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Pas mus jau buvo minėta 
apie tų aštrų ginčų, iškilusį 
tarp valstybės department© ir 
žurnalisto Drew Pearson’o. 
Tas ginčas iškilo dėl to, kad 
Mr. Pearson pareiškė, jog 
valstybės departmentas, vado
vaujamas sekretoriaus Hull’o, 
norįs matyti Tarybų Sųjunga 
praliejant paskutinį savo krau
jo lašų kare su vokiečiais.

Užpyko dėl to ant Mr. Pear- 
sono sekretorius Hull’as, užpy
ko ir prezidentas Rooseveltas. 
Pastarasis pavadino žurnalistų 
chronišku melagiu.

Pereito sekmadienio dien
raštyje PM tilpo Drew Pear- 
sono atsakymas valstybės de- 
partmentui. Įdomu, kad to at
sakymo nespaudė tie laikraš
čiai, kuriuose Pearson’as nuo
latos bendradarbiauja.

Savo atsakyme žurnalistas 
Pearson’as primena valstybės 
departmentui ir Antanų Sme
tonų :

“Tuo pačiu sykiu, kai mes 
palaikome pilnai akredituotąjį 
oficialį jų (Tarybų Sąjungos) 
ambasadorių, mes duodame 
pasportą vienam Rusijos pik
čiausių priešų, — buvusiajam 
Lietuvos prezidentui Smeto
nai, kuris ‘lošė bolę’ su naciais, 
kuomet jie nuadojo Lietuvą 
pasiruošimui užpulti Rusiją 
(Tarybų Sąjungų—R. M.) Vė
liau Smetona pabėgo į Berly
ną, ir dahąr Mr. Hull’as duos- 
niai suteikia jam laisvės pulti

Apgailėtinai tenka pasaky
ti, kad Mr. P'earsono padary
toji pastaba dėl Smetonos yra 
teisinga.

Taip, jis atvyko čia iš Berly
no ir laisvai šinkuoja fašistinę 
smalų Amerikos lietuviuose.

Tūli laikraščiai teigia, jog 
Smetonai mokama ir alga — 
alga iš užšaldytųjų Lietuvos 
pinigų!

Vadinasi, dalykai dar pras
tesni !

Ir ne tik Smetona čia lais
vai varo savo fašistinę propa
gandų. Tų patį daro ir eilė 
smetonininkų. Vienas jų (kun. 
Prunskis), atvykęs iš Berlyno, 
įsikūrė neva žinių agentūrų ir 
per jų nuolat lieja fašistinės 
propagandos nuodus.

Čia veikia ir kiti smetoninin- 
kai: žadeikis, Budrys, Dauž- 
vardis.

O tiesiems ponams padeda 
kiti, prisidengę visokiais gra
žiais pasivadinimais!

Netenka aiškinti, kad tokia 
padėtis nėra sveika. Ji šalin- 
tina, jei norime stiprinti An- 
glų-Sovietų-Amerikiečių koali
cijų!

Tuojau, kai tik buvo pa
skelbta, kad Italija besąlygi
niai pasiduoda talkininkams, 
tūli optimistai manė, būk Ita
lijos problema jau išsirišo. Vis
kas, ko talkininkams reikia— 
iškelti savo jėgas ir visą kraš
tą gražiai okupuoti.

Bet tikrovė parodė ką kitą.
Ir Šiandien jau matome, kad 

ten, Italijoj, teks smarkiai su
siremti ir pakovoti, iki visas 
kraštas pereis Jungtinių Tautų 
žinion.

Hitleris užgrobė Romą. Jis 
įsistiprino šiaurės Italijoje. Jis 
paėmė visus strategiškiausius 
punktus ir juose laikosi! Hit
leris, sakoma, “kidnapinęs” 
net ir Mussolinį!

Nemažai gyvybių
padėti, iki Italija 
vintą. Daug turto 
bus paaukota, iki Italijos žmo
nės susilauks ramesnio ir švie
sesnio gyvenimo.

štai, kur kraštą nuvedė fa
šizmas 1

teks mums 
bus išlais- 
ir gyvybių
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SOVIETU ARTILERIJA PLEŠKINA VOKIEČIUS BRIANSKE
GEN. MACARTHUR PAĖ

MĖ DIDELĘ JAPONĘ LĖK- 
TUVĘ BAZĘ SALAMAUOJ
Australija, rugs. 13. — 

Generolo MacArthuro ko
manduojama, Amerikos ir 
Australijos k a r i u o menė 
šturmu atėmė iš japonų di
džiąją priešų lėktuvų sto
vyklą (Salamauoj, šiauri- 
niai-rytinėje dalyje Naujo
sios Guinejos salos.

Japonai, netekę tos tvir- 
toviškos pozicijos, galva
trūkčiais, betvarkėje bėga 
atgal į siaurutį Salamauos 
iškyšulį, palikdami krūvas 
saviškių užmuštų ir kiekius 
ginklų.

Per paskutines 73 dienas 
japonai visu faantišku įnir
timu gynė tą savo karinę 
bazę, iki Talkininkai su
triuškino priešus.

Jungtinių Valstijų ir Au

Pranešama, kad Japo
nai Veržiasi į Išlaukinę 

Liaudišką Mongoliją
Chungking. — Centrali- 

nė Chinijos Žinių Agentūra 
pranešė, kad japonai susi
kirto su Išlaukinės Mongo
lijos Liaudiškos Respubli
kos kariuomene, pagal sie
ną tarp Išlaukinės Mongo
lijos ir japonų pavergtos 
Vidurinės Mongolijos.

Išlaukinė Mongolija turi 
tarpusavio pagalbos sutar
tį su Sovietų Sąjunga, ir 
premjeras Stalinas yra vie
šai pasižadėjęs ginti šią 
Liaudies Respubliką.

(Kai kurie Amerikos ra
dijo komentatoriai spėjo, 
kad japonų ataka prieš Iš
laukinę Mongoliją gali būti 
Japonijos karo pradžia 
prieš Sovietų Sąjungą. Prie 
sienos spiriamas Hitleris 
jau seniai reikalauja Japo
nijos užpulti Sovietus.)

Susirenka Kongresas
Washington. — Šį antra

dienį susirenka sesi j on 
Jungtinių Valstijų kongre
sas. Tarp kitko, jam teks 
svarstyt sumanymą, dėlei 
Amerikos ■ veikimo iš vien 
su kitomis Jungtinėmis 
Tautomis taikai palaikyti 
po karo laimėjimo. Kong- 
resmanai ir senatoriai taip
gi spręs taksų, kainų ir ki
tus klausimus.

Visas mūsą kraštas yra šau
kiamas talkon mūsą kovūnams 
frontuose. Dabar eina vajus 
istorinei trečiajai karo pasko
lai sukelti. Kiekvienas priva
lome dalyvauti vajuje.

Pirkime karo bonus 
štampas. Padėkime mūsų 
vūnams mušti priešą. 

bei 
ko-

stralijos karo laivai, lėktu
vai ir artilerija dabar pleš
kina sprunkančius bei pas
prukusius japonus į minimą 
Salamauos “sūrmaišį?

Japonai Salamaua - Lae 
srityje turėjo 20,000 kariuo
menės, kuri žymia dalim 
jau sunaikinta. Toks pats 
likimas laukia ir japonų pa
laikus, liekamus pajūryje 
tarp Lae ir Salamaua. Aus
tralų kariuomenė dasigrū- 
mė iki keturių mylių nuo 
Lae, kitos priešų tvirtumos 
tame ruožte. Tuo tarpu 
amerikiečiai parašiutistai, 
nusileidę Markham klonin 
japonų užnugarėn, ir aus
tralai iš vakarų šono stu
mia japonus į vis siau
resnę pajūrio juostą.

Naciai Sakosi Išlaisvinę 
Mussolinį ir Vėl Pada

rysią Jį Valdovu
London. — Berlyno radi

jas su dideliu trukšmu sek
madienį paskelbė, kad vo
kiečiai' išlaisvinę Mussoli
nį. Suprantama, kad naciai 
paskelbs jį savo pastumdė
lių valdžios galva šiaurinėje 
ir vidurinėje Italijoje, kur 
vokiečiai dar tebeviešpa
tauja.

Berlyno radijas sakė, kad 
nacių parašiutistai staiga 
užpuolę Braschį fortą ir iš
laisvino Mussolinį, kuris ten 
buvo užrakintas. Taip jie 
padarę pirm trejeto dienų, 
beimdami Romą.

Suėmusius Mussolinį nau
juosius Italijos valdovus 
naciai vadina “pardavikų 
govėda,” o Mussolinį jie 
garbina kaip Hitlerio drau
gą ir “didvyrį.”

Dabar Mussolinis esąs 
Fuchsl pilyje, Austrijoje.

Įšventintas Rūsy 
Patriarchas

Maskva, rūgs. 13. —Ma
skvos metropolitas Sergijus 
tapo iškilmingai įšventintas 
kaipo visos rusų pravosla
vų bažnyčios patriarchas, 
per iškilmingas ceremonijas 
Maskvos katedroje. Patri
archu jį išrinko visuotinas 
rusų bažnyčios vadų kong
resas, kuriam suvažiuoti 
davė leidimą Sovietų vy
riausybė. •

London, rugs. 13. — At- 
keleiviai iš Vokietijos į 
Švediją pranešė, kad buvus 
padėta dinamito bomba 
Hitleriui Berchtesgadene, 
bet, girdi, nacių slaptoji po
licija laiku užtikus ir paša
linus tą sproginį.

Jungt. Valstijų Politika yra Išlaikyti 
Draugiškumą su Sovietais ir Kitomis 
Talkininkų Tautomis, Sako Cordell Hull

Amerikos Valstybės Miništeris Hull Pabrėžė
Tarptautinės Jėgos Reikalą Taikai Palaikyt

Washington. — Vyriau
sias Jungtinių Valstijų tik
slas yra, laimėjus karą, 
įsteigti tokį pokarinį pa
saulį, kur tautos gyventų 
kaip geri, savigarbūs drau
gai, bet būtų pasiruošusios 
bendromis jėgomis, išvien 
sutriuškint visokį krimina
lių gaivalų pasimojimą, 
kurie mėgintų užpult bile 
tautą ir pradėt naują ka
rą.

Tokia buvo pamatinė 
mintis radijo kalbos, kurią 
Amerikos valstybės sekre
torius — ministeris Cordell 
Hull pasakė sekmadienį. 
Prirengtos t a-r p t a utinės 
“kariniai - policinės jėgos 
naudojimas taikai palaikyti 
yra būtinas dalykas,” sakė 
jis, taipgi pabrėždamas rei
kalą įsteigti tarptautinį tei
smą, kuris spręstų teisinius 
ginčus, kylančius tarp įvai
rių kraštų.

Savo kalboj Hull atvejų 
atvejais už reiškė, kad da
bar išvien veikiančios Jung
tinės Tautos turi laikytis 
vienybės ir po karo, taikai 
ir saugumui užtikrinti.

RYŠIAI SU SOVIETAIS
Galbūt atremdamas prie

kaištus, kad jisai šaltai, ne
draugiški žiūrįs į Rusiją, 
Hull pareiškė:

“Mes mielu noru teikėme 
visokią paramą Sovietų Są- 
jungaį, kurios didvyriškos 
armij 
jai užsitarnavo amžinos 
garbes puikiais savo drą
sos ir pasiaukojimo žygiais.

“Tai yra mūsų troškimas 
ir nustatyta politika, kad 
bendradarbiavimas ir koope- 
ravimas tarp šių dviejų 
mūsų kraštų (Amerikos ir 
Sovietų) turi nuolat eiti di
dyn karo metu ir po ka
ro.”

Tuoj autinis gi mūsų tik
slas yra “sumušt mūsų 
priešus kuo greičiausiu lai
ku,” sakė valstybės sekreto
rius Hull. Jis, tarp kitko, 
siūlė:

Sukurti sveikus prekybi
nius ir bendrai ūkinius san
tykius su kitais kraštais, 
pagal platų ir visiem nau
di n g ą bendradarbiavimo 
planą.

Duoti paspirties priklau
somoms tautoms, kad jos 
galėtų medžiaginiai ir kul
tūriniai išsivystyti ir taip 
prisirengt savivaldybei ir 
visiškai nepriklausomybei.

“Visos tautos, kurios ‘su 

ir civiliai gyvento- 
uŽsitarnavo

padoria pagarba žmonijos 
nuomonėms’ pasirodė tin
kamos gauti (politinę) lais
vę ir atlikti tos laisvės pa
reigas, turi teisę naudotis 
tokia laisve,” kaip sakė 
Hull:

“Kiekviena tauta, visų- 
pirm, turėtų palaikyt pa
stovią valdžią. Kiekviena 
tauta turėtų būti laisva pati 
spręsti savo valdinės orga
nizacijos pavidalus ir 
smulkmenas, kol ta tauta 
taip veda savo reikalus, kad 
negręsia kitų tautų taikai 
ir saugumui.”

Hull ' nurodė, kaip Jung
tinių Tautų> bendradarbiavi
mas šiame kare tarnauja 
joms:

“Veiksmai Viduržemio 
Jūros srityje pasilpnino vo-

Įnirtę Amerikiečiu 
Mūšiai su Naciais

London, rugs.13. — Siau
čia žiaurūs mūšiai tarp 
amerikiečių - anglų ir vo
kiečių trisdešimties mylių 
ilgio linijoj Salerno - Nea
polio srityje. Naciai čia su
gabeno daugius savo tankų 
ir kanuolių ir desperatiškai 
kontr - atakuoja Talkinin
kus.

Talkininkai pastūmėjo 
priešus dar kiek atgal, bet 
naciai visu įnirtimu ginasi, 
kad Talkininkai nepralauž- 
tų jų linijos.

Keliolika Italą Submari- 
ny Pabėgo į Angly 

Salą Maltą
šiaur. Afrika. — Ketu

riolika Italijos submarinų ir 
bent dar aštuoni naikintu
vai perbėgo Talkininkų pu
sėn, atplaukdami į Anglijos 
salą Maltą Viduržemio Jū
roj. Tai dabar Talkininkų 
rankose esą 32 italų karo 
laivai.

Bet jau diena pirmiau 
buvo skelbiama, kad jau 52 
kariniai Italijos laivai prisi
dėję prie falkininkų laivy
nų.

(Nėra žinios dar apie 50 
iki 60 karinių Italijos lai-

Praneša-Stockholm.
ma, kad naciai mobilizuoja 
karinėm pareigom jau vy
rus nuo 50 iki 60 metų am
žiaus.

kiečių oro jėgą, naudotą 
sovietiniame fronte; rusų 
pasipriešinimai, sulaikyda
mi vokiečių armijas rytinė
je mūšių linijoj, neleido 
Hitleriui atremti mūsų žy
gio linkui pietinio jo šono.

“Tuo tarpu nuolatinis 
mūsų daromas karinis 
spaudimas prieš Japoniją 
neišvengiamai sulaikė Ja
poniją nuo užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos.”-

Hull pabrėžė Atlanto 
Čarterio nuostatus ir nuro
dė į visų amerikinių kraš
tų gražų sandarbininkavi- 
mą, apart Argentinos, kuri 
tik viena neturi glaudžiu 
ryšių su Jungtinėmis Vals
tijomis ir kitomis Amerikos 
žemyno šalimis prieš fašis- 
tų Ašį.

