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Maskva.— Rusai tvirtina

įdomus A. Bimbos 
“Komunistų Inter- 

žodžiu, šis 
numeris gražus, sva- 

kiekvienam

laikų kaizerininkų 
mūsų tautai supan

savo Rytą 
Žudikai, 
aprengti 

mundieriais,

Išėjo iš spaudos žurnalo 
Šviesos num. 3-čias. Jis daro 
gražaus įspūdžio ir turiningas.

Be kitų svarbių straipsnių ir 
eilėraščių, skaitytojo dėmesį 
kreipia rašytojo Petro Cvirkos 
straipsnis — “Likimo Slenks-

KRISLAI
Nemunas—Likimo Slenkstis, 
įdomus Šviesos Numeris.
Sako: Jis Daužė
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Kas tas likimo slenkstis?
Tai lietuviškasis Nemunas, 

didžioji Lietuvos upė, apdai
nuota mūsų brolių dainose, 
apipasakota pasakose.

Kas tik bandė pasaulį už
kariauti, kas tik bandė per
žengti Nemuną ir eiti į Rytus 
—tas susilaukė galo.

Nemune Napoleonas “pagir
dė savo ristuosius žirgus ir 
peržengė didžiąją lietuvių 
upę.” Tatai padaręs, jis palai
dojo savo galybę.

“Hitleris pradėjo 
žygį nuo Nemuno.

■ surūšiuoti į pulkus, 
pilkai žalsvais 
nugirdyti spiritu ir pažadais 
greitai pasidaryti Ukrainos ba
ronais, apšlakstė lietuvių krau
ju mūsų, upių tėvo krūtinę...”

Bet ir Hitleris ir jo pulkai 
greit gaus galą, nes, rašytojas 
pabrėžia, “Nemunas—visų pa
saulio užkariautojų likimo 
slenkstis.”

Ten pat telpa istorinis dr. A. 
Petrikos straipsnis, iš netoli
mos praeities, apie 1917-1918 
metų “lietuvių tautos vaduo
tojų,” tų 
darbuotę 
čiuoti.

Telpa 
straipsnis: 
nacionalo Istorija. 
Šviesos 
rus, reikalingas 
perskaityti.

Smetona prisimygusiai tvir
tina Dirvoje, kad Pijus Grigai
tis organizavęs monopolių dau
žymą Lietuvoje 1905 metais. 
Jis, Smetona, cituoja 
Senovę,” išleistą 1922 
(pirmo tomo pusi. 664)

“Pijušas Grigaitis, 24 m. 
Buvo rengėjas mitingų Nau
miestyje, kuriuose sakė grynai 
revoliucinio pobūdžio prakal
bas, kviesdamas žmones ne
mokėti mokesčių, neklausyti 
valdžios, ir t.t. Remiantis 
agentūros žiniomis, paskutinis 
(Grigaitis) vadovavo valsčių 
raštinių ir valstybinių degti
nės krautuvių daužymu.”

Bet ką tuomet veikė pats 
“tautos vadas?” Atsieit, jis 
tuos monopolius gynė nuo dau
žytojų.

Karpiaus - Smetonos Dirva, 
beje, rašo, kad į Pittsburgho 
konferenciją delegatus renką 
ir nabašninkai. Koks tai mi
ręs prakalbų, rengimo komite
tas išrinko net tris delegatus!

Dirva taip jau praneša, jog 
visa eilė lietuviškų parapijų 
atsisakė siųsti Pittsburghan 
delegatus.

Kodėl jos atsisakė?
Dirva nepaaiškina.

Reikia pasakyti, kad
lietuviškieji klebonai pradėjo 
gerokai flirtuoti su “tautos 
vadu” (A. Smetona).

Patys viršutiniai katalikų 
lyderiai bijosi, nedrįsta atsi
stoti ir pasakyti, kad jiems 
Smetona priimtinas. Tačiau 
antraeiliai klebonai, matyt, 
bando susigiedoti su didžiau
siu lietuvių tautos nepriete- 
lium.

Mano nuomone, patys pa- 
rapijonai 
žodį.
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London, rugp. 30.-Sovietų 
kariuomenė, galingai smog
dama vokiečiams, atėmė iš 
priešų Taganrogą, Azovo 
Jūros prieplaukų miestą,

apie 40 mylių į vakarus nuo 
pirmiau atvaduoto 
čio Rostovo.

Paskutinėmis
pirm Taganrogo
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DANAI SUNAIKINO SAVO LAIVUS, KAD NACIAM NETEKTŲ
Danai Šaudė Nacius, Ginda
mi Savo Laivus nuo Priešų

Stockholm, šved.— Įves
dami aštrų karo stovį visoj 
Danijoj, hitlerininkai puo
lėsi užgrobt karinius ir ki
tus danų laivus. Danijos jū
reiviai ir kariai sostinėje 
Copenhagene su ginklais 
rankose gynė savo laivus.

Kuomet pasirodė, jog ne
galima bus išsaugot laivų 
nuo vokiečių, tuomet 10 ka
rinių Danijos laivų ir laivu- 
kų visais garais nuplaukė 
švedijon, o danai jūreiviai 
nuskandino likusius 30 iki 
40 savo laivų, neturėjusių 
progos pabėgti.

Nacių lėktuvai ir motor
laiviai įnirtusiai bombarda
vo ir šaudė mėginančius iš
trūkti danų laivus ir jūrei
vius valtyse. Tokiu būdu 
vokiečiai nukovė bei nu
skandino tuzinus danų.

Pabėgę danų laivai dabar 
internuoti Švedijoj.

Benaikiniant jūreiviams 
savo laivus, tuo tarpu kiti 
danai susprogdino ginklų ir 
amunicijos sandėlius.

Naciai atsiuntė naujus 
tūkstančius savo kariuome
nės Danijon. Šimtai vokie
čių tankų dunda gatvėmis, 
grūmodami be atodairos žu
dyt visus savo priešus.

VISA DANIJOS VALDŽIA 
PO AREŠTU?

Vokiečiai laiko Danijos 
karalių Christiana kaip a- 
reštantą jo paties palociu- 
je. Pranešama, jog ir danų 
ministerių kabineto nariai 
uždaryti kaip belaisviai. Sa
koma, kad karalius žadąs 
atsistatydiriti nuo sosto. 
Tuo tarpu naciai privertė 
jį atsišaukti į danus, kad 
šie nustotų kėlę riaušes ir 
sabotažavę hitlerininkus.

Neoficialės žinios sako, 
kad anglų lėktuvai nuleidę 
Danijon šimtus danų para- 
šiutistų, kurie Anglijoj bu
vo specialiai išlavinti vado- 
vaut sabotažo veiksmus 
prieš nacius.

Žymėtina, jog Talkinin
kai galėtų per Daniją ar
čiausiu keliu įsiveržti į Vo-

EMIGRACINĖ DANŲ 
VALDŽIA

London, rugp. 30.— Tei
giama, kad čia organizuo
jasi nauja Danijos patrijo- 
tų valdžia, vadovaut kovai 
prieš hitlerininkus, kuomet 
priešai jau paėmė nelaisvėn 
ligšiolinę danų vyriausybę.

Bulgarijoj Siaučia Demonstra 
ei jos ir Riaušes del Taikos, 
Po Karaliaus Boriso Mirties

Ankara, Turkija.— Mirus 
Bulgarijos karaliui Borisui 
dėl kokios tai slaptingos 
priežasties, tuojaus tūks
tantinės bulgarų minios už
plūdo gatves, demonstruo- 
damos prieš vokiečius ir 
reikalaudamos taikytis su 
Jungtinėmis Tautomis. 
Įvairiuose Bulgarijos mies
tuose įvyko atvirų mūšių 
prieš hitlerininkus.

Turki j on atėję praneši
mai iš Bulgarijos sako, kad 
gal tik porą savaičių tega
lėsianti išsilaikyt hitleriško 
bulgarų ministerių pirmi
ninko Bogdano Filoffo val
džia. Jis su keturiais ki
tais panašiais pasiskelbė 
karališkais Bulgarijos val
dovais, kol subręs velionio 
karaliaus sūnus Simeonas, 
šešių metų amžiaus.

Bepusiškų kraštų diplo
matai teigia, jog beeinant 
Bulgarijoj maištams, tai 
gera būtų Talkininkams 
proga iš to šono, per Bal
kanus įsiveržt į Europos že
myną prieš Hitlerį.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 
DAR VIENį SALĄ

Australija. — Jungtinių 
Valstijų kariuomenė, be pa
sipriešinimo iš japonų pu
sės, užėmė Arundel salą, 
tarp Kolombangaros ir 
New Georgios salų, Salia
mono salyne. Iš Arundel sa
los amerikiečių artilerija 
gali per poros mylių vande
nį bombarduot Vilą, svar
biausią japonų karo bazę ir 
lėktuvų stovyklą, Kolom
bangaros pakraštyje.

AMERIKOS LAKŪNAI 
ARDĖ GELŽKELIUS 

NETOLI ROMOS
šiaur. Afrika, rugp. 30.— 

Amerikos bombanešiai pleš
kino Italijos geležinkelių 
mazgą Orte,r 40 mylių į 
šiaurius nuo Romos. Kiti 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
triuškino geležinkelius ir 
lėktuvų stovyklas Neapolio 
srityje.

Anglų lakūnai ir karo 
laivai bombardavo uostus ir 
kitus karinius taikinius pie
tinėje Italijoje.

Talkininkų lakūnai per 
dieną nušovė bent 20 ašies 
lėktuvu, v

Popiežius ketino pasakyt 
radijo kalbą svarbiais tarp
tautiniais reikalais šį tre
čiadienį, pradedant 7:15 vai.

Raudonoji Armija Gręsia 
Apsupti 800,000 Nacių

Sovietų Kovūnai Atvadavo Virš 
100 Miestų, Miestelių ir Kaimų 

Nuo Vokiečių per Dieną

mo, raudonarmiečiai per 
kirto naciams paskutinį ge
ležinkelį iš Doneco Basei
no į Taganrogą, kuris stovi 
siaurame kampe tarp da
bartinės Sovietų linijos ir 
Azovo Jūros. Čia hitleri
ninkams, todėl, gręsė viena 
iš dviejų—arba apsupimas 
ir sunaikinimas arba pasi
traukimas iš miesto.

K ■

kad patys naciai nunuodijo 
Bulgarijos karalių Borisą. 
Tai esą todėl, kad jis, bijo
damas žmonių, nesutiko pa
skelbt Bulgarijos karo prieš 
Sovietų Sąjungą, nes did
žioji bulgarų dauguomene 
pritaria rusams.

Vienu Žygiu Amerikie
čiai Sunaikino 307 
Vokiečių Lėktuvus

Vokiečiai Grūmoja 
Skandint Daugiau 

Švedijos Laivą

London.— Švedija protes
tavo Vokietijai, kad nacių 
kariniai laivai nuskandino 
du žvėjinius švedų laivus 
tarptautiniuose Skagerrako 
vandenyse,' į šiaurių vaka
rus nuo Danijos.

Hitlerininkai atmetė Šve
dijos protestą ir užreiškė, 
jog toliau jie skandins vi
sus švedų laivus, pasirodan
čius tuose bepusiškuose 
vandenyse, kuriuos vokie
čiai vadina “uždraustu ruo
žtu.”

Naujosios Guinejos ir Sa
liamono salų srityje talki
ninkų lėktuvai per dieną 
nuskandino bent vieną ja
ponų laivą ir 66 valtis.

jaMwfwffiP

London.— Tik dabar pra
nešta, jog Amerikos lakū
nai, bombarduodami Vokie
tijos miestus Regensburgą 
ir Švainfurtą rugp. 17 d., 
kartu nušovė žemyn ir 307 
nacių lėktuvus. Amerikie
čiai neteko 59 bombanešių.

London, rugp. 30.— Rau
donoji Armija pietiniame 
Charkovo-Doneco Baseino 
fronte, grumdamasi artyn 
Dniepro upės, per dieną už
mušė 6,000 vokiečių, pažy
giavo keturias iki devynių 
mylių pirmyn ir atvadavo 
apie 100 miestelių ir kitų 
gyvenamų vietų, kaip pra
nešė Maskvos radijas.

1 vNacių kariai jau šimtais 
pradeda pasiduoti nelais
vėn 450 mylių ilgio fronte 
tarp Briansko ir Vorošilov
grado sektoriaus, sakė oti- 
cialis pranešimas iš Mas
kvos.

Briansko fronte hitleri
ninkai su daugeliu kanuo- 
lių, tankų ir lėktuvų padarė 
aštuonias kontr-atakas, bet 
sovietiniai kovūnai jąsias 
ištaškė ir atvadavo dar 40 
kaimų į pietus nuo Brians
ko.

Tarp vietovių, kurias rau
donarmiečiai atgriebė, yra 
ir Liubotino geležinkelių 
mazgas 25 mylios į vakarus 
nuo Charkovo.

Dvi Sovietų armijos—vie
na iš šiaurių rytų, antra iš 
pietų rytų grumiasi artyn 
Poltavos miesto, geležin
kelių mazgo ir didžios na
cių karinės bazės.
Arti Briansko-Kijevo 

žinkelio.
Raudonoji Armija, 

dama priešus atgal į 
rus nuo savo užimto
ko, beveik pusiaukelėje tarp 
Briansko ir Poltavos, dasi- 
varė arčiau kaip 15 mylių 
nuo labai svarbaus geležin
kelio, einančio iš ^Briansko 
į Konotopą ir Kijevą. Per
kirtus Sovietams šį geležin
kelį, vokiečiai netektų tie
sioginio susisiekimo tarp 
savo centralinio ir pietinio 
frontų.

Dėdami paskutines, des
peratiškas pastangas, na
ciai Doneco Baseine meta 
į mūšius net savo statybi- 
nius-inžinierių batalionus, 
kad šiaip taip atlaikyt savo 
linijas. Nes jeigu raudon
armiečiai jas sulaužytų, tai 
hitlerininkams gal tektų 
trauktis net 200 mylių atgal 
iki Dniepro upės pietines 
alkūnės, kaip teigia Asso-

ciated Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

Sovietiniai kovūnai iš Ta- 
ganrogo ir į pietų vakarus 
nuo Vorošilovgrado stato 
pavojun nacius mieste Sta
lino, svarbiajame Doneco 
Baseino pramonės centre ir 
geležinkelių mazge.
Nauji Smūgiai Nacių Lėk

tuvam, Tankam, Laivam t 
Raudonosios Armijos la

kūnai ir priešlėktuvinės ka- 
nuolės per dvi paskutines 
dienas nušovė žemyn 132 
vokiečių lėktuvus visuose 
frontuose ir sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 190 prie
šų tankų ir šimtus kanuo- 
lių.

Berlyno radijas sakė, kad 
rusai atakuoja vokiečius ir 
Smolensko fronte.

Sovietų oro jėgos nu
skandino šešis hitlerininkų 
laivus Azovo Jūroj ir pa
siuntė dugnan du jų laivus 
Juodojoj Jūroje tuo pačiu 
laiku pavojingai sužaloda
mi aštuonis kitus priešų 
laivus.

