-

Miss Griffith studijavo d i-i nijoj.

Minios Darbo Žmonių 
Su I loose veltuNUODINGŲ DUJŲMIRTIES VEŽIMAI! Lapkričio 1-mą, per pietus, 

New Yorko moteriškų drabu
žių centre, 36th St., tarp 7th 
ir 8th Avė., susirinko apie 7,- 
000 minia darbininkų išklausy
ti kalbas už Rooseveltą.

kuris neišmano, jog jau seniai 
būtų buvęs išgrūstas iš biznio, 
jeigu ne Roosevelto įvesta kai
nų kontrolė). Čia yra milijo
nierių, kurie keli būtų susišla- 
vę visų krašto žmonių turtą,

šeštadienio priešpietį vi
siems brooklyriiečiams gerai ži
nomą Stasį Masiulį išvežė iš 
jo stubos į Apreiškimo parapi
jos bažnyčią, ; kur jam buvo 
atlaikyta liūdesio pamaldos. Iš 
bažnyčios ant šv. Jono senų 
kapų, kur ir paguldė duobėn 
šalę jo motinos.

Prie duobės kunigas su var
gonininku lotyniškai giedojo 
laidojimo giesmes.

į kapus Stasį palydėjo gra
žus būrys žmonių. Am. Lietu
vių Piliečių Kliubą atstovavo: 
Zakarauskas, Nalivaika, Zizas 
ir Meiliūnas.

Masiulis labai daug nusipel
nė dienraščiui Laisvei ir visam 
darbo žmonių judėjimui kuni
go Petkaus ant dienraščio už
puolimo metu. Patsai būdamas 
tikinčiu žmogumi, tačiau ne
galėjo pakęsti neteisybės- 
skriaudos, kunigo pasimotos 
padaryti darbininkų dienraš
čiui. Jisai ne tik pats liudijo 
byloje, bet yra pašventęs daug 
valandų, padėjęs daug pastan
gų įtikinti žmones, kad jie pri
valo liudyti už teisybę, nežiū
rint, kad tuomi užsitrauks ku
nigo rūstybę.

Laisvės skaitytojai, tūkstan
čiai darbo žmonių, niekad ne
užmirš velionio Masiulio to 
nuopelno. Jiems dienraštis 
Laisvė ištikimai tarnavo ir te-

LDS Brooklyn© Sorority va
karėlis, pereitą šeštadienį, 
spalių 28-tą, labai gerai pa
rvyko. Publikos buvo nemažai 
ir vakarėlis atrodė labai links
mas. Manome, kad visi gerai 
laiką praleido. Pelno irgi ne
mažai liko. Dabar galėsime ge
ras dovanas išsiųsti mūsų LDS 
kariams ’

Dėkojame visiems už gražų 
atsilankymą, už įvertinimą 
mūsų darbo, žinome, jog mūsų 
kariai yra laimingi, kad turi 
tokius draugus čionai! Taipgi 
norime padėkoti šiom ypatom, 
kurios pridavė aukas prie do
vanų fondo:

Po $2: dr. A. Petrick, M. 
Purvėnienė, Kazakevičiene.

Po $1 : V. Rudaitis, J. ži- 
gaitis, Kasmočiai, J. Augutie- 
nė.

Aukos daiktais: Emily Kli
mas, Helena Incas, M. Klimas, 
Helen Zablackas, Adelė Pa
kalniškis, Frances Pakalniškis, 
Alda Orman, Lea Kairys, L 
Levanienė, A. Kairienė ir 
Amelia Young.

šiems dėkojame už suteik
tą pagelbą mums: Francine 
Pakali, Aldona Anderson, A. 
Velička, Charles Young ir J. 
Dainius, kuris niekados neatsi
sako nuo darbo ir kuriam mes 
esame labai, labai dėkingos.

LDS Brooklyn Sorority,

Spalių mėn. 25 d., Vincui 
ir Onai Kazlauskams, gyve
nantiems Richmond Hill, suėjo 
25 metai nuo jųjų apsivedimo. 
Ta proga jųjų giminaitė Stel
la Lengerdaitė su savo vaiki
nu, ir Kazlausko brolis Jonas 
su žmona, virš minėtos die
nos vakarą nuvyko pas Kaz
lauskus pasveikinti juos sida
brinėm vedybinio gyvenimo su
kaktuvėm. šeimininkai ir sve
čiai vakarą praleido linksmai, 
apart to, kad Kazlauskų vie
nintelis sūnus negalėjo daly
vauti šiame svarbiame pami
nėjime, — jisai dabar randa
si kur nors už Pacifiko vande
nyno.

Nuo savęs aš linkiu drau
gam Vincui ir Onai Kazlaus
kam geriausios sveikatos ir 
laukt apvaikščiot auksines ve
dybinio gyvenimo sukaktuves.

