
KRISLAI
Nepaprastoji Diena.
Nukryžiuota Tauta.
Mussolinizmas ir Smetoniz- 

mas.
Jie ir Vėl Kals Pančius.

Rašo R. Mizara.

Rugsėjo 8 diena pasiliks žmo
nijos istorijoje nepaprasta die
na. Tą dieną buvo oficialiai pa
skelbta, kad Italija besąlyginiai 
pasiduoda.

Lygiai 12:30 v. p. p. (Niu
jorko laiku) generolas Eisen- 
howeris per radiją pareiškė pa
sauliui, kad jo patiektaisiais 
dėsniais Italija liaujasi karia
vusi prieš Jungtines Tautas, 
kad ji išsitraukia/ iš karo prieš 
mus.

Tuosius dėsnius, sakė mūsų 
generolas, užgyrė Didžiosios 
Britanijos, Jungtinių Valstijų 
ir Sąjungos Sovietinių Socija- 
listinių Respublikų vyriausybės.

Šitaip vienas antrojo pasau
linio karo aktas užsibaigė!
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3,000 Talkininkų Lėktuvų 
Pleškino Nacių Karo 
Punktus Francijoje

AMERIKIEČIAI IŠTAŠKĖ 
NACIŲ ATAKAS TIES 
NEAPOLIU, ITALIJOJ

Atvadavę Bachmačą, Sovie
tai Žygiuoja Artyn Kijevo 

Ir Dniepropetrovsko
Skaitytojas prašomas įsidė

mėti vieną būdingą dalyką:
Nuo to laiko, kai Mussolinis 

užgrobė Italijos Valdžią, kada 
toje nelaimingoje šalyje įsigalė
jo fašizmas, mes nuolat ir nuo
lat skelbėme, jog fašizmas yra 
didžiausias kiekvienos tautos 
priešas; jog kiekvienas pado
rus žmogus, savo tautos patri- 
jotas, privalo prieš fašizmu ko
voti, kaip prieš didžiausią pa
baisą, kaip prieš didžiausį pa
vojų.

Mes tai rašėme per mūsų 
spaudą, mes tai kalbėjome nuo 
estradų, mes tai sakėme viso
kiuose susitikimuose su žmonė
mis.

šiandieninė Italijos tragiško
ji padėtis aiškiai parodo kiek
vienam, ką fašizmas gali tautai 
duoti.

T Italijos fašizmas prarijo mi
lijonus žmonių gyvybių. Jis 
pražudė tąsias kolonijas, kurias 
Italija buvo užkąriavusi. Jis 
atstūmė italų tautos kultūrą il
giems metams. Jis sugriovė 
Italijos ūkiškąjį gyvenimą. Jis 
sugriovė kitų tautų ūkiškąjį 
gyvenimą.

Ir po to visko itališkasis fa
šizmas susmuko, kaip pašautas 
žvėris, ir šiandien nuo dvokian
čiojo fašizmo lavono Italija 
bando pabėgti, kaip nuo šlykš- 
Čiausios padlienos!

Bet pabėgti nėra jau taip 
lengva!

Mūsų, lietuvių tauta taipgi 
prisivalgė tos pačios pviklios 
košės — fašizmo.

Smetona bandė pamėgdžioti 
Mussolinį. Jis bandė “apsaugo
ti Lietuvą nuo komunizmo.” Jis 
plėšė ir draskė mūsų tautos 
krūtinę per keturioliką metų. 
Jis tampė ją už plaukų ir raižė 
jai iš nugaros diržus. Jis ban
dė ją laikyti kalėjime ir nesi
drovėjo imtis už šautuvo ir 
šaudyti geriausius josios sūnus.

Bet mūsų tėvų žemė išspyrė 
lietuviškąjį Mussolinį 1940 me
tais ir pradėjo naująjį gyveni
mą, užtikrinantį kiekvienam 
trokštančiam dirbti naudingą 
darbą asmeniui laisvę ir ger
būvį.

Ir jeigu mūsų tėvų žemę, 
Lietuvą, okupavo brutališkasis 
Vokietijos žvėris, Mussolinio 
sėbras Hitleris, tai žinokime, 
kad toji okupacija tėra tik lai
kina :Lietuva ir vėl bus laisva, 
atsikels iš griuvėsių ir bus lai
minga, graži, kokia ji niekad 
savo istorijoje nėra buvusi!

Bet šis dalykas veda prie ki
to : štai dar ir šiandie Amer. 
randasi lietuvių, .kurie eina iš
vien su smetonininkais, su fa
šistais, ir dirbą, kad po karo 
mūsų tauta ir Vėl būtų supan
čiota fašistiniais pančiais.

Turiu kalvoje t. v. Pitts- 
burgho konferenciją, kurią su
darė tūli “demokratai” iš vien 
su visokio plauko smetoninin
kais, su fašistais ir anti-semi- 
tais! Jie ten : visi išvien bjau
riojo mūsų.: talkininkę Tarybų 
Sąjungą! Jie , ten melavo ir 
pliovojo, kaip‘melavo ir/pliovo-

London. — Šimtai Ang
lijos ir Amerikos karinių ir 
transporto laivų ir motori
nių valčių dare didžius įsi
veržimo pratimus - manev
rus Anglų Kanale, poros 
desėtkų mylių pločio są
siauryje tarp Anglijos ir 
Francijos. Šie įsiveržimo 
Europon pratimai įvyko, 
taip sakant po pat gerklė
mis nacių didžiųjų kanuo
lių, sustatytų šiaurinėse 
Francijos pakrantėse.

Šimtai Talkininkų lėktu
vų skraidė virš manevruo
jančių savo karinių ir tran
sportinių laivų; bet vokie
čių lėktuvai visai nemėgino 
pulti didžiulių Amerikos ir 
Anglijos jėgų.

Tuo pačiu laiku bent 3,- 
000 Talkininkų bombąnešių 
ir lengvųjų lėktuvų pleški
no vokiečių prieplaukas, 
fortus ir kanuolių baterijas 
šiaurinėse Franci!os pa
krantėse ir ardė priešų lėk
tuvų stovyklas, fabrikus ir 
geležinkelių stotis Pary
žiau srityje ir kitur Fran
cijoje. Amerikos lakūnai 
triuškino vieną didelį oriai-

Būrys Italijos Karo 
Laivų Pabėgo į Tal

kininkų Uostą
London, rugs. 10. — Trys 

Italijos karo didlaiviai, 
kiekvienas po 35,000 tonų, 
ir būrys šarvuotlaivių ir 
naikintuvų pabėgo iš La 
Spezios (šiaurvakarinėje I- 
talijoje) į vieną Talkininkų 
uostą, kaip pranešė Romos 
radijas. Jie ištrūko nuo na
cių, kurie tykojo tuos karo 
laivus užgrobti. Supranta
ma, kad Anglijos karo lai
vai saugojo šiuos italų karo 
laivus kelionėje iš Spezios.

Tikimasi, kad tie Italijos 
laivai eis talkon Amerikos 
ir Anglijos karo laivam 
prieš Hitlerį. Stinga žinių 
apie keturis kitus italų ka
ro didlaivius.

Vokiečiai Nuskandinę Du 
Italijos Karo Laivus

Berlyno radijas gyrėsi, 
kad naciai oro bombomis 
nuskandino vieną didįjį ita
lų karo laivą ir vieną šar
vuotlaivį iš tų karinių lai
vų, kurie atakavo vokiečių 
laivus jūrose ties Italija.

Naciai pasakojo, būk tūli 
Italijos laivai kovoją išvien 
su vokiečiais.

jo Mussolinis, Smetona, ir kaip 
meluoja Hitleris ir Goebbel- 
sas!

Jie neša nelaimę mūsų tau
tai.

Saugokitės jų!

vių motorų fabriką arti Pa
ryžiaus. Per dieną buvo su
naikinta 17 vokiečių lėktu
vų, o Talkininkai neteko 10 
lėktuvų.

Gandai apie Italijos 
Karaliaus Pasitraukimą

Roma, rugs. 10/— Italų 
žinių agentūra Stefani pa
skelbė, kad pasitraukęs Ita
lijos karalius Viktoras Em- 
manuelis, pavesdamas sos
tą savo sūnui Umbertui. 
Panašūs pranešimai paskli- 
'do ir iš Šveicarijos.

, Paskui ta pati Romos ži
nių agentūra užginčijo ka
raliaus pasitraukimą.

Sosto įpėdinio Umberto 
pati su vaikais persikraus
tė Šveicarijon.

Berlynas Sako, kad Italy 
Karalius Tikrai Pasitraukė
Berlyno radijas, atmes

damas užginčijimus, užreiš- 
kė, kad Italijos karalius 
Viktoras Emmanuelis tik
rai pasišalinęs nuo sosto.

Pustuzinis Italą Laivą 
Jau Anglą Globoj

London, rugs. 10. — Iš
trūkę nuo vokiečių, atplau
kė į Gibraltarą ir pasidavė 
anglams šeši kariniai Ita
lijos laivai: du šarvuotlai
viai, du naikintuvai ir du 
lėktuvlaiviai.

Ar Mussolinis Atiduotas 
Talkininkam?

y Italų Milano laikraštis 
Corriere Della Sera prane
šė, kad dabartinė Italijos 
valdžia atidavus Mussolinį 
Talkininkams ir jis jau esąs 
pergabentas į šiaurių Af
riką. Pranešimas dar oficia
liai nepatvirtintas.

Hitleris Paskelbęs Mussoli-1 
nį Italų Valdovu

Pranešama, kad Hitleris 
paskelbęs Mussolinį galva 
naujos italų fašistų val
džios, kurią naciai įsteigė 
šiaurinėj Italijoj.

PERGALIU SVEIKINIMO GRIAUSMAI MASKVOJ
Maskva. — Rašo P. Cvir

ka:
• Tik keletas dienų tebuvo 

praėję po džiugaus saliuto, 
kuomet Maskva griausmin
gomis kanuolių salvėmis 
sveikino Raudonosios Ar-

šiaur. Afrika, rugs. 10.— 
Penktoji Jungtinių Valstijų 
armija įsiveržė į Neapolio 
sritį, pietiniai - vidurinėje 
Italijoje. 'Amerikos kovūnai 
krantan išlipo iš šimtų Tal
kininkų laivų ir motorinių 
valčių. 

f

Vokiečiai visu įnirtimu, 
kartotinai kontr-atakavo a- 
merikiečius. Bet Jungtinių 
Valstijų kariuomenė sutriu
škino penkias nacių kontr
atakas ir nubloškė priešus 
atgal. JTuo pačiu laiku ame
rikiečiai paėmė' strateginę

ITALIJA GRASINANTI
NACIAM ATVIRU KARU
Berne, Šveic,, rugs. 10.— 

Naciai užėmė Genoą, uosto 
miestą ir geležinkelių cent
rą, šiauriniai-vakarinėje I- 
talijoje.

Atplaukė stambios anglų 
laivyno jėgos į La Spezią 
uostamiestį, 75 mylios į pie
tų rytus nuo Genoa.

Eina susikirtimai tarp 
italų ir vokiečių miestuose 
ir miesteliuose pagal visą 
geležinkelį iš Milano did
miesčio į Genoa.

Pirmesni pranešimai tei
gė, kad italai nugalėję vo
kiečius Milane ir Turine, ki
tame didmiestyje šiaurinėje 
Italijoje.

Dabar gi Berlyno radijas

Didelės Talkininką 
Jėgos Plaukiančios 

1 Įsiveržt j Balkanus
Pranešimai iš Italijos ir 

Šveicarijos sako, kad milži
niškas skaičius Talkininkų 
transporto laivų, lydimi sa
vo karinių laivų ir lėktuvų, 
plaukia linkui Albanijos. 
Sakoma, kad gręsiąs tuo
jau tinis anglų-amerikiečių 
įsiveržimas į Albaniją, o 
per ją į kitus Balkanų kra
štus.

Naciai, visu galimu grei
čiu permetė dideles savo jė
gas į Albanijos pajūrius 
prieš gręsiantį įsiveržimą.

Visoj Albanijoj siaučia 
kautynės tarp italų ir vo
kiečių. Italai dar tebevaldo 
Albanijos sostinę Tiraną.

mijos^ jėgas, atėmusias iš 
vokiečių Charkovą. O rug
pjūčio 30 d. maskviečiai vėl 
išgirdo didingus miesto ka
nuolių baterijų griausmus. 
Tai jau trečią kartą rug
pjūtyje Sovietų J sostinė sa

salą už 25 mylių į vakarus 
nuo Neapolio.

Šiuos žodžius berašant, 
pranešimai iš Italijos sako, 
kad amerikiečiai visai 
trumpu laiku užims Neapo
lio didmiestį su puikiu uos
tu.

Talkininkų lakūnai degi
no ir ardė nacių lėktuvų 
stovyklas Neapolio srityje; 
nukirto žemyn devynis 
priešų orlaivius, be jokių 
nuostolių iš savo pusės.

Anglai paėmė dar vieną 
prieplaukų miestą, Pizzo 
pietinėje Italijoje.

skelbė, kad naciai, girdi, 
tvirtai paėmę į savo rankas 
visus dalykus Tutinę ir Mi
lane.

Italijos žinių agentūra 
Stefani sakė, kad nacių ar
tilerija bombardavo Routes 
priemiesčius. Berlynas gy
rėsi, kad vokiečiai užėmę 
strateginius Romos punk
tus.

Neoficialūs žinios teigia, 
jog Italijos premjeras mar
šalas Badoglio reikalauja, 
kad vokiečiai ištrauktų sa
vo kariuomenę iš Romos a- 
pylinkių, o jei ne, tai sako, 
Italija paskelbsianti atvirą 
karą prieš Vokietiją.

Naciai Puola Romą, 
Bando Nuginkluot

Italus
London, rugs. 10. — Ber

lyno radijas sakė, kad vo
kiečiai nuginklavo visus 
italus Rumunijoj. Įsakyta 
nuginkluot italus ir Graiki
joj ir Jugoslavijoj.

Pranešama, kad nacių ar
mija atakuoja Romą.