Eden Sueis Maiskį ir 
Winanta dėl Konferen

cijos su Sovietais

Naciai Prisipažįsta, Kad 
Išvyti iš Taganrogo

London, rugp. 30.— Ber
lyno radijas paskelbė, kad 
vokiečiai pasitraukė iš Ta
ganrogo. Naciai gyrėsi, kad 
jie, girdi, pirm apleidžiant 
miestą, sunaikinę visus kad
rinius jo įrengimus; pasak 
nacių, tai Taganrogas, esą, 
likęs bevertis. Berlyno ra- 
dijas šnekėjo, kad prisodin* 
tos vokiečių minos, girdi, 
sudraskę daug rusų Tagan-f 
roge ir apylinkėje. Hitleri
ninkai ramino vokiečius 
tuom, kad pasitraukdami iš 
Taganrogo, jie sutrumpinę, 
taigi ir sudrūtinę savo ap
sigynimo liniją.

Neoficialiai pranešimai iš 
Maskvos lemia, kad jeigu 
naciai nepaskubės išsineš
dint iš didžiulio trikampio 
Doneco Baseine, tarp Polta
vos, Taganrogo ir Dniep- 
ropetrovsko, tai Raudonoji 
Armija galės apsupti ir į 
varžą suvaryti 800 tūkstan
čių vokiečių toje srityje.

Sovietų lakūnai pranešė, 
kad įvairiose Doneco Basei
no vietose į pietų vakarus 
nuo Vorošilovgrado naciai 
sprogdina savo karinius 
sandėlius, matomai, ruošda
miesi trauktis tolyn atgal į 
vakarus.
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Anglija ir Amerika 
įspėja Žudikus

Washington. — Amerika 
ir Anglija kartu įspėjo hit
lerinius žmogžudžius, kad 
jie bus nubausti už civilių 
gyventojų .žudymą užim
tuose kraštuose. Darant 
taiką, talkininkai taipgi 
ims sąskaiton nacių nedo
rybes.

Parodoma, kaip vokiečiai 
išžudė bei ištrėmė faktinai 
visus lenkus gyventojus iš 
srities į pietus nuo Baltsto
gės ir Liublino provincijoj.

London, rugp. 30.—Angli
jos užsienių reikalų minis- 
teris, Anthony Eden turės 
pasikalbėjimą su atvykusiu 
iš Maskvos Ivanu Maiskiu 
ir su Amerikos ambasado
rium Johnu Winantu. Nu
matoma, kad jie bendrai 
planuos suruošt konferen
ciją tarp Jungtinių Valsti
jų, Sovietų ir Anglijos at
stovų.

Maiskis pirmiau buvo 
Maskvos ambasadorius An- 
lijai, o dabar yra Sovietų 
užsieninės prekybos vice- 
komisaras.

JUGOSLAVAI KERTA
FAŠISTUS

London, rugp. 30.—Jugo
slavai patrijotai^partizanai 
atėmė iš hitlerininkų kelis 
miestus su svarbiomis na
cių karo stovyklomis Bos
nijoj, Jugoslavijos dalyje.

Sovietų Spauda 
Sveikina Franci ją

Maskva.— Sovietai, pri- 
pažindami Prancūzų Komi
tetą Tautai Laisvinti, kaipo 
Prancūzų Respublikos at
stovą, “pasirašė ne atra- 
mentu, bet krauju,” sako 
Uja Erenburg, žymusis ko
respondentas, savo straips
nyje Raudonojoj žvaigždėj, 
sovietinės kariuomenės lai
kraštyje.

“Francija yra mūsų są
jungininkė ir draugė,” rašo 
jis: “Jinai negali laukti, 
kuomet jos jaunimas mirš
ta vokiečių koncentracijos 
žardžiuose ir verstinų dar
bų stovyklose. Vien tik 
Raudonoji Armija težy- 
giuoja prieš Vokietiją. Mū
sų didvyriai kovoja ne tik 
Kijevui atvaduoti, bet ir 
Paryžiui išlaisvinti?
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Linkui Kijevo!
Raudonoji Armija nesulaikomai žy

giuoja pirmyn. Jau tik už poros desėtkų 
mylių nuo Poltavos. Kelias veda tiesiai į 
Kijevą.

Kovos labai sunkios ir labai kruvinos. 
Raudonoji Armija užduoda didelius smū
gius priešui ir sunaikina tūkstančius na
cių, bet, aišku, jinai irgi priversta pa
nešt didelius nuostolius.

Šio Raudonosios Armijos žygio linkui 
Kijevo tikslas yra užkirsti nacių jėgas 
Ponbaseine ir jas sunaikinti. Pasiseki
mas nulemtų visą karo eigą. Hitlerio ka
rinei mašinai būtų suduotas toks smūgis, 
nuo kurio jai būtų sunku beatsigriebti. 
Matyt, tai puikiai nujaučia vokiečių ko
manda ir todėl nesigaili jėgų Raudono
sios Armijos sulaikymui.

Jeigu dabar būtų antras frontas Eu
ropoje, jeigu dabar Hitleris būtų pri
verstas iš rytinio fronto ištraukti pen
ketą desėtkų divizijų! Karo galas būtų 
nebetoli. Šie metai gal būtų liudytojais 
sunaikinimo fašistinės Ašies.

Bet antro fronto nėra. Bėga dienos ir 
savaitės po paėmimo Sicilijos. Milžiniš
kos armijos nesijudina. Pasaulis nekant
riai laukia veikimo, tų armijų pasijudi
nimo ...

............. I ^.-111 ■ ... ............y ... ............. ■> i
’ • ’ f . X s .

Armijos, kuri turi grumtis su dviem 
Šimtais vokiškų divizijų. Jis negali nė 
dienai apleisti savo pareigų. Sakė Bra
cken: “Būtų kvaila įsivaizduoti, kad 
Stalino negalėjimas dalyvauti konferen
cijoje, arba pakeitimas ambasadorių yra 
kokiu nors ženklu, jog Rusija darys ko
kį nors susitarimą su Vokietija.” Jis 
pareiškė, kad Anglija turi padarius su 
.Sovietų Sąjunga dvidešimties metų su
tartį, o Sovietų Sąjunga, sakė Bracken, 
dar nėra sulaužius savo duoto žodžio.

Hitleris mato ir žino, kad militariškai 
jis karą pralaimi. Tai jis griebiasi dar 
vienos priemonės išgelbėjimui savo kai
lio. Sako Bracken, jis stengiasi Jung
tines Tautas suskaldyti, padalinti. Dabar 
naccių propaganda koncentruojąs apie 
skleidimą gandų, jog Sovietų Sąjunga ga
linti padaryti su Vokietija atskirą su
tartį.

Tą pačią dieną Washington© panašio
je temoje kalbėjo laikraščių atstovams 
mūsų valstybės sekretorius Cordell Hull. 
Jis irgi sakė, kad tūli rašytojai “gelbsti 
priešui”. Jie gelbsti tų nacių propagan
dos gandų platinimu ir kurstymu Ame
rikos visuomenės prieš Amerikos talki
ninkes.

Tai labai įsidėmėtini ir svarbūs Brack- 
eno ir Hull pareiškimai. Jeigu mes pa
imsime lietuvių klerikalų, tautininkų ir 
menševikų spaudą, tai nerasime tos die
nos, kurioje nebūtų platinami ir pučia
mi tie nacių gandai prieš Sovietų Sąjun
gą. Juodašimtiškiausioje rolėje pasirodo 
menševikų spauda— Keleivis, Naujienos 
ir Naujoji Gadynė. Paimkime rugpjūčio 
18 dienos Keleivį. Ant pirmo puslapio 
randame straipsnį “Argi Maskva norė
tų taikytis su Vokietija?” Straipsnis 
baigiasi: “Taigi išrodo, kad šito komu
nisto lūpomis Vokietija yra kviečiama 
daryti atskirą taiką su Rusija.”

Bracken ir Hull sako, jog tai yra 
penktosios kolonos propaganda, tai yra 
melas ir apgavystė, tai yra Hitlerio 
triksas padalinti Jungtines Tautas ir 
tuomi laimėti karą!

Dabar aišku, kokioj kategorijoj atsi
duria Keleivis ir visa menševikų spauda.
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Tik Antras Frontas Ir Vienybė
Duos Pergalę

♦___________ ______________________________________

Gera Federacijos Konvencija
New Yorko valstijos Amerikos Darbo 

Federacija atlaikė savo .metinę konven
ciją Buffalo mieste. Reikia pasakyti, 
kad konvencija buvo konstruktyviška ir 
pažangi. Konvencija užgyrė Roosevelto 
politiką, paantrino pažadėjimą valdžiai 
nevesti darbininkų į streikus per karą; 
?»asisakė prieš hitlerinę Vokietiją, nors, 
iesa, nepasisakė aiškiai už atidarymą 

antro fronto tuojau. Svarbu ir tas, kad 
ši konvencija pasisakė už nuėmimą už
draudimo nuo chiniečių įvažiavimo 
Amerikon. Konvencija pareiškė, kad 
Ghinija turi būti traktuojama lygiai su 
kitomis šalimis ir tautomis. Jos žmonės 
turi teisę įvažiuoti Amerikon ir tapti jos 
piliečiais pagal imigracijos nustatytas 
kvotas.

Karčios Teisybės Žodis
• Pereitą penktadienį į New Yorką pri
buvo Anglijos informacijų ministeris po
nas Brendan Bracken. Čia jį pasitiko 
■New Yorko laikraščių reporteriai ir pa
sveikino dideliais glėbiais klausimų. At
rodo, kad ponas Bracken atsakinėjo vi
sai nesivaržydamas. Gal niekas kitas 
pirmiau iš žymiųjų pareigūnų taip at
virai ir aiškiai neįvardino penktosios ko- 
lęnos, kaip šis Anglijos ministeris. Tū
liems laikraščių atstovams, matyt, reikė
jo smarkiai parausti iš gėdos. Jis jiems 
pataikė pirštu į akį, išvadindamas juos 
penktakolonistais, Hitlerio propagandos 
šipkoriais.c

Ponas Bracken kalbėjo apie gandus, 
Kurių šiandien spaudoje pilna. Tais pik
tais gandais pasiremdami redaktoriai 
rašo editorialus, o žurnalistai straips
nius. Vienas tų pačių pikčiausių ir bjau- 
.rįausių .gandų, tai kad, būk Sovietų Są
junga galinti padaryti su Vokietija at
skirą sutartį, arb*a Talkininkus išduoti. 
Jfcracken pasakė, kad šitie gandai yra tam 
tikra nacių propagandos forma. Ji iš- 
plaukia iš Goebbelso propagandos biuro, 
b $a sušilus paskleidžia Hitlerio penkto
ji kolona!

Brąckenui buvo pastatytas klausimą?, 
kodėl talkininkų konferencijose nedaly
vauja Stalinas. Jis atsake, kad Stalinas 
yra vyriausias komandierius Raudonosiom

Nauja Badoglio Apgavystė.
Badoglio valdžia paskelbė, kbd Roma 

padaroma atviru miestu ir prašo Talki
ninkų jos nebebombarduoti. Ir jau ant
ra savaitė nebuvo ant Romos nulėkęs 
nei vienas lėktuvas ir nebuvo numesta 
nei viena bomba.

Kažin kaip keista, kažin kaip kvepia 
nauja apgavyste. Badoglio sako, kad iš 
Romos bus iškraustytos visos karinės 
priemonės ir įmonės, kad geležinkeliai, 
kurie eina per Romą, bus apsukti aplin
kui. Vadinasi, Roma bus nuginkluota. 
Gerai, bet gi patsai jos nuginklavimas 
yra karinis veiksmas. Talkininkai lei
džia jiems tą veiksmą atlikti.

Reiškia, Badoglio iškraustys iš Ro
mos karines dirbtuves, kurios kitoje vie
toje gamins amuniciją, kanuoles, šautu
vus, lėktuvus ir tt., kuriais bus pas
kui žudomi amerikiečiai, anglai ir kana
diečiai. Apsuks tuos geležinkelius ap
linkui Romą, kuriais paskui bus gabena
mi naciai ir karo pabūklai žudymui Tal
kininkų jaunų vyrų!

Kokia čia begėdystė? Nejaugi Tal
kininkų karinės komandos taip ir pa
sielgs, kad leis Hitlerio pastumdėliui 
Badoglio šitą žygį prieš Talkininkus. at
likti? . .

Baisu pamislyti, bet dar baisiau ti
kėti ...

Antras Frondas ir Jo 
Reikalas

Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos liaudis trok
šta nuoširdaus bendro vei
kimo ir pergalės ant Hitle
rio ir jo barbariškų talki
ninkų. Sovietų Sąjunga jau 
treti metai neša veik pati 
viena naštą už visas Jung
tines Tautas. Net Mr. Ray
mond Clapper, rugp. 23 d. 
rašo: “Akyvaizdoj tos mil
žiniškos rolės, kokią Rusi
ja vaidina kare ir to dau
gio kraujo, kiek ji jau iš
liejo, jos reikalavimas ant
ro fronto yra pilnai natū
ralūs.”

Sovietų Sąjunga neteko 
milionų gyvasčių savo ge
riausių piliečių! Ji neteko 
5,000,000 žmonių, gal dau
giau. Vien Charkove naciai 
išžudė ir badu numarino a- 
pie 100,000 žmonių! Vien 
Oriol mieste išteriojo per 
12,000 civilių! Kerčius, Ode
sa, Kaunas, Vilnius, Rosto
vas ir dešimtys kitų miestų 
matė žiauriausi piliečių žu
dymą. Tai tik civilių žmo
nių teriojimas. O kur kan
kinimas milionų išvežtų į 
Vokietiją prie katorgos 
darbų? Kur masiniai kan
kinimai Sovietų Ukrainos, 
Baltrusijos, . M o 1 davijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Karelijos piliečių? Kur 
milžiniški nuostoliai Raudo
nosios Armijos?

Ir argi, akyvaizdoj šių 
faktų, Sovietų Sąjunga ne
turi teisės reikalauti iš 
mūs —’ Amerikos ir Angli
jos, kad mes atliktume pil
nai savo koalicines parei
gas? /

Aišku, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė, darbo 
unijos, visa liaudis nėra pa
tenkinti mūsų karo politi
ka. Kas tik1 .buvo iš žymių 
amerikiečių Sovietų Sąjun
goj, visi sakė ir rašė, kad 
visa liaudis reikalauja ati
daryti antrą frontą. Tą sa
kę Mr. Willkie, tą sakė J. 
Davies, tą pareiškė daugy
bė korespondentų.

Ko gi reikalauja Sovietų 
Sąjungos spauda ir liaudis? 
Ar ji reikalauja, kad mes 
tik vieni kariautume, kad ji 
jau po tiek kovų nori pasil
sėti? Nieko panašaus! Ji 
reikalauja vesti karą iki 
bus sunaikinta fašistinė A- 
šis.

Prieš Sovietų Sąjungą 
vien Vokietijos yra 211 di
vizijų ir viso? jėgos Rumu
nijos, Vengrijos, Suomijos, 
Slovakijos ir liuosnoriai 
Ispanijos, IHolandijos, Dani
jos fašistų, kurių jėgos, 
pradžioj, taip pat buvo arti 
100 divizijų. Sovietų Sąjun
ga- reikalauja antro fronto, 
kad mes — amerikiečiai ir 
anglai priverstume Hitlerį 

Fqniqs Įįooseveltienės Misija
Mūsų šalies pirmoji ^eidė, ponia Roo- 

seveltiene, visai nepasigarsinus iš anks
to, išvyko į platųjį pasaulį °pavandra- 
voti°. Ji jau lankėsi Naujoj Zelandijoj, 
lėks į Australiją, paskui Angliją ir ki
tus kraštus. Kaip platus šis jos mar
šrutas bus, neskelbiama.

