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Pereitą sekmadienį teko kal
bėti Philadelphijoj. Tai buvo 
prakalbos pagalbai Lietuvos 
žmonių, kurie tiek daug nu
kentėjo nuo barbarų hitleri
ninkų. Ateidami į prakalbas, 
kai kurie žmonės atnešė ir 
pundus drabužių, kurie bus 
pasiųsti Lietuvos žmonėms.

Aukų surinkta $937. Dauge
lis aukavo po $10 ir daugiau. 
Rodosi, pora žmonių buvo, ku
rie paaukavo net po $100.

Taip nuoširdžiai remia Lie
tuvos liaudį pažangūs lietuviai 
amerikiečiai. Jie žino ir su
pranta, kad kiekvienas doleris, 
kiekvienas drabužis bus dide
lė pagalba mūsų 
liams, sesutėms 
Lietuvoje.
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Amerikiečiai Paėmė Dar 14 
Miestu bei Miesteliu Leyte

Vogoniai pi-1 J

Ir Užėmė 3 Filipinų Salas

tėvams, bro- 
ir giminėms

Draugai J. O.
nigais aukavo $25. Už nedaly
vavimą dienraščio Laisvės pik-i 
nike “bausmės” pasimokėjo $5 
ir $20 aukavo pagalbai lietu- Lcyte ] 25. _ Gene. 
vių raudonarmiečių, kurie did- rolo MacArthur0 kariuome- 
vyriška> kovodarm, .syien su| atgmg j dar 14 
Raudonąja Armija, išlaisvinot 
Lietuvą ir laisvina kitus kraš
tus. Maistu ir kitais dalykais
jie aukavo apie $50, taip, kad j F dipinų salyno, 
bendrai jų auka yra apie $75.

Drg. A. Degučiai, seniau 
gyvenę Chesteryj, o dabar gy-' 
venanti Philadelphijoj, pasi
mokėjo $10 “bausmės” už ne
dalyvavimą Laisvės piknike. 
Tai puikus supratimas reikš
mės darbininkiškos ir demo
kratinės spaudos.

šiose prakalbose kalbėjo ir 
Lietuvių Nepriklausomos Pa
rapijos kunigas Žitas. Kunigas 
žitas labai nuoširdžiai išreiškė 
nusistatymą teikti pagalbė Lie
tuvos žmonėms. Jis sakė, kad 
patsai rūpinsis .aprengti nors: 
vieną Lietuvos gyventoją. Jis 
sakė, kad dirbs pagalbos dar
bą, kiek tik jo spėkos ir lai
kas leis.

miestų bei miestelių Leyte 
'saloje, vidurinėje dalyje 

Pajūrinį 
^savo frontą prieš japonus 
'amerikiečiai pailgino iki 25 
'mylių. Nuo įsiveržimo die
nos tenai iki šiol jankiai 
užmušė jau daugiau kaip 
3,000 priešų.

Associated Press 
kad amerikiečiai dabar už
ėmė ir San Pablo miesto 
lėktuvų aikštę.

Neoficialiai pranešama, 
kad Jungt. Valstijų kariai 
su plaukiančiais tankais

rašo,

Gen. de Gaulle 
Gaus Užšaldy

tą Turtą
Washington. — Jungti -daro Philadelphijo.įe i . _ .. .

Romos kataliku ku- nlU Valstijų vyriausybe iki 
------ - išiol laikė “užšaldžius apie 

Franci jos

O ką 
lietuviai 
nigai? Jie atkalbinėja žmones I-;-; ----
nuo Lietuvos žmonių pagalbos, bilioną. dolerių 
Ar tai taip jie pildo Kristaus aukso ir kitos nuosavybės, 
prisakymą “mylėk artimą”? lengvai paverčiamos į dole- 

★ ★ ★ Irius.
Kadangi Amerika, Sovie

tai ir Anglija jau pripažino 
generolo de Gaulle’o Fran- 
cūzų Komitetą Tautai Va
duoti kaipo laikinąją Fran
ci jos valdžią, tai Amerikos 
vyriausybė leis de Gaulle’o 
valdžiai naudoti buvusį už
šaldytą Franci jos turtą. 
Taip išsireiškė Amerikos 
valstybės vice - sekretorius 
Stettinius.

Hitlerio razbaininkai pra-j 
džioje karo juokus darė iš 
Raudonosios Armijos ir parti
zanų. Dabar rėkia, kad “pek
liška Raudonosios Armijos jė
ga užgriuvo ant Rytų Prūsi
jos.” Naciai su panieka žiūrė
jo į darbo žmonijos pasaulį ir 
už tai nusisuko sau sprandą.

Nusisuks sprandą ir tie, ku
rie vis dar laukia darbininkiš
kos - demokratiškos tarybinės 
tvarkos pražūties.

Prie Stalingrado Hitleris tu
rėjo sutraukęs 50,000 savo rai- 
tarijos. Jis manė, kaip paims 
Stalingradą, tai jo tankai ir 
raitarija pasileis apsupimui 
Maskvos. Bet ne Maskvą jie 
apsupo, o Raudonoji Armija 
apsupo Hitlerio armiją. Iš na
cių konnicos liko tik balnų ir 
kanopų didžiausias kalnas, o 
arklius patys naciai suodė!

Maskva. — Sovietai vi
suose frontuose spal. 23 d. 
sunaikino bei išmušė iš vei- 

i kimo 131 vokiečių tanką ir 
nušovė 47 jų lėktuvus.

Dabar ir Hitleris kalba apie 
vokiečių partizanų karą prieš 
Jungtines Tautas. Iš to užma
nymo nieko neišeis. Kad vesti 
partizanišką karą, tai reikalin
gas liaudies pasiryžimas, pasi
šventimas, pasiaukavimas, ži
nojimas, kad ji kovoja už tei
sybę, teisingus reikalus ir už 
savo tautos laisvę.

Vokiečiai — hitlerininkai ve
da razbaininkų ir pavergėjų 
karą. Jie ryžosi pavergti ir iš
naikinti kitas tautas. Jie degi-

Raudonieji lakūnai vėl 
puolė Gumbinę, Insterbur- 
gą ir Angerappą, Rytinėje 
Prūsijoje.

JANKIAI NUSKANDINO 4 
JAPONU KARO LAIVUS, 

SUŽALOJO 12 k IT!

Vokiečiai Rytinėje Prūsijoj 
Desperatiškai Ginasi, Bet 
Sovietai Triuškina Juos

prasiveržė per vienos my
lios pločio jūrinę San Jua- 
nico “rankovę” iš Leyte 
salos į kitą gretimą didelę 
salą Samar; o per jūros są
siaurį į šiaurvakarius nuo 
Samar guli jau didžiausia 
Filipinų sala Luzon, kurioj 
stovi Manila, Filipinų sos- 
tamiestis.

Į rytus nuo Leyte ameri
kiečiai nušlavė japonus nuo 
Homonhon salos ir užėmė 
Dinagat ir Suluan salas.

Leyte saloje jankiai nu
bloškė japonus tris mylias 
i vakarus ir šiaurvakarius 
nuo savo užimto Taclobano, 
tos salos sostamiesčio.

Čechoslovakijoj

Paėmė Chustą
London, spal. 25. — Rau

donoji Armija Čechoslova- 
kijoj šturmu atėmė iš ven
grų ir vokiečių stambų mie
stą Chust su geležinkelio 
stočia, taip pat Mukacevo 
ir Uzhorod miestelius ir 10 
kitų gyvenamųjų punktų, 
Karpatų Ukrainoje, kaip 
kad vadinama rytinė Če- 
choslovakijos dalis.

Tapo suimta 380 priešų 
karių ir pagrobta 13 vokie
čių kanuolių ir 40 kulko
svaidžių.

40,000 Pabėgusių Ispanijon 
Naciu Susibūrė į Armiją

London.—Paryžiaus spau
da rašo, kad apie 40,000 vo
kiečių karių, perbėgę iš 
pietinės Franci jos į Ispani
ją, ten “vėl persiorganizavę 
į reguliarę, pilnai ginkluo
tą armiją”, nors Ispanija, 
kaipo “bepusiška” šalis, tu
rėjo juos nuginkluoti ir in
ternuoti kaip belaisvius.

RUMUNIJOS VALDŽIA NEGRĄŽINA 
ŽYDAMS TEISIŲ IR NUOSAVYBIŲ

Istanbul. — Kai Rumu
nijos valdžia pirm šešių sa
vaičių pasirašė pertaikos 
sutartį su talkininkais, ji
nai pasižadėjo pripažinti 
žydams lygias teises, kaip 

į ir rumunams piliečiams. 
I Valdžia formaliai atšaukė 

nokitų" tautų” žmones. Jie žudė i fa?is?’i išleistus įstatymus 
civilius, moteris ir vaikus. Ir Pf1®8 žydus, bet ir dabartį- 
jie nėra tinkami vesti šventą! rnai valdininkai negrąžina 
partizanišką karą. Prie to, ir žydams užgrobtų nuosavy- 
Vokietijos mažas plotas nelei- bių, net mokyklų, prieglau- 
džia išvystyti sėkmingą parti- dų ir ligoninių. Rumunai 
zanų karą.

(Tąsa 5-me pusi.)
tebenaudoja žydų namus ir 
kitokių nuosavybę. Valdžia

nekreipia dėmesio į atsi
šaukimus išleist įstatymą, 
kuris priverstų samdytojus 
sugrąžint žydam buvusius 
jų darbus ir profesijas.

Rumunų fašistai ir naciai 
pirmiau išžudė 120,000 žy
dų. Dar liko 150,000 jų, bet 
ir po karo paliaubų žydai 
priversti badant, šalt ir 
nykt, nuo džiovos ir kitų 
ligų. Rumunijos žydų va-’ 
dai, todėl, šaukiasi greitos 
maisto ir kitų reikmenų 
pagelbos iš Jungtinių Vals
tijų.

Perlų Uostas, spal. 25. — 
Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai, pakildami nuo savo 
lėktuvlaivių, nuskandino 
bent 1 didžiulį Japonijos 
lėktuvlaivį (lėktuvų nešio
toją), du šarvuotlaivius ir 
vieną naikintuvą ir sužalo
jo tuziną kitų karinių prie
šų laivų. Tapo apšlubinta 5 
ar 6 japonų karo didlaiviai, 
du dideli lėktuvlaiviai ir 
keli kiti kariniai jų laivai. 
Kartu Amerikos lakūnai su
naikino 150 Japonijos lėk
tuvų.

Japonai taip pavojingai 
sužalojo amerikinį lėktuv
laivį Princetoną, 10,000 to
nų, kad patys amerikiečiai 
jį nuskandino. Princetono 
oficieriai ir 1,227 jūreiviai 
tapo išgelbėtai Nepraneša
ma apie jokius kitus Ame-

rikos laivų nuostolius.
Japonai pripažįsta, kad 

amerikiečiai nuskandino 2 
Japonijos šarvuotlaivius ir 
1 naikintuvą. Priešai, be jo
kio patvirtinimo, giriasi, 
būk jie nuskandinę bei su
žaloję 16 karinių Amerikos 
laivu, c

Mūšis 
karus, 
šiaurius 
Jis dar
karo laivai tiesioginiai kol 
kas nesusidūrė su Japoni
jos laivais. Iki šiol tik lėk
tuvai teveikė iš abiejų pu
sių.

Bent 100 didžiausių Ame
rikos bombanešių pleškino 
karinius punktus pačios 
Japonijos pietinėje saloje 
Kyušu.

raudonarmiečiai 
atėmė iš vokiečių 
14 aptvirtintų gy-

įvyko į pietų va- 
šiaurvakąrius ir 
nuo Leyte salos.

tęsiasi. Amerikos

London, spal. 25. —Rau
donoji Armija atkakliai 
skina sau kelią per miškus 
gilyn į Rytinę Prūsiją dau
giau kaip 35 mylių ilgio 
frontu.

Vakar 
Prūsuose 
dar bent
venamųjų punktų, kuriuos 
naciai desperatiškai gynė. 
Sovietų kariai tą dieną, be 
kitko, užėmė Šurgupkėnus, 
6 (amerikinės) mylios į 
pietų rytus nuo Gumbinės, 
ir Trakėnus, 9 mylios į ry
tų pietus nuo jos.

Gumbinė yra keturių ge
ležinkelių ir keleto plentų

ISPANIJOS RESPUBLIKIE- 
ČIAI SAUKIA GYVENTOJUS 

SUKILTI PRIES FRANKO
London. — Ispanijos res

publikiečiai per savo slaptą 
laikraštį Conquest (Užka
riavimas) šaukė gyventojus 
sukilt ir nuverst fašistinę 
gen. Franko diktatūrą. Tas 
laikraštis esąs leidžiamas 
Madride, Ispanijos sostinė
je.

Respublikiečiai atsišaukė 
ir į ispanų armijos oficie- 
rius, kad petys petin eitų 
išvien su žmonėmis prieš 
Franko.

Pranešimai iš Paryžiaus 
teigia, kad respublikiečiai 
partizanai jau gavę oficie- 
rių iš Franko armijos. Sa
koma, jog partizanų kova 
prieš fašistus išsivysto ir 
Andalūzijos, Eštremaduros 
ir Galicijos provincijose, o 
ne vien šiaurėje, Pirinėjų 
kalnų ruože, kuriais Ispa
nija rubežiuojasi su pietine

Franci ja.
Berlyno radijas pasakojo, 

kad Franko kariuomenė 
sunaikinus 4,000 respubli- 
kiečių partizanų. Ispanijos 
fašistai skelbia, kad jie at
griebę nuo partizanų Cane- 
jad miestą ir Aran klonį. 
Pirinėjų kalnų srityje.

MASINIAI ŽUDOMI CIVI
LIAI LENKAI

Maskva, spal. 25. — Len
kų Komitetas Tautai Va
duoti paskelbė, jog vokie
čiai spalių 14 d. suvarė Į 
mirties kambarius ir nuo
dingomis dujomis nužudė 
12,400 lenkų moterų, vaikų 
ir silpnų vyrų, atgabentų 
iš Varšavos j Oswiecim sto
vyklą. Tinkamus darbui vy
rus naciai išgabeno Į Vo
kietiją.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELE
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P. P. Pilėnas, Philadelphia ........................
M. Svinkūnienė, Waterbury......................
P. žirgulis, Rochester.................................
ALDLD 2 kp., So. Boston..........................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport 
A. Balčiūnas, Brooklyn .............................
Ig. Urbonas, Great Neck .........................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester ...............
V. J. Stankus, Easton . .r.,...........................

(Tąsa 5 puslapy j)

1923
1246
953
506
493
488
435
416
401
330

Laisvei Reikia Pagelbinio Darbinįnko
Laisvės spaustuvei reika- kas. Kreipkitės į 427 Lori- 

lingas pagelbinis darbinin- mer St., Brooklyn, N. Y.

Klaipėda Viso
mis Pusėmis

Apsupta
London, spal. 25. — So

vietų kariuomenė visomis 
pusėmis apsupo Klaipėdos 
miestą ir puola 
jame.

Jau pirmesnis 
pranešimas* sakė, 
donoj i Armija

vokiečius

Maskvos 
jog Rau- 
atvadavo

mazgas, skersai tiesioginio 
kelio į Insterburgą-Įsrutį ir 
Karaliaučių.

Oficialis Maskvos prane
šimas sako:

Į pietus ir pietų rytus 
nuo Suvalkų miesto, Sovie
tų kariuomenė prasigrūmė 
per miškus ir tarpežerius 
ir užėmė Augustavą (aps
kričio miestą) su didele ge
ležinkelio stočia. Sovietų 
kariai šioje srityje taip 
pat užėmė tris kitas gele
žinkelio stotis — Poddubo- 
vek, Plocišno ir Ščepki—ir 
paėmė 50 kitų gyvenamųjų 
vietų.

(Augustavas, Suvalkijos 
miestas, buvo Lenkijos val
domas pirm dabartinio ka
ro. Tas miestas strateginiai 
svarbus dar tuom,.
jį eina Augustavo kanalas.) 

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Gręsia Apsupt 8 
Nacių Divizijas

Francija, spal. 25. — An
glai įsiveržė į Hertogen- 
bosch miestą, geležinkelių 
ir plentų centrą, šiauriniai-

visą Klaipėdiją, apart Klai- |rytmeje’ Holandijoje, Pieb" 
pėdos miesto ir keleto kai-
mų artimoje jo apylinkėje. 'Neoficialiai

Rytinės Prūsijos srityje
mūšiai siaučia 150 mylių il
gio frontu.

Italijoje Amerikiečiai 
Užėmė Belmonte

niame Meuse upės šone. 
________ i p r a nešama, 
kad tas miestas jau užim
tas.