Naciai Bombardavo Romą
Roma, rugs. 10. — Bent 

vienas bombanešis praeitą 
naktį bombardavo Romą; 
užmušė tam tikrą skaičių 
žmonių ir . padarė dikčiąi 
medžiaginių nuostolių. Su
prantama, kad tai buvo vo
kiečių bombanešis.

liutavo didvyriškus kovū- 
nus, kurie laimėjo tris di
džias pergales prieš vokie
čius įsiveržėlius, atvaduo
dami Oriolo, Charkovo ir 
Taganrogo miestus, kuriuos 
priešai buvo pavertę savo

London, rugs. 10. — Rau-( 
donoji Armija šturmu atė
mė iš vokiečių Bachmač 
miestą, svarbųjį mazgą ge
ležinkelių, einančių iš Mas
kvos per Brianską į Ukrai
nos sostinę Kijevą ir iš Go
melio (Baltarusijos) į Kre- 
menčugą, prie Dniepro upės 
pietinės tėkmės. Bachmač 
stovi už 110 mylių į šiaurių 
rytus nuo Kijevo. Bet jau 
trečiadienį sovietiniai kovu- 
nai toj srityj paėmė Borz- 
nos miestą, esantį arčiau 
kaip 100 mylių nuo Kijevo.
Perkirsta Naciam Susisie

kimas Tarp 2-jų Frontų 
Maršalo Stalino įsakymu, 

Maskva dvylika salvių šū
vių iš 124 kanuolių griaus- 
tiniškai sveikino generolo 
Rokossovskio komanduoja
mą armiją, atvadavusią 
Bachmačą. Savo pareiški
me Stalinas sakė, jog Bach- 
mačas yra “lemiamas stip
rusis punktas Kijevo link
mėje.” Su šio miesto paėmi
mu raudonarmiečiai fakti- 
nai perkirto gelžkelinius 
susisiekimus tarp centra- 
linio ir pietinio vokiečių 
frontų rytiniame Dniepro 
upės šone.

Sovietų kariuomenė da
bar grumiasi linkui Priluki 
geležinkelio stoties, 80 my
lių į rytus nuo Kijevo ir 
Niežino, 75 mylios nuo to 
didmiesčio.
Atvaduota Dar šimtai Mie

stų ir Kitų Vietovių
Be Bachmačo, raudonar

miečiai tą pačią dieną at
vadavo daugiau kaip 300 
kaimų, miestelių ir miestų 
ir užmušė 4,100 vokiečių. 
Bachmačo srityje atimta iš 
priešų Nedrigailov miestas, 
20 mylių į rytus nuo Rom- 
ny geležinkelio stoties, ir 
Liudinovo miestas su gele
žinkelio stočia, 45 mylios į 
šiaurius nuo Briansko.

Į vakarus nuo atvaduoto 
Doneco Baseino sovietiniai 
kovūnai užėmė Novopav- 
lovkos, Gusarovkos ir Dob- 
ropolije miestus su geležin
kelių stotimis, o į pietus 
nuo atkariauto Stalino jie 
atėmė iš priešų Starobeševo 
ir Staraja Karan’ miestus 
su geležinkelio stotimis.
Pavojus Naciam Brianske 

ir Mariupolyje _ -
Raudonosios A r m i j os 

pulkai riečia apsupimo lan- 

tvirtumomis.
Rugpjūčio 30 d. vakare 

Maskvos baterijos, pagal 
Sovietų Sąjungos maršalo 
Stalino įsakymą, sveikinda
mos Taganrogo pergalę, sa-

(Tąsa 5-me pusi.) 

ką apie Brianską, šturmuo
dami hitlerininkus iš rytų, 
šiaurių ir pietų šonų.

Vokiečių radijas sake, 
kad Sovietų kariuomenė iš 
Azovo Jūros išlipo krantan 
į pietus nuo Stalino, taigi 
netoli Mariupolio uosto. 
Naciai gyrėsi, kad sunai
kinsią tuos sovietinius ko- 
vūnus.

Associated Press teigia,’ 
jog Raudonoji Armija šioje 
srityje per dvi dienas nu- 
maršavo 80 mylių pirmyn. 
Tarp kitko, naciai tapo iš
vyti iš Petrovskoje miesto, 
44 mylios į šiaurvakarius 
nuo Mariupolio, svarbiausio 
Azovo Jūros uosto. Iš Šios 
apylinkės " Sovietai grąsina 
vokiečiam ir Krimo pussa- 
lyje.

Anglų radijas pranešė, 
jog pirmosios r ūsų eilės” 
tiek nužygiavo pirmyn šia
me fronte, kad Sovietams 
belieka jau mažiau kaip 60 
mylių iki Dienpropetrovsktf 
miesto su milžiniška jo van-* 
den-elektros dirbykla, prie 
Dniepro upės.

Sovietai Gręsia Kitam 
Nacių Gelžkeliy Mazgui

London. —Raudonoji Ar
mija, užėmus Nikolajevką, ‘ 
pasiekė punktą tiktai už 35 
mylių nuo labai svarbaus 
Stalino - Dniepropetrovsko 
ir Charkovo - Zaporožės 
geležinkelių mazgo. Šio ge
ležinkelių centro užėmimas 
žymiai pasunkintų visą vo
kiečių padėtį Krimo pussa- 
lyje, tarp Juodosios ir Azo
vo Jūrų.

Tūkstančiai Italy Bėga iš 
Francijos j Šveicariją

Berne, Šveic. — Praneša
ma, kad italų kariuomenė 
pietiniai - rytiniame Fran
cijos kampe stengiasi prasi- 
veržt prieglaudon į bepusi- 
škąją Šveicariją. Hitlerinin
kai pastoja jiems kelią; 
siaučia kautynės tarp italų 
ir vokiečių. Bet 2,000 italų 
jau perbėgo Šveicarijon.

Australai ir Amerikiečiai 
Jau Visai Arti Lae

Australija. — Australų ir 
amerikiečių kariuomenė da- 
sigrūmė iki 2 mylių nuo 
Lae, japonų tvirtumos Nau
jojoj Guinejoj. Jungtinių 
Valstijų karo laivai bom
bardavo kitą didelę japonų 
karinę bazę Salamaua, 25 
mylios nuo Lae.

Anglai neseniai nuskan
dino 13 nacių submarinų.
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vienas lietuvis Amerikos patrijotas, 
kiekvienas lietuvis savo gimtinio, krašto 
mylėtojas ir lietuvių tautos interesų UŽ* 
tarėjas, nedarys nieko, kad pasėti neapy
kantą prieš Tarybų Sąjungą, kad nešti 
pasidalinimą į Jungtines Tautas ir tuomi 
pagelbėti Hitleriui.. Tuos, kurie tatai da
ro, aną dieną viešai Anglijos informaci
jų ministeris Bracken išvadino penkta- 
kolonistais, Jungtinių Tautų priešais.

Vienybe tarpe Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos reikalinga ne tik karo 
laimėjimui, bet ir po karo taikos palai
kymui, vpasaulio reikalų sutvarkymui ir 
vedimui, užtikrinimui visiems žmonėms 
garsiųjų keturių laisvių. To negali nesu
prasti nei Grinius, nei Grigaitis, nei Ši
mutis* nei kiti tarybininkai. Jie tai pui
kiai supranta, o tačiau sušilę skleidžia 
lietuviuose hitlerinę propagandą.

Pulk. Griniaus pranešimas Pittsbur
gho konferencijai pilniausiai pastato jį 
Brackeno apsklembtų penktakolonistų ei- 
lėsna. Mes nežinome, ar p. Grinius, kaipo 
buvęs Smetonos tarnautojas Berlyne 
'prieš karą, turi bei palaiko kokius nors 
ryšius su hitlerininkais,/ ar ne. Tai ne 
tiek svarbu: svarbu, kad jisai sušilęs 
darbuojasi nacių naudai.

Tai ką gi Grinius pasakė? Jis pasakė 
gi, ką sako visi hitlerininkai, būtent, 

d karą neapsimoka laimėti, nes, gir
di, nepaisant to, kad karą laimėsime, 
“neatrodo, kad krizė būtų baigta. Sker
sai kelio, ir tai didesniame laipsnyje nei 
1918 metais, atsistoja komunistine pro
blema, kuri mūsų Europos padangėje 
praktiškai atnaujina seną kovą tarpe 
vakarų Europos civilizacijos ir rytinio 
materialistinio nihilizmo.”

Tai beveik žodis ž.odin visa Hitlerio 
filosofija. Kaip tik šita apgavyste, tai 
yra, komunizmo, pavojum, Hitleris grū
mojo visai žmonijai, apginklavo Vokie
tiją nuo kojų iki galvos, suorganizavo 
fašistinę Ašį ir pagaliau uždegė pasaulį 
baisiojo karo liepsna. Visa padorioji 
žmonija dabar mato, kad tai buvo Hitle
rio melas ir prigavystė. Bet dar ir dabar 
Grinius drįsta viešai, ir dar Amerikoje, 
skelbti šitą Hitlerio apgavystę ir grūmo
ti ja lietuviams!

Kilsianti “komunistinė problema,” 
?rasi dėsianti nauja kovą, žinoma, ta^pe 

'arybų Sąjungos ir vakarų E/uropos. 
Vėl, žinoma, turės pakilti kitas Hitleris, 
kuris turės tai vakarų Europai vador 
vauti prieš “komunizmą,” kaip dabar va
dovauja !

O kadangi, kaip jau sakyta, Grinius 
kalbėjo Tarybos konferencijai, kuri jį 
karštai sveikino ir jo pranešimo dvasio
je priėmė rezoliucijas, tai, aišku, kad vi
sas tas tarybininkų judėjimas eina tuo 
keliu. Kai Hitleriui ir hitlerizmui ateina 
galas, tai lietuviški Griniai, Grigaičiai ir 
Šimučiai bando hitlerizmo sėklą pasėti 
tarife lietuvių.

Antras Griniaus dėsnis, tai kad isto
rinis arba amžinasis lietuvių priešas yra 
ne vokiečiai, bet rusai. Vokiečius jis visai 
pamiršta. Jis pamiršta, kad per kelius 
ilgus šimtmečius vokiečiai veržėsi Lie
tuvon ir ją plėšė ;, nė žodžiu jis neprisi
mena apie lietuvių tautos kovas su kry
žiuočiais ir gražiai nutyli garsųjį Žalgi
rio mūšį, kuriame lietuviai, rusai, Ukrai
nai ir lenkai išvien supliekė vokiečius. 
Visa tai Grinius išbraukia iš lietuvių 
tautos ir Europos istorijos, nes tatai da
bar minėti prieštarautų hitlerininkams. 
Tatai dabar rodyti lietuviams reikštų 
ginti lietuvių tautą ir padėti šį karą lai
mėti. To gi nenori Grinius ir tarybinin
kai. Tam jie griežtai priešingi. Ar jfe 
nesako, kad jie dreba iš baimės girdėda
mi Raudonosios Armijos laimėjimus 
prieš nacius rytų fronte?

Girdi, XIV šimtmetyje Maskva bandė 
lietuviams “įskiepyti pravoslaviją,” o 
šiandien tai -reiškia,, ne mažiau įžuliu 
bandymu, lietuviams įskiepyti komuniz
mą'1 Todėl, žinoma Lietuvai ne pakeliui 
su Tarybų Sąjunga šiame kare ir po, ka
ro.. Todėl reikia,, kad karą laimėtų hit
lerinė Vokietija. Tokia išvada.

Ta lietuvių kova, pareiškė Grinius, 
(itik įpusėta. Manding sunkesnės dienos 
Lietuvą dar laukia ateityje.” Taigi, lie
tuviams reikia kaustytis naujoms ko
voms, naujiems, karams. Juo ilgiau Hit
leris , laikysis, tuo daugiau nusialins 
Amerika* Anglija • ir Sovietų Sąjunga 
(nęs tik jos visos išvien karą laimės !ar 
pralaimės),, tuo. bus lengviau lietuviajns

l*autų, kurstymu lietuvių prieš Tarybų paskui laimėti kovą!. *
Sąjungą — didžiąją Amerikos talkininkę. Tai šitokias pro-hitlerines provbkaęL 
Šiame kare prieš hitlerinę Vokietiją ir jas pulk. Grinius, buvęs, Smetonos, agęn- 
fa&zmą. Kam kitam rūpėtų apmeluoti ir tu Berlyne ir turėjęs puikius ryšius su
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Iškasė Sau Duobę
Hitleris ir jo pakalikai visuomet dėjo 

'didžiausias pastangas suskaldyti-pada- 
linti Jungtines Tautas. Dar ir dabar jo
jo agentai tebesidarbuoja sušilę, kad 
pasėti nesusipratimą tarpe Sovietų Są
jungos ir Amerikos-Anglijos. Bet to tik
slo jie nepasiekė ir reikia tikėtis, kad 
niekados nepasieks.

Tačiau Hitleris, bekasdamas duobę 
Jungtinėms Tautoms, ją iškasė fašisti
nei Ašiai. Fašistinė Ašis faktinai jau 
subyrėjo. Italijos jau nebėra. Fašistinė 
Italija jau mirė, tapo išmušta iš karo. 
Galima tikėtis, kad didelė dalis italų da
bar įsitrauks aktyvėn kovon prieš vo
kiečius. Naciams Italijoj turės pasidary
ti karšta. Ne tik Talkininkų armijos, bet 
ir Italijos žmonės juos gaudys, ir nai
kins, kaip žiurkes.

Sekr. Hull ir Argentina
Kiekvienas nuoširdus Amerikos patri- 

jotas pasveikins Rooseveltą už puikų 
antausį Argentinai. Valstybės Sekreto/- 
riaus Cordell Hull atsakymas Argenti
nos diktatoriui Ramirez padrąsins visus 
karo šalininkus Pietinėje Amerikoje,

Argentina negaus jokios paramos for
moje Lend-Lease. Ji tebėra nenutraukus 
ryšių su Vokietija. Jinai tebeflirtuoja su 
Ašimi. Todėl negaus iš Jungtinių Valsti
jų nei karo įrankių, nei amunicijos., Taip 
pareiškė sekr. Hull.

............. ■>■>•< »■

Tarybininkai — Lietuvių Tautos 
Duobkasiai

Vakar šioje vietoje kalbėjome apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos pittsburgi- 
nės konferencijos anti-demokratinę, fa
šistinę procedūrą. Įrodėme, kad suva
žiavę delegetai negavo jokios progos nė 
Išsižioti. Jiems buvo įsakyta ir jie turėjo, 
kelti rankas vienbalsiai už viską, ką 
Grigaitis ir Šimutis jiems iškepę paki
šo.

