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JANKIAI NUSKAMDINO BEI SUŽALOJO BENT 30 JAPONIJOS LAIVĮ
KRISLAI

Atrodo, Kad Neišdegs.
Laisvės Angliškasis Skyrius.
Mažas Didelis Dalykas.
Ten Bus ir Ugnies.
Faktas Visgi Faktas.

Rašo A. BIMBA

Lenkų Karo šalpos Fondas 
surinko daug drapanų ir lai
ko suvertęs į verauzes New 
Yorke. Ponai sako: “Siuntimas 
drapanų išlaisvintos Lenkijos 
žmonėms būtų bolševizmo stip
rinimas.“ Tegul, girdi, geriau 
drapanos supūsta, negu ati
duoti jas lenkams, kurie išsi
rinko Liublino valdžią!

Bet, pasak dienraščio “PM,” 
President’s War Relief Control 
Board pasakė: Nevalia drapa
nas pūdyti. Jos surinktos Len
kijos žmonėms. Sudėkite i Rus
sian War Relief laivus ir siųs
kite lenkams!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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Tuo būdu sovietinė 
riuomene atvadavo

LA1SVĖS ANrKATtISeiho?leI sTaoM2“«78TREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių-October 27, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

RAUDONOJI ARMIJA ATĖMĖ 1$ NACIŲ KIRKENES UOSTA
Apart Kirkenes, Sovietai 
Užėmė 30 Kitų Vietovių 
Šiaurinėje Norvegijoje

Jau Visa Transyl 
vanija Atimta iš 
Vengrų - Nacių

Amerikos Laivynas Kirto 
Skaudžiausią iki Šiol 

Smūgį Japonam Jūroje
Lietuviškas Bendrasis Fon

das irgi grūmoja: Surinksime 
drapanas ir nesiųsime, “kol ne-• 
bus progos!“ O ta proga bū-!Norvegiją, 
sianti tik tuomet, kuomet Lie- nantį smūgį vokiečiam ŠO- 
tuvoje įsisteigsianti tokia vai- nan ir šturmu atėmė iŠ 
džia, kokios nori Amerikos priešų Kirkenes,svarbiausią 
klerikalai! j hitlerininkų uostamiestį

Kažin, ar valdiškos įstaigos igjaurinėje Norvegijoje. Šį 
sutiks, kad žmonių šelpimui fygj jįe atliko per audringą 
surinktos drapanos būtų paau-i -
kotos New Yorko verauziyj Vokiečiai buvo įdėję daug 

an ims. * * * «r darb0, stengdamiesi

galingą šiaurinę savo tvir
tumą, kaip anglų Gibralta
ras. Kirkenes buvo svar
biausia nacių submarinų ir

London. — Sovietų ka
riai, įsiveržę iš Suomijos į 

kirto triuški-

Well, Vėl pradėjome leisti paverst Kirkenes į tokią
Laisvės angliška skyrių. Pasi
rodys ketvirtadieniais. Bus vie
no puslapio.

Angliškojo skyriaus pasiro
dymas buvo nutrūkęs todėl, lėktuvų stovykla, iš kurios
kad neturėjome redaktoriaus jje puldavo Amerikos ir 
jam vesti. Dabar turime. Ji re- Anglijos laivus, gabenančius 
daguos gabi veikėja lictuvė^mej^įaginę paramą Sovie-daguos gabi
Margaret Cowl.

Prašome skaitytojus susido
mėti šiuomi skyriumi. Raginki
te jaunime jį skaitini ir jam 
bendradarbiauti.

Mūsų valdžia tcbcragina ir 
tebeprašo gaspadines taupyti 
riebalus ir aukoti arba parduo
ti karo reikalams.

Gaspadines akimis žiūrint, 
tie riebalai labai mažas daly
kas, nes ji dažnai juos vistiek 
išmeta laukan. Bet labai dide
lis ir svarbus dalykas karo pa
stangoms. Riebalai reikalingi 
darymui eksploduojančių me
džiagų, be kurių nė vieno šū
vio negalima iššauti !

Todėl riebalų neverskite į 
rinas. Atiduokite Dėdei Šamui. 
Tegul jie eina deginimui ir 
svilinimui mirtinojo priešo.

SOVIETAI SIAUČIA
VARŠAVį TOJ IŠ 
.ŠIAURIŲ PUSES

London, spal. 26. — So
vietų kariuomenė prasiver
žė per plačią Vislos upę 
į šiaurius nuo Varšavos ir 
įvare šešių mylių kylį į na
cių apsitvir tinimų linijas 
vakariniame tos upes šone.

Tuo būdu Raudonoji Ar
mija kerta šonan vokiečiam 
Varšavoj ir grūmoja juos 
apsiausti mieste.

spręstas. Iš Lietuvos naciai jau 
išgrūsti, Lietuva išlaisvinta. 
Jon sugrįžo tarybinė valdžia, 
ir viskas tvarkoje!

Beje, Tysliava ir kiti labai 
verkia, kodėl net ir Dewey sa
vo prakalbose nieko neišsita
riąs apie Lietuvą.

Neišmanėliai, nesupranta, 
kad Lietuvos klausimas jau iš-

Pusėtinai daug dūmų Ispa
nijos padangėje. Ten vėl pasi
rodę respublikiečiai ir ginklais 
daužą Franko režimą.

Kol kas tos žinios nėra pa
tvirtintos ir įrodytos. Bet abe
joti nereikia, kad Ispanijos 
žmonės žada savo tironams at
simokėti. Franco turės eiti vel
niop kartu su Hitleriu ir Mus- 
soliniu.

Jeigu Talkininkai to bude
lio nepastatys prie sienos, kai
po vieno iš pirmutinių šio ka
ro sukūrėjų, tai su juomi gra
žiai apsidirbs patys Ispanijos 
žmonės. Tegul tik jie išgirsta, 
kad Hitleris ir Mussolinis ka
bo ant sausos šakos!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
lyderiai labai nepatenkinti. 
Jie bara tuos, kurie sako, kad 
Tarybos pasiųstiems Washing- 
tonan misijonieriams labai ne
pavyko. Siųsti buvo pasimaty
ti su Hull ir Rooseveltu, bet 
pasimatė tiktai su jų ketvir- 
taeiliais pamočninkais.

Bet ko čia pykti. Faktas pa
silieka faktu. Su Tarybos mi- 
sijonieriais atsisakė kalbėtis 
Hull ir Roosevelt.

Ardo ir Degina Na- 
cių Gelžkelių Maz

gus Prūsijoje

tams į Murmansko uostą.
Užimdami Kirkenes, rau

donarmiečiai atkirto nuo 
vokiečių ir gausingas gele
žies kasyklas toje apylinkė
je, iš kurios naciai gauda
vo po milioną tonų geležies 
rūdos per metus.

Norvegijoj Sovietų ka
riuomenė per dieną nubloš
kė hitlerininkus keletą iki 
keliolikos mylių atgal ir, a- 
part Kirkenes, užėmė El- 
venes, Sandnes, Storbug- 
ten, Karpdalen ir apie 30 
kitų gyvenamųjų vietų. 
Pats Kirkenes stovi už tri
jų mylių nuo sovietinio ru- 
bežiaus.

Maršalo Stalino įsakymu, 
Maskva pasveikino Kirke
nes pergalę 20 salvių šūvių 
iš 224 kanuolių.

Pirm 11 dienų Sovietai 
atėmė iš nacių Petsamo uo
stamiestį su turtingomis 
nikelio kasyklomis toje sri
tyje.

Sovietų Sąjunga yra vie
nintelis talkininkų kraštas 
įsiveržt Norvegijon po 1940 
metų pavasario, kada Ang
lija buvo iškėlus savo ka
riuomenę Norvegijon prieš 
nacius. Bet tas įsiveržimas 
nelaimingai baigėsi ang
lams. Vokiečiai tada išmu
šė anglus iš Norvegijos, 
padarydami jiem labai di
delių nuostolių.

United Press teigia, jog 
dabar sovietiniai lakūnai 
sudavė skaudžių smūgių ir 
priešų laivams, kuriais da
lis užkluptųjų vokiečių mė
gino pabėgti iš Kirkenes.

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė oficialius priešų jau visą Transylvani- 
Maskvos pranešimus apie ją. 
ištisos Transylvanijos atva
davimą nuo vengrų ir vo
kiečių. Tas pranešimas sa
ko:

Antrojo Ukrainos fronto 
kariuomenė šturmu paėmė 
Šatu Mare ir Carel mies
tus, svarbias priešų tvirtu
mas ir didelius geležinkelių 
mazgus šiaurinėje Transyl- 
vanijoje. Šie Sovietų kariai 
taipgi užėmė geležinkelių 
stotis Halmeu, Micula, Os- 
varau, 
Chilvaci 
pie 100 
vietų.

Lazuri, Satmarel, 
ir Stanislau ir a- 
kitų gyvenamųjų

Dauguma vokiečių ir 
vengrų kariuomenės Šatu 
Mare mieste liko sunaikin
ta. Raudonoji Armija su
ėmė didelį skaičių priešų 
kareivių ir pagrobė daug 
jų ginklų, amunicijos ir ki
tų karinių reikmenų.

(1940 m. Hitleris atplė
šė Transylvaniją nuo Ru
munijos ir atidavė ją Ven
grijai. Sovietai, pagal per
ta ikos sutartį su nauja ru
munų valdžia, pasižadėjo 
sugrąžinti Transylvaniją 

Rumunijai, šis Sovietų pa
sižadėjimas jau įvykdytas.)

PRŪSUOSE SOVIETAI 
PAĖMĖ DAR 14 TVIR 

TOVIŠKŲ VIETiį)

London. — Sovietų bom
banešiai naktį urmu sprog
dino ir degino vokiečių ge
ležinkelių mazgus Darkie
mį ir Įsrutį - Insterburgą, 
Rytinėje Prūsijoje. Raudo
nieji lakūnai sukėlė smar
kius sprogimus ir užkūrė 
didelius gaisrus šiuose abie
juose nacių geležinkelių 
centruose.

Darkiemyje, šalia kitko, 
buvo susprogdintas vokie
čių amunicijos traukinys, ir 
didžioji dalis to geležinke
lių mazgo paskendo lieps
nose.

Naciai Skelbia Naują 
Talkininkę Įsiveržimą
Berlyno radijas sakė, 

kad anglų-amerikiečių ka
riuomenė veržiasi (ar jau 
įsiveržė) iš laivų į Schelde 
upės žiočių salas, šiauriniai- 
rytinėje Holandijoje. Tal
kininkų lėktuvai taip pat 
nuleidę savo parašiutistų į 
tas salas.

Washington. — Valdiško
ji Amerikos Susisiekimų 
Komisija paskelbė oficialį 
Maskvos pranešimą apie 
naujus Raudonosios Armi
jos laimėjimus Rytinėje 
Prūsijoje, būtent:

Sovietų kariuomenė, va
rydama pirmyn savo ofen- 
syvą Rytinėje Prūsijoje, į- 
veikė vokiečių pasipriešini
mus ir kontr-atakas, ir per 
atkaklius mūšius užėmė 
dar eilę stipriai aptvirtintų 
vietovių, tarp kurių yra 
šios:

Bildai, Petraičiai, Vilpiš- 
kiai, Druskiai, Bareiškie- 
miai, Laviškiemiai, Paba
liai, Didieji Trakėnai, Mati- 
škiemis, Lasukiemis, Eisen- 
huette, Didieji Trakiškiai, 
Kuikiai ir Mažieji Kume
čiai.

Rytinėje Prūsijoje Rau
donoji Armija per dieną už
mušė apie 2,500 vokiečių ir 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 48 nacių tankus ir 16 
didelių šarvuotų trokų.

Didieji j Trakėnai, iš ku-

rių vokiečiai tapo išmušti, 
yra vieškelių mazgas. Kau
tynėse dėl šios vietos rau
donarmiečiai taipgi suėmė 
kiekius vokiečiu ir kariniu 
reikmenų.

Amerikiečiai Įsiveržė 
Kiton Filipinų Salon
Leyte Sala, spal. 26. — 

Jungtinių Valstijų kariai, 
šluodami japonus į šiaurius 
nuo savo užimto Taclobano, 
Leyte salos sostamiesčio, 
pasiekė jūros rankovę San 
Juanico; paskui jie prasi
veržė per tą vandens ruožą 
ir persikėlė į Samar, kitą 
didžią Filipinų salą.

Amerikiečiai ūmai užval
dė visą San Juanico sąsiau
rį ir kelių mylių pločio pa- 
krantinį Samar salos ruo-

Kitur Leyte saloje jan
kiai, atakuodami japonus į 
vakarus nuo savo užimto 
San Pablo, atėmė iš priešų 
Burauen miestą.

Prezid. Rooseveltas šį 
penktadienį vakare sakys 
radijo kalbą Philadelphijoj.

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

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

Sovietų kariai spalių 24 
d. visuose frontuose sunai
kino bei sunkiai apšlubino 
112 vokiečiij tankų ir nušo
vė 67 priešų lėktuvus.

Turkai praneša, kad na
ciai bėgą iš graikų uosta
miesčio Salonikos.

Washington. — Japonijos 300 tonų; 2 stambūs lektuv- 
laivynas ties Filipinų salo- laiviai, 4 šarvuotlaiviai ir 2 
mis tapo “sumuštas, rimtai ar daugiau naikintuvai; 
pažeistas ir atgal nuvytas.” dar turbūt nuskandinta 2 
Tokį pranešimą atsiuntė japonų karo didlaiviai ir 1 
prez. Rooseveltui admirolas 
William F. Halsey. Prezi
dentas pasišaukė laikraščių 
atstovus ir su dideliu 
džiaugsmu perskaitė jiems 
tą pranešimą.

Gen. MacArthur rapor
tavo kad Japonijos laivy
nas dabar taip triuškinan
čiai tapo supliektas, kaip 
dar niekuomet pirmiau vi
same šiame kare.

Trijų dienų mūšiuose 
tarp Amerikos lėktuvų ir 
karinių laivų ir Japonijos 
lėktuvų ir karo laivų tapo 
nuskandinta bei sunkiai su
žalota bent 30 karinių japo
nų laivų, o iš to skaičiaus 
tikrai nugramzdinta ir keli 
didieji Japonijos karo lai
vai. Mūšiai įvyko į vaka
rus nuo Filipinų salų, į pie
tų vakarus ir į rytus, lin
kui japonų salos Formosos.

Bet japonam padaryti 
nuostoliai jūroje dar 
pilnai paskelbti.

Tikrai nuskandinta 1 
ponijos karo didlaivis

didelis lėktuvlaivis. Sunkiai 
sužalota 7 Japonijos karo 
didlaiviai, 6 šarvuotlaiviai ir 
5 ar daugiau naikintuvai ir 
nušauta bent 150 priešų lėk
tuvų.

Amerikos laivynas turėjo 
i tik štai kokių nuostolių: 
; Lėktuvlaivis Princeton 10,- 
įOOO tonų ir nedidelis pagel
binis laivas nuskandinta; 
keli amerikiniai naikintu
vai ir pagelbiniai lėktuvlai- 
viai sužalota ir keli mažiu
kai kariniai laivukai P-T 
nuskandinti bei sužaloti.

