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Ordinuotasis, seniausias ir 
žymiausias lietuvių tautos po- 
tas, Liudas Gira, parašė atvi
rą laišką New York Times 
dienraščiui atmušdamas tuos 
negražius melus, būk Lietuvos 
žmonės nenorį, kad Tarybų 
Sąjunga laimėtų karą prieš 
vokiečius. Vienu tokių buvo 
kun. Pakalnis, kuris andai tą 
mintį įterpė į savo laišką, iš
spausdintą N. Y. Timese.

Nelabai senai poetė Salomė
ja Neris parašė atvirą laišką 
New Yorko dienraščiui He- 
rald-Tribune. Salomėja Ne
ris gražiai apgynė savo tautą 
nuo visokių pro-naciškų kava
lierių melų.

Dabar Liudas Gira tatai pa
darė per New Yorko Timesą.

Lietuviai gali tik didžiuotis 
savo žymiausiais poetais, ku
rie moka ne tik sugabiai poe
ziją kurti, bet ir su politiniais 
straipsniais išstoti ten, kur 
yra reikalo apginti jų tautos 
garbę!

Beje, Liūdo Giros laiškas 
lietuviškame vertime tilps 
penktadienio Laisvėje.

''Ministeris pirmininkas 
Churchillas, kalbėdamas Ang
lijos parlamente, vieną įsidė
mėtiną dalyką pasakė. Jis 
pasakė, kad militariniai veiks
mai Viduržemio jūroje nėra 
ir negali būti antrojo fronto 
substitutu.

Vadinasi, reikia tikėtis, kad 
talkininkų įsiveržimas Vaka
rų Europoje bus įvykintas. 
Kada tas bus padaryta, aišku, 
tik keletas žmonių težino. Bet 
milijonai žmonių trokšta, kad 
įsiveržimas skersai Anglų ka
nalą būtų padarytas dar šie
met.

Mes visuomet pabrėžėme 
tąjį faktą, kad veiksmai Vi
duržemio jūrose nėra antrasis 
frontas.

Bet tūli lietuviški laikraš
čiai, kurie antrojo fronto bijo
si ♦.nemažiau, kaip Hitleris, 
nuolat mėgdžiojo tūlus “mili- 
tarinių reikalų žinovus,” ple
pėdami, būk talkininkai jau 
atidarė net keletą frontų! To
kiais laikraščiais, be kitų, yra 
Naujienos ir Draugas.

Nei kiek nemažesnės svar
bos už Churchillo pareiškimą 
padarė Jungtinių Valstijų ka
riuomenės vyriausiojo štabo 

<*• viršininkas, generolas George 
J C. Marshall.

Kalbėdamas Amerikos Le- 
gijono suvažiavime Omahoj 
(pereitą antradienį) generolas 
Marshall aiškino mūsų karo 
strategiją. Jis nurodė, jog 
praeitieji 18-ka mėnesį buvo 
paaukoti vyriausiai tam, kad 
paruošus plačiame pasaulyje 
militarines bazes.

Dabar tasai pasiruošimas 
jau užbaigtas. Dabar mes jau 
galime pradėti tikruosius ka- 

4 ro žygius tiek Europoje, tiek 
Azijoje. Mes turime paruošę 
milžiniškas jėgas, kurios greit 
pradėsiančios didžiuosius sa
vo veiksmus — priešą pulti.

Tai ypatingas mūsų, kariuo
menės vado pareiškimas.

Tūli spėja, kad generolas 
Marshall’as bus paskirtas vy
riausiuoju Amerikos ir Angli
jos karinių jėgų komandieriu- 
mi europiniame karo fronte.

Perskaitęs Churchillo ir 
gen. Marshall© kalbas, .žmo
gus negali turėti kitokios nuo
monės, kaip tik tą, kad neuž-
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VOKIEČIAI DEGINA NEAPOųšAUDO, PLEŠIA JTALUS
RAUD. ARMIJA ŠTURMUOJA NACIUS 
MELITOPOLYJ IR ARTI SMOLENSKO, 
IR TRIM ŠONAIS APSUPA POLTAVA

London, rugs. 22. —Rau
donoji Armija šturmuoja 
nacius jau tik už trijų my
lių nuo Melitopolio, per ku
rį eina svarbiausias gele
žinkelis iš Krimo pussalio į 
Ukrainą. Bile valandą vo
kiečiai galį būt išgrūsti iš 
Melitopolio. Sovietų kariuo
menė užėmė Molčanską ir 
Mordvinovką, to paties ge
ležinkelio stotis į šiaurius 
ir pietus netoli Melitopolio.

Raudonarmiečiai Smolen
sko apylinkėje atėmė iš hit
lerininkų Selco ir daugelį 
kitų vietovių, damaršuoda- 
mi iki 18 mylių nuo paties 
Smolensko, drūčiausios na
cių tvirtumos centraliniame 
fronte.
ČERNIGOVO ATĖMIMAS

— SVARBI PERGALĖ
Vakar sovietiniai kovii- 

nai atvadavo Černigovą, 
gubernijos miestą, turėjusį 
67,400 gyventojų pirm ka
ro. Černigovas, vakarinėje

SOVIETU SPAUDA RAŠO, JOG KARAS 
ITALIJOJ TAI TIK MAŽAS ŽYGIS

Maskya. — Sovietų ka
riuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė vėl reika
lauja tikro antrojo fronto 
vakarinėje Europoje prieš 
vokiečius. Amerikiečių an
glų karas Italijoj tai tik 
mažas žygis, sako Raudo
noji žvaigždė.

Tas raudonarmiečių laik
raštis užginčija skelbimus, 
būk Talkininkų įsiveržimas 
Italijon privertęs nacius at- 
šaukt gana daug jų kariuo
menės iš sovietinio fronto 
ir permest ją Italijon.

Kaip tik priešingai, vo
kiečiai dabar siunčia iš va
karų Europos dar kelias sa
vo armijos divizijas prieš 
Sovietus, o tarp tų divizijų 
yra dvi tankų-šarvuotų au
tomobilių divizijos, kaip

Vokiečių Pėdsakais
Maskva. — Antrame sa

vo laiške Meželaitis rašo iš 
Oriolo-Briansko fronto da
lies, kur lietuviški Raudo-

ilgo mes matysime tokius tal
kininkų karinius veiksmus, ko
kių jie dar nėra parodę šiame 
kare.

Gerb. skaitytojo dėmesis 
kreipiamas j šiame Laisvės nu
mery j (antrajame puslapy j) 
rašinį apie demokratinio A- 
merikos lietuvių suvažiavimo 
šaukimą.

Desnos upės pakrantėje, 
yra centras geležinkelių ei
nančių į Odessą, Gomelį, 
Minską, Vitebską, Smolens
ką ir Varšavą. Per Černigo
vą taip pat eina puikus ka
rinis plentas į Leningradą, 
Kijevą ir Varšavą.

Černigovas, 29 mylios į 
rytus nuo Dniepro upės, bu
vo vokiečių naguose dvejus 
metus ir devynias dienas. 
Dabar Raudonoji Armija 
paėmė jį per tris dienas įtū
žusių mūšių. Čia raudonar
miečiai, be kitko, pagrobė 
28 sveikus vokiečių tankus, 
60 kanuolių ir didelius san
dėlius įvairių karo reikme
nų.

Su Černigovo atgriebimu 
Sovietai sutriuškino jau vi
są tvirtįovišką nacių apsigy
nimo liniją palei Desnos li
pę, dasigrūmė iki 610 mylių 
į vakarus nuo Stalingrado 
ir pasiekė punktus tik už 
158 mylių nuo senojo Len
kijos rubežiaus. Raudonoji 

nurodo Raudonoji žvaigž
dė.

Ji teigia, kad Italijoj da
bar hitlerininkai turi ne 
daugiau kaip 13 savo divizi
jų, tai būtų apie 200 tūks
tančių kariuomenės. — O 
prieš Sovietus kariauja 
bent 210 nacių divizijų, tai
gi bent 3 milionai 150 tūk
stančių.

Jugoslavijoj, Graikijoj ir 
abelnai Balkanuose naciai 
telaiko tik desėtką savo ar
mijos divizijų, taigi viso 
apie 150 tūkstančių karių..

Raudonoji žvaigždė kriti
kuoja Talkininkus už dvejo
jimą ir gaišavimą po to, 
kai Italija pasidavė; sako, 
jog tas gaišavimas davė 
vokiečiams progą užimt 
šiaurinės Italijos miestus ir 
uostus.

nosios Armijos junginiai 
nušlavė nacius:

Vokiečiai, žinodami, kad 
jie bus išvyti, pagrobė net 
kaimiečių vištas. Gatvėse 
buvo primėtyta tuščių bu
telių nuo degtinės ir vy
no.’

— Žiūrėk, — tarė vie
nas raudonarmietis.

Ir ant palangės aš pa
mačiau negyvą vokietį. Ša
lia jo buvo apsvilęs degan
čius, kuriuo jis padegiojo 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Armija atvadayo nuo hitle
rininkų jau pusę buvusių jų 
užimtų sovietinių plotų.

United' Press teigia, kad 
Sovietams atgriebus Černi
govą, trumpu laiku bus at
imtas iš vokiečių ir Kijevas, 
Ukrainos sostinė, ir Gome
lio miestas su geležinkelių 
mazgu Baltarusijoj.

SOVIETAI APSUPA 
POLTAVĄ

Raudonoji Armija paėmė 
Sinovką ir kitus strategi
nius, punktus Poltavos sri
tyje ir trimis šonais grąsi- 
na naciams tame gubernijos 
mieste ir geležinkelių cent
re. Pasiekti Poltavą rau
donarmiečiams telieka jau 
mažiau kaip tuzinas mylių.
KAZOKAI PRASIVERŽĖ 

PER DNIEPRĄ
Pranešimas, atėjęs per 

Švediją, sako, jog kazokai 
raitininkai jau ■ .• prasiveržė 
iš rytinės Dniepro upės pu
sės į vakarinę, pietų fron
te.

VIS ARTYN KIJEVO
Kijevo fronte raudonar

miečiai užėmė Jagotin, Za- 
voriči ir kitas geležinkelių 
stotis, ir atakuoja vokiečius 
jau tik už 27 mylių į rytus 
nuo Kijevo (šiuos žodžius 
berašant).

Per dieną sovietiniai ko- 
vūnai visame centralinia
me - pietiniame fronte 750 
mylių ilgio nužygiavo pir
myn kelias iki 15 mylių; už
mušė daugiau kaip 5,000 
nacių, didelį skaičių jų pa
ėmė nelaisvėn ir atvadavo 
1,145 gyvenamąsias vietas, 
tarp kurių yra tuzinai svar
bių miestų, gelžinkelio sto
čių ir miestelių.

Kuban srityje, šiaurvaka
riniame Kaukazo kamputy
je, Sovietų kovotojai atėmė 
iš vokiečių Kurčanskają, 
tik 10 mylių nuo Anapos, 
kuri laikoma svarbiausiu 
naciam ištrūkimo uostu per 
jūrinį Kerčo sąsiaurį į Kri
mo pussalį.

Vienoj tik vietoj pietinia
me fronte raudonarmiečiai 
pagrobė pusę miliono ka- 
nuolinių šovinių, 9 sveikus 
tankus, 27 kanuoles ir dau
gius kitų karinių reikmenų.

Rugsėjo 20 d. visuose so
vietiniuose frontuose buvo 
sunaikinta bei iš veikimo iš
mušta 48 vokiečių tankai ir 
nušauta 33 jų lėktuvai.

Raudonieji lakūnai nu
skandino vieną nacių sargy
bos laivą ir sužalojo tris jų 
transporto laivus Barents 
Jūroje ir sunaikino šešias 
dideles • motorines valtis 
Baltijos Jūroje.

Kada Nors Vėliau 
Churchillas Žada 
Antrąjį Frontą

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chillas, kalbėdamas seime 
rugs. 21, žadėjo atidaryti 
antrąjį frontą vakarinėje 
Europoj tada, kai “mes ir 
amerikiniai mūsų talkinin
kai matysime tinkamą tam 
laiką.” Jis sakė:

“Aš niekuomet nelaikiau 
mūsų veiksmų iš Afrikos... 
trečiajame fronte... (prieš 
Italiją) tokiu dalyku, kuris 
pavaduotų tiesioginę ataką 
per Anglų Kanalą prieš vo
kiečius Francijoj, Belgijoj 
ar Holandijoj. Antrasis 
frontas jau gyvuoja kaipo 
galimybė ir sparčiai kau
pia jėgas. Jis jau čia, laiko 
jėgas savo priekyje, ir nors 
jis dar neveikią, bet antra
sis frontas gyvuoja, ir prie
šai labiausia juom susirūpi
nę.”
TIKISI SUEIT STALINĄ

Premjeras Churchillas 
sakė, jog anglai - amerikie
čiai pilnai pranešė maršalui 
Stalinui apie žingsnius dė
lei Italijos ištraukimo iš ka
ro. Jis priminė, kad jau pa
daryta pasiruošimai dėlei 
konferencijos tarp Angli
jos, Sovietų ir Amerikos už
sieninių ministerių. Čia 
prem. Churchillas pridūrė: 

“Aš labai, labai tikiuosi, 
kad pirm šių metų pa
baigos įvyks sueiga tarp 
Jungtinių Valstijų prezi
dento, maršalo Stalino ir 
manęs paties.”

Kalbėdamas apie nugalė
jimą vokiečių submarinų 
pavojaus, Churchillas nuro
dė, kad per dvi pirmąsias 
šio mėnesio savaites niekur 
pasaulyje priešų submari- 
nai nenuskandino nei vieno 
Talkininkų laivo. Bet šiuo 
laiku eina mūšis Atlanto 
Vandenyne tarp Talkininkų 
laivų konvojaus ir nacių 
submarinų, kaip pastebėjo 
Churchillas.

Tik Pavasarį 2-ras Frontas 
Būsiąs Atidarytas

London, rugs. 22. — Pa
remdami premjero Churchi
llo kalba, kariniai anglų ži
novai teigia, kad amerikie
čiai ir anglai šį rudenį da
rys tik įsiveržimą į Balka
nus, o antrasis frontas iš 
Anglijos tik ateinantį pava
sarį būsiąs atidarytas prieš 
vokiečius vakarų Europoj.
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Australijos kariuomenė 
atėmė iš japonų tvirto viską 
bazę Kaiapitą, 60 mylių nuo 
Talkininkų užimto Lae mie
sto, Naujosios Guinejos sa
loje.

