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Kunigų Draugas rašo: 
“Rusijos savinimasis pusės

eities vaizdą daro labai liūd
ną.

“Gaila, kad taip yra. Gaila, 
kad Sovietu Rusija reikalauja 
sau tų teritorijų, kurios ne jai
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Iki šiol mes niekur nesame 
nei žodžio girdėję neigi skai
tę, kad Rusija reikalautų bent 
mažiausios Lenkijos dalelės., 
Nelaimė su D-go redaktoriaisJ 
čia tūno tame, kad jie Lietuvą, 
Bielorusiją ir Ukrainą padaro 
Rusija. Viską, kas įeina į Ta
rybų Sąjungą, D-go redakto
rius vadina “Rusija.”

Rusija negavo iš Lenkijai 
priklausiusių žemių nei vienoj 
colio. Atgavo savo teisėtas že- lų kariuomenė rytinėje Ho
mes tik Lietuva, Bielorusiją ir landi joje užėmė Vernay
Ukraina. .miestą, svarbų geležinkelio

★ ★ ★ J ir vieškelių centrą už 8 my-
Neteisingai rašydamas, klai-Jpy nuo Vokietijos rube- 

dindamas savo skaitytojus, žiaus. Kanadiečiai paplati- 
Draugas čia turi vieną tikslą . nQ savo pozicijas pietiniai- 
padaryti Rusiją^ imper i.ja isti- vakarįnįame Schelde upės

šone, siekdami praskint sau 
kelią į Antwerpą, didį Bel
gijos uostamiestį.

Amerikiečiai dar kiečiau 
Staliną Draugas darjužveržė nacius Aachene.

vis gretina prie Hitlerio ir abu- Didžiuma paties Aacheno 
du juodu apvelka vienu būd-1 
vardžiu: “budeliais.”

Stalinas yra Tarybų Sąjun
gos — mūsų krašto geriausios 
talkininkės — premjeras. Su 
Stalinu draugiškai tarėsi mūsų 
krašto prezidentas ir valstybės 
sekretorius. Su juo tarsis dar 
ir ateityje, nes Amerika siekia- 
si palaikyti glaudžiausius ry
šius su Tarybų Sąjunga taikai 
palaikyti.

Tuo pačiu sykiu prieš Hit
lerį ir jo banditus mes kovo
jame.

Dabar tegu .skaitytojas pa
galvoja, kiek žalos Draugo re
daktorius daro mūsų kraštui, 
skelbdamas tokius melus ir 
klaidindamas žmones!

Plūsdamas Staliną, Dr-go

ne ir sukelti prieš ją savo skai
tytojų neapykantą. Jis to sie
kėsi per metų eilę ir vis ne
pavyko. Be abejo, nepavyks ir 
ateityje.

Beje.

AMERIKOS KARIUOMENE UŽĖMĖ SALĄ ARTYN FILIPINŲ
Anglai Užėmė Venray, Arti VIRBALIO APYLINKĖJ SO-Jungtinių Valstijų Bonibane-
Vokietijos; Jankiai Naikina VIETAI PRAKIRTO NACIU

Nacių Lizdus Aachene
London, spal. 18. — Ang- miesto jau amerikiečių ran

kose. Dabar jie, kaudamiesi 
namas nuo namo, naikina 
užsilikusius hitlerininkų liz
dus.

Trečioji Amerikos armija 
pažygiavo mylią artyn ga
lingosios vokiečių tvirtumos 
Metzo. Patį Metzą ameri
kiečiam pasiekti telieka 4 
mylios. Kiti Amerikos, ka
riai, pietiniame Francijos 
fronte, atėmė iš vokiečių 
Lavai miestelį arti Belforto 
Spragos.

JUGOSLAVIJOS SOSTINĖ 
BELGRADAS GREITAI BUS 
APVALYTA NUO VOKIEČIŲ

London, spal. 18. — Mas
kvos pranešimai lemia, kad 
Jugoslavijos sostamiestis 
Belgradas netrukus bus vi
siškai apvalytas nuo vokie
čių.

Suvaryti į siaurą liekamą 
miesto kampą, naciai dar 
desperatiškai priešinasi.

Žiauriuose mūšiuose Bel
grado gatvėse per dieną ta
po sunaikinta dar 4,000 hit-

redaktorius podraug plūsta ir ierininkų, kaip rodo oficia-
prezidentą Rooseveltą, trokš
tantį su “budeliu” palaikyti 
draugiškus ryšius.

lis Sovietų pranešimas.
Raudonoji Armija bend-

rai su Jugoslavijos partiza
nais ir bulgarais atėmė iš 
vokiečių Prokuplje, Medve- 
dije ir Beloljin, į vakarus 
nuo jau atvaduoto Nišo ge
ležinkelių mazgo. Sovietų 
kariai ir jugoslavai iš da
bartinių savo pozicijų grū
moja nukirst naciams Sko
plje-Sarajevo - Fiume gele
žinkelį.

Raudonoji Armija ir jos 
bendradarbiai toje srityje 
suėmė daugiau kaip 1,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių. v

APSIGYNIMO LINIJAS
London, spal. 18. — So

vietų lakūnai daugmeniškai 
bombardavo Insterburgą 
(Įsrutį), Gumbinę ir Stalu
pėnus, Rytinėje Prūsijoje; 
užkūrė didelius gaisrus 
tarp traukinių ir padegė 
karinius sandėlius.

Berlyno radijas sakė, kad 
Sovietai pradėję naują ga
lingą ofensyvą dviem pu
sėm nuo Vilkaviškio, kuris 
stovi už 11 mylių nuo Ryti
nės Prūsijos rubežiaus. Tas 
ofensyvas esąs vedamas 25 
mylių frontu. Naciai pripa
žino, kad Raudonoji Armi
ja keliose vietose pramušė 
vokiečių apsigynimo linijas

ir pasiekė Prūsų sieną ties 
Naumiesčiu.

Vėlesnis Berlyno prane
šimas trečiadienį teigė, kad 
Sovietų kariuomenė užėmė 
Virbalį ir viename punkte 
prasiveržė mylią per sieną 
į Rytinę Prūsiją.

Maskva nieko oficialiai 
nesako apie naująjį ofensy
vą iš Lietuvos prieš Prūsus 
ir praneša tiktai, kad So
vietų lakūnai kartotinai a- 
takuoja geležinkelių centrus 
ir kitus karinius taikinius 
Rytinės Prūsijos miestuose.

Sovietų artilerija pasie-

Prezidentas Gina Dumbarton
Oaks Konferencijos Tarimus

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas smerkė tuos 
politikierius, kurie kandžio
ja įvykusią Washingtone- 
Dumbarton Oaks konferen
ciją tarp Amerikos, Sovietų 
ir Anglijos įgaliotinių.

mas turėtų būti dar plačiai 
apvarstytas.

šiai Jau per 10 Dienų Urmu 
Pleškina Japonus

Perlų Uostas, spal. 18.— 
Amerikos kariuomenė iš 
laivų išlipo į Ulithi salos 
krantus ir atėmė iš japonų 
tą salą praeitą mėnesį. Bet 
ši žinia iki šiol buvo sulai
kyta kariniais sumetimais. 
Ulithi ir kitos toje apylin
kėje amerikiečių užimtos 
salos yra už 400 mylių nuo 
Peleliu salos, kurią jankiai 
neseniai atėmė iš priešų. U- 
lithi saulų užėmimas reiš
kia, kad Jungt. Valstijų 
kariuomenė jau tiesiog iš

rytų artėja prie Mindanao, 
didžiosios Filipinų salos.

Japonijos radijas teigė, 
kad vėl bent 80 Amerikos 
bombanešių puolė japonus 
Maniloje, Filipinų sostąmie- 
styje. Kiti Jungtinių Vals
tijų bombanešiai pleškino 
japonų laivus ir įvairius 
karinius taikinius Formo- 
sos ir šiaurinių Filipinų 
srityje. Tai jau 10-tą dieną 
pagrečiui amerikiečiai iš o- 
ro triuškino japonų jėgas.

KAMPE Į VAKARUS NUO 
RYGOS NACIAI SPIRIAMI 

PRIE JŪROS IR NAIKINAMI

Amerikos santykiai su Fran
cija dar vis toli gražu nuo nor- 
mališkų. Washingtonas pilnai 
nebepripažįsta de Gaulle vy
riausybės. Kodėl ? Sunku atsa
kyti. Gal tam yra rimtų prie
žasčių.

Pačioje Francijoje taipgi nė
ra pilnos harmonijos tarp de 
Gaulle ir kairiųjų partijų. Pa
starosios skundžiasi, kad de 
Gaulle neįsileidžia į valdžią jų 
atstovų tiek, kiek turėtų įsi
leisti.

Francijoje šiuo metu liaudis 
smarkiai pakairčjusi; ji revo
liucinė. Francijos pardavikai ir 
hitleriniai okupantai francūzus 
padarė budresniais, kaires
niais, toliau į ateitį žiūrinčiais.

Jei gen. de Gaulle nemokės

Horthy Valdžioj Buvo 
Pilna Hitleriškų Ven

grijos Išdavikų

COLOGNE KARINIS CENT
RAS BEVEIK SUARDYTAS 

ORO BOMBOMIS

Roma. — Asmenys, kurie 
pažįsta admirolą Horthy, 
buvusį Vengrijos valdovą, 
ir jo vyriausybės narius, 
sako, kad jo karinio štabo 
galva, gen. Johann Voeroes 
buvo ir tebėra naciškas 
vengrų išdavikas. Horthy 
buvo įspėtas prieš tą gene
rolą, bet nepavarė jo.

Horthy valdžioje buvo ir 
daugiau hitlerininkų. Da
bar, po padaryto naciško. .. , . — ’ j------------- -----------------------------

laiku susiorijentuoti ir paten- perversmo prieš Horthy, 
kinti bent pagrindinių liaudies tie hitlerininkai įėjo j nau- 
reikalavimų, tai Francijoje dar jąją, visai nacišką, kvislin- 
visko bus galima matyti. valdžią. Šios valdžios

Francijos liaudis yra pasiry- galvinyje stovi Ferenc Sza.

London. — 1,300 didžiųjų 
Amerikos bombanešių pa
leido 4,000 tonų bombų į 
Cologne (Keln) miestą, di
delį geležinkelių mazgą ir 
karinių fabrikų centrą, va
karinėje Rheino upės pa
krantėje, Vokietijoje. Taigi 
talkininkai viso jau 146 
kartus iš oro pleškino Co
logne miestą, kuris, todėl, 
žymia dalim sunaikintas. 
Per tą miestą naciai siųs
davo daugumą savo karinių 
jėgų ir pabūklų prieš ame
rikiečius ir anglus.

Pasikalbėjime su laikraš
tininkais prezidentas parei
škė, jog ta konferencija pa
darė pamatinius tarimus, 
siekiančius palaikyti pasau
linę taiką po karo. Konfe
rencijos priimti pasiūlymai 
galėtų užtikrint taiką mū
sų laikams, jeigu ir ne vi
siems amžiams, sakė pre
zidentas.

Laikraščių atstovai už
klausė, kokią galią Ameri
kos delegatas turėtų būsi
moje pasaulinėje Jungtinių 
Tautų organizacijoje ir ar 
šio krašto delegatas pri
klausytų nuo Amerikos 
kongreso. Prez. Roosevel
tas atsakė, jog tas klausi-

Prezidento Roosevelto 
Sveikata Gana Gera

Washington. — Besikal
bant prez. Rooseveltui su 
spaudos atstovais, vienas 
korespondentas pasiteiravo 
apie prezidento sveikatą. 
Jis pastebėjo, jog tūli re
porteriai šneka, kad prezi
dento sveikata šlubuojanti.

Prez. Rooseveltas atsakė, 
kad jis 
sveikas.
r ė, jog 
daugiau 
porterių 
apie jo.

London.— Latvijos fron
te, į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Rygos Raudonoji 
Armija dar pasiaurino ap
suptiems naciams kampų 
tarp Baltijos Jūros ir Rygos 
Įlankos.

Sovietai visiškai apvalė 
nuo vokiečių rytinius Lie
lupės krantus Slokos - Jel
gavos (Mintaujos) srityje, 
ir atvadavo Meiluži geležin
kelio stotį ir 10 kitų gyve
namųjų vietų.

Meiluži stotyje raudonar-

miečiai pargobė kelis gele
žinkelių traukinius, pri
krautus automobilių, trokų, 
maisto ir įvairių karinių 
reikmenų. Vien čia per įtū
žusias kautynes liko užmuš
ta keli šimtai nacių.

Lielupės pakrantėse So
vietai paėmė nelaisvėn 500 
vokiečių ir pagrobė 30 jų. 
kanuolių, 4 tankus ir dik- 
čiai kitų karinių reikmenų.-

Nacių robotbombos vėl 
krito į Londoną.

visko bus galima matyti. gų valdžią, šios valdžios
žūsi negyventi tokiu gyvenimu, 
kokiu ji gyveno prieš karą. laši, senasis vengrų Strėlos 

Kryžiaus fašistų vadas.
Ispanijoje taipgi reiškiasi 

bruzdėjimas prieš budelį Fran
ko. Ten jau seniai veikė po
grindis, bet jis nebuvo ryškiau 
pasirodęs iki Francija tapo iš
laisvinta. Dabar Ispanijos anti
fašistai pradėjo drąsiau dar
buotis.

Podraug pačioje Francijoje 
yra keletas dešimčių tūkstan
čių ispanų lojalistų, atbėgusių 
iš Ispanijos tuojau po to, kai 
Ispanijos respublika buvo pa
smaugta. ši pajėga dabar ruo
šiasi grįžti tėvynėn ir 
ti daryti sąskaitas su 
valdžia.

1944 metai, mat, 
1938-tieji!

(Tąsa 5-me pusi.)

Philadelphia, Pa.

ITALAI PARAŠIUTISTAI 
TARNAUJA ANGLAM 
Roma. — Jau keli mėne

siai, kai italai parašiutistai, 
tarnaudami Aštuntojoj ang
lų armijoj, nusileidžia j vo
kiečių užnugarę ir davinėja 
naudingų anglam karinių 
žinių.

užbaig-
Franko

tai ne

Svarbios Prakalbos
Sekmadienį, 22 d. spalio, 

kalbės D. M. Šolomskas, 
“L.” red., ir nepriklausomos 
parapijos kunigas Žitas, 
Lietuvių Tautiškoje Salėje, 
928 E. Moyamensing Avė., 
2-rą vai. po pietų.

šeštadienį, 21 d. spalio, 
įvyks svarbus mūsų organi
zacijų susirinkimas, Liau
dies Name, 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. Jame daly
vaus ir drg. D. M. Šoloms
kas. Kom.

dabar yra gana 
Prezidentas pridū- 
jis žino šį bei tą 
apie kai kurių re- 
sveikatą, negu jie

Maskva. — > Sovietų ka
riai visuose frontuose spal. 
16 d. sunaikino bei išmušė 
iš veikimo 48 vokiečių tan
kus ir nušovė 73 jų lėktu
vus.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth.......
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
M. Svinkūnienė, Waterbury ....................
P. žirgulis, Rochester...............................
ALDLD 2 kp., So. Boston ........................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
V. J. Stankus, Easton.............................
P. Šlekaitis, Scranton ...............................
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester ..............

(Tąsa 5 puslapy j)

1263
898
748
454
441
400
330
242
242
232

TRANSYLVANIJOJ RAUDON. 
ARMIJA SIEKIA ČECHO- 
SLOVAKIJOS RUBEŽIŲ

London, spal. 18. —Rau
donoji armija Transylvani- 
joj užėmė vietas už dviejų 
mylių nuo pietinės Čecho- 
slovakijos rubežiaus. Nuo 
tų vietų telieka 31 mylia 
Sovietų kariuomenei susi
siekti su raudonarmiečiais 
Lenkijoje.

Raudonoji Armija nuo 
savo užimtos Vissay-Bistra 
geležinkelio stoties gręsia 
atkirsti rytinį Čechoslova- 
kijos kampą.