Kanadiečiai dar pasi- 
grūmė artyn Antwerpo, 

Belgijos uostamiesčio.
Vakarinėje Holandijoj ir 

Schelde upės žiočių srityje 
anglai gręsia apsupt bei su
naikint 60 iki 70,000 nacių, 
likučius jų aštuonių divizi-Roma, spal. 25. — Vidu

riniai - šiaurinėje Italijoje • 
amerikiečiai, besiartindami ■ _________
prie Bolognos didniiesčio, | SUOMIAI AREŠTUOJA 
per žiaurius mūšius atėmė ................... .
iš nacių tvirtoviškai ap- 
drūtintą Belmonte kalną. 
Tuo tarpu anglai iš rytų 
pusės pradeda mušt šonan 
vokiečius, pastojančius ke
lią į Bologną.

KARO KRIMINALISTUS 
Stockholm. — Sakoma, 

kad Suomijos valdžia suė
mus kelis karinius krimi
nalistus, nusikaltusius žiau
rumais prieš Sovietų karius 
bei civilius.

. PREZIDENTAS KALBĖS PER RADIJĄ 
PHILADELPHIJOJ IR CHICAGOJ “

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas penktadienio 
vakare, spalių 27 d., kalbės 
didžiuliame masiniame su
sirinkime Shibe Parke, Phi
ladelphijoj. Jis ypač atrems 
Thomo Dewey’o ir kitų re- 
publikonų išmislus ir prie
šiškų laikraščių klastas, ku
rie iškraipo prezidento pa
reiškimus. — Iš prez. Roo- 
sevelto kalbų jie išpeša vie
ną kitą atskirą žodį, veng
dami pilnų sakinių, ir tyčia 
klastuoja prezidento kalbų 
prasmę.

Pranešama, kad pirm sa
kydamas radijo kalbą Phi- 
ladelphijoj prez. Roosevel- 
tas per tris valandas apva- 
žinės Philadelphiją, Cam- 
deną, gal ir kitus priemies
čius.

Šeštadienį spalių 28 d. jis 
kalbės Chicago j e, Soldiers 
Field aikštėje. Numatoma, 
kad prezidentas taip pat 
staptelės Clevelande ir De
troite ir sakys bent trum
pas kalbas. Jis yra pasiža
dėjęs ir Bostone kalbėt lap
kričio 4 d.
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prieš karą. Prieš šitas pastangas kyla 
darbo žmonės, vadovaujami komunistų 
ir kairiųjų socialistų.

Kur link pakryps de Gaulle, dabar 
sunku pasakyti. Darbininkų judėjimas 
vis daugiau ir daugiau reiškia nepasi
tenkinimo de Gaulle svyravimu tarpe 
“kairės” ir “dešinės”. Amerikos, Angli
jos ir Tarybų Sąjungos pripažinimas de 
Gaulle valdžios neišsprendžia šių be ga
lo svarbių klausimų. Jie pasilieka pa
tiems Francijos žmonėms išspręsti ir jie 
turės būti išspręsti anksčiau ar vėliau: 
arba Francija bus tvirta, laisva, pažan
gi demokratinė respublika, kurios gyve
nime dominuojantis žodis priklausys dar
bo žmonėms, arba ji vėl pateks į prieš
karinių plutokratų rankas, kurie vėl ves 
tą didžią tautą į nelaimę ir pražūtį!

Kas Ką Rašo ir Sako
NORI, KAD FRANCIJA

BŪTŲ “TILTAS”
New Yorko

“Post” labai
dienraštis 

džiaugiasi, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Tarybų Sąjungai ir Anglija 
pripažino d e 
vyriausybę

Petras Cvirka

Vokiškas Numeris

Senatoriaus Bali Pasirinkimas
Nepaprastai svarbų ir drąsų žygį pa

darė republikonas senatorius Bali iš Min
nesota. Jis pasakė, kad jis balsuos už 
prezidentą Rooseveltą lapkričio 7 dieną. 
Jis sako, kad jam pasirinkimas aiškus. 
Tiktai demokratų ir Roosevelto vadovy
bė padės pamatus pastoviai taikai. De
wey nedrįso savo poziciją atvirai ir aiš
kiai pasakyti. Apie jį susispietę izoliaci- 
ninkai jam neleistų, jeigu jis ir norėtų, 
vesti Ameriką į tokią tarptautinę taikos 
organizaciją, kuri tikrai ir efektingai 
galėtų suvaldyti agresorius ateityje ir 
išgelbėtų žmoniją nuo naujos katastro
fos.

Nėra abejonės, kad šis senator. Ball 
žygis reikš labai 
giau republikonų, 
Willkie pasekėjų, 
velto kandidatūrą. Spėjama, kad Bali 
pozicija nukreips visą Minnesotos valsti
ją Roosevelto pusėn, nors Thomas De
wey buvo visai įsitikinęs, kad jis Minne- 
sotą jau turi savo kolumnoje.

daug. Laukiama dau- 
ypatingai nabašninko 
pasisakant už Roose-

Francijos de Gaulle Valdžios 
Pripažinimas

Padarytas labai didelės svarbos isto
rinis nutarimas. Amerika, Anglija ir Ta
rybų Sąjunga pripažino gen. de Gaulle 
vadovaujamą de facto valdžią laikina 
Francijos valdžia. Prie jos bu§, paskirti 
tų kraštų ambasadoriai. Ji pairha į savo 
rankas pilną ir oficialę kontrolę išlais
vintų Francijos sričių, su Paryžium kai
po sostine.

Tai Francijos atgiminias bei prisikėli
mas naujam gyvenimui. Savo naminių 
priešų išduota ir išlaukinių priešų už
pulta, ji buvo viena pirmutinių kraštų 
suklupti po nacių vergija prieš ketvertą 
metų. Tas vergijos jungas buvo žiaurus 
ir sunkus. Bet francūzų tauta neatidavė 
priešui savo sielos, neatsisakė teisės ko
voti už gyvybę ir ateitį. Generolas de 
Gaulle buvo žmogus, kuris nenuleido 
rankų, neišdavė savo žmonių mirtinajam 
priešui, pasmerkė savuosius parsidavė
lius ir iškėlė Francijos kovos vėliavą 
tarptautiniu maštabu.

Tuo tarpu pačioje Franci joj prasidėjo 
nelygi kova su žiauriuoju priešu — vo
kiškais okupantais ir savaisiais nevido
nais ypatose Laval, Petain ir visos tos 
išgamiškos Vichy klikos. Tos kovos prie
šakiu atsistojo Francijos komunistai. 
Pogrindinis priešinimosi judėjimas virto 
galinga jėga ir kai pagaliau Talkininkų 
jėgos prieš keletą mėnesių išsikėlė 
Francijon į Normandiją ir atidarė ant
rąjį frontą prieš hitlerinę Vokietija, vi
sos gerosios, sveikosios, drąsiosios fran
cūzų tautos jėgos pakilo mirtinon kovon 
su priešu. Ta pagalba, kurią francūzų 
slaptoji armija suteikė Amerikos, Brita
nijos ir de Gaulle jėgoms, apvainikavo 
francūzų tautą nemirtina garbe.

Šiandien beveik visa Francija jau iš.- 
laisvinta! Francijos žmonės tampa savo 
krašto viešpačiais.
. Žinoma, šis trijų didžiųjų valstybių 
koalicijos pripažinimas dar neišspren
džia visų Francijos klausimų. Franci j ai 
.tebereikia kariauti galutinam viso kraš
to išlaisvinimui ir padėjimui Talkinin
kams pribaigti Vokietiją. Tuo tarpu turi 
būti pravestas išlaisvintų sričių apvaly
mas nuo išdavikų ir nacių bendradarbių, 
kurių, kaip pasirodo, pilni kampai. Jie 
areštuojami, teisiami ir baudžiami. Dau
gelis jų jau užmokėjo už savo ’krimina- 
lystes aukščiausią kainą. Be to, Franci- 
joj klasių kova nebaigta. Buržuazija 
stengiasi vėl visą valstybės aparatą pa
sigrobti į savo rankas ir sugrąžinti savo 
viešpatavimą tokioj farmoj, kokioj buvo

Moteriškė Piktais Norais ir Nesu
valdomu Liežuviu

Apie Thomas Dewey kandidatūrą su
sispietė visos pikčiausios Amerikos spė
kos. Viena iš tų yra Jungtinių Valstijų 
Kongreso narė iš Connecticut valstijos 
Clare Boothe Luce, žmona leidėjo žur
nalų ‘Time”, “Fortune” ir ’’Life”. Dabar 
ta moteriškė važinėja su prakalbomis ir 
agituoja už Dewey. Ji, žinoma, turi pil
ną teisę taip daryti.

Bet agitacija už Dewey jinai nepasi
tenkina. Ji pasidarė republikonų parti
jos specialiste plūsti Rooseveltą ir visus 
jo pasekėjus.<Ypatingai ji nori “išgelbė
ti” demokratų partiją ir visą Ameriką 
nuo komunistų, nuo Browderio, nuo Hill- 
mano ir nuo Piliečių Politinės Veiklos 
Komiteto. Ji nėra pasakius nei vienos 
prakalbos, kurioje nebūtų apspjaudžius 
minėtų žmonių ir judėjimų.

Viena iš juodžiausių ir pikčiausių tos 
moteriškės prakalbų buvo pasakyta spa
lių 21 dieną Bostone. Nebeužteko jai pa
leisti Roosevelto adresu melo, kad būk 
jis pasakęs prieš Chicagos demokratų 
konvenciją, “Clear everything with Sid
ney”. Ponia Luce surado, kad jau visa 
demokratų partija faktinai esanti pate
kus į komunistų ir Hillmano kombina
cijos rankas. Hillmanas jai blogesnis net 
ir už komunistus. Prezidentas Roose vel
tas esąs tiktai Hillmano įrankis. Ir Hill
manas jau esąs tiktai Tarybų Rusijos 
agentas! Todėl, p. Luce šaukė: “Jeigu 
Franklin Rooseveltas būtų vėl išrinktas* 
prezidentu, kaip gi jis galėtų susikalbė
ti atvirai ir pilnai su Tarybų Rusija? 
Nes juk būtų žinoma, kad jis, turėdamas 
reikalą su Rusija, turi reikalą su ta ša
limi, kuri turi galią padaryti ant jo na
mie politinį spaudimą pagalba baloto dė
žutės.” Vadinasi, Hillmano vadovauja
mas Piliečių Politinės Veiklos Komite
tas yra Tarybų Rusijos instrumentas 
nustatyti Amerikoje naminę politiką!

Tai yra provokatoriškas ir bjaurus 
plepalas politiniai pagedusios moteriš
kės, kuri neima atsakomybės už savo 
žodžius, kuriai rūpi išprovokuoti pasida
linimą tarpe Amerikos, Anglijos ir Ta
rybų Sąjungos ir tuomi, aišku, patar
nauti didžiajam žmonijos priešui —Hit
leriui !

Neigi ponia Luce yra vienintelė Dewey 
šalininkė, kuri užsiima ta labai pavojin
ga misija. Republikonų kandidatas į vi
ce - prezidentus Bricker taip pat hitle
riškai grūmoja Amerikai Hillmano ir 
Browderio baubu, jeigu Rooseveltas vėl 
būtų išrinktas prezidentu. O tas tik pa
rodo, ko būtų galima laukti Amerikoje, 
jeigu republikonų kandidatai rinkimus 
laimėtų ir taptų neginčijamais Amerikos 
laivo kapitonais ateinančiais keturiais 
metais. Luce ir Bricker prakalbos turėtų 
pamokinti piliečius lapkričio 7 dieną pa
naudoti savo demokratinę privilegiją tę
simui prezidento Roosevelto vadovybės.

Tokis Tokius Pažįsta
•Aną dieną mes citavome p-nios Tys- 

liavienės rašinį, kuriame ji pasisakė 
prieš tą $25,Q00 vertės “informacijų 
centrą,” vadovaujamą fašistų. To cen
tro “veikėjai” skundėsi, kad jie su savo 
fašistine propaganda negali įeiti į ang
liškąją spaudą dėl to, kad neturį pinigų, 
kuriais galėtų “patepti” angliškos spau
dos korespondentus.

Pasirodo, kad centro vedėjai, matyt, 
pinigų jau bus gavę ir vieną tokį sava- 
mintį jau “patepė.”

Praeito ketvirtadienio New York 
“World-Telegrame” Isaac Don Levine, 
nenuilstantis Tarybų Sąjungos plūdikas, 
išstojo su straipsniu, kuriame naudoja-
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Gaulle 
Franci

jos laikina valdžia. Mat, šis 
dienraštis jau seniai reika
lavo tokio pripažinimo. To
dėl jis mano, kad jo pastan
gos prisidėjo prie to žygio 
paskubinimo.

Toliau dienraštis išve- 
džioja:

“Tuo žygiu laimėta dau
giau, negu de Gaulle, dau
giau, negu Francija. Jis ir 
jojo grupė yra simbolis ne tik 
atgimusios Francijos; jie yra 
gyvas simbolis Europos žmo
nių kovos už demokratiją.

“Pripažinimas dę Gaulle 
reiškia, kad mes nusprendė
me turėti reikalą su žmonė
mis. Francijos atsitikime ta
po padėta į šalį i troškimas tų 
valstybininkų, kurie nori ma
tyti Europoje visą eilę kon- 
servatyviškų valdžių, stovin
čių tarp fašistų ir demokratų.

“Laisvė nėra ta panelė, 
kurią būtų galima vesti pa
rinktu keliu, kuri sustos, kai 
bus pasakyta sustoti, užsi
čiaups burną, kai bus įsaky
ta užsičiaupti. Laisvė Fran- 
cijai reikš laisvę Italijos, 
Graikijos, Ispanijos žmo
nėms. Ta idėja plėtosis.

go padalinimo tarpe rytų ir 
vakarų. Tai dirbtinas pada
linimas. Kol toks padalini
mas viešpataus žmonių 
galvose, tol pakils hitleri
niai demagogai ir užkurs 
pasaulį naujais karais.

Mes irgi džiaugiamiesi, 
kad didžioji koalicija pripa
žino de Gaulle vyriausybę 
laikina Franci jos valdžia, 
bet nesutinkame su “Post” 
skiriama Franci jai role po
kariniam gyvenime. Franci- 
jos, kaip ir visų kitų pa
žangių, laisvę mylinčių 
tautų rolė bus saugoti žmo
nių laisvę, gerinti paprasto 
žmogaus būklę, budėti ir 
neleisti pakilti agresoriams, 
pagelbėti daugiau ekonomi
niai atsilikusioms šalims 
pasivyti aukščiau ekonomi7 
niai pakilusias šalis.

Klausimai ir Atsakymai

rašoma, kad ki- 
Lietuvos žmonių 
neduos surinktų 
pakol Lietuvoje 

jiems palanki 
jeigu tokios val

Klausimas.
Laisvėje 

tos srovės 
nešelps ir 
drapanų, 
neįsisteigs 
valdžia. O
džios nesulauks, tai kur jie 
dės tas drapanas? Juk už 
metų kitų Lietuvos žmonės 
tų skudurų nebepriims, nes 

Yra ir daugiau išdavų iš jie ?aus iš killl broliškų ša- 
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buvusi mažų tautų, centru/ 
bus puikioj pozicijoj parody
ti joms, kaip įsteigti demo
kratiją, kaip išvengti kraštu- 
tinybių.

“Pripažinta, Francija, gali 
lošti labai svarbų vaidmenį 
Europos ekonominiam atgi
mime. Jinai gali tapti ekono
miniu Vakarų Europos cen
tru, užtvaru vokiečių agresi
jai.

“Pripažinta, Francija gali 
tapti tiltu tarpe Rusijos ir 
vakarų. Josios politine ir eko
nomine filozofija stovi beveik 
visiškai viduryj tarp Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų, iš vie
nos pusės ir Sovietų, iš kitos 
pusės. Jinai supranta abi pu
si ir turi abiejų pusių pasi
tikėjimą.

“Mums gi tokių tiltų rei
kia. Didžiausia Europos tra
gedija 1939 metais buvo ta
me, kad tokio tilto nebuvo. 
Nūnai, Francijoj, mes turi-! 
me tokį tiltą.” (“Post,” spa
lių 24 d.).