B-29 B0MBANEŠIA1 
PLEŠKINO JAPONŲ 

LĖKTUVŲ FABRIKUS

ne

Ja-
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Kaunas, tai Vienas iš 
Graikijos Generolų

Kai kurie amerikiniai 
laikraščiai ketvirtadieni iš
spausdino paveikslą Graiki
jos generolo Kauno šitokia
me vaizde: Korfu salos ka
pinėse laikoma apeigos su 
pamaldomis paminėt grai
kus, kritusius kovoj prieš 
hitlerininkus. Viduriniame 
žmonių grupės pryšakyje 
stovi generolas Kaunas, o 
dešiniajame šone — Grai
kijos valdžios atstovas Ma- 
kus.

(Senovinė istorija graikų 
kalba mini kaunių gentę 
Mažojoj Azijoj, kuri tada 
buvo Graikijos valdoma. 
Kartą romėnai - italai buvo 
ten įsiveržę, ir kauniai ta
da žiauriausiai apsidirbo su 
įsiveržėliais, žudydami juos 
ginklais ir skandindami.)

Washington. — Galin
giausios amerikinės lekian
čiosios tvirtumos, B-29 
bombanešiai audri ngai 
sprogdino ir degino di
džiuosius japonų orlaivių 
fabrikus pačioje Japonijos 
saloje Kyušu.

Tai buvo jau šeštas A- 
merikos bombanešių žygis 
prieš japonų karinius fab
rikus toje saloje.

Talkininkai Pripaži 
no Sudėtinę Ita

lijos Valdžią

J
i

Graikų partizanai užėmė 
Larissą miestą.

Washington. — Jungti
nės Valstijos ir Anglija ofi
cialiai pripažino naująją 
Italijos valdžią su premje
ru Bonomi pryšakyje ir pa
skyrė savo ambasadorius 
tai valdžiai.

Sovietų Sąjunga jau pir
miau pripažino Bonomi val
džią, kuri susidaro iš šešių 
didžiųjų Italijos partijų at
stovų. Dabartiniame italų 
ministerių kabinete, tarp 
kitų, yra ir socialistų ir ko
munistų.
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Sovietų Laimėjimai Čechoslovakijoj ir ties Varsa va
Washington. — Valdiško

ji Amerikos Susisiekimų 
Komisija užrekordavo se
kamą oficialį Sovietų pra
nešimą apie raudonarmiečių 
pergales Čechoslovakijoj:

Raudonoji Armija Čecho- 
slovakijoje, į šiaurių rytus 
ir pietų rytus nuo savo už
imto Mukacevo miesto, nu
galėjo vokiečių ir vengrų

ji

Šiaurėj Nuskandinta Dar 3 
Nacių Laivai ir Submarinas

pasipriešinimus ir techniki
nes kliūtis, ir per mūšius 
užėmė daugiau kaip 50 gy
venamųjų vietų. Tarp da
bar užimtų vietų yra trys 
geležinkelio stotys — Neli
pino, Dome ir Zadne. Tapo 
suimta daugiau kaip 2,000 
vokiečių ir vengrų kareivių

rus nuo savo užimtos Pra* 
gos, Varšavos rytinės da
lies, sovietinė kariuomenė 
su Pirmosios Lenkų Armi
jos talka vedė vietiniai 
svarbius mūšius ir atėmė iš 
vokiečių šias gyvenamąsias 
vietas: Laiški,
Vengierskie, Katy, 
belščyzna, Rosopole, 
čovka, Dombrovka,Lenkijoj, į šiaurių vaka-

Vielišev, 
Rem- 
Choš-

Pludy,

Henrykov, Tarchomin ir 
Zeran.

Kautynėse dėl tų vietų 
raudonarmiečiai ir lenkų 
kariai sunaikino 10 vokiečių 
tankų ir motorinių kanuo- 
lių ir 40 lauko kanuolių; 
kartu jie pagrobė tris na
cių tankus, dvi motorines 
kanuoles, 14 lauko kanuo
lių ir 70 trokų.

Maskva. — šiauriniuose 
vandenyse sovietiniai laivai 
nuskandino dar du vokiečių 
transporto laivus ir vieną 
jų sargybos laivą. Baltojoje 
Jūroje Sovietų laivai ir 
lėktuvai sunaikino dar vie
ną nacių submariną.

Tebesiaučia mūšiai ties 
Gumbine, Rytų Prūsijoj.
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Karas Rytų Prūsijoje
Jau tūlas laikas Berlynas pranešinėjo, 

kad Raudonoji Armija ne tik pasiekė 
Prūsijos rubežių, bet per jį perėjo ir įsi
veržė Vokietijon. Tačiau iš Maskvos 
nebuvo nei užginčyta, nei patvirtinta. 
Taip būna su visais Raudonosios Armi
jos žygiais: su pranešimais laukiama, 
kada tie žygiai pasirodys pavykę, už
baigti. Viena, kad neduoti priešui žinoti 
apie savo pozicijas, antra — kad nesu
kelti žmonių galvose perankstyvo džiaug
smo, idant paskui nereikėtų atšaukti ir 
nusiminti.

Bet dabar ir maršalas Stalinas prane
ša, kad beveik visas Klaipėdos karštas 
jau išlaisvintas, kad beveik šimto mylių 
ilgio frontu Raudonoji Armija įsiveržė 
Prūsijon ir jau nužygiavo daugiau kaip 
20 mylių gilyn. Priešas laikosi ir ginasi 
atkakliai, desperatiškai, meta kovos lau
kan visas jėgas ir visus įrankius. Pake
liui naikina viską. Kai miestelis ar kai
mas patenka Raudonajai Armijai dar 
visai nesugriautas, vokiečių lėktuvai 
pribūna ir stengiasi visai sunaikinti. 
Kaip žinoma, to jie nedaro vakarų fron
te. Sakoma, kad ten į amerikiečių bei 
anglų rankas patekusius vokiškus kai
mus bei miestelius palieka ramybėje — 
nebesugrįžta lėktuvais juos sunaikinti.

Kaip viskas pasikeitė per tuos tris su 
viršum metus! 1941 metų birželio mėnesį 
Tarybų Sąjungos žmonės ir visas pa
saulis išgirdo, kad Hitlerio gaujos pra
dėjo invaziją į socialistinę žemę. Kaip 
viesulą, jos veržėsi pirmyn — naikino 
viską, plėšė viską. Hitleris tikėjosi su 
Tarybų Sąjunga apsidirbti į keletą sa
vaičių. Tam pilnai pritarė didieji karo 
“ekspertai.” Lietuviškieji “ekspertai”, su

Taip, Raudonoji Armija Prūsijoje, ne
sulaikomai veržiasi Vokietijos gilumon. 
Sakoma, beveik milijonas kbvūnų veda 
ofensyvą Prūsijoje. Dabar dar sunku pa
sakyti, ar jau čia bus Raudonoji Armi
ja sukoncentravus pačias smarkiausias 
jėgas ir per Prūsiją žygiuos linkui Ber
lyno. Gali būti ir taip. Bet veikiausia o- 
fensyvas eis keliais sektoriais.

“The New York Times” spėja, kad ne
užilgo iš vakarų Amerikos ir Anglijos 
armijos irgi pradės visuotiną ofensyvą, 
nes dabar jau ten galingos armijos pa
ruoštos generaliam ofensyvui, Taip tu
rėtų būti: visuotinas ofensyvas prieš 
Vokietiją iš visų pusių, neatiaidi kova, 
pakol rytų ir vakarų armijos susitiks 
Berlyne. Ofensyvas tik iš vienos pusės, o 
vilkinimas ir laukimas iš kitos pusės, 
tiktai pasunkintų padėtį ir duotų progą 
Hitleriui manevruoti ir spėkas kilnoti iš 
vieno fronto į kitą.

Prūsija yra skaitoma Vokietijos mili- 
tarizmo ir hitlerinio fašizmo tvirtuma. 
Ji susilaukė pirmųjų smūgių ir pirmuti
nė turės pasiduoti.

Lietuviai Mokosi iš Blogo Lenkų 
Pavyzdžio

Lenkai irgi turi taip vadinamą “Len
kų Karo Šalpos Fondą.” Jis yra Presi
dent’s War Relief Control Board certi- 
fikuotas ir priimtas į National War 
Fund. Jis. irgi gauna šimtus tūkstančių 
dolerių iš National War Fund.

Paaiški štai kas: Lenkų fondo biudže
te sakoma, kad iš $609,725 trimėnesinių 

įplaukų, gaunamų iš National War 
Fund, Lenkijos žmonių šelpimui eis 
tik $189,750! O kiti visi pinigai bus iš
leista šelpimui “pabėgėlių.” Tačiau net 
ir ta maža suma, skiriama Lenkijai, eis 
tiktai ten, kur naciai tebėra okupavę, 
bet ne išlaisvintos Lenkijos žmonėms! 
Kodėl? Ogi todėl, sako lenkų fondo Iv- 
deriai, kad siuntimas pašalpos per Liub
liną į išlaisvintas Lenkijos dalis “sustip
rintų bolševikus!”

Tuo tarpu pasirodo, kad lenkų fondas 
turi surinkęs šimtus tūkstančių tonų 
drapanų ir čėverykų, laiko sudėjęs į 
verauzes New Yorko mieste ir Persijoje, 
bet nesiunčia lenkams išlaisvintoj Len
kijoj, kur jau galima pasiusti, kur žmo
nėms pagalba baisiai reikalinga. Šitoks 
fondo lyderių nusistatymas sukėlė audra 
tarp lenkų. Prasidėjo protestai prieš 
juos. Reikalas pasiekė radiją ir spaudą. 
Pagaliau “Lenkų Karo Šalpos” preziden
tą Swietlik ir kitus viršininkus paėmė 
President’s War Relief Control Board.

.Senatorius Truman (dešinėje), demokratu kandida
tas i vice-prezidentus, sveikinasi su William T. Christ, 
direktoriumi Industrial Union of Marine and Ship
building Workers (CIO). Truman dėkavoja darbinin
kams už puikų atlikimą darbo karo vedimui.

Petras Cvirka

Vokiškas Numeris

Kas Ką Rašo ir Sako
i P '. . ' . ,T TSSS

NENORĮ VIENYBĖS IR 
NEVEIKSIĄ IŠVIEN
Neseniai Laisvėje išspau

sdinome Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo virši
ninkų laišką President’s 
War Relief Control Board 
ir National War Fund. Ta
me laiške Susivienijimo
pirmininkas R. Mizara ir i 
sekretorius Jonas GasiunaS|kia 
ragina tas šalpos įstaigas
stengtis suvienyti visus A- 
merikos lietuvius bendram
Lietuvos žmonių šalpos
darbui. Atrodo, jog tai yra 
gražus ir girtinas tų vyrų

Grigaičiu pryšakyje, irgi Raudonajai 
Armijai atsilaikyti davė tiktai keletą sa
vaičių. O t, girdi, Hitlerio armijos pereis 
per Tarybų Sąjungą, kaip aštrus peilis 
per sviestą! Todėl Grigaičio “Jaunimas” 
šaukė: “Three cheers for Hitler and his 
brave legions!”

Kai Hitlerio lėktuvai pasirodė ant 
Lietuvos ir pradėjo iš debesų sėti mirtį 
ir ugnį ant Lietuvos kaimų ir miestų, 
klerikalų, socialistų ir tautininkų spau
da sveikino užpuolikus. Sakė, kad Lietu
vos žmonės su džiaugsmo ašaromis pa
sitinka vokiečius, kad vokiškų kanuolių 
baubimas ant Kauno skamba “kiekvieno 
doro lietuvio” ausyse, kaip laisvės varpo 
aidas! Jie sakė, kad pagaliau Lietuva 
vėl atgavo “nepriklausomybę!” .

Visa tai puikiai atsimena — atsimena 
Tarybų Sąjungos žmonės, visas pasau
lis, Amerikos lietuviai, visa lietuvių tau
ta. Tai buvo baisios ir klaikios dienos. 
Niekšybė džiaugėsi ir krykštavo, dory
bė liūdėjo ir ruošėsi ilgai, sunkiai kovai.

Dabar ta naktis jau praslinkus. Dabar 
į priešas jau spaudžiamas, kaip nesuvaldo

momis replėmis, iš rytų ir vakarų. Iš 
abiejų pusių, abiejuose frontuose, Jung
tinių Tautų jėgos jau muša priešą jo 
paties teritorijoje. Ir kanuolės baubia, ir 
bombos iš oro krinta ir sprogsta jau 
miestuose, kaimuose ir laukuose tų, ku
rie pradėjo šią skerdynę, kurie žadėjo 
užkariauti ir pasivergti visą pasaulį. Da- 
bra jie paragauna tai, kuomi per dau
giau kaip keturius ilgus metus maitino 
kitus! Atsiskaitymo diena jau atėjo.

Lietuva jau beveik visa išlaisvinta. 
Nacių vergijoje tebėra Klaipėdos mies
tas. Ten verda žiaurūs mūšiai. Tačiau 

1 klausimas gal tik dienos kitos, kuomet 
ir Klaipėda bus laisva! Kiekvienas pa- 

į dorus ir nuoširdus lietuvis tuomi džiau
giasi. Kiekvienas lietuvis dėkingas Rau

lį donajai Armijai ir jos lietuviškiems jun
giniams, kurie taip puikiai atsižymi vi- 

1 suose žygiuose prieš vokiškuosius gro- 
Hį bikus.

-....-į....----- ------- ----------- ----- i i. "liula 1—

Juk tai nepakenčiamas dalykas, kad su
rinktos drapanos būtų laikomos ir pūdo
mos New Yorke, kuomet jos taip reika
lingos Lenkijos žmonėms. New Yorko 
dienraštis “PM” sako, kad Prezidento 
Boardas Įsakė Swietlikui surinktas dra
panas tuojau siųsti Russian War Relief 
laivais į išlaisvintas Lenkijos sritis ir a- 
t i duoti žmonėms!

Panaši istorija yra su lietuvių Bend
ruoju Fondu, kurio pirmininku yra kun. 
Končius, iždininku d. Zimontas ir sek
retore Nora Gugienė. Jie irgi savo biu
džete nieko nežada išlaisvintos Lietuvos 
žmonėms. Jie irgi gautus iš National 
War Fund pinigus skiria nesamų pa
bėgėlių šelpimui. Jie irgi sako, kad jie 
surinktų drapanų dabar nesiųs Lietu
von, o laikys čia sudėję į verauzę, ir t.t.

Bet atrodo, kad šituo keliu nei jie ne
įgalės toli nueiti. Netoleruos Amerikos 

lietuviai. O reikia manyti, kad ir valdiš
kosios įstaigos neleis fondui pūdyti su
rinktas drapanas, kuomet jos taip rei
kalingos išlaisvintos Lietuvos žmonėms.

Bėda su Bendrojo Fondo grupe, kad 
jie tų triksų mokinosi iš lenkų. Paėmė 
labai blogą pavyzdį. Daug geriau būtų 
padarę, jeigu būtų pasimokinę iš Lietu
vai Pagalbos Tęikimo Komiteto. Šis ko
mitetas renka ir siunčią pagalbą Lietu
vos žmonėms. Nestato jokių sąlygų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas 
nestato Lietuvos žmonėms reikalavi
mo: Turėkite tokią valdžią, kokia mums 
patinka, arba negausite nuo mūsų jokios 
paramos! Jis tą reikalą palieka išimti
nai Lietuvos žmonėms. Tegul jie patys 
sprendžia, kokia valdžia bei santvarka 
jiems geriausia.

l)ž tai, mūsų supratimu, visi Ameri
kos lietuviai turėtų remti L.P.T. Komi
teto pastangas. O šis Komitetas dabar 
veda specialę rinkliavą drapanų ir če- 
verykų Lietuvos žmonėms. Kiekvieno 
nuoširdaus, patrijotingo lietuvio pareiga 
aukoti tam prakilniam tikslui.

r.................