PRIEŠŲ LAIVŲ SKAN
DINIMAS BALTIJOJ
Maskva. — Sovietų lakū

nai nuskandino Baltijos Jū
roj dar vieną vokiečių tran
sporto laivą, turėjusį 8,000 
tonų įtalpos.

Šiaurinėje Barent Jūroje 
raudonieji lakūnai sunaiki
no keturias karines nacių 
valtis.

KAUNO KOMISIJA PATIKRINO, KAD VOKIEČIAI TEN 
NUŽUDĖ 70,000 ŽYDŲ IR KITŲ TAUTYBIŲ ŽMONIŲ
Balys Krasauskas rašo:
Kaune pirm trejeto sa

vaičių susidarė nepaprasta 
komisija, kuri tyrinėja 
žmogžudišką nacių terorą 
mieste ir apylinkėje.

Komisijos pirmininkas y- 
ra J. Grigalavičius, sekre

Tyrinėjimo Komisijoj Yra Grigalavičius, Prof. Mažilis, Feli
cija Bortkevičienė, Prof. Tinkius, Kun. Klevas ir Kt.

torius K. Ažukaitis, o kiti 
komisijos nariai — profeso
rius dr. P. Mažilis, prof. P.
Tinkius, kun. Henrikas 
Klevas, dr. K. Gurauskas, 
dr. J. Lašienė, Felicija

Bortkevičienė, epideminių 
ligų specialist, dr. L. Gure
vičius ir daktarė Buivydai- 
tė - Kutorgienė.

Jie jau patikrino faktus,

s---------------------------------------------
' kad vokiečiai Kaune ir apy

linkėj išžudė apie 70,000
■ žydų ir kitų tautybių žmo- 

nių.Tatai liudija atkasti nu
žudytųjų palaikai.

(Plačiau apie nacių tero
rą Kaune bus rytojaus Lai
svėje.)

Rooseveltas Kalbės
Didžiame Philadel- 

phijos Susirinkime

Parke, 
40,000

visoje

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sutiko kalbėti 
Philadelphijoj spalių (Octo
ber) 27, penktadienio vaka
re. Jį pakvietė Philadelphi- 
jos Biznierių Organizacija 
Rooseveltui Išrinkti ketvir
tajam terminui ir miesto 
demokrat. komitetas. Prezi
dentas kalbės Shibe 
kur telpa 35,000 iki 
žmonių.

Žymėtina, kad ir
šalyje veikia inkorporuota 
Biznio Žmonių Organizaci
ja Rooseveltui Išrinkti.

Jau pirm dviejų mėnesių 
prezidentas buvo kviečia
mas Philadelphijon kalbėti. 
Jį taip pat kvietė demokra
tinės Bostono, Clevelando, 
Chicagos ir kitų miestų or
ganizacijos. Kad preziden
tas, pagaliaus, sutiko Phi
ladelphijoj kalbėti, supran
tama, jog “nepaleis” jo ir 
kiti miestai.

Baltijos Jūroj Laisvai Plau
kioja Sovietų Laivai

Stockholm.— Atėmus So
vietam Estijos salas iš vo
kiečių, dabar kariniai Sovie
tų laivai ir submarinai pla
čiai ir laisvai plaukioja po 
Baltijos Jūrą. Švedijos žve
jai matė tuos sovietinius 
laivus įvairiose šios jūros 
dalyse.
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Roosevelto Šalininką Jėgos Auga.
Tokio New York Timeso pasisakymas 

už prezidentą Rooseveltą šiuose rinki
muose turi didžiulės reikšmės. Times y- 
ra ne tik New Yorko miesto laikraštis 
— tai visą šalį apimąs dienraštis, kurį 
skaito daug nepriklausomų nei vienai 
partijai piliečių, daugiausiai iš vidurinio 
luomo piliečių.

Apie tą patį laiką už Rooseveltą pa
sisakė ir Chattanooga (Tennessee valst.) 
Times; tą patį padarė ir dienraštis Chi
cago Times.

Vadinasi, trys iš skirtingų krašto sri
čių dienraščiai, ilgokai “sėdėję ant tvo
ros”, pagaliau turėjo pasisakyti, jog 
vienintelė kraštui išeitis yra išrinkimas 
prezidento Roosevelto ketvirtajam ter
minui !

New York Times daugeliu klausimų 
nesutinka su prez. Roosevelto politika. 
Šis dienraštis nesutinka su Rooseveltu 
ypačiai naminiais klausimais. Tačiau 
šiandien svarbiausis dalykas stovi prieš 
mūsų akis tai tarptautiniai klausimai: 
karo laimėjimas ir taikos pasaulyj už
tikrinimas. Ar Dewey gali tą viską gy- 
veniman pravesti? Žinoma, ne! Todėl šis 
stambiojo kapitalo dienraštis ir stoja už 
išrinkimą prezidento Roosevelto.

Įtakingas ir plačiai žinomas New Yor
ko miesto majoras La Guardia griežtai 
ir atvirai pasisakė už prezidento Roose
velto išrinkimą, nors pats La Guardia 
škaitosi republikonu.

Kalifornijoje matome panašius įvy
kius. Žymusis republikonu veikėjas Bart
ley C. Crum, kuris 1940 metais smarkiai 
darbavosi už Willkie, šiandien pareiškė 
viešai, kad jis stovi su prezidentu Roose
veltu.

Kitas Kalifornijos republikonu veikė
jas, Leon Happwell, taipgi pasisakė už 
prezidentą Rooseveltą.

Minnesotos senatorius Bali jau prieš 
porą savaičių tarė savo žodį už prezid. 
Rooseveltą. Senatorius Bali yra repub- 
likonas ir buvęs karštas Willkio patrijo
tas.

New Yorko valstijoj (Oyster Bay, L. 
I.) gyvena buvusiojo prezidento Teddy 
Roosevelto marti, Mrs. Kermit Roose
velt. Nors daugelis tos Rooseveltu gimi
nės narių eina su republikonais, Mrs. 
Kermit Roosevelt, pati būdama republi- 
kone, pasisakė stojanti už prezidentą 
Rooseveltą.

Buvusis Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorius, pažangus republikonas, 
Gifford Pinchot, taipgi stovi griežtai už 
prezidento Roosevelto išrinkimą ketvir
tajam terminui.

Negrų vadas, veikėjas ir švietėjas dr, 
Channing Tobias, republikonas, stoja su 
prezidentu Rooseveltu.

Kaip matome, visa eilė žymių žmonių, 
republikonu, atsisako sėdėti viename ve
žime su gubernatorium Dewey. Jie sė
dasi su prezidentu Rooseveltu. Jie dar
buojasi, kad jis būtų išrinktas. Vis tai 
pažangesni republikonai, vis tai žmonės, 
___- —<

kurie krašto reikalus stato aukščiau už 
partijos bei klasės interesus.

Tai matydami, republikonai reakcinin
kai, republikonai izolacininkai negali 
būti ramūs. Jie rėkia, jie meluoja, jie 
šmeižia prezidentą Rooseveltą ir tuos, 
kurie jį remia. Jie apšaukia komunistu 
kiekvieną pažangesnį demokratą. Jie 
griebiasi anti-semitizmo, visur siekda- 
miesi parodyti visuomenei, jog Hillma- 
nas yra žydų tautybės žmogus.

Pats gub. Dewey pešioja iš įvairių 
prez. Roosevelto šalininkų kalbų po sa
kinį arba po pusę sakinio ir tuo bando 
apmulkinti savo pasekėjus, kad jie su
prastų ne taip, kaip tas ar kitas asmuo 
iš tikrųjų sakė, bet taip, kaip p. Dewey 
trokšta.

Pono gubernatoriaus noras patekti į 
Baltąjį Namą yra tokis didelis, kad jis 
ir jo prieteliai nesidrovi naudotis net 
žemiausiomis priemonėmis, kad tik ten 
patekti.

Bet mes labai abejojame, ar tas jam 
pavyks.

Vėliausi reiškiniai rodo, kad pono De
wey norai nebus patenkinti, nors jie la
bai dideli.

Jų $25,000 Fašistinių Melų
Centras

V. Tysliavienė rašo Vienybėje apie 
Jurgėlos-Griniaus “Lietuvių Informaci
jos Centrą” (fašistinių melų skleidimo 
centrą), “kuriam išlaikyti reikia 
dolerių metams.”

P-nia Tysliavienė šitaip byloja 
“centro” atliktų darbų:

“Prieš mėnesį laiko New

25,000

del to

Kas Ką Rašo ir Sako TŠG| STIES IŠDAVAS

One luck outoF Every Ten 
you earn should beqoinq > 
into U.lMrBondsStomps/

ONE 
BUCK

i

York 
Times paskelbė kelių eilučių žinelę, ku
rioje sakoma, kad Lietuvių Informaci
jos centro tikslas — koordinuoti Ame
rikos lietuvių veikimą karo pastan
goms.

“Mes žinome, kad tas centras ne pir
što nepalietė karo pastangoms, bet 
siuntinėjo pasenusias, nepatikrintas 
žinias, kurių dar joks New Yorko 
laikraštis nepanaudojo. (Mūsų pa
braukta. — L. Red.).

“Dėl tokio spaudos ignoravimo jau 
stebisi ir tie, kurie iš pradžių Tarybą 
ir centrą labai gyrė. Neseniai viena
me veikėjų susirinkime buvo teirauta
si, kodėl New Yorko laikraščiai ne
skelbia Informacijos Centro žinių. Tė
vynės redaktorius p. Bajoras pareiškė, 
kad tuo reikalu jis kalbėjęs su centro 
reikalų vedėju p. Jurgėla, kuris nusi- 
skundęs, kad, girdi, centras neturįs 
pinigų laikraštininkams ‘patepti!’

“Jeigu, Jurgėlos nuomone, tai vie
nintelė kliūtis, tai, rodos, ją nesunku 
būtų pašalinti. Ką reiškia Tarybai pa
skirti nors kuklią sumą laikraštinin
kams ‘patepti’, jei centrui išlaikyti 
skiriama net 25,000 dolerių metams?” 
(V-bė, spalių 13 d.)
Ten pat toliau:

“Tiesa, ALT atstovai važinėjo į Wa- 
shingtoną kalbėtis su prezidentu Roo
seveltu ir Cordell Hull, bet nei vie/ias, 
nei kitas jų nepriėmė...” I
Mes nežinome, ką darytų p-nia Tyslia

vienė, jei ji vadovautų tą centrą ir mums 
nesvarbu, “iš kurios pusės” čia Vieny
bės redaktoriaus žmona kritikuoja Jur- 
įėlos-Griniaus centrą. Svarbu tas, kad 
viskas, ką mes citavome, yra teisybė!

“Centras” buvo suorganizuotas neva 
“koordinuoti Amerikos lietuvių veikimą 
karo pastangoms”, .bet iš tikrųjų šmeiž
tams, melams, fašistinei propagandai. 
skleisti Amerikos visuomenėje. Vyriau
sias ‘centro” tikslas: bjaurioti Tarybų 
Sąjungą!

Bet “centro” vedėjai perdaug durni 
net ir tam darbui. Jie leidžia melus nei 
kiek nepridengtus. Jie skleidžia fašistinę 
propagandą perdaug nuogą. Todėl tos 
propagandos negali bet kiek dalikatnes- 
nė burna suimti. Tik toki seni ir patyrę 
fašistinės propagandos maumo tojai, kaip 
Grigaitis, šimutis, Michelsonas ir Kar- 
piukas tegali suvirškinti viską, ką Jur- 
gėla-Grinius ir kiti jų sėbrai patiekia.

O kai dėl laikraštininkų “patepimo”, 
tai reikia manyti, kad centro vadai p- 
nios Tysliavienės patarimo paklausys. 
Argi visuomenėje dar nėra pinigų? Argi 
ji neatsilieps, kai iš tarybos ir centro 
bus pradėta skandalyti, kad “lietuviams 
pabėgėliams šelpti reikia pinigų”?

Pinigų gaus ir tuomet galės patepti 
ratus, kad jie geriau suktųsi. Tegu prie 
tų $25,000 metams jie dar pridės tiek, 
—ką tai reiškia kavalieriams, kurie su 
bet kokiu padorumu ir žmoniškumu yra 
paėmę divorsą?!

KUNIGAI LIETUVOS 
PRIEŠŲ ROLĖJE

Jau kelintu kartu skaito
me spaudoje, kad važinėja 
ir prakalbas sako kunigas 
Vaškis. Pasirodo, kad jis 
buvo nusidanginęs net į 
Kanadą. Montreališkis 
Liaudies Balso korespon
dentas rašo:

Spalio 1 dieną Kanados 
Lietuvių Taryba buvo atsi- 
kvietusi čia kunigą Vaškį iš 
Jungtinių Valstijų, kuris gi
riasi esąs neseniai iš Lietuvos. 
Del įdomumo buvau ir aš nu
ėjęs pasiklausyti jo kalbos.

Jo kalba nieku nesiskyrė 
nuo kitų smetonininkų kalbų. 
Kalbėdamas apie šelpimą 
Lietuvos žmonių, jis ragino 
siųsti drabužius ir pinigus į 
New Yorką, kur jie bus lai
komi iki Lietuva bus “nepri
klausoma.” Tuomet jie nuve
šiu į Lietuvą ir išdalinsią. Da
bar siunčiamos aukos ir dra
bužiai tenka rusams.

Taigi, jie dabar nemano 
šelpti Lietuvos žmonių. Jeigu 
Lietuva būtų vėl smetoninė, 
tuomet jie duotų jai pagalbą. 
Tai kokie iš jų geradariai.

Panašios piktos propa
gandos kun. Vaškis yra ne
mažai paskleidęs ir Jung
tinėse Valstijose.

Kas jį pasamdė Lietuvos 
šelpimo pastangoms 
ti?

Nacių

kenk-

IRROOSEVELTAS 
LENKAI

Chicagos dienraštis Vil
nis mano, kad reakcinių 
lenkų misija pas prezidentą 
Rooseveltą nieko jiems ne
davė. Jie daug tikėjosi, o 
dar daugiau reikalavo, ta
čiau nieko nepešė.

Vilnis rašo:
Po kelių, mėnesių laukimo 

pagalios lenkų, delegacija re
akcinio kongreso, įvykusio 
Buffalo, N. Y., gavo pasima
tyti su prezidentu Roosevel
tu. r. ■

Tasai lenkų kongresas ap
kaltino Ameriką ir Britaniją, 
kaip Sovietų Sąjungą, Atlan
to čarterio“ paneigime. Len
kų delegacija pas Rooseveltą 
buvo kaip ir grasinimui ati
traukti nuo demokratų “še
šis milionus balsų,” jei prezi
dentas nepažadės lenkų re
akcininkams, ko jie nori. O 
jie nori Lenkijai svetimų že
mių. Jie nori ir Vilniaus 
krašto, ir dalies Baltarusijos, 
ir dalies Ukrainos.

P r e z i dentas Rooseveltas 
betgi juos nepatenkino. Jisai 
pasisakė už nepriklausomą 
Lenkiją, bet už tai stoja ir 
Churchillis ir Stalinas.

Jis sakė delegacijai, kad 
dar ir jis pilnai nežino Len
kijoj padėties, neigi priežas
ties lenkų pasidavimo Varšu
voj naciams.

Lenkų delegacija prašė 
Roosevelto užtikrinti, kad 
Lenkijoj nebus “svetima ar 
kieno kito uždėta valdžia, ir 
kad jos žmonių nebus atskir
ta ar kitur perkelta”.

Tuomi norėta pasakyti, 
kad jie reikalauja tos pačios 
Lenkijos, kokia buvo prieš 
karą, taipgi ir tokios pat 
dvarponių ir pulkininkų val
džios.

Rooseveltas betgi atvirai 
jiems sakė, kad to užtikrinti 
jis negali.