Dabar pakalbėsime apie tos konferen
cijos dvasinę arba politinę pusę. Iš tos 
pusės ji buvo tokia, kokią mes spėjame 
prieš konferenciją. Jinai buvo perdėm 
nukreipta prieš Tarybų Sąjungą, prieš 
lietuvių tautos geriausius interesus. 
Nors pats Smetona konferencijoje neda
lyvavo, bet konferencijai politines gaires 
nustatė Smetonos agentai — Žadeikis, 
Daužvardis, Grinius. Jie buvo priimti ir 
traktuojami kaipo “Lietuvos atstovai”, 
nors jie atstovauja tiktai Smetoną. Gri
nius
Žadeikis ir Daužvardis Amerikoje atsto
vavo Smetonos vyriausybę. Taigi* Ame
rikos Lietuvių Taryba veidmainiavo* kai 
sakė* kad jinai su Smetona jokių reika
lų neturi, jokių instrukcijų iš jo bei jo 
agentų neima, kad jinai nesidarbuoja už 
Smetonos ir smetonizmo, sugrąžinimą 
Lietuvon, ir kad ji norinti laisvos demo
kratines Lietuvos. Pittsburgho konfe
rencija Tarybos lyderius labai gražiai

ne atstovauja tiktai bmetoną. u 
buvo Smetonos agentu Berlyne,, o

Konferencijai politines gaires, nustatė 
pulk. Grinius* Lietuvių Tautinės Tary
bos pirmininkas, savo ilgam pranešime. 
Tą Griniaus pranešimą klerikalai, sanda- 
riečiai ir menševikai vadai skaitė tokiu 
svarbiu, tokiu pamatiniu, jog ten pat tu
rėjo atsispausdinę knygutes formoje ir 
delegatams išdalino parsivežti namo ir 
persiimti jojo dvasia.

Griniaus gi pranešimas perdėm pro
vokatoriškas. Garmąs daiktas, kad prie 
jo paruošimo bus prikišęs nagus koks 
Hitlerio agentas, nes tik Hitleris šian-rpy

MMI

'Konferencija ^Parėmė” Amerikos Karo 
Pastangas ir Lietuvos Žmones

Šaukiant Amerikos lietu- Pakštas tikrino, kad Ame- 
vių organizacijas siųsti de
legatus į Pittsburgho kon
ferenciją ir kaulijant jai 
aukų buvo sakoma, kad ji 
būsianti paramai karo pa
stangų ir nukentėjusių nuo 
karo Lietuvos žmonių.

Atidarant konferenciją, 
rugsėjo 2 d., taip pat buvo 
pakartota, būk konferencija 
esanti sušaukta dviem svar
biem tikslam: laimėti šį ka
rą ir padėti išlaisvinti Lie
tuvą. Visi kiti dalykai esą 
mažmožiai, sakė kalbėtojas.

Kol buvo konferencijoj 
amerikiečiai garbes svečiai: 
senatoriai James J. Davis 
ir James M. Tunnell, taip
gi Pittsburgho majoro ra
štines atstovas pulk. E. A. 
Fairley — atrodė, kad gal 
ši konferencija ištikro ką 
nors veiks už karo laimėji
mą, prieš nacius.

Tai buvo laikotarpis, ku- 
riuomi konferencijos pirmi
ninkas Leonardas šimutis, 
kunigų Draugo redakto
rius, kalbėjo, apie išpirkimą 
per lietuvius 10 milionų 
dolerių vertės karo bonų, o, 
“jo ekscelencija” p. žadei- 
kis savo gana bešališkoj 
prakalboj prie jos dar su
šuko angliškai: “Help, to 
win the war first.”

Garbės svečiams išėjus, 
prasidėjo tas menamasis 
“gelbėjimas laimėti karą.” 
Jis pasireiškė sekamų ir ei
lės čia neminimų smulkes
nių kalbėtojų prakalbose, 
sakytose per dvi dienas, iš
reiškusiose žemiau paduo
tas mintis. . v...

— Rusai, visai negalėtų 
kariauti, jeigu ne Jungtinių 
Valstijų jiems parama, — 
šaukė “jo ekscelencija” Pu
sta, estonas. Jo garbei ir 
prakalbos užgyrimui konfe
rencijos pirmininkas užsakė 
delegatams šaukti “Valio!”

Lietuvių Tautinės Tary
bos specialis įgaliotinis ir 
Pabalti jos Tautų Tarybos 
generalis sekretorius Kazys

Per ištisus metus rusai 
vežę lietuvius prie ledinuo
tojo vandenyno ir dar ne
spėję išvežti, tad “prieš iš
sidanginant” pradėję “rink
ti visus pa t ri jotus” ir taip 
daug jų surinkę, taip daug 
jų prikimšę į kalėjimus, 
kad Lukiški© kalėjime ka
liniai negalėję apsiversti lo
voje. Gi Sibiro šiauriai esą 
nusėti kalinių stovyklomis. 
Augmenys ten neaugą ir 
maisto negalima esą užsi
auginti. Augančios tik “ma
žytės pušelytės,” su kurio
mis rusai nežinoję kas da
ryti, tik kalinys jos vyras 
“išradęs”, kad spyglius ga
lima išvirti ir jų sriubą 
vartojant išlikti nuo cingos, 
dėl kurios, girdi, visi lietu
viai būtų gyvi subyrėję į 
šmotelius. Ta sriuba sulai
kiusi “gyvą kūną nuo Iri
mo.”

Kaliniai esą priversti 
dirbti sunkius darbus ir be 

i jokių įrankių, nes ir patys 
i rusai ten neturį jokių įran
kių, nemokėję pasidaryti, 
su nagais anglį kasę (prieš 
kelias minutes ponia buvo 
sakiusi, kad rusai ten visai 
negyvena dėl klimato žiau
rumo).

Bulvių ten per . du metu 
nematę, o duonos pasirody
mas būdavęs didele švente.

Fašistiniai kaliniai jokių 
teisių neturį. Neturį nė sa
vo vardo, tik numerį. Net 
ekscelencijomis nieks neva
dina.

Kiti buvo surakinti vago
nuose ir nuvežti toliau į 
pietus ir ten reikią dirbti 
už duoną. Bet tenykštės1 
mongolės esančios taip

rikos kariuomenė turi a.t- 
steigti (jų spalvos) Lietu-\ 
vą. Stalina jis lygino su' 
Hitleriu, tautų smaugiku. 
Grigaičio - Šimučio - Gri
niaus - Januškio bendram' 
fronte jis mato įgyvendini
mą “visų pažiūrų lietuvių 
svajonių - svajonėlių.”

Ponas Budrys, taręs porą 
sakinių apie Vokietijon ve
žamus Lietuvos žmones, to
liau užkalbinėjo delegatus, 
kad rusai esą didžiausi kal
tininkai. Jie užtikrinę Bal
tijos valstybių pareigūnams 
neliečiamybę, bet greit išve
žę į Sibiro tundras. Norin
čius pripažinti Lietuvos 
žmonėms teisę apsispręsti, 
ponas Budrys priskaitė prie 
norinčių “Lietuvos laisvę 
parduoti.”

“Karo laimėjimui,” kaip 
jis suprantamas šios konfe
rencijos vadų, ypatingai 
bus pasitarnavus ponia De
venienė.

— Per skausmus ir kan
čias, badą ir šaltį, — šaukė 
ponia Devenienė, — Lietu
vos žmonės maldauja mūs 
pagalbos. Ar gelbėti nuo 
barbarų nacių? Ne, anaip
tol. Gelbėti nuo rusų.

Tiesa, “strip tease” juo
stelės kiekyje buvo panau
doti ir vokiečiai. Esą, jie 
toki pat okupantai, kaip ru
sai. Bet vokiečiai greit už
miršta. Kas kita su tais 
baisuolias rusais.

Rusai išvežę apie 200,000 
geriausių Lietuvos žmonių 
su kas dešimto pažymėji
mu mirčiai tik dėlto, kad 
rusams k reikėję ' didesnių 
plotų žemės. Ji labai, labai 
norinti pasakyti ką nors kvailos, kad ten nuvežtos 
gražaus apie tuos talkinin-' 
kus “bendro reikalo, ne 
bendrų idėjų”, bet negalin
ti. Per apie keturis mėne
sius jinai Lietuvoje mačiu
si pilna rusų, mongolų, “ki
lusių iš Sibiro” ir žinojusi, 
kur jai reikėsią atsidurti. 
Visur mačiusi tik kraują.

gudrios ponios lietuvės ga
linčios gyventi be darbo, 
jeigu tik turinčios mongo
le! duoti kokią pigią bliz
gančią špilką ar margą ska
rą. Pinigų esą neverta siųs
ti, nes nedirbančiam duo
nos nei už pinigą neparduo
da.

Norvegai demonstruoja prieš savo pavergėjus hitlerininkus, čia parodoma vie
na mokykla, kurioj vokiečiai laiko apgyvendinę iš Franci jos atgabentus darbinin
kus. Norvegai tiems pavergtiems, darbininkams simpatizuoja ir susirinkę prie mo
kyklos šaukia prieš okupantus. \

hitlerininkais, Pittsburgho konferenci
joj skelbė ir jam konferantai karštai plo
jo.

Ar gali būti kas nors šlykštesnio ir pa- 
vojingesnio lietuvių tautai, kaip šita ta- 
rybininkų propaganda? Tiktai hitleri
niai provokatoriai gali šiandien raginti 
lietuvius ruoštis nešiotis peilį kišeniūje 
įr jį taikytį.yus.ų tautai, kuri, kartu su

kitomis Sovietų Sąjungos tautomis, po 
šio karo bus vienas iš pagrindinių akme
nų, ant kurių ne (tik Europoje, bet vi
same pasaulyje pasirems taika ir švie
sesnis gyvenimas visų tautų žmonėms. 
Tokią filosofiją gali šiandien propaguo
ti tiktai lietuvių tautos duobkasiai. To
kiais duobkasiais šiandien ir pasirodo 
Grigaičiai, Žadeikiai, šimučiai, Griniai, 
Pfunskiai ir visa ta piktoj; veislė.

rūsiai šaukė, kad šios kon
ferencijos ir jos paliktos 
tarybos pareiga tol min
džioti mūsų krašto vyriau
sybės įstaigų grindis, kol 
vyriausybė išreikalaus iš 
Sovietų Sąjungos leidimą 
ten veikti smetonininkų už
gimtiems komitetams, per 
kuriuos jie galėtų ten siųs
ti viską be cenzūros. Dabar, 
sako ji, neapsimoka ten 
nieko siųsti, nes rusai vis
ką cenzūruoja.

Greta manęs sėdinčios 
dvi delegatės pusbalsiai kal
bėjosi:

— Kas tas per daiktas, 
kuris būtų reikalingas pa
laikymui išbadėjusių lietu
vių gyvasties ir kuris bjo- 
tų cenzūros?

— Nežinau ir aš. Kas čia 
juos supras?

Patraukiusios pečiais mo
terys nukreipė kalbą į ki
tas sritis vieton kvaršinti 
sau galvą nesuprantama 
poniška kalba.

Sekusi po ponios prakal
bos kun. Končiaus kalba- 
raportas daugiausia lietė 
Kunigų Vienybės atkarto ti
nus trypimus po Raudono
jo Kryžiaus ir Valstybės 
Departmento įstaigas rei
kalauti įsteigimo Sovietų 
Sąjungoj tokių smetoninin- 
kam« necenzoriškų įstaigų. 
Bet Amerikos vyriausybės 
įstaigos atsakiusios dabar 
negalinčios nieko padėti, 
nes dabar — karas, sąly
gos...

Dabar esą neapsimoka 
“badaujantiems” pagalbos 
siųsti, nes ant visko esą 
uždėti didžiausi muitai, 
taipgi siuntiniai galį žūti...

Kun. Maciejauskas iš 
Los Angeles graudeno dele
gatus pasakaite apie savo 
seserį, 73 metų, kurią rusai 
jšvežę ir jis buvęs tikras, 
kad jįnąį badaujanti. , Jįs 
siuntęs- $50 jos pagalbai, 
bet pinigus grąžinę, saky
dami, kad pinigų jai nerei
kia. Nuo sesers laiško jis 
nesąs gavęs, bet žinąs, jog 
jinai mirus badu.

Ponas Gegužis aimanavo, 
kad šios konferencijos šau
kėjų srovėms, jų Amerikos 
Lietuvių Tarybai, tenka at
sidurti keistose padėtyse. 
Jis raportavo, kad New 
Yorke yra sudarytas Na- 
cionalio Karo Fondo tauti
nių grupių komitetas, į ku
rį nuo lietuvių paskirti 
Laučka ir Mizara... Išreik
šta baimė, kad lietuviai 
(smetonininkai) iš to fondo 
negausią pinigų, o darbo iš 
jų būsią reikalauta. *

Lietuviai esą “verčiami 
turėti daug glaudesnius ry
šius su kitomis tautomis,” 
nes “rusai nuosakiai sten
giasi Baltijos jūras paverž
ti.”

Ponas Žadeikis, buvęs 
Smetonos ministeris Wa
shingtone, užreiškė, jog lie
tuviai tebeturį “pėdą lietu
viškos žemės” ir ta pėda 
esąs jo butas Washingtone. 
Jis ragino delegatus kelti 
sumą gelbėjimui “Sibire e- 
sančių apie 40,000 politinių 
kalinių,” su tuo “nuolat 
klabinti savo ir draugiškų 
valstybių vyriausybių du
ris, padaryti tarptautiniu 
klausimu.’*

Prieš porą valandų ponia 
Devenienė buvo virkdinusi 
mus už “200,000 kankinių 
įrantį gyvą kūną,” o dabar 
ponas Žadeikis numušė tą 
skaitlinę iki 40,000, tad po 
j.o pareiškimo (lengviau at- 
sidusome ir kepuris penkta
dalius savo 
kerne — bu 
lingomis.

Lietuvos jaunimas, sakė 
ponas žadeikis,) nenorįs ka-

(Tąsa 5-me pus.)
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IL IIT IE RAT BRA tr jį M
Literatūriniai Krislai
Genijai ir Nenormalumai.
Maži Asmens—Didi Darbai.
Šleivi, Kreivi, bet Protu Galiūnai.
Bevaikiai ir Nevedėliai.
Genijams Ainiai—Žmonija.

Rašo J. B ARKŲ S
Neseniai šioje vietoje rašiau apie ra

šytojus su įgimtu gabumu ir apie tokius, 
kuriems pasižymėt pagelbėjo tas, kad jų 
giminėje buvo panašiais gabumais apdo
vanotų asmenų.

Šičia noriu pabrėžti apie kitą ypaty
bę, kuri liečia ne tik rašytojus, bet abel- 
nai visokios rūšies gabiuosius asmenis, 
taip vadinamuosius genijus. Tai jau se
niai pastebėtas faktas, kad tarp geni j a- 
lių asmenų randama labai didelis nuo7 
šimtis neūžaugų (nykštukų), švepluojan
čių, nuomarininkų, luošų, bevaisių ir ki
tokiais nenormalumais žmonių.* * *

“Išvežtojo į Sibirą” Rašytojo Augustino 
Pivošos Kalba Lietuvos Žmonėms

Žinomoji kolumnistė Elsa Maxwell 
neseniai surinko apsčiai tokių fiziškai 
nenormalių, bet kurioje nors srityje pa
sižymėjusių žmonių. Čia suminėsiu kai 
kuriuos tos rūšies asmenis, vaduodama
sis josios kolumna bei kitais šaltiniais.