Talkininkai Ima Italy 
Uostus Vieną po Kito
London, rugs. 13. — Al

žyro radijas pranešė, kad 
Talkininkai paėmė Crotone 
uostą, 30 mylių į šiaurvaka
rius nuo pirmiau užimto 
Catanzaro, pietiniai vaka
riniame Italijos smaigaly
je.

Kits neoficialis praneši
mas sakė, kad Talkininkų 
kariuomenė užvaldė Bari 
uostą ir geležinkelio stotį, 1 
rytiniame pajūryje pietų 
Italijos, 65 mylios į šiaurių 
vakarus nuo pirmiau paim
to Brindisi uosto. Tai, gir
di, anglai ir amerikiečiai 
turėsią jau gana uostų sa
vo karo jėgoms siųsti iš Ita
lijos per siaurą Adriatiko 
Jūrą į Albaniją ir kitus 
Balkanų kraštus.

Mirtinas Italy Mūšis 
su Vokiečiais

8,000 italų karių Turine, 
šiaurinėje Italijoj, žūtbūti
niai kovėsi prieš nacius. 
Kada išeikvojo savo šovi
nius ir sprogimus, tai ita
lai durtuvais atakavo vo
kiečius. Tuomet hitlerinin
kai 6,000 italų sušaudė, o 
kitus suėmė.

Meksi-
Septyni Karta Gimę
Mexico City.

kiečių spauda pranešė, kad 
jauna varginga kaimietė, 
Brigida Gutierrez de Lopez 
vienu pradėjimu pagimdė 
šešis berniukus ir vieną

RAUDONOJI ARMIJA 
PAŽYGIAVO DAR 18 
MYL. ARTYN DNIEPRO

A '

London, rugs. 13. — So
vietų kariuomenė sulaužė 
vokiečių linijas iki 12 mylių 
4iuo Briansko, geležies pra
monės miesto ir geležinke
lių mazgo centraliniame 
fronte. Sovietų artilerija 
bombarduoja nacius jau pa
čiame Brianske, svarbioj 
priešų tvirtumoj, kuri vadi
nama “sukavielu” (zovies- 
ku) tarp šiaurinio ir pieti
nio vokiečių frontų. Rau
donarmiečiai atakuoja na
cius Brianske iš rytų, šiau
rių ir pietų ir gręsia juos 
visai apsupti.

Sovietiniai kovūnai dabar 
Briansko apylinkėje, tarp 
kitko, atėmė iš priešų mies
tus Bielyje Berega, Mulo
je Polpino ir Olšanica su 
geležinkelių stotimis. Ar
tyn Smolensko raudonar
miečiai paėmė Ząbąlovką ir, 
Berezovka miestus.

LINKUI KIJEVO
Užėmę Berestovec ir I 

vangorod miestus, raudon 
armiečiai artinasi prie 
žino, geležinkelių mazgo, 72' 
mylios į šiauriu-rytus nuo 
Kijevo, Ukrainos sostinės.

Raudonoji Armija jau į- 
maršavo į Poltavos guber
niją, arti rytinės Dniepro 
upės alkūnės. Doneco Ba
seine sovietiniai kovotojai 
per dieną nuvijo vokiečius 
18 mylių ir pusę atgal, pa
ėmė apskrities miestą Sta- 
ry-Kermenčik,' 50 mylių į 
pietų vakarus nuo miesto 
Stalino, ir atvadavo 49 ki< 
tas gyvenamas vietas.

Nuo Kermenčiko raudon
armiečiai grumiasi artyn 
vienintelio geležinkelio, ku
rį naciai galėtų panaudot 
bėgimui iš Krimo pussalio. 
Kiti Sovietų kovotojų dali
niai bloškia priešus atgal 
linkui Pavlogrado ir Dniep- 
ropetrovsko ir Zaporožės 
geležinkelių mazgų prie 
Dniepro; o į vakarus nuo 
atvaduoto Mariupolio rau
donarmiečiai per dieną nu- 
maršavo 15 mylių pirmyn 
linkui Melitopolio miesto su 
geležinkelio stočia, kuri bū
tinai naciams būtų reika
linga ištrūkt iš Krimo pus
salio.

Per dieną Sovietai viso 
atgriebė 250 miestų, mieste
lių ir kitų gyvenamų vie
tų; užmušė 3,700 vokiečių, 
pagrobė bei sunaikino 67 
nacių tankus ir 600 vagonų 
ir trokų su reikmenimis.

■i

a

United Press korespon
dentas spėja, kad Sovietai 
greit užims Brianską.

mergaitę. Pašauktas kuni
gas tuoj pakrikštijęs juos.

Nėra žinios, ar tie kūdi-. 
kiai tebėra gyvi.
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Pirmieji Tikrosios Vienybės

ĮCįekvienam fašizmo priešui darosi 
|ęngviąų ant širdies skaitant pranešimus 
apie pastangas sustiprinti Jungtinių 
Tąųtų vienybę — pirmoje vietoje vieny
bę tarpę Ąmerikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos. Gęn. Eisenhower pareiškimas, 
kąd Italijos kąpitųliącijos sąlygas taip 
pat ųžgyrė Ąngliją įr Sovietų Sąjunga, 
parodė, kad tarpe tų t rijų kraštų san
tykiai daręsi glaudėsiu. Kitas vienybės 
įą4įdėjipio požymis, tąi sudarymas Vi
duržemio jūros srities komisijos, kurion 
jęina atstovai įr Sovįętų Sąjungos. Tas 
reiškia, kad visus kląųsimus, liečiančius 
Italiją ir Balkanus, šįos trys valstybės 
spręs bendrai.

Dar vienas įvykis, kųps parodo vie
nybės ąugįrpą, tai Lpndone einantį kon
ferencija-. Jqje dalyvąuja Winant nuo 
Ąmerikps ip Maisky nuo Sovietų Sąjun
gos. Anglus atstovąują Anthony Ė den, 
žinomas susikalbėjimo sų Sovietais šali
ninkas. Kiek galima spręsti iš preziden
tę Ęoosęvelto pastabų, tąi šitie trys yy- 
rai taipgi pąruoš dirvą konferencijai 
Čhurchiljo, Roose vėl to ir Stalino. Ta kon
ferenciją turėsianti įvykti neužilgo. Jos, 
be ąbejonės, visi labai laukią ir iš jos 
daug tikisi. Negąli būti nė kalbos, kad 
tų trijų vadų pasitarimas dar stipriau 
ąųcęmęntuotų Jungtinį 'Jautų vienybę.

gąląs, įųę dažpiau popiežius kalba ąpie 
tą$ą. Tiesiog liepia jis pergalėto
jams būti “teisingais” įr “mieląširdip- 
gais,” pasigailėt savo priešų, susimylėti 
aut jų, nebausti jų visų griežtumų.

Popiežius negalį pė?įų°ti, kad jungti
nes Tautos yrą pasįryžusios pilnai karą 
laimėti, nušluoti fašizmą nuo žemės pa- 
viršio, nubausti visus fašistinius karo 
kriminialistus ir įsteigti pastovią taiką. 
Jisai negali nežinoti, kad jokios taikos 
negali būti ir nebus, pakol hitlerinė Vo
kietija ir militarinė Japonija nebus su
triuškintos. Tai koks tikslas kalbėti apie ' • -2-1 - —. ........... . .

iš nacių 
mato, kad 

Hitleris ir Hirohito karą pralaimės. 
Mussoliųis jau pralaimėjo. Todėl jie gię- • 
da apie žmoniškumą ir taiką. Ateina po
piežius ir jiems prituravoja.

Ne apie taiką šiandien reikia kalbėti. 
Taika ateis, taiką atneš tiktai Jungtinių 
Tautų ginklų pilnas laimėjimas. Šiandien 
reikia kalbėti apie karą ir karą iki galo, 
iki pilno laimėjimo. Visų bažnyčių visos 
maldos turėtu eiti už laihlėjimą karo, už 
sunaikipimą fašizmo.

taiką? Iš kur daugiausia “taikos balsų’ 
šiandien pąsa 
propagandos Į

John L. Leųiis įr Rposeveltp 
Administracija

Gavome lųainierių unijos oficialį or
ganą “United Miner Workers Journal” 
rugsėjo 1 dienos laidos. Tasai žurnalas, 
aišku, neatstovauja pįainierįų ma®^ po
zicijos ir troškimų. Jisai reiškia ir giną 
tiktai mainięrių unijos biurokratijos, o 
pirmoje vietoje, John Lewis poziciją. Tą 
gi pozicija be galo pavojinga ir pragąiš: 
tinga Amerikai.

Lewiso įpykimas ąnt prezidento Rpp- 
se velto, nebeturį jokių ribų įr išvedė jį 
iš visokio padorumo. Pavyzdžiui, visa 
Amerika žino, kiekvienas Amerikos dar
bininkas žino', kad pręzidęntąs Ęęosę- 
veltas ir visa jo administracija ęnergin- • 
giausiai kojovo prieš Smįth-Gonnolly bi- 
iių. Kai Kongresas pagaliau tą bilių priė
mė, prezidentas jį vetavo (atmetė). Pąs- 
kui kongresas dviem trečdaliais balsų

■Šalies įstatymu be prezidentę pasįrašy-
• nio^

Ęęt dabar Uęwi$ drįsta begėdiškai 
skęlųtį/kad Wąr Ląbor Board tą bilių 
jpągaminę, o, prezidentas jį priėmė ir pa- 
Įvąrke, kad jis taptų šąlies įstatymu! 
Šitame Lewisp sąpąįiojįme nėra nei la- 

teisyną.
Į/., dau ieigu kas ppsįdėjo prie padrąsi- 

Kpųgyeąę reąkcįjonįęrių, tai pąt- 
gą| Lewis sų savo pręvękacijomis. Tąsai 
joję gruipųjimas valdžiai ir kraštui 
streiku, tąsąį ję nęsiskąitymas su War 
Labor Boardu ir kitoiųįs valdžios įstai- 
gopiią, įęąįp tik įr davė progą Kongreso 

į .reakeiiohįęriąiųs ąšliept} šitą Smith-Con- 
į$Ty bįlįų prięš ąjpganizuptus darbinin
kus. Dąbar gi Lewis tą atsakomybę ban

cap ąųvęrstį ant prezidento Robsevelto.
, Iš visk01 mątyt, kad Lewis ruošiasi 
1944 metų prezįdentipįąms rinkimams. 
Jis yra repunlikonas. Jis anais rinkimais 
rėmė repubĮikpnų kandidatą į prezįdęn- 
tųą. Jįs dabąr nori sukelti Ąmerikos mai- 
nieriųs prięš prezidentą Ęooseveltą ir 
demokratus. Kad tas jo žygis bąįsiąį 
kenkia karo pastangoms, tai jam ne
svarbu. Lewiaui, matyt, nesvarbu, kad 
jojo k:ova su Boaeevglto adiuinietrącija 
puikiai patarnauja’Hitleriui.

; kui Kongresas dviem trečdaliais balsų 
tą bilių vėl priėmė ir tuo būdu padarė jį

Mirtis Fašistinės Italijos
Italijos laukuose ir miestuose eina 

žiaurios, atkaklios kovos. Talkininkų 
ginkluotos jėgos kertasi su nacių gink
luotomis jėgomis. Naciai nežada iš Ita
lijos trauktis be griežčiausio pasiprieši
nimo. Jie laikysis dantimis įsikandę taip 
ilgai, kol tię dantys nebus išmušti. O 
tai žada būti didelis ir sunkus darbas. 
Badoglio svyrąyįmas ir vįlkinimas davė 
vokiečiams progęs įsįdrūtintį. Be to, da
bar paaiški, kąd Hitleris buvę susitaręs 
su Mussolinįu, jęg Hitleris savo divizijas 
pastatys Italijoje, o Mųssęįinis geriau
sias sayo armijas pasiųs į rytinį frontą 
prieš Sovietus ir į okupuętųs kraštus. 
Tai buvo didejįs Hįtlęrio strateginis lai
mė jįmąs. Ji§, matyt, nepasitikę j ę italais 
jau seniai. Todėl reikia manyti,, kad vo
kiečiai turi Italijęje nemažai jėgų.

Be to, visas fąšistįnis elementas, visi 
Mųssolįnio pasekėjai, dabar padeda vo
kiečiams priešintis Talkininkams. Fašis
tai žino, kas jų laukia, jeigu vokiečiai 
būtų išmušti iš Italijos.

Taigi, nęrs fašistinė Italija jau mirus, 
bet laisva demokratinė Italija dar tik 
gimsta — gimsta baisiosiose kančiose. 
Per kelius mętus Italijos armijos, lėktu
vai ir laivynas siautė svetimuose kraš
tuose, paikino svętimus kraštus ir vergė 
svętįipųs ž*nones. Mussolinis įr jo krimi- 
nąlįškoji šaika orgijas kėlė ir džiaugęsi, 
pergalėmis. Tas pergalių pakvaišimas, 
aišku, buvo sugadinęs nemažai ir pa
prastųjų italų. Fašizmas buvo daugelį 
sųžavęjęs.

Bet dabąr karas su visu savo žiauru
mų ir brųtališkumu persikėlė į italų že
mę. Dęga miestai ir kaimai ir tūkstan- 
čiąįs krintą žmonės. Italų tauta užmoka 
už savo vadu kriminąiystes.

Pergalė Ant Submarinų
Amerikos, Anglijos ir Kanados val

džių padarė bendrą pranešimą apie ko
vas su vokįečių sųbipąrmąis. Džiugų, 
kad ta kova turėjo didžiausių pasiseki
mų.. Laivų ųuskandinijnąs per rugpjūčio 
njęnesį buvę nedidelis. Prąnęšįmas tei- 
gia^ kad mums pavyko daugiau nuskan
dinti priešo submarinų, negu priešas nu
skandinę mųsų komercinių, ląįvų.

Kovą su vpkiečįų sųbmarinąįs yrą di
džioji šio karo kovą. Anglija ir Amerika 
atskirtos nuo Buropoą ir Afrikos mūšių 
lauko dideliąis vąndęnimįs. Kįękvieųąs 
kareivis, kiekvįenąs kąrę pąbūklas turi 
būti pristatytas laivais. Hitleris vaizda
vosi, 'kad jis pąstos Tąlkįninkąms kelią 
ir sunaikins jųjų prekybinius laivus sub
marinų pagelbą; Bet jam .ųepąvyko. Ir 
skaitlingos ąrmij PS ir mo^emiškiąusi ka
ro pabūklai pasiekia mūšių laukus. Ame
rika ir Anglija pąstąte daug daugiau lai
vų, negu Hitleris pajėgia nuskandinti- 
Be to, Tąlkinįnkąį įšmek°» kaip SU sųb- 
mąrįnais kovotį. Kiekvienas kftVps gin
klas susilaukia priešo. Taip ir submąrį- 
nai. Nebęgąli jie slankioti jūrose ir 
skandinti laivus beveik visai laisvai. Ka
riniai laivai pagelba gilumu bembu suu* 
naikina jw juru gelmėse- W turi slap
styti® i? tik iš netyčių užpultus laivus 
pądaro savų, aukomis.

j.