DABAR AIŠKU, Iš KUR 
JIE GAVO TUOS MELUS

Mes neklydome, kai sa
kėm, kad Grigaičio ir Ši
mučio Amerikos Lietuvių 
Tarybos įsteigtas “Lietuvių 
Amerikiečių ’ Informacijos 
Centras” visus savo melus 
ima tiesiai iš nacių propa
gandos biuro. Neseniai, pa
vyzdžiui, vienam savo pra
nešime Centras sakė gavęs 
iš Švedijos pranešimą apie

“bolševikų terorą Pabaltijo 
kraštuose.” Girdi, raudon
armiečiai “skerdžia estus ir 
lietuvius.”

Bet dabar paaiški, kad 
tai buvo tiesiai iš Berlyno 
paleistas melas. Šimučio- 
Grigaičio Biuras jį paėmė 
ir panaudojo nuodijimui A- 
merikos lietuvių.

Štai įrodymas.
“Transocean” radijas rug
pjūčio 23 d. paleido svie- 
tan tokį /‘pranešimą”:

“The Soviets are systema
tically extirpating the popu
lation in the occupied Esto
nian regions to the last man, 
woman and child, declared 
Uusi Suomi and “Helsingin 
Sanomat” of August 23rd, 
as well as the Finnish news 
agency in identical reports 
from Tallinn on the Soviets’ 
terrorism and deportations. 
This refers particularly to 
Petshora and Voeru. Fugiti
ves have stated that women, 
children 
from 
dragged of and had to march 
to' the interior of the USSR. 
Males between 15 and 65 
were taken away separately. 
All civil servants and police 
were shot dead by the in
coming Reds. Several thous
ands were killed, including 
two clergymen.”

Kaip tik beveik žodis 
žodin šitas visas nacių juo
dašimtiškas melas buvo 
Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centro aplink
raštyje vėliau pakartotas, 
įdedant ir Lietuvą, ir at
spausdintas visuose kleri
kalų, smetonininkų ir men
ševikų laikraščiuose.

nu- 
ko-

and aged people 
this region were

Tūkstančiai civilių vokie
čių iš Aacheno perbėgo pas 
amerikiečius.

Philadelphia, Pa.
Prakalbos

22 d. spalių, 
lietuvių organi- 
prakalbas, Lie- 

svetaineje, 
Ave., 2-

sudaryti 
įdėti sa-

Svarbios

Sekmadienį, 
Philadelphijos 
zacijos rengia
tuvių Tautiškoje 
928 E. Moyamensing 
ra vai. po pietų.

Prašomi lietuviai 
dovanų pundelius ir
vo adresą ir atnešti į šias pra
kalbas. Jie bus pasiųsti į Lie
tuvą. Taipgi bus priimami dra
bužiai ir kiti daiktai. Katrie 
žmonės turės didesnius pun
dus, lai praneša pirmininkui, 
tai bus pasiųsta mašina paim
ti. Neklausykite atkalbinėji
mų! Mums užtektinai ateina 
žinių iš Lietuvos žmonių, kurie 
šaukiasi pagelbos. Philadel- 
phiečiai, dirbkime smarkiai, 
kad 7-tas siuntinys iš Philadel
phia būtų gausingas ir pasiek
tų Lietuvos žmones prieš žie
mos šalčius. Pasirodykime šio
se prakalbose, kad mes norime 
pagelbėti žmonėms, kuriuos 
Hitlerio barbarai apiplėšė, nu
skriaudė.

Kalbės D. M. šolomskas, 
Laisvės redaktorius ir kunigas 
žitas. - ' :

šeštadienį, 21 d. spalių, 
įvyks svarbus mūsų organiza
cijų narių susirinkimas, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vak. 
Jame dalyvaus drg. D. M. šo
lomskas. Rep.

neprietelių žingeidumo, že
miau paduodu notų tekstą, 
kurios abidvi yra vienodo 
turinio:

“Didžiai gerbiami bolše
vikai: — Kreipiu jūsų ma
lonią atydą į faktą, kad 
šiandien gavau Amerikos 
Lietuvių Tarybos (kurios 
sekretorium yra dr. Grigai
tis) labai sunkų prieš jumis 
apkaltinimą tame, kad jūs 
Lietuvoje negerbiate nacių 
sukurto naujo lietuvio. Vel
niai žino, kur išvijote Vy
riausi Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetą, konfiskuojat Ku
biliūno, Plechavičiaus ir ki
tų pronacių dvarus, ir kas 
pikčiausia, lyg ir pasity
čiojimui iš dr. Grigaičio ir 
profesoriaus Pakšto, at- 
steigėte Lietuvoje tarybinę 
santvarką! Lai būnai jums 
suprantama, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba, tokių jū
sų žygių toleruoti negali. 
Taryba griežtai reikalauja, 
kad Lietuvoje gyvenančių 
pro-nacių teisės būtų ger
biamos ir suteikta pilna 
laisvė pro-nacių veiklai Lie
tuvoje, pagal Amerikos Lie
tuvių Tarybos direktyvas. 
Priešingame a t s i t ikime, 
prieš jumis bus pavartota 
militariniai veiksmai.

“Turiu už unarą padaryt 
pareiškimą, gerbiami bolše
vikai, kad jeigu jūs šiame 
reikale spekuliuosite Ame
rikos Lietuvių Tarybos silp
numu, tai jūs skaudžiai ap
sigausite, nęs Pauliaus pa
rama, kaip nepajudinama 
tvirtovė, stovės tarybinin- 
kų pusėje. O reikia žinoti, 
kad prieš suvienytas jėgas 
dr. Grigaičio ir Pauliaus, 
nėra pasaulyje galybės, ku
ri galėtų atsilaikyti.

“Iš to, kas ‘aukščiau pa
sakyta, gerbiami bolševi
kai, tikiu, užtektinai su
pratote, kad jum kitos iš
eities neliko, kaip išpildyti 
Amerikos Lietuvių Tary
bos teisingus reikalavimus. 
Su labai aukšta pagarba,

PAULIUS”.
Kaip matote, gerbiami 

prieteliai, nors notose nesi
randa nei glušų, nei dur
nių, nei kraugerių, bet jos 
savo turiniu yra griežtos, 
ir padarys į bolševikus už
tektino spaudimo, kad jie 
nedrįstų persekioti Lietu
voje gyvenančius pro-na- 
cius. Kad labiau įbauginus 
bolševikus, buvau manęs 
prie siunčiamų jiems notų 
pridėti gautos telegramos 
tekstą, bet pastudijavęs jos 
turinį, savo sumanymą pa
keičiau. Mat, priėjau išva
dos, kad iš telegramos turi
nio bolševikai suprastų, 
jog Amerikos Lietuvių Ta
ryba nėra niekas daugiau, 
kaip keletas užkeiktų dva
sių, kurios blaškosi išgąs
tyje, visa gerkle šaukdamo- 
si ratunko.

Gerai, kad jūsų Paulius šį 
faktą laiku pastebėjo, o tai 
būtų velniop nuėję ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos pre
stižas ir Pauliaus reputaci-

tš}
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ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

(Feljetonas)
Yra sakoma, kad dauge

lyje atsitikimų, išgąstis bū
na daug baisesnė ir už pa
čią mirtį. Kad šis posakis 
nebuvo sugalvotas tam, kad 
juomi vaikus gązdinti, tai 
parodo vėliausi pro-nacių 
šauksmai: “Geri žmonės, 
gelbėkite, mus vejasi šim
tas vilkų ir tuojau visus su
draskys!” Kaip tik pradėjo 
pasiekti žinios, kad išlais
vintuose nuo hitlerininkų 
kraštuose žmonės gaudo ir 
baudžia nacių sukurtus 
naujus francūzus, belgus, 
hollandus, lietuvius, lat
vius, estonus ir kitų tautų 
hitlerininkam talkininkavu
sius kartuvių statyme, tai 
visų tautų pro-nacius 
smeigė tokia išgąstis,
kios iki šiol joks gyvas su
tvėrimas nebuvo patyręs.

Šitos baisios išgąsties į- 
giltas profesorius Pakštas 
mušė alarmo telegramą dr. 
Grigaičiui, pranešdamas, 
kad Pakštą pasiekė baisiai 
šiurpulinga žinia iš Švedi
jos, kurią jam pranešė pa
sprukęs nuo Lietuvos žmo
nių keršto vienas “vyriau
sio Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto” narys. Žinia, 
kad visiem “tikriem lietu
viam”, kurie padėjo hitleri
ninkam karti Lietuvos 
žmones, atsivėrė tikra pek
la. Bet tai toli da ne viskas. 
Pati didžiausioji baisybė, 
tai ta, kad Lietuvoje at- 
steigiama tarybinė santvar
ka, kurią Pakštas su Gri
gaičiu vylėsi buvę mirtinai 
prakeikę.

D r. Grigaitis, atsipeikė
jęs siek tiek nuo pritrenki
mo, kaip tik balso drebėji
mas tiek sumažėjo, kad bu
vo galima suprasti kalbos 
žodžius, griebėsi telefono ir 
sušaukė Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikiančiojo komi
teto bėdos posėdį. Posėdžio 
rezultatas buvo tas, kad pa
gamino baisiai rėkianti at
sišaukimą ir telegrama pa
siuntė prezidentui Roose- 
veltui. Profesoriui Pakštui 
buvo, paliepta telegramos 
tekstą išsiuntinėti visiems 
kongresmanams, senato- 
riams, gubernatoriams, val
džios įstaigoms, majorams, 
radijušninkams, redakto
riams, žymiesiems ameri
kiečių veikėjams ir Pauliui.

Nekuriem gal bus žingei- 
du žinoti, kodėl Pauliui te
ko garbė būti priskirtam 
prie žymiųjų visuomenės 
veikėjų? Tai todėl, kad A- 
merikos Lietuvių Taryba 
gerai atsimena savo žygių 
pasekmes, atliktas praeity
je. Iš patyrimo žino, kad 
jeigu šiame atsitikime Pau
lius būtų buvęs ignoruoja
mas, tai Amerikos Lietuvių 
Tarybos trivogos balso nei 
velnias nebūtų išgirdęs. Ir 
neapsiriko. Nes jau galuti
nai paaiškėjo, kad prade
dant prezidentu ir baigiant 
garsiausiu visuomenės vei
kėju, Amer. Liet. Tarybos 
skausmingas šauksmas 
“gelbėkite” toliau gurbo ne
nuėjo! Visai kas kita su Į ja. Ateityje, daugiau atsar- 
Paulium. Paulius iš profe- j gurno, gerbiami ponai. Kad 
šorių ir advokatų kentėji- ir išgąstyje prisieina dar
nių juokų nedaro, nes žino, 
kad mokytų žmonių jaut
rumas, tai ne klumpių.

Aplaikęs telegramą, jūsų 
Paulius tuojau pasiuntė ru
sų komandai ir Lietuvos 
tarybinei vyriausybei aš
trias notas. Po žodžiu “aš
trias” nereikia suprasti, 
kad notose buvo grigaitiš- 
kai išsiplūsta. Mat, Paulius 
visuomet prisilaiko diplo
matiško

Dėlei

buotis, tai vis dėlto neleis
tina pamesti protą. Tuomet 
ir į jūsų reikalavimus žmo
nes kreips daugiau atydos.

Paulius.

mandagumo, 
mano prietelių ir

I

Nekask kitam duobės — 
pats įpulsi.
Nespjaudyk vandenin, nes 

gali prisieit jį gerti.

Po vainų varnai tunka.
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PADĖKITE LIETUVAI PAGALBOS TEIKI
MO KOMITETUI DRABUŽIUS TVARKYTI

Jau kelis kartus buvo at
sišaukta į lokalinius Lietu
vai Pagelbos Teikimo Ko
mitetus, kad kiek galint 
daugiau sutvarkytų siun
čiamus drabužius. Kai ku
rie komitetai tai ėmė aty- 
don: atskiria ir sužymi 
švarius nuo nešvarių, sutai
so pamušalus ar kitką, i- 
dant drabužis būt gatavas 
dėvėjimui. Kai kuriose ko
lonijose ne visai rūpestin
gai tasai darbas prižiūri- 

kad 
at-

ma. Yra atsitikimų, 
gan iš tolimų kolonijų 
siunčiama sunkių rūbų, 
pač vyrams viršutinių, 
rie taip yra nudėvėti -
plyšę, jog visai neverti dė-! 
vėjimui. Kam tuomet kla- [su kožna diena didėja, tad 

vieni kitiems 
juo

ku
su-

ant pundo, kad švarūs, ar
ba nešvarūs. Niekuomet ne
reikia dėti nešvarius su 

i švariais. Esant didesniam 
kiekiui, sudekit moterų 
dreses, andarokus ir kitus 
lengvesnius atskirai; sun
kesniuosius vėl skyrium; 

■vaikų rūbus skyrium, taip- 
!gi vilnonius atskirai. Surū
šiuodami drabužius, jūs su- 
taupinsit Centre darbinin
kams labai daug darbo, nes 
bėluojant griežtai yra rei
kalaujama atžymėt, kur 

i randasi vyrų, vaikų, mote
rų, taipgi vilnoniai, bovel- 

[niniai apatiniai ir tam pa
našiai.

Lietuvos šelpimo darbas

patytis persiuntimu tokio į bandykime 
nenaudingo drabužio? Ne-'gelbėti, idant jis eitų 
skaitykim dovana to, ko: sklandžiau, 
jau patys ant savo pečių 
gėdėtumės dėtis.

Centre darbas su kožna Septintasis Siuntinys pla- 
diena didėja. Apmokamo nuojama išsiųsti apie vidu- 
žmogaus to darbo tvarky- rį sekamo mėnesio, idant 
mui nėra: kol kas, bando- i mūs amerikiečių dovanos 
ma liuoslaikiu visa tai at- pasiektų Lietuvos sostinę 
likti. Aš prašysiu drabužių : Vilnių pirm Kalėdų, 
aukotojų ir lokalinių komi- tet. daro įvairių reikmenų 

padėtį užsakymus, j ieško šiltų
Centre, kuomet po dienos drabužių nupirkimui, rūpi- 
darbo savo kasdieniniuose naši, idant vėl siuntinys būt 
užsiėmimuose, kelios drau- vertingas, kad juo didesnis 
gės bei draugai atėję į skaitlius Lietuvos žmonių 
krautuvę drabužių tvarky- gautų amerikiečių dovanų, 
ti, randa keliolika naujai Darykime šį siuntinį kiek 
atvežtų pundų, apart geros galint daugiau kalėdinių 
krūvos likusių nuo pirmiau, [dovanų siuntiniu, tiktai 

n a u dingomis dovanomis. 
Karas nuteriojo mūsų seną
ją tėvynę Lietuvą labai 
skaudžiai, visi tai žinome. 
Taip pat žinome, kad tiktai 
mes, Amerikos lietuviai, te
galime sušelpti nelaimėje 
esančius brolius ir seseris 
Lietuvoje, iki jie pajėgs pa
tys viskuo apsirūpinti.

Kam nepatogu nupirkt 
Lietuvos žmonėms dovanų:

Nelaikykim Pinigų 
Ižduose

Komi-

įsivaizduoti

Dažnai pirmiau atėjusiems 
tenka prasikraut takas įėji
mui. Kožnas pundas reikia 
atidarius po kavalką apžiū
rėti, surūšiuoti, sudėstyti 
tinkamai išsiuntimui. Kaip 
būna džiugu, kuomet pun
dą randi švarių - sutvarky
tų drapanų.

Kas tiktai bent kuomi 
prisideda prie teikimo Lie
tuvos žmonėms pagelbos, uwau^.
atlieka labai didelį ir ver- šiltų drabužių, apatinių ir 
tingą darbą — darbą, ku-,viršutinių, batų, muilo, cuk- 
ris reikalauja daug pasi- raus, adatų, siūlų ir kito- 
šventimo, rūpesčio ir plano.: kių, būtinų reikmenų, lai 
Į Centrą siunčiant drabu- paaukoja pinigais, o Cent- 
žius, bandykite surūšiuoti ralinis Komitetas, urminė- 
sekamai: atskirai surišę pa- mis kainomis, nupirks jūs 
žymėkite, dėkite švarius vardu.
nuo nešvarių ir pažymėkite K. Petrikiene.

