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Didelių Laimėjimų 

Savaitė.
Kur Vokiečiai Sustos?
Upės su Raide “D.”
Po Dauguvos—Nemunas.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

strateginiu atžvilgiu
kaip Poltava ir Smo-

patsai svarbiausias
- Smolenskas, kurį

Pereita savaitė buvo viena 
iš gausiausių Raudonosios Ar
mijos laimėjimų savaičių. Ne
skaitant daugybės kitų žymių 
vietų, kurias didvyriškoji Rau
donoji Armija išlaisvino, per
eitą savaitę .ji išlaisvino tokius 
svarbius 
miestus, 
lenskas!

Aišku, 
laimikis
naciai buvo labiausiai įstipri- 
nę, aplink kurį buvo pristeig
ta daugybė nedidelių “Man- 
nerheimo tvirtumų linijų.“

Raudonoji Armija jau tolo
kai pažygiavo į vakarus nuo 
Smolensko. Liekasi jai dar pa
imti keli didesni miestai—Or
ša, Vitebskas, Dvinskas, Mins
kas, — ir tuomet atsidarys 
plotai į Vilnių!

šiandien Raudonoji Armija 
jau supa Ukrainos sostinę — 
Kijevą !

Daugelis “mandrių galvų“ 
iki šiol pranašavo, būk naciai 
traukiąsi savanoriškai, nes jie, 

Dniepro

Maskvos
žvaigž-

girdi, sustosią ant 
tvirtumų linijos.

į tai gražiai atsakė 
laikraštis Raudonoji 
dė:

—Ne vokiečių kariuomenei 
pasirinkti sustojimui vieta; 
tas priklauso Raudonajai Ar
mijai.

Rašydamas apie einamuo
sius Raudonosios Armijos žy
gius, žymusis tarybinis rašyto
jas, Uja Erenburgas, pastebi:

—Neapsvaigstame laimėji
mais. Pažįstame Vokietijos jė
gą ir laukiame savo talkinin
kų, kada jie pradės didesnius 
militarinius veiksmus.

Jei talkininkai tuojau tuo
sius žygius pradėtų, tai, sako 
rašytojas, būtų išgelbėta dide
lė Europos dalis, kuri, atžaga
riai, gali būti paversta į “dy
kumų zoną.”

Andai teko kalbėtis su vie
nu asmeniu apie einamąsis 
Rytų Fronte karines operaci
jas. Jis sako, jam sunku at
skirti (tasai asmuo Ameriko
je gimęs ir augęs) vietovar
džiai ir upės, dažnai minimos 
žiniose. Donas, Dniepras, Do- 
necas, vis tai vardai, turį pa
našumo.

Tenka su juo sutikti, kad 
nestudijavusiam fizinės geo
grafijos žmogui, nėra jau taip 
lengva įsidėti į galvą ir at
skirti paminėtąsias upes.

Įdomu tai, kad didžiųjų 
upių, esančių pietvakarinėje 
Tarybų Sąjungos dalyje, var
dai prasideda su raide “D.” 
Štai jų eilė:

Donas
Donecas
Desna

Dvina (Dauguva)
Dniestras.
Vis tai didelės upės, reikš

mingos upės ir visos kita nuo 
kitos, palyginti, stovi ne labai 
toli. Tuo būdu neįgudusiam 
skaitytojui nėra lengva tą vis- 

• ką atskirti.

Iki šiol Raudonoji Armija 
jau apvalė nuo vokiškojo bes
tijos Doną, Donecą ir Desną. 
Dėl apvalymo (atkariavimo) 
Dniepro ir Dvinos (Dauguvos) 
šiuo metu eina mūšiai, — 
šutiniai tų upių “galai” 
seniai Sovietų rankose.

Dniestras stovi arčiau į 
karus.

Kai visa Dauguva bus

vir- 
jau

va-

už-
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Naciai Išvyti iš Foggios, 
Didžios Lėktuvų Bazės

Italija, rugs. 27.— Aštun- nę Italiją. Jie taipgi ataka- 
toji anglų armija per die- vo karinius nacių centrus 1 ••XTną numaršavo 25 mylias 
pirmyn linkui Foggios mie
sto su didžia jo lėktuvų ba
ze ir geležinkelio stočia, 
pietiniai-rytinėje Italijoje, į 
šiaurių rytus nuo Neapolio.

