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Bostone, kalbėjausi su Harmo
nijos grupės dainininkais. Jie 
ruošiasi šauniai pasirodyti mū
sų koncerte. O kas man labai 
patiko, tai kad harmoniečiai 
atsiveš ir “savo publiką!’’ Tu
rėsime daug svečių.

O Brook lynas su visomis apy
linkėmis dalyvaus masiniai. 
Laisvės koncertai savo menu 
neturi sau lygių, šiemet, kiek 
jau žinoma, bus vienas iš gra
žiausių. ★ ★ ★

Pereitą sekmadienį buvome 
Bayonnėje, už didžiosios Hud
son upės. Ten buvo didelė ir 
graži iškilmė. LDS apskritys 
turėjo surengęs vakarienę pa
gerbimui Laisvės redaktoriaus 
ir LDS prezidento Rojaus Mi- 
zaros, atžymėjimui jo 25 me
tu literatūrinio darbo.

Visi, kas dalyvavo, linkėjo 
jubilėjantui dar daug metų kū
rybinio darbo. Laikas praleis
ta naudingai ir gražiai.

★ ★ ★
Tik vienas su tokiais pa

rengimais sunkumas: Juose 
nebūna progos plačiau nušvies
ti jubilėjanto darbus.

Taip ir šiame atsitikime, 
žmonių daug, prie vienų stalų 

t netilpo. Pirmieji pavalgę tu-
# rėjo skubintis atsitraukti, kad 

kiti galėtų pavalgyti. Kalbėto
jai galėjo tik žodį kitą tarti, 
bet ir tas buvo sunku publikai 
nugirsti, dėl ūžimo, dėl indų 
tarškėjimo. . .

★ ★ ★
Šio gražaus pokilio surengi

mu daugiausiai rūpinosi LDS 
Trečio Apskričio pirmininkas 
Antanas Matulis. Jis buvo ir 
“toast-masteriu.” Tai pareigai 
jis labai tiko ir mokėjo vieto
mis įterpti savo tinkamas pa
stabas apie kalbėtojus ir jubi- 
lėjantą. ★ ★ ★

Skaitau spaudoje, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba nutarė 
sukelti savo propagandai net 
$52,000,00! O kadangi gerieji 

\ ponai žino, kad paprasti žmo-
a nės pro-hitlerinei propagandai

netuštins savo kišenių, tai jie 
vartoja apgavystę.

Pasak Vienybės, Tarybos 
pirmininkas Leonardas šimu
tis Brooklyno mitinge šaukė 
savo viernus pasekėjus aukoti 
“Lietuvai šelpti!” žmonės au
kojo Lietuvai šelpti, o Tary
bos viršininkai pinigus nusvi- 
čys Tarybos iždinėn!

Aną dieną panašiomis prie
monėmis šitie patys kreivi po
litikieriai sukėlė $25,000 įstei
gimui “Lietuvių Amerikiečių 
Informacijų Centro.’’

Šimutis ir Grigaitis žino, kad 
visuomenė jiems tų $52,000.00 
nesudės net ir “Lietuvai šelp
ti.”

Amerikos Lietuvių Taryba 
suorganizavo Bendrąjį Fondą. 
Tasai Fondas sakosi gausiąs iš 
National War Fund $265,- 
000.00 šelpimui pabėgėlių net 
tokioj Pietinėje Amerikoje, 

’ kurioj jų visai nėra!
Tarybos vadai dar nėra už

protestavę prieš tuos Bendrojo 
Fondo “pabėgėlius” ir klaidi
nimą National War Fund. Ko
dėl? ★ ★ ★

Keletas metų atgal matė
me Amerikoje Charlie Chapli- 
no filmą “The Great Dictator.” 
Joje buvo pajuokiami Hitleris 
ir Mussolinis. Dabar ši filmą 

OjL rodoma Italijos išlaisvintose
1 dalyse. Italai juokiasi pilvus

susiėmę iš Mussolinio. O dar
♦ taip neseniai jie drebėjo iš bai

mės prieš tą pasipūtusi idijo-
I tą. Kaip viskas pasikeitė!

PASAK BERLYNO, SOVIE
TAI JAU 35 MYU. GILYN 

ĮSIVERŽĖ Į PRŪSUS

Raudonoji Armija Atėmė iš 
Nacių Širvintą, Kibartus,

Stalupėnus ir 900 Kt. Vietų
London, spal. 24. — Ber

lyno radijas sakė, jog So
vietų kariuomenė pasiekė 
Angerapp upę, 31 mylia nuo 
Lietuvos sienos ir 12 mylių 

Į į vakarus nuo Raudonosios 
Armijos užimto Goldap 
miesto, Prūsų geležinkelių 
ir vieškelių mazgo. Paskui
nacių Transocean žinių a- 
gentūra pranešė, jog Sovie
tų kariuomenė nužygiavo 
jau 19 mylių į vakarus nuo 
Goldapo ir užėmė pozicijas 
už 35 mylių nuo Lietuvos 
rubežiaus.

Palei raudonarmiečių pa-, 
i siektą Angerapp upę eina 
svarbiausia vokiečių linija 
ginti Insterburgui (Įsru- 

’čiui), penkių geležinkelių ir 
kelių plentų stebulei.

Neoficialiai pranešimai i

Raudonarmiečiu Laimėjimai Če- 
clioslovakijoj, Transylvanijoj, 

Vengrijoj ir Jugoslavijoj
Maskva. — Čechoslovaki- 

jos žemėje Raudonoji Ar
mija atėmė iš vengrų ir vo
kiečių geležinkelių stotis 

iNižniają Novoselicą, Ta- 
covo ir Bustiną ir 11 kitų 
gyvenamųjų vietų.

šiaurinėje Transylvanijo
je sovietiniai kovūnai iš
vien su rumunais išmušė

Vakaru Fronto Žygiai
Franci j a, spal. 24.—Ang

lų kariuomenė įsiveržė į 
nacių tvirtumą Hartogens- 
boschą, kuris laikomas 
svarbiausiais vartais vo
kiečiams pasitraukt iš pie
tiniai - vakarinės Holandi- 
jos. Kanadiečiai užėmė po
zicijas artyn Antwerpo, di
delio Belgijos uostamiesčio. 
Anglai ir kanadiečiai gręsia 
apsupti ir atkirsti 60,000 na
cių Schelde upės žiočių sri
tyje.

Trečioji Amerikos armija 
užėmė tris ketvirtadalius 
Maizieres les Metz mieste
lio, 5 mylios į šiaurius nuo 
Metz miesto, galingos vo
kiečių tvirtumos.

Jei Kongresan Būtų Išrinkta Dauguma Republikonų, tai Galėtų Kilt Naujas Karas, 
Nes Jie Neveiktų Išvien su Jungtinėmis Tautomis, — Pareiškė Prezid. Rooseveltas

(Prezidento kalbos tąsa)
Dauguma republikonų 

kongrese balsavo prieš re- 
krutavimo įstatymą 1940 
metais; jie 1939 m. balsavo 
prieš atšaukimą įstatymo, 
draudusio pardavinėt gink
lus demokratiniams kraš
tams gintis nuo Hitlerio; 
tie republikonai balsavo 
prieš Lend-Lease (karinių 
paskolų įstatymą talkinin
kams) 1941 m., o tų pačių 
metų rugpjūtyje jie balsavo 

skelbė, kad naciai, girdi, 
pasitraukę iš Tilžės, stovin
čios pietinėje Nemuno pa
krantėje. Sovietinė artileri
ja iš šiaurinės Nemuno pa
krantės jau dvi dienas pirm 
tų pranešimų bombardavo 
hitlerininkus Tilžėje.

Pagal oficiales Sovietų 
žinias, Raudonoji Armija 
87 amerikinių mylių ilgio 
frontu įsiveržė 19 mylių gi- 
lyn į Rytų Prūsiją; taigi 
įėjo giliau į nacių kraštą, 
negu kiti talkininkai iki 
šiol.

Vyriausias Raudonosios 
Armijos komandierius šia
me fronte yra jaunas gene
rolas Ivan D. Černiachovs- 
ki, tik 37 metų amžiaus. Jo 
komandoj veikia ir 62 kiti 
sovietiniai generolai.

vokiečius ir vengrus iš Vi- 
leset -Mariui miesto ir gele
žinkelio stoties, užėmė 5 ki
tas geležinkelių stotis ir dar 
50 gyvenamųjų punktų.

Vengrijoj, į šiaurvakarius 
nuo savo užimto Nyiregy- 
hazos miesto, raudonarmie
čiai pasiekė pietinius Ti- 
szos upės krantus ir paėmė 
6 gyvenamąsias vietas.

Jugoslavijoj, į vakarus 
nuo Belgrado sostamiesčio, 
Raudonoji Armija drauge 

su jugoslavų partizanais at
vadavo Zemunsko Pole ge
ležinkelio stotį ir Bezanja.

Bulgarai, jugoslavų parti
zanai ir Sovietų kariai 
drauge atėmė iš vokiečių 
Kocane miestą ir eilę kitų 
stambių gyvenamųjų vietų.

AMERIKIEČIAI PIRMYN 
ITALIJOJE

Amerikos kariuomenė pa
siekė punktus už 4 mylių 
nuo Castel San Pietro, 13 
mylių į pietų rytus nuo Bo- 
lognos, Italijoje.

Anglijos lėktuvai vėl puo
lė Berlyną.

prieš rekrutavimo įstatymo 
pratęsimą, — reiškia, prieš 
mūsų armijos palaikymą,— 
tik už keturių mėnesių pir
ma, negu japonai užpuolė 
Perlų Uostą.

Aš jums paduodu istoriją. 
Aš parodau užrekorduotus 
faktus.
Kas būtų jei Republikonai 

Laimėtų Kongreso 
Rinkimus

Jeigu per šiemetinius

i 1

Sovietai prasiveržė per 30 Kilometrų Pločio Nacių 
Tvirtovjšky Linijų 140 Kilometru Ilgio Frontu

Sovietų Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON. — Valdinė Amerikos Susisiekimo 

Komisija paskelbė sekamą oficialį Maskvos radijo pra
nešimą apie Sovietų laimėjimus Klaipėdos krašte, pa
prūsėje ir Rytinėje Prūsijoje:

Pirmojo Baltijos fronto sovietinė kariuomenė per 
sėkmingus ofensyvo mūšius Klaipėdos krašte paėmė 
daugiau kaip 500 gyvenamųjų vietų, tarp kurių yra 
Šibben (Heydekrieg) miestas ir didelė geležinkelio sto
tis ir šios stambios gyvenamosios vietos:

Šeipen-Thoms, Pakamariai, Plikiai, Dinvetėnai, Dag- 
niai, Stariškiai, Ditauėnai, Priekulė, Vilkiečiai, Sukorai- 
čiai, Kiškiai, Kintai, Vindenburg, Bismarck, Jugnatai, 
Sausgaliai, Tatamniškiai, Šakūnėliai, Senieji Kaževiš- 
kiai, Stoniškiai, Ruckiai, Pagiegiai, Trakininkai, Užki- 
čiai, Vilkiškiai, Vešeninkai, Baltupėnai, Višviliai ir 
Aukštagaliai, ir geležinkelio stotys Vokiškoji Kretinga, 
Mickiai, Priekulė, Kukoraičiai, Jugnatai, Madevald, 
Stoniškiai, Gudai, Grėšpelkiai ir Lauksargiai.

Sovietų kariuomenė visiškai apvalė nuo vokiečių 
šiaurinius Nemuno krantus nuo jo žiočių iki Jurbar
ko. Tuo būdu iš viso Klaipėdos krašto tiktai pats Klai
pėdos miestas ir keletas kitų gyvenamųjų punktų arti 
jo telieka priešų rankose.

Trečiojo Baltarusijos fronto kariuomenė, perėjus į 
ofensyvą, su parama sukauptų artilerijos ir lėktuvų 
smūgių, prasiveržė pirmyn per pastovius, giliai suei
liuotus vokiečių apsigynimus, pridengusius Rytinę Prū
siją, 140 kilometrų ilgio frontu.

Vesdami ofensyvą šiame fronte, Sovietų kariai pa
ėmė sekamus galingus vokiečių gynimosi centrus:

Širvintą, Naumiestį, Viliūnus, Virbalį, Kibartus, Eit
kūnus, Stalupėnus (Ebenrode), Miliūnus, Valterkie- 
mius, Pilupėnus, Vištytį, Mėlkiemius, (Jaghausą), Ro- 
minten, Gross-Rominten, Vižainį, šitkiemius, Przerosl, 
Goldap, Filipovą ir Suvalkus.

Sovietinė šio fronto kariuomenė taipgi atėmė iš vo
kiečių apie 900 kitų gyvenamųjų vietų, kurių 400 su 
viršum yra Rytinės Prūsijos žemėje.

Ispany Respublikiečiai Paėmė 
Du Svarbius Miestus

London. — Šiaurinėje Is
panijoje, palei kalnų rube- 
žių su pietine Franci ja, is
panai respublikiečiai kerta
si su fašistinio diktatoriaus 
Franko kariuomene. Parti
zaniškai veikdami, respub
likiečiai užėmė du svarbius 
kalnų miestus, Canejaną ir 
Viella, 10 mylių į pietus nuo 
Canejano.

Pirmiaus tie ispanų res
publikiečiai kovojo išvien 
su francūzų partizanais 
prieš vokiečius pietinėje 
Franci j oje.

rinkimus republikonai lai
mėtų daugumą kongreso 
narių, tai surembėję izolia- 
cionistai užimtų įtakingiau
sias ir galingiausias vietas.

Aš jau minėjau republi- 
koną senatorių Hirąmą 
Johnsoną, aukštąjį narį se
nato komisijos užsieniniais 
reikalais.

Senatorius Gerald P. 
Nye, vienas įtakingiausių 
narių senatinėje komisijoje 
užsienių reikalais, tuomet

Civiliai Jau Esą Iškrausto- 
mi iš Budapešto

Romą, spal. 24. — Čionai- 
tinis radijas skelbė, kad 
hitlerininkai įsakę civiliams 
gyventojams išsikraustyt iš 
Budapešto, Vengrijos sos
tamiesčio.

Kazokai Pasiekę Budapešto 
Priemiesčių, sako Gandai 
Oficialiai buvo žinoma, 

kad jau praeitą savaitę So
vietai užėmė vietas už 50 
mylių nuo Budapešto. Tuo 
tarpu neoficialiai pasklido 
gandai, kad kazokai pasie
kę Budapešto priemiesčius.

taip pat būtų pirmininkas 
galingosios senatinės lėšų 
skyrimo komisijos.

Dabartinis republikonų 
vadas kongreso atstovų rū
me, Joseph W. Martin ta
da, be abejo, būtų jo pirmi
ninkas; o Martin balsavo 
prieš ginklų pardavinėjimo 
įstatymo atšaukimą (demo
kratijom), prieš Lend-Lease 
įstato sumanymą, prieš re
krutavimo įstatymo pratę
simą, prieš Amerikos preki

LEYTE SALOJ AMERIKIE
ČIAI ATĖMĖ JAU KETU

RIS MIESTUS IŠ JAPONŲ
Leyte Sala, spal. 24. — 

’Jungtinių Valstijų kariuo- 
’menė daro apsupimo žygius 
prieš japonus šios salos klo
nyje, centraliniuose Filipi
nuose. Amerikiečiai užėmė 
dar vieną miestelį su apie 
3,000 gyventojų.

Pirmiau jie atėmė iš ja
ponų Taclobaną, Leyte sa
los sostinę, ir Dulag ir Pa
lo miestus. Pastarasis turi 
25,000 gyventojų, o ne 5,- 
000, kaip kad iš karo buvo 
pranešta.

(Patikrintos žinios dabar 
rodo, kad Tacloban pirm 
karo turėjo 31,700 gyvento
jų, o ne 300,000, kaip iš 
pradžios buvo paskelbta.)

