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Stalinas pasakė daug, trum
pai ir drūtai. Mirtinasis prie
šas jau išmuštas iš tarybų že
mės. Amerikos, Tarybų Sąjun
gos ir Anglijos armijos jau ant 
jo žemės.

Didžioji koalicija puikiai su
sitaria ir veikia. Hitleriui ne
pavyko Jungtines Tautas pa
dalinti.

Trijų didžiųjų jėgų vienybė 
laimės karą ir užtikrins pasto
vią taiką!

★ ★ ★
Stalino prakalba yra perga

lės ir vilties prakalba. Perga- 
lės, nes hitlerinei Vokietijai 
galas jau ateina. Vilties, nes 
Amerikos, Tarybų Sąjungos ir 
Anglijos vienybė užtikrins tai
ką ir atidarys duris j negirdė
tą progresą visai žmonijai.

★ ★ ★
Ispanijos Tautinė Sąjunga 

laikė suvažiavimą Francijos 
mieste Toulouse. Suvažiavimo 
obalsis buvo: Generolo Fran
co režimas turi eiti velniop!

Ispanijos liaudis pasirengus 
naujoms kovoms, šį sykį Fran
co neturės talkininkų Hitlerio 
ir Mussolinio ypatose.

Be ginklų pagalbos iš lau
ko pusės, Franco turės nešdin
tis pas Mussolini ii- Hitlerį.

Tūkstančiai ispaniecių, pa
dėję francūzams išlaisvinti 
Franci ją, laukia progos savo 
patyrimus ir jėgas permesti 
Ispanijon ir suvesti sąskaitas 
su Franco.

★ ★ ★
Hitlerinis Informacijų Cen

tras jau kelintu kartu kreke
ri iliškas ašaras lieja riėl d r. 
Garmaus. Jis bėgęs švedijon 
ir nuskendęs. Bėgęs, žinoma, 
nuo bolševikų.

Kodėl jis nuo jų bėgo ?
Nebėga šimtai kitų profesio

nalų. Nebėga netgi kunigai iš 
Lietuvos, bet bėgo d r. Garmus!

Mes, žinoma, neguldome 
galvos už Centro informacijos 
teisingumą. Galimas daiktas, 
kad neužilgo Garmus prisikels 
iš numirusių. Panašių stebuklų 
jau daug esame matę.

Bet, daleiskime, kad dr. 
Garmus bėgo ir prigėrė. Tas 
tik reiškia, kad jo sąžinė nebu
vo gryna, kad jis buvo skau
džiai prasikaltęs. Iš Centro in
formacijos suprantame, kad 
Garmus buvo kvislingas, padė
jo naciams siausti ir terioti 
Lietuvą, naikinti lietuvių tau
tą.

Jei taip, tai .jis turėjo reika
lo bėgti. Ir bėgdamas galą ga
vo !

Kiekvienas doras lietuvis 
pasakys: kiekvienas niekšas 
susilauks to paties — pats ga
la gaus, ar žmonės ji nuteis ir 
nubaus.

★ ★ ★
Suaugusiems žmonėms ne

pridera lošti vaikais. Reikia 
žinoti, kad visų kvislingų ry
tojus be jokios saulės. Jų saulė 
buvo Hitleris. Ji jiems švietė 
tik apie tris metus.

Jie tikėjosi daug. Jie savo 
dūšią ir sąžinę buvo pardavę 
svetimiems dievams. Dabar tų 
dievų sutemos.

Pačioje Vokietijoje hitlerinė 
saulė niekšams švies nebeilgai. 
Japonijos imperialistams taip 
pat artinasi baisioji diena.

Tai kas dabar padaryti? 
Verkti ir sielotis dėl jų liki
mo ?

Tegul verkia ir sielojasi ši
mučiai, Grigaičiai, Laučkos. 
Jie tam reikalui turi ašarų ir 
laiko. Jų ašarų šaltiniai ypa
tingai padidėjo, kai staiga jų 
Bendrasis Fondas pralobo.

Fondas švedijon pasiuntė 
tūkstančius dolerių. Dabar ten

(Tąsa 5-me puslapyje)

Sovietų Kariai Išlipo 
Į Dunojaus Salą 
Ties Budapeštu

London, lapkr. 8. —Veng
rijos radijas sakė, kad So
vietų kariuomenė išsikėlė į 
nedidelę Dunojaus upės sa
lą, 4 mylios į pietus nuo 
Budapešto, Vengrijos sosta- 
miesčio. Raudonosios armi
jos artilerija ir priešlėktu
vinės patrankos bombarduo
ja vokiečius ir vengrus Bu
dapešte ir priemiesčiuose. 
Mūšiai eina ir tarp pėstinin
kų netoli Budapešto, kaip 
teigia vengrų radijas.

Raudonoji Armija dvie
jose vietose . prasiveržė iš 
rytinių Tiszos upės pakran
čių i vakarines, sumušdama 
vokiečius į šiaurių rytus 
nuo Budapešto.

Tvaniški trijų dienų lie
tūs trukdė sovietinius ap
gulos veiksmus prieš Buda
peštą.

JAPONAIDESPERATIŠ- 
KAI GINASI LEYTE

PAJŪRYJE
Filipinai, lapkr. 8. —: Ja

ponai įsigabeno pastiprini
mų iš Cebu salos j savo 
tvirtumą, uostamiestį Or- 
mocą, vakariniame Leyte 
salos pajūryje, ir padarė 
šešias įnirtusias kontr-ata- 
kas prieš amerikiečius. A- 
merikos kariai sumušė vi
sas priešų pastangas ir dar 
pažygiavo artyn Ormoco ir 
jo lėktuvų stovyklos Valen- 
cijos, puldami japonus iš 
šiaurių, pietų ir rytų. Jan
kių artilerija be paliovos 
ardo japonų įrengimus 
moce.

Prez. Rooseveltas ir de
mokratų kandidatas į vice
prezidentus Harry S. Tru
man šauniai laimėjo rinki
mus. Dar ne visų valstijų 
balsai pilnai suskaityti, 
šiuos žodžius rašant, bet 
Rooseveltas su Trumanu 
taip nušlavė Dewey 34 vals
tijose, kad gavo 407 rinki
kus - elektorius, o De
wey’ui teko tik 124 rinki
kai iš viso.

Rinkikai, pagal Amerikos 
konstituciją, g a 1 u t i n ai 
sprendžia, kas bus prezi
dentu. Rooseveltui būtų už
tekę 266 rinkikų. Dabar gi 
jis turi 141-nu rinkiku dau
giau, negu reikia.

Jau anksti trečiadienio 
rytą Roosevelto pergalė 
buvo tokia aiški, kad re
publikonų kandidatas į 
prezidentus Thomas Dewey 
per radiją sveikino Roose- 
veltą kaipo laimėtoją. Pre- 
zid. Rooseveltas telegrama 
nuoširdžiai padėkojo savo 
oponentui Dewey’ui.

Iki trečiadienio vidudie- 
Stockholm, šved. — Ka- nio buvo oficialiai suskaity- 

vieną ta virš 20,000,000 balsų 
i Sovietų laivyno oficierių Rooseveltui ir apie 18,000,- 
parke Helsinki’je, Suomijos 000 Dewey’ui. Tai . buvo 
!sostamiestyje. I dviejų trečdalių valstijų

Grįžo Maskvon sovietinis, balsai. Likusio trečdalio
generolas Andrius A. Žda-, balsavimai dar buvo nepa- 
novas, galva talkininkų ko-'skelbti, 
misijos Suomijoje. Suomių 
teisdarystės ministeris sa- atidėjusios skaičiavimą sa
kė laikraščių atstovams, ;vo piliečių balsų, tarnau- 
kad jis nematąs ryšio tarp' jančių ginkluotose Ameri- 
Sovietų oficieriaus nušovi- kos jėgose.

Tačiaus, nepaisant, kaip 
karių balsavimai išeitų,

Or-

Scranton, Pa
7 d. lapkričio, 8:30 vai. 

ryto, staigiai mirė Juozas 
j Klikūnas. Jo kūnas pašar
votas Tarno Klimaičio šer
meninėje, 1640 N. Main 
Ave., Scrantone. Bus palai
dotas šeštadienį, 11 d. lap
kričio, 2 vai. dieną.

Telefonu pranešė P. Šle
kaitis.

NUŠOVĖ SOVIETŲ OFICIE- 
RIŲ SUOMIJOJE

žin kas nušovė

Vienuolika valstijų yra

mo ir gen. Ždanovo grįžimo 
į Maskvą.

DEMOKRATAI LAIMĖJO NE TIK PREZIDENTO IR 
VICE PREZIDENTO RINKIMUS, BET PRAVEDĖ IR 
DAUGUMA SAVO SENATORIŲ IR KONGRESMANŲ

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT HARRY S. TRUMAN

Rooseveltas Gavo Milionais Balsų Daugiau už Dewey 
Ir Nuslėgiančiąją Daugumą Rinkikų - Elektorių

Išrinkta 14 Naujų Demokratų 
Kongresmanų; su Dabartiniais 
Laimėjimais Demokratai ir Se
nate Turės Žymią Daugumą

Rooseveltui laimėjimas yra 
daugiau negu užtikrintas. 
Tatai pripažįsta ir republi- 
konų vadai. Be to^ net 
Hearsto laikraščiai, pik
čiausiai kurstę prieš Roose- 
veltą, jau patyrė, jog žymi 
dauguma Jungtinių Valsti-

VOKIEČIŲ ROBOTBOMBOS 
GALINČIOS PASIEKT 

JUNGTINES VALSTIJAS
Washington. — Laikraš

čių atstovai statė klausimą, 
ar vokiečių robotbombos 
gali pasiekt Jungtines Val
stijas. Amerikos karo ir lai
vyno departmental davė 
bendrą atsakymą, kad na
cių robotbombos, tai yra, 
sparnuotos, lekiančios bom
bos, galėtų pasiekt ameri
kines Atlanto Vandenyno 
pakrantes.

Karo ir laivyno depart
mental priminė, jog vokie
čiai dabar iš savo lėktuvų 
laido robotbombas į Angli
ją. Jie galėtų jas Amerikon 
laidyti ir nuo savo submari- 
nų arba iš toli skrendančių 
bombanešių, nors tie bom- 
banešiai nepajėgtų grįžti ir 
naciai turėtų juos paaukoti.

Jeigu hitlerininkai ir

0

jų kareivių namie ir užjū
riuose balsavo už Roosevel-

Kongresiniai Laimėjimai
Šiuose rinkimuose tiek 

laimėjo demokratų kandi
datų j senatorius, jog sena
te bus bent 51 demokratas 

pradėtų siųsti robotbombas 
į pajūrinius Amerikos mies
tus, tuomi negalėtų pada
ryt didelės žalos amerikie
čiams ir nieko kariniai ne
laimėtų, kaip užtikrina 
aukštieji armijos ir laivyno 
karininkai Washingtone.

London. — žinios iš Šve
dijos sako, kad vokiečiai 
pradeda dirbt naujas di
džiules, toli skrendančias 
rakietines robotbombas, ku
rias jie vadina slaptuoju 
savo pabūklu V-2. Sakoma, 
kad tokia bomba, paleista 
nuo žemės arba iš lėktuvo, 
galėtų pasiekti New Yorką. 
Bet tas nacių pabūklas dar 
negatavas ir jie bus sumu
šti pirma, negu ištobulins šį 
savo pabūklą.

ir 32 republikonai. Į kong
reso atstovų rūmą dabar 
demokratai pravedė dar 14 
savo žmonių. Reiškia, abu
du kongreso rūmai taip su
stiprėjo demokratais, kad 
užtikrinta tvirta parama 
Rooseveltui užsieninėje ir 
naminėje politikoje.

Tarp kitų demokratų lai
mėjusių senatinius rinki
mus yra Barkley, Wagner, 
Thomas ir tt.

New Yorke, apart kitų, 
išrinktas į kongresmanus 
darbietis Marcantonio.

Newburghe, N. Y., de
mokratų kandidatas į kon
gresmanus Augustus W. 
Bennett bent 5,000 balsų 
dauguma sukirto fašistuo- 
jantį republikonų kandida
tą Hamiltoną Fishę, išbu
vusį kongrese jau 24 metus.

Bridgeport,Conn. — Rin
kimus į kongreso narius 
nedidele dauguma balsų lai
mėjo republikonė reakci
ninke Clare Boothe Luce 
prieš demokratų kandidatę 
Margaretą E. Connors.

(Tuom yra žymia dalim 
kalti socialistai, kurie statė 
atskirą kandidatą j kong
resmanus. Jeigu jie būtų 
rėmę tiktai demokratų kan
didatą, tai Luce, Jungtinių 
Tautų bendradarbiavimo 
priešininkė, o fašistinės A- 
šies pataikūnė, nebūtų ta
pusi išrinkta.)

Kitą kartą bus paduota 
rinkimų pasekmės į guber
natorius.

(Daugiau pasaulinių 
nių 5-me puslapyje.)

v •
Zl-

Amerikiečiai Sunai
kino Šimtus Japonų 
Lėktuvų ties Manila

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai, 
antrą dieną paeiliui atakuo
dami japonus Manilos Įlan
kos srityje ir kitur Luzon 
salos apylinkėje, Filipinuo
se, sunaikino 249 japonų 
lėktuvus ir nuskandino bei 
pavojingai sužalojo dau
giau kaip 10 priešų laivų, 
tame skaičiuje tris naikin
tuvus ir du mažesnius ka
rinius laivus.

Per dvi dienas Amerikos 
lakūnai sunaikino 440 japo
nų orlaivių ir nuskandino 
bei rimtai apšlubino apie 30 
Japonijos laivų vien Luzon 
salos srityje. Tikrai sunai
kinta du kariniai priešų lai
vai ir tik antrojoj atakoje 
nuskandinta trys jų preki
niai laivai ir vienas žibali- i •nis.

JANKIAI ĮTŪŽUSIAI 
PUOLA VOKIEČIUS 

VOSSENACKE
London. — Niekur vaka

riniame fronte iki šiol ne
buvo žiauresnių mūšių, 
kaip dabar tarp amerikiečių 
ir vokiečiu Vossenacko mie
stelyje, 13 mylių į pietų ry
tus nuo Aacheno.

Naciai buvo privertę a- 
merikiečius apleist Vosse- 
nacką, bet Amerikos kovū- 
nai sugrįžo ir atgriebė pu
sę to miestelio. Kokie tai 
įveržti mūšiai, galima 
spręst iš to, kad viduryje 
Vossenacko iš vieno bažny
čios kampo kaujasi jankiai, 
o iš kito jos kampo — vo
kiečiai.