Reikia žinoti, kad “New 
York Post” yra liberalų-1 
socialistų laikraštis. Todėl 
šiame dienraščio džiaugs-; 
me pilna taipgi klaidingų 
ir pavojingų filozofijų. Ta
sai “Posto” siūlomas “til
tas” labai panašus į prieš
karinių Hooverių ir Cham- 
berlainų “sieną” tarpe “bol-Į 
ševizmo ir demokratijų” — 
tarpe rytų ’’barbarizmo” iri 
vakarų ’’civilizacijos”. Jau 
žinoma, prie ko privedė ši
ta siena, kaip tapo išauklė
ta fašistinė pabaisa, kuri i 
skandina šiandien pasaulį 
kraujuose. Pati Francija 
vargiai sutiks būti ‘tiltu”, 
per kurį vakarai vaikštinė
tų į rytus, o rytai į vaka- j 
rus, Anglija ir Amerika iš 
vienos pusės, o Tarybų Są
junga iš kitos pusės.

Ateities pasaulis turėtų 
būti be sienų ir be tiltų tar
pe tautų. Nei viena tauta 
neturėtų būti padaryta šie- i 
na bei tiltu ant pavojin-jmis.

lių ir savoje šalyje pradės 
gaminti drapanas masiniai. 
Mano krautuvėn ateina 
darbininkų iš audeklinių 
dirbtuvių. Jie sako, kad mes 
gaminame dėl Rusijos, au
džiame audeklus. Gali dirb
ti dieną ir naktį, kad tik ta
vo spėkos leidžia. Prašau 
paaiškinti šį dalyką.

Jk S. Rainys

Atsakymas.
Dabar jau aišku, kad ka

talikų, menševikų ir sanda- 
riečių Bendrasis Fondas 
nešelps Lietuvos žmonių. 
Jie savo biudžete skiria di
džiules krūvas pinigų šel
pimui pabėgėlių Pietų A- 
merikoje ir kitur, kur jų 
beveik nėra. Taipgi jie 
siunčia tūkstančius dolerių 
dabar išbėgusiems iš Lietu
vos hitlerininkams ir kri
minalistams, kurie kada 
nors bus sugrąžinti Lietu
von ir pastatyti prieš liau
dies teismą. Bendrasis 
Fondas dabar juos šeria 
amerikiečių aukomis!

Kas liečia drapanas, tai 
irgi jie žada jų nesiųsti 
Lietuvon, jeįgu Lietuvoje 
pasiliks socialistinė san
tvarka, O kad ten tokia san
tvarka pasiliks, tai niekas 
neabejoja.

Vadinasi, jie renka dra
panas ir deda jas kandžiom 
suėsti. Tai yrą apgaudinėji
mas Amerikos lietuviu ir 
sunkus nusidėjimas prieš 
lietuvių tautą; O jie tai da
ro tam, kad pakenkus Lie
tuvai Pagelbės Teikimo Ko
miteto rinkliavai drapanų ir 
čeverykų Lietuvos žmonėm.

Galimas daiktas, kad tas 
drapanas jie bandys par
duoti ir sau gražaus biznio 
pasidaryti. Juk panašų 
šmugelį po Pirmojo Karo 
panašaus plauko žmonės 
varė Lietuvoje su ameri
kiečių pasiųstomis drapano-

si Pakšto-Jurgėlos centro medžiaga. Don 
Levine rašo apie “į Sibirą tremiamuo
sius,” apie “ruskiais” apgyvendinimą 
Pabaltijo kraštų; jis rašo ftaip, kaip ra
šė Jurgėla ir Pakštas!

Ponas Don Levine kadaise buvo 
Hearsto spaudos bendradarbis, dabar jis

imas tvarkyti, sėdęs vakare, 
parėmėme! vidurnaktį jau baigiau

L-l. •____ : 1

(Tąsa) 
. Mes karštai 

leidėjo sumanymą. Po poros straipsnį. Rašiau jį su retu 
savaičių, kai didesnė skel- malonumu, ir pirmą kart 
bimų dalis buvo surinkta, gal man patiko parašytasis, 
gavęs avanso iš_leidėjo,,aš Prieš mano akis praėjo il

ga vokiečių, kultūros sklei
dėjų mūsų apylinkėje, virti
nė. Praėjo jie, lyg gyvi — 
stori ir ploni, aukšti ir že
mi, minkšti ir kieti, išdi
dūs ir rūstūs. Didesnę dalį 
surinktos apie vokiečius 
medžiagos, aš palikau net
gi nelietęs: nei laikraščio 
apimtis, nei duotasis leidė
jo uždavinys neleido man 
apdoroti visos eilės faktų. 
Tačiau man buvo aišku, 
kad straipsnis pilnai atsakė 
visus Šibelkos reikalavimus 
ir kad vokiečių kultūros 
pėdsakai niekur nebuvo ma
no užtrinti. Pavadinau 
straipsnį “Keletas vokiečių 
kultūrininkų portretų ir 
vokiškosios kultūros pėdsa
kai Vilungės apylinkėje.” 
Nemanau perdaug išvar
ginsiąs skaitytoją, jei šį 
straipsnį, iš karto pakėlusį 
keletu šimtų skaitytojų 
“Šiaudinės Pastogės” tira
žą, patieksiu ištisai, išsky
rus bendro pobūdžio įvadą.

“1915 metais vokiečiams 
atėjus į Vilungę, okupaci
nės valdžios vyresniuoju 
buvo Švanbrecheris, kapito
nas. Nešiojosi du pistolie- 
ttfs ir, vaikštinėdamas gat
vėmis, vedžiojos!, ant dir
želio, šunį. Iš pistolieto 
nuolat šaudė į bažnyčios 
kryžių, bet niekad nepatai
kė. Miesto pirtį uždarė, iš
kasė prie jos du naujus šu
linius ir maudėsi tik vienų 
vienas. Išsimaudęs, nuogas 
eidavo per gatvę į čia pat 
esantį savo butą. Piliavą ir 
rekvizicijas iš gyventojų 
rinko su dideliu stropumu. 
Pratindamas gyventojus 
prie gražaus elgesio, reika
lavo, kad prieš ji visi nu
siimtų kepures. Kartą jis 
numušė kepurę nuo galvos 
šventam Kazimierui. Vi
lungės patrono, švento Ka
zimiero dieną, prie švento
riaus, nišoje, stovinti medi
nė šventojo stovyla, pagal 
seną vietos paprotį, atlaidų 
dieną, buvo apvelkama juo
dais drabužiais ir uždeda
ma ant stovylos galvos ke
puraitė. Praeidamas pava
kare pro šventorių ir paste
bėjęs kioksant nepažįsta
mą, kapitonas porą kartų 
riktelėjo šventajam, išva
dindamas jį kiaule, kad šis 
nusiimtų kepurę. Kazimie
rui nepaklausius, Švanbra- 
cheris , prišokęs, pats nu
bloškė kepure. Tokiu būdu, 
kiek išstengdamas vokietis 
vietos žmones partine prie 
kultūros. Buvo Švanbrache- 
ris didžiai muzikalus. Nea
tidavusius piliavos ir neį- 

— žemės ūkio kultūros kė- vykdžiusius jo įsakymų vai- 
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įsigijau, išsimokė j imui, dvi-1 
ratį ir leidausi į apylinkes 
parinkti kai kurių faktų a- 
pie vokiečių kultūros pėd
sakus. Man ir pačiam nebu
vo aišku, kokių pėdsakų aš 
turiu jieškoti ir kuriems 
galams daryti ekskursiją į 
apylinkes, kai buvo galima 
bet kokio ilgumo straipsnį, 
nors apie pačius papuasus, 
parašyti redakcijos kamba
ry. Tačiau pasitaikius pro
gai ištrūkti nors keletai 
dienų į laukus ir paupius, 
ėmiau karštai remti leidėjo 
sumanymą ir jam įrodinėti, 
jog tokio straipsnio paga
minimas reikalauja kai ku
rių faktų patikrinimo. Bu
vo vienas malonumas minti 
dviratį tarp jūruojančių, 
žalių laukų, išsitiesti vejoj, 
atsikvėpti ir vėl neskubant 
keliauti baltais keliais. Aš 
aplankiau vietas, kurias te
ko matyti tik vaikystėje. Ir 
šiaip ar taip, būdamas pa
reigos žmogumi, progai pa
sitaikius, teiravausi vyres
niųjų žmonių, ypač vietinių 
inteligentų, apie vokiečius 
ir jų kultūros pėdsakus. 
Niekad nebūčiau galėjęs ti
kėti, kad po kelių dienų 
mano maža ekskursija, pra
dėta daugiau pramogų tik
slu, virs tikra vokiškos kul
tūros studijų kelione. Kle
bonai, paštų viršininkai, 
mokytojai, valstiečiai su 
dideliu užsidegimu pasako
jo apie vokiečius ir jų kul
tūrines priemones, ypač o- 
kupacijos metu. Išlydėdami 
iš kaimo, ar miestuko jie 
būtinai man patarinėjo nu
vykti į Slunkius ir apžiūrė
ti kažkokį garsų vokiečių 
paliktą lovį, kiti man pri
mygtinai patarė užsukti į 
Tautvilus ir apžiūrėti vie
tos kraštotyros muziejuje 
laikomas įdomiausias vo
kiškas reples. Įspūdžiai, at
siminimai apie vokiečius 
jau netilpo mano sąsiuviny
je ir teko įsigyti dar porą 
storokų užrašų knygelių. 
Po savaitės grįžau miestan 
su gausiu bagažu. Tai buvo 
toks laimikis, kurio man 
būtų pavydėjęs bet kuris 
romanistas. Mano sąsiuvi
niuose buvo keliasdešimt 
įvairiausių istorijų apie vo
kiečius. Tvarkydamas me
džiagą aš priėjau išvadų, 
kad ji daugiau liečia vokie
čių kultūrininkų tipus. Me
džiaga lengvai pasidavė 
klasifikuojama į keletą pa
grindinių skyrių: vokiečiai 
technikai, vokiečiai Lietuv. 
švietėjai, išradėjai, vokie- 
čiai-muzikinės kultūr. pla
tintojai Lietuvoje, vokiečiai

Įėjai mūsų apylinkėje ir t. 
t. Kiek pasvarstęs, nuta
riau atsisakyti nuo pirmyk
ščių mano sumanymų rašy
ti bendro pobūdžio straips
nį apie vokiečių kultūros 
pėdsakus šiame krašte, o 
pateikti eilę vokiečių kultū
rininkų portretų, arba 
trumpų škicų, iš kurių bū
tų matoma ir vokiškosios 
kultūros pėdsakai. Kadangi 
man grįžus į miestą, vokiš
kosios “Šiaudinės Pastogės” 
numeris jau buvo baigia-

dirba Scripps-Howard laikraščiams, ku
rių politika nėra nei per nago juodymą 
geresnė už hearstinius geltonlapius.

Tenka priminti, kad šis žmogus (Le
vine), yra gerokai susikompromitavęs 
savo anti-sovietiniais melais ir dėl to, 
kas jį pažįsta, netikės jo plepalams.

ir pirmą kart

stiečius kapitonas glostyda
vo per ausis, bet su tokiu 
mokėjimu, jog tie valstie
čiai, kurių ausis Švanbra- 
cheris paglostė, dar ir šian
dien pasisakė jaučią žvan
gančią ausyse vokišką mu-

(Bus daugiau)
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LITHUANIAN GOVERNMENT COMES HOME

TO OUR READERS
The “LAISVE” re

establishes the ENGLISH 
SECTION as a service to 
its readers. It will appear 
every Thursday.

Our readers wish 
“LAISVE” to become

the 
even 

more than in the past, a 
newspaper for the entire 
family. The ENGLISH 
SECTION will service 
members of the family who 
do not use the Lithuanian 
language.

Workers, profesional and! 
small business people want 
their shop-mates, their 
friends to learn about the 
great contribution their re
latives and friends in Lith
uania are making to the li
beration crusade of the 
United Nations in their 
task of washing the world 
clean of German and Ja
panese fascism; they want’ 
their friends to know better 
about how Lithuanian 
Americans are working
ceaselessly in the factories, forces.

war bonds, in

for the only

States 
want 
their 
have

on the farm, in campaigns 
to raise
drives for other patriotic 
agencies
country to which they give
loyalty—the United 
of America; they 
others to learn how 
sons and daughters 
distinguished themselves
on the battlefields to help 
win this war.

The “LAISVE” through 
its ENGLISH SECTION 
will be more fitted to do 
its share in meeting these 
needs of its readers, if they 
will write the editor about 
the kind of material they 
want to see in that Section. 
If they will contribute to 
its columns by sending in 
material about the life in 
their community, about 
activities in their shops, on 
the farm, in their organi
zations, letters from the 
boys and girls in our armed

. H—--------------------------------------------------
“If the Red Army had not dri- I anįan “General Freedom Committee.” 
ven the Germans out of Lithu- j 
ania they would have put an 
end to our church.”

This is from an interview with I my, the “G. F. C.” called 
the Catholic priest Liudas Povilo-1 people in Lithuania to wait 
nis in Vilnius, reaching this coun- "signal” for action against 
try in the early'part of October,į "bolsheviki” in case the Red 
1944. i comes into Lithuania; it branded

Contrast this to a front-page, the Lithuanian partisan movement 
item in the "Garsas” ■ for October1 against the Nazi invaders, a move- 
5th, 1944, which is taken from a I ment of banditism.
release of the Lithuanian American''> Today, the partisan fighters are 
Information Center (LAIC), charg- in the leadership of work to peace- 
ing that agents of the Soviet gov- ably rehabilitate their country, to 
ernment have instituted a reign of! restore the destruction left by the 
terror against the Lithuanian ’ Nazi. And now that “signal” for 
people, against Catholic and Protes- j action against the “bolsheviki” has 
tant alike and that they are brutal-1 been given by the “Defense Com- 
ly treating women and children. “>< •>.- :_i

The
newly 
paign 
Union, 
newspapers in the 
have frontpaged the release and 
have published editorials to match.

Some Lithuanians have a good 
memory. For instance they remem
ber, that months before the libera- 

! tion of Lithuania by the Red Ar- 
upon 

for a 
the 

Army

"Garsas” item is part of a 
organized propaganda cam- 

against our ally, the Soviet 
A number of Lithuanian 

United States

the 
the

of sulfanila- 
to preserve 

soldiers with 
disinfect the

present 40,000 Ame- 
to be in Axis pri- 
to American pri- 
the Japanese is be-

THE NATIONAL WAR FUND 
— NEEDS YOU

What one-dollar of your contri
bution to the National War Fund 
will buy: One pound 
mide powder, enough 
the lives of fourteen 
infected wounds or to
wounds of ninety-eight soldiers on 
the operating table, or a daily por
tion of hot soup for one month for 
a refugee, or full maintenance for 
one day for a refugee or pne pair 
of gloves or three pounds of pow
dered milk.

There are at 
ricans reported 
son camp. Aid 
soners held by
ing delivered in part. The Soviet 
Government has set aside a port 
for exclusive use for this aid by 
the American relief agencies. Rest 
clubs and recreational centers are 
being provided for our merchant 
seamen who must deliver supplies 
for our Army of Occupation, for the 
forces of our allies and 
civilian population many 
are in desperate need in 
liberated by the armies 
United Nations.

When you contribute to the Na
tional War Fund, you are giving to 
a great human cause, for yourself, 
for your family.

for the 
of whom 
countries 
of the

The more you write for 
this Section, the better we 
shall present before the 
American public a true pic
ture of the participation of 
Lithuanian Americans in 
today’s American life.

LITHUANIAN PEASANTS MEET
In appreciation of the very pal

pable fraternal friendship extended 
to the Lithuanian people by nearby 
Soviet cities, the peasants regional 
congress held in Kaunas, sent their 
warmest greetings to Marshall Sta
lin, according to th|e Bureau of In
formation of the USSR.

The incoming Lithuanian forma
tions of the Red Army brought 
along carts loaded with poultry, 
butter and honey to be distributed 
to the people in Lithuanian villages. 
Lieutenant Bernotęnas greeted the 
peasants congress.

Rounds of applause greeted the 
report of the chairman of the Lith
uanian regional government of Kati
nas, Boguckis, who said that tHe 
Lithuanian Supreme Soviet has 
just adopted a degree returning the 
lands that had been confiscated by 
the Nazi, to the rightful owners, 
the peasants. Nothing is to be 
changed in the agrarian system 
that existed before the Nazi inva
sion. Up to June 1941, the Lithuanian 
Soviet government applied its agra
rian land reform program wherein 
landed estates of more than 30 hep- 
tares were divided among landless 
peasants and agricultural workers. 
This system' of small private 
perty remains.

} I4----------------- i---------------

IN THE LITHUANIAN 
COMMUNITY.

Lithuanians in Chicago are 
ing mass meetings in election

pro

hold- 
dist

ricts under united auspices for the 
re-election of President Roosevelt, 
according to "Vilnis,” the Lithua
nian daily newspaper in Chicago. !