NACIAI NAIKINA DID
MIESTĮ NEAPOLĮ; ESĄ, 
RUOŠIAS BĖGT IŠ JO

Italija, rugs. 22. — Dū
muose ir liepsnose skęsta 
Neapolis, miliono gyventojų 
miestas ir vienas iš dviejų 
geriausių Italijos uostų. 
Naciai tiksliai degina ir 
sprogdina Neapolį, žinoda
mi, kad anglai ir amerikie
čiai išmuš juos iš to pui
kaus miesto.

Tuo pačiu laiku hitleri
ninkai plėšia viską, kas tik 
jiem naudinga, iš Neapolio 
krautuvių, bažnyčių, muzė- 
jų ir paprasčiausių gyvena
mųjų namų.

Kuris tik italas sutemus 
pasirodo miesto gatvėse, 
naciai jį be jokio įspėjimo 
sušaudo. Tokiu būdu jie

KONGRESMANAI PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ 
TARPTAUTINIAI BENDRADARBIAUTI

Washington. — Jungti
nių Valstijų atstovų rūmas 
360 balsų prieš 29 priėmė 
šitokią rezoliuciją:

“Kongreso atstovų rūmas 
(senatui sutinkant) nuta
ria, jog kongresas šiuomi 
pritaria sudarymui tinka-

Mountbatten Vieton 
Gen. MacArthuro?

Washingtone pasklido 
gandai, kad anglų lordas 
Mountbatten gaT būsiąs pa
skirtas vyriausiu Talkinin
kų komandierium prieš Ja
poniją vieton gen. MacAr
thuro.

Australija. — Generolas 
MacArthur pareiškė, kad 
jam svarbu tik Japoniją su
mušti ir kad jis nepaiso, 
jeigu kas kitas būtų aukš
čiau jo pastatytas kaipo ko- 
mandierius, “o aš steng
siuos vyriškai atlikti savo 
pareigą bile rolėje.”

MacArthur skundėsi, kad 
platus jo planas smogti pa
čiai Japonijai buvo šalin 
pastumtas ir patvarkyta 
tiktai “šokinėti nuo vienos 
salos ant kitos.”

Jugoslavai Įsiveržė 22 
Mylias į Italiją

London.— Jugoslavų par
tizanai užėmė Gorizia mies
tą Italijoj, 22 mylios nuo 
Jugoslavijos sienos. Jie 
taipgi paėmė dar tris salas 
Adriatiko Jūroje ir Splito 
pussalį.

Londdno radijas sakė, 
jog Raudonoji Armija jau 
mato auksuotus bokštus Ki
jevo, Ukrainos sostinės.

Neapolyje nužudė jau bent 
kelis tūkstančius žmonių.

Stokuoja geriamojo van
dens mieste; šimtai tūks
tančių gyventojų badauja; 
siaučia apkrečiamosios li
gos, nėra vaistų. Žmonės 
miniomis sumišime bėga iš 
Neapolio.

Amerikiečiai užėmė Eboli 
miestą ir tris miestelius Sa
lerno srityje, kur nužygia
vo jau 20 mylių pirmyn nuo 
jūros kranto. Amerikos ka
riuomenė veržiasi vis artyn 
Neapolio, kad apsupt jį iš 
rytų ir šiaurių.

Tūli pranešimai teigia, 
kad vokiečiai jau pradedą 
kraustytis iš to didmiesčio.

mos tarptautinės mašineri
jos, kuri turėtų galią įvest 
ir palaikyt teisingą ir pas
tovią taiką tarp pasaulio 
tautų, ir taipgi pritaria 
Jungtinių Valstijų dalyva
vimui joje, einant konstitu
ciniais keliais.”

Amerika Pilnai Pasi
ruošus, Sako Marshall

Omaha, Nebr. — Kalbė
damas Amerikos Legiono 
suvažiavime, gen. Marshall, 
Jungtinių Valstijų karo 
štabo galva, užreiškė:

“Visi kariniai mūsų pri
sirengimai jau faktinai už
baigti, mes esame pasiruošę 
visur atakuoti priešus, vi
suose užjūriuose.... ir netu
rėtume stapčioti.”

Prancūzai ir italai atka
riavo nuo vokiečių jau pusę 
Korsikos salos.

—

Pradėsime Spausdint 'ij
“Nieko Naujo VakarųFronte” B

----------- •Greitu laiku dienraštyj 
pradėsime spausdinti (tąso
mis) garsiąją vokiečių ra
šytojo Remarko apysaką . : 
“Nieko Naujo Vakarų 
Fronte.”

Tai gilus apsakymas apie 
vokiečių vargus ir sunku
mus, išgyventus pirmojo 
pasaulinio karo metu.

Raginame mūsų skaityto
jus ne tik pačius skaityti j 
apysaką, bet ir savo priete- 
liams pasakyti apie tai, pa- į 
raginant, kad jie užsisaky
tų dienrašti Laisvę ir nuo
lat skaitytų. Redakcija.
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^tcH 11, 1924, fei 
Y., tindėr the

šaukiamas Demokratinis Ame 
rikos Lietuvių Suvažiavimas

Jis Įvyks 1943 m. Gruodžio 17-18-19 Dienomis
Per tūlą laiką mūsų spaudoje buvo 

diskusuojamas Amerikos lietuvių suva
žiavimo reikalas. Rašė apie tai dienraš
čiai, rašė kita spauda; siuntė savo pa
reiškimus tūli kliubai, organizacijų kuo
pos ir visa eilė paskyrių asmenų tarė sa
vo žodį. Visi sutiko, kad tokis suvažia
vimas yra reikalingas, kad jis yra būti
nas.

Netenka daug nei aiškinti, kad, jei
gu mes iki šiol neturėjome tokio suva
žiavimo, tai nebuvo normalus dalykas. 
Mūsų kraštas, Jungtinės Valstijos, jau 
antri metai (greit sukaks dveji) yra 
aktualiame kare. Mūsų tėvų kraštas, 
Lietuva, jau treti metai yra okupuotas 
žiauraus, ilgaamžio lietuvių tautos prie
šo, vokiškojo plėšiko. Lietuva išgyvena 
didžiausias kančias savo istorijoje. Pat- 
rijotingieji Lietuvos sūnūs ir dukros, pa
sitraukę iš Lietuvos SSSR gilumon, did
vyriškai kariauja, artindami Lietuvai iš
laisvinimo valandą.

Bet gi mes, Amerikos lietuviai, — tie 
lietuviai, kuriems rūpi, kad Lietuva bū
tų juo greičiau išlaisvinta, kad vokiška
sis plėšikas būtų sumuštas, — neprisi
rengėme netgi susirinkti į vieną būrį, 
tarti savo kolektyvų žodį mūsų šalies ka
ro laimėjimo ir Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu!

Tiesa, mes dirbome, bet dirbome pa
skyriau nesukoordinuotai. Vieno miesto, 
vienos srities lietuviai dirbome vienokį 
darbą, kito — kitokį, tačiau nesugebėjo
me bendrai mušti į vieną tašką.

Taip dalykams esant, prisiėjo reikalo 
daryti ką nors sušaukimui Amerikos lie
tuvių organizacijų, draugijų ir kliubų at
stovų suvažiavimo, — suvažiavimo, aiš
ku, ne tokio, kaip Pittsburgho konferen
cija, bet konstruktyvaus suvažiavimo. 
Pittsburgho konferencijos šaukėjams rū
pėjo susirinkti ir išlieti savo tulžį prieš 
Tarybų Sąjungą. Jiems rūpėjo apšmeižti 
lietuvius, kovojančius už Lietuvos išlais
vinimą. Jiems rūpėjo įvaryti į Jungtinių 
Tautų vienybę juo didesnį kylį. Ir jie sa
vo pasimojimą dalinai atliko: prisidengę 
gražiomis frazėmis, Pittsburgho konfe
rencijos šaukėjai kaneveikė mūsų krašto 
didžiausią talkininkę Tarybų Sąjungą. 
Jeigu toje konferencijoje buvo kiek tiek 
delegatų, kurie su vadais nesutiko, tai 
jiems buvo burnos užčiauptos, jie savo 
žodžio tarti negalėjo. Ten galėjo pasa
kyti savo žodį tik “parinktiniai”, tik 
tie, kurie turi aštrius liežuvius Tarybų 
Sąjungai šmeižti ir tie, kurie turi planūs 
po karo Lietuvą “naujais” smetoniškais 
pančiais supančioti.

Mums gi, demokratiniams, anti-fašis- 
tiniams Amerikos lietuviams reikalingas 
kitokis suvažiavimas. Mums reikalingas 
suvažiavimas, kuris visų pifmiatišiai sti
printų Jungtines Tautas. Mums reika
lingas suvažiavimas, kuris konsoliduo
tų, jungtų visus Amerikos lietūvius už 
prezidento Rooseveltb, mūsų vyriausio
jo komahdieriaūs, programą kariii lai
mėti. Mums reikalingas tokis suvažiavi
mas, kuris stotų už teikimą visokeriopos 
pagalbos mūsų broliams, kovojantiems 
lietuviškuose pulkuose (Raudonojoj Ar
mijoj), nešantiems laisvę Lietuvai.

Mums* reikalingas tokis suvažiavimas, 
kuris n'ekaltų smetonihius-fašistinius re- 
Sžius pokarinei Lietuvai surakinti, bet 

kis, kuris apsvarstytų ir surastų būdus, 
kaip mes, Ariierikos lietuviai, galėsiihe 
prisidėti prie pokarihės laisvos Lietuvos 
atstatymo!

Pagaliau, mums reikalingas tokis su
važiavimas, kuriame suvažiavę visokių 
draugijų’, kliubų ir organizacijų kuopų 
atstovai galėtų ir turėtų laisvai, be jo
kių suvaržymų pareikšti savo žodį, sa
vo nūomonę tuo ir kitu klausimu. Mums,

vadinasi, reikalingas demokratinis Ame
rikos lietuvių suvažiavimas!

Š. m. rugsėjo 18 d. Brooklyne bu
vo Sušaukta Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdybos, Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centro Komiteto ir 
Liėtuvių Meno Sąjungos Centro Komi
teto narių konferencija, kurioje dalyva
vo ir šiaip veikėjų ir visuomenininkų. 
Visapusiai reikalus apsvarsčiusi, kon
ferencija vienbalsiai nutarė šaukti De
mokratinį Amerikos Lietuvių Suvažia
vimą.

Suvažiavimą šaukti š. m. gruodžio 17- 
18-19 diėhomis, New Yorke arba Brook-

Suvažiavimą pradėti dideliu, masiniu 
mitingu.

Į suvažiavimą kviesti visus Amerikos 
lietūvius, kuriems rūpi gr'eitesnis karo 
laihlėjimas ir Lietuvos išlaisvinimas. Vi
sos lietuvių organizacijos, vietos drau
gijos bei kliubai, chorai, meno grupės tu
ri teisę ih kviečiamos išrinkti savo atsto
vus į suvažiavimą.

Demokratiniam Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui konferencija siūlo sekamą 
darbų dienotvarkę:

1. Amerikos karinių pastangų rėmi
mas.

2. Lietuvos išlaisvinimas.
3. Pokarinės Lietuvos atstatymas.
Suvažiavime šitie klausimai bus pra

plėsti ir visapusiai apsvarstyti, kad pa
sekmingai pravedus juos gyvenimam

Konferencija išrinko į Komitetą De
mokratiniam Amerikos Lietuvių Suva
žiavimui šaukti sekamus asmenis:

Nuo LDS: Rojus Mizara ir Jonas Ga
šlūnas.

Nuo ALDLD: Antanas Bimba ir Do
mininkas M. šolbmskas.

Nuo LMS: Vincas Bovinas.
Nuo Moterų Apšvietos Kliubo: Kata

rina Petrikienė.
Išrinktasis suvažiavimui šaukti komi

tetas laikė savo posėdį pirmadienį, rug
sėjo 20 dieną ir laikinai paskyrė seka
mus pareigūnus:

Katarina Petrikienė, pirmininkė.
Vintas Bovinas, iždininkas.
Rojus Mizara, sekretorius.
Konferencija nutarė šį komitetą pa

pildyti iš įvairių miestų veikėjais, profe
sionalais ir visuomenininkais, sutinkan
čiais su suvažiavimo šaukimu ir jo dar
bų programa. Jiems jau yra siuntinėja
mi laiškai.

Neužilgo, kai pasipildys ir pilnai susi
tvarkys, komitetas Demokratiniam 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui šaiikti 
išleis ofičialį pranešihiąr—atsišaukimą į 
organizacijas, draugijas ir kliubus.

Šiuo rašiniu aš noriu supažindinti 
Amerikos lietuvių visuomenę tik Su tuo 
faktui kad tokis suvažiavimas yra šau
kiamas.

Organizacijų, draugijų ir kliubų vei
kėjai ir visi Amerikos lietuviai, kurie 
tik deniites šiuo sUvažiavimu, jei ku
riems kas nors neaišku xir reikalinga 
daugiau informacijų, prašomi kreiptis 
pas sėkretorių, kuris suteiks laiškais ir 
per ląikrgščius reikalaujamų informaci
jų. Adresas: 427 Lorimer Stą Brooklyn, 
N. Y.ri- . ••

Darban, broliai ir seserys!
tegyvuoja pergalė!

Rojus Mizara.
PASTABA: Dar sykį pakartoju, jog 

oficiaiis Demokratiniu Amerikos Lietu
vių Šuvažiaviman kvietimas bus pa
skelbtas tuomet, kai pasipildys Šaukimo 
Komiteto sąstatas iš kitų .miestų veikė
jais ir Visuomenininkais. Tatai bus pada
ryta neužilgo.

R. M.

KELEIVIS IR CHiNIJOS 
KOMUNISTAI

Keleivis įdėjo tikrai typi- 
ška michėlšohihę “žinią”:...

“i0,00() kbttiiihistų stbjo 
japOhų talkoh...”

Štai jums, kad norite !
Girdi, “ginkluotos komu-, 

riistų gaujos siaūčia jau se
nai.”

Iš kuf jos ten atsirado?
“Jas tenai suorganizavo 

Rusijos agentai,” atsako 
Keleivis. Esą, kur tik tos 
“gaujos” užėjo, ten “plėšė, 
ėmė iš gyventojų mokes
čius.”

Aišku, p. Michelsonas ga
li rašyti, ką tik jis nori, nes 
popiera, ant kurios jis ra
šo, prieš jį nesukyla, — po
piera nebylė ir ji negali pa
sakyti: “Tu, ponas špygos 
kavalieriau, nerausdamas 
meluoji!...”

