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KRISLAI
Airiški Juokdariai.
Vienas Nuvirto, Kitų

Laukiama.
Planas dėl Vokietijos.
Tiems, Kurie Jų Gaili.
Amžinas Priminimas.

Rašo A. BIMBA

Paryžius, lapkr. 16.
Amerikiečiai, generolo Pat- 

ra" tono komandoj, per dieną 
• iki trijų mylių 

pirmyn pusiau-rate apie

da galutinasis mušis dėl Bu-! Uvunriini Anwilapriai nugarėje paliko du galingus dapesto užėmimo. Francijoj HmeriKitcidi fortus Driant ir Jeanne
Vengrijos fronte Sovietų Atėmė iŠ NaClU Dar Eilę I d’Arc 

kariuomene per dieną ate- e e f 
mė iš priešų daugiau kaip Miestu ir Miesteliu

Airijos premjeru yra Ea- 
mon de Valera. Jis sako, kad 
Airija neklausys persergėjimų 
ir prisiims “karo pabėgėlius.”

Visos neutrališkosios šalys 
buvo persergėtos, kad neįsileis
tų karo kriminalistų. Matyda
mi galą, gali nešdintis iš Vo
kietijos Hitleris, Ilimmleris, 
Goebbelsas ir kiti kriminalis
tai.

Šis de Valeros nusistatymas 
labai primena pasaką apie ru
pūžę ir jautį. Rupūžė, mat, no
rėjo susilyginti su jaučiu ir pū
tėsi iki persprogo.

Jau perdaug pučiasi ir Airi
jos premjeras.

Rooseveltas Sueisiąs 
Staliną, Churchillą 

Ir Gen, de Gaulle
Paryžius. — Kai tik ge

nerolas de Gaulle, Franci- 
jos laikinosios valdžios pre
zidentas, priėmė maršalo 
Stalino pakvietimą atsilan
kyti Maskvon, tuojaus pa-

Nereikėjo kažin kokio gal
vočiaus, )<ad atspėti, jog Švei
carija turės keisti gaires. Aki
plėšiškas Tarybų Sąjungos 
priešas premjeras Marcei Pi-
let-Golaz rezignavo. Federalė sklido kalbos Paryžiuje ir 
valdžia bandysianti užmegsti 
santykius su socialistiniu kraš
tu.

Tai Pilet-Golaz šaika 1922 
metais nužudė Tarybų Sąjun
gos delegatą Vorovsky, žmog
žudys Konrady buvo suimtas, 
bet tos pačios šaikos buvo iš
teisintas. Per visą tą laiką ta 
klika valdė Šveicariją. '-------
gal kiti atsistos jos priešakiu.

Sovietai Užtaiso Reples Budapestui
---------------------------—id _________________ a-------------------------

RYTINĖJE PRŪSIJOJE Raud. Armija Užėmė Jaszbereny AMERIKIEČIAI ANT- 
ŽEME DREBANTI NUO Tvirtovę ir 50 Kitų Gyvenamųjų ROJ VIETOJ |EJ);

Jankiai Jau tik už 
Mylios nuo Metzo 
Tvirtumos Centro

F-V*..

London. — Pranešimai iš 
rytų Prūsijos fronto teigia, 
kad siaučia ten įtūžę mū
šiai. Sako, “žemė dreba nuo 
sproginių; visa padangė 
liepsnoja ir griausmingi 
šauksmai liudija, kad Raud. 
Armija pirmyn žygiuoja iš
kelti pergalės vėliavą virš 
Berlyno.”

London, lapkr. 16.— So
vietų kariuomenė per žiau
rius trijų dienų mūšius gat
vėse užėmė hitlerininkų 
tvirtumą, Jaszbereny mies
tą ir geležinkelio stotį, už 
31 mylios į rytus nuo Buda
pešto, Vengrijos sostamies
čio.

Toliau į šiaurių rytus 
raudonarmiečiai paėmė Ko- 
eroemą ir Harsany, 8 my
lios į pietus nuo Miskolco, 
penkto didžiausio Vengrijos 
miesto, geležinkelių ir plen
tų stebulės. Į pietų vakarus 
nuo Miskolco sovietiniai ka
riai pasiekė Fuezesabony, 
geležinkelių ir vieškelių 
mazgą. Žygiais šioje srityje

apeit Budapeštą iš šiaurių, nešama, jog Amerikos ka- pažygiavo
kaip kad jau apėjo iš pietų riai į šiaurius nuo Metzo pirmyn
rytų. .. | perėjo per sieną į Vokietiją tvirtumos miestą Metzą, o

Berlyno radijas skelbė toj vietoj, kur sueina Fran-:vjename punkte į pietus už- 
kad vokiečiai ir vengrai cijos, Luksemburgo ir Vo- 
taip atkakliai ginsią Buda- Įkietijos rubežiai. O Aache 
peštą, kaip naciai gynė Aa-ino srityje jankiai jau pir- 
cheną nuo amerikiečių. Imiau yra įsveržę 10 mylių

Neoficialiai pranešimai-iš į Vokietiją.
Maskvos sakė, jog praside-!----------------
da galutinasis mūšis dėl Bu-1 
dapesto užėmimo.

Londone, kad apie tą laiką, 
kada de Gaulle pasimatys 
su Stalinu, girdi, įvyks ben
dra konferencija tarp prez. 
Roosevelto, premjero Stali
no, Anglijos ministerio pir
mininko Churchillo ir gene
rolo de Gaulle. Churchillas 

Dabar jau pirmiau sakė, kad jo 
sueiga su Rooseveltu ir Sta
linu bus pirm šių metų pa- j 
baigos.

De Gaulle gegužės mene- •; 
sį, kalbėdamas Tunise, pa
reiškė, kad Francija turėtų 
po karo palaikyti sąjungą 
su “brangiąja ir galingąja

ėmė pozicijas tik už mylios 
nuo Metzo. Šiauriniame jo 
šone jankiai išmušė nacius 

i iš punktų už pusantros my
lios, nuo Metzo. O į vakarus 
nuo Metzo jie apėjo ir už-

daug aiš
ki aidą jį

Chinijos

Neužilgo turės eiti velniop 
ir Ispanijos diktatorius Fran
co. ženklai jau per 
kūs. Anglija daro 
glostydama.

Kažin kaip ilgai
diktatoriumi bus gen. Chiang 
Kai-shekas? Dabar jau aišku,, 
kad jo klika neveda karo prieš! 
japonus taip, kaip reikėtų ves
ti. Ji daugiau susirūpinus ga
lios išlaikymu savo rankose ir 
kova prieš savo komunistus, 
negu sumušimu Japonijos.

Kada nors tuo reikalu labai 
rimtai su Chiang Kai-sheku 
turės pasikalbėti Anglija. 
Amerika ir Tarybų Sąjunga.

Planai dėl suvaldymo Vo
kietijos po karo dygsta, kaip 
grybai po lietaus. Užteko, kad 
jinai surengė dvi pasaulines 
skerdynes. Turi būt galas vo
kiečių siautimui pasaulyje. Ne 
tik Hitleris, bet visa tauta ir 
visa šalis turi imti atsakomy
bę.

Taip kalba visi, kuriems tik
rai rūpi Vokietijos tikras nu
ginklavimas, kad jinai nieka
da nebegalėtų sukurti pasauli
nį gaisrą.

Mūsų valstybės- iždininkas 
Morgenthau pasiūlė iš Vokie
tijos atimti stambiąją pramo
nę. Ją galima išdalinti tiems 
kraštams, kuriuos šiame kare 
vokiečiai sunaikino.

Iš sykio prieš tą planą buvo 
didžiausias kačių koncertas. 
Negalima, buvo šaukta, Vokie
tiją paversti žemdirbystės 
kraštu!

Bet štai mūsų kongresinė 
komisija, vadovaujama Kilgo
re, paskirta tyrinėjimui būdų 
Vokietiją suvaldyti, irgi duo
da tokį pat pasiūlymą.

William B. Ziff parašė kny
gą “The Gentlemen Talk of 
Peace.” Joje jis irgi sako, kad 
Vokietijos stambioji pramonė 
turi būti išvešta ir atiduota nu
skriaustiems kraštams.

Kol Vokietija turės tą pra
monę, tol niekas jos nesulai
kys nuo trecio karo!

Ziff sako, kad dešimts mi- 
lionų vokiečių karių turi būti 
priversti daugelį 
prie atstatymo 
kraštų.

Taip veikiausia
Jei ne visai toks, tai labai pa
našus planas turės būti priim
tas.

metų dirbti 
sunaikintų

ir turės būti.

Bet yra tokių, kuriems jau 
(Tąsa 5-me puslapyje)

Metzo fronte jankiai pa
žygiavo dar 2 iki 4 mylių.

Bruzdėjimas Vokietijoj 
Prieš Nacius

Šveicarijos radijas iš Ziu- 
richo teigė, kad vakarinėje 
Vokietijoje išsivysto bruz
dėjimas prieš nacius, nors 
dar nėra atvirų išstojimų 
prieš hitlerininkų valdžią. 
Pastebėta betvarkės ženk
lai Halle ir Cologne miestų 
srityse. Darbininkai bėgioja 
iš fabrikų, naudodami . bile 
priekabę, kad gręsiąs ame
rikiečių bei anglų užpuoli
mas iš oro.

Franko Nebus Priimtas 
Į Taikos Derybas

London. — Anglijos val
džia atmetė Ispanijos dikta
toriaus Franko prašymą 
priimt jo atstovus į taikos 
derybas po karo.

Ispanijos fašistų radijai 
dar tebegiria nacius, peikia 
Anglijos ir Amerikos demo
kratijas ir nuolat kursto 
prieš Sovietus.

HITLERIS VYKSIĄS 
JAPONIJON

London. — Pasklido gan
dai, kad Hitleris planuojąs 
orlaiviu lėkti bei didžiuliu 
submarinu plaukti į Japo
niją pasitart su japonų im
peratorium Hirohito.

Angly Submarinai Nu
skandino dar 24 

Japony Laivus
London. — Anglijos sub- 

marinai nuskandino dar 23 
japonų transporto laivus ir 
vieną karinį laivuką ir su
žalojo tris kitus priešų lai
vus jūrose ties Indija. Ang
lų submarinai taip pat bom
bardavo japonus Car Nico
bar saloj, Bengalijos Įlan
koj.

Anglų laivyno ministerija 
praeitą šeštadienį pranešė, 
kad jų submarinai Toli
muosiuose Rytuose sunaiki
no 45 Japonijos laivus. Tai
gi viso per penkias šešias 
dienas anglai ten nuskandi
no 69 japonų laivus.

CHURCHILL SAKO, ANGLAI 
TURĖS ATGRIEBT BIZNĮ 
London, lapkr. 16.—Ang

lijos premjeras Churchillas 
sakė seime, jog po Vokieti
jos sumušimo Anglija su
burtomis jėgomis puls japo
nus, bet tuo pačiu laiku dės 
visas pastangas atgriebt 
pasaulinę prekybą, kurios 
anglai neteko karo metu. 
Nelaukiant galutino Japoni
jos sumušimo, Anglija 
stengsis kuo daugiausiai 
savo dirbinių išgabent par
davimui į užsenių rinkas, 
pareiškė Churchillas.

■■ :____
AMERIKOS KARIAI MA- 

PIA SALOSE
Filipinai.— Nedidelis bū

rys amerikiečių įsiveržė į 
Mapia saliukes, apie 150 
mylių Į šiaurius nuo Nau
josios Guinejos vakarinio 
pakraščio.

Laivais iš Vladivostoko 
nugabenta 2,000 tonų 
valgiiĮ ir kitų reikmenų a- 
merikiečiams belaisviams 
Japonijoj.

50 gyvenamųjų vietų, tarp i 
kurių yra 10 geležinkelių 
stočių — Emoed, Haves, 
Barlag, Mende ir kitos.

PASIBAIGĖ LĖKTUVU 
MOTORU STREIKAS

HITLERIS IR GOERIN- 
GAS KVAILIOJU

i, padarydami juos 
faktinai beverčiais naciams 
dėlei Metzo gynimo. Iš 
šiaurvakarių ir pietų ame
rikiečiai taip aprietė Metzą, * 
kad vokiečiam teliko 7 my- 

ilių spraga pasitraukti į ry
tus. Naciai iš šiaurių des- 

jperatiškai kontratakavo ir 
kiai išmušė vokiečius iš Ba- Pykinai atgiiebė kai ku-4 
ronville, Gueblingo ir kitų įnuos punktus, 
gyvenamųjų vietovių.

Paryžius. — Trečioji A- 
’! merikos armija į šiaurius 

nuo Metzo užėmė Feves ir • 
Semecourtą; į pietų rytus i 
nuo Metzo tvirtumos jan-| i

t

Paterson, N. J. — Valdi
nė Karo Darbų Komisija, 
pasišaukus į Washingtoną 
vadus Wright lėktuvų kor
poracijos darbvedžių (for- 
manų) streiko, liepė tuojau 
atšaukti tą streiką; o jeigu 
ne, tai valdžia panaudos vi
są savo galią prieš juos.

Tada David G. Newcomb, 
nepriklausomosios darbve
džių unijos pirmininkas, ir 
kiti vadai pasižadėjo negai
šuojant pašaukt savo bend
rus atgal darban.

Bestreikuojant 1,800 darb
vedžių, kompanija uždarė 
savo fabrikus ir visiem 32 
iki 35 tūkstančių darbinin
kų. Samdytojai sakė, kad 
be formanų, girdi, negali
ma būtų tinkamai statyti 
tokius sudėtinius inžinus, 
kaip B-29 milžiniškiems 
bombanešiams.

London. — Neseniai pa
bėgę iš Vokietijos žmonės 
tvirtina, kad Hitleriui suirę 
nervai beveik iki pamišimo; 
o Goeringas, kurį Hitleris 
buvo pasiskyręs savo įpėdi
niu, taip pat kvailiojąs.

Kai kurie nacių vadai 
stengiasi permainyt savo 
veidus per operacijas, kad 
ateisiantiej talkininkai jų 
nepažintų. Kiti žymūs hitle
rininkai nežinia kur dings
tu, iš anksto slapstydamiesi.

NACIAI ATGRIEBĖ
PELTRE

Paryžius, lapkr. 16. — 0- 
ficialiai patvirtinta, kad vo
kiečiai per desperatiškas 
atakas atgriebė nuo ameri
kiečių Hubert fortą ir Pel- 
tre kaimą, į vakarus ir pie
tus nuo Metzo.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
Stripeika, G. Kudrika, Elizabeth ....

Svinkūnienė, Waterbury ..................
P. P. Pilėnas, Philadelphia ....................
A. Balčiūnas, Brooklyn.................. .
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne.............
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester .............
ALDLD 2 kp., So. Boston........................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrence-Nashua 
Ig. Urbonas, Great Neck ........................

V. J. Stankus, Easton.............................
(Tąsa 5 puslapy j)
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Toliau į pietus Septintoji IciįlzvtzJ MzlFl’li’i V1C51 merikos Armija išvien su Įoanyia įlavinu ifioaAmerikos Armija išvien — 
francūzais nubloškė vokie
čius iki 5 mylių atgal linkui 
Belforto Spragos ir atvada
vo 10 miestelių ir kaimų.

Londono dienraštis Ex
press rašo, kad Airijos val
džia gal priglaustų net Hit
lerį nuo talkininkų.

PRALAUŽTAS VENGRU IR 
VOKIEČIŲ FRONTAS

Berlyno radijas pripaži
no, kad Raudonoji Armija 
pralaužė vokiečių - vengrų 
linijas už desėtko mylių į 
rytus nuo Budapešto, Veng
rijos sostamiesčio. Naciai 
teigia, kad Sovietai galin
gai atakuoja juos iš tos pu
sės, linkui Budapešto.

Holandijoj Anglai Atmetė Na
cius Kelias Mylias Atgal
Paryžius. — Antroji ang

lų armija pietiniai-rytinėje 
Holandijoje pažygiavo ke
turias mylias pirmyn per 
pelkes į pietus nuo Noorden 
kanalo, linkui Vokietijos ru- 
bežiaus. Niekur anglai ne
susidūrė su kietu pasiprie
šinimu iš nacių pusės.

Šveicarijos radijas sakė, 
kad to krašto valdžia atme
tė reikalavimą pripažinti 
komunistus teisėta partija.