Rooseveltienė laikraščių koresponden
tams sakė, kad ją siunčiąs Raudonasis 
Kryžius tam tikrais reikalais. Nesvarbu, 
kokia firma ar įstaiga ją su tuo maršru
tu pasiuntė, jos misija yra garbinga. Ji 
aplankys Amerikos armijos centrus, pa
sveikins mūsų jaunuosius kovotojus, su
ramins ir padrąsips juos. Visa demo
kratinė Amerika vėlina poniai Roosevel- 
tięnęi goriausios sveikatos ir pilniausio 
pasisekimo jos misijai. ■ ,

C.I.Q. pęĮitinės veikloj kęmitetąs laiko sąvo susirinkimą Philadelphijoj. Iš kai 
rę? i dęšinę: Davięl J. MęDonald, Albęrt J. Fitzgerald, Sidney Hillman, Van A. 
Bittner ir Sherman H. Dąlrymple. . .

atitraukti iš Sovietų Sąjun
gos fronto apie 50 ar 60 di
vizijų, tai yra, vieną treč
dalį arba ketvirtadalį jo jė
gą, kak} Raudonoji Armija 
galėtų sėkmingiau vystyti 
ofensyvą, greičiau išlaisvin
ti Ukrainos, Baltrusijos, 
Lietuvos, Estijos, Latvijos 
žmones, daugiau jų išgel
bėti nuo mirties ir įsiveržti 
į Rumuniją, Venferiją, Suo
miją ir Vokietiją sunaiki
nimui hitlerizmo ir fašizmo.

Ar Sovietų Sąjungos žmo
nės turi teisę reikalauti, 
kad mes, kaipo koalicijos 
valstybės, ateitume į tokią 
pagelbą? Suprantama, tu
ri. Ką gi atsako tūli mūsų 
“karo strategai”? Jie sa
ko, kaip Mr. Constantine 
Brown, kad “Hitleris dar 
labai galingas, kad jis turi 
daug armijos ir mums pa
vojinga atidaryti antrą 
frontą,” arba, kaip Mr. Ja
mes “N. Y. Timese”, rugp. 
'22 dieną, kad “Hitleris 
prieš mus dar turi 6,000,- 
000.”

Aišku, kad Hitleris yra 
galingas ir pavojingas, tam 
ir šaukiasi mūsų talkininkė 
pagelbos. Jeigu jis nebūtų 
galingas, tai viena Raudo
noji Armija ištaškytų Hit
lerio jėgas ir išlaisvintų pa
vergtus kraštus ir tautas. 
Argi tik todėl, kad Hitle
ris yra galingas, nepaisant 
kiek daug jam skaudžių 
smūgių jau kirto Raudono
ji Armija, tai mes turime 
palikti vienai Sovietų Są
jungai muštis, o mes bijo
me, kad nenukentėtame 
nuo Hitlerio jėgų?

Ar tokia politika gali pa
laikyti gerus santykius su 
Sovietų Sąjungos liaudimi? 
Ar tokis atsinešimas neiš
šaukia nuožiūros Sovietų 
Sąjungoj? Ar tada neturi 
teisės Sovietų Sąjungos pi
liečiai manyti, kad Ameri
ka ir Anglija palieka vie
niems Sovietų Sąjungos 
žmonėms kariauti, idant jie 
nuvargtų, nusilpnėtų, ir pa
skui padiktuoti taikos sąly
gas ne vien Vokietijai, bet 
ir didvyriškai mūsų talki
ninkei Sovietų Sąjungai?

Sovietų Sąjungoj išeinąs 
Darbo Unijų žurnalas “Ka
ras ir Darbininkų Klasė” 
pareiškė; kad tokių sluogs- 
nįų yra Londone ir Wa
shingtone, tik gerai, kad jie 
neskaitlingi.

Tikrovė ir Paskalai
Tokia yra tikrovė. Sovie

tų Sąjungos spauda ir va
dai sako, kad jeigu Ameri
ka ir Anglija dabar atida
rytų antrą frontą, užpultų 
Hitlerį Franci j o j, Belgijoj, 
Holandijoj ir, priedui, Itali
joj, Norvegijoj, tai dar šie
met karą laimėtų ir tas 
reikštų, kad mažiau žūtų 

mūsų žmonių ir mažiau 
prarastume turto. Jie sa
ko, kad jeigu tas nebus pa
daryta, tai karas bus ilgas.

Pas mus, besinaudojant 
žodžio ir spaudos laisve, tū
li radijo komentatoriai ir 
spauda bjauriai niekina 
mūsų talkininkę — Sovie
tų Sąjungą, tiesiai praveda 
Hitlerio, Goebbelso ir Goe- 
ringo propagandą.

Susitvėrė Sovietų Sąjun
goj vokiečių komitetas, iš 
belaisvių, iš antihitlerinin- 
kų, kuris atsišaukė į Vo
kietijos žmones nuversti 
Hitlerį, kad padaryti karui 
galą, kad išgelbėjus daugy
bės vokiečių gyvastį, kad 
išgelbėjus jų tautą. Ar gi 
būtų blogai, jeigu vokiečiai 
anti - hitlerininkai padėtų 
mums išlaimėt! karą prieš 
hitlerizmą? Ar tai būtų blo
ga, kad vokiečiai prisidėtų 
prie nuvertimo hitlerizmo 
ir tuo išgelbėtų daugybę 
amerikiečių gyvasčių? Bet 
tūla spauda ir radijo ko
mentatoriai niekina Sovie
tų Sąjungą, kam ji leido or
ganizuotis tokiam komite
tui.

Pakeitė Sovietų Sąjunga 
savo ambasadorių Ivaną 
Maiskį Londone ir Maksi
mą Litvinovą Washingto
ne. Ar ji turi tam teisę?

Visų Organizacijų Atydai
Rugsėjo mėnesį organi

zacijų susirinkimuose rei
kia turėti dienotvarkyje 
dienraštį Laisvę. Nes su 
pirma diena spalių prasidės 
Laisvės vajus gavimui nau
jų skaitytojų.

Nesivėlinkime stoti į va
jų. Prisirengkime prieš 
spalių mėnesį ir stokime į 
darbą su pirma diena spa
lių. Šiemet rimčiau negu 
bent kada turime darbuo
tis, kad gauti savo dienraš
čiui kuo daugiausia naujų 
skaitytojų.

1925 metais, kada kuni
gas Petkus buvo užvedęs 
bylą prieš Laisvę ir reika
lavo $100,000, tai Laisvė ga
vo 1,600 naujų skaitytojų 
laike vajaus. Šiemet užpuo
lė mūsų dienraštį visas lie
tuviškasis fašistinis lizdas. 
Fašistinė giltinė, išskėtusi 
nagus, siekia užsmaugti de
mokratinį lietuvių dienraš
tį. Atsakykime jiems taip, 
kaip atsakėme kunigui Pet
kui: 1,600 naujų skaitytojų 
Laisvei per vieilą meųesį. 
Tai’ būtų skaudžiausias 
smūgis užpuolikams, tai 
bus sutrempimas fašistinės 
giltinės!

Gayimas naujų skaityto
jų šiemet yra lengvas, nes 
žmonės geriau dirba ir la
biau interesuojasi žiniomis,

Žinoma, kad turi, bet pas 
mus vėl prasidėjo visokių 
paskalų ir spėliojimų kam
panija. “N. Y. Times” rašo, 
kad pilnas Washingtonas 
paskalų. Vieni niekina Sta
liną, kiti pasakoja, kad 
“Sovietai darys atskirą tai
ką su naciais.”

Susirinko Amerikos, An
glijos ir Kanados atstovai 
Quebec mieste tartis. Į tą 
konferenciją oficialiai nei 
nebuvo kviesta Sovietų Są
junga, bet vėl visoki radijo 
komentatoriai ir kolumnis- 
tai niekina mūsų talkinin
kę. Kur link tas veda? Ką 
mes pasakytume, jeigu So
vietų Sąjungoj spauda ir 
radijo komentatoriai taip 
niekintų Washington© arba 
Loridon vyriausybę?

Argi Skirtumų Nėra?
Mes žinome, kad tarp So

vietų Sąjungos iš vienos pu
sės, o Amerikos ir Anglijos 
demokratijos iš kitos—yra 
skirtumų. Patsai pamatinis 
skirtumas tai tas, kad So
vietų Sąjunga yra socialis
tinė — darbo liaudies vals
tybė, kur nėra privatinio 
kapitalo, kur nėra išnaudo
jimo žmogaus žmogumi. 
Pas mus, kaip tik priešin
gai, yra kapitalistinė san
tvarka. Ir kas mano, kad 
Sovietų Sąjungos žmonės 
taip didvyriškai kariauja 
tam, kad po karo pas save 
įvesti kapitalistinę san
tvarką, tas labai apsirinka.

Bet šimtus kartų Sovietų 
(Tąsa 5-me pusi.)

negu taikos metu. Jei kiek
vienas savo dienraščiui ge
rą velijantis žmogus gautų 
nors po vieną naują skaity
toją, tai tikrai mes pralenk
tume 1925 metus. Kunigas 
Pętkųs,; j pralaimėjęs bylą, 
gėdos verčiamas, spruko į 
Lietuvą. Jei mes šiemet 
gautume 1,600 naujų skai
tytojų, tai tikrai įrodytume 
savo priešam, kad esame ge
rai prisirengę apsiginti nuo 
užpuolikų.

Visi anksčiau buvusieji 
Laisvės vajininkai yra šir
dingai prašomi stoti į va
jų ir šiemet. Taipgi norime 
ir naujų vajininkų. Kiekvie
nas miestas ir miestelis, 
kur tik yra lietuvių, tur būt 
Laisvės vajininkų lentelėje.

Apie vajų kalbame iš ank
sto. Nes atsibodo skaityti 
pasiteisinimai: “mes vėlai 
pradėjome darbuotis.” Jei 
anksčiau, būtume pralenkę 
visus. Šiemet visi ir visur 
pradėkime su pirma diena 
spalių ir dirbkime pasiry
žusiai visą mėnesį, tai re
zultatais galėsime pasi
džiaugti.

Nėra nuobodesnio daly-r 
ko, kaip kalbėtis su žmo
gum, kuris didžiuojasi polL 
tiniu apsukrumu, sakosi, 
turįs plačią pažinti su savo 
kolonijos lietuviais, o kada 
paklausi, ar gauni Laisvei 
naujų skaitytojų, atsako 
“ne.”

Asmens budurmą ir jo į- 
tekmę visuomenėje nusako 
jo darbai. Jei jis ar ji bran
gina dienraštį Laisvę, o ne
gauna nė vajaus laiku nau
jų skaitytojų savo dienrąš- 
ciui, tai jau apsileidėlis to
kis draugas ar draugė.

Neatsidėkime ant kitų, 
bet stengkimės patys gauti 
savo dienraščiui naujų skai
tytojų. Rugsėjo mėnesį rei
kia organizacijų susirinki
muose apsvarstyti ir prisi
ruošti Laisvės vajui. O jau 
spalių mėnesį visi ir visur 
turime būt vajaus darbe.

P. Bukjiys
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UŽ LIETUVOS LAISVI B
Apgautiems ir Suvedžiotiems Lietuviams PAVERGTOJE LIETUVOJE

Proga Pasitaisyti
(žemiau talpiname Ta

rybų Lietuvos vyriausybės 
atsišaukimą, platinamą o- 
kupuotoje Lietuvoje. Jis 
savaime aiškus.)

Į viršaičius, seniūnus, poli
cininkus, karius, į visus 
tuos, kas vokiškųjų grobikų 
apgauti, kas iš baimės tar

nauja priešui.
Apgaule ir grąsinimais 

fašistiniai vokiškieji grobi
kai įpainiojo jus į savo 
pinkles.

Apgaule ir grąsinimais 
vokiškieji grobikai priver
tė jus tarnauti jiems, eiti 
prieš savo tautą, prieš Tė
vynę.

Niekšingas priešas įstū
mė jus ir jūsų šeimas į 
pražūtingą kelią.

Nors vokiečiai dar tebe- 
siaučia mūsų krašte, bet jų 
planai jau žlugę. Raudonoji 
Armija sutriuškino vokie
čių kariuomenę prie Sta
lingrado, prie Dono, Šiau
rės Kaukaze ir atstūmė ją 
pietuose 600-700 kilometrų į 
vakarus. Ji paėmė vokiečių 
smarkiai įtvirtintas vieto
ves — Demiansko tvirtovę, 
Velikije Lūki, Rževą, Gžat- 
ską, Viazmą ir kitus mies
tus.

Raudonoji armija žings
nis po žingsnio artėja prie 
Lietuvos sienų.

Pietuose tarybinė ka
riuomenė užėmė Kurską, 
Rostovą. Sausio 18 dieną 
Raudonoji Armija pralau
žė Leningrado blokadą. Mū
sų sąjungininkai — anglai 
ir amerikiečiai — muša hit
lerininkus Šiaurės Afrikoj 
ir ruošiasi atidaryti antrąjį 
frontą Europoje.

Nebetoli tas laikas, kada 
fašistiniai vokiškieji grobi
kaibus galutinai išvyti iš 
mūsų tarybinės žemės.

Ką gi dabar jums dary
ti?

Nesitikėkite sulaukti pa- 
gelbos iš vokiečių. Jie ne
padės jums. Jie išmes jus, 
kaip nereikalingą šlamštą.

Mes sakom jums atvirai ir 
tiesiai: didis yra jūsų nusi
kaltimas Tėvynei, ir jei jūs 
ir toliau nesiliausit padėję 
vokiečiams, —jūs neišveng- 
sit rūsčios bausmės!

Tačiau Tarybų valdžia 
gali jums ir jūsų šeimoms 
dovanoti, jei jūs imsite są
žiningai tarnauti tarybinei 
liaudžiai.

Ką gi jūs turite daryt?
Kur tik galėdami, kenki

te vokiečiams. Slėpkite nuo 
jų gyvulius ir maistą. Ne- 
vykdykit okupantų užkrau
tų prievolių. Apgaudinėkite 
vokiečius. Teikite jiems ne
teisingas žinias. Nevykdy
kite totalinės mobilizacijos. 
Neleiskite išvežti lietuvių į 
Vokietiją katorgos dar
bams. Neleiskite mobilizuo
ti lietuvių į vokiečių kąriuo- 
menę, į žmogžudžių esesi
ninkų legionus. Padėkite 
mobilizuojamiems pasislėp
ti. Slėpkite tuos žmones, 
kurių vokiečiai ieško.

Padėkite partizanams. 
Pranešinė kite jiems ir 
'Raudonajai Armijai apie 
visus priešo planus. Ardy
kite priešo ryšius — tele
grafo ir telefono laidus.

Pavieniai ir grupėmis ar
dykite geležinkelius. Nai
kinkite vagonus, gadinkite 
garvežius. Naikinkite vo

kiečių karinį turtą. Pade
ginėkite vokiečių sandėlius. 
Neleiskite okupantams iš
vežti mūsų krašto turtų.

Jei pamatysite, kad jums 
gresia iš vokiečių pavojus, 
pasislėpkite.

Atiminėkite iš priešo gin
klus, organizuokite partiza
nų grupes ir ardykite vo
kiečių užnugarį. Naikinkite 
vokiškuosius grobikus.

Jei jūs taip elgsitės, — 
Tėvynė, Tarybų valdžia 
jums dovanos ir Tarybų 
Lietuvoje galėsite vėl ra
miai gyventi ir dirbti.
Lietuvos TSR Aukščiausio

sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas

J. PALECKIS
Lietuvos TSR Liaudies

Komisarų Tarybos 
Pirmininkas

M. GEDVILAS
Lietuvos Komunistų Parti

jos (bolševikų) Centro 
Komiteto Sekretorius

A. SNIEČKUS 
1943 m. balandžio mėn.

Kodėl Jie Giria?
Pastaruoju metu vokiškieji 

okupantai ėmė labai domėtis 
jaunųjų ūkininkų rateliais, ne
siliauja girti jų narių darbštu
mą ir veiklą. Ne prieš gera vo
kiečiai giria, — sako mūsų 
liaudis.