Kaip gi iš tikrųjų Chini
joj dalykai stovi?

Prieš kokį desėtką metų 
ten tūlose provincijose žmo
nės suorganizavo savo dvi 
armijas, pavadindami, 8-to- 
ji ir 4-toji armijomis. Jų 
priešakyj stovi daugiausiai 
komunistai. Šitos armijos 
pirmutinės pradėjo reika
lauti Čiang-kai-šeko vesti 
karą prieš japoniškuosius 
plėšikus, užpuolikus. Jos 
didvyriškai kariauja prieš 
japonus. Bet Čiang-kai-še- 
kas, pildydamas Chinijos 
feodalų troškimus, pasimo- 
jo šitas armijas nuginkluo
ti.

Nuginkluoti — kam?
Todėl, kad ten, kur josios 

viešpatauja, .tapo atimta iš 
feodališkų dvarponių žemė 
ir išdalinta valstiečiams.

Kad taip yra, pripažįsta 
ir Chinijos užsienio reikalų 
ministeris, T. V. Soong, ku
ris šiuo metu yra Washing
tone. Pasikalbėjime su 
Overseas News Agency ko
respondentu (žiūr. New 
York Post iš rugs. 17 d.), 
p. Soong pareiškė, jog ko
munistų tikslas yra “paimti 
žemę iš tų dvarponių, kurie 
negyvena savo dvahioše ir 
atiduoti ją valstiečiams, 
taip buvo padaryta tose 
srityse, kuriose veikia 4-tb- 
ji ir 8-toji armijos.”

Ponas Soong pripažįsta, 
kad ir čiang-kai-šeko val
džia mananti panašiai su 
dvarais pasielgti, tik, žino
ma, “lėtai”, “pamažu”, . ir 
Čiang-kai - šėkas manąs 
dvarpohiatns už žemę atly
ginti.

taigi dabar aišku, jd| ne 
kbnūihistai stoja t-Jlkon ja- 
pbhaftis, bet KėlbiVib l’bdak- 
ioriiis štbji tMkbfi CĮiiiiijbš 
tėbdalaniS, ^f^i^bhiahts. .

Sėdėdama ’̂ ant krūvos 
aukso, ponas Michelsonas 
dreba, kai pathato kur nors 
biedhiehiš žįhOnėms žemės 
duodant. JisLdreba, bijoda
mas komunistų, nes mano, 
kad tie helabieji ims kada 
nors ir paims jo tūrius, su
krautus iš “sdcijalizmo”. 
Todėl jis taip kolioja ir nie- 
kiha komiūnįstūs.

Kai 1940 1941 metais
Lietuvoje buvo pravesta 
griežtą žėmėš reforma, kai 
tarybinė Lietuvės vyriausy
be dalirio dvarus bežėmiaihs 
ir mažažehiiamš, tai atro
dė, kad p. Keleivio redakto
rius iihS it- pliš iš nuogąs
čio ir piktumo. Negalėda
mas tuomet ;niėk'o tarybihei 
Lietuvės vyi-iaūsybei pada
rytu jis krikštino ją “žy
dais6 Ir kitokiais pavadini- 
ftiais. Bet, jo nėlaihaei, Lie
tuvoje niekas p. Michelsoiid 
škerečiojimosi nepaisė. At
rodo, kad panašiai būš if

an- 
ir 

kai 
pa-

Chinijoj, nepaisant, ką špy
gos kavalierius rašys arba 
sakys.

JVOS SLEGIA NUSIMI
NIMAS....

Tautihinkų organe (Dir- 
va iš rugs. 17 d.) vienas 
žmogus rašo iš Brooklyno- 
korespondenciją apie tiios 
“demokratus”, kurie buvo 
Pittsburgho konferencijoje. 
Korespbhdėhtas žymi, jog 
“kokį sugrįžusį delegatą 
nesutiksi, vis matai nusimi
nimo slegiamą.”

Tie delegatai kalba, jog 
konferencijoje “ūpas buvęs 
labai prastas j visi j aute j 
kad tai socialistų ir kleri
kalų politinis mitingas, o hė 
Amerikos lietuvių Suvažia
vimas...”

Delegatai kalba, kad nors 
aukos Pittsburgho konfe
rencijoje buvo renkamos 
Lietuvos žmonių vardu, bet 
niekas netiki, kad jas Lie
tuvos žmonės matytų,—- su
es jas patys menševikai ir 
klerikalai.

Toliau:
“Kaip delegatai pasakoja tai 

veik niekam iš visuomenės 
veikėjų nebuvo leista išreikšti 
mintis, o tik ištikimi parti
niai pakalikai .kai kurie žiop
čiojo. Demokratijos šioje kon
ferencijoje buvo tiek, kiek 
Lukštyhės smiltynė silkių. Su
važiavusieji turėjo vieną pri
vilegiją: duoti almužną, o 
trą, užsimokėti kelionės 
pragyvenimo lėšas. Tik 
kurie socialistų-klerikalų
kalikai gavo apmokėti iš savo 
draugijų.”
Kad taip buvo, patvirtino 

ir Laisvės korespondentas, 
toje konferencijoje buvęs. 
Kalbas^ sakė tik paniūktieji, 
ir tai tik toki, kurie turi 
aštrius liežuvius Tarybų 
Sąjungai plūsti. Pav. viena 
boba iš Waterburio (berods 
Devenienė) plėšė savo pa
laidą liežuvį Sovietų Sąjun
gą bjauriodama — plėšė jį 
per virš valandą.

Dirvos korespondentas 
primena ir tą:

“Yra rimto pagrindo tikėti, 
kad Amerikos lietuviai var
giai nėrės daugiau aukauti 
social-klerikalų dvoikai, jie 
gerai žino, kad šioš sriovės tu
ri tiktai vieną aiškų tikslą, 
būtent, maitinti savo tarpe 
esančius parazitus ir užmiršti 
Lietuvos reikalą ...”

Negalima nesutikti ir su 
tuo. Pažangiesiems Ameri
kos lietuviams jau teko “iš
vien veikti” su socialistais 
arba menševikais. Buvo 
veikta Amerikos Lietuvių 
Kongrese.

Bet kas iš to išėjo? Kai 
tik mūsų žmonės sudėjo pi
nigų, tai socialistai pasigro
bė iždą ir šiandien jo ne
grąžina. Kur tik menševi
kai prieina prie pinigų, ten 
jie bando juos pasigrobti, 
bando visuomenę apvogti.

Tautininkų organo kores
pondentas primena, kad 
Pittsburgho konferencijoje 
buvo tokių gaivalų, “kurie 
yra ir buvo lenkberniai, 
plečkaitininkai, bolševikų

Greit reikia rengtis prie 
dienraščio Laisvės vajaus. 
Kol gražus oras, patogiau 
lankytis pas žmones į na
mus ir kalbinti juos užsisa
kyti Laisvę.

BĖT, dar greitesnis da
lykas, tai nusipirkti 8-čio- 
sios Karinės Paskolos Bo
nų. Tas turi būti atlikta 
prieš dienraščio Laisvės va
jų-

Dienraščio Laisvės vajus 
prasidės su pirma diena 
spalių-October. Lanky da- 
miesi į namus pas žmones, 
kalbindami juos užsisakyti 
LAISVĘ, pirma paklauski
me, ar jau pirko 3-čios Ka
rinės Paskolos bonų. Jei ne, 
agituokime, kad nusipirktų.

LAISVĖ yra lietuvių kal
boje amerikoniškas dienraš
tis. LAISVĖ mokirla savo 
skaitytojus būti gerais savo 
šalies - Amerikos patriotais. 
Todėl LAISVĖS skaityto
jai, kaipo apšviesti žmonės, 
privalo patys pirmieji įsigy
ti PERGALĖS BONŲ. Pri
valo mokytis iš savo dien
raščio išmintingų patarimų. 
Aišku, jog dauguma jau 
yra nusipirkę minimų bonų, 
bet turime pirkti visi.

Šią vasarą mūsų dienraš
tis gavo gražų būrį naujų 
Skaitytojų. Niekada vasa
ros sezonu negaudavom tiek 
daug naujų skaitytojų. Tas 
yra skaistus ženklas, kad 
vajus šiemet gali būti sėk
mingas. Tačiau jis bus sėk
mingas tik tada, kai visi ge-

agentai, ir net tokių, kurie 
ir su velniu dėtųsi bi tik do
lerį pagauti.”

Nežinome, ar toje konfe
rencijoje dalyvavo bent vie
nas buvęs bolševikų agen
tas, bet kad ten buvo daug 
lenkbernių, plečkaitininkų, 
pro-naėiškų gaivalų, dar 
tik vakar garbinusių žmo- 
gėdą Hitlerį ir jo “tvar
ką”, tai yra neginčytinas 
faktas!

Dirvos 
pamiršta, 
ten buvo 
nininkų, 
priešų, 
sudarė Pittsburgho konfe
renciją.

Viskas, ko ten dar stoka- 
vo, tai “tautos vado”. Bet 
už jį kalbėjo jo agentai.

korespondentas 
beje, pridėti, jog 
ir karštų smeto-

lietuvių tautos 
Visi toki gaivalai

DELEi
PridengtuVų

ŠOVINIAMS

ri Laisvės patriotai stos 
vajų. Stokime visi! Stoki
me iš pat pradžios vajaus!

Laisves vajininkai yra 
apšvietos platinimo pionie
riai. Tai nepaprastai gar
bingas darbas. Tad to dar
bo reikia imtis kiekvienam 
a p š v i e t a branginančiam 
žmogui.

Imkimės šiam darbui 
naujų metodų. Nutarimas 
organizacijos darbuotis va
juje nieko nevertas, jei iš
rinktieji žmonės nieko ne
veikia. Jauskimės, kad kiek
vienas asmeniniai esame 
kaltas savo dienraščiui nors 
po vieną naują skaitytoją. 
Tuojau stokime į darbą pri
kalbinti ką nors iš kaimynų 
ar iš sandarbininkų dirbtu
vėje. Prikalbinę vieną, ban
dykime kitą. Tik taip dar
buojantis vajus gali būt sėk
mingas.

’ Asmenys, -kurie organiza
cijų šuširinkimuose apsii
ma būti vajininkais, o nie
ko neveikia, apgauna orga
nizaciją ir nuskriaudžia 
dienraštį. Nes kiti- jais pa
sitikėdami irgi nieko nevei
kia. Geriausia būti atsako- 
mingu kiekvienam pačiam 
už save. Vieną skaitytoją vi
sai lengvai galima prikal
binti. Tik pabandykit ir pa
tirsite, kad tiesa.

Draugai, buvusieji Lais
vės vajininkai! Momentas 
šaukia jus į darbą, į tą pra
kilnų apšvietos platinimo 
darbą. Jums nereikia aiš
kinti šio darbo svarbos. Nes 
jūs esate savo triūsu įrodę, 
jog apšvietą-dienraštį Lais
vę taip įvertinate, kaip sau
lę, orą ir vandenį, be ko 
gyvybė būtų negalima. Be 
apšvietos nebūtų progreso; 
be apšvietos nebūtų civili
zacijos. Visi būtume to
kiais, kokiais, yra Hitleris, 
Mussolinis, Tojo ir jų pa
šlemėkas Smetona. Apšvie- 
ta yra kardas prieš barba
rizmą; apšvieta yra raktas 
į civilizaciją, ir žmonišką 
gyvenimą. Tad nors mėnesį 
į metus padirbėkime apšvie
tos platihimui.

Jūsų dienraštis^ pradėda
mas vajų su 1 d. spalių, 
kviečia visus bent kada bu
vusius Laisvės vajininkus 
stoti į kontėstą gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų. 
Jis taipgi pageidauja nors 
po vieną naują skaitytoją iš 
kiekvieno esamo Laisvės 
skaitytojo. Lai nebūna jū
sų dienraščio tuščios viltys. 
Padėkime joms išsipildyti, 
stokime į darbą visi! Sto
kime tuojau! .

P. Bubnys

Gaudami pėdę neužmirikibė ii 
«kvo Xkiiea rb&alu» ’ 

kitę bonits far
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Trečias Puslapis

S UŽ LIETUVOS LAISVE Suvalkiečių Kova Del siskaityti su “nerimo sklei 
dėjais” ir “kurstytojais”

Savo Žemės
Vokiečių Transporto 

Tarnyboj
CUVAŠŲ DOVANOS 

LIETUVIAM KARIAM
1942 m. gegužės — bir

želio mėnesiais vokiečiai o- 
kupantai Lietuvoje pravedė 
1919-1922 m. m. gimusiųjų 
vyrų lietuvių mobilizaciją. 
Tuo pačiu metu jie atėmė 
iš valstiečių visus geresnius 
arklius, vežimus ir pakink
tus. Į atimtuosius vežimus 
susodino sumobilizuotuo
sius vyrus, pavadino juos 
transporto talkininkus, o 
visą šią kombinaciją—tran
sporto tarnyba, ir išvarė vi
sus į frontą.

Kad nuramintų mobili
zuotuosius ir jų gimines, o- 
kupantai nepaprastai gyrė 
darbo sąlygas transporto 
tarnyboj. Jie žadėjo su 
transportininkais gerai elg
tis, nesiųsti arčiau fronto 
kaip per 50 klm., neversti 
ilgiau dirbti kaip 8 vai., ge
rai maitinti, aprengti, aprū
pinti rūkalais ir svaigina
maisiais gėrimais (šis paža
das buvo pabrėžiamas) ir 
po pusantro mėnesio paleis
ti namo.

Aišku, kad nei vieno iš tų 
pažadų okupantai neįvykdė.

Paimtieji transporto tar
nybon pirmosiose fronto 
linijose jau 10 mėnesių ka
sa apkasus, stato bunke
rius, pristatinėja šaudmenis 
į pačias pavojingiausias 
fronto vietas, kur vokiečiai 
nerizikuoja pasirodyti. Jie 
lyg vergai savo jėgomis 
velka sunkiausius rąstus ir 
kitą statybos medžiagą. 
Darbo dienos ilgumas par
eina nuo vokiečių jefreito- 
rių, unteroficierių ii’ feldfe
belių nuotaikos, bet niekuo
met nebūna trumpesnė kaip 
16-18 vai. Nedarbo metu 
jie aptarnauja vokiečius: 
valo jų batus, skalbia utėlė
tus baltinius. Sunkaus dar
bo ir nuolatinių pavojų 
transportininkai taip nu
varginti, jog jie vos kojas 
pavelka. Jų ir šiaip jau 
menką maisto davinį daž
nai vokiečiai suėda, palik
dami transportininkus vi
sai alkanus. Jie landžioja 
po pamazgų duobes, arklių 
lovius, ieškodami ko nors 
valgomo. Vokieęių jie nuo
lat raginami: “los, los”. 
Smūgis lazda per galvą ir 
pečius, spardymas kojomis 
— tokia vokiečių priemonė 
raginant smarkiau dirbti.