Ženklyviausias įvairiai paskilbusių 
asmenų požymis tai jų mažas ūgis. Iš 
daugybės garsiųjų žmonių trumpukų 
(arba nykštukų), galima suminėti bent 
šiuos:

Daugeliui žinoma, jog Napoleonas Pir
masis buvo vos 5 pėdų žmogiukas. Alek
sandras Makedonietis, kitas militarinis 
genijus, irgi buvo mažiukas. Attila, ži
nomasis hunų kariūnas, savo ūgiu irgi 
buvo tik pusžmogis.* * *

Mokslininkų, filosofų, rašytojų, poetų, 
artistų tarpe galima suminėti šiuos 
trumpukus: Aristotelis, Plato, Epikūras, 
Archimedas, Diogenas, Epiktetas—seno
sios Graikijos bei Romos genijai. Vėles
niais amžiais paskilbo šie neūžaugos, ku
rių tūli nei penkių pėdų pilnai nesiekė: 
Erasmus, Linnaeus, Gibbon, Spinoza, 
Mozart, Montaigne, Oliver Goldsmith, 
Hogarth, Thomas Moore, H. Heine, 
Charles Lamb, De Quincey, Ibsen, Wm. 
Blake.

Tryliktojo šimtmečio filosofas Alber
tus Magnus buvo toks mažas, jog apsilan
kius jam pas popiežių ir pabučiavus ko
ją, popiežius liepė Albertui atsistot, ma
nydamas, kad tas vis dar klūpo, nors 
pastarasis jau buvo atsistojęs.* * *

Daug paskilbusių žmonių buvo apsi
gimę luošais, šleivais, kuprotais, minkš- 
takauliais; pavyzdin, Aesopas, Galba, 
piešėjas Giotto, Walter Scott, Byron, 
Talleyrand, Pope, Steinmetz.

Nemažas skąičius žymių asmenų ne
galėjo aiškiai kalbėti—mikčiojo; tarp 
tokių randame Aristotelį, Aesopą, De- 
mosthenesą, Alcibiadesą, Virgilių, Man- 
zonį, Erasmusą, Ch. Lambą, Darwiną.* * *

Pažymėtina, kad genijaliai žmonės la
bai retas kuris turėjo vaikų. Imant tik 
žinomuosius anglų poetus, pasirodo, jog 
veik visi jie buvo bevaikiai: Shakespeare, 
Ben Jonson, Dryden, Addison, Pope, 
Swift, Gay, Dr. Johnson, Goldsmith, Cow
per—nei vienas vaikų neturėjo. Išrodo, 
jog šiuo klausimu gana taikliai išsireiškė 
francūzų mintyto jas La Bruyėre. Apie 
genijus kalbėdamas, jisai sako: “Šie 
žmonės neturi nei protėvių, nei ainių; 
juose pačiuose veriasi visos jų gentkar- 
tės.” * * *

Veik viši, kuriuos galima vadinti ge
nijais ir kuriems jų teko apsivesti', turė
jo neramų ir nelaimingą šeimyninį gyve
nimą. Nebaigiamuose barniuose ir erge
liuose ėjo naminis gyvenimas tokių min
ties galiūnų, kaip Shakespeare, Dante, 
Byron, Coleridge, Addison, Landor, Car

lyle, Haydn, Milton, Sterne, Dickens.♦ * ♦
Išrodo, jog daug laimingesni buvo tie 

žymieji asmenys, kurie vengė apsivesti' 
ir gyveno pavieniai.

Piešėjas Michelangelo vedybų klausi-

žemiau dedame kalbą, transliuotą per 
Maskvos radiją Lietuvos žmonėms—kalbą, 
sakytą Augustino Griciaus-Pivošos, žymaus 
Lietuvos žurnalisto. Gricius buvo tautinin
kas ir josios spaudos bendradarbis. Jis ir 
jo šeima buvo evakuoti iš Lietuvos'į Tary
bų Sąjungos gilumą. Dabar jis gyvena Mas
kvoje ir ten veikia-dirba, kad padėti Lie
tuvos kovotojams išmušti iš Lietuvos oku
pantus. Kaip žinia, pro-naciškoji lietuvių 
spauda. Amerikoje Gricių-Pivošą ne sykį 
apverkė, apraudojo, bet Gricius, nepaisyda
mas to, veikia prieš vokiečius, eina išvien 
su kitais Tarybų Sąjungoje gyvenančiais 
lietuviais-kovotojais, o jojo apraudotojai 
kaip buvo taip ir pasiliko Tarybų Sąjungos 
šmeižėjai, niekintojai ir Hitleriui padėjėjai. 
Griciaus kalba, beje, išleista lapelio formo
je, ir platinama Lietuvos žmonėse.—Red.
Mažeikių mieste yra gatvė, pavadinta 

Kankinių gatve. Tai užmiestinė gatvė, 
atsiremianti į pušyną.

Kodėl toji gatvė gavo tokį vardą? Ma
žeikiai yra vienas iš tų Lietuvos miestų, 
kuriuose ypač vešliai klestėjo vokiečių 
okupantų žudikiški darbai per 1915—18 
metų okupaciją.

Senesnieji mažeikiškiai gerai atsime
na ir niekada neužmirš, kaip tąja gatve 
keliavo savo paskutinę kelionę žemaičiai, 
nenorėję nusilenkti vokiečiui žandarui, 
nebe tesėję vykdyt kurį nors iš tos gausy
bės drakoniškų įsakymų, kuriais pasi
remdami ir tada vokiečiai nuo kiekvieno 
lietuvio lupo devynis kailius.

Mažeikiečiai dažnai matė tąja gatve 
einant ir pušyne išnykstant liūdną eise
ną—pasmerktuosius mirti, varomus bū
rio ginkluotų vokiečių karių.

Driokstelėjusios šūvių salvės aidas, 
atskridęs iš pušyno, dažnai žadino to ra
maus žemaitiško miesto gyventojus, ku
rie, žinodami šūvių reikšmę, pamaldžiai 
žegnodamiesi, šnabždėjo “amžiną atil
sį. ..”

Per visą 1915—18 metų okupaciją tik 
Mažeikiuose vokiečiai sušaudė, kaip ma
žeikiečiai pasakojo, apie 100 žmonių. 
Gatvelę, kuria buvo . varomi vokiečių 
okupacinės valdžios mirti pasmerktieji 
žemaičiai, žmonės vėliau pavadino Kan
kinių gatve. Tokį nesuardomą paminklą 
vokiečiai pasistatė Lietuvoje dar ano pa
saulinio karo metu.

Šiandien visos Lietuvos miestus, mies
telius ir kaimus išraižė kankinių gatvės.

Šiandien per visą mūsų nelaimingą tė
vynę Lietuvą vokiečių okupantų nuties
tas platus ir ilgas kankinių vieškelis, 
kuriuo vokiečiai okupantai varo visus 
Lietuvos gyventojus, visą lietuvių tautą 
į pražūtį. Tuo didžiuliu vieškeliu, pasru
vusiu krauju ir ašaromis, smurtu ir kla
sta, varomi lietuviai į sunkius vergiškus 
darbus Vokietijoje, varomi į frontą ne
garbingai mirti, lieti kraują už amžiną 
Lietuvos priešą vokietį, varomi išbadėję 
su paskutiniu javų žiupsniu, su paskuti
niu pieno lašu vokiečių rykliams4.

Siaubinguoju kankinių vieškeliu su 
vokišku šaltumu ir metodingumu, su hit
lerišku klastingumu lietuvių tauta varo
ma po velėna!

mu pasakė: “Mano darbas pavaduoja 
man daugiau negu moterį.” Menininkas 
ir mintyto jas Leonardo da Vinci irgi ne
vedęs gyveno.

Iš kitų žymiųjų nevedėlių galima su
minėti filosofą Kantą, Newtoną, Pittą, 
Beethoveną, Lockę, Descartesą, Spinozą, 
Galileo, Leibnitzą, Gray, Dalton, Hume, 
Gibbon, Macaulay, Lamb, < Copernicus, 
Handel, Schopenhauer, Nietzsche, Vol
taire, Casanova. * * *

Tikrai stebėtinai įvairios atsižymėju
siųjų asmenų gyvenimo aplinkybės ir 
įdomu jųjų gyvenimus patyrinėti...

Kas dėl pasireiškimo ypatingų proti
nių gabumų fizikiniai netobulam kūne, 
tai tas dažnai aiškinama tuomi, jog gam
ta, lyg norėdama atlygint už netikusį 
kūną, suteikia tokiam asmeniui daugiau 
protinių gabumų.

Hitlerininkai, pajutę aplink savo kak-.. 
lą vis kiečiau besiveržiančią kilpą, iš ku
rios niekas pasaulyje jų nebeišgelbės, — 
paskelbė totalinę mobilizaciją. Totalinė 
mobilizacija, kaip koks juodas laidotuvių 
dangalas, apklojo visus kraštus, kuriuos 
trempia vokiečių batai. Vokiečių totalinė 
mobilizacija yra paskutinė priemonė per
lieti kraują į ne tik merdintį, bet jau pū
vantį vokiečių kūną. To kraujo paskuti
nieji lašai sunkiami ir iš Lietuvos gyslų.

Tūkstančiai lietuvių įjungiami į vo
kiškosios karo mašinos veikimą. Vieni 
varomi visokiais pavidalais į frontą, kiti 
tūkstančiais išvaromi į Vokietiją dar
bams. Tą patį vokiečiai darė ir per 1915 
—18 m. okupaciją. Tarpe tų jaunuolių, 
1915 ir 1916 metais išvežtų į Vokietiją 
darbams, buvau ir aš. Iš tų tūkstančių 
jaunų sveikų vyrų tada į tėvynę mažai 
begrįžo. Bet kas nepaliko trūnyti vokie
čių žemėje, tie po karo grįžę į Lietuvą 
neilgai džiaugėsi gyvenimu.

Juodžiausios ir siaubingiausios mano 
gyvenimo dienos — tai tos, kurias teko 
išgyventi Vilkendorfo plytinėje, netoli 
Rastenburgo, Rytprūsiuose. Ir kai aš da
bar išgirstu apie išvaromą Vokietijon 
darbams Lietuvos jaunimą, apie visokius 
“talkininkus” vokiečių armijai, aš pri
klaupiu ir tariu “amžiną atilsį.”

Jei kas iš tų darbų pajėgs grįžti gy
vas, tai tik gaivinamas nežmoniškos va
lios mirti gimtoje padangėje, ta padange 
visai mažai bepasidžiaugęs.

Mes, gyvenantieji Tarybų Sąjungoje 
lietuviai, girdime jūsų, pavergtieji bro
liai, pančių žvangėjimą, girdime jūsų 
vaitojimus ir verksmus. Su virpančia iš 
džiaugsmo širdimi sutinkame kiekvieną 
žinią apie jūsų pastangas išlaikyti lietu
vių tautos gyvybę, priešinantis vokiečių 
totalinės mobilizacijos priemonėms. Kas 
vakaras su nusileidžiančia saule siunčia
me jums savo ilgesį ir užuojautą dėl tų 
skausmų, kuriuos jūs gyvenate, siunčia
me ir kietą, valingą savo patikinimą: 
Mes Grįšime! Tą pažadą ir patikrinimą 
mes ištesėsime, nes mes einame su tiesią
ja puse, su galingiausia savo teisiu įsiti
kinimu ir ginklais puse. Mes nežiūrime 
į kalendorių, kada tas turės įvykti, bet 
nuo jūsų pareina priartinti tą džiaugs
mingą susitikimo momentą. Mūsų susiti
kimas priartės, jei jūs vieningai įsijung
site į tą kovą prieš vokiečius grobikus, 
kurią atkakliai, su vis augančiu inten- 
singumu kovoja visos vokiečių laikinai 
pavergtos tautos: norvegai ir olandai, 
belgai ir francūzai, danai, čechoslovakai, 
lenkai, jugoslavai, graikai; į tą kovą, į 
kurią prieš vokiškuosius pavergėjus stojo 
tokios nesuardomos galybės, kaip mūsų 
Tarybų Sąjunga, Britų imperija, Jung
tinės Amerikos Valstijos. Tas vieningas 
visų žemynų tautų frontas prieš vokie
čius rodo, kieno pusėje tiesa, ir kieno pu
sėje bus laimėjimas. Jis* aiškiai nulemia 
neišvengiamą amžinųjų lietuvių tautos 
priešų galą.

Mes grįšime į laisvą, iš vokiečių atva
duotą Lietuvą' tvirtai žinodami, kad šis 
kryžeivių palikuonių žygis į mūsų šven
tą žemę bus paskutinis, nebepasikarto
siantis. Mes grįšime lenkdami galvas 
tiems, kurie bus ėję baisiąją kelionę kan
kinių keliais už tai, kad Lietuva liktų 
gyva, kad mūsų vaikų vaikai tik šiur
piose pasakose beminėtų vokiškąjį siau
bą, ir apie jį bebūtų žinoma iš lietuviš
kų meninių kūrinių, iš naujųjų Mairo
nių poetinių posmų.

LaukitePMss grįšime taip pat patik
rintai, kaip po tamsios nakties kas rytas 
žemei grįžta saulė, kaip po metų žiemos 
speigų grįžta žalias, saulėtas pavasaris! 
Iki greito pasimatymo, mūsų tėvai ir 
motinos, mūsų broliai ir sesės, iki pasi
matymo žalieji Lietuvos šilai!

Lietuviai! Visi, kaip vienas, pakilkit 
į kovą prieš vokiečius—amžinus mūsų 
tautos priešus.

Su mumis tiesa-—su mumis pergalė!

LIUDAS GIRA 0-----------------------------—

Kovoj antiem Draugam I Laisvės Skaitytojo 
BalsasSveiki, draugai, po šimtmečių vėl kilę 

Sutrempt teutono naikinamą galią, 
Šakny išrauti jo nuodingą gylį, 
Atidaryt namon lietuviui kelią!

Jūs stojot gint gimtos tėvų šalelės, 
Savų į jos žemelę šventą, teisių;
Ir nūn pradėtas jūsų eiti kelias— 
Tasai, kuriuo į Lietuvą pareisim.

Be kraujo niekas laisvės neatgavo, 
Ir be aukų laimėt nelaimi niekas.
Laisvai į saulę stiepias varpa javo, 
O daigas jo po žemėm dirvoj lieka.

Kiekvienas jūsų čia praskintas takas— 
Krūvoj—plačiausiu vieškeliu bus liau-

Edžiai.
Kovų ugny Tėvynei saulė teka,
Kovų griausmuos jai laisvės dainos gau- 

, Ėdžia.

Pirmyn, draugai! Kova nepabaigta da. 
Ir laukia jūs laimėjimų rytojai.
Ir jūsų kelią seka akys Vado.
—“Sugrįš laimėję”—Lietuvoj kartoja.

Pirmyn, draugai, tad mušt, varyt fašis- 
Etų!