Fašizmas, kaįp nRJa vi
suomeninės, politines įr kul
tūrinės reakcijos forma, y- 
ra kilęs ir gavęs savo var
dą Italijoje 1921 metais. 
Bet fašizmas, kaip visa ką 
naikinanti jėga, griaunanti 
žmonijos kultūrą, nešanti 
mirtį ir vergovę kitoms 
tautoms, yra ryškiausiai 
pasireiškęs savo hitlerine 
forma — vokiškuoju “na- 
cionalsocializmu.” Hitleri
nis fašizmas ir teoriškai 
skelbia, ir praktiškai vykdo 
istorijoj dar nematytu ma
stu tautų naikinimo ir pa
vergimo politiką. Tautinius 
santykius hitlerinis fašiz
mas teoriškai ir praktiškai 
sprendžia pagal Hitlerio — 
Rozenbergo rasės teoriją. 
Hitlerininkai skelbia, kad 
vokiečių rasė, vokiečių tau
ta esanti aukščiausia tau
ta, vį^nintelė gryną arijų 
tautą, ponų tauta ir dėl to 
ji turinti ne tik teisę, bet 
ir pareigą valdyti, pagaliau 
ir pati viena apgyventi Eu
ropą, o vėliau ir visą pa
saulį. Kitas tautas vokie
čiai esą turi užkariauti, pa
daryti vokiškųjų ponų ver
gais, versti juos dirbti sun
kiausius darbus, kiek galint 
išnaudoti ir pagaliau vis 
dėlto išnaikinti, kad teliktų 
viena gryna rasė — vokie
čių rase. Šitą kitų tautų su
naikinimo programą dar 
toli prieš kurą nusakė Hit
leris: “Reikia bet kokiomis 
priemonėmis pasiekti tai, 
kad pasaulis būtų vokiečių 
užkariautas. Jei mes nori
me sukurti didžiąją vokiš
kąją imperiją, mes turime 
visų pirma išstumti ir iš
naikinti slavų tautas — ru
sus, lenkus, čekus, slovakus, 
bulgarus, ukrainiečius, bie- 
lorusus. Nėra jokių prieža
sčių tę nepadąryti.”

Kliedėdamas apie slavų 
tautų sunaikinimą, Hitleris, 
suprantama, turėjo galvoje 
tokį pat likimą ir greti
moms su Vokietija mažo- 
sięms nęslavų tautoms — 
lietuviams, latviams, es
tams ir kt.

Tękįa yrą rasinė hitleri
nio fašizmo teoriją.

Vos tik užgrębę į §ąvo 
rankas valdžią ĮĮ933 meiąįs, 
hitlerininkąi ėmė vyjpįyfi 
savo rasizmo teoriją pąčię- 
ję Vokietijoje, pirmiausia 
yįsąįp niekindami ir žudy
dami žydų tautą. Tpliąų 
hitlerininkų smūgiai buvo 
nukreipti į,čekus; nuo 1939 
m. .rudens jie pradėjo nai-

kinti įenltų tautą. Ąukš- 
čiausįą ląįpsnį kitų tautu . 
naįkiųime hįtĮęriųiai fašis
tai pąsįekę klastingai už
puolę Tarybų Sąjungą ir 

laikinai okupavę kai kurias 
tarybines žemes. Čia, galė
tum pasakyti, visas hitleri
ninkų ‘Taųtįųis klausimas” 
yra išreikštas vokiečių ka
ro vadovybės atsišaukime į 
kareivius, dar pirmaisiais 
karo mėnesiais rastame pas 
nukautą vokiečių leitenąn- 
tą Ciglerį, šiais žodžiais: 
“sunaikink savyje gailestin
gumą ir užuojautą — žu
dyk kiekvieną rusą, tarybi
nį žmogų, nesustok, jei 
prieš tave senis ar moteris, 
berniukas ar mergaitė, — 
žudyk, tuo tu išgelbėsi save 
nuo pražūties, užtikrinsi sa
vo šeimos ateitį ir įgysi am
žiną garbę.”

Ir hitlerininkai uoliai 
vykdę banditiškų įsakytojų 
“rasės tęęriją”: okupuoto
se tarybinėse srityse jįę žu
do tikrai visus, kas tik 
jiems jau dabar nereikalin
gas ar pąvęjingas ir visus 
tuos, kurie beųt kuo pasi
priešina jų kruvinąi sauva
lei.

Visa hitlerinio fašistinio 
rasizmo žujięmoji mąšina 
užgriuvo ir Lietuvos gyven
tojus, ir visą lietuvių tau
tą. Nuo pirmųjų okupacijos 
dienų hitlerininkai pradėjo 
iš vienos pusės žudyti Lie: 
tuvos gyvėntojus, o iš kitos 
grębikiškP 'vpkįškęjo fašiz
mo bąnga užgriuvo visą 
Lietuvos gyvenimą. Ir kada 
lietuviai ėmė reikšti dar 
didesnį pasipriešinimą oku
pantams, tai atvykęs į 
Kauną Rozenbergas 1942 
metų gegužės 17 dieną pa
reiškė: “Lįetuvių tautai rei
kia suprasti, kad į visus 
priešvokiškųs veiksmus bus 
griežtai ir negąilestingai 
atsakoma.” Ir taip be per
traukos “atsakinėja” oku
pantai Lietuvoje: šimtai 
tūkstančių nužudytų ir iš
vežtų į vokišką katorgą 
Lietuvos gyventojų — štai 
koks hitlerininkų “atsaky
mas” Lietuvai, štai koks jų 
“rasinės^ teorijos” vykdy
mas. Dabar vykdoma “tota
linė mobilizacija’’ yra toli
mesnis hitlerininkų vykdo
mas lietuvių tąutos naikini
mas. O paskutiniu laiku hit
leriniai okupantai paskelbė, 
kad ir mokslas Lietuvoj te
bus prieinamas tik tieips, 
kurie atrędys jiems tinka-

mį “pagal rasines ypaty- tautų santykius, stalinius 
bes.” ‘ “

Tokiu visuotiniu kitų tau
tų pavergimo ir naikinimo 
keliu nustato hitleriniai fa
šistai savo santykius su ki
tomis tautpmis, taįp jie 
vykdo savo “rasinę teori
ją”. Tas hitlerinių “tepri- 
jų” ir jos praktįško vykdy
mo baisumas daFPsi ypač

tautų draugystes sąntykiųs, 
paremtus nuoširdžiu susi
pratimu, glaudžiu bendra
darbiavimu, ir praktiškai 
vykdomu tvirtu pasiryšimų 
teikti savitarpę pagalbą^ 
ęiti iš vien ir kąsdienįnęje 
gyvenimo kūryboje ir žįąu? 
rioje žūt-būtųįėje k0YPje 
prieš tautų naikintojus, vo- 

ryškus, kai męs prieš jį pa- kiškuosius fašisįinįus gror 
statome Tarybų Sąjungos bikus.

Dėlei Lietuvių Kultū
rinio Archyvo

Drg. A. Bimba, 
Brooklyn, N. Y. 
Daug Gerbiamas Drauge:

“Laisvės” No. 204 šių me
tų Krisluose Draugas palie
tei Amerikos Lietuvių Kul
tūrinio Archyvo klausimą 
ir pareiškę! pageidavimą 
išgirsti kitų draugų planus 
to užmanymo įvykdymui ir 
t.t. Tai čia aš tarsiu savo

Rodosi negali būti dviejų 
nuomonių apie skubų reika
lą tokio archyvinio knygy
no. Bent mąn rodosi, kad 
tokį knygyną^ įsteigti ir jį 
palaikyti nębųtų tokis dide
lis ir sunkas darbas, kaip 
tūli jį sau persistato. Nėra 
reikalingą tam “dviejų ak
rų žemės įr mūro namo”, 
kaip Dr. Graičiunas propo- 
pųoją ir taipgi nereikalin
ga tam gerą, pastovi vieta, 
kuri nemažai kaštųętų, 
kaip Drąųgas argumentuo
ji. Tas archyvinis knygy
nus būtų vien tik mūsų pa
žangiosios srovės. Jame bū
tų sudėti mūsų senes
nį leidiniai ir abęlnąi ra
štai, kurie greitai nei už 
jokius pinigus nebus gau
nami, nes greitai retėja 
mųsų išeivijos pijonieriai ir 
dažniausiai į pečius keliau
ja jų daug metų surinkti 
archyvai...

Didelė dauguma mūsų 
lietuviškos literatūros A- 
merikoje, tai špaudinta po 
1905 metų. Pirm to spaus- 
diptos literatūros ne daug, 
tai ją surinkus po kopiją 
arba dvi į archyvą nereikė
tų daug vietos, nei pasto
vaus žmogaus tą tvarkyt 
bei prižiūrėti. Viskas, tai 
reikia įsigyt vieną arba po
rą knygoms sudėti šėpų ir 
joms vietą pastatyti. Tam 
vietą gal būtų galima ras
ti ALDLD Centre, arba L 
DS centre, arba net pas ge
rai ištikimą savo namą tu
rintį privatišką draugą. Be 
abejonės, kad atsirastų po
ra draugų, kurie gautų tal
ką užvesti knygyno katąlo- 
gą, jį prižiūrėti ir tvarkyt. 
Kiek, daugiau darbo būtų, 
tai pradžioj, o vėliaus tai 
mažai, nes pas mus, Ame

rikoj, tokia litęrątūra mą- 
žai kas interęsųojasi, tai ir 
lankytojų būtų nedaug. O 
vėliąųs, po karo, kaip Lie
tuvoje padėtis kiek susi
tvarkys, tai toks mūsų ar
chyvinis knygynas būtų ga
lima perkelti į Lietuvos so
stinę, kur tikrai jis bus rei
kalingas ir naudojamas.

Geriausiai šitą darbą gali 
vesti, tai ALDLD centras.

Yra ir kitas svarbus rei
kalas mųsų knygų ręikalę. 
Mūsų Lietuvoje ir pirm ka
ro darbininkiškos, pažąn- 
gios, laisvamaniškos litera
tūros buvo nedaug. O hit
leriniai su kunigijos pagel- 
ba net iš palėpių surinko 
ne tik raštus, bet ir rank
raščius ir ant laužų sudegi
no. Karui pasibaigus mūsų 
bendraminčiai bus per daug 
užimti savo šalies ąthudą- 
vojimu, jos tvarkymu, 0 ne
turės nei laįko, nei ištek
liaus greitai aprųpinti 
žmopiją tinkamu ir reika
lingu apšyietos penu. O čia 
ir vėl ALDLD. centras tu
rėtų išdirbti planą, kaip pa- 
sekmingiau knygas jau da
bar rinkti ir grupuoti, kad 
atėjus" laikų! būtume pasi
rengę pasiųsti saviškiams 
knygų.

Be abejo, kad draugas 
jau pastebėjai spaudoje, 
kur jėzuitai, marijonai, ka
pucinai ir kiti lietuviški zo- 
konai Amerikoje greitąi 
kepa naujus apsuktakal- 
nierius, kurie viešai reiš
kia, kad po karo, tuoj, an- 
darokus pasiraitoję, skubės 
į Lietuvą mulkinti žmones. 
Reikalas ir mums nesnaus
ti, bet dabar jau svarstyti 
ir prirengti draugus, kurie 
atėjus laikui, būtų gatavi, 
pasirengę vykt mūsų vįęn- 
minčiams į pagelbą.

Geriausių linkėjimų,
Draugiškai,

Ą. M: MeUįionis.
Detroit, Mich.

rus apie Šiaur. Italiją
Lpndon. — Talkininkų 

karininkai Londone užgin
čija nącių skelbimą, kad vo
kiečiai nuslopinę visųĮ italų 
pasipriešinimus Ręmoj- 
Pranešimai iš bepųsiškų 
šaltinių sąko, kąd itm 
riuomępę ir gyventoją! te
bebuvę ją prieš hitįęrinm- 
kus Milape, Vęręnoj ir kiT 
tuose šiaurinės Italijos mie
stuose.

H’
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I

mūšiai tąrp 
čių.
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Bąudpnosips Armijos kovofoĮąi apyąlg n^t^lį įpją nąęię,.netoli S^ę|ęnfkę. 
turi juosiimusf}.•

Washington. — Rugsėjo 
mėnesį talkininkai sunaiki
no daugiau yękįečių sųbma- 
rinų, negu tie submaripai 
nuskandino *JąlkinmKtt ląį-
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Tęe&as Pualąpįe

S UŽ LIETUVOS LAISVE KOVU EPIZODAI
Rašo Jonas Marcinkevičius

Pasitarimas su Lietuviais 
Rašytojais

1943 m. gegužės 27 d. 
Maskvoje LKP (b) CK-te 
įvyko pasitarimas su lietu
vių rašytojais. Pasitarime 
dalyvavo A. Venclova, K. 
Korsakas, Salomeje Nėris, 
J. Šimkus, J. Marcinkevi
čius, J. Baltušis, J. Palec
kis, E. Mieželaitis, J. Žiugž
da, A. Kukanka, LTSR 
Valstybinės Leidyklos di
rektorius Gaška, “Tarybų 
Lietuvos” redakcijos atsto
vas, LKP (b) CK propagan
dos ir agitacijos skyriaus 
vadovybė ir dar vienas ki
tas draugas.

Savo informaciniame pra
nešime drg. K. Korsakas 
nušvietė lietuvių rašytojų 
pastaruoju metu atliktą 
darbą. Rašytojai paruošė ir 
pasiuntė Amerikos lietu
viams 300 psl. almanachą 
“Lietuva ugnyje.” LTSR 
Valstybinė Leidykla Mas
kvoje leidžia mūsų rašyto
jų parengtą almanachą 
“Pergalė.“ Be to, rašytojai 
A. Venclova, K. Korsakas, 
L. Gira, Sal. Nėris, J. Mar
cinkevičius, P. Cvirka yra 
atskirai išleidę nedidelius 
savo kūrinių leidinėlius.Ne- 
maža mūsų rašytojų kūri
nių yra spausdinama Ame
rikos lietuvių laikraščiuose, 
o taip pat laikraščiuose 
“Tarybų Lietuva,” 
rybų Lietuvą,” 
“Tėvynė Šaukia.”

Nemažu mūsų
atsiekimu reikia laikyti tai, 
kad visa eilė jų raštų yra 
išversti į rusų kalbą ir 
spausdinami kaip atskirais 
leidiniais, taip ir periodi
nėje rusų spaudoje. Be to, 
eilė mūsų rašytojų kūrinių 
laikas nuo laiko skaitoma 
per visasąjunginį radiją.

“Už Ta- 
“Tiesa,”

rašytojų

poezijos kokybę ir ta proga 
nurodinėjo į L. Giros publi
cistinės poezijos rinkinio 
“Smurtas ir Ryžtas” poeti
nius trūkumus.

Drg. Žiugžda nurodė, kad 
mūsų rašytojai per maža 
naudoja istorinius pavyz
džius, turtingas lietuvių 
tautos kovos su vokiškais 
grobikais tradicijas.

Kalbėjusieji draugai pa
geidavo iš rašytojų daugiau 
kūrinių iš Lietuvos gyveni
mo, ir tarp kita ko nurodė, 
kad ligšiol dar nėra sukur
ta stipresnio kūrinio apie 
tragišką būklę tūkstančių 
lietuvių tautos sūnų ir duk
terų, išvežtų į vokišką ka
torgą.

Drg. Venclova, Korsakas 
ir kt. nurodė į. neblogą mū
sų jaunųjų rašytojų pasi
rodymą literatūriniame 
“Tėvynė Šaukia” numeryje 
(Nr. 18). Per pastaruosius 
metus iš jaunųjų rašytojų 
gerokai išaugo drg. V. Mo
zūriūnas, E. Mieželaitis ir 
kt. Drg. Paleckis iškėlė 
mintį, kad LTSR Valstybi
nė Leidykla išleistų atskirą 
jaunųjų rašytojų rinktinių 
raštų leidinėlį.