Šimkus Donatas iš Kna
bikų kaimo, Mažeikių vals
čiaus, buvo vokiečių apspar- 
dytas už tai, jog vokiečiui 
pasirodė, kad jis perlėtai 
dirba. Čereška Antanas iš 
Petrašiūnų buvo feldfebelio 
apdaužytas diržu ir ant jo 
kabėjusiu pistoletu. Verbic
kas Aleksas iš Menčių kai
mo, Akmenės valsčiaus, Ma
žeikių ap., buvo spardomas 
ir mušamas lazda už tai, 
kad jis negalėjo dirbti dėl 
iškilusių vočių. Gusevas An
drius iš Mažeikių, kaip psi
chiškai nesveikas buvo daž
niausiai vokiečių mušamas, 
kol pagaliau vokiečiai ir vi
sai jį nušovė.^Česlovui Stan
kevičiui iš Jonavos vokiečių 
feldfebelis išspyrė akį.

Be mušimų vokiečiai var
toja dar visą eilę kitų baus
mių. Jie neduoda maisto 
davinio arba duoda jį pu
siau sumažintą. Drabužių ir 
net baltinių neišdavinėja 
tol, kol jie dar kiek laiko
si. Paskutiniuoju metu ėmė 
davinėti nuplyšusius ir utė
lių pilnus drabužius, kurie 
vokiečiams dėvėti nebetin
ka. Batus išduoda su sto
riausiais mediniais padais^ keisti bulvėmis ir krakmo-

kurtais po purvyną ir snie
gą negalima paeiti. Puska
rininkiai, pastebėję neran
giai vaikščiojant medinpa- 
džiais apautus transporti
ninkus, ima ištisomis va
landomis juos vaikyti, įsa
kydami bėgti, gulti į purvy
ną, kelti ir vėl bėgti, kol jie 
visai nebetenka jėgų. Vai
kant transportininkus, su
sirinkę vokiečiai tyčiojasi ir 
kvatoja pilna gerkle.
Nemaža lietuvių trans

portininkų jau žuvo fronte 
nuo artilerijos sviedinių, a- 
viacijos bombų, minų ir kul
kų.

Nepakęsdami vokiečių ty
čioj imosi ir sunkaus gyve
nimo, transportininkai ban
do bėgti iš vokiečių vergo
vės. Kai kuriems pasiseka

pabėgti, o sugautuosius vo
kiečiai žiauriai kankina. Iš 
96 pėstininkų divizijos, 2 
bataliono pabėgo 3 lietuviai. 
Likusieji 12 lietuvių buvo 
vokiečių taip sumušti, jog 
jie 2 valandas be sąmonės 
išgulėjo. Už bandymą pa
bėgti buvo žiauriai sudau
žyti Baublys Kostas ir Sa
vickas. Juos privertė kelias 
dienas dirbti nevalgius. 
Mickus ir Jurkūnas buvo 
sušaudyti.

Šit kokioje vergovėje gy
vena ir žūsta tūkstančiai 
mūsų brolių, išvežtų į Ta
rybų Sąjungos — Vokieti*- 
jos frontą.

Lietuviai! Dar žiauresnį 
likimą ruošia jums vokie
čiai, mobilizuodami jus į es-J gauta mėsos, sviesto, 
esininkų legionus, statybos 
ir savisaugos batalionus. 
Nestokite vergauti mūsų 
tautos engėjams. Slėpkitės 
nuo mobilizacijų.

J. Kalvaitis

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Blogiau Kaip Baudžiavos 

Metu
Mūsų seneliai baudžiavos 

laikais dirbdavo dvarininko 
lauke vieną, dvi, tris dienas 
arba atiduodavo jam ket
virtadalį, trečdalį, savo lau
kų derliaus. Vėliau nuomi
ninkai kartais atiduodavo 
net iki pusės savo lauke 
išaugintų javų. Tai buvo 
sunkus darbo žmonių iš
naudojimas.

Tačiau okupantai Lietu
voje įvedė dar didesnį iš
naudojimą. Jie reikalauja, 
kad mūsų valstiečiai ati
duotų ne mažiau kaip du 
trečdalius surinkto der
liaus. Okupantų įsakymu, 
nuo balandžio 8 d. iki balan
džio 21 d. reikia iš 1942 m. 
derliaus nuo vieno ha linų 
pasėlių pristatyti ne ma
žiaus kaip 300-500 klg. linų 
pluošto, arba du trečdalius 
viso derliaus. Pagal sudaro
mas su “Sodyba” sutartis 
daržovėms auginti valstie
tis turi atiduoti ne mažiau 
kaip 70% savo surinkto 
daržovių derliaus.

Iš tikrųjų gi okupantai iš
plėšia dar žymesnę derliaus 
dalį. Pristačius nustatytą 
kiekį okupantai dažnai pri
siunčia naują reikalavimą 
ir išreikalauja papildomą 
derliaus dalį.
Ruošiasi Naujiems Gyven

tojų Išvežimams
Pagal reichskomisaro Lo

žės potvarkį, išleistą š. m._ 
vasario 19 dieną, visi Lie
tuvos gyventojai, sulaukę 
15 metų, privalo registruo
tis policijoj. Pakeitus gyve
namąją vietą reikia persi
registruoti ne vėliau kaip 
per 24 valandas. Mat, vyk
dydami savo “totalinę mo
bilizaciją”, vokiečiai vėl 
ruošiasi išvežti iš Lietuvos 
tūkstančius mūsų brolių ir 
seserų į hitlerinę katorgą. 
Bus vežami dargi 15 metų 
vaikai.

Neklausykite okupantų! 
Kaip galėdami venkite vi
sokių registracijų. Apgau- 
dinėkite vokiečius, įrašyda
mi į blankus neteisingas ži
nias. Neleiskite išvežti į 
pražūtį mūsų krašto gyven
toju- __ _ ____
Lietuviams Bulvės, o Vo

kiečiams Riebalai
Kovo 28 d. okupantų ra

dijas iš Kauno “mokė” Lie
tuvos gyventojus nevartoti 
mėsos ir pieno. Esą, mėsa 
ir pienas yra per brangūs 
produktai. Juos galima pa-

lu. Okupantų nuomone, 
“maisto paįvairinimui” ga
lima vartoti pieną ne dau
giau kaip du kartu į savai
tę. “Pagrindinai naudoti 
reikia tik daržoves, bulves, 
krakmolą”...

Okupantai plėšikai lietu
viams siūlo bulves, o patys 
ryja iš lietuvių atimtą svie
stą ir lašinius. Vykime oku
pantus iš savo krašto! Tada 
mes turėsime pakankamai 
riebalų, duonos ir kitų-mai
sto produktų, ir mums ne
teks badauti.

Mažėja Gyvulių Skaičius
Patys okupantai buvo 

priversti prisipažinti, kad 
jie sugriovė Lietuvos ūkį. 
Kauno radijas kovo 31 die
ną pranešė: “Reikia atvirai 
pripažinti, kad raguočių 
skaičius Lietuvoje sumažė
jo. Nėra abejojimo, kad ir 
ateity jis mažės.”

Kol Lietuvos nenusiaubė 
hitleriniai okupantai, mūsų 
gyvulininkystė buvo pasie
kus gana aukštą laipsnį. 
Nuolatinėmis rekvizicijomis 
ir plėšikavimais okupantai 
sugriovė gyvulių ūkį. Norė
dami atstatyti savo krašte 
gyvulininkystę, mes turime 
pirma išvaryti iš Lietuvos 
vokiškuosius plėšikus.

Mūsų tautinio junginio 
kovotojus, 'narsiai besikau
nančius su vokiškaisiais 
grobikais tėvynės karo 
frontuose, maloniai nudžiu
gino Pavolgio Čuvašų res
publikos darbo žmonių do
vanos, kurias atsiuntė Šu- 
merlino, Jadrino, Kranoče- 
tajevsko, Sovietsko ir Ale- 
kovsko rajonų gyventojai ir 
“Bolševiko” gamyklos dar
bininkai, inžinieriai, techni
kai ir tarnautojai Raudono
sios Armijos 25 metų su
kaktuvių proga. Dovanų 

me
daus, degtinės, vyno, taba
ko, kiaušinių, dešros, džio
vintų vaisių, pyragaičių, 
kvietinių miltų, kruopų, žir
nių ir k. Drauge su dovano
mis mūsų kovotojai gavo 
nuoširdžių siuntėjų laiškus, 
kuriuose Ču vaši jos darbo 
žmonės siunčia lietuviams 
kovotojams savo nuošir
džiausius sveikinimus ir lin
kėjimus dar geriau 
priešą.

Alikovo rajono 
žmonės savo laiške 
“Vieninga valia rusas ir 
kirgizas, baškiras ir ukrai
nietis, bielorusas ir ar
mėnas, uzbekas ir latvis, to
torius ir estas, čuvašas ir 
lietuvis po Lenino vėliava, 
didžiajam Stalinui vadovau
jant, krūtine gina savo tė
vynę nuo svetimos šalies or
dų, gina socialistinės revo
liucijos laimėjimus, tarybi
nę santvarką, socialistinę 
kultūrą.”• . / 4

Įvairiose mūsų junginio 
dalyse, kovotojams išdalijus 
dovanas, buvo skaitomi Ču
vašų darbo žmonių laiškai. 
Mūsų kartai su didžiausio 
dėkingumo jausmu broliš
ka jai Čuvašų tautai ir or
ganizacijoms dovanas at- 
siuntusiems kolektyvams 
pasiuntė padėkos laiškus, 
kuriais jie pranešė apie sa
vo dalyvavimą kovose, apie 
savo didvyrius ir pasižy
mėjusius, pasižadėjo dar at
kakliau mokytis vartot gin
klą ir dar geriau jį vartoti 
priešui sutriuškinti.

A. Laisvydas.

mušti

darbo 
rašo:

Hitleriniai okupantai sa- 'ha lietuviškos žemės, nudė- 
vo kolonizavimo planus Lie
tuvoje pirmiausiai pradėjo 
vykdyti Suvalkijoje. Jau
1941 m. pabaigoje į Mari
jampolės, Šakių, Vilkaviš
kio aps. buvo iš Vokietijos 
atkelta nemaža vokiečių 
dvarininkų, kuriuos okupa
cinė valdžia apgyvendino iš 
lietuvių valstiečių atimtose 
žemėse. Praėjusių metų 
pradžioje pasirodė tarybi
niais laikais repatriavusių 
vokiečių “pirmosios kregž
dės”. Sausio mėn. į Geiste- 
riškių kaimą (Bartininkų 
vai., Vilkaviškio aps.) grįžo 
iš Vokietijos Otto ir Augu
stas Vilentai; sugrįžo Strei- 
mertas, Moricas ir kiti.
1942 m. pradžioje prasidėjo 
masiškas repatriantų grį
žimas į Suvalkiją. Okupa
cinė valdžia paskelbė, kad 
sugrįžusiems repatriantams 
turi būti grąžinti be jokio 
atlyginimo visi ūkiai, kurie 
anksčiau priklausė vokie
čiams, su gyvuoju ir negy
vuoju inventorium. Išvaro
miems iš savo ūkių lietu
viams valstiečiams buvo lei
sta pasirinkti — pasilikti 
dirbti pas vokietį repatri
antą, t. y. pasidaryti jo 
baudžiauninku, arba va
žiuoti į katorgos darbus 
Vokietijon.

Grąžinimas žemės repa
triantams turėjo būti tiktai 
pirmas žingsnis į visišką 
Suvalkijos k o 1 o n izaciją. 
Pernai pavasarį Berlyne 
buvo kruopščiai paruoštas 
planas, pagal kurį Užnemu
nėje esanti Lietuvos terito
rijos dalis turėjusi būti išti
sai vokiečių apgyvendinta, 
o lietuvių valstiečių dalis 
palikta dirbti vokiečių kolo
nistų dvaruose, likusieji iš
kelti į Vilniaus kraštą. 
Prūsijoje, Bavarijoje ir 
Saksonijoje tūkstančiai vo
kiečių nekantriai laukė tos 
dienos, kada “fiureris” pa
siųs juos į Lietuvą ir “ap
rūpins” juos lietuviška že
me ir lietuviškais baudžiau
ninkais.

Tačiau okupantų koloni
zavimo politika susidūrė su 
atkakliu Suvalkijos valstie
čių pasipriešinimu. Nuo 
keršijančios lietuvio patrio
to rankos pradėjo pleškėti 
vokiškų “naujakurių” sody
bos. Ne vieną vokiečių ko
lonistą, svajojusį apie 125

jo taikli Suvalkijos partiza
no kulka. Marijampolės, Ša
kių, Vilkaviškio aps. pradė
jo kurtis valstiečių kovos 
komitetai. Kaimuose pasi
rodė lapeliai, raginantieji 
valstiečius vieningai prie
šintis okupantų pastangoms 
atimti žemę iš lietuvių val
stiečių. Gegužės mėn. Mari
jampolėje įvyko protesto 
demonstracija prieš jauni
mo mobilizavimą į “trans
porto tarnybą”.

Kiek veiksmingas buvo 
šis Suvalkijos valstiečių pa
sipriešinimas rodo tas fak
tas, kad hitlerinis komisa
ras Lietuvai von Rentelnas 
buvo priverstas paskelbti 
viešą pareiškimą, kuriame 
šalia grasinimų žiauriai at

riantams būsianti atiduota 
tik toji žemė, kurią jie tu
rėjo iki repatriacijos. Nuo 
savo plano ištisai koloni
zuoti vokiečiais visą Su
valkiją okupantai buvo pri
versti atsisakyti.