Vokiečiy Kariuomenę
London. — Berlyno radi

jas paskelbė, kad nacių va
dai išleido įsakymą būtinai 
visus Vokietijos kareivius 
mokyti hitlerinio “mokslo” 
ir naciškos disciplinos. Pir- 
miaus kareiviai armijoj bu
vo paliuosuojami nuo ryšių 
su nacių partija, o dabar jie 
visi verčiami glaudžiai susi
riši su ja.

Portugalija Gal Priims 
Ašies Piktadarius

Washington. — Į Jungti
nių Valstijų reikalavimą 
nepriimt fašistų Ašies karo 
kriminalistų, P o rtugalijos 
valdžia taip neaiškiai atsa
kė, jog paliko savo duris 
atdaras kariniam nacių ir 
italų kriminalistam.

Atkirsta 3,000 Japony 
Leyte Saloje

Filipinai.— Amerikos ka
riuomenė Leyte saloje at
kirto 3,000 japonų ir naiki
na juos ties Limonu, 20 
mylių į šiaurius nuo Ormoc 
uostamiesčio.

Anglų lakūnai vėl bom
bardavo Berlyną.

Aukštas Sovietų Karininkas Pareiškė, jog Užpuolike Japonija Prakiša Karą
Maskva. — Pulkininkas 

Ivan Tolčenov, Raudonosios 
Armijos veteranas ir kari
nis specialistas, viešoje kal
boje priminė, kad Japonija 
ne tik iš pasalų užpuolė A- 
meriką, bet japonai kelis 
kartus puolė ir Sovietų že
mę, persimesdami per jos 
rubežių 1939 m. Japonai bu-

t
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vo stipriai atmušti, tik ta
da jie liovėsi atakavę $o- 
vetinius pasienius, sakė 
pulk. Tolčenovas. Tarp klau- 
sovų buvo ir japonų ir kitų 
kraštų korespondentai. Tik 
dėka taikios Sovietų politi
kos tada neišsivystė didelis 
karas tarp Sovietų Sąjun
gos ir Japon., pridūrė jis.

VftiiitfMhi

Raud. Armijos Ekspertas Priminė, kad Japonai ne tik Pa
salomis Užpuolė Ameriką, bet ir Sovietus Užpuldinėjo

(Devyniomis dienomis 
pirm Tolčenovo kalbos, mar
šalas Stalinas nurodė į Ja
poniją ir Vokietiją, kaipo 
užpuolikų pavyzdžius. Ja
ponijos radijas tada šnekė
jo, kad Stalinas įžeidęs Ja-

poniją, nors Sovietai turi 
nepuolimo sutartį su Japo
nija.)

“Dabar išsivysto svarbūs, 
nepalankūs karo įvykiai Ja
ponijai”, tęsė pulldninkas 
Tolčenovas. Amerikiečiai y-

H------------------------------------
ra įsiveržę į Filipinus ir 
mūšiai eina vis smarkyn.”

Japonam buvo pavykę 
užmt Filipinus todėl, kad 
jie ten permetė 150,000 savo 
kariuomenės prieš 40,000 
amerikiečių iš viso, pastebė
jo Tolčenovas:

“Nors sunku pranašauti 
veiksmų pasėkas Filipinuo-

se, bet talkininkai gerai 
juos priruošė ir galima 
spręsti, kad jie laimės. So
vietų Sąjunga, kuri savo 
fronte sulaikė didžiausias 
Vokietijos jėgas, tuomi da
vė talkininkams gana laiko 
pasiruošti Pacifiko Vande
nyne” (prieš japonus).

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Prezidento Inauguracija Bus 
Paprasta

1945 m. sausio 20 d. bus inauguruotas 
(įvesdintas) prezidentas Rooseveltas sa
vo ketvirtajai tarnybai. Inauguracijos 
ceremonijos, tačiau, bus sumažintos iki 
minimumo. Paties prez. Roosevelto pa
tvarkymu, nebus jokių masinių manifes
tacijų, kurios atžymėdavo kai kurių pre
zidentų inauguracijas praeityje. Pati 
prisiega, kurią prezidentas ir vice-pre- 
zidentas turės priimti, bus atlikta ne 
kongreso rūmų priešakyj, bet pietinėse 
Baltojo Namo gonkose.

Sakoma, praeityje vyriausybei inau
guracijos ceremonijos lėšuodavo po $25,- 
000, gi sekamais metais jos lėšuosiančios 
ne daugiau, kaip $2,000.

Tenka ir tą žinoti, jog į Washingtoną 
inauguracijos ceremonijoms suvažiuoda
vo keliolika tūkstančių žmonių iš visų 
šalies kampų ir jie ten išleisdavo mili
jonus dolerių toms ceremonijoms. Dabar

Atsižiūrėdamas į tai, kad mes gyve
name karo laikus, prezidentas Roosevel- 
tas taupo lėšas, kur tik jos galima sutau
pyti, duodamas gražų pavyzdį kitiems.

b

Taip, Dar Turėsime Ilgą Karą,
Aną dieną New Yorke kalbėjo kapito

nas E. V. Rickenbacker, dėstydamas sa
vo pažiūras apie karą. Jis mano, jog 
mūsų kraštas dar turi gerokai pasispau
sti, susiveržti diržus ir pasirįžti, nes ka
ras dar bus ilgas. Su Vokietija karas ga
li lengvai tęstis, kapt. Rickenbackerio 
nuomone, iki sekamo pavasario arba va
saros. Na, o paskui su Japonija mūsų 
karas gali tęstis nuo lį iki 3-jų metų!

Tenka sutikti su kapitono pastaba: 
karais gali dar ilgai tęstis, — tiek pat, 
kiek jis tęsėsi. Tai, žinoma, priklausys 
nuo visos eilės sąlygų.

Labai kvailai pasielgė tūla komercinė 
spauda praeitą vasarą, kada ji pradėjo 
pniekti straipsnius ir “žinias”, skelbian
čias, būk mūsų karas su Vokietija gali 
baigtis už mėnesio-kito. Tai buvo tais 
laikais, kai gen. Eisenhowerio armijos 
taškė vokiečius Franci j oje. Tūla spauda 
skelbė žinias apie greitą karo užbaigimą 
tuo sumetimu, kad žmonių opiniją nus
tatyti už republikonų kandidatą į prezi
dentus.

Prezidentiniai rinkimai jau praėjo.
Taigi visos mūsų krašto žmonių pa

stangos privalo būti koncentruojamos 
karui laimėti!

H

Izolacininkų Spauda ir Rinkimai
Chicagos dienraštis Vilnis rašo:

Illinois republikonuose buvo labai į- 
sitvirtinus mintis, kad karjerą pada
rys tik tie iš jų, kuriuos palaimins ir 
užgirs McCormicko “Tribune”.

Dabar prasidės atbulinė. McCormi
cko palaiminimo pradės bijoti kaip 
prakeiksmo.

Du vyriausi “Tribune” gizeliai, Ly
ons ir Day, pasiųsti šiukšlynan. Gu
bernatoriaus Green’o mašina aplamdy
ta. Green’as šiaip-taip atsikasė iš griū
vėsiu.

Chicagos “Sun” ir “Daily Times” 
sako republikonams: Gelbėkitės nuo 
McCormicko.

* Ryšium su tuo, ką iškėlė Vilnis, būtų 
gerai, jei atsirastų kas nors, kuris pa
studijuotų vieną dalyką: Jeigu žmonės 
neseka tam tikrų laikraščių editorialinės 
politikos, tai kam jie juos skaito?

£tai pora pavyzdžių: Chicagoj gyvuo
ja izolacininkų “Tribune”, o New Yorke

— “Daily News”. Abu labai giminingi 
dienraščiai ir abu. turime pripažinti, 
plačiai skaitomi. “Daily News 
siekia, kaip skelbia pats dienraštis, 2,- 
125,000 kopijų šiokiomis dienomis, ir 3,- 
900,000 sekmadieniais. Chicago “Tribu
ne” taipgi turi aukštą tiražą.

Abejojame, ar buvo kitas tokis Ame
rikoje laikraštis, kaip “Daily News”, 
kuriame būtų išspausdinta tiek daug ne
švarios propagandos prieš prezidentą 
Rooseveltą ir tuos, kurie jį rėmė. Viskas, 
kas buvo melagingiausio ir negražiau
sio, buvo sudėta “Daily News” špaltose 
ir su gražiais apdailinimais pateikta 
skaitytojui. Toks turtingas dienraštis 
kaip “Daily News’” turėjo užtenkamai 
ištekliaus palaikyti šimtus propagandis
tų miestų gatvėse ir farmose. Tie pro
pagandistai varė savo propagandą prieš 
Rooseveltą. Jie neva rinko iš žmonių 
šiaudinius balsavimus, neva atliko tą 
viską “nepartiniai”, bet ištikrųjų dirbo 
kiek drūti už poną Dewey. “Daily 
News” šiaudinis balsavimas parodė, būk 
New Yorko valstijoj dauguma žmonių- 
balsuotojų stovi už Dewey, o ne už Roo
seveltą !

Silpnesnės valios žmogus, paskaitęs 
Daily News “žinių” straipsnių ir šiau
dinių balsavimų pasekmių, tuojau galėjo 
matyti, jog viskas eina ant šono, jog pre
zidentas Rooseveltas ’rinkimus būsiąs 
prakišęs republikonams.

Betgi viskas išėjo atbulai! “Daily 
News”, propaganda, agitacija nuėjo per
niek. (Tenka atsiminti, jog New Yorke 
šiam dienraščiui gražiai padėjo Hearsto 
du dienraščiai, republikonų “Sun”, “He
rald-Tribune”, ’’World-Telegram, “The 
Wall Street Journal”, ir kt. Jei sudėsime 
visų šitų laikraščių cirkuliaciją - tiražą į 
krūvą, tai surasime, kad ją skaito koki 
šeši milijonai žmonių kasdien.)

Pasirodo, jog žmonės, skaitą tokius 
laikraščius, kaip “Daily News”, skaito 
juos savotiškais išskaičiavimais, neimda
mi iš jų patarimų, jokių politinių pamo
kų.

Panašiai, atrodo, esama ir su Chicago 
“Tribune” ir su visa kita izolacininkų 
komercine spauda.

Milžiniškas angliškų Amerikos laikra
ščių daugumas rėmė p. Dewey, buvo nu
sistatę prieš Rooseveltą ir nesigailėjo 
vietos šmeižtams prieš prezidentą Roo
seveltą. Bet milžiniška Amerikos žmonių 
dauguma yra nusistačiusi už prezidentą 
Rooseveltą!

Tenka, pastebėti, jog žmonės imasi po
litinius patarimus tik iš pažangesnės 

spaudos ir, apskritai, rimtesnės spaudos.
Tokiame New Yorke “Daily Worke- 

ris” šiandien dažnai gali vienu ar kitu 
politiniu klausimu suagituoti nemažiau 
žmonių, negu kuris kitas izolacininkų 
dienraštis, nors pastarasis gali turėti žy
miai didesnį tiražą. Kodėl? Todėl, kad 
“Daily Workerio” skaitytojas yra “kito
kios medžiagos” žmogus. Jis skaito ne 
tik žinias, bet ir editorialus; jis skaito 
kolumnistus, jis skaito ir skaitydamas 
jaučia, jog tą, ką jam sako šis dienraš
tis, jis turįs atsakyti kam nors kitam, 
savo draugui, kaimynui arba darbinin
kui, su juo viename fabrike, prie vieno 
benčiaus dirbančiam.

Pas lietuvius mes irgi turime tam pa
vyzdžių. Toje pačioje Chicagoje eina du 
dienraščiai: Vilnis ir Naujienos. Pasta
rosios gali rašyti ir draskytis beagituo- 
damos už ką nors, jos rezultatų mažai 
gaus, nes tie, kurie skaito Naujienas (su 
labai mažomis išimtimis), neseka ir ne
paiso to, ką jos rašo editorialuose, —ne
kreipia dėmesio į juos. Na, o Vilnies 
skaitytojas (su. mažomis, mes manome, 
išimtimis) skaito visą Vilnį, seka jos 
patarimus, nurodymus, aiškinimus ir tą 
viską paskui bando perduoti kitiems 
žmonėms.

Būtų gerai, jei kas nors ta tema para
šytų platesnį ir išsamesnį straipsnį.

” tiražas

Anglai Siųs Tarybų Sąjungon Sa
vo Parlamentarinę Misiją

Žinių agentūra ONA skelbia, jog ne
užilgo Anglijos parlamentarinė misija 
vyksianti į Tarybų Sąjunga susipažinti 
su tuo krašto gyvenimu. Misiją sudary
sią visokių politinių grupių žmonės.

Tokios misijos žygis, be abejo, suce
mentuos labiau taip Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos politinius ryšius.

Vėliau Anglijos Darbo Partija žada 
siųsti savo misiją į Tarybų Sąjungą.
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Gen. Joseph W. Stilwell, 
buvęs komandierius J. V. gin
kluotų jėgų China-Burma-In- 
dia karo teatre. Jo atšaukimas 
iškėlė aikštėn įkaltinimų, kad 
Chiang Kai-shek’o vyriausybės 
Chungking’e atsisakymas duo
ti demokratines teises žmo
nėms ir nuimti blokada nuo

a. /
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jų silpnina karą prieš Japoni-Į

Naminis Frontas
Turintiems Leidimus Teikiama 

Pagalba Automobilių 
Suradime

WASHINGTON AS. — Kai-1 
nu Reguliavimo Įstaiga pakei
tė automobilių raci.jonavimo 
Įstatymą, kad galėtų padėti j 

i leidimų gavėjams automobilių I 
susiradime. Svarbiausias pa-1 
keitimas pasireiškia automobi-j 
lių pardavinėtojų pareiga iš-■ 
statyti sąrašus turimųjų par-! 
davimui 1942 metų automobi-j 
lių. Sąrašuose privalo būti su-i 
žymėta automobilių firma, rū
šis (coup ar sedan), serijos! 
numeris ir motoro numeris ir! 
ar automobilis naujas, ar pa-t 

(naudotas. Tuo atveju, jei au-j 
tomobilių pardavinėtojas netu- i 
ri 1942 metų laidos automobi- i 

: lių pardavimui, reikia ir apie 
tai iškabinti pranešimą. Pirk
liui atsisakius parduoti auto- 

| mobilį pirkėjui, turinčiam rei
kiamą sumą pinigų ir doku
mentus, gali būti uždrausta 
prekiauti bet kokiais dabarti
niu metu ar ateityje racijonuo- 
jamais automobiliais.

Lapkričiui Padangų Kvota 
Padidintą 250,000

WASHINGTON AS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, Karo Gamybos Vady
bos atskirta lapkričio kvota 
naujų automobilių padangų 
bus 1,850,000/Ši kvota dides
nė už spalių i mėnesio kvotą 
250,000. ; OWL

HITLERIS PAMIŠĘS?
London, lapkr. 15. —Ofi

cialiuose Lopdono rateliuo
se tvirtinama, kad Hitleris 
arba sunkiai serga, arba y- 
ra pamišęs; tjOdel ir vyriau
sias nacių armijos koman
dierius dabar esąs korikas 
Himmleris, nacių žandarų 
galva.

-te
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Ne slaptas balsavimas. Visi 
žinojo, kad Sidney Hillman, 
CIO Politinės Veiklos Komite
to pirmininkas, balsuos už 
Rooseveltą.
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JUOZAS ŽIUGŽDA.

(Daugiau bus)
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Vakarinių Lietuvių Tautos 
Sienų Klausimu

Raudonoji Armiją nesulaikomai veja 
vokiškuosius grobikus, kasdien .išvaduo
dama šimtus naujų Tarybų žemės gyve
namųjų vietovių „ir naikindama hitleri
nių plėšikų gaujaš. Prancūzijoje ir Itali
joje Amerikos ir Anglijos kariuomenės 
vaduoja iš hitlerininkų Vakarų Europos 
tautas ir griauna hitlerininkų galybę. 
Artėja diena, kada sąjunginių tautų jė
gos galutinai palauš hitlerinę Vokietiją 
ir pribaigs fašistinį žvėrį jo paties urve. 
Tarybų Sąjungos tautos ir kitos laisvę 
mylinčios kautos, savo pečiais pakėlu
sius visus hitlerinio žvėriškumo baisu
mus, sudėjusios daugybę aukų kovoje 
dėl savo laisvės prieš fašistinius grobi
kus, pateiks vokiškiesiems grobikams 
savo sąskaitas už sudegintas sodybas, už 
išgriautus miestus, fabrikus, įmones, už 
sunaikintas kultūrines vertybes, už vai
kų ir motinų ašaras, už nužudytus kū
dikius, moteris, senelius.