Distortion of Lend - Lease
According to these newspapers, 

the release says that agents of the 
Soviet government in Lithuania 
have declared to the Lithuanian 
people, that they shall destroy all 
Lithuanian patriots with weapons 
gotten from the United States, be
fore America is able 
re-establishment of 
dence of Lithuania.

Basing itself upon 
the "Vienybė” for 
writes that the
murdering, pillaging 
Lithuanians to Siberia.

to aid in the 
the indepen-

this realease, 
October 6th 

"bolsheviki” are 
and exiling

Inciting to Civil War
Lithuanian newspapers write that 

the LAIC release informs that a 
Lithuanian "Defense Committee” 
has called the people of Lithuania 
to organize groups of resistence to 
the "terror.” This "Defense Com
mittee” according to the release, is 
the successor of the former Lithu-

i mittee,” the inheritor of all 
anti-democratic policies of 
“G. F. C.”

A Feeble
The source of 

Stockholm, where 
soldiers came to, 
These soldiers had 
into the Nazi army 
was still under the oppression of 
the Nazi. (Emphasis ours. — L.) 
They escaped from Finland when 
Finland signed the armistice with 
the Soviet Union. The flimziness of 
the source in itself refutes 
truthfulness of the information.

The Soviet people need no 
fense. The 
record of 
the blood 
youth are 
earth of 
that had 
the Baltic 
the Red Army is liberating.

Hitler’s Secret Weapon
Only individuals who peddle Hit

ler’s ideology, spew hate upon the 
Soviet Union. This propaganda 
bears a Nazi trade-mark. It 
real service to Hitler when 
United Nations are ending the 
of Hitlerism.

The individuals spreading

is
Lithuanian

Finland.

Excuse
information

107
from
been mobilized
when Lithuania

the

de- 
theentire world knows 

these people who with 
of millions of their 

helping to cleanse the 
the monstrous fascism, 

enslaved the peoples of 
countries, and that now

is a 
the 

days

this

Mr. and Mrs. America 
Post-War Model

To Mr. and Mrs. America 
the promise of victory has been 
synonymous with the promise 
of a new kind of world. Ame
ricans 
cestry 
speak 
reign

born of Mayflower an- 
and Americans who 

the tongues of many fo- 
countries, Americans of

all creeds and races and 
have been heroes.

colors

world 
people

To them the whole 
owes a rich debt. The 
will in turn repay the valor of 
their allies in this war with 
a greater understanding of 
their countries, their systems, 
their problems. The postwar 
American should be a more 
alert American, keenly aware 
of the fact that what happens 
in Addis Ababa casts its re
flection in Oshkosh.

Immediately after the Nazis 
had been driven out of Vilnius, 
the ancient capital of Lithua
nia, by the Red Army and the 
Lithuanian formations in the 
Red Army, the Lithuanian gov
ernment headed by the presi
dent of Lithuania, Justas Pa
leckis, returned to Vilnius. The 
government had evacuated to 
Moscow when the Nazi invaded 
Lithuania in June 1941.

He can be counted on to be 
as vigilant and two-fisted in 
his defense of democracy any
where in the world after the 
war, as he was brave and in
genious in his battle against 
the Axis. He should be a more 
tolerant American, a more pol
itically mature American, an 
American conscious of his 
strength and his responsibili
ties.

If peace and prosperity are 
to bo indivisible — and they 
will be — then the job remains 
up to us.

To all of 
the common 
our country 
contented; of making the world
secure, peaceful, democratic.

us, then, there is 
problem of making 
stable, prosperous,

In Brooklyn-New York, under the 
initiative of the Association of 
Lithuanian Workers and the Lithu
anian Literature Society clubs, the 
Lithuanian community has orga
nized a joint committee for the 
.collection of funds for the National 
War Fund.

The Lithuanian Supreme So
viet already held al session, 
chaired by Justas I Paleckis. 
Among the participants at this 
session were three bhttle-scar- 
red Lithuaian generals, includ
ing General Vitkauskas. There 
were men of the Lithuanian 
formations of the Red Army 
wearing decorations for heroic 
action against the Nazi inva
ders. Deputy Y. Beliapskas, the 
peasant partisan fighter whose 
entire family were forced to 
live in the forest fori the three 
years of Nazi occupation, made 
a stirring talk. When: a delega
tion representing the partisans 
of the Vilnius districts, enter
ed the assembly 
was ovation and 
member of the 
and a prominent 
figure, greeted, in 
the Lithuanian peoples, the va
liant partisan fighters.

A delegation of j workers 
came. They told :how the 
workers carried on! sabotage 
work against the N^zi oppres
sors. They told about'the plans 
to rehabilitate industry in the 
districts of Vilnius.

The delegation representing 
the peasants brought 
vegetables as a token of their 
support to the session of the

For United Relief

New York Times in which he 
that the four freedoms in- 

a struggle also against the 
Union.

propaganda are not novices at the 
game. In 1941 when the Nazi in
vaded Lithuania a white paper 
blaming the Nazi atrocities upon 
the Soviet government appeared in 
the U. S. A. But during these three 
years of Nazi oppression of Lithu
ania, there, was no white paper 
against Nazi atrocities from this 
same source. Now that the Nazi 
are driven out of Lithuania, there 
is a new anti-Soviet campaign. 
Jurgela is the director of the LAIC. 
In 1941 he had a letter published 
in the 
stated 
elude 
Soviet

Attempt to Pull Another 
“Katyn”

Another "Katyn” will not suc
ceed as the first one attempted by 
the London Poles did not succeed.

In an editorial on the LAIC re
lease, "Amerika” criticized the 
British government because it 
agreed that Finland return several 
Estonians into the custody of the 
Soviet Union. This lets the cat out 
of the bag as to the purpose behind 
the release of the LAIC. Lithuanian 
quizlings are escaping from Lithu
ania with the defeat of ' the Nazi 
armies. They fear that they will 
be returned to the people’s courts 
in Lithuania where justice will be 
meted out to them. They have 
friends in the United States who 
are trying to rescue them.

The Polish people are deciding 
that the relationship between Po
land and the Soviet Union will be a 
friendly one. The London Poles see 
the writing on the Wall. Mikolaj- 
ezik is trying to interpret it to his 
comrades. World developments are 
deciding for a united nations in the 
post-war period, in order to main
tain the peace we are now winning. 
But many Lithuanian leaders in the 
United States permit themselves to 
be pursuaded into reactionary ways 
by hardened Soviet baiters who 
have personal political ambitions 
unfulfilled.

From reliable sources in various 
cities come reports that speakers at 
meetings organized for the collec
tion of clothes : tbroughthe United 
Lithuanian Relief Fund are urging 
the Lithuanian communities not to 
contribute clothes to the Christmas 
campaign for the relief of war suf
fering Lithuanians, under the spon
sorship of the Committee to Aid 
Lithuania. In spite of the call io 
sabotage, the campaign is meeting 
with remarkable results. This lat
ter Committee is cooperating with 
the Russian War Relief and h^is 
already made six shipments of sup
plies to the Lithuanian people. Now 
that Lithuania has been nearly en
tirely liberated, the only agency 
through which supplies may be sent 
to Lithuania is the Russian War 
Relief which is a member of the 
National War Fund. The sixth ship
ment which has been made recent
ly, has been addressed to Vilniuis, 
which is now liberated from the 
Nazi.

In spite of the great need for aid 
to the liberated peoples of Lithua
nia, the speakers for the United 
Lithuanian Relief Fund are urging 
people to either hold back froyi 
contributing the clothes or turn

YOUR
Last January, in a message 

to Congress, President Roose
velt proposed a SECOND BILL 
of RIGHTS to guarantee evei+y 
American a job, a 
standard of living, a 
home, and protection 
sickness, old age and

decent 
deceit 

from 
unem-

room, there 
Sheckus, a 
government,

Lithuanian 
the name of

fruit and

the undemocratic book 
Polish leaders, who in 
keep supplies contribut- 
people loaded in several 

some of the

If we jointly accept this pro
blem the eras ahead for our 
children are literally golden 
ones.

(The above is taken from a pam
phlet “A Plan for America At Peace” 

issued by the Electronic Corpora
tion of America, 45 West 18th St., 
New York, 11, N. Y. It may be got
ten free for the asking.)

EQUAL PAY FOR WOMEN
Five states — Illinois, New York, 

Washington, Michigan and Montana 
have passed laws giving women 
workers equal pay with men. Equal 
pay for 'women is needed, especially 
in the post-war period not only to 
protect the needs of women, but to 
protect the entire wage structure. 
It means protection of the job op
portunities for men and women 
alike. Plans have been made for a 
concerted drive for equal pay legis
lation in forty-three states by a 
conference held in New York City, 
in which eleven national women’s 
organizations took part. A copy of 
a model for an equal pay law for 
your state, can be gotten from the 
Women’s Bureau of the United 
States Department of Labor, Frieda 
Miller, Director, Washington, D. C.

ployment. The President 
stressed that the fight for 
peace and a high standard of

The Roosevelt record bears 
out the assurance that the 
people will have conditions for 
the fulfillment of the SECOND 
BILL OF RIGHTS with the re
election of Roosevelt. These

So- 
the 
the 
the

the

AIMING FOR THE CONGRES
SIONAL RECORD.

In Cctober of 1941, unwittingly, 
slanderous remarks against the 
viet Union found their way into 
Congressional Record through 
good graces of legislators in 
state of Connecticut.

K. Yurgela, the Director of
Lithuanian American Information 
Center, is out to repeat the act in 
1944. He already appeared in Con
necticut where he succeeded in get
ting a small Lithuanian gathering 
to endorse a resolution based on 
his recent release spewing hate 
upon the Soviet Union. To make it 
more impressive upon Connecticut 
senators, $69.00 was taken at this 
gathering for the United Lithuanian 
Relief Committee.

There are Lithuanians, American

Lithuanian Supreme Soviet.
Professors from the Univer

sity of Vilnius came to tell how 
the intelligentsia of Lithuania 
fought to protect from the 
Nazi, the art and scientific 
achievements of the Lithuanian 
people.

An enthusiastic rampus was 
caused when a delegation of 
Lithuanian youth appeared to 
greet the government. The Na
zi never succeeded in mobiliz
ing the Lithuanian youth into 
Nazi legions,
young people ran 
the partisans.

Many of the 
away to join

Besides other 
the rehabilitation 
try, the Lithuanian Supreme 
Soviet elected a People’s Com
missariat of Defense and a 
People’s Commisariat for For
eign Affairs of the Lithua
nian Soviet Republic. The gov
ernment was instructed to 
take steps for the formation of 
an army of the Lithuanian
viet Republic, which must in
clude men from among 
partisans.

The 
tribute 
Army 
action
Lithuania.

The friendship of the Lithu
anian people with the people 
of the 15 other Soviet republics 
has been sealed with the blood 
of the men of the Red Army 
and the blood of the Lithuanian 
people who gave their 
the cause of liberty 
manity.

The session lauded
viet policy that ensured 
ternal collaboration of 
people of the USSR. In

decisions for 
of the coun-

So-

the

session ended with a 
to the men of the Red 
who were killed in 
for the liberation of

lives for 
and hu-

the So- 
fra- 

all 
this

the 
an- 

to 
the 
for

same over to the United Lithuanian 
Relief which will hold į the clothes 
until the Soviet government meets 
the conditions demanded by the 
leaders of the United Lithuanian 
Relief Fund. By such action, they 
are confusing people, some of whom 
have decided not to give to either 
Fund. Have these leaders taken a 
leaf from 
of certain 
New York 
ed by the
ware-houses, where 
products are deteriorating from too. 
long standing, because they place 
their political ambitions higher 
than the relief of the Polish people ?

The Lithuanian people fought, re
volted and died not only for them
selves, for us as well. And this is 
how certain Lithuanian leaders 
here, are repaying them.

The Lithuanian community will 
not permit a stench bomb of anti- 
Sovietism to be thrown into relief 
work.

Once again, the Committee to Aid 
Lithuania is calling for one united 
Lithuanian committee for relief. 
"We stand for an all-inclusive 
American Lithuanian united relief 
of the people of Lithuania,” is em
phasized in its recent statement.

The American Committee for 
Protection of Foreign Born 
nounced that it would seek 
change the election laws for 
state of New York by asking
two amendments: that naturalized 
American citizens not be required 
to produce their citizenship papers 
each time they register and that 
the present provision that a person 
must have been a naturalized citi
zen 90 days prior to election day 
be eliminated. The latter provision 
is based on an old federal law that 
no non-citizen could become a na
turalized citizen within 90 days of 
an election.

VOTE
conditions cannot be had un
der a Dewey administration. 
The forces behind Thomas 
Dewey, represent corporate in
terests exclusively, and the 
worker, the professional, the 
farmer and the small business 
man would be left out in the 
cold, if Dewey is elected pres
ident of the United States.

On November 7th vote for 
Franklin D. Roosevelt and for 
those candidates for Congress 
who support the war and do
mestic policies of the Presid
ent. If you want job lines, not 
bread lines, vote for Roosevelt.

citizens in Connecticut who do not 
support slurs upon our allies, who 
have in the past month alone, con
tributed over $1500 for clothing to 
the only Lithuanian agency that is 
really getting relief sent to the bulk 
of war suffering Lithuanians through 
The Russian War Relief. This in ad
dition 
lected. 
should

to tons of old clothing col- 
The Connecticut senators 

be interested in this too.

WILL SMASH PRICE CONTROL
The Republican platform adopted 

in Chicago contains an outright 
promise to the profiteers to wipe 
out all price control in the event 
of success' in the elections. In their 
platform, the Republicans say flat
ly. "We shall terminate price con
trol”

same spirit of fraternal cooper
ation of people, Soviet Lith
uania will implement its own 
foreign policy in relation to 
neighboring countries. That 
kind of a foreign policy will 
contribute to the peace and se
curity of the world.

Lithuania has been saved 
from the fate of Finland, Hun
gary and Rumania. The United 
Nations will correctly place 
upon these countries their 
share of responsibility, in the 
form of reparations, for de
struction of life and property 
of the people of coutries they 
invaded. But Lithuania will be 
backed up by the 15 other So
viet republics if she demands 
retribution from the Nazis for 
the suffering and destruction 
inflicted upon her people.

A POST-WAR PROGRAM FOR 
THE YOUTH

The General Federation of Wo
men’s Clubs comprising 16,000 
clubs with a national membership 
of 2,500,000 women, adopted a pro
gram for its organization for 
post-war needs of the youth.

Some of the basic points in 
program are: improvement of 
general education curriculum
public schools; extension of student 
aid in the form of scholarship, 
loans or allowances; appropriate job 
opportunities for young people; 
provision for health needs for 
youth; fuller utilization of school 
facilities through recreation pro
grams.

the

the 
the 

in

AMERICAN LEGION FOR UNITY
At its national convention last 

month, the American Legion in a 
unanimously adopted resolution de
clared: *

‘‘The consumation of the poli
cies and principles declared at the 
Moscow, Cairo and Teheran con
ferences should command the unit
ed support of all Americans.”

CATHOLIC CHURCH FIGHTS 
RACISM

Father Liudas Povilonis, a young 
Catholic priest, who carried on his 
work in Vilnius, in spite of the per
secution of the Catholic Church by 
the Nazi says that Catholic priests 
were murdered and exiled to Ger
many because they refused to se
parate themselves from the people. 
"Mein Kampf” replaced the bible. 
Unswervingly, the Catholic church 
in Lithuania remained true to the 
people’s interests, 
in their sermons, 
calling upon the 
They condemned 
other persecution.
saved the lives of Jewish people.

NAZI ATROCITIES
Correspondent Balys Kra

sauskas from liberated Lithu
ania sends this information: 
An extra-ordinary commission 
has been established by Hie Li
thuanian Soviet Government in 
Kaunas to investigate crimes 
against the people committed 
by the Nazi. Chairman of the 
Commission is J. Grigalavičius. 
Among members of the Com
mission are K. Azukaitis, 
Prof. P. Mazilis, Prof. P. Tin- 
kus, Father Henrikas Klevas, 
a Catholic priest and a num
ber of men and women doctors. 
The Commission reported that 
in Kaunas the barbarous Nazi 
executed 30,000 Lithuanian ci
tizens of Jewish origin. A to
tal of 70,000 men, women and 
children of all religions were 
murdered in Kaunas. Large 
numbers of younger men were

he said. Priests 
found a way of 
people to resist, 
racial! and all

Some priests

Among those 
nearby villages 

J. Gutauskas 
They told the 

two huge

shipped to Germany for slave 
labor. Before they were dri
ven out of Kaunas by the Red 
Army, the Nazi dug up the 
graves and burned the bodies 
in an attempt to hide their 
heinous crime, 
who escaped to 
are J. Giedrys, 
and Jukazaitis.
Commission that 
bonfires burned day and night 
consuming bodies of the vic
tims. The Commission reports 
thę finding of graves near 
Kaunas where 10,000 war pri
soners were buried.