Ir iš tikrųjų, patys hitleri
ninkai labai greit iššifravo sa
vo pagyrų tikslą. Neseniai pasi
rodė naujas žemės ūkio valdy
bos aplinkraštis, kuriuo reko
menduojama siųsti jaunųjų ū- 
kininkų ratelių narius prakti
kai dešimčiai darbymečio mė
nesių pas dvarininkus. Visi 
puikiai žino, kad nauji vokie
čių dvarininkai — kolonizato
riai, atsibastę į Lietuvą iš įvai
rių Vokietijos užkampių, reika
lingi vergų. Bet Lietuvoje ne
bėra daug laisvų darbininkų, 
nes daugumą jų okupantai iš
vežė Vokietijon katorginiams 
darbams. ,

Siekdami prisikrauti Lietu
voje turtų vokiečių dvarininkai 
nutarė pasinaudoti vaikų dar
bu, o lietuvių tautos išgamos — 
.kubiliūnpalaikiai apsiėmė jiems 
pristatyti 30,000 vergų — jau
nųjų ūkininkų ratelių narių. 
Per visą vadinamosios “prakti
kos” laiką jaunieji ūkininkai 
negaus nei kapeikos.

Kas laukia jaunųjų ūkininkų 
ratelių’narius pas dvarininkus? 
Lygiai kaip ir jų brolius, iš
vežtus Vokietijon, jaunųjų ū- 
kininkų ratelių narius čia lau
kia katorginis .darbas, plaki
mas rykštėmis ir epideminės li
gos.

Jaunųjų ūkininkų ratelių na
riai! Daugelis jūsų tėvų savo 
vaikystėj piemenavo ir berna
vo vokiškiems dvarponiams — 
fon der Roppams ir kitiems. 
Paklauskit juos it jie jums pa
pasakos apie begalines kančias 
ir pasityčiojimus, kuriuos jiems 
teko iškentėti. Tai ką gi bekal
bėti apie dabartinius vokiečių 
dvarponius, .kurie atėjo j Lietu
vą kaip užkariautojai, kurie de
dasi esą aukštesnės rasės žmo
nės, o lietuvius laiko tik darbo 
galvijais!

Jaunieji ūkininkai! Neikite 
bernauti vokiečių dvarponiams, 
nebūkite jų vergais. Tegu neat
siranda nei vieno jaunuolio, ku
ris sutiktų atlikti vergijos 
praktiką pas vokiečių dvarpo
nius kolonizatorius. Deginkit 
vokiečių kolonistų dvarus, nai- 
kinkit pačius kolonizatorius, 
teršiančius lietuvišką žemę.

Viktutė,

Kur Eina Lietuvos Miškas?
Tūkstančiai darbo žmonių 

žiemą ir vasarą okupantų ver
čiami kerta Lietuvos miškus. 
Prie miško darbų varomi net 
moksleiviai, studentai, artistai 
ir kt. Tuo tarpu nei malkų, nei 
statybos medžiagos gauti ne
įmanoma. Lietuvos gyventojai 
priversti kęsti šaltį ir gyventi 
neremontuojamuose* namuose. 
O kodėl? Dėl to, kad beveik vi
sas iškirstas miškas okupantų 
gabenamas Vokietijon.

Lietuviai! Neduokite naikinti 
mūsų krašto turto — miškų. 
Trukdykite miško išvežimą iš 
Lietuvos, neleiskite okupan
tams mūsų kraštą paversti dy
kuma.

Kur Gauti Seklų?
Daugelis Lietuvos valstiečių 

neturi sėklų. Savo privalomais 
pristatymais okupantai lyg 
šluote iššlavė valstiečių aruo
dus. Ateina pavasaris, o apsėti 
laukų nėra kuo.

Bet lietuviai badauti neturi. 
Sėklas reikia pasiimti patiems 
iš okupantų sandėlių, kur yra 
supilti iš valstiečių išplėšti ja
vai. Javų sėklai reikia pasiimti 
iš vokiečių kolonistų ir oku
pantų tarnų, geriančių mūsų 
krašto žmonių kraują, tunkan- 
čių iš mūsų valstiečių iščiulptų 
syvų.

Nedirbkite Okupantams
Maža to, kad atėjūnai vokie

čiai stato mūsų valstiečiams vis 
naujus ir naujus reikalavimus, 
stengdamiesi nulupti jiems de
vynis kailius. Lietuvos valstie
čiai ^yra okupantų varomi dar 
ir prie įvairiausių pašalinių 
darbų: miško kirsti, kelių tai
syti, dirbti prie įvairių karinių 
statybų ir tt.

Mūsų pareiga neklausyti oku
pantų ir jų tarnų įsakymų, nei
ti dirbti mūsų krašto smaugi- 
kams. Jei išvarys prievarta — 
sabotuokime darbą, griaukime 
okupantų daromus karinius su
stiprinimus, ardykime vokie
čiams susisiekimo kelius. Juo 
energingiau mes sabotuosime 
visus vokiškųjų okupantų įsa
kymus, tuo greičiau mes priar
tinsime savo išvadavimo valan
dą.

Neapgaus Plėšikai
Prasti okupantų reikalai : 

A. Venclova.

Laiškas
Koks kelias tolimas ... ne galo nematyti... 
Praeis ir vėl žiema. Gimtine taip toli... 
Tau šalta ten ir liūdna, mano meile .... 
Priglausk, sušildyki vaikutį, jei gali.

Nei dieną, nei nakčia aš tavo liūdno veido, 
Nei rankų, nei akių užmiršti negaliu. 
Mane lydi tu visą sunkų karo kelią, 
Įsmigusi į širdį kruvinu dygliu.

Aš netekau tavęs. Sūnaus nebėr. Tėvynės.
Aš žemės netekau, ir brolių, ir draugų. 
Bet negi būsiu rūsčiai nusvarinęs galvą, 
Kada gimtinę gaubia dūmai debesų?....

<
Kur tu dabar? Gal kūdikį laikai ant rankų, 
Išbalusį, suvargusį?.... Kokia kančia!
Gal švilpime granatų, dundėjime patrankų 
Atsimeni naktis, kai švietė mums delčia,

Ir mes keliavome, gyvenimu apsvaigę
Ir laimės kupini, mylėdami kovas, 
O gal, -kada rašau, tu stovi ten sustingus, 
Kaip audroje pušis, užlaužusi rankas?

Išvarginta su stovi, kaip tėvynė mano, 
Tamsios ugnies liepsnų vainiko apsupta, 
O atspindžiuose kartuvių, gaisrų raudonų 
Rūsčiomis raukšlėmis vagojasi kakta.

Mes einame pirmyn! Ateisim, išvaduosim! 
Laisva kaip paukštis vėl bus mūs šalis, 
Ir tavo sielvarte išbalęs mielas veidas 
Vėl kūdikio akyse šypsena nušvis.

Lietuvos valstiečiai vis sunkiau 
vykdo privalomus žemės ūkio 
produktų pristatymus. Nepade
da nei grasinimai, nei trėmi
mai į Dimitravos ir Pabradės 
koncentracijos stovyklas, nei 
nušalinimas iš ūkių.

Dabar vokiečiai sugalvojo 
naują priemonę išgauti iš vals
tiečių jų gaminius. Jie paskel
bė, kad valstiečiai, įvykdžiusie
ji žemės ūkio produktų prista
tymus, gaus leidimus nusipirkti 
vieną iš šių prekių: 0.5 litro 
degtinės, 0.5 litro denatūrato, 
0.5 klg. cukraus, 2 klg. druskos. 
Kaip ypatingą malonę okupan
tai dar žada leisti nusipirkti 
lėkščių ir molinių puodų.

Pigiai vokiškieji plėšikai no
ri apgauti Lietuvos valstiečius. 
Nepavyks! Valstiečiai nepasi
duos naujai okupantų meške
rei. Neduokime, okupantams 
maisto, nemaitinkime savojo 
krašto pavergėjų.

Okupantų Batlaižiai
Šimtai tūkstančių darbo ver

gų, suvarytų į Vokietiją iš visų 
okupuotų kraštų, be laiko mir
šta nuo bado ir nepakeliamo 
darbo. Hitleriniams žmogė
droms reikia vis naujų aukų. 
Visomis priemonėmis jie me
džioja tuos darbo vergus ir 
Lietuvoje. Nepadeda viliojimai 
gražiais pažadais, nepadeda 
gestapininkų sufabrikuoti dar
bo tarnybos vyrų laiškai gimi
nėms — lietuviai netiki vil
kams avies kailyje. Tada oku
pantai pasisamdė keletą išdavi
kų — Jurgį Elisoną iš Panevė
žio, Antaną Rugį iš Lazdijų ir 
Antaną Bružą iš Vilniaus ir 
kt., kuriuos pavėžino po Vokie
tiją, ir sugrąžinę Lietuvon liepė 
jiems reklamuoti hitlerinę ver
giją. Judošių grašiai, matyt, 
smarkiai patiko šiems lietuvių 
tautos išgamoms, kad jie dabar 
per radiją ir spaudoje kaip šu
nyčiai skalija okupantų naudai.

Visų lietuvių pareiga neklau
syti parsidavėlių ir boikotuoti 
šiuos okupantų Ibatlaižius. žino
kite: okupantai vėl rengiasi 
prievarta išvežti tūkstančius 
lietuvių į vokišką vergiją. Ne
sileiskite išvežami. Visomis 
priemonėmis trukdykite mūsų 
brolių išvežimui į pražūtį. ■

(“Tiesa”)

Daugiau Dėmesio Kariams
Raudonoji Armija — tai 

mūsų šalies tautų draugys
tės armija, tų tautų laisvės 
ir nepriklausomybės gyni
mo armija. Visi tarybiniai 
kariai, turi vieną tikslą — 
sutriuškinti fašistines vo
kiečių gaujas, naikinančias 
mūsų šalies miestus ir kai
mus, išvaduoti Tėvynę iš 
budelių jungo.

Tokie pat karšti patrio
tai, trokštantieji ko grei- 
čiausios pergalės prieš fa
šistus, dirba ir mūsų užnu
garyje — fabrikuose, ko
lektyviniuose ir tarybiniuo
se ūkiuose. Frontas sudaro 
pas mus vieną vienetą. Ši 
vienybė, savitarpė parama, 
artimi kariaujančiųjų ir 
karo reikalams dirbančių 
žmonių santykiai pasireiš
kia įvairiausiomis formo
mis: laiškais, siuntiniais, 
gynybos fondo sudarymu 
ir tt.

Tarybinė liaudis myli sa
vo karius. “Viskas frontui, 
viskas pergalei” — toks ta
rybinės liaudies šūkis. Tuo 
šūkiu vadovaujasi ir mūsų 
evakuotieji, santykiaudami 
su lietuviškaisiais tauti
niais Raudonosios Armijos 
daliniais.

Šimtus laiškų gauna kas
dien mūsų kariai iš savo gi
minių ir pažįstamų. Gegu
žės Pirmosios, Spalio revo
liucijos sukaktuvių švenčių 
proga iš įvairių neaprėpia
mos Tarybų Sąjungos vietų 
atėjo šimtai' siuntinių.

Yra kolektyvinių ūkių, 
fabrikų, kurie mūsų eva
kuotųjų iniciatyva apsiėmė 
šefuoti mūsų karines dalis. 
Kuibyševo srityje, kur Lie
tuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybos įgaliotiniu 
dirba drg. M- Kučinskas, 
yra 4 kolektyviniai ūkiai ir 
vienas fabrikas, kurie, bū
dami mūsų karinių dalių 
šefais, Spalio švenčių ir 
Naujųjų Metų proga pa
siuntė mūsų kariams ne
maža siuntinių, parašė 
daug nuoširdžių, jausmin
gų laiškų. Siuntiniuose bu
vo kojinės, pirštinės, cuk- 
rainiai, skustuvai, dantų 
milteliai1 ir daug kitų daly
kų.

Tačiau, toli gražu ne vi
sų sričių įgaliotiniai ir ten 
gyvenantieji mūsų aktyvis
tai parodė reikiamos ener
gijos ir susirūpinimo tokiu 
svarbiu reikalu, kaip mūsų 
karinių dalių šefavimas. 
Dabar pats laikas susirū
pinti šia savo pirmaeile pa
reiga.

Didelis džiaugsmas gauti 
fronte linksmą, nuoširdų 
laišką nuo artimųjų ir 
draugų. O jei ateina laiš
kas nuo mylimo ir bran
gaus tau žmogaus, jis nu
skaidrina sielą, skatina 
prie žygdarbių.

Tačiau fronte yra nema
ža karių, kurie jokių laiš
kų negauna. Iš vieno lietu
viško Raudonosios Armijos 
dalinio drg. Kuktavičius 
rašo: “Mūsų dalinyje yra 
daug karių, kurių giminės 
ir artimieji liko okupuoto
je Lietuvoje. Skaudu tiems 
kariams, kai ateina paštas, 
kai jų draugai džiaugiasi 
laiškais, o jie jokių laiškų 
nesulaukia.”

Ar negalime mes tokiais 
draugais pasirūpinti? Gali
me ir turime tai padaryti. 
Mes žinome daug pavyz
džių, kada moterys, mergi
nos ir net vaikai1, išgirdę 
per radiją, ar sužinoję per 
laikraštį adresą kario, ku
ris pametė ryšius su savo 
šeima, rašo jam laiškus, 
siunčia siuntinius kaip sa

vo sūnui, kaip mylimam 
draugui. Padėti užmegzti 
tokius ryšius apsiima ir 
mūsų laikraštis “Tarybų 
Lietuva.”

Praktika rodo, kad ten, 
kur karinių dalių politiniai 
darbuotojai suprato, kokia 
galinga jėga glūdi fronto 
ir užnugario bendradarbia
vime ir padeda palaikyti 
glaudžius karių ryšius su 
jų šeimomis, draugais, fa
brikų ir kolektyvinių ūkių 
kolektyvais, — tokie politi
niai darbuotojai yra visų 
mylimi, jų žodis kariams 
visuomet daug svaresnis ir 
įtikinamesnis.

Neseniai Lietuvos vyriau-

Dėlei Skelbimo Sveikinto jų-Aukotojų
Vardų Laisvėje ir Vilnyje

Laiškas Pundelių Vajaus 
Komitetui

Draugai: Aš kada jums 
siunčiau pinigus dėl punde
lių, tai prašiau, kad jūs 
paskelbtumėte ir per Vilnį, 
neš jūs pradžioje vajaus 
taip darydavote. Bet kol kas 
aš dar nepastebėjau tokio 
paskelbimo Vilnyje. Ir jau 
girdėjau nepasitenkinimų iš 
aukotojų puses, kodėl jie 
nemato savo aukų. Jūs ge
rai suprantate, kad ne visi 
Laisvę skaito. Jie mano, 
kad aš sunaudojau aukas 
saviems reikalams ir dabar, 
kada mes skiriame pinigų 
dėl pundelių, tai jau reika
lauja, kad būtų čia sunau
dota. Sako, mes tada tikrai 
žinome, kad tu' aukas pri- 
davei. Aš parodau pakvita
vimus, kad pinigai pasiųsr 
ti ir priimti, bet jie vis tiek 
nepasitenkinę.