Neoficialiai pranešama, 
kad Amerikos kariuomene

Amerika ir Sovietai Pa
skyrė Savo Ambasado

rius de Gaulle ui
■ ■ ■   )

Washington. — Jungtinės 
Valstijos kartu su Sovietų 
Sąjunga ir Anglija pripaži
no Franc. Kom. Tautai Va
duoti laikinąją Francijos 
valdžia. Šios valdžios prezi
dentas bus generolas Char
les de Gaulle, galva to pa- 
trijotų komiteto.

Amerikos vyriausybė pa
skyrė Jeffersoną Caffery 
savo ambasadorium prie 
generolo de Gaulle valdžios, 
kuri veiks iki Francijos 
žmonės galės laisvai išsi
rinkt tokią pastovią val
džią, kokios norės.

Sovietų Sąjunga savo am
basadorium Paryžiui pas
kyrė Bogomolovą.

ANGLŲ LAKŪNAI PLEŠ
KINO ESSENĄ

Daugiau kaip 1,000 Ang
lijos bombanešių pleškino 
Esseną, vokiečių karinių 
fabrikų miestą ir geležinke
lių centrą, vakarinėje Vo
kietijoj.

Paskutinis Berlyno radijo 
pranešimas sakė, kad So
vietai įsiveržė jau 37 my
lias ir pusę gilyn į Rytinę 
Prūsiją.

nių laivų ginklavimą, prieš 
tarpusavio prekybos įstaty
mo išleidimą ir pratęsimą 
(su kitais kraštais).

Pirmininkas galingos 
kongresmanų taisyklių ko
misijos būtų ne kas kitas, 
kaip Hamilton Fish.

Jungtinių Valstijų kong
rese yra dar kitų tokių, 
kaip jie, — ir visi jie dabar 
veda veiklų vajų už repub
likonų kandidatų išrinkimą 
ištisoje šalyje.

įsiveržė ir Į kitą didele sa
lą Samar, arti Leyte. J

Oro Smūgiai Japonam
Maniloj ir Kuriluose

Amerikos bombanešiai 
puolė japonus Maniloje, Fi
lipinų salų sostamiestyje, ir 
dar kartą smogė Paramuši- 
rui ir kitoms Japonijos sa
loms, Kurilų salyne, kaip 
pranešė japonų radijai.

Chinai atrėmė japonus 
ties Kweipingu.

Naciai laido robotbombas 
į atvaduotas Belgijos vie
tas.

Sovietų Kariai Perkirto 
Vokiečiams Plentą 

Į Kerkenes
London, spal. 24. — Šiau

rinės Suomijos fronte Rau
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Salmijaervi, arti. 
Norvegijos rubežiaus, ir 
perkirto naciams plentą iš 
Rovaniemi į Kirkenes, šiau
rinės Norvegijos uostamie
stį.

Iš Kirkenes vokiečių sub- 
marinai ir lėktuvai puldavo 
praplaukiančius Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos laivus.

Berlyno pranešimai tei
gė, kad Sovietų kariuome
nė jau įsiveržė į Norvegiją 
ir iš dviejų šonų atakuoja 
nacius linkui Kirkenes.

Masiniai Naikinami Vokiečių
Tankai Sov. Frontuose

A/..»^jįl

Sovietų kariai visuose 
frontuose spal. 22 d. sunai
kino bei iš veikimo išmušė 
187 vokiečių tankus ir nu
šovė 31-ną priešų lėktuvą.

Sovietų lakūnai, bombar
duodami vokiečių laivus ir 
kitus įrengimus Liepojoj ir 
Vindavoj(Ventspilyj) sukė
lė daug gaisrų ir smarkių 
sprogimų.

Ar bent vienas žmogus iš 
tikro galėtų pamanyti, kad 
šie izoliacionistai pakeitė 
savo nuomones pasauliniais 
klausimais? Politikieriai, 
kurie atsidavė izoliacioniz- 
mui arba kurie niekada ne
pakėlė balso prieš jį tuo 
laiku, kai gręsė pražūtingas 
pavojus mūsų kraštui, tokie 
politikieriai yra nepatikimi 
Amerikos ateities sargai.

Aš didžiuojuosi, kad šios 
(Tąsa 5-me pusi.)
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Amerikos Lietuvių Katalikų 
Srovės Kelias

Sakoma, kad Dievas pirma atima pro
tą tam, kurį nori sunaikinti. Taip daž
nai gyvenime pasitaiko. Grupė ar srovė 
griebiasi melo, apgavystės, cinizmo ir 
desperacijos, kuomet prilipa liepto galą 
ir mato, kad jos idėjos, siekimai, planai 
ir polėkiai eina velniop.

Tokioj stadijoj, mums atrodo, atsidūrė 
dabar katalikų srovės vadovybė — Lauč- 
ka, šimutis, Gabaliauskas ir jųjų dva
siškieji vadai. Jie negali nejausti, kad 
jiems iš po kojų slysta visoks pamatas. 
Tai, ką jie siūlė ir skelbė apie Lietuvą, 
baigia išgaruoti. Todėl jie randasi des
peracijoje. Jie blaškosi, tiesiog trankosi 
iš vienos pusės į kitą. Vienas su kitu ne- 
besusikalba.

Tai aišku iš “Pittsburgho Lietuvių 
Katalikų Konferencijos” telegramos pre
zidentui Rooseveltui. Rezoliucija pilna 
melo ir apgavystės. Tokią rezoliuciją ga
lėjo parašyti ir siųsti didžiajam Ameri
kos prezidentui tiktai saujalė žmonių, 
kurie neteko lygsvaros, prarado visokį 
pasitikėjimą savo pozicija, nebeatsako 

nei už žodžius, nei už mintis.
Šita rezoliucija, pavyzdžiui, sako: 

“Mes iš naujo ir su didžiausiu apgailes
tavimu sužinojome, kad viena Jungtinių 
Tautų, būtent, Tarybų Rusija, žiauriai 
persekioja, vergia ir žudo Lietuvos žmo
nes.”

O kad rezoliucijos autoriams reikėtų 
įrodyti šitą rezoliucijos punktą, jie, ži
noma, negalėtų įrodyti, nes tai grynas 
ir juodas hitlerinis melas nuo pradžios 
iki galo. Jie juk puikiai žino, kad tam 
melui netikės prezidentas Rooseveltas, 
nes jis juk daug geresnius ryšius turi su 
visais kraštais, ypatingai su Tarybų Są
junga, negu Pittsburgho klerikalai. Jie 
žino, kad Tarybų Sąjunga ir jos Raudo
noji Armija nebuvo ir nėra tautų perse
kiotojai ir pavergėjai. Prezidentas žino, 
kad šitas melas buvo ir pasilieka Hitle
rio įrankis bauginimui žmonijos. Nu, tai 
kur protas tuo Hitlerio melu įtikinėti 
prezidentą Rooseveltą? Jokio proto nė
ra. Dievas bus minėtos konferencijos va
dų protą visai sunaikinęs.

Juk jie, jeigu nebūtų praradę proto, 
galėjo savo nuomonę apie Lietuvą ir 
jos ateitį teisingai ir gražiai prezidentui 
išdėstyti. Jie, pavyzdžiui, nori, kad Lie
tuva būtų atimta iš Tarybų Sąjungos, 
kad Lietuvos žmonių 1940 metų laisvai 
pareikštas balsas ir pasirinktas kelias, 
būtų paneigti. Galėjo savo rezoliucijoj 
tatai atvirai pasakyti ir būtų užtekę. 
Kam melas ir šmeižtas prieš Tarybų Są
jungą, prieš Amerikos talkininkę, kuri 
jau daug milijonų gyvybių paklojo ir 
upelius kraujo praliejo šiame bendrame 
kare prieš fašizmą?

Einame toliau ir minėtoje rezoliucijoj 
skaitome: “Tarybų Rusijos armijos atė
jo į Lietuvą jokioj prasmėje ne kaipo iš
laisvintojos, bet kaipo užkariautojos.”

Pažiūrėkime į protą ir logiką šitos 
galvosenos. Tarybų Sąjunga susideda iš 
šešiolikos respublikų. Viena tų respubli
kų yra Lietuva. Tarybų Sąjungos Rau
donoji Armija susideda iš jaunų sūnų 
visų tų respublikų. Jų tarpe randame 
tūkstančius Lietuvos sūnų. Dabar, ta ar
mija, tie Lietuvos kovūnai, išvydami 
vokiškuosius plėšikus iš Lietuvos, ne iš
laisvino ją, bet užkariavo ją!

Atrodo, kad rezoliucijos autoriai ma
no, j°g prezidentas Rooseveltas yra ma
žas vaikas, gyvenąs kito protu, visai ne
suprantąs situacijos, nepažįstas Jungti-

nių. Tautų ir jų armijų tikslo. Todėl, ot, 
jisai ims ir šiam visai neteisingam re
zoliucijos autorių sapaliojimui patikės.

O gal pats begėdiškiausias tas rezoliu
cijos punktas, tai kur jie sako: “Tarybą 
vyriausybe žudo lietuvius patrijotus už 
tai, kad jie myli laisvę ir trokštą nepri
klausomos ir laisvos Lietuvos — žudo 
amunicija, pagaminta Jungtinėse Valsti
jose.”

Neseniai klerikalų spaudoje buvo pro- 
hitlerinio Lietuvių Amerikiečių Informa
cijų Centro paskelbtas pranešimas iš 
Švedijos, kur buvo sakoma, kad būk 
raudonarmiečiai Lietuvoje pasakę tiems 
“patri jotams”: Mes pirma jumis išžudy- 
šime Amerikos ginklais, negu Amerika 
ateis ir įsteigs jums nepriklausomą Lie
tuvą. Šitą juodašimtišką Centro prasi
manymą dabai* pittsburginiai ablavukai 
inkorporavo į “Pittsburgho Lietuvių 
Katalikų Konferencijos” rezoliuciją ir 
pasiuntė prezidentui Rooseveltui.

Po šių provokatoriškų, melagingų pro
pozicijų, minėta rezoliucija stato prezi
dentui Rooseveltui reikalavimus, kad jis 
“užtartų Lietuvos žmones prieš Tary
bų Rusiją”, kad jis priverstų “Tarybų 
Rusiją leisti Lietuvos žmonėms valdyti 
savo žemę taip lygiai, kaip valdosi kitos 
Jungtinės Tautos.”

Bet Lietuvos žmonės tokią teisę senai 
tūri ir jąja vėl naudojasi, kai tapo nuo 
jų sprando nuversta nacių vergija. Pre
zidento Roosevelto kišimasis į Tarybų 
Sąjungos vidujinius reikalus būtų kiši
masis į svetimus reikalus. Kaip Ameri
kos žmons nepakęstų, jeigu, pavyzdžiui, 
Paleckis pradėtų Amerikos žmonėms 
diktuoti, kaip jie turi valdytis, taip, aiš
ku, Tarybų Lietuvos žmonės nepakęstų, 
jeigu Rooseveltas pradėtų davinėti jiems 
įsakymus, kaip jie turi valdytis. Jie turi 
savo vyriausybę, savo laisvą, demokra
tinę konstituciją ir pagal ją valdosi. 
Niekas neturi teisės iš lauko pusės jiems 
diktuoti. Juk ir šis karas yra vedamas 
už tautų ir žmonių laisvę.

Labvft—Liberty, Lithuanian Daily
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Sakėme, kad, būdami desperacijoje, 
klerikalai patys su savimi nebesusikalba. 
Minėtoje rezoliucijoj jie reikalauja tik 
to, kad Rooseveltas suvaldytų Tarybų 
Sąjungą. Betgi Lietuvos Žinių redakto
rius (o tokios pat pozicijos laikosi Drau
gas, Darbininkas, Garsas) labai griežtai 
teigia ir reikalauja:

‘Rusija neturi teisės viena valdyti Lie
tuvos, nes tos teisės jai nėra pripažinu- 
sios nei Anglija, nei Amerika. Todėl... 
Lietuva, kol pasibaigs karas* ir galės iš
sirinkti savo valdžią, turi būti valdoma 
visų sąjungininkų bendros kariškos ko
misijos...” (Lietuvių žinios, sp. 20).

Bet kodėl šitas reikalavimas nebuvo 
inkorporuotas į minėtos konferencijos 
rezoliuciją? Ar bijota, ar manyta, kad 
jis visai kvailas?

Kaip ten nebūtų, mums atrodo, kad ka
talikų srovės vadų kelias yra be galo 
slidus ir perdėm klaidingas. Jie nieko 
nelaimės. Jau laikas jiems būtų ateiti į 
protą, jeigu to proto jų Dievas dar nė
ra visai sunaikinęs, ir į Lietuvos reika
lą pažiūrėti sveiku protu ir blaivomis 
akimis. Jokiais pranašais mes būti ne
norime, bet mes drįstame sakyti, kad 
neužilgo išgirsime, jog didelė dauguma 
Lietuvos dvasiški jos atmeta ir pasmer
kia savo amerikoniškų kolegų pasirink
tą kelią. Dauguma Lietuvos kunigų bus 
ištikimi Tarybų Lietuvos konstitucijai, 
bendradarbiaus su vyriausybe ir padės 
jai išvesti kraštą iš vargo ir skurdo, į 
kurį jį įbloškė hitlerinė okupacija ir ka
ro mūšiai. Jau skaitėme pranešimą iš 
Lietuvos, kad komisijon ištyrimui nacių 
kriminalysčių, papildytų prieš Lietuvos 
žmones, įeina ir vienas kunigas. Jis, be 
abejonės, įeina su pritarimu dvasiški- 
jos.

Amerikos katalikų srovė, protingų va
dų vedama ir protingu keliu eidama, ga
lėtų būti didelė parama išlaisvintos Lie
tuvos žmonėms atsteigti kraštą ir vėl 
maršuoti progreso ir gerovės keliu. De
ja, tos srovės dabartinis nusistatymas y- 
ra kenksmingas.

Sau j ales sus tor žievė jusiu klerikalų va
dovaujama ir mulkinama, didelė Ame
rikos lietuvių katalikų srovė ne tik pati 
nė pirštu neprisideda prie Lietuvos at-

Trečiadienis, Spalių 25, 1944

Kas Ką Kaso ir Sako
TAUTININKAI JAU Siu- i 

LOSI ANT BURDO
Juliaus Smetonos - Kur

piaus - Klingos - Venciaus ' 
dinastija jau pirmiau nū- ’ 
tarė remti klerikalų-menše- 
vikų Bendrąjį Lietuvių Šel
pimo Fondą. Savo tautinį 
fondą turėjo likviduoti!

Dabar skaitome tokį pra
nešimą :

“Lietuvai Vaduoti Są
junga tautinės Amerikos 
lietuvių visuomenės vardu 
šios savaitės pradžioje pa
siuntė į New Yorką Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui laišką, kuriame 
nurodė, kad šiuo lemtingu 
Lietuvai metu visi Amerį-’ 
kos lietuviai turi eiti iš vie
no. Lietuvai Vaduoti Są
junga pasiūlė Amerikos 
Lietuvių Tarybai paskirti 
atstovus, kurie drauge su 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
atstovais aptartų šių dvie
jų organizacijų veikimo 
subendrinimą.” (Vienybė, 
sp. 20).

Aišku, kad nuėjus talkon 
pas Grigaitį ir šimutį, sme
tonininkų grupė turės pa
džiauti ant tvoros savo 
jungą. Nebeturi fondų, 
beturės Sąjungos! Visų 
lu bankrūtas.

Vienas gana įdomus 
lykas. Smetonukas ir Kar
pius, nuėję pas Grigaitį ant 
burdo, turės užsidaryti 
burnas ir tylėti. O dažnai 
jie jam pasiųsdavo gana 
šaunių komplimentų! Gri
gaitis, būdamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekreto
rium, argi galės pakęsti 
savo naujų burdingierių 
plepalus prieš jį patį!