• Kas žingsnis vis arčiau link Vilniaus ve- 
Eda.

Kurs nori, kad greičiau jis tau nušvistų, 
Kovoj būk toks, kaip vyrai Stalingrado!

Garbė narsiems, kurie kovoj jau krito,
Kovoj už mūsų Lietuvą, už naują!
O tie, kurie sulaukia naujo ryto, 
Tegu už juos ir už save kariauja!

JOSIFAS UTKINAS

Priesaika
Prie ką tik supiltojo kapo
Štai priesaiką duoda draugai. • 
Tvirtesnę, kaip ji',ypatus matot, 
Sunku sugalvoti tikrai. -

Jinai iš taiklių automatų 
Paplentėmis kalba mirtim. 
Ji priešą apsupus į ratą; 
Sudegina naktį ugnim.

Tarytum širdis mažo vaiko,
Jos žodžiai tokie paprasti, 
Bet jųjų naštos neatlaikę 
Grius prarajon tiltai aukšti.

Ir ką tik supiltąjį kapą
Žolė tuoj padengs vėl žalia, 
Kaip ženklas, kad priesaikos žodžiai 
Pavirsta gyvybės galia;

Gerbiama Laisvės 
Administracija!

Siunčiu 5-kius dolerius 
kaipo ginklą dėl apsigyni
mo nuo tėvynės ir darbinin
kų priešų ir siunčiu nuošir
džią padėką Laisvei už ne* 
mielaširdingą plakimą tei
sybės rykšte visų tų prie
šų.

Mes susipratę darbinin
kai ir geri patrijotai, my
linti savo tėvynę, neapleisi- 
me savo mylimos Laisvės.

Siunčiu tame pačiame 
laiške iškarpą iš Worcester 
Evening Gazette, rugp. 26 
d. Perskaitęs tą straipsnį 
labai užsigavau. Gal Laisvė 
galėtų apginti garbę Stall* 
no ir visos Sovietų Sąjun
gos? Tai baisus įžeidimas.
Girdi, Chamberlain paau
kavo čechoslovakiją, o Sta
linas rešta, kone visą Euro
pą.

Kaip S. Sąjunga galėjo 
apginti, kad kone visa Eu
ropa buvo nusistačius prieš 
Sovietus? Jeigu tada S. Są
junga būtų puolus ant Vo
kietijos, visa Europa būtų 
kariavus prieš Sovietus, 
nes visos šalys buvo pusiau 
fašistinės, jos ir neprašė 
Sovietų užtarimo.

Beje, ar nebūtų naudin
ga tą iškarpą pasiųsti Dai
ly Worker’iui?

Petras Butkevičius.
Nuo Redakcijos.
Toje iškarpoje žinomas 

reakcijonierius Westbrook 
Pegler dar kartą išplūsta 
Sovietų Sąjungą. Tai jau 
ne pirmas ir ne paskutinis 
sykis. Jo kolumna telpa 
Ne\v York World-Telegram 
ir todėl Daily Worker ma
to. '1-4

Sovietų Sąjungos atsieki- 
mai ir pasirodymai dabar
tiniam kare apgina ją ge
riau nuo visų panašių plu- 
dikų, negu bile keno žo
džiai.

Tai japonų lėktuvas “Zero” sudaužytas Mundos lėk
tuvų lauke. Tą lauką amerikiečiai jau seniai paėmė ir 
japonus išmušė. Šį lėktuvą apžiūri detroitietis Edward 
Strank. f



Bostono Apylinkes Žinios
Bostono Apylinkė Laisves Pik
nike Pirko War Bonds ir War 

Stamps už $6,000.
Laisvės piknikas įvyko rug

pjūčio 15 d., 1943, Roslindale, 
Mass. Publikos suvažiavo apie 
1,000. Programoj dalyvavo Mrs. 
George Stevens, sudainuodama 
Amerikos Himną. Kalbėjo fe
derates valdžios iždinės atsto
vas Mr. W. P. Burkinshaw, 
deputy administratorius iš War 
Savings Staff, leitenantas Kel
ley iš Merchant Marine, pasi
žymėjęs Šiame kare. Kalbėjo už 
vieningą darbą dėl karo laimė
jimo ir nurodė, kodėl reikalin
ga visiems pirkti War Bonds 
ir War Stamps.

Laisvės redaktorius, R. Mi- 
zara, pasakė ilgą ir turiningą 
kalbą iš karo eigos ir už lie
tuvių vieningą veikimą, kaip 
karo laimėjimui, taip ir Lietu
vos reikale. Gražiai pajuokė 
-špygos .kavalierių Michelsoną ir 
kitus fašistuojančius elementus. 
Norwoodo Vyrų Grupė per du 
išėjimu sudainavo puikių daine- 
nelių, kurios žavėjo publiką, 
grupei vadovauja W. Petrick iš 
Lawrence, Mass.

šokiams griežė George Ste
vens orkestrą, po programai 
prasidėjo War Bonds pardavi
nėjimas. Pirko po $500: Albi
nas -P. Dambrauskas, iš Haver
hill ; Anthony ir Caroline Ba- 
risger, So. Boston; Juozas ir 
Yvonė Niaurai, Dedham; Anna 
Domeika, iš So. Bostono.

$400 vertės pirko: Stanley 
Paulenka, iš Lowell; Frank 
Greski iš Lowell ir John Gitt- 
zus, iš Bedfordo.

Už $300: Mrs. Mary Dovido- 
nis, iš Norwood; Frank Kau- 
lakis, iš Marlboro,

Už $200 vertės: W. J. Chu- 
lada, iš Lowell; Joseph ir Ag
nes Petrikaitis, 'iš Stoughton; 
William ir Mary Stulgaitis, iš 
Stoughton.

Už $100 vertės: Joseph Ege- 
ris, iš Hudson, N. H.; Matthew 
Kasei, iš So. Bostono;, Nąncy 
Domeika, iš Dorchester; Ed
ward Pranašius, iš So. Bosto
no; John Buzak, iš Dorcheste- 
rio; Alexander Waitkevich, iš 
Norfolko; John Grybas, iš 
NorwQodo ir Charles Valma iš 
Norwoodo.

Už $50 vertės: Mrs. Dominic 
Stripinis, iš Norwood; Claude 
Sadulis, So. Bostono; Mrs. Stel
la Budrevich, iš Norwoodo; Bi
rute Sadulis, iš So. Bostono; 
Mary Krasow, Cambridge; Jo
seph Krasauskas, Norwood ir 
John X, So. Bostono 
vardo negarsinti).

Už $25 vertės pirko: 
Buivid, iš Dorchester?
Anna Rainard iš Roslindale; 
ALDLD 6 kp., per John Ku
kaitis, Brockton; Peter ir Ma
ry Anderson, iš Cambridge; 
Stanley Rainard dėl Barbara 
June Rainard, Dorchester; An
na J. Zaluba, West Midway; 
Anthony Kavoliūnas, So. Bos
ton; Anna E. Zalu'ba, West 
Midway; George Stephens, 
Brockton; Jos. Sukis, So. Bos
ton ; John Kovalis iš Stoughton; 
Antosė Matkus, So, Boston;

Alice Kaskin, iš So. Boston; 
George Likas, iš So. Boston; 
Dr. John Repšis, Cambridge; 
Miss Olga Zaruba, iš Norwood; 
Miss Helen Chigas, iš Roxbti- 
ry; Beatrice Sarapas, iš Nor
wood; Mrs. Ruplėnas; dėl Do
rothy Louise, Dorchester'; G. 
Martyn; So. Boston,; tl. J. Se- 
ba, Stoughton. .■ T ' * \

Stampom pirko: Mrs. ^Ari-- 
na Klimas, Mont'ėllo, už $10.; 
Mrs. Levon ' TranaVich, Nor
wood; Rusausky, Haverhill: •••

Surašinėjime War Bond dar
bavosi draugės: D. Lukienė, 
worcesteriete ir Olga Stripinis, 
iš Norwoodo. Programos pirmi
ninku buvo drg. J. M. Lukas, 
worcesterietis, kuris gabiai pir
mininkavo. širdingai ačiū Vi
siems, .kurie tik kuo nors prisi
dėjote prie padarymo Laisvės 
pikniko sėkmingu, kad ir prie 
sunkiausių sąlygų, nebuvo gali
ma turėti alaus ir kitų paran- 
kumų, o vistiek Laisvei pelno 
liks $500. Už tai’priklauso gar
bė visų kolonijų veikejoms-vei- 
kėjams. Laisvės Pikniko Komi
sija :

J. Grybas,
J. M. Karsonas,
K. Beniulis,
G. Likas,
M. Dambrauskas,
M. Kazlauskas.

(prašo

Richard
John ir

* J. Petraū&fcftS $18.25 
Somerville;^: 9-.. ....

Fraimariliene — $9.25, s
DOVER, OHIO HITLERININKAI UŽUVHNEJA

Laisvės Piknike Laimėjo 
Dovanas

Pirmą dovaną gavo G. Mar
tyn, 5 H St., So. Boston, Mass., 
War Bond $25 vertės.

Antrą dovaną gavo U. J. Se- 
ba, 96 Perry Ave., Stoughton 
Mass., War Bond $25 vertės.

Trečią dovaną gavo Mrs. 
Anna Klimas, 443 Crescent St., 
Brockton, Mass., $10 vertes 
War Savings Stampom.

Ketvirtą dovaną gavo Raus- 
ky, Haverhill, Mass., $5 vertės 
War Stampom. War Stampofn 
laimėjusiems dovanos jau }ra 
priduotos, bet laimėję War 
Bonds, tai turi prisiųsti savo 
pilnus pirmus vardus, ir pirm 
pilnų vardų turi pažymėti: Mr., 
Mrs. ar Miss, nes be pilnų var
dų, War Bonds nėra parduo
dami. Todėl laimėję tuojaus 
atsišaukite, prisiųsdami savo 
pilnus ‘vardus ir kas esate: 
Mr., Mrs. ar Miss ir tuojaus 
aplaikysit War Bond.

Piknikoi Kbmisijos 
Sekretorius, ’ 
John Grybas, 
1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

Šo..ĘoŠion, ■’
M. Dambrauskienė—$25.50. 

Dedham, J. Barris — $4.25. 
So. Bdston;

O. ^Petruškevičienė—$14.50. 
Worcester,

J. M. Lilkris — $67.50. 
^toughlon, J. Ųavąą — $13.25. 
Worcester, Šabliliėhė — $1.25. 
Haverhill, . ' - -

. A. Dąmbrauskas —$22.25. 
Brighton,

E. Belėkevičienė — $5.
Dorchester,

j. Rainard — $28.
Norwood, J. Grybas — 56.25.

Per J. Galgauskas už tikietus 
prie parko vartų — $57.25.

Canton,
F. Kvedaras — $10.

Lawrence, S. Penkus — $9.25., 
Maynard, J. Gaidys, — $2. 
Braintree, G. Jusius — $3.
G. Jusiaus auka Laisvei — $5. 
Viso už tikietus priėmiau 
$560.25.

Nuo moterį) valgių stalo, 
prie kurio darbavosi So. Bos
tono draugės moterys, gauta, 
per draugę H. Tamašauskienę, 
$73.35.

Draugė Rainard aukavo ir 
sutaisė beskę maisto, kurią ji 
pati ir išleido, padarydama del 
Laisvės pelno $27.25.

Norwoodo Moterų Apšvietos 
Kliubo, kur daugiausia darba
vosi N. Grybienė ir pagelbėjo 
Julia Draužienė ir E. 
niene, šukele aukų ir 
kės tikietukų $52.25.

Viso pikniko dienoj 
už tikietus $429.75.

Nuo moterų stalo ir 
mų $153.85.

Auka Laisvei $5.
Viso $588.60.
Pas draugą G. Liką 

barčekius $330. Viso 
turėjome $918.60. Yra mano
ma, kad pelno liks apie $500. 
Galutiną sąskaitą turėsime rug
sėjo

Sulyg nustatymu National 
War Labor Board, kad moterys 
gautų lygias algas už lygų dar
bą, NWLB įsakė Reeves Steel 
krid Manufacturing iCo. mokėti 
moterims čia dirbančioms mi
nimum algą, kuri yra 72 ir pu
sė centų į valandą.

Apie 250 moterų dirba vie
nam departmente. Moterys dir
bą tą patį darbą ir atlieka taip 
gerai, . kaip vyrai. Jų darbas 
prilygsta darbui kituose de- 
partrri.ęntuose, kur dirbai vyrai 
ir kurie galina minimum po 72 
ir pusę centų į yaląndą, bet 
moteryš-gaudavo tik po 57 ir 
pusę centų.

USW-CIO (plieno1 darbinin
kų unija) agentas pareikalavo, 
kad kmhpahija sulydintų mote
rų algas su Vyrų už lygų darbą. 
Kompanija tvirtino, kad dar
bas, kurį moterys dirba, reika
lauja mažiau gabumų.

NWLB betgi pripažino Dar
bo Department© Moterų Biu
ro tyrinėjimo suradimą, kad 
tas moterų darbas nesiskiria 
nuo vyrų kituose departmen- 
tuose, 
daugiau. NWLB įsake kompa
nijoms pradinėms mokėti po 57 
ir pusę centų, o už mėriesio lai
ko mokėti 72 ir pusę centų mi
nimum. 'Moteris.

kur vyrams f mokama 
NWT.R išnirk knmnn-

12 d.

ITALIJOS MIESTUS

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 9181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn,

Brazdin
ant bes-

priėmiau

laimeji-

yra už 
pajamų

Laisvės Pikniko 
Komisijos Sekfetor.
John Grybas.

IŠ LĖKTUVŲ MĖTOMI
JUGOSLAVAM GINKLAI

London!. — Talkininkų 
lėktuvai mėto jugoslavams 
kulkasvaidžius, įvairius ki
tus ginklus ir amuniciją 
kovai prieš vokiečius; tiki
si, jog anglam - amerikie
čiam įsiveržus į Balkanų 
kraštus, 300 tūkstančių Ju
goslavijos patrijotų, išla
vintų karių,, eis į mūšius iš
vien su Talkininkais prieš 
nacius.

Pikniko Tikietukų Pardavime 
Kolonijos Pasidarbavo 

Sekančiai:
Nashua, N. H., Adelė Vil- 

kauskaitė ir J. Egeris—$10; 
Lynn, Mass.,

J. Putrius—$3.50
Hudson, Mass.,

F. Tamosiunas — $20.75.
Lowell, Mass.,

Paulianka — *12.
Montello,

G. Shimaitis — $43.75.
So. Boston,

O. Juškienė — $3.
Bridgewater,

Laisvės Pikniko Komisijoms
Gerbiami draugai ir drau

gės! Visi, kurie tik turite ko
kių reikalų su Laisvės atsibu
vusiu pikniku, tai galutinos at
skaitos pikniko komisijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., pas draugus Ta
mašauskus, 91 Gardner St., W. 
Roxbury. Gatvekarį reik imt iš 
Forest Hills su užrašu Charles 
River ir važiuot iki Gardner 
St., W. Roxbury. Susirinkimo 
pradžia 1:30 po pietų. Būkime 
visi laiku, nes po Laisvės pikni
ko komisijos atskaitos bus ki
tas labai svarbus susirinkimas.