Praėjusių metų pabaigoje " 
okupantai vėl bandė reali
zuoti savo plėšikiškus pla
nus. Jie pradėjo kraustyti ... 
Suvalkijos valstiečius į Vil
niaus kraštą. Tačiau, atro
do, kad ir šį kartą Suvalki
jos valstiečių pasipriešini
mas sutrukdė jiems tai pa
daryti. Gautomis iš Lietu
vos žiniomis, šių metų sau
sio mėn., ryšium • su oku
pantų pastangomis iškelti 
Suvalkijos valstiečius į Vil
niaus kraštą, Suvalkijoj ki
lo dideli neramumai. Ir val
stiečių kraustymas vėl su
stabdytas. M. Pranaitis

Pakeleiviai
V. Mozūriūnas

Viršutiniame paveiksle parodomas naciai lėktuvas bekrintąs. Jį nukirto kapitonas 
Ivan Tarasov. Apatiniame paveiksle jį sveikina majoras generolas Eugene Savits
ky už puikų atsižymejimų.

Jie ėjo trise, šautuvus 
persimetę per pečius, sku
biu sutartiniu žingsniu. Il
gi šešėliais tiesėsi ant kelio, 
paversdami tuos tris ka
rius, apsivilkusius pilkomis 
milinėmis milžinais. Kartais 
jie atsigręždavo tai į užpa
kalį, tai į vakarų pusę, 
kurioje saulė vos vos laikėsi 
ant medžių viršūnių, kiek
vienu metu žadėdama pa
skęsti jose ir laukus pripil
dyti melsvos vakaro prie
blandos. Pamatę užpakalyje 
savęs mašiną, jie sustojo vi
dukelėje ir vienas iš jų pa
kėlė ranką.

Kai mašina sustojo, prie 
kabinos priėjo kresnas, rau
svo veido, žvitrių mostų ka
rys, kariškai pasisveikino ir 
paprašė:

— Drauge leitenante, lei
skite sėsti į jūsų mašiną. 
Mes buvome paskirti paly
dėti fricus, dabar artėja 
vakaras ir pėsčiom nesuspė- 
sim grįžti į savo dalinį.

— Prašau, sėskit, — su
tiko1 leitenantas.

Leidimo kartoti nereikė
jo — jie jau buvo mašino
je.

Kai suurzgė motoras ir 
mašina vėl pradėjo eiti ly
giu keliu, važiavę sunkve
žimyje kariai pasiūlė savo 
naujiems bendrakeleiviams 
užrūkyti.

— Tai ką, vyručiai, fri
cus palydėjote? — prašne
ko vienas, girdėjęs pasikal
bėjimą.

— Taigi. Ach ir džiaugėsi 
vagišiai ištrūkę iš to už
dengto katilo.

— Daug jų ateina?
— O j e, kiek nori, kai že

melė po kojomis karšta pa
sidarė. Ieško skylės, blaš
kos, paskui sako: “Proščai 
Moskau, daloi Hitler.” Ot 
dabar jie dar greičiau pasi
duoda, mat jų tarpe gandai 
pasklidę, kad Hitleris ruo- 
šiąs naują pavasario puoli
mą. Tai — sako jie —ge
riau tegu bus tas puolimas 
be mūsų. Užtenka mums tos 
buizos, prisivalgėm — no
riai pasakoja raudonveidis, 
pablikčiodamas melsvomis, 
it nusistoję ežeriukai, aki
mis.

Mašina tyliai dūzgia. Sau
lė visai paskendo už kūbu- 
rių. Pūstelėjęs dar šaltas, 
bet jau kvepiantis pavasa
riu vėjas. Nuo fronto pusės 
atplaukdavo duslus patran
kų gaudimas.

Jie rūke tylėdami, kres
nas raudonarmietis užsi
traukęs dūmą „šyptelėjo ir 
lyg atsakydama^ į bendra
keleivių žvilgsnius, pratarė:

as— Atsiminiau, kaip 
buvau žvalgyboje.

— Na, o t ir pasakok.
Jis pasitaisė savo vietoje, 

miline užsidengė kojas ir 
pradėjo:

— Bėgdami fricai užsika
bino už vieno miškingo kal
niuko. Žeminėse sėdi, kul
kosvaidžius įsitaisė ir nesi- 
artink. O kur tie lizdai— 
per žiūroną neįžiūrėsi. Bu
vo toks laikas, kaip va da
bar, į pavakarį. Ateina mū
sų kuopos vadas ir sako:— 
Vyrai, reikia, taip sakant, 
vietovę apčiupinėti. Kas ei
na? — Aš einu — sakau.— 
Tu, Rimkau, — sako: —Na 
gerai, eik. Tik žiūrėk,—sa
ko — neužgriūk ant sargy- 
hų. Akys ir ausys turi būti 
pastatytos. — Yra, kuopos 
vade! Akys ir ausys turi 
būti pastatytos. Išeinant jis 
man duoda pundą lapelių, 
kuriuose raginami vokie
čiai pasiduoti į nelaisvę. Sa
ko: — Nunešk lauktuvių.

Paėmiau, nors neparanku 
kažkaip buvo.

Uždavinį atlikau gerai. 
Suku į namus, o čia: pykšt, 
ta-ta-ta iš automato. Pri
guliau. Geruoju nesibaigs, 
galvoju. Vėl pabėgėjau, vėl 
priguliau. Bet gulant, mili
nės kišenėje pajutau kažką 
kietą. Tai ir buvo tie lape
liai. Kiek viena ranka ga
lėjau pasiimti, išsitraukiau 
ir paleidau, o pats už krū
mokšnių, keliais, gulsčiom į 
savo pusę.

Pozicijos buvo neperto- 
liausia. Kilstelėjau galvą, o 
fricai mano lapukus ran
kioja. Aš dar paleidau liku
sius. Fricai pasistatė šautu
vus tarp kojų ir pradėjo 
skaityti.

Paskui į žvalgybą be jų 
nevaikščiodavau. Kartais 
lapeliai veikia kaip penkios 
apkabos šovinių. Kad ir tą 
kartą — būčiau patiesęs ko
jas, tik tie lapukai išgelbėjo.

Nutilo, o po kiek laiko 
pridėjo:

— Ach ir blogai jiems ei
nasi — su pasididžiavimu 
ir lengvute pajuoka, kuri 
išauga pas tarybinius ka
rius ilguose mūšiuose, pasa
kė raudonarmietis. Tuose 
žodžiuose skambėjo ir tėvy
nės išdidumas ir savo tikros 
jėgos įvertinimas.

Vakaras gulė vis tirštes
nis. Patrankų gaudimas 
smarkėjo. Trys pakeleiviai 
sujudo.

— Mums čia jau nebeto
li, i kairę.

Jie išlipo iš sustojusios 
mašinos ir nužingsniavo, 
tvirti, pilkose, milinėse.
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Protasovas. Gi, kas liečia ketvirtojo kar
to, kuomet aš pats užmokėjau, aš pra
šau leidimo priduoti teismuL tuo sykiu 
mano išreikalautąją, sąskaitą, iš kurios

matosi, jog bendroji išlaidų suma, įskai
tant ir...”

Šviečia elektra. Už langų tamsa. Link
sma, šilta, jauku.

(Pabaiga)

“Klausau, pone pirmininke, nors aš 
manau, kad ir miesčionys turi savo ne
kaltų pasilinksminimų. Taigi štai. Savo 
sieloje ponia Karaulova nešiojasi idealą 
žmogaus, kokiu jis turėtų būt sulyg Kris
taus, tikrenybė gi, su jos veidmainiais 
senukais, pilstančiais alų į lempas prie 
šventųjų paveikslų, su jos girtu svaigu
liu, įžeidinėjimais, gal, daužymais, — 
naikina ir dergia tą tyrą paveikslą. Ir 
šioje tragiškoje kolizijoje plyšta į dalis 
ponios Karaulovos siela. Ponai prisai- 
kintieji posėdininkai! Jūs matėte ją čio
nai ramia, vos ne besišypsančia, bet ar 
žinote jūs, kiek karčių ašarų tos akys 
išliejo nakties tylumoje, kiek aštrių degi
nančio atgailavimo ir nuoskaudos ada
tų įsmigo ton nusikankinusion širdin! 
Argi jai nesinori, kaip kitoms doroms 
moteriškėms, eiti bažnyčion, išpažinties, 
prie švenčiausiojo — baltame, gražiame 
nekaltybės rūbelyje, o ne toje gėdingoje 
nuodėmės ir prasižengimo uniformoje? 
Gal būti, savo naktų svajonėse jinai jau 
ne kartą keliais šliaužė prie tų akmeni
nių laiptų, vilgė juos karštomis ašaro
mis, jausdamasi esanti neverta įeit į 
šventvietę.... Ir tai ne krikščionė! Kas 
gi tuomet krikščionies vardo vertas? 
Argi nesiranda tose ašarose tasai aukš
tas atgailavimo aktas, kuris paklydėlę 
pavertė į Magdaleną, tą šventą, taip 
aukštai garbinamą...”

“Ne!” perkirto Karaulova. “Tai ne
teisybė. Ir neverkiau aš visai ir neatgai
lavau. Kokis gi čia atgailavimas, kai ir 
vėl tą patį darai? Štai, jūs pažiūrėki
te...”

Jinai atidarė krepšelį, išėmė nosinai
tę, o paskui piniginę. Padėjusi savo del- 
nan du sidabriniu rubliu ir smulkių, ji 
ištiesė ranką gynėjui, o paskui teismui. 
Vienas pinigėlis išslydo iš rankos, pasi
rito ant cementinių nutrintų grindų ir 
atsigulė greta gynėjo. Bet niekas nenu
silenkė jį pakelti.

“Už ką aš štai tuos pinigus gavau? 
Už tatai, už tą patį. O suknelė štai ši, 
o kepuraitė, o auskarai — visa už tatai, 
už tą patį. Nurenk mane iki paties nuo
gojo kūno, tai nieko mano nuosavo ne
rasi. O ir pats kūnas ne mano — tre
jiems metams iš kalno parduotas, o, jei 
kaip, gal ir visam amžiui,—juk amžius 
mūsų negi ilgas. O viduriuose mano kas?
— Portveinas bei alus, bei šokoladas, 
Vakar svečias vaišino, — išeina, jog ir 
viduriai ne mano. Nėra manyje nei gė
dos, nei sąžinės: liepsite nuogai nusi- 
rengt, nusirengsiu; liepsite kryžių ap
spjauti, apspjausiu.”

Kravčenko pravirko. Ašaros jai ne 
’sriovem bėgo, o varvėjo greitais, didė
jančiais lašeliais ir, lyg ant didelės lėk
štės, biro ant nenatūraliai atstatytos 
krūtinės. Jinai jas šluostėsi, bet ne prie 
akių, o aplink lūpas ir pasmakryje, kur 
jos kuteno.

“O štai, trejetas dienų atgal mane su 
vienu svečiu apvesdino, taip, ant juoko, 
žinoma: vainikų vietoj — naktinius puo
dus ant galvos laikė, žvakių vietoj — 
alaus bonkas drūtgaliais aukštyn, o po
pu buvo kitas svečias — apsivilko išver
stą mano sijoną, taip ir vaikščiojo. O ji
nai, — Karaulova mostelėjo į verkiančią 
Kravčenko, — neva, motina man buvo, 
verkė, raudojo, tarsi tai būt tikrenybė. 
Jinai paverkti tai mėgsta. Ir link baž
nyčios aš rami, net ir pro šalį stengiausi 
nevaikščioti, nemėgstu. Taipgi minėjo 

Čia 'melstis/ — o manyje net žodžių to
kių nėra, kad melstis. Visokius žodžius 
žinau, net tokius, kokių, matyk, ir jūs 
nežinote, nepaisant, nors jūs vyriškiai; o 
tikrųjų nežinau. Gi dėlei ko ir melstis? 
Ano svieto aš nebijau,—blogiau nebus; o 
šiame sViete malda daug ką neatsieksi. 
Meldžiausi aš, negimdyti,—gimdžiau. 
Meldžiausi, kad kūdikis pas mane gy
ventų, o teko prieglaudon atiduoti. Mel- 

. džiausi, kad nors tenai jis pagyventų, — 
o jis ėmė ir numirė. Ar mažai ko meld
žiausi, kai kvailesnė buvau, bet, geriems 
Žmonėms ačiū, atpratino. Studentas at
pratino. Ot, taip, kaip jūs, pradėjo kalbėt 
ir apie mano kūdikystę, ir apie kitą ką, 
ir tiek mane sugriaudino, jog pravir
kau aš ir ėmiau melstis. Viešpatie, iš
nešk gi Tu mane iš čia! O studentas sa
ko: 'Štai dabar tu žmogum pasidarei, ir 
dabar tai galiu aš su tavim meiliškai pa

žaisti/ Atpratino. Suprantama, aš ant jo 
nepykstu: kiekvienam maloniau su dora 
bučiuotis, negu su tokia, kai aš arba kai 
štai ji; betgi man pačiai iš maldos bei iš 
ašarų jokios naudos nėra. Ne jau, kokia 
aš krikščionė, ponai teisėjai — kam tuš
čiai kalbėti? Esu aš Grušą—čigonka, to
kia mane ir imkite.”

Karaulova lengvai atsikvėpė, kryptelė
jo galva, žybterėjus auksiniais auskarų 
rinkučiais, ir paprastu balsu pridėjo:

“Dvigrivinį aš čia pamečiau, — gali
ma pasiimti?”

Visi tylėjo ir žiūrėjo, kol Karaulova, 
dvilinka perlinkusi, pasiėmė nuo slydžių 
grindų savo pinigą.

“Na, o jūs gi,” aitriai kreipėsi pirmi
ninkas į Pustoškiną ir Kravčenko, “jūs 
sutinkate prisiekti?”

“Mes tai sutinkame...” atsakė Krav
čenko verkdama. “O jinai ne!”
“Pone pirmininke!” sragus ir išdidus 

pakilo prokuroras. “Atsižvelgiant į tai, 
kad daugelis nuotikių, kuriuos liudinin
kė Karaulova čia paskelbė, pilnai atitin
ka tam, kas suprantama kaipo šventva
gystė, aš, atstovaudamas baudžiamąją 
priežiūrą, geisčiau žinot, ar neatsimena 
jinai vardų-pavardžių?...”

“Na, kokia ten šventvagystė!” atsakė 
Karaulova. “Girti buvo, kaip paprastai. 
O ir neatsimenu aš,—kur gi ten visus at
siminsi?”

•Teisėjai ilgai ir be pasėkų tariasi, pri- 
sikviečia artyn net prokurorą ir' įtiki
nančiai, dviem balsais, jam šnibžda. Ga
lop, patvarko: “Atsižvelgiant į jos ne
krikščioniškus įsitikinimus, ištardyt liu
dininkę Karaulova be prisiekos.”