Pats Smetonukas ima 
plunksną ir įrodinėja, kad 
su Grigaičiu ir Šimučiu ga
lima bus susikalbėti ir gra
žiai sugyventi. Jis sako:| 
“Esant gerai valiai, 
nesusipratimus galima iš
lyginti. Užmiršę praeities j 
ginčus, pykčio ir partinę ne
apykantą... mes galime am
žinosios Lietuvos labui pri-i 
eiti prie vienybės.” Taip jis 
rašo toje pačioje Vienybėje. 
Reiškia, smetonininkai visai 
žada pamiršti ir tą, kad a- 
nais laikais Grigaitis siūlė 
Lietuvai neduoti nei vieno 
cento.

ne- 
ga-

da-

visus

Petras Cvirka

Vokiškas Numeris
šeria savo nelaimingiem 
skaitytojam.

Dabar senatorius Ray
nold ir vėl smarkiai nusi
spjovė ant Tarybų žemės. 
O jam progą davė premje
ro Churchillo misija Mas
kvon tartis su Stalinu įvai
riais nebeatidėliojamais ka
ro ir taikos reikalais. Ray
nold šaukia: “Churchill nu
vyko į Maskvą taip susirū
pinęs dėl Maskvos grąsini- 
mo anglų pozicijai, kad ji
sai nežino ką daryti.” Gir
di, “Rusija kariauja ne iš
laisvinti šalis, kurias vo
kiečiai nugalėjo, bet jas pa
sisavinti. Rusija kariauja 
ne panaikinti imperializmą, 
bet. jį praskleiisti.”

Per visą šį karą senato
rius Raynold nėra pasakęs 
tiek pasmerkimo Vokieti
jai, mūsų tautos ir krašto 
mirtinajam priešui, kiek jis 
šitoje prakalboje išliejo 
prieš Tarybų Sąjungą, A- 
merikos talkininkę.

Tad nereikia nė stebėtis, 
kad smetonininkų Ameri
kos Lietuvis, arba klerikalų 
Lietuvių Žinios, šituos se
natoriaus burnojimus ci
tuoja ir jais džiaugiasi..

Bet ką jie tuomi atsie
kia? Ogi tik tą, kad jie pa
deda reakcijonieriam drum
sti vandenį, kenkti karo pa
stangoms, prailginti karo 
kančias.

NEPRIETELIŲ BURNO
JIMAI JIEMS SVIESTAS 

ANT DUONOS
Vienas iš aršiausių Roo

sevelto priešų ir šio karo 
pastangų trukdytojų yra 
North Carolina senatorius 
Robert R. Raynold. Jis yra 
Hearsto spaudos auklėtinis. 
O jo specialybė yra raudo
nąsias raganas visur ma
tyt, jomis svietą bauginti ir 
kurstyti Amerikos žmones 
prieš Amerikos talkininkę 
Sovietų Sąjungą.

Šis senatorius, todėl, jau 
seniai tapo vienu iš tų gau
sių pronaciškos propagan
dos šaltinių, iš kurių • taip 
uoliai ir ištroškusiai lietu
viškos pronaciškos spaudos 
redaktoriai ima sau įkvėpi
mą ir “faktus”. Kiekvieną 
to žmogaus nusišniurkštimą 
jie iškilmingai atžymi ir su-

APGAUDINĖJIMAS AME
RIKIEČIŲ LIETUVOS 

VARDU
Juozo Tysliavos žmona 

Viola Tysliavienė spalių 20 
dienos Vienybėje rašo:

“Amerikos Lietuvių Tary
bai reikia ‘50,000 dolerių 
Lietuvai šelpti.’

“Taip sakė ALT pirmi
ninkas L. šimutis, prašyda
mas aukų iš poros šimtų 
žmonių, susirinkusių pra
kalbose Brooklyne.

“Įdomu, kaip ilgai visuo
menė tai toleruos.

“Kodėl p. šimutis, prašy
damas aukų, nedrįsta pa
sakyti teisybės — kad tie 
pinigai bus naudojami ne 
Lietuvos šlepimui, bet ALT 
išlaidoms pamokėti?

“šimutis įsitikino, kad 
ALT darbams varyti, vi
suomenė neparodo duosnu- 
mo. Tik kai jis pradeda 
žaisti žmonių jausmais, 
kalbėdamas apie krauju pa- 
plųdusius Lietuvos žmones, 
kurie, ištiktųjų reikalingi 
pašalpos, tai doleriai, kaip 
bematant, plaukia...

“Beje, ALT pirmininkas 
šimutis, Broklyne, pareiš
kė, kad nors jam ‘nelabai 
patogu’, bet jis kalbąs ir 
Lietuvos žmonių vardu...

“Ar ne laikas būtų žinoti, 
su kokios rūšies atstoVu tu
rime reikalą?”

TAUTOSAKA

Vienas paukštis rankose 
geriau, negu dešimts krū
muose.

Kas iš to, jei kailiukas 
nevertas išdirbįmo.

Be dalios, grįžk atgalios.

(Tąsa) 
Nesitenkindamas skaityto
jais, jis atidarė plačiai laik
raščio skiltis skelbimams ir 
reklamai. Už nedidelę kai
ną visiems metams užsi- 
nuomojo vietą laikrašty 
moderninių šokių specialis
tas, pora miesto fabrikų ir 
vienas universalių miltelių 
“Mirtis pelėms ir žiur
kėms” gamintojas. Buvo 
išleistas atskiras laikraščio 
numeris, skirtas vietiniam 
odos fabrikui, kur prade
dant Gumžausko įžanginiu, 
nurodančiu, jog Lietuvos at
eitis glūdi odos ir kailių 
pramonėje ir tik odos pra
monę remiant nebūsiančios 
baisios tarptautinės audros, 
ir baigiant mano redaguo
jamu “Kultūros” priedu, 
viskas buvo persunkta odos 
kvapu. Bet laikraščio reika
lai, jei neblogojo, tai ir ne
pasitaisė iki tokio laipsnio, 
apie kokį svajojo leidėjas. 
Kaip ir anksčiau, mums at
lyginimas buvo išmokamas 
tik po karštų ginčų, grąsi- 
nimu iškelti viešumon kai 
kuriuos pono Šibelkos tam
sius darbus. Tačiau ir po to 
dedele dalimi už darbą gau- 
davom muilu, oda, konser
vais — visomis tomis pre
kėmis, kurias leidėjas savo 
ruožtu gaudavo iš įvairių 
firmų už patalpintus savo 
laikrašty skelbimus. Kartą 
už straipsnį, sudurstytą iš 
vieno francūziško žurnalo, 
apie žmogėdras, aš gavau 
iš leidėjo, kaip ypatingą jo 
malonę, 25 vakso “Gutalin” 
dėžutes. Reikia pasakyti, 
kad leidėjas ypač mėgo 
straipsnius apie žmogėdras 
ir skatino redakciją kuo 
daugiausia gaminti tokių 
pasiskaitymų. Muilu ir odo
mis mums išmokamas atly
ginimas neliko paslaptimi 
kai kuriems su mumis kon
kuruojantiems provincijos 
laikraščių kolegoms. Ta te
ma ne vieną kartą teko kar
štai polemizuoti, atremiant 
kolegų užpuolimus, kurie 
įrodinėjo, jog “Šiaudinės 
Pastogės” redaktoriams ne
padės joks muilas, — toki 
nenuplaunamai juodi, “gu- 
talinu” ištepti nagai šiaudi
nių palėpininių.' (Dūrimas į 
mūsų savaitraščio pavadi
nimą!)

Vieną vasaros pavakarę 
leidėjas pasikvietė mane ir 
poną Gumžauską vakarie

nės. Mes jau žinojom: jeigu 
leidėjas kviečia vakarienės, 
ji susidės iš vienos silkių 
dėžutės, neįkandamai gys
lotos jautienos gabalo ir tos 
pačios kmyninės, iš to pa
ties grafino, su amžinai 
plaukiojančiu ant jos dug
no širšės sparnų. Žinojom 
ir likusį: kalba bus apie 
sunkumus, apie tiražo paki
limą ir galų gale leidėjas 
pasiūlys kokį nors naują 
fantastiškiausią planą už
kariauti skaitytojų širdis. 
Ir vėl žmogėdros, Sabos ka
ralienė, vėl kiaurą naktį 
galvos skausmas nuo nesu
virškinamos jautienos!

Bet išėjo visai kitaip, ne
gu mes laukėme. Vietoje 
jautienos, mus pavaišino 
dešrelėmis, vietoj rūgščios

leidėjo fizionomijos, mes 
pamatėm švitintį veidą. 
Mes jau iš karto pastebė
jom, kad leidėjas kažkaip 
trina delnus, pats sau šyp
sosi ir kiekviena proga gi
ria mūsų talentus, už kiek
vieną patiekalą žmonai at- 
sidėkoja elegantišku bučkiu 
į jos rankos alkūnę.

Net įpusėjus pietums, ne
buvo ištarta nė vieno žo
džio apie tiražą, tik atne
šus desertą, ponas Šibelka 
atsagstė savo liemenę, į- 
kvėpė pakankamai oro ir, 
paslaptingai pridėjęs prie 

lūpų pirštą, tarė:
— ššš, ponai! Kad kas 

nors neužbėgtų mums už 
akių... Yra planas! Fain 
planas! Penkiolika tūkstan
čių — gryna garantija! Da
linamės per pusę. Paruošia
mieji darbai jau mano at- 

Nuplėšiau dviejus
— bet nulen- 

ragus.

likti, 
puspadžius 
kiau kiečiausius 
Trumpiau sakant — mes 
leidžiame vokišką numerį.

— Vokišką? — paklau
sėm beveik kartu, abu su 
Gimžausku nieko nesuvok
dami.

— Jei Vokišką “Šiaudi
nės Pastogės” numerį. Pa
didintą, iliustruotą. Išklau
sykite, o paskiau galėsite 
sakyti, — mano galvoj sme
genys ar mielės!... Kiek pas 
mus mieste vokiškų firmų 
ir atstovybių? Čia Šibelka 
ištiesė ranką ir pradėjo 
lenkti pirštus, vieną po ki
to, išskaičiuodamas visas 

vokiškas firmas. Taigi, bro- 
luk, mes — der, dy, das — 
ir išeiname su vokišku nu
meriu. Pirmiausia įžangi
nis... Čia ponui Gimžauskui 
teks parodyti savo stilių. 
Ką nors apie vokiečių tech
niką, apie prekybinius ry
šius, lietuvišką vartotoją. 
Įžanginį apmokės Vokiečių 
Amatininkų Susivienijimas 
Lietuvoje. Susitarta. To
liau: straipsniai apie mūsų 
mieste esančias vokiečių 
prekybos įmones, su nuo
traukomis... Apmoka pačios 
firmos. Toliau, paskatini
mas mūsų turistams — vo
kiečių kurortai.. Ten Baden 
— Badenas, koks nors kur
hauzas, graži vokietka su 
maudymosi kostiumu... Ap
moka Vokiškoji Laivininky
stės Bendrovė. “Kultūros ir 
pramogų” puslapy... — čia 
Šibelka atkreipė dėmesį 
į mane... — kultūros pusla
py, štai, ką reiktų duoti: 
vokiečiai kultūrininkai mū
sų apskrityje. Na, išbrėžt 
straipsnį apie vokiečių kul
tūros... na, sakysim kultū
ros....

— Pėdsakus... — pridūrė
. ponas Gimžauskas.

— Visai teisingai! — ap- 
jsidžiaugė Šibelka. — Aš ir 
norėjau panašiai išsireikš
ti. Gal reiktų pavažinėti po 
apylinkę, surinkti kele- . 
tą faktų apie vokiečių kul
tūros pėdsakus, ką jie gero 
mums davė... Tokį straips
nį, be abejojimo, riebiai ap
simokėtų. Gale, pora pusla
pių — skelbimai. Na, ką 
pasakysite apie mano pla
ną?

(Bus daugiau)

<

statymo, prie jos žmonių sušelpimo, bet 
dar stovi skersai kelią demokratinės 
srovės žmonėms.

Bet ar ilgai Laučkams, šimučiams, 
Prunskiams seksis mulkinti savo pase
kė j us ? Kaip ilgai tūkstančiai tikinčių lie
tuvių klausys jų, o neklausys Lietuvos 
žmonių balso — balso savo įbrolių ir se
serų anoje pusėje didžiųjų vandenų? 
Kaip ilgai eiliniai katalikai pasitenkins 
būti antroje pusėje chiniškos sienos, ku-

rią saujalė klerikalų pastatė tarpe jų ir 
Tarybų Lietuvos?

Mes norime būti optimistais. Mes ne
nustojame vilties. Pasibaigs karas ir 
prasidės laisvas susisiekimas su Lietu
va. Katalikų srovės žmonės norės susi
siekti su saviškiais Lietuvoje. Norės pa
tirti tiesą. To jų natūralaus troškimo, 
mūsų supratimu, neužgniauš jokie kle
rikalinės spaudos melai ir prasimany
mai apie išlaisvintą Lietuvą.

luiAiiĮlį,

Ki
nkarti ii »>iit
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*' ^Courtesy American People’e Mobilization
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 

I jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Mn Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Tie Brangūs Laiškai Nuo 
Lietuvos Vaiky

gu išaugino gražią šeimą— 
du sūnus ir dukterį. Išau
gino savo rankų darbu, rū
pesčiu, triūsu. Jos sūnūs ir 
žentas tarnauja mūsų ka
riškose jėgose kare prieš tą 
patį žiaurų priešą, kuris 
suardė Lietuvos žmonėms 
ramų gyvenimą. Ji pažįsta 
skausmą atsiskyrimo nuo 
vaikų. Jos mieli anūkėliai 
nuolat primena jai tūkstan
čius Lietuvos vaikučių, ku
riuos hitlerininkų užtrauk
tas karas padarė našlai
čiais, kurių niekad daugiau 
neglamonės motinos ar išsi
ilgusios senutės ranka.

Sabulienė, kaip ir šimtai 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių moterų, nori tuos vai
kus nors dalinai paguosti, 
palinksminti. Greta prie
žiūros nemažo namelio, ku
riame talpinasi jiedu, duk
tė, pora kitų draugų; kur 
sudėta karo laikinai išskir
tų vaikų reikmenys (taipgi 
po dalies dienos darbo ki
tur), ji suranda laiko dirb
ti So. Bostono lietuvių dra
bužių centre. Ji padeda 
drabužius taisyti, nešasi 
namo pundus reikalingų 
skalbti.

Ir kožnam siuntinyje, ku
rių jau šešis išsiuntė Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas ir jo pirmtakū- 
nas Pundelių Komitetas, 
Sabulienė turėjo įdėjus 
pundelius gerų naujų do
vanų. O septintajam ji pa
rodė jau turinti gatavai 
pasiūtų, suprosytų drabu
žių - drabužiukų pusėtiną 
skrynią.

— Dar reikia parašyti 
korčiukes, — reikšmingai 
ji pridėjo. — Pamanykite, 
kaip jaučiasi žmogus, kiu
riam gal nebeliko nei vieno 
savojo, kūmam nebeliko iš 
kur gauti laiško.

— Susimildami, nepražu- 
dykite, saugokite kaip savo 
akį mano laiškus, — ji pa
kartojo jau kelintu kartu

Anastazija Sabulienė, bo-i 
stonietė, pradėjo siuntimą I 
dovanų nukentėjusiem nuo j 
karo Liet, žmonėm nuo pat | 
pirmųjų karo dienų. Ji 
pradėjo siųsti nuo tos die
nos, kada įsisteigė garbin
ga amerikiečių įstaiga, 
Russian War Relief, kuri 
iki šiol persiuntinėjo Ame
rikos lietuvių dovanas lie-i 
tuviams Tarybų Sąjungoje,! 
o dabar jau siunčia ir tie-' 
šiai išlaisvinton Lietuvon.