Draugiškai,
A. Bemat,
Los Angeles, Cal.

Komiteto Paaiškinimas
Visi aukotojų bei sveikin

tojų vardai telpa Pundelių 
Vajaus Komiteto iždininkės 
finansiniuose r a p o r t uose, 
nebent jie būna pirmiau pa
skelbti korespondencijoje. 
Tasai raportas yra siunčia
mas abiem dienraščiams 
dėl paskelbimo. Komitetas 
žino, kad tik labai maža da
lelė yra tokių, kurie prenu
meruoja ir skaito abudu 
dienraščiu: Todėl mes pa
geidaujame, kad atskaitos 
tilptų abiejuose dienraščiuo
se.

Tačiau vilniečiai ' rašė 
mums, kad jiems labai sun
ku su techniškais darbinin
kais, o tokių atskaitų su
rinkimas yra labai keblus

Kritusiems Draugams
Šventojoje kovoje prieš fašizmą, tarp žiemos vėtrų 

ir sniegynų, su ginklu rankoje, priešo kulkų perver
tos, nustojo plakusios karštos, didvyriškos mūsų 
jaunųjų rašytojų J. Bitaičio, B. Kirstuko, š. Jochelio 
ir M. Glucho širdys.

Žuvę draugai labiau už gyvenimą mylėjo savo 
krašto laisvę. Jie atidavė savo jauną gyvybę, kad 
amžinai būtų laisva Tarybų Lietuvos žefnė, kad ne
matyto grožio žiedu žydėtų jos ateities kultūra.

Žuvę jaunieji draugai nesuspėjo išplėtoti savo ta
lento. Jų kūrybinis žodis pirma laiko priešo nu
trauktas. Tačiau iš Lietuvos liaudies atminimo nie
kad neišnyks šių keturių draugų vardai. Kerštas 
priešui ir kova ligi galutinio laimėjimo — štai krau
ju rašytas kritusiųjų testamentas.

Cvirka, Gira, Josade, Korsakas, Kuniskis, 
Liepa, Marciiikevičius, Mieželaitis, S. Nėris, 
Šimkus, Variakojis, Venclova, Zajančkauskas.

Trečia® Puslapi®

sybė gavo iš vieno lietuviš
kojo dalinio padėkos laiš
ką trijų Kneiferavičių, ku
riems jų tėvai pranešė, kad 
jie gerai gyvena, kad jais 
rūpinamasi. Savo laiške 
broliai kariai rašo: “Mes 
pasižadame kovoti iki pas
kutinio kraujo lašo su už- 
puolusiais mūsų tėvynę fa
šistiniais plėšikais ir išnai- . 
kinti visus fašistus iki vie
no.”

Tegul šis pavyzdys bus 
paraginimas visiems mūsų 
vyriausybės įgaliotiniams 
ir aktyvistams atkreipti 
daugiau dėmesio į mūsų ka
rius. Tai yra vienas gar- 
bingiausiųjų mūsų uždavi
nių ir didžiausioji pareiga.

A. Šimėnas.
(“Tarybų Lietuva”) 

darbas. Todėl jie sakė, kad 
jie vargiai galės tuos mūsų 
iždininkės raportus paskelb
ti. Jeigu ir skelbs, tai la
bai pavėluotai, gal tik už 
kelių savaičių. Nežiūrint to, 
komitetas vis tiek kopijas 
savo raportų siuntinėja Vil
niai ir tikisi, kad su laiku 
jie bus paskelbti.

Gi vienų kolonijų auko
tojus skelbti tik viename 
dienraštyje, o kitų abiejuo
se, jokiu būdu negalima. 
Viena, Komitetui susidary
tų be galo daug darbo juos 
išskirstyti, antra — susi
lauktumėme dar daugiau 
protestų.

Komitetas deda visas pa
stangas, kad patenkinus vi
sus rinkikus ir aukotojus. 
Nekaltinkite Komiteto, jei
gu savo aukotojų vardų ne
matote Vilnyje.

.< r ____________i_____

Molotovas ir Maiskis Ke
liausią į Londoną

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Sovietų už
sienio • reikalų komisaras 
Molotovas gal neužilgo at
vyksiąs į Londoną.

Sakoma, kad netrukus at
silankysiąs Londonan ir I- 
vanas Maiskis, buvęs So
vietų ambasadorius Angli
jai, o dabar užsieninės pre
kybos vice-komisaras. Me
nama, kad jiedu turėtų pa
sikalbėjimų kariniais ir po-* 
litiniais reikalais su Angli
jos valdžios atstovais.

Cahili, Buogainville saloj, 
amerikiniai lėktuvai nušo
vė žemyn 14 japonų lėktu
vų, nuskandino 3 sargybos 
laivus ir 13 motorinių val
čių.
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ŽMONESE MAKSIM GORKI

(Tąsa)
Pats dėdė labai jau paseno, apčiuro, 

nusišėrė ir suglebo. Jo linksmi garbiniai 
labai praretėjo, ausys atsikišę, akių bal
tymuose ir ant nuskustų skruostų atsi
rado daugybė raudonų gyslelių. Kalbė
jo jis juokaudamas, bet atrodė, kad jo 
gerklėje, tarytum, yra kažin kas ir kliū
va liežuviui, nors jo dantys tebebuvo 
sveiki.

Aš nudžiugau, gavęs progos pasikalbė
ti su žmogum, kuris mokėjo gyventi 
linksmai, daug yra matęs ir daug turė
tų žinoti. Aš gyvai prisiminiau jo links
mas, juokingas dainas, ir suskambėjo at
mintyje senelio žodžiai apie jį:

— Iš dainų — karalius Dovydas die
vobaimingasis, o iš darbų — Avesalomas 
piktasis!

Pro šalį vaikštinėjo bulvaru švari pu
blika: puošnios ponios, valdininkai, ka
rininkai; dėdė vilkėjo apsitrynusiu ru
deniniu apsiaustu, dėvėjo suglamžyta 
kepure, avėjo rudais batais, ir buvo įsi- 
gaužęs; jam, matyt, buvo nesmagu, kad 
jis per prastai apsivilkęs. Mes nuėjome į 
vieną smuklę ir užėmėm vietą prie lan
go, pro kurį matėsi prekyvietė.

— Atsimenate, kaip jūs dainuodavo
te:

Vienas elgeta autskarius padžiovė,
Kitas elgeta tuos autskarius nudžio

vė .-..
Kai aš ištariau dainos žodžius, aš 

staiga ir pirmą kartą pajutau jos pašie
piamą prasmę, ir man pasimatė, kad 
linksmasis dėdė piktas ir protingas.

Bet jis, pildamas stikliukan degtinę, 
mąsliai pasakė:

— Taip, pagyvenau aš, pajuokavau, 
bet — mažai! Šita daina — ne mano, ją 
sudėjo vienas seminarijos mokytojas, da
bar jau miręs, Dieve duok jam dangų, 
kaip čia jo pavardė? Nebeatmenu. Bi
čiuliškai su juo gyvenome. Nevedęs. Nu
sigėrė ir — numirė, sušalo. Kiek žmo
nių mano atminime numirė, nusigėrę 
— sunku ir besuskaityti! Tu negeri? Ne
gerk, palauk. Senelį dažnai matai? Ne
linksmas seniukas. Lyg iš proto krausto
si...

Išgėręs, jis pasidarė judresnis, pajau
nėjo ir ėmė linksmiau kalbėti. «

Aš paklausiau jį apie nuotykį su ka
liniais.

— Tu girdėjai? — pasiteiravo jis, ap
sižvalgęs, ir, pažeminęs balsą, ėmė kal
bėti:

—Ką gi, kaliniai? Aš juk jiems ne tei
sėjas. Matau — žmonės, kaip žmonės, ir 
Sakau: brolyčiai, imkime sutartinai gy
venti, imkime linksmai gyventi; yra, sa
kau, tokia daina:

Likimo niekuomet nebok,
Nors lenktų tave jis savaip!
Būk linksmas, visuomet dainuok!
Kvailys, kas gyvena kitaip!...
Jis susijuokė, žvilgterėjo pro langą

nius, tas tiesa. Nors jie ir patys, be kal
vio, moka nuimti, gudrūs žmonės, nuo
stabiai gudrūs! O kad aš juos miestan 
paplėšikaut išleisdavęs — plepalai, to 
niekas net ir neįrodė ...

Jis nutilo ir pasižiūrėjo pro langą į 
prekyvietę, kame skudurninkai rakinėjo 
savo skrynias; ten žvangėjo geležis, poš
kėjo lentos. Paskui, linksmai mirktelė
jęs man, tyliai tęsė:

— Jeigu jau tiesą sakyti, tai vienas 
tikrai išeidavo, naktimis, bet tai buvo ne 
koks plėšikas, o čionykštis vagilis; ne
toliese, Pečorkoje, jo meilužė gyveno. O 
su dvasiškiu išėjo istorija per apsiriki
mą: dvasiškį pirkliu palaikė. Buvo žie
ma, naktis, pūga, visi žmonės — su kai
liniais, atrink, beskubėdamas, kuris čia 
pirklys, kuris — dvasiškis.

Mane paėmė juokas, jis taipgi susijuo
kė, sakydamas:

— Iš tikrųjų! Velnias ten juos gali 
atrinkti...

Čia dėdė netikėtai ir nuostabiai leng
vai papyko, nustūmė lėkštę su užkan
džiais, priklindamasis susiraukė ir, užsi
degęs papierosą, kimiai sumurmėjo:

— Vagia vienas iš kito, paskum kits 
kitą gaudo, į kalėjimą kemša, Sibiran, 
katorgon, na, o man kas darbo? Spjaut 
man į viską... Aš turiu savo dūšią!

Mano akyse atsistojo gauruotas pęč- 
kurys — jas taipgi dažnai sakydavo 
“spjaut.” O jo vardas buvo — taipgi Jo
kūbas.

— Tu apie ką mąstai? — švelniai pa
klausė dėdė.

— Gaila jums būdavo kalinių?
— Jų pasigailėti labai nesunku, tokių 

nuostabių būdavo vaikinų! Kai kada 
žiūri ir galvoji: o juk aš jo puspadžių 
nevertas, nors ir jo viršininkas! Protin
gi, velniūkščiai, gudrūs .. .

Degtinė ir atsiminimai vėl maloniai 
sužadino jį; pasirėmęs alkūne ant pa
langės, mojuodamas geltona ranka su 
papierosu tarpu pirštų, jis ėmė gyvai 
kalbėti:

— Vienas, kreivas, graveris ir laik
rodininkas, už netikrus pinigus nuteis
tas, tai kad tu būtum girdėjęs, kaip jis 
kalbėdavo! Ugnis! Tiesiog dainuoja, 
kaip solistas. Išaiškinkit, sako, kodėl 
valdžia gali spausdinti pinigus, o aš ne
galiu? Išaiškinkit! Niekas negali jam to 
išaiškinti. Niekas, ir aš taipgi negaliu. 
O aš — jų viršininkas! Kitas — garsus 
Maskvos vagis, tylus Šoks, dabita — tas 
mandagiai kalbėdavo. Žmonės, sako, dir
ba lig apkvaišimo, o aš to nenoriu. Aš, 
sako, esu išmėginęs: dirbi, dirbi, palieki 
kvailas, už skatiką išgeri, kelias kapei
kas kortomis praloši, kelias — bobai už 
meilumą duodi, paskum — vėl alkanas 
ir nuskurdęs. Ne, sako, aš taip lošti ne
noriu ...

(Bus daugiau)

Peoria,xlll.
Šis Bei Tas iš Lietuvių 

Gyvenimo
Tiesa, kad Peoria; Ill., mieste 

nedaug lietuvių gyvena, bet 
kiek čia yra mūsų tautiečių, tai 
beveik visi po biskį, darbuojasi. 
O laikraščiuose žinių apie Šią 
koloniją labai mažai. Tenka pa
žymėti, kad Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopa gana ge
rai veikia ir turi nemažai na
rių. Pirmiau matydavosi žinių 
apie tos kuopos veikimą, bet 
paskutiniu laiku visi aptingo. 
O rašyti yra apie ką. ’

šia proga noriu pažymėti, 
kad Jurgis šatkus išėjo Dėdei 
Šamui tarnauti. Jis eina parei
gas laivyne ir randasi Farragut 
stovykloje, Idaho valstijoj. Jur
gis yra sūnus Jono ir Onos Šat- 
kų, nuoširdžių pažangaus judė
jimo rėmėjų. Jis išėjo tarnybon 
rugpjūčio 5.-tą.

Beje, kelios dienos atgal bu
vo parvažiavęs iš laivyno ato
stogoms Vincas Vaitkus, tai 
turėjome malonų svečią. Jis jau 
užsitarnavo paaukštinimą' Chief 
Petty Officer.

Taipgi buvo parvažiavęs ato
stogom Peter Barbar. Jis ap
sivedė su Jocyte. Yra pakeltas 
seržanto laipsniu. Tarnauja 
Virginia valstijoj.

Mūsų ūpas buvo pakilęs va
žiuoti į Vilnies pikniką, bet ne
galime gauti daugiau gasolino, 
tai taip ir pasilikome namie.

Kiek laiko atgal čia atsilan
kė labai didelė viesulą ir lietus 
su ledais, tai pridarė dikčiai 
nuostolių ūkininkams. Net na
mų stogai nukentėjo ir dikčiai 
langų išdaužė.

.Tai tiek šiuo laiku iš mūsų 
miesto.' F. L,

Grand Rapids, Mich.
Bert J. Wha'len, laikinas di

rektorius karo darbo-spėkos 
komisijos, išleido atsišaukimą 
į moteris, kad jos užimtų svar
bius karo darbus. Jis specia
liai kreipia domę tų moterų, 
kurios iki šiol nestoja į karo 
industriją manydamos, kad 
tas sulaikys jų vyrus nuo ka
ro tarnystės. -

Whalen sako: “Kokia tei
sybė būtų bausti vyrą, kurio 
moteris dirba ir neimti vyrą 
dėlto, kad jo moteris nenori 
dirbti?” Toliau jis pasakė, 
kad tik tokie vedę vyrai bus 
palikti (neimami j kariuome
nę), kurie dirba svarbų karinį 
darbą.

Whalen taipgi pranešė, kad 
Gra'nd Rąpids karo industrijoj 
dirba daugiau moterų, kaip bi

— Jie, žinoma, apsidžiaugė, nuobodu 
gi kalėjime. Pabaigiame patikrinimą, ir 
tuojau — pas mane; degtinė, užkan
džiai ; kada — mano, kada — jų, ir gro
ja, supasi Rusija matušė! Man patinka 
dainos, šokiai, o jų tarpe buvo puikiau
sių dainininkų ir šokėjų 1 Kitas — su ge
ležiniais; na, žinoma, su geležiniais ne
pašoksi, tai aš leisdavau nuimti geleži-

BUY
UNITED
STATES

WAR
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LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

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

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu

Hull Smerkia Laikraš 
čius Už Iškraipymus

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HbME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Pathway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotdves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

LIAUDIES BALSA
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsų* galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA ,
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių* kaip diertraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių if talpina kitokių raštų iš įvairių niokšlo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apiė Lietuvą, kenčiančių 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsų ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull karčiai smerkė tū
lus laikraščius, kad jie ne
teisingai perstatę nesuti
kimus tarp jo ir Sumnerio 
Welleso, valstybės vice-sek-^ 
retoriaus. Anot Hull’o, tuo- 
mi buvę “patarnauta prie
šams, ypač kurstant nepa
sitikėjimą tarp , Jungtiniu 
Tautų.”

