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CHARKOVAS JAU ATVADUOTAS ?I
KRISLAI

“Karas ir Darbininkų Kla
sė.”

Ambasadorių Pakeitimas.
Ar Viskas Gerai?
Lietuviški Pavyzdžiai.

Rašo R. Mizara.

Prieš tūlą laiką Maskvoje 
pradėjo išeidinėti naujas laik
raštis, pavadintas Karas ir 
Darbininkų Klasė. Mums jo 
neteko matyt, bet apie jį gir
dėjome nemažai.

Kiekvienas pasirodąs Karo 
ir Darbininkų Klasės numeris
— jis berods eina savaitraščiu
— patiekia straipsnių, kuriuos 
komentuoja viso pasaulio 
spauda.

Karas ir Darbininkų Klasė
— didelės svarbos laikraštis, 
su kurio tartu žodžiu skaitosi 
visas pasaulis. Juo tolyn, juo 
svarbesnis bus jo žodis. Kaip 
jau pats laikraščio pavadini
mas pasako, laikraštis, matyt, 
išeidinės tik karo metu.

Vėliausiame savo numeryj 
Karo ir Darbininkų Klases re
dakcija įdėjo įvedamąjį dėlei 
Anglų - Sovietų - Amerikiečių 
konferencijos reikalingumo. 
Ten pasisakoma už tokią kon
ferenciją, bet ji turi būti su
šaukta tam, kad ’išdirbti pla
nus, kaip dar šiais metais hit
lerinę Vokietiją nugalėti.

Konferencijoje turį būti nu
tarta juo greičiau atidaryti an
trasis frontas Europoje. Ne
galima numoti ranka, sako 
laikraštis, ir pasakyti, būk 
hitlerizmo sunaikinimas gali
ma palikti sekamiems me
tams.

Netenka aiškinti, jog šis 
Karas ir Darbininkų Klasė 
įvedamojo duotasis tonas gar
siai atsimušė į Amerikos ir 
Anglijos atsakomingų. parei
gūnų ausis.

Kiekvienas sakinys, tartas 
minėtame editoriale, pagrįstas 
faktais ir sakyte'sako: Anglų- 
Sovietų-Amerikiečių koalicija 
turinti būti sustiprinta,—su
stiprinta žygiais, bet ne žo
džiais.

Tarybų Sąjunga pakeitė sa
vo ambasadorių Washingtone. 
Maksimas Litvinovas čia ne
begrįš; naujuoju ambasado
rium paskirtas Andriejus A. 
Gromyko.

Kuriais sumetimais SSSR 
vyriausybė pakeitimą padarė ? 
Mes nežinome. Daugelis po
litikų tačiau spėja, jog tas pa
keitimas padarytas dėl to, 
“kad ne viskas gerai Jungtinė
se Tautose”; kad tarp SSSR iš 
vienos pusės, ir Anglijos ir 
Amerikos—iš kitos esą nesu
sipratimų. Tarybų Sąjunga 

• nepasitenkinusi dėl neužten
kamo mūsų, susirūpinimo ant
ruoju frontu Europoje; ji ne
pasitenkinusi dėl visos mūsų 
krašto politinių veiksmų (gal 
aiškiau bus, jei sakysime ne
veiksnių) eilės.

Ar tarybinių respublikų są
jungos vyriausybė turi pagrin
do nepasitenkinti tūlais mūsų 
vyriausybės veiksmais arba ne
veiksniais ?

Deja, turi!
Paimkime tik tai, kas daro

si mūsų “lietuviškoje pastogė
je.”

1940 metais Lietuvos žmo
nės nusitarė pereiti į naująjį 
gyvenimą: jie nusitarė įsikur
ti tarybinę santvarką ir įstoti į 
SSSR tautų šeimą.

Bet kaipgi mes į tai reaguo
jame?

Atbėgusiam per Berlyną lie
tuvių tautos neprieteliui Sme
tonai mokame algą, jį užlaiko
me, kad jis galėtų čia stiprin
ti fašistinį “frontą” ir daugiau 
Šmeižti mūsų talkininkę, Tary
bų Sąjungą.

Kitas iš Berlyno atvykęs in-

Darbo žmonių 
Dienraštis
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SUOMIJOS VADAI SIŪLĄ 
ATSKIRĄ TAIKĄ SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA

Stockholm, šved. — Ats
krido Suomijos-(Finliandi- 
jos) Darbo Unijų Federa
cijos pirmininkas Aero Vu- 
ori su pasiūlymais daryti 
atskirą taiką su Sovietų Są
junga. Taikos siūlymus jis 
atidengė atvykusiam Šve- 
dijon Arthurui Deakinui, 
Anglijos Važiuotos Darbi
ninkų, Unijos vadui.

Suomijos unijistų pirmi
ninkas Vuori pabrėžė, kad 
jis su savo valdžios užgy- 
rimu daro tuos siūlymus 
taikytis su Sovietais.

Vuori prašo Anglijos val
džią pasiteiraut Maskvoj, 
ar rusai sutiktų pradėt tai-

kos derybas. Suomija užlei
stų Sovietams kai kurias 
vietas Karelijos tarp vande
nyj e, bet, girdi, negalinti 
užleist Hangoe pussalio. 
Suomiai pageidauja, kad* 
Sovietai užtikrintų Suomi 
jos sienas per 40 metų po 
taikos. Suomija taip pat 
nori, kad Ęovietų Sąjunga 
teiktų jai maisto, anglies ir 
žibalo. Bet suomiai nežada 
Raudonajai Armijai padėt 
išmušti septynias vokiečių 
divizijas iš Suomijos.

Suomių valdžia tikisi 
gauti Anglijos paramos siū
lomose derybose dėlei tai
kos su Sovietų Sąjunga.

Ji

Gyventojai karštai sveikina amerikiečius, “auto- 
džypsais” įvažiavusius į Monrealę, Sicilijoj, po 
nacių išvijimo iš to miesto.
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SOVIETAI ATĖMĖ IŠ 
VOKIEČIŲ CHARKOVĄ; 
PRAMONES DIDMIESTĮ

91

Francūzai Gatvėse Atakuoja Vokiečius; 
Per Mėnesį Užmušė bei Sužeidė 1000 Nacių 

laiku; ir francūzų nuosto
liai buvo palyginti maži.

Per vieną tik dieną nese
niai francūzai padarė dau
giau kaip 100 atakų prieš 
vokiečių karius.

Hitlerininkai pasiuntė 
daugiau savo kariuomenės į 
į Lille, Lyons ir Brest mies
tus po kruvinų susikirtimų 
su francūzais gatvėse.

Skaičiuojamą, kad 200,000 
jaunų francūzų slapstosi 
Pyrenėjų kalunose, vengda
mi deportavimo Vokietijon 
'į verstinus darbus.

Alžyras. — Francūzų 
Komitetas Tautai Laisvinti 
pranešė, jog Franci jos pat
riotai praeitą mėnesį , už
mušė bei sunkiai sužeidė 
daugiau kaip 1,000 vokiečių 
karių. Smarkiausių kauty
nių gatvėse įvyko Paryžiu
je, Marseille, Lyonse, Mont
pellier, Breste, St. Etienne 
ir Lille.

Francūzai patrijotai, be 
kitko, rankinėmis granato
mis atakavo vokiečių nau
dojamus judamųjų paveiks
lų teatrus, valgyklas ir kek- 
šynus, daugiausiai dienos

Talkininkai Vejasi Ja
ponus Nauj. Gninejoj
Australija, rugp. 23. — 

Jungtinių Valstijų ir Aus
tralijos kariuomenė dasivi- 
jo japonus iki keturių my
lių nuo jų tvirtumos Sala- 
maua, Naujosios Guinejos 
saloje. Amerikiečiai ir aus-- 
tralai grąsina greitu laiku 
paimt didžią priešų lėktuvų 
stovyklą į pietus nuo Sala- 
maua miesto.

Amerikos farmom trūk
sta apie 750,000 darbinin
kų.

dividualas įsikūrė savo “žinių 
agentūrą”, kurios vyriausias 
tikslas rankioti iš hitlerinių 
patvorių brudą ir juo svaidyti 
mūsų talkininkės, Tarybų Są
jungos veidan.

Ir kiti tos rūšies tipai el
giasi panašiai; jiems’ niekas 
nieko nesako, tarytum 
dirbtų, naudingą darbą!

šitie keli “lietuviškieji” 
vyzdžiai yra, tiesa, maži,
čiau ir jie pasako, kad daly
kai turi būti taisomi, jei nori
me matyti glaudų Anglų-So- 
vietų-Amerikiečių kooperavi- 
mą karui laimėti ir taikai 
įkurti.

LIETUVIŲ TAUTA. NUTEIS 
SAVO KORIKUS :

Tik Naciai Neleidžią 
Italijai Taikytis

jie

pa- 
ta-

Amerikos lakūnai bom
bardavo nacių lėktuvų aik
štę ties Rouen, Franci jo j.

Talkininkai sunaikino 114 
Ašies lėktuvų Italijos sri- 
tyj per 4 dienas.

Šveicarijon atėję kai ku
rie laikraščiai iš Italijos ra
šo, jog tik nacių kariuome
nės buvimas Italijoj nelei
džia jai taikytis su Jungti
nėmis Tautomis (kurios 
reikalauja besąlyginio pasi 
davimo).
Romos radijas užginčijo, 

kad didmiesčio Milano dar
bininkai streikuoja dėl tai
kos; sako, nėra prieš ką 
streikuot, nes Talkininkų 
bombanešiai sunaikino Mi
lano fabrikus.

Šiaurinėje Italijoje virte 
verda gyventojų judėjimas, 
reikalaująs nugriaut kąfa- 
liaus ir Badoglio valdžią ir 
tuojau taikytis su Jungti
nėmis Tautomis.; Tam judė 
jimui bendru frontu vado
vauja komunistai, krikščio
nys demokratai, socialistai, 
liberalai ir tautininkai.

Maskva. — Rašo Mečys 
Gedvilas, Tarybinės Lietu
vos komisarų pirmininkas: 
Kada hitleriniai velniai 
1941 m. birželio 22 d. rytą 
šaltakrauj iškai žudė 
vaikus vasarojimo sto
vykloj Palangoj; kada jie 
iš lėktuvų šaudė beginkles 
moteris Alytaus aikštėje; 
kada jų artilerija bombar
davo tebemiegantį Taura
gės miestą, — jie tikėjosi, 
kad jų pergalės spindėjimas 
pridengs tokias baisūniškas 
piktadarystes. Jie įsivaiz

davo, kad, esą, “aukštesnio
ji vokiečių tauta” užguls 
“lebensraumą” (gyvenamą
ją erdvę) ir kad platieji vo
kiečių pasturgaliai paslėps 
kriminalius jų darbus. Bet 
šios hitlerininkų nenaudėlių 
viltys pasirodė pastatytos 
ant smėlio. Raudonoji Ar-

mija vėjais paleido jų pagy
rų pasakas, sukurtas vo
kiškųjų bukagalvių, ir jų iš
lietas nekaltasis kraujas 
šaukia švento keršto.

MASINIAI ŽUDIKAI
Mes žinome, kad vokiš

kieji barbarai bent penkta
dalį mūsų tautos išnaikino, 
suvarė į savo koncentraci
jos stovyklas, deportavo į 
verstinus darbus Vokietijon 
bei ruožtan nacių karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Mums yra žinomi masi
niai kapinynai, kur palaido
ta tūkstančiai ant tūkstan
čių mūsų brolių ir seserų, 
kurie buvo hitlerininkų su
šaudyti, nunuodyti bei gyvi 
sudeginti. Tų kapų nepri
dengs užmiršties dulkės.

Kas gali užmiršti dvyli- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Iš Anglijos Turi Būti 
Įsiveržta Europon, 
Kaip Sako Pravda

Maskva, rugp. 23. —Ąng 
Ii jos salos turi1 būti panau
dotos kaipo svarbiausia ba
zė Talkininkų įsiveržimui į 
E'uropos žemyną prieš Hit
lerį, — rašo Pravda, Sovie
tų Komunistų Partijos laik
raštis. Nes be įsiveržimo iš 
Anglijos tai būtų beveik 
negalima suduot triuški
nantį smūgį vokiečiams iš 
vakarų pusės.

Angly Bombanešiai Vėl 
Ardė Karinius Fabri

kus Vokietijoje

LONDON, rugp. 23. — Berelyno radijas pranešė, 
kad naciai jau pasitraukė iš Charkovo, 833,400 gyven
tojų miesto, didžio Sovietines Ukrainos pramones cent- 
tro, kuris todėl vadinamas Sovietijos Pittsburghu. 
Charkovas taip pat yra didžiulis gelžkelinis mazgas — 
į jį sueina septynios geležinkelių linijos.

Naciai gyrėsi, būk jie pagal planą apleidę Charko
vą ir, girdi, sunaikinę visus karui svarbius įrengimus 
tame mieste.

Pirm karo Charkove buvo didžiausi traktorių fabrikai, 
lėktuvų statyklos ir įvairios metalo ir mašinerijos dir- 
byklos. Sovietai laiku perkraustė tas įmones toliau į 
rytus.

Hitlerininkai tapo priversti išsinešdint iš Charkovo 
ne pagal savo planą, bet pagal Sovietų planą.

Sovietų artilerija, oro jėgos ir pėstininkai, ypač per 
paskutines dvi savaites, neatlaidžiai šturmavo nacius 
Charkovo srityje iš rytų, šiaurių, šiaurvakarių ir piet
ryčių.

Charkovas, pagaliaus, buvo taip apriestas raudon
armiečių plieno ir ugnies lanku, kad vokiečiams teli
ko tik 12 mylių spraga ištrukti į pietus. Vengdami vi
siško apsupimo ir sunaikinimo, todėl, hitlerininkai ir 
spruko laukan.

Neapsakomai Svarbus Sovietu Laimėjimas
LONDON, rugp. 23. — Anglijos karininkai sako: 

Sovietai, atimdami iš vokiečių Charkovą, laimėjo tokią 
svarbią pergalę, kad jokiais žodžiais negalima būtų pa
didinti to laimėjimo svarbos.

Talkininkų oficieriai Londone pastebi, jog Raudono
ji Armija panaudojo stalingradinę strategiją prieš na
cius ir Charkove: ažuot tiktai priekiniu frontu šturma
vus priešą, tai viena Sovietų armija kirto vokiečiams 
šonan iš šiaurvakarių, o antra — iš pietų rytų.

Jeigu hitlerininkams būtų pavykę atsilaikyti Charko
ve, tai, girdi, būtų buvę žymia dalim sulaikyti Sovie
tų žygiai pietiniai-vakariniam fronte, — sako Jungti
nių Tautų karininkai Londone: — Bet dabar, Sovie
tams atgriebus tą svarbiausią karo punktą su jo kon
troliuojamu didžiu geležinkelių tinklu, tai sovietinės 
jėgos turi galimybę blokšt priešus atgal ir atgal, net 
iki Dniepro upės.

Raudonoji Armija iš Charkovo tiesioginiai grąsina 
vokiečiam kitame svarbiame mieste ir geležinkelių 
centre — Poltavoj, kur naciams dar iš arčiau grūmoja 
sovietiniai kovūnai iš šiaurių.

Charkovą Sovietai buvo atgriebę vasario mėnesį, bet 
vokiečiai tada urmu subūrė didžiausias savo jėgas ir 
bandė apsupt raudonarmiečius mieste. Tuomet Sovie
tai kovo mėnesį saugiai ištraukė savo kariuomenę su 
visais pabūklais iš Charkovo.