Pirmosios dovanos, kaip 
žinia, galėjo būti siunčia
mos tik Tarybų Sąjungoje, 
esantiems pabėgėliams nuo; 
barbarų nacių. Ir didelė di
džiuma tų dovanų teko vai-i 
kučiams. Tai natūralu. Ta-: 
rybų Sąjungos vyriausybės! 
ir žmonių nusistatymas jau 
nuo Civilio Karo ir bad
mečio laikų buvo.— viskas 
vaikams. Ir kada baisus 
priešas, vokiškasis fašiz
mas, vienu ypu ugnies, gra- ' 
natų ir kulkų užbėrė visą 
Lietuvą, pirmiausia Tary-i 
bų Lietuvos vyriausybės ir 
Raudonosios Armijos domė 
buvo nukreipta į gelbėjimą, 
vaikų. Kur tik pagauti au
tobusai, automobiliai ir ki-, 
toki vežimai buvo greičiau-i 
šia siunčiami į pasilsiui pa
siųstų vaikų vietoves — į 
Palangą, Birštoną ir kitas, 
—taipgi prieglaudose esan
čių vaikų gelbėti. Kitus, i 
bombų išvytus iš namų, al
kanus vaikus, raudonarmie
čiai surankiojo pakelėje. ’ 
Šimtai vaikų buvo taip iš
gabenta į Tarybų Sąjungos^ 
gilumą, toli nuo priešo 
bombų pavojaus ir ten jie 
yra auklėjami, mokinami.

Prie tokio Tarybų Lietu
vos vyriausybės nusistaty
mo, aišku, gautos nuo ame
rikiečių lietuvių dovanos, 
tasai brangus, broliškas 
džiaugsmas taipgi pirmiau
sia duota vaikams. Ir to pa
sekmėje daugiausia laiškų 
gaunama nuo vaikų.

Anastazija Sabulienė, gy
venanti 472 E. 4th St., So. 
Boston, Mass., turi tokių 
laiškų net keturis:

Vieną nuo berniuko mo
kinio, kuris labiausia susi
domėjęs Raudonąja Armi
ja ir ant savo laiškelio at- 
piešęs raudonarmietį tvo- 
jantį rankine granata į 
nacių tanką.

Du laiškus nuo mergaičių 
mokinių.

Vieną nuo jaunuolės mo
kytojos.

Tų mielų, įdomių laiškų 
visi nori skaityti, visi pra
šo paskolinti. Sabulienė, 
kuri tuos laiškus jau yra 
perskaičius desėtkams žmo
nių, sako:

—Žinau, kaip svarbu 
būtų išpildyti tų žmonių 
prašymą paskolinti laiškus. 
Bet kožnu kartu mano šir
dis sudreba iš baimės, kad 
gali pražūti. Tą laišką ne
norėčiau atiduoti už joki 
turtą. Tad sugalvojau, kad 
pirma duosiu įtalpinti Lai
svėje. Po to, jeigu ir pasi
taikytų nelaimė pražudyti, 
turėsiu nors jų rekordą! 
dienraštyje Laisvėje.

Sabulienės meilė tiems 
vaikams ir abelnai Lietu
vos žmonėms lengvai išaiš
kinama. Jinai su savo drau- 

ir kitokių. Mūsų vaikai bu
vo labai laimingi, kad apie 
juos galvoja ir rūpinasi net 
Amerikoje. Visi jums labai 
dėkoja.

Iš viso mes gyvenam ge
rai, dabar einam į mokyklą, 
mokomės gerai, kad grei
čiau sumuštų piktą priešą. 
Ir grįžtume į Lietuvą pas 
savo tėvus. Aš irgi palikau 
Lietuvoj tėvelius, 2 brolius 
ir 1 sesutę.

Parašykite, kaip jūs gy
venate. Mes iš laikraščių 
kai ką sužinome apie Ame
rikos lietuvius ir mums la
bai įdomu. Savo laišką aš 
baigsiu. Prašyčiau jus man 
atsakyti, būsiu labai pa
tenkinta. Pionierė

Janušonytė Paulė.
USSR.
Gorkowskaja obi. 
Perevozskij r-on, 
Itshalki Detdom. 
Janušonytė Paulė.

Brooklyn, N. Y.
Iš Moterų Apšvietos Kliubo 

Veikimo
Kliubo susirinkimas įvyko 

19 d. spalių. Narių dalyvavo 
vidutiniai. Buvo džiugu klau
sytis raporto iš jubilėjinio pa
rengimo, įvykusio 30 d. rugsė
jo (kuris buvo plačiau aprašy
tas pereitame Moterų Skyriaus 
numeryje). Parengimas labai 
gražiai nusisekė, nežiūrint, 
kad užkandžiai buvo duodami 
veltui. Buvo sutraukta labai 
daug gražios publikos ir davė 
pelno (su aukom) $78.37. Tie 
pinigai jau buvo paskelbti pir
miau ir perduoti į Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetą. 
Apart paskelbtų aukų, dar po 
parengimui pribuvo aukos nuo 
šių gerųjų draugių ir draugų: 
Mrs. A. Vertelka aukavo $2, d. 
S. Kleižienė — $2, d. K. Pet- 
lickienė, $1, ir d. J. Dainius— 
$5.. Viso $10. širdingai ačiū 
visiems ir visoms už parėmimą 
bei prisidėjimą prie parengi
mo pasekmingumo.

Iš Mezgimo Veiklos
Draugė Depsienė raportavo, 

kad vilnų labai sunku gauti, 
bet atsinešė susirinkiman gerą 
pluoštą ir tuojau mezgėjos iš
sidalino. Ji pranešė, kad nu- 
megsta labai daug, pavyzdin, į 
4-tą siuntinį buvo įdėta 63 ka
valkai, į 5-tą 88 kavalkai, o į 
6-ta 87 kavalkai. Viso šiais me
tais Lietuvos žmonėms ir rau
donarmiečiams - partizanams 
pasiųsta net 238 kavalkai bei 
poros mezginių. Tai labai di
delis darbas tų nenuilstančių 
mezgėjų. Nors nedidelė jų 
grupė, bet jos daug atlieka. 
Prie to skaičiaus mezginių dar 
nepriskaityta tie, kurie buvo 
prisiųsti iš Elizabeth, N. J. Tai 
vien brooklyniečių - maspe- 
thiečių darbas.

Mezginių į šį susirinkimą at
nešė :

R. Laukaitienė 2 sveterius.
O. Kalvaitienė 1 sv. Sveteriai 
visi su rankovėmis ir kalnie- 
riais.

K. Petlitzkienė 7 p. kojinių.
K. Rėklienė 4 p. kojinių.

Išrinkta Delegates
Atsiradus porai atsišaukimų- 

laiškų į juos atsiliepta prielan
kiai ir išpildyta, kiek galint, jų 
prašymai. Soviet - American 
Friendship konvencijoj nuo 
kliubo dalyvaus d.’ Petrikienė, 
į Baltic-American Council kon
venciją vyks d. Reinhardt’ienė. 
Jos, tikimės, sekančiame susi
rinkime išduos įdomius rapor
tus.

Balsavimai
Kas liečia balsavimų, d. S. 

Sasna suteikė nemažai prieš
rinkiminės literatūros ir lape
lių, išleistų, Women Volunteers 
for Roosevelt, kur ji dalyvavo

prisimindama įteiktuosius 
Laisvėj patalpinti keturis 
laiškus, kurių turinį jinai 
jau žino atmintinai ir ku
riuos ji laiko greta bran
giųjų savo laiškų nuo kariš
kių sūnų ir žento.

Štai vienas tų iš jos mie
lų laiškų:
Gerbiama Tautiete—

Rašau jums šį laiškutį 
ir sveikinu jus. Aš esu pio
nierė Janušonytė Paulė, 13 
metų amžiaus, iš Lietuvos, 
Kauno miesto. Aš gyvenu 
vaikų name ir mokinuosi 
lietuviškai, ketvirtoje kla
sėje. Mūsų vaikų namas 
stovi gražioje vietoje, prie 
upės. Jis yra dviejų aukš
tų, iš raudonų plytų. Arti 
yra miškas. Mes gyvename 
labai linksmai. Vasarą su 
auklėtojomis maudomės, 
einame į mišką grybauti ir 
uogauti arba žaidžiame su 
sviediniu. Mes vasarą su
renkame daug vaistinių žo
lių dėl Raudonosios Armi
jos. Taip pat dirbome lau
kuose, griebėme šieną, ra
ve jom.

Naujiems metams buvo 
pas mus eglutė ir mes ga
vome Amerikos lietuvių do
vaną, už kurias aš ir noriu 
jums padėkoti. Gavome su
knelių, sąsiuvinių, kojinių

Elizabeth© Mezgėję Pri
duota Dirbiniai

M, Burkauskienė

Iš Elizabetho per M. Bur- 
kauskienę pridavė:

Meškauskienė 2 sveterius be

Dr. Ruth Gruber buvo 
Vidaus Reikalų Depart
ment© pasiųsta Italijon va
dovauti išvežimui j Jung
tines Valstijas 981 karo 
pabėgėlio. Tarpe jų radosi 
vaikų, vyrų, moterų. Pabė
gėliai dabar apgyvendinti 
saugiai nuo bombų ir tero
ro, toli nuo karo, apgyven
dinti Oswego, N. Y. Lietu
viai fašistai turėtų už tai 
Ameriką prakeikti, kaip 
kad prakeikė Sovietų Są
jungą, kam toji padarė tą 
patį su pabėgėliais iš Lie
tuvos nuo hitlerininkų. 
(F ederated Pictures ).

jų posėdžiuose ir pranešė 
mums apie jų darbuotę. Drau
gės pasižadėjo pasidarbuoti iki 
rinkimų dalinime tos moterim 
skiriamos literatūros ir kito
kiais būdais supažindinti vi
suomenę su svarba išrinkimo 
Roosevelto ketvirtam terminui. 
Dėl Women Volunteers paau
kota iš iždo $5.

Įvairūs Reikalai
Pakeltas klausimas ALDLD 

vajaus, taipgi svarba gavimo 
daugiau naujų narių į kliubą. 
Pasižadėta, kad draugės pasi
darbuos vajuje ir bandys gaūti 
narių. Kelios draugės pasiža
dėjo atsivesti naujų narių. į se
kantį kliubo susirinkimą. i Iš 
National War Fund d. Sasna 
raportavo, kad d. Reinhardt 
jau pridavė $10 surinkus ant 
blankos, ragino kitas panašiai 
pasidarbuoti. D-gė Petrikienė 
paaukavo susirinkime $5.

Prie pabaigos išrinkta komi
sija iš dd. Petkienės, Keras ir 
Suzanos Kazokytės, kad per
žiūrėtų nekurtuos dalykėlius 
finansiniu klausimu. Tikimės, 
kad komisija atliks tą darbą 
tinkamai.

Sekantis, kliubo susirinkimas 
įvyks lapkričio 16 d. Visos 
draugės būtinai dalyvaukite ir 
naujų narių atsiveskite. Ban
dykime išauginti mūsų kliubą 
į dvigubai didesnį. >

Kliubo Sekretorė,
B. E, Senkevičienė.

rankovių.
Burkauskienė 2 sv. be rank., 

3 poras kojinių ir 1 porą pirš
tiniu.

Atveždama mezginius, tuo 
pat sykiu draugė Burkauskie
nė atvežė labai daug prisiuvus 
dresiukių ir pripirkūs kautų 
ir kitokių drabužių.

Draugė Burkauskienė sakė
si, kad jai šiemet sueina dvi 
svarbios sukaktys; 50 metų 
nuo jo gimimo ir 25 metai ve
dybinio gyvenimo. Tai jinai 
dabar pasiuvo ir atvežė nuo 
metų po vieną dresę, 25 dreses 
Lietuvos mergaitėms-moterims. 
O pirmiau, sakė, atvežusi 50 
dresių pasiuvus paminėjimui 
savo 50 metų. Tiems visiems 
drabužiams pati pirkosi ir au
deklus. Savo gimtadienio ir ve
dybų sukaktis ji pašventė au
koms ir darbui pagelbėti ka
ro nuvargintiems Lietuvos 
žmonėms. Tai naujas, nepa
prastas pavyzd is minėti gimta
dienių ir vedybų sukaktis.

Depsiene.

Montreal, Canada
Iš R. K. Moterų Susirinkimo
Spaįių tryliktą dieną, Vy

tauto salėje, įvyko Montrealo 
progresyvių moterų R. K. rate
lio susirinkimas. Į susirinkimą 
atsilankė pusėtinas darbščių 
moterų būrelis. Jos, pasidali
nusios darbais ir įspūdžiais, 
svarstė bėgamuosius reikalus.

Iš Raudonojo Kryžiaus yra 
duotas pasiūlymas, kas norėtų 
mokintis pirmos pagalbos. Jei 
susirašytų 25-kios moterys bei 
mergaitės, mums atsiųstų dak
tarą davimui kursų. Tad, drau
gės montrealietės, katros no
rėtumėt mokintis to naudingo 
dalyko, prašome duoti žinoti 
R. K. ratelio valdybai.

Mes nuo savęs raginame ir 
kviečiame visas, jaunuoles ir 
moteris, pasinaudoti šia nau
dinga proga.

Taipgi Amerikos darbinin
kių moterų (LLD Centro Mot. 
Komiteto) išleidžiamos knyge
lės apie Marytę Melnikaitę 
nutarė užsisakyti 60 kopijų.

Taip pat, draugės montrea
lietės, katros galite, mes labai 
prašome prisidėti prie R. K. 
ratelio. Juk Montreale mūsų 
draugių yra ne toks jau mažas 
skaičius, koks teatsilanko į 
susirinkimą. Didesnis skaičius, 
didesnė energija ir ūpas, o be 
to, daugiau galėtumėm nuveik
ti.

Birutė.

Darželio Problemos
Dabar laikas sodinti ir 

persodinti vaismedžius ir 
didžiumą kitų medžių (ne 
visus).

Taipgi laikas persodinti- 
perdalinti peraugusius per 
žiemą išsilaikančių žolynų 
kelmus. Didžiuma nereika
lauja persodinimo per 3-4 
metus. Bet išbuvę ilgiau 
perauga. Pasekme būna — 
daug daigų, mažai žiedų, 
smulkesni, silpnesni žiedai. 
Didelei krūvai daigų vienoj 
vietoj nebepritenka maisto 
nei saulės ir oro.

Pernai pergalės daržininkai 
užauginę pusę visų civiliniams 
reikalingų daržovių. Dėl to 
niekam jų netrūko, šiemet ti
kimasi iš daržininkų dar dau
giau.

Jei pats savęs negelbėsi, 
tai ir Dievas nepadės.

Kvailys ir pinigas greitai 
persiskiria.

Sauso niekas neklauso.

Rodi estery j e Netekom Dvie
jų Brangių Draugių

tėvai Bingeliai, sesutė Teklė, 
Černauskai, Warner, W. Leek, 
Krivicai, mezgėjos, M. žukai- 
tis, M. Sedcikis, Mrs. Young.

Aukos Dėl Gėlių
S. Sasna $10.

Po $5:
V. M. Bingeliai
V. Bullienė
L. A. Bekešiai
J. S. Vaivadai
Geo. Savage
J. H. Stančikai.

Po $3:
S. M. Shurkai
J. E. Gužauskai
F. J. Konteniai

Po $2:
J. L. Totoriai
P. O. Balzariai
K. A. Koch
B. E. Duobai
A. H. Velykiai
R. Barauskas
P. Vaivodienė 
A. A. Milčiai
M. žukaičiai.
O. Gricienė $1.50.
F. Baltakiai $1.25.

Po $1:
G. Kowel, V. Greibienė, J. 

O. Mockai, J. Bonikatienė, A. 
Duobienė, F. London, E. če- 
reškienė, B. McGuire, A. 
Evans, J. Shopienė, K. Ander
son, M. Lesyk, J. B. Morkevi- 
čiai, C. A. Galinaičiai, D. Val- 
tienė, S. Palapienė, P. žirgu
lis, Steponaitienė 75c.

Viso suaukota $87.50.
Gėlių vainiką nupirkom už 

$10.00.
Liko $77.50.
Likusią sumą pasiuntėme 

Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui, 417 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y., kad, varde 
visų aukavusių ir mūsų bran
gios draugės Onos Pulton nu
pirktų kare nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms blanketų.