Other witnesses told how the 
Nazi in Kaunas drained the 
blood from the veins of Lithu
anian children, from six to 
twelve years old, for transfu
sions for the wounded German 
soldiers.

Enemy Wants Us Split
Germany and Japan realize 

cannot match the tremen- 
output of America and 
acknowledged as much to 
people. They have held

by trying to create a split be
tween the fighting American 
and the producing 
Actually, in this 
than any previous 
can be no honest

American, 
war more 
one, there 
distinction

between “home” front and 
other front. We’re 
same front.

all on
any 
the

a 
our 
us.
to

home

they 
dous 
have 
their
up the American home effort 
as an example to their own 
populations ...

At the same time, the Axis 
has directed its propaganda 
machine toward driving 
wedge between us and 
home people supporting 
Enemy propaganda tries 
make us mistrust our
people, and stories of strikes 
and black markets are exploit
ed as being representative of 
the entire home front. It is 
clever propaganda because we 
all get angry at anything 
which might delay necessary 
supplies from reaching us.

Naturally, our enemy seeks 
to delay his inevitable defeat

Kiwaai,:;

No. 1:
Instruc-

From Document
General Marshall's 
tions taken from the IN FACT, 
issue for October 9, 1944 un- _ 
der the title of Gen. Marshall 
orders U. S. Army to Fight Ly
ing Campaign in the Press and 
Radio. Address: 25 Astor Pl., 
New York 3, N. Y.

YOU AND PRICES
to figure out how much 

prices have cost you already 
much more you will

Try 
rising 
—how 
soaked if the COP politicians 
smash price control altogether.

be
can
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MONTREAL, CANADA
Paminėjo Lietuvos Išvadavimą

Spalių 15-tą dieną, montrea- 
liečiai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos išvadavimą iš po Hit
lerio vergijos.

Paminėjimas įvyko Dom 
Polski salėje, su gražia kon
certine programa.

Nors jauno rudens šiaurys 
vėjas draskėsi, dūko, bet Mon
treal progresyvus lietuvis, ku
ris myli ir gerbia savo brangią 
ir mielą tėviškę, traukė pilnas 
džiaugsmo į šį garbingą Lietu
vos atvadavimo koncertą.

Publikos prisirink pilna 
lė.

Trumpai palaukus, ant 
trados pasirodė vienas iš mon-; 
trealiečių, darbštus ir gabus į 
veikėjas, drg. M. Gudas. Jis I 
pasakė gražią įžanginę kal
bą ir prašė publikos sustoti 
kelioms minutėms pagerbimui 
žuvusių dėl išlaisvinimo Lie
tuvos. Ir šio garbingo paminė
jimo koncertą atidaro montre- 
aliečių visų mylimas ir gerbia
mas Jaunimo Choras, padai
nuodamas Kanados Himną ir 
dvi lietuviškas dainas.

Minimas choras labai gra
žiai dainavo ir labai gražias 
dainas. * ' •

Chorui pasitraukus, jo vietą 
užėmė drg. M. Spaičys. Jis pa
dainavo dvi gražias daineles, 
taipgi labai gražiai. Publika 
plojo, ūžė, bet veltui.

Ir vėl tingiai, nerangiai at
sitraukus rausvam uždangalui, 
ant estrados išskrido dvi jau
nos montrealiečių dainininkės 
—Beita ir Jane Juraitytės. Jos 
nepaprastai gražiai dainavo 
šiom dienom pritaikintas dai
nas. Dainų žodžiai tokie realūs 
ir iš gyvenimo tikrovės akių 
išplėšti, širdį tarsi replėmis 
spaudė iki ašarų. Ir sugrau
dinusios mūsų širdis, dingo lyg 
žvaigždutės už debesų. Plo- 
jom, šaukėm atgal lyg praėju
sią jaunystę, bet daugiau ne
begrįžo.

Keturios jaunos rusų tautos 
mergytės gražiai pašoko kazo
ką. Jos apsivilkusios raudonais 
andarokais ir baltom bliuze- 
lėm, atrodė daugiau panašios 
į daržo gražiąsias gėles.

Ir vėl koncerto vedėjas, Gu
das, pasirodė ant estrados, 
pranešdamas mums labai lauk
tą naujieną. Pasakė, kad da
bar dainuos žymi torontiečių 
dainininkė draugė Degutienė. 
Visi nutilo, įsmegė akis į es
tradą. Ir, nė kiek nelaukus, 
įžengė ta lieknutė, skaistavei-! 
dė, šviesiaplaukė mūsų laukto-j 
ji viešnia Degutienė. Ji gra-i 
žioje, šviesiai mėlynoje, vo-l 
šilką primenančioje uniformo-; 
je. Maloniai šypsodama, vars-l 
tė publiką savo šviesiomis aki
mis. O kai užtraukė, mums jau 
labai seniai girdėtą ir išsiilgtą, 
lietuvišką dainelę, “Kur bakū
žė sąmanota,” tuojau pajuto 
mūsų širdys kokio tai ilgesio 
jausmą ir suvaitojo nerimo ai
dais.

Smarkiai prabėgo mintys: 
O tu mieloji mūsų Lietuva, 
šiandien mes, minėdami tavo 
pasiliuosavimą iš po nacių jun
go, džiaugiamės su geliančia 
širdžia. Mes, tavo vaikai,

sa

es

Kanados Veikiančio Komiteto 
sekretorius, drg. J. Lesevičius, 
labai gražiai, nuodugniai pasa
kė kalbą apie Lietuvos ir kitų 
šalių dabartinę padėtį.

Draugui Lesevičiui baigus, 
drg. J. Urbonavičius taipgi 
gražiai nušvietė Lietuvos ir 

\įos vaikų kančias. Kad ten 
esantieji mūsų broliai ir sesės, 
katrie dar liko gyvi, neturi 
maisto, neturi drapanų, kenčia 
alkį. Ir kad jiems nors kiek 
padėjus, jis kreipėsi į publiką 
aukų. Susirinkusieji, suprasda
mi rimtą reikalą, pradėjo dė- 

i ti stambias ir smulkias sumas.
Taipgi Montrealo Progresy- 

j vių Moterų R. K. Ratelis au- 
1 kavo $50; Montrealo abiejų 
' kuopų moterys aukavo 24 do
lerius. Bematant tapo suauko- 

I ta virš šešių šimtu !
Rinkliavai pasibaigus, vėl 

tęsėsi koncertas.
Rusų šokikės pašoko gražų 

šokį. Po jų drg. M. Spaičys 
padainavo dvi labai juokingas 
dainas, kad net trūkome juo
kais.

Tenka kreditas drg. Spaičiui 
už jo dainas, jis visuomet yra 
pasiryžęs bet kuomi pasitar
nauti.

Melancholiškai suskambėjo 
piano klavišiai ir vėl mūsų 
viešnia uždainavo liūdną dai
nelę. Paskutinį sykį ji mums 
nepagailo savo dainų, katros 
įspaudė mūsų širdyse ilgos at
minties antspaudą.

Baigusi dainuoti, nulinko 
prieš mus, lyg palaužtos rožės 
žiedas ir atskyrė ją nuo mūsų 
rausvas uždangalas.

Bet ir šiandien skamba mū
sų ausyse toks jautrus, saldus, 
lyg anipestiško ritmo taktas, 
jos gražus balsas.

Po viešnios sekė montrealie
čių mylimas ir garsus Jaunimo 
Choras. Jis labai gražiai pa
dainavo keletą dainelių, 
ir baigėsi paminėjimas 
vos išliuosavimo iš po 
priespaudos.

Ant pabaigos drg. 
perskaitė publikai telegramą, 
katroje pasiuntėm J. Paleckiui 
pasveikinimą. Montrealo lietu
viai sveikina jį, visus Lietuvos 
žmones ir Raudonosios Armi
jos junginius.

Visiems šio Lietuvos išlaisv. 
paminėjimo iniciatoriams, au
kotojams ir publikai už atsi
lankymą reiškiame gilią padė-

R. Barauskas $6.
Po $5: P. Malinauskas, P. 

Bugailiškas, W. R. černaus- 
kai, J. Stančikas, R. Sherelis, 
F. Kontenis ir F. A. Griciai.

Po $4 : J. A. Ivonaičiai ir J. 
D. Vaitai.

Po $3: C. Bonekat, G. Sa
vage, L. Vaišnora, M. Severi
nas ir J. Kulis.

J. Shopes $2.50.
Po $2: P. Kulis, Ch. Steffon, 

G. švedas, 
Bartašius, 
Simaitis, J. 
kevičius, J.

J. Severinas, A. 
F. Kurkulis, Ch. 
Vaivada, G. Moc- 
Totoris, E. Usevi-

čienė, P. Vaivadienė, W. E. 
Lekavičiai, F. P. žirguliai, J. 
Labeika ir F. Savaitis..

K. Andrašiunienė $1.50.
Po $1 : A. Berilius, J. Sta

šaitis, M. Giedraitis, A. Kris- 
tutienė, O. Vilimaitienė ir Ch.

Pittsburgh, Pa

kuomi 
Lietu- 
nacių

Gudas

Palangos Birutė.

Rochester, N. Y
Savaitė Nepaprastų Įvykių

Rugsėjo mėnesio susirink. 
LLD 50 kuopa nutarė turėti 
parengimą spaudos naudai ir 
25 m. Laisvės dienraščio su
kakčiai atžymėti. Diena nu
skirta buvo, 14 spalių. Visi pri
mosimai atlikta ir laukta pa
ties parengimo.

Sekmadienio rytą, 8 d. spa
lių, staiga mirė (širdies liga) 
Anna Pulton. Trečiadienį po 
pietų, 11d. spalių, palaidojus 
Pultonienę, besiskirstant iš 
krematorijos koplyčios, Uršulė 
Klimašauskienė, išėjus iš kop-

džiaugiamės ir trokštame, kad lyčios, atsisėdus į savo automo- 
tu būtum laisva. Bet tavo lais- bilį, kurį vairavo jos duktė 

Onutė, staiga mirė!
Abi moterys priklausė pa

žangiajai sriovei, tad turėjome 
šermenis visą nedėlią ir dve
jas laidotuves.

U. Klimašauskienę palaido
jome 14 d. spalių, po pietų.

Savaitė nuovargio ir susijau
dinimo neapsiėjo nepalietus 
parengimo. Apie trečdalis at
silankė mažiau, negu buvo 
manyta.

Tačiau, kad ir tokiuose įvy
kiuose, visgi buvo susirinkęs 
būrelis Laisvės ir abelnai spau
dos gerų patrijotų. O katrie 
negalėjo būti, tai prisiuntė sa
vo pasveikinimus, būtent: An
tanas Orlauskas, pats pirmuti
nis su $10; G. E. Mikitai su 
$5; J. B. Markevičiai su $2, ir 
A. Duobienė su $1.50.

Dalyvavę vakarienėj sveiki
no sekamai:

vė pareikalavo daug aukų. Ne-' 
tekome brolių, draugų, myli
miausių asmenų; žuvo jie vi
si dėl tavo, mieloji Lietuva, 
laisvės.

Įvairioms mintims bedūks- 
tant, mūsų gražiosios daininin
kės švelnus balselis pradėjo 
širdį glamonėti, raminti ir vėl 
džiaugsmo Vilnelė nuplaukė 
per verkiančias širdis. Nors 
dainų žodžiai buvo gražūs, bet 
jos balsas dar gražesnis: Toks 
jautrus, toks švelnus, minkš
tutis. Jis ir verkiantį pralinks
mina ir juokiantis pravirkdo. 
Padainavusi porą dainelių, 
dainininkė paliko mus. Aplo
dismentai liejosi didžiausiomis 
bangomis, ir tik tada nurimo, 
kai programos vedėjas pasakė, 
kad vėliau mūsų aukštai įver
tinta dainininkė padainuos 
mums daugiau. O tuom tarpu

Po 50c: K. Severinienė ir 
Vinckunas.

Įplaukų nuo vakarienės — 
$128.50. Už čipasus $39.50. 
Viso, $168.

Išlaidų buvo $51.89. Lieka 
$116.11.

Laike vakarienės kalbėjo P. 
žirgulis, Laisvės agentas; G. 
Švedas, F. Kontenis ir P. Ma
linauskas. Pirmininku buvo 
kuopos pirmininkas černaus- 
kas.

Laike kalbų buvo pageida
vimų, kad paskirti ir kitiems 
laikraščiams, tad taip ir pada
ryta. Liaudies Balsui ir Vil
niai po $25, o Laisvei likusieji, 
$66.11.

Atnaujinta keletas Laisvės 
prenumeratų.

Katrie neprisidėjote prie pa
ramos, tai dar nėra vėlu tai 
padaryti. Atsinaujindami savo 
prenumeratas, paaukokite ar
ba patys pasiųskite.

Vakarienei maistą gamino 
R. černauskienė, B. Kalvaitie- 
nė, A. Lekavičienė 
nė. Prie vakarienės 
R. Barauskas ir P. 
Labeika leido alų.

Lietuvos Žmonių Pagalbai 
Parengimas Pavyko

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas Pittsburgh^ ir Liet. 
Literatūros Draugijos 87 kuo
pa surengė gerą vakarienę, 
spalių 15 d. Pelnas skiriamas 
pagalbai Lietuvos žmonių, ku
rie tiek daug nukentėjo nuo 
barbariškų nacių teroro.

Parengimas įvyko LDS 160 
kuopos svetainėje. Vakarienėj 
daug dalyvavo žmonių, kurių 
nesimatydavo kituose parengi
muose. Reiškia, Pittsburgh/) 
lietuviai atėjo, kad paremti sa
vo brolius ir sesutes Lietuvoje.

Drg. E. K. Sliekienė paaiš
kino parengimo tikslą ir pa
prašė aukų. Aukavo sekamai1:

Ig. Kazlauskas aukavo $5.
Mrs. Fisher $2.
Po $1 aukavo: 

rienė, J. Adams, 
J. Lekavičius, M.
Armalis, M. Mekeškienė, Ya- 
sevičius, J. Tautvidas, J. Čir- 
vinskas, K. Kairys, J. Urbonas, 
M. Lion, dr. J. Baltrušaitienė, 
B. Kirstukas, M. Kirstukienė, 
Mrs. Slavėnas.

■Z. Karsokienė 55c.
Mrs. Tamson 50c.
Ant blankos per H. Kairie

nę aukavo sekamai: Po $1— 
P. Kavaliauskas, J. Sinikas, J. 
Marazas, K. Shimkūnas, J. Ka
valiauskienė, P. Sliekas, ir po 
50 centų aukavo: J. Taudvida^ 
ir P. Stugis.

Ant blankos surinkta $7.50, 
vakarienėj aukavo $28 ir nuo 
parengimo pelno liko $72, tai 
bendrai pasidarė $107.50 pa
galbai Lietuvos žmonių, širdin- 

ir

tų, LDS 160 kp. Svetainėj, 
1320 Medley St., įvyks Lietu
vių Literatūros Draugijos 4-to 
apskričio konferencija. Visos 
kuopos prašomos prisiųsti pik 
na delegaciją. Kviečiame ir 
šiaip narius atsilankyti ir da
lyvauti.

Svarbios Prakalbos

T. Kazime- 
J. Portikas, 
Mockus, J.

gai ačiū visiems už aukas 
už skaitlingą atsilankymą.

ALDLD 4-to Apskričio

ir Totorie- 
page 1 bėjo : 
žirgulis. J.

Spalių 29 d., 1 vai. po pie

Tą pat dieną, tai yra, spa
lių 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Fifth Ave. High School Sve
tainėje, Millenberger ir For
bes Sts., įvyks labai svarbios 
prakalbos paminėjimui 25-kių 
metų Komunistų Partijos gy
vavimo. Kalbės veikėjas Wil
liam Z. Foster ir kiti žymūs 
kalbėtojai. Bus ir gera koncer
tinė programa. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Svarbus Parengimas

šeštadienį, 11 d. lapkričio, 
3351 Carson St. Svetainėje, 
7:30 vai. vakare, įvyks labai 
svarbus parengimas LDS 142 
kuopos. Pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių. Visus 

visas prašome atsilankyti.
Drg. F. Abeko Prakalbos
Nedėlioj, lapkričio 26 d., 

Mokslo Draugijos Svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh, įvyks 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės drg. F. Abekas, Vilnies 
redaktorius. Visus ir visas pra
šome atsilankyti.