Dabar atvadavę Charkovą, Sovietai įgijo stipriausią 
poziciją prieš vokiečius ištisame pietiniai-vakariniame 
fronte.
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JAPONAI BOMBARDA 
VO CHUNGKINGĄ

Chungking, Chinija. —A- 
pie 30 Japonijos bombane-' 
šių atakavo priemiesčius 
Chungkingo, laikinosios chi- 
nų sostinės, pirmą kartą per 
dvejus paskutinius metus.

London, rugp. 23. — An
glijos bombanešiai sėkmin
gai atakavo didžiulę kari
nių chemikalų dirbyklą Le- 
verkusene, už šešių mylių 
nuo Cologne miesto, ir 
svarbųjį karo fabrikų mies
tą Duesseldorfą, vakarinėje 
Vokietijoje.

Kiti anglų lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė įvairius 
taikinius Franci j o j, Belgi 
joj ir 'Holandijoj. Penki 
anglų Ikėtuvai negrįžo.

London, rugp. 23. — Vos 
tik Associated Press prane
šė, kad vokiečiai, girdi, ap- 
stabdę rusus Charkovo^sri- 
tyje, kai Sovietai užėmė 
Charkovą.
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Raudonarmiečiai Smogė Naciam ir Voro
šilovgrado Srityj; Užmušė 9,500 Priešų

sia-
3,-

so-

London, rugp. 23. —Do- 
neco Baseine, į pietų vaka
rus nuo Vorošilovgrado, 
sovietiniai kovūnai atėmė iš 
vokiečių dar kelias gyve
namas vietoves ir vien 
me sektoriuje užmušė 
500 priešų per dieną.

Visose fronto dalyse
vietinės jėgos sekmadienį 
nukovė 9,500 nacių, sudau
žė 138 jų tankus ir nušovė 
žemyn 32 lėktuvus.

Vien į vakarus nuo Char
kovo raudonarmiečiai tą 
dieną užmušė 2,000 hitleri
ninkų ir sunaikino 80 tankų 
ir daugiau kaip 200 trokų. 
Charkovo apylinkėj sekma-

dienį Sovietai abelnai pažy
giavo dar tris mylias pir
myn. (Tuo tarpu naciai jau 
spruko iš Charkovo.)

Briansko fronte sovietinė 
kariuomenė užėmė dar vie
ną kaimą. Spas Demiansko 
srityje, į šiaurius nuo Bri
ansko, raudonarmiečiai už
mušė bent 1,500 nacių ir 
sunaikino 15 jų tankų, ir 
Sovietų kariai “vejasi bė
gančius atgal priešus”, kaip 
sakė oficialis pranešimas iš 
Maskvos.

Sovietinės oro jėgos nai
kino hitlerininkus ir jų į-, 
rengimus užnugarėje visuo
se frontuose nuo Spas De
miansko iki Azovo Jūros.
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Kur Link Eis Neu) Yorko 
Amerikos Darbo Partija?

Amerikos Darbo Partija New Yorko 
valstijoje tapo suorganizuota prieš sep
tynerius metus. Ją suorganizavo darbo 
unijos, daugiausia siuvėjų unijos, Inter
national Ladies Garment Workers ir 
Amalgamated Clothing Workers. Darbo 
Partija turėjo išreikšti organizuotų dar
bininkų interesus ir aspiracijas. Jinai 
tuojau tapo svarbiu faktoriumi šios di
džiosios valstijos, o ypatingai New Yor
ko miesto politiniam gyvenime. Jinai ta
po nusveriamoji jėga tarpe republikonų 
ir demokratų. Jos balsai buvo pakilę net 
iki pusės milijono.

Bet prie Darbo Partijos taipgi galėjo 
priklausyti ir pavieniai vidurinės klasės 
žmonės — biznieriai, advokatai, profeso
riai ir kiti. Greitu laiku susidarė tų po
litikierių klika, vadovaujant menševi
kams iš taip vadinamos senosios gvardi
jos — Socialdemocratic Federation ir 
pasigrobė partijos vadovybę. Toks Alen 
Rose tapo partijos diktatoriumi. Darbo 
unijos tapo paneigtos ir prarado Darbo 
Partijos vadovybėje įtaką. Priėjo prie 
to, kad veikliausia tame judėjime unija, 
Amalgameitų rubsiuvių unija, faktinai 
pasitraukė iš tos partijos gyvenimo ir 
veikimo.

Tuo tarpu Darbo Partyos viduje susi
darė kairysis judėjimas. Jam pavyko įsi
galėti New Yorko .(Manhattan) pavieto 
vadovybėje. To judėjimo priešakiu atsi
stojo kongresmanas Marcantonio ir Con
nolly. Gi tik praėjusiais pavietų komi
tetų rinkimais kairiam sparnui pavyko 
išrinkti daugumą komiteto narių ir di
džiausiam paviete Kings (Brooklyne).

Tuo tarpu CIO ir visos unijos pradėjo 
daugiau rūpintis politika, būsimais kon
gresiniais ir prezidentiniais rinkimais. 
CIO Pild. Taryba paskyrė nacionalį ko
mitetą pravedimui savo politinės plat
formos. To komiteto pirmininku pasta
tytas Amalgameitų unijos prezidentas 
Sidney Hillman. Šiomis dienomis Hillma- 
nas pasiūlė New Yorko valstijos Darbo 
Partijos vadovybei sugrąžinti partiją 
darbo unijoms! Jis sako: Turi būti į- 
trauktos visos darbo unijos, kurias tik 
galima įtraukti, į Darbo Partiją. Parti
jos vadovybę turi sudaryti darbo unijų 
atstovai. Tie atstovai turi būti išrinkti 
proporcijonaliai nuo unijų narių skai
čiaus. Tuo būdu Darbo Partija bus tik
ra organizuotų darbininkų politinė išrai
ška ir jinai bus liuosa nuo visokių išlau
kinių politikierių, įvairiausių nenaudė
lių, kurie jon skverbiasi tiktai pasipel

nymui ir savo politinės karjeros pakėli
mui.

Kiekvienam darbininkui ir kiekvienam 
darbininkų draugui aišku, jog šis Hillm- 
ano pasiūlymas yra labai sveikas ir tu
rėtų būti Darbo Partijos vadovybės pri
imtas. Bet ar jinai priims?

Kas liečia Darbo Partijos pažangie
čius, Marcantonio, Connolly ir kitus, jie 
tuojau pasisakė už Hillmano plano pri
ėmimą. New Yorko Valstijos CIO Uni
jų Taryba, kuri atstovauja 900,000 or
ganizuotų darbininkų, taipgi užgyrė 
Hillmano planą. Visos tos unijos sutin
ka prisidėti prie Darbo Partijos. Tikima
si, kad labai daug Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų taipgi pasisakys už Hill
mano planą.

Bet ką pagiedos Darbo Partijos pir
mininkas Counts ir sekretorius Rose, 
kurie turi sudarę aplinkui save kliką ir 
nenori partijos vadovybės paleisti iš sa
vo rankų? Ar jie pakeis savo nusistaty
mą? Ar leis Darbo Partijai tapti tikru 
organizuotų darbininkų įrankiu kovoje 
už jų opiausius interesus?

Tai būtų beveik panašu į stebuklus. 
Veikiausia tokių stebuklų ir nebus. Vei
kiausia jie pasitrauks iš vadovybės ir 
sugrąžins Darbo Partiją darbo unijoms 
tiktai tada, kada darbiečiai juos iš tų 
pozicijų gražiai iššluos per rinkimus, 
kaip juos išlavė New Yorko ir Broook- 
lyno pavietų darbiečiai.

Taip sakome todėl, kad tuo reikalu 
neigiamai jau prabilo oficialis tos men
ševikų Socialdemocratic Federacijos or
ganas “The New Leader”. Rugpjūčio 21 
dienos laidoje skaitome editorialą “The 
Hillman Proposals and the American 
Labor Party” (Hillmano Pasiūlymai ir 
Amerikos Darbo Partija). Laikraščio 
redaktorius griežtai atmeta ir pasmer
kia 'Hillmano planą. Visus tuos, kurie 
tą planą remia, paskelbia komunistais 
arba jų “įrankiais”. Hillmano planas, 
girdi, reikštų “sugriovimą tos Darbo 
Partijos, kokią mes pažinome ir kokią 
mes pripratome gerbti, kaipo bendrąją 
pastogę liberališkoms, naujadalybinėms 
ir darbininkų konstruktyviškoms gru
pėms šitoje valstijoje.” Tie vargšai libe
ralai pasiliktų, girdi, be politinės’pasto
gės.

Be to, “The New Leader”, kas reiškia 
taipgi Darbo Partijos dabartinę vadovy
bę, Counts ir Rose, bijo tokioj partijoje 
per darbo unijas komunistų įsigalėjimo. 
Todėl išvada gali būti tiktai viena: Dar
bo Partija turi pasilikti siaura, atsisky
rus nuo darbo unijų judėjimo, rankose 
dabartinės sekaktantinės menševikų kli- 
kutės.

Tai tokią dabartinė padėtis Darbo 
Partijoje. Tačiau jinai gali pasikeisti. 
Organizunti darbininkai gal suras būdus 
jos pakeitimui* Per Manhattan, Kings, 
Queens ir Richmond pavietus gal patys 
darbiečiai suras būdus pravedimui Hill
mano plano nors New Yorko mieste. 
Kaip dabar dalykai stovi, tai Rose- 
Counts grupė kontroliuoja New Yorko 
mieste tiktai Bronx pavietą. Gi New 
Yorko miesto Darbo Partijos organizaci
jai prasiplėtus ir apėmus didžiąsias dar
bo unijas, anksčiau ar vėliau dabartinė 
sektantinė partijos valstybinė vadovybė 
netektų įtakos ir kituose miestuose. Ši
toje kovoje už išgelbėjimą ir praplėtimą 
Darbo Partijos svarbiausią vaidmenį tu
rės sulošti Amalgameitaj rubsiuviai ir 
kitos CIO unijos.

Grupė laisvųjų francūzų lakūną rytiniam fronte. Jiems Sovietą vyriaiisybė da
vė lėktuvus ir jie kartu su sovietiniais draugais lakūnais karžygiškai kovoja 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Daug kartų man teko gir
dėti Elochovo pavardę. Ir 
štai aš radau ją vėl surašė 
apdovanotų už atsižymėji- 
mą kovoj prieš hitlerinin
kus. Štai ir atvaizdas jo.

Seržantas Elochovas yra 
vienas iš geriausių kanuolių 
nustatytojų. Jis dvyliką 
kartų buvo apdovanotas or
dinais1 ir kitais garbės žen
klais. Jis naktį lygiai patai
ko į priešą, kaip ir dieną. 
Ir štai, galų gale man teko 
patektį į tą kanuolių bata- 
rėją, kurioj tarnauja Stepo
nas Gavrilovič Elochovas.

Kapitonas Kuprikovas iš 
pirmųjų dienų pastebėjo 
Elochovą tinkamai apsiren
gusį, kariniai užsilaikantį. 
Pasikalbėjo ir sužinojo, 
kad Elochovo trys sūnai 
yra karo fronte. Elochovas 
tarnavęs artileristu, bet 
naujai jį 'mobilizuotą ir 
kaipo būvusį kolchozo sek
retorių, tai ir armijos dali
ny j padėjo į sekretoriaus 
vietą. Ir sekretoriaus dar
be jis parodė savo gabu
mus.

— Kaip sekasi darbe? — 
paklausė komandierius.

— Viskas tvarkoj, — at
sakė jis.

— O kaip jūsų šeima na
mie?

— Viskas gerai, — atsa
kė rimtai.

Pasirodė, kad Juodųjų 
Jūrų * pakraštyj kovojo jo 
sūnus Jonas. Žinodamas tą, 
komandierius išsitraukė 
pundelį laikraščių ir padavė 
Elochovui. — Pasiskaityk, 
čia daug rašo apie Juodųjų 
Jūrų kovotojus. Pasidalink 
žiniomis su draugais. Taip
gi rašo ir .apie jūsų sūnus.

Kapitonas Kuprikovas 
neilgai laikė Elochovą raš
tininko vieįoj. Jis buvo pa
tenkintas jo sekretoriaus 
darbu, bet reikalas kanuo- 
lįų nustatytojų (taikyto
jų) atvedė prie to, kad per
kėlė į batareją. Kada jam 
perskaitė naują patvarky
mą, tai Elochovas išsitiesė 
ir pareiškė:

— Taip, nuoširdžiai tar
nausiu tėvynei, kaip ir vi
sada buvau jai nuoširdus. 
Ačiū, drauge komandieriau!

Seržantas Elochovas, per
keltas į naują darbą, išti
somis valandomis triusėsi 
aplinkui kanuolę. Jis studi
javo jos visas smulkmenas, 
naujus įvedimus, be jokių 
susivaržymų klausė to, ko 
nežinojo. Jis dėjo pastangų 
pilniausiai panaudoti tą 
puikią karinę techniką ir to 
reikalavo nuo kitų.

Į trumpą laiką Elochovas 
buvo vienas'1" iš geriausių 
kanuolių nutaikintojų bata- 
rėjoj., Kaip tik batarėja 

persikelia į naują poziciją, 
jis pirmas tinkamai nustato 
kanuolę ir atidengia taiklią 
ugnį. Priešakyj buvo vokie
čių apdrūtintas punktas. 
Elochovas nustatė kanuolę 
ir iš antro ' šūvio priešo 
punktas išlėkė į orą. Grei
tai ištaškė ir kitą priešo 
ugnies punktą,. o po kelių 
šūvių sunaikino ir slėptu
vę. Netrukus jo kanuolės 
ugnis pateko tiesiai į hit
lerininkų grupę.

Naktį ypatingai priešui 
užduoda skaudų smūgį tai
klūs kanuolių sviediniai. 
Tuo klausimu • seržantas 
Elochovas' pasikalbėjo su 
batarejos komandierium.

— Na, jeigu jūs keliate 
šį klausimą,— tarė batare
jos komandierius, — tai 
veikiausiai jūs tuo reikalu 

turite ir kokį planą. Veiki
te !

Seržantas Elochovas die
nos laiku įšliaužė prieša
kiu batarejos ir per žiūro
nus atydžiai apžiūrėjo prie
šo pozicijlas, kur buvo vo
kiečiai apsikasę. Ypatingai 
įsižiūrėjęs į vieną punktą, 
jis atsinešė kelis nedidelius 
kuolelius, įkišo du į žemę 
pavydale kanuolės ratų ir 
trečią nustatė į priešo pu
sę, kaip patrankos vamzdį. 
Kelis kartus patikrino ir 
laukė nakties.

Naktį seržanto Elochovo 
grupė atsivežė į šią vietą 
patranką. Tamsumoj priešo 
apkasų visai nesimatė, bet 
Elochovas pastatė kanuolę 
pagal dieną padarytus žen
klus.

— Viskas paruošta.
— Ugnis! — davė ko

mandą kapitonas.
Trenkė šūvis ir sviedinys 

pataikė tiesiai į vokiečių ap
kasą.

Seržantas Elochovas tuos 
savo paženklinimus pava
dino “nurodymais”. Ir ne
trukus ne vien jis, bet ir 
kitos batarejos jau šaudė 
pagal tokius “nurodymus”.