Pasitarimui baigiantis, 
eile aktualių rašytojų dar
bo klausimų 
LKP(b) 
drg. A. 
Preikšas. 
Sniečkus
svarbą mūsų rašytojų dar
bo, kuriems tenka kovoti 
prieš visą reakcinį frontą 
lietuvių visuomenėje, tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje. 
Buvo nurodyta į reikalą su
stiprinti organizacinius ra
šytojų sąjungos dalykus, 
turėti organizacinio darbo 

Liesdamas rašytojų darbo [planą, o taip pat ir kūrybi
nio rašytojų darbo plano 
bendruosius metmenis. 
Drg. Preikšas pabrėžė rei
kalą rašytojams politiškai 
lavintis. Jis pailiustravo 
konkrečiais pavyzdžiais, 
kaip politinių žinių trūku
mas kliudo rašytojui sukur
ti meniškai tikrą ir teisin
gą vaizdą.

Visas pasitarimas praėjo 
tikrai kūrybinga dvasia ir 
be abejojimo turės reikš
mės mūsų rašytojų darbo 
pagerinimu. _ A. Ragenas.

pasisakė 
sekretoriai 

Sniečkus ir K. 
Tarp kita ko drg. 

pabrėžė didelę

NAUJA HITLERINIU 
PLĖŠIKU KLASTA

Tuo pačiu metu, kada hit
leriniai okupantai grasini
mais ir teroru pradėjo vyk
dyti Lietuvoje “totalinę mo
bilizaciją,” pasirodė Rozen
bergo potvarkis apie “nuo
savybės teisių grąžinimą.”

trūkumus, drg. Korsakas 
nurodė, kad pas mūsų ra
šytojus kartais jaučiama li
teratūrinės atsakomybės 
stoka, nesirūpinama jos 
tinkamu augimu, jos geru 
reprezentavimu kitų tautų 
literatūroje. Profesinio ra
šytojų bendradarbiavimo 
stoka kliudo kelti atskirų 
rašytojų kūrinių literatūri
nę vertę. Rašytojai numato 
praktikuoti bendrus naujų
jų kūrinių skaitymus. Ak
tualūs . pasidarė ir literatū
rinės kritikos atgaivinimas. 
Rašytojai' numato latvių ir 
estų pavyzdžiu suorgani
zuoti 2-3 dienų konferenci
ją, kurioje bus visapusiškai 
išnagrinėti pasirodžiusieji 
rašytojų kūriniai’ ir iškelti 
jų trūkumai.

Diskusijose dalyvavo aš-

Kokia yra tikroji šio Ro
zenbergo potvarkio prasmė?

Lietuvos valstietis yra pa
kėlęs sunkią kovą dėl savo 
žemės išsaugojimo. Smeto
ninėje Lietuvoje valstietis 
nors ir skaitėsi formališkai 
pilnateisiu savo žemės šei
mininku, tačiau jis niekuo
met nebuvo tikras, kad jo 
žemė vieną gražią dieną ne
bus parduota iš varžytinių, 
kad ji neatsidurs dvarinin
ko arba 'gobšaus spekulian
to rankose. Užtenka prisi
minti, kad tiktai 10-čiai me
tų praėjus nuo buržuazinės 
žemės reformos trečdalis 
naujakurių žemės atsidūrė 
dvarininkų ir spekuliantų 
rankose; kad per 1930—40 
metus Žemės Bankas palei
do į varžytines 66,591 ūkį; 
kad vien tik per 1937-38 m. 
buvo parduota iš varžytinių 
valstiečių turto 15.6 milijo
nų litų vertės. O kiek žemės 
pusdykiai supirko iš vals
tiečių dvarininkai ir speku
liantai?!

Tarybų valdžia, paskelbu
si žemės nacionalizaciją, 
padarė galą žemės slydimui 
iš darbo valstiečių rankų. 
Žemė pasidarė visos liau
dies nuosavybė. Buvo už
drausta žemę supirkinėti 
privatiems asmenims arba 
pardavinėti ją iš varžytinių. 
Tarybų valdžia ne tiktai ap
saugojo turimą darbo vals
tiečių žemę nuo bet kokių 
pasikėsinimų, bet ir atida
vė jiems nemokamai arti 
400,000 ha iš dvarininkų 
nusavintos žemės. Tiktai 
Tarybų Lietuvoje valstietis 
pasijuto tikruoju žemės šei
mininku, nes ji žinojo, kad 
dabar iš jo jau niekas ne
gali išvilioti arba prievarta 
atimti jo dirbamos žemės.

ūkišku atžvilgiu” (potvar
kio 3 str.). Ką reiškia įro
dyti “savo tinkamumą poli
tiniu atžvilgiu,” nedvipras
miškai skelbia hitleriniai 
laikraščiai ir radijas. “Lai
kinai palikite savo ūkius 
moterų ir vaikų priežiūrai, 
o patys imkitės ginklo ir 
stokite į vokiečių kariuome
nę,” — skelbė Kauno radi
jas vasario 23 d.

Rozenbergo potvarkis apie 
“nuosavybės grąžinimą” — 
tai nauja hitlerininkų klas
ta, kurios tikslas, iš vienos 
pusės, — pastatyti Lietu
vos valstietį į beteisio vokiš
kųjų prievolių vykdytojo 
padėtį, iš kitos — pažadais 
apie nuosavybės teisių grą
žinimą suvilioti valstietį į 
plėšikišką hitlerinę kariuo
menę, pasiųsti jį mirti į 
frontą ir į jam “grąžintą” 
žemę pasodinti vokiečių ko
lonistą.

Į šią naują hitlerininkų 
klastą Lietuvos valstiečiai 
turi atsakyti sustiprinta 
kova dėl savo žemės išlais
vinimo nuo vokiškųjų oku
pantų. Tiktai išvijus oku
pantus, valstietis vėl bus ti
kras žemės šeimininkas.

M. Pranaitis.

V. Valaitis.

PRIEŠAKINĖJE
Kas kartą, kai atakon
Iš apkaso keliuos,
Draugų kančia man sako: 
—Mušk priešus, naikink 

juos!

Reportažas iš Fronto 
Kiekvienas Nueitas Žings

nis Gimdo Naujus 
Didvyrius

Smarkiai siautusi pūga 
kiek 1 aprimo, tačiau vėjas 
vis dąr lyg nuo grandinės 
nutrūkęs alkanas žvėris, te- 
bešokinėjo pusnyse, vienur 
išrausdamas gilią duobę, ki
tur stulpu pakeldamas snie
go dulkes.

Saujelė’ artileristų, apsto
jusių pabūklą, baigė artile
rinį parengimą.

— Paskutinį šūvį! — su
komandavo baterijos vadas.

Pabūklas vamptelėjo 
trankiai, seržantas numetė 
atgal į dėžę varinę sviedi
nio gilzę, ir visame bare įsi
vyravo tyla.

Artileristai susėdo ir už
sirūkė. Ūžė vėjas, draikyda
mas sniegą. Įsmeigę žvilgs
nius į priekį, iš kur netru
kus turi pakilti pulkas į 
ataką, artileristai galvojo 3 
“Sunki bus gurguolės ke
lionė, sunki bus ir draugų 
ataka.”

Įsakymą pulkas gavo 1 
vai. Užimti kaimą. Pasigir
do vado signaliniai žodžiai.

— Pirmyn, draugai, už 
tėvynę!

žodžiai pasiekė kiekvieną 
kovotoją. Dalinys ūmai pa
kilo. Tuo pačiu metu ir 
saulė, lyg sveika nusiprau
susi mergina, nutvisko rau
dona, spinduliuojanti. Vi
sas kovos laukas pasidarė 
matomas, kaip ant delno.

Ėmė riaukčioti priešo mi
nos. Sutratėjo kulkosvai
džiai. Juodų dūmų kamuo
liai apniaukė padangę, 
pulkas, drąsiai,. įniršęs, 
kam pasiryžęs,v slenka 
myn.

Ir Čia, štai, kovos lauke 
su kiekviena žengta į prie
kį pėda gema vis nauji did
vyriai.

Štai kovotojas Judinas, 
48 metų vyras. Mūšio me
tu savo akimis pamatęs ke- 
lioliką sužeistų draugų, jis 
tiek įniršo ir pasijuto toks 
vikruolis, kad, rodosi, dvi
dešimt metų būtų nuo pe
čių nusimetęs. Čia prišok
damas prie minosvaidžio ir 
apipildamas priešą minų 
kruša, čia prinešdamas mi
nosvaidžiui minas, jis dar 
visą lafką palaikė gerą nuo
taiką kovotojų tarpe.

— Vyrai, bus gerai! Vy
rai, pirmyn! — šūkavo jis.

Leitenantas Rimdžius su 
savo kuopa pirmasis pakilo 
į mūšį ir pirmasis užėmė 
svarbią aukštumą iš kairio-

Bet 
vis- 
pi r-

LAIŠKAI
Drg. J. Birtiba:—

Sveikinu su Raudonosios 
Armijos laimėjimais! Tai 
kad pliekia prakeiktus na-» * . AČIŪ piLCnicL pJdftCJUMUC) Jld“

tuoniolika draugų. Visas |cius, net žemė dreba! Kiek-
pasitarimas praėjo savikri- 
tikos dvasia. Visi sutiko su 
draugų J. Marcinkevičiaus, 

. J. Paleckio, J. Žiugždos ir 
kt. pareikštu pageidavimu, 
kad jau laikas mūsų rašyto
jams pasirodyti su dides
niais savo veikalais — ro
manais, apysakomis, eilė
raščių ciklais. Vis labiau 
aktualėja klausimas, ką 
vertingesnio parodys mūsų 
rašytojai, grįžę į Lietuvą. 
Drg. Mieželaitis ir kiti kal
bėjusieji nurodė, kad mūsų 
poetų eilėraščiuose yra stip
riai ir nuoširdžiai išreikš
tas tėvynės ilgesio jausmas, 
bet užtat trūksta stiprių ei
lėraščių karo temdmis, ak
tualių įvykių temomis. Visa 
eilė draugų reikalavo kelti

vienos dienos pranešimai at
eina vis geresni ir geresni. 
Tas duoda ir man vilties 
sulaukti karo pabaigos, ko 
šiuom laiku noriu labiau
siai už viską. Visi tie, kurie 
laukė Sovietų Sąjungai mir
ties šiame kare, apsigavo, 
kaip velniai.

Šią pinigų perlaidą, 5 do
lerius, malonėkite perduoti 
drg. F. Pakalniškienei. Tai 
mano auka dėlei pundelių.

Draugiški linkėjimai vi
siems laisviečiams.

. V. Stankevičius. 
Baltimore, Md.

Hitleriniai plėšikai, kurie 
jau nuo seno tykojo pagrob
ti Lietuvos valstiečių žemę, 
suktais išvedžiojimais įro
dinėja, kad okupacinė val
džia esanti “teisėtas” nacio
nalizuotos žemės “įpėdinis,” 
t. y. jie skelbia, kad visa 
Lietuvos žemė priklausanti 
ne Lietuvos v&lstiečiams, 
bet okupantams, nuo kurių 
“malonės” pareina ar tą že
mę atiduoti vokiečių kolo
nistui ar ją “grąžinti” lie
tuviui. Pasiskelbę lietuviš
kos žemės “šeimininkais,” 
hitleriniai okupantai tūks
tančius lietuvių valstiečių 
jau pavarė nuo žemės ir ati
davė ją vokiečių kolonis
tams. Rozenbergo potvarky
je apie “nuosavybės grąži
nimą” oficialiai patvirtina
ma, kad toji žemė, kuri dar 
tebėra lietuvių rankose, 
esanti ne lietuvių, bet oku
pacinės valdžios nuosavybė. 
Tai reiškia, kad hitleriniai 
okupantai, remdamiesi tuo 
potvarkiu, bet kuriuo metu 
“teisėtai” gali atimti žemę 
iš bet kurio valstiečio ir ją 
atiduoti vokiečiui atėjūnui. 
Jie žada “grąžinti nuosavy
bės teises” tik tiems vals
tiečiams, kurie įrodys “savo 
tinkamumą politiniu ir

Tai jie, prakeikti žvėrys, 
Išplėšė mums namus. 
Tai jie, pasaulio gėda, 
Užpuolė žemę mūs.

Tai jie upes paplukdė 
Mūs brolių kraujumi. 
Drąsiai atakon einam, 
Ryžtumo kupini.

Girdžiu aš aiškiai balsą:
— Pirmyn, pirmyn, 

greičiau!
Tavęs tėvynė laukia, 
K*aip motina sūnaus.

Į mus tėvynė žiūri 
Su džiaugsmo viltimi. 
Pirmyn atakon einam, 
Ryžtumo kupini!

jo sparno. Jo tvirtas, pasiti- . 
kėjimo kupinas balsas drą
sino visus. Draugas Dats- 
kis ištisas penkias paras su 
vienu kulkosvaidžių laikęs 
sukaustęs priešą ir, neleidęs 
jam slinkti pirmyn, paga
liau susijungė su draugais. 
Ir, būdamas pats sužeistas, 
pavadavo išėjusį iš rikiuo
tės savo vadą. Jis sėkmin
gai vadovavo savo daliniui 
iki puolimo pabaigos. Nuo 
jo kulkosvaidžio ugnies prie 
kaimo aukštumos gulėjo 
geras būrys sukniubusių į 
sniegą vokiečių. Kovotojai 
Rimas ir Žukauskas su 
prieštankiniu šautuvu pir
mieji sunaikino priešo sun
kųjį kulkosvaidį. Jaun. Įeit, 
čiučenkovas tuo pačiu gin
klu sunaikino du sunkiuo
sius ir vieną lengvąjį prie
šo kulkosvaidį, nukovė vo
kiečių snaiperį ir padegė 
priešo būstinę, sunaikinda
mas visą priešo būrį. Kovo
tojas Rutkauskas automa
tu sunaikino devynis vokie
čius, snaiperis Vanagas — 
tris. Leitenantas Aleksan
dravičius pirmasis įsiveržė 
į priešo aukštumą iš deši
nės pusės ir du kartus su
žeistas atsisakė išeiti iš ko
vos lauko. Leit. Slavinas, 
jau vežamas į ligoninę, sani
tarų nepastebėtas, pabėgo. 
Jis slapta grįžo į kovos lau
ką ir sunaikino du vokie
čių automatininkus. Ir tik 
trečią kartą sužeistą, apal
pusį sanitarams pavyko jį 
išvežti į medicinos punktą. 
Sanitaras Šilovas iš kovos 
lauko išnešė 48 suežistuo- 
sius, ūkio būrio viršininkas 
Gutmanas pats į pirmąsias 
mūšio eiles nešiojo maistą.