Likusieji liudininkai tirštu būreliu 
žengė prie pastolio, kur jų laukia gata
vai apsirengęs kunigas su kryžium. Ant
stolis balsiai sako:

“Prašau stotis.”
Visi atsistoja ir pasikreipia link ku

nigo. Dabar Karaulova mato tik nuga
ras ir pakaušius: nuplikusius, plaukuo
tus, apvalius, plokščius, atsikišusius.

Kunigas sako:
“Pakelkite rankas!”
Visi pakėlė rankas.
“Kartokite paskui mane,” sako jisai 

vienokiu balsu, o kitokiu balsu tęsia:— 
“ 'Žadu ir prisiekiu’...”

Būrys skirtingais garsais ūžia, išskir
damas tirštą, dar ašarų pilną, Kravčen- 
kos kontraltą.

“Žadu ir prisiekiu...”
“ 'Prieš Visagalintįjį Dievą ir šventą

ją Jo Evangeliją’...”
“Prieš Visagalintįjį Dievą... ir šventą

ją... Jo... Evangeliją...”
Visa kas susitvarkė ir eina, kaip rei

kiant: tvarkiai, lengvai, maloniai. Visą 
prisiekos kalbėjimo ir kryžiaus bučiavi
mo laiką, Karaulova stovi nejudėdama 
ir žiūri į vieną tašką—pirmininko nuga
rom

Liudininkus prašalino, apart Karaulo
vos.

“Liudininke! teismas paliuosavo jus 
nuo prisiekos, bet atsiminkite, jog jūs 
privalot liudyti vieną tik teisybę, sulyg 
gryna sąžine. Prižadate?”

“Ne... Kokia pas mane sąžinė? Aš gi 
sakiau, kad jokios sąžinės manyje nėra.”

“Na, ką gi mums su jumis daryti?” 
išskęčia rankas pirmininkas. “Na, teisy
bę gi, suprantate, teisybę sakysite?”

“Pasakysiu, ką žinau.”
Už pusvalandžio, pavyzdingoje tvar

koje ir tyloje, eina teismas. Taisyklin
gai viens kitą seka klausimai ir atsaky
mai; prokuroras kažin ką užsirašinėja, 
reporteris, rodydamas darbštų ir bešališ
ką veidą, braižo popieroj kokius tai keis
tus ornamentus. Kaltinamasis duoda il
gus ir labai smulkmeningus aiškinimus. 
Rankas jis susidėjęs užpakaly, bakutį 
linguoja priekin ir atgal ir dažnai žvel
gia į lubas.

“...Kas liečia kvitancijos iš miestinio 
užstatų namo už užstatytąjį dviratį, tai 
jos istorija tokia. Kovo tryliktąją dieną, 
pereitų metų, aš užėjau į Marchlevskio 
dviračių krautuvę...

“...Kas liečia mano neva baliavojimų 
minėtame prostitucijos name ir to, būk. 
aš tenai mainęs šimtarublinę bumažką, 
tai aš ten iš viso buvau tik keturis kar
tus: gruodžio 21, sausio 7, to paties sau
sio 25 ir vasario pirmą, ir tris sykius pi
nigus už mane mokėjo mano draugas

Clevelande Unijų Darbininkai Laimi
Rugpjūčio 30 d. čia įvyko 

UE, CIO skyriaus balsavimai, 
Cromer ir Cummins Machine 
Co. šioje dirbtuvėje išdirba
ma svarbios karo reikmenys.

eina sekanti prezidentiniai rin
kimai, ir nuo jų daug priklau
sys visų darbininkų organizuo
tas veikimas.

Jei ateinančiuose rinkimuo-

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas Įvyks rugsėjo 26 

d., Liet. Taut. Namo Parke. Prasi
dės 12 vai. dieną. Bus įvairių val
gių, gėrimų ir muzika pasilinksmini
mui. Kviečiame visus skaitlingai at
silankyti, nes jau baigiasi vasara? 
Kviečia Apšvietos Komitetas.

(224-226)

Worcester, Mass.
-■* —

Rugsėjo 24 d., penktadienio 
vakarė, 7:30 v., 29 Endicott 
St., įvyks nepaprastai svarbus 
susirinkimas, apkalbėti dien
raščio Laisves vajų.. Taipgi 
turėsime ant dienotvarkio Am. 
Pažangių Lietuvių Suvažiavi
mo klausimą ir rėmimas su
vienytų tautų karinį vajaus 
fondą. Šį susirinkimą šaukia 
abi LDLD kuopos ir nuoŠir-

Balsavimus prižiūrėjo NLRB, 
pasirodo, kad UE-CIO balsa
vimus laimėjo 100%. Tokis 
darbininkų laimėjimas kaip 
kam nepatiko, bet priversti 
skaitytis su unija, visais uni
jos paskirtais reikalais.

Kita kompanija, tai GE 
Westinghouse,: turėjo balsavi
mus. Čia buvo visokios agitaci
jos vesta prieš unijas, tačiau 
rugpjūčio 31 d. balsavimuose, 
kur dalyvavo taipgi NLRB ir 
suskaičius balsus pasirodė, už 
uniją balsavo du trečdaliai 
darbininkų, prieš — vienas. 
Reiškia, ir čia unija laimėjo.

Arba paėmus East Cleve
land Lamp Division of GE 
Co. Balsavimo metu suskaity
ta balsai per NLRB, kad už 
uniją balsavo 335 darbinin
kai, prieš 161. Taipgi tos pa
čios kompanijos skyriaus, dar
bininkai, kurie dirba Baltimo
re Mfg. & Reper Division of 
West, darbininkai nubalsavo: 
24 už uniją, 16 prieš, čia bu
vo varoma sistematinė propa
ganda prieš uniją, tačiau ir 
čia darbininkai laimėjo. Dar- 
binipkai reikalavo pakėlimo 
algų į valandą 4c., 6c ir 8c. 
Kada darbininkai laimėjo rin
kimus ir kada gavo algą, jau 
rado, kad jų reikalavimai pa
kėlimo algos išpildyti ir algos 
pakeltos.

Faktinai, sužymėjus mažes
niųjų dirbtuvių darbininkų lai
mėjimus, tai tikrai džiugina, 
kad darbininkai vis daugiau 
ir vieningiau stovi unijų reika
luose. Čia dar kelis pažyme- 
eiu:

Cleveland Ęase Works GE 
Nela Repair Section, čia unija 
laimėjo 14 balsų prieš 3 bal
sus. Arba paimkime White 
Sewing Machine Co. darbinin
kai laimėjo atnaujinimą kon
trakto ir su visa eile naujų 
privilegijų.

Jei dar pasiseka kompanijai 
vienas kitas darbininkas su
klaidinti, tai tik dedant dide
les pastangas kompanijoms.

Tačiau faktas palieka fak
tu, kad darbininkai vis labiau 
turi budėti, nes kompanijos 
dirba, kad palaikyti darbinin
kus be unijos, tada jos gali 
pasakyti pavieniams, neorga
nizuotiems darbininkams, ką 
jos nori. Be to, mes visuomet 
turime turėti mintyje, kad at-

se pažangieji žmonės pralai
mės, o laimės reakcinis ele
mentas, tai tos mūsų sunkios 
kovos, tie visi laimėjimai bus 
reakcionierių, sukriušinti. Vėl 
darbo žmonių teisės bus atim
tos. Tad būdami viso to liu
dininkais šiandieną neturime 
pamiršti nei valandėlei, kad 
prezidentinių rinkimų kampa
nija, idant unijų indorsuotus 
žmones išrinktume į šalies 
valdvietes. turi stovėti aukšto
je vietoje. V. M. D.
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DR. J. J. KAŠKIAUCIUSI
Telefonas i HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

džiai prašo organizacijų ir 
draugijų veikėjus ir valdybas 
dalyvauti.

J. M. Lukas, 11 kp. sekr. 
(223-225)

II

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

So. Boston, Mass.
. .Ekstrą susirinkimas Laisvės 
vajaus reikalu įvyks šekma- 
dienį, rugsėjo 26 d., 3 Valan
dą, Am. Liet. Piliečių Kliubo 
salėje, 376 West Broadway. 
Kviečiame visus dienraštį Lai
svę branginančius žmones iš 
Cambridge, Dorchester, Rox
bury ir Brighton1 dalyvauti 
Šiame mitinge. So. bostoniečiai 
visi privalo būt šiame mitinge. 
Turime gerai prisirengti va
jui ir turime gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų savo 
dienraščiui. Kviečia Vajaus 
Komitetas. (224-226)

ROCHESTER, N. Y.
• Didelis pažmonis, dienraščio 
Laisves naudai, įvyks 25 d. rug
sėjo, 6:30 vai. vak., Gedemino 
salėje, 575 Joseph Ave. Bus gera 
mėsos vakarienė. Tik $1 asme
niui. Kviečia ALDLD 50 kuopa. 

(224-226)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. rengia, kugelio ir ko

pūstų pietus. Šis parengimėlis įvyks 
26 d. rugsėjo, 2 vai. dieną, 243 
Front St. Rengėjai kviečia visus 
ateiti praleisti dieną linksmai. Įžan
ga bus veltui. (224-226)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošiamas vaka

rėlis neįvyks 25 d. rugsėjo, nes ko-' 
misija sužinojo, kad mūsų kaimy
nai rusai, IWO Skyrius rengia kon
certą tą patį vakarą, ir jų viskas 
buvo surengta daug anksčiau negu 
mes pradėjome, ir labai svarbiam 
tikslui. Todėl mūsų vakarėlis atidė
tas ant toliau. — Kom. (224-225)

HARTFORD, CONN.
Darbininkiškos spaudos ir Raudo

nojo Kryžiaus naudai įvyksta pa
rengimas. Rengia Liet. Darb. Org. 
Komitetas. Įvyks sekmadienį, 26 d. 
rugsėjo; Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 1 vai. dieną. 
Įžanga 75c. Visus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti. — Kom. (224-226)

Senatorius ilsisi po pertraukimo Kongreso sesijų. 
Tarnas jam sakėt “Ponia sakė, kad jūs būtumėte at
sargus, neperdėtumėt mankštos ir nepatrŪktumSL ”

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

* LIETUVIŠKAS * :

Traktyrius |
į (VALGVKLA IR ALIN®) 

Rheingold Extra Dry Alus : 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
* Kasdien Turime ?

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat |
Savininku

411 Grand St Brooklyn I

lt

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą, 

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway ' Brooklyn, N. Y.
*****— M. i 1 M.. — M—• 1 ■ 1 * I * ■'■*—* 1 *< ‘U

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa,

Telefonas Poplar 4119
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS MALE aną FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Ašttiiitoji afigliį drrtiija 
užŠfttfj Pbtenža, vieškelių ir 
gfelfežitik&iių stebulę, pieti
niai - vidurinėje Italijoje. 
Amerikiečių 5-ji armija at
eitie iš nacių Mdntecbrvihb, 
Cbnipagha, Rovfeila ir Šan 
ClpHaho miestelius Saleino 
srityje, į pietus nuo Neapo
lio.

Anglų lėktuvai bombar
davo nacių lėktuvų aikštes 
arti Athenų, (Graikijoj, ir 
Kretos ir Rhodes salose.

Washingtone tarp kong
reso narių eina kalbos, kad 
generolas Geo. Marshall 
Jungtinių Valstijų karo šta
bo galva, būsiąs paskirtas 
vyriausiu anglų - amerikie
čių komaridierium.

Vokiečių Pėdsakais
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

kaimiečių namus. Tai buvo 
paskutinis vokiečių karei
vis tame kaime.

— Matai, kokie jie na- 
chalai, — pastebėjo raudon
armietis. — Mes jau buvom 
prasilaužę per jų liniją, kai 
šis vokietys dar mėgino pa
degt valstiečio namelį.

Kaime teliko tik kelios 
moterys, daugiau nieko. Jos 
apsakė, kaip vieną rytą vo
kiečiai apsupo visą kaimą, 
ėjo nuo grįčios į grįčią ir 
liepė visiem gatvėn išeiti. 
Vokiečiai išsivarė gyvulius, 
susikrovė į sunkvežimius 
lovas, priegalvius (paduš- 
kas),' užklodus, aplaužytus 
namų baldus ir kitus daik
tus. Tada jie surikiavo kai
miečius eilėn ir varė užnu- 
garėn vokiečių fronto. Jei 
kurie kaimiečiai mėgino pa-‘ 
bėgti, tuos vokiečiai pakorė, 
sušaudė arba šautuvų buo
žėmis užmušė.

— Štai šiame miškelyje,
— sakė Agafija Krutova, 
56 metų amžiaus moteris, 
—vokiečiai rankinėmis gra
natomis susprogdino 1|9 vai
kų, bežiūrint kūdikių moti
noms. Su mumis jie elgėsi 
kaip su kiaulėmis. Jie viską 
grobė, ką tik rado. Tą pačią 
dieną, kai jie užėmė kaimą, 
vokiečiai pakorė kaimo mo
kytoją ir kitą vyrą prie 
bažnyčios. Jaunuoliai ir 
jaunuolės buvo Vokietijon 
deportuoti. Ir mes jų, tur
būt, jau niekados nematysi
me.

Moteriškė parodė mums 
geltoną kortelę su numeriu 
127.

— Visi mes buvome su- 
numeriuoti, kaip šunes. Šį 
numerį aš turėjau ant kak
lo nešioti.

— Ar niekas nepabėgo?
— užklausiau aš.

Kai kurie pabėgo pirma, 
negu atėję vokiečiai ėmė 
deportuoti žmones. Gyven
tojai paliko savo mantą ir 
pabėgo į artimesnius miš
kus, kur ir gyveno duobė
se - rūsiuose. Vokiečiai, ži
noma, jų j ieškojo, ir ku
riuos surado, tuč-tuoj su
šaudė.

Išvijus vokiečius laukan, 
kaimiečiai po valandos ki
tos pradėjo grįžti. Mes ma
tėme vieną moterį besive
jant atgal ožką už virvu
tės. Vienas vyras vežėsi 
karučiu (tačka) du didelius 
ryšulius, ant. kurių sėdėjo 
vaikutis ir mergaitė. Pas
kui jų bėgo mažas juodas 
šuniukas. Vienoj vietoj mes 
užtikome vaikus ant pelenų 
krūvų. Tai karo našlaičiai, 
jų motina kalėjiman įmes
ta, o tėvas Vokietijon išga
bentas; trys vyresniosios

Japonijos radijas skelbia, 
kad iškraustoma ^nereika
lingi” gyventojai iš Tokio, 
japonų sostinės. Japonijos 
valdžia įspėja savo žmones, 
kad Talkininkai gali užpul
ti pačią Japoniją.