Kartą batarėja nustatė 
patrankas, seržantas pažiū
rėjo priešo pusėsn per spe
cialius žiūronus ir sako:

— Ne kaip, matau prie
šakyj tiesiai krūmus. At
neškite apsimaskavimo ap- 
siautalą, vyksiu prašalinti 
juos. ,

— Bet priiešakyj yra pa
statytos priešo minos, — į- 
spėjo jį.

— Ką, ar manote, kad aš 
nežinau? i m

Ir, seržantas, ; apsisiautęs 
ploščiumi, dingo nakties 
tamsoj. Jo draugams laikas 
bėgo neišpasakytai lėtai. 
Kiekvienas veik kvapą su
laikydamas klausėsi ir jiems 
atrodė, kad trenks baisus 
minos sprogimas ir viskas 
bus baigta. Pagaliau, visi 
lengviau atsiduso. Grįžo 
Elochovas.

— Viskas tvarkoj? — 
klausė komandierius.

— Taip, dabar priešo po
zicija matosi, kaip ant del
no.

— Ugnis!
Trenkė šūvis. Pasigirdo* 

sprogimas priešo apdrūtin- 
toj pozicijoj.

Taip bėga diena po die
nos tėvyniškojo karo, ku
riame Sovietų liaudis kaū- 
nasi prieš žvėrišką, nuo gal
vos iki kojų apsikausčiusį 
priešą. Taip kovoja seržan
tas Elochovas, atiduodamas 
visą savo žinojimą ir gabu
mą, taip kovoja ir 'milionai. 
Vieni iš jų miršta kovoj, 
kiti užima jų vietą. \

Seržantas Elochovas su
sirado batarėjoj savo kai
myną Aleksandrą Sergejie- 
vičių Rožkovą, kuris taip 
pat yra pu taikyto j as ka
nuolės. Jis papasakojo sa
vo draugui apie kolchozą, 
žmoną, frįs sūnus, kurie ko
voja frontuose, perskaitė 
jų laiškus. Rožkovas išsi
traukė iš kįšeniaus žmonos 
ir vaikų atvaizdą. Kalbėjo 
apie sodžių, apie tai, kaip 
laimingai gyveno, pirma ne
gu žvėriškas priešas užpuo
lė šalį. Pasikalbėjo toj te
moj ir su kitais artileris
tais, o paskui vėl perėjo 
prie karinės temos. Kiek
vienas reiškė savo mintį, 
kaip - sėkmingiau kovoti, 
kad greičiau priešą nugalė
jus. Eilė kovotojų papasa
kojo tai, kaip jie matė vo
kiečių nukankintus žmones. 
Klausant pasakojimų, kiti
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Vinston Churchill Kanadoj. Iš kairės i dešinę: Ponia 
Churchill, Kanados premjeras King, Churchill ir jo 
duktė Mary.

Kas Ką Rašo ir Sako
KAIP TURĖTŲ BŪTI 
TAIKOMAS BESĄLYGI

NIS PASIDAVIMAS?
Tuo labai svarbiu klau

simu plačiai išsireiškia Ka
nados lietuvių savaitraštis 
Liaudies Balsas.

Jo nuomonė yra, kad Vo
kietijoj arba Italijoj įsistei
gus demokratinėms val
džioms, besąlyginis pasida
vimas nebeturėtų būti tai-' 
komas.

Liaudies Balso išvedžio
jimai yra tokie:

Walter Lippman, labai pla
čiai žinomas komentatorius, 
aiškina, kad Jungtinės Tau
tos negali maišytis į bent ko
kį politinį reikalą. Jo many
mu, Jungtinės Tautos turi 
okupuoti fašistines šalis ir 
tik paskui pradėti rūgintis 
vidujinės tvarkos reikalais. 
Dorothy Thompson, taipgi 
labai plačiai pasižymėjusi 
komentatorė, nurodo, kad 
Lippmano keliama idėja yra 
labai artima Jungtinių Vals
tijų valdžios' linijai.

Dorothy Thompson, iš ki
tos pusės, taipgi nurodo, kad 
tokia linija yra klaidinga. Ji 
sako, kad Sovietų Sąjunga, 
pritardama Laisvosios Vokie
tijos Komitetui, duoda su
prasti, kad besąlyginio pa
sidavimo sąlygos netiktų, jei
gu vokiečiai nuverstų Hitle
rį ir jo sėbrus, įsteigti demo
kratinę valdžią, atšauktų sa
vo kariuomenę iš visų, kraš
tų ir įrodytų darbais, kad ta 
valdžia yra tikrai verta aty- 
dos.

Reikia pasakyti, kad šis 
klausimas labai svarbus. Jis 
svarbus karo laimėjimui, bet 
dar svarbesnis taikai. Atsine- 
šimas į šitą klausimą momen
taliai nusako, kaip Jungtinės 
Tautos žiūri i Atlanto Čarte- 
rį, į tautų laisvę ir kaip jos 
nusistatę linkui fašistinių ša
lių žmonių.

Jeigu Vokietijoj ir Italijoj, 
taipgi ir kitose fašistinėse 
šalyse, žmonės fašistų nenu- 
Verčia, tuomet besąlyginio

2—Artileristas saržentas 
kovotojai kietai spaudė 
kumščias.

— Mano motina pas vo
kiečius yra nelaisvėj, —ta
rė vienas.

— Oh, kad taip man par- 
simušus į Ukrainą!

— Prasimušime, t— sura
minančiai tarė kitas.

Naktis. Šį kartą artileris
tai sugulė ir sumigo. Tyku. 
Tik seržantas Elochovas 
išsiima laiškus, skaito juos, 
iš klochozo nuo žmonos, 
nuo sūnų ir rašo jiems at
sakymus.

— .Taip, gyvenimas buvo 
malonus,, smagus ir turtin
gas!-^ tarė jis, parašęs lai
škus ir v galvą pakėlęs. — 
Taip, malonus, turtingas ir 
protingas jis bus po mūsų 
p e r g alės. Neišvengiamai 
bus!

pasidavimo linija tinka 100 
nuošimčių. Tuomet okupacija 
reikalinga. Tuomet sąjungi
ninkų armijos turi paimti į 
nagus visus fašistus ir ata
tinkamai nubausti juos. Iš
traukti savo jėgas galima 
tik tuomet, kada jau bus aiš
ku, kad demokratija atgai
vinta ir pavojus jau praša
lintas.

Bet jeigu Italijos ir Vokie
tijos žmonės nuverčia fašis
tines valdžias, ištraukia savo 
jėgas iš svetimų šalių, paima 
į savo rankas karo kaltinin
kus, atsteigia plačią demo
kratiją ir pareiškia, kad jos 
niekad nedaleis žmonijos 
priešams pakilti, tai kaip 
tuomet pasielgti? Juk šis ka
ras ne prieš tautas, o prieš 
fašizmą. Jeigu fašizmas nu
verčiamas, tai reiškia, kad 
tikslas atsiektas. Tęsimas ka
ro tuomet reikštų karą jau 
prieš demokratines mases, 
karą tarp demokratų.

Jeigu Walter Lippman kal
ba .bent kiek atspindi valdiš
kų ratelių nusistatymą, tai 
amerikiečių linija visai pras
ta. Ji neduoda jokio įkvėpi
mo Itailjos ir Vokietijos žmo
nėms. Ir tas apsunkins karo 
laimėjimą, nes tų šalių žmo
nės nedės pastangų nublokšti 
fašistus.

Iš kitos pusės, atrodo, kad 
nekurie rateliai, kad ir labai 
priešingi užmezgimui ryšių 
su demokratiniais judėjimais 
fašistinėse šalyse, pasirengę 
tartis su bile kuo, bile tik 
bent kiek skirsis nuo fašistų 

• nors iš vardo. Nesenai mes 
matėm, kaip spauda verkte 
verkė, kad Italijos karalius 

’ Emanuelis ir Badoglio tartų- 
si su sąjungininkais. Buvo 
duota suprasti,' kad Jungti
nės Tautos tartųsi su jų val
džia, kas reiškia, kad pripa
žintų jų valdžią teisėta Ita
lijos valdžia. Okupacija šito 
klausimo nepakeistų visai.

Norint laimėti didesnę sim
patiją iš fašistų valdomų 
kraštų žmonių, o ypatingai 
parodyti, kad Jungtinių Tau
tų priešas yra ne ištisos'tau
tos, o tik fašistiniai agreso
riai, reikia aiškiai pabrėžti, 
kad besąlyginio pasidavimo 
sąlygos netaikomos žmonėms, 

i tai yra demokratinėms ma
sėms, ir su jų valdžiomis bus 
skaitomasi, jeigu pasistengs 
pačios nuversti, savo fašisti
nius valdonus ir nubausti 
juos atatinkamąi už padary
tas žmonijai skriaudas. Be 
tokios linijos nėra reikalo ii’ 
kreiptis į fašistinių šalių žmo
nes, kad jie kovotų ir verstų 
savo valdonus.
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UŽ LIETUVOS LAISVE
HITLERININKŲ MOKYKLŲ 

REFORMA LIETUVIŲ TAUTOS GYVENIMO
SUTEMOS VOKIEČIŲ OKUPACIJOJE

J. ŽIUGŽDA 
t 

prižiūrėjo darbą,” kaip giriasi okupan
tų laikraštis “Deutsche Zeitung in Ost- 
land.”

Maža to, kad dar daugiau apkrėstų 
tuos “mokytojus” vokiškojo fašizmo ba
cilomis, dalį jų nuvežė į Vokietiją ir dar 
juos “mokė.” Sunaikinę lietuvišką tau-

patriotus, 
koncen- 
Jie šie-

paklus- 
kurie aklai 

viešpačių

K -------
' Vienu svarbiausiųjų Ta
rybų valdžios pasiekimų 
Lietuvoje buvo mokslo ir 
kultūros priartinimas prie 
masių. Per vienerius tary
binius metus mes atidarėm 
daug naujų mokyklų, ap- 
raizgėm šalį tankiu- įvairių 
kursų tinklu. Mes svajojom 
apie tą laiką, kada mes pri- 
siauginsim tiek mokytojų, 
pristatysim tiek mokyklų, 
kad kiekvienas lietuvis jau
nuolis galėtų bent dešimtį 
metų mokytis, išmosklin- 
sim ko daugiau savo inži
nierių, savo agronomų, sa
vo technikų, sukursim nau
ją puikų laimingą gyveni
mą. . Hitleriniai grobikai 
pertraukė šį mūsų darbą ir 
privertė knygą pakeisti 
ginklu. Raudonosios Armi
jos eilėse daugelis iš mūsų 
tarpo kaunasi karo lauke 
už tai, kad mes vėl galėtu
me grįžti prie šito darbo. 
Hitleriniai okupantai Lie
tuvoje sugriovė viską, kas 
buvo mūsų tautos sukurta 
per daugelį metų liaudies 
švietimo srityje. Hitlerinin
kai nepasitenkina tuom, 
kad daugumą mokyklų už
darę, pavertė jas kareivinė
mis, vaikus išvežė į priver
čiamus darbus,
mokytojus sukišo į 
tracijos stovyklas.
kia paversti mūsų jaunąją 
kartą neraštingais 
niais vergais,
pildytų vokiškų
įsakymus. Tam tikslui jie 
dabar paskelbė mokyklų 
“reformą.” Labai būdinga, 
kad kalbėdami apie moky
klų reformą, vokiškieji oku
pantai skuba pasiaiškinti, 
kad lietuviams nereikia in
teligentijos, nereikia akade
mikų. Visai aiškiai pasisa
kė Hitlerio vietininkas oku- 
puotoj Lietuvoj Rentelnas: 
“ne mokslas reikalingas, 
bet ištvermė ir paklusnu
mas.” Taigi, iš šitų pasisa
kymų visai aišku, kad ne 
apie mokyklų reformą kal
bos eina, bet apie mūsų 
jaunimo dresūrą vokiečių 
jaunimo pavyzdžiu. Jie sie
kia išdresiruoti iš mūsų 
jaunimo tokią žvėrių gau
ją, kuri paklusniai eitų vo
kiečių budelių pareigas, ku
ri paklusniai statytų kar
tuves pagal vokiečių fašis
tų įsakymus. Iš šitų pasi
sakymų aišku, kad mokyk
lų “reforma” siekia išauklė
ti Gestapo agentų šnipus, 
bei lietuvių tautos išdavi
kus.

Tačiau lietuvių jaunimas 
nesiduoda paverčiamas vo
kiečių vergu. Užuot lanky
ti vokiškąsias muštros 
ir dresūros mokyklas, lietu
vių jaunuoliai stoja į griež
tą kovą prieš hitlerinį reži
mą. Kaimuose vėl atgijo 
slaptos mokyklos, kur pa
triotai mokytojai, surinkę 
kur nors ant aukšto vaikus, 
slaptai moko juos gimtosios 
lietuvių kalbos ir skiepija 
neapykantą vokiškiesiems 
grobikams.

Berlyno radijas skelbė, 
kad rusai smarkiai atakuo
ja vokiečius ir pagal Mius 
upę, arti Azovo Jūros.

Praneša-Stockholm.
ma, jog finai reikalauja 
naujos valdžios, kuri laiky
tųsi su Sovietais.

Istorija žino nemaža pavyzdžių, kur 
užplūdusios barbariškos gaujos yra su
naikinusios aukštą kitų tautų kultūrą, 
kartais nepalikdamos jos nė pėdsakų, 
įstumdamos pavergtuosius į pusiau lau
kinį gyvenimą. Pavyzdžiui, ypač gerai 
žinoma, kokius baisius kitų Europos tau
tų kultūros sunaikinimus vidurinių am- 'tinę spaudą, hitlerininkai rengiasi leisti 
žiu pradžioje yra padariusi germaniška 
giminė vandalai. Šių vokiškųjų barbarų 
vardas — vandalas, vandalizmas — ir 
iki šių laikų išsiliko kaip bet kokio žiau
riausio kultūros griovimo, naikinimo pa
vadinimas. Ir vėliau tų pačių vandalų 
palikuonys vokiškieji kraugeriai riteriai 
kryžiuočiai XIII-XIV amžiuje visiškai 
sunaikino, sugriovė buvusią gana aukštą 
lietuviškos giminės prūsų ir Mažosios 
Lietuvos kultūrą. Vietoj mokslo ir švie
sos kryžiuočiai, išplėšdami lietuviams jų. 
tautiškumą, atnešė prietarus, tamsumą, 
girtavimą, ištvirkimą, plėšikavimus, lo
šimus. Apie tokius vokiškųjų kryžiuočių 
tamsos darbus, kultūros naikinimo dar
bus plačiai rašo’, sakysim, vokiečių is
torikas Vaigtas savo knygoje “Geschich- 
te Preussens” (Prūsijos Istorija).

Betgi visus tuos senovės barbarus, 
kultūros griovikus, be abejojimo, pralen
kė žmogėdra Hitleris ir jo kruvini tar
nai. Kad tuo įsitikintume, pakankamai 
gauname įrodymų jau vien tik iš hitleri
ninkų okupuotos Lietuvos likimo.

Nekalbėdami čia apie visus hitlerinin
kų įvykdytus Lietuvoje žmonių žudy
mus, kalinimus, išvežimus į katorgą, pa
žiūrėkime tik, ką yra padarę šių laikų 
kruvinieji vandalai hitlerininkai su lie
tuvių tautine kultūra, su lietuviška mo
kykla, su lietuvių kalba.