Naciai permetė daug nau
jų tankų ir pėstininkų į 
Vossenacką ir apylinkę. 
Jie stengiasi žūt-būt sulai
kyt amerikiečius nuo prasi
veržimo iki plento, vedančio 
į Cologne didmiestį, fabrikų 
centrą ir geležinkelių maz
gą, vakariniame Rheino u- 
pės šone, 30 mylių nuo da
bartinių mūšių.

RYTŲ PRŪSIJOJ NUKAUTA 
DAR KELI ŠIMTAI NACIŲ
Maskva. — Sovietiniai 

žvalgai darė kovingus žy
gius Rytinėje Prūsijoje, ir 
vienoj vietoj sunaikino kuo
pą vokiečių, o kitoj užmu
šė virš 200 nacių kareivių 
ir oficierių ir sudaužė ba
teriją jų kanuolių.

Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečiai, girdi, apvalę 
nuo rusų vakarinius Gol- 
dap ežero krantus, Rytinė
je Prūsijoje. Sovietai to ne
patvirtina.
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musų armijos nedaro didelio pro- 
susidūrę su Hitlerio fortifikaci-
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Kvislingą Kruvini Darbai
Lietuviai hitlerininkai visur petys pe

tin ėjo ir eina su Hitleriu. Kada Vokie
tijos razbaininkai užpuolė Tarybų Lie
tuvą, tai smetonininkai ir kiti darbinin
kiškos tvarkos neprieteliai padėjo na
ciams žudyti lietuvius komunistus, dar
bininkus ir demokratus. Gi Amerikoj 
tautininkai, klerikalai ir socialistai 
džiaugėsi, kad naciai “Lietuvą išlaisvi
no.”

Štai į Jungt. Valstijas atvyko žydų 
tautybės mergina Mary Berg laivu Grip- 
sholm, kuri išbuvo Varšavoj žydų “get
to j” ir keturis metus vedė savo dienyną. 
Jos užrašai tilpo dienrašty j “P. M.” Ap
rašydama penkių savaičių žiauriausias 
žydų kovas, kada naciai pasiryžo išžu
dyti 40,000 “getto” gyventojų, ji rašo:

“Naktį iš 18 d. balandžio, 1943 metais, 
išvakarėse žydų šventės ‘Pašovei’,’ juod- 
marškiniai S. S. ukrainiečiai, latviai ir 
lietuviai apsupo didžiulę ‘getto’, tarpe 
Leszno, Nowolipie, Bonifraterka ir Smo- 
cza gatvių. Auštant, 19 d. balandžio vo
kiečių gvardija įvažiavo šarvuotais au
tomobiliais pro Zamenkova gatvę ir pra
dėjo bombarduoti namus.”

Žydai gynėsi, kuo tik galėjo. Moterys 
metė akmenimis ir pylė verdančiu van
deniu. Užpuolikai buvo atmušti. Tada 
naciai atsigabeno kanuoles ir sistemačiai 
bombardavo namas po namo balandžio 
23, 24 ir 25 dienomis, kol “getto” pavir
to į griuvėsius ir liepsnos ežerą.

Galimas daiktas, kad dabar dalis tų 
razbaininkų pabėgo kur nors į fašisto 
Franco Ispaniją, naciams paklusnią Šve
diją ar kitur, o amerikiniai jų “pusbro
liai” iš Bendrojo Fondo rūpinasi siųsti 
jiems pagalbą!

negana vien karas 
ir niekinti Sovietų 
ir Anglijos dabar-

Brown įkalbinėja,

’’Karas Italijoj Nieko Nevertas”
Taip užreiškė iš Washingtono Mr. C. 

Brown prezidentinių rinkimų išvakarė
se.

Tiems, kuriems rūpi suardyti Jungti
nių Tautų vienybę ir išgelbėti nuo juodo 
galo hitlerizmą, tai 
skelbti komunistams 
Sąjungų, jie niekina 
tinę vyriausybę.

Mr. Constantine
būk prezidentas Rooseveltas pasidavė 
'Anglijos premjero Churchill “pagundai” 
ir pradėjo karą Italijoj, kuris “nieko ne
davė, nieko nevertas”. Jis rašo, kad ka
ras Italijoj Amerikai jau davė 90,000 
nuostolių (užmuštų, žuvusių ir sužeistų 
karių), ir dabar jau frontas apsistojo ant 
nacių Gothic Linijos. Gi toliau dar yra 
didesni kalnai. Todėl, šio “stratego” su
pratimu, ten ir nevertėjo karas pradėti.

Mūsų dienraštis pareiškė, kaip tik 
mūsų armijos išlipo Italijoj, kad iš tos 
pusės negalime laukti “žaibo greitumo 
karo pasisekimų”, kad ta “Hitlerio pa
pilvė” yra didžiausių Europos kalnų ap
saugota. Bes mes matėme gerą žygį A- 
merikos ir Anglijos į Europos sausžemį, 
kaipo pradžia generaliam iškėlimui jėgų 
Francijoj ir Belgijoj.

Ir žygis Italijoj nebuvo veltui. Ame
rikos ir Anglijos armijos daugiau su
naikino hitlerininkų jėgų Italijoj, negu 
mes netekome. Mes sumaišėme visas 
Mussolinio kortas, prieš jį sukilo net jo 
žentas, demoralizavo Italijos karo jėgas. 
Italijos karo laivynas veik visas pas mus 
pabėgo. Mussolinio Italijos jau daugiau 
nėra, kaipo karo jėgos. Ir Italijos fron
tas, nors jis labai lėtai stumiasi pir
myn, jeigu neskaityti tučšių “lenkų ar
mijai pagyrų”, vis vien laiko sukaustęs 
apie 100,000 nacių, kurių hitlerininkai 
negali kitur naudoti.

Jeigu taip prieiti prie klausimo, kaip

Nauji ’’Pranašai.”
Lietuviai turime teisingą priežodį: 

“Ant kito mato ir plauką, o ant savęs 
nematytų ir arklio”. Taip yra su tūlais 
Amerikos “strategais” ir pranašais.

Kada Hitleris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai tie ponai nieko kito nematė, kaip 
tik Hitlerio būsimas “pergales” ir spė
liojo, už kiek savaičių Sovietų Sąjunga 
bus sumušta.

Taip yra ir dabar. Tūlas pulkininkas 
R. W. Olmstead grįžo iš Sovietų Sąjun
gos. Jis tuojau pradėjo pranašauti, kad 
bent per “tris metus Sovietų Sąjungai” 
bus “stoka maisto.” Jam juoda duona, 
kopūstai ir bulvės, tai labai “baisus val
gis.”

Žinoma, kad Sovietų Sąjungai, kuri 
tiek daug nukentėjo kare, kuri ir dabar 
neša sunkiausią naštą už visas Jungti
nes Tautas, bus nelengva — šitoki jos 
plotai nuterioti, tiek miestų ir fabrikų 
sugriauta, tiek milionų žmonių netekta! 
Bet darbo žmonių tvarka gavo rodą prieš 
‘neįveikiamas” Hitlerio jėgas ir jas iš
taškė, ji gaus rodą ir atsistatymui su
griautų kraštų.

Kiek mums atrodo, tai Amerikoj gali 
būti labai daug vargo ir skurdo, jeigu 
mūsų šalis neturės draugiškų ryšių su 
Sovietų Sąjunga. Sovietų Sąjungoj bus 
vargo todėl, kad ten daugelio dalykų bus 
nedateklius, o Amerikoj gali būti vargo 
todėl, kad visko gali būti perdaug, o ne
bus darbo ir algos!

Abiejoms šalims būtų nauda, kad gra
žiai, geroj santaikoj vestų karą ir glau
džioj santaikoj gyventų po jo, viena ant
rai padedant. To nori Sovietų Sąjungos 
žmonės ir vyriausybė, to nori ir Ameri
kos liaudis, tik pas mus tūli žmonės to
kiam draugiškam sugyvenimui kenkia.

Sovietai Gelbėja Lenkus
Kada Amerikoj lenkai reakcionieriai 

niekina Sovietų Sąjungą, Lenkijos Išlai
svinimo Tautinį Komitetą, rėkia, kaip ir 
lietuviški liaudies priešai, kad “bolševi
kai viską atima”, tai Sovietų Sąjunga iš 
karo nepaliestų sričių veža gyvenimo 
reikmenis į išlaisvintus Lenkijos plotus.

Pirmiau suteikė lenkams 10,000 tonų 
miltų pagalbos. Dabar paskolon lenkams 
vėl davė 25,000 tonų miltų, 45,000 tonų 
anglies, didžius kiekius alyvos, mokyk
loms užrašų knygelių, popieros, judžių 
filmas ir jų gaminimui reikmenis. Taip
gi pasiuntė Lenkijos žmonėms muilo, 
druskos, arbatos, siūlų, briežiukų, para
fino, stiklo ir kitų reikalingų dalykų.

Taip gelbėja Sovietų Sąjunga kaimyni
škai Lenkijai, nors ir jai pačiai reikme
nys labai reikalingi, nes ji neša sunkiau
sią karo naštą už pasaulio laisvę. Tuo 
kartu lenkų “šlėktos” surinko daugybę 
drabužių, maisto ir kitų reikmenų ir 
pūdo New Yorke!

Panašiai daro ir lietuvių tautos prie
šai. Jie skleidžia bjaurus prasimanymus 
prieš “rusus”, Sovietų Sąjungą, Lietuvos 
tarybinę vyriausybę, niekina Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą, kuris tei
kia pagalbą Lietuvai, o patys nieko ne
daro Lietuvos žmonių pagalbai. Visa,. 
kuo jie rūpinasi, tai kaip į Lietuvą 
grąžinti fašistų budelišką diktatūrą, 
kaip ten nuvežti ir pasodinti kitą kokį 
Smetoną.

Aišku, kad Sovietų Sąjunga teikia pa
galbą Lenkijai, ji teikia? pagalbą Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, kurios tik išlais
vintos iš nacių vergijos. Bet ant kiek 
amerikieč. lietuviai suteiks daugiau Lie
tuvos žmonėms pagalbos, ant tiek jiems 
bus lengviau, ant tiek greičiau jie at- 
steigs normalį gyvenimą. Kas tam ken
kia, kas gatavas atimti Lietuvos žmo
nių pagalbą, ar tai drabužiąis, ar kitais 
reikmenimis, tas yra didžiausias Lietu
vos žmonių neprietelius.

—-Courtesu American People't Mobilization

Kaip paukštis linksmai žmogus buvo taip pat ne- 
sparnais pasiplasnodamas, gailestingas vokiečiams, 
skrenda per pasaulį žinios kiek ir vokiečiai, piešdami 
apie lietuvių partizanų drą- žemaičių kaimus ir naikin
siąs kovas prieš vokiečius | darni žemaičius buvo to nu- 
okupantus, apie Tarybų Są
jungos vyriausybės aukštas 
dovanas lietuviams partiza
nams už ju narsius žygius, 
kovojant su vokiečiais gro
bikais, apie narsią Zarasų 
mergelę, pariją Melnikaitę 
nusipelniusią Tarybų Sąjun
gos Didvyrio vardą, — tai 
vis didingi; epizodai, naujo
joje lietuvių tautos istorijo
je. ;

Lietuviu į tautai vokiečių 
invazijos !ne naujiena. Ilgų 
amžių būvyje vokiečių ba
tai daug Kartų trempė Lie
tuvos žemę. Bet kiekvie
nas vokiečių grobiamasis 
žygis į Lietuvą ‘ brangiai 
jiems kaštavo. Toli gražu 
ne visi atėjusieji į Lietuvą 
pasiplėšti grįžo gyvi namo. 
Lietuvos miškuose, Lietuvos 
sodybose, kiekviename pa
kelės krūme įsiveržėlių lau
kė kieta ir taikli baudžian
ti ir keršijanti ranka. Kir
vis, dalgė, šakes, baslys ir 
šautuvas — štai ginklai, 
kuriais lietuviai klojo vo
kiečius kiekviena patogia 
proga. Tūkstančiai vokie
čių, atėję į Lietuvą, tiek 
telaimėjo, kiek jų dantys 
paskutiniojoje mirties ago-

vokie- 
šautu- 
ramiai 
liovėsi

Lietuvos žemės.
Tūkstančiai vokiečių su

puvo Lietuvos miškuose, 
pelkėse ir pakluonėse.

Sena ir šauni lietuvių 
partizaninė tradicija kovo
se su vokiečiais grobikais. 
Prasidėjusi žiloje senovėje 
ji gana žymiai pasireiškė 
Lietuvoje ir per vokiečių o- 
kupaciją pirmojo pasauli

nio karo metu. Šiandien dar 
ne laikas minėti pavardes 
visų žmonių, kurie per 
1915-19 metų vokiečių oku
paciją naikino vokiečius kur 
tik prieidami ir kaip tik į- 
manydami. Galimas daly
kas, nemažai tų žmonių ir 
šiandien kovoja prieš vo
kiečius lietuvių partizanų 
eilėse, o kiti tyliai karšia 
gailėdamiesi, kad dėl se
natvės nebegali veiksmu iš
reikšti to pykčio ir neapy
kantos vokiečiams grobi
kams, kaip tatai darė prieš 
25 metus.’ Tad tuo tarpu te
liks tų taurių vyrų pavar
dės nežinomos, bet jų žy
giai verti prisiminti.

Kas iš plungiškių, eida
mas pro kapines, neatsime
na, kad kapinių koplyčios 
rūsyje apie dvejus metus 
slapstėsi keli šaunūs parti
zanai su savo keliais bičiu
liais. Naktimis jie išeidavo 
mušti vokiečų. Net toli
mesnių Plungės apylinkių 
keliai ir miškų takai kėlė 
siaubą vokiečių okupacinės 
valdžios žandarams. Išvyk
dami rekvizicijų vykdyti, 
kratą pas žmones daryti, 
visokių surašinėjimų reika
lais, vokiečiai žandarai kaip 
ugnies vengdavo miškelių 
arba toliau nuo kelio sto
vinčių kaimų. O krypstanti 
į vakarą saulė vertė raitą 
žandarą f 
šonus iki kraujo pramalti, 1 
kad tik iki sutemos grįžti į 11.i 
Plunge.