Uršulė Klimašauskiene
Nespėjome atsisveikinti pas

kutinį kartą su Onute Pulton, 
visi sėdom važiuoti namo ir vėl 
iškilo kita tragedija. Draugė 
Uršulė Klimašauskiene įsėdo į 
karą važiuoti namo ir staiga, 
ant vietos, mirė. Tai buvo vi
siems baisi išgąstis. Buvo pa
šaukti daktarai ir ambulansas, 
bet niekas negelbėjo.

Per vieną savaitę netekom 
dviejų draugių.

Draugė Uršulė Klimašaus- 
kienė paliko dideliam nuliūdi
me savo mylimą draugą vyrą, 
dukterį ir anūkę, sesutę A. 
Baltakienę ir vieną brolį. Apie 
šios draugės gyvenimą gal kas 
kitas geriau parašys. Kadangi 
laidojo šeštadienį, tai susirin- 
Lo neapsakomai daug žmonių 
ir į kapus palydėjo daugybė 
automobilių ir daug gėlių bu
vo suteikę draugai ir draugės.

Abiejų draugių labai gaila.
Mes, mezgėjos, netekusios 

dviejų brangių draugių, dar 
daugiau sunerkime rankas ir 
gaukime daugiau draugių, kad 
užpildyti jų vietas. Su dar di
desne meile ir vienybe dirbki
me ir dar dirbkime.

L. Bekešienė.

Ona Pultonienė-Bingeliutė
Spalių 8-tą dieną, 8:10 sek

madienio rytą, staiga mirė šir
dies liga mūsų mylima draugė 
Ona Pultonienė. Ši skaudi ži
nia sukrėtė visus draugus ir 
pažįstamus, kaip žaibas perėjo 
visą apylinkę.

Ona Pultonienė, po tėvais: 
Bingeliūtė, buvo gimus ir au-j 
gus Paterson, N. J. Gimus 
1901 metais, spalių 14-tą. Ap
sivedė su L. Pultonu 19 metų 
būdama ir su juos išgyveno 
24 metus. Mirė vos sulaukus 
43 metų. Paliko didžiausiame 
nuliūdime savo mylimą drau
gą L. Pu 1 toną, kuris dabar ran
dasi ligoninėje; tėvus Vincą ir į 
Marcelę Bingelius, Patersone;: 
brolį Juozą, kuris dabar ran-> 
dasi armijoj, Anglijoj, ir sesu-j 
tę Teklę, gyvenančią Kalifor
nijoj.

I
Pasišventus Dax’bo Žmonių 

Reikalams
Ona visą savo gyvenimą dir

bo, kiek tik spėkos leido, dėl 
darbininkų gerovės. Prigulėjo'; 
Komunistų Partijoj visą laiką. 
Buvo nare LDS 11-tos kuopos 
ir yra buvus jos finansų rašti
ninke. Daug metų prigulėjo 
prie Lietuvių Literatūros Drau
gijos 50 kuopos ir buvo užra
šų raštininke. Prigulėjo prie 
mezgėjų kliubo, visą laiką bu
vo užrašų raštininke ir numez
gė daug sveterių. Nors ir nesi
jautė gerai, bet visur dirbo pa- 
gelbai visos Tarybų Sąjungos 
ir Lietuvos, siuvo, rinko, taisė 
drapanas Lietuvos žmonėms.

Paskutines drapanas surin
ko nuo gyventojų ant savo gat
vės, sutaisė ir ketvirtadienį, 
spalių 5-tą, atnešė. Buvo links
ma, smagi. Sakė — Mano 
draugo sveikata jau daug ge
resnė. Ne po ilgo sugrįš iš li
goninės. šeštadienio vakare 
buvo aplankyti savo mylimą 
draugą. Linksma parėjo namo, 
atsigulė ir daugiau neatsikėlė, 
užmigo ant visados.

Laidotuvės buvo trečiadienį, 
spalių 11-tą, 2:30 vai. po pie
tų. Draugė Onutė buvo visų 
mylima, tai ir pagrabas buvo 
skaitlingas. Į kapus palydėjo 
su 30 karų. Karstą nešė mote
rys mezgėjos, šalimis karsto 
mezgėjos ėjo su gėlėmis ran
kose, kad atiduoti paskutinį 
patarnavimą mūs mylimai 
draugei. Kalbą pasakė namie 
K. Vaivada. Krematorijos ko
plyčioje kalbėjo angliškai G. 
Kowal, K. S. iždininkė. Taip 
išleidome darbščią ir mylimą 
draugę Onutę. Jos kūnas su
degintas krematorijoj.

Ilsėkis, brangi drauge! O 
mes, likusios,'SU dar didesne 
energija dirbkime Onutės pra
dėtą darbą, kad užpildyti jos 
vietą.

Draugui L. Pultonui velinam 
kuo greičiausiai pasveikti ir 
dirbti su mumis, taipgi labai 
apgailestaujame jūs skaudžią 
nelaimę.

Laidotuvėse labai gražiai pa
tarnavo graborius G. Savage.

Vietoj Dengti Kapą, Gėles 
Dengs Gyvuosius

Kadangi draugas L. Pulton 
nenorėjo, kad draugai pirktų 
daug gėlių, tai draugai sudė
jo pinigais ir draugas L. Pul
ton visus paaukavo Lietuvos 
žmonių paramai, žinant Onu
tės darbus, meilę Lietuvos 
žmonėms, buvo aišku, jog būtų 
ir jos tokia valia, jeigu jinai 
galėtų savo valią pareikšti.

Onutė ir be to turėjo virš 
desėtko vainikų gėlių, puošian
čių jos karstą. Visų atsiuntu
sių vainikus vardų nerašysiu, 
nes nežinau. Man žinoma, kad 
prisiuntė gėlių šie: L. Pulton,

ŠVIESA GADINA 
BULVES.

Jeigu nori nesugadintų 
bulvių, nepirk stovinčių at
virame ore. Saulė, šviesa, 
vėjas daro bulves aitriomis. 
Prekybininkas, kuris žino, 
ką daro, nelaiko langą pri
pylęs pilną bulvių. Jis pa
deda kelias parodai ir tų 
parodinių neparduoda.

Tikrąjį draugą pažinsi tik 
nelaimėje.

i
I
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Naminis Frontas
Įspėjami Žiemos Turistai

WASHINGTONAS. — Pulk. 
J. Monroe Johnson, Apsigyni
mo Transportacijos Įstaigos 
direktorius, įspėja žiemos tu
ristus, kad šią žiemą ir pava
sarį jie gali pritrūkti priemo
nių atgal sugrįžti iš Floridos ir 
kitų pietinių kurortų, ir kaltė 
bus jų pačių, nes Amerikos 
transportacija tebėra labai už
imta dviejų karų laimėjimo 
pagelbėjimu ir neturi galimy
bės patenkinti visų civilių rei
kalavimų, o ypatingai tų, ku
rie nieko bendro neturi su ka
ro pastangomis.

Karo Gamybos Vadyba Irgi 
Prašo Vengti Kelionių 

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadyba prisidėjo 
prie Apsaugos Transportacijos 
Įstaigos atsišaukimo į tautą 
vengti nesvarbių kelionių, kad 
liktų daugiau vietos būtiniems 
kariuomenės pervežiojimams, 
kare sužeistųjų veteranų ke
lionėms ir asmenims, keliau
jantiems būtinais karo reika
lais.

Kai- 
pra-

bininkų. Smulkesnių fabrikų 
tik 26 nuošimčiai yra įsitaisę 
valgyklas.

na toli ir negali dažnai pas 
mus atsilankyti. Bet mes tiki
mės, kad jas ir vėl kada gir
dėsime dainuojant tas gražias 
dainas ir atgaivinant mūsų sie
lą. Jūs, draugės, dainuokite, 
nes turite gražius balsus, iš
silavinimą ir sugabumą, o mes 
dirbsime kitus darbus žmoni
jos laisvei.

Elizabeth, N. J.

R-ka.

Administracijos dėka, 
bus galima gauti per 

metus natūralios giros 
obuolių sunkos. Nauja-

Pittsburgh, Pa

Naujiena Obuolių Sunkos 
Gamyboje 

WASHINGTONAS. — že
mės ūkio Department© Tyrinė
jimų 
greitai 
ištisus 
skonio
sis gaminys yra koncentruota 
obuolių sunka, į kurią įmaišius 
vandens, gaunama obuolių 
sunka/niekuo nesiskirianti nuo 
naturalės giros.

Rinkoje Daugiau Džiovintu

WASHINGTONAS. —• Ka
ro Maisto Administracija auto
rizavo džiovintų vaisių, ypatin
gai razinkų ir slyvų, pakuoto- 
jus anksti išleisti į rinką dide
lį kiekį 1944 metų laidos, kad 
užtektų švenčių metui. Tokiu 
būdu, civilių rinkai skirta apie 
133,000 ton. razinkų ir “Zante 
currants,” 95,000 tonų džiovin
tų slyvų, 5,000 tonų džiovintų 
pyčių ir 2,500 tonų džiovintų 
aprikotų.

Nereikia Leidimo Siunčiant 
Dovanas Kariams 

WASHINGTONAS. — Už
sienio Ekonominės Administra
cijos Atsargų Biuras pranešė, 
kad norint siųsti siuntinius už
sienyje esantiems karinių pajė
gų nariams, eksporto leidimas 
nereikalingas. Siuntiniai, siun- 

užsienyje esantiems 
ir jūrininkams,

adresuojami Armijos ir Laivy-

Nuomu Kontrolė
WASHINGTONAS. — 

nų Reguliavimo Įstaigos 
nešimu, beveik 400 apylinkių
su virš 14 milijonų gyvenamų
jų namų ir virš 450,000 vieš
bučių ir “rooming houses” pa
vesta federalinės valdžios kai
nų kontrolės globai. Tose apy
linkėse gyvena virš 38,000,000
gyventojų. Įstaiga skatina na- čiamieji 
mų savininkus ir nuomuotojus1 kareiviams 
laikytis nustatytų kainų ribų 
kad nebūtų spaudimo į atsa-j no pašto įstaigoms, esančioms 
komingas įstaigas kainų suvar- šioje 
žymams nuimti, kas gali su- taisykles, taip adresuoti siun- 
grąžinti nuomų infliaciją, ku-Įtiniai yra namų pašto žinioje, 
jri buvo atsiradusi tuoj po per
eito karo.

šalyje ir, pagal pašto

Nauja Klasifikacija 38 Metų ir 
Vyresnio Amžiaus 

Registrantams
WASHINGTONAS. — Tau

tinės Karinės Prievolės Įstaigos 
pranešimu, ji davusi savo sky
riams instrukcijas, skirti regis- 
trantus, sulaukusius 38 metų 
amžiaus ir vyresnius į klasę 
1V-A; šis laipsnis seniau buvo

misijos Samdos Įstaigos siū- ; teikiamas vyrams, sulauku- 
lomu patarnavimu. McNutt siems 45 metų amžiaus. Sky- 
pažymėjo, kad garbingai at-Į 
leistiesiems 
nams nėra 
varžymai
mielai jiems patarnaus.

Veteranai Skatinami Naudotis 
Samdos įstaigos Pagalba 
WASHINGTONAS. — Paul 

V. McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, ragina 
jieškančius tarnybos, atleistuo
sius karo veteranus pasinau
doti Karo Darbo Jėgos Ko

šio karo vetera- 
taikomi KDJK su- 
ir Samdos Įstaiga

— Ka-j 
praneši- 
p as k irta
Įstaigai j

Daugiau Plieno Civiliams 
WASHINGTONAS.

ro Gamybos Vadybos 
mu, dar papildomai 
KGV Civilių Reikalų
58,428 tonai plieno, kad būtų 
padidinta ketvirtojo metų ket
virčio plieno gamyba civilių 
piliečių reikalavimams paten
kinti. Tokiu būdu, Civilių Rei
kalų Įstaigai iš viso skirta 
278,203 tonai.

Ka-

Greit Padidės Cukraus Gamy
ba Vakarinėse Valstijose 
WASHINGTONAS.

ro Maisto Administracija pa-
. reiškė, kad šeimininkės, ku

rioms paskutiniuoju laiku pri
trūko cukraus krautuvėse, už i 
kelių savaičių gali tikėtis di
desnio cukraus pristatymo, nes 
Vakarų ir Vidurio Vakarų 
valstijų cukrinių burokų fabri
kuose cukraus gamyba padidė
jo. Krautuvių atsargos netru-] 
kus padidės, dėka naujo 
rinių nendrių ir burokinio 
raus derliaus.

cuk 
cuk

Pasi

riams taip pat įsakyta visus 
vyrus, garbingai atleistus iš 
karinių pareigų ir atleistuosius 
garbingose aplinkybėse palik
ti klasėje I-C.

OWI.

Los Angeles, Cal

.Vaigymas Vietoje Neturi 
sekimo Smulkiuose Fabrikuose 

WASHINGTONAS.
ro Maisto Administracija pa
reiškė, kad įvedus darbininkų 
maitinimą fabrikuose, pasiek
ta pastebimų rezultatų gamy
boje, darbininkų sveikatingu
me ir moralėje, šiam planui 
nuoširdžiai pritarė darbininkų 
ir dirbtuvių vadovybė, šis pla
nas didžiausio pritarimo susi
laukė stambiose įmonėse, kur 
sėkmingai veikia valgyklos: 
91 nuošimtis fabrikų su virš 
2,500 darbininkų ir 80 nuošim
čių fabrikų su 1000-2,499 dar-

Ka-

Spalių 15 d. mes turėjome 
dar vieną progą girdėti myli
mas drauges ir geras daininin
kes iš Chicagos — Abekienę ir 
Kenstavičienę — dainuojant 
ANLMA Kliubo parengime.

Ir kokių jos dainelių mums 
nepridainavo! žmonės ir ska
niai juokėsi ir verkė, ir publi
ka vis plojo ir plojo, prašyda-. 
ma daugiau dainuoti. Drg. 
Abekienė ir Kenstavičienė tu
ri gražius balsus ir labai gra
žiai sutaria. Joms akompana
vo mūsų choro vedėja Nellie 

1 Valaitienė.
Parengimas buvo labai sma

gus, skanių valgių, gėrimų ir 
dainų, žmonių buvo apie 150. 
Manau, kad liks pelno. Mote- 

i rys sakė, kad pelnas eis para
una! dienraščių. Vilnies ir Lais- 
i vės. Labai gerai moterys pada- 
! rė, kad nepamiršo spaudos, 
j Pastaruoju laiku mes turime 
tiek daug visokių rinkliavų, 

• kad savo spaudą jau ir pa
mirštame. Dabar, kada mote
rys pradėjo, tai mes visi turė- 

; tume atsiminti ir paremti savo 
spaudą.

Išleistuvių vakarienė drau
gėms Abekienei ir Kenstavi- 
čienei buvo gera ir, čia susi
rinkę, suaukavo $26 paramai 
dienraščio Vilnies, širdingai 
ačiū Onai ir Mykolui Pūkiams 
už gerą parę, o aukotojams už 
aukas.

Paskui mūsų dainininkės iš
važiavo atgal pas savuosius į 
Chicagą. Gaila, kad jos gyve-

Spalių 15 dieną Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto sky
rius turėjo posėdį, kuris buvo 
sėkmingas. Iš raportų pasiro
dė, kad darbas einasi gerai ne 
tik pačiame Pittsburghe, bet ir 
priemiesčiuose. Drg. Mažeikie
nė raportavo, kad buvo nuva
žiavus į Ambridge ir jai ten 
pavyko suorganizuoti būrelis 
gerų draugų ir draugių, pri
jaučiančių Lietuvos liaudžiai, 
kurie pasižadėjo dirbti, kiek 
galės. Minėtoj kolonijoj dau
giausiai darbuojasi Anna Eval- 
ga ir jos motina, taipgi Vasi
liauskų šeima, Briedis ir Ka
valiauskai. Posėdyje dalyvavo 
Anna Evalga ir jos motina ir 
pasižadėjo darbuotis savo ko
lonijoj.