Vokiečiai bėgdami aplei
do Foggios orlaivių bazę su 
trylika josios aikščių kari
niams lėktuvams. (Šiuo 
tarpu pranešama, kad ang
lai atakuoja nacius už 18 
mylių nuo Foggios.

Iš Foggios aikščių dabar 
Talkininkų bombanešiai ga
li atakuota pietinę Vokieti
ją, Vengriją ir nacius Ju
goslavijoj, Albanijoj ir 
Graikijoj.

Amerikos lakūnai antru 
kartu ardė vienintelį vokie
čių geležinkelį, einantį per 
Brenner tarpkalnę į šiauri-

Talkininkai iš Trijų 
Sony Atakuoja Ja
ponus N. Guine jo j

Australija, rugs. 27.—-Au
stralai kertasi su japonais 
arčiau kaip už trijų ketvir
tadalių mylios nuo Finsch- 
hafeno, karinės japonų ba
zės, šiauriniai-rytiniame 
Naujosios Guinejos pajūry
je. Kiti australai ir ameri
kiečiai atakuoja japonus 
užnugarėn ir iš antro šono, 
už 6 iki 10 mylių. Teigia
ma, kad spiriami prie kran
to priešai negalės niekur 
ištrūkti. Japonai įtūžusiai 
priešinasi.

Amerikos lėktuvai daug- 
meniškai bombardavo japo
nus Bougainville, Saliamo
no salyne, ir tarp kitko nu
šovė devynis iš 60 pakilu
sių priešintis Japonijos lėk
tuvų.

Jugoslavai Stipriai Lai
kosi prieš Nacius

London, rugs. 27.— Jugo
slavijos partizanai drūčiai 
laikosi visame Istrijos pus- 
salyje, šiauriniai-rytinėje 
Italijoje, atremdami žiau
rias nacių atakas.

Partizanai užėmė dar ke
turis miestelius ir atmušė 
visus vokiečių bandymus 
atgriebti nuo 
Split uostamiestį.

jugoslavų

kariauta, tuomet pasiliks dar 
viena didele upė, — Lietuvos 
upių tėVas — Nemunas.

Nemunas — “pasaulio už
kariautojų likimo slenkstis,” 
.sako Petras Cvirka. Sriaunusis 
Nemuno vandenėlis nuneš į 
Baltijos jūrą paskutinį vokie
čių brudą, teršusį mieląjį mū
sų- tėvų kraštą, tarybinę Lietu
vą. i i

ŠIMTAI AMERIKOS
LĖKTUVŲ TRIUŠKI

NO NACIU RAZES

Raudonarmiečiai Skandina Nacius 
Dniepre; Naciai Drebą Kijeve

Bolzanoj, Bolognoj ir Vero
noj, šiaurinėje Italijoje.
AMERIKIEČIAI ARTYN 

NEAPOLIO
Amerikiečiai per mūšį 

durtuvais atėmė iš vokiečių 
Cava di Terrini miestelį, 
vadinamą raktu į Neapolio 
lygumą. Dešinysis gi Ame
rikos armijos sparnas per 
paskutines šešias dienas nu
bloškė hitlerininkus 30 my
lių atgal, Salerno srityje, į 
pietus nuo Neapolio.

Paskutinėmis žiniomis, 
amerikiečiai užėmė Castano 
miestelį, 15 mylių į rytus 
nuo Neapolio.

Naciai tikisi, kad prasi
dėję šioj srity j lietūs gal 
padės jiems ilgiau atsilai
kyti prieš amerikiečius ir 
anglus.
FRANCŪZAI PLIEKIA 
NACIUS SARDINIJOJ 
Prancūzai ir morokiečiai 

jų kariai prispyrė nacius 
prie pat Bastia uosto, Kor
sikos saloje, ir jau buvo ne
oficialiai pranešta, kad 
francūzai užėmę tą uosta
miestį, šiauriniai-rytiniame 
salos kampe.

Francūzai, be to, atėmė 
iš vokiečių miestus Olettą, 
Olnettę ir Vallecalle.

Sakoma, kad francūzai 
kaip butelin suvarė ties Ba
stia likučius buvusių Korsi
koj 12,000 vokiečių.

London, rugs. 27.— Keli 
šimtai didžiųjų Amerikos 
bombanešių sprogdino ir 
degino Emdeną, Vokietijos 
submarinų centrą, ir bom
bardavo nacių lėktuvų ba
zę už 45 mylių 
nuo Paryžiaus, 
Jie nesusidūrė 
pasipriešinimais 
lėktuvų pusės.

Pirm to amerikiečiai la
kūnai atakavo nacių lėktu
vų aikštę Champagne, 80 
mylių į vakarus nuo Pary
žiaus, ir priešų orlaivių tai
symo fabrikus Rheims mie
ste Franci joj.

Visi tie amerikiečių veik
smai gerai pavyko.

į vakarus 
Franci jo j. 

su jokiais 
iš Hitlerio

ATVADUOTA W TREČDA
LIAI PLOTŲ NUO NACIŲ

Washington.— Amerikos 
karininkai skaičiuoja, kad 
Raudonoji Armija atvada
vo jau du trečdalius plotų, 
kuriuos naciai buvo užėmę. 
. Tie karininkai įžiūri, kad 
jeigu Sovietai. atgriebs Ki
jevą, tai vokiečiai bus pri
versti pasitraukti iki seno
sios lenkų sienos ir Rygos.

Vokiečių Jūreiviai Gadi
no Savo Karo Laivus

Kaip Toli Amerikie
čiam j Neapolį?

Berlyno radijas sako, 
kad siaučia mūšiai tarp vo
kiečių ir talkininkų už 7 
mylių į pietus nuo Neapo
lio, bet joks anglų-ameri
kiečių pranešimas nerodė, 
kad Talkininkai būtų ar
čiau, kaip už 2? mylių į pie
tus nuo to Italijos didmies
čio.

šiaur. Afrika, rugs. 27.— 
Penktoji Amerikos armija 
tarpkalnėmis prasiveržė 11 
mylių pirmyn linkui Nea
polio per dieną ir, be kitko, 
užėmė Calabrito ir Cassano 
miestelius.

London, rugs. 27.'— Pa
tys vokiečiai jūreiviai sabo- 
tažavo ir pagadino tris ge
riausius Vokietijos laivus— 
Tirpitzą, daugiau kaip 40,- 
000 tonų; Scharnhorstą, 
26,000 tonų, ir Luetzową, 
10,000.

Šie karo laivai buvo gin
kluoti kanuolėmis šaudan
čiomis 11 iki 15 colių storio 
sviediniais.
' Anglų žinių agentūra 
Reuters pranešė iš Stock- 
holmo, jog vokiečiai jūrei
viai apšlubino tuos nacių 
karo laivus, kai tik išgirdo, 
kad Italijos laivynas pasi
davė Talkininkams.

Amerikiečiai Vėl Bom- 
bardavę Japonų Salas

Ar Šauks Tėvus Armijon?

Washington..— Daugelis 
kongresinių stebėtojų spė
ja, kad senatas atmes kari
nių Amerikos vadų reika
lavimą imt armijon ir jau
nus tėvus.

Pirmadienį suėjo 
metai nuo fašistinės 
sutarties pasirašymo, 
Vokietijos, Italijos ir 
nijos.

treji 
Ašies 
tarp 

Japo-

Tokio radijas sakė, kad 
Jungtinių Valstijų bomba
nešiai vėl atakavę Kurilus, 
šiaurinės Japonijos salas, 
ypač Paramastir.

Japonai giriasi, būk jie 
nušovę 10 amerikinių bom
banešių. Bet niekas nepa
tvirtina šio japonų skelbi
mo.