Sunku ir suskaityti, kiek aavęar išjoję niekada ne- 
vokiečių žandarų ir visokių. L>egAZ0 gausiai papildyda- 
okupacinės valdžios šunų 
nūvarė į aną pasaulį žmo
gus, kietos neapykantos 
kupinas, apie dvejus metus 
slaptai gyvenęs Plungės ka
pinių koplyčios rūsyje,' Tas

sipelnę.
Kuršėnų valsčiaus Kalni

škių dvaro pastatas prieina 
prie miško, nusidriekiančio 
į šiaurę keliolika kilometrų. 
Kalniškių dvare stovėjo 
žandarai, amtsforštejerai, 
kartais ten sustodavo ir di
desni vokiečių kariuomenės 
daliniai. Kitoje girios pusė
je gyveno ramus, tylus val
stietis, su savo šeima var
gingai mitęs iš savo liesos 
žemės sklypelio. Tą dieną, 
kai vokiečiai rekvizavo pa
skutinę jo karvę, žmogus 
iškasė iš žemės surūdijusį, 
po 1915 metais ten vykusių 
kovų tarp rusų ir vokiečių 
kariuomenių išlikusį šautu
vą, įsikišo kišenėsna kelias 
dešimtis šovinių ir nuėjo į 
mišką prie dvaro.

Pamiškėje tarp medžių 
prigludęs tas tylus žmogus 
žiūrėjo į dvare beslapinė- 
jančius vokiečius.

Dvare buvo sustoję poil
sio nemažas būrys vokiečių 
kariuomenės.

Iki tol musės neskriaudęs 
tas žmogus nusitaikė į vie
ną arčiau žioplinę j antį vo
kietį ir paleido šūvį. Vo
kietis krito.

Iš dvaro pasipylė 
čių kulkosvaidžių ir 
vų ugnis. Valstietis 
išlaukė, iki vokiečiai
šaudę, paskui vėl paleido šū
vį. Vėl iš dvaro į mišką pa
sipylė pragariška ugnis.

Tokios kautynės ėjo iki 
vakaro. Dienos metu' vokie
čiai iš dvaro į mišką bijojo 
išlysti. Vakare valstietis 
grįžo namo. Kitą dieną jis 
nuėjo į jo paties nukautų 
dviejų vokiečių laidotuves. 
Po to vokiečių dalinys sku
biai spruko iš dvaro, bet 
pamiškės gyventojas, pato
gios progos sulaukęs, gana 
dažnai paspirgindavo ten 
dar likusius žandarus, ku
rie ir dieną' bijodavo stati 
išsitiesę iš dvaro miško pu
sėn eiti.
Lygumų miestelio ir apy

linkių gyventojai iki šios 
dienos mini mokytoją Kelp
šą, be pasigailėjimo naiki
nusį vokiečius okupantus 
pirmojo pasaulinio karo 
metu. Kai viename susidū
rime su vokiečiais mokyto
jas Kelpšas žuvo, jo laido
tuvės virto milžiniška 
prieš vokiška demonstraci
ja. Lygumiškiai ir meškui- 
tiečiai už Kelpšo mirtį vo
kiečiams gausiai atsimokė
jo. Dešimtys vokiečių trūni 
tų apylinkių kaimų pakluo
nėse ir pakrūmėse.

1916 metais vienoje Sla
vikų arbatinėje sekmadienį 
po pamaldų ramiai apie sa
vo reikalus 
jaunuoliai. Įsiveržė keli 
ginkluoti vokiečiai. Be jo
kios priežasties puolė jau
nuolius.
griebęs kėdę sutriuškino 
vokiečiui
pro langą. Po to pasidarė 
tai, kad Slavikų, Plokščių ir

šnekučiavosi 
Įsiveržė

Vienas iš jų pa-

kiaušą ir iššoko

pentinais arklio netolimų tiems mieste- 
- - - - i hams Suvalkijos vietų ke-

■ " ----- liai vokiečiams tapo nepri-
~ ’ einami. Daugelis jų\ išva-

mi dingusių bę žinios vokie
čių sąrašus.

Tas partizanas su keliais 
draugais daugiau kaip dve
jus metus kėlęs vokiečiams

(Tąsa 5-me puslapyje)

Slovėnų patrijotai kariai apdairiai artinasi prie na
cių kuopos, sergstančios Litija tiltą okupuoto] Slovėni
joj, Jugoslavijoj. Patrijotai kovotojai, kuriems pažįs
tamas kožnas miškelis, nukauna daug nacių okupantų. 
(Federated Pictures).

A. Bimbos Nukryžiavo j imas
(Feljetonelis)

Perskaitęs Šimučio pareiš- su ilgomis dzidomis, stoja iš 
kimą, kviečiantį nukryžia- 'abiejų pusių ir varo Bimbą 

!į kitą vietą. Paskui jį seka 
vadai, o paskui vadus dide- 
liausia visų trijų sriovių 
minia.

Nuvykus paskirton vie
ton, sargyba iškasa duobę 
ir įstato kryžių. Paskui pa
stato dvejas kopėčias ir už
velka Bimbą į viršų. Šimu
tis pareiškia: Visos trys 
sriovės paskyrė po atstovą 
ir kiekvienas jų kals po vi
nį. Vienos sriovės atstovas 
kala dešinę ranką, kitos— 
kairę; trečios sriovės atsto
vas sudeda koją ant kojos, 
prideda ilgą vinį ir jau už
simoja plaktuku. Bet čia 
kas tai iš vadų sustabdę. 
Pasigirsta balsas: “Taip ne
galima kalti. Bimba parsi
davęs rusams ir kojas turi
me kalti rusiškai. Mūsų 
mūkos kojos prikaltos abid
vi viena vinim, bet rusų 
mūkos kiekviena atskirai.”

Kyla ginčas, kas ketvir
tas kalikas bus. Tuo tarpu 

aikštė. Joje minia tik juda, !jr vinis tik tris turi. Šimu- 
siubuoja, kaip vasarą rugiai 
vėjo pučiami. Viduryje aik
štės pastatytas stulpas ir 
raudonai nuteptas. Čia pat 
stovi visų trijų sriovių va
dai — redaktoriai, poetai, 
advokatai ir kiti. Jų tarpe 
ir kunigužis. Pastatytas 
garsiakalbis, šimutis, bibli- jos buvo' prikaltos, 
ją rankoj laikydamas, pa
reiškia, kad kryžiavojimo 
ceremonijos tuojaus prasi
dės. Minia nutyla, net kva
pą sulaiko.

Buivydas ir Tiškus atve
da Bimbą. Čia pat nuren
gia. Stilsonas, kuris savo 
laikais didžiavosi obalsiu 
“visa galia darbo žmo- !luPU« 
nėms”, prieina prie Bimbos I Iš minios išeina, galvą 
ir pabučiuoja į žandą šaky- žemyn nuleidus, Tysliavie- 
damas: “Sveikas, buvęs nę, pasilipa kopėčiomis, nu
mano vienmintis.” Strazdas, .siima savo priekaištėlę ir, 
kaipo buvęs proletarinis po- taip pat akių į viršų nepa- 
etas ir linkęs prie dailės, keldama, apdengia Bimbą, 
uždeda jam erškėčių vaini
ką. Tada pririša Bimbą kryžiaus nuimti ir ji '11 J L.

z v
voti A. Bimbą, užmerkiau' 
akis ir pradėjau mąstyti. 
Juk dabar mūsų trisriovi- 
niui komitetui arba bendra
jai tarybai ištikro peilis po 
kaklu. Buvome Washingto
ne, įteikėme ponui su šluota 
memorandumą, bet rezul
tatų nėra. Nacionalis Karo 
Fondas paskyrė mums ne
mažą pinigų sumą, bet ir 
čia raudonieji koją pakišo 
ir dabar šis klausimas ša
kėmis ant vandens rašytas, 
žodžiu, ką tik mes prade
dame ir norime pagelbėti 
mūsų didvyriams, kurie 
bendrai su hitleriniais gala- 
bino lietuvius, tuojaus susi
duriame su priešais ir pel- 
nom tiek, kiek Zablackas 
ant muilo... Nukryžiavojus 
vieną priešų vadų, gal nu
sigąstų kiti ir mūsų veikla 
eitų, kaip sviestu tepta...

Šimučio užmačios gyve- 
niman vykdomos. Didelė

tis, kaipo ceremonijų vadas, 
siunčia vaikėzą krautuvėn 
nupirkti dar vieną vinį ir 
paskiria ketvirtą atstovą 
nuo buvusios sklokos pri
kalti koją.

Kaip greit vaikėzas at- 
nešė vinį, taip greit ir ko-

Grigaitis pagriebia iš 
sargybinio ilgą dzidą ir per
veria Bimbai širdį. Laučka, 
prisimena septynis miela- 
širdingus darbus dėl kūno, 

; paima iš Grigaičio dzidą, 
Įužsmeigia ant galo kempi
nę, pamirko uksuse ir tul
žies skystime ir prikiša prie 
lūpų.

Besirengiant Bimbą nuo 
?

veidu ir pilvu prie stulpo, blauzdas sutriuškinti, išgir- 
Visi srioviniai vadai pasii- dau balsą: “Tau jau laikas 
ma rykštes ir plaka B m- į ranką įčirškimą duoti.”

Kada vadai, beplakdami, 
pavargo, Šimutis pareiškia, 
kad ponas Michalkiewicz, 
Keleivio redaktorius, kaipo 
iš praeities dailydė, parūpi
no atatinkamą kryžių. Sar
gyba tuojaus paliuosuoja 
Bimbą nuo stulpo ir užriog- 
lina jam ant kupros didelį 
ir sunkų kryžių. Sargyba, i

į ranką įčirškimą duoti.
Pravėriau akis ir pama

čiau norsę, stovinčią palei 
mano lovą su adata rankoj. 
Todėl atsiprašau skaityto
jų, kad nepranešiau pabai
gos ceremonijų ir nežinau, 
kaip ir kur Bimbą palai
dojo ir kas jo grabą per 
tris dienas sergėjo. Sužino
jęs vėliau pranešiu.

i švenčioniškis.

,..........
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PRESIDENT OF LITHLA An Invitation
NIAN REPUBLIC REPORTS
Commissariat for Foreign Affairs of Lithuanian 
Soviet Republic Initiates Good Neighbor Rela

tions With Democratic Poland
inmany factories 

have already

Lithua-

“For the first time in that 
generations, Lithuanians Lithuania 
and Poles came together as started work. A number of 
equals,” was broadcast I schools have been opened, 
over the radio in Vilnius, I The Vilnius and Kaunas 
by Justas Paleckis, Chair- universities are open again, 
man of the Presidium of; Kaunas and Vilnius conser- 
the Lithuanian Supreme! vatories are functioning. 
Soviet, on the occasion of i The Academy of Sciences 
the liberation of Žemaitia and the Philharmonic are 
(western part of Lithu- also funcioning.
ania). nian song and dance en-

The Commissariat for sembles have been re-es- 
Foreign Affairs of the tablished. “The intelligent- 
Lithuanian Soviet Repub-'sia are cooperating with 
lie has already started its the Lithuanian government, 
independent work, he in-,They welcome the opportu- 
formed. A negotiation with ■ nity to participate in the 
the Lublin Polish Com-! development of Lithuanian 
mittee for an exchange of ‘ 
population was signed. For 
the first time in centuries, 
a good neighbor policy be
tween Lithuanians and 
Poles was established.

cultral activities made pos
sible by the work of the 
Lithuanian Soviet 
ment.”
Lithuanian Army

govern-

is Built

JUSTAS PALECKIS

Mrs. Anastasis Sobulis sent us 
the following letter, dated August 
1, 1944, she received from a young 
Lithuanian girl in the Soviet Union. 
The letter was writeen in English: 

“Beginning by short letter, I. will 
tell you about the way I’ve got 
your address. I’m working in a 
Lithuanian child-home, as an edu
cator (teacher). We all are of 
Lithuania and have comme behind 
the front line just after the be
ginning of the war between USSR, 
and Germania in 1941. Our children 
have got for New-Year feast many 
presents of the Lithuanians of 
America, among which I have found 
several addresses and I. choosed 
one of them. I hope you will soon 
get some letters of our children, 
who were very happy and thank
ful for the presents.

Now a little about myself. I am 
21 year 
as you 
born in 
nas. I
somebody in English, 
don’t know the English language 
well and should like to learn it 
better. So I decided to write in 
English, ^hstead of Lithuanian and 
hope you will answer me, or if you 
don’t please hand my letter to a 
lady or youth, who wants to cor
respond with me. Or perhaps you 
like better to write in Lithuanian, 
please write, — I will answer.

Now I’m ending my letter. Maybe 
you have not understand all my 
English words, but I hope to be 
able to write the next letter better, 
because I’ll have remembered the 
language a little. Please excuse me 
for the mistakes, I’ve made

With best wishes
, Eta Birinanaite.

Itshalki Detdom, 
Perewozsky Rayon, 
Gorkowskaya Obi., 
U.S.S.R.

old and am living in USSR, 
see from the envelope. I’m 
Lithuania in the town Kau- 
wjsh to correspond with 

because I

YOUR RATION POINTS 
TO DEC. 3rd.

Meats and FAts: Fresh, cured 
smoked or cooked meats have fol
lowing point value: Beef roasts and 
steaks in grades A A, A, and B; the 
same grades in lamb roasts, steaks 
and chops; pork chops, 1 pork loins 
and hams; Canadian-style bacon 
and bacon sides. Also butter, mar
garine, cheese, canned fish and 
canned milk. ■

Red štampu A8 through Z8 in 
War book 4 are good indefinitely.

Red stamps L5, M5, N5, and P5 
are now valid and good indefinitely.

Each red stamps is valued at 10 
points. Probably no additional red 
stamps will 
Dec. 3rd.

Processed 
tied fruits, 
catsup and 
stamps can 
processed goods. Blue tokens are 
now invalid. Blue stamps A8 
through Z8, also A5 through R5 in 
War Book 4 are good indefinitely. 
Since Nov. Is-t, blue stamps S5, T5, 
U5, V5 and W5 are valid indefini
tely. Each blue stamp is valued at 
10 points.

Sugar: Sugar stamps 30 through 
33 in War Bopd 4 are good for five 
pounds of sugar and are good inde
finitely. Sugar] stamp 40 is good for 
5 pounds of sugar for home can
ning and will be good through Feb. 
28.

Shoes: “Airplane” stamp 1 and 2 
in War Book 
definitely for 
Families may 
all members 
household. A 
valid except 
order of shoes.

become valid prior to

Foods: Canned or bot- 
some juices, tomatoes, 
chili sauce. Only blue 
now be used in buying

3, each good in- 
one pair of shoes, 
pool the coupons of 
living 
loose 

when

in the same 
stamp is not 

used for mail

A Dis-Service to Our Country
Calls Cooperation With the Soviet Union “Doggish Servility”

Recently Walter Winchell 
said over the radio that many 
American boys will be coming 
home, because Russian soldiers 
have given up their lives to 
destroy fascists. From this, we 
can understand the advice of 
Secretary of the Interior, Ha
rold Ickes, who said that So
viet baiting is un-American.