Prieš hitlerininkų įsiveržimą lietuvių 
tauta atsidėjusi dirbo, kad padarytų ge
resnį, šviesesnį savo gyvenimą, turėjo 
aukštą savo tautinę kultūrą. Akademija, 
mokyklos, teatrai, muziejai, kultūros 
klubai, skaityklos, bibliotekos, plati 
spauda ir tt., ir tt. augo ir klestėjo, vi
siems Lietuvos gyventojams nešė moks
lą ir šviesą, ugdė prisirišimą ir meilę 
savo tėvynei, savo tautai, savo gimtajai 
kalbai, gražiai savo istorijai.

O dabar? 1. Okupantai stengiasi išsi
auginti lietuvių tautos žudytojus. Štai 
Lietuvos jaunimą išveža į Vokietiją ka
torgos darbams. Ten juos ne tik fiziškai 
kamuoja, bet: ir stengiasi lazda bei bizū
nu įkalti jiems ir fašistišką dvasią. Vy
riausias Hitlerio budelis Lietuvoje Ren- 
telnas moko juos, sako jiems, kad jie 
dirbs, atlikdami jiems skirtus uždavi
nius ir eidami tuo keliu, kurį jiems pa
rodęs Adolfas Hitleris. Jie turi dirbti 
tam, “kad nusipelnytų Adolfo Hitlerio 
padėką.” Vadinasi, Lietuvos jaunimas 
verčiamas dirbti savo tautos, savo kultū
ros, jos kalbos naikinimo darbą, nes tik 
už lietuvių tautos vokietinimą, jos kultū
ros bei jos pačios sunaikinimą gaunama 
žmogėdiška Hitlerio padėka.

2. Lietuvos mokyklą okupantai verčia 
savo agentų dirbykla.

Vokietijai, kaip sako pats galvažu
džių šefas Hitleris, reikalingi ne mokyti 
žmonės, bet tik kariai, Vokietijos kultū
rą kuria ne akademikai, bet tie, kieno 
stipresnis kumštis ir kieno banditiškesnė 
sąžinė. Šitokį nuostatą hitlerininkai 
vykdo ir Lietuvoje. Mokyklų, kurios au
klėtų ir šviestų jaunimą, hitlerininkams 
nereikia. Dėl to jie taip “reformuoja” 
Lietuvos mokyklą, kad ji tik sugebėtų 
parengti hitlerinius valdininkus. Tai 
bus tik vokiškųjų agentų dirbykla. Dėl 
to reforma numato, kaip sako okupantų 
laikraštis, kad visapusiškas mokymas 
vyks vokiečių kalba. Hitlerininkai sako, 
kad tai reikalinga “geresniam savitarpio 
susipratimui,” vadinasi, kad Hitlerio 
budeliai Lietuvoje geriau susiprastų su 
savo agentais prieš lietuvių tautą.

Okupantai savo kursuose jau parengė 
apie 1,000 fašistiškų mokytojų, kurie ir 
vėl daugiausia mokėsi, vokiečių kalbos ir 
vokiety bes bei jos metodikos, vadinasi, 
buvo mokomi, kokiu metodu nuodyti lie
tuvių tautą vokiškais nuodais. Ir tiems 
patiems kursams vadovavo “vokiečiai iš 
reicho, kurie sudarė stovyklos štabą ir

žurnalą Lietuvos mokytojams. Ir tame 
žurnale, kaip giriasi patys okupantai, 
dirbs daugiausia “vokiškos jėgos.” Žur
nalas turės kovoti “prieš liberalinį gal
vojimą” ir turės mokyti mokytojus “au
klėti jaunimą naujosios Europos dva
sia,” t. y. mokys žudyti Lietuvos jauni
mą tautiškai, kad paskui galėtų jį visai 
suvokietinti.

3. Aukštasis mokslas Lietuvoje oku
pantų verčiamas hitlerizmo agentūra.

Kauno universitetas, kaip giriasi su- 
hitlerintas Kauno radijas, “vykdo didelį 
darbą, populiarindamas vokišką kultū
rą.” Organizuojamos paskaitos iš Vokie
tijos istorijos, vokiečių filosofijos, žino
ma, tik Hitleriui priimtinos.

Be to, Kauno universitete įsteigtas fi
losofijos fakultetas, ■ kuriame, be kita ko, 
bus dėstoma vokiečių kalba ir literatūra 
ir kuriame būsią galima studijuoti tik 
vieną dalyką. Aišku savaime, kad tokia 
neuniversitetiška sistema įvesta tam, 
kad visokį karjeristai, okupantų patai
kūnai bei parsidavėliai be ypatingų mok
slų galėtų “baigti” universitetą: jie 
baigs vokiečių kalbos .bei hitleriškos li
teratūros skyrių, gaus diplomą ir eis lie
tuvių tautos nuodyti vokiškai fašistiš
kais nuodais.

To dar maža. Skiepydami viską vokiš
kai fašistiška, okupantai užsimoję iš- ’ 
trinti iš lietuvių sąmonės visa, kas lietu
viška; pirmiausia tam tikslui jie turi 
sunaikinti gražų Lietuvos istorijos pali
kimą, neužmirštamus jos puslapius apie 
lietuvių kovas su kryžiuočiais. Tam tiks
lui paties žmogėdros fiurerio atsiųstas 
į Lietuvą fašistiškas “daktaras” Engel
sas, kuriam pavesta parašyti Rytų Prū
sijos istoriją ir Rytų kraštų istoriją, ži
noma, pagal hitlerininkų reikalavimus.

4. Okupantai grasina smurtu palenkti 
lietuvių tautą.

Okupantai patys gerai mato lietuvių 
tautos pasipriešinimą vokiečių grobikiš
kiems užsimojimams ir tai jie per savo 
radijo agentūrą vadina “tendencija į 
tautinius kivirčus” ir atvirai grąsina, 
sakydami, kad “Lietuvai pritaikyti eu
ropiniam (suprask — fašistiniam hitle
riniam) gyvenimo būdui reikia daug 
padirbėti.” Tai reiškia, kad hitlerininkai 
rengiasi “padirbėti” tam, kad palaužtų 
lietuvių tautos valią ir pasiryžimą sava
rankiškai galvoti ir gyventi.

5. Okupantai nuskurdino visą Lietu
vos kraštą, į didžiausią vargą įstūmė ir 
lietuvių priaugančią ją kartą. Buvę lai
mingi, švariai aprengti lietuvių vaikai, 
dabar apkrėsti utėlėmis, nešvarumu. 
Pats suhitlerintas Kauno radijas kaulą 
pavogusio šuns balsu skundžiasi: “Mo
kyklose dažnai pastebime liūdną vaizdą. 
Pas vaikus randama parazitų. Jeigu ne
užtenka muilo, drabužius reikia virinti 
šarme. Nesvarbu drabužių grožis, tik 
svarbu, kad jie būtų švarūs. Gera ir 
duona, jeigu nėra nieko kito.”

Pirma Lietuvoje buvo visko, o dabar, 
įleidus į Lietuvos kūną nagus vokiškiems 
įsiutusiems vilkams, nėra nieko — nei 
muilo, nei duonos, nei nieko.

6. Okupantai jau pasmaugė gyvą lie
tuvių tautos žodį. Štai kai kurie Lietu
vos kalbininkai, matyti, dėl okupacijos 
varžtų neturėdami ką veikti, nutarė re
formuoti lietuvių rašybą, ir hitleriškas 
švietimo patarėjas jau patvirtinęs tą re
formą.

Rašybos reformatoriai turi žinoti, kad 
lietuvių tauta nėra reikalinga jokios re
formos, vykdomos vokiškai fašistiškų 
budelių priežiūroje, ir, tokiose sąlygose 
padarytos jokios rašybos reformos ji ne
priims. Jeigu reikės, tai lietuvių tauta 
pasidarys savo rašybos reformą, tada, 
kąi ji išsivaduos iš vokiškos vergovės ir 
galės laisvai naudotis savo rašyba savo 
mintims reikšti. O dabar — het vokiškų-

jų fašistų agentai pripažįsta, kad dabar 
Lietuvoje nėra lietuvių spaudos. Štai net 
fašistiškame “Tėviškės” laikraštyje ra
šoma: “Visai nesuprantama, kodėl da
bar, tokiose mažai palankiose sąlygose, 
parinktas laikas realizuoti naujam pro
jektui, kada lietuvių spauda išeina to
kiais aprėžtais kiekiais, kada nėra kny
gų... Kada praktikoje negalima vartoti 
kalbos, negalimas progresavimas.”

Tai tik mažytė dalis faktų, iš kurių 
matyti, kaip vokiškieji okupantai sten
giasi nukamuoti lietuvių tautą ir iš
čiulpti iš jos tautinės dvasios sultis, kad 
paskui galėtų ją galutinai pribaigti. Iš 
to darosi aiški ir kiekvieno doro lietu
vio pareiga: visomis jėgomis kovoti už 
savo tautos išsaugojimą, už jos gyvybę, 
už jos ateitį. O lietuvių tauta* bus išsau
gota tik sutriuškinus vokiškuosius oku
pantus ir sunaikinus prakeiktą hitlerinį 
režimą.

Tad visus lietuvius, kur jie bebūtų, 
tėvynė šaukia:—visur ir visada kovoki
te prieš vokiškuosius okupantus, lygiai 
taip pat kovokite prieš okupantams par
sidavusius tautos išdavikus. Tos kovos 
žiedai, harmoningai susipynę su Raudo
nosios Armijos teikiamais smūgiais fa
šistiniams okupantams, su visų laisvę 
mylinčių tautų kova, atgaivins lietuvių 
tautos laisvę ir parengs gražų gyvenimą 
atstatytoje Tarybų Lietuvoje.

Mergaitei
Tu žinai, daug kalbėt nemokėjau, 
Nesakiau tau tada net—myliu: 
Krašto laisvė man sielą žavėjo, 
Buvau girtas aš darbo džiaugsmu.

Ir šiandieną aš toks, kaip tada. 
Didžią laisvę vis myliu be galo. 
Tiktai skausmo daugiau širdyje, 
Tiktai skausmo susikaupė marios.

Būk tikra, aš atkeršyt mokėsiu 
Už išniekintą manąjį kraštą;
Ir kovoje ranka nedrebės man, 
Kada veršiuos į priešą atakoj.

Ir daina kada ginklų laisvųjų 
Prie tėviškės vartų skambės: 
Tai, žinok, aš žengiu tarpe jųjų, 
Tarp vaduotojų mano šalies.

Tik tuomet ir tave, mano miela, 
Apkabinsiu ir tarsiu — myliu, 
Kada koja fašisto nė 
Nebemindys laisvųjų
Veikiančioji Armija.

vieno 
laukų.

V. Valaitis.
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iJoseph Smith, Bethlehem, Conn. 10.00
Per L. Bekešienę, Rochester, N. Y., Bl. 8 59.50 

.(vardai tilpo korespondencijoj)
Per J. Didjun ir J. Aleksa, New Haven, 

Conn., Blanka 83 55.00
J. Rudman $10.00. Po $5.00: ALDLD 
32 kp., J. Shemeth, B. Daujotą, J. Tu- 
mosa, ir J. Šimkus. Po $2.00: J. Did
jun, A. Miliauskiene, B. Vaitkevičiene,
J. Junca, J. Aleksa, ir A. Miller. Po $1: 
S. Masionienė, A. Petkienė, J. Aleksa,
B. Medley, O. Latvienė, V. Beckas, J. 
Alešiūnas, ir F. Aleksa.

Ona Loppata, Brooklyn, N. Y.
Per A. Tamošiūnas, Hudson, Mass. Bl.

145 23.75
A. Aleksandraučienė $2. Po $1: W. > 
Yurkevičius, S. Zulonienė, Ig. Lazaus
kas, F. Kaulakis, V. Aleksandraučius, 
A. Sikorskis, S. Jankauskas, Ig. Mor
kūnas, K. Perednienė, M. Paplauskienė,
C. K. Urban; A. Zulonas, J. Orlauskas,
F. Staniunas, P. Vaitekūnas, O. Sida- 
rienė, R. Zulonas, Geo. Šidlauskas, A. 
Tamošiūnas, F. Vaidvilaučius ir P. Ko- 
yormijian. Po 25c: M. Orlauskienė, S.
Šatas ir V. Moleranka.

Per V. Smalstienę, Royal Oak, Michigan, 
Blanka 398 53.00
G. Bubliauskas $10. Po $5: P. Jočio- 
nis, P. ir V. Smalsčiai, G. Sakalauskas,
K. Maknavičius ir LDS 21 kp. Po $2: 
S. Stonis, M. Jonilienė, P. Morkūnas, 
G. ir M. Grabauskai. Po $1: G. D. Ma- 
linsky, R. Peckienė, G. Gugas, G. Li- 
minskas, G. Sitkauskas, A. Daskus, V. 
Steponkevičius, A. Valentienė, G. Ga- 
linskas ir M. Darilot.

Per P. Šlajus, Chester, Pa., Blanka 48 25.00
A. Lipčius $3. Po $2: P. Šlajus, O Lip- 
čienė, J. Shopas. Po $1: O. Navickienė, 
N. Dudonis, P. Dudonis, A. Dudonis, H. 
Prots, J. Bežmenas, V. Gižauskas, J. 
Valukonis, P. Pužlis, S. Dempsey, J. 
Milevičius, J. Kumpauskas, J. Gabalas, 
J. Shatkus, A. Grigas ir J. Lukpetres.

A. Krajauskas, Spring Valley, Ill. 1.50 
Per Aida Balsiūtę, Baltimore, Md., LLD

25 kp. ?-13
Per M. Girdžiuvienę, Collinsville, Ill.

Blanka 333 22.50
Po $2: Sofija Gudeliauskienė ir Miko
las Girdžius. Po $1.50: Andrius Lorin- 
cas, Jurgis Gendrolius. Po’ $1: Andrius 
Skinkaitis, Jonas Ditchmanas, Antanas 
TereSevičia, Jonas Šimkus, Mikas Ei- 
čas, Jonas Pikoraitis, Ąntanas Zedoli- 
kas, Walter Siriskis, Elements Sirutis, 
Leonora Bakaitienė, Mabel Petrauskas, 
Agnes Grigienė, Marijona Pikoraitienė, 
Antanina žaldorienė, Elzbieta Paplaus
kienė. Anna Vinkevičienė 50c.

Per Povilą Bečį, Great Neck, N. Y. BL 
183 32.50
Po $5: D. Kasmauskas ir Ant. Kas- 
močius. Po $2.50: Povilas Bečis, Apolo- 
nia Bečienė. Po $2: Ignas Urbonas, A. 
Talandžievičius. Po $1: .Nellie Lipskis, 
Jonas Linde, Anna Kazakevich, Motie
jus Urbanavič, A. Dobrowolsky, J. Sos- 
howsky, K. Nečiunskas, jMary Posis, 
Jonas E. Gužas, Jonas Rušinskas, M. K. 
Adamoriis, Klemensas Pazar ir F. Ome- 
lanuk, K. Kunigonienė 50c.

Per Jonas Zaleckas, Union, N. J. Bl. 167 16.00 
J. Zaleckas $10: Po $1: Joseph Urban, 
Alice V. Zaleckas, Marijona S. Zalec-

George Ro- 
Joe Aurila 
John Matu- 
Dowidaitis, 
Matulis.

30.60^50
Gulbinas $5. Po $2: Ami 
Mrs. J. Thompson ir Willis 

Margaret Murphy $1.50, Joi ,, 
$1.25. Po $1: Petras Thornp-'*'

kas, Malvina Zaleckas ir Jon. Zaleckas.
Per O. Krututlienę, Plymouth, Pa. BĮ. 13 8.00 

LDS 60 kp. $5. J. ir O. Krutulis $3.
Per Jos. Kuchinsky, Shenandoah, Pa. BĮ.