Daugelis amerikinių laik
raščių teigė, kad Hull esąs 
nusistatęs prieš Sovietus, d 
Welles šilčiausias Sovietų 
draugas Washingtono val-

le Michigan mieste, bet tai 
tik pradžia. Dar reikia tūks
tančių moterų šį metą.

“Šis karas nėra vien vyrų 
karas,” sakė Whalen. Mote
rys turi suprasti, kad tai jų 
kova taipgi. Daugelis tą su
pranta. šiandien praktiškiau- 
sis būdas parodyti savo pa
triotiškumą, yra stojimas prie 
darbo.

Whalen ragina visus, kaip 
vyrus, taip ir moteris piliečius, 
užimti bile darbą, kreiptis į 
United States employment 
service office, 110 Lyon St., 
N. W.

Neims Liuosas Štampas 
Čeverykus Perkant

Herman Schmitt, OPA vir
šininkas, praneša, kad nuo 
dabar bus griežtai pravesta 
neimti liuosų štampų (iš kny
gutės išplėštų) perkant čeve
rykus. Nuo rugsėjo mėnesio 
čeverykų krautuvėse bus iš
kabinti tokie pranešimai. 
Liuosas štampas galima bus 
naudoti tik perkant nuo “mail 
order” kompanijų, kurioms 
reikia siųsti štampas per paš
tą. Bet to nevisi prisilaiko, ir 
yra šiaip krautuvėse naudoja
ma liuosos stampos. Nuo da
bar to nebus.

Darbininke.

Philadelphia, Pa.

Toronto, Canada
Liaudies Balso Piknikas

Vienuoliktas “Liaudies Bal
so” piknikas, kuris įvyko 22 d. 
rugpjūčio Toronte, buvo vienas 
iš pasekmingiausių piknikų To
ronte. Jis davė pelno $371.20. 
Tai didelė parama dėl Kanados 
laikraščio.

Piknikas buvo iš anksto ge
rai išgarsintas ir jo rengėjai 
tam darbui gerai ruošėsi. Tokiu 
būdu buvo geros pasekmės.

Į pikniką atsilankė lietuviai 
iš visų artimesnių kolortijų, 
k. t., iš Hamiltono, St. Cathe
rine ir net iš Windsoro. 

* * *
Dovanos Lietuviams 
Raudonarmiečiams

Rugpjūčio 24 d. buvo susi
rinkęs nacijonalinis ir lokalinis 
Toronto Anti-Hitlerinis Komi
tetas galutinai prisiruošti pa
siuntimui dovanų lietuviams 
raudonarmiečiams ir našlai
čiams Sovietų Sąjungoje. Nu
tarta siųsti dovanų už $1,000.00 
vertės ir tas darbas turės būt 
greitai atliktas. Pirkimui ir pa
kavimui dovanų išrinkta komi
sija iš penkių asmenų, būtent: 
Z. Janauskas, E. Byrienė, U. 
Kevežienė, J. Berškys ir A. 
Grinevičius., “

Tas visas dovanų siuntimo 
darbas labai užsitęsė ir kai ku
rie net nerimauti pradėjo. Iš 
komit. raportų paaiškėjo, kad

jie vaikščiojo po įvairias įstai
gas iki galutinai surasti pato
giausi keliai jų siuntimui.

Pirmas siuntinys dovanų bus 
išsiųstas tuojau vertės $1,000, 
kaip pirmiau minėjau, o vėliau 
susidarius kokiai sumai pinigų, 
bus vėl siunčiama, nes pinigai 
nuolatos plaukia į Komitetą.

Jei kurie dar nėra prisidėję 
prie to brangaus darbo, turėtų 
prisidėti. J. B.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Ncwarko Mezgėjų Kliubo susirin

kimas įvyks rugp. 31 d., 8 v. v., pas 
drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clinton 
St., E. Orange, N. J. Prašome nares 
dalyvauti. (204-205)

HARTFORD, CONN.
Kadangi šią vasarą darbininkų 

spaudos naudai piknikas negalėjo 
įvykti, ne iš mūsų kaltės, tai mes 
dabar stengsimės šiaip taip atsily
ginti. Rugsėjo 26 d., darbininkiškų 
organizacijų Komitetas rengia drau
gišką parengimą, spaudos ir Raudo
nojo Kryžiaus naudai. Yra svarbu 
paremti šias įstaigas, kurie galite 
kiek prisidėti prie šio darbo su mai
stu arba su finansine pagelba, tai 
galite susisiekti su Komisijos na
riais, 155 Hungerford St. Taipgi pa
siimkite ir tikietų platinimui. Nepa
mirškite dienos—-rugsėjo 26 d., 155 
Hungerford St., 1 vai. dieną. įžanga 
75c. Turėsime užkandžių, gėrimų ir 
gerą orkestrą. Kom.

(204-206)

Serga Juozas Zakarevičius
Senas ALDLD 10 kp. narys 

drg. Juozas Zakarevičius sun
kiai susirgo ir randasi Gradu
ate Hospital — 19th ir Lom
bard St., Philadelphia, Pa. Jį 
galima aplankyti vakarais nuo 
7 vai. vak. Drg. Zakarevičius 
senas mūsų organizacijų narys 
ir rėmėjas darbininkiško judė
jimo. Jam veikiausiai darys 
operaciją. Mūsų organizacijų 
nariai turėtų aplankyti ligonį.

A. J. Smitas.
--- :---- -  • 

Amerikiečiai Sunaikino
Apie 150 Ašies Orlai

viu Italijoje
Šiaur. Afrika. — Talki

ninkų bortibanešiai suardė 
devynis geležinkelio maz
gus į pietūs nuo Neapolio. 
Italijoj, ir faktinai sustab
dė traukinių judėjimą.

Amerikos lakūnai, bom
barduodami Foggia, nušovė 
47 vokiečių lėktuvus ir su
naikino šimtą nacių lėktu
vų pačioj stovykloj ant že
mės.

I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK* N. J.

i I

I VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
g Nėra valandų sekmadieniais. 
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* LIETUVIŠKAS * į

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINI!:)
Rheingold Extra Dry Alus •

Didelis pasirinkimas visokių •
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime f
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ :

Juozas Zeidat
Savininkas ?

411 Grand St Brooklyn :

MATEUŠAS SIMONAVICIUS Į
gražiai Įrengta susiėjimams įstaiga ~

& 
a

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

I 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
a Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

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

.--a* į. Iš senų padarau 
■k. naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
iHn sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 

ĮĮg padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

prie Cliauncey St., Broadway Line 
(tel. GLenmofo 5-6191

BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS
įsigykite šiąnaudirigą knygelę!

KAIP PATAPTI AMfeklKOs PILIEČIU IR
suprasi! demokratijos Veikimą

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, jkuriąjėina daug iliustracijų j ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

= KAINA 35č, - - - :
92 klausimai su

Knygeli* Autorini

IJokeštį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp omiš 5c. ątba 3c. vertės, viso už 
85 CeiitUs.

Reikalaudami rašykite:

Laisve
427 St> Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
Adv. CHAS. P. KAI __________



Antradifois, Rugpj. 31, 1943

TIK ANTRAS FRONTAS IR VIENYBE 
DUOS PERGALE

ki,. bjauriai niekina mūsų 
talkininkę. Lietuviai net 
šaukia Pittsburghe konfe
renciją, kurios tikslas yra 
anti-sovietinis veikimas.

Atrodo, kad 1939 metais 
Vakarinės Baltrusijos ir 
Ukrainos 11,000,000 žmo
nių apsiprendė, susijungė 
su savo broliais Sovietų 
Ukrainoj ir Baltrusijoj, pa
darė galą tai gėdai, kuri 
buvo atlikta Versalėj tikslu 
apsupimo Sovietų Sąjungos 
ir su tuo faktu, mes turė
tume skaitytis.

Atrodo, kad 1940 metais 
Bessarabijos, Lietuvos, La
tvijos, ir Estijos dešimties 
milionų žmonių balsas, jų 
nusisprendimas įvesti ta
rybinę santvarką ir susi
jungimas su kitomis Sovie
tų respublikomis turėtų įti
kinti demokratinius Ameri
kos ir Anglijos valdinin
kus, bet ir čia nėra tų 
žmonių valia ir teisė pripa
žinta. Tą klausimą nuolatos 
antisovietinėj dvasioj kelia 
Smetona ir kiti per Berly
ną atvykę “svečiai”. Tuo 
klausimu jungiasi anti-so
vietinis elementas ir kenkia 
Jungtinių Tautų vienybei 
ir karo pastangoms.

Maskvoje. yra Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Ukrainos, 
Baltrusijos ir Moldavijos 
sovietinių respublikų vy
riausybės. Jos oficialiai vei
kia. Jų tautiniai daliniai 
kaunasi Raudonosios Armi
jos eilėse. Aišku, kada 
Raudonoji Armija išlais
vins tas šalis, tai sugriš tos 
vyriausybės ir imsis atsta
tymo darbo. Tame atstaty
mo darbe padės Lietuvai ir 
kitoms šalims visa Sovie
tų Sąjunga.

Lietuvių tarpe anti-sovie- 
tiniai elementai, kaip ir 
lenkai imperialistai, viešai 
rašo ir kalba, kad Jungti
nės Valstijos ir Anglija ne
sutiks, kad Pabaltija, Vaka
rinė Ukraina, Baltrusija ir 
Bessarabija pasiliktų dali
mis Sovietų Sąjungos ir to
dėl jos kariaus prieš dabar
tinę mūsų didvyrišką talki
ninkę Sovietų Sąjungą. Jie 
sako, kad tos šalys turės 
apsispręsti pagal Atlanto 
Čarterį. Mes manome, kad 
jos jau senai apsisprendė 
išreikšdamos savo valią, ko 
reikalauja Atlanto Čarte- 
ris. Mes manome, kad to-r 
kioj dvasioj, kokioj Atlanto 
Čarterį nori pritaikinti an- 
ti-sovietiniai elementai, ne
bus galima jį pritaikinti, 
nei Sovietų Ukrainai, Balt- 
rusijai, Lietuvai, arba Aus
tralijai, Kanadai, Filipi
nams, Alaskai arba bent ku
riai kitai Jungtinių Tautų 
valstybių daliai.

Taigi, skirtumų yra ir iš 
tų skirtumų tūli elementai, 
kurie nori ardyti Sovietų 
Sąjungos iš vienos pusės, 
Anglijos ir Amerikos, iš ki
tos, bendrus siekius kare, 
kenkti antrojo fronto atida
rymui, sugriauti ateityj tai
ką, jau kalba apie Trečią 
Pasaulinį Karą, tai yra, 
visą karą prieš Sovietų Są- 
jungą, kurį siekė suorgani
zuoti Hitleris, bet negalėjo. 
Pasiteisinimų jiems yrą 
pamate tas, kad Londono 
ir Washingtono vyriausy
bės dar iki šiol nepripaži
no to fakto, kad Pabalčio, 
Vakąrinės Ukrainos ir Bal
tarusijos liaudis savo liki
mą jau išsprendė ir su tuo 
faktu reikia skaitytis. Mes 
žinome, kad savo laiku mū
sų šalies vyriausybė per Į6

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Sąjungos vadai pareiškė, 
kad tarpe socialistinės jų 
šalies ir kapitalistinių de
mokratinių valstybių yra 
galimas nuoširdus bendra
darbiavimas ne vien karo 
laimėjime prieš hitlerizmą, 
bet ir po karo, kad pasau
lyj grąžinti taiką ir žmonių 
gerovę. Ir jie to laikosi.

Karo eisenoj pasireiškė 
dar visa eilė skirtumų, ku
rių dienraštis “P. M.” pri
skaitė net vienuolika. Štai 
tūli iš jų:

(1) Antro fronto klausi
mas. Sovietų Sąjungos va
dai rokuoja, kad antras 
frontas bus tik tokis Ame
rikos ir Anglijos karinis žy
gis, kuris atitrauks bent 60 
Hitlerio ir jo talkininkų di
vizijų. Joki kariniai žygiai, 
nei Italijoj, nei Balkanuose, 
nei Norvegijoj, kurie tik 
atitrauktų kelias priešo di
vizija, Sov. Sąjungoje ne
bus priimami už atliktą 
Amerikos ir Anglijos, kaipo 
koalicijos, pareigą. Pas mus 
tūli jau priskaito ir dabar 
net kelis frontus. Tūli pa
sakoja, kad lėktuvų bom
bardavimas taip pat yra 
frontas ir būk net lemia
masis.

(2) Sovietų Sąjungoj pa
sireiškė nepasitepkinimas 
dėl AMGOT (Anglijos ir 
Amerikos Militarės Val
džios Okupuotuose Kraš
tuose). Tuo klausimu net 
Čechoslovakijos vyriausybė 
susirūpino, nes atrodo, kad 
AMGOT nori savaip tvar
kyti nesiskaitant su tų kra
štų vyriausybių nuomone, 
kurios yra sudarytos užsie- 
nyj. ........

(3) Ispanijos klausimas. 
Jungtinėse Valstijose gene
rolo Franco atstovai rūpi
nasi gauti karinių pabūk
lų, kaip tai, tankų, lėktuvų 
ir jam gausiai siunčia ga
zolino. Tuo gi kartu, Ispa
nijos fašistų “Mėlynoji Di
vizija” kariauja prieš So
vietų Sąjungą.

(4) Suomijos klausimas. 
Suomijos fašistinė vyriau
sybė nuo pat Hitlerio ’ už
puolimo kariauja prieš Sov. 
S-gą. Anglijos vyriausybė 
yra karo stovy su Suomija, 
bet niekur prieš ją neka
riauja, o Jungtinės Valsti
jos net palaiko diplomati
nius ryšius. 1

(5) Chinijos reikalai. So
vietų Sąjungoj rašo, kad 
Chinijoj veikia Japonijos a- 
gentai, kad iššaukus tarpe 
generolo Chiang Kai-sheko 
ir Chinijos komunistų karą. 
Generolo Chiang Kai-sheko 
tūli valdininkai komandie- 
riai tam pritaria.

Ir mes nuo savęs dar pri
dėsime sekamus punktus:

(6) Teikimas Sovietų Są
jungai karinės pagelbos pa
gal Lend-Lease bilių žymiai 
sumažėjo. Dienraštis “P.

. M.” rašo, kad Sovietų Są
junga, kuri turi laikytis 
prieš galingiausias priešo 
jėgas, • gauna šešis kartus 
mažiau, kaip Anglija. Tie
są, Sovietų Sąjungoj netiek 
reikalauja mūsų mašinų ir 
medžiagų, kaip kad mes su 
tomis mašinomis patys 
muštume mūsų bendrą prie
šą.

(7) Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Vakarinės Ukrai
nos, Baltrusijos ir Bessara- 
bijos klausimas. Šis klausi
mas nuolatos yra keliamas 
ir pagelba jo tūli elementai, 
kaip lietuviški, taip lenkis-

HELP WANTED—FĘMALE 
REIKALINGOS MQTRRYS

GIMBEL’S
TURI VIETOS

KASIERKOMS
DALIAI LAIKO

JŪS GALITE DIRBTI KETURIAS AR 
MES

JEI 
PĘNKIĄS VALANDAS I DIENĄ, 
BŪSIME UŽINTERESUOTI SU JUMIS 
PASIKALBĖTI.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 

employment ofise 
116 WEST 32nd ST.

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ ĄR IŠ 
BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS PRIIMAMI BE 
DARBDAVIO PAREIŠKIMO APIE JŲ AT- 
LIEKAMUMĄ.