žygis.
Bet jis labai nepatiko 

Chicagos kunigų Draugui. 
Draugas barasi ir pyksta, 
straksi ir plūstasi. Nei vie
no rimto argumento prieš 
vienybę nepaduoda ir nega
li paduoti. Bet štai vienas 
iš daugelio Draugo štabo 
“gražiakalbystės” pavyz
džių:

“Lietuviams patrijotams, 
kurie sudaro Bendrąjį A- 
merikos Lietuvių šelpimo 
Fondą, būtų didžiausias pa
žeminimas dėtis su melagių 
ir šmeižikų gauja, kuri taip 
įniršusiai ir akiplėšiškai 
dirba prieš atsteigimą lais
vos ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės.” (D. sp., 
23).

Ar tai argumentas prieš 
bendras pastangas šelpti 
Lietuvos žmones? Nėra jo
kio argumento. Tai tik iš- 
sikoliojimas ir pasišvaisty
mas tuščiais žodžiais, nepa
remtais jokiais faktais. 
Niekur ir niekuomet demo
kratiniai lietuviai nekovojo 
ir nekovoja prieš atsteigi
mą laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės. 
Kaip tik priešingai. Jie 
smarkiausia darbavosi už 
tokios valstybės atsteigimą. 
Už tai jie sveikina Lietuvos 
išlaisvinimą iš nacių vergi
jos. Todėl jie visais būdais 
padėjo Lietuvą išlaisvinti, 
tuo tarpu Draugas ir jo 
pasekėjai visomis keturio
mis kovojo ir kovoja prieš 
Lietuvos išlaisvintojus — 
Tarybų Sąjungos žmones ir 
vyriausybę. Tarybinė Lietu
va yra laisva ir nepriklau
soma valstybė.

Kodėl Draugas ir visi 
klerikalai taip įniršusiai ir 
akiplėšiškai • kovoja prieš 
ją, tai tik todėl, kad ten 
darbininkai ir valstiečiai 
viešpatauja, o ne saujalė 
išnaudoju. Tai ir viskas.

Bet mes sutinkame, kad 
tuo klausimu, tai yra, Lie
tuvos valstybės klausimu, 
tarpe mūsų ir Draugo yra 
didelis skirtumas. Gerai.

Tačiau, ar tai reiškia, kad 
tas ir turėtų stovėti ant' ke
lio vienybei dėl šelpimo Lie
tuvos žmonių? Mūsų su
pratimu, tas nuomonių skir
tumas neturėtų trukdyti 
vienybei šalpos reikalais. 
Nes nepaisant Lietuvos 
valstybės formos bei turi
nio, Lietuvos žmonėms rei- 

paramos. Jiems reikia
drapanų, čeverykų, maisto. 
Kenčia visi Lietuvos žmo
nės tą nedateklių.

Todėl mes sakome: padė
kime jiems apsidengti, ap
sirengti ir pavalgyti. O pa
likime jiems patiems nusi
statyti valstybės formą ir 
vidujinę santvarką. Juk jie 
daug geriau pajėgs tatai 
padaryti, kai bus gyvi, kai 
bus sotūs ir apsirengę.

Gi Draugo tokia pozici
ja: Jeigu Lietuva pasilieka 
tarybinė - socialistinė, tegul 
eina velniop jos ir žmonės, 
tegul jie kenčia alkį ir šal
tį, nė cento jiems neduosi
me, nei drapanos jiems ne
aukosime! Štai kokia Drau
go pozicija. Štai ką reiškia 
'jo atmetimas visų Ameri
kos lietuvių vienybės dėl 
šelpimo Lietuvos žmonių.

Chester, Pa.
Kliubas Aukavo $1OO

Spalių 17 d., buvo atsilankę 
į Vytauto Lietuvių Pašalpinio 
Kliubo susirinkimą draugas A. 
J. Pranaitis ir draugė Žalnie- 
raitienė iš Philadelphijos, kas 
link Lietuvos pagelbos klausi
mo. Drg. Pranaitis nurodė, kad 
yra būtinai reikalinga pa
galba Lietuvos žmonėms, nu- 
kentėjvisiems nuo nacių karo. 
Kliubas paaukavo $100 dėl 
Lietuvos žmonių. Tai puiki 
kliubo auka, už ką Lietuvos 
žmonės bus dėkingi per ilgus 
laikus .

Taip pat, Kliubo išrinktas 
drapanų rinkimo komitetas 
raportavo, kad yra surinkta ir 
pasiųsta su virš 300 svarų dra
panų dėl Lietuvos žmonių per 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą, Brooklyn, N. Y.

Yra pranešta, kad drapanos 
ir finansinė pagelba bus ren
kama ir ant toliau, už tai, kat
rie lietuviai drapanų dar ne
aukavote, tai malonėkite pa
aukoti.

Taip pat, yra duodamas 
kreditas Onai Nevickienei, nes 
Ona Nevickienė surinko daug 
drapanų dėl Sovietų Sąjungos, 
kurios yra renkamos po visą 
miestą, varde Rusų Pagelbos 
Komiteto.

P. Šlajus.

Kas platina Laisvę, ^kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

(Pabaiga)
...Sidorų valsčiuje vokie

čių buvimo metu palikti di
deli vokiškos kultūros pėd
sakai. Valsčiaus viršaitis 
Giunteris daugiausia rūpi
nosi žemės ūkio reikalais. 
Dar iki šiol valsčiaus ar
chyvuos paliko du aplinkra
ščiai seniūnams. Viename 
iš jų, išsiųstame sausio mė
nesį, jis įsakė gyventojams 
kuo greičiausiai nuimti nuo 
laukų kviečių derlių ir iki 
vasario pirmos dienos pri
statyti į valsčiaus priėmi
mo punktą šviežių agurkų 
ir grybų normas. Iš antro
jo aplinkraščio matyti, kad 
seniūnų pasiaiškinimas, jog 
žiemos metu negali būti jo
kio kviečių ir agurkų der
liaus, Giunterio nepatenki
no. Būdamas tikras žemės 
ūkio kultūr. perversminin
kas, jis uždėjo rezoliuciją: 
“Vykdyti įsakymą.” Be žie
minio derliaus įvedimo, 
Giunteris sutvarkė šunų ir 
kačių pagalvių mokesčius.

...Anutiškių dvaro valdy
toju 1915-18 metų laikotar
py buvo vokietis Hoffma
nas. Nuostabiai storas ir ne 
piktas. Pats niekad nemu
šė, nes sušildavo, suprakai
tuodavo ir dusdavo. Nusi
kaltusius apylinkės žmones 
jis varydavo į kaimyninį 
dvarą, su rašteliu, kuriame 
buvo įrašytas tikslus lazdų 
skaičius. Hoffmanas mėgo 
knygas. Iš vienos dvare bu
vusios knygų spintos jis įsi
taisė tupyklą, kurios vi
duryje buvo palikta didelė 
atsarga knygų. Keletą kar
tų lankydamas per dieną 
tupyklą, per trumpą dvare 
buvimo laiką Hoffmanas 
perskaitė visas knygas. Nuo 
knygų pasiliko tik kietieji 
viršeliai.

Gal giliausią pėdsaką 
Tautvilų apylinkės žmonių 
sąmonėje paliko vokietis, 
vadinamas Fricu — dantis
tu. Tai buvo liesas, su ilgu 
kaklu ponas. Nors jis ir bu
vo komendantu, bet dau
giausia rūpinosi žmonių 
sveikatingumu. Nemokamai 
traukė žmonių dantis, daž
niausiai visai sveikus, ta
čiau, kurie ateity galėjo iš
kirmyti. Fricas važinėjo po 
kaimus, su specialėmis rep
lėmis. Nusižiūrėjęs kurį 
nors pacijentą, jis liepdavo

Čia praleisiu straipsnio, 
užbaigiamąją dalį, kurioje 
aukštai įvertinama^' vokie
čių kultūros darbai Vilun- 
gės apylinkėje. “Šiaudinės 
Pastogės” vokiškas numeris 
pasirodė leidėjui nuvykus 
savo reikalais į sostinę. Re
daktorius Gimžauskas nie
kuomet nesirūpinęs mano 
redaguojamu “kultūros” 
skyriumi, jau tos pačios 
dienos vakare, išblyškęs, a- 
tidarė mano kambario du
ris. Padėjęs laikraštį ant 
stalo, jis teištarė:

— Nu, ir numeris!
Kitą dieną iš ryto mane 

aplankė pats leidėjas Šibel- 
ka. Jis buvo be švarko, už- 
simetę apsiaustą, ir tik įė
jęs, sudribo ant kėdės, nu
leido rankas, užsimerkė ir, 
lyg pro miegą tarė:

— Pražudei.... Ilgų metų 
triūsą, viltis... viską. Palei
dai elgetą... Kam aš galiu į 
akis pasirodyti? Už ką, sa
kyk, už ką?

Taip jis dūsavo gerą lai
ko tarpą, kai staiga pašo
ko, jo išblyškęs veidas įsi
liepsnojo ir grėsmingai pa
kėlęs kumštis, žengė prie 
manęs:

— Vagis! Plėšikas! — 
šaukė jis man. — Grąžink 
man penkioliką tūkstančių, 
kuriuos pavogei savo idijo- 
tišku straipsniu?! Skarma
liau, pienburni! Kalėjime 
supūdinsiu... supranti? Su- 
pudinsiu!

— Palaukit, ponas! —ta
riau kiek galima šalčiau.— 
Nesikarščiuokite! Gal ne 
tiesą parašiau? Gal faktai 
ne tikri ?!

— Tiesą! Savo tiesą lai
kyk už dantų! Su tokia tie
sa badu padvėsi! Tokia tie
sa, žinai, kaip vadinasi?... 
Žinai, kvaily?! Bankrotas! 
Tiesa, kuri man kainavo 
penkiolika t ū k s t a n čių! 
Eik, išlupk dabar iš vokiš
kų firmų tuos pinigus!.. 
Eik greičiau! Maldauk!

Kai vėl leidėjas mane ap
šaukė vagimi, manyje užvi
rė kraujas. Sočiam, godžia- 
me Šibelkos veide, lyg 
taukiniame veidrody stai
ga pamačiau visas jo žemas 
aistras... ir tamsiu šešėliu 
praslinko mano sąmonėje 
Sabos karalienė, veisliniai 
šunės, žmogėdros, kinų im-

i

savo kareiviams*pražiodinti 
burną ir bematant, sukišęs 
savo reples į žmogaus bur
ną, išplėšdavo vieną, o kar
tais ir porą dantų. Lietu
viškųjų kaimų gyventojai 
dantisto kaip įmanydami 
vengė ir pamatę jį važiuo
jant, perduodavo žinią vie
ni kitiems kelių kilometrų 
spinduliu. Namuose tepa
likdavo tik bedančiai seniai 
ir žindukai. Nepaisant tų 
sunkumų, su kuriais susi
dūrė vokiška medicina lie
tuviškame kaime, per neil
gą savo komendantavimo 
laiką, Fricas ištraukė apie 
ketvertą šimtų sveikų dan
tų, tokiu būdu pašalindamas 
galimą skausmą ateityje. 
Frico replės iki šiol tebelai
komos vietos muziejuje.

Vokiečio išradėjo tipą 
mes matome Pagirio amt- 
forštejerio Helmo asmeny
je. Kelmas įrodė, kad žemę 
aparti lietuviai gali ir ožko
mis, tik plikai nuskutę 
joms uodegas, turį dilginti 
ožkos stimburį dilgėle ir 
gyvulėlis temps žagrę. Tą 
išradimą jis per savo seniū
nus perdavė kaimiečiams, 
atėmęs iš jų vokiečių armi
jos reikalam visus arklius.”

peratoriaus dantys — visas 
“Kultūros ir Pramogų“ pu
slapio pragaras, kurio įkvė
pėjas, didysis žynys buvo 
ponas Šibelka. Ir nesusival
dęs aš delnu uždengiau jo 
tąjį maloniai minkštą vei
dą, o kita ranka, smagiai 
nutvėręs jį už palto apy
kaklės išgrūdau pro duris. ,

Taip buvo mano sureda
guotas paskutinis “Šiaudi
nės Pastogės” ’’Kultūros ir 
Pramogų” skyriaus vokiš
kasis numeris.

Tą patį vakarą, sėdęs ant 
dviračio, aš išvykau į pajū
rį, per kalnuotą Žemaičių 
žemę. Kiek kartų juk aš 
svajojau apsikeisti savo re
daktoriaus kėdę su upės 
keltininko suolu, su jūros 
švyturio sargu vieta, ir sto
vėti ten, žvaigždėtą naktį, 
ūžiant aplinkui laisviems 
vandenims.

EVERYBODYII!
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys!
BUY WAR BONDS
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S. Kačerginskas (Savo Akim Mačiusių Liudininkų Pasakojimas)

Kaip Naciai Žudė Žmones Paneriuose
VILNIUS. — Spalio mė

nesį, 1943 metais, Paul Ga- 
beris, Vilniaus Gestapo sek
retorius, ir Fidler, specia
laus būrio viršininkas, at
varė į Panerius 27 jaunus 
vyrus. “Mes kol kas nešau- 
dysim jūsų,” tarė Gestapo 
agentai. “Jūs čia dirbsite.”

Sausio mėnesį, 1944 me
tais, buvo atgabenę į tą pa
čią vietą 50 karo belaisvių.

Juri Moskovski, Mas
kvos inžinierius, kuris buvo 
antroj grupėj, davė sekantį 
apibūdinimą:

“Mes įėjome į mirties ka
ralystę ir sustojome arti 
vežimėlių, prikrautų akme
nų apie 70 centimetrų auk
ščio. Užlipę ant tų akmenų, 
mes pamatėm griovį šešių 
metrų gylio ir dvidešimt 
metrų pločio. Išskyrus vie
ną trečdalį, visas griovys 
buvo uždengtas lentomis, 
sienojais ir medgaliais.

“Martin Weis, Panerių 
“karalius,” įsakė lipti ko
pėčiomis į griovį. Nulipus, 
mūsų kojos buvo surankin- 
tos, kad negalima buvo 
greitai vaikščioti.

‘Tuomet smogikų fiureris 
įlipo specialiai pabudavo- 
tais,gražiai padailintais tre- 
pais. Jis apžiūrėjo mūsų 
pančius ir pareiškė: ‘Jūs 
dirbsite svarbų valdišką 
darbą. Todėl privalote būti 
supančioti. Jūs geriau nei 
nemanykite apie pabėgimą. 
Nei vienas iš čia nepabė
go. Pančiai bus tikrinami ir 
mažiausios netvarkos kalti
ninkai bus sušaudyti. Jūs 
privalote dirbti gerai. Už 
sabotažą ir tinginystę būsit 
baudžiami sušaudymu. Visi 
įsakymai turi būti įvykdy
ti tuojaus. Mes norime gir
dėti pančius žvangant, ka
da jūs vaikščiojat’.”

Naujai atvykusieji netu
rėjo supratimo, kokį darbą 
reiks dirbti. Bet tuoj keturi 
vokiečių oficieriai pasirodė 
ir nuvedė juos prie darbo.

“Mums davė lopetas ir 
geležinius lamus”, kalbėjo 
Konstantinas Potaninas, ki
tas belaisvis, “ir atvedė prie 
duobės. Iš tolo mes matėm 
supančiotus žmones ką tai 
kasant.

“Prie pat duobės stovėjo 
smogikų fiureris su savo 
pagelbininkais, kurių tarpe 
buvo ir Fidleris, ir šaukė į 
kasančiuosius: ‘Greičiau, 
greičiau.’

“Mus visus sustatė į eilę 
netoli skylės ir įsakė kas
ti. Aš dar vis nesupratau, 
kas vyksta. Aš bandžiau į- 
besti savo lopetą į smėlį, 
bet ji atsimušė į kokį tai 
kietą daiktą. Pažiūrėjau 
žemyn ir per mane perbėgo 
drebulys — tai buvo lavo
nas! Iš kitų sužinojau, kad 
ši vieta yra vienas didelis 
kapas.

“Man buvo įsakyta, kad 
kiekvienas smėlyje surastas 
lavonas turi būti nuvaly
tas. Tuo tarpu smogikų fiu
reris šaukė ir keikėsi viso
kiomis kalbomis: vokiškai, 
rusiškai, lietuviškai ir len
kiškai.

“Vienas prižiūrėtojas lie
pė mums nužudytų žmonių 
nevadinti lavonais, o ‘kū
nais.’ Jis išskirstė mus į 
grupes sekančiai:

“Viena grupė (į kurią į- 
ėjo Uzuras, Ovsiecikas, 
Seiniunas, Dogimas, Bra
zas ir kiti) turėjo pilti smė
lį iš duobės. Kita grupė (į 
kurią įėjo jaunas Dogimas, 
Žaidė ir kiti) su kabliais 
vilko į viršų lavonus ir kro
vė į vieną krūvą.

“Dantistas Vineskas turė
jo išegzaminuoti dantis vi
sų lavonų. Kiekvienas auk
sinis dantys turėjo būti iš
luptas ir atiduotas vokie
čiams.

“Ketvirta grupė (Seine- 
i delis, Kliotas, Ringas ir ki
lti) su neštuvais nešė lavo
nus prie ugniakuro.

“Penkta grupė (į kurią 
įėjo Mackinas ir Kupersto- 
nas) turėjo paimti lavonus 

i nuo neštuvų ir krauti juos 
į krūvą sulig instrukcijų.

“Šešta grupė buvo degin
tojai (graborius Golis, Ru
binas ir kiti). Kada užtek
tinai lavonų buvo prikrau
ta (skaičius visuomet buvo 
trys tūkstančiai penki šim
tai), krematoriai apipylė 
ją aliejum ar gazolinu ir 
uždegė su tam tikromis pa
degančiomis bombomis. Aš 
mačiau, kaip lavonai buvo 

; visai sudeginti.
“Septinta . grupė buvo 

aukso jieškotojai (Portno- 
įjus, Magunas, Novogrods- 
kis ir Kozlovskis). Jų už
duotis buvo sumaišyti pele
nus su smėliu, kad ištrynus 
visus pėdsakus. Atrastas 
(auksas maišaint pelenus su 
į smėliu turėjo būti atiduo
tas smogikų fiureriui.

“Aštunta grupė, ugnia
kuro budavotojai (Potani
nas, Rudenskis, Belickas ir 
'kiti), turėjo budavoti ug
niakurą taip, kad būtų gali
ma užlipti ant viršaus ir a- 
pipilti gazolinu.”

Kodėl lavonai buvo degi
nami?

Vasario 2 dieną, 1944 me
tų, 80 supančiotų aukščiau 
minėtos duobės gyventojų 
užgirdo šūvį, po kurio smo
gikų fiureris įsakė, išlipti 
visiems iš duobės.

‘Aš patėmijau,” tarė gir
tas smogikų fiureris, “kad 
nekurie iš jūsų, ypatingai 

Marijonai, planuojate pabėg
ti. Geriau atsižadėkite tos 
minties visai. Keliai užmi
nuoti. Sargai stovi visur, o 
mano revolveris (jis pakėlė 

i jį ir iššovė) taipgi veikia... 
Aš noriu, kad jūs žinotu
mėte, jog tiktai lietuviai 
užmušinėjo P a n e r iuose. 
Mes, vokiečiai, nedalyvavo
me... Kad prašalinti bent 
kokią abejonę, mes privalo
me sunaikinti viską. Mes 
deginame ‘kūnus’ ir nepa
liekame pėdsako. Jeigu 
bent kokia komisija atvyks 
į šią vietą, ji pamatys, kad 
nieko čia neatsitiko.”

Smogikų fiureris biauriai 
nusikvatojo ir įsakė vi
siems duobės gyventojams 
eiti gulti.

Bet hitlerininkams nepa
sisekė uždengti savo nusi- 

i kaitimų pėdsakus. Vardai 
organizatorių žudynių Pa
neriuose ir jų vykdytojai 
gerai žinomi.

Kas jie yra, tie moderniš
ki kanibalai, vaikų ir mote
rų užmušinėtojai?

Pirmas, Martin Weiss. 
Jis turi žmoną ir tris vai
kus Darmstadte. Kasdien 
jis siųsdavo pakelius aukso, 
kurį surinkdavo lavonų de
gintojai. Kokiij 30 metų 
amžiaus, vidutinio aukščio, 
ir su akiniais ant nosies, ku
ri panaši į snapą. Jis buvo 
kapinių direktorius. Weiss 
žinojo, kur kiekviena aukų 
grupė buvo palaidota, jų 
skaičių ir nužudymo dieną.

Iš profesijos jis buvo 
šaltkalvis. Bet jis visuo
met gyrėsi, kad jis turi ar
tisto sielą. Jis diskusavo 
meną. Jis galėjo atskirti

s 

optimistiškus piešinius 
suprato skulptūrą.

Jis buvo “kilnios” širdies 
žmogus ir retai kada netek
davo lygsvaros. Jis širdis 
“skaudėjo”, kada jis matė 
gražią merginą, Vilniaus 
profesoriaus dukterį, vos 
bepavelkant savo kojas iš 
nuovargio kelyje į Pane
rius. Išsivedęs ją iš būrio, 
glostydamas jos juodus gar
banuotus plaukus, tarė: 
“Tu esi pavargusi, vaike
li?” Bet pirm negu mergi
na spėjo jam atsakyti, Wei- 
sso kulka pervėrė jos gal
vą.

Vienas iš kalinių iššoko 
iš traukinio vežant į Pane
rius.

“Ką tu padarei?” Weiss 
barėsi ant jo. “Tu galėjai 
sulaužyti sau kojas. Toks 
puikus, jaunas vyras! Prieš 
tave puikus gyvenimas.”

Penkiom minutėm pras
linkus, Weiss nušovė jį.

Antras, Murer. Iš profe
sijos —kirpėjas. Jis nega
lėjo niekam žiūrėti tiesiai į 
akis. Jis turėjo didelę vaiz
duotę, gabus išradimui nau
jų žudymo metodų.

Jis įsakė savo darbinin
kams sugulti po stalu ir 
šaukti “Deutschland ubber 
alles.” Paskui jis išvarė 
juos laukan ir liepė sugulti 
ant sniego ir gulėti, kol jis 
bus ant gatvės.

Jam labai patiko matyti 
moteris visai nuogas ir šau
dyti jas.

Jam įsakius, radijo opera- 
torka Zublevickaitė buvo 
nurengta nuogai, nuplakta, 
nugabenta į Lukio kalėji
mą, o vėliau sušaudyta Pa
neriuose.

Trečias, Kietel. Tamsia
plaukis, gražus vyras. Iš 
profesijos, judžių artistas. 
Jis pribuvo į Vilnių turėda
mas daug patyrimo likvida
vime žydų kempių (getų) 
Rygoj, Liepojuj ir kituose 
miestuose. Jis atvyko čia 
tęsti savo darbą toliau.

Aš niekad nemačiąu Kie- 
telio judžiuose ir nežinau, 
kaip jis išrodo scenoje, bet
tikroj praktikoj, kaip žmog- tos pusėj jis turėjo vos pa- 
žudis, jis pralenkė viską, ką stebimą trikampį 
gali žmogus įsivaizduoti.

Išlinkęs į getą vidurnak- priešakyje.
ty, jis sušukdavo: “Suren- dėvėdavo trumpus kailinius,
kit koncertą man. Ką nors vokiečių karininko kepurę 
palinksminimui manęs.” Iri ir avėdavo gražiai blizgan-

ir jeigu kieno nors veikimas 
jam nepatikdavo, jis pa
griebdavo saksafoną, smui
ką ar fleitą ir demonstruo
davo savo gabumus muzi-

visiems

Vieną dieną jis atnešė 
dovanų muzikantams du 
muzikališkus instrumentus, 
atsiųstus tiesiai iš Majda- 
neko, prie Lublino, kur bu
vo laikoma tūkstančiai 
žmonių, kaip ir Paneriuose.

Vieną sekmadienį Kiete- 
lis numetė žmogžudžio uni
formą ir apsirengė civiliais 
drabužiais. Be abejonės, jis 
griežė Šilerį ar Goetę.

Vieną žiemos dieną Kie- 
telis lydėjo grupę nusrtierk- 
tųjų į Panerius. Kaip pa
prastai,
nusirengti. Vienas kalinys, 
užsimiršęs, suriko: “Mes 
sušalsim mirtinai!”

Kieteliui tas taip patiko, 
kad jis įsakė tam kaliniui 
visai nusirengti ir eiti at
gal. Kitą dieną jis buvo už- 
muštas.Tai buvo “gailestin
gas” nužudymas.

Ketvirtas ir penktas, 
Hinget ir Wulf.Pirmas buvo 
distrikto komisionierius. Iš 
profesijos vaistininkas. An
tras — apylinkės komisio
nierius ir iš profesijos dak
taras. Reiškia, abudu buvo 
intelektualai. H i n g etas 
skaitė save poetu ir rašinė
jo eiles apie žalius laukus 
ir mėlynas akis. Tarp jų ir 
Gestapo ėjo nuolatinė kova. 
Abie j i stengėsi pralenkti 
vieni kitus ir parodyti Ber
lynui, kad jie buvo atsakin
gi už tvarką okupuotose a- 
pylinkėse. Todėl ir vieni ir 
kiti stengėsi pasiųsti kuo 
daugiau aukų į Panerių 
koncentracijos kempes arba 
į Vokietiją.

šeštas,! smogikų vadas, 
prižiūrėtojas, kuriam buvo 
pavesta paslėpti “lietuvių 
žiaurumo 
riuose.

Niekas 
vardės.
blondinas; šukavo plaukus 
kaip ir Himleris ir turėjo 
pliką pakaušį. Dešinėj kak-

pėdsakus

nežinojo 
Aukštas,

n
Pane-

jo pa- 
laibas,

ramba, 
taipgi du j auksinius dantis 

Žiemos metu

Tai trys amerikiečiai, kurie su baltu vėluku ėjo per
duoti vokiečiams ultimatumą mieste Aachen. Kaip jau 
žinoma, tą ultimatumą vokiečiai atmetė, atsisakė pasi
duoti ir buvo spėka nugalėti ir sutriuškinti. Aachen da
bar amerikiečių, rankose. Šitie amerikiečiai yra, iš kai
rės Į dešinę: Leit. William Boheme, iš New York; Ken
neth Kadin, iš LaGrange, Ill.; ir Cedric Lafley, iš Enos- 
burg Falls, Vt.

čius batus. Visuomet būda
vo su baltomis pirštinaitė
mis.

Kalbėdamasis su vergais, 
jis labai išsistatė, rankas 
laikė užpakalyje. Visuomet 
truputį šypsojosi.

Visi šitie žmogžudžiai 
prižiūrėjo deginimą “kūnų” 
Paneriuose. Jie vieną dieną 
surengė paminėjimą, kuo
met darbininkai iškasė 8,- 
000 lavonų, žmogžudžiai 
padalino cigaretų supančio
tiems darbininkams, pasakė 
prakalbas ir pažadėjo per
kelti juos į kitą vietą, kada 
darbas bus užbaigtas.

Vokiečiai dažnai atga
bendavo naujas grupes ka
linių. Tuomet degintojus 
suvarydavo į duobę. Kada 
jie sugrįždavo po pusvalan
džio laiko, po didelio šau
dymo, jie rasdavo naujas 
krūvas šviežių, dar šiltų la
vonų. Vieną dieną rado ke-1 
liūs tuzinus lavonų lietuvių 
policininkų, kurie dirbo dėl 
vokiečių.

Tai buvo ne pirma grupė 
lietuvių, sušaudytų Pane
riuose. Atkasant lavonus 
kaliniai rado daug doku
mentų, priklausančių lietu
vių intelektualams, fabrikų 
ir ofisu darbininkams, c

Buvo atrastas didelis 
skaičius nužudytų lenkų. 
Vėliausiu laiku rasta daug 
gelžkeliečių.

Tarp atkastųjų lavonų 
buvo šimtai lavonų nužudy
tų katalikų kunigų ir mini- 
škų su kryžiais ant jų krū
tinių. Nekurie buvo su su- 
tonais, o kiti visai nuogi, 
tiktai su kryžiais ir malda
knygėmis rankose.

Pradžioj nekurie darbi
ninkai skundėsi savo virši
ninkui, kad jie nesijaučia 
gerai. “Aš pasiųsiu jus li
goninėn,” jis atsakydavo. 
Sekančią dieną jie buvo pa
šaukti “ligoninėn”. Už ke
lių minučių kaliniai girdėjo 
šūvius. Vėliau jie sužinojo, 
kad neapsimoka skųstis 
bloga sveikata. Dar dau
giau, po šio įvykio, smogi
ku vadas asmeniškai tėmi- 
jo tuos, kurie dirbo neuž- 
tektinai greitai. Jie greitai 
buvo pasiųsti “ligoninėn.”

Visi lavonų degintojai tu
rėjo dirbti visu smarkumu. 
Nebebuvo sergančių. Ne
žiūrint to, smogikų fiureris 
laikas nuo laiko pasiųsdavo 
“ligoninėn” tuos, kurie jo 
manymu buvo silpni arba 
nesijautė gerai.

Tokį “užjautimą” turėjo 
ypatingai intelektualai. To
kiu būdu, Maskvos inžinie
rius Gutkinas ir leningra
dietis Kostia (jo pavardės 
niekas nežinojo) ir Venc
kus, lietuvis oficialas, buvo 
sušaudyti. Štai kodėl inži
nierius Moskvoskis pasida
vė valstiečiu, o Potaninas 
užsigynė, kad buvo techni
ku.

Scranton, Pa.
29 spalių rengiamas “Ral

ly,” kaip čia priprasta vadin
ti, bet, man rodos, kad tai bus 
masinis mitingas, kuriame bus 
geri kalbėtojai, kaip angliški, 
taip ir lietuviški, kurie stoja, 
kad paremti mūsų šalies pre
zidento kandidatūrą šiais rin
kimais.

Tas viskas atsibus W. Meš- 
kuno svetainėje, 134 W. Mar
ket St., pradžia 7 vai. vakare. 
Po prakalbų bus užkandžių ir 
išsigert veltui.

T. D.

TAUTOSAKA

Pats gyvenk ir leisk ki
tam gyventi.

Truks-plyš,-—jis atlaikys.

Trečias puslapis

Amerikietis Richard Long, iš Cranston, N. Y., duoda 
vokietėms moterims pamoką apie Amerikos* demokra
tiją. Jis joms aiškina rinkimų balotą, kurj gavo Ame
rikos kariai ir turi teisę dalyvauti išrinkime prezidento.

Los Angeles, Cal .do, dalindamiesi įspūdžiais iki 
I vėlumos.

Prieš išsiskirstant, drg. Pū
kis išreiškė savo nuomonę ir 
po to pakvietė vakaro daly
vius, kiekvieną iš eilės, išsi
reikšti apie spalių penkiolik
tos dienos vakarienę ir drauges 
dainininkes. Ir tuo pat kartu 
buvo nepamiršta Vilnies rei
kalai; tik bežiūrint, į trumpą 
laiką, pradėjo gulti ant stalo 
dolerinės ir penkinės. Buvo 
sukelta $26 Vilnies reikalams. 
Tai pagirtinas dalykas, kad 
draugai nepamiršo pažangios 
lietuvių spaudos paremti. Lai 
gyvuoja Kalifornijos pažangūs 
lietuviai ir judėjimas ant visa
dos ’

Padėkos Žodis Draugams 
Levanams ir Repekams

Kaip tik mes pribuvome į 
Los Angeles, California, tai 
pirmučiausiai susipažinome su 
pažangiais lietuviais draugais 
Levanais ir draugais Repekais. 
Tai yra malonūs ir simpatiški 
draugai, yra garbė mūsų pa
žangiam judėjimui turėti to
kius draugiškus žmones.

Svečiuodamiesi pas draugus 
visą laiką, jautėmės, kaip na
muose, pas mamę. Taigi, ta 
proga mes su Antanu Budrei- 
ka išreiškiame širdingą ačiū 
draugams Levanams, Repe-j 
kams ir visiems kitiems, pa-1 Mano Žodis Apie Los Angeles 
žangiečiams lietuviams. ' Gyvendamas New Yorke tu-

Tiesa, draugai Levanai ii’rejau daug įvairių minčių apie 
Repekai labai rūpestingai dar- Tr _S£
buojasi 'demokratų kampani
joj dėl išrinkimo prezidento 
F. D. Roosevelto, o draugė Le- 
vanienė deda visas pastangas, 
kad kuo daugiausia gavus nau
jų skaitytojų dėl Vilnies ir 
Laisvės. Tai yra nenuilstanti 
ir pilna energijos moteris. Aš 
manau, kad pažangiam judė
jimui yra didelė pagalba turė-

tokią nenuilstamą veikėją.
Puikiai Pavyko Išleistuvių 

Vakarienė
Sekmadienį, spalių 15-tą 

dieną, Los Angeles lietuviai 
surengė išleistuvių vakarienę 
dėl draugių Agnės Kenstavich 
ir K. Abek. Į vakarienę susi
rinko pusėtinai gražus skaičius 
lietuvių, o vakarienės šeimi
ninkės mandagiai su skaniu 
maistu svečius vaišino. Po va
karienei draugės dainininkės 
sudainavo visą eilę žavėjančių 
lietuviškų dainelių, kurios va
karienės dalyviams labai pati
ko ir už tai jas apdovanojo 
garsiu rankų plojimu. Kiek 
man teko nugirsti iš šalies,, tai 
visi vakaro dalyviai buvo už
siganėdinę ta šaunia vakarie
ne ir dainomis.

ti

Pas Draugus Pukius
Spalių 17-tą dieną įvyko 

draugiška sueiga pas draugus 
Pukius, taipgi dalyvavo A. 
Kenstavich ir K. Abek. Visą 
vakarą linksmai praleido, o 
draugė Pukienė rūpestingai 
svečius skaniu maistu vaišino 
ir visi linksmai vakarą pralei-

saulėtą Kaliforniją ir kiek aš 
patyriau per tą trumpą laiką, 
tai nei kiek neapsirikau. Pil
nai esu patenkintas Kaliforni
jos gyvenimu. Daug malones
nė ir gražesnė gamta yra žie
mos ir vasaros laiku, negu New 
Yorke.

žinoma, tik iš pradžių, nau
jai atvykusiam, susidaro tam 
tikras įspūdis, ypatingai da
bartiniu karo laiku. Sunku yra 
su kambariais, nes pusėtinai 
daug žmonių yra privažiavu
sių iš kitų valstijų. Bet su dar
bais nėra sunku, galima gauti 
įvairių darbų, jeigu tik nori 

Tiesa, transportacija, 
paranki, kaip

dirbti. 
tai nėra taip
N. Y. Iš ryto ir vakare, apie 5 
vai., tiek tirštai prisigrūda gat- 
vekariai, kad net neįmanoma 
įsisprausti į vidų. Mat, čia sub- 
vių arba eleveiterių nėra, nes 
neleidžiama statytį, bijoma 
žemės drebėjimo. Bet moterys, 
vyrai ir merginos yra daug 
malonesni ir simpatingesnį, 
ypatingai merginos, ne taip 
nosiukes aukštyn užrietę, su
lyginant su New Yorko.

Tai tuo kartu bus gana apie 
Kaliforniją, kaip pagyvensiu 
ilgiau, 
čiau.

tuomet parašysiu pla-

I. A. Kanaporis.

Neturi pinigų — nesiže- 
nyk.

Nuėjęs į bažnytužę, nu
siimk kepuružę.

Vaikam Pienas, tai man smagu — 
Rytą, dieną ir. naktį jį geriu!

© Borden Co.

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

"The Children's Milk"
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IMIGRACIJOS SMULKMENOS
Vizos Aplikacijos Forma 

Pakeista
Aplikacijos Forma BC 

dabar galima gauti iš Visa 
Division, Washington, D. C. 
Susideda iš vieno puslapio, 
kurio abi puses reikia išpil
dyti.

Tarp kitko, aplikacija 
reikalauja aplikanto biog
rafijos, kiek mokslo turi, 
aprašymo apie jo praeitį, 
užsiėmimą, šeimą ir pana
šių informacijų.

Vizos Divizija Naujoj 
Vietoj.

Valstybės Departmento 
Vizos Divizija vėl turėjo 
pakeisti savo vietą. Nauji 
ofisai randasi Standard Oil 
Building, 3rd Street and 
Constitution Avenue, N. 
W.r Washington, D. C. 
Nors gana toli nuo Valsty
bės Departmento, bet ar
čiau stoties.
Specialis Komitetas Pagrei

tins Vizų Aplikacijas.
Vizos Divizija praneša į- 

steigimą specialio Komiteto 
iš atstovų Valstybės De
partamento, kuris svarstys 
aplikacijas ir darys nu
sprendimus atsitikimuose, 
kur informacijos ne pilnos. 
Jie svarstys atsitikimus 
žmonių, kurie ne ateiviai 
priešai.

Vizos Divizija pakeitė' 
patvarkymą, kuris lig šiol 
reikalavo, kad “aplikantai, 
kurie skaitomi ateiviai 
priešai, privalo parodyti, 
kad jie bus naudingi šiai 
šaliai.”

Naujas Narys Board 
of Appeals

Profesorius Robert Kent 
Gooch, pirmiaus Virginijos 
Universiteto profesorius, 
paskirtas nariu Board of 
Appeals vizos reikaluose.
Netik Advokatams Leista 
Praktikuoti Prieš Board of 

Immigration Appeals 
Immigracijos ir Natūra

lizacijos Komisijonierius iš
leido patvarkymą, kuris 
duoda teisę nekuriems as
menims, kurie nėra advoka
tai arba atstovai socialių 
organizacijų, praktikuoti 
prieš Board of Immigration 
Appeals.

Yra daug asmenų šioje 
šalyje, kurie už atlyginimą 
dirbo kaipo technikališki 
patarėjai immigracijos atsi
tikimuose, ir kurie padeda 
savo klientams pagaminti 
tinkamus dokumentus, ir 
juos atstovauja išklausinėji
muose prieš vietinius immi
gracijos pareigūnus ir prieš 
Board of Immigration Ap
peals. Šie asmenys nebuvo 
priskaityti patvarkymuose 
iš vasario 4 d., 1944 m. Bet 
birželio 16 d., 1944 m. pat
varkymai juos įnima.

Jeigu asmuo dirbo immi
gracijos arba natūralizaci
jos dirvoje per penkis me
tus prieš gegužės 1 d., 1944 
m., jis bus priimtas prakti
kuoti. Komisionierius ir 
District Director vietoje, 
kur aplikantas gyvena, turi 
rekomenduoti tokius asme- 
nius.
Lėktuvų Darbininkų Stovis 

Panašus į Jūreivių
Teisybės Departmentas 

išleido patvarkymą, pagal 
kurį stovis ateivio, kurio 
užsiėmimas yra “airman”, 
yra panašus į ateivio jū
reivio.
. Fort Ontario Pastogė 

Tūkstančiui Pabėgėlių
Fort Ontario, arti Oswe

go, New Yorke, šelps tūks
tantį pabėgėlių. Tie pabėgė

kas, Jurgenson, Karosai, Ve- 
seliai ir Sutkai.

Po $3: Burdienė ir Kazlaus
kas.

Po $2.50: Anderson ir C. 
Kiesel.

Po $2: J. Koblin, Mugianie- 
ne, Zalogiai ir Zalogiutė.

Smulkių $6.50, viso $61.50.
Nors drg. Zalogiai gana to

li gyvena nuo San Francisco 
apylinkės, bet jie nepasilieka 
nuo rėmimo svarbių tikslų. 
Bernice Zalogiutė, pirmiau gy
vendama San Francisco mies
te, daug prisidėjo veikime, 
ypatingai Pabalti jos Komitete. 
Ji nuvažiavo pas tėvus į Sono
ma užimti svarbų darbą ligon- 
butyje už direktorę. Mes lin
kime drg. Bernice gerų pasek
mių jos atsakomingam darbe.

Korespondentė, K. M.

San Francisco, Calif

So. Boston, Mass.

liai bus įvairių tautybių, 
suprantama, dauguma vai
kų ir moterų. Stovykla turi 
šimtą penkiasdešimts šva
rių namų ir modernišką li
goninę. Karo Departmentas 
vartojo tą vietą, kaip lavi
nimo centrą.
40,500 Pabėgėlių Vidurinėj 

Europoje
Pagal United Nations 

Relief and Rehabilitation 
Administration, yra apie 
40,500 pabėgėlių stovyklose 
Vidurinėj Europoj. Daugu
ma yra graikai ir jugosla
vai, moterys ir vaikai..
Amerikos Jūreiviai Privalo 

Turėti Pasportus
Rugp. 15 d. Valstybės 

Departmentas įsakė, kad 
Amerikos prekybiniai jū
reiviai, kurie vyksta užsie
nin, privalo turėti Ameri
kos pasportus arba įrody
mus, kad jie prašė pasporto 
per paskutinius šešis mėne
sius. Legaliai pasportai, bus 
reikalaujami po lapkričio 
15 d.

Pasporto patvarkymas 
nebuvo pildomas karo laiku, 
nes jūreiviai buvo taip bū
tinai reikalingi.
Moterų Kliubų Federacija 
Skelbia Savo Immigracijos 

Nusistatymą
Metiniame susirinkime 

St. Louis, General Federa
tion of Women’s Clubs pri
ėmė naujas rezoliucijas ir 
patvirtino pirmiau priim
tas.

Svarbiausia rezoliucija 
liečia immigraciją. Jos sa
ke, kad kadangi darbai ka
ro veteranams bus vienas 
iš svarbiausių reikalavimų 
po karo, reikės rasti darbų 
dėl 10,000,000 vyrų, ir kad 
atvažiavimas žmonių iš ki
tų šalių tik kenks tai padė
čiai, jos ragina, kad immi- 
gracija būtų aprubežiuota.
Immigracija į Pietų Afriką

“Common Sense”, laikra
štėlis Society of Jews and 
Christians, leidžiamas Jo
hannesburg, South Africa, 
turi sekamą interesingą 
straipsnį:

“Dėl karo, immigracija į 
Afriką žymiai nupuolė, bet 
didelis skaičius karo belais
vių, evakuotų ir svečių at
vyko į Afriką.”

Iš 30,113 asmenų, atvyku
sių per 1930-1940 m laiką, 
7,338 britų pavaldiniai ir 
22,775 ateiviai. Dauguma 
tų ateivių atvyko iš Vokie
tijos, Olandijos, Lietuvos ir 
Lenkijos.

Lietuvių į Afriką atvyko 
1931 — 452; 1932 — 288; 
1933 — 231; 1934 — 295; 
1935 — 263; 1|936 — 256; 
1937 — 137; 1938 — 75;
1939 — 72; 1940 — 8; 1931-
1940 iš viso 2,076.

FLIS.

Spalių 15 d. masiniam susi
rinkime aukavo dėl Lietuvos 
žmonių, nuo karo nukentėju
sių :

Po $10: dr. J. Repšis, Juo
zas žeimis, B. Zaluba ir Mr. 
& Mrs. Barčiai.

Po $5: A. Domėika, Mr. & 
Mrs. Niaurai, J. Stankus, Ma
ry Krasauskas ir P. Andra- 
liunas.

Po $2: Arinonienė, čiuber- 
kiai, Kazlauskai, M. Vosilaus- 
kiutė, R. Pernickas, F. Pluzas, 
M. Stašienė, J. Musteika, E. 
Repšienė, G. A. Bražinskas, C. 
Raimandas, K. ir P. Žukaus
kai, J. Norkūnas ir A. Pilipai- 
tis.

Po $1: J. Žekonis, J. Rai- 
nordas, M. Zavis, Usevičius, 
Antonette, J. Mickevičius, Bui- 
vidas, F. Ramanauskas, Br. 
Baltrušaitis, Kaliošas, Buzevi- 
čius, Petrulienė, M. Gurkaus- 
kas, J. Lekas, J. Jusienė, J. 
Matusevičius, Z. Kiškis, M.
Dambrauskienė, J. Rudminas, 
M. Užunaris, F. Pakalnis, A. 
Pranašas, G. Gaidis, J. šūkis, 
J. Butkus, P. Tumėnas, D. Ju
stus, J. Drųžienė, V. Kavaliū
nas, P. Grigaliūnas, M. Kap- 
čiunienė, V. Banerne, K. Ged- 
vyla, E. čeikienė, V. Jankaus
kas, E. Burba, A. ir M. Dam
brauskai, L. Likas, S. Einingis 
ir dvi nežinomos pavardės.

Po 50 centų: D. Marčiulai- 
tis ir dvi nežinomos pavardės.

Viso aukų sudėta $200.25. 
Varde rengėjų, širdingai ačiū 
už taip duosnias aukas. Lietu
vos vargdieniai šimteriopai dė
kos.

Kurių pavardės neteisingai 
parašytos, arba visai neįrašy
tos, tai atleiskite, nes keturi 
užrašinėtojai buvo ir ne prie 
stalo užrašė — vaikščiojant.

D. J.

Vienas visiems neįtiksi.

Kas liko, tai Miko.

Sonoma, Calif.

m----------------------------------------------n

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Teh GLenmore 5-6191.

Pietūs Dėl Viešnių iš Chicagos

1 d. spalių, drg. Zalogiai ir 
B. Zalogiutė sukvietė būrelį 
draugių bei draugų, Mezgėjų 
Kliubo vardu, pas save ant 
ūkės ant pietų. Pasitaikė šil
tas oras, tai susirinkusieji gavo 
progą pasišildyti ant saulės.

Drg. Zalogiai prirengė pui
kius pietus pavaišinti svečius. 
Pietaujant svečiai pasidalino 
mintimis apie klausimą remti 
Lietuvos žmones.

Dainininkės Abekienė ir 
Kenstavičienė dar kartą pra
linksmino susirinkusius savo 
maloniais balsais. Po dainų bu
vo aukos dėl rėmimo Lietuvos. 
Aukavo:

Siamts $6.
Po $5: A. Shultz, Kucins^

n/i L . ............................... ‘ ■ - --------------
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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.

v - ----- - '■ A

Gausi Auka Lietuvos Žmonėms 
. 24 dieną rugsėjo, San Fran
cisco Mezgėjų Kliubo rėmė
jai vyrai, mezgėjų varde, su
rengė bankietą, drg. J. Koblin 
saliukej. šis bankietas buvo 
rengiamas pasveikinti viešnias 
dainininkes, K. Abekienę ir A. 
Kenstavičienę iš Chicagos ir 
sukelti pinigų dėl Lietuv. žmo
nių.

Rėmėjai vyrai daug triūso ir 
iškaščių turėjo surengime. Jie 
parengė panašią pramogą per
eitais metais paramai Raudo
nosios Armijos kovotojų. Sėk
mingai pavyko bankietas, tu
rėjom dar progą išgirsti dai
nininkes Abekienę ir Kensta
vičienę. Jų dainos užžavėjo 
publiką, ne tik, kad jos pui
kiai padainavo, bet ir turėjo 
kalbėti. Kaliforniečiai išnaudo
ja progą, kad tik gauna sve
čių. Drg. Abekienė puikiai kal
bėjo šių dienų klausimu, nuro
dė veikimą rytinių lietuvių, 
ypatingai klausime rėmimo 
Lietuvos žmonių. Drg. Kensta
vičienė sveikino kaliforniečius. 
Ilgai pasiliks atmintyje jų ma
lonios dainos ir jų draugišku
mas.

Kalbėjo vietiniai: Karosie- 
nė, Sutkienė, Shultz ir Kob
lin. Jie ragino būti prisiren
gusius balsuoti 7 d. lapkričio 
už Rooseveltą.

Po kalbų prasidėjo aukų rin
kimas. Aukojo sekamai:

J. Kazlauskas $55.
A. Shultz ir J. Koblin po 

$50.
Po $10: A. Lietuvis, F. Le

ming.
Karosai $6.50.
Siamtiai $6.
Po $5: F. J. Veseley, Bur- 

diai, Crenscky, Kimup, Būda
vo, Zalogiai, ’Zalogiutė, Sut
kai, Radiai, Šimkus, Senbernis,

Matulavičiaiį Kučinskas ir W. 
Jacobs.

Po $3: Mugianiai, Espenza, 
Baronai, S. šlegeriai ir Mitche- 
liai. §1 ;

M. Baltulioniutė $2.50.
Po $2: Olga Auskelis, E. 

Karosiutė, Green, Miller ir M. 
Paukštienė.

Po $1.50: šilkaitienė ir M. 
Stasulaitis.

Po $1: Lietuvaitė, S. Jan- 
keiz, Brackman, E. Winup, M. 
Strauss, Roy, Anna Jacobs, S. 
Dansot ir M. Spradus. Viso— 
$300. Nuo baro liko $71.68.

Šis parengimas atnešė pel
no $371.68.

Bravo, rėmėjam vyram už 
jų sėkmingą parengimą! Jie 
visi sušilę dirbo!

Korespondentė K. M.

Norwood, Mass.
I Visus Lietuvius Norwoodo ir 

Apylinkes
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Norwoodo Skyrius 
ruošia specialę rinkliavą dra
bužių, dėl pasiuntimo Lietuvos 
žmonėms, kaip kalėdinių dova
nų. Tam tikslui yra rengiamos 
prakalbos, spalių 29 d., 3-čią 
valandą po pietų, Lietuvių sa
lėje, Norwoode.

Kalbės prof. B. F. Kubilius 
iš So. Bostono. Dainuos Nor
woodo Vyrų Grupė.

Todėl, kaip Norwoodo lie
tuviai, taip ir iš plačios apy
linkės, atsilankydami į šias 
prakalbas, atneškite ar atveš- 
kite savo atliekamus drabužius 
—vyriškus, moteriškus ar vai
kų. Paprašykite ir savo arti
mų kaimynų, kad taip padary
tų.

Lauksime skaitlingai susi
renkant.

Kviečiame visus atsilankyti.
Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
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.............................................................................................

a-—---------------

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

* & *
PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAlS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
> kraujo ir 'šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri 

na tinkamą gydymą.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 

— Vidutinis Atlyginimas — 
MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 29 d. 

spalių, yra rengiamas Laisvės 
pikniko darbininkams bankie
tas. Prašomi bendrai dirbusie
ji piknike su savo šeimomis at
silankyti į šį parengimą. Pra
šomi, draugai ir draugės, pa
raginti tuos, kurie nepastebė
tų spaudoje pranešimą. Ban
kietas įvyks Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 6 vai. va
kare.
Lietuviu Organizacijų Sureng
tos Prakalbos Puikiai Pavyko

Spalių 22 d., drg. D. M. Šo- 
lomskas pasakė gerą prakalbą. 
Surinkta Lietuvos žmonių su- 
šelpimui aukų $937.06. Kele
tas pavienių aukavo po $100. 
Aukas praneš kitas reporteris. 
Atnešė pundų.

Iš Chesterio Vytauto Pašal- 
pinis Kliubas prisiuntė auką 
$100. Vytautas Gižauskas ant 
blankos surinko $49. Tas drau
gas parodė visiems, jog, jei eisi 
rinkti aukas pas žmones į stu- 
bas, gausi aukų ir daiktų. Mū
sų broliai lietuviai rūpinasi ir 
rodo širdį Lietuvos nukentėju- 
siems nuo karo žmonėms.

Philadelphijos lietuviams 
reikia tik sukrusti, išsijudinti 
ir susisiekti su Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetu ir nie
ko nelaukiant dirbti ir dirbti. 
Lietuvos priešai su nusususiu 
titulu lai kvaksi, trukdo mū
sų darbą, bet jie nieko nelai
mės. Lietuviški Romos trusto 
kunigai su graboriais dirba 
žalingą darbą, štai, Nepriklau
somos Parapijos klebonas, J. 
J. žitas, ne tik atvyko į šias 
prakalbas, bet ir gerą prakal
bą pasakė, užagituodamas ne 
tik aukoti Lietuvos žmonėms, 
bet jis pats pasižadėjo per
žiūrėti savo daiktus, atlieka
mus paaukoti ir parinkti kur 
tik galima pašalpos. Jis sakė: 
“Ne vienam mums teks ap
lankyti Lietuvą, ar nebus sma
gu išgirsti padėkavonės už 
teikiamą pagelbą?” Po karui 
sužinosime apie daugiau kuni
gų iš Lietuvos, kurie dirba 
naudingą darbą savo tautai.

Rep.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRWS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Viena bėda dar ne bėda, 
bet tada būna bėda, kai 
dvi ar trys apsėda.

J. GARŠVA 
! GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. Išbalsamuoja ir laidoja ant j 
’ visokių kapinių '
I VELTUI ŠERMENINE *
I (KOPLYČIA)
’ Parsamdo automobilius ir ka-
I rietas veselijom, krikštynom
| ir kitkam. |

231 BEDFORD AVENUE | 
j BROOKLYN |
i Telephone: EVergreen 6-9770 |

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
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 Z-8S42

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5M5 £

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mos.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

1 660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN I
(RAMANAUSKAS)

Į
I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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
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Anglai Paėmė Orten
Fortą Holandijoj

Francija, spal. 26. —An
glų kariuomenė vakarinėje 
Holandijoje atėmė iš vokie
čių Orten fortą, už mylios 
į šiaurius nuo Hertogenbo- 
scho, geležinkelių ir plentų 
centro. Anglai išmušė vo
kiečius ir iš didžiosios šio 
miesto dalies.

Kanadiečiai ir anglai už
ėmė pozicijas tik už vienos 
mylios nuo Tilburgo. At
rodo, kad naciai bus priver
sti apleist visą savo liniją 
tarp Tilburgo ir Bredos. 
Kanadiečiai turėjo naujų 
laimėjimų artyn didžio Bel
gijos uostamiesčio Antwer- 
po.

Raudonieji Lakūnai Triuškina 
Naciy Uostus, Laivus

Maskva. — Raudonieji 
lėktuvai vėl bombardavo 
nacių naudojamus Liepojos 
ir Vindavos (Ventspilio) 
uostus ir priešų laivus juo
se.

Tarp kelių vokiškų laivų 
Liepojos prieplaukoje tapo 
užkurta 14 gaisrų, o ties 
geležinkelio stočia buvo su
kelta penki didžiuliai spro
gimai.

Nuo sovietinių bombų ki
lo keli gaisrai ir sprogimai 
Vindavos uostamiestyje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MIRĖ AUKŠTASIS ANG

LŲ DVASIŠKIS
London. — Mirė Canter- 

bury’o arkivyskupas Wil
liam Temple, aukščiausias 
anglikonų bažnyčios dvasiš
kis. Jis buvo 63 metų am
žiaus.

(To arkivyskupo dekanas 
Hewitt Johnson rašė palan
kias Sovietam knygas, bet 
už tai nebuvo persekioja
mas. Viena' tų knygų yra 
išleista Amerikos Lietuvių 
Darbininkų- Lite ratūros 
Draugijos.)

Vokiečiai skelbia, kad So
vietai pradėję naują galin
gą ofensyvą į rytus nuo 
Va r ša vos.

Naciai, be jokio patvirti
nimo iš niekur, sakosi at- 
grieb Goldapą Rytinėj Prū
sijoje.

Roma, spal. 26. — Aštun
toji anglų armija rytinėje 
Italijoje nušlavė nacius nuo 
Savio upės krantų, rytinia
me Po upės klonio gale.

Nauja Daina Laisvės 
Statulos Pagarbai

Felix Knight, populiarus ra
dijo dainininkas, pirmu kartu 
dainuos publikai naują dainą 
“Freedom is My Land” šį šeš
tadienį. Tai įvyks Laisvės Sta
tulos metinėse iškilmėse, su
ruoštose per Sveturgimiams 
Globos Komitetą.

Programa ruošiama paminė
ti 58 metų sukaktį nuo Lais
vės Statulos atidengimo New 
.Yorko porte, Bedloe Island. 
Įvyks šį šeštadienį, spalių 28- 
tą. Kam galima, įdomu daly
vauti asmeniškai. Naujoji dai
na ir kita svarbiausia dalis 
programos bus girdima per ra
diją nuo 1:05 iki 1:30 iš mies- 
tavos radijo stoties WNYC, 
630 ant jūsų radijo. Pasiklau
sykite.

Kalbėtojuose bus žymus ra
dijo komentatorius William S. 
Gailmor, francūzų dabartinės 
vyriausybės generalis konsulas 
Guerin de Beaumont ir statu
los prižiūrėtojas George A. 
Palmer.

Tai buvo 1941 metais, New Yorke. Dewey turėjo kal
bėti ponų susirinkime vienam kotelyje, kurio darbinin
kai streikavo ir pikietavo. Ponas Dewey ėjo per pikie- 
to linija, nepaisė darbininkų.

Numato 36 Skridimus 
Per Savaitę

Pan American Airways pa
teikė vyriausybei planus įsteig
ti po karo 36 skridimus iš New 
Yorko į Europos miestus. Fė- 
ras būtų nuo $147 iki $332 į 
vieną pusę. Po 14 skridimų bū
tų į Londoną ir į Paryžių, trys 
į Stockholmą, du į Maskvą 
per Stockholmą, trys į Calcut
ta per Lisbon, Komą ir Cairo.

Fred Schmidt, 24 m., nuteis
tas už nušovimą Paul Volcha- 
k’o jo krautuvėj, 2666 Broad
way, New Yorke, pereito lie
pos mėnesio 17-tą. Jis gal bū
tų ir nepatekęs, bet įsigėręs 
karčiamoje pradėjęs girtis, 
kad jis nušovęs žmogų.

Alfredo de Oro, puikiai mo
kėjęs manevruoti bilijardu lo- 
šyje, per 26 metus buvęs pa
sauliniu čampijonu, neišsima- 
nevravo nuo automobilių. Ei
nant skersai 7th Avė., prie 
42nd St., New Yorke, tapo 
sunkiai sužeistas automobilio.

Nuo lapkričio 1-mos numu
šama fėras busais tarp Jamai
ca ir New Hyde Park nuo 15 
iki 10 centų.

Studentai Abraham Lincoln 
ir James Madison vidurinių 
mokyklų, Brooklyne, karo 
štampų pardavimu sukėlę 
$600,000 nupirkimui Skren
dančios Tvirtumos, B-29.

Long Island City naujai ati
darytas armijos paštas perlei
dęs 24,864,715 kalėdinių do
vanų pundelių kariškiams.

Wake Up, Americans!
Wake up, Amari- 

cansl
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them ’ 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Jubilejinis Dienraščio 
Laisvės Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubile- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubjlejaus 
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, j
■Miiiinrrm 'i in/ »iwsatxa—M ■'ir j

Šypsenos
NAUJOJI TAUTOSAKA

Kai du stos — visados 
daugiau Laisvei skaitytojų 
gaus.

Galėsi vėliau pasigirt, bet 
karo boną tuojaus reikia 
nusipirkt.

Smarkiajam pasaulis pri
klauso. — Jis greičiau ir. 
naują Laisvei skaitytoją 
gauna.

Aukotojas savo širdį 
prakilnią parodo, o šykš
tuolis — nei pats ėda, nei 
kitam duoda.

Svetimo negeisk, bet ir 
fašistams neapsileisk.

Smetonininkai šaukia už 
tokią Lietuvai nepriklauso
mybę, kurioj tik turtuoliai 
turėtų galybę.

Neturėjo vokiečiai bėdos, 
tai užsigeidė Dancigo ir 
Klaipėdos.

Kalbėk lietuviškai, bet 
galvok progresyviškai.

Rokuokimės bizniškai, bet 
gyvenkim broliškai — kaip 
bolševikai.

Pakalbėk su kultūringu 
žmogum — ir sužinosi, kad 
jis Laisvės skaitytojas.

Niekas negimė mokytas, 
bet skaitydamas Laisvę — 
daug žinojimo gausi.

Bimbos Strazdu nepabai- 
dysi.

Nuėjo, kaip Mussolinis 
pas Hitlerį — šunims šėko 
pjaut.

Ką girtas mislija, tą 
Strazdas Keleivy parašo.

Naujienos melus kala, o 
Keleivis zalatija.