Savanorėmis į puolimą 
išėjo moterys: Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos deputatė Marytė 
Kutraitė, Ivenskytė, Baitle- 
rytė, Niaurienė, Itingaitė. 
Čia perrišinėdamos sužeis
tuosius karius, gelbėdamos 
juos pačiame mūšio sūkury, 
čia pačios griebdamos į 
rankas ginklus ir guldyda
mos vokiečių kareivius, jos 
parodė tiesiog negirdėto 
narsumo ir pasiaukojimo 
pavyzdžius. Kutraitė sužeis
ta nepasitraukė iš kovos 
lauko. Itingaitė tris kartus 
sužeista gelbėjo draugus. 
Puikiai pasirodė sanitarai 
Armanavičius, Puzinas, ,Šu- 
penytė, Kudrinas. Daugelio 
kovotojų gyvybę išgelbėjo jų 
drąsa suteikiant pirmąją 
pagalbą pačiame mūšio sū
kuryje, nešant sužeistuo
sius iš mirties nasrų. ’

esančio lietuviškuose Ud- 
murtijos vaikų namuose, 
geriausiojo namų mokinio. 
Neapsakomai Daunys my
lėjo savo šeimą. Traukian
tis iš Lietuvos, nuo kruvi
nųjų įsibriovėlių rankų žu
vo jo žmona ir abi dukre
lės. Į Tarybų Sąjungos gi
lumą Daunys atvyko tik su 
vienu Vytuku ir visą savo 
tėvišką meilę ir rūpesčius' 
atidavė jam.

Į junginį Daunys atvyko 
1942 m. sausio mėn. drau
ge su Dieninaite.

— Per jauna esi, nepa
jėgsi sužeistojo iš kovos 
lauko išnešti, — buvo be- 
abejojąs tada priėmimo ko
misijos narys.

Dieninaite stovėjo susi
jaudinusi, beveik su ašaro
mis akyse.

— Tokius, kaip tamsta, 
aš du išnešiu, — prajuoki
no ji komisiją. Ji buvo pri
imta. Dažnai dalyvaudavo 
juodu drauge saviveiklos 
būreliuose. Didžiausios ne
apykantos ugnimi liepsnojo 
jųdviejų širdys vokiškajam 
grobikui, ir toji neapykan
tos jėga mūšio lauke pasi
rodė.

Kovotojas Daunys jau 
turėjo savo sąskaitoje ketu-

■ ris vokiečius. Penktą vokie- 
• tį jis nukovė kai tas išdrį-
■ so sušukti: “Pasiduokit.”

Šioje atakoje, pačiu kri-
■ tiškiausiu momentu, kada
■ priešas nuolat šaudė iš mi

nosvaidžių ir vienur kįtur 
buvo privertęs mūsų dalis 
sugrįžti į senąsias ribas, 
Daunys, prišliaužęs prie 
pat priešo vielos užtvarų, 
sviedė granatą ir pakilo vi
sut ūgiu.

— Už laisvą Tarybų Lie- 
(Tąsa 5-me pusi.)

ta■ T1M

Pulkininkas V. Kiršinąs
y

Nadhg bomba pataikė į ’vieną talkininkų 
veikslas imtas laike įsiveržimo į Siciliją.

DIENINAITŪ IR 
DAUNYS

Tačiau labiausiai visus 
nustebino ir sužavėjo jauna 
ir kukli mergina Zosė Dieni- 
naitė. Mūšio įkarštyje, krin
tant ir sprogstant minoms, 
be pertraukos tratant kul
kosvaidžiams, ji visu ūgiu 
bėgiojo nuo vieno sužeisto
jo prie kito, tartum ji būtų 
ne mūšio lauke, o ligoninės 
kambariuose. Ji jau buvo iš
nešusi iš kovos lauko 62 su
žeistuosius karius. Bet sa
vo didžiausią pasiaukojimą, 
drąsą ir tarybinės moters 
meilę tėvynei ji parodė gel
bėdama kovotoją Daunį.

Daunys pulke buvo žino
mas kaip puikus kovotojas 
ir neblogesnis dainininkas.

Jeigu dalinys darniai su
dainuos lietuvišką dainą,— 
tai jau ir žinok, kad jo gre
tose žygiuoja kovotojas 
Daunys ir kad jis neseniai 
bus gavęs laišką iš savo sū
naus, 13 metų berniuko,

ei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto* 

jus bus Šviesus

1943 m. kovo 24 d. kovos 
prieš vokiškuosius grobikus 
tarnyboje mirė pulkininkas 
V. Kiršinąs, vienas vadovų 
lietuviškojo junginio, did
vyriškai kovojančio prieš 
vokiškuosius fašistus — lie
tuvių tautos pavergėjus dėl 
socialistinės Tėvynės perga
lės.

Įsteigus tarybų valdžią 
Lietuvoje, pulkininkas V, 
Kiršinąs perėjo į Raudono
sios Armijos eiles, ir nuo to 
laiko be poilsio dirbo vado
vaujamąjį lietuviškųjų tau
tinių dalinių formavimo ir 
karinio parengimo darbą.

Išėjęs aukštuosius karo 
mokslus, būdamas giliai iš
silavinęs karininkas, turįs 
didelį rikiuotės ir štabo 
darbo patyrimą, pulkinin
kas V. Kiršinąs buvo vie
nas aktyviausiųjų ir labiau
siai prityrusių lietuviškojo 
junginio vadų.

Dalyvavęs pirmajame pa
sauliniame kare rusų ka
riuomenės eilėse, lietuvių 
tautos kovos prieš vokiškuo
sius grobikus dalyvis 1919 
metais, drg. Kiršinąs savo 
turtingą karinį patyrimą 
ko plačiausiai pritaikė da
bartiniam Tėvynės kare 
prieš sužvėrėjusį fašizmą.

Pulkininko Kiršino asme
nyje mes netekome vieno 
stambiausiųjų karinių dar
buotojų. Reiškiame gilų liū
desį ir užuojautą lietuviš
kojo junginio kovotojams, 
vadams ir politiniams dar
buotojams, netekusiems iš
tikimo kovos draugo ir vir
šininko.

Paleckis, Gedvilas, Snieč
kus, Vitkauskas, Žemai
tis, Karvelis,, Macijaus
kas, Čepas, Žiburkus, 
Urbšas, Šurkus, Gertus, 
Bartašiūnas, M o tieka, 
Tolkevičius, Bieliauskas, 
Petronis. ...... • ••
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Leonid Andrėj ev KRIKŠČIONYS
VERTĖJO ŽODIS.

Leonidas Nikolajevičius Andrejevas 
(gimė 1871, mirė 1919 m.) buvo žymus 
rusų rašytojas. Jisaigimė Oriolo mieste. 
Studijavo teises, bet, advokataut nesise
kant, tapo teisminiu reporteriu vienam 
Maskvos dienraščiui. Dar jaunas būda
mas pradėjo rašinėti apysakaites, vaizde
lius, bet tik vėliau, susipažinęs su Mak
simu Gorkiu, Andrejevas ėmė rimtai žiū
rėt į rašytojo karjėrą.
Andrejevo kūryboje daug pesimizmo, 

tačiau jo kūriniai turi nemaža vertės at
vaizdavime viduj iniųjų žmogaus pergy
venimų ir iŠlaukiniųjų aplinkybių. Jo 
raštai išversti į daugelį kalbų; net ir lie
tuvių kalboje seniau buvo išleistas jo 
“Pasakojimas apie Septynis Pakartuo
sius“ ir, rodos, “Raudonasis Juokas.“

Šičia išverstasis Andrejevo apsakymas 
“Krikščionys“ parašytas dar 1905 m., iš 
jo patyrimų esant teisminiu reporteriu. 
Apsakyme ryškiai vaizduojamas senosios 
caristinės Rusijos teismų biurokratiškas 
smulkmeniškumas ir aklas laikymasis 
įsisenėjusių papročių ir dogmų.

Verte
J. B a r k u s

Anapus langų krito šlapias, lapkričio 
sniegas; o teismo name buvo šilta, judru 
ir linksma tiems, kurie priprato diena 
dienon, kaipo tarnybos pareiga, lankyti 
šį didelį namą, susitikti pažįstamus vei
dus, atidenginėti vis tą pačią rašalny- 
čią ir baksnoti jon vis ta pačia plunks
na. Priešais akys, kaip teatre, buvo lo
šiama dramos—jos taip ir vadinosi 
“teisminės dramos,” — ir malonu buvo 
matyti publiką, klausytis gyvojo triukš
mo koridoriuose ir pačiam tuose lesiuo
se dalyvauti. Linksma buvo užkandžių 
kambaryje; ten jau užžiebė elektrą, ir 
daug skanių užkandžių stovėjo ant ba
ro. Gėrė, kalbėjosi, valgė. Jei pasitai
kydavo paniurę veidai, tai ir tas buvo 
gerai: gyvenime taip reikia, o ypač ten, 
kur diena po dienai vaidinama “teismi
nės dramos.” Ana tame kambaryje nu
sišovė kokis tai teisiamasis; štai karei
vis su šautuvu; kažkur žvanga geležiniai 
pančiai. Linksma, šilta, jauku.

Antrajame kriminaliame skyriuje 
daug publikos,— tenai klausoma didelė 
byla. Visi jau savo vietose, prisaikin- 
tieji posėdininkai, gynėjai, teisėjai; re
porteris, kol kas vienas, prirengė popie- 
rą, siauručius lapelius, ir visa kuo gro
žėjasi. Pirmininkaujantysis teisėjas, 
sudribęs, storas žmogus, žilais ūsais, 
greitai, įprastu balsu peršaukinėja liu
dininkus:

“Jefimov! Kaip jūsų vardas, tėvo var
das?”

“Jefimas Petrovičius Jefimovas.”
“Sutinkate prisiekti?”
“Sutinku.”
“Paeikite į šalį. Karasev!”
“Andrejus Jegoričius... Sutinku.”

. “Paeikite į... Blumental!...”
Gana didoka krūvelė liudininkų, apie 

dvidešimts žmonių, greit perkeičia vie
tą iš kairės į dešinę. Į pirmininko klau
simą vieni atsako balsiai ir greitai, su 
prisirengimu, ir patys susiprasdami pe
reina kiton šalin; kitus klausimas už
klumpa nelauktai, jie nesumaniai tyli ir 
žvalgosi, nežinodami — jiems iššauktoji 
pavardė priklauso, ar gal čia yra kitas 
tokia pat pavarde žmogus. Kaltinančio
sios pusės liūdininkai laukdavo kiekvie
no klausimo ir atsakydavo pilnai, nesis
kubindami, apsimąsčiusiai; į šalį jie pa-' 
eidavo tik pirmininkui paliepus ir su ki
tais nesimaišė.

Teisiamasis, jaunas vyriškis, su augš- 
ta apykakle, įtariamas išaikvojime ir 
žulikystėje, skubiai sukiojo ūsukus ir 
žiūrėjo žemyn, ką tokio mąstydamas; 
tūlas pavardes iššaukus, jisai atsigrįž
davo, paniekinančiai peržvelgdavo iš
šauktąjį ir vėl padvigubintu skubumu 
sukiojo ūsus ir mąstė. Gynėjas, taipgi 
dar jaunas žmogus, žiovavo į delną ir 
lanksčiai raivėsi, patenkintai žiūrėdamas 
į langą, už kurio tingiai leidosi žemyn 
dideli, šlapi sniego gabalai. Jis gerai 
šiandien išsimiegojo ir ką tik papusry
čiavo užkandžių kambaryje: karštų la
šinių su žimukąis.

Pasiliko tik Šešetas dar neiššauktų liu
dininkų, kuomet pirmininkas įsibėgėjęs 
atsidaužė į nelauktinybę:

"Sutinkate prisiektu Paeikite...” 
"Ne/ '

i Kaip žmogus, .tamsoje atsidūręs į mę-

Atsa- 
visas 

su

dį ir drūčiai susidaužęs kaktą, pirminin
kas minutai pametė savo klausimų siū
lą ir sustojo. Liudininkų krūvelėje jisai 
stengėsi rasti taip aiškiai ir griežtai at
sakiusią—balsas buvo moteriškas,— bet 
visos moteriškės išrodė vienodos ir vie
nodai su pagarba ir pasirengusiai į jį, 
žiūrėjo. Pažiūrėjo sąrašan.

“Pelagėja Vasiljevna Karaulova!, Jūs 
sutinkate prisiekti?’' pakartojo jis klau
simą ir laukiančiai įrėmė akis į moteriš
kes.

“Ne.”
Dabar jisai ją mato. Vidutinio am

žiaus moteriškė, gana daili, juodaplau
kė, stovi kitų užpakalyje. Nepaisant 
skrybėlaitės ir madingos jekutės su į 
grūšias panašiomis rankovėmis ir dide
liu nepatraukliu skirtingos spalvos lopu 
ant krūtinės, jinai neišrodo nei turtin
ga, nei apšviesta. Jos ausyse dideli či
goniški auskarai, išlenkti didelių rinkių 
pavidale; ant juosmens sunertose ranko
se jinai laiko nedidelį krepšelį, 
kydama, jinai judina tik burną;
gi veidas ir rinkės ausyse ir rankos 
krepšeliu pasilieka nekrutanti.

“Ar jūs stačiatikė?”
“Stačiatikė.”
“Kodėl gi jūs nenorite prisiekti?”
Liudininkė žiūri jam į akis ir tyli. Sto

vėjusieji jos priešakyje pasitraukė į ša
lis, ir jinai dabar matosi visa su savo 
krepšeliu ir plonomis gelsvomis ranko
mis.

“Gal būt, jūs priklausote kokiai nors 
sektai, nepripažįstančiai prisiekos? Tai 
jūs nesibijokite, sakykite,— jums nieko 
už tai nebus. Teismas priims domėn jū
sų aiškinimus.”

“Ne.”
“Ne sektantė?”
“Ne.”
“Tai štai ką, liudininke: jūs gal prisi

bijo te, jog jūsų liudijimuose gali rastis 
kas tokio nesmagaus... nepatogaus jums, 
asmeniškai,— suprantate? Tai į tokius 

' klausimus, sulyg įstatymo, jūs turite tei
sę neatsakinėti,— suprantate? Dabar 
sutinkate?”

“Ne.”
Balsas jaunas, jaunesnis už veidą, ir 

skamba nuosaikiai ir aiškiai; galima ti
kėti, jog tasai balsas tinkamas dainavi
mui. Patraukęs pečiais, pirmininkas 
žvilgsniu vadina arčiau prie savęs teis
mo narį iš kairiosios pusės ir šnibždasi 
su juo. Tasai irgi šnibždomis atsako:

“Čia yra kas tokio nenormalaus. Ar 
ne nėščia jinai?”

“Na, ir pasakėte! Ką gi čia bendro 
nėštumas turi? O ir nežymu visai... Liu
dininke Karaulova! teismas geidžia ži
noti, kuo pamatuodamasi jūs atsisakote 
prisiekti ? Juk negalime gi mes taip, nei 
iš šio, nei iš to, paliuosuoti jus nūo pri
siekos. Atsakykite! Jūs girdite, ar 
ne?”

Taip pat nekrutėdama, liudininke ka
žin ką trumpai atsako, bet taip tyliai, 
jog nieko negalima suprasti.

“Teismui nieko nesigirdi. Malonėkite 
garsiau!”