Drauge su kitomis Tarybų Sąjungos 
tautomis hitleriniams okupantams pa
teiks savo sąskaitą ir lietuvių tauta. Ji 
pateiks vokiškiesiems grobikams milži
nišką sąskaitą už banditiškai sugriautą 
gražią įsiklestėjusią tarybinio gyvenimo 
kūrybą, už kraugerišką daugiau kaip 
trejų metų okupaciją su visais jos bai
sumais, žmogžudystėmis, mokyklų ir vi
sos tautinės kultūros naikinimu; pateiks 
lietuvių tauta sąskaitą ir už tas kruvi
nas skriaudas, kurias padarė jai plėši
kiški hitlerininkų pirmatakai— krauge
riai kryžiuočiai, kraujo ir ugnies verpe
tuose paskandinę ir paskui pavergę va
karines lietuvių gimines, vienas jų visai 
sunaikindami, o kitas, susispietusias va
dinamosios Mažosios Lietuvos plotuose, 
pasmerkdami 700 metų žiauriai vokiškų 
dvarininkų, valdininkų ir žandarų prie
spaudai. Lietuvių tautos sąskaita pasi
reikš ir tuo, kad ji išties savo ranką į 
tas nuo amžių lietuviškas žemes, kurias 
prieš 700 metų pagrobė vokiški plėšikai 
riteriai kryžiuočiai ir kurios iki šiol iš
laikė savo lietuvišką charakterį, kuriose, 
nepaisant žiauriausio 700 metų vokiečių 
jungo, išsaugota lietuvių kalba, išsilaikė 
lietuviškas tautinis elementas. Tos že
mės, etnografiniu, istoriniu, kultūriniu 
ir ekonominiu atžvilgiu organiškai nuo 
senų laikų suaugusios su visa Lietuva 
ir tik grobiškai vokiečių atplėštos nuo 
jos, atitvertos dirbtiniu žandarišku už
kariautojų vokiečių kordonu, yra Mažoji 
Lietuva.

Tad šiandien yra svarbu prisiminti 
tos vokiečių pavergtos ir savo išlaisvini
mo laukiančios Mažosios Lietuvos isto
riškai susidariusį būvį ir arčiau pažint 
tas ribas, kuriose reikia j ieškoti vakari
nių lietuvių tautos sienų ir kuriomis tu
rėtų ‘konkrečiai pasireikšti lietuvių tau
tos sąskaita vokiškiesiems okupantams 
lietuviškų žemių atžvilgiu.

Vidurinių amžių vokiškieji grobikai 
kryžiuočiai po daugelio metų (1230- 
1283) žiaurių kautynių ugnimi ir kala
viju palaužė atkaklų vakarinių lietuvių 
giminių pasipriešinimą, paskandino 
kraujuje jų veržimąsi į laisvę, gana žy
mų kiekį lietuvių giminių su jų žemė
mis atplėšė nuo bendro gyvo Lietuvos 
kūno. Lietuviškos žemės prie Baltijos 
jūros tarp Nemuno, abipus jo žemuti
nės dalies, iki Vislos—Šalavonija, Na- 
dravija, Sambija, Natangija, Galindija, 
Sūduva ir kt., kuriose nuo senų laikų 
gyveno lietuviai ir lietuviška prūsų gi
minė, buvo vokiškųjų grobikų pavergtos, 
žiauriai apiplėštos, nuniokotos. “Pavyz
dys to sunaikinimo, kokį jie (kryžiuo
čiai) yra padarę,—sako K. Marksas,— 
yra Sūduvos gyventojų likimas Prūsijo
je; į XIII amžiaus pabaigą klestėjusi 
šalis buvo paversta į tyrumą, vietoje 
kaimų ir įdirbtų laukų rados miškai ir 
klampynės, gyventojai buvo dalimi iš
vesti, dalimi priversti išsikraustyti į 
Lietuvą1.”

Šias nuniokotas ir pavergtas lietuvių 
žemes, lietuvių tautos istorijoje žinomas 
daugiausia Mažosios Lietuvos vardu, 
vokiškieji grobikai nuo pat pirmųjų sa
vo valdymo metų stengėsi visiškai suvo
kietinti, 
daugelį

ėmėsi tas žemes kolonizuoti vokiškais 
atėjūnais. Iš vienos pusės, jie statydino
si miestus daugiausia buvusiose lietuvių 
didesnio susitelkimo vietovėse, ir tuose 
miestuose, be savo kariškų įgulų, leido 
kurtis ir gyventi tik vokiškiems pirk
liams, valdininkams ir tt. Lietuviams 
apsigyventi miestuose buvo griežtai 
draudžiama. Taip su laiku rados grynai 
vokiški miestai: Klaipėda (vokiečių pava
dinta Memel), Tilžė (Tilzit), Ragainė 
(Ragnit), Gumbinė (Gumbinen), Įsru
tis (Insterburg), Karaliaučius (Koe- 
nigsberg) ir kt. viduryje grynai lietu
viškų sodybų lietuviškoje žemėje. Tai 
buvo vienas vokiškosios kolonizacijos ke
lias—steigimas grynai vokiškų miestų.

Drauge su vokiškų miestų steigimu 
vokiečiai kurdino lietuvių žemėse vokiš
kų žemvaldžių dvarus ir vokiečius vals
tiečius, suteikdami ir pastariesiems 
įvairių lengvatų. Vokiečiai valstiečiai 
buvo laisvi, turėjo teisę panorėję kurtis 
ir mieste, gaudavo geriausias žemes, nuo 
kurių būdavo nuvaromi lietuviai.

Taip jėga, smurtu plėsdami vokišką 
elementą tarp lietuvių, kryžiuotiškieji 
užkariautojai visokiais būdais stengėsi 
dar labiau pažeminti lietuvius, sunai
kinti jų ekonominę ir tautinę reikšmę, 
paversdami juos beteisiais baudžiaunin
kais, turinčiais vergiškai dirbti vokiš
kųjų žemvaldžių dvaruose, sugrobusiuo
se geriausias lietuvių žemes. Dar dau
giau. Kartą atidavęs lietuviškas žemes 
vokiškiems žemvaldžiams, ordinas įsta
tymų ir įsakymų keliu taip tvarkė tas 
žemes, kad jos niekad negalėtų patekti 
lietuviams ir kad tuo būdu lietuvių eko
nomika niekad negalėtų kilti. “Ordino 
įstatymai nustatė,—rašo XIX a. vokie
čių istorikas,—kad nė viena vokiškos že
mės pėda nepereitų vietiniams gyvento
jams. Jiems netgi nebuvo leidžiama mo
kytis amatų, ne tik verstis jais2.”

Sunaikinę gana aukštą buvusią lietu
vių giminių kultūrą/ vokiškieji užka
riautojai ne tik nieko nepadarė jų kul
tūrai pakelti, bet, atvirkščiai, stengėsi 
užkirsti lietuviams bet kokį galimumą 
savai kultūrai ugdyti. Apie kultūrinio 
gyvenimo likimą vokiečių užgrobtose lie
tuvių ir slavų žemėse teisingai rašo rusų 
istorikas:

“Vokiečiai nieko nepadarė vietinių 
gyventojų švietimo atžvilgiu nei Prūsi
joje, nei Pamario žemėje po riterių neli- 

. ko nė mažiausių pėdsakų rūpinimosi 
švietimu. Vietoje mokslo su atėjūnais 
skverbėsi į žmonių mases prietarai ir 
niektikybės, o taip pat ir ydos. XIV ir 
XV a. vokiečių žemėje ėmė plisti pabai
siška raganų naikinimo teorija. Viena iš 
pražūtingiausių teutonų įtakų buvo iš
plitimas žmogžudybių3.”

Vykdydami tokią fizinio, ekenominio 
ir kultūrinio lietuvių tautos naikinimo 
politiką, kryžiuočiai tarėsi visiškai su
naikinsią lietuvius. Betgi lietuvių kūry
binės jėgos, išugdžiusios turtingą, gra
žią liaudies poeziją, parodžiusios tiek 
drąsos ir atkaklumo kovoje su vokiškai
siais grobikais, nesidavė nustelbiamos. 
Tiesa, vakarines lietuvių sritis vokiečiai 
pirmiau užkariavo, anksčiau pradėjo ten 
savo kolonizaciją, intensyviau ją vykdė 
ir iš viso plačia žudynių banga naikino 
lietuvių gimines. Tai tose srityse ir lie
tuvių tautinis elementas buvo labai su
silpnintas jau pirmaisiais vokiečių val
dymo amžiais.

Betgi kita vokiečių užkariautų lietu
viškų žemių dalis, nepaisant militarinio, 
ekonominio, tautinio ir moralinio vokie
čių smurto, išlaikė savo tautinį charak
terį ir išsaugojo jį iki mūsų dienų. To
kia išlaikiusia savo lietuvišką charakterį 
lietuviškų žemių dalimi reikia laikyti 
rytinius Prūsijos plotus maždaug iki 
Prėgliaus (Pregl) upės (su Karaliau
čium), žemutinės dalies jos intako Alės 
ir toliau į rytus—linija į pietus nuo Gel- 
dupės (Geldapės, Goldap). Šitas plotas 
ir pačių vokiškų Prūsijos valstybės or
ganų oficialiai ir toliau iki 1824 m.-bu
vo vadinamas “Lietuva,” o mokslinėje 
literatūroje žinomas Mažiosios Lietuvos 
vardu.

t,

Išnaikinę lietuviškose žemėse 
gyventojų, kryžiuočiai tuojau

ir Engelso Archyvas, Maskva, 1938 m.,1 Markso
V t., psl. 344 (rusiškas leid.).

.,t • 1

Woigt, Geschiehte, Preussens, t. VI, psl. 728.
3V. Bočkarev, Bitva pri Grunvalde i ėjo značenie 

dla slavianstva i Evropy, Zurnal M. N. P., 1916. VI., 
psl. 184.
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PADEKAVONES DIENA FORT ONTARIO 
-JOS REIKŠME AMERIKIEČIAMS

Gal nėra grupės žmonių 
Amerikos žemėje, kuriems Pa- 
dėkavonės Diena (Thanksgiv
ing) turės didesnės reikšmės, 
negu toms 982 aukoms nacių 
persekiojimų, kurie buvo at
gabenti Jungtinių Valstijų ar
mijos transportu iš Italijos 
koncentracijos stovyklų j lai
kiną buveinę Fort Oswego, 
New York. Tiems amerikie
čiams, kurie neturėjo progos 
išgyventi karo pavojų, bus sun
ku suprasti, ką reiškia nors 
laikina prieglauda Amerikos 
žemėje vyrams, moterims ir 
vaikams, kurie radosi išrauti 
iš savo namų Europoje, kurie 
matė’žudynes savo artimųjų, 
kurie buvo priversti slėptis ar
ba tapo įgrūsti į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas, š: 
grupė, Fort Ontario, kuri at 
stovauja daugelį šalių, yra tik
tai saujalė iš milijonų euro
piečių," kurie susilaukė pana
šaus likimo.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias puslapi®

SVEIKINIMAI IR DOVANOS LAISVES 
SIDABRINIO JUBILEJAUS PROGA >

lijoj žydų vaikai buvo paslėp
ti vienuolynuose, bažnyčiose ir 
panašiose vietose. Viena mote
ris, kuri dabar randasi Fort 
Ontario, turi pakvitavimą, ku
rį pasirašė du katalikui kuni
gai. Ji paliko su jais savo du 
vaikučius. Kvitoj parašyta: 
“šioj dienoj mes priėmėm iš 
jūsų dvi šventas dovanas. Mes 
meldžiame Dievo, jeigu Dievas 
duos, jas sugrąžinti jums, ka
da jūs to pareikalausite.”

Bendrai, mums, amerikie
čiam, šios grupės buvimas tarp 
mūsų per ateinantį Padėkavo- 
nės sezoną, turi svarbios reikš
mės. Jų padėjimas mums iš
ryškina pavojus ir tragedijas, 
kurias amerikiečiai išvengė. 
Visuomenei, kuriai didžiausias 
karo suvaržymas yra taupyti 
sviestą, mūsą ir gazoliną, gali 
būti sunku įsivaizduoti, kiek| 
kiti turi nukentėti. Pabėgėliai 
Fort Ontario gali padėti ame
rikiečiams įvertinti savo gerą 
padėtį ir daugelį dalykų, už 
kurios jie gali būti dėkingi.

i Bet šis turi savo atsakomybes. 
; Amerikiečiai gali gerai pagal- 
| voti šį Padėkavonės sezoną 
[ apie tas atsakomybes, kurias ' 
į mūsų padėtis deda ant mūsų.. 
Atsakomybę suprasti, ką ne-i

i laimingos tautos turėjo išgy-| ' 
. venti ir kaip mes galime jiems į 
Į padėti atsigauti. Kaip Vera 
Micheles Dean neseniai pa-

į reiškė Foreign Policy Buleti- 
| nui: “Užkariauti kontinento 
I žmones ir kiek mažiau britų, 
yra pergyvenę tokių baisių va-! 
landų, turėjo 1

i daug pagrindinių
| apie gyvenimą ir mirtį, kad jie j 

Dauguma šių atbėgėlių, ku- randasi toliau nuo mūsų šian-: 
rie randasi Fort Ontario, yra dibną, negu kad mes ir jie gy-| 
žydų kilmės, kurie daugiausia ventume skirtingais istorijos 
nukentėjo nuo Hitlerio tironi- i periodais. Jų karo meto kan- 
jos. Bet tarp jų yra ir katali-jčios turėtų tapti jų pokariniu 
kų, protestonų ir stačiatikių. į išganymu. Nes, netekę jokių 
Visi iš jų, pagal sutartį su! iliuzijų, priversti semti stip- 
Jungtinėmis Valstijomis, turės, rybės iš tų vertybių, kurių ti- 
grįžti atgal į savo šalis, kada ronai negali sunaikinti, jie ga
jos bus išlaisvintos.

Padėkavonė jiems nėra tik 
tai paprastos šventės diena. Jie , 
dėkoja, kad išliko gyvi, ir tas 
prasidėjo nuo pat jų atvyki-į 
mo dienos. Vieni iš jų atsiklau
pė, bučiavo Amerikos žemę, 
kiti verkė. Dar kiti negalėjo 
tikėti, kad jų persekiojimai' 
pagaliau pasibaigė. Vienas pa-! 
reiškė: “Aš nemaniau, kad ka-j 
da nors vėl galėsiu juoktis/ 
Praeitis per daug traginga.” • 
Beveik pas visus buvo aiškiai > 
matyti bado pasekmės; šimtų! 
neišmiegotų naktų, baimė mir
ties. Jie neturėjo pinigų nei jo
kių kitų reikmenų. Jie visi bu
vo apdriskę.

Mateušas ir Ona Dobi- Brooklyn, N. Y., J. N. Ku
lniai brooklyniečiai sveikina |durauskas, Worcester, 
Laisvę Jublėjaus proga, lin- Mass., V. Trakimas, Wor
ld jam gyvuoti ir padova- cester, Mass. Ant. Klimas, 
nojo $25. Dobinis pareiškė: 
“Jei sulauksiu dienraščio 
Laisvės auksinio Jubilė- 
jaus, aukuosiu $50.”

Walter ir' Elizabeth Skei- 
staičiai, iš Newark, N. J., 
prisiuntė $25 ir rašo: “Ne
galėdami visi dalyvauti 
dienraščio Laisvės Koncer
te, prisiunčiam dovaną 25 
metų sukaktuvėm mūsų 

įmylimo dienraščio Laisvės.”
S. Penkauskas prisiuntė 

$25 auką Laisvei nuo Liet. 
Literatūros Draugijos 7-to 
IApskr. iš Mass, valstijos ir 
[sveikina dienraštį Jubilė- 
ijaus proga.

Geras Laisvės prietelius 
L. Tilvikas iš Easton, Pa.,

1
Binghamton, N. Y., H. Šu
kienė, Binghamton, N. Y., 
M. Šalskis, Easton, Pa. V. 
Kiela, Worcester, Mass., J. ... 
Barkauskas, Manchester, 
Conn., Teofilė Lapinienė, 
Hudson, Mass., Margaret 
Mulerankienė, Hartford, 
Conn, V. Bullienė, Roches-

Newark, N. J
•>

Iš Hartford, Conn., atvy

Laisves Administracija.