Su Kumščiu Laimėjo, 
Bet Teisme Pralošė
Frederick Heath, 27 m., 

stamfordietis, sėkmingai ap- 
kumščiavęs newyorkietj rabi
ną Samuel Steinberg traukiny
je į Bridgeportą pereitą sek
madienį. Tačiau susidūrime su 
Stamfordo teisėju jis pralošė, 
pasiųstas pusmetį kalėti.

-TAI TIK ŽAISLAS VOKIEČIAM 
ŠIAME KARE. KOKS BUS JŲ 
ŽUDYNIŲ FABRIKAS 
KITAM KARUI?

“Mūsų armijos prakišo. Bet MES 
ne sumušti. Mes eisime i pogrindis 
ir iš naujo pradėsime!”—Štai, ką 
jie sako ŠIANDIEN, kad dar kartą 
galėtų panaudot neapykantą ir bai
mę ir gėda ir godumą, sėdami III 
Pasaulinio Karo sėklą!... kad jie 
vėl galėtų juoktis iš savo bevardžių 
vaikų motinų; iš moterų, besigėdin- 
čių savo vyrams i akis pažiūrėti; 
iš apgautų dukterų, užmuštų sūnų, 
suardytų namų!

VOKIŠKI ŽVĖRYS 
TEBESLANKIOJA PO 
PASAULJ: SAUGOKITĖS!
Tegu bus jum įspėjimas 
ši drąsiausia mūsų laikų 
drama. Sensacingas ju- 
dis, bebaimiai pagamin
tas!

R K
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Production with |
GEORGE COULOURIS | 

k STANLEY R'OGES 1 

OS A massenI 
CARL 
NANCY GATES 

I morris carnovsky 
I GAVIN MUIR 
j PAUL GUILFOYLE 
$ Produced by 
J ROBERT GOLDEN 
I Directed by
t HERBERT J. BIBERMAN 

I B Screen Ploy 
’8 by Herbert J. Bibermon, 
|| Anne Froelick and 
W Rowland Leigh
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PALACE
Broadway & 47th St. 

MIDNITE SHOW EVERY NITE
BIG 200 CITY KAOTKRN PRKMIIRK OF ‘THE MASTER race 

METROPOLITAN AREA INCLUDES
STARTS WED. NOV. I 
PROCTOR’S, Newark 
ST. GEORGE, Stolen Island 
CAPITOL, Passaic 
HUNTERDON, Flemington

,-------------- STARTS THURS. NOV. 2
STATE, New Brunswick 
PARAMOUNT, Middletown 
RIVOLI, Paterson 
STATE, Jersey City 
HUNTINGTON, Huntington

STRATFORD, Poughkeepsie 
CLINTON, Clinton Point 
FRANKLIN, Fronklin 
STRAND, Hackettstown 
MAJESTIC, Perth Amboy

Mitingas buvo surengtas 
bendrai tos srities Darbo Par
tijos Centro ir Nacionalio Po
litinio Komiteto kalbinės divi
zijos. Kalbėjo ir dainavo 
Broadway žvaigždė aktorė- 
dainininkė Benay Venuta, 
miesto tarybos narys Michael 
J. Quill, Frank Serri ir Arnold 
Ames.

Kur tik Roosevelto Vardas, 
Ten Minios

Garmentiečių. minios paro
dytos ir paveiksluose, niekam 
nepaliekant abejonės apie jų 
buvimą. Republikonai nesigai
lėtų milionų dolerių gauti to- 

i kią minią su Dewey savo pu
blikacijai. Bet minios pasižy
mi nebuvimu. Kur tik lankėsi 
Dewey, iš ten ateina paveiks
lai, parodantieji poną su ponia 
ir dar kokį “aukštą” poną su 
ponia juos pasitinkant. Gi tik 
būrelį pasekėjų parodyti būtų 
parodymu mizernumo savo 
įtakos darbo žmonėse. Tik dar
bo žmonės sudaro minias. Ir 
tie žmonės, kurie prakaitą 
braukia už duoną, pažįsta sa
vuosius draugus ir priešus.

Darbo žmonės išeina minio
mis ten, kur Rooseveltas ar jo 
vardas.

Rooseveltas lankėsi New 
Yorke ir virš trijų milijonų mi
nios išėjo jo pasitikti,

Rooseveltas lankėsi Phila- 
delphijoj ir ten minios išėjo jį 
sutikti, taipgi aršiam ore. Ir 
visur kitur tas pats.

Surengiama mitingai už 
Rooseveltą, pilna svieto.

Bet Laimėjimui Reikia Dar 
Daugiau

Tiesa, kad organizuoti dar
bo žmonės (turiu mintyje vi
sus, ne vien tik sunkaus dar
bo, bet ir rašto, mokslų ir me
no darbininkus), šviesiausia, 
labiausiai pilietiniai susipratus 
jpilietijos dalis supranta, kuris 
kandidatas būtų naudingiausis 
kraštui ir didžiumai jo gyven
tojų. Jie žino, kuris yra nusi
statęs sunaikinti fašizmą ir lai
mėti pasauliui pastovią taiką. 
Jie stoja su Rooseveltu. Bet. . .