American people support the 
foreign policy of our Govern
ment which revolves around 
unity of the United States, En
gland and the Soviet Union, 
leading other nations of the 
world in a security organiza
tion which will tear up fascism 
by the roots as the only wajr to 
world peace. Every individual 
is to be judged by his or her 
stand on this issue.

pure yielding to the bolsheviki 
on all points. In truth it should 
be called not ‘cooperation’ but 
a doggish servility.’ But to 
say that the ‘future world peace 
will be secured by ‘doggish 
servility to the bolsheviki’ it 
seems would not be popular. So 
instead of the correct word, a 
substitute is given — ‘coopera
tion.’ No matter with what 
words attempt may be made to 
cover up, the meaning remains 
the same—doggish servility.”
After saying that the Atlantic 

Charter has not been followed 
out, and more drivel against 
the Soviet Union, he writes:

“England’s and America’s 
army will have to remain in 
Europe to save Europe from 
its ‘Ally’.”

“Sooner or later, it will be 
necessary to do away with 
Moscow’s threat to Europe and 
to the whole world.”

To save the nearly 20-centu- 
ry old Christian civilization 
from world revolution, 
shouts for war against 
Soviet Union. “... war to 
end against them.”

Need one comment on
dis-service to our country, on 
this stab in the back to our 
boys on the military front who 
are fighting for a post-war 
world of peace and security. 
To break up the cooperation 
between this great team — 
United States, England and 
the Soviet Union would mean 
to delay victory and add a cost 
in lives of American boys.

Lithuanian Americans will 
reject this open suggestion to 
save fascism.

But there are individuals in 
our country, who would break 
up the unity of the three great 
powers. And they would do it 
now, now when this unity is 
the chief weapon with which 
to give fascism its final death 
blow.

Hear what unpatriotic rot 
is peddled by certain indivi
duals to Lithuanian Americans. 
In the Vienybe for September 
29th, Julius Smetona, son of 
the former A. Smetona, de
posed president of Lithuania 
in 1940 writes:

“We speculated that the Ger
mans will defeat the bolshevi- 
ki and that later the allies 
will defeat the Germans ...” 
That the “... saving of Lith
uania is possible if the bol
shevik! will be crushed as try- 
ly as the Germans and the Ja
panese will be crushed. Not 
only the freedom of Lithuania 
but the freedom of the entire 
world depends upon the crush
ing of the' bolsheviki.” He goes 
on to say that what is called 
cooperation with the Soviet 
Union by the other countries 
is not cooperation at all, “but

he 
the 
the

RELIGIOUS FREE 
DOM IN USSR

this

land” is abolished. Soviet 
Lithutanian citizens are 
free once more. The Lithu
anian peolpe have acquired 
genuine independence. Vil
nius is again the capital of 
our Republic. Klaipeda 
(Memel) will again be 
ours. The victory of the 
Soviet people’s, is our vic
tory. We will spare no ef
forts or sacrifice to help in 
this patriotic war. The Red 
Army men are giving their 
blood to save our Lithu
ania, to save our people. 
The Lithuanian people are 
greatful to the Soviet 
peoples. We pledge to help 
in the great struggle for 
the final rout of the Ger
man aggressors. We greet 
liberated Zemaitia. Long 
live free Soviet Lithuania 
under whose banner all 
Lithuania is being united.”

The chairman for the commis
sariat of religious affairs in the 
Soviet Union, V. Poliansky told 
American correspondents about the 
religious freedom that exists in the 
Soviet Union.l

At Vilnius; in Lithuania, Arch
bishop Jalbzykovsky who had been 
persecuted by the Nazi, is now car
rying on his religious activities, un
molested.

This religious freedom is for all 
religions. Catholics are given the 
full freedom of their religion, 
which includes contact with the 
Pope, publication of prayer books 
and other religious literature and 
holding of free and open meetings 
and conferences.

of theirFor the defense 
country, and to help in the 
final crushing of Nazism, 
“Lithuanian sons with joy 

lin ordered“ citation “of Red! ’n?h®ir I“ Jre ing 
Army units distinguishing 
themselves in the libera
tion of this territory. In
cluded were Lithuanian di
visions in the Red Army 
headed by Colonel Urbsas, 
Major General Macijaus
kas, Col. Motieka.
Re-building of Lithuania 

Started
Mr. Paleckis

Lithuanians cited by Stalin
While Moscow salvos 

were saluting* the liberation 
of Žemaitia, Marshall Sta-

Į into the Lithuanian forma
tions of the Red Army. Ne
ver, since the times of Žal
giris, (some centuries ago) 
had Lithuania such a large 
army,” said Mr. Paleckis.
Lithuanian Soviet Citizens 

Free Once More
“The brown monster of 

Hitlerism is smashed. The 
reported^ hateful slavery of “Ost-

The People,s President Wins

Soviet Union Cele
brates Its July 4th

Joseph V. Stalin, Premier of the 
Soviet Union addressing a cheering 
meeting in Moscow on the 27th an
niversary of the birth of the Soviet 
Republic named Japan and 
ny as typical aggressors.

The task of the United 
he stated, was not only to
victory, but to make future war 
impossible.

He stressed the need to

Germa-

Nations 
win the

“Create a special organization to 
defend peace and insure security, 
composed of representatives of the 
freedom-loving nations, to put at 
the disposal of the leading organ 
of such an organization the es
sential amount of armed force re
quired to avert aggression, and to 
make it 
tion, in 
without 
to avert
to punish those guilty of aggres
sion.’’

the duty of this organiza- 
case of necessity to apply 
delay these armed forces 
or liquidate aggression and

Our Readers’ Comer
Congratulations:
I am indeed pleased to see the 

return of the Laisve English Sec
tion. We all realize 
like these, it is vital 
know what is going 
edition is one step 
education.

You asked that your readers
opinion of what should be 
in future copies. Well, 
am a regular reader, I 
that I should like to see 

on current events.

that in times 
that our youth 
on. Your 
towards

first 
their

send
in their 
included 
since I 
thought
more articles 
Perhaps more or less political, but 
at any rate I’d like them to be a 
good deal like the issue of October 
26th. We all want to see the 
English Section rise to the heights 
of the Laisve itself. Keep up the 
good work.

Sincerely yours, 
Aldona Davldonis.

Quizlings to be Returned to 
Country of Crime

Finland Turns Over War 
Criminals

Commis- 
over 800 
Finland

per in Sweden carried the in
formation that the majority of 
the refugees from the Baltic 
countries in Sweden are pro
fascist.

At the Teheran Conference 
on December 1, 1943 a great 
team of three men met and 
decided:

We, the President of the 
United States of America, the 
Prime Minister of Great Bri
tain and the Premier of the 
Soviet Union, have met

We express our determina
tion that our nations shall 
work together in the war and 
in the peace that shall follow

We came here with hope 
and determination. We leave 
here friends, in fact, in spirit 
and in purpose.

And now, the 
people have voted to 
team together. They 
electd Franclin D.

American 
keep this 
have re
Roosevelt

president of the United States.
In the election campaign the 

American people have seen the 
native fascists in action. They 
have seen attempts to use the 
method of the fascists, against 
the Rooseevlt administration; 
the use of red-baiting and an- 
ti-semitic slanders. But Amer
icans have demonstrated that 
they know the issues in this 
war. The results of the election 
testify to the increased po
litical maturity of the Americ
an workers. The unquenchable 
fighting spirit of the American 
people to hasten the end of 
fascism has been increased. 
The American people will use 
their newly won victory, in 
helping to šhape a new future 
for ourselves and all mankind.

PEGLER AT BOTTOM.
The poll of 160 Washington cor

respondents reveals the capital’s 
newspapermen believe Drew Pear
son is the columnist with greatest 
influence in America. He got 56 
votes. Lipman was second with 28. 
Ties for last place was Westbrook 
Pegler with 1 vote.

(From “In Fact")

FRANK SINATRA
What Does He Mean To You?

does Frank Sinatra 
you? Some people say 
magic spell produced 
Voice is something

from the other side of the 
tracks, chance to be some
body. He supported President 
Roosevelt for re-elction. He 
and his wife have given $7,- 
500 to the CIO committee of 
the PAG.

Not only Frank Sinatra but 
other Hollywood celebrities

onThe Allied Control 
sion’s request to turn 
Russian deserters in 
to the Soviet Union has been
carried out, it was disclosed in 
Stockholm, Sweden, in a wire
less to the New York Times.

Of fifty-four war criminals 
on the first Russian list, says 
the New York Times, thirty- 
three have been
Among them were Gen. 
Pajari and Maj. Gen. 
Palajaervi.

Undoubtedly, among
are many quizlings from the 
Baltic states who ran to Fin
land just before the armistice 
between Finland and the 
viet Union was signed.

Sweden Prepared To Turn
Over Nazi War Criminals.
Thorvald Berquist, Swedish 

Minister of Justice in an in
terview stated:

Baltic Americans
Hold Fifth Annual
Conference

1000 Blue Stars 
$350,000 in War 

Bonds

the sidelines.” 
into thousands 
averages more 
week the year

arrested.
Aaro 

Vaine

these

So-

Pro-Fascist from Baltic 
Countries.

A Communist Daily newspa-

AMERICAN HISTORY 
QUIZ.

How many of these questions can 
you answer correctly ?

1.

2.

3.

4.

5.

In what war was the American 
flag first used?
What was the last of the forty
eight states to be admitted to 
the Union?
Has any President of the United 
States ever received the entire 
electoral vote?
How many years after the De
claration of Independence was 
the Constitution ratified ?
Who was elected thirty-second 
President of the United States?

6. Which one of the states was 
the first to ratify the Constitu
tion?

7. Was 
dent

8. Who
advocate abolition of slavery ?

9. In American history, what is

Lincoln re-elected Presi- 
of the United States? 
was the first President to

any probability 
those suspected 
over to the Al-

“If there is 
of war crime, 
will be handed 
lies — even before a request
for their deportation has been 
made.” .

“Where we have reasons for 
suspicion,” he said, “the per
sons in question will be turned 

i away from our borders no mat
ter of what 
ance.

“We have 
bor quizling 
country,

political im port

10.

o;

ino

no desire 
elements

to har- 
in our 

said Mr. Berquist.

the Bill of Rights?
Oct. 27 was the birthday 
the American Navy. How 
is the American Navy?

891 
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Needless to say that Allied vic
tories in our war against the bar
barous Nazis and Japanese, sound 
the springs of joy within the breasts 
of all Americans.

On the home front we continue 
to work hard, happy in the know- 

that our oentribution in the 
industries, the farms and 

other fields 
war brings

Lithuanian 
more than

so closely tied 
us closer to

of

all 
to

Baltic origin 
hopes fulfilled

We 
no longer 
people of 

mold their 
toward a

Idge 
war 
the 
the 
Day.

We Americans 
have had our deepest 
by the liberation of Latvia, Estonia, 
Lithuania and Finno-Karelia. 
rejoice that Finland is 
an ally of Hitler. The 
these countries can now 
own lives and destinies
brighter and happier future.

But quite contradictory to this is 
the fact that the old Latvian, Lith
uanian and Estonian legations still 
exist and issue regularly anti-Allied 
propaganda. They do everything 
possible to weaken the unity of the 
United Nations, concentrating es
pecially against our valiant ally, 
the Soviet Union.

We democratic Baltic-American 
peoples will continue our efforts to 
offset these inimical activities of 
the Latvian, Lithuanian and Esto
nian legations, and we look forward 
to the day when their activities 
will be officially recognized for 
what they are — anti-Allied propa
ganda intended to disrupt the unity 
of the United Nations.

George Sepp, Conf. Secretary. 
K. E. Heikkinen, Conf. Chairman.
Passed at the Fifth Annual BALTIC- 

AMERICAN CONFERENCE of Greater New 
York and vicinity, held on October 29, 1944, 
and representing organizations of Americans 
of Lithuanian, Latvian, Estonian and Finnish 
descent.

The Association of 
Workers, has purchased 
$350,000 worth of war bonds. Two 
medium bombers were named in 
its honor. The first bomber was 
named “Association of Lithuanian 
Workers.’’ The second one is cal
led “Lithuanicia’s Dashing Star.”

The U. S. Treasury Detriment 
War Finance Committee in its let
ter of thanks wrote:

“The Association has done a fine 
job in equipping the boys and we 
can well be proud of the work be
hind us. However, there is much to 
be accomplished and we should 
make every effort to do more than 
we have done in the past, just as 
the boys at the front are doings to
day.” j

The honor roll of the 
tion’s
armed forces has over 1000 blue 
stars. The Chicago branch 
has 30 blue stars \on its honor $511.

Associa- 
members in the American

alone

UNITED ELECTRICAL WORKERS 
UNION — CIO PROGRAM 

FOR VETS.

the

for

The program includes:
Full employment for all 

people.
Recommendation to Locals 

waiving of initiation fees.
Special consideration for return

ing disabled veterans to make cer
tain that they obtain jobs.

Passage of legislation such as the 
Kilgore bill to provide security for 
war veterans and war workers 
during the reconversion period.

Liberal interpretation of the “GI 
Bill of Rights” so that veterans may 
have full employment and educa
tional opportunities,

What 
mean to 
that the 
by The
that is seen only once or twice 
in a century.

In the Nenv Republic, Bruce 
Bliven says that Frank Sinatra 
“can break up a demonstration
for someone as important as i have become symbols for the 
Governor Dewey, merely by 
appearing 
His mail runs
per day. He 
than $20,000 a 
round. His admirers send him 
presents, and when he advises 
them to put their money into 
war bonds, they try to give the 
war bonds to him. If his ad
mirers were old enough to 
vote, he could win the presi
dential election single-handed. 
He breaks all rules for roman
tic heroes by talking about his 
wife and two children, 
that another child is on 
way.

The screaming and 
swooning iby young women 
may have started as a publi
city stut. But today, the admi
ration is genuine. Frank Si
natra represents the aspira
tions of the youth of today, 
even though^įhe way in whch 
they express their admiration 
for him may sound screwy to 
$ome people.

“I shall never forget that I 
come from the working people,” 
said young Sy^tra. In his 
young days Sinatra was part 
of a gang of 
beat up any 
insult anyone 
religion or
though he earns a million 
lars a year, he cares less 
his career than he does 
maintaining democratic
vernment that will give kids

and 
the

boys who would 
boy who would 

because of color, 
nationality. AL 

dol- 
for 
for
go-

future of our youth. There is 
Humprey Boy art who called 
for complete smashing of all 
types of fascism, if we are to 
have a world of peace and se
curity. Orson Welles, Betty 
Davis and hundreds of other 
movie stars, who came for
ward to stump for the re
election of President Rooseevlt. 
Charles Boyer in an “All-for 
Roosevelt” rally said that he 
has become an American citi
zen šo that he may rectify his 
mistake of the past, a mistake 
so many artists have made, in 
not helping to make democra
cy so strong so that never 
again will any fascist aggres
sor bring war upon the world. 
He will not seclude himself in 
an ivory tower again, for he 
wants his baby son to grow up 
in a world of peace and secu
rity.