J. Grybas.

PRANEŠIMAI

BUY
UNITED

į 6TATBWDEFENSB
B AN®r 
h STAMPS

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Berne, Šveic., rugs. 9. — 
United Press teigia, kad 
vokiečiai užėmė tūlus šiau
rinės Italijos didmiesčius.

Hitleris įsakė nacių ka
riuomenei kad ir žūt, bet 
atlaikyt vokiečių apsigyni
mo liniją pagal Po upę, Ita
lijos šiaurėje.

Vokiečių lakūnai ten 
bombarduoja kitus miestus, 
kurių hitlerininkai dar ne- 
užvaldė.

(Talkininkai sunaikino 
vokiečių armijos štabo pa
talpas už 12 mylių į šiau
rius nuo Romos.)

Skaičiuojama, kad naciai 
Italijoj turi 225 tūkstan
čius kariuomenės.

Japonų radijas šnekėjo, 
kad Italijos pasidavimas 
Talkininkam, girdi, nepa
keitęs Japonijos pasiryžimo 
kovoti iki pergalės.

WHOLESALE AND RETAIL

premises.
NATHAN 

Tilden
1009 Flatbush Ave.,

SPINDEL
Dairy

Brooklyn, N. Y.

premises.
LILLIE BARNETT

17 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
363 
County of 
premises.

363 Hoyt

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

DOMENICO MELE 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BATTAGLIO
2594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
380 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

SANTO GIANNETTO 
(Wonder Ogee Stores)

380 Wilson Ave., Brooklyn,

Law
off

at

the

N. Y.

i DR. J. J. KAŠJOAUČIUS j
I Telefonas: HUmboldt 2-7964

| 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais. |

iiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiin

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldgė 6830

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryta, 2-4 ir 6-8 vakar. 
Nedalomi, ir kventadienlai. i

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINI?:)
Rheingold Extra Dry Alus s

Didelis pasirinkimas visokių ?
Vynų ir Degtinės s

Kasdien Turime £
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savinlnka. į

411 Grand St Brooklyn

Amerikiečiai ir kanadiečiai išsikelia ant Salos-Kiš
ka. Jie- surado japonus jau pabėgusius.

WORCESTER, MASS.
j Sekmadieni, rugsėjo 12 d., Wor- 
cesterio Auditorijoj Įvyks puikus 
koncertas, bendrai rengiamas Įvai
rių tautinių grupių, Botkino Ligoni
nės naudai, Maskvoj. Ūradžia 3 vai. 
dieną. Lietuvius atstovaus V. Tu
mams, J. Sabaliauskas, J. Lattimer. 
Šis ligonbutis- turi ir lietuvių sky
rių. Prašome visus dalyvauti.

(213-214)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas jvyks 

pirmadieni, 13 d. rugsėjo, 8 vai. vak. 
Kasmočių salėje. Susirinkimas bus 
labai svarbus, tad visi kuopos na
riai nepamirškite dalyvauti. — F. 
Klaston, Pirm. (213-215)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks rugsėjo 13 d., 7:30 
vai- vak* Liet, salėje, 29 Endicott 
St. Malonėkite dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų aptarto- — A. W.

(213-215)

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. sUsirinkiiąas įvyks 

Aųtradioni, rugsėjo 14 d. Moriiuško 
salėje, 1072 E. 79th Št. Viši nariai 
malonėkite dalyvauti. Pradžią 8 v. v. 
Turime svarbių reikalų .aptarti. — 
Kom. (213-215)

WORCESTER, MASS.
/ ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyjes 
12 d. rugsėjo, 11 v. ryto, 29 Endi
cott St. Draugai p'raSorrii dalyvauti.
— J. M. L., sekr. (213-214)

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti ‘‘UtiiWg**

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ,the 
premises.

EMANUELE CAFISO & 
SALVATORE BOSCARINO

1102 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on the 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic 
640 Stone 

.County of 
premises.

640 Stone Ave.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7490 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 135 -Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THOMAS E. ZUBRIS
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

_u-------- .--- :—)------
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1629 haul been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN FELDSTEIN
1290 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 xof 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

. premises.
PAULINE BABEY

79 Berry St., Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalihs
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Beverage Conti-ol Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

HARRY GREENBERG
Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl.' Virginia 7-4499

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

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

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
' GRAŽIAI ĮRENGTA ŠUŠifcJIMAMŠ ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
už ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dien4 iki vėlai.

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

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kairių ant visų akiniam naudojamų medžiagų, meš vis dar 
patarnaujame už senas,.

30 Dienų. 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

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

* 4 ... * * V * . » f *
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai lajką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas ‘‘Gręeri Star Bar ąnd Grill,” nes žino, 

kad visados bris patenkinti.

LiiSkŠMA jPARi KIEKVIENĄ SŠšTADIENJ
Turime Gerų

•i

Stat *

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyto su Givials 

Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatto 

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

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. Kūiro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergręen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkintu

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefbna* PoplAt 411B

jr XkjvI V'W oT _i3 k. J."



Šeštadieniu Rūgėjo Įl, Į943

Kaip Pittsburgh Konfe
rencija “Parėmė”

Kari
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

riauti Hitlerio, legijonuose, 
bet ir nekovojus prieš jį, o 
tik išsislapstę miškuose 
laukia, kada kiti sumuš 
Hitlerį ir jie galėsią “už 
Lietuvą pastovėti.”

Kazio Griniaus kalba tu
ri anoms panašią kryptį. 
Kadangi ji yra spausdinta, 
tad tikiuosi, kad redakcijos 
pačios tars savo žodį tuo 
klausimu.

Panašioms kalboms pra
leista dvi dienos. Raportam 
apie lietuvių išpirktus karo 
bonus praleista maža dale
lytė konferencijos, maž
daug tiek, kiek burlesko 
“strip tease” aktorei reikia 
legališkos priedangos mo
čiutės Jievos palikimui už
maskuoti. Daugiau iš tos 
konferencijos teks dar pa
kalbėti prie kitos progos.

Rep.

Pergaliu Sveikinimo Griaus
mai Maskvoje

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
liutavo Dono ir Kubanės 
kazokus ir garsiuosius tan
kistus, kurie su savo grei
tais žirgais ir tankais pra
siveržė priešų užnugarėn ir 
nukirto dar vieną vokiško 
smako galvą.

Taganrogo triumfas yra 
įrašytas kovos vėliavose ka
zokų pulkų, sovietinių arti
leristų,. tankistų ir lakūnų, 
ir skaisti pietinė pergalės 
saulė spindi ant jų ginklų.

Mes matome savo rau
donarmiečių veidus per mū
šių dūmus. Jie apdengti iš
laisvintosios gimtosios rusų 
žemės dulkėmis,, - kurios 
švelniai leidžiasi ant savo 
didvyriškų sūnų ginklų ir 
pabūklų.

Aš turėjau laimės stovė
ti prie baterijos vienoje iš 
sostinės aikščių, kai kanuo- 
lės perkūnavo, gerbdamos 
Taganrogo pergalę.

Sužinojęs, kad aš esu lie
tuvis, vienas jaunas bateri
jos komanduotojas plačiu 
rankos mostelėjimu nurodė 
man stebėtinos mūsų sosti
nės fabrikus ir dirbtuves ir 
tarė: “Taigi užteks šovinių 
išvyt vokiečius okupantus 
ir kanuolių salvėmis pasvei
kint Kauno atvądavimą.” Ir 
pirmoji baterijos salvė už
tvirtino to. karininko parei
škimą. Maskvos padangė 
žėrėjo lekiančiomis švieso
mis.

Taganrogas jau vėl So
vietų miestas. Kiti miestai 
ir kaimai, tebesą vokiečių 
vergijoje, laukia savo eilės. 
Maskvos kanuolių baterijos 
yra paruoštos naujiems 
pergalių saliutams.

Raudonarmiečiai Apsu
pa Nacius Bachmače
Maskva, rugs. 0. — Vie

ni Raudonosios Armijos 
pulkai tiek numaršavę pir
myn į vakarus nuo labai 
svarbaus geležinkelių maz
go Bachmaco, kad jiem te
lieka jau mažiau kaip 100 
mylių į Ukrainos sostinę 
Kijevą, o kiti raudonarmie
čių daliniai grūmoja visiš
kai apsupt hitlerininkus 
Bachmače.

Amerikiečiai įtūžusiai at
akuoja vokiečius ties Saler
no, 20 mylių į pietus nuo 
Neapolio, Italijoj.

MALĘ •nd FĘMALĘ 
VYRAI IR MOTERYS

LIGONIUS DARBININKAI
VYRAI—MOTERYS 

ATYDOS!!
THE NEW YORK 

HOSPITAL
Reikia:

MERGINŲ PRIE BUFETŲ 
STALŲ PATARNAUTOJŲ 
MOTERŲ PRIE VALYMO 

VIRTUVEI DARBININKIŲ 
INDŲ MAZGOTOJŲ

PUODŲ MAZGOTOJŲ
Taipgi Vyrų kaipo: 

ELEVEITERIŲ OPERUOTO JŲ 
LIGONIAM PATARNAUTOJAI 

APVALYTOJAI
SODA FOUNTAIN 
PAGELBININKŲ

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

530 EAST 70TH ST.,
9 A. M. IKI 4 P. M.'

NUO PIRMADIENIO JIMANT PENKTAD.
(214)

BERNIUKAI
IR

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI, VIRŠLAIKIAM 
AR DALIAI LAIKO

PATENKINANČIOS DARBO 
SĄLYGOS

GERA PROGA PAKILIMUI
KREIPKITĖS

GENERAL PENCIL CO.
67 FLEET ST.
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.
/ (215)

VYRAI - MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI 

PAGELBININKAI 
ELEKTROS DARBININKAI 
FABRIKO DARBININKAI

PLIENINIŲ STATINIŲ 
PRAMONĖ

AUKŠTOS ALGOS
48 valandos, 5 dienų savaitė. Asmenys iš 
karinių darbų nepriimami be darbdavio pa
liudijimo jų atllekamumo.

Kreipkitės j Employment Ofisą. 
9 A. M. Iki 4 P. M.

INLAND STEEL
CONTAINER CO.

35Į) Danforth Av., Jersey City
(219)

REIKALINGA PORA
Dirbti ant farmos Marylande. 4 kambarių 
fornišiuota stuba ir $50 | mėnesi. Moteris 
prie virimo ir bendram namų ruošos darbui. 
Vyras generaliam darbui. Geležinkelio bilie
tas apmokamas j vieną pusę. Kreipkitės te- 
lefonuokite ar rąžykite. 200 Hudson St., 
8-tos lubos, N. Y. City. Telefonas WAlker 
5-2063.

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai temykite mosčių. vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 —- M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mestis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartoti ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’8 SALVE 

FOR REUMAT1C PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų^ Mus

kulų, sąnarių,, užgavimo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo, cirkuliacijos, ir 
taip toliau.. Kaina $1 dėžutė.

NO. 8 — M. J. ŠVLLPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo, ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. ŠVILPA’S NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą, Taipgi gera ir nuo kitokių 
uŽsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kainą $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čekj. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.

Talkininkų kariuomenė 
išsikėlė* krantan ir į Leg
horn ir Civitavecchia mies
tus, šiaurvakarinėje Italįįo-

...

PAPRASTI DARBININKAI

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.
(216)

PATYRĘ IR BE PATYRIMO

(218)

(214)

Iš karinių darbų nepriimami
JERSEY CITY, N. 1PAKUOTOJAJ IR VALYTOJAI

VYRAI AR
56

PATYRIMO* NEREIKIA

MAŠINISTAI

(214)

(216)

MALIAVOTOMI

ne-

VYRAI PRIE KROVINIŲ

BLOOMINGDALE’S

MERGINOS-MOTERYS OFISE
ST.,

darbuose

(220)

(214)
PASTOVUS DARBAS

56
(216)

(214)

40 valandų;

SHIPPING clerks INC
(214)

(214)

(216)

(214)

(216)

(217)

BERNIUKAI

(214)(215)

(217)
«—•

HELP WANTED—FEMALE, 
RĘIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DABAR DIRBANTIEJI KARINIUS
DARBUS NEBUS PRIIMAMI

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

473 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
(215)

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH' DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE. 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

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

MERGINOS IR MOTERYS, lengvas, Svarus 
fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas; ge
ra alga. BENJAC CO.» 4077 Park Ave., 
Bronx, N. Y.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI 
LAIKO

Patyrimas 
Nereikalingas

turi keletą vietų
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

i Nuolatinis darbas, gera alga su proga, 
pakilimui.

Pageidaujama kreiptis asmeniškai arbą 
laiškais. Pilnai pasitikimai

it LANGŲ VALYTOJAI
Patyrę vien, tik vajymui iš vidaus. Nuolati
nis darbas, 6 dienų savaitė. $111 mėneąinė 
alga. Mrs. Quinn, 340 West 57th St., New 
York City.

VYRAI-BERNIUKAI
UŽDARBIS VIRŠ $30 I SAVAITĘ 

VIRŠLAIKIAIS KARO, PRAMONE.
LENGVAS FABRIKO DARBAS

NĖRA MAŠINŲ

HENRY NELKIN, INC.
128 MOTT ST., N. y. CITY

CANAL, fr-7731

APVALYTOJAI
$111 j mėnesj, Nuolatinis darbas; vakaeijos. 
Parc Vendome, 340 West 57th St., Manhat
tan. Matykite Mr. Burston.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE 
-------.---------------- : .---------------—

Lengvam fabriko darbui, makaronų dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas; puikiausios darbo Są

lygos. Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės:

V. LA ROSA & SONS

PARDAVĖJAI
RETAIL CIGAR STORE.

Pardavimo patyrimas nereikalingas.
D. A. SCHULTE, INC.

886 Breadway

PARDAVĖJOS
RETAIL CIGARŲ KRAUTUVEI 

Pardavimo patyrimas nereikalingas.

D. A. SCHULTE, INC.
386 Broadway.

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų 

bus priimami be darbdavio paliudijimo, 
jų atiiekamumo

AMERICAN
SAFETY RAZOR CORP.
62-76 LAWRENCE ST., B’KLYN.

(216)

nuolatinis darbas 
GERA ALGA 

Kreipkitės
ALBERT PIPE SUPPLY CO 

Berry & N. 13th. St. 
Brooklyn.