Drg. Abekas Pittsburgh apy
linkėj išbus apie savaitę lai
ko, tai labai geras kalbėtojas. 
Lapkričio 23, 24 ir 25 dieno
mis, prašome jam surengti pra
kalbas kitose Pittsburgh daly
se arba priemiesčiuose, nes 
mums geras kalbėtojas retai 
pasitaiko. Kas ant kurios die
nos norite gauti d. Abeką, tai 
kreipkitės sekamu antrašu: 
K. Kairys, 1254 N. Franklin 
St., N. S. Pittsburgh, Pa. Pa
sinaudokite šia gera proga.

Komitetas.

ir

Harrison ir Kearny, 
New Jersey

Prakalbos Su Dainų Programa
Spalių 29 d., tai yra, šį sek

madienį, įvyks svarbios pra
kalbos su dainų programa. 
Dainuos Sietyno Choras iš 
Newark ir kalbės Laisvės re
daktorius R. Mizara. Įvyks Lie
tuvių Piliečių Kliubo Svetainė
je, 134 Schuyler Ave., Kearny. 
Pradžia 4-tą vai. dieną.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami nuoširdžiai dalyvau
ti, mat, mūsų kolonijoj retai 
įvyksta prakalbos. Gi gyvena
me tokiame laikotarpyje, kad 
labai daug įvyksta svarbių įvy
kių, su kuriais mes turime su
sipažinti. Kalbėtojas, vienas iš 
gerųjų, kurį netankiai girdi
me kalbant, ypatingai mūsų 
kolonijos lietuviai. Gi Siety
no Choras, vadovybėje B. ša
knaitės, sudainuos daug ir gra
žių, naujai susimokintų, dainų.

Serga
Bayonne, N. J. įvykusiame 

d. Mizarai suruoštam bankie- 
te, d. Žilinskas pranešė, kad 
Sietyno Choro pirmininkė, d.

Shimkienė susirgo ir likosi nu
vežta į ligonbutį. Gaila drau
ges! Drg. Žilinskas taip pat 
pranešė, kad ir jos gyvenimo 
draugo Shimkaus sveikata nė
ra gera. Reiškia, du veiklūs 
kolonijos draugai ir vienos 
šeimynos ištikti nelaimės. Bū
tų gerai, kad d. Žilinskas pra
neštų viešai per spaudą, kokia
me ligonbutyje d. Shimkienė 
randasi, tai vietos ir apylinkės 
draugai-draugės galėtų aplan
kyti.

A. Matulis.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Atsižvelgiant į virš minėtus 

nuotikius ir mūsų kolonijos 
dūmą, tad skaitoma vakarą 
dutiniai vykusiu.

Scranton, Pa
Svarbios Prakalbos

di- 
vi- 
č.

Sekmadienį, spalių 29 d., 7 
vai. vakare, Meškuno svetai
nėj, 134 W. Market St., ren
giamos labai svarbios prakal
bos. Kalbės kongresmanas 
Murphy ir kiti žymūs kalbėto
jai. Bus ir lietuvių kalbėtojų.

Ateikite visi ir visos. Bus iš
aiškinti karo klausimai, būsi
mos taikos reikalai ir kodėl 
reikia balsuoti už prezidentą 
Rooseveltą ir kitus jo rėmėjus 
būsimais rinkimais.

P. Šlekaitis.

Tfotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs 
sudarau 

^^Mp^^rikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 

{MMK^Bpadidinu tokio ĮoĮĮįMF dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmalięvoju 
jvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

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.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Prastas paukštis, kuris 
savo lizdą teršia.

Miško žvėris vis į mišką 
žiūri.
ta------------------------------------- -n

KADA BŪSITE
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE
Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

E ---0

J. GARŠVA 
j GRABOROUS-UNDERTAKER (

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j

. Išbalsamuoja ir laidoja ant .
’ visokių kapinių '
! VELTUI ŠERMENINĖ 1
1 (KOPLYČIA) 1
I Parsamdo automobilius ir ka- I rietas vesolijom, krikštynom I 
j ir kitkam. j

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

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

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

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

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

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

Vardas

Antrašas

Miestas

GREEN STAR i 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

PARK KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 

j

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir kl-

I tos Mešlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
skausmai, Skilvio ir Žarnų1 nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
rnas, 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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |Z.

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

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Hmwwwwwwww 
i

WWW WA1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Ketvirtadienis, Penktas puslapį

LAISVĖS VAJUS So. Boston, Mass
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

>avimas surinkime 
čeverykų dėl 7-to 
ii betoj as sakė, kad 
ma sudaryti apie

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

nis pasid 
drapanų ir 
siuntinio.
gal bus galima
50 tonų kalėdinis si

Čia susirinkę po
sudėjo aukų $200.25.

Tą pačią dieną laikytoje 
LPTK konferencijoje jos daly
viai suaukojo, rodos, virš $40.

Prakalbose aukavusiųjų var
dai bus vėliau paskelbti.

TAIPISTĖ
35 VALANDOS, 5 DIENŲ SAV. 

Pradžiai $22. Nuolat. 
Periodiniai pakėlimai.

Pažangių Lietuvių Prakalbos 
Gerai Pavyko

Spalių 15 d. Pažangiųjų. Lie
tuvių Tarybos rūpesniu buvo 
suruošta masinis susirinkimas, 
Municipal Auditorijoje. Pro
grama susidėjo iš dainų ir pra
kalbų ; southbostoniečių Har
monijos Grupė dainavo taip 
gerai ir sutartingai, kaip ir vi
sada. Pianu akompanavo H. 
Žukauskaitės pavadų otoja, 
jaunutė, gal dar pirmą sykį 
prieš publiką, Edda Repšiūtė, 
dr. Jono ir Elenos Repšių vie
natinė 14 metų amžiaus duk- 
riukė, sudainavo Amerikos 
himną ir tris lietuviškas dai
nas labai gražiai.

Prof B. F. Kubilius kalbėjo, 
kas yrą demokratija. Jis trum
pais bruožais perbėgo prasmę 
žodžio demokratija, būtent, 
kad žmonės patys renkasi sau 
valdžią ir mūsų šalies tuojau 
įvyks demokratiniai rinkimai, 
kur darbo žmonės turi rūpin
tis, kas bus išrinktas į prezi
dento vietą. Jis priminė, kokia 
“gerovė” šios šalies liaudžiai 
buvo laike republikonų parti
jos valdymo, ypatingai Hoove- 
rio laikais — baisi bedarbė, 
bankrutas bankų, nejudinamų 
nuosavybių, žmonių sutaupą 
žlugimas. Tik Rooseveltui užė
mus vietą, 1933 m., prasidėjo 
naujos reformos, žmonių gy
venimas dabar triumfuoja di
deliais šuoliais į progreso, į 
pergalės pusę. Todėl visi turi 
balsuoti lapkričio 7 d., už de
mokratu tikieta, už Rooseveltą 
Į prezidentus 4-tam terminui.

Jonas Grybas trumpai kal
bėjo, ragindamas, kad visi 
Roosevelto išrinkimo patrijotai 
stengtųsi savo kaimynus ir 
šiaip pažįstamus pakalbinti, 
kad laiku užsiregistruotų dėl 
balsavimų, nes neužsiregistra
vęs, kad ir pilietis, negalėsi 
balsuoti.

A. Bimba, Laisvės red., iš 
Brooklyno, pradžioje savo pra
kalbos, pastebėjo, kad kiek
vienas pilietis dideliai nusidė
tų, jei šiuose rinikmuose neat
liktų savo pilietiškos pareigos.

Visų piliečių pareiga balsuo
ti laike prezidentinių rinkimų. 
Ir balsuoti už geriausią žmoni
jos prietelių, F. D. Rooseveltą 
-l-tam terminui.

Toliau Bimba išaiškino Lie
tuvos padėtį dabar ir po karo, 
ir lietuvių nelemtą pasidalini
mą šioje šalyje, kur pro-naci- 
nis elementas desperatiškai 
stengiasi pastoti kelią, kad Lie
tuvoje nebūtų tarybinė san
tvarka. Jis priminė, kad tai ne 
amerikiečių reikalas nuskirti, 
kokia Lietuvoje santvarka tu
ri būti, — tai jų pačių reika
las. Mūsų žmoniškiausia šian
dien yra užduotis, tai kaip kuo 
daugiausiai suteikti medžiagi
nės pagelbos Lietuvai.

Ačiū Raudonajai Armijai, 
lietuviškiems pulkams ir parti
zanams, jau naciai kryžiokai 
baigiami išgrūsti iš Lietuvos. 
Tačiau Lietuvos miestai ir kai
mai išgriauti, sudeginti, viso
kia manta ir gyvuliai išplėšta, 
žiema ateina, sveikesni lietu
viai išvaryti į Vokietiją ver
gų vietoje dirbti. Našlių ir naš
laičių baisus likimas, kurie dar 
gyvi. Ir štai, akyvaizdoje šito
kios padėties, So. Bostono ne
va socialistinis Keleivis špygą 
teberodo Lietuvos žmonėms.

Michelsonas ne vien kad 
špygą rodo nelaimingiems, vie
toje pagelbos, bet ragina žmo
nes neduoti drapanų Liet. Pag. 
Teikimo Komitetui. Nesupran
tama, kaip jo valdžia neareš
tuoja? Nes kelios savaitės at
gal Bostono mieste buvo skir
ta diena surinkimui drapanų 
dėl RWR ir miesto valdžia da
vė trokus suvežimui tų drapa
nų, tai LPT Komitetui' buvo 
atvežta trys vežimai.

Kalbėtojas parodė didelį 
pluoštą originalių laiškų nuo 
lietuvių iš Europos, kuriuose 
dėkoja už gautas dovanas. Tai 
geriausias dokumentas prieš 
blogos valios kurstytojus, ku
rie nori pakenkti pagalbos 
darbui. Reikalingas smarkes-

325
252
242
232
222
220
192
182
156
144

C. K. Urban, Hudson 
K. Čiurlis, J. Stanelis, 
P. Šlekaitis, Scranton 
ALDLD 25 kp. Baltimore 
A. Matulis, Jersey City ... 
Geo. Shimaitis, Brockton . 
J. Kazlauskas, Hartford . 
W. Yokim, New Britain ... 
P. Šlajus, Chester ............ .
J. Simutis, Nashua ...........
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132 
ALDLD Mot. kp., Binghamton 120 
J. Žilinskas, Lewiston ................  110

Bayonne
Valinčius, Pittston .........
K. Bready, Brooklyn ....
Buivid, Dorchester ......

Matačiūnas, Paterson .....
ALDLD 20 kp., Binghamton 
A. Dambrauskas, Haverhill 
Frank Wilkas, Wilmerding

Cibulskienė, Nanticoke ..
A. Shunski, Amsterdam 
Kuzmickas, Shenandoah

Laisvės Darbininkai
židžiūnas ..........................

A. 
c. 
A.

E.
J.
S.

R. 84

A. Stripeika ir Geo. Kudirka gražiai pasirodė šį sykį, 
prisiuntė 6 naujus skaitytojus ir daug atnaujinimų. Phi- 
ladelphiečiai turės pasiskubinti pralenkti juos.

D. M. Šolomskas dalyvavo prakalbose praeitą sekma
dienį Philadelphijoj, tai parvežė nuo S. Reikausko vieną 
naują prenumeratą ir nuo J. Šapranauskienė porą at
naujinimų; taipgi pridavė naują pusmetinę ir atnaujini
mą. Philadelphiečiai pasilieka vis dar antroj vietoj.

J. šimutis, nuolatinis veikėjas Nashua’je, stojo į va
jų, prisiųsdamas du naujus skaitytojus ir atnaujinimą. 
Graži pradžia. Taipgi i vajų įstojo ALDLD 20 kp., Bing
hamton, N. Y. Agent* H. Žukienė prisiuntė atnaujini
mų. ;

Punktais pakilo, prisiųsdami atnaujinimų; J. Kazlaus
kas, Hartford, Conn.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.; 
ALDLD 2 kp. (per H. Tamašauskienę) So. Boston, 
Mass.; P. Žirgulis (per drg. Bekešienę), Rochester, N.-Y.

Laukiame žinių nuo kitų vajininkų iš didmiesčių. (
Laisvės Administracija.

Vokiečiai Rytinėje Prū 
sijoje Bloškiami 

Vis Tolyn

i r 
per

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Laimėjimai Prūsuose

Rytinėje Prūsijoje Sovie
tų kariai, įveikdami vokie
čių pasipriešinimus 
kontr-atakas, užėmė
įnirtusias kautynes Jogšius, 
Degučius, Verskepečius, Ši
lininkus, P e t r a 1 a ukius, 
Skruzdžius, Šilupėnus, Tra
kėnus, Enžiūnus, Šurgup- 
kėnus, Gurnius, Regelius, 
Bitkovėnus, Thewelną ir ei
lę kitų gyvenamųjų punk
tų.

Įtūžę Mūšiai
Nelaisvėn paimti vokie

čiai sako, kad nacių koman
da liepė jiem, žūt-būt, ne
paisant nuostolių, išmušt 
sovietinę kariuomenę «iš Ry
tų Prūsijos.

Įveržtose kautynėse per 
dieną liko užmušta apie 3,- 
000 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių ir sunaikinta bei iš 
veikimo išmušta bent 125 
jų tankai ir motorinės ka- 
nuolės.

Naciai išstatė prieš Rau
donąją Armiją ir naujai 
suorganizuotus savo “na
mų sargus” — senius, vai
kus ir moteris. Sovietų ka
riuomenė pirmuoju smūgiu 
daug tų “sargų” lengvai 
užmušė bei suėmė. Kiti gi 
vokiečių sargai išsislapstė 
miškuose, iki Raudonoji 
Armija praėjo; tuomet jie 
sugrįžo namo.

RaudonarmiečiŲ Laimėjimai 
Vengrijoj ir Transylvanijoj

London. — Vengrijoj so
vietinė kariuomenė užėmė 
Kiskunhalas miestą su ge
ležinkelių mazgu ir Jano- 
shalma (Jankowatz) mies- 

- tą ir geležinkelio stotį.
Šiaurinėje Transylvanijo

je Raudonoji Armija atėmė 
iš vokiečių ir vengrų gele
žinkelių stotis Paulesti, 
Amat, Ludoveni ir Tirean 
ir 11 kitų stambių gyvena
mųjų vietų. Tuo pačiu laiku 
raudonarmiečiai įsiveržė į 
paskutinį likusį Transylva- 
nijos miestą Satu-Mare, 
kur dabar siaučia mūšiai 
gatvėse.

Romos radijas skelbė, 
kad hitlerininkai įsakė “ne
reikalingiems” gyventojams 
išsikraustyti iš Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto, nes 
Sovietų kariuomenė artina-

prakalbų

Akys nori, bet dantyš ne
kanda.

Baime

Lazda

Nuėjo 
pragaišo.

turi dideles akis.

turi du galu. I

maišo — ir pats

Tyli kiaūlė giliai šaknis 
knisa.

Tokis tokį pažino ir į 
svodbą pavadino.

Kas 
niekas

Filipimj Partizanai Užmušė
3,800 Japonų

Leyte Sala. — Per kelias 
savaites pirm Amerikos ka
riuomenei įsiveržiant į šią 
Filipinų salą, filipiniečiai 
partizanai užmušė 3,800 ja
ponų. Jie naudojo didžiu
lius savo peilius, senus šau
tuvus ir atimtus iš japonų 
pabūklus. Filipinų partiza
nai taip pat surinko nau
dingų amerikiečiam žinių 
apie japonų kariuomenės 
punktus ir kitas svarbias 

vietas.
Filipinų partizanam va

dovauja pulkininkas Ru- 
perto Kangelon, ištarnavęs 
28 metus Filipinų milicijoje 
ir armijoj. Jo komandoje 
veikia 4,000 partizanų vien 
Leyte saloje. Teigiama, 
kad toliau jie sujungs savo 
jėgas su reguliare Jungti
nių Valstijų kariuomene.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sovietų lakūnai nuskandi

no Liepojos uoste dar du 
nacių transporto laivus. O- 
ro kautynėse tapo nukirsta 
13 vokiečių lėktuvų.

Paryžiaus laikraštis L’- 
Aube tvirtina, kad fašisti
nis Ispanijos valdovas ir 
dabar talkauja Hitleriui.

Leyte saloj jankiai atė
mė iš japonų jau tris lėktu
vų aikštes.

Jugoslavų partizanai 
vadavo Novi Sadą.

at-

Graikijos moterys parti
zaniškai muša besitraukian
čius nuo anglų vokiečius.