WHAT DO YOU THINK 
ABOUT ALL THIS?

Give 
State 
name

These are the new men and 
women of Hollywood. This is 
the something new that has 
come out of this great struggle 
to wipe the world clean of fas
cism.

What Does Frank Sinatra 
Mean To You? Write to tell us.

When you write: 1. 
name and address. 2. 
whether you want your 
publisher. 3. Write not 
than 300 words.
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas .
(Tąsa)

— O vis tik išvalyk, Malvina, kamba
rius, iškepk ragaišį. Kaž kas naujo į 
mūsų gyvenimą ateina,—kalbėjo klebo
nas žodžius nukąsdamas. Juk išpustė 
mudu gyvenimas, kaip... pelus.

Ir klebono akys buvo pilnos ašarų.
Vakare klebonas Morkūnas sėdėjo 

prie lango vienų vienas. Kanarėlė snau
dė. Pro langą jis matė, kad jau debesys 
nuo dangaus buvo nuslinkę ir žydroji 
padangė apsipylė tūkstančiais mirgančių 
žvaigždžių. Apskritas mėnuo plaukė vir
šum juodojo miško, viršum sukiurusių 
Kaučiunų bakūžėlių, viršum baltų dvaro 
rūmų, sidabrine šviesa apliedamas baltą 
žemės paviršių. Išvargusios akys iš toli 
matė kaip kyla aukštyn žemės pakraš
čiai, ir jungiasi žemė su dangum.

“Kaip gražu pasaulyje, kaip gražu! 
Nejaugi šis grožis negali žmonių sutai
kinti, nejau žmogus negali būti išmin
tinga didybe?

Nuo jausmas Morkūno neapvylė. Ryt 
dieną po pietų į klebonijos kiemą tyliai 
įšliaužė lengvoji mašina. Pro apšerkšni
jusį stiklą, lyg per dūmus, klebonas pa
matė tris vokiečių kariškius. Vienas jų 
buvo majoras Smėlingas, ekspedicinio 
batalijono vadas, visos Vilnijos pabaisa. 
Klebonas pažino jį iš karto, nes Kau- 
čiūnuose tik vienas Smėlingas buvo to
kio milžiniško ūgio, tik jis dėvėjo tokią 
plačią ir didelę kepurę su kaukuole prie
kyje. Kleboną nudiegė šaltis. Jis nutarė 
kalbėti su majoru stačiai ir atvirai. 
“Viešpatie, duok man stiprybės”, —kar
štai šnibždėjo jis, skubiai išeidamas į 
prieškambarį majoro pasitikti.

— Labas rytas, kunige, — įeidamas 
prabilo Smėlingas užkimusiu balsu. — 
Atleiskite, gal ne laiku...

— Prašau.
— Važiavau pro šalį ir nutariau jus 

aplankyti...
— Labai malonu. Prašau į mano kam

barį.
— Aš trumpam.
Tylėdami jiedu įėjo į klebono kamba

rį
— Prašau sėsti.
Majoras plačiai atsisegė kailinius, tar

tum norėdamas parodyti klebonui ant 
krūtinės prisegtus du geležinius kryžius, 
pasidėjo ant stalo kepurę, atgręžęs kau- 
kuolę tiesiai į kleboną ir apsižvalgė kur 
sėsti. Klebonas parodė jam kėdę, o pats 
atsisėdo į fotelį ir laukė. Jis stengėsi bū
ti ramus, bet jo pirštai virpėjo. Nenorė

TAUTOSAKA

Kur trumpa, ten trūksta.

Glušą ir bažnyčioj muša.

TORONTO, CANADA
Dėl Lietuvos Žmonių

Toronto lietuvių drapanų 
rinkimo komitetas, 29 d. spa
lių, surengė gražų koncertą 
su nepaprasta įžanga. Pirmas 
tos rūšies parengimas giliai 
palietė žmonių jausmus ir vi
si su dideliu pasiaukojimu ren
gėsi į minėtą koncertą. Vietoj 
piniginės įžangos, prie durų 
turėjo kiekvienas atnešti lini
nių ir kitokių reikmenų ir taip
gi apnešiotų drapanų dėl Lie
tuvos žmonių. Tokiu būdu ir 
tą parengimą pavadino: “Li
nen Shower.”

Prasidėjus koncertui salės 
kampas buvo prikrautas nau
jų ryšulių ir nešiotų drapanų. 
Tai buvo tinkamas žmonių at
sakymas į reikalo svarbą.

Buvo tokių žmonių, kurie ne
turėjo, ko atnešti ir nesuspėjo 
nupirkti, tai prie įžangos sta
lo klojo bumaškas net iki pen
kių dolerių. Visiems buvo aiš
ku, kad tie žmonės matė gy
vą reikalą remti komiteto žy
gi-

Kiekvienas aukotojas prie 
durų gavo tikietą, su kuriuo 
galėjo išlošti vertingą dovaną.

Nė vienas nesigailėjo atsi
lankęs į koncertą, nes turėjo 
progos išklausyti gražią pro
gramą.

Drg. V. Strazevičius, vaka
ro vedėjas, atidarydamas kon
certą, padarė peržvalgą iš ko
miteto veikimo, kviesdamas vi
sus remti to komiteto darbą ir 
aukoti drapanas, katrie dar 
nėra aukavę. Taipgi kvietė siu
vėjus ateiti į svetainę vaka
rais sutaisyti nešiotas drapa

damas, kad Smėlingas pastebėtų jo su
sijaudinimą, klebonas įsikibo į fotelio at
ramas.

— Jūs rūko t?
— Rūkau.
Smėlingas išsiėmė didžiulį sidabrinį 

portsigarą, spraktelėjo ir atkišo klebo
nui.

— Jūs žemaitis?
— Nuo Kretingos.
— Valstietis?
— Tėvai turėjo dvidešimt keturis hek

tarus.
— Jūsų brolis mokytojas?
— Taip...
— Bolševikai jo neskriaudė?
— Kaip čia pasakius... Jį perkėlė į ki

tą mokyklą.
— Į blogesnę?
— Tur būt...
— Iš jūsų žemę atėmė?
— Taip.
Smėlingas smagiai patraukė dūmą ir 

tirštai jį išpūtęs tylėjo. Jis žiūrėjo į 
kleboną stačiai ir šaltai.

— Jūs čia ilgai kunigaujat? — tarė 
vėl Smėlingas. — Man rodosi, kad Kau- 
čiūnuose daugiausia lenkai.

— Ne... Aš su visais susišneku lietu
viškai.

— Jus parapiją myli?
Klebonas pyktelėjo.
— Dovanokit, pone majore, kaip aš 

turiu suprasti jūsų vizitą: tardymas?
— Ne, ne, mielas kunige. Aš atvykau 

pas jus kaip inteligentas pas inteligentą 
ir draugas pas draugą. Reikalas rimtas. 
Jis liečia jūsų parapiją.

Majoras įspaudė cigaretės galą į pele
ninę ir atsirėmė į stalą.

— Reikalas štai koks, — tarė Šmelin- 
gas. — Nei vienoje apylinkėje nepriviso 
tiek banditų - partizanų, kiek jūsų, ku
nige, parapijoje. Ir nė vienoje vietoje jie 
nėra tiek blogo padarę vokiečių armijai, 
kiek jūsų. Per trumpą palyginti laiką 
jau kelioliką traukinių susprogdinta, 
keturiolika vokiečių ir dvidešimt lietu
vių nužudyta. Ne gana to, — jo veidas 
įkaito, — šlykščiausiais atsišaukimaįs, 
niekuo nepagrįstais gandais jie sukirši
no gyventojus. Dauguma vokiečiams ne- 
bepasitiki, vengia bendradarbiauti. Su
laukėm, donner weter, tokių laikų, kad 
valstiečiai valdiškas duokles ne mums 
atiduoda, bet partizanams, o paskui įti
kinėja, esą, pakely banditai iš jų pagro
bė...

(Bus daugiau)

nas, kad jos būtų prirengtos 
siuntimui.

Pirmą programos dalį išpil
dė ukrainiečių jaunuolių sty
gų orkestras, kurie grodami 
melodijas dainavo choru. Tos 
dainos buvo ukrainiečių kal
boj, bet jų gaida teikė didelį 
jausmams malonumą ir tas iš
šaukė publikoj didelį rankų 
plojimą. Tam orkestrui vado
vavo Bangos Choro mokytoja, 
M. Kuzak.

Kita vakaro programos dalis 
buvo labai mišri, bet įdomi.

Baigiantis programai, Z. Ja- 
nauskas pasakė prakalbą apie I 
Lietuvos liaudies kovas ir pa
siryžimą išvyti okupantus iš 
Lietuvos ir jos aukas, kuriomis 
turėjo atmokėti už Lietuvos 
žmonių laisvę. Kvietė visus lie
tuvius remti Lietuvos žmonių 
reikalus, aukojant visokių 
reikmenų, nes kuriant iš nau
jo sugriautą gyvenimą, jiems 
visko trūksta. Jo kalba buvo 
labai gili ir labai veikė į klau- 
sovus.

Po prakalbų šeimininkės 
kvietė visus užkąsti cukrainių 
ir išsigerti kavos.

Čia tenka didelis kreditas 
tam komitetui, kurį sudaro 
darbštūs draugai: O. Morkys, 
P. Gutauskas, V. Strazevičius 
ir W. Folertas, kurie nenuils
tamai varo drapanų rinkimo 
darba Toronte ir kitur.

J. B.

Velnias ne toks baisūs, 
kaip jį maliavoja.

Kas daug turi, tam ir ait
varas atneša.

LDS IR SLA NARIU MO
KESČIŲ SKIRTUMAI
Neseniai mane aplankė LDS 

organizatorius. Kalbino jis ma
ne prisirašyti. Pasakiau, kad 
manau apsidrausti ant $1,000, 
bet dar nenusisprendžiau, kur 
geriau prigulėti. Sakiau jam 
pasiteiravęs pas apdraudos 
kompanijas ir kitur paskutinį 
žodį pasakysiu.

Vėliau atsilaikė pas mane 
SLA organizatorius, kuris taip
gi aprokavo, kiek man reikės 
apdraudos mokėti. Gavau ap- 
rokavimą ir vienos apdraudos 
kompanijos. Suradau, kad bus 
pigiausia ir geriausia prigulė
ti LDS organizacijoj.

SLA organizatorius man nu
rodė, kad 34 metų amžiaus už 
$1,000 reikia mokėti $2.14 į 
mėnesį. O prisirašęs prie LDS 
aš moku už $1,000 tos pačios 
apdraudos $1.60 ir lėšų 15 
centų, viso $1.75 į mėnesį. Tai 
39 centais į mėnesį mažiau, ne
gu būčiau mokėjęs SLA orga
nizacijoj. Pasirodo, kad SLA 
mokestys naujiems nariams 
yra gerokai aukštesnės net už 
kai kurių apdraudos kompani
jų mokestis.

Naujas LDS Narys.

Kokiu saiku saikuoji, to
kiu ir tau bus atsaikuota.

Ant vietos stovėdamas ir 
akmuo apželia.

HARTFORD, CONN.
Jie Neranda “Kelių” Lietuvos 

Pagalbai
Sekmadienį, spalių 29 d., 

bažnytinėj svetainėj, buvo su
rengę prakalbas “bendro” fon
do, tai yra, kurį sudarė socia
listai, klerikalų vadai ir tauti
ninkai.

Garsino, daug kalbėtojų ir, 
kad prasidės 2 vai. Nuėjau į 
svetainę 2:30, tai iš “didelių” 
prakalbų dar buvo tik apie 40 
ypatų, vėliau atėjo daugiau.

Pirmiausiai kalbėjo kunigas 
Ražaitis. Jis padejavo, kad 
“kiti rūpinasi ruskiais, o nesi
rūpina Lietuva.” Matyt, kad 
Ražaitis labai siaurai rūpinasi 
Lietuva, kad nežino, o gal ne
nori žinoti, jog pažangūs Ame
rikos lietuviai jau keli metai 
gelbėja lietuviams, jau daug 
pasiuntė drabužių, muilo ir ki
tokių reikmenų ir dabar siun
čia per Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą, kuris dirba iš
vien su Russian War Relief ko
mitetu, kad jau šimtai laiškų 
£ąuta nuo lietuvių su padėka- 
yone už pagalbą.

Vėliau jis atidavė garbę 
“bendro” fondo tvėrėjams. Už 
ką? Ar už tai, kad tas fon
das dar nei už centą nepagel
bėjo Lietuvos žmonėms, o jau 
tūkstančius dolerių pasiuntė 
Lietuvos liaudies neprieteliams 
— hitlerininkams, kurie pabė
go nuo Lietuvos žmonių ?

Trumpai kalbėjo jaunas ku
nigas Petrauskas. Jis sakė, 
kad nieko nežino apie Lietuvą, 
tik tiek žino, “kiek kiti jam 
sakė.”

Trečias kalbėjo vietinis po
nas Čekanauskas, kuris iš kar
to atsargiai, o paskui užreiš- 
kė: “Maža Lietuva vis papuo
la po kojomis, kada susipeša 
du dideli banditai.”

Reiškia, jam “banditai” yra 
ir Sovietų Sąjungos žmonės, 
kurie tiek daug gyvasčių pa
dėjo, kurie tiek daug savo 
kraujo praliejo, kad sumušti 
mūsų visų priešą hitlerizmą ir 
jo talkininkus, kurie patys pa
aukodami milionus savo sūnų 
ir dukrų gyvasčių išgelbėjo 
Amerikos tėvų ir motinų mi
lionus sūnų, išgelbėjo ir mūsų 
laisvę!

Toliau tas ponas užreiškė:
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J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ? 

Išbalsamuoja ir laidoja ant | 
visokių kapinių !

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA) į

Parsamdo automobilius ir ka- ! 
rietas veselijom, krikštynom I 

ir kitkam. i
231 BEDFORD AVENUE I

BROOKLYN į

Telephone: EVergreen 8-9770 | 
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS '

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

* (
PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAlB.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
*1*

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

............ ....... ' ■ '■ r

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų, nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas> Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS

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

..a',............ .................... ........a...... , ........... ... . | ..i.-.. . i;į .

“Dabar Lietuvai negalima pa
duoti pagalbos, nes ten nėra 
Amer. Raudonojo Kryžiaus 
žmonių, kurie išdalintų tą pa
galbą.”