Liudininkė atsikosti ir labai garsiai 
sako:

“Aš prostitutė...”
Gynėjas, lengvai stuksėjęs koja taktą 

kažkokioms savo mintims, sustoja ir 
įstabiai žiūri į liudininkę. “Reikėtų elek
trą įžiebti...” jis pamąsto, ir, tarsi jo no
rą įspėjęs, teismo antstolis spaudžia vie
ną mygtuką, kitą. Publika, prisaikin- 
tieji posėdininkai ir liūdininkai pakelia 
galvas ir žiūri į nušvitusias lemputes; 
tik teisėjai, apsipratę su ūmaus apšvie
timo efektu, pasilieka ramūs. Dabai' vi
siškai malonu: šviesu ir sniegas už lan
gais patamsėjo. Jauku. Vienas prisai- 
kintųjų posėdininkų, senukas, apžvelgia 
Karaulovą ir sako savo kaimynui:

“Su krepšeliu...”
Anas tylėdamas galvą linksi.
“Na, tai kas, kad prostitutė?” sako 

pirmininkas, ir žodį “prostitutė” jis ta
ria taip lygiai priprastai, kaip taria ki
tus nevisai 
šėjas”, “plėš 
krikščionė?”

“Ne, aš ne krikščioni Jeigu krikščio* 
neužsiim*

agrastus žodžius: “užrau
tas”, “auka”. “Juk jūs gi

nė būčiau, tai. tokiu darbu 
čiau.” - -

J (Bus daugiau)
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Sumner Welles Apibūdina 
Amer. Pokarinį Nusistatymą

mąžoms, ir drauge su tuomi, 
pripažinimas, principo, kad ke
lias turi būti prirengtas ne
priklausomybei ir savivaldybei 
tų žmonių, kurie reikalauja 
laisvės, kaip tik jie bus pozi
cijoj prisiimti tą teisę.

6. Pagaliau tokiame pasau
lyje, už kurį mes kariaujame, 
neturi būti reikalo egzistuoti 
tokiam terminui kaip “rasinė 
arba religinė mažuma.“

P. Welles, pabrėždamas šeš
tą punktą sako — 
šaulio žmonija 
miršta užlaikyti 
žmogaus laisvę,
ar galima manyti, 
nės Jungtinių Tautų sutiktų 
vėl įsteigti sistemą,- pagal ku
rią žmonija priklausytų prie 
tokių “mažumų?“ Lygybė 
žmogaus, kaip ir lygybė žmo
nių negali būti suteikta nu
sprendimu (fiat). Lygybė pri
klauso nuo jų atsiek imu ir nuo 
jų asmeninių vertybių. Bet ly
gybė žmonijos teisių ir progų 
yra suteikta, kiekvienam pa
gal šventą teisę. Tai yra esen
cija demokratinio įsitikini-

jeigu pa
kariauja ir 
ir įamžinti 

pagal teisę, 
kad žmo-

šiai valdžiai 
smulkmeniai 
kooperacijos, 
žmonės tiki-

Nepaprastai aiškiame straip
snyje Sumner Welles, Under 
Secretary of State, . apibūdina 
Amerikos pokarinį nušistąty- 
mą birželio mėnesio numeryje 
“American Federationist,” or
ganas Amerikos Darbo Fede
racijos. ' ,

Pirma, p. Welles pareiškė, 
kad pirmiausia problema, ku
ri stovi prieš visus, yra “atsie- 
kimas pastovios taikos per per
galę.“ Jis irgi sako, kad ši 
problema pokarinio nusistaty
mo yra pagrindinis klausimas 
mūsų ypatiško labo.

Ir nors jis atsargiai paduoda 
savo asmeninį įsitikinimą, kai
po faktą, kad būtų per anksti 
šiame momente 
bandyti aiškinti 
planą tautinės 
kuriai Amerikos
mai pritartų, jis realiai paste
bi, “kad būtų sunkumų tai 
įvykinti. Kada ginklai bus pa
dėti ir mūšiai bus sustabdyti, 
tvarka turės būti išlaikyta tų 
Jungtinių Tautų, kurios apsi
ima tai padaryti “kaip pav., 
repatrijaciją, maistą, ligų kon
trolę ir atstatymą išardytų vie
tų.“

“Atrodo aišku,“ sako ponas 
Welles, “kad per tragišką pa
moką, kurią žmonija išmoko 
per paskutinius 25 metus, bile 
kokia forma organizacijos, 
kad gerai dirbtų, turi pripa
žinti kelis svarbius principus.“ 
P. Welles paduoda sekamus 6 
pagrindinius punktus, kurie 
yra svarbūs ir reikalingi.“

1. Turi būti sudaryta per 
tarptautinį susitarimą, kombi
nacija ginkluotų jėgų tų tauių, 
kurios prisirengę tai padaryti, 
kuri būtų galima vartoti apru- 
bežiuotoj arba platesnėj ska
lėj ir kuri sustabdytų agresiją, 
neprileistų prie tarptautinių 
ginčų ir bendrai palaikytų tai
ką pasaulyje. •

2. Turi būti ‘ įsteigtas tarp
tautinis tribunalas, kuris iš
spręstų tarptautinius klausi
mus ir kuriuom galima būtų 
pasitikėti.

3. Turi būti įsteigta tarptau
tinis būdas, kuris uždraus tam 
tikrus ginklus, kartu ir peržiū
rėti ginklus.

4. Turi būti įsteigtos tinka
mos ir praktiškos organizaci
jos, kurios spręs ekonominius 
ir finansinius klausimus^, ir 
kurios painformuos narius 
Jungtinių Tautų apie tai, to
kiu būdu bus išvengiama pasi
savinimas komercijinių ir fi
nansinių, nusistatymų individu
alių jėgų taip, kad pokarinis 
laikas galėtų būti epocha eko
nominės kooperacijos ir ky
lančio gyvenimo standarto,« o 
ne kompeticijos arba žemo gy
venimo standarto visiems.

5. Turi būti pripažinti prin
cipai vienodo suverenumo vi
soms valstybėms, didelėms ir

mo.
Prieidamas prie šių išvadų, 

p. Welles pavartojo įrodymui 
susitarimus, kurie sudaro tarp 
Ameriką supratimą, ant kurio 
Pan-amerikonizmas stovi/ Jis 
primena, kad tai nebuvo at
siekta per vieną dieną arba iš 
kokių braižinių.

“Ne,“ jis sako: “atsiekimai 
buvo įvykinti per ilgų metų 
laiką ir reikėjo akto agrespos 
prieš vienakis Amerikos respu
blikų, Jungtines Valstijas, kad 
įvykdinti galutiną sujungimą 
ir susipratimą Vakarų žemy
no.

“Gali būti, kad tikriausias 
kelias, kurį Jungt. Tautos ga
lėtų sekti, tai sudarymas tarp
tautinės organizacijos evoliu
cijos būdu. Praktiškas patyri
mas, kurį Jungt. Tautos įgijo 
karo laike ir kaip pergalė bus 
iškovota, aiškiai įrodys, kokios 
rūšies organizacija tą galės at
siekti.

Dėl tų, kurie kalba už izo
liaciją jis įspėja neklausyti tų 
cinikų, kurių balsus mes kar
tas nuo karto girdime ir kurie 
sako, kad karai visada buvo 
ir bus, kad išsaugoti savo kai
lį, Jungt.. Valstijos turi nesi
kišti į kitų reikalus.

P. Welles sako, atsakyda
mas į šį provincialumą — 
“Šios šalies žmonės žino, kad 
šis nusistatymas buvo išbandy
tas ir nepasisekė, šių dienų 
motinos ir tėvai žino, kad, jei
gu Jungt. Valstijos tikrai bū
tų, žinojusios, koks buvo jų 
biznis praeitais 20 metų, ir jei
gu jos būtų prisidėjusios prie 
užgesinimo liepsnos, kuri vė
liau pradėjo pasaulinę konfla-

graciją, jų sūnūs šiandien ne
kristų gindami savo šalies lais
vę ir saugumą.“

FLIS—Common Council.

PRANEŠIMAI $

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALIN®)
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių i
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkaa >

411 Grand St Brooklyn

DETROIT, MIQH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 16 d., 8 v. v., Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Narės visos 
esat prašomos būtinai dalyvauti, nes 
artinantis didesniam žiemos veiki
mui turim daug reikalų , svarstyti. 
M. G. Sekr. (215-217)

NEW~HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ruošia kugelio ir ko

pūstų pietus. Šis parengimėlis įvyks 
rugsėjo 26 d., 2 v. dieną, 243 Front 
St. Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti, praleisti dieną linksmai. Jžanga 
veltui. (215-216)

ELIZABETH, N. J.
Trečiadienį, 15 d. rugsėjo, įvyks 

mezgėjų susirinkimas, 408 Court St., 
7:30 v. v. Draugės iš apylinkės yra 
kviečiamos dalyvauti. Turime svar
bių reikalų. B- M., Sekr.

(215-217)
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: &4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį 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

A kiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši 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.

*

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS įSTAIGA

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

sunkus pristatymas anglies.

GwZeOfio. J

MMMMMmmmm*

J

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai

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

k.

K. i

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

I ar naktį, greit suteiksi- 
■ me modernišką patama- 
1 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
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Talkininku Sąlygų Teks
tas Pafiaubom su

Italija
Šiaur. Afrika. — Vyriau

sio Talkininkų komanduo
tojo, generolo Eisenhowe- 
rio atstovai ir Italijos 
premjero Pietro Badoglio 
įgaliotiniai rugs. 3 d. pasi
rašė sekamas karo paliau
bų sąlygas, kuriomis Itali
ja . pasidavė Jungtinėms 
Tautoms:

1. Ginkluotos italų jėgos 
tuoj aus ir visiškai nustos 
priešintis (Talkininkam), 
kai tik paliaubos įeis ga
llon.

2. Italija dės visas pa
stangas, kad neduoti vokie
čiam parankumų, kurie ga
lėtų būt panaudoti prieš 
Jungtines Tautas.

3. Visi belaisviai ar kiti 
internuoti Jungtinių Tautų 
žmonės tuojau bus (iš Ita
lijos) perduoti vyriausiam 
Talkininkų komandųotojui, 
ir niekas iš jų nei dabar nei 
bet kada paskiau neturi bū
ti Vokietijon išgabenta.

4. Italijos karo laivynas 
ir italų lėktuvai tuojaus bus 
persiųsti į tokius punktus, 
kokius paskirs vyriausias 
Talkininkų komanduotojas.

KOVŲ EPIZODAI
(Tąsą nuo 1-mo pusi.) 

tuvą, pirmyn, draugai! — 
visame bare nuaidėjo Dau
nio balsas. Ir štai, visų aky
se jo automatas iškrito iš 
rankų. Ir nebebuvo kuo jį 
pakelti: kairiąją ranką kul
ka sužeidė lengvai, bet de
šinioji ranka kybojo nusvi
rusi ir kraujas čiurkšlėmis 
veržės iš minos skeveldros 
sutrupinto peties. Staiga jį 
išvydo Dieninaitė. Nepaisy
dama pragariškos priešo 
ugnies, ji tekina pasileido 
pirmyn. Ji jau buvo visai 
arti sužeistojo, bet ir šis, 
tartum ne kojų, o rūstaus 
įniršimo nešamas į priekį, 
taip pat bėgo į priešą.

— Pirmyn, draugai! — 
aidėjo jo balsas puolantiem 
kovotojam.

Staiga visiems matant 
Zosė suklupo prie paties 
Daunio. Priešo kulka per
vėrė tiesiai jos' krūtinę. Bet 
visi aiškiai matė, kaip nar
suolė sanitarė, dar sukaup
dama paskutines jėgas, pa
jėgė išimti iš krepšio tvars
tomąją medžiagą, kaip ji 
!akelė ją ties sužeistojo 

Jaunio petim. Tačiau prie
šas paleido į juodu praga
rišką ugnį.

— Vyrai, gelbėkim juo
kui — ėmė šaukti jaunuo
lis snaiperis Rąžiukąs.

Kovotojai šoko prie jų; 
Leit. Borisevičius pirmasis 
vedė kuopą. Drąsiai išėjęs 
į kairįjį* sparną, jis ėmė 
supti priešą, pajinio vadas 
Lisauskas į ataką pakilo iš 
Įeito sparno, ir sužeistas į 
veidą, ryžtingai ėjo pir
myn, vesdamas paskui save 
visus kovotojus. Jo vyrai 
prieštankiniu pabūklu išve
dė iš rikiuotės trią sunkiuo
sius priešo kulkosvaidžius 
ir paėmė keturis lengvuo
sius kulkosvaidžius ir vieną 
patranką. Kovotojąs Smih 
gą, atgręžęs tą patranką į 
priešą, atidengė ugnį ir iš
guldė čia pat kelioliką yo- 
kięčių, pats mirdamas did
vyrio mirtimi. Tąį buvo 
kerštas už mylimą sanitarę, 
Kerštas už kritusius drau
gus, tai buvo tikro lietuviu
ko įniršimo ir keršto vai
siai. Priešas buvo sumuš
tas. Antroji svarbi aukštu
ma — užimta.

5. Vyriausias Talkininku 
komanduotojas gali paimti 
(rekvizuot) Italijos preki
nius laivus ir panaudot juos 
savo kariniai-jurinės prog
ramos reikalam.

6. Korsikos sala ir visa 
Italijos žemė, — kaip sa
los,. taip ir sausuma, tuojau 
bus pavesta Talkininkam 
naudoti kaip veiksmų ba
zės. ir kitiem tiksląm, ku
riem talkininkai matys rei
kalo.

7. Talkininkai gaus tuo- 
jautinį užtikrinimą, kad jie 
gali laisvai naudot visas 
lėktuvų aikštes ir laivyno 
uostus Italijos žemėje, ne
žiūrint, kaip greit vokiečių 
ginkluotos jėgos trauksis iš 
Italijos žemės. Tuos uostus 
ir lėktuvų aikštes turi gin
ti italų ginkluotos jėgos iki 
Talkininkai perims šią pa
reigą į savo rankas.

8. Ginkluotos italų jėgos 
bus tuojau Italijon atšauk
tos iš bet kokio dalyvavimo 
dabartiniame kare, iš visų 
sričių, kur jos dabar veik
tų.

9. Italijos valdžia užtikri
na, jog, reikalo esant, jinai 
naudos visas galimas savo 
ginkluotas jėgas, kad grei
tai ir tikrai įvykdyt visas 
šių paliaubų sąlygas.

10. Vyriausias Talkininkų 
jėgų komanduotojas pasi
laiko sąu teisę daryt bet 
kokį žingsnį, kuris, jo ma
nymu, būtų reikalingas ap
saugoti Talkininkų jėgų in
teresams ir karui vesti, o 
Italijos valdžia pasižada bū
tinai daryti visus valdinius 
bei kitus žingsnius, kokių 
tik vyriausias komąnduoto- 
jas galėtų pareikalauti. 
Svarbiausia, tai vyriausias 
komanduotojas įsteigs kari
nę Talkininkų valdžią toms 
Italijos žemės vietoms, kur 
jam atrodys reikalinga ka
riniams Talkininkų valsty
bių interesams.

11. Vyriausias Talkininkų 
jėgų komanduotojas turės 
pilną teisę nustatyti prie
mones, kuriomis bus įvyk
dyta nusiginklavimas, mo
bilizuotos kariuomenės pa
leidimas ir numilitarizavi- 
mas.

12. Kitos sąlygos, politinio, 
ekonominio ir finansinio po
būdžio, kurias Italija turės 
vykdyti, bus vėliau įteik
tos.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA M0ST1S 
SVARBUS IŠRADIMAS

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

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. <. ŠVIŲPA’S 
MIRACLE OIN^MŲNT.

Mestis nuo dantų gčlftno. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Šyąlni yartot ir 
nekenksminga. Kąina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC FAINS.
Nuo RheumatiŠkų skausmų. Mus

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

NQ. 3 — M. J. SVILPA’S
i^|racle sĄpyE.