BERNIUKAI VIRŠ 17
Dirbti silk screen ir sign departmente.
Patyrimas nereikalingas; 50c į valandą.

Nemažiau kaip 40 valandos j savaitę^
D. A. SCHULTE, INC.

886 Broadway

BERNIUKAI 
‘MOKYTIS KNYGŲ APDARYMO AMATO. 

Gera pradinė alga, greitas pakilimas.
GERA ATEITIS REIKALINGI VYRAI

Gerame pastoviame fabrike. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas 
Kreipkitės dienomis 9 iki 6. 

šeštadieniais 9 iki 12 
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Ave., Brooklyn
(214)

Mes turime štabe vietų 
nuo drafto atidėtiem vyram

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ

SKALBYKLOS PROSŲ 
OPEIRATORftS

KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS
Kreipkitės

NEWARK ATHLETIC CLUB
16 Park Place, Newark, N. J.

(218)

REIKIA (6) VYRŲ
Gyvibiniui Transportacijos Darbui
Reikia (6) Automatinių mechanikų

Priekiniu Galų Mechanikų 
ir Bendrai Mechanikų

PUIKIOS DARBO. SĄLYGOS
TURI KALBĖT ANGLIŠKAI

Švari moderninė dirbtuvė, puikiausios algos. 
Apdraudos, Medjkalės Pagelbos Planai 

Patiekiami.
CHEVROLET CENTER
Eąst Side Chevrolet Corp. 

01ST ST. ir 1st. Avė., N. Y. C.
(215)

WEST 23RD ST., N. X
TARPE 5TH IR 6TH AVENUES 

(X)

Pasitarimui valandos — rytais.
KREIPKITĖS EMPLOYMENT

LEXINGTON AVE.. IR 60th
New York City

Tie, kurie dabar esate būtinuose 
nesikreipkite.

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

(X)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

$18 PRADŽIAI
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIAIS

Žingeidus darbas knygų išdirbystėje. Pato
gios aplinkybės; proga pakilimui. Patyrimas 
nereikąlingas.

J. J. LITTLE & IVES, 
435 EAST 24TH ST.

(214)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas; geros darbo sąlygos, Bar 
tyrimas ir pilietybė mėreikalingi. Kreipkitės 

j Building. Superintendent.
SLOANE HOUSE, Y. M. C. A,

353 W. 33rd. St.

VYRAI
ELEKTRINfiS PAJĖGOS PRESO 

OPERATORIAI 
KROVINIŲ TVARKYMUI 

MAŠINŲ VALYTOJAI 
APVALYMO DARBUI

17 IB VIRŠAUS
Prie krovimo darbo dideliame sandėlyje. 

Patraukianti alga.
5 dienų savaitė.

Apmokamos vakaeijos, pastovus darbas.

Į UNITED CIGAR-WHBLAN STORES CORP.
į EMPLOYMENT OFFICE, 1st FLOOR.

Corner 39th St., 4; 1st Ave.
) Brooklyn, N. Y.

KREIPKITĖS Į MR. HARRIS, 4-tos LUBOS

LANE BRYANT
1 WEST 39TH. STREET

uthwftUo Kam

ADDRESS EMPLOYMENT OFFICE
7 WEST 35th ST., N. Y.' C.

(216)

BERNIUKAI VIRŠ 17
Prie Pašto ir Pasiuntinėjimui. 

Proga pakilimui.

D. A. SCHULTE,
886 Broadway

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
$18 į savaitę: 45 valandos, 6 dienų savaitė; 
vakaeijos; pastovus darbas. Matykite. Mrs. 
Quinn, 340 West 57th St., N. Y. C.

(214)

MOTERYS DARBININKES
LENGVAS DAK9AS 

5 DIENŲ SAVĄITĖ
Gerą alga ir premijos

Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas.

METROPOLIO?AN PACKING CORF.
489 Greenwich St., it. Y.

z (216)

11 l"<l,.w^»W.W>J.»i|i.

• MERGINOS
LENGVAI ITAABlKQ DAHBĄS

Mūsų patyrusius užtarta $85 J
penkfaš dienas ant 'kavAlkų. $20 alga 

jųflkMm laiRų.
COMOLITE Corp.

4261 24th St., Long Island Uity 
Queens Plaza Station, all subways.

(21frj

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO 

į»ILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

muk Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City 
(X)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16—50

Į SEKAMUS DEPARTMENTUS:

CHECKING
DRY CLEANING 
FUR STORAGE 

RANKOM PROSYTI 
PROSIJIMUI 

ATRINKIMUI
DALIAI LAIKO DARBAS GALI 

BŪT PRITAIKOMAS SULYG 
j DARBININKIŲ PASIRINKIMO 

7 :4& Vfil 12 A. M. 
12:46 IKI 6;30 P. M.

STANDARD LAUNDRY 
951 GARFtEtB AVE., 

Jersey City, N. J.
’ ' (215)

MERGINOS 
PARDAVĖJOS

IR STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui.

Ideališkos valandos Šeimininkėms.
Esančios būtinuose veiksmuose neprivalo 

kreiptis.

F. W. WOOLWORTH CO.,
585 -s-t 8th> Avė.

(arti 39th St.)

J«i pirksi bonųt muu ir 
viso pasaulio, ryto-

, MAŠINŲ OPERATORIAI 
PAGELBININKAI 

PAKUOTOJAF 
BendraO fabriko, darbas 

Būtirfpj Pramonėj 
ATLANTIC GUMMEU PAPER CORP.

L Main St., Brooklyn, 7th, floor
(220)i

Pastovus Darbas

40 VALANDŲ SAVAITE

BERNIUKAI IR VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Išsiuntimam, pakavimam, rekordų darbas ir 
išdalinimas; gatavai nešiojimui. 40 valan
dos, 5 dienos, laikas ir pusė už viršlaikius; 

proga liakilimui.
i MATYKITE MR. LESSER, 3-ėios LUBOS 

370 W. 35th ST.

MERGINOS IR MOTERYS
PATYRIMAS BEREIKALINGAS

Išsiuntimam, pakavimam, rekordų darbas Ir 
išdalinimas; gatavai nešiojimui. 40 valan
dos, 5 dienos, laika? ir pusė už viršlaikius; 

proga pakilimui*
MATYKITE MR. LESSER, 3-ėios LUBOS 

370 W. 35th ŠT.
(216)

FABRIKO FACaXBININKAI
1 STIPRŪS

55 CENTAI I VALANDĄ 
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

VINCENT J. SPELMAN & CO. 
3rd AVE., & PACIFIC ST., 

BROOKLYN
Asmenys iš karinių darbų ar- būtinų, veiks? 

,mų nepriimtini be darbdavio paliū4ijinio dėl 
! atiiekamumo. GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS 

PUIKIAUSIOS i)AKBO SĄLYGOS.

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

AMERICAN CAN CO. 
43rd St., ir 2nd Ave*, 

BROOKLYN.

ROPEI SCAFFOLD MEN
Nuolatinis darbas su viršlaikiais.

Tiktai patyrę vyrai 
$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 

Pageidaujama Piliečių

BURNS
1025 48th Ave., Long. Island City 

Venion Ave. Station, Inteiboro Subway.
(219)

SAVANORIAI DEL PERGALES 
D»DE* ŠAMUI 

UŽBAIGIMUI GYVYBINIŲ 
CANADA - ALASKA 
KARINIŲ DARBŲ 

DIDELft ALGA 
VALDŽIOS UŽGERTAS 

SVETIMŠALIŲ PRIĖMIMAS 
KĄRPĘNDERIAM3, $360 
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 

Ęarpendpriai tupi tupėti savo įrankius ir turi 
būt 2 metų patyrimo! Konstrukcijos darbo. 
$1.50 j valandą, pridedant laiką ir pusę už 

visą, darbą viršaus 40 valandų.

Karpenderity Pagelbininkams, 
$300 

mažiausia mėnesinė garantija 
Valandų kaina $1.26, pridedant laiką ir pusę 

ui visą darbą viršaus 40 valandų, 
Beghg Darbininkam,. $279.60 

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 
Turi būti išimtinai stiprūs šiam darbui. Kai- 
-na $1.16% 2 valandą, pridedant viršlaikius 
laiką ir pusę už visą darbą virš 40 valandų.

Paprastiem Darbininkam, 
$231.60

MAŽIAUSIA MĖNESINE GARANTIJA 
Turi, būti geroje sveikatoje. Mokama 96%c Į 
valandą už visą darbą viršaus 40 valandų.

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą 
METCALFE CONSTRUCTION COk 
HAMILTON CONSTRUCTION CO. 

KANSAS CITY BRIDGE CO.
US EMPLOYMENT SERVICE 

OF WMC
44 East 23rd St., N. Y. C.

Nuo pirmadienio, {imant šeštadienį 9 iki 
11 A.M.; 1 iki 5 P.M.

Asmenys iŠ karinių darbų ar būtinų darbų 
nebus priimami be darbdavio paliudijimo jų 

atiiekamumo

VYRAI 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

48 VALANDŲ SAVAITĖ
I $31. NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės, po 9 A. M. 
NATIONAL SILVER DEPOSITWARE CO. 

4A 18th, Sfc., N. Y. C.

Vengrijos ministerių ka
binetas laiko nepaprastą 

■ poąėdį ir laukiama svarbaus 
pranešimo (gal apie taiky- 
:njąsi su talkininkais),,

(221)

TURRET LATHE OPERATORS
FABRIKO PAGELBININKAI

MOKYTIS MAŠINISTAIS
PASIKEISKIT PRIE KARINIŲ DARBŲ DABAR I 
100% KARINIS FABRIKAS GAMINĄS UŽDARUS 

GERA ALGA — DAUG VIRŠLAIKIŲ 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

IŠ BŪTINŲ KARO DARBŲ KREIPKITĖS TIK SU DARBDAVIO 
PALIUDIJIMU ATLIEKAMUMO.

TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE D. CASO, SUPT.

KIELEY & MUELLER, INC.
2013 — 43rd STREET, NORTH BERGEN, N. J,
PENNSYLVANIA 6-1898. UNION 3.-2828.

(215)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE.,. IR 

51st STREET, N. Y. C. t 
NETELEFONUOKITE.

(X)

J. J. LITTLE & IVES.
435 EAST 24TH ST.

(214)

REIKALINGI APVALYTOJAI 
COLUMBIA UNIVERSITY 

medical SCHOOL 
630 West 168th St., 

Room A 418 
Kreipkitės 2-rą vai. po piet.

(214)
■ 11 '01 e*1'  

MEDŽIO KROVĖJAI 
PRIE LENGVO MEDŽIO. 

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ 
PRIE. KARINIŲ DARBŲ.' 

Iš karinių darbų nesikreipkite. 
ECKENROTH CO., INC.

5TH ST. & EAST RIVER
(214)

PoaJcVm P

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI. DIE2STOM IR NAKTIMI^ 
TAIPGI PATYRĘ VURAL KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
KEPĖJAI 

PE6KURIAI 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI — APMOKAMOS V AKACIJOS T

Iš karinių darbų nepriimami

TARP 45 IR 60 
METŲ AMŽIAUS 

FABRIKO DARBUI 
$25 Už 40 VALANDŲ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
UŽ LAIKA IR PUSĘ

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS 

GENERAL PENCIL COu 
67 FLEET ST. 
(Near Five Corners) 

JERSEY CITY, N. J 
(2U)

YIRTOYEt DARBINIO
Mažiausia Mėnesine Garantija 

Pridedant Kambarį ir Vai g j
Stalų patarnautojai, indų atėmėjai, indu 
mazgotojai su bent kiek virtuvės ir valgo, 

mojo kambario patyrimu priimtini

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą
METCALFE CONSTRUCTION. CO. 
HAMILTON CONSTRUCTION CO- 

KANSAS CITY BRIDGE CO. 
Svarbus Canada-Alaska 

kariniai darbai
40 East 59th St., N. Y. C

Nuo pirmadienio (imant šeštadieni, 
9 iki 11 A.M.. 1 iki 5 I*.M.

Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 
priimami be darbdavio paliūdijimo 

jų atiiekamumo.
(217)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNEH, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AYE., IR 
51ST STREET, N. Y. C, NETEL#- 
FONUOKITE.
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CHARLESnu

VĖL BUS LAISVA!

EMBASSY

LITUANICA SQUARE RESTAURANTRADIO CITY MUSIC HALL

Gražus Pasirinkimas

Thousands Cheer

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST.ATDARA VAKARAIS

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi modeminiai žiedai, 
Setas $30.00 ir aukščiau.

S-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

kad 
atei- 
italų.

21 ORĖK! Visos šios didžiosios žvaig ždės viename Spalvuotame 
Judyje! M G M’s ,

Kailiasiuviai Sveikino 
Rooseveltą Su Pergale

Šokiuose Įšoko j 
Kalėjimą

jERinūsifl T)ūon3 
SCHOLES BAKING k

TELEPHONE
STAGG 2-5048

NOTABT 
PUBLIC

New Yor.ko mieste parinktos 
šešios ligoninės lavinimui slau
gių militariškai tarnybai.

Partizanų grupės vadas fil- 
moję “Seeds of Freedom,” ro
domo j Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

Mes perkame geriausios rūšies miltus 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Jis Mirė, Bet Italija 
Gyvuos

Įvykęs pereitą trečiadieni 
Lampson, Frasier Huth Fur 
Auction Co. darbininkų mi
tingas, 151 W. 39th St., New 
Yorke, pavirto į džiaugsmin
gą apvaikščiojimą dėl Italijos 
pasidavimo. Ta proga darbi
ninkai pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui pasveikinimą, sy
kiu atžymėdami, jog dabar, 
pasinaudojant Raudonosios 
Armijos žygiavimu pirmyn ir 
pergale Italijoj, yra proga 
atidaryti antrą frontą ir su
naikinti Hitlerį dar šiemet.

LAISVAS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo - organizacijos 
susirinkime 'pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai - darbuotis, kad vajus 
pavyktu (X)

Tautos Teatrinė vieta—Rockefeller Center su Pasididžiavimu per- 
stato ... nepaprastai galingų jausmų judi • • ■ kuris savo neužmirš
tamų nuotikių ir meilės drama sužadina audringus širdies plakimus .. .

Kviečiame į Smagų Balių, 
Gražiam Tikslui

mumis • mūsų reikale ir su 
džiaugsimu turime ■ pripažinti, 
jog niekad nesame apsivylę 
jūsų draugiškumu. Tad ir šiuo 
atveju laukiame malonaus su 
jumis pasimatymo šeštadienį.

Baliuje turėsime muziką šo
kiams ir gerų užkandžių.-gė- 
rimų. O baliaus įeinąs eis mū
sų spaudos ir rinkimų reika
lams, tad, be smagiai pralei
dimo vakaro, paremsite ir 
svarbius darbus.