O kaip su Lietuvos tarybine 
vyriausybe, ar ji nėra tinkama 
tą pagalbą išdalinti ? Kodėl 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
yra tikama vesti karą už mūsų 
laisvę, tartis su Rooseveltu, o 
kodėl Lietuvos liaudies vyriau
sybė bus “netinkama” išdalin
ti amerikiečių pagalbą? Kodėl 
toji vyriausybė moka tinkamai 
išdalinti demokratinių lietuvių 
pagalbą, kuri Siunčiama per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą? Kodėl Lietuvos vyriau
sybė mokėjo net tada perduoti 
amerikiečių aukų' Lietuvos par
tizanams, kada ten dar vieš
patavo Hitlerio gengė—žmog
žudžiai ir lietuviški kvislingai?

Vyriausias kalbėtojas buvo, 
tai Valaitis iš New Yorko, to 
.“bendro” fondo tūzas, kuris 
sėdi ten ir gauna riebią algą. 
Jis tuojau pradėjo “anie,” ko
kie tie “anie” ? —T Reiškia, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas, “gelbsti sau nepažįsta
mus žmones.” Nejaugi ponas 
Valaitis visus Lietuvoj žmones 
pažįsta? Galimas daiktas, kad 
jis gerai pažįsta (Julių Smeto
ną ir kelis kitus Smetonos pa
kalikus, bet ne visus Lietuvos 
žmones!

Tiesą būtų Valaitis pasakęs, 
jeigu jis būtų sakęs: “anieji” 
neteikia pagalbos Lietuvos 
žmonių neprieteliams, kvislin- 
gams Švedijoj ir kitur, bet tei
kia pagalbą Lietuvos liaudžiai 
—valstiečiams, darbininkams,

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

seneliams ir vaikučiams. Bet 
ponui Valaičiui Lietuvos liau
dis yra “nepažįstami žmones.” 
Paskui sakė: “Vokiečiai viską 
plėšė Lietuvoj, o dabar atėję 
ruskiai viską galutinai išplėšė, 
nieko Lietuvos žmonėms nepa
liko.”

Kaip galėjo “ruskiai” plėšti, 
jeigu vokiečiai jau buvo “vis
ką išplėšę ?”

Čia ir pasirodė smetoniškas 
Valaičio veidas. Jis niekina 
Sovietų Sąjungą, Lietuvos tary
bų vyriausybę, bet atsimena, 
kad sėdi Amerikoj, iš ameri
koniškos įstaigos išgauti pini
gai, iš kurių gauna algą, tai 
ir “vokiečius” pagražinimui 
pridėjo. Jo kalba buvo nu
kreipta ardyti Amerikos ir So
vietų Sąjungos vienybę, kurs
tyti Amerikos žmones prieš 
Sovietų Sąjungos vyriausybę. 
Ją “pagražino” žioplystes kal
bėdamas apie “vieną” kiauši
nį Rusijoj į savaitę ir “pusę 
svaro lašinių į mėnesį,” o pas
kui apsisuko niekinti Roose- 
velto administraciją, kuri, būk 
“viską ruskiams atiduoda, už 
tai Amerikoj nieko ir neturi
me, visko trūksta.”

Po to klaidžiojo, nesurasda-| 
mas kelių pagalbai pasiųsti į 
Lietuvą. Sakė, kad jie taip 
darys, kaip “graikai.” Prašy
damas pagalbos Lietuvos žmo
nėms labiausiai reikalavo pi
nigų, sake, jog “pinigai, finan
sai labiausiai reikalingi.”

Pertraukoj Vasiliauskas, iš 
New Yorko, padainavo gerai.

Tai tokios buvo tos “didelės” 
prakalbos. Daug neapykantos 
išlieta prieš Sovietų Sąjungą, 
Amerikos talkininkę, prieš Lie
tuvos tarybų vyriausybę, nieko 
naudingo, nieko pamokinančio 
neapsakyta.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Z-884L2

Manau, kad Hartfordo lie
tuviai, kaip iki šiol darė de
mokratiniai, taip ir nuo dabar 
turi visi daryti, rinkti dėvė
tus drabužius, avalinę ir taip 
ką tik gali ir siųsti per Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą. Jūsų aukos pasieks jūsų 
tėvus, brolius, sesutes, močiu
tes, kurios dar išliko gyvos nuo 
nacių teroro. Jūs už tai gausi
te padėkavonę nuo jų.

Kas dėl Sovietų Sąjungos, 
apkrikštytos “ruskiais,” tai ne 
tik ji nieko iš Lietuvos ne- 
plėšia ir neveža gilumon, bet, 
priešingai, iš visos plačios So
vietų Sąjungos traukiniais ve
ža pagalbą Lietuvos žmonėms. 
Ir toji pagalba bus tikroji pa
galba. Mūsų, amerikiečių, pa
galba bus tik priedas.

Lietuvos Žmonių Draugas.

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

TfotografasI
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. GLcnmore 5-6191.
E-------------------------- ------------------ B

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

11
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Thorezuį Francuos Ko
munistų Vadui, Leista 
Sugrįžti iš Maskvos
Paryžius.— Franci jos mi- 

nisterių kabinetas leido 
grįžti iš Maskvos M. Tho- 
rez’ui, Prancūzų Komunis
tų Partijos sekretoriui, ir 
atšaukė senąjį buvusios 
valdžios teismo sprendimą 
prieš Thorezą. Tas teismas 
buvo nuteisęs Thorezą, gir
di, kaip pabėgėlį iš Franci- 
jos armijos.

Thorez 1939 m. lapkrityj 
apleido armiją, kuomet fa- 
šistuojanti Daladiero val
džia pradėjo ablavas prieš 
komunistus ir gręsė suimti
Thorezą, kaipo komunistų 
vadą. Ta valdžia, pilna na
cių pritarėjų, greitai praki
šo karą. O Thorez iki 1943 
m. pradžios slaptai veikė 
kaipo vadas francūzų patri- 
jotų kovoje prieš vokiečius. 
Paskui jis išvyko į Mask
vą.

Thorez po sugrįžimo bus | 
narys patariamojo Franci- ; 
jos seimo.

Churchill Sveikino Sovietų 
Revoliucijos Sukakti

Maskva. — Anglijos mi-i 
nisteris pirmininkas Chur- i 
chillas šiltai sveikino 27- • 
metinę socialistinės rusų į 
revoliucijos sukaktį, atsiųs-! 
damas telegramas premje
rui Stalinui ir užsienio rei- i 
kalų komisarui Molotovui. 1 
Sovietų laikraščiai žymiose 
vietose įtalpino tuos sveiki- i 
nimus.

Harriet Griffith, Smuikininkė

Paminėjimui 25 Metų Sukakties Kaip Laisvė 
yra Leidžiama Dienraščiu.

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 dainininkė, 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 GRUPĖ, šoks Sovietin. Respublikų šokius.
BRONĖ ŠALINAITĖ, Koncerto Akompanistė

Laisvės Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 12 d. Lapkričio
BROOKLYN LABOR LYCEUM

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

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

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

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

Montello, Mass.
Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Veiklos
Lapkričio 3 d. įvyko minėto 

komiteto skaitlingas susirinki
mas. Nauju drapanų pirkimo 
komisija išdavė raportą, kad 
turi progą pirkti prieinama 
kaina vyriškų drapanų, kaip 
viršutinių, taip ir apatinių už 
virš $100. Susirinkimas įgalio
jo komitetą nupirkti.

Vakarienės surengimo ko
misija raportavo, kad tik i eta i 
platinasi gerai. Minėta, turkių 
vakarienė įvyks šeštad., lap
kričio 11 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių Tautiško Namo Svetainė
je. Bus ir svečių iš So. Bosto
no. Bus ir prakalbų, kuriose 
išaiškins dabartinę Lietuvos 
padėtį ir reikalingumą pagal
bos.

Padėvėtų drapanų gauname 
daug. Daugelis atveža ir nau
jutėlių, labai mažai dėvėtų, 
bet guname ir tokių, kurios 
reikalingos pataisyti. Drg. P. 
Baronas pataiso jas veltui, 
darbo daug pasidaro. Prie tai
symo ir tvarkymo dirba O. Šu
kienė, A. Kukaitienė, M. Ta- 
mulevičienė, A. Rindzevičienė, 
M. Baronienė, M. Banevičienė 
ir J. Stigienė.

Suvežime drapanų daugiau
siai darbuojasi J. Kukaitis, P. 
Baronas, J. Šimaitis, K. Be
niulis ir W. Kelly. Sudėti į dė
žes padėjo Nenortas, F. čereš- 
ka ir J. Kaminskas. Visiems 
širdingai ačiū.

Turime daug sim patikli, ku
rie noriai aukoja ir dirba pa
galbai Lietuvos žmonių. Jie ro
do artimo meilę darbais, o ne 
žodžiais. Lietuvos žmonės už 
tai jiems bus dėkingi.

Biruta.

Bulgarija sutraukė ryšius 
su Japonija.

Prancūzai Užmušė Hitlerio 
Generolų, Sudeginusį Kaimą

I t

Paryžius. — Francūzai- 
patrijotai milicininkai nu
kovė vokiečių generolą von 
Brodowsky, bemėginant 
jam pabėgti iš nelaisvės Be- 
sancone.

To generolo vardas yra 
vienas iš prakeikčiausių, 
kurie tik ištariami Franci- 
cijoj. Jo įsakymu buvo su
naikintas francūzų kaimas 
Oradour - sur - Glane ir 
išžudyti kaimo gyventojai. 
Francūzai rado generolo 
Brodowsky’o dienyne užra
šus, liudijančius, kad jo pa
liepimu buvo padaryta ta 
nedorybė.

Graikijos Valdžia Nugin
kluoja ir Išsklaido 

Partizanus
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Graikijos 
radijo pranešimą, kad grai
kų valdžia su premjeru G. 
Papandreou pryšakyje iš
leido įsakymą, liepiantį 
Graikijos partizanams su
nešt ginklus ir išsisklaidyt. 
Įsakymas duotas po pasi
tarimo tarp premjero Pa
pandreou ir generolo Ro
naldo Scobie, anglų koman- 
dieriaus Graikijoj.

Didžiausio graikų patri- 
jotų - partizanų organizaci
jos buvo Elas (Liaudiška 
Graikų Laisvinimo Armija) 
ir Edes (Tautinė Graikų 
Demokratinė Armija).

Elas turėjo daugiau kaip 
40,000 reguliarių narių ir 
100,000 atsarginių. Šie par
tizanai, padarę ypač didelių 
žygių prieš vokiečius, buvo 
panašaus politinio nusista
tymo, kaip Jugoslavijos 
partizanai, vad ovaujami 
maršalo Tito - Broz. Edes 
su kokiais 10,000 narių bu
vo dešinesnė organizacija. 
Tūlą laiką ėjo ir tarpusavio 
kova tarp Elas ir Edes, iki 
abidvi susitarė bendrai ko
vai tik prieš nacius įsiver
žėlius.

Dabartinis graikų val
džios įsakymas pareiškė: 
“Kadangi Graikija jau vi
siškai išlaisvinta, tai liauja
si ir didvyriški pasipriešini
mai” vokiečiam, “todėl, su
prantama, kad Elas ir Edes 
junginiai turėtų išsiklaidy- 
ti.”

Žinia iš Turkijos sako, 
jog Elas 'partizanai vienbal
siai nutarė išsiskirstyti.

Latvijos Užsienio Reikalą 
Komisaras Valeskaln

Maskva. — Tarybinės 
Latvijos užsienių reikalų 
komisaru tapo paskirtas V. 
L Valeskaln, pagal tarimą 
Latvijos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo.

DEWEY, TURBŪT, UŽ
MIRŠO, KĄ ŠNEKĖJO 
New York. — Prakišęs 

rinkimus, republikonų kan
didatas į prezidentus De
wey pasakojo, būk jo kal
bos “galingai patarnavu
sios” tautinei amerikiečių 
vienybei, karo laimėjimui 
ir sėkmingai taikai. Tikru
moje gi, tos kalbos kurstė 
religinę ir tautinę neapy
kantą, stengėsi suardyti 
Jungtinių Tautų vienybę ir 
buvo atkreiptos prieš Ame
rikos, Sovietų ir Anglijos 
sutartinę taikai palaikyti 
po karo laimėjimo.

Jau visai iššluoti vokie
čių laivai iš Aegejaus Jū
ros, tarp Jugoslavijos ir 
Italijos.

Liet. Tautos Partizani- 
nes Tradicijos Kovoje 

Prieš Vokiečius
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

siaubą, iki šio karo viena
me Lietuvos mieste dirbo 
staliaus darbą. Kartą pa
klaustas, ar daug vokiečių 
nudėjų, su šypsena atsakė:

— Jei jiems visiems rei
kėtų užfundyti tik po vie
ną puodelį alaus, kažin ar 
užtektų viso mėnesio mano 
uždarbio.

Kas užmirš, kaip kai ku
rių Šiaulių apskrities kai
mų vyrai buvo prisiekę ne
paleisti nei vieno gyvo vo
kiečio, pasitaikius tam tin
kamai progai. Jie veikė 
daugiausiai pavieniui. Jau
nelių kaimo miške buvo vie
na aukšta pušis, išmarginta 
karpeliais aukščiau, nei vi
dutinis žmogus gali pasiek
ti. Kiekvienas karpelis ro
dė nudobtą vokietį. Kuris 
nors iš susitarusių, sunaiki
nęs okupantą slinko mišku 
prie sutartos pušies ir pio- 
vė karpelį, prie jo įpiauda- 
mas ir savo ženklą. Į galą 
vokiečių okupacijos buvo 
kilusios tų vyrų tikros var
žybos: vyrai, karpelius pa
vydžiai stebėdami, nenorėjo 
vienas nuo kito atsilikti, o 
vokiečių šioje apylinkėje ta
da jau trūko. Daugiausiai 
karpelių prikarpė vienas 
Gruzdžių valsčiaus kalvis.

Tai tik mažytė dalis tų 
partizaninių pasireiškimų 
Lietuvoje, kurių be galo 
apstų.; buvo per pirmąją 
Lietuvos okupaciją. Čia ne
minimi tie, kurie patiesė 
vokietį sodyboje žąsis be- 
gaudantį, skrynias beplė- 
šiantį, į dukters ar sesers 
garbę besikėsinantį. Tie, 
nudobę vokietį tylėjo, ne 
tik kitiems nieko nesakyda
mi, bet ir patys sau neno
riai prisimindami. Tokių į- 
vykių per 1915-18 metų o- 
kupaciją Lietuvoje buvo 
šimtai.

Tada Lietuvoje nebuvo 
kas organizuoja kovą prieš 
vokiečius okupantus, nebu
vo kas telkia ir sieja paski
rus kovotojus į bendras 
gretas.