69 8.00
Anthony Kazokas $3. Joseph Kuchin
sky $2. Po $1: Anthony Kuchinsky, 
John Shurko ir Anthony Winkler.

Per Mrs. Julia Stiga, Montello, Mass.
(vardai tilpo Laisvėj su koresp.) 

Per F. Wilkas, Wilmerding, Pa. BĮ. 2
Lietuvos Sūnų Draugystė.

Antanas Lakickas, Coaldale, Pa. BĮ. 56 
Per Baltrus, Chulada, Lawrence, Mass.

Blanka 137 » 33.00
Po $5 r Mr. ir Mrs. Baltrus Chulada, 
Jonas Dzedulonis. Po $2: Peter Alekso
ms, Zigmund Morauskas, Raulinas 
Pranckevičius ir Jos. Skirus. Po $1: 
A friend, Antanas Marčiunionis, Liud
vikas Končius, Mr. ir Mrs. John Gren-, 
ka, (Charles Poulskis, Peter Avens, Sta
nislovas Benkus, K. Gradauskas, Olga 
Večkys, Benjamin Lamarier, Ignatius 
Chulada, Dan Bulauk, D. Sukackas, T. 
Melvidienė, John Krupeka.

Per K. čereškienę, Brockton, Mass. 20.00 
Per John Stanevich, Summerlee, W. Va.

Blanka, 191 17.50
LDS 49 kp. $3. Po $2:50: Josephine 
Frayer ir Peter Frayer. Joe Micuta $2. 
Po $1: Ona Romonskienė, 
monsky, Mike Bendinskas, 
ir John Stanevich. Po 50c: 
lis, Chas Starisky, Julius 
Chas Stanevich ir George

Per Amilia Thiede, Forest City, Pa.
Blanka 
Juozas 
Thiede, 
White. 
Eliskas
son, Thomas F. Kennedy, D. Sheperd, 
Leona Jones, Adam Vanslavitch, Mrs. 
Sears, John Gulbin, Mrs. R. Levy, I. 
Bruzonis, H. T. Williams ir Mr. and 
Mrs. John Roy. Smulkiais $5.85.

Per J. Stupur, Portland Ore. 50.00
(vardai tilpo Laisvėj su koresp.)

Per D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.
Blanka 19 5.00
D. P. Lekavičius $3.00, T. D. Lekavi
čius $2.00.

Per Vilnį:
George Montvilas, Chicago, Ill., Bl. 285 22.00 

Po $2: Mary ir Jos Valatka, John Da- 
reška. Po $1: Thomas Dabulskis, Geo. 
Montvilas, Juozas Račiūnas, M. J. Zald, 
Leo Pruseika, John Marinskis, Joe Ka
zlauskas, Mike Samuolis, Peter Jenonis, 
C. Kairis, S. Zilly, S. Balchunas, John 
Skokanes, Ethel Zald, Wm. Meksras, 
John A. Yurgilas, Stanley Butkus, J. 
Korubas.

Per Antanas Jocis, Bridgeport, Conn.
Blanka 517 . 35.50
Po $5: Anthony Jocis, (C. Kubilius, An
thony C. La Bore, Juozas ir Julė But- 
noris ir John Jocis. Mary Bilskienė $2, 
Wm. Gladkowski; Juozas ir Marijona 
Jocis $1.50. Po $1: T. Staneškienė, J. 
Jasiunas, Jonas Yesevičius, J. T. Puo
limas ir A. Katinas.

Per M. Valatkienę, Bridgeport, Conn., 
Blanka 519 20.00
Po $3: J. J. Mockaitis, Boles Bortkevi-

(Tąsa 5-tame pusi.)' (
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ZMONESE MAKSIM GORKI
CLEVELAND© ŽINIOS

(Tąsa)
Matydamas šio žmogaus talentą, pri

sižiūrėdamas, kaip jis savo talentu pa
vergia kitus žmones—aš labai jam pa
vydėdavau! Aš norėdavau susipažinti su 
balnium, apie kažką ilgai su juo kalbėti, 
bet aš nedrįsdavau prie jo prieiti, — jis 
žiūrėdavo į visus balkšvomis akimis taip 
keistai, tarytum, nieko prieš save nema
tytų. Ir buvo jame kažkas nemalonaus, 
kas kliudė jį pamylėti, — o buvo noro 
mylėti šį žmogų ne tik tada, kai jis dai
nuoja. Nemalonu būdavo žiūrėti, kaip 
jis, lyg senis, maukia kepurę ir kaip vy
nioja aplink kaklą megstinį šaliką, apie 
kurį jis sakydavo:

— Tai man mano mylimoji mergiūk
štė numezgė...

Kai jis nedainuodavo, tai būdavo pa
sipūtęs, trindavo pirštu nušaldytą nosį, 
o į klausimus atsakydavo trumpai, neno
romis. Kai aš kartą prisėdau šalia jo ir 
jį kažko paklausia, jis, nė nežvilgterėjęs 
į mane, pasakė:

— Eik šalin, berniūkšti!
Daug labiau aš pasidabojau okta vistą 

Mitropolskį; atėjęs į smuklę, jis eidavo 
į kampą tokia sunkia eisena, tarytum, 
neštų kokią sunkenybę, kojos niuksu at
stumdavo kėdę ir sėsdavosi, iškėtojęsant 
stalo alkūnes ir padėjęs ant delnų didelę, • 
gauruotą galvą. Tylom išgėręs du-tris . to — asilas! 
stikliukus, jis skardžiai atsikrenkšda- 
vo; visi, krūptelėję, atsigręždavo jo pu
sėn, o jis, parėmęs delnais smakrą, pik
tai žiūrėdavo į žmones; nešukuotų plau
kų karčiai nukrisdavo ant jo paputusio, 
rusvo veido.

— Ko žiūrite? Ką matote? — staiga 
garsiai paklausdavo jis.

Kai kada jam atsakydavo:
— Vaiduoklį matome!
Būdavo ir tokių vakarų, kada jis ty

lom gerdavo ir taipogi tylom iš
eidavo, sunkiai vilkdamas kojas, 
keletą kartų teko girdėti, kaip jis, pa
mėgdžiodamas pranašą, kaltino žmo
nes:

— Aš esu mano Dievo nepaperkamas 
tarnas ir, kaip ir jo pranašas Izaija, ke
liu aikštėn jūsų nedorybes! Bėda mies
tui Arijilui, nes nedorėliai ir vagiliai vis
ką derglioja, gyvendami savo nedorų pa
geidavimų purve! Bėda žemei, kuri ne
šioja visokius jeibininkus, — kalbu apie 
jus, girtuokliai, besočiai, šio pasaulio at
matos,—jūsų ir suskaityti nebegalima, 
prakeiktieji, ir tenepriima jūsų žemė sa
vo iščiun!

Jo balsas taip gausdavo, kad net lan
gų stiklai drebėdavo, — tas labai patik- 
dvo smuklės lankytojams, ir jie girdavo 
pranašą:

— Smarkiai rėžia, kudlotas šuo!
Su juo nesunku būdavo susipažinti,— 

reikėdavo tik jį pavaišinti; jis reikaku- ’ 
davo sau butelį degtinės ir porciją jau
tienų jaknų su raudonais pipirais; tai 
mėgiamiausias jo valgymas, — jis plė
šia gerklę ir visus vidurius. Kai aš pa
prašiau jį, kad jis pasakytų man, kokias 
reikia skaityti knygas, jis piktai ir pri
sikišęs atsakė klausimu:

— O kam reikia skaityti?
Bet, pastebėjęs mano sumišimą, jis 

atsileido ir sugaudė:
— Ekleziastą skaitei?

tavo

— Skaičiau.
— Ekleziastą skaityk! Daugiau nieko. 

Ten visa pasaulio išmintis, tiktai vieni 
avinai kvadratiniai nesupranta jos — 
vadinas, niekas nesupranta.... Tu kas 
toks — dainuoji?

— Ne.
— Kodėl? Reikia dainuoti. Tai iš visų 

darbų pats kvailiausias.
Iš už kito stalo paklausė jį:
— O gi tu pats — dainuoji?
— Taip, aš—dykaduonis! Na?
— Nieko.
— Ne naujiena. Visi žino, kad

makaulėj nieko nėra. Ir niekuomet nie
ko nebus. Amen !

Tokiu tonu jis kalbėdavo su visais ir’ 
su manim, žinoma; bet gi po dvejų tre
jų vaišių jis pradėjo švelniau su ma
nim apseiti ir net kartą, truputį lyg ir 
nustebęs, pasakė:

— Žiūriu aš į tave ir nesuprantu: kas 
tu ir kam tu? O kita vertus, — trauk 
tave velniai!

Į Kleščovą jis žiūrėdavo labai keistai: 
klausydavo jo dainų su dideliu pasigė
rėjimu, dažnai net su malonia šypsena, 
bet nenorėjo su juo susipažinti, kalbėda
vo apie jį šiurkščiai, su panieka:

— Tai — mulkis! Jis moka kvėpuoti, 
jis supranta, apie ką dainuoja, o vis dėl-

Svarbiam Tikslui Piknikas
Namų Savininkų Federaci

ja rengia pikniką rugsėjo 5 d., 
Walters Grove. Vieta surasti 
nesunku. Nuo Public Square 
reikia paimti W. 25th State 
Rd. gatvekaris ir važiuoti iki 
Brook Park Rd. Biskį pavažia
vus ir surasite pikniko vietą.

Visas pikniko pelnas skiria
mas Amerikos Raudonajam. 
Kryžiui ir paramai Raudono
sios Armijos.

Kaip matote, labai svarbiam 
tikslui rengiamas piknikas. 
Tad visi ir visos turime daly
vauti ir tuom paremti tą kilnų 
ir būtiną darbą.

Netenka abejoti, kad visi 
dalyviai bus puikiai priimti ir 
pavaišinti. Tikimės, kad juo 
daugiausia lietuvių dalyvaus ir 
vykusiai parems šį svarbų 
darbą. V. M. D.

bet

— Kodėl?
— Toks jau gimęs.
Būdavo noro pasikalbėti su juo, kai 

jis blaivus, bet blaivus jis tiktai mykda
vo, žiūrėdamas į viską apsiblaususiomis, 
graudingomis akimis. Kažin kas man 
buvo pasakojęs, kad šitas žmogus, nuo
latos girtas, mokęsis Kazanės akademi
joj, galėjęs būti archijerejum, — aš to
kiam pasakojimui nepatikėjau. Bet kar
tą, pasakodamas jam apie save, aš pa
minėjau vyskupo Chrisanfo vardą: ok- 
tavistas papurtė galvą ir pasakė:

— Chrisanfas? Pažįstu. Mano mokyto
jas ir užtarytojas. Kazanėj, akademijoj, 
— atsimenu! Chrisanfas, reiškia .—auk
sinė gėlė, kaip teisingai yra pasakęs 
Pamva Berynda. Taip, jis buvo aukso 
spalvos, Chrisanfas!

— O kas toks tasai Pamva Beryn
da? — paklausiau aš, bet Mitropolskis 
trumpai atsakė:

— Tau ne darbas.
Namie aš užsirašiau į savo sąsiuvinį: 

“būtinai skaityti Pamvą Beryndą,” — 
man pasimatė, kad kaip tik šitas Beryn
da ir atsakys man į daugybę klausimų, 
kurie neduodavo man ramybės.

Mitropolskis labai mėgdavo minėti 
kažkokius man nežinomus vardus; tas 
mane erzindavo.

— Gyvenimas — ne Anisė! — saky
davo jis.

Aš klausdavau:
— Kas toji Anisė?
— Naudinga, — atsakydavo jis, ir bū

davo patenkintas, matydamas, kaip aš 
nesusigaudau jo kalboj.

Šitie žodelyčiai ir tai, kad jis mokėsi 
akademijoj, versdavo mane manyti, kad 
jis daug žino, ir būdavo labai skaudu, 
kad jis nenorėdavo apie nieką kalbėti, o 
jei ir kalbėdavo, tai nesuprantamai. O 
gal aš nemokėdavau jo paklausti?

(Bus daugiau)

Pavyzdingas Pietų Slavų 
Pasimojimąs

Šią vasarą liko suorganizuo
tus Pietų Slavų tautybės ame
rikiečių bendras komitetas, 
kad jo vadovybėje suvienyti 
visų Pietų Slavų veikimų- Iš 
karto buvo tik trijų tautų 
stovybė, tai kroatų, slovėnų 
serbų. Kiek vėliau prisidėjo 
bulgarai ir makedoniečiai.

Rugpjūčio, 7 d. sušauktas 
bendras sąskridis Cleveland, 
Ohio, kuriame dalyvavo visų 
pažangių organizacijų atsto
vybe minėtų, tautų. Jie visi už- 
gyrė Prezidento Rodsevelto 
vedamą politiką karo laimė
jimui. Ir pasižadėjo sukelti 
Pietų Slavų amerikiečių var
du $25,000,000 karo bonais.

Jie nusitarė, kad moraliai ir

materialiai remti Jugoslavijos 
Išliuosavimo Armiją ir jos par
tizanų jėgas.

Vienas iš kitų svarbių tari
mų padaryta, tai palaikyti ko
mitetui tamprius ryšius su 
Ohio, Kalifornijos, Michigano, 
Alabamos ir kitų valstijų ko
mitetais apie Balkanų pasek
mes ir jų žygius.

Jie pasitiki, kad jų seno
sios tėvynės žmones nepaliaus 
kovoję prieš savo priešus-pa- 
vergėjus, kolei galutinai bus 
jų ir visos žmonijos priešai 
fašistai sunaikinti, o jie teiks 
visą galimą ,pagalbą.

Į veikiantį komitetą įeina 
minėtų tautybių žymiausi va
dai organizacijų ir abelnai 
daktarai ir švarioji dvasiški jos 
dalis.

Jie turi ir f asistuojančių ele
mentų, tačiau tie vis mažiau 
ima rodyti savo veidą visuome
nei. Neabejotina, kad demo
kratinis svietas ims galią ir 
bendri darbai nenueis niekais.

Darbininke.

Cleveland© Moterų Choro 
Narėms

šiuomi atsikreipiame į visas 
ALM Kliubo Choro narės su 
prašymu, -kad visos choristės 
dalyvautumėte choro pamoko
se.

Choras yra apsiėmęs pildy
ti dvi programas. Kad gerai 
prie darbo pasiruošus, turime 
dalyvauti pamokose.

Pamokas turėsime ketvirta
dieniais. Visų atsilankymas bū
tinas. Taipgi stengkimės gau
ti daugiau narių į chorą.

Kviečia Choro Komisija.

kas
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Karo Bonai Parsiduoda 
Gerai

Daugelis manė, kad uždė
jus “victory” taksus (20%) 
ant darbininkų algų, tas pa
kenks bonų pirkimui. Tačiau 
pasirodo, kad 
klaidinga.

Pavyzdžiui, 
skrityje bonų
šoko nuo 10,450,000 iki $11,- 
880,000. Gi visos Ohio valsti
jos plotmėj pakilo nuo $40,- 
600,000 iki $43,000,000. To
kią skaitlinę patiekė federalis 
bankas savo statistikoje.

taip manyti yra

Cuyahoga ap- 
pardavimas pa-

Apiplėšė 93 Metų Seneli
Seniukas sėdėjo prie savo 

stubelės ir šildėsi prieš saulę. 
Jo akys menkai jam betarnau
ja. Tad ne visada mato, 
apylinkėje dedasi.

Užgirdo smarkų ėjimą, 
niukas pamanė, kad koks
žįstamas ateina su juo pasikal
bėti. Bet staiga du vyrai apsu
po jį. Sudraudę, kad tylėtų ir 
tuojau apkraustė kišenius ir 
juose rado jo sutaupąs, kurias 
seniukas laikė, kad turėtų su 
kuom palaidoti, kada jis mirs.

Atėmę visas sutaupąs sumo
je $365, plėšikai pabėgo. Se
niukui pradėjus šaukti pagal
bos, kaimynas užgirdo, kada 
atsiskubino į G. Evans namus, 
2244 E. 68th St., jaunuolis J. 
Moxley ir sužinojęs, kame da
lykas, bandė vytis, bet plėšikų 
nepavijo.

Visa apylinke tuomi susirū
pino ir pradėjo nuodugniai 
jieškoti kaltininkų. Mergaitė, 
13 metų, pranešė policijai, kad 
ji matė du vaikinus nuo to pa
ties bloko einant į seniuko na
mus. Ji juos pažino.

Dabar policija jieško tų vai
kinų, bet kol kas jie slapstosi.

VISUOMENES ATYDAI
Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas. ’

Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.

Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

*427 Lorimer Street Brooklyn (6)^ N. Y.

Welles Pasižada Bendradar
biaut su Sovietais

Washington. — Amerikos 
valstybės vice-sekretorius 
Sumner Welles pareiškė 
laikraščių koresponden
tams, kad Jungtinės Valsti
jos yra pasiryžusios visuo
met bendradarbiauti su So
vietų 'Sąjungą visais gali
mais būdais, kurie tik tar
nautų karui laimėti. »

Taip Welles atsiliepė į; 
'•korespondentų ■ klausimą,- 
ką jis jųano apie raštą mas
kviškiame žurnale Karas iri 
Darbininkų Klasė, kuris ra-, 
gino sušaukt Amerikos-So-j 
vietų-Anglijos konferenciją: 
ir ne tik žodžiais, bet jau 
veiksmais išvien mušti; 
priešus.

“Laivėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai
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LIAUDIES BALSAS
( Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyveniniu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už į 
Liaudies Balsų, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę j

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

%

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek ! 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug j 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančių 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsų ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paakutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.
<>••0

Mes taipgi aprūpinųm aliejum tuos, kurie savo namuos j 
turite Oil Burners. ,Kūro reikalu prašome kreiptis: \

Tru- Ember Fuel Go., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

& “ - - ■- - ■ 
gi

<■ I . MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIĄ! ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

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

Kiekvieną subątą c 
karšta ' vakarienė.|| 
Atskiras kambarys ra 
u ž 6 j i m u i gru- ra 
•pėms. Nedaliomis ra 
Muaras nuo 1 vai. ra 
dieną iki vūląi.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
*

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Selective Service di
rektorius Lewis B. Her
shey.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas Bakscinas, pajieškau 

savo dėdžių Simono ir Petro Yaka- 
vonių. Paeina iš Lietuvos, Mašničių 
kaimo, Ratničos parapijos, valsčiaus 
Merkinės, Vilniaus gubernijos. Pir
miau gyveno Brockton, Mass. Pra
šau jų pačių atsišaukti, ar kas ži
no apie juos, praneškite, už ką bū
siu labai dėkingas. Antrašas: 1802 
State Extention, Bridgeport, Conn.

(199-200)

niiiiiiumiiiHHMia

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964II 530 Summer Avenųe

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
' Nėra valandų sekmadieniais.
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIN

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- < 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 1 
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti. f

1113 Mt Vernon St *
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110 f

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šių naudingų knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybes pamokų nauja knygutė, “The Basic Prior 
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurių įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
.92 klausimai su

KnyjrcHi Ai0or(ii>
atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KAINA 35c.
1/okestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stamp omis 5c. arba 3c. vertės,, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y,
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. g
Blokas .nuo Jlewes St. el&včitejrio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Lietuvių Tauta Nuteis 
Savo Korikus
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

ką tūkstančių Lietuvos 
liečiu, sušaudytų Ukmergės 
Livonijos miške? Kas gali 
užmiršti vokiečių suruoštas 
žudynes Ariogaloj arba Ma
žeikių miške?

8,000 Panevėžio gyvento
jų buvo išskersta per ke
lias dienas 1941 m. vasarą. 
Tūkstančiai Vilkaviškio vy
rų, moterų ir kūdikių buvo 
žvėriškiausiai išžudyta 1941 
m. rudenį. Vilniaus piliečiai 
yra diena dienon sistema-' 
tiškai naikinami pavieniai 
ir grupėmis. Didžiuiliai ma
sinių kapų pylimai stūkso 
miške šalia Raseinių, ties 
vieškeliu. Tie kapai, kaip ir 
senovės piliakalniai, per 
amžius primins lietuviams 
senovinį jų priešą — vokie
čius ir jų žvėriškumus.
LIETUVIAI NEUŽMIRŠ

Lietuviai niekuomet ne
užmirš dešimčių tūkstančių 
savo brolių ir seserų, už
kankintų ir nužudytų Kau
ne, kur nekaltų žmonių 
kraujas plaukia nuo 1941 
m. birželio 22 d.

1942 m. gegužėje Kauno 
geležinkelio stotyje vokie
čiai surengė daugmenišką 
žudynę darbininkams, ku
rie atsisakė važiuot į vers
tinus darbus Vokietijon.

Šiemet birželyje, pagal’ 
oficialius vokiečių praneši- . 
mus, 30 žmonių buvo su- i reikalingas

pi

Ypatingas Uždavinys
Raudona saulė, lyg ap

taškyta krauju, nusirito už 
kalvų. Laukai pamažėl 
skendo tamsoje. Aplinkui 
viskas šniokštė, tratėjo — 
sproginėjo priešo sviediniai 
ir minos. Mūsų artilerija ir 
minosvaidžiai taip pat be 
atvangos griaudė, naikin
dami priešo įtvirtinimus.

— Drauge S., tuojau ei
kite pas dalies vadą, —pra
neša man pasiuntinys.

Įeinu į puikiai užmaskuo
tą pirkią. Dalies vadas, pa
sitiesęs žemėlapius, kažką 
aiškina kitiems vadams. 
Kambarėlyje spinksi maža 
lempelė ir visiškai tylu. Tik 
iš oro prasiveržia sprogs
tančių minų griausmas.

— Drauge vade, kovoto
jas S., jūsų įsakymu atvy
kau, — atraportuoju.

Vadas pakyla iš užstalės. 
Prieina tvirta kario eise
na ir, žiūrėdamas man į 
akis perveriančiu žvilgsniu, 
maloniai taria:

— Gerai, kad atvykai. Sa-

— Galiu, drauge vade. 
Trejus metus mokiausi Kau
no Meno mokykloj.

— Ką geriau pieši —por
tretą ar peisažą?

— Peisažą, — atsakau.
— Gerai. Tu būsi man 

ir galėsi savo 
darbu pasitarnauti tėvynei. 
Man reikia.gauti N. kaimo 
perspektyvinį vaizdą su vi
sais esančiais jame priešo 
įsistiprinimais. Ar galėsi 
tai padaryti?

— Galėsiu, drauge vade.
— Gerai. Gausi baltą cha

latą, žiūroną ir palydovą— 
snaiperį. Piešimui reikme
nys pas Z. Tik žiūrėk, sau
gokis priešo snaiperių, — 
įspėja mane išleisdamas da
lies vadas.

Gavęs maskavimosi cha
latą, apsivilkau, paėmiau 

savo piešimo reikmenis ir žiūro- 
par- ną. Viską paslėpęs po cha- 
žudė latu, išvykau. Snaiperio ne

savo brolius, — jie taipgi i buvo. Teko eiti vienam, 
kabos nuo to paties medžio Prašliaužiau mūsų pirmą- 
kaip ir z hitlerininkai kori- sias linijas. Iškart darosi 
kai. ! kažkaip nejauku, kai pama-

šaudyta Kaune. Bet tai tik 
mažmožis lyginti su skai
čium kitų, kuriuos vokiečiai 
nužudė slaptai, neoficia
liai.
' Bet vokiečiai budeliai ne
galės pasislėpt nuo teisingo 
žmonių keršto. Visur jie su
sidurs su neapykanta tau
tų, kurias jie kankino. Jau 
nebetoli diena, kada bus su
vestos sąskaitos su tais, ku
rie plėšė, kankino ir žudė 
mūsų žmones — su vokie
čiais okupantais ir jų padė
jėjais - korikais Kubiliū
nais.

Tie, kurie sujungė 
likimą su vokiečiais, 
davė savo kraštą ir

VI. Suchockis
tau, kad mūsų linijos jau 
gerokai toli pasiliko užpa
kaly. Dar kiek pašliaužęs 
pirmyn, užsimaskuoju, pa
sidarau sniego uždangą ir 
pradedu darbą. Nors per 
galvą u skrenda sviediniai, 
minos ii’ kulkos, aš vykdau 
savo uždavinį. Darbas eina 
prie galo — užfiksuoju visą 
N. kaimo kairiąją pusę su 
priešo blindažais, ugnies 
taškais ir kitais įsistiprini
mais. Kiekvieną priešo įsi- 
stiprinimą atžymiu kryže
liu. Prieš baigiant šį užda
vinį, priešas pastebi mano 
maskavimosi vietą ir pra
deda ją apšaudyti. Aš gu
liu, nepakeldamas galvos. 
Priešas paleidžia tris mi
nas, kurios sprogsta arti 
majio vietos. Palaukęs dar 
kiek, temstant, iššliaužiu iš 
apšaudomosios vietos ir 
vykstu su turima medžiaga 
pas vadą.

— Drauge vade, jūsų į- 
sakymą įvykdžiau, — atra
portuoju dalies vadui ir, iš
sitraukęs iš po chalato blo
ką su piešiniais, įteikiu jam.

— Gerai. Sėsk čia ir aiš
kink, — taria dalies vadas, 
rodydamas vietą.

Aš atsisėdu ir pradedu 
aiškinti. Dalies vadas paten
kintas.

— Pirmas uždavinys at
liktas gerai. Dėkoju. Čia 
dalies vadas atsistoja ir pa
spaudžia man ranką. Mano 
širdis virpa džiaugsmu.

Kitą kartą gaunu uždavi
nį — užfiksuoti dešiniąją 
kaimo pusę su visais priešo 
įsistiprinimais. Uždavinys 
nelengvas, nes toji vieta ko
votojų pavadinta “mirties 
slėniu” — mažai kam ten 
pasisekdavo praeiti.

Einu. Kalnelis nuklotas 
lavonais. Prišliaužiu ir įsi-

taisau už nedidelio, vėjo 
sunešto sniego kupstelio. Iš 
čia aš puikiai matau priešo 
įsistiprinimus — blindažai 
ir dzotai eina nenutrūksta
ma linija. Dirbu greitai. No
riu, kol dar priešas manęs 
nepastebėjo, baigti ir par
nešti medžiagą dalies vadui. 
Matau, kaip į upeliuką nu
sileidžia du fricai, pasise- 
mia vandens ir rogutėmis 
veža stumdydamiesi. 
tyt, ginčijasi.

Ma
tyt, ginčijasi. Kiti kasa 
duobę prie blindažų. Baiį 
gęs darbą, paskubomis 
šliaužiu atgal.

Dalies vadas patenkintas. 
Duoda naują uždavinį —už
fiksuoti tiltelį, jungiantį 
kaimą per slėnį, o kaimą 
užfiksuoti vienoje ištisinėje 
juostoje iš abiejų pusių.

Uždavinys gana sunkus, 
bet aš jau įgudęs 
darbe ir įsakymą vykdau, 
kaip senas fronto žmogus.

Artindamasis prie pasku
tinio sniego apkaso, pajun
tu, kad pro galvą švilpia 
kulkos. “Snaiperis pastebė
jo”, — pagalvojau. Šliau
žiu prie apkaso, kuriame 
matau du kulkasvaidinin- 
kus. Manau užsirūkysiu su 
vyrais ir vyksiu tolyn. Pa
sižiūriu — kulkosvaidinin
kai guli negyvi, — tai snai
perio darbas. Prašvilpia 
kulka, ir aš sustingstu, kaip 
negyvas. Tai neblogas bū
das priešo snaiperiui ap
gauti. Guliu nejudėdamas, 
apsimetęs esąs miręs. Kul
kos nutyla. Naudodamasis 
proga, peršliaužiu į kitą 
vietą ir, radęs sviedinio iš
raustą duobę, pasislepiu jo
je. Fiksuoju tiltą ir dalį 
kaimo su priešo įsistiprini- 
mais. Rankos grumba, net 
pieštuko nesučiupinėju. Ir 
rūkyti beprotiškai norisi. 
Bet nerųkau, nes rankos 
nugrubę, antra — nenoriu, 
kad priešas pastebėtų ir, 
trečia— noriu Kuo greičiau
siai baigti. Jaučiu, kad šo-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

merginos-moterys
Amžiaus 17 iki 40 metų. Patyrusios ir be 

patyrirtio. Mašinšapės operacijoms. Radio 
dalių sudėjimui. Radio iš patikriniam. Gera 
al^a, gera proga karinėje darbų ar butinių 
veiksmų nebus priimami be darbdavio parei
škimo atliekamumo. CARDWELL, 81 PROS
PECT ST., BROOKLYN,

(201)

giame

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Turi 
alga.

KĖDŽIŲ DIRBĖJAI 
IR STATYTOJAI 

būt patyrę prie gerų kediių. 
nuolatinis darbas.

MALLIN FURNITURE CO. 
644 — 1st Avenue

G«r«

(2od:

Reikia pereiti į kitą 
Turiu dar gražaus 

Iššliaužiu. Pasiekęs 
pirmuosius apkasus,

nas tirpsta ir šąla, bet pa
sijudinti. taip pat pavojin
ga. Todėl dirbu, toliau, gal
vodamas apie Mickevičiaus 
slėnį, kurį 1940 m. vasario 
mėn., esant 14 laipsnių šaL 
čio, piešiau. Tas pats gam
tos vaizdas, bet kitose ap
linkybėse.

Pusę kaimo baigiu fik
suoti, 
vietą, 
laiko, 
mūsų
lengviau atsikvepiu. Pra
švilpia kelios kulkos. “Nepa
vysi!”, — galvoju, ir vykstu 
pasirinkt kitos vietos užda
viniui galutinai baigti.

Vakare parvykstu vėl su 
pluoštu medžiagos,- — kai
mas užfiksuotas ant lape
lių, kuriuos sulipdęs, gaunu 
vientisinį kaimo vaizdą.

Einu tamsiu, siauru urvu 
į naujai pastatytą blindažą, 
kur randu dalies vadą, jo 
pavaduotoją ir tik ką atvy
kusius kitų dalių vadus. 
Prisistatau.

— Gerai, sako vadas,— 
aiškink viską.

Visus piešinius ištiesiu 
ant stalo.

Kai baigiau aiškinti, da
lies vadas pakilo, ištiesė 
ranką ir, spausdamas mano 
dešiniąją, tarė:

— Dėkui. Uždavinys at
liktas gerai. Tuo pasitarna
vai tėvynei.

Po šių vado žodžių vėl 
krūtinėje pasidarė šilta, 
nors prieš tai buvau visiš
kai sušalęs. Tėvynės meilės 
šilima viską nustelbia.