Iki pasimatymo.
Rengėjai.

šen ten pa 
vakarais

Vienas iš daugelio linkspiai 
sveikinusių Italijos išsitrauki
mą iš Hitlerio Ašies nebematys 
to kito džiaugsmo, kuris pas
klis krašte sumušus Hitlerį. Ta
sai italas, Queens gyventojas, 
perimtas džiaugsmo, bėgo nuo 
.kaimyno pas kaimyną su links
ma žinia, šaukdamas “Lai gy
vuoja Italija!” ir tame akte 
krito negyvas džiaugsmui neiš
sitekus jo širdyje. ' \

REIKALAVIMAI
Reikalingas partneris. Pasekminga 

vaistų išdirbystė, per ilgus metus 
yra žinoma plačiai tarpe lietuvių ir 

I kitataučių. Turiu tūkstančius parda
vėjų, aptiekų, agentų, krautuvių ir 
daktarų ir taip pat didžiausios pa
saulio Įstaigos, kaip tai McKesson 
& Robbins, Inc. ir Liggett Drug Cp., 
Inc. ir tt. Tai yra milžiniška proga 
ir turtinga ateitis tam, kuris tuo- 
jaus atsišauks. Tuojaus yra reikalin
gas partneris, arba galiu parduoti. 
Rašykite: Partneris, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (212-214)

Paskutiniu kartu primena
me, jog lietuvių,. komunistų 
rengiamasis balius įvyks jau 
šio šeštadienio vakarą, rugsė
jo 11 d., Laisvės salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Kviečiame visus atsilankyti 
su mumis pasilinksminti ir 
tuomi paremti mūsų darbą. 
Mes sulyg geriausia savo išga
le kooperuojame visų organi
zacijų pramogų ir vajų pada
rymui sėkmingais. Visuomet 
dirbame su įsitikinimu, jog ki
tų organizacijų nariai bus su

Brooklyne ir Queens įsteigti 
slaugybos kursai buvusioms 
slaugėms, kurios norėtų su
grįžti į veiklią tarnybą, bet 
jaučiasi atsilikusiomis nuo nau
jų metodų.

sakė 
dau- 
kad 

ir ei

toji — policijai, 
kad ji vyrą myli 
besislapstydamas 
į didesnes bėdas.

Duke dienomis 
dirbėdavęs, o vakarais, pasr 
puošęs uniforma, vaikščioda 
vęs po įvairius kariams kliu- 
bus. Gyvenęs 117 E. 39th St.; 
New Yorke.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Polly Shore, šviesiaplaukė 
darbininkė karui dirbančioj 
Gussacks Machined Products 
Corp, šapoj, Queens, užrašiusi 
šešiolikai savo sandarbininkų 
anglišką darbininkų dienraštį 
Daily Worker.

Vajų jinai pravedusi iškirp- 
dama iš laikraščio straipsnelį, 
.kuris jai atrodydavęs galįs bū
ti įdomiausiu jos sandarbinin- 
kams, iš jo paskaitydavus, kar
tu padiskusuodavę ir po nuro
dymo, kur jinai tą iškarpą ga
vo, jos draugai sutikdavo užsi
rašyti tą laikraštį. O tokių 
mių raštų D. W. visuomet 
pilnas.

KATHRYN GRAYSON 
MARY ASTOR
MICKEY ROONEY 
RED SKELTON 
ANN SOTHERN 
VIRGINIA O’BRIEN 
LENA HORNE 
Marilyn Maxwell

MARGARET O’BRIEN 
GLORIA De HAVEN 
SARA HADEN

“Didžiulės mūsų kariuome
nės pajėgos buvo sukoordinuo- 
tos, vieningai veikė, vieningą 
turėjo tikslą. Mes turime būti 
pavyzdžiu Italijos žmonėms 
įsteigimu vieningumo savo ei
lėse, ir kur tik randame fašis
tus mes privalome juos sunai
kinti.”

Peter V. Cacchione, miesto 
tarybos narys, dėl ligos nega
lėjo dalyvauti asmeniškai, bet 
jo rašytą prakalbą mitingui 
perskaitė p. Costello. Jis spe
cialiai pabrėžė, jog pati isto
rija reikalauja, kad šeši mi- 
lionai italų kilmės amerikonų 
būtų vieningi.

Dr. Bella V. Dodd sakė: 
“Kaipo italė moteris Ameri
koje, esu dėkinga toms galin
goms jėgoms, dėka kurioms 
ši pergalė biivo galima. Noriu 
padėkoti amerikiečiams, bri
tams ir didžiajai Sovietų Są
jungai, be kurių pajėgos fa
šistai nebūtų galima buvę 
versti Italijoj.”

Be minėtų, buvo daug 
žymių kalbėtojų.

Mitinge • pasisakyta, 
reikalinga artimiausioje 
tyje sušaukti Amerikos 
nacionalį vieningumo kongre

Gilbert Duke, 29 m., mėgs
ta šokius, bet ne šokti pagal 
Dėdės,Šamo muziką, kaip pa
aiškėjo pereitą ketvirtadienį. 
Jisai buvęs prieš metus laiko 
prasišalinęs iš kariškos tarny
bos nuo laivo Jenkins, Nor
folk, Va. Ir visu tuo laiku bu
vo jieškomųjų sąraše. Mato
mai, dabar jis laikė save už
mirštu, . nes užsirašė ir daly
vavo dienraščio Daily News 
surengtam šokių konteste.

Šokiuose jis laimėjo trečią 
vietą fox trot šokyje ir pirmą 
vietą šokime rumba, o kartu 
su tuo ir dviejų savaičių, kon
traktą šokti Loew’s Teatre su 
$250 mokesties savaitėj. Bet 
šokiuose jį pamatė pažįsta- 
mieji ir raportavo žmonai, o 

sakydama, 
ir bijo, kad 
jis įpulsiąs

1500 MILIONŲ
Laisvų Vyrų ir Moterų Visame 

Pasaulyje. Dėl šio Vieno
Įvykio

“Seeds of Freedom” 
Trečioje^ Savaitėj

Įspūdinga amerikiečių, pa
ruošta filmą “Seecįs of Free
dom,” kurioje atžymima So
vietų Sąjungos partizanų did
vyriškas pasiryžimas sunai
kinti priešus ir išlaisvinti na
cių amaro užsėstas teritorijas, 
sėkmingai rodoma jau trečia 
savaitė Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorkė.

Filmoje parodoma įspūdin
giausios scenos iš stebėtinos 
Sovietų Sąjungos filmos Po
temkin, perstatančios rusų 
didvyriškas kovas už laisvę 
praeityje, kurios buvo ir tebė
ra įkvėpimu šių dienų kovoto
jams. Parodo, kaip anų . kovo
to jų, kraujas ir gyvastys, jų 
kovos ir darbai buvo sėklomis 
laisvės, buvo tais pavyzdžiais, 
pagal kuriuos išaugo šių dienų 
didvyriai.

Kas dar nematė, reikėtų pa
siskubinti pamatyti, nes neuž
ilgo bus pakeista programa.

Dėl kainų ant moteriškų dra
bužių, pašauktos teisman ketu
rios kompaniškos krautuvės 
F. W. Woolworth Co., J. C 
Penny Co., J. J. Newberry Co. 
ir McCrory Stores Corp.

sisėsti ilsėtis. Priešingai, 
jis, “mes turime veikti 
giau, gaminti daugiau, 
mūsų armijos galėtų eiti

Susirinkę pareikšti džiaugs
ią dėl Italijos besąlyginio pa
sidavimo, dvylika tūkstančių 
italų ir kitų newyorkiečių, su
sirinkę į Madison Square Gar
dena pereito ketvirtadienio 
vakarą pasisakė, kad reika
linga tvoti dar didesni smūgiai 
hitlerinės Ašies tvirtovei, pa
čiai nacių Vokietijai. Pasisa
kyta, kad yra reikalingas an
trasis frontas.

Mitingas buvo surengtas per 
United Americans of Italian 
Descent for United Nations 
Victory. Jis originaliai buvo 
planuotas protestui prieš Itali
jos valdonų užsispyrimą ir to
liau laikyti Italiją fašistinės 
Ašies koalicijoj, bet para anks
čiau įvykęs Italijos pasidavi
mas pakeitė mitingo tikslą. Ji
sai likosi pašvęstas mobilizaci
jai už sumušimą Hitlerio grei
čiausiu laiku ir padėti Italijos 
žmonėms įsisteigti laisvą Ita-

UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, rengėjų komiteto pirmi
ninkas ir vienas iš vyriausių, 
vakaro kalbėtojų, pareiškė, 
jog “su Badoglio pasidavimu 
karas dar nepasibaigė,” kad 
jo užbaigai būtinai reikalingas 
antrasis frontas vakarinėj Eu
ropoj.

Majoras LaGuardia taipgi 
pravedė tą>mintį, jog pasta
rųjų dienų geros žinios nereiš
kia, kad mes galėtume jau at-

Traukinių Nelaimė Rodoma 
Embassy Teatruose

Pradedant rugsėjo 9-ta, 
Embassy Newsreel Teatruose, 
New Yorke, rodoma paveiks
lai traukinio nelaimės, kurioj 
žuvo 80 žmonių. Taipgi žinios 
iš karo frontų : Chinijos, pieti
nio Pacifiko, Salamaua’os. 
Namų fronto: atidarymas Tre
čiosios Karo Paskolos vajaus, 
ančių antplūdis ryžių laukuo
se, išbandymas naujoviško 
laivo. Priedams trumpos iš į- 
vairių sričių ir komiškos fil
mos.

Teatrai randasi prie 
46th, 50th ir 72nd Sts.

Auxiliary Helen Loges (Ma
linauskaitė), gavus 3 dienas 
atostogų iš WAC (Moterų 
Armijos Korpuso), lankosi 
pas tėvus, laisviečius Antaną 
ir Oną Malinauskus, Brookly
ne.

Helen tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėje New Jersey 
valstijoje.

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Rockaway s pajūrio -rezortas 
turėjęs 31 milioną lankytojų 
tarp Atminimų ir Darbo Die
nos švenčių.

16 kanuolių saliutas . . . Broadway’s 
Dviem Goriausiem 

Pirmame Vaidinime
Bob Hope ir Betty Hutton visų 
juokingiausioj judžių komedijoj I 

BOB HOPE
BETTY HUTTON

“LET’S FACE IT”
ASMENIŠKAI SCENOJ

BENNY GOODMAN ir jo garsi Orkestrą 
ir BENNY GOODMAN’S GARSUS SEKS- 
TETĄS, taipgi CONDOS BROTHERS, di
džiausi tap šokikai pasaulyje, ir JACK 
MARSHALL, Amerikos Pirmojo Numerio 

Juokdarys, vėsiame

PARAMOUNT ““TA

Le VANDA
FUNERAL PARLORSK

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant. 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

it kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Viena Užrašė 16-kai 
Laikraštį

1 ROBERT LIPTON, Jeweler
I 701 GRAND STREET
1 TeL Stagg 2-2178

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Italų Mitinge Pasisakyta už 
Karą Prieš Hitlerinę Ašį

Michael Leventhal, košernos 
bučernės savininkas, 1332 Co
ney Island 
spend uoti 
dienas už

Nauji, Sujaudinanti Judžiai! 
TUltlTE matyt šiandien.
1/ TfiVAI UNIFORMOSE
į. CAMPIJONAI LAVINA ČAMPIJONUS
3. TRAGIŠKAS SUDUŽIMAS WASH- .

INGTON-N. Y. EKSPRESO
4. AMERIKIEČIAI STATO LĖKTUVŲ 

BAZES CHINIJOJ
5. CHURCHILL PERKA KARO BONĄ
6. Dar 43 kiti puikūs žinių judžiai.NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 46th St., N. Y

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
•tas reiškia, kad mūsų

Avė., nuteistas su- 
biznį per penkias 
ėmimą per aukštų 

kainų ir ,priėmitną beverčių 
štampų.

GENE KELLY 
JOHN BOLES
JUDY GARLAND 
ELEANOR POWELL 
LUCILLE BALL 
FRANK MORGAN 
MARSHA HUNT 
DONNA REED
JUNE ALLYSON 
JOHN CONTE 
DONE LOPER 

MAXINE BARRAT
3 DIDELI ORKESTRAI 

KAY KYSER, BOB CROSBY, BENNY CARTER ir jų Orkestrai 
MGM Šokikės, technikinėmis spalvomis nufotografuotos.

Ir perstatoma JOSE ITURBI pirmame jo vaidinime judyje. 
pasaulin® Premjera rugs, is

A O T D THEATRE
r\ O I iv BROADWAY ir 45 ST., N. Y.

Nuolat rodoma — Nebrangi Įžanga. t

Bonų Parade Dalyvavo 
Militariški Būriai

Rugsėjo 9-tą New Yorke 
oficialiai atidaryta Trečiosios 
Karo Paskolos vajus su milita- 
rišku paradu, kuriame dalyva
vo trys tūkstančiai uniformuo
tų vyrų ir moterų. Su jais taip
gi buvo ir jų kariškos priemo
nės — tankai, džypsai, ambu- 
lansai, trokai, mašininiai šau
tuvai — visa tai, kas reikalin
ga karo lauke ir ką jūsų, ir 
mano doleriai, paskolinti vy
riausybei karo bonų pirkimo 
formoje, gali nupirkti.

žinoma, čia nebuvo didžių
jų bomberių, laivų ir kitko, 
kam reikia atviro lauko ar jū
ros.

Pusė miliono liuosnorių yra 
sumobilizuota pardavinėtojais 
bonų. Norima per šį mėnesį su
kelti 15 bilionų dolerių, mūsų 
kariuomenės aprūpinimo rei
kalams.

VERONICA

LAKE

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Būtinai pamatyk “KATUSHA”— 
naujausią slaptąjį Sovietų ginklą, 
kuris žudo nacius, kaip kirmėles. 
Dar niekada savo gyvenime Jūs 
nematėte tokio galingo judžio.

Victoria Theatre
BROADWAY IR 46 TH STREET 

NEW YORKE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALAS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Veituvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

DABAR RODOMAS
NAUJAS ... SUJAUDINUS . . . 

NUSTEBINUS!
Galingiausias iš visų judis
* ženklas.

CLAUDETTE

COLBERT
Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse 
/

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

Vokiečių Armijos supllekimas 
STALINGRADE.— 

Matyk judžių žaibą.

“THE CITY THAT 
STOPPED HITLER - 
STALINGRAD” 
“Miestas, Kuris Sulaikė 
Hitlerį — Stalingradas”

PAULETTE

GODDARD

So Proudly We Hail
Paruošė ir Dirigavo Mark Sandrich.—Paramount Judis.
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