United Press teigia, kad 
Sovietai Įsiveržė 25 mylias 
gilyn j Prūsiją.

Anglai Holandijoj suėmė 
dar 1,400 nacių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ispanijos kruvinasis diktato
rius generolas Franco laukia 
savo galo, kaip kokis nuteis
tas kriminalistas. Veik po tri
jų metų baisaus karo Ispanijo
je, jis įsigalėjo tik todėl, kad 
už jį kariavo fašistų Italijos ir 
nacių Vokietijos jėgos. Artina
si galas Mussolinio ir Hitlerio 
viešpatavimui, artinasi ir ge
nerolo Franco. Ispanijos liau
dis iš naujo pradeda kovą už 
savo laisvę.

Nėra 
atrodo.

nieko neveikią, to 
nepeikia.

toks durnas

Kapeiką praleido, 
rublį šumina.

o uz

Neapžiok perdaug, i nes 
paspringsi.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Sekmadienį, 29 d. spalių j 
3118 Skyrius šjaukia masinį mitin
gą, apsvarstymui prezidentinių rin
kimų dabartinio prezidento F. D. 
Roosevelto naudai. Mitingas i įvyks 

svetainėj po adresu 324 Anderson 
Avenue, kampas Cliff gatvės. Šiame 
mitinge kalbės majoras Manley ir 
kt. Kviečiame visus atsiląnkyti. 
Pradžia 3 vai. dieną. — G. Litvino- 
vich. (252-253) i

iwo

ELIZABETH, N. JJ
ALDLD 54 kp. susirinkimą^ įvyks 

27 d. spalių, 408 Court St., 8 v. v. 
Nariai kviečiami dalyvauti .susirin
kime, yra svarbių reikalų aptarti, 
taipgi katrie nariai nepasipokėję 
už šiuos metus, ateikite ir Užsimo
kėkite. Įšitėmykite, kad kuopa lai
ko savo susirinkimus reguliariai 
kiekvieną 4-tą penktadienį kas mė
nesio. — C. Andriūnas, sekr.i

(252-253)

PHILADELPHIA, PA.
Laisvėj pikniko darbininkams 

bankietas, sekmadienį, spalių: 29 d. 
'Kviečiame visus pikniko darbinin
kus dalyvauti, šiemet draugės ir 
draugai dirbo sunkiau už visus pra
ėjusius metus dęlei stokos darbinin
kų. Baųkietas įvyks 735 Faitmount 
Avė., 6į v. v. Tą pačią dieną įvyks 
(toj pačioj vietoj) LDLD 6 Apskr. 
kouferepcija. Pradžia 10 vai. ryto.

(252-253)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Demokratų Kliubo ma

sinis mitingas (Victory Rally) įvyks 
sekmadienį, 29 d. spalių, Liet, Pi
liečių Kliubo salėje, 227 Lawrence 
St. Pradžia 5 v. v. Tai bus paskuti
nis prisiruošimas Demokratų Par
tijos prie išrinkiįno F. D. Ropsevel- 
to į prezidentus. Išgirsite 
kalbėtojų. Taipgi bus graži dainų 
programa ir kiti pamarginimai. Tu
rėsime skanaus gėrimo ir užkan
džių. Dalyvaukite visi lietuviai ir 
atsiveskite savo pažįstamas. — 
Kviečia Liet. Dem. Kliubo Kom.

(252-253)

gabių

Kada Jūs Jieškote 
Darbo

1—UŽTIKRINIMO
SKAMBIŲ POKARINIŲ PROGŲ

2—PAKILIMO
SISTEMATIŠKO PAAUKŠTINIMO

3— DARBO SĄLYGŲ
MODERNINIŲ IR SAUGIŲ
4— GEROS ALGOS

GEROS MOKESTIES PRADŽIOJE
SISTEMATIŠKI ALGOS PAKĖLIMAI

JOS 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)

KEARNY-HARRISON, N. J.
Sekmadienį, 29 d. spalių įvyks 

prakalbos. Rengia LLD 136 kp., 
L. P. Kliubo salėje, 134 Schuyler 
Ave., 4 vai. dieną. Kalbės Rokas 
Mizara, Laisvės redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. Sietyno Choras iš
pildys muzikalę programą, vadovau
jant B. Šalinaitei - Sukackienei. 
Kviečiame visus dalyvauti, išgirsite 
netik gražių dainelių bet ir gerą 
kalbėtoją, kuris plačiai išaiškins 
šių dienų svarbius bėgamus klau
simus. — Kom. (252-253)

ir 
or-

SCRANTON, PA.
Didelis masinis susirinkimas 

prakalbos, rengiamos Lietuviškų 
ganizacijų demokratinio nusistaty
mo paremt mūsų šalies prezidento 
Roosevelto kandidatūrą šiuose rin
kimuose. Bus geri kalbėtojai kaip 
kongresmanas Murphy ir kiti. Taip- 
pat bus ir lietuviškas kalbėtojas. 
Po prakalbų bus išsigert alaus ir 
užkandžių veltui. Įvyks 29 d. spalių,

Meškūno salėje, 134 W. Market 
7 v. v. (252-253)

W.
St.,

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo . susirinki

mas įvyks 27 d. spalių, 155 Hun
gerford St., 7:30 v. v. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. — V. 
sekr. (252-253)

K„

LINDEN, N. J.
Lindeno Lietuvių Centralinis 

mitetas rengia vakarėlį, spalių 28 
d. Liet. Laisvės Parke, 340 Mitchell 
Ave. Bus duodama laimėjimui Karo 
Bonas. Šis komitetas daug dirba dėl 
mūsų lietuviškiems kareiviams Dė
dės Šamo tarnyboj, siunčia dova
nas, palinksmina sužeistus karei
vius, taipgi priima juos kaip jie su
grįžta. — A. K.

Ko-

(252-253)

LPTK susirinki- 
Tad esu priverstas 

Elizabetho Sk.
26 d., 8 v. v.,

ELIZABETH, N. J.
Kadangi praeitą ketvirtadienį, 

daugelis atstovų nuo įvairių organi
zacijų nedalyvavo, 
mas neįvyko,
šaukti kitą LPTK 
susirinkimą, spalių
Kliubo kambariuose, 408 Court 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. 
Turime savo kvotą drabužiais ir 
kitais daiktais išpildyti. — D. Krū
tis, Nutarimų Rašt. (251-252)

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

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, spa
lių 26 d., 7:30 v. v. Kliubo kamba
riuose, 376 Broadway. Iš 
konferencijų delegatai duos 
tus. Ateikite visi ir katrie 
mokėjote, pasimokėkite. — 
sekr. (251-252)

su-

dviejų 
rapor- 

nepasi- 
J. P.,

SVARBUS IŠRADIMAS
MIRACLE OINTMENT

Stebuklingos Mostys, bet stebuklo nepadarys,. jei nenaudosite sulyg 
nurodymų, liga neišeis. Tupite naudoti pagal nurodymus nuo kokių 
ligų, kurios rūšies mostis pagelbsti.

4. Rūšių Mostys, kurios pagelbsti atsikratyti nuo daugelio skirtingų 
nesveikumų. Jokios kitos Mostys to nepadaro. Jos yra švelnios naudoti 
ir nekenksmingos, bet visados pagelbingos. Jos privalo būti kiekvienos 
šeimynos vaistų šėpukėje, nes. jos apsaugoja nuo daug ligų ir sutaupo 
dideles išlaidas.

Rudens laike, mainantis orui, 
prisirengę apsiginti nuo jų.

Čia paduodame Mosčių vardus 
gelbsti apsiginti.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle
and Hardening of the Gurp^. (Nuo dantų gėlimo ir smegenių nesvei
kumo L—Kaina 55c ir $1 už (iėžutę.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve Mostis.—Nuo paviršutinių įvairių skausmų. 
Kojų, Rankų, Pusiau Pečių, Muskulų, Sąnarių ir Užsišaldymo ir ne
sveikumas Sąnarių. — Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Svilpa’s Miracle Salve Mostis.—Gelbsti nuo daugybės 
Odos ligų ir įvairių kitų ligų, kaip tai Rash, Piles, Athlete’s Feet, Sinus, 
Trūkimas Odos, Vočių, Išbėrimų, Skaudėjimo Ausies, nesveikumo Nosyj 
ar Burnoj; Nudeginimo ir iSTušutinimo; Blauzdų skaudėjimo ir tinimo. 
Nuo šalčio išbėrimo, Nosies išdžiūvimo. — Kaina 65c ir $1.25.

No. 4. M. J. Svilpa’s Salve-Mostis. — Nuo niežėjimo, užsisenčjusių 
šviežių ir nuo Poison Ivy. Gaunate greitą pagelbą. — Kaina $1.25.

Užsisakydami Mostis, siųskite ir pinigus, money-orderį ar čekį.
Adresuokite: M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A., Hartford, Conn.
Per paštą nemažiau $1.25.
Vietiniai galite ateiti po nauju • antrašu: 63 PUTNAM STREET.

paprastai užgula slogos. Tad būkite

ir nurodome nuo kurių ligų jos pa-

Ointment—for Toothaches, Irritation

MR. PICINICH
44 BROAD ST., N. Y. C
_______________________________(258)

MERGINA
SU ŠIEK TIEK HIGH SCHOOL MOKSLU 

DIRBTI MEDIKALIAME KNYGYNE.
35 VALANDŲ SAVAITĖ. $92 J MĖNESI.

MR. RAYMOND. ATWATER 9-4700.

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

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

N.Y.C. (253)

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)

BERNIUKAI
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Daugmcniniai futrų firmai 
GERA ALGA.

WELLS-TREISTER CO.
315 7TH AVE..

N.Y.C.
(254)

BERNIUKAI
IŠSIUNTIMAM IR IŠNEŠIOJIMAM KNYGY

NE. 35 VALANDŲ SAVAITĖ.
$92 I MĖNESJ.

MR. RAYMOND. ATWATER 9-4700.

REIKIA BERNIUKŲ
PROGA IŠSIMOKINTI DŽIULERYSTĖS 

AMATO. PILNAM AR DALIAI LAIKO. 
NUOLAT. POKARINĖ ATEITIS.

BRODY-BAIARDI, INC. 39 W. 32ND ST.
(251)

VYRAI
Mokytis maisto padirbimo 

APMOKAMOS VAKACIJOS; BONAI
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC.
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.
(254)

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA

PROGA VIRŠLAIKIAMS
RIVERSIDE CHURCH

RIVERSIDE DRIVE & 122ND ST.
Telephone MONUMENT 2-2900.

(•258)

REIKALINGI DAILYDĖS PRIE MĖSINIŲ 
KRAUTUVIŲ ŠALDYTUVŲ. 

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

(253)
VYRAI—STIPRCS

Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas.
Mokykitės gero amato. Dienom-naktim. 

Daug viršlaikių.
AMERICAN BOOK-STRATFORD PRESS, 

75 Varick St., Canal Street Stotis, 
visos subvės. (254)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat

FABRIKO IR KIEMO DARBAS
THE EGYPTIAN LACQUER 

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

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

J.
City)

(253)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS ir MOTERYS 
BERNIUKAI ir VYRAI 

IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 
Mados gatavai nešiojimui.

PILNAM—DALIAI LAIKO
Priėmimam, prekių pakavimui.
5 DIENŲ SAVAITĖ $22, 

PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS. 
Nuolat. Pokarinė proęa.

BUTLER BROS.
860 BROADWAY,

(254)

REIKIA ŠVEITĖJŲ 
PRIE STERLING JEWELRY. 

BRODY-BAIARDI, INC.. 39 W. 32ND ST.
(254)

VYRAI IR JAUNOS MERGINOS 
PILNAM LAIKUI. LENGVAM VYNIOJIMUI. 

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

(254)

Tyla — gera byla.

Ligoniui pūkuose kieta, 
sveikam ir ant akmenioO 

minkšta.

Ten gerai, kur mūs nėra.

Kur galybė, ten teisybė.

Dėl nėra ir teismo nėra.

Nėra to blogo, kas neišei 
tų į gerų.

PARDAVĖJOS IR STALŲ 
PATARNAUTOJOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Valandos Sulyg Jūsų Patogumo 

PUIKIAUSIOS ALGOS PRADŽIAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

AMŽIAUS 16 IKI 60.
Ideališkos darbo valandos šeimininkėm*.

Tipai. Nemokamai valgis ir uniformos 
stalų patarnautojoms.

F. W. WOOLWORTH CO.
34 W. 14th St., N.Y.C.

(252)

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. j 
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 0 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j valandą. 

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

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

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

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas.

Linksma. NUOLAT.
DALIAI IR PILNAM LAIKUI. 

50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
PAKĖLIMAI PO MĖNESIO LAIKO.

Dieniniai Ar Naktiniai šiftai.
THE CLEVELAND CONTAINER CO.

601 W. 26th St., N. Y. C. 
__________________________________ (253)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 
j valandą laike mokinimosi ir pamatini55c

kaina 65c po 6 mėnesių. Laika* ir pusė viri
40 valandų.

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

285 N. 6th St., off Metropolitan Av®.
Matykite Miss Hirsch 

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN.
(256)

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 PALIODIJIMO

(252)

(8th

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Daliai Ar Pilnam Laikui 

GERA ALGA 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
(256)

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.
(252)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(254)
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Praleiskite Naudingai 

Penktadienio Vakarą
šiuo, taip svarbiu momentu, 

kiekvienas protaujantis žmo
gus turi naudotis kiekviena 
pripuolama proga papildyti 
savo žinojimą. Daug ko nau
dingo įgausite šį penktadienį, 
spalių 27, Piliečių Kliubo sa
lėje, prakalbose. Kalbės J. Ga- 
siūnas, S. Sasna, A. Bimba ir 
vienas anglų kalba. Bus pla
čiai kalbama apie dabartinį 
padėjimą Lietuvoje, apie karo 
eigą ir prezidentinių rinkimų 
reikalais.

Būkite visi ir visos ne vė
liau 8 vai.

Rengėjai.

Mirė Stasys Masiulis
Spalių 24-tą, vėlai vakare, 

mirė Stasys Masiulis, Welfare 
Island ligoninėje. Pašarvotas 
namie, 394 So. 1st St., prie pat 
Union Avė., Brooklyne. Laidos 
šeštadienį, spalių 28-tą, Šv. Jo
no kapinėse, kur palaidota jo 
motina Petronėlė (Geležiųtė) 
Masiulienė.

Liko nuliūdime žmona An
na, dvi dukterys, Mrs. Josephs 
(Juozapaitienė) ir Florence. 
Jauniausia Florence tebėra pas 
motiną.

Masiulis buvo senas Ameri
kos gyventojas, čionai išgyve
nęs 37 metus ir sąmoningas pi
lietis, organizuotas žmogus. 
Priklausė Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, aktyviai daly
vavo jo veikloje ir yra buvęs 
kliubo gaspadorium keletą me
tų. Taipgi priklausė Šv. Jurgio 
Draugystėje ir pašalpiniame 
susivienijime. Rėmė darbinin
kų judėjimą ir turėjo pilietinės 
drąsos reikale tokiu pasirody
ti. Yra suteikęs kaucijas areš
tuotiems darbininkų kovoto
jams tais laikais, kada darbi
ninkai turėjo sunkiau kovot už 
savo teises, negu šiandieną. 
Kada ir pačiam kalinio išlais
vintojui gręsė tapti ragangau- 
džių įtartu ir persekiojamu.

Pastaraisiais keliais metais 
mažai kur dalyvavo. Jo svei
kata buvo pablogėjus, tad pro
tarpiais ilsėdavosi ligoninėse.

Laidotuves prižiūri laidotu
vių direktorius Joseph LeVan- 
da.

Broliai Susitiko— 
Po Mirties

Broliai John ir Stanley Po- 
rada susitiko po 20 metų ne
simatymo. Susitiko po vieno iš 
jų mirties. Ir susitiko ne dan
guje, kaip daugelis tikisi, bet 
Bellevue lavoninėje.

Brolis Stanley, dabar 50 me
tų, prieš 20 metų buvo aplei
dęs namus, išvykęs į New Yor- 
ką jieškoti laimės. Per 10 me
tų broliai susirašinėję. Pasta
raisiais 10 metų namiškiai nuo 
jo negavę laiškų ir nežinoję, 
kur jis randasi. Pereitą šešta
dienį Stanley tapęs užmuštas 
automobilio gelbstint einan
čius skersai gatvę du neregius. 
Iš jo kišeniuose rastų doku
mentų sužinota, kad jis paeina 
iš Three Rivers, Mass. Ten su
rastas jo brolis, kuris ir atvy
ko atsiimti numirusįjį brolį.