Padėka Amerikiečiams

at- 
ku

turiu iš ko laukti jų. Visi 
namiškiai pasiliko Lietuvo
je ir treti metai nėra jokių 
žinių, tur būt nėra gyvų 
jau senai.

Labai norėčiau susiraši
nėti su Amerikos broliukais 
ar sesutėmis lietuvaitėmis, 
pasidalinti mintimis.

Už ką dėkingas būčiau ir 
visuomet atsakyčiau į gau
tus laiškus.

Sudie, su pasitikėjimu 
laukiu atsakymo.

Jonas Šileikis

P. Žukauskienei, 
Dorchester, Mass. 
Gerbiamai Petrunėlei.

Širdingai dėkoju už 
siųstas man dovanas,
rias aš gavau 19 gruodžio, 
1943 metais, per savo Lie
tuvių junginį, kuris kovoja 
prieš vokiečius okupantus.

Labai mums džiugu ir 
jaučiame gilią užuojautą, 
iš jūsų, kad neužmirštate 
ir mūsų — prisidedate prie 
bendros kovos išlaisvinimo 
Lietuvos iš pavergimo vo
kiečių.

Aš dar daugiau pakylu 
dvasioj ir pasiryžtu iki pa
skutinio kraujo lašo, be at- 
dūsio mušti vokiečius, kad 
apginti savo tėvų žemę ir 
grįžti pas tėvelius.

Aš esu kilęs iš Lietuvos 
Zarasų apsk., Degučių vals
čiaus, Skeldų km. Iki karo 
pradžios dirbau tėvo ūkyje, 
karui prasidėjus stojau į 
Raudonąją Armiją ginti 
savo tėvynės. Baigiau karo 
mokyklą ir dabar esu leite
nanto laipsnyje.

ačiū už dovanas. Labiausiai 'V1SU ir ?taS!u fr°nt? st?r' 
man patinka šiltos kojinės, muot vokieciusJVarsavoje. 
ir ten radau jūsų adresą.
Nes tai pirma dovana, gau
ta iš lietuvių; daugiau ne- dus pačiame Aachene.

Mano adresas: Gorkovs- 
kaja obl., Gor. Balachna, P. 
P. 55238 D. I. Šileikis, 
SSSR.

Berlynas Numato Varšavos 
Šturmavimą iš Priekio

London, spal. 17. — Ber
lyno radijas pasakojo, kad 
Sovietai, girdi, sutelkę 1,- 
000 tankų rytinėse Vielos 
upės pakrantėse. Naciai 
spėja, kad Raudonoji Ar
mija ruošiasi persimes! per

Jankiai naikina nacių liz

KAIP SUTAUPYTI LAIKA IR 
DAUGIAUSIA LAIMĖTI?

Jau turime nemažai patyrimo iš specialės drapanų ir 
čeverykų rinkliavos Lietuvos žmonėms. Kalbėjausi su 
daugeliu ir teiravausi, kaip sekasi pirmos pastangos. Be
veik visi sako: bėda su tuo laiku. Ot, dirbu dirbtuvėje 
ilgas valandas, pareinu vėlai, turiu tik valandą kitą va
kare tam reikalui pašvęsti. O čia nueini pas žmogų ir 
paprašai drabužių, gi jis sako, duosiu, bet ateik kitą sy
kį. Dabar, girdi, nežinau, ką galėsiu aukoti, reikia pasi
kalbėti su kitais šeimos nariais, gal dar reikės kai ku
rias drapanas išvalyti bei pataisyti! Todėl sunku daug 
stubų aplankyti ir paprašyti dovanų. O kai kur prisieina 
net po tris sykius nueiti.

Taip buvo numatyta iš pat pradžios. Ištiesų, nuėjus į 
namus ir “užklupus” žmogų, kad jis tuojau paaukotų 
drapanų be pasikalbėjimo su visa šeima, be nutarimo, 
kas galima atiduoti, o ko negalima, be ko galima apsei- 
ti, o be ko negalima, negali duoti gerų ir greitų rezulta
tų. Todėl reikia imtis geresnės metodos, būtent, reikia 
prieš kelias dienas pasiųsti žmogui ar šeimai atvirutę, 
pranešant, kad dovanų rinkėjas pribus tą ir tą vakarą 
arba dieną. Lai savo dovanas žmonės paruošia iš anks
to, kad nuėjus jau nebereikėtų laiką eikvoti, aiškinti ir 
laukti, bei kitą vakarą sugaišti. Brooklyne, So. Bostone 
ir Philadelphijoj ši metodą jau pradedama vartoti.

Gatavai atspausdintiį atviručių galite gauti iš Centro 
be jokių kaštų jums. Tokią“ atvirutę tik užadresuosite ir 
įrašysite, kada rinkėjas nueis ir paims dovanas. z

Mes norime visais būdais pagelbėti dovanų rinkėjams.
A. BIMBA.

žmonėms, kurie tiek daug nu
kentėjo per tris metus po hit
lerininkų jungu. Nutarta, kad 
visi darbuotųsi, kiek kas ga
li, kad padaryti dideli septin
tą siuntini drabužių ir kitų 
reikmenų. Kas tik turite dra
bužių, kuriuos galite aukoti, 
tai praneškite V. Vilkauskui, 
37 Fairmount St. Galite tele- 
fonuoti 2813-R, o mes, paėmę, 
supakavę, išsiųsime Lietuvos 
žmonėms per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą.

Laisvės vajaus reikale nu
tarta darbuotis, kiek kas gali. 
V. Vilkauskas išrinktas vaji- 
ninku, o kiti pasižadėjo pagel
bėti. P. Buslevičienė jau gavo 
vieną naują skaitytoją. Tą ga
lime padaryti ir visi kiti. Rei
kia darbuotis, kad kuo pla
čiausiai paskleidus Laisvę, nes 
ją skaitydami lietuviai ras tei
singų ir tikrų žinių apie Lietu
vą ir kitus pasaulio įvykius.

V. Vilkauskas.

Montello, Mass:

Ant. Venclova.

Žmogus, Pabėgęs Iš 
Vokiškojo Pragaro

Easton, Pa. Baltimore, Md.
Lai Bus Lyg ir Pastaba 

Kaip Kam

Geriau vėliau, negu niekad. 
Kaip kitiems miestams, taip ir 
Eastonui, buvo paskirta kvota 
per Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą sukelti sumą pinigii 
dėlei sušelpimo Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo fašisti
niu barbarų. Man atrodo, kad 
gelbėjimas Lietuvos žmonių, 
mūsų .tėvų ir prabočit] krašto, 
yra kiekvieno sąžiniško lietu
vio būtina pareiga, kas tik my
li savo seną tėvynę, savo arti
muosius ir gentis, tai viena, o 
antra, pats žmoniškumas pra
šyte prašosi ištiesti pagalbos 
ranką, kas tik turi žmoniško 
sąjausmo ir pagelbėti, paleng
vinti jiems vargus, ypatingai 
dabar, kuomet fašistiniam sli
binui baigiama nusukti spran
dą, ne tik Lietuvoje, bet ir 
visam pasaulyje.

Bet ši būtina pareiga nera
do tinkamo atgarsio ne tik 
tarpe klerikalų-socialistų lyde
riui ir ji; dalies suklaidintų 
žmonių, bet ir tarpe Eastono 
taip vadinamų dalies progresy
vių žmonių. Tad aš, matyda
ma, kad ir mūsiškiai šiuo taip, 
svarbiu reikalu tinkamai nesu
sirūpino, ėmiausi už darbo, 
kad uždėjus Eastono lietuvius 
ant žemlapio akyse Lietuvos 
žmonių, kad jie nėra užmiršti 
ir tarpe Eastono lietuvių, sun
kioje jų padėtyje, kuomet 
jiems ta pagelba taip reika
linga. Ir kiek man aplinkybės 
leido surinkau aukii $93 tarpe 
geros valios Eastono lietuvių.

Ir aš esu tikra, kad ir kiti 
draugai, jei būtų tinkamai su
sidomėję šiuo reikalu, tai būtų 
ne tik kvotą išpildę, bet ir su- 
dubeltavoję.

Tai aš, kaipo Amerikoje 
gimus ir augus lietuvaitė, my
liu savo tėvu kraštą ir lietu
vius abelnai, kviečiu Eastono 
lietuvius ateityje daugiau su
sidomėti Lietuvos reikalais.

čia žemiau telpa aukotojų 
vardai:

Po $10: L. Tilvik ir F. Ma’l- 
kaitis.

Po $5: V. Kaulius, W. Gi
gas, E. Farion, A. šlapikienė, 
S. Sharkey, S. Urba, J. Siurba- 
lis, M. Urba, J. Johnson, W. 
Unikauskas ir A. Ogentas.

Po $3— V. Danelis ir F. 
Martinkus,

Po $2: C. Straukas ir M. 
Švegždienė.

Po $1: F. Urba, D. Kacik, 
A.. Paulauskas, W. Lengvinas, 
C. Yudickas, V. J. Stankus, K. 
Abakan, P. Jonikas.

Evelyn (Šlapikiutė) Farion.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

Tarpe Lietuvių

A. ir M. Brožių, gyvenančių 
1804 W. Fayette St., dukrelė 
Tillie laimėjo $125 per radio, 
atsakydama į pastatytus klau
simus.

Džiūlė, kuri gyvena 1510 
W. Fayette St., jos duktė Hil
da susižiedavo su oficierium. 
Susituokimas įvyks su milita- 
rėmis apeigomis Annapolis 
prieplaukoj, spalių 21 d.

Baltimorėje įvyko visti tau
tų, kartu ir lietuvių, bazaras ir 
rankdarbių; paroda tų motinų 
ar moterų,-, kurių sūnūs, duk
ros ar vyrai yra karo tarny
boje. Prasidėjo spalių 8 d., 5th 
Regiment Armory ir baigėsi 
spalių 12 d.

Daug lietuvių miršta. Mirė 
lietuvis kontraktorius Miliaus
kas, kuris gyveno ant Boyar 
St. M. J.

Rus- 
dra-

ūgio

(Tąsa)
Kurį laiką nuo Vokietijos 

galima buvo gintis, gau
nant kokį nors darbą Lie
tuvoje ir tuo būdu turint 
kišenėje darbo pažymėjimą. 
Bet-vokiečiams sekėsi vis 
prasčiau, jiems reikėjo ver
gų dirbti Vokietijoje, pa
frontėje statyti sustiprini
mus, pagaliau, po smūgių, 
kuriuos jie gavo ties Mas
kva, ties Stalingradu ir ki
tur Tarybų Sąjungoje, 
jiems ėmė smarkiai trūkti 
ir patrankų mėsos. Pasibai
gė “savanorių” laikai, ir 
vokiečiai mūsų jaunuome
nę, o dažnai ir pagyvenu
sius žmones ėmė medžioti 
kaip žvėris, grūsti juos į 
vagonus ir siųsti ten, kur 
jiems reikėjo.

Atsitikimai, kada vokie
čiai gaudydavo žmones tie
siog gatvėse, o taip pat 
kaimų vakaruškose, ki
nuose, bažnyčioje pasidarė 
kasdieninis reiškinys. Vis 
daugiau žmonių bėgo slėp
tis į miškus, į nuošalesnius 
kaimus. Žmonėse, nors vo
kiečiai už tai grąsino mir
ties bausme, buvo paslėpta 
iš karo pradžios daug gink
lų, ir daugelis jungėsi į 
partizanų būrius, kurie, 
matydami, kad iš vokiečių 
pusės Lietuvai gresia tikra 
pražūtis, pradėjo su jais at
kaklią kovą.

Aš tuo tarpu dirbau prie1BUms kareiviškus vokiškus 
geležinkelio. Čia buvo kiek 
geriau. Ypačiai stotyse, ka
da būdavo paskelbiamas o- 
ro pavojus, pasirodžius 
tarybiniam lėktuvam (o tai

Nashua, N. H.
Ir mes po biskį krutame. 

Rugsėjo 24 d. turėjome pikni
ką, kuris gerai nusisekė, pel
no liko $42.21. Bendrai oras 
buvo šaltas, bet pikniko die
nai prisiartinus atšilo, saulė 
švietė, rodosi, pati gamta pa
gelbėjo, nes geram tikslui bu
vo rengta. Iš Lowellio atva
žiavo pilnos dvi mašinos sve
čių, tai d. Daugirdas ir Pus
kunigis. Dalyvavo Paulenka ir 
moteris, J. Blažionis, W. Čiu- 
lada. Gi iš Worcesterio atvy
ko drg. Lukai, už ką tariame 
visiems svečiams širdingai 
ačiū.

Piknike dirbo: K. Baraus- 
kis, F. Buslevičius, J. Virbic
kas, M. Virbickienė, M. Mc- 
Dorment ir S. R. Radavičius. 
Piknikui aukavo: L. Baraus
kienė, M. Virbickienė, M. Vec- 
kienė, M. Vilka'uskienė. širdin
gai ačiū.

Spaliui 7 d. laikytame susi
rinkime pikniko gaspadorius 
išdavė raportą, kad piknikas 
gerai pavyko.

Susirinkime išreikštas dide
lis nepasitenkinimas Karo Fon
do elgesiu, kuris paskyrė dide
lius pinigus socialistų-klerika- 
hj fondui, kuris rūpinasi tei
kimu pašalpos kvislingams-pa- 
bėgėliams. Tie gaivalai prie 
Smetonos smaugė Lietuvos 
žmones, arba prie Hitlerio. 
Jeigu juos remtų lietuviška 
“trejanka” savo pinigais, tai 
nebūtų pikta, bet kada jie iš
gauna žmonių pinigus, suau
kotus prakilniems tikslams, tai 
negalima toleruoti. Todėl nu
tarta pasiųsti protestas Nacio- 
nalio Karo Fondo viršinin
kams.

Paskui buvo diskusuota, 
kaip geriau padėti Lietuvos

Nuėjau į prakalbas, kurios 
čia labai buvo garsintos pla
katais ir per radio. Tuojau ten 
suradau kelis pažįstamus ir 
pamačiau, kiek sunešta drabu
žių. Jų paklausiau: ką jie da
rys su tais drabužiais? Jie aiš
kino, kad siųs į Lietuvą per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių. 
Aš jiems nurodžiau, kad Rau
donasis Kryžius tokiais daly
kais neužsiima, kad Sovietų 
Sąjunga priima tik per 
sian War Relief pasiųstas 
panas.

Prakalbas atidarė mažo
kunigas, kaip vėliau patyriau, 
čia augęs, Norbutas. Jis kal
bėjo už pagalbą Lietuvai, bet 
jo kalba yra labai ne lietuviš
ka — maišyta.

Po to perstatė kalbėt Brock- 
tono majorą Joe Dauni. Jis, 
kaipo miesto galva, pasveiki
no visus, paaukavo $10 ir ragi
no remti dabartinį vajų, kuris būdavo gana dažnai), mes, 
vedamas Community Chest dėl 
National War Relief kampani
jos. Jis kalbėjo, kaip papras
tai apie 5 minutes ir išėjo iš 
svetainės.

Perstatytas bostonietis Tui- 
nila, kuris ir pradėjo savo kal
varatą, kalba ir vėl grįžta prie 
to paties. Jis kalbėjo apie ko
kį ten, kaip sakė, “Kontrolės 
Bordą,” 
$540,000! 
Vaidylą, 
“priešus,”

kad aš tuo būdu galėsiu iš
vengti vokiečių mobilizaci
jos. Be ne taip buvo. Kar
tą baigęs darbą, iš Kauno 
geležinkelio stoties išėjau į 
ištuštėjusį miestą. Prie pat 
stoties mane sulaikė vokiš
kas žandaras. Aš mėginau 
jam rodyti savo darbo pa
žymėjimą, bet jisai man su
drožė per pečius gumine 
lazda ir, pašaukęs porą ki
tų žandarų, įgrūdo mane į 
žalią uždarą sunkvežimį, 
kur aš radau jau kelioli- 
ką kitų sugaudytų gatvėje 
vyrų. Užrakinę mašinos 

: duris, mus nuvežė į Lukšio 
gatvę, į mobilizacijos punk
tą. Čia aš vėl mėginau aiš
kintis turįs darbą ir negalįs 
būti mobilizuotas, bet vo
kietis, piktai į mane pa
žiūrėjęs sušuko:

— Das spielt keine Rol
le! (Tai neturi jokios reik
šmės).