Antrašas.

bu- 
ko- 
Po-

Pajūrio sargybos laivas LST-18, žinomas kaipo “Senis 18,” veteranas daugelio 
vandeninių veiksnių, ir vėl tarnauja įsiveržime i Leyte, Filipinuose. Užpakaly
je matomasis LST-202 taipgi turi garbingą rekordą. (U.S. Coast Guard photo 
per Federated Pictures).

Easton, Pa
Ką

sa-

Žmonės Kalbėjo Prieš Rin
kimus ir po Rinkimų

Du amerikonai kirpykloj su
sikirto dėl balsavimų už
lies prezidentą. Pirmas sako: 
—aš balsuosiu už Dewey (jie 

įtaria “Duji”). Antras pastebi: 
—Aha, tai tu balsuosi už Hit
lerį. Pirmas užsigauna ir pa- 

| šoksta su kumsčia, nagi pri- 
rodyk, už kokį Hitlerį, jeigu 
nenori, kad tavo nosis būtų 
suplota, tu, kalės vaike! An
tras atšauna: nesikarščiuok 
per daug, moku ir aš kumštį

Ii turėti daugiau ryžtingumo 
ir drąsumo sutikti pokarines 
atstatymo problemas, negu 
mes. Čionai, mūsų dabartinis 
saugumas žada būti ateities 
pavojus, ir ga|i būti, kad ka-

Išgyvenimai šių atbėgėlių | 
yra tokie baisūs, kad .pradėda
mi pasakoti jie dažnai sako: 
“žinau, -kad jums bus sunku 
tikėti.” Devynių metų berniu- i ruį pasibaigus, Europa ir Bri
kas matė savo tėvą ir tėvelius Danija atrodys mums lyg jos 
nušautus prieš pat jo akis.; pergyveno revoliuciją, kuri 
Dvidešimts pirmų metų mergi- Į mūs nepalietė, ne tik politinę, 
na, gimusi Berlyne iš lenkų te- bet ir dvasinę. Mes tada turė- 
vų, klaidžiojo po vakarų Eu- sime arba priimti tuos naujus 
ropą nuo 15 metų, pakol ji ‘ - ■ .................
tapo uždaryta Vichy francūzų 
koncentracijos stovykloje. Ji 
gulėdavo miškuose ir kalnuo
se, kentė alkį.

Keturiolikos metų vaikas, 
kuris norėjo tapti daktaru, sa
kė: “Nemanau, kad galėsiu 
būti daktaru, »es mano nervai' 
per daug pakrikę.” ši padėtis 
randasi pas tūkstančius varg
šų žmonių.

Bet jų išgyvenimuose randa
si pavyzdžiai narsumo ir gera
širdystės. Užimtuose kraštuo
se jie rado gynėjų ir draugų, 
kurie jiems gelbėjo net su ri
zikų dėl savo gyvybių. Jie pa
sakoja apie Francūzų Požemio 
užpuolimą ant traukinio, kuris 
buvo prigrūstas žydais. Jie bu
vo siunčiami iš Francijos į 
Lenkiją ir gal į pražūtį, šie da
liniai buvo išlaisvinti, pavalgy
dinti, priglausti ir net jiems 
tinkami dokumentai buvo pa
rūpinti.

Vėl papasakoja -apie majo
rus (burmistrus) 96 Belgijos 
miestų, kurie slaptai susirinkę 
nutarė atmesti nacių diskrimi
nacijos įstatymus. Dėl to Van 
der Mullenbruch, 
majoras, kuris sušaukė susirin
kimą, buvo deportuotas į Fran- 
ciją ir dingo. Bet Belgijos žmo
nės užtarė majorų nusistaty
mą.

Net ir daugelis italų karei
vių padėjo žydams išsigelbėti 
iš nacių nasrų. Dažnai jie juos 
įspėdavo, ir davė progos pa-i 
bėgti.

Francūzijoj, Belgijoj ir Ita-’

įsitikinimus, kuriuos jie nuka
lė savo kančiose, arba atmesti 
juos — ir gal tada tapsime 
tvirtove konservatizmo ir re
akcijos pasaulio akyse.”

čionai glūdi pavojus, apie 
kurį amerikiečiai turi pagal
voti šiais metais per šią Padė- 
kavonės šventę — pavojus, ku
rį mes galime išvengti, jeigu 
mes įvertinsime mūsų laimę 
dvasioje supratimo, nuolaidu
mo

Po $1.50: T. Markei, Nia
gara Falls, N. Y., A. Aude- 
jaitis, Royalton, Ill. K. Ta- 
!mošiūnas, Brooklyn, N. Y., 
J. Matusevičius, Waterbu
ry, Conn.

' Po $1.00: J. Gailiūnas, 
! Brooklyn, N. Y., Juozas 
Gustaitis, South Boston, 

■Mass., W. Gustas, Mar Lin, 
atvyko^ į Laisves jubilejirų !Pa > B shlaves, New York- 

S. Juknienė, 
Phila., Pa., M. Stakoff B’ 
klyn, N.' Y., A. Latickas. 
Coaldale, Pa., A. Kazokas, 
Shenandoah, Pa., John Ale- 
šiūnas, New Haven, Conn., 
Pranas Grikštas, Worces
ter, Mass., Simonas Damb
rauskas, B’klyn, N. Y., D. 
Praleika, Scranton, Pa. An
tanas Šimkus, Waterbury, 
Conn., Chas. Jaselun, Clyde, 
Canada, J. Klebonas, B’- 

jklyn, N. Y. Juozas Danišau- 
|skas, Wilkes - Barre, Pa., 
D. Valtienė, Rochester, N 

|Y. Sekami iš Easton, Pa. 
S. Daniel, Mrs. X. ; 
tuvos patriotė) El. ! 
nė, W. Lingvinas, 
Stankus.

Po 50c: Stella 
Ozone Park, N. Y., 

ider, Detroit, Mich., 
kanauskas, Springfield, Ill., 
B Lukoševičius, Washing
ton, Pa., K. Bielskis, Lynn, 

| Mass.
Širdingai dėkojame už 

puikią moralę ir gausią 
materialę paramą dienraš-

nevėžio apskr., Tuliūnų kaim., 
Užšalotų parapijos. Paliko nu
liūdime moterį Veroniką, po 
tėvais Rinkuniūtę, dvi dukte
ris, jau vedusias ir du sūnus, 
kurie yra Dėdės Šamo tarny
boje, du anūkus, švogerį Žu
kauską, du švogerius, Joną ir 
Stasį Rinktinus. Visi jie Lais
vės patrijotai ir skaitytojai. 
Kumpauskas turėjo daug gi
minių ir draugų, kurie jam su
nešė -daug gėlių ir skaitlingai 
palydėjo J kapus. Lai būna 
jam lengva šios šalies žemelė!
Aukavo Drapanas Nuo Karo 

Nukentėjusiems Lietuvos
Žmonėms

S. Kuląitis, K. Abakon, M. 
Eydukienė, J. Niekrašas, J. 
Butkus, E. Matonienė, M. Ga- 
mulčikienė, L. Jonikienė, J. 
Katinis, K. Pranevičienė, V. 
Murzienė, L. Tilvikas, V. Uni- 
kauskas. Visos drapanos nu
vežtos į mūsų centrą, Brookly- 
nan, lapkričio 12 d.

Visiems aukotojams 
Lietuvos žmonių vardu.

V. J. Stankus.

koncertą ir apdovanojo 
dienraštį su $10.

Daugiau stambesnių aukų 
gavome nuo A. Degučių iš 
Philadelphijos $10. W. Dek- 
snys, Stamford, Conn. $10. 
Dr. A. Butkus iš Chicagos

Kunigai ir Tautininkai Bijo
Bendro Lietuvos Šelpimo

Newark o Lietuvių Draugijų 
Konferencija dėl bendro lietu- 
vos žmonių šelpimo nesusitai
kė. Įvykusi šv. Jurgio Draugi
jos šaukta, draugijų atstovų 
konferencija, spalių 31 dieną, 
apkalbėjimui bendro Lietuvos
šelpimo klausimo, nedavė pa-!ko Juozas Beržinis ir Do- 
geidaujamų rezultatų. imininkas Navickis. Jiedu

Nepasisekimo priežastis bu-ia^U apdovanojo dieni aštį,
kiekvienas po $5.

Daugiau pasveikinimų ir 
finansinės paramos dien
raščiui gavome laiškais ir 
asmeniškai nuo sekančių 

! asmenų:
Po $5.00: B. Muleranka, 

Hartford, Conn., A. L. Be- 
kešiai, Rochester, N.Y.,Vin
cas ir Eva Stankevičiai, 
Baltimored, Md., Zenonis 
Stasiulis, Elizabeth, N. J., 
ALDLD Moterų Skyrius, 

Binghamton, N. Y., Mary 
Nixon, Hartford, Conn., 
Brooklyno Lietuvių Orga
nizacijos, J. ir O. Vogoniai, 
Philadelphia, Pa., Julia Git- 
tzus, Bedford, Mass.

Po $3.50: <" ~ '
Sprindale, Pa., J. Kanapec- 
kas, Midland, Pa., Helen 
Kvedaras, Bloomfield, N. 
J., A. Kuprionis, Philadel
phia, Pa., Chas. Gužauskas, 
Rochester, N. Y., Povilas 
Šiušąs, Worcęster, Mass., 
J. Krasauskas, Norwood, 
Mass., J. J. Gerdis, Berlin, 
Conn., D. Kasmauškas, 
Great Neck, N. Y., J. Nau
jokaitis, So. Boston, Mass., 
V. Mineika, Waterbury, 
Conn.

Po $3.00: P. ir O. Cibuls- 
kiai, Brooklyn, N. Y., P. 
Marcinkevičius, Great 
Neck, N. Y.

Po $2.50:
A. Švėgžda, Bridgeport, 

Conn., Joe Stanulis, Water
bury, Conn.

Charles Kriegzdis, Wor- 
ceste, Mass., $2.25.

Po $2.00: J. Steponaitis,

vo ta, kad p. Trečiokas, su ki
tais 8-niais savo pasekėjais, 
jau turėjd) suorganizavę kokį 
ten Bendrą L. š. Komitetą. Vi
sas tas jų komitetas ar komite
to skyrius, susidėjo iš 9-nių 
ypatų ir kiekviena ypata turė
jo kokį nors ciną arba titulą. 
Pavyzdžiui: pirmininkas turė
jo tris vice-pirmininkus, sekre
torius du pagelbininku, iždi
ninkas ir pagelbininkas. Vie
nu žodžiu, 9-ni žmonės ir visi 
devyni činovnikai.

Tie 9-ni činovnikai prieš 
konferencijos atidarymą atlai
kė kokusą ir konferencijai at
sidarius bandė savo komitetą 
įpiršti draugijų konferencijai.

Kadangi kokusas buvo at
laikytas, tai p. Trečiokui pate
ko konferencijos pirmininkavi
mo vieta, o Ig. Bečiui sekreto- 
riavimo. ■

Kas tik bandė nurodyti, kad 
jų komitetas neatstovauja visų 
Amerikos lietuvių bendro šel
pimo reikalo' ir . kad ne tik ne
šelpia Lietuvos žmonių, bet 
šelpia Lietuvos pabėgėlius- 
kvislingus, kurie sykiu su na
ciais engė ir kankino Lietuvos 
žmones, tai jei ne p. Trečio
kas, tai jo komiteto nariai kėlė 
triukšmą ir koliojosi, neduoda
mi užbaigti kalbos.

Nachališkiausiai toj konfe
rencijoj pasielgė kun. Kelme
lis, visaip niekindamas Sovietų 
Sąjungą. Tačiau konferencija 
sukilo prieš jį. Pasijuto žmo
gelis ,kaip kalioše besėdys. Pa
galiau prieita prie balsavimo. 
Pasekmės pasirodė: už jų ko
mitetą 16 balsų, prieš—18-ka.

Kuomet jų komitetas likosi 
atmestas, tai iš to komiteto na
rių duotas įnešimas uždaryti 
konferenciją, ant ko visi ir su
tiko.

Sietyno Choro delegatas 
vo pasiūlęs, kad į šelpimo 
mitetą įeitų visos srovės,
nas Trečiokas paaiškino, kad 
galima veikti kaip tik kas no
ri ir kaip geriausia išmano, 
bet pinigai turi eiti į jo komi
teto fondą, nes jis pasigyrė, 
kad esąs Amerikos Lietuvių 
Tarybos narys, New Jersey 
valstijoj ALT narys ir prižiū
rėtojas, kad visi pinigai sukel
ti būtų atiduoti jų fondam

Konferencijos Sekretorius.

pergalvoti tiek j vartoti. Ponas Dewey savo spy- 
įsitikinimų | čiuose užsipuola ant komunis- 

- - - - I tų ir Sovietų Rusijos, o ir per- 
' daug visokius niekus plepa ant 
' prezidento Roosevelto. Tą pa
čią melodiją vartojo ir “paper 
hanger” Hitleris. Ir, ko gero, 
dar Dewey užsimanytų kariau
ti su galingąja Sovietų Rusija 
ir kas to karo norėtų!

Pirmam 
nukrinta, 
gana, jau 
good bye, 
tras karštai nusikvatojo.

Po nubalsavimų šalies pre
zidento, ant rytojaus, pasitaikė 
saulėta ir šilta; du lietuviai že
maičiai, vienas keleivinis, an
tras smetoninis, parkutyje gin- 
činasi, rankom skerečiojasi. 
Prisiartinau ir klausau. Taigi, 
veizėk, už Duji balsavai, da
bar tavo balsą margis ant uo
degos nunešė. Kon čia pliur
pi, aš jau ketvirtą kartą balsa
vau už demokratus. Bet bal- 
šavikai “barbarai” buvo ir bus, 
nors jie nieko be raikalo ir ne- 
sušaudo, ale aš jų nekenčiu, 
jie “prezidentą” Smetoną no
rėjo pasigauti į savo maišą, ar 
dar nesuprunti ? Kenti ar ne
kenti, jeigu už Rooseveltą bal
savai, tai dabar už pakūtą tu
rėsi su bolševikais eit gulti į 
veiną lovą, nes prezidentas 
Rooseveltas, Teherano konfe
rencijoj su bolševiku Stalinu 
vienoj lovoj gulėjo. Tegul veiš- 
pats Deivas apsaugo manęs 
nuo tokios nelaimės!

Mirė Bethlehemietis 
Kumpauskas

Lapkričio 3 d. mirė Justinas 
Kumpauskas, buvo katalikas ir 
senas Bethlehem gyventojas, 
klasiniai susipratęs darbinin
kas. Jis skaitė dienraštį Lais
vę per 25 metus. Laisvė buvo 
jo mėgiamiausias laikraštis iki 
pat mirties. Kumpauskas sir
go metus laiko, buvo Bethle
hem Steel Co. mašinistas. Jis 
buvo narys tokių organizacijų 
kaip LDS ir LRKS, Fraternal 
Order of Eagles, Lietuvių Pi
liečių Kliubo Eastone ir šv. 
Mykolo parapijos 

Palaidotas su 
apeigom Eastone, 
parapijos kapų.
visi Eastono lietuviai pažinojo 
ir su juomi draugavo, ypač 
laisvosios krypties žmonės. 
Prieš susirgimą drg. Kumpaus
kas dirbo Chester, Pa. Jis tuo 
kart prenumeravo dvi Laisves, 
vieną sau, kitą moterei Beth- 
leheme. Iš Lietuvos buvo Pa-

karščio barometras 
pamoja su ranka: 
gana, neturiu laiko, 
bėgu j darbą. An-

ačiu,

Philadelphia, Pa

Katinie-

Tumat, 
G. Gil-

ir pareigos.
FLIS—Common Council.

Lenkų Kunigai Italijoje 
Kursto prieš Sovietus

LPT Komiteto Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 19 d. 
lapkričio, įvyks Lietuvai Pa
gelbės Teikimo Komiteto susi
rinkimas, 1218 Wallace St., 3- 
čią vai. po pietų. Iš visų dr.au- 
gijų-organizacijų delegatai ir 
jų bendradarbiai kviečiami at
silankyti išgirsti raportą. Pir
mutinėse surengtose prakalbo
je sukelta arti $1,000; bet ki
tame parengime surinkta da- 
pildyti tą tūkstantinę. Tai gra
žus philadelphiečių pasirody
mas rėmimui Lietuvos žmonių.