GIMBEL BROS.
(205).

MERGINOS
LENGVAM DARBUI 

Vyniojimui ii; tabelių uždėjimui, 
valandų; $17 pridedant viršlaikius.40

HAMMEL, RIGLANDER & CO.
395 4th Ave., (28th)

(205)

Naciai Grasina Suvaldyt 
Švedo Spaudą

Hitlerininkai per savo 
laikraščius ir radiją grąsi- 
nančiai reikalauja, kad Šve
dija suvaldytų savo spaudą. 
Jie sako, jog Švedijos laik
raščiai pradėjo net blo
giau rašyt apie vokiečius, 
negu anglų ir amerikiečių 
spauda. Naciai kerštauja, 
kad ypač apie Danijos įvy
kius švedų laikraščiai atsi
liepia su karčia neapykanta 
prieš vokiečius.

Rooseveltas Priėmė 
Welles Rezignaciją

Washington.—rPrez, Roo
seveltas priėmė'rezignaciją 
(atsistatydinimą) Sumnerio 
Welles, valstybės vice-sek- 
retoriaus. Welles pasitrau
kė iš valdžios dėlei politinių 
nesutikimų su valstybės se
kretorium Cordell Hull’u.

Romos Gaudai, kad Stalinas 
Matysis su Amerikos ir

Anglijos Atstovais
London. Romos radijas 

pasakojo, jog esą gauta 
pranešimas iš bepusiškų 
Šaltinių, kad Stalinas, girdi, 
netrukus vyksiąs į Kąuką- 
?ą pasitarti tenai su Ang
lijos ir Amerikos kariniąis 
ir politiniais atstovais.

Kearny, N. J.— Mirė jau 
13-tas darbininkas kaipo 
auka sprogimo Congoleum- 
Nairn klijonkių fabrike. • 

metų nenorėjo pripažinti 
pačios Sovietų Sąjungos gy- 
vavimo, bet tas mūsų kraš
tui jokios naudos nedavė.

Męs pasitikime,, kad ne
paisant visokių kliūčių galų 
gale Ropsevelto Adminis
traciją ir Anglijos vyriau
sybė suras bendrą kąlbąsu 
mūsų talkininkės Sovietų 
Sąjungos vyriausybe ne 
vien kaip išląįmęii karą 
prieš barbarišką hitlerizmą, 
bęt kąįp ateityje pasaulyje 
įsteigti pastovią taikos pa
dėtį. Mes, pasitikime, kad 
visi tie anti-sovįetiniai ir 
kartu anti-demokratiniai e- 
lementai nepajėgs suskal
dyti Jungtines Tautas ir at
vesti mus prie karo pralai
mėjimo, ąrbą Tyę^io pasau
linio Karo, kuriame vėl 
degtų mįeętąį, kraująs liv 
tąsi ir milionais žūtų mūsų 
jąuni sūnūs ir broliai!

D. M. šolomskas.• •» v* • •** ♦ t-f j y •>»» «». •

Lalą**, LįthuaiMan P<ily NeW*1

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

ATYDOS
VYRAI - 2000 - MOTERYS

Ar Jūs Dirbate Būtiną Karo Darbą?? 
Jei Ne, Štai Proga!

Geležinkelių Pramone Yrą Butina Karo Pastangoms.
Ten Yra 2000 Progų Tuojau Gauti Darbą.

JIE NĖRA KARO LAIKO DARBAI

Dalis Surašo Kokie Darbai Gaunami Seka:
MARINE ĘIR.EMEN 
MESSENGERS 
PĄINTEĘS
PULLMAN CONDUCTORS 
RATE CLERKS 
STENOGRAPHERS 

. STOCK KEEPERS
SWITCH TENDERS 
TELEGRAPHERS 
TICKET AGENTS 
TICKET CLERKS 
timekeepers 
TOWERMEN 
TRACKMEN 
TRAINMEN 
TURNTABLE OPERATORS 
TYPISTS 
WAITERS 
WATCHMEN 
YARD CLERKS

BAGGAGE HANDLERS 
BARGE CAPTAINS 
boilermakers 
BRAKEMEN 
CAR CLEANERS 
CAR INSPECTORS 
CARPENTERS (Rough, 
House, Ship) 
CLERKS-CHEiCKERS 
COAL HANDLERS 
COAL TRIMMERS 
COAL UP MEN 
COOKS 
DECKHANDS 
ENGINE PUMPERS 
FREIGHT HANDLERS 
HELPERS (All Crafts) 
JANITORS 
LABORERS 
MACHINISTS

darbų pramonėse nebus priimami.Kurie dabar dirba karinių
Atsineškite Social Security Kortą ir įrodymą savo tikro amžiaus.

Kreipkitės asmeniškai nuo 9 A. M. iki 4 P. M.

UNITED STATES 
RAILROAD RETIREMENT BOARD
577 Summit Avenue (At Five Corners)

Jersey City, New Jersey.
(209)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTĘRYS

TTT? —i. ———r—r—

Šeimininkių
Atydai

proga gauti interesingą darbą didelėje

patogiausiomis valandomis.

Štai
saldainių moderniškojo išdirbystėje jums 

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

5 DIENV SAVAITĖ 
MALONIOS DARBO APLINKYBES 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA
Kreipkitės i Employment Ofisų 

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

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

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

MERGINOS PRIE SODĖS
VIRTUVES DARBININKES

SALAD DARYTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS
VIRĖJOS

DESERTŲ DARYTOJOS 

• Duodama Valgis ir Uniformos 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVŪS DĄUBAI
PROGOS PAKILIMUI

Iš Karinių Darbų Nesikreipkite

56 WEST 23RD ST., N. Y.
TARPE 5TH IR 6TH ĄVES.

(X)

KAMĘAKIŲ APJVAR.
K YTOJOS

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

N. Y. G.; NETELĘFONUOKITE

BJNPĘRY
(KNYGŲ APDARYMUI)

Merginos, patyrę palygintojps (collators), 
prie stalų dirbti, d ratų siūti, mąžų bindery 
mašinų operuotojos, taipgi keletą mokintis 
amato. Matykite Mr. Yojung.

DENNISON & SONS
Sę-37 36th SL, Long Island City.

(207)

KAMBĄBIV TVARDYTOJO? 
^eyei^ia pątyrįrpo; turi, bąų suvirs 
18 m. amžiaus; gera pręgą paktą 

mul. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St, New York Oitv
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

‘KODĖL NEVAŽIUOT Į PIETUS!!’
Garsus resortinis viešbutis gali patalpinti 
keletą pasitikimių, gerai išrodančių ir man
dagių stalų patarnautojų merginų ar vyrų. 
Darbas apskritiems metams, aukštos rūšies 
kostumeriai. Duodamą uniformos, valgis ir 
kambarys, apmokamas nuvažiavimas, gera 
ąlga ir geros darbo sąlygos. Nedirbamos va
landos gali būt praleidžiamos su malonumu. 
Rašykite ar. telegrafuokite.

THE CLOISTER HOTEL
Lewis Beers, Resident Manager, 

Sea Island, Georgia.
(205)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
APSIGYNIMO FABRIKE 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
SIUVIMUI RANKOMIS

GERA ALGA - NUOLATINIS 
DARBAS 

KREIPKITĖS

GENERAL COAT CO.
474 JOHNSON AVE., B’KLYN 

14th ST. LINE, MORGAN AVĖ. STOTIS 
(207)

MERGINOS-MQTERYS
Lengvas dalbas. Palyginimui ir siu
vimui. Patyrusios ar mokinės. Malo
nus darbas, gera alga ir geros darbo 
sąlygos. %

RUDOLF ORTIIWINE CORP. 
516 W. 34 th Street

(205)

MERGINOS! MERGINOS!
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Perfumo ir kosmetikų išdirbystėje* 40 valan
dų savaitė. Viršlaikiai, jei pageidautume 
prie patogių darbo sąlygų. Turi kalbėt ang
liškai. Kreipkitės po 9' vai. ryto.
Asmenys iš karipių darbų ąr iš būtinų veik
smų nebus priimami be darbdavio pareiški
mo apie jų atliei$an)umą.

PARK & TILFORD 
543 West 43rd Street

(205)

HELP WANTED—MALE 
ręįKAIINGį VYRAI

ŲĄBRIKĘ VAGE13JNINKAI
Nuolatinis darbas. Pasisakykite am
žių, patyrimą ir kiek norėsite algos

ONYX OILS
193 Christie St., Newark, N. J.

MITCHELL 2-4120.
(205)

850

MAŠINISTAI 
PATYRĘ

ENGINE LATHE HANDS
48 Valąndų Sąvąitė
T. SURIVER 8į CO.

HAMILTON' ST.,: ktAllRIS0N, N. J.
Iš kurinių darbų nesikreipkite.

(208)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

0

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO., INC.
PATERSON PLANK ROAD-AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J.
AR

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC. 
DOVER, N. J.

(207)

□
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

GIMBEL’S
TURI VIETŲ VYRAMS

SANDĖLYJE PRIE 
KROVINIŲ

APVALYTOJAI
(DIENĄ AR NAKTĮ)

TAVORINIŲ ELEVE1TORIŲ 
(OPERATORIŲ)

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EMPLOYMENT OFISE
116 WEST 32n<l ST.

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ AR 
TINŲ VEIKSMŲ NEBUS PRIIMAMI 
DARBDAVIO PAREIŠKIMO APIE JŲ 
LIEKAMUMĄ.

GIMBEL BROS.
(205)

RŪ
BE 
AT-

IR 
I^i-

REIKIA VYRŲ
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ RŪME 
JIE TURĖTŲ BŪT NAUDINGI
TIEMS DARBAMS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA PRA
DŽIAI ALGA. TURI MOKĖTI ANG
LIŠKAI SKAITYTI IR RAŠYTI. 
TAIPGI REIKIA VIENO VYRO 
MOKANČIO TROKĄ VAIRUOTI.

Ivers--Lee Co.
215 CENTRAL AVĖ.

NEWARK, N. J.
ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO APIE JŲ ATLIEKA- 
MUMĄ.

(206)

Virtuvės Darbininkai—$225
I MĖNESI, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

INDŲ NUĖMfiJAI, INDŲ 
MAZGOTOJAI IR TT. 

VIRĖJAI $310 Į MĖNESĮ 
PROSKAITANT KAMABAR) IIR VALGI 

PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIU 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 

Bechtel-Price-Callahąn 
CONSTRUCTORS

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

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

40 E. 59th St., N. Y. C.
(207)

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

 . (X)

FOUNDRĖS DARBININKAI
Kapotojai ir Pagelbininkai 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

HAMILTON ST., *HARRISQN, N.850
Dabar dirbanti karinius darbus nebus prii
mami. (208)

J.

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.
IX)

PATTĘRNMAKERS
NUOLATINIS DARBAS 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

860 HAMILTON ST., HARRISON, N. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

J.

(208)

Penkta* Puslapi*

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

a

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIM 

VYRAI PRIE SODĖS
KIETŲ SALDAINIŲ DARYTOJAI 

KEPĖJAI
PEČKURIAI

VYRAI PRIE ELEVEITERIŲ 
ELEKTRIKŲ 

MALIAVOTOJAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVŪS DARBAI
Iš Karinių Darbų Nesikreipkite

56 WEST 23RD ST., N.
TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.

(X)

NAKTINIAJ VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVOTOJAI

Geros Algos. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

HOTEL BARBIZON 
140 EAST 63rd ST., N. Y.

BERNIUKAI - VYRAI
APSIGYNIMO FABRIKE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
PRIE BENDRŲ DARBŲ
- GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

GENERAL COAT CQ.
474 JOHNSON AVĖ., B’KLYN

14th ST. LINE, MORGAN AVĖ. STOTIS
(207)

Paprasti darbininkai $23.1.60
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ

GARANTIJA
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJE

DARBAI
TRANSPORTACIJA I DARBĄ APMOKAMA

KAMBARYS IR GUOLIS, $1.25—$1.50
I DIENĄ

NEMOKAMAI Į DARBĄ IMANT
M EDIK ALE EGZAMINACIJA

TURI BOTI PALIUOSUOTI NUO 
MILITARINES TARNYBOS 

KREIPKITĖS Į KOMPANIJOS ATSTOVĄ

Bechtel-Piice-Callahan
CONSTRUCTORS

Kasdien, su pirmadieniu, {imant šeštadieni, 
nuo 8:30 A.M. iki 4:30 P.M.

U. S. Employment Service of WM0 
44 E. 23rd St. (4th floor) N. Y. C.

Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebus 
priimami be darbdavio paliuosavimo.

(208) j

VYRAI
Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70c 
į valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuo 60 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršląikiuf. 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack
son Ave. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Ave. linija.
(209)

SUPERINTENDENT
Reikalingas viduramžis žmogus su pačia. Vy
ras gali dirbti kitur. Sulyg vėliausios ma
dos, mažas apartmentinis namas Greenwich 
Village. $35 j mėnesi, su apartmentu gyve
nimui ir komisas ant išrandavojimų. Rašy
kite, telefonuokite ar kreipkitės, 511 West 
20th St„ N. Y. City. WAtkins 9-6814.
______________________________________(20Q

BĘRNIUKAĮ-VYRAI
Lengvas fabriko darbas, 40 valandų savaitė. 
$18, pridedant taikų ir pusę už viršląlkiua; 
Abelnai uždarbio $26.50 { savaitę. Atsineš
kite {rodymus savo amžiaus.
AUTOMOTIVE SPECIALTY CORP. 

382 Jefferson St., Brooklyn.
14th St., Canarsie Line iki Jefferson St., 
stoties. (208)

PAPRASTI DARBININKAI
Foundrėje ir MašinšapSje 

T. SHRIVER & CO.
850 HAMILTON ST., HARRISON, 
Darbininkai dabar dirbanti karinėse 

nėse nebus priimami.

N. J. 
pramę-

(208)

LEDŲ KILNUOTOJAl
Boxmen Ir Ledo Traukėjai 

LABAI GERA ALGA
Krępkitės Asmeniškai.

CIRILLO BROS., ICE CORP.
' 545 Presidept St.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., Brooklyn.
(209)

“Laisvėje” galimą gauti ' 
Apsigyniixio Bonai
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Hart ir Cohen Ablava 
Ant Valdininky

Nevyksta
Hart, Cohen ir Co. pradėto

ji neva tyrinėjimų misija prieš 
valdininkus iš pat pradžių su
bliūško. Jie visai neparodo 
tų “fajerverkų”, kaip buvo 
žadėję, kada šaukė apie rei
kalingumą to tyrinėjimo ir 
gavimą jam iš miesto iždinės 
$40,000 žmonių pinigų.

Ponai Hart ir Cohen kalti
no kelis valdininkus važinėjus 
miesto automobiliais asmens 
reikalais, taipgi važinėjus su 
automobiliais (savais) po to, 
kada buvo nustatyta nevažiuo
ti tikslu taupyti gazoliną ka-
ro reikalams.

Vienu tų įkaitintų buvo 
miesto iždininkas Almerindo 
Portfolio. Išgirdęs tokį įkalti- 
nimą atsakomingam pareigū
nui, majoras LaGuardia įsakė 
tyrinėjimų komisionieriui Her
lands nuodugniai ištirti Port
folio ir jam raportuoti, kad 
prasikaltėlis būtų nubaustas. 
Bet tyrinėjimo posėdyje buvęs 
per keturis su virš metus prie 
Portfolio miestavas šoferis 
George H. Reynolds liudijo, 
kad jis niekad iždininko ne- 
vežęs į arklių lenktynes. Gi 
išduodantis miestavas mašinas 
raštininkas Stear liudijo, jog 
po gegužės 4, 1942 m., kada 
buvo nustatyta bevartoti mies
to mašinų, jis niekad nėra iš
davęs mašinos Portfolio varto
jimui.