Amžinos neapykantos vo
kiečiams, gynimasis nuo 
vokiečių smaugiamųjų na
gų raginami, savo turtą ir 
savo šeimos gyvybę, garbę 
bei sveikatą galbėdami, lie
tuviai mušė ir naikino vo
kiečius individualiai.

Šiandien kitas dalykas. 
Šiandien geriausi lietuvm 
tautos sūnūs žino takus ir 
miškų tankumynus, į slap
tas vietas, kurios yra tapu
sios Lietuvos partizanų bu
veinėmis. Jie ten randa pa
ramą, jie ten gauna taiklų 
ginklą nelabiesiems vokie
čiams mušti.

Lietuvių tautos sūnūs ži
no, kad dabar atėjo lemia
moji valanda, kada spren
džiamas klausimas lietuvių 
tautai žūti ar būti. Lietuviu 
tautos gyvybė turi būti ap
ginta ir išsaugota,, o tam 
vienintelis ir tikriausias ke
lias — kova prieš vokiečius 
okupantus, kurią taip šau
niai kovoja Lietuvos parti
zanai. Dėl to lietuvių parti
zaninės tradicijos prieš vo
kiečius grobikus dabar su
klestėjo visu savo pajėgu
mu, visa savo reiškimosi 
galybe.

Anglai-kanadiečiai bai
gia laužyt vokiečių pasi
priešinimus Holandijos sa
loj Walcherene, Schelde u- 
pes žiotyse.

Holandijos fronte jankiai 
įsiveržė į Moerdijką.

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. 
GURA ALGA.

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

_________ i____________(266)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

hitleriniai kriminalistai turi iš 
ko verkti ir skųsties amerikie
čiams.

Tos jų prakeiktos, juodašim
tiškos ašaros plaukia iš Švedi
jos srauniausiais upeliais ir vi
sais kampais trykšta Keleivy
je, Naujienose, Drauge, Tėvy
nėje, Amerikoje.

★ ★ ★
Bet tai tik juodoji šios ga

dynės pusė. Kita pusė rodo į 
naują rytojų, į nuo fašistinio 
brudo apvalytą gyvenimą. Per 
kančias ir kovas karas eina 
prie pabaigos. Hitlerio ir jo 
šunų dienos jau suskaitytos.

Sugrįš taika ir ramybė. Su
grįš protas ir šviesa į pasaulį.

TURKIJOS SVEIKINI
MAS SOVIETAM

Turkijos valdžia per ra
diją sveikino Sovietus 27- 
metine revoliucijos sukak- 
čia ir priminė Lenino drau
gingumą su velioniu Kemal 
Ataturku (Paša), buvusiuo
ju Turkijos valdovu.

PASIRANDAVOJA APARTMENTAI 
1-5-6 šviesūs rūmai; su maudyne; sodnas; 
$20 ir aukščiau. Taipgi reikia džianitoriaus. 
18 minučių nuo Times Square. Imkite JAM.T. 
Subway iki Graham Ave., ar 8th Ave. Sub
way iki Nassau Avenue. BOENIG, 6'17 Meeker 
Ave., kampas Kingsland, Brooklyn.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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 tt. 
Priduokite — 29 Endicott St. — 
A. W.

------- --—- -------Į
NEWARK, N. J.

Šeštadienį, lapkričio 11 d., 8 vai. 
vakare, Rusų Liaudies Name, 53 
Broom St., rusų organizacijos ruo
šia parodyti sovietinę filmą “Rau
doni Tankai.” Įžanga bus tik 45 
centai ypatai. Tai labai įdomi filmą, 
kuri parodo, kaip Sovietų tankų ko- 
vvj&i ir komandieriai Supliekia na
cius. Visi lietuviai kviečiami ateiti 
ir pamatyti šį judį. — J. Semenovič, 
Sekr. (264-265)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. lapkr., 2 vai. dieną. Pas dd. 
Gluoksnius, 1256 Diamond Avė. 
Draugai, dalyvaukite, nes turime 
daug reikalų apsvarstyti. Bus ren
kami delegatai į XII Apskr. konfe
renciją, kuri įvyks 19 d. lapkr. W. 
Meškūno salėje, 134 W. Market St. 
— P. Šlekaitis. (264-265)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

10 d- lapkr., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette Stir Meldžiu visus narius daly
vauti susirinkime, daug narių nėra 
gavę naujos knygos, ateikite pasi
imti. — A. Jocis, fin. rast.

BROCKTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teik. Kom., 

vietinis skyrius, rengia Turkių va
karienę, lapkr. 11 d., 7 v. v., Liet. 
Taut. Namo salėje, 8 Vine St. Po 
vakarienės bus šokiai prie geros or- 
kestros. Įžanga $1.50. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Kom. (264-265)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks 12 d. lapkr., 3 yal. dieną, 
735 Fairmount Ave. Visi dalyvauki
te, užsimokėkite duokles už 1944 m. 
Taipgi atsiimkite knygą. Bus išduo
tas 6-tos Konferencijos raportas. — 
J. Šmitienė, sekr. (264-265)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. lapkričio, 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Draugai visi būkite, 
tarp kitų svarbių dalykų bus rapor
tas iš ALDLD 7-to Apskr. metinės 
konferencijos. — J. M. Lukas, sekr. 

(264-265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO 

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO

SĄLYGOS. 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

KEATON RUBBER CO.
429 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.

(268)
....... į' —............... ........

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE

OPERATORIAI
Patyrę prie

DIES 
GAUGES IR FIXTURE IR

; ĄBELNAI TOOL RŪMO DARBUI.
Kreipkitės tik patyrę vyrai.

! PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
I FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE.,
NEWARK, N. J.

j. VYRAI — STIPRŪS 
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI

I 75c Į VALANDĄ—40 VA L. S A V. 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

CAP SCREW & NUT CO.
15 DESBROSSES ST.

(Arti Cana]) 
Ground Floor, N.Y.C.

: (266)

Į VYRAI
l Pagelbėjimui abelnai priėmimų ir išsiuntimų 

departrnente.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

Našūs Darbininkai 
Pokarinės progos. 
BŪTINAS BIZNIS

ROYAL OFFICE SUPPLY 
CORP.

52 DUANE ST., N. Y. C.
______________________________(266)

APVALYTOJAI
Fabrikui. Lengvas darbas. Gera alga.

Daug viršlaikių. Nuolat.
SF.LCIIOW-RIGHTER.

976 KENT AVE., BROOKLYN.
(266)

CARTONŲ PAKUOTOJAI
Gera alga. Daug viršlaikių.
■10 Valandų Savaitė. Nuolat.

SELCHOW-RIGHTER,
976 KENT AVE., BROOKLYN

(266)

MALIAVOS DARYTOJAI į 
i REIKALINGI

KARINIAI DARBAI Į 
POKARINIAI DARBAI !
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI 

SPALVŲ NUTAIKYTO JAI 
! PILSTYTOJAI

| MEDŽIAGŲ i
PRISTATYTOJAI I
Pilno Laiko Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 
Kreipkitės

BETTER FINISHES
& COATINGS, INC. i

268 Doremus Ave., Newark, N. J. 
! (268) | 
i VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI 
IR PAGELBININKAI.

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
Kreipkitės pas 

Messinger Bearings, Inc. 
D STREET ABOVE ERIE AVE. 

PHILADELPHIA, PA.
:(27i) i

APVALYTOJAI I 
Į INDŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas. Geros Sąlygos.
CLUB 

8 WEST 51 ST ST. 
ELDORADO 5-7640 

______________________________________ (265) j

STOGDENGIAI 
i GONTORIAI i
PLOKŠČIŲ METALO DARBININ
KAI IR PAPRASTI DARBININKAI. .

1806 128TH ST.
COLLEGE POINT, L. I. 

FLUSHING 9-2419 
______ (265)

VYRAI - VYRAI 1 
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
(264) |

i

Lenda su alkūnėms, kaip į 
davatka prie Dievo stalo.

Kai dakars, tai pats pa
sikars.

Jei kiaulė ragus turėtų, 
visą svietą išbadytų.

i Šilima kaulų nelaužo.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS - MOTERYS
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės 
NUOLAT. GEBA ALGA

N. D. Q. SPECIALTY CORP.
2566 ATLANTIC AVE.

BROOKLYN.
I (270)

SALDAINIAI
| Pilnam ar daliai laiko darymui ir pakavimui 

saldainių. Patyrusios arba mes išmokinsime; 
gera alga. Geros darbo sąlygos.

HOLBROOKE CANDLES
80 YORK STREET, BROOKLYN.

6th Avenue sub. iki York St., 
8th Ave. sub. iki High St.

(265)

MERGINOS
j PERFL’MV DIRBTUVEI. 48 VALANDŲ SA

VAITE. $28.64 PRADŽIAI.
SUMERK, 26 WAVERLY PLACE, N.Y.C. 

_____________________________________ (266)

MERGINOS - MOTERYS
VIRŠAUS 21. NEREIKIA PATYRIMO 

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

VALANDOS 6 P.M.—10 P.M.
60c J Valandų — Nuolat

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

(265)

MERGINOS
KARINIAMS DARBAMS

DUODAMOS BALTOS 
UNIFORMOS 

LABORATORIJOS 
APYSTOVA 

Pareigos Švarios.
Geras darbas atsakomingoms 

ir gabioms ypatoms.
DĖL PASITARIMO SKAMBINKITE 

APPLEGATE 7-1617
(264)

OPERATORES
Patyrę ar dalinai patyrę prie paprastų siu

vamųjų mašinų. Vaikam padžiamot. 
Gera alga, nuolat.

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

REIKIA MERGINŲ 
Lengvas Fabriko Darbas 

60c J VALANDĄ 
40 VALANDŲ SAVAITE 

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

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

(266)
■ - -................... —

Virvių 
Verpėjos

BŪTINA KARO PRAMONĖ

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

CUFPLES CORDAGE CO., Inc. 
386 THIRD AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.

(267)

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 

Darbai
Bus priimami senesni žmonės.

GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS.
WILSON & CO.

MU. 4-5800 
(265)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandai 

$40 SU VIRŠLAIKIAIS 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270) 

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

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA. 
________________________________ (266)

VYRAI — BERNIUKAI 
16-45

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai. 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

5 Dienos. Pradžiai $82. 
Kreipkitės

SACO DYEING CO. 
257 WATER ST. 

BROOKLYN.
(2671
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Laisvės Koncerte Bus 
Tolimų Svečių iš Kelių 

Valstijų
Dienraščio Laisvės jubilėji- 

niame koncerte šį sekmadienį, 
Labor Lyceum, turėsime tolimų 
svečių iš daugelio valstijų. O 
kadangi tai bus pirmas didis 
sąskridis po didžiųjų laimėji
mų (Lietuvos išlaisvinimo ir 
Amerikoj demokratijos laimė
jimo), tad ši vieta bus scena 
daugelio, labai daugelio links
mų susitikimų ir pažmonių.

Vėliausiomis žiniomis, be 
pirmiau minėtų, atvyksta:

P. Šlajus iš Chester, Pa.
Fotografas Klimas, Jasilio- 

niai ii- Co. iš Binghamton, N.

A. Švėgžda iš Bridgeport, 
Conn.

B. Muleranka iš Hartford, i 
Conn.

V. J. Stankus su grupe iš 
Easton. Pa.

Paskutinėmis dienomis, kaip i 
jau žinome iš praeities, visuo-; 
met prisideda daug 
svečių. Tad būkime pasiruošę 
su daugeliu pasimatyti Laisvės 
koncerte, lapkričio 12-tą. New Yorkas Džiaugsmingas
Svarbu Liaudies Teatro Ko

mitetui ir Pašaliečiams Del Didžiojo Laimėjimo
Šį vakarą, ketvirtadienį, lap- i 

kričio 9 d. įvyksta Liaudies 
Teatro valdybos susirinkimas. ' 
Jis yra šaukiamas tikslu ap- i 
kalbėti su veikalo “Prieš Sro
vę” perstatymu surištus reika
lus.

Kadangi Liaudies Teatrui 
trūksta spėkų visu kuom rū
pintis ir veikalas yra rengia- | 
mas paramai Lietuvos žmonių, 
tai buvo kreiptasi į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą 
talkos. Šį vakarą ir LPTK turi 
savo susirinkimą, tai teks ben
drai visiems kartu pasitarti tuo 
reikalu.

Taigi, kviečiami visi liaudie- 
čiai susirinkti į Laisvės salę 8 
vai. vakare ir, aptarę savo kai 
kuriuos, tik liaudiečius liečian
čius reikalus, galėsime bendrai 
su LPTK pasitarti.

Kaip atrodo, tai bus mitin
gas ne tik įdomus, bet ir labai 
svarbus, nes bus tartasi svar
biais reikalais.

LLT Veik. Sekr.

Skirmontienei Padaryta 
Operacija

perei- 
skau-

Josephine Skirmont 
tą penktadienį turėjo 
džią operaciją. Ji randasi Wo
men’s Hospital, 110th St. ir 
Amsterdam Ave., New Yorke. 
Kambarys 231.
. Linkime draugei greit, lai
mingai pakilti.

Skirmontienė yra narė Mote
rų Apšvietos Kliubo ir gera rė
mėja daugelio demokratinio 
judėjimo darbų. Taipgi dien
raščio Laisvės patrijotė — rė
mėja ir skaitytoja, nors 
Amerikoje augusi moteris.

yra

Stasiūnienė Išėjo 
Ligoninėn

Mary Stasiūnienė, gyvenan
ti 284 Cooper St., Ridgewoode, 
išėjo į Betn Moscs ligoninę, 
404 Hart St. (netoli nuo 
Broadway.) Lapkričio 9-tą ji 
turės operaciją. Linkime lai
mingai pergyventi ir greit pa
sveikti.

Stasiūnienė yra Laisvės skai
tytoja ir Moterų Kliubo narė. 
Draugės kliubietės, kurioms 
galima, suteiks draugei smagu
mo atlankymu. D-ė.

Peter De Lillis, 32 m., 418 
E. 118th St., New Yorke, įkai
tintas pasilaikinėjime viešbu
čių baltinių. Jis dirbo skalbi
nių vežiotoju skalbykloms.

Pasigrožėsim Birutes Daine 
mis Laisvės Jubilėjiniame 

Koncerte
Gražiabalsė lietuvių daini

ninkė Biruta Ramoškaitė šiais 
laikais turi daugelį pareigų 

BIRUTA RAMOŠKA

netikėtų ! dainos ir vaidybos meno srity- Willoughby Ave.,
je. Tačiau mūsų dienraščio

Kur tiktai pasisuksi, didžią- 
’ į jame New Yorke visur girdė- 

i t i džiaugsmo balsai dėl iš nau- 
’ ! jo išrinkimo prezidentu Roo- 

I sevelto, taipgi darbo žmonių 
i ir abelnai piliečių mylimo Ro- 
i bert F. Wagner, senatoriaus.
Prieš Wagnerj kandidatavo re- 
publikonų čyfas Thomas J.