Drg. J. Mažeika aplankė 
Courtney koloniją, atrado, kad 
ir ten lietuviai pasižadėjo pri
sidėti prie šio prakilnaus dar
bo. Marytė Šinkūnaitė, Uni
versiteto studentė, jautriai pri
jaučiu Lietuvos žmonių pagal
bai; ji pašvenčia laiko, eina 
stuba nuo stubos ir renka dra
bužius. Taipgi, draugai Mekeš- 
kai ir Sakavičius stengiasi 
dirbti pagalbai Lietuvos žmo
nių.

Dr. J. Baltrušaitienė, ne tik 
duoda vietos padėjimui surink
tų drabužių, bet pati sutaiso 
kas reikalinga ir pasiunčia į 
Brooklyną. McKees Rocks 
draugai ir draugės dirba la
bai nuoširdžiai. N. S. Pitts
burgh darbas eina gerai. Drg. 
Lekavičius užverstas darbu tai
symu apsiavų.

Labai gerų ir apščiai drabu
žių aukavo draugai Karsokai, 
Armonienė ir jos dukterys, 
česnų šeima aukavo ir šiaip 
prisideda prie pagalbos kiek 
gali. Saveikių ir Karauskų šei
mynos po du kartus aukavo la
bai vertingų drabužių.

Nepaisant pro-naciškų viso
kių pasakų prieš Sovietų Są
jungą, visokių grasinimų, Pitts
burgh ir apylinkės lietuviai jų 
neklauso, nepaiso, kiek hitle
riškus melus skleidžia Lietu
vių žinios, o stengiasi kiek tik 
galint padėti Lietuvos žmo
nėms, kuriuos hitlerininkai ir 
lietuvių tautos išgamos apiplė
šė. Visi ir visos teikime pa
galbą Lietuvos žmonėms, kiek 
tik katras galime, o jie už tai 
mums bus dėkingi.

E. K. Sliekienė.

Pora savaičių atgal Eliza
bethe turėjome Laisvės vaji- 
ninkų balių. Nors ir nedaug 
žmonių buvo, bet balius pasek
mingas. Atsirado gerų drau
gų, kurie parėmė mūsų balių 
ir su aukomis prisidėjo, kaip 
tai, Alex Labanauskas, J. Si
monaitis, Ig. Bečys. širdingai 
ačiū ! Tas davė mums gerą pra
džią darbuotis.

Tuo pat kartu gauta aukų 
Lietuvos žmonių pagalbai ir 
Laisvės paramai. Mudu su drg. 
G. Kudirka nutarėme šiame 
dienraščio Laisvės vajuje gerai 
pasidarbuoti, ne tam, kad išlai
mėt! pirmą dovaną — vajaus 
vainiką, bet tam, kad dienraš
čiui Laisvei sukako 25-ki metai 
gyvavimo, yra jo sidabrinis 
jubilėjus.

Draugai vajininkai ir vaji- 
ninkės, dirbkime visi nuo šir
dies, kuris daugiau pasidar
buosime, tas ir būsime laimė
tojas. Būkite veiklūs ir paim
kite nuo manęs Laisvės vajų 
vainiką, ba man jau ir pabo
do priešakyje būnant. Man at
rodo, kad gerą progą pirmos 
dovanos laimėjimui turi Phila- 
delphijos draugai; mums, Eli
zabeth apylinkėj, yra pertrum- 
pas vajui laikas, kad visas 
kolonijas aplankius.

Į Elizabeth ir apylinkės 
Laisvės skaitytojus kreipiamės, 
kad jie pasimokėtų prenume
ratą, jeigu'ir pilnai dar nebus 
pasibaigus, nes Laisvės vajaus 
laikas trumpas, daugelio dar 
bus nepasibaigus prenumerata, 
kurie pereitais metais užsirašė, 
o mes norime vajaus metu vi
sų prenumeratas atnaujinti. 
Taipgi, malonėkite gauti po 
vieną naują skaitytoją arba 
nurodyti, kur galima gauti.

progos 
ir per-

Juozas

yra, Jonas Adomunas, 265 Se
cond St., Paulauskų name, gra
žioj vietoj. Draugai J. Adomu- 
nąi yra jauni žmonės, prie biz
nio mandagūs ir su žmonėmis 
tinkamai apsieina. Prie 
apsilankykite pas juos 
sitikrinsite.

Kiti geri draugai, tai
Makutėnas, brooklynietis, nusi
pirko didelį namą su saliūnu- 
užeiga. Namas gražus ir gra
žioj vietoj, 515 Jackson Ave. 
Biznio savininkai geri, supran
ta jo reikalą ir maloniai savo 
kostumerius aptarnauja. Užei
kite ir persitikrinsite.

Elizabeth lietuviai turi ir 
graborių — laidotuvių direkto
rių, tai A. B. Bražinskas, 151 
Second St. Esant reikalui, tai 
kreipkitės pas jį, jis maloniai 
patarnaus ir už prieinamą kai
ną.

Mūsų kaimyniškame mieste
lyje Lindene, turime du lietu
vius graborius, tai D. Budrickį 
ir E. Petriką, abu ant Wood 
Ave randasi. Jie savo darbe 
gerai patarnauja, reikalui 
esant, nepamirškite juos.

Yra ir lietuvis vaistininkas, 
tai Geo. Katelis, 168 Third St. 
Jis greitai ir gerai vaistus su
taiso už prieinamas kainas. 
Pirmiau sirgo, turėjo operaci
ją, dabar pasveikęs ir vėl savo 
profesijoj dirba.

Serga drg. Z. Stasiulis, 581

Adams Avė., kuris skaudžiai 
susižeidė koją darbe, kaulas 
trūkęs, bet jau eina geryn. 
Linkiu greitai pasveikti.

Daug labai žmonių pasiil
go dr. J. J. Kaškiaučiaus, lau
kia grįžtant. Pasitikiu, kad ne
užilgo su daktaru pasimatysi
me. >

Linkiu visiems Laisvės vaji- 
ninkams geros sveikatos, ener
gijos darbe, taipgi ačiū tiems 
dienraščio skaitytojams, kurie 
atsinaujinsite vajaus laiku.

A. Stripeika.

Berlynas sako, jog Sovie
tai atakuoja vokiečius a- 
biem Tilžės pusėm, stumda
mi nacius atgal.

Sovietų kovūnai spal. 21 
d. viso sunaikino bei apšlu- 
bino 79 vokiečių tankus ir 
nušovė 26 jų lėktuvus.

Kanadiečiai, anglai ir jan
kiai dar pasigrūmė truputį 
pirmyn Belgijoj, Holandi- 
joj ir Francijos fronte.

Kaip miške šaukia, taip 
atsišaukia.

Nauji biznieriai Elizabethe

Montello, Mass.
Spalių 6 dieną įvyko susirin

kimas Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto. Veikėjai vėl 
pridavė aukų, gavę nuo geros 
širdies žmonių. Aukavo seka
mai : 1

ALDLD. 6 kp.,. Montello 
$10, K. Adomaitis $5; Izabell 
Kungiser-Ballin $5 Lietuvos 
vaikams našlaičiams; A. Wai- 
tukevičia $3; M. Gutauskienė 
$2.10. Nuo M. ir K. Sklutų 
parės liko $4.30; M. Smalukie- 
nė $2; M. Puodžiūnienė, P. 
ir O. Chestnut po $2; T. Stan- 
kienė iš Bridgewater $1. Liko 
nuo piknikų darbininkų parės 
$1.55,

Po susirinkimo išėjome į 
gatvę ir sutikome K. Ustupą, 
jis sako: Buvau žadėjęs duo
ti Lietuvos žmonių pagalbai 
$25, bet apmasčiau, jeigu ne
būtų Sovietų Sąjungos, tai ne
būtų ir Tarybų Lietuvos, tai 
aukoju Russian War Relief ko
mitetui $15 ir duosiu Lietuvos 
žmonių pagalbai.

K. Čereškienė.

Apuokas giria tik savo 
vaikus.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
LAISVĘ

Galite Gauti 
ANT TIMES SQUARE 

Ant Kampo 42nd St. 
ir 7th Avenue.

Prieš Grand Bar & Grill.

Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

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

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

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

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

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

Vardas

Antrašas

Miestas.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone St&gg 2-8M2

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 

ius 
sudarau

B^ĮO^Hrikoniškais. Rci- 
S^htaį^Hkalui esant ir 

pad i d i nu 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.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

‘ MED1KALIS IŠTYRIMAS f2.

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. ~ 2 P, M.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

.....

Telefonas Poplar 4110
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Jei Kongresai) Būtų Išrinkta 
Dauguma Republikomj, tai 

Gręshi Naujas Karas

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.) 
valdžios neremia izoliacio- 
nistų spauda, ypač McCor- 
micko - Pattersonų - Hear- 
sto - Gannetto laikraščiai.
Amerika Atmetė Fašistinių 

Tironų Siūlymus
Amerikos žmonės pasta

raisiais kritiškais metais 
turėjo didžių visašališkų 
ginčų.

Aišku, jog mes būtume 
galėję susiderėti su Hitleriu 
ir priimti kokį mažesnį A- 
merikai vaidmenį totalita
riniame jo pasaulyje. Mes 
tatai atmetėme!

Mes būtume galėję pada
lyt Japonijai nuolaidų ir 
susiderėt dėl šiokios bei to
kios mums vietos japonų 
viešpataujamoj Azijoje, jei
gu mes būtume pardavę 
Chinijos žmonių širdies 
kraują. Bet mes tatai atme
tėme!
Jungtines Tautos ir Taikos 

Išlaikymas
Mūsų tikslas yra negai- ' ■ . . x.

šuojant visiškai užbaigti įrantos, ant nedvejotmo nuo- 
Jungtinių Tautų organiza- sll’dumo, ant geios valios n 
ciją pirma, negu karo veik- intencijų.
smai pasibaigs. į ----------------------

Sėkmingą taiką sukurti, i n| n • o 
lygiai kaip ir karą laimėti, j Skysty Dujų sprogime 
tegalima tik tada, jeigu y- 
ra pasiryžimas tatai pada
ryti ir jeigu turima reikia
mos tam galios.

Jungtinių Tautų 
turi turėti galios 
greitai ir griežtai, 
gebėtų taiką išlaikyti, pa
naudojant ir ginkluotą jė
gą, jei reikia. Policininkas 
būtų nelabai sėkmingu po
licininku, jeigu, matydamas 
piktadarį įsilaužiant į sve
timus namus, jis dar turė
tų eiti į miestelio valdybos 
rūmą ir sušaukti miestelė
nų susirinkimą warrantui 
iš jų gauti pirma, negu jis 
galėtų plėšiką areštuoti.

Jeigu mes nepagauname 
tarptautinio plėšiko, kada 
mes laikome jį už sprando; 
jeigu mes leidžiame jam iš
trūkti su grobiu todėl, kad 
miestelio taryba dar neiš
leido patvarkymo, įgalinan
čio suimt jį, tai mes neat
liekame savo pareigos dėlei 
kelio pastojimo kitam pa
sauliniam karui. Šio krašto 
žmonės nori, kad jų valdžia 
ne vien šnekėtų, bet veiktų, 
kada tik ir kur tik gręsia 
pavojus pasaulinei taikai.

Vieni patys mes negalim 
pasiekt didžiųjų savo tiks
lų. Mes, bendradarbiavę su 
kitomis tautomis pasauli
niame kare, kad išsaugoti 
savo gyvenimo būdą, nie
kuomet daugiau negalėsime 
nusiplauti rankas nuo tai
kos palaikymo, dėlei kurios 
mes kovojome.

Dumbarton Oaks konfe
rencija neišdygo pati savai- 
mi per naktį. Jinai buvo 
dar vienas žingsnis ilgoje 
bendradarbiavimo eigoje 
tarp taiką - mylinčiųjų tau
tų, — pradedant nuo At
lanto Čarterio konferenci
jos ir tęsiant per konferen
cijas Kasablankoj, Mas
kvoj, Kaire, Teherane, Que- 
bec’e ir Washingtone.
Slaptos Sutartys Negalimos

Amerikos žmonės žino, 
jog Cordell Hull (valstybės 
sekretorius) ir aš gerai pa
žįstame Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, ir jie žino, kad 
meS' negalime šiam kraštui 
užkarti jokių slaptų sutar
čių ar slaptų pasižadėjimų, 
kurie yra priešingi šiai 
Konstitucijai.

Sugrįžęs iš Teherano, aš

Taryba 
veikti 

kad su-

arba

oficialiai pareiškiau, kad 
nebuvo duota jokių slaptų 
pasižadėjimų, kaip kad nuo
lat įtarinėja asmenys (re- 
publikonai), kurie neturi 
jokios atsakomybės užsie
niniuose reikaluose
nieko apie juos nežino.

Joks Jungtinių Valstijų 
prezidentas negalėtų prisi
dėt Amerikos vardu prie 
taikos išlaikymo be nuolati
nio budraus ir sąmoningo 
Amerikos žmonių bendra
darbiavimo.

Pats faktas, kad dabar 
mes darbuojamės taikai su
organizuoti, įrodo, jog di- 
Įdžiosios tautos pasitiki vie
na kitai.

Imkite šį dalyką, kaip tik 
norite, bet neišvengiamai 
išeis viena iš šių dviejų pa
sėkų: arba mes bendradar
biausime su kitomis didžio
siomis tautomis arba, ki
taip, gal kurią nors dieną 
mes turėsime kariauti su 
jomis.

Pasaulinė santvarka, ku
rią mes, taiką-mylinčios 
tautos, turime įvykdyti, tu
ri pamatiniai rymoti ant 
draugiškų, žmoniškų san
tykių, ant pažinčių, ant pa-

širdumo, ant geros valios ir

Žuvo 114 Clevelande
Cleveland, Ohio. — Pas

kutinės žinios sako, jog per 
eksploziją žibinamųjų du
jų, spaudimu paverstų į 
skystimą, žuvo bent 114 
žmonių.

Trūkus didžiuliam tų du
jų katilui, kilo eile kitų 
sprogimų ir gaisrų, kurie 
beveik nušlavė namus 
blokų plote.

Protokolas
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyriaus posėdis įvy
ko sekmadienį, 15 dieną spa
lių, 2 vai. po pietų, 211 W. 
Coal St., Shenandoah, Pa.

Posėdį atidarė pirmininkas 
Kazys Naravas.

Skaitytas surašąs iŠ pereito 
posėdžio, likosi priimtas, kaip 
parašytas.

Pikniko komisija raportavo, 
kad pelno padarė $330. Ra
portas likosi priimtas.

Buvo skaitytas laiškas iš 
centro kas link rinkliavos dra
bužių ir čeverykų. Po trumpų 
diskusijų nutarta pradėti rink
liavą.

Centras dėl suvežimo dra
bužių paliktas Shenandoryj.

Nutarta, kad kožnas miestas 
rinktų, drabužius sulyg savo 
plano.

Nutarta, kaip tik gaus kam
barius, kad tuoj pagarsinti 
spaudoje.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
Tarybinės Lietuvos valdžios 
pirmininkui J. Paleckiui, kad 
jis reikalautų, kaip bus skirs
tomi rubežiai, kad Lietuvai tu
ri prigulėti tos žemės, kurios 
buvo vokiečių atimtos pirmiau.

Atstovai nedalyvavo posė- 
dyj : J. Pacauckas, G. Pauliu- 
konis ir P. Kvalkauckas.

Nutarta šaukti posėdį, kaip 
komitetas matys reikalą.

S. Kuržinskas aukavo $10, 
Ališauskas $2 ir M. Minevičiu- 
tė $1. Dabar ižde yra $48. Iš
mokėta $3.30. Pas kasteriu lie
ka $44.70.

Posėdis pasibaigė 4 vai. po 
piet.