Yra kiti milijonai žmonių, 
kurie ne su Rooseveltu:

Tarp jų yra grupės, mylin
čios fašizmą.

Tarp jų yra grupės, pykstan
čios už prilaikymą kainų. (Šio
je grupėje yra ir ne vienas 
durnelis iš smulkiųjų, biznierių,

prariję, su ubaginę ne tik dar
bo žmones, bet ir šimtus tūks
tančių tų biznierių, kurių 
aniuolais sargais jie dabar de
dasi.

Tarp jų yra grupės suvaikė
jusių moterų ir vyrų, kurie ne- 
sivaduoja savo protu, o tik fa
šistine propaganda. Ta propa
ganda užverstos mūsų radijų 
programos, didžiuma laikraš
čių, gaunančių už tai riebias 
atmokestis. Vidutiniam žmo
gui nelengva iš tų kalnų pelų 
išrankioti retai kur įmaišytą 
grūdą tiesos.

Žmonėms Inteligentiškumo 
Egzaminai

Taigi, šie rinkimai bus ir eg
zaminais mūsų žmonių inteli
gentiškumo. Dewey ir jo rė
mėjai vartoja tą pačią kalbą ir 
būdus, kuriuos vartojo Hitle
ris laimėjimui galios, surengi
mui karo ir tebevartoja laimė
jimui karo per laimėjimą Ame
rikos rinkimų. Tenka palaukti 
ir pažiūrėti, ar milijonai mūsų 
.žmonių leisis padaromi skaldy- 
tojiškos fašistinės propagan
dos aukomis. Ar savo inteli
gentiškumu parodys, jog ir 
propagandos srityje mes mo
kame mušti fašizmą taip, kaip 
moka jį mušti ginklu mūsų 
jaunimas, vadovaujamas švie
sios karinės vadovybės, kurios 
centre stovi mūsų prezidentas 
Rboseveltas.

L. K. N.

betarnauja dėka tam, kad Sta
sys Masiulis, su kitais tiesos 
mylėtojais, laikraštį apgynė, jo 
gyvastį išsaugojo.

Velionis patsai nepaprastai 
džiaugėsi bylos laimėjimu 
Laisvės naudai. Ir visuomet pa
siliko ištikimu dienraščio drau
gu. Jo mirtyje laisviečiai ne
teko gero prieteliaus.

Reporteris.

Knygynai! Parvežtas
Istoriškas Turtas

a
FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa
s’' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

Tel. GLenmore 5-6191.
0-------------------------- -------------------©

Pereitą trečiadienį į New 
Yorko centralinį knygyną par
vežta dviejų dešimtų milijonų 
vertės senienų, kurios 1942 
metų gegužės mėnesį buvo iš
vežtos į Saratoga Springs, .N. 
Y., apsaugai nuo galimų ata
kų iš oro ant New Yorko mies
to. Keliolika ekspertų knygi
ninkų prižiūręjo iškrovimą tų 
retenybių.

Tarpe parvežtųjų yra rank
raščiai Washington© atsisveiki
nimo prakalbos, Kolumbo laiš
kas apie atradimą Naujo Pa
saulio. Tie iri kelios kitos re
tenybės išstatytos parodai pro
ga laimingo sugrąžinimo.

. į_________________________

A CHtARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

f
Prieinamos Kainos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ 

a - r1'-------- --- -- 9
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7*6868

VALANDOS: j katare

Penktadieniais uždaryta, 
į-------------------- Į------------ --------- —jj

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

I^reoirantĮ
• STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
? Tel. EVergreen 4-9612 *

HowTo SA pf
nW

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto Si 0.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Vyriškas ei q.95 
Žiedas

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums
KALĖDŲ 
DOVANĄ

Mes Turime įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

STARTS FRI. NOV. 3, RITZ, Newburgh, ST. JAMES, Asbury Park • SAT. NOV. 4, BROADWAY .,------------------------------ - ------STARTS SUN. NOV. 3----------------------^J^WAY, K,n01ton

STRAND, P6r' 'trvis BROADWAY, Haverstraw,
BAKER, Dover RIALTO, Monticello
LAFAYETTE, Suffem LIBERTY, Liberty
ROCKLAND, Nyock PARAMOUNT, Peekskill

THURS. NOV. 9 BELVEDERE, Belvedere WATCH YOUR LOCAL PAPERS FOB 
____ OPENING IN YOUR CITY

BARN, Frenchtown 
COURT SQUARE, Newton 
WASHINGTON,Wash. N.J. 
PARK, Morristown

AND THROUGHOUT

K f i IVTotni f "Tobula Komedija!” ° 11 IHUdl. —Atkinson, Times 

LIFE WITH FATHER
ARTHUR MARGETSON ir 

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

tytojus būtinai pamatyt jj I
VAKR. 8:40. P.M. TREC. ir ŠEŠT. 2:40
UlUIDIDE theatre, broadway EflVlrlnlj ir 40th St., PE. 6-9540

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Ii aukštyn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. «-2i7s adara vakarais