: Curran.

ROBERT F. WAGNER 
iš naujo išrinktas atstovauti 
N. Y. Valstiją J. V. Senate.

Ir ypatingai daug džiaugsmo 
girdėti dėl prašalinimo iš Kon
greso reakcininko Fišės. New 
Yorkiečiai sako, kad “spirgin
ta Ham Fish antradienį yra 
šauni patrova.” Ir išspirginta 
ne bile kaip — piliečių balsais. 
Ne lengva buvo problema jį iš 
ten iškrapštyti. Įsitvirtinęs to
kiame distrikte, kur visai ma
žai industrinių darbininkų, kur 
ponija ir jų neorganizuoti arba 
mažai organizuoti tarnai apgy
venę, jis jautėsi, kaip koks ka
ralius ant sosto. Bet ir viduri
nio, taipgi daugeliui iš paties 
viršutinio luomo žmonių buvo 
perdaug jo švaistymosi raudo
nąja silke, jo atakų ant visko, 
kas nors kiek pažangu.

PASEKMĖS DAR NE 
GALUTINOS

šiuos žodžius rašant, galuti
ni skaičiai balsų dar nebuvo 
žinomi.

Kas liečia minėtuosius, jau 
buvo aišku, kad jie išrinkti, 
kad likusieji nesurokuoti balsai 
nebegalės pakeisti rinkimų 
davos.

Kitų daugelio renkamųjų 
sėkmės tebebuvo neaiškios, 
renkama New Yorko valstijoj 
buvo daug: 45 kongresmanai, 
valstijos senatoriai ir assem- 
blymanai, eilė teisėjų. Apie tų 

iš-

pa-
CI

I

Laisvės koncertą ji laiko me
tine švente ir, nežiūrint visko 
kito, suranda galimybę daly
vauti jo programoje.

Biruta mes jau pažįstame 
per keletą metų. Ir kas metai 
su išsiilgimu jos laukiame. Kas 
metai jinai išstoja nauja — 
nauja naujomis dainomis, nau
ja vis artistiškesniu ir galin
gesniu išpildymu naujų ir senų 
dainų, kas metai auganti. Bi
ruta šiais metais ypatingai tu
rės daug ko naujo, nes visu 
laiku užsiima daina. Be kitų 
naujų pareigų, jinai dalyvauja 
žymioje Texaco radijo valan
doje, girdimoje sekmadienių 
vakarais.

Ramoškaitę visame jos dai
nos gražume girdėsime Laisvės 
koncerte šį sekmadienį, lapkri
čio 12-tą, Labor Lyceum, 949 

Brooklyne. 
Koncerto pradžia 7 :30.

dar 
tar- 
kad

rinkimų pasekmes teks 
daug kalbėti atskirai. Šiuo 
pu . bendra nuomonė buvo, 
iš visur iškris kai kas iš reakci
ninkų ir jų vietosna įeis pažan
gesni žmonės, prezidento Roo- 
sevelto politikos rėmėjai. Vie
tomis bus laimėję ir reakcinin
kai. Tai priklauso pagal ten 
apsigyvenusių piliečių sluogsnį, 
o vietomis ir pagal tą, kiek pa
dėta pastangų žmones supažin
dinti su tikraisiais, svarbiais 
šių rinkimų klausimais.

Visų demokratinių jėgų šiuo
se rinkimuose obalsis buvo:

Išrinkti Rooseveltą ir visus 
remiančius jo politiką: tarp
tautinės kooperacijos, tautinio 
vieningumo ir panaudoti visus 
mūsą krašto išteklius davimui 
visiems darbą, po karo.

Daugvaikių Gadynė
Pereitą savaitę Brooklyne 

sulaukta dviejų setų trejukių 
m e r g a i č ių. Neužsileisdami, 
Philadelphijoj susilaukė ket- 
verčiukės. šį pirmadienį Yon- 
kerse Mrs. Stella Ormerod su
silaukė trejukų — dviejų mer
gaičių ir berniuko. Vaikų tė
vas esąs “crib attendant” lėk
tuvų šapoj, Tarrytown. Dabar 
turės darbo ir prie kitos rū
šies lopšio.

Įkaitino Apgavystėje
Keturi įkaitinti susižėrime 

$5,000 per mėnesį iš užsii
mančių arklių lenktynių spėji- 
mais-lošimais. -Jie persistatinė- 
ję “žinančiais” ir “patarėjais,” 
kaip laimėti. Jeigu arklys pra
laimi, žinoma, patartasis jų 
daugiau nematydavo. Bet jei
gu arklys laimi, jie prisistaty
davo gauti pusę laimikio.

Bačka Užmušė Žmogų
Keliama į troką tuščia alaus 

bačka 
veri u i 
49 m. 
re.

nukrito ant galvos drai- 
troko, Juliui Lissman, 
Jis nuo to smūgio mi-

Rear admirolas Monroe Kel
ly, lig šiol buvęs komendantu 
Navy Yard’o, Brooklyne, pa
skirtas ir viso Trečiojo Distrik- 
to komendantu.

Bildingo darbininkas Frede
rick Lee areštuotas įtarimu 
padegus apartmentą 769 St. 
Marks Ave., kur jis pirmiau 
gyvenęs.

Brooklyniečiai Įdės 
Daug Drabužių j 

7-tą Siuntinį
Iš BROOKLYNO APYLIN

KES DRABUŽIŲ AT
NEŠĖ ŠIE:

Mrs. H. Incas, Feuer, Faus
tinas Dūlis, A. Kvietkienė, 
Mrs. K. Reklis, Mrs. K. Pet- 
lizky, Pranaitis, M. Kulikienė, 
Mrs. Yanush, J. Augutienė, A. 
Lugauskas, V. Mačys, O. Wal- 
mus, Mr. ir Mrs. A. Skirmon- 
tai, Rose Virbukas, Kiffe Sales 
iCo., A. Jasulaitis, draugai J. 
Brunzai, P. Prūsaitis, Mrs. 
Marma, M. Andziulienė, May 
F. Merk, K. Rušinskienė, Dr. 
M. Sudarsky, Belopalsky, Va- 
lasavyčiai, A. Stupurienė, J. 
Cedronas, Mrs. E. G ran i ck le
ne, Mr. ir Mrs. Skuodžiai.

F. Reinhardtai surinko nuo: 
P. Valaitis, A. Gebiene, V. 
Duoba, J. Patapas ir G. Rim
ša. Russek šeima, M. Stakoff, 
Malinauskiene, Stanley Wort, 
Sprainiai, Mary Gražienė, 
Josephine Kraujalienė, A. Vei
kutis, P. Babarskis, P. Andru- 
šaitis, Frank Varaška, A. Mi
sevičius, Mrs. S. Vincevičius, 
Axelrod, D. Maizis, Jatul, An
tanina Juskite, Siman Dam
brauskas.

Drabužius vienus sunešė pa
tys jų savininkai, kitus atveža- 
atneša organizacijų darbuoto
jai, kurie savo apylinkėse ren
ka drabužius kooperuodami su 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetu. To visko negalime 
atžymėti atskirai. Komitetas 
dėkingas visiems pasidarbavu
siems, visiems aukojusiems.

Septintojo Siuntinio užbaigi
mo laikas artinasi — norima 
jis išsiųsti apie vidurį šio mė
nesio. Tad visi prašomi pa
smarkinti darbą.

Kfiubiečių Žinios
v ------- -----

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyko 3-čią lapkričio, žmonių 
atėjo mažas skaičius.

Į Kliubą jau priimta Vin
cas Keršulis ir Leonas Yakštas. 
Perstatyta į Kliubą: Pijušas 
Skučas, Jonas Rainys ir Jur
gis Račiūnas.

Laukimo Naujų Metų vaka
rienės rengimo pirmininkas 
Velička pranešė, kad pagal 
brangumą valgių ir gėrimų,— 
šių metų įžangos tikietas bus 
$3 ypatai.

Nupirkta SLA 38-tos kuopos 
vakarienės šeši tikietai po 
$2.50, Gal būtų nupirkę ir 
daugiau jų, bet kas tai primi
nė, kad kai minimoji kuopa 
porą metų atgal rengė busais 
išvažiavimą ir jis neįvyko dė
lei kariškų patvarkymų, tai 
už Kliubo nupirktus tikietus 
pinigų negrąžino. Tokiu būdu, 
gal būtų dabar jau atsilygino. 
Nežinau...

Ligonių šiam mėnesiui liko 
tik trys. Juozas Simanavičius, 
pasportinis, Juozas Marmokas 
ir Martynas Urbonas. Marty
no šalpos mokėjimas jau baig
sis 11-ta gruodžio.

J. N.

Raymond Bartoszk, 4 m., 
300 E. 156th St., Bronx, tapo 
užmuštas švaros Departmento 
troko, netoli namų.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Kaip Atrodė New Yorko 
Miestas Rinkimą 

Vakarą

aplink 
Laisvės

klausiu

Užbaigus būtinąjį dienos dar
bą, jūsų Rep. leidosi pažiūrėti, 
kaip atrodė rinkimų vakaras 
Brooklyne ir New Yorke.

Pirmiausiai apsukau 
kelis artimiausius prie 
balsavimo distriktus.

— Kaip einasi? — 
dežūruojančią lauke motiniškos 
išvaizdos moterį. — Mažai ma
tosi einant balsuoti.

— Mažai beliko, kas balsuo
ja — linksmai atsakė ji. — 
Matytum, kiek balsavo iš ryto. 
Labai daug'balsavo.

Einu toliau. Strategiškose 
vietose Darbo Partijos ir kitų 
partijų darbuotojai dalina kor
teles, su trumpais nurodymais 
savo svarbiausių kandidatų. 
Dalina ir šiaip visokią likusią 
literatūrą. Nei vienos literatū
ros žmonės nemeta. Nuo visų, 
visokią literatūrą ima. Visiškai 
sunku pagal tą spręsti, kaip 
žmonės balsuoja.

Pirmesniaįs rinkimais gatvės 
būdavo nusėtos literatūra. Pa
kaita rodo rimtį. O rimtai 
svarstantieji žmonės, rodos,
turėtų nubalsuoti už demokra- P° 12-tos išgirdo užtikri- 
tiją. Ta miptis mane pralink- nan^Į pranešimą, kad Roosevel- 
smino. Tačiau ir vėl atėjo min- 
tin klausimas — kas žino, ar 
mūsų literatūra žmones pasie
kia? Iš keno literatūros jie sa
vo rimtį sėmėsi ?
DARBO PARTIJOS CENTRE 

žinžeidumas ir nerimastis 
nuvedė į artimiausį Darbo Par
tijos centrą, 219 Havėmeyer 
St. Dar prieš 9-tą, centras dar 
beveik tuščias. Visi darbuoto
jai tebeina balsų dabotojų ir 
kt. pareigas. Bet centre pasku
bomis prisirengiama pasekmių 
laukti. 4-to A. D. darbo vedė
jas Julius Schatz skubiai tiesia 
ilgą per visą kambarį stalą su 
didžiulėmis blankomis. | Jose 
bus užrekorduojama kožno bal
sų saugotojo parneštas .rapor
tas, surašyti balsai.

Trejetą jaunų moterų dabina 
kitą ilgą stalą ir deda ant jo 
jau gatavus užkandžius grįž
tantiems iš pareigų* išalkusiems 
darbininkams.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimij ir tt. Puiku* 
■teičius *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Ą 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 BARBERIA3

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street j 

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

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta.

ir 
ap- 
Mi- 
ap- 
At-

KAIP ATRODĖ TIMES 
SQUARE?

Iš čia patraukiau pamatyti 
Times Square istoriškųjų rin
kimų vakarą. Jo išvaizdą 
ten gaunamą jausmą sunku 
sakyti, reikėtų pamatyti, 
nios, minios svieto, žinovų 
rokuota ten buvus 250,000.
rodė į kokios kariškos kempės 
pokilį, tiek daug čia buvo uni
formuotų vyrų ir moterų. Ir 
abelnai didžiumoje jaunimas.

Audringas džiaugsmas nuai
di paskelbus Rooseveltą einant 
pirmuoju. Mažas šturmelis ir 
didžiumoje tyla 
paskelbus Dewey 
Aišku, kaip diena, 
mas su Rooseveltu.

Kiek ten galėjai 
čioti, gal bus aišku 
nuo 40-tos gatvės 
46-tai vienu šonu 
ir sugrįžti kitu šonu ėmė 
dvi valandas. Visame tame 
te langai iš lauko užkalti 
kiais apsaugai nuo 
spūsties. Priedams, 
kordonu policijos ir Civilinių 
Apsigynimo sargais.

Grįžtant, gatvės buvo tuš
čios, kaip kaime, žmonės, vie
ni likosi aikštėje, kiti klausėsi 
radijo pranešimų namie ir vio- 
šose įstaigose. Miestas budėjo

viešpatauja 
pirmuoju, 

kad jauni-

prisivaikš- 
kad 
iki

iš to, 
nueiti 
Times

arti 
plo- 
bal- 

minios
apstatyti

Z?cp.tas išrinktas.

PIRKITE KARO BONUS

i lSea RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

k HowToSlyr

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

Rankpinigius
Daimonto $1 Q.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Palaikysime
Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

Vyriška* 
Žiedą*

$19.95 
aukštyn

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

b

1701 Grand St.
Į Tel. ST. 2-2178.

Stampos ir Punktai
Raudonos stampos dabar ga

lioje iki P5.
Mėlynos — baigiasi su W5.
Cukrui — stampos 30, 31, 

32, 33 ir 40-ta.
Batams — lėktuvinės stam

pos 1, 2 ir 3 trečioj knygelėj.

Pereitą trečiadienį ir ketvir
tadienį daug skridimų iš La
Guardia lėktuvų stoties buvo 
sulaikyti dėl miglų.

SUSIRINKIMAI

LLD 1-mos Kuopos 
Nariams

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, lapkri
čio 9-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Jis yra šaukiamas 
sykiu su Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Brooklyn© Komitetu, tad 
bus svarstomi Lietuvos reika
lai. Taipgi turime savo draugi
jos jubilėjaus ir apšvietos rei
kalus. Visi nariai prašomi da-

L.P.T. BROOKLYNO 
KOMITETO NARIAMS

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto ekstra susirinkimas jvyks ket
virtadienio vakaro 7:30, lapkričio 
(Nov.) 9-tą, 419 Lorimer St., Lais
vės svetainėj. Visi komiteto nariai 
malonėkite būti susirinkime. — A. 
Mureika. (263-264)

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

Mes Turime Įvairią 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
siRTHSTONE J

■ Žiedai $g.95 
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