Aš dar kažką mėginau 
kalbėti, ir vokietis, it vė
žys paraudęs, sušuko:

— Maul halten! (Laikyk 
snukį!). — Paskui jis man 
drožė kumščia į veidą taip, > 
jog kibirkštys iš akių pasi
pylė.

Nugabeno mus į Šančius 
ir uždarė kareivinėse. Tą 
kartą mūsų prigaudė apie 
130 vyrų. Kareivinėse mes, 
nieko neveikdami, išsėdė
jome kelias dienas. Išdavė

skiria 
Šimutį, 
minėjo

kuris jiems 
Garbino 
Grigaitį, 

bet tikrai nieko ne
buvo galima suprasti, sakė, 
“skelbiame karą Sovietams.”

Kalbėjo dr. Yakimavičius, 
taip pat iš So. Bostono, buvęs 
sveikatos komisijonierius. Sa
kė, kad jis paeina iš Vabal
ninku, (gal jo tėvai), reikala
vo, kad kiekvienas užsimokė
tų į jų fondą po $2.

Paskui sekė valdybos rinki
mas, Norbutas išrinktas “vien
balsiai,” o kiti gavo po kelis 
balsus. Paskui neva ėjo į tą 
organizaciją įrašymas ir kolio- 
jimas “Maskvos agentų,” bet 
kad tūli iš jų pilnai dirba 
“Berlyno agentų” darbą, šin- 
kuodami nacių propagandą, 
tai tas jiems patinka.

Publikos buvo apie 70 žmo
nių, tai labai mažai, kaip taip 
garsintoms prakalboms. Maty
ti, kad žmonės supranta, kad 
tikras Lietuvos išlaisvinimo 
darbas jau baigtas, kad lietu
viai kovotojai su Tarybų vy
riausybe Jau Lietuvoj, kad 
greitai ir Mažoji Lietuva — 
Klaipėda, Tilžė, Karaliaučius 
bus išvaduota iš po amžinųjų 
lietuvių tautos neprietelių vo
kiečių ir vėl prijungta prie Lie
tuvos, tai ir nepaiso tokių pra
kalbų, kurių tikslas yra kenk
ti Jungtinių Tautų vienybei.

W. /Yurkevičius.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

nenorėdami mirti badu, 
naudodavomės proga —ati
darydavome vagonus su vo
kiečių vežamu maistu ir, 
skubiai jį perpylę į maišus, 
slėpdavome, o paskui išsi
dalydavome tarp savęs ir 
kitus sušelpdavome.

Tarnaudamas geležinke
ly, gerai prisižiūrėjau vo
kiškos tvarkos. Mūsų žmo
gus vokiečių laikomas tie
siog šuns vietbj. Dokumen
tų tikrinimas kiekviename 
žingsnyje rodė, kad vokie
čiai visų bijo ir niekuo ne
pasitiki. Dažnai tekdavo 
matyti, kaip vokiečiai dau
žo mūsų žmones kumščio- 
mis ir lazdomis. Prisižiū
rėjau užtektinai aš tų mū
sų žmonių, kuriuos suvary
davo į stotis vežti j Vokie
tiją, arba į pafronte. Die
ną iš dienos vokiečiai šaudė 
vis naujus gyventojų šim
tus. Baisias žudynes vokie
čiai atliko beveik visuose 
miestuose. Į apskričių mie
stus suvežę savo aukas iš 
visų mažesniųjų miestelių, 
už miesto jie iššaudydavo 
visus — vyrus, moteris, kū
dikius, senelius. Tai buvo 
baisios dienos, kurios su
drebindavo kiekvieną, kie
no širdy dar neužgesę žmo
giški jausmai. Siaubas su- 
krėsdavo mūsų miestų ir 
kaimų gyventojus, matan
čius šias baisias žudynes. 
Ypačiai siaubu nukrėsdavo 
žmones moterų ir netgi 
žindomų kūdikių žudymas. 
Šimtai tūkstančių Lietuvos 
gyventojų žuvo nuo vokie
čių kulkų, Už duoklių nea- 
tidavimą ir už kitus pana
šius ’’nusikaltimus” vokie
čiai sušaudė ir išmetė iš ū- 
kių tūkstančius lietuvių 
valstiečių.

Dirbdamas geležinkely ir 
turėdamas darbo pažymė
jimą, aš buvau dėl savęs 
gan ramus: man rodėsi,

drabužius, ir mes suprato
me, kad patekome į vokie
čių kariuomenę. Kareivinė
se sėdėjome be viršutinių 
drabužių — vokiečiai tvir
tino, kad esą nešalta ir kad 
drabužiai tuo tarpu mums 
nesą reikalingi. Mes, žino
ma, supratome, kad tai 
priemonė neleisti mums pa
bėgti.

Po kelių dienų nuvarė 
mus į geležinkelio stotį, su
sodino į gyvulinius vago
nus ir uždarė juose. Viršu
tinius drabužius, kad nepa
bėgtume pakeliui, vėl iš, 
mūsų atėmė. Aplink? vago
nus vaikščiojo automatais 
ginkluota vokiečių lauko 
policija, kuri grasino šau
sianti, jei tik kas pamėgin
tu bėgti. Išvažiavom iš
Kauno.

— Nach Pleskau (į Psko
vą), — kalbėjo vokiečiai, ir 
mes supratome, kad mus 
gabena į Rytų frontą.

Niekas neturėjo jokio no
ro kariauti už vokiečius. 
Visi mes vokiečius laikėme 
didžiausiais savo priešais. Iš 
vagonų pakeliui mus išleis
davo tik savo reikalu, pus
nuogius, be viršutinių dra
bužių, ir, be abejo, iš šalies 
labai juokingai turėdavo 
atrodyti, kada šalia gele
žinkelio tupintį pusnuogį 
vyrą rimtai saugodavo vie
nas arba du 
matininkai, 
nuo jo akių.

Pskove mes
“karo mokslą.” Mokė mus 
nuo ryto ligi vakaro, vai
kydami aikštėje ir kareivi
nėse, nuolat mušė mus ir 
visaip tyčiojosi. Tasai 
‘‘mokslas” apkarto taip, 
jog, rodėsi, geriau būtų ga
lą gauti, negu likti toliau 
vokiško feldfebelio “moki
niais.” Už mažiausią nusi
kaltimą vokiečiai mūsų vy
rus plakdavo lazdomis, vi
siškai neduodavo kurį laiką 
valgyti, 
norėjo mus paversti bebal
siais automatais ir 
niais savo vergais.

.(Bus daugiau).

vokiški auto- 
nenuleisdami

turėjom išeiti

žodžiu sakant,

klus



Lewiston-Auburn, 
Maine

Vietiniai katalikai buvo su
rengę prakalbas rugsėjo 24 d. 
Kalbėjo K. Pakštas ir kuni
gas J. Vaškys. (Pastarasis bu
vo perstatytas pirmininkauti). 
Jie kalbėjo neva Lietuvos ir 
savo fondo reikalais.

Pakštas kalbėjo labai ne
drąsiai, trukčiodamasis, lyg ko 
tai bijodamas. Susirinkusius 
baugino caristinės Rusijos lai
kų žandarais ir sakė: “Dabar
tiniai rusai ne geresni už tų 
laikų žandarus.” Bet jis labai 
palankiai kalbėjo apie kaize-l 
rio laikų Vokietiją, mat, da
bar viešai negali girti nacių 
Vokietiją.

Visgi, nors prieš savo no
rą, buvo priverstas pripažinti, 
kad nacių Vokietija pralaimės 
karą, nes Jungtinės Tautos vi
sur ant jos ima viršų. Toliau 
sakė, kad jie pradės rinkti au
kas pinigais ir drabužiais, mat, 
reikalinga greitoji pagalba lie
tuviams pabėgėliams, “ku
riems pasisekė pabėgti nuo ru
sų okupacijos.”

Kas tie pabėgėliai yra ir kur 
jie yra, tai jie nepasakė. Bet 
griežtai reikalavo nieko neau
koti dėl Russian War Relief, 
nes būk lietuviai per tą įstai
gą nieko negaus. Tai irgi me
las ir bandymas pakenkti tai 
garbingai organizacijai.

Kunigas Vaškys kalbėjo, 
lyg tas piemuo po mišką klai
džiodamas. Jis sako ir nieko 
nepasako, drasko kalnierių ant 
savo kaklo ir šaukia: “Jūs 
mislinate, kad aš esu kreizi ?” 
“Jūs mislinate, kad kreizi, 
kad aš atbulą kalnierių ne
šioju?” Ir labai atrodė, kad 
tas kalnierius jį kankina ir 
smaugia. Paskui pradėjo šauk-| 
ti: “Kur Rusija užėmė Lie-, 
tuvą, be jokio skaičiaus šau-j 
do visus, kurie tik nepaspėjo 
pabėgti į kitas šalis.” Ir jis 
pradėjo rėkti už pagalbą pa
bėgėliams.

—O ko tu čia atbėgai? —• 
vienas iš publikos paklausė.— 
Dabar Lietuvai reikalinga mū
sų pagalba, o tu atbėgęs į mū
sų šalį "ardai lietuvių brolišką 
meilę!

Tada kunigas baisiai įdūko 
ir pradėjo šaukti: “Tu rus- 
kis!... ruskis!”

Atrodo, kad jis sudraskytų 
.žmogų. Bet jis užmiršta, kad 
gyvena* mūsų demokratinėj 
šalyj, o ne smetoniškoj Lietu
voj.

Broliai ir sesės! šios prakal
bos buvo be galo puikus pa
vyzdys, prie ko eina ir ko sie
kia vyčiai. Jie nori pakenkti 
Lietuvos žmonėms, jie nori su
ardyti Amerikos lietuvių vie
nybę.

Šiandien visas civilizuotas 
pasaulis gerbia Sovietų Sąjun
gą, rusų tautą, o jie niekina. 
Man labai gaila tų motinų, 
kurių sūnūs, kaip ir rusų tau
ta, karo fronte miršta, kovo
dami prieš tą pat priešą, o jos, 
vargšelės, čionai remia fašiz
mo bičiulius. Jos, įbaugintos 
caristiniais žandarais ir nepa
jėgia , sveikai protauti ir vis 
dar duodasi priešui apgauti. 
Aš esu daug girdėjus įvairių; 
pažvalgų kalbėtojų Europoj, 
bet tokių, kaip Pakštas ir kun.Į 
Vaškys, kurie taip meluoja, 
dar niekados negirdėjau. Šie 
su jokia tiesa, dora, faktais 
nesiskaito. Jie kala klausyto
jams į galvą tą, kas kenkia 
mūsų kraštui, Jungtinių Tautų 
vienybei ir karo reikalams.

10 Metų Sukaktuvės
Rugsėjo 9 dieną, Brighton, 

Mass., draugai ir giminės su
rengė draugams Kaziui ir Pe
trelei Vaškiams jų 10-ties me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tis, kur ir mes turėjome už 
garbę dalyvauti.

Nors biskį buvo per tolima 
kelionė iš Maine į Mass, vals
tiją nuvykti, bet su gerais no
rais viskas galima. Labai ačiū 
draugams Ch. E. Freimantams 
už pakvietimą, kur turėjau 
progą būti svočia. Labai ačiū

visoms gaspadinėms, kurios 
draugiškai patarnavo. .

Sueiga buvo labai prakilni, 
nes veik visi buvome vienų 
minčių. Programa buvo įdomi, 
nes susidėjo iš kalbų ir dainų. 
Daugiausiai kredito priklauso 
Ignui Kubiliūnui, kuris gražio
mis dainomis svečius linksmi
no.

Nepamiršta ir Lietuvos žmo
nių pagalbos klausimas. Drg. 
K. Vaškini prisiminus apie tai, 
tuojau drg. E. Belenkevičienė, 
su kita drauge, parinko aukų. 
Surinkta $60.15. Valio, brigh- 
toniečiai!

25 Metų Jubilėjus
Rugsėjo 16 d. švento Bal

tramiejaus Svetainėj, draugai 
ir giminės surengė draugams 
Alfonsui ir Juzei Laučiams 
gražią parę proga jųjų 25-ių 
metų ženybinio gyvenimo su
kakties.

Drg. Laučiai yra apsišvietę 
žmonės, priklauso prie darbi
ninkiškų organizacijų ir remia 
visą, kas tik darbininkiška, tai | 
ir draugų nemažai įsigijo. Vien 
iš Rumfordo veik pusę svečių 
atvykę sudarė. Atvažia
vo ir jų vienintelė dukrelė 
Marytė su vyru iš Brighton, 
Mass., į savo tėvelių jubilė- 
jų ir mamytei įteikė 25-kių 
rožių puokštę. Draugai gavo 
vertingų dovanų, kaip nuo gi
minių, taip ir nuo draugų. Lin
kime jiems laimingai gyventi.

Draugai, kas norite pagel
bėti Lietuvos žmonėms, tai vi
sus kviečiame prisidėti prie šio 
prakilnaus darbo. Mes renka
me aukas, kaip pinigais, taip 
ir drabužiais. Galite atnešti ar
ba atvežti, o jeigu jums nepa
ranku, tai duokite mums žino
ti. Komiteto antrašas yra 15 
Newbury St., Auburn, Me.

Vargo Duktė.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kuopos piknikas 

įvyko 17 d. rugsėjo ir buvo 
sėkmingas. Todėl mūsų kuopa, 
laikytame susirinkime, spalių 
1 d., nutarė iš pelno paaukoti 
sekamai: $10 dienraščiui Lais
vei už skubų mums patarnavi
mą šiame reikale, $33.50 pa
galbai Lietuvos žmonių, kurie 
taip daug nukentėjo nuo vo
kiečių.

Stasys Kuzmickas, 
K p. Sekretorius.

Detroit, Mieli.
4 '

Pavyzdinga Drg. Masių Pare

Spalių 7 d., advokatė Ste
phanie Masytė surengė savo 
tėvams, Teofilei ir Mikui Ma- 
siams, “surprise” parę, proga 
jų 30 metų ženybinio gyveni
mo. Pare įvyko pas draugus 
Mickevičius, 692 Ashland Avė.

Philadelphia, Pa.
Apie Velionę Liną Mičienę- 

Lukoševičiutę

Spalių 6 d. mirė drg. Lina 
ir liko palaidota 10 d. spalių, 
Oakland kapinėse. Ji gimė 
Lietuvoje, švenčioniškio kai
me, Panevėžio apskrityj, Kau
no rėdyboje. Paliko nuliūdime 
seserį Salomiją ir jos dukte
ris Albiną ir Jenę. Amerikoje 
išgyveno 35 metus. Paliko bro
lį (neteko sužinoti vardo).

Lina išvyko iš Lietuvos 1907 
m. ir nuvyko į Argentiną, 
Buenos Aires miestą. Ten man 
pačiam teko su ja susipažinti 
1908 met. Tais laikais jinai 
buvo labai religine, o lietuviš
ko kunigo dar nebuvo, nes per- 
mazai lietuvių buvo, tai ji su
sirado lenkų bažnyčią ir gavo 
progą pasimelsti.

1909 motais ji apleido Bue
nos Aires ir atvyko į Jungti
nes Valstijas ir apsigyveno 
Philadelphijoj. Kada aš atvy
kau į Phila. iš Californijos, 
1918 metais, ir kiek vėliau, 
viename organizacijų susirin
kime, ji, priėjus prie manęs 
klausė: ar aš buvau Argenti
noje ir ar pažįstu tokius lietu
vius? Sakau, taip. Na, tai tas 
pats. Atsiminėm Buenos Aires 
laikus. Man teko darbuotis or
ganizaciniai laisvai, o jinai 
skųsdavo mane lenkų kuni
gams, kad išvarytų iš burdo 
iš vienos religinės šeimos. Apie 
tai nieko nedasiprotėjau.

Tada ši draugė atsiprašė 
mane ir sako: Aš tada buvau 
durna; nesupratau ir, prie to, 
buvau labai didelė davatka. 
Labai neapkenčiau bedievių. 
Dabar aš esu laisva. Ir ar no
rėtum žinoti, drauge, kaip aš 
likau laisva? Kada aš atvykau 
į Ameriką, tai mes, kelios ti
kinčios, tyčia ėjom pasiklau
syti dr. šliupo ir Mockaus pra
kalbų. Iš pradžių mes labai 
pykdavom, kad jie. taip išviro- 
žydavo Dievą, religiją. Vėliau 
mes pradėjome galvoti. Tuo 
syk Ryrpe susirgo popiežius ir 
buvo rašyta, kad sušaukė ge
riausius daktarus iš visos Eu
ropos ir, kaip tik sykis, Moc
kus kalbėjo, kad popiežius bi
jo mirti, o Dievas negydo. Mes, 
kelios, pradėjom jau kalbėtis, 
ar tik nebus iš tos religijos ko
ki monai. Juo toliau mes lan
kėmės į prakalbas, tuo labiau 
tolinomės nuo religijos. Pra
kalbose priiųišinėdavo prie or
ganizacijų, prie kurių prisira
šiau ir labai džiaugiuosi. 
Skaičiau “Kovą.”

Vėliau, kada susiorganizavo 
ALDLD 10 kp., ji prisirašė; 
Liet. Moterų Susivienijimas 
susiorganizavo, ji prisirašė. 
Dabar susiorganizavo Lietuvių 
Moterų Kliubas, prie kurio pri
sirašė. Ji labai įvertino darbi
ninkiškas organizacijas. Visą 
laiką gausiai aukojo darbinin-

kiškiems reikalams. Pastaruo
ju laiku, negalėdama dalyvau
ti Laisvės dienraščio piknike, 
ji paaukojo $5. Pastarajame 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto įvykusiame 
susirinkime, kuriame lietuviški 
fašistai puolėsi mušti laisvuo
sius delegatus, jinai juos smer
kė, o šiame susirinkime buvo 
2 kunigai ir labai daug para- 
pijonkų davatkų. Prieš mirtį 
dar ji pamatė, kaip kunigai 
mulkina tamsius žmones, savo 
kišenių naudai.

Lina mirė nuo širdies ata
kos, sulaukus virš 60 metų.

Ji ir raštus pasidarė, kad 
laidotų be bažnyčios ir kuni
go.

ALDLD 10 kp. ir Lietuvių 
Moterų Kliubas užsakė gražų 
gėlių vainiką. Apie jos gyve
nimo bruožus trumpai pakal
bėjo A. J. Smitas.

Linkime tau, drauge Lina, 
ilsėtis ramiai šios šalies žemė
je. Mes gyvi pasilikę tęsime 
tavo darbus. A. J. S.

Bridgewater, Mass

Girardville, Pa.
Nelaimė patiko Amiliją 

Dambauskienę, moterį Adolfo 
Dambausko. Nelaimė atsitiko 
skinant vynuoges jų pačių lo- 
te. Skynė pasistojusi ant kokių 
4-rių pėdų aukščio bakso, jau 
buvo priskynus apie 2 buše
lius vynuogių, apsvaigo ir nu
krito stačiai galva.

Nelaimėj vieną ranką per 
riešelį nulaužė, o kitą išnari
no, apdraskė ir veidą. Dabar 
nieko rankomis negali atlikti, 
turi slaugė pavalgydinti. Jau 
apie mėnesis laiko, kaip ran
dasi Ashlando ligoninėje. Prie 
to, dar turi cukraus ligą, tai 
ir neatrodo, kad greitai liga 
bus nugalėta.

Linkiu greitai pasveikti.
A. A. D.

Seniau mūsų miestukas bu
vo labai veiklus, bet ir dabar 
veikiame pagal išgalę. Nerei
kia daug aiškinti apie čia ge
rai gyvuojantį lietuvių apsiavų. 
gaminimo kooperatyvą, kur 
turime didelę čeverykų dirbtu
vę.

Mūsų Kooperatyvas Lietu
vos žmonių pagalbai, šeštam 
siuntiniui aukavo $500, o da
bar Amerikos kareivių reika
lams $300 ir $200 dėl cigarc- 
tų lietuviam raudonarmiečiam.

Kooperatyvo bordirektoriai 
laikė susirinkimą spalių 6 d., 
apsvarstę dirbtuvės reikalus ir 
prisiminė apie neapsakomus 
vargus Lietuvos žmonių ir pri
eita prie išvados, kad sukėlus 
daugiau pinigų, tai šaukti pla
tus susirinkimas ir prašyti au
kų pripildymui tam tikrų bak- 
siukų reikalingais dalykais, 
kaip tai, muilas ir kiti reikme
nys. Aukotojai kartu su dova
nomis į baksiuką įdės ir savo 
vardą, antrašą, arba laiškutį, 
kad aplaikytojas žinotų, nuo 
ko gauna dovaną ir galėtų at
rašyti, paaiškindamas, kas la
biausiai ten reikalinga. Koo
peratyvo direktoriai parems šį 
prakilnų darbą ir ateityje.

Reikėtų apie mūsų Koope
ratyvą parašyti plačiai, nes tū
li jo veikėjai ir organizato
riai jau ilsisi šaltoj žemelėj.

Vėlesniu laiku mirė net trys 
lietuviai ir visus pakirto vėžio 
liga. Mirė J. Kripaitis, senas 
kavalierius ir vienas iš seniau
sių Bridgewaterio lietuvių, su
laukęs 80 metų. Buvo katali
kas, gyveno individualiai, ra
mus žmogus. Taipgi mirė 
Svogzdienė, apie 50 metų 
amžiaus.

Mirė E. Miškinienė, taipgi

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergales 

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

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

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

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

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

Vardas.............................................................................................

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

Miestas............................................................................................

apie 50 metų moteris. Ant ka
pų P. Budriunas pasakė kelis 
atsisveikinimo žodžius. Diena 
buvo graži, tai daug susirinko 
žmonių. Miškinis yra Laisvės 
skaitytojas. Reiškiu jam užuo
jautą.

Aukos Lietuvos Žmonėms
šeštam siuntiniui aukavo se

kamai :
Bridgewater Workers Co

op. Ass’n. $500.
S. Kirslis $25.
Po $5 aukavo: J. Kalvelis, 

A. Mažukna, K. Peslis, F. Ka- 
zeliunas, P. Budriunas, W. 
Zmuidinas.

T. Bush $3.
Po $2: W. Ermulaičius, S. 

Skerstonas ir P. Abišala.
Po $1 aukavo: G. Petraus

kas, K. švagždys, A. Miškinis, 
A. Maslaučius, P. Balčiūnas, 
J. Deksnis ir P. Yurkštas. Viso 
suaukota $569. Visiems auka
vusiems širdingai ačiū.

J. Kalvei is.

TAUTOSAKA
Susiraukęs, kaip devy

nios pėtnyčios.
Nuliūdęs, tartum žemę 

pardavęs.

Chester, Pa.
Pagalba Lietuvos Žmonėms
Vytauto Lietuvių Pašalpinio 

Kliubo komitetas rinkimui dra
panų pagalbai Lietuvos žmo
nių labai gerai pasidarbavo. 
Jau pasiuntė Lietuvai Pagal
bos Teik. Komitetui į Brook- 
lyną 372 svarus drapanų ir 22 
poras čeverykų, kurie bus pa
siųsti Lietuvos žmonėms. Viso 
susidarė 11 baksų drapanų.

Drapanos visos geros, šva
rios, šiltos ir daug yra vilnonių. 
Bendrai, aukavo drapanų se
kamos vertės:

S. Krivida $35 vertės; Mu
rauskas — $35, P. Pugzlys— 
$35, Agurkienė ir P. Gižaus- 
kienė po $30 vertės; J. Chesna 
— $25, Yurgaitis — $20, Mrs. 
Depskienė, Levanas, A. Gri
gas, P. Grigaliūnienė ir W. Bu- 
teikis po $15 vertės kiekvie
nas. J. Krulskienė ir A. Ga- 
balienė po $10, Mrs. Kasins- 
kienė ir Gabalas po $5 vertės.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū. Daugelis au
kotojų užrašė savo vardus ant 
korčiukių ir prikabino prie 
drapanų.

V. Gužauskas.
»%>■—■ ■ n — ii —■ >—hi—— :>«—-<»«■»«

J. GARŠVA
j GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I Išbalsamuoja ir laidoja ant i
* visokių kapinių !
1 VELTUI ŠERMENINĖ
I (KOPLYČIA)

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

231 BEDFORD AVENUE
į BROOKLYN I
j Telephone: EVergreen 8-9770 I

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Buvo sukviesta nemažas bū
relis artimų Masiams draugų 
ir draugių, kurie-rios suteikė 
Masiams gražių dovanų . . . 
Buvo pasakyta ir gražių pra- 
kalbėlių.

šių žodžių rašytojui taipgi 
teko tarti keletas žodžių. Pri
siminus būtiną reikalą gelbėti 
nuo karo nukentėjusius mūsų 
brolius Lietuvoje, pares daly- 
viai-vės tam tikslui aukavo se
kamai :

Po $5: M. ir T. Masiai, J. 
Vilkelis.

Po $2: dr. ir Mrs. Palevi- 
čiai, J. Valiukas, Nellie Ta- 
mašiunas, Mrs. Marozas, M. 
Yuška, D. Grina.

Po $1: J. Garelienė, S. Ga
lelis, G. Nausėda, Eva Micke
vičienė, F. šilinskas.

Viso suaukota $27.
Pinigus išsiunčiau į Brookly- 

ną, centraliniam Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komitetui.

Varde išvargintų ir apiplėš
tų mūsų brolių Lietuvoje, ta
riu aukotojams širdingą ačiū! 
O draugams Masiams linkiu il
go, linksmo ir laimingo gyve
nimo. Taipgi priklauso atiduot 
didelis kreditas ir jaunai ad
vokatei, S. Masytei už pager
bimą savo gerų tėvų.

J. Vilkelis.

H---------------------—----------------------------

FOTOGRAFAS 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

i sudarau 
irikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

0- <a

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tek Virginia 7-4499. 
rt --

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI 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 — 

MEDEKALI8 IŠTYRIMAS *2.

DR. ZINS - -
* 110 East Į6th St., N. Y. Arti Union Square

Kasdien 9 A, M. - 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

rrsvii7a«l(žS(i
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LAISVĖS VAJUS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
A. Matulis, Jersey City ........... 222
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 220
C. K. Urban, Hudson ............... 195
W. Yokim, New Britain ........... 182
ALDLD 25 kp., Baltimore ......... 180
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132
J. Žilinskas, Lewiston ................  110
C. K. Bready, Brooklyn .......... 98
A. Buivid, Dorchester ............. 92
P. Šlajus, Chester ..................... 52
A. Valinčius, Pittston .............. 52

Philadelphiečiai pašoko punktais, bet pasilieka antroj 
vietoj. '■ iA

Drg. A. Bimba dalyvavo So. Bostone, jis parvežė pluo
štą atnaujinimų, tuomi Bostono 2 kp. pašoka punktais.

Nuo P. Baranausko iš Bridgeporto gavome naują me
tinę prenumeratą ir atnaujinimų.

Šie vajininkai pašoko punktais, prisiųsdami atnau
jinimų: J. Bakšys, Worcester, Mass, (jis dabar gavo į 
partnerius drg. Luką, ir grąsina, kad kiti vajininkai sau- 
gotųsi, nes jie pasiruošę iškirsti didelį surprizą); A. Bal
čiūnas, Brooklyn, N. Y., ALDLD 25 kp., Baltimore, Md. 
(per drg. Paserskį) ir C. K. Briedis, Brooklyn, N. Y.

Naujų skaitytojų ir atnaujinimų prisiuntė P. Šlekai
tis, Scranton, Pa., ir Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.

Į vajų įstojo, prisiųsdami atnaujinimų, Frank Wilkas, 
Wilmerding, Pa., ir W. Yokim, New Britain, Conn.

Tai tiek šį sykį. Laukiame žinių nuo kitų didelių kolo
nijų.

Laisvės Administracija.

Paplatinta Civile de 
Gaulle Valdžia Išlais
vintose Franc. Srityse

Washington. — Genero
las Eisenhower, vyriausias 
amerikiečių ir anglų ko- 
mandierius vakariniame 
fronte, pripažino faktinai 
visą civilę valdžią genero
lui de Gaulle’ui atvaduotose 
Francijos vietose. Užtat 
gen. de Gaulle, galva Fran- 
cūzų Komiteto Tautai va
duoti, pasižadėjo pilnai ka
riniai bendradarbiauti su 
amerikiečiais ir anglais.

Gen. de Gaulle, žinoma, 
ir toliau priklausys nuo 
aukščiausios gen. Eisenho- 
werio karinės vyriausybės.

■ ----------- > ■■■ - ■■■■

Iš Nacių ir Vengrų Atimta 
80 Vietų Transylvani jo j

London. — Šiaurinėje 
Transylvani jo j e Sovietų ir 
rumunų kariuomenė atėmė 
iš vengrų ir vokiečių dar 
virš 80 gyvenamųjų vietų, 
tame skaičiuje ir 11 gele
žinkelių točių, tarp kurių 
yra Leordina, Petrova, Vi- 
saul ir kt. Užimdami Zalau 
geležinkelių stotį, arti pie
tinės Čechoslovakijos rube- 
žiaus, raudonarmiečiai už
mušė 600 priešų.

Visuose Transylvani jos 
frontuose per dieną buvo 
suimta apie 1,000 vokiečių 
ir vengrų kareivių ir oficie- 
rių.

Naumiestis Esąs 
Atvaduotas

Neoficialiai pranešimai 
teigia, kad Sovietų kariuo
menė atėmė iš vokiečių 
Naumiestį, netoli Rytų Prū
sijos sienos.

Pats Berlyno radijas pa
skelbė, kad Raudonoji Ar
mija paėmė Virbalį, stovin
tį už trejeto mylių nuo 
Prūsų rubežiaus.

SUOMIAI ATĖMĘ Iš NA
CIŲ MIESTĄ

Oficialis Suomijos prane
šimas skelbia, kad suomiai 
išmušė vokiečius iš Rova
niemi miesto ir geležinkelio 
stoties, ties šiauriniai ryti
niu kampu Bothnijos Įlan
kos, kuri yra Baltijos Jūros 
dalis. Suomių kariuomenė 
taip pat užėmė Juoksenki.

NAUJAS VIESULAS
Floridoj prasidėjo naujas 

smarkus viesulas, siaučiąs 
linkui šiaurių. Dar nesako
ma, ar jis pasieks New 
Yorką bei kitas rytiniai- 
šiaurines valstijas.

A. Dambrauskas .......   52
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
ALDLD Moterų kp., Binghamton 48
E. Cibulskieng, ̂ Nanticoke . ........ 26
J. Kazlauskas, Hartford ............. 24
J. Matačiūnas,' Paterson .......... 24
J. A. Shunski, Amsterdam ...... 23
S. Kuzmickas, Shenandoah ........ 22

Laisves Darbininkai
R. židžiūnas ................................. 84

Vengry Valdžia, Girdi, 
Buvo Iš Anksto Pasiun
tus Maskvon Atstovus

—
Roma. — Pranešama, jog: 

Vengrijos Horthy valdžia I 
jau pirm trijų savaičių nu
siuntė savo atstovus Mas
kvon prašyti taikos; Hor
thy, girdi, pirma susitarė 
su Sovietais, ir tik po to at
sišaukė per radiją į visus 
didžiuosius europin. talki
ninkus, prašydamas taiky
tis.

New Yorko Times kores
pondentas Herbert L. Mat-, 
thews rašo, jog popiežius ir 
vidurinės Europos diploma
tai Romoje susirūpinę, kad 
Vengrijoj neįsigalėtų palan
kumas Sovietams.

14 Myl. nuo Varšavos Sovie
tai Perėjo Narevo Upę

Berlynas kartoja, kad 
Sovietai nuolat puola vokie
čius vakariniame Narevo 
upės šone linkui pietinio 
Rytų Prūsijos rubežiaus, 
20 mylių toliau.

Naciai praneša, kad So
vietų kariuomenė perėjo 
Narevo upę dar vienoje 
vietoje ties Soroku, 14 my
lių į šiaurius nuo Varšavos.

ĮVAIRIOS žinios
Rytiniame Italijos pajū

rio ruože, Aštuntosios ar
mijos anglai ir indėnai pa
stūmė hitlerininkus 3,000 
pėdų atgal į pietus nuo Ce- 
senos.

Per mėnesį kovos prieš 
nacių Gotiškąją liniją ang
lai suėmė 10,300 vokiečių.

Jugoslavijos sostamiestis 
Belgradas beveik visas ap
valytas nuo vokiečių, apart 
dviejų miesto kampų.

Italijoj amerikiečiai už
ėmė dar kelias aukštumas 
į pietus nuo Bolognos.

Naciai giriasi naudoją 
prieš rusus naują elektrinį 
kulkosvaidį, kurį jie vadina 
“mirties dalgiu.”

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas, Wm. 
Green atsišaukė į New 
Yorko darbininkus vėl iš
rinkt senatorių Wagnerį, 
prez. Roosevelto rėmėją.

Hitleris Įsake visiem vy
riškiam iki 60 metų ruoštis 
namie gintis.

Detroite streikuoja 7,600 
Timken Axle darbininkų.

STALŲ PATARNAUTOJAI 
INDŲ ATĖMĖJAI

HOTEL BOSSERT
HICKS IR MONTAGUE STS. 

BROOKLYN.
KREIPKITĖS Į BANQUET 

MANAGER
(246)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAM

KREIPKITĖS J ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(218)

VYRAI 18—45 
Išsiuntimų ir sandelio darbas.

40 VALANDŲ. 5 DIENOS. Pakilimai. 
ELIAS SAVOUR & CO.. 31 E. 31st St.

(9-tos Lubos).
(248)

REIKIA TUOJAU
KELETO VYRŲ
FABRIKO DARBAI 
BŪTINA PRAMONE

GERA PRADŽIAI ALGA
Puikūs Pokariniai Prospektai

PANTASOTE LEATHER CO.
26 JEFFERSON ST., PASSAIC, N. J. 
REIKALAUJAM ASMENS PALIŪDIJIMO

(252)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
BERNIUKAI & 
MERGAITĖS

Patyrimas Nereikalingas 
SANDELIO RŪME DARBAS 

5 Dienų Savaitė.
VIRŠLAIKIAI

McKesson & Robbins, Inc.
464 Liberty Ave.

(Kamp. Bradford St.) 
Brooklyn.

(247)

KR I S L AI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kai kurie Ispanijos respubli
kos vadai, esą užsieniuose, spė
ja, jog su šių metų pabaiga 
Ispanijoje gali plevėsuoti res
publikos vėliava!

Į kurį tik šiandien Europos 
kampą pažvelgsi, visur maty
si masių bruzdėjimą, atkreiptą 
gražesniam rytojui pasiekti. 
Vis tai įdomūs, svarbūs reiški
niai, reikalingi mūsų atydos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 21 d., 8 v. v., 735 Fair

mount Ave. įvyks labai svarbus su
sirinkimas visų Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir kitų pažangių organi
zacijų narių susirinkimas. Bus ap
tarta labai svarbūs reikalai. Daly
vaus D. M. Šolomskas, ALDLD Cen
tro Komiteto sekretorius. Visi ir 
visos dalyvaukite. — A. J. Smitas.

(246-247)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 22 d., 2 vai. dieną pas drau
gę O. Šemberienę, 15 Front St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti susirinki
me. — Sekr. (246-247)

MONTELLO, MASS.
Birūtos Pašalpinė Draugija ren

gia turkių vakarienę, spalių 21 d., 
LTN salėje, 8 Vine St. Nariams pri
verstinas tikietas. Pradžia 7 v. v. 
Įžanga $1.20. Kviečia Rengėjai.

(246-247)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

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

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

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

(245-246)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA? FARMA

Našlė turi parduoti 90 akrų pieni
nių produktų farmą arti Binghamto- 
no. Geros pieningos karvės, 2 ar
kliai, kiaulės, farmos įrankiai ir 
farminiai augalai. Naujas cementi
nis basementas barnėje, geras na
mas. Yra miškas, kur auga sienojai. 
Rašykite į ROY C. SHADDUCK, 
30 James Street, Binghamton, N. Y.

(246-251)

Tėmykite Šių Punktų 
Kada Jūs Jieškote 

Darbo 
1—UŽTIKRINIMO

SKAMBIŲ POKARINIŲ PROGŲ 
2—PAKILIMO 

' SISTEMATIŠKO PAAUKŠTINIMO
3—DARBO SĄLYGŲ
MODERNINIŲ IR SAUGIŲ 
4—GEROS ALGOS 

GEROS MOKESTIES PRADŽIOJE
SISTEMATIŠKŲ ALGOS PAKĖLIMŲ 

JŪS RASITE TAS PROGAS
Pas

General Cable Corp. 
Avenue A ir First Street

v Bayonne, N. J.
DABAR YRA DARBAI

MAŠINŲ OPERATORIAMS
PAGELBININKAM PAPRASTIEM DARBININKAM 

Kreipkitės j Employment Ofisą Nuo Pirmadienio Iki Penktadienio, 
8 A.M. Iki 5 P.M. Atsineškite Pilietybės Liudijimą ir Paliuosavimo Statementą.

(252)

PAPRASTI DARBININKAI
Reikia vyrų, kaipo paprastų darbininkų che
mijos fabrike. Kariniai darbai dabar. Gera 
proga pastoviam darbui po aro. Ateiviai pri
imami. Viršlaikiai. Darbiniai drabužiai nemo
kamai. Valgis žemiau kainos. Reikalingas 

laiškas dėl atliekamumo. Kreipkitės
N. Y. QUININE & CHEMICAL 

WORKS
99 N. 11TH ST., 

BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAGELBINIAM DARBUI

Nuolatinis Darbas 
Apskritus Metus

80c PRADŽIAI 
85c IŠSIMOKINUS.

Linksmos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Ištisą Dieną.

ANTIPYROS CO. 
1175 Manhattan Avenue 

Brooklyn.
Vernon-Jackson Stotis—IRT Subve 

Greenpoint Ave. Stotis—8th Ave. Subve

(251)

KEPĖJŲ PAGELBININKAS 
Dieninis Darbas 

Nuolat.

F. W. WOOLWORTH
1411 ST. NICHOLAS AVE. 

(181st Street) N.Y.G.
________________ (247)

REIKIA APVALYTOJŲ
VALANDOS 1 IKI 10 

KASDIEN
Nuolat.

48 VALANDŲ SAVAITĖ
F. W. WOOLWORTH

1111 ST. NICHOLAS AVE.
(181st Street) N.Y.C.

(247)

MOULDERIAI
Aluminum Fouridreje
Prie Smulkių Užsakymų 

56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės Prisirengę Dirbti 
2 Lietuviai Foremanai.

EASTERN CASTING CORP.
542 West 27th St., N.Y.C.

_________________________________________(248)

VYRAI (10)
Reikia dirbti išdalinimų įstaigoje. 

Patyrimas ’ Nereikalingas.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

VIRŠAUS '40 VALANDŲ 
Pilkiausia Proga Pakilimam.

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

(248)

VALYTOJAI
KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise
9 tos lubos

(245)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas. Daug viršlaikių. 

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

(247)

DĖŽIŲ DARYTOJAI (Medinių) 
Pjaustytojai, Medžio Kilnotojai. Nuolat. 

Viršlaikiai, jei pageidaujama.
WOOD PACKING BQX CO., 
370 Johnson Ave., Brooklyn.

STagg 2-7150.
(248)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN. (247)

PAGELBINIAI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50 
NUOLAT—GERA ALGA 

PAKILIMAI
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

VYRAI
Su šiek-Tiek Patyrimo 
Pjaustymui odos gaminiam 

ir darbas prie stalo. 
NUOLATINIS DARBAS 

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

, (247)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS ,

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI.12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RILAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(251)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę. Pokarinis darbas; aukščiausia alga; 

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

(246)

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

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

________ (246)

LYDYTOJAI
VYRAI PRIE METALO 

UŽBAIGĖJAI
Patyrę prie trokų viršų. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga.
POKARINĖ PROGA

HUBER WAGON WORKS
5-42 — 47TH AVE.

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

BERNIUKAI
ISŠIUNT1MŲ DEPARTMENTAS. 5 DIENŲ 

SAVAITĖ. NĖRA SIUNTINĖJIMŲ
YALE MILITARY SHIRT CO., 

1239 BROADWAY.
(247)

BERNIUKAI
ABELNAI PAGELBININKAI. IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI. 5 DIENOS.
HELEN HARPER, 1372 BROADWAY.

(248)

ABELNAI FABRIKO 
DARBININKAI

Nelavinti Mašinų Operatoriai 
Materialų Kraustytojai 

Taipgi Yra Vietų 
ELEKTRIKAMS 
MAŠINISTAMS

IR KITIEMS AMATNINKAMS
Pokariniai Darbai Užtikrinti

Nėra Rekonversijos Problemos 
Prisilaiko WMC Taisyklių

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

(251)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

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

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

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

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

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

BERGDORF GOODMAN
Turi Darbų

Patyrusioms Moteriškų Kepurių 
Kopyjuoto  jiems

Patyrusleins Plunksnų Darbininkams
Patyrusioms Suknelių 

Siuvėjams
Pataisymų Siuvėjams
Sandėlio Merginoms

Pasiuntimui Merginoms
Išnešiojimui Berniukams

Kreipkitės ant 5-tų lubų į 
Personnel Ofisą

BERGDORF GOODMAN
5th Avenue prie 58tli Street.

•(246)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA,
PA.

(252)

VILGYT0JA11 ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI 

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBES 

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

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

KREIPKITĖS 6 P. M. 
ROOM 503, 350 — 5TII AVE.

(250)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 35

Patyrimas Nereikalingas 
LANKSTYTI ŠVARIAS PALUKES 

Linksmos Darbo Sąlygos
NEMOKAMAI PIENAS IR KAVA
$23 Į SAVAITĘ PRADŽIAI

GALI UŽDIRBTI $35 | SA
VAITĘ AR DAUGIAU 

TRUMPU LAIKU

General Diaper Service
79-55 ALBION ST.
ELMHURST, L. I. 
Elmhurst Ave. Stotis Ind. Subve 

______________ (249)

MERGINOS
PRADINĖS AR PATYRUSIOS 

Prie Dešrelėm Žarnų. 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS. 
Linksmos Aplinkybės.

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

(246)

PARDAVĖJOS IR STALŲ 
PATARNAUTOJOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Valandos Sulyg Jūsų Patogumo

PUIKIAUSIOS ALGOS PRADŽIAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

AMŽIAUS 16 IKI 60.
Ideališkos darbo valandos šeimininkėms.

Tipai. Nemokamai valgis ir uniformos 
stalų patarnautojoms.

F. W. WOOLWORTH CO.
3*4 W. 14th St., N.Y.C. 

__________________________________________(252)

PATAISYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE BALTINIAIS

APTARNAVIMŲ
5 DIENŲ SAVAITE $28

PREMIER ESSEX LINEN 
SERVICE

410 EAST 34TH ST.
(248)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. 5 dienų savaitė.

Patyrimas Nereikalingas.
B OSHRIN & BRO..

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

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Prie Sportiškų Drabužių
W.M.C Taisyklės Prisilaikoma

Groblue Sportswear Co.
158 SUMMIT STREET 

NEWARK, N. J. 
TELEPHONE MARKET 2-6086

(247)

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAIPO 

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

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

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties).

(X)

MERGINOS ir MOTERYS
Fabriko darbui

NUOLAT. 40 V ALANDŲ SAVAITĖ 
50c Į VALANDĄ

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

(247)
MERGINOS 16 IKI 35

Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 
Fabrike Greenpolntėje

Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.)
^Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c į valandą, po C 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

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

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

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

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, 60c PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

MOHAWK MIRROR
231 MAUJER ST.

BROOKLYN, N. Y.
(250)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas įdomus darbas.

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

(246)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITŲ 

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS Į ROOM 503 
350 — 5TII AVE., 6 P. M. 

_______________________________ (248)

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 50

Lengvas, Švarus Fabriko Darbas 
GERA ALGA 
APMOKAMOS

VAKACIJOS—BONAI
Uniformos Suteikiama Nemokamai

PROGA PAKILIMAM.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE.

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

MERGINOS
ŲENGVAS FABRIKO DARBAS. 5 DIENOS, 

'40 VALANDŲ. NUOLAT.
GEN AL STRAP CO., 47 ANN ST., N. Y.

(246)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatini 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virt 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir

• būti U.S. Piliete. (248)
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Pasidavė Sunkiai 
Operacijai

Pirmadienį, spalių 16 d., 
Elena Linkus (žmona Antano 
Linkaus, jaunojo) pasidavė po 
labai sunkia operacija. Ji ran
dasi West Side ligoninėje, W. 
57th Str. ir 6th Ave., New 
Yorke. Kambarys 305.

Lankymo valandos dienomis 
nuo 1:30 iki 2:30 vai. Vaka- 

' rais nuo 7 iki 8:30 vai.
Elenai Binkienei būtų malo

nu, jeigu jos draugai-pažįsta- 
mi ją aplankytų, tas pagelbė
tų praleisti laiką ligonei.

Linkime jai greitai pasveik
ti. L. K.

Neatrodo j Kalėdas...
Pasidairius aplink mieste 

neatrodo panašu į Kalėdas, 
bet pirmieji ženklai jau čia. 
Pereitą antradienį iš Kanados 
miestan atvežta pirmieji 500 
ryšulių kalėdinių eglaičių.

Tas primena, kaip maža 
laiko beliko pasiekti Lietuvos 
žmones su kalėdiniu 7-ju siun
tiniu dovanų prieš šventes ir 
viduržiemį.

Plėšikai Sužeisti 
Nepavojingai

Sugautieji prie lietuvių už
eigos antradienio rytą plėšikai 
randasi Greenpoint ligoninėj. 
Pašovimas esąs nepavojingas, 
tikimasi pasveiksiant. Policis- 
tai juos pašovė, išgirdę krin
tant durų stiklus užeigos 371 
Union Avė. ir pamatę du vy
rus bėgant.

Pašautųjų vienas sakėsi esąs 
Joe Badamo, 31 m., gyvenęs 27 
Maujer St., o kitas — Daniel 
P. Artūrą, 31 m. Pastarasis 
jokio adreso nedavė. Gal irgi 
bus buvęs kaimynėlis.

Diskusijų Mėgėjams
žydų Jaunimo Sąjungos 

centre, 575 Bedford Ave.,
Broolyne, trečiadienių vaka
rais įvyksta diskusijos įvairiais 
pasauliniais klausimais. Veda
ma anglų kalboje ir kviečiama 
visas apylinkės jaunimas. 

....... .........
Raudonojo Kryžiaus Brook

lyno skyrius atsišaukė į gyven
tojus paskolinti parodai muzie
juje kariškių iŠ užjūrių atsiųs
tus “souvenirs” (dalykėlius at
minčiai). Nori visokių, tik ne 
militariškų.

New Yorko valstijos iždinės 
globoje yra $3,777,393 neatsi
šauktų pinigų, kuriuos žmonės 
padėjo bankuosna ir užmiršo. 
O kiti mirė niekam nepalikę. 
Tūlų savininkai nežinomi es
ant mirusiais. 

_____________
Arthur Nadeau, 16 metų 

vaikinėlis, nusišovęs tėvams 
esant darbe. Buvęs nusiminęs 
dėl nesisekimo mokykloje. Gy
veno 280 Linden Blvd., Brook- 

| lyne.

Jūrininkui ir dviem civili
niam susimušus prie alinės, 
370 8th Ave., New Yorke, vie
nas asmuo sunkiai sužeistas.