Pirm. K. Naravas, 
Sekr. S. Kuzmickas.

Steubenville, Ohio

BERNIUKAS TAIPISTĖ
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Nukautas Vienintelis 
Generolo Patch Sūnus

Chicago. — Radiograma 
pranešė, jog per ataką 
prieš vokiečių pozicijas 
Franci jo j tapo užmuštas ka
pitonas A. McCarrell Patch, 
24 metų amžiaus, sūnus ge
nerolo Aleksandro Patch’o, 
komanduojančio Septintąją 
Amerikos armiją pietinia
me Francijos fronte.

Kapit. Patch buvo ko- 
mandierius šaulių kuopos 
Pirmojoj Amerikos armi
joj. .

Scranton, Pa.
Atsišaukimas Į Laisvės 

Skaitytojus
LPTK savo posėdyje, įvyku

siame 15 d. spalių, nutarė dėti 
didžiausių pastangų, kad su
rinkti kuo daugiausiai drabu
žių ir čeverykų dėl Lietuvos 
žmonių. Iš raportų paaiškėjo, 
kad jau vieni siuntiniai liko 
pasiųsti į centrą, o kiti jau yra 
prirengti ir tuoj bus išsiųsti, 
bet tai tik pradžia..

Už tai komitetas atsišaukia 
į visus Laisvės skaitytojus, pra
šydamas, kad kiekvienas pasi
stengtų ne tik kad patsai ką 
aukoti, bet ir paprašytų savo 
kaimynų ai’ pažįstamų, kad ir 
jie su auka prisidėtų. Taigi, 
jeigu patys negalėsite prista
tyti aukojamus daiktus į pa
skirtas vietas, tai malonėkite 
per telefoną pašaukti draugę 
Truikienę, 4-4816, nurodant 
savo adresą, o tuomet komite
to nariai atvyks pas jus paim
ti aukojamus daiktus.

Kadangi šis rinkimas drabu
žių tęsis ligi 15 d. lapkričio, 
tad melžiame aukotojų ligi 
tam laikui atlikti taip svarbias 
savo pareigas.

Kom.

Biskis Žinių
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyriaus buvo man 
duota pareiga atlankyti Steu
benville, Ohio, lietuvius. Pitts
burgh draugai mažai gaudavo 
žinių apie Steubonvillę, atro
dė, kad čia niekas neveikia
ma pagalbai Lietuvos nuken
tėjusių žmonių.

Bet kada aš atvažiavau į 
Steubenvillę, tai pasirodė vi
sai kas kita. Aš atsivežiau 
blankų aukoms rinkti ir lape
lių su paaiškinimais, kokiam 
tikslui 
rodė, 
draugų veiklą nedakainavome. 
Kada užėjau į kliubą, tai su
tikau d. S. Juozapavičių ir d. 
J. Pečiulį. Jie man pasakė, 
kad po Vakarienės bus kliubo 
ir pakuos drapanas pasiunti
mui pagalbai Lietuvos žmo
nių, kurie tiek daug nukentėjo 
nuo hitlerininkų karo. Užklau
siau, į katrą fondą jie renka 
drapanas. Jie atsakė, kad į 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą. Klausiu, o ką jie daro 
dėl “bendro'” lietuvių fondo? 
Gaunu atsakymą, kad jie fa
šistams drapanų nerenka ir 
juos neremia.

Sakė, kad turėjo susirinki
mą Lietuvos Brolių Kliubo, 
spalių 8 d., tai ten buvo įne
šimas, kad rinktų aukas į tą 
BALF, bet tas įnešimas atmes
tas. Kliubas nutarė remti Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą, kuris jau seniai rūpinasi 
pagalba
Kliubas cįar paaukavo $5 pa
siuntimui 
gerai kliubas padarė.

Po vakarienės draugai susi
rinko pakuoti drapanas. Atėjo 
dvi lenkų tautos moterys pa- 
rendavoti svetainę dėl Russian 
War Relief komiteto. Mano 
pažįstami paklausė, gal jos ga
li paaukoti pagalbai Lietuvos 
žmonių. Jos sutiko ir paprašė 
blankų, pažadėjo parinkti tar
pe savo pažįstamų aukų ir pa
rengime, kuris įvyks lapkričio 
11 dieną.

Besikalbant, ateina mūsų 
draugai ir draugės, ALDLD 
107 kuopos nariai, dd. M. Vil- 
činskienė, M. Goberienė, M. 
Shaluniene, Kaušinskienė, A.

paaiškinimais, kokiam 
tos aukos eina. Pask 
kad mes Steubenvillės

Lietuvos žmonių.

drapanų. Tai labai

Tėmykite Šių Punktų 
Kada Jūs Jieškote

Prie Susirašinėjimų Deskos
SU DRAFTO PRATĘSIMU

5 DIENOS, 35 VALANDŲ SAVAITĖ 
Pradžiai $25. Nuolat.

WALL ST. JOURNAL
44 BROAD STREET, N. Y. C.

(253)

35 VALANDOS, 5 DIENŲ SAV. 
Pradžiai $22, Nuolat. 
Periodiniai pakėlimai.

WALL ST. JOURNAL
MR. P1CINICH

44 BROAD ST., N. Y. C
_______________________________ (253)

Darbo
1—UŽTIKRINIMO

SKAMBIŲ POKARINIŲ PROGŲ
2—PAKILIMO

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

GEROS MOKESTIES PRADŽIOJE
SISTEMATIŠKI ALGOS PAKĖLIMAI

JŪS RASITE TAS PROGAS
Pas

General Cable Corp.
Avenue A ir First Street 

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)

REIKALINGI DAILYDĖS PRIE MĖSINIŲ 
KRAUTUVIŲ ŠALDYTUVŲ. 

BENJAMIN KURZROK, 
247 E. 43RD ST., N.Y.C.

(253)

VYRAI—STIPRŪS
Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas.

Mokykitės gero amato. Dienom-naktim. 
Daug viršlaikių.

AMERICAN BOOK-STRATFORD PRESS, 
75 Varick St., Canal Street Stotis, 

visos subvės. (254)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS PRIE MO
TERIŠKŲ HANDBAGS. NUOLAT. LAIKAS 

IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS.
GREENBERG & LOBEL, 39 W. 32ND ST., 

N.Y.C. (253)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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 & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(251)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

GREITI PAKILIMAI
TRI-UNITED PLASTICS CORP.,
20 GRAND AVE., BROOKLYN.

(253)

MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI 

Patyrimas Nereikalingas.
Linksmas Darbas

WAVERLY LABORATORIES,
6 East 39th St.

 (253)

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.
34 W. 14th St.. N.Y.C.

(252)

d ė-1

tai 
už-

ELIZABETH, N. J.
Kadangi praeitą ketvirtadieni, 

daugelis atstovų nuo įvairių organi
zacijų nedalyvavo, LPTK susirinki
mas neįvyko. Tad esu priverstas 
šaukti kitą LPTK, Elizabetho Sk. 
susirinkimą, spalių 26 d., 8 v. v., 
Kliubo kambariuose, 408 C°ur)- St. 
Draugai, tai tiesiog neleistina nesi
rūpinti taip sunkiai nukentėjusioms 
nuo karo žmonių Lietuvoje,

Susirinkimai nutarti laikyti kas 
trečią ketvirtadienį kiekvieno mėne
sio; o atstovai nesurūpina lankyti. 
Turimo savo kvotą drabužiais ir 
kitais daiktais išpildyti. -4. D. Krū
tis, Nutarimų Rast. (251-252)

Peckauskienė, -d. Jonas Pečiu-| 
lis ir S. Juozapaitis ir pradėjo 
krauti švarius ir gerus mote-j 
riškus ir vyriškus drabužius. 
Neskaitėme, kiek buvo kaval-j 
kų, bet jų buvo nemažiau, kaip 
300. Už tai jiem broliai ir se-j 
gutės Lietuvoj bus labai 
k ingi.

Kuomet baigė darbą, 
drauges pagamino skanių
kandžių, taip jau ir išsigėrė-i 
me už Lietuvos išlaisvinimą. 
Visos draugės džiaugėsi, kadį 
jau fašistai išvyti iš Lietuvosj 
ir į trumpą laiką visa Lietuva 
bus laisva, apvalyta nuo fašis- 
sų, ir tai jau ant visados, kadi! 
daugiau jie negalėtų lietuvių į 
tautos skriausti.

Drg. M. Goberienė didžiai 
nuliūdus, ji jau neteko d vie- konferencijų delegatai duos 
jų savo sūnų. Jos vienas sūnus jtus; 
žuvo Italijoje, o kitas Ameri
koje per karinius pratimus, 
Arkansas valstijoj, žuvo užė
jęs ant minos. Taipgi ir kitos 
draugės turi Amerikos gink
luotose jėgose po du ar tris 
sūnus. Didelė užuojauta drg. 
Goberienei, motinai didvyrių 
ir kitoms motinoms, kuriu sū- 
nūs kovoja už visų mūsų lais
vę.

Širdingai ačiū visiems drau
gams ir draugėms, Steubenvil- 
lės lietuviams, už taip nuošir
dų rūpesnį ir pagalbą Lietu
vos 
bus 
tai.

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugijos, 2 kp. 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, spa
lių 26 d., 7:30 v. v. Kliubo kamba
riuose, 376 Broadway. Iš dviejų 

; rapor- 
. Ateikite visi ir katrie nopasi- 

mokėjote, pasimokėkite. ■— J. P., 
sekr. (251-252)

SO. BOSTON, MASS.
Smagus parengimas įvyks šį tre- 

.čiadienį, spalių 25-tą, 8 vai. vaka
re, 376 Broadway. Bus įvairių žais
mių, skanių užkandžių ir gražių do
vanų. Rengia ALDLD moterų kp. 
dėlei vilnų fondo ir kviečia visus 
dalyvauti. — Rengėjos. (250-251)

PARDAVIMAI

su-

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)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN.
(256)

žmonėms. Lietuvos liaudis 
jums amžinai dėkinga už

Stanley Orda,
LPTK Pittsburgh Skyriaus 
Finansų Raštininkas.

TAUTOSAKA

Kuris daugiau veža, tam 
daugiau ir krauna.

Žiemą
vasarą ■

taisyk vežimą, o 
roges.

Amą amą, ,o tą amą visi 
šunys.

Dovanojai arklį, pridėk 
ir balną.

Kaltas muša ir kaltas re 
kia.

Mažas kelmas, bet didelį 
vežimą nuverčia.

Kuprotą tik grabas ištai-
so.

Kur glaudžia, 
kis; kur muša,

ten glaus-
— ten bėk.

Ne laikas šun 
da, kai jau eini

is lakint ta-’ 
į medžioklę.

Pažadėjai — 
nedavei — negi

patiešijai; 
iešijai.

Dovanotam a 
tis nežiūrėk.

fkliui į dan-

Ant palinkusio medžio ir 
ožkos lipa.

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS 

173 Hudson St., N.Y.C. 
__________________________________(264)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
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 < 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

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

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

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete. (255)

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas.

Linksma. NUOLAT.
DALIAI IR PILNAM LAIKUI.

50c J VALANDĄ PRADŽIAI 
PAKĖLIMAI PO MENESIO LAIKO. 

Dieniniai Ar Naktiniai Šiftai.
THE CLEVELAND CONTAINER CO.

601 W. 26th St., N. Y. C. 
_____________________________________(258)

PARSIDUODA FARMA
Našlė turi parduoti 90 akrų pieni

nių produktų farmą arti Binghamto- 
no. Geros pieningos karvės, 2 ar
kliai, kiaulės, farmos įrankiai ir 
tarminiai 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)

REIKIA TUOJAU
KELETO VYRŲ
FABRIKO DARBUI 

BŪTINA PRAMONE
GERA PRADŽIAI ALGA

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

(252)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.II.

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

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. (255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Iš anuotos į žvirblį ne
šaudyk.

Iš didelio rašto, išėjo iš 
krašto.

Kur laka, ten loja.

Wkcd T/įouRay With
W ill bonds
Hitler found out that his high pow

ered mechanized and ^motorized 
army bogged down in the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount
ed division and in the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised.

--------- JIWIWLdUllOh
These select horses cost from $100 

to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will insure good mounts for 
the Cavalry. You and your neigh
bors buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the V. £ 
Cavalry. Invest at least 10 percedl 
of your income in War Bonds. ** 

%____Ū. S. Trtasury Deįdrtmcni

TYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Daliai Ar Pilnam tvaikui 

GERA ALGA 
Linksmos Darbo Sąlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagalbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
(256)

LYDYTOJAI 
VYRAI PRIE METALO 

UŽBAIGĖJAI
Patyrę prie trokų viršų. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga.
POKARINE PROGA

HUBER WAGON WORKS
5-42 — 47TH AVE.

VYRAI
<251)

VYRAI, GERA ALGA
Patyrimas nereikalingas. Proga išmokti stiklų 
tekinimo. Kurie dirbate būtinose pramonėse 

Nesikreipkite.
New Jersey Lens Co., 11 E. Runyon St., 

Newark, N. J.

Patyrimas Nereikalingas

PAGELBINIAM DARBUI

(252)

PAPRASTI DARBININKAI
40 Valandų Savaitė 
75c I VALANDĄ

Laikas ir pusė už viršlaikius
M. W. PARSONS CO.

34 34TH ST., 
BROOKLYN.

(250)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat 

FABRIKO IR KIEMO DARBAS
THE EGYPTIAN LACQUER 

MFG. CO.
Jacobus Avenue, So. Kearny, N. J. 

(No. 1 ar No. 108 Bušu nuo Jersey City) 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR JAUNOS MERGINOS 
PILNAM LAIKUI. LENGVAM VYNIOJIMUI. 

GERA ALGA. BONAI.
1530 BROADWAY, N.Y.C.

(253)

TAUTOSAKA

Matysi, kaip savo ausį.
Jieško adatos šieno kupe

toj.
Pirmas mergos vaikas— 

tai prigavystė; bet jau tre
čias — tai šelmystė.

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 Avė. Subve

(251)

MALIAVOTOJAI 
GERI MECHANIKAI 

$10 Į DIENĄ 
Ateikite i darbą. Pirmadienį 

po 1259 E. 8th St., Brooklyn. 
(Brighton Line, Avenue M Stotis.) 

(251)

ABĖLNAI FABRIKO 
DARBININKAI

Nelavinti Mažinu Operatoriai 
Materialų Kraustytojai 

Taipgi Yra Vietų 
ELEKTRIKAMS 
MAŠINISTAMS

IR KITIEMS AMATNINKAMS 
Pokariniai Darbai Užtikrinti

Nėra Rekonversljos Problemos 
Prisilaiko WMC Taisyklių

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

(251)

į
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NewYirko^^^Zinios
Iš LLD 1-mos Kuopos 

Susirinkimo

narius, 
suteikus 
Lietuvos 
buvo su

Spalių 12-tą įvykęs Lietuvių 
Literatūros Draugijos, 1 kuo
pos, susirinkimas buvo viduti
nis.

Iš Lietuvai Pagelbos Teiki
mo konferencijos, atsi
buvusios 24 rugsėjo, Pil. Kliu- 
bos svetainėje, raportavo A. 
Mureika, pažymėdamas entu
ziastiškus delegatų atsineši- 
mus linkui teikimo Lietuvai pa
gelbos. Visi delegatai pasiža
dėjo dirbti patys ir mobilizuo
ti savo organizacijų 
kad kuo daugiausiai 
kalėdinių dovanų 
žmonėms. Ant vietos
aukota apie $50 tam tikslui. 
Ir išrinkta Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Brooklyno Komitetas.

Iš pasitarimo dėl National 
War Fund vajaus raportavo A. 
Mureika. Pažymėjo, kad susi
rinkimas buvo sėkmingas ir 
kad organizacijų valdybų na
riai pasiėmė blankas ir kitas 
reikmenis rinkimui aukų. Pasi
žadėjo savo kolonijose rengti 
pramogas tam tikslui.