Nakčia gavau įsakymą 
vykti poilsio. Aplink griau
dė priešo sviediniai ir 
šnypštė minos, o mūsų pa
trankos ir minosvaidžiai 
dar didesniu triukšmu tildė 
vokiečių “muziką”. Padan
gėn be atvangos kilo rake
tos, nors ir be to buvo švie
si mėnesienos naktis.

(“Tėvynė šaukia”)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ.. DIENINIS ‘DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
_____________________________ (X)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City
(X)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. Co NETELE
FONUOKITE.

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M. 

IKI 12:30 P.M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY. 

NETELEFONUOKITE.
REIKALINGOS MERGINOS KROVINIAM

Patyrimo nereikia. Nėra vakarinių valandų.
Nuolatinis darbas. Geros darbo sąlygos.

Dabar esančios būtinuose Veiksmuose nebus 
priimamos.

F. W. Woolworth, 82 Nassau St., N. Y.
(199)

Štai

Šeimininkių 
Atydai

proga gauti interesingų darbų didelėje
saldainių moderniškoje išdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITE
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 

ŽEMOM KAINOM KATETERI J A 
Kreipkitės j Employment ofisų

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR 9TH ST., L. L CITY

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos be paliudijimo savo atliekamumo.

(203)

PARDAVĖJOS
Jei nepatyrę, mes jus išlavinsime. Daliai 

laiko ir pilnam laikui darbas. Vakarais ir 
sekmadieniais nedirbama. Vėdinama krautuvė. 
Malonios darbo sąlygos. Darbininkės iš būti

nų užsiėmimų nebus priimamos.
F. W. WOOLWORTH, 82 NASSAU ST., 

NEW YORK
(201)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KROVINIAM MERGINOS
UŽSAKYMŲ SURAŠYTOJOS
IŠSIUNTINĖJIMUI IR PRIĖMIMUI 
ROOM OF PUBLISHING HOUSE.

GROSSET & DUNLAP, INC.
526 W. 26th STREET
OBSERVE WMC RULES.

(200)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pundelių Vajaus Aukos nuo Rugpjūčio 2 Dienos 
Iki Rugpjūčio 14

VYRAI
SENIAI ĮSTEIGTA FIRMA 
ŽEMUTINIAME MANHAT
TAN, DABAR TURINTI GY
VYBINIUS KARO DARBUS 
SU GALIMYBE PASILAIKY
TI DARBE • PO KARO, REI
KALINGA:
BENDRAI PRIE MAŠINŲ 

IR DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ

Gera Alga - Proga Pakilimam 
Proga išmokti amato

JEI JAUNESNI KAIP 38, REIKIA 
TURĖT DRAFTO PRATĘSIMO 

KLASIFIKACIJĄ.
Aplikantai dabar dirbanti karinių 
darbų pramonėse nebus priimami.

KREIPKITĖS:
NUO 9:30 A. M. IKI 4:30

200 VARICK ST., 4-TOS
P. M.
LUBOS

(200)

KROVIKAI
Nuolatinis darbas tinkamam asmeniui. Va
landos nuo 8:30 iki 6. Sekmadieniais ne
dirbama. Dabar dirbanti būtinuose darbuose 

nebus priimami.
F. W. WOOLWORTH. 82 Nassau St., N. Y.

(200)

DIEMAKERS
5 METU PATYRIMO AR DAUGIAU.

Kitokį nesikreipkite. Puikiausia proga Vir
šiausios algos; viršlaikiai, nuolatinis darbas.

JOHN J. KOVACS
353 Canal St., N. Y. CAnal 6-2S41.

(200)

Tai vaizdas iŠ Sicilijos miesto Mazzojuso. Čionai ame
rikietis kapralas Salvatore Di Marco sutiko savo tėvą, 
motiną ir sesutę, kurių nebuvo matęs nuo to laiko, kaip 
prieš daugelį metų, išvyko Amerikon.

(Tąsa nuo 3-čio pus.)
čia ir J. Sherry. Antanas Purvinis $2. 
Po $1: K. žemaitis; D. Snerderis, B. 
Kamorvinskas, J. Black, Jonas Yesevi- 
čius, S. Patupo, J. Yasunas, Alma 
White ir M. Valatkienė.

Per P. Rodusky, Wyoming, Pa. BĮ. 12 10.00 
Po $1: M. Kalauskas, A. Zincavičienė, 
M. Pacenkienė, M. Vaskuniene, P. Ra- 
dišaųskienė, W. Rutkauskas, S. Dis- 
kausky, A. Rutkauskas, M. Slekaitie- 
nė ir M. Bogužinskas.

Per Vincas Vilkauskas, Nashua, N. H.
Blanka 279 51.00
Po $5: V. Vilkauskas, M. Wirbickiene, 
K. Barauskas, J. Espejo ir W. Sipui- 
lauskas. M. Vainauskiene $3. Po $2: 
J. Nahorskis, M. ir W. Pekerskas, M. 
Butirnas ir P. ir F. Buslavičiai. Po $1:
J. Jonis, J. Povilienė, E. De Gasis, J. 
Balukonis, M. McDermott, K. Dobra- 
volskas, A. Surkus, U. Balukonienė, C. 
Paskavičius, Joe ir Bill, M. Jonienė, J. 
Kvaraciejus, K. Zalanskas, M. Vilkaus- 
kienė ir A. Paltanavičius.

Per Juoz. čiuplis, Springdale, Ęa. BĮ. 11 20.00 
Juozas Čiuplis $5, Po $2.50: Julius Ta
mošiūnas ir Kastancija Tamošiūniene.
Po $2: Peter Kriščiūnas, J. Kaupas. 
Po $1: Antanas Martinkus, Adiolpina 
Martinkienė, Juozas Keblaitis, Juozas 
Bliujus, . Jonas Daubaras ir Bepislovas, 
Bersonas.

Per Antanas šešelgis, Chicago, Ill.
Blanka 327 , 25.00
Po $5: LDS 2 kp., Mr. ir Mrs. A. še- 
šelgiai ir Andrius Tompkins. Po $2:
K. Tilvikienė ir Joe Stukas. Po $1:
P. Razrųus, K. Razmūs, John Martuse- 
vičius, K. Statkus,'Amilia Yundritos ir 
Joy Vander Wey.- w

William Skodis, Brooklyn,. N. Y.
Per R. Mizarą, Mr. J. V., B’klyn, N. Y. 15.00 
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md., BĮ. 271 2.00 
Marijona Bušlenė, Inglewood, Calif.,

Blanka 192 44.50
Ona ir Mykolas Pūkis $10. Mr. ir Mrs.
J. M. Pupis $6.00. Po $5: J. G. Savis, 
Mr. irfMrs. J. Babičius ir Mr. ir Mrs.
A. M. Bušąi. Karolis Pečiulis $2.50.

15.00

Virtuvės Darbininkai—$225 
Į MENESI, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

INDŲ NUĖMEJAI, INDŲ 
MAZGOTOJAI IK TT.

VIRĖJAI $310 Į MENESĮ 
PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ DARBŲ KANADOJE IR ALASKOJE. 

TURI BŪTI ATIDĖTI NUO DRAFTO. 
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, nebus imami be darbdavio paliuosavimo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bechtei-Price-Callahan
CONSTRUCTORS 

KASDIEN. SU PIRMADIENIU, ĮIMANT 
ŠEŠTADIENI 8:30 A.M. IKI 4:30 P.M.

U. S. Employment Service of WMC 
.. Hotel & Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.

7VYRAI - BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KROVINIŲ SURAŠYTOJAI
UŽSAKYMŲ SURAŠYTOJAI
IŠSIUNTIMAMS IR PRIĖMIMAMS • 
ROOM OF PUBLISHING HOUSE

GROSSET & DUNLAP, INC.
• 526 W. 26th STREET

OBSERVE WMC RULES
(200)

FABRIKO DARBININKAI
Išdirbėjai apsaugos dratų. Turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co., 178 Sullivan St. (Erie Basin).

Brooklyn, 9 A.M. iki 4 P.M.
nuo pirmadienio iki penktadienio

(204)

(201)

CHICAGOS ŽINIOS

DRILL PRESS OPERATORS
Naktiniam darbui. Daug viršlaikių. Iš kari-* 
nių darbų atsineškite paliuosavitno įrodymą.

WILLIAMSBURG FIREPROOF
PRODUCTS CORP.

86 Quay St.; Brooklyn.
(Greenpoint Sekcijoj).

Pittsburgh, Pa.

Mot. KI. $10.
Elena Kairiūtė,

18.00 
Kaz.
Ale-

10.00

30.00

Po $2: Mr. ir Mrs. Darekshis ir Mr. 
ir Mrs. Radai. Po $1: M. čuberkis, J.
K. Butman, Mr. ir Mrs. Petravičius, 
Mrs. S. Mizarienė, D. Davis, J. Drus- 
kis ir Mr. ir Mrs. G. Zellin.

G. Kvietkus, Cambridge, Mass. Bl. 548 5.00 
Per P. Puodis, Philadelphia, Pa. Bl. 31

Anelė Balčaitis $2.00.
Per Mrs. .Susanna Shukis, So. Boston, 

Mass., Blanka 573 37.00
Mrs. Susanna Shukis $15.00, Mrs. Ve
ronica Norbut $10.00. Po $5: Miss Ol
ga Shu.kis ir Mr. ir Mrs. A. Vasil. Po 
$1: Mrs. A. Sabulienė ir Mrs. D. Rup- 
lenienė.

Per Alena Kairienė, 
Blanka 18 
Pittsburgho Liet. 
Kairys $5. Po $1:
na Kairienė ir Geo. Urban.

J. žebrys, Cleveland, Ohio., Bl. 250 
Per J. M. Lukas, Worcester, Mass.

Blanka 568
J. M. Lukas $5.50. Po $2: J. Skliutas, 
T. Krapai ir J. Raulušaitis. Po $1: J. 
Urbonas, P. Butkevičius, D. Petravičia, 
P. šiušąs, I. Cvikla, D. Vaitelis, Z. Dva
reckas, John Pocius, J. Daugėla, M. 
Michel, J. Kanapkis, J. Dovidonis, K. 
Kosulis, V. Kormlov, Matti Miller, 
Matti Kujanpas, F. Balčiūnas, J. Pet- 
kūnas. Smulkiais 50.

PUNDELIAI:
M. J. Powell, Los Angeles, California, 

rams ir 2 moterims.
J. Petrus, So. Boston, Mass., 1.
J. Pakutinsky, Urbana, Illinois, 1.

Frances Pakalniškiene,
KLAIDŲ PATAISYMAS.

Gerbiami Draugai!
Mano prisiųstoj blankoj N 148 įsiskverbė 

pora klaidų, čia prįsįunčiu iškarpą dėl šu
tau pymo jūsų brangaus laiko.

V. F. Barilauskas, turi būt V. F. Bazitiaus- 
kas.

Mrs. Beniolęienė, turi būt Mrs. Bendokienė.
Draugiškai,

J. Mičketiūnas.

2 vy-

J?

Newark, N. J.

Gyvulių Daugiau, O Mėsos 
Mažiau

Dėl mėsos sumažėjimo yra 
dikčiai diskusijų. Vieni kalti
na federalę Valdžią, o kiti 
spekuliantus. Bendrai, gyvulių 
skaičius didesnis, negu buvo 
keli metai atgal. Ypač galvi
ju-

Federalę valdžią negalima 
kaltinti. Kongresas kaltas, ku
ris susabotažavo dalinai Roo- 
sevelto programą. Reikėjo už
dėti gyvulių kainų lubos. Sub
sidijos tik laikinas dalykas. 
Tas nenustato, kad gyvuliai 
turės parsiduoti tokia kaina, o 
ne, aukščiau. Tuo naudojasi 
spekuliantai ir pristatymas 
galvijų, į skerdyklas mažesnis, 
negu normaliai turėtų būti.

. Iš to dar mato šaliai nege
rumą, jau nekalbant apie kai
nas. Gyvuliai reikia šerti. Kai 
sulaiko jų pristatymą, tai pa
šaras nereikalingai eikvoja
mas. Apskaitliuoja, kad berei- 
'kalingai teks gyvuliam sušerti 
apie 50,000,000 bušelių kornų.

i---------
Užsimušė Vogtu Automobiliu

Richard Paryz, 26 m., nu
mirė ligoninėje nuo susižeidi- 
mo važiuojant vogtu automo- 
bilium.

Jis smarkiai važiavo ir ant 
Green Bay kelio sudąužė ma
šiną ir mirtinai susižeidė.

VELDERIAI 
MECHANIKAI 
IR KALVIAI

Tik patyrę. Kreipkitės
WILLIAMS IRON WORKS 

480 E. 102nd St. ATwater 9-8610
(20O

VYRAI KROVIMUI
, • Departmentinėje Krautuvėje

5 DIENŲ SAVAITE
Kreipkitės tarp 12—4 vai. 
Emplųyment Ofise, 12 fl.

John Wanamaker
9th Street ir Broadway

(200)

Paprasti darbininkai $231.60 
MAŽIAUSIA MENESINE 

GARANTIJA * 
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJE 

DARBAI
TRANSPORTACIJA Į DARBĄ APMOKAMA 

KAMBARYS IR GUOLIS, |1.26—11.50 
Į DIENĄ

NEMOKAMAI Į DARBĄ IMANT 
MEDIKALĖ EGZAMINACIJA 

TURI BOTI PALIUOSUOTI NUO 
MILITARINES TARNYBOS

KREIPKITĖS I KOMPANIJOS ATSTOVĄ
Bechtei-Price-Callahan

CONSTRUCTORS
Kasdien, su pirmadianiu, j imant šeštadieni, 

nuo 8:30 A.M. iki 4:30 P.M.
U. S. Employment Service ot WMC 

44 E. 23rd St. (4th floor) N. Y. C.
Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebos 

priimami be darbdavio paliuoaavime.

MALIAVOTOJAI
GEROS ALGOS 

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON
UO BAST WRD 3T-. N. Y.'

(200);

. I •’
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New Yorko^Afc/Zi nioi
Darbo Partijos Valstijos Ko
mitetas Darbiem} Kandidatu 

Nominavo O’Leary

Koks Tas Genevieve Earle 
Amendmentas? Kam Jis 

Pasitarnauti}?

Newyorkieciai Atsilikę
D. W. Užrašinėjime

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker prenume-

Stampos ir Punktai

Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko valstijos komitetas 
pereitą šeštadienį savo susi
rinkime nominavo į guberna
toriaus pavaduotojus Joseph 
V. O’Leary, buvusį valstijos 
kontrolierių-iždininką, pralai
mėjusį tą vietą 1942 rinkimuo
se kandidatuojant abiejų, de
mokratų ir darbiečių tikietais.

Taipgi nominavo Leo J. Ro- 
ssett, New Yorko advokatą, 
kandidatu į Court of Appeals 
teisėjus (Associate Judge).

Progresyviai darbiečiai pra

šė valstijinio Darbo Komiteto 
susilaikyti nuo nominavimo sa
vo kandidatų iki po Demokra
tų Partijos nominacijų. Demo
kratų konvencija sušaukta 
rugpjūčio 23-čią. Valstijos 
komiteto viršininkai progresy
vių prašymo nepaklausė.

Progresyviai manė, kad jei
gu demokratai nominuotų kan
didatu į gub. pavaduotojus 
tikrą karo laimėjimo šalinin
ką, darbiečiai turėjo nestatyti 
savo kandidato, bet paremti 
demokratų išstatytąjį.