Stebūklįnga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir Išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina ra^h 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne- 
sveikūmą iŠ t)i,rriqs ar nosies ir pra
šalina komų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir jvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NQ. 4 — M. J. ŠVILPAS NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašaliną niežėjimą ir išbė- 

rimį. Taipgi gera ir' nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų, 
kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čeki. Nemažiaus $1. Kurie nori-

HELP WANTED—FĘMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, 16 IJCI 35 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Maisto dirbtuvė. Lengvas darbas, išlėto, nuo- 
' latinis, $18.50 pradžiai. 
LEE, 425 WEST 13TH' ST.

(220)
■-------------------- *•...... ....—--------

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALĄND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
l^RS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikią patyrimo; turi būti suyirš 
18 m- amžiaus; gera proga pakili 

mųl. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

SKALBYKLOS PROSŲ 
OPERATORES 

KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
Kreipkitės

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

(218)

MERGINOS 
PARDAVĖJOS

IR STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui.

Ideališkos valandos šeimininkėms.
Esančios būtinuose veiksmuose neprivalo 

kreiptis.

F. W. WOOLWORTH CO.,
585 — 8th Ąve.

(arti 39th St.)
(217)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALĄD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STĘĄM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

PAKUOTOJOS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

’ 56 W. 23RD ST., N. Y.
Arbk kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 
(X)

LĖKTUVŲ VALYTOJOS 
REIKALINGOS

AMERICAN AIRLINES 
FLAGSHIP FLEET

Palaikymui savo Flagships blizgančiai švariai, 
daugeliui svarbių karinių kelionių, American 
Airlines įstaigai reikia moterų tuojau bendram 

valymo patarnavimui.
Aphkantės turi būti mažiausia 21 metų am
žiaus. Skiriamos dirbti į La Guardia Field, 

48 vai. darbo savaite.

ALGA $104 Į MĖNESĮ
Pasitarimai žemiau paduotu antrašu kas die
nų 9 A.M. iki 5 P.M. Ketvirtadieniais iki 9 
vakaro, šeštadieniais iki 12:30 P.M. Prašome 

kreiptis tik mokančias skaityti ir rašyti 
angliškai

American Airlines, Ine.
103 East 41st Street 

New York City

Asmenys iš būtinų pramonių nebus priimami 
be darbdavio paliudijimo jų atliekamumo.

(218)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI 

PAGELŪI^lNKAI 
ELEKTROS bARfilNINKAI
FABRIKO DARBININKAI

PLIENINIŲ STATINIŲ 
PRAMONĖ 

AUKŠTOS ALGOS
48 valandos, 6 dienų Savaitė. Asmenys iš 
karinių darbi/ nepriimami be darbdavio pa
liūdijimo jų atliekamumo.

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

INLAND STEEL
CONTAINER CO.

353 Dąnforth Ąy., Jersey City
(219)

I6STĄTAM9 JANGUOSE 
(DMiftlerlų) >

VYBĄIir moterys
Tvarkymui parodinių dėžučių ir pastatėlių.

MOREL MFG. CO. y
38 Wesf 82nd St., N. Y. C.

(217)

te priąiųskitą štampų 30c, Ujusius 
apmokėsite C.O.D'. Kanadoj 25č "eks
tra už order}.

'ĄdresuoĮcįtę:
HL į. SyIIra, P. Q. ‘Box •$, A.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STOGDENGIAI
DARBAS IŠ VIDAUS

FABRIKO DARBININKAI

PAPRASTI DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas

Fabrikui Stratford, Conn.

55-60 valandų savaitė pridedant bonus. Nerei
kia gimimo pa|iū<Ji jinio. Nereikia pilietinių 
popierų. Nuolatinis darbas. Transportacijos 
išlaidos grąžinamos. Kreipkitės pirmadieniais 

ir antradieniais 10 iki 4.

TILO ROOFING CO.
239 E. 44th St., 3rd floor

arti 3rd Ąye., matykite Af1'- Smith

PAKUOTOJAI IR BERNIUKAI
Pagelbėjimui išsiuntimų dėpaitmente. Gera 

alga pradžiai. 5 dienų savaitė.
BROOKLYN' ĄRT PUBLISHING CO.

43 W. 23rd St.. N. Y. City.
(218)

MAŠINISTAI
DRAFTSMEN

PASISIUNTIMUI BERNIUKAI
ELEKTRINIAI MECHANINIAI

REIKALAUJA MIDTOWN 
ELECTRONIC MANUFACTURER 

AMERIKOJ PILIEČIAI 
SU DRAFTO PRATĘSIMU 

KREIPKITĖS

Richardson-Allen Corp.
15 WEST 20TH STREET

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(218)

AUTO MECHANIKAI
TURI BOTI PATYRĘ ANT
DIESEL ENGINES

Ir Turi Mokėti Naudoti Micrometer 
Kreipkitės dienomis 9 A-M.

\ (išskiriant' šeši, ir sekm.) 
\SURFACE TRANSPORTATION CORP. 
12\TH ST., & 3RD AVE., MANHATTAN.

Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų nebus 
priimami be darbdavio paliudijimo apie jų 

atlickamumų.
(218)

MAŠINISTAI (2)
OPERAVIMUI LATHE WITH 20” SWING 

BŪTINA PRAMONĖ 
GERA PROGA 

PASTOVUS DARBAS 
Kreipkitės dienom 9 A.M. 

(išskirant šeštųd. ir sekmad.
SURFACE TRANSPORTATION CORP. 

129TH ST., & 3RD AVĘ., MANHATTAN.
Asmenys iš /karinių , ar, būtinų veiksmų nebus 
priimami be darbdavio paliudijimo apie jų 

atliekaiViumą.
(218)

Sugabus vyras .naudojantis įrankius, stiprus, 
su patyrimu kūrenti steam boiler. (Tik žie
mų) ir galėtų būt naudingas bendrai prie 
dirbtuvės. Ištisų metų nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Alga $120 j mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A.M. darbo dienom. Gend Realty Corp., 
750 Grand St., Brooklyn. Paimkite 14th St., 

Canarsie liniją iki Grand St. stoties.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS .
PATYRIMAS NEREIKALH4GAS

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

proga pakilimui.
MATYKITE MR. LESSER, 3-čios LUBOS 

370 W. 35th ST.
(216)

MOTERYS DAPBINĮNKBS
LENGVAS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Gera alga ir premijos
Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas.

METROPOLITAN PACKING CORP.
489 Greenwich St., N. Y.

(216)

medinos
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Mūsų patyrusios merginos uždirba $35 į 
penkias dienas ant kavalkų. $20 alga 

mokinimo laikų.
COMOLITE CORP.

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

(216)

BERNIUKAI t r f r* ♦ į * i ' 9 * » * * /

17 IR VIRŠAUS
Prie krovimo darbo dideliame sandėlyje.

Patraukianti alga.
5 dienų savąitė.

Apmokamos vakacijos, pastovus darbas.

UNITED CIGAR—WHELAN STORES CORP.
EMPLOYMENT OFFICE, 1st FLOOR.

Corner 89th St., & 1st Ave.
Brooklyn, N. Y.

(217)

................   W— I............ . .......................................*

BUFETO PATARNAUTOJOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA.
KREIPKITĖS:

.FApMSTĘĄD, JHC.
Commodore Passagewąy,
Grąąfl PmH Tuminai

(217)

Patyrusioj prie SmuUtąųs mętMInip cĮarbo.

ELITE METĄL

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRĄI

-r Aiir-Tjr-iii-----1----- f ■■ ra ■H' ‘ ‘■naanuKrea

SAVANORIAI DHL PERGĄLfiS 
DĖDĖIŠAMUI

UŽBAIGIMUI GYVIBINIŲ 
CANADA - ALASKA 
karinių daruv 

DIDELft ALGA
VALDŽIOS yjŽG#qJAS 

SVETIMŠALIŲ PRIORIMAS 
KARPĖNDERIAMS, $360
MAŽIĄUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA

Karpenderjai turi turėt) savo įrankius ir turi 
būt 2 metų patyrimo konstrukcijos darbe. 
$1.50 į valandą, pridedant laiką ir pusę už 

visą darbą viršaus 40 valandų.

Karpenderių Pagalbininkams, 
$300

MAŽIAUSIA MĖNESINE GARANTIJA 
Valandų kąipa $L26, pridedant laiką ir pusę 

už visį darbą viršaus 40 valahdų.'
Bėgių Darbininkam, $279.60

RĄžTAUSIĄ MĖNESINĖ GARANTIJA
Turi būti išimtinai stiprūs šiam darbui. Kai
nai $1.16% Į ‘ valandą, pridedant viršlaikius 
laiką ir jųisę už visą <]^-rbą y|rfi 40 yąlUldų.

Paprąstięm D^rbipinkain,

MAŽIAUSIA RĖNESJNĖ GARANTIJA
Turi būti geroje sveikatoje. Mokama 96%c J 
valandĄuž visą darbą viršauą 40 valandų.' 

KrpipkiĮės į Įipmpąpijos Atstpvą
METCALFE construction co. 
HAMlL'tpft CONSTRUCTION CO. 

KANSAS CITY BRIDGE CO.
US EMPLOYMENT SERVICE 

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

Nuo pirmadienio, įimant šeštadienį 9 iki
11 A.R.; i iki 5 y.R.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų darbų 
nebus priįtnąmi be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo
(217)

V Y Ę A I
40-50 METŲ AMŽIAUS

Naudingi sukrovimų ir išsiuntimų kambaryj.
40 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius 
Kreipkitės Mr. McGuirl

HUYLER’S
30-30 Northern Ęivd., L I. C.

(220)

STOGD^NpIAJ 
ŠENGELIUOTOJAI

Aukščiausios galimai algos mokama. Visi dar
bai randasi •Queens County.

Kreipkitės visą savaitę t
AMERICAN PROJECTS ępRR- 

169-01 Jamaica" Ave., 
Richmond Hill,' Long Island

(220)

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMĄ VALŲIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, Kyftl’O KIETŲ 

saldainių gamintojai
" ' '• KEPĖJAI

PEČKŲillAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS darbas

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M- 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X)

GAMYBOS
DARBININKAI
CHEMIKALŲ IŠDIRBYSTEI

JEĘSEY

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GERA ALGA
MOKINANTIS

PUIKIAUSIOS SĄLYGOS
AUTOMATIŠKI PAKĖLIMAI

DIRBAMA MAŽIAUSIA

48 VALANDOS J SAVAITĘ

Greitas, Pigus
- Bušu Patarnavimas

Tiesiai į Fabriką

AMERICAN
CYANAMI1) CO.

I

159 GREENWICH ST.
Tarpę Cortla^d^ R Ųįbąrty Stę.

NĘW YQ^K PTY
ATDARA NUq p^ADIENIO , 

ĮIMANT PENKTĄDIĘNĮ
9 A. M. IKI 7 P. M.'

Žmonės, dabar dirbanti karinius .darbus, ne
turėtų kreiptis be darbdavio paliūdijimo apie

' įĮyo ^|l«^^dųmą: ' ” ‘
(220)
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pareiga skaityti “Laųtyg’?

s

Panirta • Puilaab

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—J^IĄLg
‘^IKALiNQI VYRĄI / REIKALINGį VYRAI

REIKIA KARINIU DARBININKŲ
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.
PĄTERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J
AR

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

HĘLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

^AKŲOTpJAI ĮĮl VALYTOJĄ*

turi keletą vietų
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolatinis darbas, gera alga ęu proga 
pakilimui.

Pageidaujama kreiptis asmeniškai arba 
laiškais, pilnai pasitikimai

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

(216)

/VYRAI
ELEKTRINES PAJĖGOS PRESO 

OPERATORIAI 
KROVINIŲ TVARKYMUI 

MĄŠINŲ VALYTOJAI 
APVALYMO DARBUI

DĄUG VIRŠLAIKIŲ
Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų 

bus priimami be darbdavio paliūdijimd 
jų atĮiekamumo

AMERICAN
SAFETY RAZOR CORP.

» » ■» t •

62-76 LAWRENCE ST., B’KLYN.
(216)

ne-

YYBAI JPRIĘ KROVINIŲ
Mes turifne štabe vietų 

, ųųo drafto vyram
s DliNV

40 VĄLĄ^Oy SAVAITŽ

ĘĘOOMINŲDALE’S
Pasitarimui valandos — rytais.

KREIPĖTĖS EMPLOYMENT OFISE
LEXINGTON AYĘ-, IR 60th ST., 

ifew York City

Tie, kurie dabar esate būtinuose darbuose 
hesikręipklte.

(220)

SHIPPING CĘĘRKS
Pastovus Darbas

40 VALANDŲ SAVAITE
KREIPĖTĖS J MR. HARRIS 4-tes LŲĄO§

Į4NE BIIYANT
Į yv ĖST STREET

(216)

BEHNĮPĮęĄf IR
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

< < .
Išsiuntimam, pakavimam, rekonlų darbas ir 
išdalinimas; gatavai nešiojitųui. 40 valan
dos, 5 dienos, laikas ir puse už viršlaikius; 

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

370 W. 35th ST.
(216)

PAPRASTI DARBININKAI
NUOLATINIS UARBAS 

GERA ALGA
x Kreipkitės

ALBERT PIPE SUBTLY CO.,
Berry į N, 13th St.

Brooklyn.
(216)

BERNIUKAI—BERNIUKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

' brudtA'rtNis’ 
$U.5Q PRADŽIAI.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

ELEKTRINĖS PAJfiGOS PRESŲ 
ŽPERATORIAI

E ’ neūiDelių’ metalinių 
IŠDIRBINIŲ

VALDŽIOS DARBAI
' .$24 PHĄDŽtAI -

ELITE METAL
406 West 8Ist Street ... . - ... . - : .-

(221)

--------- U

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIRTUVEI DARBININKAI $2ĮS
Mažiausia Mėnesinė Garantija 
Pridedant Kambarį ir Valgi

Stalų patarnautojai, indų atėmėjai, indų 
mazgotojai su bent kiek virtuvė? |r valgo

mojo kambario patyrimu priimtini

Kreipkitės j Kompanijos Atstoyą
METCALFE CONSTRUCTION CO. 
HAMILTON CONSTRUCTION CO. 

KANSAS CITY BRIDŲĘ fO. 
Svarbūs Canada-ĄląsKą 

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

Nuo pirmadienio {imant Šeštadieni,
9 iki 11 A.M., 1 iki 6 P.M.

Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 
priimami be darbdavio paliudijimo 

jų atliekamumo.
(21?)

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

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KRElPKITES I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., ĮR 

51gt STREET, N. Y: C, 
,. tl< NETELfiFONUOKtTE. t

FABRIKO PAGELBININKAI
STOROS

65 CĘNTĄI I VALANDĄ 
PRIPEPĄNT VIRŠLAIKIUS 

VltyCpNT J. SPEĮ-MĄK & CO.
3rd ĄVĘ., ST »

BROOKLYN
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nepriimtini be darbdavio paliūdijimo dėl 
atliekamumo.

(218)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas; geros darbo sąlygos. Pa^ 
tyrimas ir pilietybė nereikalingi. Kreipkitėa 

J Building Superintendent.
SLOĄJfR ROUSE, Y. M. C- A.