Maskva, rugs. 22. — So
vietų kovotojai atėmė iš 
nacių šimtą tūkstančių ru
sų - ukrainų, kurie buvo 
varomi bei vežami Vokieti
jon vergauti.

Talkininkų lėktuvai vėl 
bombardavo karinius nacių 
punktus Francijoj, Belgijoj 
ir Holandijoj. * ,

Nacių radijas, be jokio 
patvirtinimo, gyrėsi, kad jų 
submarinai nuskandinę 

penkis Talkininkų laivus. .

seserys į kekšnamį suvary
tos vokiečių kareiviam pa
sismaginti.

Mes kalbėjomės su žmo
nėmis gatvėse, iš kurių vo
kiečiai ką tik buvo išvyti ar 
dar karštai į kulnis tebeve- 
jami. Kaimas dvokė dū
mais; moterys raudojo. Bet 
juk žmogus turi gyventi; ir 
kaimiečiai tuojau pradėjo 
statytis laikinąsias pastoges 
arba taisyti dar ne visai su
naikintas trobas. Raudon
armiečiai padėjo įrengti pa
talpas moterims, kurių vy
rai išvaryti Vokietijon į 
vergiją.

Jau temo, žiūrėdami į 
vakarus, žmonės matė be- 
pleškant kitą vokiečių degi
namą artimą kaimą. Jie 
kartojo kriminalį savo dar
bą, kurį praeitą naktį čia 
atliko.

LOWELL, MASS.
Kas Tai Yra Tas Planas E Ir 
Kaip Pagal Tą Planą Balsuot?

šį rudenį mūsų mieste įvyks 
miesto viršininkų (konsilma- 
nų) rinkimai. Nuo konsilmanų 
(miesto tarybos) daug pri
klauso miesto stovis ir visa 
miesto tvarka. Todėl, visi pi
liečiai privalo rūpintis, kad 
į City Council būtų išrinkti 
geri žmonės, kurie stengtųsi 
pravesti gerus ir žmonėms 
naudingus tarimus.

Šie rinkimai bus ypač svar
būs ir tuomi, kad šiais metais 
rinkimai eis naujoj tvarkoj 
pagal taip vadinamą planą E. 
Planas E Lowellyje labai nau
jas dalykas—priimtas tiktai 
pereitais metais po to didžio
jo miesto skandalo, kada bu
vęs majoras negarbingai pa
kliuvo viėniem metam kalėji- 
man, p. George Ashe, už nu- 
sukimą miesto $50,000.

Mes lietuviai norime pla
čiau susipažinti su tuo nau
juoju planu ir balsavimo tvar
ka. Todėl šį šeštadienį, rugsė
jo 25 d., 8 v. vakare, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 338 
Central St., tame klausime 
kalbės advokatas Samuel 
Sampson.

Jis aiškins ir kitus svarbius 
klausimus, kas bus labai nau
dinga pasiklausyti. Prakalbos 
bus neilgos, bet visiems svar
bios. Dalyvaukite visi.

Tą pat vakarą gerai susitar
sime, kaip ant rytojaus skait
lingai nuvažiuoti į Maple Par
ką, Methuen, į Laisvei rengia
mą puikiausią pramogą.

Draugai, atsiminkite, jog 
šio ihėnesio 25 dieną svarbios 
prakalbos, o 26 dieną Laisvės 
pramoginis piknikas, ar kaip 
ten pavadintum. Tai rudeninė 
iškilmė. Į keturių miestų, pa
rengimą važiuosime sekmadie
nio rytą ankstokai, kuomet 
dtaugai lawrenciškiai bus tik 
pradėję bulves kepti. Tai mes 
sušpėsim aht pat karštų.

Lowellis tokiuose parengi
muose visuomet puikiai pasi
rodo. Nagi, pažiūrėsime, kas

chemikalai

SCHERING CORPORATION
Mbrris Avenuė, Uhiohj N. J. Fabrikui Reikia

VYRŲ IR MOTERŲ
CHEMIKŲ

IŠLAVINTŲ CHEMINIŲ DARBININKŲ
Nelavintų pagelbininkų mokytis kaipo chemikų

Mažiausia alga nemokantiems darbininkams, $36.40 už 48 valandų savaitę.

NUOLATINIS DARBAS. REGULIARIS PAKILIMAS.
VAKACIJOS SU ALGA. 

DUODAMA DARBINIAI DRABUŽIAI IR Ai’SkALBlMAS NEMOKAMAI.
MODERNINĖ APSAUGOS PROGRAMA. LtNKSMIOŠ DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS KASDIEN.

SCHERING CORPORATION
(ESSENTIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS). 

Morris Ave. and Lehigh Valley Railroad, Union, N. J.
Viena mailč nuo Elizabeth'o Gelžkelio Stoties 

Reguliaris Duso Patarnavimas
Vakarais ar sekmadieniais pasitarimai gali būt pritaikomi pasitariant per telefoną ar 
parašius Mr. J. Byrne, 86 Orahge Street, Bloomfield, N. j., Telefonas: Bloomfield 2-4676.

Darbininkai dabar dirbanti karinėse pramonėse nebus priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atllekamumo iš dabartinės dirbtuvės ar United States Employment Service.

(226)

mus sukirs šį kartą? Nashua? 
Haverhillis, ar kas? Well, ne
būsime paskutiniai! Bet vis- 
tiek reikia stengtis, kad visus 
pralenkti. Tai tuomet rudeni
nis sąskridis bus didelis, pui
kus ir Laisvei naudingas.

Iki malonaus susitikimo pra
kalbose ir Piknike!

J. M. Karsonas.

Anglija Ragina Atsaukt 
Ispanus iš Ryty Fronto

Lon'don, rugs. 22. —Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teris Anthony Eden prane
šė seimui, kad anglų val
džia ragino Ispanijos dikta
torių Franko ištraukt ispa
nų kariuomenės diviziją iš 
fronto prieš Sovietus, jeigu 
Franko nori gerų santykių 
su Anglija.

Susitarė su Sovietais
Kartu Eden sakė, jog 

Anglija susitarė su Sovie
tais nedaryti atskiros su
tarties su jokiu europiniu 
kraštu, iki pasibaigs karas.

Jis taipgi priminė, jog 
andai atskridęs Anglijon 
Rudolfas Hess, dešinioji 
Hitlerio ranka, siūlė ang
lam susitaikyt su naciais ir 
atkreipt karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

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 stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. j. SVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

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

FOR RĖUMATIO PAlNS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

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

NO. 8 —- Kl. j. SVILPA’S 
MUlACLfe sAlve.

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

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

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, ihoney-orderj 
ar čeki. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už ordėrj.

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

Hartford 0, Conn.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS-MOTERYS

VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

INDŲ ATĖMĖJOS
KASIERES
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO
INDŲ-STIKLŲ MAZGOTOJOS 

MAISTO TVARKYTOJOS
VIRTUVĖJE DARBININKES 
SANDWICH, SALAD DARYTOJOS 

MERGINOS PRIE SODA 
STEAM TABLE

STALU PATARNAUTOJOS
(Puikiausi Tipai)

Reikalaujame Paliuosavimo Pareiškimo

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 4 P.M. 

Miss Gibbons, Room 1809 
60 W. 50th St., Rockefeller Center 

(225)

MERGINOS
Lengvam surinkinėjimui, karinis 

darbas. Prielankios darbo sąlygos.
H. GOODMAN & SONS, Ine.

26 EXCHANGE PLACE
Harborside Bldg., Unit No. 3.

JERSEY CITY
Dirbantieji prio karinių darbų dabar nebus 
priimami.

(224)

MERGINOS

MERGINOS 
VISOKIAM DARBUI 

LENGVAS FABRIKO 
KARINIS DARBAS 

PASTOVŪS VIRŠLAIKIAI 
Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo 

Kreipkitės 9^-11 A. M. 
WHITEHOUSE LEATHER 

PRODUCTS, Inc. 
360 Furman St. 

Brooklyn. 
(227)

Merginos-moTerys
KARINIAM FABRIKUI, AMŽIAUS 17—45 

Patyrusioj ir be patyrimo. Radio sudėjimų, 
mašinšapėS darbas; greithš pakilimas. 
Reikalaujkm paliuosavimo certifikato.

CARDWELL
81 Prospect St., Brooklyn.

(226)

Hitlerininkai Areštuoja 
Italy Dvasiškius

Madridas. — Pranešama, 
kad vokiečiai laiko kelis ita
lų kardinolus kaip areštah- 
tus jų pačių namuose.

Beine. -4 Naciai suėmė 
du aukštus katalikų dvasiš
kius, beinant jiems į Vati
kaną, popiežiaus valstybėlę.

REIKIA MOTERŲ
Valdžios darbas, sustatymam, nulifejimam 

dirbti prie stalų. Išsiuntinėjimui. Gera 
alga, nuolatinis darbas, kreipkitės 
COLUMBIA PltOTEKTOŠlTE CO.
631 Central Ave., Carlstadt, N. J.

(226)

MERGINOS
Jaunos ir suaugusios moteriškės len
gvam fabriko darbui, 40 valandų sa
vaitė; šeštadieniais uždara; apskritų 

metų darbas, kreipkitės:
ALLĖN BALDWIN
106 John St., Brooklyn.

(2?P)

MERGINOS!
VIRŠ 16

NUOLATINIS darbas
GERA ALGA PRADINĖMS 

patyrimas Bereikalingas

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th ST., BROOKLYN.

(224)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAT. 
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.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITĘ 
(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

2S0 West 48rd St., New York City 
(X)

ARMOUR & CO.
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ 

reikalauji moteriškių darbininkių gyvybiniai 
maisto ghmybai karinėms pajėgoms ir civilių 

reikalavimams. Patyrimas nereikalingas.
. jęįęipMtės;

ARMOUR EMPLOYMENT OFFICE
324 17th St., Jersey City.

Tie, kurie dirbate būtinus karinius dirbus 
nesikreipkite.

(225)

help Wanted—male
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Class A 

Ofisą Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADINE ALGA $33 Už 
44 VALANDŲ i SĄ VAITŲ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės .9:30 A. M.
, iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įiihant 
Pehktadičhį

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

REIKIA VYRŲ
Maisto Apdirbimo Fabrikui 

Nuolatinis darbas, pridedant viršlaikius 
Patyrimas Nereikalingas

Kreipkitės kasdien 9 iki 5 
Šeštadieniais 9 iki 12 
UOWEY^S, INC.

771 Bedford Avenue Brooklyn
(228)

VYRAI
Su ar be patyrimo reikhlinįri hlašinšapėje ar 
prie sheet mėtai darbo, pienų ar nhktų lif
tai komunikacijų pramonėje. Asmenys iš ka
rinių ar tutinu veiksnių nebus priimami be 

darbdavio paliudijimo jų atllekamumo.
CARDWELL

81 Prospect St., Brooklyn.
' (226)

SugabūB 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 | „mėnesį. Kreipkitės 
pb 10 A.M. darbo dienom. Gend Realty Corp., 
750 prand St., Brooklyn. Paimkite 14tl> St., 

Canarsie liniją iki Grand St. stoties,
(224)

"LaWWje” įMimi kauti 
Apsigynimo Bonai

AEfcO

REMKITE ŠĮ AKTĄ/ 
TREMKITE Į KARO DARBĄ// 

DARBAI BELLEVUE & BLOOMFIELD
STATYTOJAI
PAGELBININKAI
SANDĖLIUI VYRAI <
CILIND. PATIKRINTOJAI
ŠILUMOS PARŪPINTOJAI
APVALYTOJAI
PAPRASTI DARBININKAI

Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimą.

PASITARIMAI KASDIEN NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.
ŠEŠTADIENIAIS 8 A. M. IKI 1 P. M.

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE & CO., INC.
60 West St., Bloomfield, N. J.

(224)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
Mokytis nuolatiniam 

MOULD CASTING 
Sunkus darbas, turi būt stiprūs 

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
7 DIENŲ SAVAITĖ

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
DVIGUBA ALGA UŽ SEKMADIENĮ 

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimam be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo.

SUPERIOR 
139 BANKER ST., 

Greenpoint, Brooklyn.
(224)

BĘRNIUKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

ALGA $23 Į SAVAITĘ 

SELECT FOOD MARKETS 
641 MADISON AVE. 
NEW YORK CITY

(224)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI 

Reckūrio 
INDŽINIERIO 

PLATFORM LOADERS (NIGHTS) 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — ATMOKAMOS 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)

VALGYKLŲ DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMĖJAI 
VIRĖJAI

BUFETO DARBININKAI 
INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI

MAISTO TVARKYTOJAI 
VIRTUVĖJE PAGELBININKAI 

APVALYTOJAI 
SANDWICIU DARYTOJAI 

VYRAI PRIE SODA 
SANDELYJE PAGELBININKAI 

STALŲ PATARNAUTOJAI
L. (Puikiausi Tipai) 

RmįJUKjame paliuosavimo pareiškimo.

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. iki 4 P.M.
MISS GIBBONS, ROOM 1809 

50 W. 50th ST., ROCKEFELLER CENTER 
(225)

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDELYJE PAGELBININKAMS

VYfclhfOJAMS

IR
BERNIUKAI KOLEKTORIAI

ALGA $18
Kreipkitės Į Personnel Ofisą 

8-tos lubos

5TH AVĖ., PRIE 
38-TOS GATVĖS

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veik
smų nebus priimtini bė darbdavio palifldiji- 
mo jų ėtliekamumo.

' (230)

MILLWRIGHTS
TURRET LATHE OPERS.
MAŠINISTAI
ENG. LATHE OPERS.
ELEKTRAI PAGELBININKAI
PIPE FITTERS
AUTO ŠRIUBŲ OPERAT.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Bendram Darbui

FABRIKE '
Patyrę prie

METALO APDIRBIMO
taipgi

VYRAI
Bendram Darbui

Chemikalų Laboratorijoje
Taipgi

METALO TIRPINTOJAI
Patyrę ar be patyrimo

UNIJINĖS ALGOS.
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nebus priimami be darbdavio paliudi

jimo jų atliekamumo.

Kreipkitės

American Platinum Works
225 New Jersey Rail Road Ave., 

Newark, New Jersey
(225)

VYRAI
ir

JAUNI VYRAI
MOKYTIS KARINIAM IMBRIKUI!