Portfolio sakė, kad pirm 
gegužės, 1942 m., tai yra pirm 
to nuostato nevartoti mašinų, 
esąs septynius kart vartojęs 
miestavą mašiną nuvažiavimui 
į priemiesčius ir du kart į Car
mel, N. Y., bet nemanęs, kad 
turinčiam visuomeniškas pa
reigas vartojimas visuomeniš
kos mašinos būtų prasikalti- 

‘ mu.
Kaip ten su tuo važiavimu 

buvo, kaip nebuvo, bet pp. 
Hart ir Cohen dabar gali iš
leisti $40,000 miesto pinigų 
ir vartoti miesto tarybos na
rio vardą šmeruoti savo poli
tinei mašinai rengiantis besi
artinantiems miesto tarybinin- 
kų rinkimams. T—as.

Odessos miesto darbininkė sako prakalbą prie caristų nu
šauto jūrininko kūno, pašarvoto atvirame lauke, nujaučiant,
jog caristai, tuolaikiniai žmonių pavergėjai, keršys ir miru
siam. Scena iš filmos “Seeds of Freedom’’, rodomos Stanley 
Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New Yorke.

Moterims Didelė Pagalba 
Kenavime

Civilinių Apsigynimas 
Sudaro Jaunuolių

Skyrių
Po visas Jungtines Valstijas 

sudaroma Junior Citizens Ser
vice Corps. Jo nariais bus jau
nesni 16 metų jaunuoliai.

New Yorko mieste vedėja 
to darbo paskirta Dr. Alice 
V. Keliher.

Tikslas tos organizacijos, 
kaip aiškina Dr. Keliher, bus 
ne vien tik mobilizuoti jau
nuolius karo rėmimo parei
goms, bet ir pastatyti jaunu
kų darbą ant lygios papėdės 
su suaugusių. Jiems bus tei
kiama atitinkami laipsniai pa-

Rugpjūčio 20 d., Greenpoint 
ligoninėje, mirė Kazys Sima- 
tauckas, 59 metų amžiaus 
(viengungis). Velionis K. Si- 
matauckas jokių giminių ne
turėjo šioje šalyje, todėl jo pa
laidojimu rūpinosi Šv. Jurgio 
Lietuvių Draugystę, nes jis bu
vo jos nariu virš 25 metus ir 
buvo užsimokėjęs duokles su- 
lyg draugijos įstatymais. Reiš
kia, buvo visuomet gerame 
stovyje narys.

Tapo palaidotas Cypress 
Hills kapinėse, palydint šv. 
Jurgio Draugystės komitetui 
ir artimiems jo draugams. Lai
dotuvėms tarnavo F. W. Sha
ll ns (Šulinskas).

Jonas Burtavičius, nuo 586 
Ridgewood Ave., Brooklyn, 
serga. Randasi šv. Marijos li
goninėj.

Jonas Kupčinskas nuo 287
gal jų įdėtą darbą ar pasižy
mėjimus, išduodami pagarbos 
ženklai.

J tą korpusą galės stoti pa
vieniai, taipgi ir jau esamų 
įvairių, organizacijų kuopelės 
ar kliubai. Brooklyne to dar
bo vedimui centras yra 131 
Livingston St.

Schaeffer St., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

Kastantas Masionis, nuo 
788 Macon St., Brooklyn, ser
ga. Randasi namie.

Sunkiai Serga Nellie 
Kriaučiūnienė

Jau trečia savaitė, kai sun
kiai susirgo Nellie Kriaučiū
nienė, turinti savo užeigą ant 
386 Grand St., Brooklyne. Ji 
randasi Kings County ligoni
nėje. Jos liga — skaudulys 
galvoje, viduje.

Šiuų tarpu ligonė Kriaučiū
nienė susilaukė kiek malones
nės prošvaistės, nes praeitą 
sekmadienį, rugpj. 29, sugrįžo 
8-niom dienom jos sūnus, Pet
ty Officer 3rd Class jūreivis, 
Jonas Kriaučiūnas, iš Klon
dike, Alaska. Jis gavo iš tar
nybos paliuosavimą šiam trum
pam laikui dėl motinos ligos.

N. Kriaučiūnienės draugai 
ir pažįstami prašomi ją aplan
kyti. Ji randasi Kings County 
Hospital, Ward B-51.

Linkime N. Kriaučiūnienei 
greitai nugalėti ligą, o jos sū
nui Jonui ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

Rep.

Stampos ir Punktai
Iškeiskite Gazolinos Kuponus

Gazolinos kuponai B ir C 
nebus tinkami vartojimui po 
antradienio pusiaunakčio, rug
sėjo 1-mą. Kurie manote juos 
vartoti po 1-mai, iškeiskite 
savo lokalinėse “rationing 
boards” ant naujų kuponų.

Jeigu nežinote savo arti
miausio “boardo,” Brooklyne 
telefonuokite: MAin 4-8575, 
Queens—IRonsides 6-6300.

Raudonos stampos su raidė
mis U, V ir W. netenka ver
tės su Ima rugsėjo. Stampos 
su X ir Y geros ir bus gero
mis iki spalių 2-ros. Stampa 
Z įeis galion rugsėjo 5-tą ir 
po to pradėsime imti ir tre
čios knygelės.

Mėlynos stampos R. S. ir 
T geros dabar ir iki rugsėjo 
20-tos.

Cukraus stampos 14, 15 ir 
16 geros iki spalių 31-mos 
pirkimui su kožna po 5 sva
rus cukraus.

Susižeidė Vincas 
Lukoševičius

•Rugpjūčio 26 d. susižeidė 
Vincas Lukoševičius, Scholes 
keptuvės savininkas. Jis nešė 
kibirą vandens per keptuvę, 
paslydo ir taip smarkiai vir
to, kad visiškai prisitrenkė. 

[Daktaras mano, kad galėjo 
jam suskilti šonkauliai, nes 
ligonis skundžiasi didelių šo
no skaudėjimu. Guli savo na
muose.

RANDAVOJIMAI

I
Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys, 1 ar 2 asmenim. Gali naudotis 
virtuve, garu šildomas, karštas van
duo dieną ir naktj. Kambarys su 3 
langais ir yra visi patogumai. 
Kreipkitės vakarais nuo 5:30 šiuom 
antrašu: 9415 — 86th Ave., Wood
haven, N. Y. Išlipkite ant Woodha
ven Blvd, stoties. (205-207)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys merginai 

pas lietuvių Šeimą Williamsburgo 
sekcijoj, prie B.M.T. linijos. Pagei
daujama, kad kambarys būtų apšil
domas. Rašykite: E. and C., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(204-205)

Reikalinga senyva moteriškė pri
žiūrėjimui 3 metų vaikučio. Valgis, 
kambarys ir $2 į dieną mokestis. 
Nieko daugiau nereikia daryti tik 
prižiūrėti kūdikj. Jonas Stripeikis, 
1354 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y.. (204-206)

SUSIRINKIMAI
LAISV2S VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iŠ anksto prisirengti 
Ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)

Dvylikoje apylinkių Brookly- 
ne, prisitaikant daugiausia prie 
tų vietų, kur žmonės turi dar
žus, įsteigta kepavimo stotys su 
moderniškais įrankiais ir pa
tyrusiomis darbo vedėjomis. Į 
tas stotis daržovių-vaisių au
gintojai gali nusinešti savo pro
duktus susikenuoti, arba gali 
nueiti pasižiūrėti, pasimokinti.

Aišku, nprint nusinešti ke
nuoti, pirmiau reikia nueiti ir 
susitarti dėl laiko, nes kenavi- 
mo stotyse, kaip ir bile kurio
je tvarkiai vedamoje įstaigoje, 
darbas turės eiti planingai.

Stočių įsteigimu pasirūpino 
Civilinių Apsigynimas. Mrs. 
Maurice B. Rich, CDVO vice
pirmininkė, paskirta vyriausia 
tų' centrų organizuotoja, taipgi 
duota jai grupė pagelbininkių.

Pirmosios trys stotys atsida
rė pereitą savaitę ir jose buvo 
pilna šeimininkių, kaip bičių 
avilyje, sako tų centrų vedėjos.

Ko Reikia Nusinešti?
Prašome jsitėmyti: Keliavi

mo stotyse yra didieji puodai— 
pressure cookers, patys ge
riausi sėkmingam kenavimui, 
bet stiklines, medžiagas ir 
smulkmenas reikia nusinešti sa
vo.

Reikalingi prie .kenavimo 
smulkūs įrankiai maždaug yra 
tie: stiklinės, guminės rinkutės 
stiklinėms, gabaliukas merliaus 
(cheese cloth), puodų ranke
noms suimti skepetaitės, dide
lis ir mažas šaukštai, žirklės, 
mieruojamasis puodukas, kvor- 
tinė miera, koštuvas, lėkšta blė- 
ta ar puodas, uzbonas ar dide
lė leika ir pjaustymui lentelė.

Stotys Randasi:
žydžių moterų įstaigoj, 227 

Brighton Beach Ave., vedėja 
Mrs. Irene Schneiderman.

Luteronų bažnyčios patalpo
se, Avenue P ir 12th St., ve
dėja Mrs. Tessie Wapnich.

St. Finbar’s parapijos patal
pose, Bath Ave. ir Bay 20th 
St., priežiūroje kunigo Thomas 
Scanlon.

Kings County Lighting Co., 
6740 4th Ave., vedėja Mrs. Ma
rion Feddersen.

YMHA patalpose, 50th St. 
ir 14th Ave., Dr. Samuel J. 
Morrison priežiūroje.

Young Isrąel namuose, 1252 
Coney Island Ave., vedėja Mrs. 
Louis Sternberg.

Community Reform Temple, 
1010 Ocean Ave.; rabino Feifer 
priežiūroje.

Holy Innocents bažnyčios pa
talpose, Beverly Rd. ir E; 17th 
St., vedėja Mrs. Louis Stern
berg.

YMCA patalpose, 570 Jamai
ca Ave., East New Yorke, ve
dėja Mrs. John Kelly.

YMHA patalpose, 645 Shef
field Ave., East New Yorke, 
priežiūroje Mr. Nat Azaron.

Patariame šį sąrašą išsikirp

ti ir pasidėti, nes gali jo reikė
ti jums ar jūsų draugėms.

žinoma, turinčioms reikia
mus puodus ir mokančioms dar
bą bus parankiau kenuoti na
mie, negu neštis į tuos kena
vimo centrus. Bet neturinčioms 
puodų ar pakankamai prakti
kos, kad ir daugiau vargo neš
tis reikmenis į stotį ir atgal, bet 
ant galo išeis naudon sutaupy- 
mu kai kurių produktų, kurie 
spėliojimais vaduojantis, suke- 
navus gali sugesti.
Dčlko “Pressure Cooker’iais” 

Geriau Kenuoti?
Pressure cookeriai (spaudi

mu virimas) yra ypatingai 
svarbūs kenavimui neturinčių 
rūgšties produktų, kurių daug 
sugenda kenuOjant paprastu 
būdu. Jie taipgi labai reikalingi 
kenavimui mėsos.

Be to, kenavimas su “pres
sure cooker’iu” sutaupo valan
dų valandas laiko turint kenuo- 
ti tokias daržoves, kurias reikė
tų virinti po dvi ir tris valan
das paprastu virimu, karšto 
vandens maudynėje. Pavyz
džiui :

Asparagai verdami su “pres
sure'cooker’iu” 30 iki 35 minu
čių, o paprastu virimu 3 va
landas. Tokia pat laiko norma 
“snap binzams” žaliesiems ir 
geltoniems,taipgi “Įima bin
zams.”

Visokiems lapams užtenka 
valandos laiko “pressure coo- 
keryje,” kuomet paprastai ke
navimui turi būti verdami 3 
valandas.

Iš atžvilgio į saugumą pro
duktų ir taupymą laiko, kena
vimo centrų apylinkėse gyve
nančioms šeimininkėms verta 
neštis į juos kenuoti sunkiau 
išlaikomus ir ilgo virimo rei
kalaujančius produktus.

Dar Pastabėle
Šeimininkėms, ypatingai pir

mu kartu kenuojančioms, dar 
svarbu nesumaišyti laiką viri
mo produktų tuojautiniam var
tojimui nuo virimo ilgam lai
kymui. Pavyzdin, špinakai bū
na skaniausi valgyti virus .ko
kias 3-5 minutes, bet tokiais 
sukenuoti jie tikrų-tikriausia ei
tų į bačką. Kornus valgymui 
tuojau užtenka virti nuo 7 iki 
15 minučių, o kenavimui reikia 
kelių valandų ir laibai gero pa
sisekimo. Ekspertai iš viso ne
pataria kornų kenuoti namie, 
geriau džiovinti.

Nudūrė Meiluži
Barnyje dėl pinigų, Mar

garet Doe, gyvanašlė Pacifi- 
ke dingusio be žinios kario, 
nudūrė peiliu savo meilužį 
Thomas Judge savo apart- 
mente, 41-00 43rd Ave., Sun
nyside.

Teisine Už Lupikavimą
Aštuoni Harlemo prekybi

ninkai pereitą ketvirtadienį 
buvo pašaukti teisman už 
ėmimą virš-lūbinių kainų. Ke
turi nuteisti, o kitų 4 byla ati
dėta.

Vienas iš tų, savininkas vai
stinės, 128th St. ir 8th Avė. 
nuteistas pasimokėti bausmės 
$40, o kiti trys, bučeriai, nu
bausti po $25. Jų biznio vie
tos randasi 2138, 2058 ir 2383 
Eight Ave.

Vaistininkui dadėjo $15 
daugiau ne*gu kitiems dėl ne- 
išstatymo matomoj vietoj lu- 
binių kainų.

Jono Putino, nuo 308 Stan
hope St., Brooklyn, sūnus iš
vyksta tarnauti Dėdės Šamo 
armijon. Laimingo pasisekimo 
tau, Putinuk.

Nečiunskaitė — Jankauskie
nė, nuo 319 So. 4th SL, Brook
lyn, susilaukė sūnaus. Tėvai 
džiaugiasi, kad susilaukė to
kio sveiko sūnelio, bet biskis 
nusiminimo, kad naujagimio 
tėvas Kazys Jankauskas rug
sėjo 1 turi išvykti į Dėdės 
Šamo armiją. Tačiau turi vil
tį, kad Jankauskų pavardė 
neišdils, net jeigu jam reikė
tų ir galvą paguldyti už de
mokratiją, nes lieka jo sūnus.

Kriaučių kontraktorius A. 
Lapašauckas sunkiai susižei
dė kairės rankos pirštą. Iš tos 
priežasties atlieka savo kas
dieninius darbus 4zaug lėčiau.

j C. N.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

SUSIRINKIMAI
šį ketvirtadieni, rugsėjo 2-rą 

jvyks LDS 14 ir ALDLD 138 kuo
pos susirinkimas, 8-tą vai. vakare, 
Rusų Name. Visi nariai būkite!

(205-7)

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

Darbininkų Įstaiga
SALfiS dėl Bnlių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PauKŠtienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventes© •
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

C............... ......

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši 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 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
ui $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
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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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

$ i O O. i ★ ★ ★ i i ★ i ♦ it 1
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA PARŽ 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

MATTHEW P. BALLAS
t

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI




