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KRISLAI
Tiktai Kelios Dienos.
Argi Jau Taip

Nubankrutavo?
Geras Pakvietimas.
Jų Vaina Prieš OWI.
Niekas Nežino.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Rašo SVEČIAS

Jau visai čia pat didysis 
Laisvės koncertas. Beturime 
kelias trumpas dienas.

Dienraščio administracija 
džiaugiasi, kad koncerto tikie-' 
tų pardavinėjimas eina labai 
puikiai. Lapkričio 12 dieną La-• 
bor Lyceum salėje tikimasi di
džiulės “kraudės.”

Jau dabar aišku, kad kon- i 
certo programa bus nepapras
tai įdomi ii- graži. Jau tas vie
nas faktas, kad net iš So. 
Bostono pribūna garsioji Har
monijos grupė, padaro šį kon- j 
certą nepaprastu.

Julius Smetona esąs nugir
dęs, kad Bendrojo Fondo va
dai atsidūrę didelėj bėdoje. Jie 
nesurandą tarpe savęs gero, | 
sugabaus Fondui vedėjo, 
dėl pasirinkę svetimtautį!

Nežinome, kiek tame yra: 
tiesos. Bet jei tai būtų tiesa, j 
tai parodytų tuose žmonėse; 
amžina bankrotą.
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Amerikos Lakūnai Kirto
Naują Didžiulį Smūgį 

FilipinuoseJaponam

PREZIDENTO BALSA
VIMUOSE 50 MILIO- 

NŲ PILIEČIŲ

Jungtiniu Valstijy Lėktuvai Nuskandino bei Sunkiai Sužalojo 
Dar Kelioliką Japonu Laivij Filipinų Srityje; Nušovė ir 

Ant Žemės Sudaužė Virš 190 Priesp Lėktuvu

Jungtinės Tautos Laimi, bet tik Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos Sutartinė Legali 
Apsaugot laiką,—Pareiškė Stalinas i

New Yorkas dar neatme
na tokio skaitlingo anksty
vo balsavimo, kaip šiuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se. Iki 9 valandos ryto jau 
ketvirtadalis piliečių buvo 
nubalsavę.

Ohio valstijoj iš pat ryto 
balsavo 
piliečių, 
soj šio 
vairiose 
žmonės
judriai balsavo.

Radijai ir laikraštinės te
legramos teigia, kad šiuose 
rinkimuose būsią paduota 

iki 50 milionų balsų.

Amerikiečiai ir Anglai Atitraukė 75 Vokiečių Divizijas iš Rytų Fronto; Tiiomi Padėjo Iš- 
šluot Nacius iš Sovietų Žemės; bet jei Sovietai Nebūtų Surakinę 200 Vokiečių 

Divizijų, tai Hitlerininkai Nebūtų Ištrenkti iš Francijos
I

4
gimus ir žymia dalim suar
dė jų lėktuvų aikštes.

Vienas didelis japonų 
šarvuotlaivis užsiliepsnojo 
ir buvo paliktas skęstančia- 
me stovyje; kitas karinis jų 
laivas — submarinų gaudy
tojas tuojaus nuskandin
tas ; vienas šarvuotlaivis, 
trys naikintuvai ir keli kro
vinių laivai sunkiai sužalo
ti.

Viso nuo rugpjūčio 30 d. 
šiemet Amerikiečiai Pacifi- 
ko Vandenyno srityje nušo- 
vė žemyn bei sunaikino pa

ikos lakūnai sutriuškino į- čiose stovyklose jau 4,500 
įvairius japonų uostų įren- japonų lėktuvų.

Perlą Uostas. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai, 

j pakildami nuo savo lėktuv- 
I laivių, vėl užpuolė japonus 
■Manilos Įlankos srityj, Fili- 
jpinuose; sunaikino, daugiau 
kaip 190 priešų lėktuvų ir 

%......... w ~. j nuskandino bei sunkiai su-
O gal vienas kitu nepasitiki ? ižalojo šešis japonų karinius

Mat, vienas kitą puikiai pa^laivus ir kelis prekinius lai- 
žįsta... »vus.

★ ★ ★ '91 japonų lėktuvas buvo
Man labai patinka Franci- nušautas per kautynes ore, 

jos valdžios pakvietimas mū- 0 daugiau kaip 100 kitų 
priešų lėktuvų supleškinta 

m* ipenkiose jų stovyklose. 
’r"i Tuo pačiu žygiu Ameri-

su prezidentui Rooseveltui ir 
sekretoriui Hull. Jie kviečiami 
aplankyti Franciją prie pir
mos progos.

Francijos žmonės nori masi-| 
niai padėkavoti Amerikos ka-i 
ro vadams už padėjimą Fran-j 
ęijai išsilaisvinti.

Kalbama šitaip: Jeigu ne-! 
tolimoje ateityje Rooseveltas j 
važiuotų pakonferuoti su Sta
linu ir Churchillu, tai užsuktų 
ir į Paryžių.

Gal todėl ir šis oficialus pa
kvietimas padarytas, nes nu
jaučiama, kad tokion kelio
nėn mūsų prezidentas su vals
tybės sekretoriumi ruošiasi ?

VISI PREZIDENTINIAI
BALSAI DAR NE TUO-

JAUS BUS ŽINOMI

didesnis nuošimtis 
negu bet kada vi- 
krašto istorijoj. Į- 

kitose valstijose 
taipgi nepaprastai

Talkininkai Reikalauja 
Dardanellų Laisvės 

Savo Laivams
So-

Maskva. — Sovietų Są
jungos premjeras Stalinas, 
kalbėdamas lapkr. 6 d., iš
vakarėse 27-nių metų su
kakties nuo socialistinės ru
sų revoliucijos, pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų pergalė 
užtikrinta ir Vokietija ne
užilgo bus sutriuškinta, bet 
dar nėra užtikrinimo tvir
tai taikai po šio karo. Vie
nintelis būdas pastoviai tai
kai išlaikyti — tai sudaryti 
tam tikrą tarptautinę orga
nizaciją. Ta organizacija su 
Sovietų Sąjunga, Jungtinė
mis Valstijos ir Anglija 
pryšakyje turėtų būti gin
kluota taip,'kad galėtų tuo-

jaus pastoti kelią kariniams 
užpuolikams arba kuo grei
čiausiai nuslopint pradėtą 
užpuolimą. Jeigu didžiosios 
valstybės, nešusios sunkiau
sią dabartinio karo naštą, 
ir toliau veiks pilnoje su
tartyje, tik tada tegalima 
bus apsaugoti taiką atei
čiai, bet ne kitaip, — užrei- 
škė maršalas Stalinas.
Vokiečiai Ruošis Naujam 

Karui
Jis įspėjo, kad Vokietija 

po sumušimo vėl mėgins at
griebti galią ir ruošis nau
jam užpuolimo karui. Ma
nyti, kad ji to nedarys, tai

būtų vaikiškas dalykas, sa
kė Stalinas. Užtat didžiųjų 
Jungtinių Tautų sutartinė 
turi būti visuomet pasiruo
šus tuojaus ginklais suval
dyt pasimojimus tokių už
puolikų, kaip Vokietija ir 
Japonija.

Dumbarton Konferencija
Gera pradžia pokarinei 

Amerikos, Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos sutartinei buvo 
padaryta Dumbarton Oaks- 
Washingtono konferencijo
je, kaip sakė premjeras 
Stalinas. Devyni dešimta
daliai taikos gynimo klausi
mų ten buvo išspręsta pil
noje sutikimo dvasioje, ir 
nors dar liko skirtingų nuo
monių tarp šių trijų didžių
jų kraštų, bet nėra nesuti
kimų arba priešingumų 
tarp jų, pažymėjo Stalinas.

Teherano Sutartis ir 
Vakarų Frontas

Praeitais metais jau ne 
viena Raudonoji Armija te- 
kovojo Europos žemyne, 
bet ir anglai-amerikiečiai, 
kaip kad buvo nutarta Te
herano konferencijoj. Te
herano sutartis nebuvo vel
tui. Po jos buvo ir tebėra 
kertami smūgiai Vokietijai 
iš rytų, vakarų ir pietų.

Amerikos ir Anglijos ka
riuomenė sulaikė 75 divizi
jas vokiečių. Be tos pagel- 
bos Sovietai nebūtų galėję 
taip greitai išvyt nacių iš 
sovietinės žemės. Tačiau 
jeigu Raudonoji Armija ne
būtų surakinus 200 vokiečių 
divizijų, tai anglai-ameri
kiečiai nebūtų pajėgę iš- 
šluot vokiečių iš daugumos 
Italijos ir iš Francijos ir 
Belgijos. Dabar fronte 
prieš Sovietus yra 180 vo
kiečių divizijų ir 24 vengrų

ž

London. — Anglija, 
vietų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos pradėjo derybas 
su Turkija. Jos reikalauja 
laisvo plaukiojimo savo 
laivams per Dardanellų Są
siaurį, esanti’Turkijos ži
nyboje. Tas siauras van
dens ruožas jungia Juodąją 
Jūrą su Viduržemio Jūrą:

Turkija abiem pusėm 
kontroliuoja tą nepaprastai 
svarbų vandens kelią ir 
1936 m. stipriai apginklavo 
abudu jo krantus.

Sovietai reikalaus, kad 
Turkija bent nuginkluotų 
Dardanellų Sąsiaurį, kaip 
teigia Associated Press. So
vietai nesitrauksią nuo pa
siryžimo gauti nevaržomą 
plaukiojimą savo laivams 
tarp Juodosios ir Vidurže
mio Jūrų.

Yra spėjimų, kad talki
ninkai gal paims nuo Tur
kijos siaurą sritį abiem 
Dardanellų pusėm ir iš to 
ploto sudarys mažiukę val
stybėlę, kuri būtų tarptau
tiniai valdomą didžiųjų 
Jungtinių Tautų.

RAUD. ARMIJA PUOLA BU 
PAPEŠTI: NACIAI ŠAUDO

VENGRU GENEROLUS
skai-

iki čia pažymėtų
dėjusios karinių balsų 
či avimą 
dienų:

New York lapkr. 22; Ca
lifornia lapkr. 24; Colorado 
lapkr. 22; Florida 8-17; Ma
ryland lapkr. 9; Missouri 
lapkr. 10; Nebraska lapkr. 
13 - gruod. 1; North Dako
ta gruod. 5; Rhode Island 
gruod. 5; Utah lapkr. 12; 
Washington lapkr. 27-gruo-4 
džio 5.

Bendrai spėjama, kad 
dauguma karių balsuos už 
Rooseveltą. Taigi kariniai 
balsai galėtų ■ nuspręst rin
kimų pasėkas tūlose valsti
jose, jeigu kur Dewey gau- 

Bet sekamosios tų šiek tiek balsų daugiau 
vienuolika valstijų yra ati- už Rooseveltą.

11 valstijų yra atidėju- 
sios karių balsų skaičiavi- 
ma.

Jeigu Rooseveltas gautų 
didžią daugumą civilių bal-

smetonininkų ir SU svarbiausiose valstijose, 
‘ tai šį trečiadienį iš ryto bu-
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Klerikalų, smetonininkų ir:SU svarbiausiose valstijose, 
socialistų spauda pradėjo at-;tai šį trečiadienį iš ryto bū- 
virai burčyti prieš Office ofitų žinoma, kad jis išrinktas 
War Information. Paskutinis j prezidentu. Bet jeigu Roo- 
kaltinimas toks: Ta valdžios!sevelto balsai tik keliais mi- 
įstaiga parsidavė Maskvai! fonais viršytų Dewey’o bal-

Tokį kreizavotą kaltinimą sus ištisoje šalyje, tai rin- 
visžli viešai daro ne per did
žiausios išminties Sandaros re
daktorius Vaidyla. Girdi:

“Seniau sovietai išleisdavo 
milionus dolerių propagandai 
Suvienytose Valstijose. Dabar 
tas jiems nereikalinga; dabar 
tą propagandą atlieka federa
te įstaiga (Office of War In
formation).”

Bet iš to išeitis juk yra. Aš 
ją patariu Vaidylai. Kodėl, 
kaipo Amerikos Lietuvių Tary
bos iždininkas, jis negalėtų 
OWI irgi nupirkti ?

Bent jau pabandyti apsimo
kėtų.

žmonės visaip kaip spėlioja, 
bet niekas nežino, kada šis ka
ras pasibaigs. Tiems, kurie ma
nė, kad jis gali pasibaigti la
bai greitai, premjeras Chur
chill užpylė šalto 
apykaklės.

Churchill sako: 
ja karas dar gali
ateinančio pavasario, o po to 
dar porą metų reikės duoti su
triuškinimui Japonijos!

kimų pasėkos dar ne visai 
aiškios būtų, iki taptų su
skaičiuoti kareivių, jūreivių 
ir lakūnu balsai.

4 milionai vyrų ir mote
rų karinėje tarnyboje jau 
prisiuntė balsus savoms val
stijoms.

Baisiai Įveržtuose 
Mūšiuose Jankiai 
Grumiasi Pirmyn

Kvislingas “Pasitrauk
damas” Stengiasi Ap

saugot Savo Kail;

neatlaikė Transylvanijos 
provincijos nuo Raudono
sios Armijos.

Associated Press antra
dienį pranešė, kad raudon
armiečiai kertasi su vokie
čiais ir vengrais už poros 
mylių nuo didžiosios lėktu
vų aikštės, esamos Budape
što priemiesčiuose.

“Per si gaudimas ii 
Šimas viešpatauja 
Vengrijos sostinėje
pešte, bet ir visoj toj ša
lyj,” sako radijo praneši
mas iš Ankaros, Turkijos 
sostamiesčio.

London. — Keli vengrų 
radijo pranešimai sakė, kad 
Sovietų kariuomenė įsiver
žė į Vengrijos sostamiestį 
Budapeštą ir verda mūšiai 
gatvėse. Žinios iš Maskvos 
teigia, kad siaučia žiauriau
sios kautynės prie pat Bu
dapešto.

Berlyno radijas paskui 
skelbė, kad vokiečiai ir 
vengrai atrėmę rusus Bu
dapešto pakraštyje; naciai 
gyrėsi, būk jų tankai pasto
ję Sovietams svarbiausią 
kelią iš Budapešto susisiek
ti su Kecskemetu, kur esą 
kariniai Raudonosios Ar
mijos sandėliai. Kecskemet 
stovi už 46 mylių į pietų ry
tus nuo Budapešto.

Hitlerininkai įsakė žūt
būt atlaikyt Budapeštą, ku-1Į 
ris yra vartai į Austriją ir 
pietiniai rytinę Vokietiją.

Naciai perėmė į savo ran
kas visą vengrų armijos ko
mandą, nepasitikėdami ven
grais komandieriais. Žinios 
iš Rumunijos sako, kad vo
kiečiai nuginklavo visą ven
grų kariuomenę, apart ke
turių divizijų.

Turkijos radijas teigė, 
jog trys vengrų generolai 
tapo sušaudyti už tai, kad

sumi
ne tik 
Buda-

Didžios Amerikinės Oro 
Kompanijos Vadai i

i Lekia Maskvon

i

i
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Toledo, Ohio. — Premje
rui Stalinui pakvietus, 
skrenda į Maskvą Howard 
Hughes, garsus lakūnas-in- 
žinierius ir Jack Frye, pir
mininkas didžiosios ameri
kinės Transcontinental and 
Western lėktuvų korporaci
jos, kaip pranešė United 
Press. Teigiama, kad jiedu 
tarsis su Stalinu apie oro 
linijų atidarymą keleiviams 
ir siuntiniams tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos. |

(Sovietų Sąjungos atsto
vai nedalyvavo čikagiškėje 
tarptautinėje konferencijoj 
dėlei oro kelių po karo, nes 
ten buvo pakviesti fašisti
nių Ispanijos ir Portugali-

13361 jos valdžių delegatai ir 
993 priešiškos Sovietams Švei- 
738 carijos atstovai. Amerikos 
716 | valstybės sekretorius Cor- 
704 dell Hull, todėl, sakė, jog 
650 Amerika tiesioginiai tarsis 
570 su Sovietais apie pokari

nius susisiekimus oru.)

Sukilimas Budapešte Sovietų žmonės išgelbėjo 
pasaulio civilizaciją, pridū
rė Stalinas.
Milionai Vokiečių Užmušta 

Bei Suimta
Visa sovietinė žemė jau 

apvalyta nuo priešų, ne
skaitant to sklypo, kur 30 
vokiečių divizijų (bent 300,- 
000 karių) dabar apsupta 
Liepojos srityje ir į trupi
nius daužoma.

Vien praeitos vasaros o- 
ofensyve Raudonoji Armija 
užmušė bei suėmė daugiau 
kaip 790,000 hitlerininkų, 
kaip nurodė Stalinas, o viso 
per trejus metus su viršum 
Sovietai rytiniame fronte 
užmušė, suėmė bei iš veiki
mo išmušė 7,800,000 vokie
čių ir jų padėjėjų.

(Stalino kalba bus Lais
vėje ištisai išspausdinta po 
dienos kitos.)

London. — Nešvankiai 
išgarsėjęs norvegų parda- 
vikas, majoras Vidkun Kvi- 
slingas (Quisling), veikliau
sias Hitlerio pastumdėlis, 
pervedė visą diktatorišką 
savo galią Jonasui Lie, 
Norvegijos policijos minis- 
teriui. Pats Kvislingas pa
siėmė 360,000 dolerių ir 
apsigyveno nuošalioje vie
toje netoli Oslo, Norvegijos 
sostamiesčio, girdi, pasi
traukdamas iš valdžios.

Darydamas tą manevrą, 
Kvislingas tikisi išvengt 
pilnos Jungtinių Tautų 
bausmės už savo krimina
lius darbus, kuriuos jis at
liko kaip nacių įrankis.

Franci j a, lapkr. 7. — 
Siaučia neapsakomo žiau
rumo mūšiai tarp amerikie
čių ir nacių į pietų rytus 
nuo Aacheno. Kautynės 
dažnai vedamos durtuvais. 
Amerikiečiai palaipsniui, 
pėda po pėdos stumia vokie
čius atgal.

Naciai buvo privertę jan
kius apleist Vossenack mie
stelį; paskui per audringas 
atakas amerikiečiai atgrie
bė didesnę Vossenacko pu
sę. Vokiečiai darė nuolati
nes kontr-atakas iš Huert- 
gen miško. Amerikiečiai už
degė 8 ketvirtaines mylias 

viskas imiško ir , turbūt, suspir- 
gino daug priešų jame.

vandens už

Su Vokieti- 
nusitęsti iki

Paryžiaus radijas antra
dienį pranešė, kad sukilo 
darbininkai prieš vokiečius 
ir naciškus vengrus Buda
pešte, Vengrijos sostinėje. 
Sako, kad hitlerinė vengrų 
valdžia pabėgusi.

j
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Optimizmas yra geras daik
tas. Bet perdėtas optimizmas 
yra pavojinga liga. Perdėtas 
optimizmas nuginkluoja 'žmo
gų prieš netikėtumus, prieš 
staiga iškilusias audras.

Karo metu toks optimizmas. 
—tikėjimas, kad jau 1_____
gerai ir baigta — labai pavo
jingas. Jis sutveria klaidingas 
viltis, sulaiko nuo įtempimo vi
sų pastangų karą laimėti.

Būkime pasiruošę dar gana 
ilgam karui!

Sovietų lakūnai dieną 
naktį mėsinėja hitlerinin
kus Budapešto srity j.

Japonijos premjeras Ku- 
niaki Koiso šakė, kad japo
nai kariausią iki paskutinio 
galo.
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Vokietijos Kataliką Vyskupų 
Prasižengimas

Visas padorusis pasaulis su pasibjau
rėjimu išgirdo pranešimą, kad Vokieti
jos katalikų bažnyčios vyskupai išleido 
aplinkraštį už Hitlerį. Jie ragina Vokie
tijos karius pasilikti ištikimais Hitlerio 
vyriausybei iki paskutinio kraujo lašo.

Šis vyskupų pareiškimas ypatingai 
šlykštus, kai jis pasirodo šiuo tarpu, kai 
Hitlerio gaujoms nebesiseka. Jis tik pra
ilgins karą. Jis tik sugers upelius nekal
to kraujo tų pačių katalikų jaunų vyrų 
Amerikos, Anglijos, ir kitų kraštų.

Negalima sakyti, kad vyskupai buvo 
priversti tokį atsišaukimą į karius pa
daryti. Galimas daiktas, kad juos vertė 
prie to kriminališko žygio. Bet padoraus 
žmogaus jokia pasaulyje jėga neprivers 
tapti žmogžudžiu ir kriminalistu. Nejau
gi šitie vyskupai, gelbėdami savo seną 
kailį, arba iš baimės patekti į koncent
racijos stovyklą, sutiko prisidėti prie tos 
baisios kriminalistės? Tokiais bailiais 

jų negalima laikyti.
t Je tai darė iš “įsitikinimo” —■ kruvino, 
baisaus, kriminališko įsitikinimo, įsitiki
nimo į hitlerizmą! Jie dar visi tiki, kad 
Hitleris laimės, kad Hitleris atstovauja 
“krikščionybę”!

Tai baisi dėmė visai katalikų bažny
čiai. Mes negirdėjome, kad popiežius 
būtų tuojau išėjęs ir viešai tuos Vokieti
jos vyskupus prakeikęs.

Ką tas reiškia? Kur pats popiežius 
stovi ?

Tylėjimas, neišstojimas prieš tą Vo
kietijos vyskupų kriminališką žygį, reiš
kia to žygio užgyrimą.

Generolas Franco Šunuodegauja
Viena po kitos hitlerinės žiurkės neš

dinasi nuo skęstančio nacių laivo. Aną 
dieną Vengrijos diktatorius Horthy stai
ga “sužmonėjo” ir pradėjo kalbėti apie 
paliaubas ir taiką. Bet jo kolegos atėmė 
iš jo galią, pastatė valdžios pryšakin 
naują žmogžudį ir tęsia karą prieš Jung
tines Tautas. Žinoma, neužilgo bus galas 
ir tai kriminalistų šaikai Vengrijoje, nes 
Vengrijos 'Sostinė Budapeštas bile dieną 
gali patekti į Raudonosios Armijos ran- 
kas. .aHMIV

Dabar kitas toks pat kraugerys įsitiki
no, kad Hitleriui ateina sudnoji diena, tai 
bando nuo jo atsipalaidoti. Dabar Ispa
nijos diktatorius generolas Franco stai
ga pavirto aniolu ir net Jungtinių Tau
tų “draugu”. Pasikalbėjime su United 
Press korespondentu Bradfordu jis vis
ką pamiršta ir visko užsigina. Jo Ispa
nija niekada nedraugavusi su Vokietija, 
nes Ispanijos katalikizmo principai ne
leidžią! Jo Ispanija niekada nepadėjusi 
Vokietijai. Ji niekada nebuvus Jungtinių 
Tautų priešas. Gen. Franco net nesiun
tęs prieš Tarybų Sąjungą savo “Mėly
nosios Divizijos” — ji ten kažin kaip be

jo žinios iš “savanorių” susidarius ir at
sidūrus rytų fronte!

Tas kraugerys dar yra tikras akiplė
ša. Meluoja per akis. Matyt, ir jis bijo 
kartuvių, kaip Mussolinis ir Hitleris.

O tas United Press korespondentas 
taip pat labai gražiai “pamiršo” gene
rolui Franco pastatyti keletą klausimų. 
Jis nepaklausė, kaip ten buvo, kad Hit
leris ir Mussolinis davė jam ginklų ir 
kareivių sutriuškinti Ispanijos liaudį ir 
nuversti Respublikos vyriausybę? Ne
paklausė, nejaugi Franco pamiršo, kaip 
jis Hitleriui ir Mussoliniu dėkavojo už 
jam suteiktą pagalbą?

Ponas Bradford, matyt, ar nedrįso, ar 
norėdamas patarnauti Franco, nepaklau
sė jo, kaip ten su Franco pareiškimais 
laike šio karo, kad Hitleris karą laimės, 
kad su naciais eina “dora” ir “civilizaci
ja”! '

Pavyzdžiui, 1|94O metų balandžio 5 
dieną Franco pasiuntė Hitleriui telegra
ma. Tai buvo vienu metu sukaktis nuo v v V
Franco pergalės. Hitleris jį pasveikino 
tos sukakties proga, o Franco atsakė:

“šios pirmosios pergalės sukakties pro
ga su dideliu susijaudinimu aš prisimenu 
tą pagalbą ir kooperaciją, kurią jūs su
teikėte man ir mano kraštui. O virš vis
ko, mano atmintis eina tiems, kurie kri
to toje mūsų kovoje. Tuo pačiu kartu aš 
vėlinu jūsų ekscelencijai asmeniškos ge
rovės, taipgi gerovės didžiajai vokiečių 
tautai.”

1941 metų liepos 17 dieną Franco pa
reiškė, kad Talkininkai karą jau “pra
laimėjo” ir kad “Amerikos intervencija 
būtų kriminališka beprotystė.”

1942 metų gruodžio menesį Franco vėl 
gavo pasveikinimą nuo Hitlerio ir atsa
kė: “Lai triumfuoja jūsų ginklai garbin
gam pasiryžime išlaisvinti Europą iš 
bolševistinio teroro!”

O tais pačiais metais Franco ambasa
dorius Berlyne Mayalde pareiškė:

“Mes ispaniečiai stovime su naciška 
Vokietija, nes mes žinome, kad ta pa
matinė pamaina, kurią praveda falangis- 
tų revoliucija politinėje ir socialinėje 
santvarkoje Ispanijoje, negali laimėti be 
pilnos Vokietijos nacionalistinio socializ
mo pergalės.”

Tas pats gen. Franco dabar drįsta pra
bilti į pasaulį, kad jis nieko bendro ne
turėjęs su Hitleriui O kas paškudniau- 
sia, kad United Press perduoda, o Ame
rikos komercinė spauda be kritikos šitą 
Franco “atsivertimą” patalpina. Juk ne 
vienas amerikietis, paskaitęs tą ilgą 
Franco oraciją, iš tiesų galės pamanyti, 
kad tas fašistinis bestija tikrai tapo “de
mokratu” ir Jungtinių Tautų “draugu.”

Dar vienas svarbus dalykas. Kartu su 
pasirodymu Bradfordo pasikalbėjimo su 
Franco, pasigirdo balsai iš Ispanijos, kad 
Franco turi būti garbingai priimtas prie 
to fiaties stalo, aplinkui kurį susirinks 
Jungtinės Tautos taiką svarstyti! Tai 
balsas tik iš Ispanijos. Jis gaus pasekė
jų Amerikoje. Prasidės tikra kampanija 
už Franco mazgojimą ir už jo įsileidimą 
į taikos konferenciją.

Kad pasiekus tą tikslą ir kadangi Hit
leriui ateina galas vis tiek, dar spėjama, 
kad Franco gali iškirsti ‘šposą” ir pa
skelbti karą Vokietijai. Ir kaip tu tada 
jo neįsileisi į taikos konferenciją!

Franco viską darys, kad apsaugoti sa
vo kaklą nuo virvės.

Baisus Vokiečių Siau
tėjimas Marijampolėj
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Šveicarija irgi Bažijasi
Pataikavus ir dirbus hitlerinei Vokie

tijai, Šveicarijos vyriausybė irgi prabilo. 
Jai nepatiko, kam Tarybų vyriausybė 
pavadino ją fašistuojančia ir pataikau
jančia Vokietijai.

Ne tik Šveicarijos vyriausybė, bet ir 
spauda pakėlė didžiausį alasą. Šveicari
ja per visą karą buvusi neitrališka ir 
pasiliekanti tokia dabar.

Irgi su jokiais faktais nesiskaitoma. 
Kam čia skaitytis, kuomet tie faktai ro
do visai ką kita. Pavyzdžiui, 1923 metais 
Šveicarijoje buvo nužudytas Tarybų Są
jungos atstovas Vorovskis. Šveicarijos 
valdžia atsisakė žmogžudžius tinkamai 
nubausti. Ir per daugiau kaip 20 metų 
Šveicarijos vyriausybė neturėjo ryšių su 
Tarybų Sąjunga. Per tą ilgą laikotarpį 
Šveicarija buvo vienas iš pasaulio cent
rų hitlerinės melų propagandos prieš so
cialistinį kraštą.

O dabar staiga Šveicarija pasidarė 
“demokratiškiausia” ir “nekalčiausia” 
panelė visam pasaulyje!

“Baisu ir atsiminti pir
mas vokiečių okupac. die
nas Marijampolėje”, parei
škė Jonas Stankevičius, bri
gados vadas cukraus fabri
ke. “Bet jeigu jūs norite 
žinoti viską, aš papasako
siu, kaip buvo...

“1941 metų birželio 22, 9 
valandą ryto, vokiečiai pra
dėjo bombarduoti miestą. 
Pirmu sykiu puolė 48 vokie
čių orlaiviai, o antru — 32. 
Tuo metu miesto pakraš
čiuose buvo pilna pabėgė
lių, kurie bėgo į rytus, kad 
pabėgus nuo rudosios plė- 
gos. Tai ant šitų pabėgėlių 
vokiečiai mėtė' savo mirtį 
nešančius krovinius.

“Vytauto gatvė, didžiau
sia miestelyje, taipgi arti
mosios Gedimino, Kudirkos, 
Vaičaičio ir Petro Atmino 
gatvės tuoj aus buvo paver
stos griuvėsiais.

“Vokiečiai neleido net 
mirusiems ilsėtis ramiai. 
Mūsų miestelis turėjo dve
jas kapines ir abejos buvo 
išbombarduotos ir lavonai 
išversti iš kapų.

“Vokiečiai pasiekė Mari
jampolę vakare, bet į mies
tą įėjo tiktai ryte. Jie me
tėsi ant miesto, kaip alkani 
šakalai. Pirmiausia sulėkė 
motorciklistai, kurie tuojau 
puolėsi į krautuves ir gro
bėsi viską, ką tik galėjo pa
nešti, o kas liko, tai degino.

“Jie degino Marijampolę 
ir plėšė ją per tris dienas; 
visą laiką jie šūkavo lauki
niais balsais ir dainavo 
kimšdami savo maišus. Vė
liau, kada pavargo beplėš
dami, pradėjo žvejoti žmo
nes: sovietinius tarnautojus 
ir visus tuofe, kurie turėjo 
nors mažiausius ryšius su 
sovietiniais autoritetais. Jie 
sugriebė 38 asmenis, įskai
tant ir Kazį Tetenį, unijos 
narį, ir Šmulkštį, vyriausy
bės tarnautoją. Birželio 24 
dieną jie visi buvo sušau
dyti. į į

“Už mėnesio laiko naciai 
atvarė > Marijampolėn 30,- 
000 žydų ir 8,000 lietuvių iš 
artimesnių kaimų ir mies
telių. Kavalerijos tvartai ir 
šiaip tušti budinkai ir dar
žinės buvo prikimšti šitų 
sovietinių piliečių. Jie varė 
juos dideliais būriais prie 
darbo.

“Šitie nelaimingieji buvo 
verčiami kasti užmiestyje 
griovius trijų metrų platu
mo ir gilumo. Jeigu jie bū
tų žinoję, kas jų laukia, 
dauguma būtų pabėgę, nes 
jie tada nebuvo labai sau
gomi. . Bet vokiečiai elgėsi 
apgavingai. Jie užtikrino 
savo aukas, kad bėgyje ke
lių dienų keli miesto dis- 
triktai bus išvalyti ir jie te
nai apgyvendinti.

“Kada keturi grioviai bu-

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisve!
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vo iškasti, žmogžudžiai vo
kiškose uniformose atvedė 
sovietinius piliečius po 100 
asmenų iš karto prie tų 
griovių ir šaudė. Pirma jie 
buvo priversti nusirengti. 
Jų drabužiai buvo sukrauti 
lį krūvas netoli griovių, o 
Ijie suvaryti į griovius.

“Kada visas 100 buvo 
griovyje, jiems buvo įsaky
ta sugulti. Motinos turėjo 
turėti savo vaikus ant ran
kų. Po to naciai paleido 
darban automatinius šautu
vus ir nužudė visus, neiš
skiriant senelių, moterų ir 
mažų vaikų.

“Kada vienas griovis bu
vo pripildytas lavonų, antra 
partija turėjo užpilti žemė
mis. Po to sekė antra auto
matinių šautuvų salvė ir 
aukų šauksmai ir vaitoji
mai. Taip antras griovis 
buvo pripildytas lavonų.

“Nekurie nusmelktieji 
bandė pabėgti, žmogžudžiai 
šaltai ir nei kiek nesisku
bindami nušovė iš kulko
svaidžiu, v

“Toks žmonių naikinimo 
procesas buvo išdirbtas iš 
kalno su visomis jo smulk
menomis.

“žmonių žudymas Mari
jampolėj tęsėsi visą dieną. 
Trys grioviai buvo pripil
dyti lavonais. Ketvirtas bu
vo užpildytas pusiau ir tu
rėjo būti užbaigtas naujo
mis aukomis. Viso 30,000 
ramių sovietinių piliečių bu
vo taip išžudyta.”

Net dabar šis miestas at
rodo mirusiu. Kur tik pa
žvelgsi, visur krūvos akme
nų, griūvėsiu, apaugusių 
žole, ir tušti namai.

Pirm pasitraukimo, vo
kiečiai išsprogdino pajėgos 
stotis, du garinius malūnus 
ir visus tiltus. Kada Raudo
noji Armija artinosi prie 
miesto, tiktai cukraus fab
rikas buvo nepaliestas. Bet 
hitlerininkai atsigabeno 12 
tonų sprogimų, pakasė po 
fabriku ir... Dabar tenai 
riogso tiktai krūvos plytų. 
Tai buvo pirmas fabrikas 
Pabaltyje savo didumu.

Jie taipgi sudegino trau
kinį su elektriniais įran
kiais, kuriuos jie norėjo iš
sigabenti į Vokietiją, bet 
nesuspėjo.

Šiauriniame šone stovi 
didelis dviejų aukštų budin- 
kas, aptvertas aukšta pilka 
siena. Tai kalėjimas. Jo 
sienos pilnos užrašų vini
mis, paišeliais, stiklais ir 
net pirštų nagais tų nelai
mingų aukų, kurios buvo 
kankinamos jame. Rusė 
moteris, kuri pateko į fašis
tų nagus, rašo ant sienos: 
“Kolia, brangus mano vyre, 
kur tu? Ateik ir išgelbėk 
mane ir mūsų dukrelę Eri
ką.”

Štai kitas užrašas:
Nėra kam rūpintis mu

mis ir gelbėti mus. Išrodo, 
kad mano sūnūs ir aš turė
sime mirti... Katia Kazlova. 
Viada, penkių metų, Vitia, 
trijų metų.”

“Tai paskutinės mano 
minutės čionai”, sako kitas 
įdrėskimas sienoj. “Tuojau 
Jie išveš mane į Vokietiją 
.vergijai. N. Bychkov, ru- 99 sas.

Šiame kankynių name bu
vo lietuvių ir rusų ir kitų 
tautybių žmonių. Bendros 
nelaimės ir kentėjimai su
artino juos labai arti. Jie 
virto daugiau negu drau
gais: jie tapo broliais. Štai

pavyzdis tokios draugystės 
fašistų naguose.

Lietuvis, kuris vos su
prato rusiškai, rašo apie pa
rašiutininką, kuris buvo 
užkankintas mirtinai Mari
jampolės kalėjime, sekan
čiai:

“Klausykit, žmonės. Čia 
sėdėjo Nikolajus Adianas, 
armėnas parašiutininkas. 
Jis buvo paimtas rugpiūčio 
29, 1943 metais, ir mirtinai 
užkankintas rugsėjo 16, 
tais pačiais metais. Parašy
kit laišką Jo tėvui, ir duokit 
žinoti jam, kaip jo sūnus 
žuvo. Jo tėvo adresas se
kantis: Armėnijos SSR, 
Doliar stotis, Šamchor dis- 
triktas, Bersumo kaimas, 
Avet Adian.”

Marijampolės gyventojai 
pergyveno juodas mirties ir 
teroro dienas. Štai kodėl 
marijampoliečiai taip nu
džiugo, kada Raudonoji Ar
onija atėjo ir išlaisvino 
juos.

K. Z.
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W. AVERILL HARRIMAN 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Sovietų Sąjungai, išeina iš 
Baltojo Namo po raportavimo 
prezidentui Rooseveltui iš 
Maskvoj įvykusios konferenci
jos tarp Britanijos premjero 
Winston Churchill ir Sovietų 
maršalo Joseph Stalino. (Fe
derated Pictures).

Vilnies ir Laisvės Vajus Peržvelgus
Pas Kuriuos Geriau ir Kur Yra Silpnumai

Peržvelgus d i e n raščių 
Laisvės ir Vilnies vajų gau
name štai kokius, davinius:

Pirmieji 10 Laisves yaji- 
ninkų ...(iki lapkričio 3) turi 
10,499 pt.

Pirmieji 10 Vilnies vaji- 
ninkų (iki lapkričio 4) turi 
9,058 pt.

Čia rytiečiai gerokai pra
lenkę vidurvakariečius.

Viso Vilnies punktų yra 
20,313.

Viso Laisves punktų apie 
15,905. Bet Laisvė neskel
bia, kiek gauta per ofisą; 
jei gauta apie tiek, kaip 
Vilnies, tai skaičius lygin- 
sis.

Vilnies punktai betgi di
desni, tai vilniečiai bus 
pralenkę laisviečius.

Laisvės vajuj dalyvauja 
apie 40 vajininkų.

Vilnies vajuj tačiaus da
lyvauja net 56 va j minkai, 
dėlto, nors jie po mažiau 
punktų turi, kadangi jų 
daugiau vajuj dalyvauja, a- 
belnai punktų skaičium jie 
viršija laisviečius.

Reikia pastebėti, kad ir 
Vilnies vajuj dar mažiau 
dalyvauja, kaip pernai, bet 
daugiau, kaip laisviečių.

Žinant, kad rytuose yra 
daugiau skaitlingų lietuvių 
kolonijų, reikia pripažinti, 
kad Laisvės vajuj permažai 
dalyvauja. Rytiečiams šiuo 
atžvilgiu reikia subrusti.

Pažymėtina ir tas, kad 
Laisvės vajuj daugiau turi 
ne didmiesčiai — Brookly- 
nas, Philadelphia ir Bosto
nas, bet mažesnės kolonijos 
— Waterbury, Elizabeth.
• Taipgi pažymėtina, kad 
taip neskaitlinga kolonija, 
kaip Easton, Pa., pralenkė 
Worcester}, Lawrence ir 
gan skaitlingas lietuviais 
Pennsylvanijos kolonijas.

Pittsburghas silpniau sto
vi abiejuose vajuose.

Vilnies vajuj pirmoj vie
toj didmiesčiai — Detroitas 
ir Chicaga. Šlubuoja Clev.e- 
landas.

Galima daleisti, kad to-: 
liau nuo Brooklyno ir Chi
cago gal jau kiek sunkiau 
vajininkauti, bet tai nėra 
labai geras pateisinimas. 
Pavyzdžiui, Rochesteris yra 
gan toli nuo Brooklyno ir 
daug toliau nuo Chicagos, 
bet Laisvės vajuj rochestie- 
čiai gerai stovi. Jie yra ir 
Vilnies vajaus sąraše.

Taigi, visi argumentai 
susiveda į vieną punktą — 
kas dirba, tas turi pasek
mes.

Nors tarp laisviečių ir

vilniečių vajuje neina lenk
tynės, bet jei tokios lenkty
nės išsivystytų, būtų nau
dinga.

Vilniečiai šiuo tarpu ge
riau stovi, tai jiems lenkty
nės geriau pradėti, bet no
rėčiau pastebėti, kad pra
džioje vajaus vilniečiai daž
nai pirmiau eina, o į pabai
gą atsilieka. Taigi, jei jie 
non lenktyniuoti, turi ir 
neatsilikti, o dar didinti va
jaus tempą.

Turbūt nereikia aiškinti, 
kaip svarbus yra šis vajus. 
Niekad pirmiau visoj Ame
rikos lietuvių išeivijoj, at
žagareivių spauda nėra 
taip daug, taip aklai ir at
kakliai mulkinus lietuvius, 
kaip ji dabar daro, ypač 
brukdama Amerikos lietu
viams hitlerinę propagandą, 
skleisdama visokius melus 
apie Lietuvą ir apie SSSR.

Užrašinėjimas Laisvės ir 
Vilnies dėlto yra labai svar
bus darbas. Tai yra švieti
mas žmonių, aprūpinimas 
jų teisingom žiniom, aptei- 
kimas jų gerom informaci
jom.

Tatai yra taip jau svar
bu progresyvėms organiza
cijoms, kaip ir dienraš
čiams. Tatai yra taip jau 
svarbu visam progresyviam 
lietuvių veikimui, kaip ir 
dienraščiams.

Karo laimėjimui tai irgi 
yra labai svarbu, nes atža
gareivių laikraščiai, savo 
melais ir mulkinimu labai 
kenkia karo pastangoms. 
Vilnis ir Laisvė gi sklei
džia teisingas žinias, orga
nizuoja lietuvių opiniją ka
ro pastangoms.

Kiekviena motina, kurios 
sūnus yra karo frontuose, 
kiekvienas tėvas ir kiekvie
nas norintis juo greičiau 
karą laimėti turėtų platinti 

i šiuos du dienraščiu.
žvalgas.

Krieniškos Pastabos

• Keturi darbai didieji — 
Gražulaičio žodžiais — val
gis, dalgis,, plaktukas ir 
bobelė.

Per beržyną, per Berlyną 
ir į kapinyną. (Smetonos 
galas).

Nekask kitam duobės, nes 
tam yra duobkasiai.

Jeigu Kristus dabar gy
ventų, tai Šimutis jį nukry- 
žiavotų.

Prof. Krienas
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Scenos Karaliene —Ir Ji 
Stoja už Rooseveltą

Ethel Barrymore, žvaigždė Teatro Gildijos statoma
me veikale “Embezzled Heaven.” Naująjį veikalą pa
rašė L. Bush-Fekete ir Mary Helen Fay pagal Franz 
Werfel parašytą to pat vardo novelę. Veikalas pradė
tas vaidinti spalių 31-mą, National Teatre, 41st St., į 
vakarus nuo Broadway, New Yorke.

dams, budavotojams.
Tuo miestu buvo New 

Yorkas. Jo veido pakeitėju, 
tuo modernišku Maižiešiu- 
mi buvo prezidentas Roo- 
seveltas.

Tačiau būtų klaida ma
nyti, jog peraugusieji žmo
nės jam už tai dovanojo. 
Ne. Ypatingai jie panorėjo 
atkeršyti jam tada, kada 
jiems atrodė, jog žmonės 
gal bus primiršę jo gerus 
darbus. Labiausia 1944 me
tais jie pradėjo tą išmin
tingąjį žmogų laidyti pur
vais taip, kaip civilizuoti, 
padorūs žmonės nekovoja 
net prieš savo priešą.

Tačiau taip pat būtų 
klaida manyti, kad liaudis 
jį apleido. Mažieji, eiliniai 
darbo žmonės stojo su juo, 
kai mūras. Daugelis didžių
jų žmonių taipgi pasisakė 
už jį. Ir nepaprastai daug 
grožės pridėjo tam šventam 
apsigynimo karui tūkstan
čiai meno žmonių, naciona- 
lių ir tarptautinės plotmės 
artistų.

Tarp tų tūkstančių buvo 
Ethel Barrymore, jau ne 
jaunutė amžiumi, bet vi
suomet jauna mene ir de
mokratinėse pažiūrose. Jai 
pasisakius už Rooseveltą, 
kai kas nuogąstavo, ar 
kerštinčiai nepakenks jos 
teatrui. Nuogąstauti gal ir 
buvo ko, bet tik iš kitos pu
sės. Veikalas atsidarė spa
lių 31-mą, National Teat
re. Tie, kurie tikėjosi savo 
Ethel pasveikinti griaus
mingais aplodismentais 
proga jos sugrįžimo New 
Yorko s c e n o n, nusivy
lė, jeigu neturėjo bilieto 
įsigiję savaitėmis iš anksto. 
Ir sykiu apsidžiaugė suži
noję, kad pirm atsiskleidi
mo uždangos pirmam vaidi
nimui bilietai jau buvo iš
pirkti keturiom savaitėm 
pirmyn. Veikalas “Embez
zled Heaven” ir Ethel Bar
rymore pasiliks ant Broad
way ilgam laiku.

Taip, didelio talento ar
tistai pažįsta žmones, o 
žmonės pažįsti artistus. 
Juo mielesniais, artimes
niais žmonėms liekasi tie

Galingi sieloje ir talento 
žmonės nedvejoja pareikšti 
savo nuomonės už tą, ką 
jie mano esant vertu. Ne
dvejoja stoti už tą, ką jie 
laiko naudingu visuomenei.

Veteranė aktorė Ethel 
Barrymore ruošėsi išstoti 
Teatro Gildijos naujam 
veikale “Embezzled Hea
ven.” Ruošėsi atsidaryti 
“miestelyje,” kuris gali ak
torių iškelti į padanges, ga
li ir nupuldyti, jeigu jis 
taip norėtų.

Koks tas galingasis 
“miestelis”?

Išvaizda jo maž daug 
tokia :<

Vieni jo bildingai išaugę 
taip dideliais, kad nebeuž- 
mato savo protėvių ir tėvų, 
visaip susirangiusių iš se
natvės ir biednystės senu
kų namelių, kurių auko
mis jie, didieji, išaugo ir 
peraugo. Žmonės nekurie 
irgi išaugę panašiai tiems 
bildingams. Tai miestas, 
kurio gėlės išbėgo nuo že
mės ant stogų. Kur prieš 
12 metų vaikai tegalėjo 
žaisti ant išmatų bačkomis 
išmargintų šalygatvių, o 
norinčius iškelti vaikus į 
baltu smėliu išpiltas 
žaismavietes vadindavome 
raudonaisiais, tėvynės iš
gamomis, maištininkais, 
Maskvos agentais ir kitų 
tokių vardų jiems negailė- 
davom.

0 visgi atsirado toks 
žmogus, kuris nepabijojo 
prakeiksmo. Jisai, tarsi tas 
biblijos Maižiešius, pamojo 
lazdele — įsakė didėlius 
plotus sukrypusių namelių 
nugriauti ir jų vietas užpil
dyti naujais. Tose vietose 
pakilo nauji, saulės šviesa 
kožname kampelyje besi
šypsą nameliai. Į jugs su
ėjo žmonės iš patilčių, iš 
Ho o v e r v i 11 i ų, iš tų 
sugriautų senelių namu
kų. Tarp tų namų išaugo! 
medeliai, apsupti žaliomis 
pievelėmis ir kur nekur at
silankė nebuvėlis paukšte
lis. Dar kitur radosi aikš
telės, tyru, gelsvu smėliu 
išpiltos aikštelės vaikams, 
mūsų ateities Amerikos va

Sovietų Sąjungai Taipgi 
Lietuvai Reikalinga 
Amerikos Pagelba

Leit. pulkininkas Ralph 
W. Olmstead buvo Jungti
nių Valstijų vyriausybės 
specialiai pasiųstas tyrinėti 
maisto padėtį Sovietų Są
jungoj ir Anglijoj. Mūsų 
vyriausybei tas žinoti buvo 
reikalinga ne vien tik nu
statymui teikimo pagelbos, 
bet ir mūsų pačių maisto 
gamybos reikalų.

Pul. Olmstead žiomis die
nomis sugrįžo ir vyriausy
bei, Washingtone, pateikė 
tokį raportą:

Sovietų Sąjunga impor
tuos iš Jungtinių Valstijų 
maisto bent per tris metus 
po užbaigos karo. Jie galė
tų suvartoti dešimtį kartų 
po tiek, kiek gauna iš mū
sų, jeigu būtų laivų parve
žimui. Žmonių kasdieninis 
maistas, sakė jis, daugu
moje, susideda iš juodos 
duonos, bulvių ir kopūstų.

Pulk. Olmstead raportas 
parodo, kaip kriminališkai 
prasikalsta prieš Lietuvą 
tie sufašistėję elementai 
lietuviuose, kurie sulaikinė- 
ja nuo Lietuvos žmonių pa- 
gelbą, kada ta pagelba yra 
reikalingiausia. Jie plėši
kiškai grąsina Lietuvos 
žmonėms: nusilenkit Smeto
noms ir kompanijai, atsi- 
duokit ponams, arba iššal- 
dysime, išmarinsime badu.

Padorūs Amerikos lietu
viai neleis tiem plėšikiš
kiem grąsinimam pildytis. 
Jie remia Lietuvos žmones 
per Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetą.

Benamė Paukštė Primi
nė Vargšus

Išvakarėse rinkimų New 
Yorke oras pusėtinai atvėso, ši
luma nupuolė iki 35 laipsnių, 
žvarbus vėjas pūtė, akstino už
sitraukti kalnierių kiek gali
ma aukštyn.

Užėjau kavinėn. Radijas 
garsiai perdavinėjo keno tai 
kalbą apie republikonų žada
mą Dewey-Hooverio rojų. Ra
dijo klausovai ginčijosi. Kai 
kas paties kalbėtojo publikoj 
girdėjosi šaukiant “lie” tarp 
pritarėjų plojimo. O čionykš
čiai klausytojai paikutėmis ro- 
kavo, kiek tų melų.

Grįžtu namo. Vos užžiebiau 
šviesą, maža paukštytė suplas
nojo už lango. Ji stengėsi da- 
sigauti į šviesą ir šilumą. Pa
kėliau langą. Linksmai įskri
do. Tačiau apsižiūrėjus iš kar
to išsigando. Turėjau jai pasi
rodyti baisiu žvėrimi — ji su 
visais sparnais ne didesnė už 
mano ausį. Bet paskui aprimo, 
nutūpė ant adverijos ir užmi
go. O man ji miegą sutrumpi
no. Kažkaip ji man priminė 
žvarbias naktis ir dienas Hoo- 
verio laikais, su eilėmis varg
šų trypiant eilėse, kad gauti 
puoduką šiltos kavos. Ji taip 
pat priminė milijonus vargšų, 
kuriuos Hitlerio, fašistų ir ja
ponų pradėtas karas paliko be 
namų, be vietos prisiglausti, 
sušilti. G.

Nesidžiauk radęs, nenu
sigąsk pametęs.

artistai, kurie supranta 
žmonių troškimus tokiose 
klaidžiose kryžkelėse, ko
kiomis buvo šie rinkimai.

Brooklyniete,

Margaret Deas, narė Elek- 
tristų, Radijo ir Mašinistų Uni
jos Lokalo 450, CIO, tapo ma
joro LaGuardijos paskirta Miss 
New York War Fund atidary
me Nacionalio Karo Fondo va
jaus. Margaretai ta garbė su
teikta dėl jos unijos “nepa
prasto pasitarnavimo karo pa
stangoms namų fronte.” (Fe
derated Pictures).

Jūsų Dresės Vertos 
Milijonų

Abejoti neapsimoka. Jos 
tiek vertos, tik klausimas, 
kam. i

Šiomis dienomis paskelbta, 
jog Samuel Klein, prie Union 
Square, New Yorke, esančios 
krautuvės savininkas, mirda
mas paliko $6,076,491.

Krautuvė daugiausia lanko
ma biednuomenės moterų. 
Joms krautuvė patraukli dėl 
dviejų priežasčių. Ten bene pi
giausia gaunama drabužių, 
kurie vistiek dar galima vilkė
ti. Ir nepristatyta pardavėjų, 
kurios išmokintos apie puošnią 
turtuolę tūpčioti, nors ir už 
nikelį, pirktų, o su biednioke 
apsieiti užgauliojančiai, tarsi 
ji nebūtų žmogus, nežinotų, 
ko jai reikia, ko nori, šioje 
krautuvėje prie pigiųjų drabu
žių iš viso nelaiko pardavėjų. 
Pirkėjos pačios išsirenka dra
bužį ir nuneša pas kasininkę. 
Priežiūrai tvarkos pasodinta 
palubinėse kedėse kelios pri
žiūrėtojos, kai garniai gūšto- 
se.

Tačiau ir pigiausių drabu
žių krautuvė davė jos savinin
kui milijonus pelno.

TAUTOSAKA

Pučiasi, kaip varle prieš 
jautį.

Varnas varnui į akį ne
kerta.

Su ’ugnim neštukavok.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergales 

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

Laisves kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brodklyne, 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..........................................................................................

Ml os tas*

Raudonarmiečius Žmo
nės Pasitinka Su

Gėlėmis
Minios ir gėlės, gėlės ir 

minios susitiko ilgai lauk
tą, pergalingai atmaršuo- 
jančią Raudonąją Armiją 
į Jugoslavijos sostinę Bel
gradą. Džiaugsmo ašaros 
riedėjo per išvargusių žmo
nių veidus. Nuo galvos į 
rankas patekusios moterų 
raudonos skepetaitės suda
rė daugį momentališkai pa
darytų vėlukų.

Taip aprašo amerikie
čiai korespondentai, tą pa
liudija jų nuimti, ameriki
nėje spaudoje tilpę paveik
slai.

Taip pasitiko raudonar
miečius Jugoslavijoj, taip 
pasitiko kituose, buvusiuo
se vokiečiais pavergtuose 
kraštuose. Taip pasitiko ir 
Lietuvoje. Bet lietuviškoji 
profašistinė spauda Ameri
koje, su Keleiviu priešaky
je, norėtų mus įtikinti, būk 
Lietuvos žmonės buvę taip 
įsimylėję nacius, kad mušę- 
si prieš raudonarmiečius. 
Keleivis lapkričio 1-mos 
laidoje rašė, būk “Šiauliuo
se žmonės gynėsi nuo rau
donųjų budelių.”

Bridgeport, Conn.
Pasidairius Apie Bridgeportą

Mes džiaugėmės pereitą su- 
batą, kad mus aplankė prezi
dentas Rooseveltas; bet suba- 
tos ryte, esant nepaprastoms 
migloms, kuomet gal čia nie
kad tokio migloto ryto nebuvo, 
ir pravažiuojant pro Stamfor
dą (Stamfordas randasi netoli 
Bridgeporto) specialiu! trauki
niui, kuriame važiavo ir pre
zidentas, — tapo ant gelžke- 
lio bėgių parmuštas policinin
kas, Francis Carrigan, 40 me
tų amžiaus ir ant vietos už
muštas.

Kitas policininkas, Theodore 
R. Hartlett, 40 m. amžiaus, 
taipgi buvo pritrenktas toje 
pačioje vietoje, vienok pasta
rasis gal būt išliks gyvas.

Kada buvo apklausinėtas šio 
traukinio inžinierius, Roy Oak
ley, iš Bridgeporto, tai pasta
rasis aiškinęs, kad absoliutiš
kai negalėjęs nieko matyti ant 
bėgių per tirštas miglas.

$100 Pabaudas ir 6-ši Mėnesiai 
Kalėjimo už Pešima Barzdos

Važiuojant iš New Yorko į 
Bridgeportą žydų rabinui Sa-

(Tąsa 5-me puslapyje)

PHILADELPHIA, PA.
Iš Moterų Vaikimo

Pastaruoju laiku lietuvių 
moterų veikimas sumažėjo, nes 
i susirinkimus labai mažai te
besi! anko, o tų svarbių darbi] 
galybės randasi, kurie atlikti 
reikalauja iš mūsų daug pa
stangų. Mes visos žinome, kad 
karo momentas. Kraujas lie
jasi nekaltu žmonių. Daug 
žūsta bendro karo frontuose 
iaunu vyrų. Daug žūsta civilių, 
visokio amžiaus žmonių. Dau
gelio mūsų motinu sūnūs ka
riauja prieš žvėrišką fašizmą- 
nacizmą. Talkininku bendros 
armijos sėkmingai muša prie
šą. Sovietų Sąjungos galinga 
Raudonoji Armija išvijo vo
kiškus barbarus iš savo šalies, 
jinai išvijo iš Ukrainos, Bal
tarusijos ir iš mūs gimtinio 
krašto, Lietuvos. Galingoji 
Raudonoji Armija išvijo tuos 
žmogžudžius iš Rumunijos, 
Bulgarijos ir dabar laisvina 
Lenkiją, Jugoslaviją, čechoslo- 
vakiją ir žengia pirmyn arčiau 
savo talkininkų iš vakarų. 
Amerikos ir Anglijos karinės 
jėgos stumia priešą iš jo po
zicijų. Pergalė karo ateina, 
bet mes jos nelaukim be pa
stangų iš mūsų pusės. Mes, 
draugės, daug kuo galime pa
gelbėti, o labiausiai galime pa
gelbėti Lietuvos žmonėms. 
Kuom? Mezgimu svederių, rin
kimu drapanų, apvalų, aukų; 
daryti parengimus, kuriuos pa
gelbės mūsų vyrai surengti. 
Kalbinti ir jieškoti naujų na
rių į mūsų Lietuvių Moterų 
Kliubą. Mes gyvename sename 
lietuvių mieste, kurio lietuviš
ka organizacinė tradicija isto
riniai pagarsėjus po visą Ame
riką. Mes daug jau esame nu
veikę ir pasiryžę dar daugiau 
nuveikti.
Apie Drauges Darbuotojas ir 

Jų Vaikus Kovotojus
štai keletas bruožų iš mū

sų Kliubo veikimo:
Mūsų kliubo narė, drg. M. 

Strogienė, labai daug numez
gė svederių dėl lietuvių karių, 
kovojančių Lietuvos Raudono
joj Armijoj. Pastaruoju laiku 
jinai gavo pranešimą, kad jos 
sūnus Antanas F. Strogiš žuvo 
kovose Francijoj, sulaukęs tik 
25 metų.

Mūsų Kliubo buvusios pir
mutinės organizatorės, Kas- 
tancijos čekanauskienės - Va- 
lantienės, sūnus Adolphas Če
kanauskas, sunkiai tapo su
žeistas New Guinejoj. Pasta
ruoju laiku jis buvo paleistas 
atostogų 30 dienų, kurias pra
leido pas motiną ir patėvį Va- 
lantą, R.F.D. No. 1 Bremen, 
Egg Harbor, N. J., Laisvės 
skaitytoją.

Nelės Griciūnienės sūnus 
Frede Griciunas pastaromis 
dienomis išvežtas į užjūrį. Jis 
jau apie keletas mėnesių kaip 
apsivedė su Kastancija Turei- 
kiute, duktere mūsų veiklios 
Alenos Tureikienės. Frede bu
vo budavotojas Lyros Choro, 
pasižymėjęs teatraliuose loši
muose; draugiško ir linksmo 
būdo. Mes linkime Fredei lai
mingos kelionės ir taipgi lin
kime laimingam ir sveikam su
grįžti į namus. Gi tėvams Gri- 
ciūnams ir jo žmonai Kastan
cijai linkime didelės ištvermės 
ir vilties sugrįžti ir vėl darbuo
tis su mumis. Tų pačių Griciū- 
nų vyrenysis sūnus Edvardas 
Griciūnas šiomis dienomis ap
sivedė. Edvardas yra žymus 
d a r b u o toj as tarptautiniame 
darbininkiškams judėjime.

Alenos Tureikienės, mūsų 
veikliosios draugės sūnus 
Aleksas randasi jau tūlas lai
kas armijoje ir pasižymėjęs 
tarnystėje.

Šiomis dienomis drg. Mari
jona Balukevičienė pridavė 

numezgus 7 svederius; Uršulė 
Žilinskienė numezgė vieną sve- 
derį, 5 poras pirštinių, vieną 
porą pančekų. (Uršulė irgi tu
ri sūnų Vytautą orlaivininkys- 
tėje, leitenantą, kuris jau ran
dasi karo veiksmuose. . .) Drg. 
M. Strogienė numezgė vieną 
svederi su rankovėmis. Drg. 
Marijona Rainienė numezgė 3 
svederius su rankovėmis. Pa
dėvėtų drapanų aukavo Ba- 
čanskienė, Dočkienė, Rakows- 
ki, Pranaitis, Piragienė, Šar
kis, šaulinskienė.

Mirė Kliubo narė Magde
lei! a Jocienė. Jos dukterys ati
davė jos visas drapanas Lietu
vos žmonėms.

Svederių Mezgimas
Moterų Kliubas turi labai 

daug gerų vilnų. Mums reika
linga mezgėjų, reikalinga pa
gelba. Lietuvoje greitai siaus 
šalčiai ir svederiai bus reika
lingi ten. Kas gali megst, pra
šome pranešti Kliubo valdy
bai : organizatorei J. Šmitie
nei, 5809 N. Fairhill St., ar 
sekretorei A. Merkienei, 5208 
Warnack St., Phila., Pa. Vil
nas pristatysime, arba prane
šime, kur atvykti.

J. Šmitienė.

Kariškiai Turtingi 
Dovanomis

Laikotarpiu siuntimo užjū
riuose esantiems kariškiams 
kalėdinių dovanų, per New 
Yorko paštą išsiųsta 36,532,- 
686 pundeliai. Pereitais metais 
iki šio laiko buvę išsiųsta tik 
virš 10 milijonų. Dar užtruk
sią apie savaitę laiko iki paš
tas visiškai išsiųs iš viso kraš
to miestų ir kaimų suvežtus ir 
dar tebevežamus siuntinius.

Apartmento Eksplozijoj 
Užmušta Moteris

Puošnų Sutton Place apart- 
mentą, New Yorke, sukrėtė 
stipri eksplozija ir užmušė vie
ną moterį, lengvai sužeidė 4 
kitus asmenis, tūkstantį gyven
tojų išgązdino. Daugelio apart- 
mentus apardė ir rakandų ap
gadino.

Užmuštoji, Mrs. Erica de 
Balogh, sakoma, bandžius nu
sižudyti gasu ir to pasekmėje 
ištiko eksplozija. Ji buvus 31 
m., Vokietijoj gimus, naturali- 
zuota pilietė. Bildingui pada
ryta “virš $20,000 žalos,” kaip 
rokuoja būdingo savininkas.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427. 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y«
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

Klebonas priskaldė malkų ir pats jas 
sunešė. Jis visas įraudo, jo kakta buvo 
šlapia, batai snieguoti iki kelių, bet pa
sijuto kur kas geriau. Paskui nuėjo į 
bažnyčią. Pamatęs, kad Katrė triūsia 
prie didžiojo altoriaus, jis trankiai pra
kalbo :

— Nušluostyk, panie, dulkes nuo šven
to Petro barzdos ir nuvalyk šventą Ro
ką. Langų neužmiršk. Matai, panie, kad 
nė saulė pro stiklus nebeįsiveržia.

— Kad per aukštai, klebonėli, aš nu
krisiu. .. r

— Negi kiaušinis, panie. Jei liežuviu 
nemaltum, o dažniau bažnyčioje dirb
tum, daugiau naudos turėtum. Taigi, 
panie. 0 kur Motiejus?

— Tuojau ateis, klebonėli.
— Pasileido, visi pasileido!
Apžiūrinėjęs karūnas, klausyklas, pa

tikrinęs karbonkų užraktus, klebonas 
trankiai išėjo iš bažnyčios. Atrodė, kad 
Malvinos jis ir nepastebėjo.

Iki pietų klebonas triūsė savo kamba
ry. Jis vartė, dėliojo pageltusius savo 
rankraščius, mylimąsias knygas, per
skaitė vieną, kitą senų draugų laišką 
tartum nujausdamas, kad ir su rankraš
čiais, knygomis ir laiškais amžinai atsi
sveikina. “Kas čia šiandien su manim 
darosi?” — klausė jis pats savęs, bet 
atsakymo taip ir negalėjo surast. “Ne
jaugi tai sapno įtaka?” Klebonui gėda 
buvo ir pačiam prisipažinti ir žmogui 
pasakyti, bet šios nakties sapnas jį vis- 
tik išvedė iš pusiausvyros. Sapnavo kle
bonas, kad ginkluotų vokiečių būrys va
ro jį per pelkes į tą mišką, kur slapstosi 
partizanai. Jis grimsta iki kaklo į klam
pynę, o vokiečiai rūko dideles pypkes ir 
kvatojasi. Staiga iš tų pypkių ištrykšta 
liepsnos. Dega pelkės, miškas, viskas de
ga aplinkui. Užtrokšdamas dūmuose 
klebonas mato, kaip per ugnį eina par
tizanai žalgiriečiai ir juokiasi. Jis šau
kėsi jų pagelbos, bet... Jis pabunda. 
“Nei šis, nei tas”, — galvojo klebonas 
gerdamas arbatą, o dieną ėmė čiulpti jo 
širdį nerimas, kaip kokia dėlė.

Karas, prakeiktas karas, — rausėsi jo 
galvoje. — Neišmoko žmonės gyventi.

Žmonėms buvo pasakyta, — galvoja 
jis, perdėliodamas knygas, — mano mok
slas, dvasia ir gyvybė, miskite juo kaip 
duona. Žmonės mito. Ilgainiui žmonės iš
tyrė jūrų gelmes, jie sužinojo, kad žemė 
sukasi aplink saulę, jie išmatavo, kiek 
milijonų kilometrų nuo žemės iki sau
lės. žmonės sužinojo, kaip žemėje atsira
do žvėrys, paukščiai, augmenija, jie iš
moko skraidyti padangėmis, jie daug 

ko išmoko, bet pačio svarbiausiojo — 
kaip gyventi, jie taip ir nesugebėjo iš
mokti.

Jis ir vėl prisiminė žalgiriečius. Jų 
galvoje tur būt nedaug užsiliko išmintin
gų mokslininkų posakių, jie maža žino ir 
apie jų atradimus, bet jie nori mokyti 
žmones pačio reikalingiausio: kaip rei
kia gyventi. Kaip reikia gyventi, kad 
nebekiltų karai, kad Buračai gyventų so
čiau, ilgiau ir geresnėse trobose, kad Ga- 
siūnaičių gyvų nebebadytų durtuvais ir 
nebetemptų į kartuves...

— Kunige, klebone, pietūs, — pravėrė 
duris Malvina.

Klebonas atsigrįžo ir laikydamas ran
koje pundelį savo rankraščių ilgai žiūrė
jo į ją su skaudančia širdim.

— Išbariau šiandien tave, a? Nepyk, 
pasenau, pasidariau kandus, kaip širšė.

— Dumša neseniai buvo atėjęs. Pra
šė klebono pasisaugoti ir jį užtarti. Ma- 
lata, sako, pranešęs.

— Šunsnukis!
Klebonas padėjo rankraščius į atski

rą stalčių.
— Dumša vos neverkė. Pabėgti norįs...
— Tas jautis, panie, bent šiokią tokią 

sąžinę turi, o anas? Ir tegul. Aš nieko 
nebijau!

Klebonas priėjo prie Malvinos.
— Nieko aš nebijau, Malvina! Trokš

tantį pagirdyk, teisybė? Paskaitytum 
mano raštų, tai žinotum, koks aš išmin
čius. Vieną kartą vistiek mirti reikės.

Jis šypsojosi, bet Malvina suprato, 
kad ir jo širdis nerami.

— Ot laikai, a? Bet stovėsim už savo. 
Kaip žemaičiai, panie.

Klebonas nuėjo prie stalo. Malvina at-' 
sisėdo priešais, bet dažnai nusigrįždavo' 
slpėdama ašaras.

(Bus daugiau)

A. L. D. L. D. REIKALAI I Pirmininkui, Justui Paleckiui, 
I Vilnius-Lietuva. 1

DETROITO ŽINIOS

ALDLD 6-to Apskričio Konfe
rencijos Rezoliucijos Lietuvai 

Šelpimo Reikalais
Kadangi Lietuvos šelpimo

reikalus veda Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetas, su ko
operacija Russian War Relief 
ir kadangi pastaruoju laiku 
Lietuva jau pilnai likosi Rau
donosios Armijos išlaisvinta iš 
po užpuolikų žiaurios okupaci
jos, apie kurią aiškiausiai tik 
dabar sužinojome nuo sugrįžu- 
sios Lietuvon tarybinės vald
žios, todėl mums abejonių jo
kių negali būti. Iš Lietuvos 
pranešimai tvirtina, kaip ilga
amžiai kryžiuočiai nuteriojo 
Lietuvos kraštą, šimtai tūks
tančių nekaltų žmonių išžudy
ta, šimtai tūkstančių tvirtų vy
rų ir moterų išgabenta j Vo
kietiją vergauti; tūkstančiai 
sodžių, namų, miestelių iš
griauta ir išplėšta iš gyvento
jų maisto provizija: gyvuliai, 
grūdai, vaisiai bei drapanos. 
Mūsų gimtinė vaitoja pergyve
nus baisius smūgius. Jinai šau
kiasi į mus, amerikiečius lietu
vius, suteikti pagelbą.

Todėl, ALDLD 6-to Apskri
čio konferencijoj, laikytoj 29 
d. spalių, Phila., Pa., likosi nu
tarta vesti kuo plačiausią Lie
tuvos žmonių pašalpos kampa
niją : rinkti rūbus, čeverykus, 
aukas pinigais ir įvairius daik
tus.

Konferencija pasmerkė Lie
tuvos Bendrą šelpimo Fondą, 
kuris iš Amerikos valdžios 
bapdo išgauti $450,000, būk 
Lietuvqs šelpimui, bet ligi šiol 
tas fondas nei vieno cento, nei 
vieno daikto, nedavė Lietuvai.

Konferencija priėmė rezo
liuciją su pastaba šios šalies 
valdžios šelpimo fondui, kad 
jis atšauktų skiriamą sumą pi
nigų minėtam fondui ir kad 
šios šalies valdžia pagelbėtų

suvienyti bendrą nuo visos šios 
šalies lietuvių Lietuvai šelpimo 
Komitetą. Rezoliucija likosi 
pagaminta anglų kalba.

Rezoliucijų Komisija:
Petras Paserskis, 
Hippolitas Prots, 
Antanas Smitas.

Rezoliucija ALDLD 6-to 
Apskričio Konferencijos

Kadangi ateinančiais metais 
sukanka 30 metų gyvavimo 
Lietuvių Literatūros Draugijai, 
kuri, laikotarpyj 30 metų, iš
leido virš 50 įvairių knygų, 
suteikiančių apšvietą ne tik 
nariams, bet ir plačiai lietuvių 
visuomenei,

Todėl, kad atžymėti literatū
ros leidimo Draugijos garbin
gą požymį, tai 6-to Apskričio 
laikytoj konferencijoj, 29 d. 
spalių, 1944, Phila., Pa., nusi
tarta 30-ties metų jubilėjų at
žymėti sekančiai:

1. Paskelbti 6 mėnesių vajų 
| už naujų narių gavimą, nuo 1
d. sausio, iki 30 d. birželio, 
1945 m.

2. Laike vajaus, nusitarta 
kvota gauti 150 naujų narių.

Vajininkams, nariams, kurie 
įrašys 50 naujų narių, į mūsų 
organizaciją, bus suteikta ju- 
bilėjinė dovana, kurią Apskri
čio Komitetas prirengs būsian
čiai konferencijai, 1945 m.

3. Atžymėjimui jubilėjaus, 
6-tas Apskritys surengs pra
kalbų maršrutą; kuopos su
rengs apšvietos vakarus bei ki
tokius parengimus.

Rezoliucijų Komisija:
Petras Paserskis,
Hippolitas Prots, 
Antanas Smitas.

Pasveikinimas Nuo Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau

gijos 6-to Apskričio 
Konferencijos

Gerbiamas Drauge:—
Laikytoje ALDLD 6-to Aps

kričio konferencijoje, 29 d. 
spalių, 1944, Phila., Pa., atsto- 
vaujančioj 300 narių, likosi 
nutarta pasiųsti širdingiausi 
sveikinimai Lietuvos liaudžiai 
per tarybinę vyriausybę, išsi
laisvinusiai nuo žiauriųjų vo
kiškų nacių okupacijos.

Prašome pasveikinti spaudo
je ir žodžiu nuo mūs galingą
ją Raudonąją Armiją ir josios 
vyriausią geniališką vadą Juo
zą Staliną.

Dideliu džiaugsmu sveikina
me Lietuvos kovu nūs, herojus 
partizanus, lietuvių kariaujan
čius didvyriškus pulkus ir jų 
pasižymėjusius generolus. Mes 
dirbame Lietuvos šelpimo dar
bą ir prižadame jį tęsti iki jis 
bus reikalingas.

Lai gyvuoja Lietuvos išlais
vinta liaudis ir josios tarybinė 
vyriausybė!

Rezoliucijų Komisija:
Petras Paserskis, 
Hippolitas Prots, 
Antanas Smitas.

Sąryšio Svarbesni Tarimai

Detroito Progresyvių Orga
nizacijų Sąryšio konferencija 
įvyko spalių 8 d. ir ten buvo 
ne tik padaryta naujų tarimų, 
.bet buvo keletas svarbių Sąry
šio veikimo raportų. Kadangi 
Sąryšis laiko retai susirinki
mus, tai tūli raportai esti su
vėluojami.

Raportas d. Povilo Rotoms- 
kio prakalbų, rugpj. 13 d., ro
dė, įeigų buvo $1,174.14; iš
laidų buvo $36, liko dėl Lie
tuvos pagelbos $1,138.14.

Antras raportas iš Sąryšio 
organ, bendro pikniko, rugs. 
24 d., rodė, abelnų įeigų buvo 
.$414.02; išeigų $238.93; pel
no liko $175.09. Pusė pelno 
skirta dėl Lietuvos pagelbos 
reikalų—$87.54 ; kita pusė— 
$87.54, išdalinta astuonioms 
organizacijoms, po $10.94.

Kadangi pirmiau buvęs Są
ryšio pirmininkas, J. Gugas, 
rezignavo, tai jo vieton išrink
tas d. Antanas Žilinskas. Fi
nansų stovis: ižde randasi 
$30.19.

Kadangi už Detroito sienų 
randasi lietuvių kolonija 
Windsor’io LLD 21 kp. ir 
windsorieciai puikiai koope
ruoja su mūsų lietuvių veiki
mu, todėl nutarė, kad būtų 
leista teisės registruoti dienas 
dėl parengimų per Sąryšį ir, 
jeigu norės, tai galės turėti sa
vo atstovybę Sąryšio susirinki
muose.

Antras naujas tarimas, kad 
laikraščių vajų, Laisvės ir Vil
nies, garsinti per Liet. Kliubo 
radiją kas antrą sekmadienį 
iki vajaus pabaigos, su apmo
kėjimu iš Sąryšio iždo.

Trečias tarimas, kad Sąry
šio vardu, su detroitiečių prita
rimu, būtų surengtas laikraš
čių naudai bazaras. Tarimas 
perejo ir dabar tik Sąryšio or
ganizacijos ir visi, kurie tam 
pritars, kad surengti bazarą, 
būtinai turi savo susirinki
muose galutinai aptarti ir, ku
ri organizacija pritars, turės 
priduoti savo pritarimą ir se
kamo j Sąryšio konferencijoj 
turės būti šis klausimas galuti
nai išspręstas. Todėl, Sąryšio 
dalegatai būtinai ■ turėtų daly
vauti savo organizacijų susi-

rinkimuose ir tinkamai per
statyti šį tarimą savo organi
zacijai.

Ateities Parengimai
Pradžioje rudens sezono, at

rodė, kad detroitiečiai turės 
mažai parengimų, bet dabar, 
sulyg Sąryšio užregistruotų, ro
do, kad parengimų bus daug.

Lapkričio mėn. 12 d., Aido 
Choro; 26 d., L. M. Pažangos 
Kliubo; gruodžio 10 d., LMP 
Kliubo; 17 d. gruodžio, East- 
sidės kuopų; 31 d., Aido Cho
ro; sausio 14 d., 1945 m., LLD 
21 kp., Windsorio; vasario 4 
d., Aido Choro; 11 d., SLA 
200 kp. ir Liet. Meno; balan
džio 29 d., Aido Choro.

Apart paminėtų dienų, ma
nau, bus ir mažesnių parengi
mų. Todėl, detroitiečiai, įsitė- 
mykite, kad šios dienos bus su
naudotos dėl bizniškų parengi
mu. Alvinas.4-

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY
Geros Mokestys Pradžiai

Puikiausi Būtai
Progos Paaukštinimams

Transportacija Apmokėta.

Kreipkitės Tuojou Į

U. S. E. S. OFISUS

Rumford, Me
Mirė Juozas Klemanskas

Spalių 27 d. pasimirė Juo
zas Klemanskas. Palaidotas jis 
spalių 29 d., Lietuvių Kapinė
se.

Velionis buvo vedęs. Įsirašė 
jis į LDS 28 kuopą, vasario 4 
d., 1933 m. Mirė jis sulaukęs 
tik 56 metus amžiaus.

Juozas buvo nuolatinis Lais
vės skaitytojas ir vietinis pa
žangiųjų org. veikėjas.

Paliko jis nuliūdime moterį, 
dvi dukteris ir kitus gimines 
ir draugus.

Nuliūdimo valandoje linki-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

87 Madison Avenue, New York City
ar į

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

(263)

me jo šeimai širdingą užuo
jautą. S. Puidokas.

Sovietų kariuomene jau 
tik už dviejų mylių nuo Bu
dapešto vidurio.

Jankiai Leyte saloj užėmė 
Pinamopoaną.

London.— Kartojasi pra
nešimai, kad fašistiniai val
dininkai bėga iš Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto.

Spalių 29, 1944, 
Philadelphia, Pa., 
U.S.A.

Lietuvos Tarybų Vyriausybės

Binghamton, N. Y.
Pradžioje spalių mėn. tapo 

palaidotas čionai Antanas 
Marcinkevičius. Jis šiame 
mieste išgyveno ilgoką eilę me
tų. Jo du sūnūs tarnauja ka
riuomenėj, o dukterys — An
na Kleivo ir Tessie Martin — 
ištekėjusios gyvena Chicagpje. 
Visi buvo atvažiavę į tėvo lai
dotuves.

Gana rimtai buvo susirgęs 
Jurgis Slesoraitis. Apie porą 
savaičių gulėjo ligonbutyj, o 
dabar jau vaikštinėja ir sveiks
ta namie. S. J.

J. GARŠVA 
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

. ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

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.
Tet Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAlS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

j CHRONIŠKOS LIGOS
©I opos, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI Ir kl- 
A j tos Mėšlažamčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

J garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro-
nr niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
T 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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |Z.

DR. ZINS
110 East 16<h S, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(IsLst. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. -- 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

^**k@^'**^k (Mes esame darę regėji- 
mo Pataisymus viršaus

• Ar3 500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

V” gi jų šeimoms ir jų pa-
• ei j autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P; BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y,

BfflHnnnnnnnnHnnnHmn
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

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

★

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

. 'V
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Penktas puslapis

Jau 660,000 Nacių Su
imta Francijos Fronte

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Franci j a. — Aukščiausio
ji talkininkų komanda pa
skelbė, kad nuo anglų-ame
rikiečių įsiveržimo į Fran
ci ją iki šiol vakariniame 
fronte tapo suimta jau virš 
660,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių. Vien tik Pirmoji 
Amerikos armija paėmė ne
laisvėn 200,138 nacius.

Naikina Nacių Likučius! 
j Pietus nuo Meuse

Franci j a. — Anglai ir ka
nadiečiai naikina paskuti
nius vokiečių likučius pieti
niame Meuse upės šone Ho- 
landijoje.

Jie užėmė Willemstada 
pietinėje tos upės pakran
tėje ir atėmė iš nacių Midd
leburg miestą Walcheren 
saloje, Schelde upės žioty
se.

Vėl Amerikos Bombonešiai 
Skraidę Virš Tokio

Japonų radijas su išgąs
čiu pranešė, kad skraidę du 
milžiniški Amerikos bomba- 
nešiai B-29 virš Japonijos 
sostamiesčio Tokio.

Tai jau trečias nusigan
dusių japonų pranešimas 
per savaitę apie didžiausių 
Amerikos oro tvirtumų at
silankymą į Tokio padan
ges.

J. Simutis, Nashua ...............  182
J. Rudmanas, New Haven ....... 169
A. Gudzin, Schenectady ........... 153

S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132 
Dambrauskas, Haverhill 
Grybas-Preibis, Norwood .... 120 
Žilinskas, Lewiston ......
Valinčius, Pittston ....
K. Bready, Brooklyn 
Buivid, Dorchester .. 
Smitrevičienė, Detroit 

J. Matačiūnas, Paterson . 
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 61 
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......  26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

Šį sykį P. Pilėnas jau antroj vietoj. Jam pagelbėjo 
drg. Merkis, prisiųsdamas atnaujinimų. Taipgi pats Pi
lėnas prisiuntė atnaujinimų.

R. židžiūnas, Laisvės technikas, atidavė savo punktus 
Brooklyno vajininkui A. Balčiūnui. Jis mano, kad daug 
geriau bendrai dirbti brooklyniečiams, negu kad pavie
niui. Tad Balčiūnas gerokai pašoko punktais.

Dėl stokos vietos pereitam numeryje nebuvo paminėta, 
kad P. Šlajus iš Chester, Pa., ir S. Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., prisiuntė po naują prenumeratą, taipgi ir at
naujinimų. Šį sykį P. Šlajus vėl prisiuntė kitą naują pre
numeratą ir atnaujinimų. O S. Kuzmickas, pašoko punk
tais su atnaujinimais.

K. Čiurlis ir J. Stanelis, Bayonne, N. J. prisiuntė tris 
naujas prenumeratas ir daug atnaujinimų.

Į vajų įstojo vajininkas V. J. Stankevičius, iš Wilkes- 
Barre, Pa., prisiųsdamas naują prenumeratą ir atnauji
nimą. Taipgi J. Rudmanas, New Haven, Conn., prisiun
tė naują prenumeratą ir iš ALDLD 2 kp. So. Boston, 
Mass., drg. Dambrauskienė prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai punktais pašoko, prisiųsdami at
naujinimų: J. Kazlauskas, Hartford, Conn.; C. K. Ur
ban, Hudson, Mass.; Ig. Urbonas, Great Neck, N. Y.; 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.; V. J. Stankus, Easton, 
Pa.; A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.

Sekamame numeryje bus daugiau žinių. Sekmadienį 
Brooklynan atvyko A. Stripeika ir jis atvežė pusėtinai 
gerų rezultatų vajaus reikale.

Laisvės Administracija.

Urbonas, Great Neck ....... 560
K. Urban, Hudson ...........  533
Penkauskas, P. Tamašauskas, 
V. Vilkauskas, Lawrence- 
Nashua ....................... zį

ALDLD 25 kp. Baltimore ...... j
Geo. Shimaitis, Brockton .......
J. Kazlauskas, Hartford ............
P. Šlajus, Chester ....................
P. Šlekaitis, Scranton ..............
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
A. Matulis, Jersey City ...........
W. Yokim, New Britain ...........
J. Lingevičius, Saginaw ...........

ig.c.
s.

468
456
429
416
403
341
301

258
222
182
182

C.
A.

J.
A.
C.

M.

130

110
106
98
92
90
84

.............................. t J. I I 't N ....... .
( <. y

kaip Republikonų Susivieniji
mą, Lietuvių PašelpinĮ Kliubą 
ir kitas organizacijas.

Phila. lietuviai permato de
moralizuojantį darbą ir juo 
tolyn, tuo daugiau pamatys ir 
supras; o ypatingai, kada ka
ras pasibaigs ir pradės ateiti 
laiškai iš iLetuvos, tada ponai 
su įgaliojimais prilips liepto 
galą. . .

Philadelphijos lietuviai, rem- 
kite Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetą ir pagelbėkite 
bendru pašelpos darbu dėl 
Lietuvos žmonių. Tik šis ko
mitetas Lietuvai teikė ir teikia 
pagelbą. Ponai, kiek matyti, 
drapanų nesiūs į Lietuvą.

* « * *
Teko nugirsti, kad vargoni

ninkas Antanas Džikas, ren
giasi atsiteisti Petrui Zaleckui 
už sulaužytus akinius ir kitas 
padarytas išlaidas. Būtų ge
riau, kad jis taip ir padarytų.

į Rep.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Italijoj Anglai Pasivarė 
Pirmyn; Užėmė Kalnus

Philadelphia, Pa

KRIENIŠKOS 
PASTABOS

Su Hitleriu geriausia 
sikalba Sovietų artilerija.

su-

Po šio karo Vokietijai 
vietoj reparacijų bus pada
ryta rusiška operacija.

Reikia žinoti, kad girtas 
žmogus nekalba; bet kalba 
už jį — alkoholis.

Paprastose lūšnose 
gimę garsūs Amerikos 
zidentai.

pre

savo

Roma, lapkr. 7. — Anglai 
ir lenkai rytiniame Italijos 
fronte, verždamiesi artyn 
Forli miesto, užėmė Testa, 
Gagglore ir kelis kitus stra
teginius kalnus. Jie taip pat 
išmušė vokiečius iš San 
Martino ir Marsignano kai
mų.

Amerikiečiai Baigią 
Užimti Leyte Salą

Perlų Uostas, lapkr. 7.— 
Amerikiečiai pasiekė vaka
rinius Leyte salos pajūrius 
16 mylių į šiaurius ir 11 
mylių į įdėtus nuo paskuti
nės japonų tvirtumos ir uo
sto Ormaco, nušluodami 
silpnus japonų pasipriešini
mus. Tvirtinama, kad ta 
Filipinų sala greit visiškai 
bus atvaduota.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sulphur, Okla., lapkr. 7. 

— Turbūt, seniausias bal
suotojas dabartiniuose rin
kimuose buvo čionaitinis pi
lietis Burrel Nash, 105 me
tų amžiaus.

Jankiai pažygiavo pirmyn 
pietines Franci jos fronte, 
Baccarat srityje.

Chinai atrėmė japonus 
kelyje į Liuchową.

Būriai talkininkų lėktu
vų vėl puolė karinius Vo
kietijos miestus.

Detroit. — Pasibaigė Me
chanics Educational Socie
ty streikas.

Lietuviai Graboriai
Kadangi tūli lietuviai grabo

riai per daug kišasi į politiką 
ir nori daryti biznį iš visų lie
tuvių, tai bus pravartu juos 
paanalizuoti ir parodyti Phi
la. lietuvių visuomenei, kodėl 
jie kišasi į politiką ir išeina 
prieš progresą, ypatingai prieš 
pažangiuosius lietuvius ir jų 
organizacijas-draugijas.

Kad suprasti graborių padė
tį, tai reikalinga bus pacituoti 
velionio graboriaus Adolfo 
Stankaus išreikštą nuomonę, 
kada, prieš jo mirtį, teko pasi
kalbėti šiam reporteriui ir ke
letui kitų asmenų.

Jis, bejuokaudamas, sakė: 
“Vyručiai, aš negyvensiu ilgai,’ 
aš neužilgo mirsiu.” Už apie 
6 mėnesių Adolfas Stankus mi
rė ; o buvo nesenas žmogus.

Jisai tankiai aukodavo dar
bininkiškiems reikalams, bet 
nenorėdavo to garsinti dėl biz
nio. Jis, įsivędęs į užeigą, il
gokai aiškino graboriaus biz
nio padėtį, sakė:

Prie tokio biznio negali kiš
tis į politiką, jei nori padaryti 
biznį. Tu turi būti geras vi
siems — kunigui, parapijonui, 
bedieviui ir radikalui, kitaip 
biznio nepadarysi. Kas liečia 
jus, laisvamanius, laisviečius, 
aš visados su jumis, už jus, 
nes pas jumis teisybė glūdi. 
Bet biznyje yra: parapijonas 
numirė, o parapijono žmona 
pirmiausiai pranešė klebonui, 
o klebonas man, o aš jau ži
nau, su kuo turiu reikalą. Pa- 
rapijonai laidojasi su mišiomis. 
Yra visokių reikalų ir klapatų. 
Yra visokių reikalų. Ne iš 
visų gauni pilnai užmokėti 
bilas. Daug labai yra galvo
sūkio, nervuojančio įtempimo. 
Aš turiu visus lygiai aptarnau
ti ir visiems pataikauti. Tai 
štai, kodėl aš pesikišu į poli
tiką, vyručiai.

štai, Juozas Kavaliauskas, 
tarpe lietuvių buvo labai sim- 

I patiškas žmogus iki Smetonos 
atsilankymo į Phila. Kada 
Smetona pribuvo, jo ir Smeto
nos atvaizdai pateko į ameri
konišką spaudą. Po Smetonos 
apsilankymo, kada tik susiei
davo su laisvesniais lietuviais, 
jis sakydavo, kad jį Smetona

Gėlės palieka dalį 
aromato ant rankų to, kuris 
jas kitam duoda.

Kalk geležį pakol karšta; 
mušk vokietį pakol jisai 
yra hitlerininkas.

Pigiau yra kitam užfun- 
dyt, nekaip pačiam pasilakt.

Karčiamoje rublis ne pi
nigas ir blaivininkas ne 
brolis.

Blogumas su frontu Ita
lijoje yra tame, kad ten 
per daug kaltas blogas oras.

Prof. Krienas

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

sako, apie 10,-

44, pastebiu, J. 
pirm, ir Frank 

pranešimą, kuria-

Bolognos fronte Italijoj vei
kė jankių žvalgai.

New Yorko miesto policijai 
įsakyta būti pareigose 36 va
landų šiftą rinkimų metu —
nuo 8 vakaro pirmadienį iki 8 prigavo. Vienok ar Kavaliaus- 
ryto trečiadienį. Policistai ne- kas liovėsi politikos? 
šiosis lazdas. Kada pradėjome organizuo-

ti komitetą pagalbai Raudono
jo Kryžiaus ir Karo Pergalei, 
tai visi bendrai sutarėme dirb
ti tik dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir karo laimėjimo pa
stangų. Kavaliauskas vartojo 
argumentą, kad jis vienas su
organizuos ir suvienys visus 
Phila. lietuvius.

Kadangi kunigai daugiau 
susirišę su srioviniu veikimu, 
o jis, kaipo graborius, turi su 
jais biznį daryti, tai Kava
liauskas ir įsiklampojo iki au
sų į politiką. Jis mano geres
nį biznį daryti, jei jis rems 
kunigų sriovę. Su pagelba ku
nigų ir Jono Griniaus politikos, 
iš Raudonojo Kryžiaus ir Ka
ro Pergalės Komiteto jie persi
organizavo į Lietuvos šelpimo 
Fondo skyrių.

štai, viename kliube paste
biu clevelandiškėj smetoninin- 
kų Dirvoj Juozo Kavaliausko 
atvaizdą. Tik vieni su virš 
metai, o žmogus didelę per
mainą padarė. . . Toj gazietoj 
skelbia, 20,000 lietuvių randa
si Phila., o Kavaliauskas, kai
po graborius, 
000 randasi.

Dirvoj, No. 
Kavaliausko, 
Pūkis, sekr
me jie reikalauja iš lietuvių, 
kad aukotų rūbus, avalinę tik 
tiems, kurie parodys įgalioji
mą Pašalpos Fondo.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas irgi turi įgaliojimą 
rinkti rūbus ir kitus daiktus 
ir ne kokiems pro-naciams lie
tuviams, kuriems jie renka, bet 
Lietuvos žmonėms!

Graborius, C. J. Ramanaus
kas yra neutralis, jis nesikiša, 
rodos, į politiką, vienok jo 
moteris, Genovaitė Ramanaus
kienė, aktyviai dalyvauja su 
tais elementais. Kodėl ?

Velionė Lina Ničienė prieš 
mirtį išsireiškė, kad jos nei vie
nas lietuvis graborius nelaidos. 
Ir taip buvo palaidota. Jau 
apie 3 lietuviai laidojosi be 
lietuviškų graborių. Mums ne
svarbu, kas laidoja, bet poli
tika nustato žmones ir jie įieš
ko išeities.

Kunigų ir Jono Griniaus po
litika išvaikė ir išardė Phila. 
lietuvių vienybę, kuri 1943 me
tais sukėlė pusę milijono dole
rių bonais bomberiui, apie $6,- 
000 Raudonajam Kryžiui ir 
War Chest. Išprovokuotos 
muštynės išstūmė tokias di
džiausias pašalpines draugijas,

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. narės sunkiai 

dirba Lietuvos žmonių labui: renka 
drabužius ir pinigus. Turėjom senų 
daiktų, kuriuos pardavė, padarė su
virs šimtą dolerių. Dabar vėl rengia 
kitą vakarą, lapkr. 18 d. Priduoki- 
te senus daiktus, gauti pinigai už 
juos eis Lietuvos žmonių pagelbai. 
Turime mintyj apie senus daiktus, 
kaip tai: laikrodžiai, lėkštės ir 
Priduokite — 29 Endicott St. 
A. W.

tt.

SO BOSTON, MASS.
ALDLD Moterų ir mezgėjų susi

rinkimas įvyks trečiadienį, lapkr. 8 
d., 8 v. v. Drabužių pataisymo pa
talpoj, 318 Broadway. Visos drau
gės dalyvaukite, nes turime aptarti 
daug reikalų. —- Valdyba. (262-263)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. lapkr., 8 v. v., LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug dalykų aptarti. (262-263)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 9 d. lapkr. Dainavimo 
praktikos įvyks 16 d. lapkr. 
New 
kite 
rime 
mui.

180 
York Avė. Nariai, nepamirš- 

dalyvauti susirinkime, nes tu- 
daug svarbių reikalų aptari- 

— Mary Paukštaitienė.
(262-263)

ELIZABETH, N. J.
LDP šaukia ekstra susirinkimą, 

lapkr. 8 d. Savo patalpoj, 408 Court 
St., 8 v. v. Prašome visus narius 
dalyvauti.

REIKIA VYRŲ 
Darymui Dratiuiii Šniūrų

NUOLATINIS DARBAS DABSAR IR PO KARO 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PRADŽIAI MOKESTIS
STRANDERS 85c — SPOOLERS 75c

3 ŠIFTAI — 48 VALANDOS PER SAVAITĘ

BERGEN WIRE ROPE CO
FOOT OF NEW STREET 

LODI, N. J.
(Arti Route 17 ir WJZ Radio Tower) 

Bus No. 120 nuo Paterson ir Hackensack 
Išlipkite prie Railroad Crossing.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. (263)

60c

MOTERYS
Uždėjimui leibelių ir pakavimui 

perfumų fabrike.
Nuolat.

I VALANDĄ. 40 VALANDŲ SAVAITE
Matykite Miss Cooper

EDEN COMPANY
509 — 5TH AVE., N. Y. C.

MERGINOS - MOTERYS
VIRŠAUS 21. NEREIKIA PATYRIMO 

Lengvas, švarus kosmetikų fabrikas.
Daliai laiko — Turi būt nedirbančios.

VALANDOS 6 P.M.—10 P.M.
60e Į Valandą — Nuolat

W. B. ASSOCIATES
22 E. 49TII ST., N.Y.C.

(265)

VYRAI - VYRAI
Amžiaus 45 iki 60 metų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga išmokti gerą amatą visuose depart- 
mentuose knygų darymo kompanijoje. Puikūs 

pokariniai darbai.
48 VALANDOS, DIENOS — NAKTYS

508 West 26th St., 8th floor
(261)

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ
Nuolatinis Darbas — Gera Alga.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
Kreipkitės: Charles B. Chrystal Co.
109 Pacific Ave., Jersey City, N. J.

(263)

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO 

SĄLYGOS.
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.
KEATON RUBBER 

429 ADAMS ST., 
NEWARK, N. J.

MERGINOS
KARINIAMS DARBAMS

DUODAMOS BALTOS 
UNIFORMOS

LABORATORIJOS
APYSTOVA 

Pareigos Švarios.
Geras darbas atsakomingoms 

ir gabioms ypatoms.
DĖL PASITARIMO SKAMBINKITE

APPLEGATE 7-1617
(264)

CO.

(268)
MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI-MOTERYS 
Patyrimas Nereikalingas 

VISOKIE ĮVAIRŪS 
LENGVI FABRIKO DARBAI 

ELEKTROS PAJĖGOS 
PRESAI 

KOJINIAI PRESAI 
KEIBELIŲ PATIKRINIMAS 

SUSTATYMO DARBAS 
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Nuolat, Išlėto, Lengva. 
GERA ALGA.

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

(266)

“GUMO IŠDIRBĖJAI”
“TABLETĖLIŲ 

APVILGYTOJAI”
Patyrę ir Mokiniai 

Nelavinti Darbininkai

Bridgeport, Conn.

Darbai su gera pokarine ateičia 
pastovioj, būtinoj pramonėj.

Puikiausios darbo sąlygos. Gera 
alga su daug viršlaikių. 

Tinkamos vakacijos su alga. 
Žemom kainom kafeterija.

Arti geros transportacijos. Prisilai
koma WMC taisyklių. Kreipkitės 

prie

White Laboratories, Ine.
113 North 13th St., 

Newark, N. J.

OPERATORES
Patyrę ar dalinai patyrę prie paprastų siu

vamųjų mašinų. Vaikam padžiamo*.
Gera alga, nuolat.

WOLF & REIDER, 49 E. 21ST ST.
(264)

MOTERYS-MERGINOS 
Lengvas Darbas 

Mokame laike mokinimosi 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 
VAKACIJOS SU ALGA 

NUOLAT
ROOM 203 

693 BROADWAY 
(kamp. W. 4th St.) 
NEW YORK CITY 

_____________________________________ (263) 

REIKIA MERGINŲ 
Lengvas Fabriko Darbas 

60c Į VALANDĄ 
40 VALANDŲ SAVAITE 

Laikas ir pusė už viršlaikius.
CAP SCREW & NUT CO. 

15 DESBROSSES ST., (art! Canal) 
Ground Floor, N.Y.C.

(263)

Virvių
Verpėjos

BŪTINA KARO PRAMONĖ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
mueliui Steinbergui, traukiny
je, vienas, matomai, karštas 
ponios Clare Lucės patrijotas, 
Frederick Heath, pradėjot 
traukyti rabiną už barzdos, sa
kydamas jam: “Aš užmušiu 
tave, prakeiktas žyde! Juk žy
dai iššaukė šį karą!”

Važiuojantis tame traukiny
je jūreivis puolėsi ginti rabi
ną ir smogė snapan Fredric- 
kui, nuo ko pastarasis parvir
to. Tuojau pribuvo traukinio 
policininkas ir Fredricką areš
tavo. Išlipus areštuotam ir ra
binui iš traukinio — vėl puo
lėsi Fredrickas rabinui pešti 
barzdą. Tačiau ir čia policinin
kas jį sulaikė.

Atgabenus į teismą rabiną 
ir barzdos pešėją Fredricką, 
teisėjas, apklausinėjęs, nutei
sė Fredricką Heathą 6-šiems 
mėnesiams kalėti ir $100 pa
baudos. Nežiūrint, kad teisme 
Fredrickas aiškinęsis, jog ka
da pešė rabiną, buvęs gerokai 
“išsigėręs,” tačiau Benjamin 
H. Mead pareiškė: “Mūsų ša
lyje gyvenanti žmonės turi bū
ti geri amerikonai, neišskiriant 
rasių, tautybių nei religijų. Vi
si turi gyventi santaikoje, ši 
bausmė lai bus pavyzdis ki
tiems !”

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas
Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

APVALYTOJAI
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas. Geros Sąlygos.
CLUB

3 WEST 51ST ST.
ELDORADO 5-7640

(265)

STOGDENGIAI 
GONTORIAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININ
KAI IR PAPRASTI DARBININKAI.

1806 128TH ST.
COLLEGE POINT, L. L 

FLUSHING 9-2419
<265)

VYRAI — BERNIUKAI
16-45

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 Dienos. Pradžiai $32.
Kreipkitės

SACO DYEING CO.
257 WATER ST.

BROOKLYN.
(267)

BERNIUKAI
Mokytis Lydimo ir Mechaniško amato. Gera 
alga laike moktnimosi.

ARTISTIC WROUGHT IRON WORKS
57 WEST 21ST ST., N.Y.C.

(263)

Petras.

HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, 8 d. lapkr. prasidės 

Laisvės Choro praktikos, po ilgų 
vakacijų. Nariai kviečiami dalyvau
ti, taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Bus Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St. — S. G. Makaveckas, 
sekr. (262-263)

Parsiduoda 12 Apartmentų Namas
SO. BOSTON, MASS.

Randų atneša $2,592 per metus. Visas namas yra naujai* pertaisy
tas iš vidaus ir lauko. Namas talpina savyje naują,, tik įdėtą, plum- 
bingą su maudynėms ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas geromis šeimynomis. Šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus geriausį atlyginimą už įdėtus 
savo pinigus, nes įeigos yra nepaprastai aukštos sulyg investuotų 
pinigų, ir išlaidos yra labai žemos. /

Dėlei platesnių informacijų prašome kreiptis pas—

A. J. Kupstis, 332 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo farmą ar ją išmainyti ant gerų 

namų, kreipkitės virš nurodytu antrašu.

MALIAVOS DARYTOJAI
REIKALINGI

KARINIAI DARBAI 
POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI 

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI 
PILSTYTOJAI 

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
Kreipkitės

BETTER FINISHES
& COATINGS, INC.

268 Doremus Ave., Newark, N. J.
(268)

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

CUPPLES CORDAGE CO, Inc 
386 THIRD AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.

(267)

VALYTOJA IR MATRONA 
Mokykloj Darbas

NUOLAT. GERA ALGA. 44 VALANDŲ 
SAVAITE.
Kreipkitės

CUSTODIAN ENGINEER
TILDEN HIGH SCHOOL

Tilden Ave. ir Kings Highway
Brooklyn. (266)

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI AR VYRAI
Pasiuntiniai ir Išsiuntimų Raštininkai 

Dai'bai
Bus priimami senesni žmonės.

GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS.
WILSON & CO.

MU. 4-5800
______________________________________ (265)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI. Jauni vyrai, 
bus priimami pradiniai. $25-30 į savaitę pri*. 

džiai. Nuolat. Matykite MR. WEBER.
F. W. DODGE CORP.

119 VV. 40TH ST., I2-TOS LUBOS. 
PE. 6-1500

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

$30 Už 44 Valandas

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagclbų

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
(263)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR PAGELBININKAI

GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Karinis darbas dabar. Pokarini ateitis.
WILLIAMSBURG FIREPROOF 

PRODUCTS
86 QUAY ST., BROOKLYN (GREENPOINT)

(«««)
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Op. Dainininkas Borodinas 
Pirmu Kartu Mūs Koncerte

Cukrinis Diedukas 
Aplankė Laisvę

Lietuvai Pagelbos Darbas 
Eina Masiniu Baru

žymus basso solistas Boris 
Borodin, kuris dainuos dien
raščio Laisvės koncerte šį sek
madienį, lapkričio 12-tą, La
bor Lyceum, yra apkeliavęs 
daug ir dainavęs daugelyje žy
miu operų. Ir į mūsų koncertą 
jis pribus ne iš artimos kelio
nės — iš New Orleans. Ten jis 
dainavo dvasiškiu viršylos 
“Ramtis” rolę operoj “Aida,” 
Miestavoj Auditorijoj, lapkri
čio 2-trą.

Įnevoje, Stuttgarte, Leipsig ir 
I Dresdene. Po to jis perėjo į 
I operą Chemnitz mieste, Sakso- 
| nijoj ir toliau dainavo koncer- 
j tuos, radijo programose ir kai- 
| po svečias kitose operose Aus- 
; trijoj, Francijoj, čechoslovaki
joj ir Šveicarijoj.

Iš Vokietijos išvyko Franci- 
jon 1933 m. Pagaliau atvyko į

I Jungtines Valstijas ir dabar 
• jo namai — New Yorke.

Be vaidinimo - dainavimo

Pereitą sekmadienį aplankė 
Laisvę Antanas Stripeika iš 
Elizabeth, N. J. Jis atvežė pil
ną mašiną drabužių iš Eliza
beth o Lietuvos žmonėms ir at
vežė jų paramai $113.50 pini
gais.

Puikus Lietuvos žmonių prie- 
telius CHARLES RUCK iš Eli
zabeth aukojo $100 ir CHAR
LES SIMON aukojo $13.50. Jų

Wagnerio operose, jis yra vai
dinęs kitose operose roles Me- 
fisto, Ramtis, Boris, Basilio, 
Sparafucile, J ago ir daugelį ki- 

! tų.
Boris Borodin’ą girdėsime 

Laisvės jubilėjiniame koncer
te šį sekmadienį. Koncerto 
pradžia 3:30. Sėdynes rezer
vuotos. Tad norintiems pasi
rinkti vietą ir išvengti lauki
mo eilėje prie durų patartina 
įsigyti bilietus iš anksto. Jų 
kainos 80c, $1.25 ir $1.50.

Boris Borodin
Borodinas — gimęs Odes“ 

soj, senojoj Rusijoj. Vėliau šei
ma apsigyveno Viennoj. Jau
nas Boris ten pradėjo studi
juoti Valstybinėj Muzikos
Akademijoj prie žymaus pro
fesoriaus Forsten. Baigė su
aukštais požymiais i)* tuojau 
gavo savo pirmąjį išstojimą
Miestavame Teatre mieste Ca-
blonz, čechoslovakijoj.

Už metų jis buvo pakvies
tas į didžiulę operą i Karls
ruhe, Vokietijoj, kur išbuvo 
tris Metus. Tuo laiku jis taip
gi koncertavo ir dainavo per 
radiją Berlyne, Paryžiuje, Ge-

Stanley Janeski, 50 m., mirė 
, nuo pervažiavimo automobiliu- 
mj prie 69th St. ii- Columbus 
Ave., New Yorke. Automobi- 

j listas pabėgo. Janeskis gyve
no 16 W. -68th St. abiejų aukas A. Stripeika pri

davė LPT Komitetui.

SUSIRINKIMAI
L.P.T. BROOKLYNO 

KOMITETO NARIAMS
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

teto ekstra susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakaro 7:30. lapkričio 

j (Nov.) 9-tą, 419 Lorimer St., Lais- 
; vės svetainėj. Visi komiteto nariai 
malonėkite būti susirinkime. -- A.

Į Mureika. (263-264)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 8 d., 8 v. v. Lietuvių Nepri- 
gulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite laiku.

I (262-263)

KONCERTAS
Paminėjimui 25 Metų Sukakties Kaip Laisvė 

yra Leidžiama Dienraščiu. 
• *

HARMONIJOS GRUPE IS SO. BOSTON, MASS.

Stripeika prašė priminti, 
kad anksčiau Chas. Ruck, per 
tris kartus yra aukojęs Lietu
vos žmonėms stambiomis su
momis, viso $75.

Nuo ZENONO STASIULIO 
šeimos Stripeika pridavė auką 
Laisvei $5. Stasiuliai negalėjo 
dalyvauti Laisvės piknike šią 
vasarą, todėl paaukojo $5 tam 
tikslui.

Laisvei Antanas Stripeika 
atvežė 41 atnaujintų prenu
meratų ir 6 naujas. Jis labai 
džiaugiasi savo talkininko Ku
dirkos geru triūsu. “Energin
gai darbuojamės abu” — sa
ko Stripeika .

Nereikia nei sakyti, rezulta
tai parodo, kaip rimtai dar
buojasi Stripeika ir Kudirka 
Laisvės vajuje gavimui naujų 
skaitytojų. Apart to, jiedu abu 
rūpinasi ir kitais reikalais: 
Raudonojo Kryžiaus, National 
War Fund ir Lietuvos žmonių 
šelpimo darbu.

P. Buknys.

Komiteto valdybos ir narių, 
organizacijų atstovų praneši
mai, komitetui spalių 26-tą 
įvykusiame susirinkime parodė 
džiuginančių davinių, jog Lie
tuvai pagelbos teikimo darbas 
auga į gylį ir plotį. Daugėja 
skaičius pagelbos teikėjų, pri
sideda ir naujų darbininkų 
rinkti drabužių, taipgi dirbti 
Drabužių Centre. 1

Užrašų tvarkytojas A. M. 
raportavo, jog Lietuvos pagel- 
bai koncertas ir balius įvyks 
sausio 13-tą, 1945 m., Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj-

Atsilankęs iš Liaudies Tea
tro d. Gužas pranešė, jog Liau
dies Teatras stato scenon pui
kų veikalą “Prieš Srovę” ir 
vakaro pelną skiria Lietuvos 
žmonių paramai. įvyks l()-tą 
gruodžio. Kvietė komitetą pa
dėti darbuotis pardavinėjime 
įžangos tikietų ii* pagelbėti 
dirbti laike perstatymo veika
lo. Komitetas kooperuos su 
Liaudies Teatru.

A. Bimba, Nacijonalio Ko
miteto pirmininkas, raportavo, 
kad visas veikimas eina gerai. 
Drapanos, čeverykai ir pinigai 
drapanoms plaukia labai gau
siai. Pažymėjo, kad 7-sis Siun
tinys bus pasiųstas apie vidurį 
lapkričio (Nov.) mėnesio. Na- 
cijonalis Komitetas yra nuta
ręs nupirkti muilo už $1,000. 
Drabužių Centre, sake jis, dar 
vis yra trūkumas darbininkų, 
o ypatingai kriaučių, prie tai
symo drapanų.

Delegatų Raportai
Lietuvių Am. Piliečių Kliu

bo delegatas F. Reinhardt su
rinko 43 kąvalkus drabužių ir 
pridavė dvi blankas su $50. 
J. Steponaitis pasižadėjo pasi
darbuoti vėliau.

Moterų Apšvietos Kliubo — 
M. Misevičienė ir J. Augutie- 
nė surinko drapanų ir nema
ža grupė jų narių dirba Dra
bužių Centre.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 55-tos kuopos — P. Ba- 
barskas turi surinkęs drapanų 
ir pinigų.

Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo 159 kp. — K. Vildžius 
turi surinkęs drapanų ir pini
gu-

LDS 50 kp. — C. Briedis tu
ri surinkęs pinigų ir drapanų.

LDS 1 kp. — J. W. Tam
son as surinko drapanų ir jau 
pridavė ir daugiau pasižadėjo 
surinkti. S. Griškus pasižadėjo 
savo kvotą išpildyti vėliau.

LLD 185 kp. J. Vinikaitis 
turį surinkęs drapanų ir prida
vė $20. Juos aukojo: LLD 185 
kuopa $10, A. J. Brunza $5, 
Hard Wood Hanger $5.

LDS 13 kp. — M. Yakštie- 
nė surinko drapanų ii- pridavė 
$12. Aukojo: LDS 13 kp. $10, 
M. ir M. Yakščiai $2.

LLD 1 kp. — A. Mureika 
aukavo $5.

Pinigų su šiuo mitingu pas 
iždininkę radosi $346.

Kitas Susirinkimas 9-tą
Nutarta sekamas susirinkim. 

šaukti lapkričio 9-tą 7 :30 vai. 
vakaro, Laisvės svetainėje, sy
kiu su LLD 1-mos kuopos su
sirinkimu.

Paskutinėmis Valandomis
Pirm Rinkim ij. 'i

IŠTISA PROGRAMA:
HARMONIJOS GRUPĖ iš So. Boston, Mass.

Jų tarpe yra puikių talentų, gerai lavintų solistų. Jie duos 
gražų rinkinį lietuviškų dainų. Bus nepaprastai malonu juos 
išgirsti.

Brooklyn© Aido Choras, vad. Aldonos Žilinskaitės, yra 
pasiruošęs naujom gražiom dainom.

HARRIET GRIFFITH, pagarsėjusi smuikininkė, gros 
smuiko solus.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas, pagarsėjusi operų ir' 
radio dainihinkė, dalyvaus programoje. Pastaraisiais 
metais ji daug yra atsiekusi aukštojo meno srityje.

BORIS BORODIN, bosas, plačiai žinomas koncertų dai
nininkas. Pirmu kartu dainuos lietuvių publikai.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE, šoks Sovietinių Respublikų šokius.

BRONĖ ŠALINAITĖ, Koncerto Akompanistė

Prezidentas atsišaukė į visą 
šalį duoti 50,000,000 balsuoto
jų. Tai virš 5 aštuntadaliai vi
sų turinčių teisę balsuoti.

Majoras LaGuardia išgirdęs 
apie kai kuriuos numatomus 
trukdymus balsuotojų iš repu- 
blikonų pusės, pareiškė, jog 
kartą piliečiui užsiregistravus, 
niekas neturi teisės sustabdyti 
nuo balsavimo.

Sveturgimių Globos Komite
tas pasmerkė republikonų ata
ką ant sveturgimių.

Demokratų ir Darbo Parti
jos vadai sakė, kad Roosevel- 
tas laimės New Yorko valstiją 
250,000 iki 300,000 didžiuma.

Darbo Partijos advokatai 
pasižadėjo veltui teikti pagel- 
bą kiekvienam, kuriam repu- 
blikonai norėtų atimti teisę 
balsuoti.

žurnalo Fortune “šiaudiniai” 
balsavimai, paskelbti rinkimų 
išvakarėse, rodė 53.6 nuošim-

mų procedūrą ir padrąsinti, 
kad jie nesiduotų Reakcinin
kams atbauginami ' nuo savo 
teisės balsuoti.

Sukniasiuvių unija atleido 
savo narius nuo darbo šapose 
pusei dienos lapkričio 7-tą.

Harlemo mitinge už ,Roose- 
veltą dalyvavo 6,000 publikos.

Brooklyno 14-tas kongresi
nis distriktas su garsiuoju Co
ney Islandu žadėjo išstatyti 
didžiausi skaičių balsuotojų to 
distrikto rekorduose su 75,000 
balsų didžiuma už Rooseveltą.

Ir šimtai kitų veiksmų vy
ko musų didžiajame miešte su 
virš trim milionais balsuojan
čių piliečių, su desėtkais tūks
tančių apgailaujančių sveturgi
mių, kad jie pirm šių; istorinių 
rinkimų netapo piliečiais ir su 
apie milionu jaunuolių, išmė- 
tinėjančių, kad jie pavėlavę 
užgimti ir negali balsuoti už 
Rooseveltą. T-as.

Per Frank Reinhardt Ant 
Blankų Aukojo:

Po $1 : F. Reinhardt, J. Rim- 
j ša, M. Gedravičienė, A. Ged- 
raviče, J. Tamkus, J. Benson, 
E. Deksnis, J. Balaika, C. Wo- 
sillus, M. Krauju lis, M. Baku- 

I nas, K. Vilkas, A. Artušanski, 
! J. Patapas, F. Lack, S. Dau
baras, K. Bekešius, J. Kaslaus- 
kas, A. Dumblis, A. Laukaitis, 
P. Gustaitis, A. Zailskis, F. Bu- 
teliauskas, D. Veličkienė.

Po $1 : M. Kreivėnienė, J. 
Kaluzevičius, K. Unguraitis, J. 
Chesna, C. Yuknis, C. Kaptai- 
nas, D. Usėnas, F. Urbonas, A. 
Andrews, J. Koris, P. Rimša, 
J. Wilemaitis, K. Audrusis, F. 
Krunkleviče, O. Stromer, G. 
Frasdort, M. Wainikevičienė, 
M. Audru, A. Gebeni, Anė Il
gūnas, P. Valaitis, G. Bender, 
J. Cedronas, L. Klimienė.

A. Mureika.
—=-^ 

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ 

0------------------------- ------;-----------------□
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j?Zį2Xre

Penktadieniais uždaryta.
□------------------------------------------------- B

LDS 1-mos Kuopos Na
nai Darbavosi už

Rooseveltą
(Pabaiga)

Raportai: Kuopos pirminin
kas A. Velička pranešė apie 
atsibuvusį bankietą Dariaus- 
Girėno paminklo statymui ko
miteto. Sakė, vakarienė buvo 
gera. Tai ačiū, kad mūsų kuo: 
pos narės, Marcinkienė ir ki-i 
tos, gamino. Bet programa ne-j 
patiko man ir didžiumai, kad I 
ponas šaltys pakvietė kalbėti ! 
žmogų, kuris neturi sąžinės nei , 
sarmatos, Glavecką. Jis plūdo j 
komunistus ir progresyvį judė
jimą, o ponas šaltys neperspė
jo to nepraustaburnio, nestab
dė. Po jo kalbos nedavė kal
bėti draugijų atstovams, nors 
čia draugijų atstovų, kontrak- 
torių ir kitų, galinčių kalbėti ir 
politiškai padorių žmonių, bu
vo pakankamai. Po programos 
daugelis atstovų ponui šalčiui 
pastebėjo, kad taip elgiantis, 
pirmiau bus pastatytas pa
minklas tam komitetui, negu 
Dariui-Girėnui. Veličkos ra
portą papildė S. Petkienė.

G. Waresonas raportavo iš 
| įvykusios 4 Pabaltijo tautų 
konferencijos. Lietuvių draugi
jų delegatų buvo 11. Daug bu
vę kalbama apie galimybes su
teikti pagelbą tiems hitleriškų 
plėšikų apiplėštiems kraštams.

Sakė, kad vasario mėnesį ren
giama didelis koncertas para
mai anglų kalboje leidžiamo 
buletino Baltic Review. Turė
sime tai atsiminti ir gausiai 
paremti.

LDS 3-čio Apskričio konfe
rencija įvyks lapkričio 26 d., 
Laisvės svetainėje. Išrinkti de
legatais J. Gasiūnas, J. Dai
nius, G. Wareson, A. Balčiū
nas, S. Petkienė, G. K., A. Ve
lička, O. Rušinskienė, A. Brie
dis.

Aukos: P. Kunca vėl paau
kavo $2 į National War Fund 
ir Lietuvos žmonių paramai 
$3. Jis taipgi prirašė savo se
sutę, Birutą Brokus, į LDS 1- 
mą kuopą. Nauja narė aukavo 
į N. War Fund $5.

LDS 1-mos kuopos metinis 
parengimas atidėtas po Naujų 
Metų.

Kuopos stovis: suspenduoti 
3. Ligonių vienas. J. Grubis 
perstatė du naujus narius.

Jurgis Kuraitis, Koresp.
Lapkričio 8-tą New Yorke 

oficialiai atsidarė kalėdinių 
pirk inių-pardavimų sezonas.

Prižiūrėti tvarkai rinkimų 
dieną New Yorko mieste pa
statyta 15,000 policijos.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

asmeniui. Pageidaujama, kad būtų 
moteris. Galima matyt po šešių vai. 
vakare. R. Grigaliūniene, 
104 Ward St., Hartford, Conn.

į ZZA RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS,
! SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

Laisvės Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 12 d. Lapkričio
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 3:30 vai. dieną.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Koncertui Įžanga 80c, $1.25 ir $1.50

Vien tik Šokiams įžanga 60c. (Valdžios taksai įskaityti)

čius balsų už Rooseveltą,
New Yorko (meluok, tikrų 

žinių neduok) Daily News sa
kė negalįs beatspėti, kuris lai
mės. Pirmiau visą laiką skel
bė Dewey laimėsiant, nors pa
tys tam ir netikėjo. Paskutinę 
dieną dadėjo, jog kareivių bal
sai pasuksią valstiją, žinoma, 
nei jie, nei niekas kitas karei- 

I vių balsų nebuvo skaitę.
Darbo Partija turėjo kam

panijos užbaigtuvių mitingus 
visose penkiose miesto dalyse. 
Šimtai darbuotojų, lankė bal
suotojus jų namuose, ypatin
gai pirmu kartu balsuosian
čius. Ėjo išaiškinti jiems rinki-

ta------------------------------------- m

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 

Tel. GLenmore 5-6191.[į--------------------- 2-------------- į

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
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

HowTo S4 |a_

FOR THOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

VyrlSkas 
Žiedas

Daimonto
Žiedai nuo

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

$19.95
ii aukštyn

Rankpinigius
Palaikysime

Jums

BIRTHSTONE
Žiedai $g.95
Ir aukštyn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

$19.95 
ir aukštyn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173.

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.
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