Galybės yra pranešimų apie 
aukojamas drapanas, bet kol 
kas nesame susiorganizavę 
vykti jas paimti. Laukia žmo
nės. Prašome Phila. ir apylin
kės lietuvių atsilankyti į šį su
sirinkimą ir bendrai planuoti 
platų 7-to siuntinio vajų. Daug 
žmonių siunčia į Brooklyną 
daiktus per American Expre- 
są. Labai gerai daro tie žmo
nės; bet visgi būtų geriau, kad 
mes visi 
vestume

Joe Chuplis, |čiui 25 metų sukakties pro- 
T V ga.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiama Laisvės Redak* 

ci ja: Ar jūs negalėtumėte 
pasakyti, kiek gyventojų 
turėjo prieš karą Biržų 
miestas? Biržai skaitosi 
apskrities miestu.

Laisvės Skaitytojas

Atsakymas:
1934 metais Biržų mies

tas turėjo 8,300 gyventojų,

Roma. — Lenkų dvasiš
kiai Italijoj skleidžia tarp 
savo tautiečių kariuomenės 
brošiūrą per bažnyčias 
prieš Sovietų Sąjungą. Me
džiagą tai brošiūrai davė 
pralotas kun. J. Gawlina, 
vyriausias lenkų armijos 
kapelionas Italijoj. Tame 
rašte kunigai pasakoja, būk 

I bolševikai persekioją reli- 
Brius’eiioigite, būk visai Europai grę- 

siąs pavojus iš Sovietų pu
sės, būk Sovietai numarinę 
trečdalį deportuotų lenkų. 
Tie kurstytojai prieš Sovie
tus, pagaliau, dribtelėja, 
būk rusai esą mongoliški 
imperialistai.

1 Antra vertus,4 Antra vertus, brošiūros 
rašytojai ir leidėjai tik ke
letu žodžių pareiškia neva 
'priešingumą naciams.

bendrai veiktume ir 
rekordus.
Pagelbai Parengimas

Pirkimas karo bono reiš- 
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

narys.
bažnytinėm 
ant lietuvių 
Kumpauską

Lietuvos
Ateinantį sekmadienį, 19 d. 

lapkričio, darbininkiškos orga
nizacijos rengia bankietą Lie
tuvos žmonių paramai. Phila. 
lietuviai, kuriems rūpi Lietuvos 
sušelpimas, ne tik būkite šia
me bankiete, bet paraginkite 
savo draugus, kaimynus links
mai praleisti laiką ir paremti 
savo brolius, sesutes Lietuvoje.

Ateidami, bandykite gauti 
ir, jei galima, atgabenkite dra
panų ir 
Lietuvai, 
drapanų 
tas įvyks
Pradžia 4-tą vąl. po pietų. Va
karienė 6 vai. vakare.

Rep.

kitokių gerų daiktų 
Praneškite, kas turi 
su pundais. Bankie- 
735 Fairmount Ave.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos OrganizacijaL
£ • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus.WORKERS. INC.

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

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

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas
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Ketvirtas puslapis
...................

Mes Prisikėlėme Iš 
Numirusių

Žmogus kniūbščias guli 
takelyje. Jo ranka agoniškai 
įsikabinusi į žemę. Plaukai 
išdraikyti. Prie jų prilipęs 
mažas beržo lapelis. Krau
jo klanas skęsta rytmečio

tą, ką pradėjo vokiškosios 
stovyklos kankinimai. Vie
tinių gyventojų pasakoji
mu, duobėse prie stovyklos 
yra palaidota 19,000 stovyk
loje mirusių žmonių. Kai 
kuriems raudonarmiečiams

Keamy-Hąrrison, N. J

Laisvg-—Liberty, Lithuanian Daily

miesto, pasistengė pridaryti 
jam daug žalos. Jie išsprog
dino daugybę fabrikų ir žy
mesnių miesto pastatų. Lie
pos 29 d. hitleriniai vanda
lai sunaikino “Metalo” fab
riką. 18 stiprių sprogimų 
girdėjo kauniečiai “Dro
bės” fabriko teritorijoj! 
Kai kurias įmones beskubė
dami vokiečiai spėjo tik pa
degti. Tačiau kauniečiai, pa
matę, kad vokiečių tik už-

namo pavyko is stovyklos pabėg- kulniai švysčioja, ėmė orga-Toliau už jo, prie i 
slenksčio, moters lavonas. 
Senutės akys atviros. Stik
liniame žvilgsnyje spindi 
siaubo išraiška.

Už juodviejų baigia deg- šizmo Lietuvos žmonės jiem 
ti maža trobelė. Dūmai bla- padėjo: maitino, slėpė, gin- 
škosi nuodėguliuose. O tarp klavo. Ir dėl to vietose su- 
jų suanglėję lavonai jaunos organizuota vokiška polici- 
moteriškės ir vienerių metų ja ir jos pagelbininkai siu- 
mergaitės. Šitokį vaizdą to. Kerštas krito ant visų 
man nupiešė Apolinaras Bi
linskas, iš Juodupės vien
kiemio, išsikalbėjus su juo 
apie 
mus.

ti. Jie ėjo miškais, atgal į 
laisvą Tarybų žemę. Maža
žemiai valstiečiai ir kiti do
ri, neapkenčią vokiško fa-

Penktadienis, taplčr. IT, 154?

Stamford, Conn

vokiečiu barbarišku-

Hitlerinė policija iš- 
prie Užuguosčio mies- 
gyvenančio mažaže-

vienkiemis stovė- 
kilometras nuo 

Fašistai atvažia-
Jie užmušė Ste-

žudė 
telio 
mio Stepo Gečiausko šeimą 
Jo mažas 
jo vienas 
miestuko, 
vo naktį.
pą Gečiauską, -nušovė jo se
nutę motiną, nušovė Ge
čiausko žmoną ir jos vienų 
metų dukrelę. O paskui į- 
metė į trobelę granatą ir 
sprogimu ją padegė, norė
dami paslėpti savo piktada
rybės pėdsakus.

Apalinaras Bilinskas, auk
štas, pagyvenęs valstietis, 
daug gali papasakoti apie 
paskutinei vokiškųjų oku
pantų ir jų samdinių siau
timo dienas.

— Iš Stakliškių apylinkės 
paskutiniais mėnesiais — 
pasakoja Apolinaras Bilin
skas, — fašistų buvo nu
spręsta išžudyti ištisos šei
mos. Mirtis buvo skirta 
Antanui Pranckūnui iš Už
uguosčio, Petrui Gudeliu-: 
nui, Juozui Bieliūnui ir kt. 
Su moterimis ir vaikais į 
jiems teko iš gimtojo lizdo 
bėgti j girią.

nizuotai gesinti padegtas 
įmones bei namus. Gy
ventojų rūpesčio dėka pa
sisekė kai ką apsaugoti nuo 
sunaikinimo.

Kaune buvo dideli maisto 
produktų sandėliai. Vokie
čiai juos užminavo, o po to 
prileido gyventojus grobs- 
tyt maistą. Hitlerinių bar
barų tikslas buvo išsprog
dinti išbadėjusius žmones. 
Tačiau beskubėdami jie 
blogai parengė minas ir 
klastingas hitlerininkų su- 

! manymas nepavyko — mi-! 
!nos nesprogo.

Širdį skauda žiūrint į i 
! išsprogdintus visus keturis 
didžiuosius Kauno tiltus: 

; Panemunės, Žaliąjį, Alekso
to ir Viliampolės.

tu, kurie buvo įtarti bent 
4-7 ir

kuo prisidėję prie belaisvių 
paramos.

Kada Alytaus koncentra
cijos stovykloje mirtis šim
tais piovė belaisvius, vokie
čiai paskelbė Lietuvos vals- , 
tiečiams, kad jie duoda į ū- 
kius pagelbėti lauko dar
bams raudonarmiečius — 
belaisviams.

— Mes nuvažiavome į A 
lytų, — pasakoja Stakliškių 
valstiečiai. — Žmonės buvo 
panašūs į judančius skėlė- | talkininkauti raudonarmie
ti8’ Reikėjo juos įdėti i ye" ibiams pionieriams, statan- 
zimą, o savo ūkyje, laikinus medinius til-
namo, vėl įskelti. Patys Jie tus, ir netrukus visos Kau- jaunas, 1908 metais, 
jau nebegalejo judėti. i miesto dalys v-j bus su_ !

Valstiečiai maitino rau- jurigt0S tiltu. I Nuo atvažiavimo is Lietuvos
donarmiečius, gydė juos. O . ’ . | mirties visą laiką dirbo an-|
kada jie sustiprėdavo, ap- ! Nebėra ir Kauno tunelio, j glių kasyklose. 1943 m. buvo, 
ginkluodavo ir parodė kelią [Vokiečiai supylė vagonus į papuolęs eksplozijoj mainose 
į laisvas Tarybų žemes. dinamito tunelio galuose,! ir buvo smarkiai sutrenktas.!

Įsiutusiems vokiečiams o taip pat viduryje ir tune-į Nuo to laiko ir nesijautė ge-
’ ,v ■ Irai, gal is to ir mirė. Šiaip ve

lionis buvo tvirto subudavoji-
Lietuvos oberbudelis Ren-' mo, visada atrodė gerai. Ma

ceinas buvo apsigyvenęs j žai vartojo svaiginančių gėri- 
puikiuose Lietuvos Rašyto- [ mų ir taip, sulaukęs apie 55 

gyvųjų tar-

Paveikslas buvo imtas pirm rinkimų, New Yorke, pri
minimui apie Hooverio obuolių parduotuves ant kampų. 
Žmonės nebuvo užmiršę, o priminimas, tikriausia, nenu
ėjo ant blogo. Dewey rinkimus pralaimėjo ir po rinkimų 
žmonės lengviau atsiduso — “Hoverio-Dewey obuoliai 
daugiau negrįš.” (Federated Pictures).

Wyoming, Pa Jaus, ro.dos, yra japonų nelais- 
i vėjo.

Velionis buvo laisvų pažiū- 
i rų, buvo Laisves skaitytojas, 
seniau prigulėjo prie LLD.

Palaidotas ant W. Wyoming

čia noriu pasidalinti su 
Tačiau tais Laisvės skaitytojais nors j 

kauniečiai tuojau pat ėmė trumpa velionio A. Diskausko
biografija: Velionis A. D. paė-į lietuviškų kapų, be jokių veli
jo iš Stakių miestelio, nuo Ra- giškų ceremonijų.
šeinių. Atvyko Į šią šalį dar

' rikos žemelė.
Buvęs Jo Draugas

Lai būna jam lengva Ame-

Įsiutusiems vokiečiams o taip pat viduryje ir tune-1 Nuo „to .laitko.y 
mūsų valstiečiai pranešda- ps buvo išsprogdintas, 
vo trumpai: belaisvis pa- ; 
bėgo... Tai buvo tyli, bet' 
nuožmi kova.

Apolinaias Bilinskas pa-L Namuose, Vienybės aik- i metų, atsiskyrė i
1S s3siuvinjo 1S- jštėje. Bėgdamas iš Kauno |P°-

piestą lapelj. Jame pieštuku j^entejnas įsake SUSprog-I Lietuvoj liko brolis ir sesuo; 
įrašyta keliolika žodžių. - i(jįnįį Rašytojų Namus. Ten, i Amerikoj liko moteris, trys sū- 
pacioje sesi parašai. Sunkia j- < . i

ranka jie parašyti. Žmonės, 
kurie parašė tuos žodžius, j 
buvo, kaip matyti, įvairaus 
išsimokslinimo. Bet Sergie- 
jus Ivanovičius Skisovas, 

Kas siutino fašistus žudi- Michailas Step anovičius 
kus? Kas sukėlė jų begalinį Košičkinas, Charčenko. 
kraujo troškimą? Atsaky- Blasvickis, Viazovskis savo 
mas paprastas ir aiškus, parašais. patvirtina, kiek

'kur tarybiniais (1940-41) 
’ metais Lietuvos rašytojai 

’ j buvo įsirengę sau puikias 
klubo patalpas, kur gyveno 
eilė žymių Lietuvos rašyto
jų su savo šeimomis, — da
bar vien griuvėsių ir laužo 
krūva teriogso.

Vokiečiai norėjo išsiva-
JI JL A A / ,

Užteko mažiausios simpati- jiems suteikė pagalbos ir j ryti kauniečius į hitlerinę
•jos Tarybų Sąjungai, pagal- paramos, kaip raudonar- 
bos raudonarmiečiui belais- miečiams belaisviams, Lie- 
viui, neapykantos vokiš- tuvos valstietis.
kiems okupantams — tokio j — Už tokį liudijimą ligi 
žmogaus likimas buvo nu- šiol ųžmušinėjo. Gečiausko 
lemtas. ir jo šeimynos išžudymo

Apolinaras Bilinskas visą vaizdelis— maža atkarpėlė 
pavasarį slapstėsi miškuo- iš kruvinų laisvės kovų is- 
se.' Kaip užvarytas žvėris tori jos. 
jis neturėjo ramybės nei Apolinaras Bilinskas vėl 
dieną, nei naktį. Iš Užuo- paslepia tą brangų jam do- 
guosčio miestuko policija kumentą. O paskui jis ša
be paliovos šniukštinėjo jo ko: 
vienkiemyje. Ji medžiojo po - 
gretimų kaimynų kluonus, leme iš kapų, 
tykojo miške... mai,

katorgą, bet nespėjo: Rau
donoji Armija artėjo prie 
Kauno sparčiais tempais ir 
jiems nebuvo laiko gaudyti 
žmonių. Tačiau vis dėlto iš 
Palemono apylinkės hitleri
ninkai išsivarė tūkstančius 
žmonių. Jie buvo suvaryti 
į Mickevičiaus slėnį, o vė
liau Mariampolės linkui. 
Vokiečiai varė ne tik žmo
nes, bet ir gyvulius.

nūs ir viena duktė. Vienas sū-
F. W. Shalins 

(8HALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

K

Dabar mes vėl prisikė- 
Persekioji- 

siaubas jau praeityje. 
— Aš padėjau partiza- Reikia dirbti ir statyti. Gy-

nams, — pasakojo Bilins- venimas prasideda iš nau- 
kas. — Mes žinojome, kad jo. 
ateis laisvės diena, ir kad 
dėl jos reikia kovoti, reikia 
jai aukotis.

Stakliškių apylinkės gy
ventojai ginklavosi, veikė 
drauge su partizanais, pa
dėjo jiems supirkinėti gin
klus. Už 2000 markių gali
ma buvo nupirkti iš vokie
čių. kareivių automatą su 
300—400 šovinių. Rusiškas 
automatinis šautuvas kaš
tavo 700 markių. Ūkininkai 
pardavinėjo gabalėlį laši- 
naų, porą sūrių, surinkdavo 
pluoštą markių ir už juos 
pirko ginklus.

Alytuje buvo baisusis vo- įstaigos adresą ir persiski- 
kiečių įrengtas kapinynas— name, 
koncentracijos stovykla ka
ro belaisviams. 1941 m. į ją 
buvo suvaryta tūkstančiai IŠVADUOTAME KAUNE 

\ w; t z____ j

tarto, lyg rudenį lapai. Šal- no gatvėse nebuvo, bet vo
tis, badas ir ligos pabaigė kiečiai, pasitraukdami iš

žtnonių. Žiemą ten žmonės

’ v* D 4 
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Bilinskas, dabar Užuguos
čio apylinkės Vykdomojo 
Komiteto sekretorius, pil
nas rūpesčių, judrus ir grei
tas.

' — Mano duktė keturioli
kos metų. Ji pati nori ir aš 
noriu, kad ji įstotų į kokią 
nors karinę mokyklą. Sa
kykite, kur Vilniuj tuo rei
kalu kreiptis? Juk Tarybų 
Sąjungoje visi dabar — vy
rai ir moterys — dalyvau
ja tėvynės kare, kovoja dėl 
savo tėvynės laisvės. Ar ne 
tiesa?