353 W. 33rd St.
(21«)

VYRAI
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
PATYRIMO NEREIKIA

DĄBAR DIRBĄNTIĘJI KARINIUS 
DARBUS NEBUS PRIIMAMI

AMERICAN CAN CO.
43rd St., Įy Ąvę., 

BROOKLYN.
(216)

MALIAVOTOJAI 
ROPE SCAFFOLD MEN 

Nuolatinis darbas su viršlaikiais.
Tiktai patyrę vyrai - 

$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 
Pageidaujama Piliečių

BURNS
1025 48th Ave., Long Island City * 

Vernon Ave. Station, Ipterboro Subway.
(219)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
PAGELBININKAI 

pakuotqjai 
Bendras fabriko darbas 

Būtinoj Pramonėj 
ATLANTIC GUMMED PAPER COR?.

1 Ma|n St., Ęręųklyn. 7th floor

Gąudąęii“pįdę 
•avo Šalies reikalus — pif*
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PETEK V. CACCHIONE

trit** Puslapis

DIENOSPASKUTINĖS DVI
POTEMKINO JUDŽIAI

TIKRĄJĄ PRIEŽASTĮ, KODŽL

HH

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas Šeštadieni.

PARODO
RUSIJA KOVOJA!

Bette Davis ir Paul Lukas iš pagarsėjusio veikalo 
pagamintoje puikioje filmoje: “Watch on the Rhi
ne,” Strand Teatre, Broadway ir 47th St., N. Y.

Galingai sušiandienintas garsus Sergijo Eisensteino kla
siškas judis “Potemkin,” su Henry Hull ir Aline Mac- 
Mahon. Tai judis, kuris sujungia 1905 m. revoliucijos 

dienas su šiandienine kova prieš fašizmą.

r t t r;
LA

Laisve, Lithuanian Dally News
WriiirhrXfaJT'1' '"’r u;., j., u.;

\o'v¥>rk(k^zW/^7i»l(>\
Williamsburge Kalbės Žymūs 
Darbininkų Vadai Fosteris 

ir Petras Cacchione
Šio ketvirtadienio vakarą, 

rugsėjo 16-tą, didžiojoj Grand 
Paradise salėje įvyks masinis 
mitingas, kurio vyriausiais kal
bėtojais bus žymūs Amerikos 
darbininkų vadai William Z. 
Foster ir Peter V. Cacchione.

William Z. Foster yra žy
miausias ankstybojo Amerikos 
unijizmo vadų, kovojęs už in
dustrinį unijizmą ir jo teises 
darbininkams prieš porą desėt- 
kų su virš metų, kada tokie 
dalykai, kaip pasirinkimas uni
jos, teisė kolektyvių derybų, 
proga darbininkų unijoms tu
rėti savo atstovybes žymiuose 
vyriausybei patarėjų komite
tuose, vakacijos su alga, ne
darbo apdrauda ir kiti šian
dien unijistams priprasti daly
kai tų laikų darbininkams at
rodė tik svajonė. Kada tik pa
tys drąsiausi, labiausia prama- 
tą ir pasišventę išdrįsdavo gar
siai kalbėti ir kovoti už tas 
teises.

Fosteris dabar yra Ameri
kos Komunistų Partijos pirmi
ninku ir yra buvęs jos kandi
datu į J. V. prezidentą.

Peter V. Cacchione, kaip ži
nia, dabar yra brooklyniečių 
atstovu New Yorko miesto ta
ryboje, kurioje vietoje būda
mas jis rūpinasi miesto gyven
tojų gerove ne vien tik tary
bos posėdžiuose, kuriuose vi
suomet kovoja prieš reakcinin
kus už darbo žmonių reikalus 
ir pažangų, teisingą miesto 
Įstaigų vedimą. Jisai ta gerove 
nepaliauja rūpintis niekada. 
Liuosomis nuo posėdžių, valan
domis jis yra pasakęs šimtus 
prakalbų ir išpardavęs vli'š 
$250,000 vertės karo bonų.

Jis buvo pirmutinis iškelti

miesto taryboje sumanymą, 
kad patys tarybininkai pasira
šytų įvesdinti dešimtą nuošim
tį visų savo įplaukų į karo bo
nus Pirmosios Karo Paskolos 
vajuje. Tuomi jis buvo sukėlęs 
tarp tūlų tarybininkų nemažą 
audrelę. Kaipgi tai, sakė jie, 
kas gali sugestuoti mums, kiek 
mes turėtume įvesdinti į bo
nus.

Kilęs Petras V. Cacchione 
yra iš darbininko šeimos, tar
navęs pereitame pasauliniame 
kare, buvęs gelžkeliečiu, pas
kui, 4looverio laikais, buvęs 
bedarbiu ir kovojęs prieš Hoo- 
verio planą išmarinti bedar
bius badu, iššaldyti juos ant 
gatvių kampų parduodant 
obuolius tokiems pat pinigų 
neturintiems bedarbiams. Ji
sai dalyvavo veteranų marša- 
vime į Washingtona ir jame 
susipažinęs su komunistais, 
kaipo kovotojais už darbo 
žmogių teises, atėjo į tą judė
jimą ir komunistų tikietų ta
po išrinktas į miesto tarybą.

Kom.

STANĮ FV THFATRF 7th Ave- 41-42 Sts”N-K U 1 rili LL 1 1 imi 1I1L A t vėd Intas Oras. — WI-7-9686

Ponas Paulauskas Jieško 
‘Melagių’ ir ‘Šmeižikų’ 

Ten, Kur Jų Nėra

bilietų.
Piliečių

Lok al as

Ponas K. J. Paulauskas, 
SLA 5-to apskričio valdybos 
narys, labai įtūžęs už tai, kam 
Buvęs parašė Laisvėje, kad 
“progresyviai surengė Raudo
najam Kryžiui pikniką.” Taip
gi pyksta už tai, kam tame 
rašte nurodoma, kad SLA ap
skritys, kuris buvo originaliu 
rengėju, nenorėjo ar nesuge
bėjo padaryti pikniko tokiu, 
koks galėjo ir turėjo būti, kai
po rengiamas plačia skale.

Už pasakymą tiesos, ponas 
Paulauskas, po antrašte “Lais
vės Melai ir šmeižtai, piktai 
išsibara ant dienraščio Laisvės 
visoje smetoniškos trejankos 
kontroliuojamoje spaudoje.

O faktai, kuriuos ir pats 
ponas Paulauskas paduoda, 
yra tokie, kurie kaip tik pa
tvirtina tą, kas Laisvėje buvo 
pasakyta. Pagal jo rokundą, 
tikietų parduota sekamai:

Šv. Jurgio Draugija paėmė 
30 bilietų.

SLA 38 kuopa 20
Lietuvių Amerikos 

Kliubas 50 bilietų.
Lietuvių, Kriaučių 

54-tas 50 bilietų.
Komiteto nariai, kurių tar

pe yra du originaliai rengėjai, 
SLA apskričio valdybos nariai, 
ir trys vėliau prisidėjusių drau
gijų konferencijoj išrinkti, iš
platinę iš anksto 313 tikietų.

Prie vartų pardavę 537. Vi
so tikietų pardavę už $375.

Iš raporto matome, kad 
SLA, kaipo tokia, veik nedaly
vavo, užkabino kitoms drau
gijoms jų garbei vežamą iš
vežti. Tik viena SLA* 38-ta 
kuopa, kuri išgalėjo išleisti ke
lis desėtkus dolerių, smetoni- 
ninkų konferencijai, išleidžia 
smetonininkų taryboms remti, 
Raudonajam Kryžiui išstenėjo 
$10, — tik tiek, kad šioje kuo
poje susibūręs trockistų LDD 
ir LSS “vaiskas” galėtų nueiti 
iš savo kišeniaus nemokėjęs.

O kur kitos keliolika SLA 
kuopų ? Ar tas nerodo, kad 
SLA apskričio valdyba nevei
kė tinkamai, kad ji norėjo 
garbingai išjoti ant svetimo 
žirgelio ?.

Jurginės, Piliečių Kliubo, 
Kriaučių Lokalo gausiai pirktų 
tikietų nei jų, išrinktų komisi
jų pridėto darbo ponams iš 
SLA apskričio valdybos neten
ka savintis, nes tos draugijos 
yra stiprios, savystovės įstai
gos, susidedančios iš visokių 
pažiūrų žmonių ir remiančios 
daugelį visuomeniškų darbų

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu svarbų reikalą su Mrs. 

Swansoniene (vedusi su švedų tauty
bės vyru). Gyveno Brooklyn, N. Y. 
Prašau jos pačios atsikreipti arba 
jei kas apie ją praneš, būsiu dėkin
gas. (Atsikreipusi nesigailėsi.) Ra
šykite: Ch. Ak., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (216-217)

V.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 15 d. rugsėjo, 8 v.

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Ave., jvyks Litera
tūros Draugijos 185 kp. susirinki
mas. Nariai, kurie tik galite, daly
vaukite, nes reikės išspręsti klausi
mą, ar šiemet rengsime vakarienę 
ar ne. Yra ir daugiau svarbių da
lykų. V. Paukštys.

(215-217)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 15 d., 8 v. v., 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(215-217)

LAISVES VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pąvyktų. (x)

be ponų iš SLA akstinimo.
Ponas Paulauskas didžiuoja

si, kad jie, originaliai rengė
jai, ponai iš SLA apskričio val
dybos nekvietę Laisvės, kaip 
kad jie nekvietė veiklių, Lietu
viu Darbininkų Susivienijimo, 
Lietuvių Literatūros Draugijos, 
Lietuvių Meno Sąjungos kuo
pų.

Tačiau Laisvė, pone Pau
lauskai, draugijų konferenci
jos išrinkto komiteto nario bu
vo prašyta nors paskutinėmis 
dienomis paskelbti pikniką ir

———   ’■■r.vrfr-*-—■ :..............................-

tą padarė. To pasekmėje, po
ne Paulauskai, prie vartų, par
duoti tikietai, kaip kad ir dau
gelis iš anksto parduotų ir su
kvietė tuos šimtus I^aisvės 
skaitytojų ir pažangių orga
nizacijų narių. į jūsų pikniką.

Man rodos, nebūtų buvę 
Raudonajam Kryžiui skriau
dos, jeigu būtų buvusios su-^ 
kviestos visos Brooklyno drau
gijos, ir sukviestos laiku. Nuo 
Brooklyno lietuvių bendro pik
niko lengvai būtų galėjus su
sidaryti Raudonajam Kryžiui 
tūkstantinė, o ne tie keli šim
teliai, kurie irgi atėjo ne dė
ka SLA apskričio valdybai, bet 
dėka didžiosioms draugijoms 
ir jų išrinktoms komisijoms.

Ponas Paulauskas šaukia, 
ar “tuzinas atsilankiusių, lais- 
viečių pikniką pataisė?” Lais- 
viečių, pone Paulauskai, pik
nike buvo šimtai. Kad tiksliau 
šį klausim'ą išrišti, siūlau po
nui Paulauskui sekamą propo
ziciją :

Ponas sakotės esąs iš pasi-

šventimo Raudonajam Kryžiui 
daug nudirbęs. Aš taipgi t^ 
įstaigą gerbiu. Tad sudėkime" 
po dešimkę bešališkoj įstaigoj 
ir paskelbsime piknike daly
vavusių vardus — jūs savo 
idealizuojamų LDD ir LSS su 
SLA, o aš — Laisvės skaityto
jų ir jūsų nekviestų LDS ir 
LLD narių, neskaitant atėju
sių su Jurginės, Kriaučių ir 
Pil. Kliubo tikietais, kurie ne
priklauso nuo jūsų nei nuo 
Laisvės. Jeigu pasirodys lais- 
viečių buvę mažiau, aš ati
duosiu dešimkę Raudonajam 
Kryžiui, o jeigu jūsiškių ma
žiau, tai jūsų dešimkė teks 
Raudonajam Kryžiui.

Piknike Buvęs.

Stampos ir 
Punktai

Antradienis, Rugsėjo 14, 1943

Leit. Duben Parvyko 
Atostogų

Leitenantas Ernest Duben 
parvyko atostogų apsilankyti 
pas tėvus, uošvį ir kitus sa
viškius, su kuriais buvo nesi
matęs per aštuonetą mėnesių. 
Ta proga atlankė laisviečius ir 
LDS Centrą, pasimatyti su jo 
jaunuoliais veikėjais ir aidie- 
čiais, su kuriais jisai yra daug 
veikęs pirm išėjimo kariuome
nėn.

Ernestas gražiai atrodo ir 
sako jaučiąsis gerai. Tarnauja 
Georgia valstijoje, mokina-pa- 
ruošia naujokus. Jau dveji me
tai, kai jis tarnauja kariškose 
jėgose.

Kartu su Ernestu parvyko ir 
jo žmona May, K. Ramoškos 
duktė, kuri pastaruoju laiku 
taip pat gyvena Georgia vals
tijoj. Grįš atgal gale šios sa
vaitės.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNĄ^

Savininkas

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai

Tel. Evergreen 4-6864

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišinam.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT
CABARET

r

473 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Prie R.K.O. Republic Teatro

Rugsėjo 13-tą įėjo gal i on 
pirma ruda stampa A trecio
joj maisto knygelėj. Tuo pat 
sykiu, kurie dar turi užsiliku
sių, gali vartoti ir raudonas 
štampas X, Y ir Z iš antros 
knygelės, šių visų trijų laikas 
baigsis spalių 2-rą.

Mėlynų štampų R. S. ir T. 
laikas baigsis rugsėjo 20-tą. 
Tada įeis galion stampos U, 
V ir W ir bus geromis iki spa
lių 20-tos.

Cukraus stampos 14, 15 ir 
16 tinka pirkimui po penkis 
svarus cukraus iki spalių 31- 
mos. Pirmoji yra reguliaris Še
ras, o pastarosios dvi taiko
mos namie kenuojantiems.

Batų stampa 18-ta gera 
nai porai batų iki spalių 
mos. Vienas šeimos narys
savo štampą perleisti kitam.

Suraižė Dukrą, Pašovė 
Žmoną ir Pats Savę

n*

vie-
31- 
gali

Edward Mallon, 29 m., ka
ro šapos darbininkas, buvo nu
ėjęs pas atsiskyrusią žmoną į 
jos namus, 40-01 10th St., 
Long Island City, norėdamas 
ją susigrąžinti pas save. Bet 
iškilo barnis ir jis išsitraukęs 
revolverį, šešiametei jo dukre
lei Patricijai norint motiną už
stoti, jis ją sužeidė peiliu, bė
gančią iš stubos Mrs. Mallon 
pavojingai pašovė, o paskiau 
paleido kulką į savo galvą ir 
neužilgo mirė ligoninėj, žmo
na irgi esanti pavojingoj pa
dėtyje.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks

iu lūs 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

CHARLES’
■•UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN , 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI 
100 nuoi, unija iapoj 

r Telcf.t §R. 7-7 55*
_„-JŲ ( 2519 Woodward Arena* 

DETROITE: J 602 nofmann Bldf.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

4

K®

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

L " '"”|l

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Vi

1
Stai

o

O

A
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337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse U
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612 Z

*
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NOTARY
PUBLIC

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

Puikiausi modeminiai žiedai 
Setas $80.00 ir aukščiau.

Liūdesio valandoj kreipkitės pan mus. Patarnavimas , 
bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TeL Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

MA

Green Star Bar & Grill
Lietaviškas Kabaretas

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su G Iv! ai* 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAGG 2-R64S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS GRABORIUS [

•t-