*

L

Šiaudiniai Balsavimai
Gali Meluoti

“šiaudiniai” b a 1 s a v i m ai 
(straw vote) turėtų būti be
šališki ir kartais būna tokių 
bešališkų balsavimų. Tai yra 
moksliškais skaitmenimis pa
tikrintas būdas patyrimui vi
suomenės nusistatymo tuo ar 
kitu klausimu. Jis gali būti vi
sai artimas tikrajam stoviui, 
jeigu apklausinėjime bus pri
silaikyta bešališkumo. Jei
gu. . .

Tas jeigu ir nusako viską. 
Jeigu norima, tie balsavimai 
gali meluoti, bent laikinai ga
li nukreipti žmonių sentimen
tą ir patarnauti naudai to, 
kam norima patarnauti. Kaip?

Apklausinėjimui nusistato- 
ma tam tikros vietos ir skai
čiai žmonių, šiame, prezidenti
nių rinkimų vajuje, klausinėja
mi tik registruoti piliečiai, kaip 
jie balsuos ir užrekorduojama. 
Bet jie niekad nėra visi ap
klausinėjami viena diena. Tad 
pirmiausiai pasirenkama tos 
sritys, kurios prielankios tam, 
kam to balsavimo vedėjai no
ri patarnauti. Ir skelbiama, ka
lama kas dieną, kad, va, tas 
laimi, laimi, laimi. Silpnadva
sius, svyruoklius, pilnai neper- 
matančius- trikso tas išgązdina, 
nupuldo jiems ūpą. Tokie me
ta dirbę už savo kandidato 
išrinkimą,- meta kovoję. Juk 
vistiek neišrinksim, sako jie. 
O kada paskutinėmis dieno
mis savo teisingumo įrodymui 
balsų rinkikai paskelbs ir pil
nus davinius, per dieną ar dvi 
nebeatidirbsi už kelias nedirb
tas savaites. Dėl to sulėtinimo 
darbo nukenčia tas, prieš ku
rį. vesta tas balsavimas. Jam 
iš tikro taip numažina balsų, 
o tūluose, artimų lenktynių 
nuotikiuose, gali ir pralaimėti.

Neseniai tokį neva balsavi
mą pradėjo prieš Rooseveltą 
nusistatęs New York o laikraš
tis Daily News. Lygiai taip, 
kaip pridera meluojančiam

balsavimui, pradžiai pasirin
ko aiškiai prieš Rooseveltą nu
sistačiusias sekcijas, kurios 
nudaigstytos finansierių ir fa
brikantų rezidencijomis, far- 
mų nedirbančiais farmeriais ir 
miestų ponija. Vieną kitą ret
karčiais įmeta sekcijukę iš dar
bininkų distrikto dėl sumėty- 
mo pėdų. Tikslas:

Parodyti, būk Roosevelto 
įtaka puolanti, o Dewey jėgos 
stiprėjančios.

Tačiau, kur tik palietė dar
bininkais apgyventas gatves, 
ypatingai šviesesniais darbinin
kais, unijistais, ten pasirodė, 
jog darbo žmonės pažįsta sa
vo draugą — Rooseveltą.

Pavyzdžiui, paimkime to pa
ties miesto, Brooklyno, dvi 
skirtingas sekcijas.

Prie Wythe Ave. ir Rodney 
St. apklaustieji balsuotojai 
90.9 nuošimčiais balsavo už 
Rooseveltą, 9.1 už Dewey.

Prie Driggs ir So. 9th St. 
dar didesnis nuošimtis buvo už 
Rooseveltą, 97.7.

Gi prie Bedford ir Park* 
Avės., poniškoj sekcijoj, už 
Rooseveltą buvo tik 34 su virš 
nuošimčiai, o už Dewey 65 su 
virš nuošimčiai.

Poniškų sekcijų, mažai, dar
bininkų ir biednuomenės sek
cijomis yra beveik visas mies
tas. Bet, nesirūpinkite, bied
nuomenės sekcijų iš pradžių 
nerokuos. Įmes retkarčiais po 
gatvę, o poniškąsias rokuos 
pirmiausia visas ir kals, mals 
apie Dewey “didelę įtaką ma
sėse.” Tuomi apgaus ne vieną 
tų, kurie apgaudinėjimui su
tverti. Tačiau tie reakcijos lai
mėjimai, kokius tuomi atsieks, 
bus ta virve, kuri smaugs ly
giai ir tuos, kurie nenorėjo bū
ti apgautais.

Taip, “šiaudinis” balsavi
mas gali meluoti, jeigu tik ran
dasi norinčiu melui tikėti.

Tas.

Visame Mieste Turės 
Pririšti Šunis

Sveikatos komisionierius Er
nest L. Stebbins pereitą pirma
dienį įsakė šunų savininkams 
visame mieste niekad nepaleis
ti savo šuns palaidu. Rasti pa
laidais bus gaudomi ir be cere
monijų, bėgiu 48 valandų, su
naikinami.

Toji taisyklė veikė Bronxe 
nuo kovo 30-tos. Bronx© virši
ninkai net special] namą buvo 
įsteigę laikymui sugaudytų šu
nų iki jie bus ištirti ir jų savi
ninkams grąžinti. Tačiau at
rodo, kad šunų savininkai į tai 
nekreipė dėmesio, savo šunų 
nesaugojo, nes iki šio laiko 
Bronxe sugaudyta virš 30 pa
siutimo liga užkrėstų šunų.

Dėl tų šunų siautimo daug 
įkąstų žmonių turėjo pergy
venti labai skausmingą gydy
mą, o viena moteriškė tose 
kančiose ir mirė.

Dabar nustatyta, kad pasiu
tusių šunų pavojus paplito to
liau už Bronx rubežiaus. Perei
tą savaitę New Yorko miesto 
centre sugauta pasiutęs šuo. 
Taip dalykams esant, dr. Steb
bins nusprendė, kad šunų sau
gojimo taisyklės turės prisilai
kyti visame mieste.

Nuo paskelbimo tos šunų 
gaudymo taisyklės Bronxe bu
vo sugaudyta 2,658, iš kurių 
2,400 buvo sunaikinti, o kitų 
savininkai sutiko mokėti per 
pusę metų už tų šunų užlai
kymą šunų ligoninėse. Ima 
pusmetį persitikrinti, kad pa
siutusio šuns įkąstas šuo ar 
žmogus pergyveno pasiutimo 
ligos pavojų.

Rodeo Aktoriai Pas 
Vaikus Ligonius 

t
Pereitą antradienį šeši tūks

tančiai vaikų ligonių Bellevue 
ligoninėje turėjo arti porą 
džiaugsmingų valandų, kada 
juos atlankė Rodeo trupė, ku
ri atliko keletą aktų ligoninės

Daug Dalykų Atsiras 
Po Rinkimu

Aną dieną labai trūko svies
to ir dar nesama pakankamai. 
Kitu kartu kažkaip beveik ste
buklingai dingo cigaretai. Tai 
vėl “pritrūko” cukraus, kurio 
dabar kur kas daugiau priga- 
benama, negu bile kada nuo 
karo pradžios, šiomis dieno
mis “pritrūkę” vaikams nakti
nių.

Stebėtiniausia, tai, kad vis
ko “pritrūksta” labai garsiai, 
tai yra, labai garsiai apie tą 
viską spaudoje rėkiama. Dėl 
ko taip? Ar iš tikro jau mums 
taip daug ko trūksta? Ar 
mums taip bloga?

Tikėkite man, iki rinkimų 
dar daug ko “pritrūks.” Kas 
kartą vis ko kito “pritrūks,” 
nes taip daug daugiau žmonių 
supykdoma. Supykdoma tų, 
kurie nešioja galvą ant pečių 
ne tam, kad galvoti ir suprasti, 
bet kad tuštuma neprikristų 
lapų. Kurie užmuštų jautį, kad 
užmušti ant jo kaktos esamą 
musę.

O po rinkimų atsiras visko. 
Gausim pasenusio sviesto, jau 
gerokai apdulkėjusių nuo sto
vėjimo naktinių, bus ir cuk
raus. Tik, prašau, nesupraski
te manęs klaidingai. Tikriau
sia, jūsų groserninkėlis, jūsų 
bučeris tų dalykų neturi. Jis 
nori tuos dalykus parduoti kas 
dieną, nes jo menki ištekliai 
neleidžia nieko laikyti pasidė
jus. Jo diena be tų daiktų yra 
diena be uždarbio, diena ve
danti prie bankrūto.

Tai kas tuos dalykus turi?
Būtų laimė, kad žinočiau ir 

galėčiau pirštu parodyti. Bet 
žinau tiek, kad tas turi, kuris 
turi milijonus turto, kuris no
ri pakelti kainas ir prisilupti 
daugiau milijonų. Turi tas, ku
ris milijonus žmonių nori api
plėšti. Ir ypatingai turi ir lai
ko paslėpęs tas, kuris pasiu
tiškai pyksta ant Roose velto 
dėl uždėjimo kainų kontrolės 
ir nori, kad jis pralaimėtų rin
kimus. Kuris nori, kad būtų iš
rinkti tie, kurie leistų nuo žmo
nių atimti viską, kaip kad bu
vo pradėta atiminėti 1929- 
1932 metų laikotarpiu pirm 
R o o s e v e Ito administracijos 
pradėjimo veikti.

Ar iš tikro tų visų, “trūks
tamų” dalykų yra?

Tikriausia yra. Juodojo 
turgaus patronai gauna. O jūs 
ir aš geriausia žinome, kad iš 
nieko ir jie negautų nieko. 
Taigi, visko yra, visko bus pa
kankamai. Tuos daiktus turės 
atiduoti publikai, nes tie, kurie 
tas prekes laiko paslėpę, per
daug myli dolerį, kad išgalėtų 
dolerius nešatį turtą sunaikin
ti. Jie tą turtą parduos su lai
ku. Tik dabar nori laikinai su
laikyti ir senus vaikus supyk
dyti, kad supykę ant Roosevel
to už svarą cukraus išrinktų 
Dewey ir po rinkimų, nors ir 
dar labiau pykdami, atiduotų 
lupikams savo darbus, visus 
taupmenis ir namus. Jog ne
leidimas iš žmonių visko atim
ti ir padarė Rooseveltui dabar
tinius priešus. G.

Apie 500,000 newyorkiečių 
gaus naujas gazolinos A kny
geles paskutinę dieną šio mė
nesio ar pirmomis dviem die
nomis lapkričio.

Dviratininkas Bony 
Pardavėjas

Pereitą pirmadienį grįžo iš 
kelionės koncertų pianistas 
Mitchell Sadewitz, gyvenąs 
1442 Union St., Brooklyne. Jis 
buvo išvažiavęs pardavinėti 
karo bonų.

Bonų pardavinėjimo turo j, 
kurioje jis važinėjo tik dvira
čiu, Sadewitz atlikęs 2,000 
mylių kelionę ir pardavęs 
$262,775 vertės karo bonų. 
Sugrįžo stiprus ir bronzavas, 
vėjo nupūstas ir saulėj apru- 
dęs.

Bėgiu trijų mėnesių kelio
nės, didžiuojasi Sadewitz, ne
turėjęs nei vienos nelaimės su 
šynomis. Savo laimingą vežimą 
jis buvo apdekoravęs bonus 
garsinančiomis iškabomis, taip
gi šūkiais-agitacija be reikalo 
nevažinėti busais ir trauki
niais, paliekant tas priemones 
kariuomenės reikalams.

Rado Nušautą Žmogų
Ant Forsythe St., tarp De- 

lancey ir Rivington St., New 
Yorke, pereito antradienio va
karą, apie 8 :30, kaž kas nušo
vė Anthony Spagna, 40 m., 
gyvenusį 254 E. 3rd St.

Į Spagna paleista 5 šūviai, 
iš kurių du pataikė į jį. Bet 
pradėjus policijai klausinėti 
apylinkės gyventojų apie šovi- 
kus, niekas nieko negalėjo pa
sakyti. Gal bijojo. Tik pirm 
poros metų, liepos mėnesį, 
priešais tą pačią saldaininę bu
vo nušautas Vincent Rappa. 
Už tai paskiau buvo nuteistas 
ir numarintas elektros kedėje 
Louis Parisi, buvęs toj pačioj 
tamsiojo gengsteriško pasaulio 
grupėj su Rappa.

Mieste iki šios savaitės buvo 
sukelta karo fondui tik $3,- 
627,791. Kvota yra $17,200,- 
000.

Karys Israel Flax, 27 m., 
pašautas susiginčijus su dviem 
vyrais, netoli savo namų, ant 
147th St., New Yorke.

jinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

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

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

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

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

I Jubilej
I « Tl

Pramoga Pavyko
Dariaus-Girėno pagerbimui 

ir paminklo pastatymo naudai 
ruoštas bankietas, spalių 14 d. 
vakarą, Piliečių Kliube, Brook
lyn©, gražiai pavyko. Publikos 
buvo iki dviejų šimtų. Apart 
įžangos bilietų, svečiai dar su
aukojo $151 paminklo pasta
tymui. Vėliau pranešime pla
čiau, paskelbsime aukojusių 
vardus ir sumą.

Visiems bankieto dalyviams 
nuoširdžiai ačiū.

J. š.

kieme.
Rodeo aktoriai, atvykę gas

trolėmis New Yorkan, jau per 
25 metus aplanko ir Bellevue 
ligoninę nešini galimais nusi
nešti triksais ir vedini arkliais, 
mulais, jaučiais su “kaubo
jais.” Rodeo dabar veikia Ma
dison Square Gardene, kur 
bus iki 29 šio mėnesio.

Brooklyne prasidėjo teis
mas Lewis’© Wolfe, užmušu- 
sio žmoną St. George viešbu
tyje pereito gruodžio mėnesį.

James Hannon, 68 m., ki
šenvagis, nuteistas nuo 2 iki 
5 metų kalėjiman už j ieškoji
mą pinigų svetimame kišeniu- 
je IRT traukinyje.

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

Pirkite Karo Bonus!

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo susirin

kimas jvyks šio ketvirtadienio va
karo 8 vai., spalių 19-tą, 419 Lori
mer St. Kviečiame ir ne nares. —
Valdyba. (245-246)
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Išlikęs sveikas Tarawa mū
šiuose, kapitonas Head tapo 
įkąstas sergančio šuns savo 
uošvės namuose. Šuo už kelių 
valandų nugaišo. Paduotas iš
tirti, ar nesirgo pasiutimo li
ga.

New Yorke keliama daugiau 
reikalavimų prailginti balsavi
mų valandas rinkimų dieną.

Civilinių Apsigynimas įieš
ko moterų liuosnorių motorinio 
transporto divizijai.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje

Už Kvortą $1.00
Pusė Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

BROOKLYN

L4B0K LKCEUM j
DARBININKŲ ĮSTAIGA

1 SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 1
'i Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 1 

•teičius »u naujausiai* Įtaisymai*.
' KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
' 949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

A CHARLES
jSiSiSf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1
............. ....... ... —... ........... .

BANK SETAS
Pagerbimui

ROJAUS MIZAROS 
25 Metų Sukakčia jo 
žurnalistinio Darbo

Rengia LDS 3-čias Apskr.

Įvyks Sekmadienį,

Spalių 22 October
LIBERTY HALL

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

ĮŽANGA $2 ASMENIUI.

Kviečiame ^visų 3-čio Apskričio 
kuopų nariuš ir visus apšvietą 
branginančius žmones j šį gražų 
mūsų rašytojo Rojaus Mizaros pa
gerbimui pokilį.
H---------- -----------------------------------0

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta.
0------------------------------------------------- H

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

\ ■

J 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 *

•••••••••••••••••••••••••••••••••••D

A HowTo
$S»4g?

FORTHOSE 
y V YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

•‘1*P

Jeweler

MiJMi

Už Mažus
Rankpinigius

Dainionto 
Žiedai nuo

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
aukštyn

$19.95 
ii aukštyn

Palaikysime
Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
BIRTHSTONE 
ižiedal $| 

ii aukštyn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 ADARA VAKARAIS