Septyni Amerikos bomba
nešiai paskutinėmis dieno
mis nusileido į Sovietų pus- 
salį Kamčatką; sakoma, 
kad jų motorai sugedę.

London, rugs. 27.— Rau
donoji Armija prasiveržia 
iš rytinio Dniepro upės šo
no į vakarinį įvairiose vie
tose į šiaurius ir pietus nuo 
Kijevo, Ukrainos sostinės, 
nežiūrint, kad vokiečių ka- 
nuolės sustatytos aukštuo
se vakariniuose Dniepro 
krantuose pila pragarinę 
ugnį į sovietinius kovūnus, 
kaip praneša United

Vokietijos radijas 
kad Sovietų lėktuvai 
do savo smarkuolius
šiutistus į nacių užnugarę 
Kijevo srityje. Berlynas 
pasakojo, kad vokiečiai, gir
di, sunaikinę daugumą rau
donųjų parašiutistų, nors 
ir ne visus.

šiuos žodžius berašant, 
Maskvos radijas paskelbė, 
kad Raudonosios Armijos

Press.
sakė, 

nulei-
para-

Smolensko Atėmi
mas, Tai Nepapras
tai Herojiškas Žygis

Maskva.— Kuomet Rau
donoji Armija šturmavo vo
kiečius Smolenske, tuo pa
čiu laiku baisus viesulas šė
lo nuo Smolensko iki Mas
kvos. Jo siautimas išrovė 
daug medžių, išvartė tele
fonų ir telegrafų stulpus. 
Tvaniškos liūtys gi pavertė 
laukus ir kelius į gilias 
klampynes. Suklimpo auto
mobiliai, traktoriai ir ark
liai; tad patys 'Raudonosios 
Armijos kariai vežė kanuo- 
les per balas ir liūgynus, 
besiaučiant tam uraganui- 
viesulai ir besipilant lietui, 
tartum iš praplyšusių debe
sų.

Apsupami hitlerininkai 
sumišime bėgo, kur išma
nydami, ir plaukė per Dnie
pro upę, kurioje juos ir pa
laidojo gamtos rūstybė.

Raudonarmiečiai turėjo 
tuo pačių žygiu kovoti ir su 
naciais ir su gamtos įnirti
mu, nors tą dieną jie buvo 
prasigrūmę jau 12 mylių 
pirmyn ir . labai nuvargę ir 
išalkę. Bet jie atsisakė 
pavalgymui staptelėti, 
reikšdami: “Palaukite, 
mes Smolenske būsime; 
da valgysime.”

net 
už- 
iki 
ta-

Sovietai Stiprinasi Vaka
riniame Dniepro Šone

London, rugs. 27.— Rau
donarmiečiai 750 mylių 
frontu veržiasi per Dniepro 
upę bei stengiasi sudrūtint 
savo laimėtas pozicijas va
kariniame tos.upės šone.

Sovietai sulaužė nacių li
nijas pustuzinyj vietų ryti
niame Dniepro šone.

daliniai persi gr ūme per 
Dniepro upę iš rytinio 
kranto į vakarinį, ir sovie
tinė artilerija per upę aud
ringai bombarduoja nacius, 
tokiu būdu pridengdama so
vietinius karius vakarinėje 
Dniepro pusėje, kurioje ir 
Kijevas stovi.

Raudonarmiečių šturmuo
jami vokiečiai, užsilikę ry
tiniame upės šone, bėgdami 
palieka net savo traukinius 
su maistu, ginklais ir amu
nicija. Daugelyje vietų hit
lerininkai skaitlingomis ma
žomis valtimis stengiasi iš
trūkt vakarinė n Dniepro
pusėn. Sovietų artilerija ir, 
lakūnai nuskandina daug 
tų valčių su naciais.

Hitlerininkų radijas pri
pažino, jog kai kur rusai 
prasiveržė per Dniepro upę. 
Naciai sakosi juos atmušę,

Vokiškieji Barbarai 
Sunaikino dar Vieną 

Puikų Miestą

Maskva. — Amerikiečiai 
korespondentai praneša, 
kad naciai paliko tiktai 
griuvėsius ir degėsius iš 
gražaus Smolensko miesto. 
Jau už keturių dienų pirm 
savo galo Smolenske, vo
kiečiai pradėjo deginti ir 
sprogdinti geriausius mies
to rūmus ir pastatus.