Prof. Krienas

St Petersburg, Fla.
Floridos Pelnagrobiai Skaldo 
Vienybę Naminiame Fronte
Floridos darbininkai iki 

1939 metų, sulyg Floridos 
Vaizbos Buto apskaičiavimo, 
abelnai uždirbdavo p^ $7 į sa
vaitę. Tampa Shipbuilding Co., 
išsilavinusiam darbininkui mo
kėdavo po 50 centų į valandą, 
paprastam darbininkui nuo 15 
iki 20 centų už darbo valan
dą, ant farmų ir plantacijų, 
nuo 50 centų iki $1 į dieną. 
Tik po sunkios, kelių mėnesių 
kovos, 1939 metais, Tampa 
Shipbuilding Co. tapo privers
ta pripažinti uniją ir pasirašy
ti kontraktą, kuris nustatė iš
silavinusiems darbininkams po 
88 centus už darbo valandą. O 
vėliau, kada prasidėjo karas, 
pragyvenimas žymiai pakilo, 
tai darbininkai, kuriuos jau 
atstovavo Amerikos Darbo Fe
deracijos unija, išsiderėjo iš 
Tampa Shipbuilding kompani
jos kontraktą, kuris tuomet nu
statė išsilavinusiems darbinin
kams po $1.20 į valandą ir pa
prastiems darbininkams ne 
mažiau, kaip 63 centus už dar
bo valandą.

Pasekmė to, darbininkai, 
gaudami didesnes algas, galė
jo nusipirkti daugiau maisto ir 
kitų sau reikalingų reikmenų. 
Mažesnės pramonės pradėjo 
kilti ir miestai pasidarė gyves
ni. Unijos pradėjo plėstis ir 
kituose industriniuose miestuo
se. Kitose ša pose ir didelėse 
farmose, kur darbininkams 
mažiau teapmokėdavo, o uni
jos nebuvo galima sutverti, tai 
darbininkai eidavo į tas dirb
tuves, kur yra unija ir geriau 
apmoka. Tokiu būdu darbinin
kai privertė ir kitas įmones 
mokėti daugiau. Tokie dalykai 
Floridos pelnagrobiams labai 
nepatiko, nes jie pasijuto ne
begalį prisiplėšti milžiniškų 
įplaukų, kokias jie gaudavo 
dar prieš 1939 metus.

Iš karto Tampa Shipbuild
ing kompanija buvo pasikėsi
nusi sulaužyti unijas teismo 
būdu. Byla pasiekė net Flori
dos Supreme Court’ą. Bet Flo
ridos aukščiausias teismas nu
sprendė, kad Floridoj unijinės 
—closed shops ir unijistų ko
lektyviai susitarimai su kom
panijomis yra teisėti. Tuomet 
susibūrė visi Floridos pelna
grobiai iš Associated Indus
tries, Farm Bureaus Federa
tion ir kitos mažesnės įmonės 
su Floridos gen. advokatu J. 
Tom Watson, priešakyje, iš
reikalavo iš Floridos legislatu
res (seimelio ) pridėti prie Flo
ridos konstitucijos Teisių De
klaracijos, Sekcijos 12-tos pa
taisymą1 — “Teisė Dirbti.” Tą 
pataisymą uždės ant baloto, 
kuris vadinsis “Amendment 
No. 5” ir lapkričio 7 leis pilie
čiams nubalsuoti.

“Teisė Dirbti,” reiškia teisę 
skebauti ir sulaužyti Floridos 
unijas. Jeigu tiems pelnagro
biams pavyktų pravesti šis 
klastingas pataisymas prie 
Floridos konstitucijos, tai į 
Floridos darbininkų namus 
grįžtų tas baisusis skurdas, 
kuris juos kamavo per metų 
eiles ir kurį jie per sunkią ko
vą buvo nusikratę tik 4 metai 
atgal.

Pelnagrobių agentai per ra
dio ir per komercinę spaudą 
agituoja balsuoti už tą patai
symą, kaipo už naudingą dar
bininkams. Floridos gen. adv. 
J. Tom Watson, savo ilgoj 
prakalboj per radio pasakė 
nesąmonių. Girdi: “Unija ne
turi daugiau teisės pasakyti, 
kad Sam Jones negali dirbti 
vienoj vietoj su Jim Smith, 
kaip katalikų kunigas neturi 
teisės prisakyti, kad metodis
tų tikybos narys neturi būti 
leidžiamas į dangų. Legislatū- 
ra duoda, žmonėms progą nu- 
sibalsuoti pataisymą prie Flo
ridos Konstitucijos, kuris gins 
jų teisę dirbti. Bet jeigu žmo
nės nebalsuos už šį pataisymą, 
tai tegul nesigaili ateityje, ka
da unijos pasiims mūsą šalies 
valdžią į savo globą.”

Laimė Floridos darbininkų, 
jų sunkioje kęvoje prieš pel-

nagrobių pasikėsinimą sunai
kinti unijas, kad mažesnių 
miestų vadinama neprigulmin- 
goji spauda, smerkia tą open- 
šaperių klastingą Konstituci
jos pataisymą. Pavyzdžiui, St. 
Petersburgo abu dienraščiai 
editorialuose pasmerkė tą pel
nagrobių pasikėsinimą suardy
ti unijas, kaipo skaldymą 
Amerikos žmonių vienybės, 
kuri dabar taip desperatiškai 
yra reikalinga karo ir pasto
vios taikos laimėjimui ir kaipo 
paakstinimą klasių kovos — 
streikų ir suiručių. Tie laikraš
čiai ir patarė balsuoti prieš 
“Amendment No. 5,” lapkričio 
7 d. J. N. S.

TAUTOSAKA

Nebūk susiraukšlėjęs.

Mandriausias karčiami- 
ninkas — pijokų tarnas.

Žmogus be principų — 
vėjo pamušalas.

Nevertas nei išvalgyto 
kiaušinio.

Maino, kaip čigonas ark
lius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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. šaknaitei - Sukackienei. 
Kviečiame visus dalyvauti, išgirsite 
netik gražių dainelių bet ir gerą 
kalbėtoją, kuris plačiai išaiškins 
šių dienų svarbius bėgamus klau
simus. — Kom. (252-253)

SCRANTON, PA.
Didelis masinis susirinkimas ir 

prakalbos, rengiamos Lietuviškų or
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, 
W. Meškūno salėje, 134 W. Market 
St., 7 v. v. (252-253)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

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

LINDEN, N. J.
Lindeno Lietuvių Centralinis Ko

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. (252-253)

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, 29 d. spalių IWO 

3118 Skyrius šaukia masinį mitin
gą, apsvarstymui prezidentinių rin
kimų dabartinio prezidento F. D. 
Roosevelto naudai. Mitingas įvyks 

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

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

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

(252-253)

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikniko darbininkams 

bankietas, sekmadienį, spalių 29 d. 
Kviečiame visus pikniko darbinin
kus dalyvauti. Šiemet draugės ir 
draugai dirbo sunkiau už visus pra
ėjusius metus dėlei stokos darbinin
kų. Bankietas įvyks 735 Fairmount 
Ave., 6 v. v. Tą pačią dieną įvyks 
(toj pačioj vietoj) LDLD 6 Apskr. 
konferencija. Pradžia 10 vai. ryto.

(252-253)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Demokratų Kliubo ma

sinis mitingas 'Victory Rally) įvyks 
sekmadienį, 29‘^ii. spalių, Liet. Pi
liečių Kliubo salėje, 227 Lawrence 
St. Pradžia 5 v. v. Tai bus paskuti
nis prisiruošimas Demokratų Par
tijos prie išrinkimo F. D. Roosevel
to į prezidentus. Išgirsite gabių 
kalbėtojų. Taipgi bus graži dainų 
programa ir kiti pamąrginimai. Tu
rėsime skanaus gėrimo ir užkan
džių. Dalyvaukite visi lietuviai ir 
atsiveskite savo pažįstamus. — 
Kviečia Liet. Dem. Kliubo Kom.

(252-253)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Medžio Darbininkai
Geležies Darbininkai

Sustatytojai
Paprasti Darbininkai

Ir Pagelbininkai
Nuolatinis Darbas
Dabar ir Po Karo

Daug Viršlaikiu
PRISILAIKOMA WMC«TAK>YKLIŲ

ADAM BLACK & SONS 
TONNELE AVĖ.

PRIE CIRCLE 
JERSEY CITY, N. J.

Veikius Amerikonas
Kuris nori uždirbti daugiau negu vidu
tiniai. Nuolatinis, švarus, sveikas, išlau

kinis darbas vienam, kuris pasirodys 
tinkamu. Prisilaikoma WMC taisyklių.

Rašykite Pasimatymui
Krug Baking Co. of N. J.
30 No. Maple Ave., Ridgewood, N. J.

(255)

UŽSAKYMŲ RAŠTININKAI 
IR PAKUOTOJAI 

Smulkmenų, Rašomųjų Medžiagų ir 
Geležinių Daiktų Krautuve. 
25—50 METŲ AMŽIAUS 

KREIPKITĖS PO 

216 WOOSTER ST., N. Y. C.

APVALYTOJAS 
NUOLATINIS DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės Asmeniškai 

AMERICAN THREAD CO., 
260 West B’way, N. Y. Room 803 

______ (255) 
REIKIA MOULDERIŲ IR PAGELBININKŲ 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
GEORGE PALESTRO FOUNDRY 

428 East 23rd St.. N. Y. 
GRamercy 5-8063

(250)

SANDĖLIO RAŠTININKAS—DRAIVERIS 
Plumbing Reikmenys. Patyrę ir be patyrimo. 

Gera alga. Brooklyne rezidencija. 
Galinti rašyti ir skaityti angliškai 

PResident 4-5405.
(255) 

■ ■ —------------------------------------------------ r------
VYRAS IR MOTERIS, VALYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS.
PRIŽIŪRĖTOJU PRIE PUBLIC SCHOOL 

NO. 169,
44TH ST. & SEVENTH AVE., BROOKLYN. 
______________________________________(255)

PAPRASTI DARBININKAI 
40 Valandų Savaitė 
75c I VALANDĄ 

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

34 34TH ST., 
BROOKLYN.

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos.

44 VALANDŲ SAVAITE 
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
Mokytis maisto apdirbimo 

APMOKAMOS VAKACIJOS; BONAI 
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC. 
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.
(254)

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 proga. 

BUTLER BROS. 
860 BROADWAY, 

N. Y. C.
 (254)

REIKIA ŠVEITĖJŲ
PRIE STERLING JEWELRY, 

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

. VYRAI IR JAUNOS MERGINOS 
PILNAM LAIKUI. LENGVAM VYNIOJIMUI.

NUOLAT. GERA ALGA.
BONDS, 1530 BROADWAY, N.Y.C.

(254)

NAUJOJI TAUTOSAKA

Iškilmingas, kaip metinis 
Laisvės koncertas.

Desperatiškai straksi, 
kaip Strazdas prieš Mizarą.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS VALYMUI OFISŲ 
5 vakarus—5 iki 11 P.M., 

60c VALANDAI ; NUOLATINIS DARBAS.
THE F. & M. SCHAEFER BREWING CO., 

430 KENT AVE., BROOKLYN.
_____________________________________ (255)

OPERATORĖS
BŪTINAS LENGVAS DARBAS
UŽDIRBA AUKŠTAS ALGAS 

48 Valandų Savaitė
KLEAR-VU PRODUCTS CO.
133 MONROE ST., NEWARK, N.J.

(255)

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)

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas 
FABRIKO DARBAS 

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

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po t 
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 I 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. 

55c j valandą laike mokinitnosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą ir

būti U.S. Piliete. (255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Daugmeniniai futrų firmai 
GERA ALGA.

WELLS-TREISTER CO.
345 7TH AVE.. 

N.Y.C.
(254)

REIKIA BERNIUKŲ
PROGA IŠSIMOKINTI DŽIULERYSTĖS 

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

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

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat 

FABRIKO IR KIEMO DARBAS
THE EGYPTIAN LACQUER 

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

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

(253)

VYRAI—STIPRŪS
Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas. 

Mokykitės gero amato. Dienom-naktim.
Daug viršlaikių. ( 

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

visos subvės. (254)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS 

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

BROOKLYN.
(256)

I

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.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ąve.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 

’(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 
Gatvekariais iki Freeman St.)

(25«)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(264)
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Visi į Masinį Mitingą Svarbiais Lietuvos 
Ir Mūsų Krašto Reikalais!

Penktadienis, Spalių 27, 1944Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

*

O

RYTOJ
Įvyks tas vakarėlis, kurį ruo

šia LDS Brooklyn Sorority, su
kėlimui finansų dėlei dovanų 
pundelių Brooklyno LDS ka
riams.

Nepamirškite — šeštadienį, 
spalių 28-tą! Ateikite į Lais
vės svetainę !

šokiam gros Al Kaizos or
kestrą. Visokių valgių ir gėri
mų bus užtenkamai, taipgi bus 
prie durų dovana už laimingą 
numerį. Įžanga tik 50c. Viskas 
prasideda 8 valandą vakare. 
Ateikite su savo šeimyna ir 
draugais. Užtikriname, kad tu
rėsite linksmą vakarą.

Lauksime1 jūsų,
Brooklyn© LDS Sorority.

Nusišovęs
41Thomas E. Blackmore, 

m., viršininkas Max Fine garsi
nimų firmos, nusišovė savo 
apartmente, viešbutyje May
flower, pereitą trečiadienį. 
Spekuliuojama, kad gal jis bu
vęs nusiminęs dėl atsiskyrimo 
nuo jo pačios, gražuolės dai
nininkės Terry Lawlor. Bet to
ji verkdama ginčijo, kad jokio 
nesusipratimo tarp jų dviejų 
nebuvę. Jinai rengėsi išvažiuo
ti į Washingtona koncertuoti ir 
laukusi vyro ją palydėti į sto
tį, kada atėjo policija pasaky
ti jai apie vyro mirtį.

Rainy Administracija 
Susekus Raketą

Kainų Administracijos aty- 
da atkreipta į naują raketą, 
kurį jos viršininkai pradėjo ty
rinėti ir pažadėjo rauti iš šak
nų. Trūkstant gerų apartmen- 
tų, daugelio rakanduotų namų 
savininkai atsisaką išrenduoti 
apartmentą, jeigu rendaunin- 
kas nepirks ten esamų senų ra
kandų. Tie rakandai parduo
dami be galo aukštomis kai
nomis.

f

Tikimasi padaugėjimo deg
tinės, ypatingai romo ir bran
das. Numatoma, kad tūlų ir 
kainos turės leistis žemiau lu- 
binių kainų.

Pradėta darbai pratiesimui 
lėktuvams kelių (runways) 
būsimoje Idlewild lėktuvų sto
tyje.

Jonukai “Krikštytojai” 
Gaus Medalius

Vaikai myli gyvulius ir žvė
riukus, o surasti jiems vardus, 
būti “krikštytojais,” juo la
biau. Tad ir buvo paskelbtas 
kontestas pradinių mokyklų 
mokiniams, pavedant jiems su
rasti vardus miesto žvėrinčiuo- 
se esantiems naujiems bevar
džiams gyvūnėliams.

Konteste dalyvavo
vaikai, berniukai ir mergaitės. 
Šį šeštadienį, 2:30 po piet, 
prie visų žvėrinčių bus kon- 
testo laimėtojams prizų išda
vimo ceremonijos ir po to tuo
jau išstatyti prie klėtkų nau
jieji vardai.

1,884

Daktarai už Rooseveltą
Šiomis dienomis virš 500 

New Yorko daktarų ir dentis- 
tų sudarė Physicians and Den
tists diviziją prie Menininkų ir 
Mokslininkų Komiteto už Roo
seveltą.