Bronxo Darbiečius Irgi Sveturgimiiį Reikalams 
Šaukia Vienytis Konferencija

Devyni vadovaujanti unijis- 
tai, nariai s naujai išrinkto 
Amerikos Darbo Partijos ko
miteto, išrinkti ant pažangių
jų sleito, pasiuntė visiems ko
miteto nariams laiškus, ku
riuose prašo visus padėti pa
daryti apskričio konvenciją 
tikru “karui laimėti mitingu.” 
Ragina remti prezidento Roo- 
sevelto užrubežių ir vidaus po
litiką.

Laišką pasirašo Michael J. 
Quill, Transportininkų Unijos 
prezidentas. Kiti prisidėjusieji 
irgi žymūs unijistai - veikėjai.

36 Gyventojai Gavo 
{sakymą Išeiti

Be niekur nieko, be jokios 
priežasties, gyventojai 36 šei
mynų namo, 130 Fenimore St., 
Brooklyne, gavo įsakymą išsi
kraustyti. Gyventojai suprato, 
jog tai reiškia rendų kėlimą, 
tik pasakytą ne tais žodžiais.

Namo savininku yra L. Se- 
rota, 38 Second Ave.

Pasipiktinę gyventojai pa
davė skundą. Jų skundas bu
vo vienu arti šimto skundų toj 
apylinkėj nuo to laiko, kai 
Vartotojų. Taryba ten įsteigė 
centrą sunešimui skundų.

FILMO S
“Seeds of Freedom” Prade

dama Rodyt Antradienį
“Laisvės Sėklos” arba mo

dernizuota neužmirštamoji fil
mą “Potemkin”, su amerikie
čiais aktoriais, pirmu kartu 
New Yorke pradedama rody
ti rugpjūčio 24-tos ryto, 9 vai., 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

Sakoma, kad miestas dar 
mažiau gausiąs sviesto, bet.už 
tai gausiąs daugiau saldžios ir 
rūgščios Smetonos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus su
sirinkimas Įvyks trečiadieni, rugpj. 
25 d., 7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų.
Ch. Nečiunskas, Sekr. (198-200)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų aptarnautoja 

Esame biznierių pora su berniuku, 
vienų ir pusės metų amžiaus. Rezi
dencija prie Seagate iki rugsėjo 
(Sept.) 15 d., vėliau Flatbush. Te- 
lefonuokite Esplanade 2-5091 nuo 
7 iki 10 v. v. Klauskite Firester.

(195-200)

Reikalinga Superintendent, pri 
žiūrėti 27 Šeimų apartmentinĮ namą 
Garu šildoma, karštas vanduo. Maži 
pataisymai. Kreipkitės: 1060 Han
cock St., arti Bushwick Ave., Apt. 

. 1, Brooklyn, N. Y, (195-200)
Reikalingas patyręs bartenderis. 

Dėl daugiau informacijų telefonuo- 
kite EV. 4-8313, arba kreipkitės as
meniškai pas Louis Freeman, 35 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(199-200)

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti’ Komitetas šiemet savo 
nacionalę konferenciją šaukia 
New Yorke, ši jau bus dešim
ta metinė. Ji įvyks spalių 30 
ir 31-mą, viešbutyje Commo
dore, 42nd St. ir Lexington 
Ave., New Yorko mieste.

Organizacijos prašomos siųs
ti po du delegatus, gali siųsti 
ir tėmytojus. Taipgi kviečia ir 
atskirus asmenis dalyvauti 
konferencijos svečiais. Kaip 
delegatai, taip tėmytojai ir 
svečiai galės kalbėti, bet tik 
delegatai balsuos.

Registracija visiems lygi — 
po dolerį nuo delegato ar sve
čio. Organizacijos ir asmenys 
prašomi paaukoti konferenci
jos lėšoms ir vedimui darbo. 
Konferencijos šaukėjai bus dė
kingi už iš anksto priduotas 
registracijas.

Registraciją, taipgi aukas, 
reikia siųsti: American Com
mittee for Protection of Fo
reign Born, 2 West 42nd St., 
New York 18, N. Y.

Major. Ragino Teisinus 
Veikti Prieš Kainą

Peržengėjus
Teismai turi stipriai parem

ti Kainų Administracijos nuo
status, pareiškė majoras La 
Guardia savo pasikalbėjime 
su New Yęrko miesto piliečiais 
per miestavą radio pereitą 
sekmadienį. Be to sakė ma
joras, Kainų Administracijos 
pastangos negali duoti pagei
daujamų pasekmių.

Majoro prakalba būna kas 
sekmadienio 1 vai. iš miesta- 
vos radio stoties WNYC, 830 
klcs.

La Guardia sakė, kad did
žiumoje nuotikių teisėjai elgė
si atitinkamai, kai kurie kai
nų peržengėjai nubausti net 
kalėjimu. Majoras pastebėjo, 
jog New Yorkas tame pirmau
ja, nurodydamas į Canton, 
Ohio, kur CIO atstovas krei
pėsi įstaigosna įvesti kokią 
nors Kainų Administracijos 
nuostatų palaikymo sistemą, 
“kaip New Yorke.”

CIO, sakė LaGuardia, “la
bai domisi išvengimu pelna- 
grobystės ir palaikymui lubi- 
nių kainų.”

Sąryšyje su Cantono įvykiu 
majoras priminė, jog prieš C- 
IO liudijęs Prekėjų Sąjungos 
atstovas sakęs, kad New Yor
ke kainų prilaikymo planas 
pasidaręs taip / neparankus 
pravesti, jog visai atmesta. 
Majoras sakė, jog tas žmogus 
pasakė “netiesą.” Ir parody
mui, jog kas nors daroma, jei
gu ir ne pakankamai, majo
ras nurodė, kad lig šiol 3,207 
kainų peržengėjai buvo pa
šaukti pas teisėjus ir kad iš 
tų 2,201 buvo pripažinti kal
tais ir 1,938 pasimokėjo bau
das.

Miesto tarybos mažumos 
vadovė Genevieve Earle įteikė 
Miesto Tarybai pataisą prie 
miesto čarterio, kuri pataisa 
dabar žinoma, kaip Earle Am
endment. Pataisos pasiūlymas 
plačiai diskusuojamas. Sauja 
reakcininkų, kurie dabar yra 
įsigalėję miesto taryboje, bijo
si to amendmento. Darbinin
kai ir progresyviai abelnai no
ri to amendmento.

Amendmentas (pataisa) siū
lo numažinti reikalingų miesto 
tarybos nario išrinkimui balsų 
skaičių nuo dabar reikalauja
mų 75,000 iki 50,000, kad bū
tų galima išrinkti bent ne ma
žesnis skaičius miesto tarybos 
narių, kaip dabar yra.

Priežastis: šimtai tūkstančių 
newyorkiečių randasi karinėse 
jėgose, iš kurių, esantieji už
jūriuose negalės balsuoti, o 
esantieji dar šiame krašte ga
lės balsuoti tik tada, jeigu na
miškiai pasiųs jų antrašą vals- 
tijinei Rinkimų Tarybai. Pati 
Rinkimų Taryba karių ne j ieš
kos, jam balotų nesiųs. Gi 
kiti tūkstančiai žmonių yra 
išvažineję į karo darbus už
miesčiuose. Didžiuma iš jų ne
galės’ balsuoti nei čia, nei 
kur kitur, nes iš čia išsikėlę, 
o kitur dar per nauji gyven
tojai.

O patyrimai, rinkimų istori
ja, parodo, kad kuomet tik 
masės negali pilnai dalyvauti 
balsavimuose, reakcininkų 
grupės laimi. Reakcininkai, 
kuriais didžiumoje yra pasitu- 
rinčiosios klasės, niekad nenu
stoja balso, nes jie turi rezi-

CIO Ragina Darbininkus 
Dalyvauti Rinkimuose

Šį Rudenį
CIO unijos yra rimtai susi

rūpinusios pastaraisiais lai
kais sumažėjusiu darbininkų 
dalyvavimu rinkimuose.

Amerikiečiai turi priežodį: 
kada katės nėra—pelės siau
čia, kas pilnai prilygsta pa
dėčiai rinkimuose. Kada tik 
masės nedalyvauja balsavi
muose, ) reakcininkai įsigali. 
Reakcininkų užsukta, gerai 
šmeruojama mašina, niekad 
neužmiršta užtikrintus savuo
sius paraginti užsiregistruoti 
dalyvavimu balsavimuose ar 
balsuoti. JMes užmirštame. »O 
šie, rudeniniai rinkimai yra 
per svarbūs, kad leisti užmirš
ti, nes nuo jų pasisekimo daug 
priklausys ir kitų metų, pre
zidentiniai rinkimai.

Majoras perspėjo Cantono 
žmones “turėti akį ant to as
mens,” kuris pasakojo apie 
negalėjimą sutvarkyti kainų, 
sakydamas, kad jis “taip da
rė ne be tikslo.”

Majoras savaite anksčiau 
buvo aštriai kritikavęs A & 
P krautuves už per brangiai 
pardavimą tomaičių. Tos krau
tuvės, sako majoras, žadėju
sios pasitaisyti, turėti šią sa
vaitę tomeičių 17-kos svarų 
beskes už 99c.

Vištienos kainos, sakė jis, 
turi būti 44c svaras nupeštos, 
bet dar neišdarinėtos vištos. 
Po paskelbimo tų, kainų, jis 
per savaitę gavęs daugybę 
skundų, kad krautuvininkai tų 
kainų neprisilaiko. Jis sakė, 
kad į skundus bus kreipta aty- 
dos.

Teko pasidairyti miestąvose 
turgavietėse. Jose ištiesų yra 
po 5 centus tarnaičių, kaip 
majoras reikalavo.

denciją čia, rezidencijas žie
mai ir vasarai kur nors kitur. 
Kas kita darbo žmogūi—išeini 
ir išsineši rankoj (valizoj) sa
vo rezidenciją.

Reikiant tik 50,000 balsų iš
rinkimui vieno miesto tarybos 
nario, būtų proga būti išrink
tiems į tarybą darbo žmonių 
ir kitų progresyvių grupių at
stovams. Ir jeigu neatkariau
tų miesto tarybos iš reakcinin
kų visai, tai bent tūlais klau
simais galėtų išgauti nuolaidų 
eilinių piliečių naudai.

To Earle Amendmento pri
ėmimas ar pralaimėjimas pri
klausys nuo mūsų visų :

Pirmiausia reikia, kad jūs 
asmeniškai ir jūsų organizaci
ja tuojau pasisakytų už tą 
amendmentą ir rezoliuciją ar 
laišką pasiųstų miesto tarybai 
(City Council) su reikalavimu, 
kad miesto taryba leistų tą 
amendmentą balsuotojų refe
rendumui lapkričio 2-rą.

Jeigu taryba leis balsavimui 
ir referendumas piliečių bus 
priimtas, tų pačių rinkimų ba
lotai bus rokuojami pagal 
amendmente nustatytą skaičių 
balsų — nuo 50,000 vienas at
stovas.

ratų gavimo vajuje septynios 
valstijos išpildžiusios savo už
duotis virš kvotos, aštuonios 
baigiančios išpildyti, o New 
Yorkas randasi tarpe atsiliku
sių.

Newyorkieciai dėl to turėjo 
speciąlį susirinkimą ir nusista
tyta smarkiau padirbėti. Ypa
tingai dūsią pastangų gauti 
skaitytojų šapose.

Geras pasimojimas. Užra
šymas darbininkams Daily 
Workerio jiems padarys daug 
naudos. Sunku suprasti, kaip 
amerikietis darbininkas, jeigu 
jis nėra paskutinis atsilikėlis 
ir nenori tokiu būti, kaip jis 
gali apsieiti be Daily Worke
rio, kuris dabar yra tapęs įdo
miausiu laikraščiu ir prie to 
teikia tokių žinių, kurių ame
rikietis neras niekur kitur.

Spaudžiamasi ir finansų tam 
dienraščiui sukėlimo vajuje, 
nes vajus jau eina prie pabai
gos. FinAusiniam vajuje New 
Yorko valstijos kvota buvo 
$85,000. Jau sukelta $69,719.- 
44 arba 82 nuošimčiai.

Brooklyn© lietuviai komu
nistai savo kvotoje yra dau
giau atsilikę, negu 82 nuošim
čius. Jie prašo visų narių ir 
simpatikų greitos ir duosnios 
talkos.

L. K. N.

Dawn Paige, 17 m., iš Belle
rose Manor, Queens, laimėjo 
“Miss Greater New York” 
gražuolės titulą ir $500 karo

raidėm 
baigsis 
savaitę 
stampa

Pasižymėję Ispanijos
Karo Veteranai

bona.

rudomis A ir 
trečios maisto

stampom per-

Raudonų Štampų su
T, U, V ir W laikas 
rugpjūčio 31-mą. šią 
įėjo galion stampa X,
Y įeis galion 29-tą, stampa Z 
—rugsėjo 5-tą. Štampų X, Y 
ir Z laikas baigsis tik spalių 
2-rą, kartu su 
B stampomis iš 
knygelės.

Su raudonom
kam šviežią ir kenuotą mėsą, 
sviestą ir kitus riebalus, sūrius, 
kenuotą žuvį.

Mėlynos stampos R, S ir T 
geros dabar ir iki rugsėjo 20. 
Rugsėjo 1 įeis galion stampos
U, V ir W. Jų laikas baigsis 
spalių 
nomis 
sokius 
žoves,

Neseniai newyorkiečiai ga
vo žinią, kad newyorkietis ka
rys Thompson, kovojęs Lin
coln Brigądos kovotojų eilėse 
Ispanijoj ir po sugrįžimo bu
vęs Jaunų Komunistų Lygos 
organizatoriumi, tapo apdova
notas atsižymėjusių lakūnų 
kryžiumi už nepaprastus veik
smus frontuose.

Dabar pranešama, kad John 
Perrone, irgi Lincolno Briga
dos veteranas, apdovanotas su 
Purple Heart po sužeidimo 
mūšiuose Sicilijoj.

Vaikų paralyžiumi šiais 
metais New Yorke jau susirgo 
71 asmuo, 12 daugiau norma- 
liško skaičiaus tam laikotar
piui.

svarams 
bus gera 
mėnesio, 
16 geros

Jei pirksi bonus — mum ir 
viso pasaulio žmonėms ryto 

jus bus šviesus

(Oct.) 20-tą. Su mėly- 
stampomis perkame vi- 
kenuotus vaisius ir dar- 
taipgi džiovintas pupe

les, žirnius, lyšius.
Cukrus penkiems 

pirkti stampa 14-ta 
iki pabaigos spalių 
taipgi stampos 15 ir
pirkti po penkis svarus cuk
raus iki galo spalių mėn. šios 
yra skirtos kenavimui namie.

Batų stampa-18-ta gera bi
le kada iki galo spalių mėne
sio. Batų štampas vienas šei
mynos narys gali perleisti ki
tam, bet jos turi būti neišplėš
tos iš knygelės. Išplėštų štam
pų krautuvininkam patvarky
ta nepriimti, išskiriant užsa
kymą batų per laišką.

Sakoma, kad ir tūlos rūšies 
pečiai būsią padalinami nuo 
rugpjūčio 24-tos.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoi. unija šapoj 

Telef.t GR. 7-7553
< 2539 Woodward Avenue DETROITE: Į m Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

>

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

■. Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
, Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tenl. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
1’el. GLenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINA)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

« ftV. ft ft ft ft ft ******** W. ft *
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698
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Gražus Pasirinkimas
o

o

o

o

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.o

o

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

o.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. stag-g 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

I
telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST
*

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome š| speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
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