Aš jam nurodau karinės

J. Dovydaitis.

Nors smarkių mūšių Kau-

pasitraukus vokie 
gyvenimas Kaune

Valomos gatvės nuo

Tik 
čiams 
praėjo grįžti į normalias 
vėžes.
stiklų ir visokio laužo. Žmo
nės pradeda rinktis ir grįž
ti į savo butus. Jau kitą 
dieną į Kauno teatrą suri- 
rinko eilė mūsų teatralų, 
kupinų noro greičiau atgai
vinti mūsų įstaigų darbą. 
Atsilaųkiusių teatralų tarpe 
buvo dramos aktoriai Pet
rauskas, Dineika, Radzevi
čius, dirigentai Bukša, Pa
kalnis, chormeisteris Dam
brauskas, baleto artistai 
Aukščiūnas, Sventickaitė. 
Iš provincijos, tik išvada
vus Kėdainius, atvyko į 
Kauną “Vaidilos” teatro 
meno ’vadovas ir dramos 
teatro aktorius Lukošius. 
Artistai nutarė tuojau susi
rinkti išsivažinėjusius nuo 
karo veiksmų ir nuo oku
pantų siautimo savo drau
gus ir pradėti kūrybinį dar
bą. V. F.

(Iš Tiesos, išeinančios 
Vilniuje).

A

Full

KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue. 
Prieš Grand Bar & Grill, 

(į----------------------------------- —a

Nelaimė ištiko mūsų drau
gus Shimkus. Draugas F. Shim- 
kus jau keli mėnesiai kaip po 
daktarų priežiūra ir, gal būt, 
turės eiti ant operacijos, tai 
viena nelaimė, o antra nelai
mė, tai ta, kad draugė F. 
Shimkienė apsirgo ir greitai 
turėjo eiti j ligoninę ant ope
racijos.

Po operacijai, po kelių die
nų, parvežė ją namo, nes ligo
ninėj vietų stoka, o ligonių la
bai daug laukia. Tiesa, Shim- 
kai turi gražią stubą ir pato
gioj vietoj, bet jie gyvena vie
ni du, nes jų sūnūs abu Dėdės 
Šamo tarnyboje. Tokiu būdu 
tinkamai prižiūrėti nėra kam, 
o ji, po operacijai, dar gana 
silpna ir guli lovoje, o jis taip 
pat pusėtinai nusilpęs, tai iš 
jo pusės priežiūra nekokia. 
Bet Shimkienės draugė šilkai-
tienė dažnai pas juos ateina ir 
gelbsti jiems abiem.

Draugai Shimkai abu priguli 
prie šių abiejų organizacijų: 
ALDLD ir LDS. F. Shimkus— 
LDS 168 kuopos finansų rašti
ninkas, o F. Shimkienė—užra
šų raštininkė ir ALDLD 136 
kuopos finansų raštininkė.

Kaip matome, abu Shimkai 
užima atsakomingas vietas ir 
šiaip nuolatiniai veikėjai orga
nizacijose. Beje, Shimkienė 
yra ir Sietyno Choro pirmi
ninkė. Visi apylinkės progre
syviai lietuviai apgailestauja ir 
pasigenda draugų Shimkų, nes 
tuo tarpu turime didelę spra- 

m gą, kurią sunku padengti.
Linkiu aš, ir visi draugai ir 

draugės ir visi pažįstami, jums, 
Shimkai, abiem pasveikti ir su
grįžti su mumis dalyvauti 
ganizacijų darbuotėje.

Shimkų antrašas:
120 Linden Ave., 
Arlington, N. J.

V. Žilinskas

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
8TAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

t

or

Aukos Lietuvos Žmonių 
Pagalbai

Mūsų kolonija yra nedidelė 
lietuvių tarpe, bet mes patys 
nuoširdžiai remiame Lietuvos 
žmones, kurie taip labai nu
kentėjo nuo hitlerininkų ir iš 
kitataučių gauname paramos, 
štai sukėlėme paramai Lietu
vos žmonių net $132. Aukavo 
sekamai:

Domininkas Burba $50.
, Amelia Burba, Andrius Gri- 
•maila ir Anna Philippsienė po 
$10.

Po $5 aukavo: Theod. Hon- 
charik, Wilimas Deksnys, Mi
chael Dubas ir John Kesnick.

Po *$2: Mick. Hawran, Ste
phen Sarafin, Philip Krau- 
■chuk, Klym Markevich, Ant. 
Ghudyncia ir Margareta* Liau- 
danskas.

Po $1: John Lipnik, Joseph 
Jakimiv, Piter Pankov, S. Zų- 
kowsky, P. Balia, Ig. Wowk, 
H. R. Skirpan, P. Telep, J. 
Soltys, F. Martinkov, J. Krele, 
M. Kotrneck, S. Kodą, Jul. Ko
lar, J. Milkevičius, Eile Mil
kevičius, P. O. Gluz, J. Chai- 
kawski, M. Kumeniuk ir F. 
Markevich.

Visiems aukavusiems Širdin
gai ačiū.

D. Burba.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER | 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI šERMENINfi
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka- I 
rietas veselijom, krikštynom I 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDA1 Ir kl 

j tos Mčšl^arnės Ligos, Inkstų ir PūslSs sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesVeikumai, Chro- ’ 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

110 East 16th St, N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Omon Square

Į

<

I

3

'1

i

1

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bds patenkint!

PARt KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Ji

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

- £
l|ĮAWAWAWAWAWAWAWAWAOllAWAWAWAŲ|/AWAWAW^W^WAWAll^WAl)tiAllVAlll/Į?^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

■

I

»

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktadienis, Lapkr. 17, 1944 Uuv»*rUba,ty> GthuanUn Dug/ PenEtSi pualipli

Aukštas Sovietų Kari 
ninkas Sakė, Užpuoli
ke Japonija Prakiša

KRISLAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Jėgos persvara dabar 

yra talkininkų puseje. A- 
merikos pramonė per mene
sį pastato 9,000 lėktuvų, o 
Japonijos fabrikai vargu 
begali pastatyti daugiau 
kaip 1,400 iki 1,500 lėktuvų 
per mėnesį. Dabartiniu lai
ku Jungtinių Valstijų Lai
vynas yra du ar tris kartus 
stipresnis už Japonijos lai
vyną.” Tuo tarpu ir Anglija 
persiunčia savo karo laivus 
į Pacifiko Vandenyną, kaip 
priminė pulk. Tolčenovas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
dabar Vokietijos gaila. Jau 
girdisi balsų už minkštą taiką.

Tegul mirtis tų milionų, ku
rie krito frontuose ir žuvo už
frontėje, nušluosto krokodi- 
liškas ašaras minkštos taikos 
šalininkams! Tegul upeliai 
kraujo ir ašarų, pralieti nekal
tų žmonių, amžinai jiems pri
mena, kad kaip tik susimylė- 
jimo ir visų griekų atleidimo 
visiems karo kriminalistams 
apaštalai prisidėjo prie išauk
lėjimo vokiečiams ragų.

Deportuosią Vokiečių Šnipus 
Iš Švedijos

motina nuvažiavo pas dukterį 
svečiuosna.

7-tą lapkričio susirinkome į 
L. B-vės Namo salę būrelis A. 
šoliūnienės draugų ir draugių, 
surengėm išleistuvių pokilį ir 
palinkėjom šoliūnienei laimin
gos kelionės ir laimingai kai
tintis Floridos saulės spindu
liuose, o mus, čia pasilikusius, 
tuom laiku vargins šaltis ir 
blogas žiemos oras. Drg. šo- 
liūnienė ketina apsistot Key 
West mieste, Floridoj.

Mūsų Smetonos pakalenijos 
“didvyriai,” lietuviški naciai ir 
fašistai, vaikščioja nosis nulei
dę, kad pralaimėjo T. E. De
wey rinkimus. Ųžgęso jųjų 
dar viena viltis. Jie tikėjosi, 
kad Mr. Dewey, būdamas 
White House, nuveš jūjų Ju- 
liuką į Lietuvą ir padarys 
Lietuvos engėju-valdovu.

Rep., Antanuk.

ALDLD 7-to Apskričio 
Komiteto Reikaluose

ji

KRIENIŠKOS 
PASTABOS

Niekas nesako, kad kiekvie
nas ir visi vokiečiai yra kalti. 
Niekas nesako, kad kiekvieną 
reikia lygiai nubausti. Bet ei
na kalba apie tautą, kurios 
rankose moderniški ginklai 
pasirodė pavojingas “žaislas.” 
Jos pačios gerovei, kas nors 
turi iš jos rankų tą “žaislą” 
amžinai išmušti.

Stockholm, Šved. — Pra-j----------------
nešama, jog Švedijos vai- WT II p
džia išsiųs atgal į Vokieti- 1\CW I13VC11, LOIUl. 
ją baroną Berndtą von' _____
Goesslerį ir keturis kitus į- 
tariamus nacių šnipus. Goe- 
ssler buvo neva Vokiečių"j 
Keliauninkų Biuro galva, 
bet tikrumoje veikė kaipo jmuj bankietą, lapkričio (Nov.) 
nacių slaptosios policijos 5 (1 Bankietas pavyko gerai, 
agentų vadas Švedijoje. , Kalbėtojai, kurie kalbėjo, visi 

------ I išsireiškė ir linkėjo dienraščiui. vv.
Švedai Nori Kovot Norvegijoj f“ssulaukti ir auksini0 ju1iis“S. ” 

Prieš Vokiečius : L. B-vės Namas išsirinko į 
---------  | naują bendrovės gaspadorių, 

London. — Švedai, dau- | John Latvį, tai apdairus ir 
giausia darbo unijų nariai,! draugiškas asmuo, 
kreipėsi į savo valdžią, kad RūbM rinkimo komisija pa- 
leistų sudaryt savanorių bū-|siunt« .P«»“s d‘delius 8 b‘‘k-' 
rius, kurie vyktų į Norvegi- • - . - .- ...
ją kariaut pries vokiečius. | bus kokie sv Tai jau, 
Tam švedų judėjimui vado- iš eilgs ketvirtas iš mūsų mies- j 
vaują George Bi anting, zy-pasjųstas siuntinys į LPTK. 
mus advokatas, ir Gunnar; pastarasis bus dėl 7-tojo iš ei- 
Anderson, Švedų Darbo ! ]gs siuntinio, ką LPTK siunčia 
Unijų Kongreso vice-prezi- dėl Lietuvos žmonių. 
dentas. Itenka drabužius klerikalai

------------------ I ir menševikai, bet kur jie juos
ITALIJOJ ANGLAI AR- siunčia ir kam siunčia, tai dar Į

TĖJA PRIE FAENZOS
Roma. — Anglų kariuo

menė rytinėje Italijoje už
ėmė pozicijas už 5 mylių 
nuo Faenzos miesto; lenkai 
paėmė San Antonio kaimą.

Kas Nuveikta
LLD 32-ra kuopa buvo 

rengus Laisvės paminėjimo 
riu metų sukakties atžymeji-

su-
25-

Negeisk nei jaučio, nei asi
lo, nei katino, nei vištos, nei 
gaidžio, nei paršiuko, nei 
šuniuko, — jeigu negali jų 
tinkamai užlaikyti.

Nelaikyk nei tarno, 
nei tarnaitės, jeigu negali 
jiem mokėti CIO unijos nu
statytos algos.

Pilnoji galia tirono ran
kose, tai pasauliui katastro
fa, o piliečiam teroras.

Už aukas, aš 
įsus, prikrautus drapanų ir• ba-jLaisvės koncertas 

ir drg. Pruseikai.

manau, 
patiko

GrupėsUž Harmonijos 
pasižymėjimą Laisvės kon
certe Bostonui garbė, gru
pei kreditas, o Laisvei bus 
parama — cash. Nauda ir 
pasitenkinimas visiems.

nesimato rezultatų. Ar nepasi
kartos klerikališkas triksas ir 
dabar, kaip kad buvo po pir
mo pasaulinio karo?
Išlydėjome Drg. A. Šoliūnienę

Drg. A. šoliūnienė išvyko į 
Floridą ant neriboto laiko. Flo-

Nacių robotbombos užmu-j ridoje randasi A. šoliūnų duk- 
še dar 16 londoniečių. - te ir žentas (marinas), tai ir

Buvo Laisvės koncertas, 
bet publika būtų buvus Ku
biliūno, jeigu jis būtų pasi
rodęs su savo komiškomis 
dainomis solo.

LAISVES VAJUS

Pagalvok: Jeigu tu toks 
gudrus, tai kodėl nepasek- 
mingas? Jeigu tu toks 
smarkus, tai kodėl neženo- 
tas?

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
c.
p.

S.

780

730
730
704
691
660
624
489
411

408
344
278
260

231
204
192
186

W. Yokim, New Britain ...........
J. Lingevičius, Saginaw ...........
J. Simutis, Nashua ....................
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
V. Padgalskas, Mexico .............
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
A. Gudzin, Schenectady ...........
J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Grybas-Preibis, Norwood ....
J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill......
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
C. K. Bready, Brooklyn ..........
A. Buivid, Dorchester ............
M. Smitrevičienė, Detroit ........
Frank Wilkas, Wilmerding .....

Levanienė, Los Angeles ....
Cibul^kienė, Nanticoke ........
A. Shunski, Amsterdam ......

A.

J.

182
182
182
176
169
168
168
153
130
120
110
104
100

98
92
90
52
52
26
23

Turinys socialistinis, for
ma tautinė — bus tvirčiau
siu laisvosios Lietuvos pa
matu.—Ačiū Stalinui!

Juo giliau miškan, tuo 
daugiau grybų. Bet grybais 
be lašinių — nepasisotinsi.

Nelauk iš ožio pieno ir 
stebuklų iš liurbio, bet lauk 
Aido Choro koncerto ir te
atro Prieš Srovę Brookly- 
ne.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Specialis susirinkimas Am. Liet. 

Piliečių KI. įvyks pirmadienį, lapkr. 
20, 8 v. v. 376 Broadway. Visi na
riai ir šiaip susiinteresavę Kliubu 
prašomi dalyvauti, yra svarbių rei
kalų. — M. Kazlauskas, rašt.

(271-272)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

VYRAI-BERNIUKAI
DARBAS VIDUI

Gera Alga.

Geros Darbo Sąlygos.

1945-tais me- 
Laisvės nau-

(sulyg konfe-

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 7-to 
apskričio atsibuvusioj metinėj 
konferencijoj, spalių 22 dieną, 
So. Bostone, yra padaryta ke
letas labai gerų nutarimų ir 
jie palikta naujam komitetui, 
1945 metais įvykdyti, nuo A 
iki Z raidžių.

Tūli iš tų tarimų yra šie:
1. Paskirstyti kuopoms kvo

tas gavimui naujų narių drau
gijai jubiiėjiniame vajuje, tar
pe 1-mos sausio ir 1-mos lie
pos, 1945 metais, išpildymui 
bendros kvotos, 1,000 naujų 
narių.

2. Sutvarkyti, atgaivinti, or
ganizuoti LLD kuopas, kur rei
kia ir galima.

3. Prakalbų maršrutas drau
gui L. Pruseikai, jei bus gali
ma jį gauti.

4. Parengimai 
tais apskričio ir 
dai .

5. Nupirkimas
rencijos tarimų) apskričio pro
tokolų raštininkei d. D. Lukie- 
nei dovanos už rūpestingą iš- 
tarnavimą apskričiui jau 11-ką 
metų. Ir daugiau reikalų turi
me. Tad šitiems ir kitiems rei
kalams įvykdyti yra šaukiamas 
apskričio komiteto posėdis, 11 
valandą ryte, 19 dieną lap
kričio, šių, 1944 m., Liet. Pil. 
Kliubo svetainėje, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Yra 
šaukiami visi komiteto nariai 
ir veikėjai (ypač ten vietiniai), 
kuriems rūpi šis judėjimas ir 
draugijos labas. *

Draugai ir draugės, vienuo
likta valanda ryte, tai bus mū
sų “zero hour” ir nei vienam 
nevalia pavėluoti. Į laiką po
sėdį pradėsime, greičiau dar
bą užbaigsime ir anksčiau grį
šime prie savų užsiėmimų, ku
rie ką nors turime namie at
likti.

Dabar, mat, Laisvės vajus, 
tai turime užsiėmimų, bet dėl 
vajaus neapleiskime posėdžio. 
Geriau jį į laiką atlikime.

Apskr. Pirm.,
J. M. Karsonas.

Vokiečiai Laikinai Laimėjo 
įPietus nuo Metzo

Paryžius, lapkr. 16.— Vo
kiečiai su skaitlingais tan
kais ir kitomis jėgomis ata
kavo amerikiečius į pietus 
nuo Metzo ir privertė pasi
traukt iš vieno forto ir vie
no kaimo. Dabar amerikie
čiai kontr-atakuoja nacius, 
pėda po pėdos stumdami 
priešus atgal.