( if/.. į 50c į Valandą Pradžiai
x NUOLATINIS DARBAS!
U. S. ELECTRIC MFG. CORP.

222 West 14th St.,
(prie 7th ir 8th Avės, subways) 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
(225)

FINISHERS & CABINETMAKERS 
Gražiam ant užsakymų namų rakandam. Ge
ra alga; nuolatinis darbas.

CABINET CRAFTSMEN 
20 West 20th St.

. (225)

DIVONŲ KLIJIKAI 
APVALYTOJAI

DIENINIAI IR NAKTINIAI SIFTAI

SANDĖLIUI VYRAI
JAUNI IR SENYVI.

BALDŲ APMUŠĖJAI
BALDŲ APVALKALŲ

KIRPIKAI
ELEVEITERIŲ 

OPERATORIAI
BATŲ PARDAVĖJAI 

PAKUOTOJAI
PILNAM LAIKUI AR KfcLIOM 

VALANDOM VAKARAIS
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFFICE 

10 A. M. IKI 4 P. M.

FREDERICK LOEŠER
252 LIVINGSTON ST., BROOKLYN 

Nuo Karinių Darbų Reikia Paliuosavimo.
(224)

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

PATYRĘ
VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, . 

KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. Q. 
NETELEĖONUOKITE. 

_____________________________
FABRIKO DARBAI

Nuolatinis darbas. Būtina pramonė. Viršlai
kiai. Gali uždirbti nuo $30 iki $40 j savaite. 
Darbininkai J IkbiaU svarbius darbus privalo 

turėti paliuosavtmą.

METAL LITHO CORP.
4608 1st Ave., Brooklyn

_ _________________________ (226)

REIKIA VYKŲ
Valdžios darbas, sustatymam, nuliejimam 

dirbti prie Stalų, išsiuntinėjimui. Gerk alga, 
nuolatinis darbas, kreipkitės

COLUMBIA PROTEKTOSITE CO.
631 Central Ave., Carlstadt, N. J.

" (22«N
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u NwYoiio^^feZinloi
ganizuotas rasines priešginy- 
bes.”

Konferenciją užgyrė ir joje 
dalyvaus daug žymių unijistų 
ir kitų visuomenininkų.

kandidatą. Brooklyne išstatė į 
miesto tarybos narius 
V. Cacchione, dabar 
miesto taryboje, ir už 
sėtkai tūkstančių geros 
piliečių paduos savo

Rytoj Labai Svarbios Prakal 
bos Piliečių Kliubo Svetainėj 

Ką Jose Išgirsite?

Laukiama Užšaldymo 
Rendą

Penktadienį, rugsėjo 24 d.,[Timese” numaskavo pro-nacių 
lietuvių veiklą Amerikoj, štai 
kaip dainuoja:

Kai pro Smolenską žygiuosim,— 
Jo gražios kalvos 
Sušlamės beržai ir uosiai 
Vėjais Lietuvos.
O pro Minską bielorusų 
Kai pulkai žygiuos,— 
Mum pakvips jau dūmai mūsų 
Tėviškės brangios.

Nuo Uralo gaudžia vėjai, 
Ryt smarkiau dar gaus! 
Keršto valandos atėjo, 
Keršto mūs rūstaus!

Visus ir visas kviečiame at
silankyti į šias prakalbas. Pa
dėkime Amerikai ir kitoms 
Jungtinėms Tautoms karą lai
mėti. Išgirskite tiesą, kas bus 
po šio karo, kokios mūsų pa
reigos pagelbėti Lietuvoj žmo
nėms, kada jie bus iš po na
cių išlaisvinti. įžanga visiems 
veltui.

Lietuvos Draugas.

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė., Brook
lyne, įvyks labai svarbios pra
kalbos.

Kalbės Antanas Bimba te
momis : Kodėl yra reikalingas 
Demokratinis Amerikos Lietu
vių Suvažiavimas? Kas buvo 
Pittsburghe per konferenciją, 
kuriai vadovavo bedievis Gri
gaitis ir kunigai? Kokie jos 
tikslai? Kodėl jie apgavinėja 
Amerikoj lietuvius ir skaldo 
mūsų jėgas? Ir duos rapor
tą, kiek ir kokios pagalbos 
Amerikos lietuviai jau pasiun
tė Lietuvių Pulkams Raudono
sios Ai^mijos eilėse, kurie taip 
didvyriškai kovoja už Lietu
vos išlaisvinimą.

D. M. šolomskas kalbės iš
dėstydamas karo frontų padė
tį ir kas reikalinga daryti, kad 
greičiau galėtume sumušti 
priešą, kad greičiau galėtume 
laimėti pergalę.

Kiekviena diena atneša vis 
daugiau smagių žinių. Ameri
kos, Anglijos ir Chinijos jėgos 
jau gerokai aplaužė Japonijos 
imperialistams ragus.

Italijoj’ viešpatauia didžiau
sias fašistų pakrikimas. Euro
poj žmonės sukyla prieš hit
lerininkus budelius ir laukia 
antro fronto.

Didvyringa Raudonoji Ar
mija, kasdien smarkiau eina 
pirmyn, artinasi prie Lietuvos, 
kad greičiau išgelbėjus mūsų 
brolius, tėvus, seseris ir gimi
nes iš nacių nelaisvės. Kovos 
eina Smolensko srityj, ant ke
lio linkui Lietuvos. Lietuvos 
poetas Liudas Gira, kapitonas 
Lietuvių Pulke, žmogus, ku
ris antradienį “New Yorko

Miesto Taryba Staiga 
Susirūpino Dūmais

Per dvejus metus nemačiusi 
mieste besibūriuojančių dūmų, 
prieš pat rinkimus, balsų gau
dymo įkarštyje, ypatingai, ka
da šeimininkės labai svarbu, 
miesto taryba New Yorke pe
reitą antradienį pastūmėjo 
daug kitų svarbesnių dalykų 
į šalį ir praskubino rezoliuci
ją suvaldymui dūmų.

Genevieve Earle, mažumos 
vadovė pastebėjo, kad tuo 
klausimu miesto tarybai ne
buvo reikalo galvos sukti, nes 
tas yra seniai nustatyta .Sani
tarinio Kodekso, tik reikėjo 
jis pildyti.

Joseph Platzker, viršininkas 
Majoro Komiteto Pagerinimui 
Nuosavybės, kalbėdamas 
Schneider Ave. teismabutyje, 
Brooklyne, įspėjo, kad mieste 
greičiausiu laiku turėtų būti 
įvestas rgndų užšaldymas.

Platzker tą pareiškimą pada
rė po liudijimo tame teisme 
vieno rendauninko byloj, kuris 
gavęs išmetimo iš buto įsaky
mą dėlto, kad atsisakė mokėti 
$10 daugiau rendos. Teismas 
rendauninko tame bute gyveni
mo laikotarpį pratęsė ilgiau
siam įstatymu leistam laikui— 
6 mėnesiams su patvarkymu 
mokėti po senovei $55 rendos 
per mėnesį.

Gavęs pratęsimą Mr. Mel 
Farrell yra Sheet Metal Wor
kers, AFL, Lokalo 28-to sekre
torius. Jo byla rūpinosi jo lo
kalus, Nacionalė Advokatų Gil
dija ir Majoro Komitetas, ku
rie veikė bendrai išbandymui, 
kaip geriausia galima būtų ap
ginti rendauninkų teises teis
mų keliu.

Ši buvus pirma byla, kurioje 
laimėta, ilgiausis bute pasiliki
mo laikotarpis. Remiantis šio 
teismo nuosprendžiu tikimasi 
palengvinti bylas kitų apie 
dviejų dešimtų tūkstančių ren
dauninkų, kurie turės stoti į 
teismus spalių 1-mą ar neužil
go po 1-mos.

Nurodydamas, kad tokia pa
dėtis negalima leisti ilgai tęstis, 
Mr. Platzker pasakė, jog -ma
joras LaGuardia jau antru kar
tu kreipėsi į Nacionalę Kainų 
Administraciją užšaldyti mies
to rendas tokiomis, kokios bu
vo kovo mėnesį 1942 m. Jeigu 
ji to neleis, majoras važiuos į 
Washingtoną kovoti už išspren
dimą rendų klausimo tuojau, 
kol nepadaryta gyventojams 
nuostoliai nereikalingu, nepa
geidaujamu kraustymusi iš vie
tos vieton ir neužversta teis
mai bylomis.

Autorė, Aktorė ir Dai
nininkė Svarbiose

Diskusijose
Hunter Kolegijos posėdžių 

salėj šį šeštadienį svarbi kon
ferencija diskusavimui tarp- 
rasinių klausimų ir akstinimui 
vieningumo. Jos programoj, 
kaip paskelbė jos pirmininkai 
Marian Anderson ir Dr. Wil
liam Jay Scheffelin, bus na
grinėjama tos priežastys, ku
rios iššaukė rugpjūčio 1-mos 
susikirtima Harleme.

Konferencijoj diskusijoms 
vadovaus miesto tarybos narys 
Skuley M. Isaacs, unijistas 
McAvoy ir kiti.

Miss Anderson pasauliniai 
garsi dainininkė, kaip sako 
dainos meno žinovai, apdova
nota tokiu balsu, su kokiu at
siranda koks vienas žmogus 
visoj gentkartėj. Vienok ji 
žino, kad ir daina gali klestė
ti ir kad ji gali tarnauti žmo
nijai tik tuomet, kada ta žmo
nija yra laisva, kada jos visi 
nariai turi lygias teises ir pro
gas.

Miss Lillian Hellman, auto
rė garsių scenos veikalų, kaip 
“Watch on the Rhine, “Little 
Foxes” ir kitų, vadovaus disku
sijoms apie skirstymą karių 
ginkluotose jėgose.

Miss Jean Muir, aktorė da
bar mieste rodomos filmos 
“The Constant Nymph”, va
dovaus diskusijoms apie “or-

Registracijoj Gali Gauti 
Vieną Balsą Arba Du 

Balsus; Kaip?
Kaip tai gali būti, klausinė

ja vienas pilietis, kad manęs 
neleido balsuoti pirminiuose 
balsavimuose (primaries - no
minacijose), nors aš buvau už
siregistravęs ir balsavau perei
tą rudenį.

Išsiaiškinta, kad jis manė, 
jog užsiregistravimas balsavi
mui rinkimuose savaime pa
daro balsuotoju ir nominaci
jose. Bet ne taip yrą.

Nuėjus užsiregistruoti užra
šo jūsų vardą, pavardę, antra
šą ir jau esate užsiregistra
vęs, galėsite balsuot rinkimuo
se šį rudenį. Bet kad galėtu
mėt gauti antrą balsą, tai yra 
teisę balsuoti prezidentinių ir 
kitų kandidatų, nominacijose, 
jūs dar turite išpildyti nuėjus 
registruotis įduotą jums blan
ku tę, kurioj 
partijos jūs 
suotoju.

Užsirašyti

Peter 
esantį'r 
jį Ne
valios 

balsus,
kad jį iš naujo pasiųsti į mie
sto tarybą. Ateinančiais me
tais, jeigu ji vėl statys savo 
kandidatus, jie turės būti iš
statyti rinkimu 
ticijomis, kaip

Kaip pernai,
Komunistų Partija daugelyje 
vietų nestatė savo kandidatų, 
kad paremti kitų partijų, išsta
tytus gerus kandidatus prieš 
reakcininkus.

parašų po pe- 
ir šiemet.

taip ir šiemet,

Taigi, jeigu tiktai užsire
gistruosite, gausite vieną bal
są, o jei dar ir užsirašysite 
kurios partijos balsuotoju, tai 
turėsite du "balsus: vieną šio 
rudens rinkimuose, kitą atei
nančiais metais nominacijose 
kandidatų.

Registracijų dienos bus rug
sėjo 27, 28 ir spalių 2, 4, 5 ir 
6-tą.

įrašote, kurios 
norite būti bal-

galite Amerikos 
Darbo Partijos (American La
bor Party), arba katros iš ki
tų dviejų didžiųjų partijų, de
mokratų ar republikonų.

Komunistų Partijos balsuo
toju nebus galima užsirašyti 
dėlto, kad partija šiemet ofi
cialiai nėra ant baloto, tik 
kur ne kur yra išstačius po

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų fstaiga

SALRS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Mary Astor, viena iš trijų de
šimtų žvaigždžių filmoje 
“Thousands Cheer”, Astor Te
atre, Broadway ir 45th St., 
New Yorke.

Walter Dunnican, vyriausis 
inžinierius Lehn & Fink Pro
ducts Corp., New Yorke, gavo 
iš Armijos Ordnance Depart
ment) požymį už pagerintą 
amunicijos įžiebėją “fuse.”

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

padarau

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

krajavus
su ame-

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn t (H’i- \
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS '

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai

Daug Stalų Kompanijom

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O, Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

Sutelkiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

O

Gražus Pasirinkimas
Nauja Teisėja

O

LAISVES

h

**
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NOTARY 
PUBLIC

Iniciulinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

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

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietūvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bo svarbus susirinkimas įvyks ši 
ketvirtadieni, rugsėjo 23-čią, 8 vai. 
vakaro, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(223-224)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PORTERIS 

(Namo Apvalytojas)
Woodhaven apartamentiniam na

mui. Gera alga ir patogios darbo są
lygos. Telefonuokite VI. 7-8493.

(218-223)

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su G Iriais 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Llūdfalo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bos užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Scena iš filmos “Heroic Stalingrad”, rodomos Victoria Teatre, 46th St. ir 
Broadway, New Yorke. “Galingiausia iš karo filmų”— taip apie ją atsiliepė 
dienraštis P. M.

DIENRAŠČIO

KONCERTAS
Įvyks

Lapkričio 14 Nov
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Margaret H. Burnet, seniau 
buvusi Manhattan sekretore, 
paskirta ir prisaikdinta teisėja 
pereitą ketvirtadienį per majo
rą La Guardią. Ji tarnaus vie
toj velionio Pelham St. George 
Bissell. Alga yra $10,840 me
tams. Terminas iki sausio 1, 
1945.

Naujoji teisėja yra republi- 
konų veikėja 10-me A. D., New 
Yorke.

Susibaręs su žmona, Charles 
Prato, 43 m., laivastatybos 
darbininkas, nušovė savo žmo
ną Mary, o paskiau užsidusino 
gasu virtuvėj savo namų, 63 
Van Cortlandt Park Ave., 
Yonkers.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Štai

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukočiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

| TeL Stagg 2-2178 ’ ATDARA VAKARAIS.