REIKALAVIMAI
Laisvės spaustuvei reikalingas pa- 

gelbinis darbininkas. Kreipkitės, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(252-253)

PRANEŠIMAS
MASPETH, N. Y.

Rusų Kliubas išpuošė savo salę, 
taipgi jtaisė steičių. šeštadieni, 28 
d. spalių jvyks atidarymo vakaras, 
56-58 61st St. Maspethiečiai kvie
čiami dalyvauti, ypač lietuviai, nes 
mums duoda veltui vietą laikyti 
abiejų kuopų susirinkimus. Bus 
gražus programas, susidės iŠ šoki
kų ir dainininkų, taipgi skambins 
balalaikų orkestras. Pradžia 8 v.v. 
įžanga 75c. Tad nepamirškite daly
vauti. — V. K. (252-253)

KVIEČIAME JUS
Dalyvauti baliuje, kurį ren

gia LDS Brooklyno Merginų- 
Moterų Kliubas — Sorority, šį 
šeštadienį, spalių 28-tą, 8-tą 
valandą vakare, Laisvės svetai
nėje. Įžanga tik 50c, o prie 
įžangos bus dovana.

šio baliaus pelnas bus su
naudotas padengimui išlaidų 
ant dovanų pundelių, kurie bus 
pasiųsti Brooklyno ir apylin
kės LDS nariams — kariams. 
Jų yra apie 440 karinėj tarny
boj. Kalėdinės dovanos tiems, 
kurie užsienyje, jau buvo iš

“Nukryžiavokite Bimbą, Nukryžiavokite,” 
Šaukė Šimutis

(Pabaiga)
Vis dar to paties tuzino te- 

beužgiriamas, ilgai, nuobod
žiai nusikalbėjęs Grigaitis, vis
gi rado laimingą užbaigą, nors 
ir ne naują, viso pasaulio per 
kelis metus žinoma ir net Hit
lerio pripažintą. Jis pasakė, 
kad Tarybų Sąjunga sulaiky
mu Hitlerio davė progą Ame
rikai ir kitoms talkininkėms 
prisirengti apsigynimui ir ga
lutinam sumušimui Hitlerio. 
Baigė šūkiu, kad Lietuva turė
sianti būti laisva pagal Atlan
to Čarterį (tik nepasakė, kad 
Lietuva tokia jau yra). Šie 
pastarieji pareiškimai publikai 
patiko.

Sekamas išstojęs kalbėti ši
mutis, klerikalų Draugo re
daktorius, irgi šaukė, būk Lie
tuva esanti didžiausioje nelai
mėje ir kad jų Amerikos Lie
tuvių Taryba labai, labai daug 
atlikus Lietuvos gelbėjimui. 
Kaip? Pašalpa Lietuvos žmo
nėms? Nereiks tų baikų. Čia 
ne Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas, su Bimba ir kitais 
pažangiaisiais, kurie jau nu
siuntė 6 siuntinius ir baigia 
ruošti 7-tą, kalėdinį siuntinį 
Lietuvos žmonėms. Tai, kaip 
čia susirinkę ponai “gelbėjo?”

Šimutis sakė, kad jie labai 
daug tarėsi, daug važinėjo vie
ni pas kitus, daug raštinių iš- 
landė, visur sekioję prez. Roo- 
seveltą. Jie apvieniję katali
kus, socijalistus ir dalį tauti
ninkų (šmeižimui Tarybų Lie
tuvos ir kenkti pagelbos tei
kimui). Jie gavę iš Nacionalio 
Karo Fondo pinigų ir įsisteigę 
puikią raštinę New Yorke (nu
slėpė tas po $60 per savaitę 
algas). Jie dėję pastangas, 
kad pasilaikytų smetoniškų 
(nieko neatstov aujančios) 
konsulatų gūštos.

Bet, graudžiai suvaitojo ši
mutis, “mus skundė valdžiai. 
Bimba tai padarė. Jo rankos 
kruvinos. Prikalkite jį prie gė
dos stulpo! Nukryžiavokit jį! 
Nukryžiavokit!”

Taip šaukė piktu balsu, iš
kėlęs į viršų abi rankas kleri- 
kališkas Herodas, kuris tik ke
liomis minutėmis nuo šio riks
mo didžiavosi esąs krikščioni
mi. Šaukė į linčą prieš tą Lie
tuvos sūnų, kurio pastangomis 
jau pridengta, palinksminta 
tūkstančiai nuo hitlerizmo nu
kentėjusių Lietuvos vaikų, vy
rų ir moterų, šaukė prieš Bim
bą, didžiausios Amerikos lie
tuvių apšvietos organizacijos 
pirmininką, kuris išdrįso vie
šai pareikalauti, kad iš ameri
kinės įstaigos, vardan Lietuvos 
žmonių šelpimo išgauti pinigai, 
tam ir būtų sunaudoti. Kad tie 
pinigai nebūtų naudojami hit
leriniams kvislingams ir kek
šėms penėti.

žinoma, šimutis nesakė pu
blikai, kad jie norėjo penėti 
kvislingus, o Bimba tam užkir
to kelią. Jis sakėsi esąs gelbė
tojas Lietuvos žmonių, nors nei 
siūlo galo dar nesiuntė.

Laučkai, taip pat graudeni
mais apie Lietuvos žmonių al
kį, šaltį ir vargą atsišaukus au
kų, publika sudėjo $200, kaip 

siųstos pagal valdžios nustaty
tą laiką.

Al Kaizos orkestrą gros šo
kiams ir savo muzika links
mins atsilankiusius svečius. 
Bus visokių, įvairių užkandžių 
ir gėrimų.

Tai, nepamirškite, dalyvau
kite šį šeštadienio vakarą ba
liuje, sykiu su LDS karių tė
vais ir prieteliais.

Iki pasimatymo Laisvės sve
tainėje.

LDS B’klyn Sorority.

paskelbė mitingo rengėjai po 
rinkliavos.

Jeigu tai būtų iš tikro rink
ta Lietuvos pagelbai, būtų mi- 
zernai menka auka nuo trijų 
sriovių mitingo, su vyriausiais 
tų sriovių vadais kalbėtojuose, 
atgabentais net iš Chicagos. 
Tas parodo, kad daugelis eili
nių, paprastų darbo žmonių 
žino, o jeigu ir nežino, tai va- 
duodamiesi sveika logika nu
mano, jog tiems ponams ne 
Lietuvos gelbėjimas rūpi, šiais 
laikais žmonės sumano, kaip 
rasti atsakymą į klausimus, 
kuriuos jų vadai nuo jų sle
pia arba apie juos meluoja.

Kad žmonės žino ar bent 
numano tikrą dalykų stovį, ga
lima buvo suprasti ir iš to, jog 
trijų sriovių mitinge saliukė 
buvo tik puspilnė. Dar ryškiau 
girdėjosi žmonių nepasitenki
nimas tais tarybininkais vieni 
kitiems perduodamose pasta
bose laike prakalbų ir iš jų iš
ėjus.

Taip, žmonės turi daug klau
simų ponams, nors viešai ir ne
drįsta klausti. Jie tuos klausi
mus išsiaiškina patys ir toliau 
dar daugiau juos išsiaiškins 
naudai Lietuvos žmonių ir ne
naudai tų ponų, kurie šmeiž
tais tikrųjų Lietuvos draugų 
nori atkeršyti Lietuvos žmo
nėms už atmetimą fašistiškų 
ponų valdžios.

Prakalbose Buvęs.

Rodos, Galėjo Užtekti 
Trijų Vyrų

Didžiumai moterų, pripra
tusių apsieiti su vienu vyru, at
rodys, kad ir trijų daug per
daug. Bet esama moterų, ku
rios primanytų visus susirink
ti.

Šiomis dienomis sulaikyta 
21 metų blondinukė Mrs. Eli
zabeth Gildersleeve, pastaruo
ju laiku gyvenusi pas motiną, 
518 Saratoga Ave., Brooklyne. 
Ji prisipažinusi kelerias vedy
bas ir kad gavusi dviejų jūri
ninkų. žmonos mokestis.

Jos pirmasis vyras, Gilder- 
sleeve, gyvenąs Ridgewoode su 
jos palikta jam dukrele. Ki
tas, Francis Bayles, jūrinin
kas, randasi Kalifornijoj. Tre
čias, Gordon Meredith, randa
si prie St. Albans jūrininkų li
goninės. O dabar buvus susi
žadėjus su trečiu, Jack Hay
es. Jo išsikalbėjimas apie savo 
būsimas vedybas, suminėj imas 
sužadėtinės mergiškos pavar
dės privedęs prie išsiaiškinimo, 
kad jinai jau buvo ištekėjusi 
už Gildersleeve. Pradėta tyri
nėjimas, sekė areštas.

Dabar jos laukia vienas iš 
dviejų — teismas ir kelionė į 
ligoninę ar į kalėjimą. Ji pa
duota ligoninėn ištyrimui jos 
proto pirm įkaltinimo apgau
dinėjime žmonių.

Lėktuvas iš LaGuardia sto
ties New Yorke pereitą sekma
dienį nuskrido į Foynes, Airi
joj, per 14 valandų, ir 17 mi
nučių.

Kraujo Davimo Reika
las Dabar Dar Didesnis

Priminimui gyventojam, jog 
karas anaiptol nebaigtas, tik 
praplitęs, reikalingas daugiau 
visokių pastangų, pereitą an
tradienį buvo surengtas masi
nis mitingas ant iždinės laiptų, 
New Yorke.

Ypatingai pabrėžta reika
las daugiau kraujo davėjų. 
Ten pat, ant laiptų platfor
mos, buvo įrengta lovelė ir lei
tenantas Frank Costello davė 
kraujo. Tai buvo jo dvylikta
sis davinys. Dvyliktoji pūs
le vortė.

Kraujas labai reikalingas iš
gelbėjimui karių, gyvasčių ir 
pagelbėti greit sugrįžti į svei
katą.

Maspethui Pagerinimai
Planuoja Maspethe išvesti 

po Long Island gelžkeliu ke
turis skerskelius ir vieną skers- 
takį. Jie būtų ant 43, 49th Sts. 
ir ant Maspeth ir Flushing 
Avės. Prie Laurel Hill Boule
vard būtų tik skerstakis pės
tininkams. Lėšuotų $1,723,000.

Paveikslai Galėtų Daug 
Pasakyti

Spaudoje tankiai matome 
pasakojimus, būk republikonų 
kandidatą Dewey pasitikusios 
“masės” žmonių jam pribuvus 
į miestus su prakalbomis, ku
rių jisai jau yra pasakęs ęle- 
sėtkus. Bet paveikslai, kurie 
galėtų tą daug garsiau ir Įti
kinančiai! pasakyti, to dar he
ra parodę.

Iš vienos kitos vietos buvo 
tarsi kaspinas, parodyta ilga, 
siaura eilutė žmonių. Matosi, 
kad grupelė bandyta paveiks
le ištęsti į minią. Tačiau ir to
kiu “miniu” matosi tik retkar
čiais. Daugiausia, tai tik pats 
Dewey su žmona ir dar keli 
veidai. Atrodytų, kad republi- 
konai labiausia susidomėję sa
vo kandidato ir jo žmonelės 
grože. Nors anaiptol taip nė
ra. Kur tik buvo susirinkę kan
didato susitikti desėtkas kitas 
žmonių, iš ten matėme kaspi
no formos paveikslų.

Demokratams, atrodo, nerei
kia tokių kaspininių paveikslų. 
Kada Rooseveltas pereitą šeš
tadienį lankėsi New Yorke, 
gatvės buvo kai mūru apjuos
tos. Masės pažįsta savuosius.

'___________ T
Kalifornijoj pagavo ir par

vežė Brooklynan Constantine 
Bazarewsky, 22 m., įkaitintą 
užmušime Paul Abernovich’- 
iaus, 20 metų. Abu vyrukai 
buvę draugai nuo vaikystės iki 
įsivėlimas į kriminalystes pri
vedė net prie vogimo nuo viens 
kito, barnies ir žmogžudystės.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą 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. «> BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
- - - - ----- ---- -

Įkaitino Suokalbyje 
Šnipauti

Marie Hedwig Koedel, 26 
metų, gyvenusi 542 W. 112th 
St.,, ir jos auklėtojas Simon 
E. Koedel, 62 m., įkaitinti suo
kalbyje šnipinėti priešų nau
dai. Jie hinkę priešui informa
cijas apie mūsų laivų veikmę.

Kadangi jų prasikaltimas 
buvęs papildytas pirm mūsų 
krašto įstojimo į j karą, tad 
jiems negręsia aukščiausia 
bausmė.

Reikės Virti Namie
Parinktinių restauranu- savi

ninkai planuoja apriboti skai
čių savo kostumerių. Padidėję 
daugelio žmonių ištekliai, žy
miai padaugino restauranu 
lankytojus. Esamose patalpose 
ir stokuojant darbininkų, res- 
taurančikai nebegali visų pa
tenkinti.

Moterys Ragino Dewey 
Pratęsti Balsavimo 

Valandas
Moterys Liuosnorės už Roo- 

seveltą buvo viena iš daugelio 
organizacijų, reikalavusių pra
ilginti balsavimo j valandas. 
Telegramoje gubernatoriui De
wey jos reikalavo,! kad laikas 
būtų nuo 6 ryto iki 10 vai. va
karo, vietoj dabar nustatytų 
nuo 6 iki 7-nių.

Mrs. Edward C. Carter, ko
miteto pirmininkė, pareiškė, 
kad prailgintos valandos rei
kalingos , užtikrinimui progos 
balsuoti “tūkstančiams vyrų ir 
moterų, kurių būtinai atliktini 
darbai neleis jiems balsuoti 
skirtingomis valandomis be su
trukdymo mūsų krašto karo 
pastangų.”

Moterys savo pareiškime pa
žymi, kad atsisakymas prail
ginti valandas būtų suprastas 
kaip “aiški priešginybč jūsų 
paties tankiai kartojamam pa
reiškimui, kad norite matyti 
didelį skaičių balsų 1944 m. 
rinkimuose.”

Moterys Liuosnorės už Roo- 
seveltą susiorganizavo prieš 
keletą savaičių, pirm registra
cijos. Pirmiausiu jų tikslu bu
vo išjudinti moteris užsiregis
truoti. O dabar darbuojasi, 
kad moterys išeitų balsuoti ir 
kad Rooseveltas būtų išrinktas. 
Komitetas susidaręs iš visų 
luomų ir tautų moterų.

Lietuvių. Moterų Apšvietos 
Kliubas taipgi veikliai remia 
Women Volunteers for Roose
velt darbus.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ
V. ' -......... ..........

H-------- - ----------------------------------- m

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta. 
0-------------------------------- i-----------------0

Geriau Pririškite Šunį
Flatbush teismabutyje, 

Brooklyne, pereitą antradienį, 
17 brooklyniečių nubausti pa- 
simokėti po $5 už leidimą gat
vėn palaidų šunų.

Teisėjas Mason sakė, kad 
tos rriažos bausmės dedamos 
tik perspėjimui, jog miestas 
yra pasiryžęs apsaugoti savo 
gyventojus nuo pasiutimo li
gos pavojaus. Toliau, sakė tei
sėjas, prasižengėliai taisyk
lėms bus baudžiami aštriau.

Fordham Universiteto seis
mografas New Yorke, užrekor- 
davęs du žemės drebėjimus 
pirmadienio vakaro 7:45 ir 
7 :53 vai. Bet jie buvo kur nors 
2,700 mylių tolyje nuo mies
to.

Jubilejinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

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

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

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

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

• SQUARE restaurant!
J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

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

2 282 UNION AVE. BROOKLYN 2
2 Tel. EVergreen 4-9612 2
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HowTo$4|zr

FORTHOSE 
Z YOU LOVEI

SHOP AT LIPTON’S

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 adara vakarai*

k

Wagneris Dabar Kalba 
“Up-State” Miestuose
Senatorius Robert F. Wag

ner, Amerikos socialio saugu
mo įstatymų tėvas, šiomis die
nomis lankosi aukštutiniame 
New Yorke.

Wagneris spalių 24-tą kal
bėjo Jamestown, N. Y., o 25- 
tą Syracuse. Taipgi kalbėjo ir 
dar kalbės eilėj kitų miestų. 
Jo kalbos perduodamos ir per 

i radi ja. i

Charles Hammer, 40 m., po- 
licistas, sveiksta po mirtinai 
pašovimo Mrs. Prendergast, 
Bronxe, ir pasišovimo savęs. 
Bet jis pasveiks ir bus teisia
mas už žmogžudystę.

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