Komitetas ir pirm to jau tu
rėjo savo eilėse virš tūkstan
tį žymiausių mūsų krašto ar
tistų, aktorių, autorių, žurna
listų ir žymiausių vadų iš įvai
riausių mokslo šakų.

Popieros rinkliava pereitą 
trečiadienį padidėjus ant 50 
tonų, viso surinkta mieste 401 
tonas.

Penktadienio Vakarą Prakalbos
Penktadienio Vakarą 

Prakalbos
Penktadienį, spalių 27 d., 

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 280 Union Avė., kam
pas Stagg St., atsibus labai 
svarbios prakalbos.

Kalbės Jonas Gasiunas, Ste- 
panė Sasna ir Antanas Bimba. 
Prakalbas rengia Brooklyno 
lietuvių progresyvės organiza
cijos bendrai.

Čia bus išaiškinta visa eilė 
labai svarbių klausimų, kaip 
tai: moterų pagalba karo lai
mėjimui, jų rolė dabartiniame 
kare ir ateityje palaikyme tai
kos.

Kaip Amerikos lietuviai ga
li pagelbėti Hitlerio nuvargin
tiems Lietuvos žmonėms? Ko
kia Lietuvos ateitis? Kodėl tūli 
žmonės kenkia Lietuvos žmo
nių pagalbai?

Čia bus išaiškinta, ką reiš
kia darbo žmonėms ateinanti 
rinkimai. Kodėl reikia išrink-

JONAS YACKUS

vakarų. Balkanų
išlaisvintos. Itali-

ti prezidentu Roose veltą, jeigu 
mes norime karą baigti grei
čiau ir pergalingai, jeigu no
rime ateityje turėti taiką ir 
laisvę.

Raudonoji Armija jau dau
žo Hitlerio jėgas Rytų Prū
sijoj, o Amerikos ir Anglijos 
armijos įsiveržė į nacių Vo
kietiją iš 
tautos veik
joj Hitlerio razbaininkam grę- 
sia pavojus apsupimo. Ameri
kos karo laivynas ištaškė Ja
ponijos laivyną ir iškėlė jėgas 
Philipinų salų išlaisvinimui.

Ar ilgai dar karas tęsis? 
Kodėl Hitleris nepasiduoda ir 
ką reiškia ta bjauri propagan
da prieš Sovietų Sąjungą, kad 
suskaldžius Jungtines Tautas?

Ateikite visi ir visos! Išgirs
kite faktus! žinokite teisybę 
apie Lietuvą, karo padėtį, 
reikšmę dabartinių balsavimų. 
Įžanga veltui!

Kviečia Rengėjai.

tą savo

kepurę 
muštis.

Laisves Koncertas
Būkite malonūs įsitėmyti, 

kad Laisvės Koncerto stambių 
skelbimų nebus, nes nėra atlie
kamos vietos dienraštyje tiems 
reikalams. Karo žinios ir rin
kimų dalykas yra svarbiausi 
šiuo momentu.

Laisvės koncertas įvyks lap
kričio 12 d. (Nov. 12th). Bus 
Labor Lyceum salėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn. Pra
džia 3:30 po pietų. Įžanga 
Koncertui 80c, $1.25 ir $1.50. 
Vien tik 

Pirkite 
dalyvauti 
skelbimų.
ži. Dalyvauja HARMONIJOS 
GRUPĖ iš So. Bostono, tai bus 
nepaprastai gražus numeris. 
BIRUTA RAMOŠKAITĖ, ope
rų ir radio dainininkė irgi bus 
programoje. BORIS 
DIN, Baso Cantante, 
koncertų dainininkas,
RIET GRIFFITH, garsi smui
kininkė.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ šoks 
sovietinių respublikų šokį. Na 
ir AIDO CHORAS taipgi da
lyvaus programoje.

Tai matote, kad yra įvairi 
programa, kuri kiekvieną ma
loniai užinteresuos. Be to, šis 
koncertas yra paminėjimas 25 
metų sukakties, kai Laisvė ei
na dienraščiu. Taigi, kiekvie
nas apšvietą branginantis žmo
gus privalo dalyvauti šiame 
koncerte.

P. Buknys.

Kariškų marinų bazėj, Pa- 
cifike, prieš tūlą laiką įvyko 
ceremonijos pagarbai tų, ku
rie daugiausia pasiaukojo ata
koje Japonų ant Saipan. Dau
giau panešusieji žaizdų apdo
vanoti su Purple Heart.

Tarpe gavėjų Purple Heart 
buvo John A. Yackus, sūnus 
Stanislovo ir Antaninos Yac- 
kų, gyvenančių 57-30 69th 
PI., Maspethe.

Jaunučiui marinui Yackui 
buvo granatos iškirsta ola plie
ninėj kepurėj jam puolant su
naikinti mašininių šautuvų ba- 
tarėją. Bet tas jo nesulaikė. 
Yackus pasakojo apie 
nuotikį sekamai:

“Aš užsidėjau savo 
atgal ir vėl pradėjau
Dasigavau iki sprogimo išraus
tos duobės kranto, apsižiūrė
jau ir pamačiau įžūlias akis į 
mane bežiūrint. Paleidau dar
ban savo automatišką šautu
vą ir nušlaviau keletą japonų. 
Tada pasitraukiau atgal apie 
penkias pėdas pranešti savo 
būrio vadui apie tai ir tuomet 
kita granata pataikė mane pe- 
tyn. Kada atgavau sąmonę, 
jau buvau ant laivo.”

Kovotojas Yackus yra dar 
tik 20 metų, darbininkas, dir
bęs gelžkelių mechaniko padė
jėju pirm išėjimo kariškon tar
nybon, kur nori grįžti ir už
baigus suvesti mūsų krašto są
skaitas su hitlerininkais ir ja
ponais.

FILMOS - TEATRAI
šokiams įžanga 60c. 
bilietus ir rengkitės 
koncerte be didelių 
Programa bus gra-

BORO- 
žymus 
HAR-

Kas Mylite Sportą ir 
Kūno Mankštą?

Ne kiekvienas iš mūsų gali
me būti atletas, tačiau gim
nastika ir kūno mankšta yra 
labai naudinga ne tik sveika
tai— (“sveikame kūne, sveika 
siela,” tai sportininkų obalsis), 
bet daugeliui neretai pasitaiko 
ir reikalas mokėti save apgin
ti nuo visokių piktadarių, ypa
tingai dabartiniu laiku, kuo
met visokie padaužos siaučia 
Brooklyno ir New Yorko apy
linkėje.

Juozas Jakavonis, susitaręs 
su Liet. Amer. Piliečių Kliubo 
gaspadorium, Juozu Zaka
rausku, deda pastangas įsteig
ti Kliube Kūno Mankštos ir 
Gimnastikos skyrių (ratelį).

Senesniais laikais Piliečių 
Kliubas turėjo savo skiepe 
įsteigęs tokią mankštinimosi 
vietą. Vėliau, kuomet niekas 
iš narių tuomi patogumu nesi
naudojo, tai tas skyrius buvo 
panaikintas. Tačiau, rodos, 
kad nekurie įrengimai dar yra 
užsilikę nuo to laiko.

Visi, kurie tuomi įdomauja- 
tės, pasimatykite su Juozu Ja- 
kavoniu. Jį galima rasti kas
dien Lituanica Square (Rutkū- 
nų) restaurane, ir galėsite pla
čiau tuomi reikalu pasikalbėti.

Sporto Mėgėjas.

Mrs. Stella Matakis, 33 me
tų, bandžiusi nušokti nuo plat
formos IRT West Side linijos, 
96th St. stoties. Ją nuvežė li
goninėn.

Scena iš Sovietų filmos “The Rainbow,” pirmu kar
tu Amerikoje rodoma Stanley Teatre, New Yorke. Pa
veiksle matome didvyrišką partizanę Olena nelygioj 
kovoj su nacių budeliais už gyvastį laukiamojo kūdikio, 
už savo žmones ir kraštą.

“The Rainbow” -- Nepaprastos Grožės ir 
Šiurpulingos Intrigos Filmą

Artklno. Dabar rodoma
7th Avc. ir 42nd St.,

Filmą gaminta pagal Stalino prizu apdo
vanotą Wandos Wasilewskos novelę ir jos 
pačios pagamintą scenarijų. Dirigavo 
Mark Donskoy. Fotografija Boris Montas- 
tirskio. Muzika Lew Schwartz. Angliškieji 
užrašai Charles Clement’o. Angliškas bal
sas Annės Seymour. Filmą gaminta Kije
vo studijose, Tarybų Sąjungoj. Amerikoj 
platinama per 
Stanley Teatre, 
New Yorke.

Amerikoje mes matėme ne
mažai gražių filmų apie Hitle
rio pavergtų kraštų žmonių 
gyvenimą, jų šventas kovas 
prieš pavergėjus, už išlaisvini
mą. Bet nebuvo tokios galin
gai iškalbios, užintriguojančios 
ir įtikinančios, kokia yra “The 
Rainbow.”

Filmą “The Rainbow” pa
deda suprasti, dėl ko Europos 
ir ypatingai Tarybų Sąjungos 
žmonės nori kariauti iki visiš
ko sunaikinimo fašizmo ir 
griežtai reikalauja nubausti 
karo kriminalistus. Ji padeda 
išaiškinti francūzų ir italų de
gantį kerštą kvislingams.

“The Rainbow” pamačius 
yra daug lengviau permatyti 
ir tai, kas dėjosi Vilniaus Pa
neriuose, Kaune, Šimaičiuose 
ir šimtuose kitų. Lietuvos mies
telių ir kaimų.

Filmoje perstatoma nedide
lis Ukrainos kaimas, kurį oku-

kia prisitaikyti prie gyvenimo 
tokio, koks yra.” Už šilkines 
kojines, už niekniekius ji kek- 
šiauja ir tarnauja naciams. Ki
tu naciai gauna kaimo viršaitį 
Gaplik, kuris už didesnį kąs
nį, už tikėjimas! gauti ponys
tę, išdavinėja mirčiai ir aršes
niems už mirtį kankinimams 
savo brolius.

Neišpasakytas žmonių iš
tvermingumas parodomas ro
lėje Olenos Kostiuk, kurią vai
dina Liaudies Artistė Natasha 
Uzhevy. Ji, nėščia partizanė, 
sugrįžo į kaimą gimdyti ir 
kvislingo buvo išduota vokie
čiams. Baisų jos kankinimą 
pro plyšius iir užšalusius lan
gus tėmija keršte budeliams 
paskendęs visas kaimas, bet 
yra beginkliai, bejėgiai gel
bėti. Nešdamas jai badaujan
čiai ir šąlančiai užrakintame 
tvarte maisto, krinta nuo vo
kiečių kulkų berniukas Miša. 
Bet jo kūnas dingsta iš po bu
delių akių. Klaikios laidotuvės. 
Po motinos akių nušovimas 
Olenos kūdikio ir jos nukan
kinimas. Nacių kekšės ėjimas 
kamantinėti ir išduoti savo tik
rą seserį, angeliškai gražią ir 
malonią kaimo mokytoją, žmo
nių masiniai areštai. Visa tai 
ir daug ko kito taip užintri- 
guoja, jog sėdi beveik ore ir 
filmai užsidarius nesinori tikė
ti, kad pasibaigė.

. Filmą baigiasi laimingu Rau
donosios Armijos grįžimu į 
kaimą. Kvislingas jau pirmiau 
buvo partizanų nuteistas ir 
mii’ties nuosprendis įvykdytas. 
Pusią, nacių kekšė, sutinka 
mirtį nuo buvusio ją karštai 
mylinčio vyro rankos, kada 
jos elgsena parodė ją buvus 
savo žmonių išdavike. Dauge
lis žmonių kankintojų nacių 
krito mūšiuose, o sugaudytus 
nacius keršto apimti žmonės 
būtų su šakėmis ir šluotomis 
pribaigę, jei ne vadovaujanti 
kaimietė Fedosia. Ji sulaiko 
šluotų akciją. Savo ugningoj 
prakalboj ji šaukia, kad grei
ta mirtis niekšams būtų per

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IS FONTANĖLIU VISUR

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.
________ _ i_________________  
lengva, per laiminga mirtis. 
Lai jie, sakė jinai, pergyvena 
kančias matymo jų armiją su
mušta. Lai jų pačių žmonos ir 
dukterys juos atmeta, kaipo 
barbarus. Lai jie savo krimina- 
lybių persekiojami, žmonių at
mesti, paniekinti maldauja 
mirties. Bet net teisinga mirtis 
nuo jų nusigrįš. Pati žemė at
sisakys nacių kriminalistus pri
imti.

Bet žodžiu neigi apsakysi 
viską. Jūs patys privalote pa

lm atyti ta didinga filmą.
S.

Gazolinos Knygelėm 
Aplikacijos

Gavimui naujų gazolinos A 
knygelių aplikacijos gaunamos 
New Yorko miesto mokyklose, 
nuo 9 vai. ryto iki 3 po pietų. 
Knygelės bus išduodamos 109- 
se mokyklose per tris dienas, 
pradedant spalių 31-ma.

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 įtaisė steičių. šeštadienį, 28 
d. spalių įvyks atidarymo vakaras, 
56-58 '61st St. Maspethiečiai kvie
čiami dalyvauti, ypač lietuviai, nes 
mums 
abiejų 
gražus programas, susidės iš šoki
kų ir 
balalaikų orkestras. Pradžia 8 v.v. 
Įžanga 75c. Tad nepamirškite daly
vauti. — V. K. (252-253)

duoda veltui vietą laikyti 
kuopų susirinkimus. Bus

dainininkų, taipgi skambins

Charles D. Sloat, 44 m., teis
me prisipažino kaltu nusuki
me $9,000 firmos pinigų. Ji
sai dirbo Long Island City esa
mos Brewster Aeronautical 
Corp, kasininku. Gyveno 32-11 
146th St., Flush inge.

Pirmadienio vakarą, Man
hattan Center, New Yorke, 
perstatys nepaprastą rinkimi
nį spektaklį, užvadintą FDR 
Victory Bandwagon.

Mack Howard, 65 m., buvęs 
cirko aktorius, dingęs be žinios 
pereitą pirmadienį iš namų, 
140 Clarkson Ave., Brooklyne.

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

I

Vietos ir impor
tu o t o s • degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

j Z“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN

pavę naciai mojasi’ sulaužyti 
gyventojų pasipriešinimo dva
sią. Prie vienų prisilaižinėja, 
nori gauti kvislingais, kitus 
grasina ir kankina. Bet žmo
nėse nėra rubežiaus, kiek jie 
pasiaukos išlaikymui savo gar
bės, gynimui laisvės ir savo 
krašto.

Nežiūrint visko, naciams vi
same kaime pavyko gauti tik 
du kvislingus — lengvapėdę 
gyvanašlę Pusią, kuri mano, 
kad “naciai pasiliks ir kad rei-
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VALANDOS:

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y.
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Telefonas EVergreen 7-1661
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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 BARBERIA1

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612
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' FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
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BIRTHSTONE

Jeweler
ADARA VAKARAIS

Mes Turime {vairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

Daimonto A.95
Žiedai nuo 

aukštyn

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
ii aukštyn

P*/C£S

ii aukštyn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST. B’KLTN. st. »a