Maskva.— Sovietų kariai 
visuose frontuose per dieną 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 21 vokiečių tanką ir 
nušovė 10 jų lėktuvų.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 19 d. lapkr. ALDLD 

10 kp. rengia vakarienę. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Pradžia
5 vai. Užprašome visus lietuvius da
lyvauti, praleisti linksmai laiką. 
Mūsų patyrusios gaspadinės paga
mins skanių lietuviškų kilbasų su 
kopūstais ir kitų skanių užkandžių. 
Bus šalto alučio. Dalis pelno nuo šio 
parengimo bus skiriama Lietuvos 
žmonių pagelbai. (270-271)

CLE VELAJN D,OH IO
Vietinis Lietuvai Pagelbos Teik. 

Kom. rengia plačią viso Ohio Lie
tuvių konf., prakalbas ir koncertą 
su šokiais. Kalbės F. Abekas, Vil
nies redaktorius. Įvyks 19 d. lapkr. 
White Eagle Salėje, 3815 Koscius
ko Ave. Konferencija* prasidės 10 
vai. ryto. Prakalbos ir koncertas
6 v. v. Kviečiame visus lietuvius da
lyvauti. — Rengėjai. (270-271)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia balių, '18

lapkr. West End Hall, West Cen
ter St. Pradžia 8 v. v. ir tęsis iki 
vėlumos. Prašome apylinkės ir vie
tinius svečius dalyvauti, turėsite ge
rą laiką ir tuom pačiu sykiu parem- 
site mūsų kuopos kareivius, nes vi
sas pelnas eis užmokėjimui duoklių. 
Įžanga 50c. — Kom. (270-271)

KREIPKITĖS

Sunshine Laundry
29 E. 30TH STREET

BAYONNE, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(277)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas. 

Dirbti prie metalo. Daug viršlaikių.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

subvės fėras j Queens. 6th—8th
Stoties, pirma

Queens.

5c
išlipkite ant Ely Ave.

C —
SANITARY DASH CO.
11TH ST. IR 44TH ROAD

LONG ISLAND CITY.
(277)

Ave., 
stotis

MERGINOS-MOTERYS
Daliai Laiko—Pilnam Laikui. Darbai Paty
rusioms ir Nepatyrusioms Kafeterijoj ir Vir

tuvėje. Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Pakilimai. Valgiai ir Uniformos. 

Apmokamos Vakacijos.

SLATER SYSTEM, INC.
Industrial Cafeteria 

2503 Lombard Street, Philadelphia, Pa. 
_____________________________________ (272)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 
BŪTINOJ PRAMONĖJ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA PRADŽIAI 

TAIPGI VAKACIJOS 
APMOKAMOS.

NEWPORT OPTICAL 
MFG. CO.

24 Boerum Street, Brooklyn.
(arti Broadway)

(271)
NAMŲ DARBININKĖ 

PAPRASTAS VIRIMAS. NUOSAVAS KAM
BARYS IR MAUDYNĖ. $150.

CLOVERDALE 8-1312
(273)

d.

PHILADELPHIA, PA.
Čia jau praslinko virš 25 metai 

kai gyvuoja Sautsaidėj L.T.K.B. Šv. 
Marijos parapija, kuri per tą savo 
gyvavimo laikotarpį yra atsižymė
jus Philadelphijos ir apylinkių lais
vesnių pažiūrų lietuviams. Bet lig 
šioliai dar vis turėjo kiek skolos. 
Dabar tas skolas jau išmokėjo, ir 
Bažnyčią žymiai pataisė. Taigi yra 
rengiamos didelės iškilmės ateinan-1 
tį sekmadienį, lapkr. 19 d. Iškil
mės ir apvaikščiojimas prasidės kai 
11 vai. ryto. Tai bus bažnyčios per- 
šventinimas; po to Service Flag 
šventinimas. Todėl užkviečiame 
Philadelphijos ir apylinkės lietuvius 
tame apvaikščiojime dalyvauti. — 
Parapi jonas* (270-271)

Fabriko Darbininkai
Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas. 

$33—$40. POKARINIS.
Atlantic Rubber Mfg. Co.

14-23 122nd St.
College Point, L. I.

MERGINOS
Lengvas darbas, sėdėti. Gera Alga. Pakilimai. 

Poilsio periodai.
KINGS PLASTIC PRODUCTS CO.

204 Wallabout Street, Brooklyn.
(271)

(273)

REIKIA SUPERINTENDENT
2 GRAŽŪS DIDELI KAMBARIAI. ANT PIR- į
MŲ LUBŲ. 16 ŠEIMŲ NAMAS. GERA AL

GA. VYRAS GALĖTŲ DIRBTI KITUR. 
ESPI.ANADE 7-5974. RYTAIS AR 

VAKARAIS.
(273) |

REIKIA VYRŲ
DARBAS PRIE BURLAP BAGS 

Vienas blokas nuo Bedford Ave stoties. 
14th St. subve. •

Nuolat. Pokarinis.

L. SCHWARTZ & CO.
199 NORTH 8TH ST., 

BROOKLYN.

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių
PATYRIMO NEREIKIA

37% VALANDŲ 
VIRŠLAIKIAI.

Nuolat. Dabar ir po karo.
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C.

(273)

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

j TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN

Lietuvai Pagelbos Teik. Komite- j 
to susirinkimas įvyks sekmadienį, 
19 d. lapkr., 1218 Wallace St., 2 v. 
dieną. Delegatai, draugai bendra
darbiai ir visiems tiems, kuriems 
rūpi Lietuvos šelpimo reikalai, bū
kite šiame susirinkimė. Nesivėluo- 
kite. — A. J. Smitas, sekr.

(270-271)

MERGINOS
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Švarus Darbas. Nuolat.
$31.20 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas Nereikalingas.
CHISHOLM PRINTING CO.

409 PEARL ST.,
N. Y. C.

PHILADELPHIA, PA. TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL 
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(276)

(272)

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA $21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.
THE CRESCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
(272)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BROCKTON, MASS.
Lietuvos Pagolbos Teikimo 

mitetas šaukia nepaprastą lietuvių 
visuomenišką susirinkimą, šeštadie
nio vakare, lapkr. 18 d. Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje. Pasinaudo
jant proga šios šalies prezidenti- 
niems rinkimams, laimėjus prez. F. 
D. Rooseveltui, po susirinkimo bus 
draugiškas pasilinksminimas ir 
muzika. —■ Kom. (270-271)

Ko-

LYDYTOJAI, NAKTIM 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PATIKRINTOJAI 
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ. Iš LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALĮ PRIE 
t VAMZDŽIŲ FRONTUI 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
Kreipkitės USES, Irvington, N. J. arba 

General Mechanics Co., Inc.
120 South 20th St., Irvington, N. J.

(275)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

HARTFORD, CONN.
Lietuvai Pagelbos Teik Kom., vie

tinis skyrius; ruošia smagų balių, 
sekmadienį, lapkr. 19 d. Bus ska
naus maisto ir gera orkestrą šo
kiams. Kurie atjaučiate nuvargin
tus Lietuvos žmones ir norite tuo- 
jaus teikti jiems pagelbą, tai daly
vaukite šiame parengime. Balius 
įvyks Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Įžanga 75c Už tai 
dar gausite tikietukų nusipirkti 
maisto arba gėrimo. Bus duodamas 
laimėjimui didelis kalakutas. Pra
džia 2 vai. dieną.. Dalyvaukite visi.

(270-271)

K. Urban, Hudson ............
Baranauskas, J. Mockaitis,
Bridgeport ............................

Kazlauskas, Hartford ...........
Žirgulis, Rochester ..............
Kuzmickas, Shenandoah .....

ALDLD 25 kp., Baltimore .....
P. Šlajus, Chester ....................
Geo. Shimaitis, Brockton .....
P. Šlekaitis, Scranton ..............
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
J. Matačiūnas, Paterson ...........
J. Simutis, Nashua ....................
A. Dambrauskas, Haverhill .....
J. Blažonis, J. M. Karsonas,

Lowell ...................................
V. Ramanauskas, Minersville ..
S. Puidokas, Rumford...............
A. Valinčius, Pittston ................

Elizabethas pakilo punktais su atnaujinimu (per G. 
Jamison).

M. Svinkūnienė siekiasi prie pirmos vietos. Ji pralen
kė Philadelphiją. Prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų.

Brooklynas taipgi pasikeitė punktais, bet pasiliko toj 
pačioj vietoj.

K. Čiurlis ir J. Stanelis, jų bendradarbis Geo. Jamison 
iš Livingston, N. J., prisiuntė naują pusmetinę ir prenu- 
matų. /

Nuo S. Penkausko ir jo Ko. gavome atnaujinimų.
I. Urbonas, greatneckiet., išstūmė Bridgeportą iš laimė

tojų grupės ir pats užėmė tą vietą, prisiųsdamas naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

P. Šlajus, Chester, Pa., ir C. K. Urban Hudson, Mass., 
pakilo punktais, prisiųsdami naujų skaitytjoų ir atnau
jinimų. « - **

Sekami vajininkai pašoko punktais su atnaujinimais: 
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. (per J. Bimbą); ALDLD 
20 kp. ir Moterų Skyrius, Binghamton, N. Y. (per J. K. 
Navalinskienę); J. Kazlauskas, Hartford, Conn, ir V. J. 
Stankus, Easton, Pa.

Tai tiek šį sykį. Laukiame daugiau žinių nuo kitų va- 
jininkų, kurie labai mažai pasirodo šiame vajuje.

Laisvės Administracija.

Jeigu paleisit hitlerinin
kus be bausmės, tai ir pa- 
triūbysit!

Priėjo liepto galą, kaip 
apsupti vokiečiai Stalin
grade.

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu reikalą su Romusiu Šarka, 
paeinančiu iš Degenių kaimo, Pan
dėlio vaisė. Kiek žinau, 1929 m. 
dirbęs Detroite, Fordo dirbtuvėse. 
Jį patį, arba kas žino, širdingai 
prašau rašyti šiuo antrašu: V. Ru- 
žela, 127 Machar Avenue, Port 
Arthur, Ont., Canada. (270-275)

JIE BUS JUMS DĖKINGI

MECHANIKAI, 
LYDYTTOJAI 

PAPRASTI 
DARBININKAI 

Patraukiančios algos 
Pokarinė ateitis.

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
Kreipkitės 

Bergen Iron & 
Engineering Co. 
State Highway 17, 

Čarlstadt, N, J.
RANKOVIŲ ĮDORĖJAI 

Rankovių Siuvėjai.
Patyrę prie vyriškų drabužių.

Gera Alga. 36 Valandų Savaitė.
Nuolatinis darbas su viršlaikiais. Kreipkitės 

Pirmadienio ryte. HOWARD CLOTHES, 
160 Jay Street, Brooklyn.

Klauskite Mr. Greenwald, 6-tos lubos.. 
_____________________________________ (272)

BERNIUKAI-VYRAI
Daliai Laiko—Pilnam Laikui. Darbai Paty- 
siems ir Nepatyrusiems Kafeterijoj ir Vir

tuvėje. Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 
Pakilimai. Valgiai ir Uniformos. 

Apmokamos Vakacijos.

SLATER SYSTEM, INC.
Industrial Cafeteria

2503 Lombard Street, Philadelphia, Pa.
(272)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITfcS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(271)

(272) j

Nežinai Graikijos, jeigu 
nežinai Akropolio.

Kas liečia Daug Labų 
Dienų, tai Atliktas Kriukis 
labiausiai dėkingas yra sa
vo draugams bostoniečiams. 
Ypač drg. Barney Petrus, 
Sabulienei, Burbai, Krasau
skienei ir kt. (židžiūno žo
džiai — Kubiliūno muzika).

Ne viskas yra auksas, kas 
ir ne purvyne žiba.

Ten gerai, kur ijiūs nėra, 
nepaisant didelių uždarbių 
dabar karo dirbtuvėse.

Dabar galima gauti tiktai 
nieką už nieką ir beveik 
nieką už dolerį.

Prof. Krienas

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

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

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

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

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

VYRAI 
16 - 60 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai 
$32 po 6 savaičių 

40 - Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis.

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 58rd St., 5-tos lubos, N.Y.C.
(271)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAI DARBAI 

Pokarinės progos
54 VALANDŲ SAVAITE $42 

Kreipkitės j
CITY TANK CORP. 

53-09 97 PLACE, 
CORONA, L. I.

TELEFONAS NEWTOWN 9-9800 
______________________________________ (273)

TRANSPORTACI  JA 
BŪTINAI PRAMONEI 

REIKALINGA 
VALYTOJŲ 

Naktinis Darbas 
Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės 
E. J. GRABLE

Queens Nassau Transit 
51-00 Northern Blvd., Woodside, L-I. 

arba W. J. BUCK
19-80 Steinway Ave., Astoria, L. I.

(271)

Vardas

Antrašas

Miestas 7'

Dievas dėlto yra biednas, 
kad šimteriopai atmoka.

Uždaryk velniui duris, 
tai jis pro kaminų įlys.

Išlindo, kaip yla iš maišo. 
Obuolys nuo obelies netoli 

nusirita.

Nauja šluota geriau šluo
ja.

;! it 'Maw*

APVALYTOJAI IR ABEL- 
NAM DARBUI VYRAI

PASTOVŪS DARBAI
Proga Pakilimams. ,

INTERNATIONAL
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTSCORP
1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y.

8th Ave. subve (High St. Stotis).
(272)

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN 

KARINIAM DARBUI 
POKARINES PROGOS 

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 
PALIŪDIJIMAS. 
KREIPKITĖS Į

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY 

CO.
CENTRAL AVENUE

EAST RUTHERFORD, N. J.
(278)
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Svečias Kariškis
—

Lapkričio 16-tą mus atlankė 
karys Eugenijus Dainius, lais- 
vietis, Laisvės techniko-pres- 
mano Juozo ir Genovaitės Dai
nių sūnus. Jisai labai trumpam 
laikui buvo sugrįžęs pasisve
čiuoti pas tėvus po sugrįžimo iš 
kelintosios kelionės jūromis.

Eugenijus nėra jūrininkas, 
tačiau daugiausia gyvena ant 
jūrų. Priežastis — tarnauja

Eugenijus Dainius

ant kariško ligoninės laivo. 
Skundėsi, jog kartais užjūryje 
ant sausžemio netenka nei ko
jos iškelti. Dirba sunkiai, kol 
priloduoja laivą ta brangia 
našta — mūsų sužeistais ir ser
gančiais kariškiais, o paskui 
grįžta. Vienodumas buvimo 
ant jūrų pasidaro įkyrus, sa
ko Eugenijus, bet sykiu ir 
džiaugsmingas. Džiaugsminga 
pačiam tankiai sugrįžti į savo 
kraštą ir malonu matyti 
džiaugsmą grįžtančiųjų kariš
kių.

Mary Bushon Randasi 
Ligoninėje

Mary Bushon, Laisvės skai
tytoja, taipgi LDS ir LLD pir
mųjų kuopų narė, turėjo ope
raciją ant apendiko. Randasi 
New York Hospital, 525 E. 
68th St., New Yorke. Kam
barys H 504. Ten būna jau 
nuo 9-tos šio mėnesio.

J. G.

Mūsų Lietuviukai
Po visą platų pasaulį išsi- 

j sklaidę mūsų lietuviukai— 
'mūsų broliai, sūnūs, vyrai... 
Kur tik dabartiniu laiku susi
tiksi lietuvę ar lietuvį, sužino
si, kad koks nors jo giminietis 

i randasi toli, toli nuo Amerikos 
■ krantų, nuo savųjų, karo fron- 
; tuose.

Jeigu mes galėtume surink
ti visų tų mūsų lietuviukų pri- 

į tyrimus karo laukuose, kiek 
tai būtų įdomaus skaitymo, 
štai keletas laiškų arba žinių, 

į kurias man teko surinkti.
Vlado ir Elzbietos Milinčių, 

i kurie gyvena Maspethe, jau
niausias sūnus, Juozukas, ran
dasi Francijoj. Jis yra saržen- 
tas ir dirba prie medikalio ba
taliono. Jis rašo tėvams, kad 
vieną kart jiems berenkant su
žeistuosius kareivius po mūšių, 
jis užtiko labai sužeistą vokie- 

! čių armijos kareivį, kuris šau
kėsi pagalbos lietuviškai. Juo
zukas rašo: “Mame, man taip 
pagailo to lietuviuko, nors jis 
buvo mūsų priešų eilėse. Jam 

! tuojau reikėjo kraujo, tai aš 
liuosnoriai pasisiūliau ir da- 

i viau puskvortę.” Vėliau, kai 
' šis lįetuviukas pradėjo sveik
ti, Juozukas sužinojo, kad jis 
buvo žvėriškųjų vokiečių suim
tas Lietuvoje ir prievarta pri
verstas kariauti už žiaurųjį 

i nacizmą. Milinčiai turi ir kitą 
I sūnų Aleksandrą, kuris randa- 
Į si Amerikos kariuomenėje, or- 
j laivyne.