Apie Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Brooklyno Komiteto vei
kimą A. Mureika, komiteto na
rys, raportavo, kad darbas ei
na pilnai. Komit. rengia kon- 
certą-balių sausio 13-tą, Pil. 
Kliubo salėj, skiriant pelną 
Lietuvai.

Pabaltijos keturių tautų — 
lietuvių, latvių, estų ir finų— 
organizac. konferencija įvyks 
spalių (Oct.) 29-tą, sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, 2061 Lex
ington Ave., New Yorke. Dele
gatais išrinkti A. Mureika, J. 
W. Tamsonas L. Gavrilovičius.

Dienraščio Laisvės užrašinė- 
jimo vajininkais išrinkti A. 
Balčiūnas, G. Kuraitis. O jų 
pagelbininkais D. M. šoloms- 
kas, A. Bimba, A. Mureika, J. 
W. Tamsonas.

Nutarta sekančiame susirin
kime turėti kokią prakalbėję 
ar paskaitą.

Literatūros Draugijos vajaus 
planų sudarymas atidėtas 
kamam susirinkimui.

LLD 1 Kuopos 
Korespondentas.

se-

Lietuvai Pagelbos Komi
teto Darbai

Visų Brooklyno ir apylinkės 
LPT Komiteto narių susirinki
me šio ketvirtadienio vakarą, 
Laisvės salėj, bus labai svarbių 
raportų iš kiekvienos organi
zacijos, kurios dalyvauja 2-jų 
mėnesių vajuje rinkimo drabu
žių ir čeverykų dėl Lietuvos 
žmonių.

Komitetas savo dienotvarky- 
je turės apkalbėti:

1. Apie parengimą, kuris 
įvyks 13 d. sausio, 1945 m. ir 
visas pelnas skiriamas dėl Lie
tuvos žmonių šelpimo.

2. Klausimas prisiųstų dra
bužių sutaisymo dėl 7-to siun
tinio.

3. Kalėdinių dovanų siunti
mas.

LPTK pirmininkas, 
J. Tamsonas.

PUIKUS, SUJAUDINĄS 
NAUJAS JUDIS!

HEDY PAUL
LAMAR ★ IIENREID

“The Conspirators” 
PETER LORRE * SIDNEY 

GREENSTREET
SCENOJE: LES BROWN ir Jo Ork.

EXTRA: SUE RYAN * DANNY 
DRAYSON

STRAND 1,R“™

NAUJAS WARNER PASISEKIMAS! 
HUMPHREY BOGART

ERNSTO HEMINGWAY 
drąsiausioj ir JspūdinRiausioj apysakoj, 

pritaikyto  j judžiams!

'TO HAVE AND
HAVE NOT”

su LAUREN BACALL * 
WALTER BRENNAN

HOLLYWOOD
BROADWAY & 51st ST., N.Y.C.

Į Brooklyno ir Apylinkės Lietuvos 
Žmonių Prietelius ir Draugus

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto Centre vėl susikuopė 
labai daug drapanų, kurie reikia taisyti. Todėl mes mobilizuo
jame specialę talką drapanų taisymui šį šeštadienį, spalių 28 
dieną. Labai širdingai kviečiame ir prašome šion talkon. Atei
kite visi ir visos, kurie tiktai norite pagelbėti Lietuvos žmo
nėms. Darbo užteks visiems. Ir prie didelės talkos darbas bus 
smagus.

Talka eis visą dieną. Ateikite tada, kada jums parankiau
sia. Kurie galite, ateikite dirbti iš pat ryto. Kuriems neparan
ku iš ryto, galite ateiti po pietų bile valandą. Darbas eis iki 
vėlumai nakties!

Tikimės, jog į šį mūsų prašymą atsiliepsite skaitlingai. Iš 
anksto visiems talkininkams ačiū.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 
417 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Kur Link Eina Išlaisvinta Lietuva? 
Kas Bus Jungi. Valstijų Prezidentu?

Tais klausimais bus kalba
ma lietuvių organizacijų ren
giamose prakalbose šio penk
tadienio vakarą, spalių 27-tą. 
Prakalbos bus Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kalbės Jonas Gasiūnas, A. 
Bimba, S. Sasna. Turėsime ir 
svečią kalbėtoją anglų kalboj.

Lietuva baigiama išlaisvinti. 
Tik vakar paskutinis Nemuno 
kranto ruožas — nuo jūrų iki 
Jurbarko — apvalytas nuo 
žvėriško okupanto. Ir Klaipė
dos kraštas baigiamas apva
lyti. Likosi tik to kraštos šir
dis, Lietuvos akys į Baltiją,1 draugės prašomi paimti Lais- 
Klaipėdos miestas, išlaisvinti vės spaustuvėj lapelių pasklei- 
nuo pavergėjo ir bus išlaisvin
ta visa Lietuva.

Kokia bus išlaisvintos Lie
tuvos ateitis? Kokie ir kur yra 
jos draugai ir priešai? Kokias 
mes, amerikiečiai lietuviai, tu
rime teises ir pareigas link iš
laisvintos Lietuvos?

Kokią reikšmę turi šie prezi
dentiniai ir kitų viršininkų rin
kimai karo laimėjimui ir pa
saulio taikai ? 
užduotys šiuose

Tie ir kiti 
klausimai bus 
šiame mitinge.
tys jame dalyvauti. Praneški
te apie jį kitiems. Draugai ir

Kokios mūsų 
rinkimuose ?
su tais susiję 
diskusuojami 

Rengkitės pa

d imu i tarp lietuvių.
Rengėjai.

“Nukryžiavokite Bimbą, Nukryžiavukite,” 
Šaukė Šimutis

Spalių 18-tą trijų lietuviškų 
sriovių viršylos šaukė masinį 
mitingą-prakalbas Brooklyne. 
Kadangi buvo skelbta, jog kal
bėsią Lietuvos “gyvybiniais 
reikalais,” tad nukiūtinau ir aš 
Apreiškimo par. salėn. Ma
niau, kad gal vardan Lietuvos 
gelbėjimo ir ponai bus priėję 
prie žmoniškumo, gal paskelbs 
bendrą darbą teikimui pagel
bos Lietuvos žmonėms.

Vienok po pradėjimo pro
gramos greit persitikrinau, jog 
buvo klaida manyti, kad ponai 
bent kada nors atleistų Lietu
vos žmonėms už 
tiems gaspadoriais 
to ir valios.

Ponas Bajoras,
dejas, po ilgo, ilgo laukimo 
ponų kalbėtojų (mitingas 
skelbta 7 :30, pradėtas apie 9- 
tą), pirmuoju perstatė poną 
Pijų Grigaitį, social-fašistišką 
Chicagos Naujienų redaktorių.

Ponas Grigaitis verkšleno ne 
blogiau už poną Goebbelsą, 
Hitlerio propagandos viršinin
ką. Tebeplepėjo ir tą Jonelio 
durnelio pasaką apie “išbadė
jusius, nuskurusius” raudonar
miečius. Esą, Tarybų Sąjungai 
nebuvę kitos išeities, kaip tik 
užimti Lietuvą 1940 metais, 
nes kitaip būtų nuvirtus tary-

ge vy
ri o va- 
Tary- 
nebe-

Besąlygine Motinos

vaikai užsi-
’’ Dar tan-

Ir motina

Retkarčiais išgirstame nuoti- 
kių, kad tėvai atmeta vaikus, 
jeigu tie susituokia ne pagal 
tėvų pasirinkimą. Tankiau pa
sitaiko atmetimų, kada jaunos 
meilės įkarštyje 
miršta, “paslysta.
kiau atsižadama tokios meilūs 
pasekmėje atsiradusių anūkų.

Visai ne taip protavo Mrs. 
William Maloney iš Grand Ra
pids, Mich. Jos sūnus kadaise 
rašė jai, kad jis pamylėjo an- 
glikaitę merginą.
tuojau pradėjo planuoti, kaip 
jinai atsiims pas savę būsimą 
marčią. Ypatingai jos pastan
gos padidėjo, kada sužinojo, 
jog jos sūnus žuvo 
mergina likosi nėščia 
malės santuokos. Kad 
neturi artimų savųjų,
tėvus ir tetą užmušė 
bombos.

terš, kuri nėra amerikiečio ofi- 
cialė žmona.

Prezidento Gražus Žygis
Visur kitur pralaimėjus, mo- 

tina kreipėsi į prezidentą Roo- 
seveltą. Prezidentas jos prašy
mo išklausė. Mažasis Kenneth, 
Mrs. Maloney mirusio sūnaus 
brangvardis, pereitą sekmadie
nį parskridintas iš Anglijos į 
New Yorką armijos transpor
tu. Ne bile kas dabar gauna 
teisę lėktuvais keliauti. Bet juk 
kūdikio tėvas Kenneth Malo
ney kaip tik ir padėjo gyvastį 
kare už teises visiems, tame 
skaičiuje ir mažajam žmogui. 
Jis mirė po atlikimo 101 misi
jos su lėktuvais ant priešo po
zicijų. Taigi, šešių mėnesių 
amžiaus našlaitis Kenneth ga
vo teisę keliauti oru. O moti
na Maloney su džiaugsmo aša
romis sutiko tą sunkią, bet 
brangią naštą — auklėti kūdi
kį sūnaus ir tos kitos moters, 
kurios jinai nepažino ii* nieka
da nematys. N.

Jį Atmetė Nuo Kariškos 
Tarnybos, Bet Jis 

Mirė Kare
Iš amerikiečių fronto prie 

Aachen pranešama, jog tame 
fronte mirė newyorkietis ko
respondentas ir džypso vairuo
tojas minoms suplėšius džypsą, 
kuriuomi jie važiavo. Jie grį
žę iš Aachen į spaudos kempę 
ir užvažiavę užminuotą kelią.

Vienas užmuštųjų yra Da
vid Lardner, 25 metų, dviejų 
vaikų tėvas, buvęs atmestas 
nuo kariškos tarnybos dėl silp
nų akių. Lardner rašė iš fron
to žurnalui New Yorker. Su 
jais keliavęs Russell Hill, 
Herald Tribune koresponden

tas, tik sužeistas.
Mirusiojo Lardner brolis 

James buvo padėjęs gyvastį, 
kariaudamas prieš fašizmą Is- V 
panijoj, 1938 metais.

Baigiasi Paroda
Penktadienį užsidarys viešų

jų darbų paroda, buvusi nuo 
pirmos gegužės, 500 Park 
Ave., New Yorke. Parodoma 
planai pokariniams viešiems 
darbams, kuriems Miesto Pla
navimo Komisija numato išleis
ti bilijoną su virš dolerių. Įžan
ga buvo nemokama.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko- 4 

miteto, Brooklyno Skyriaus, susirin
kimas įvyks spalių 26 d., 419 Lori
mer St. Pradžia 8 v. v. Prašome vi
sus Brooklyno Skyriaus narius da
lyvauti. — A. Mureika, sekr.

(251-152) x

kare, o 
be for- 

mergina 
nes jos 

naciu v

Lankėsi Laisvėje

tupimą pa
savo kraš-

vakaro ve-

binė valdžia. Kaip? Dėl ko? 
Ogi perteklingoj smetoniškoj 
Lietuvoj tie būriai raudonųjų 
būtų kiek norėdami prisipirkę 
laikrodėlių, drabužių, batų, 
kumpių ir kitų raudoniesiems 
savo krašte “nematytų” 
bių ir skanybių. Tomis 
nomis būtų užvertę visą 
bų Sąjungą. Jos žmones
atlaikydami tos smetoniškos 
“turtingo gyvenimo” pagundos 
būtų nuvertę Sovietus.

Nustebęs, kad po tos “išmin
ties” pasakymo suteškėjo tik 
apie tuzino moterų delnai ir 
Tiškaus su Kyrium, ponas Gri
gaitis neramiai apsidairė ir 
pradėjo graudesnę giesmelę. 
Esą, “dabar Lietuvai kritiš
kiausios dienos. Raudonoji 
žvalgyba žudanti visus lietu
vius.” Beišliksią tie, kurie (su 
Hitlerio palaiminimu) išbėgo 
į Švediją. Bet apsisukęs grau
džiai dadėjo, kad per kokią 
savaitę “žinių apie raudonąjį 
terorą nebebuvo ir gal nebe
ateis, nors pirmiau cenzūra jas 
praleido.” Amerikoje, esą, iš
leidžiama milijonai palaiky
mui raudonosios žvalgybos ir 
dėl to visko esą galima tikėtis.

(Bus daugiau)

Pirkite Karo Bonus!

Prasideda Pirmadienį Lapkr. 6 •
BtEVINS DAVIS in association with LORRAINE MANVILLE DRESSELHUYS

Presents —

FRITZ KREISLER’S
OPERETTA

Book by HARRY WAGSTAFF GRIBBLE 
k ARNOLD SUNDGAARD

Lyrics by JOHN LATOUCHE
Musical adaptation and arrangement by RUSSELL BENNETT 

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

TIKIETAI PARSIDUODA DABAR. forap|^X|2° w/eks
Mon., Tues., Wed. & Thurs. Evas.: Orch. $4; Mezz. $3. $2.50, $2; Bale. $1.50 
i $1. Fri., Sat. & Holiday Evas.: Orch. $5; Mezz. $4 & $3; Bale. $2, $1.50 
& $1. Wed. & S.-.t. Mats.: Orch. $3; Mezz. $2.50 & $2; Bale. $1.50 & $1. Opg. 
$10 to $2 [ell plus 20% tax) Mail Orders filled. Enclose self addressed 
stamped e.r.-

CENTURY Thea. 59th st—7th a*.. Phon, ci 7.3121

mergina mirė prie gimdymo. 
Nenuleisdama rankų, motina 
Maloney aplankė asmeniškai 
ir laiškais visas žinomas jai 
įstaigas, kad atsiimti kūdikį. 
Bet jai visur atsake, kad nė
ra įstatymo, kuriuomi einant 
būtų buvęs įleistas kūdikis mo-

Pirmadienio ryte užėjo į 
Laisvės įstaigą Antanas Lei- 
mon, iš Cleveland, Ohio. Jis 
užsimokėjo Laisvės prenume
ratą ir davė $3.50 Lietuvos 
žmonėms nupirkti dovaną.

Brooklyniečiai atsimena A. 
Leimoną, kaipo buvusį wil- 
liamsburgietį, kuris dirbo pas 
Kazį Degutį, Charles-Up-To- 
Date Barber Shop. Jis, pabu
vęs keletą dienų, vėl grįš į Cle
veland, nes ten dirba apsigy
nimo pramonėje. L. K.

Greer Garson ir Walter Pidgeon scenoj iš filmos 
Mrs. Parkington, rodomos Radio City Music Hall, 
6th Ave. ir 50th St., New Yorke.

Bronx teismabutyje pereitą 
pirmadienį tik vienas teisėjas 
Klapp nuteisė grupę asmenų 
štai už kokius “griekelius”:

Vieną sub vės rūkorių pa
siuntė dieną atsėdėti kalėjime.

Dvi moteris nubaudė už iš- 
dulkinimą skudurinių šluotų 
per apartmento langą.

Devyni šunų savininkai nu
bausti po $5 už palaidus šu
nis po prižadėjimo juos prista
tyti į šunų globos draugiją 
kvarantinai arba sunaikinimui. 
Jeigu to atlikti būtų nesutikę, 
būtų buvę bausti po daugiau, 
kad padengti šunų sugaudymo 
lėšas.

Savininkas
Kainos
Avenue

1 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. 9 BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Jubilejinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

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

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

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

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kadaz 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.
j Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508
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J STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

2 282 UNION AVE. BROOKLYN 2
2 Tol. EVergreen 4-9612 2
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FOR THOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo 

ir
$19-95 
aukštyn

Vyriškas $10.95 
žiedas 

ii aukštyn

birthstone
,Žiedal $(}.95

ii aukityn

Už Mažus 

Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums
KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime {vairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
gruen 

longines 
JULES 

JURGENSEN

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

Jeweler
AD ARA VAKARAIS
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