Bravo, Juozuk, kad išgelbė- 
l jai gyvastį kito lietuviuko!

tikrai galiu pasididžiuoti, kad 
važinėjau šią vasarą. Po Afri
kos ir Italijos su savo salomis, 
pagaliaus atsidūriau Francijoj. 
Kokią skirtingą šalį čia rado
me! Taip skirtinga nuo kitų, 
kad mes džiaugiamės čia bū
dami. šiuos žmones mes iš tik
rųjų išlaisvinome su jų pačių 
pagalba. Jie mus' pasitiko su 
tikra meile. Dabar visi bendrai 
dirbame šiai šaliai atstatyti.

“Kaip malonu būtų, jei aš 
būčiau vienas iš pirmųjų dvie
jų milionų grįsti namo. Geriau
sių linkėjiįnų visiems drau- 

I gams.”

Mano brolis, saržentas 
Charles Tamulinas, rašo iš 
London’o, kad mainė nesirū
pintų. Jie valgo gerai, darbo 
turi daug ir nėra laiko per- 

' daug rūpintis apie namus ar- 
! ba nacių robotus. Kada užei
na robotai, tai visi kareiviai tu- 

; ri mest savo darbą į šalį ir eiti 
i miestą valyti, civilinius žmones 
I gelbėti. Čarlis pasiilgęs lietu
vių kalbos, pasiilgęs namiškių, 
mes jo irgi esame pasiilgę. Bus 
linksma valanda, kuomet su
grįš visi mūsų mylimieji gi
miniečiai ir draugai, sumušę 
ant visados žvėriškąjį fašizmą

Korporalas Zigmas Kauli- 
i nis, maspethiečių Kaulinių sū- 
' nūs, rašo, kad randasi kur nors
Francijoje ir laukia tos valan
dos, kada sugrįš pas saviškius.

Muša Hitlerininkus
Kapitonas Joseph A. Kulbo

kas su pirmaisiais būriais Ame
rikos Armijos buvo perkeltas 
ant Europos kontinento laike 
invazijos. Jis yra sūnus pla
čiai brooklyniečiams žinomų 
biznierių Kazimiero ir Natali
jos Kulbokų, kurie turi like
rių krautuvę, 132a Sumner 
Ave., Brooklyn, N. Y. Jų sū
nus Juozas nepaprastai kilo

SVEČIAS
Pereitą antradienį laisvie- 

čius ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centrą atlankė Cle
ment Strauss, sūnus waterbu- 
riečių Strižauskų. New Yorkan 
jis buvo atsiųstas savo firmos 
čionai atlikti kai kurias parei
gas. Ta proga aplankė ir sa
vo senus draugus brooklynie- 
čius. Grįžo į Washington, D. 
C. Ten randasi jo pastovioji 
darbavietė ir žmona Bertha su 
5 mėnesių dukrele Cynthia.

Petras Vasiliauskas 
Ligoninėje

Petras Vasiliauskas (Wil
son) paskutiniu laiku per ke
lis mėnesius pradėjo nesijaus
ti gerai, teko tūlą laiką ir lo
voj* pagulėti. Be matomos prie
žasties pradėjo liesėti.

Praeitą antradienį, lapkričio 
14, Petras nuvažiavo į New 
York ligoninę, 525 E. 68th St., 
kad patirti savo ligos priežas
tį ir nustatyti gydymosi būdą. 
Ko] kas daktarai nesuranda 
jo liesėjimo ir negalavimo 
priežasties; nesuranda kokia 
yra jo liga.

Petras tarp lietuvių pasiro
dydavo tiktai didesniuose pa
rengimuose, nes jo, kaipo tak
si vežėjo darbas, yra daugiau
siai naktimis. Tačiau jo žmo
na, Mary Wilson, labai dažnai 
matoma dirbant Lietuvos žmo
nėms Drabužių Centre ir kitur 
pažangiųjų lietuvių veikime.

Wilsonai ir dvi mažos duk
terys gyvena 384 So. 1st St., 
Brook lyne.

Linkiu Petrui greito ir sėk
mingo pasveikimo.

Draugas.

Mano pusbrolis, Juozas Bu
kauskas, gimęs ir augęs Ma- 
hanoy City, Pa., bet per kele
tą metų paskutiniu laiku gyve
nęs New Yorke, rašo iš Saipan 
salos, Pacifike. Jis — korpora- 
las, išbuvęs Hawaii salose apie 
du metu, liepos mėnesį buvo 
išsiųstas dar toliau nuo namų 
—Saipan salom štai jo laiškas:

“Atleiskite, kad ilgai neat
sakiau į jūsų laišką. Mat, mus 
perkėlė į Saipan. Kelionė lai
vu labai patiko.

“Pas mus čia tyku dabar, 
bet karts nuo karto dar suran
dame vieną kitą japoną. Ke
lis radome prie mūsų kempės. 
Jie greičiau patys sau galą pa
sidaro, negu leidžiasi būti pa
imti į nelaisvę.

“Karštis čia baisus! Lietaus 
turime kasdien, o uodai taip 
tirštai čia apsigyvenę, kad, ro
dos, migla, tas pat ir su musė
mis. Vienas šitoje saloje mies
tas visai sudaužytas ir visos 
pastangos dedamos jį kuo grei
čiausiai atstatyti. Mes negali
me niekur išeiti nusipirkti reik
menų, — turime pasitenkinti 
tuo, ką gauname iš armijos. 
Mes valgome lauke, gyvena
me šėtrose, skalbiamės patys 
savo drabužius. Mes tiek dar
bo turime, kad dirbame dvyli
ką valandų ir daugiau, dieną 
ir naktį. Aš tik dabar sužino
jau, koks aš ‘minkštas,’ — vei
kiausia visi ‘ofisininkai’ tokie.

“Aš kelinta diena sergu, tai 
yra progos bent parašyti kiek 
laiškų. Per kiek laikų mes gy
venome ant ‘K’ racijų (kenuo- 
tų valgių), bet dabar turime 
pasidarę valgyklą šėtrose, tai 
šiek tiek geriau. Eina gandai, 
kad mes greitu laiku turėsime 
ir valdišką krautuvę, kur galė
sime nusipirkti, apart kitų ge- 
rumynų ir alaus.

“Ačiū jums, Eva ir Roy, už 
.laiškučius ir už žinias apie vi
są šeimą. Siunčiu geriausių lin
kėjimų visiems.”

Kitas lietuviukas, apie kurį 
noriu tarti kelis žodžius, visiem 
Laisvės skaitytojams žinomas, 
tai vyriausias saržentas Anta
nas Vasaris. Antanas Vasaris 
buvo Afrikoje, Italijoje ir da
bar kovoja Francijoje. štai jo 
laiškas iš Franci jos:

“Brangus Eva ir Roy: Aš

Kovokite, brangūs lietuviu
kai, už demokratiją. Mes linki
me jums kuo geriausių pasise
kimų ir kuo greičiausia grįšti 
namo laimėtojais.

Eva T. Mizarienė.

Williamsburge Suareš
tavo Gazolinos Juodojo 

Turgaus “Čyfus”
Kainų Administracija skel

bia, kad jos žmonės, veikdami 
bendrai su Brooklyno prokuro
ro įstaiga ir policija, susekė 
milijono dolerių vertės preky
bą gazolinos juodojo turgaus 
kainomis. Visos trys įstaigos 
pravedė ir kvotimus.

Padaryta ablava ant dviejų 
garadžių ir automobiliams sto
ties (parking lot) ir suimta 16 
asmenų.

Areštantų vardų nei arešto 
vietų trečiadienį nebuvo pa
skelbę. Tu r būt, dar turėjo 
numatę daugiau žuvelių į savo 
tinklą, tad ir susilaikė nuo 
skelbimo, kad nenubaidyti.

Pas visus areštantus radę T 
kuponų, kurie seniau buvo iš
vogti iš Checker Cab Co., De
troite, ir iš OPA raštinės, 
Trentone. Numatoma, kad kai 
kurie iš areštuotų būsią pa
leisti, bet kitus laukianti aštri 
bausmė.

Nubaudė Rūkorius
Brooklyno teisme pereitą 

trečiadienį 139 asmenys nu
bausti pasimokėti po $10 už 
rūkymą krautuvėse. Prie to, 
teisėjas perspėjo, kad jeigu 
kuris būtų pagautas antru kar
tu, bausmės bus daug dides
nės. ' 4 ‘

“Neatsargiai numestas ciga- 
retas gali būti priežastimi tra
giško gaisro,” sakė teisėjas.

Šiame nuteistųjų būryje bu
vo 73 vyrai ir 66 moterys.

Kiti 19 asmenų nuteisti pa
simokėti po $1 už rūkymą sub- 

,vėj. Šioje grupėje buvo 2 mo
terys ir 17 vyrų.

Boeing Aircraft viršininkas 
New Yorke tvirtino, jog po 
karo kelionė oru bus taip pri
einama, kaip kelionė trauki
niu. . .

*

Capt. Joseph A. Kulbok

.Dėdės Šamo armijoje ir dabar 
jis jau kapitonas.

Spalių mėnesį kapitonas Jo
seph A. Kulbokas atrašė tė
vams iš Belgijos, iš paties 
fronto, kur tada ten ėjo dideli 
mūšiai. Jis prisiuntė tėvams ir 
šį paveikslėlį, kurį aukščiau 
matote. Kapitonas Kulbokas 
rašo patrijotingai stiprioje 
dvasioje, kaipo aukšto rango 
karys. Dabar Belgija jau iš
laisvinta. Prie jos išlaisvinimo, 
aišku, daug prisidėjo ir kapi
tonas Kulbokas.

Pradėsime 6-ios Karo 
Paskolos Vaju

šeštosios Karo Paskolos va
jus New Yorke oficialiai bus 
pradėtas ateinantį pirmadienį, 
lapkričio 20-tą. Tačiau ir da
bar perkamieji bonai (nuo lap
kričio 1-mos) jau skaitomi į 
vajaus kvotas.

Vagys Dirbę Veltui
Įsilaužę į Kainų Administra

cijos “saugiąją” šėpą, Long 
Island City, vagys radę tik iš- 
vartotus gazolino kuponus. O 
tikėjęsi ten rasti naujų kupo
nų, .kaip pernai. Po anos va
gystės kuponai kas vakarą iš
nešami kitur.

Buvęs Prospect Parke anti
aircraft punktas panaikina
mas. Priežastis — dabar tą 
sritį apsaugo kiti punktai.

"fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

0

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus

0-

Spalių 14 d., 1944 m., Pilie
čių Kliubo svetainėje, Brook
lyn, N. Y., Dariaus Girėno Ko
mitetas ir keletas draugijų at
stovų bendrai veikiant pamink
lui statyti suruošė iškilmingą 
bankietą ir šokius paminėjimui 
mūsų didvyrių lakūnų Dariaus 
ir Girėno vienuolikos metų su
kakties nuo skridimo.

Bankietas gražiai pavyko. 
Publikos dalyvavo du šimtai. 
Įžangos bilietų buvo pasiųsta 
draugijoms, kurios remia šį 
reikalą. Užsisakė bilietų (ku
rių kaina buvo $2.50) : Amal- 
gameitų Unijos lietuvių 54 sky
rius ir Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubas po $75. švento 
Jurgio Draugija už $25. Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1-ma kuopa $12.50. Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 38-ta 
kuopa $10. Lietuvių Atletų 
'Kliubas $10. Moterų Vienybė 
$10. Tautininkų Kliubas $5. 
Dariaus Girėno Posto Nr. 1, 
$5.

(Kadangi Laisvėje iš ban- 
kieto jau buvo rašyta seniai, 
tad korespondencinę dalį pra
leidžiame. — Red.).

Aukos
Uždarbio nuo bankieto ir šo

kių liks iki $150.
Bankieto Paminklo Fondui 

aukojo: J. Šimėnas, $25. P. 
Atkočaitis $10. S. Karvelis 
$10. Šie duosnūs lietuviai yra 
drabužių siuvyklų savininkai. 

Į L. Šerkšnys $5. J. ir V. Stonis 
$5. Mike Stalionis ir draugai iš 
Kearny, N. J. $5.

Po $3: P. Atkočaitienė, Mr. 
ir Mrs. Zakarauskai, Mr. ir 

j Mrs. Vilčinskai. Po $2: inžinie
rius Baltus, J. Naujokas, Mr. 
ir Mrs. Simas, A. Lelis, J.

I šeštokas.;.
Po $1 :\ J. Bensonas, Z. Mo- 

zuraitis, P. Butkus, M. Karak- 
tinas, T. Sušinskas, J. Valaitis, 

j J. Balkonas, F. Vaitukaitis, T. 
! Zaveckas, i. Vengris, K. Pa-

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsi-Cola Company, Long Island City, N.Y.

Po $1 : P. Strimas, S. Vols- 
' kis, J. Guzevičius, Kalvelis, A. 
! Yakštis, C. Backun, J. Snieš- 
i kus, M. Svingel, E. Karpiūtė, 
|:C. Karpus, A. Kupčiūnienė, P. 
Montvila, J. J. Sherry.

Aukų su vardais yra $136. 
Tvarkant sąrašą žuvo lapelis 
su keletą vardų rinkėjo P. 
Montvilo, tai be vardų ir pri- 
skaitant smulkius $15.85.

Tony Marsin, dviejų gėrimų 
'įstaigų savininkas iš New Yor- 
ko miesto, spalių 6 d. Piliečių 
Kliubo susirinkime aukojo $5. 

! Antanas Vi.krikas, mėsinės ir 
valgomų daiktų krautuvės sa
vininkas, aukojo $5. Viso gauta 

įaukų $161.85.
Bankieto gaspadinėms, dar

bininkams, rėmėjams, dalyva
vusiems ir aukojusiems varde

: draugijų atstovų ir Dariaus- 
i Girėno Paminklo Komiteto 
i reiškiame nuoširdžiausia padė- 
i ką.
Pramogos Rengimo Komitetas:

Jonas Šaltis,
P. J. Montvila, 
A dv. St op onas Briedis.

■ Laimingai Užbaigė
i Kampaniją

Ernest Hochwald, buvęs pir
muoju padėjėju republikonų 
kampanijos vedėjo Brownell, 
prisaikdintas darbininkų sam- 

I dytoju-prižiūrėtoju Manhattan 
I prezidento Nathan raštinei. 
I Jam apsimokėjo kalbėti už De- 
| wey.

!»

■; STANLEY RUTKŪNAS J
i « SAVININKAS •

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

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
J Tel. EVergreen 4-9612 *
••••••••••••••••••a••••••••••••••••«

česa, J. Kairys, J. šaltis, Bra- 
zaitienė, Draugelienė, K. čer- 
ka, Valaiįka.

Po $1:' J. Styras, J. Jasiu- 
nas, Jonas Švėgžda, R. Ambro- 
zaitienė, .A. Meckeliunas, K. 
Lesevičius, Bielskus, J. Kuodis, 
P. Mačys, A. Rakešienė ir Ka
tarina Sadauski iš Connecticut 
valstijos.

Po $1: A. Linkus, A. Zata- 
veckas, Mrs. Yumplat, E. Au
dron, Mrs. Ragis, A. Zanušie- 
nė, A. Zubavičienė, S. Zubavi- 
čius, A. Gailiunas, Mrs. Ka- 
lenckas, G. Kazlow, G. Mari
nas, Olga Skelley, A. Kuliks.

1 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1
.............—.......

h------ ---------------------------------a
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

HowIoS4|/r

THOSE 
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

Daimonto
Žiedai nuo

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Rankpinigius
Palaikysime

Jums

Mes Turime įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

$19.95 
ir aukštyn

Vyriška* 
Žiedas

$19.95 
ii aukštyn

BIRTHSTONE
Žiedai $g.9B 
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178.

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