Naujausiomis žiniomis, 
Smolenskas pirm karo tu
rėjo 160,000 gyventojų. Iš
mušus gi iš jo nacius, te
rasta Smolenske tiktai 10,- 
000 žmonių. Vieni jo gy
ventojai pabėgo į Sovietų 
krašto gilumą, kiti į miš
kus ir į partizanų būrius, 
o daugelį iš pasilikusių su
ėmė hitlerininkai ir išgabe
no į vergų darbus Vokieti
jon.

Pirm karo Smolenske 
veikė plieno, geležies ir va
rio liejyklos, mašinų fabri
kai, didelės audyklos, me
džio dirbtuvės ir įvairios 
kitos pramonės.

Pagrobta 244 Priešu 
Lėktuvai Italijoj

šiaur. Afrika, rugs. 27.— 
Talkininkai iki šiol pagrobė 
jau 244 priešų lėktuvus še
šiose orlaivių aikštėse Itali
joj. Kai kurie iš tų lėktuvų 
sveiki, o tūli truputį suža
loti.

Maskva. — šimztai nacių 
tapo nuskandinta Dniepro 
upėj į pietus nuo Kremen- 
čugo.

Rygon atvyko Himmle- 
ris, nacių žandarų galva. 

»

bet netvirtina, kad būtų at
gal per upę permetę ar su
naikinę tuos sovietinius ko
vūnus abelnai.
ŽIURKĖS Iš SKĘSTAN- 

ČIO LAIVO
Anglijos žinių agentūra 

Reuters paduoda Maskvos 
pranešimą, kuris sako:

“Negali būti jokios abe
jonės, jog hitlerinių plėšikų 
būriai jau bėga iš Kijevo, '

1 kaip žiurkės iš skęstančio 
laivo.”

Naciai, dar užsilikę ryti
niame Dniepro upės šone, 

I tūluose punktuose despera
tiškai ginasi ir net kontr
atakuoja. Oficialis Sovietų 
pranešimas sako apie mū
šius ties Kremenčugu, ryti
nėje Dniepro pakrantėje, į 
pietų rytus nuo Kijevo:

“Mūsų kariuomenės dali
niai, nugalėję vokiečių pa* 
sipriešinimus, sugrūdo Ii* 
kucius jų į Dniepro upę. 
-Kautynių lauke liko dau
giau kaip 600 užmuštų prie
šų ir labai daug vokiečių 
prigirdyta upėje.” 
NAUJI DIDELI SOVIETŲ |

LAIMĖJIMAI • I
Sekmadienį įvairiose 750 

mylių fronto dalyse rau
donarmiečiai pažygiavo po 
kelias iki 15 mylių pirmyn, 
ir atėmė iš priešų 820 gy
venamųjų vietovių, tame 
skaičiuje daug miestų, mie
stelių ir geležinkelio stočių. 
Per dieną buvo užmušta 
daugiau, kaip 10,000 hitle- o 
rininkų.

Sovietų kariuomenė mar- • 
šuo j a pirmyn per Baltaru
siją ir užėmė Zlinka gele
žinkelio stotį tik 26 mylios . 
nuo Gomelio, gubernijos 
miesto ir geležinkelių maz- J 
go, ir jau pradeda riesti | 
apsupimo lanką apie Gome
lį iš šiaurių, rytų ir pietų.

Kiti Raudonosios Armi
jos pulkai maršuoja nuo 
Smolensko srities artyn to
kių Baltarusijos centrų, 
kaip Vitebskas, Orša ir Mo- 
gilevas. Šioje apygardoje 
sovietiniai kariai pasiekė 
punktus už šimto mylių nuo ; r 
senojo Lenkijos rubežiaus. .« 
Jau tik 30 mylių telieka 
raudonarmiečiams iki Vi* I 
tebsko, gubernijos miesto 
ir didelio geležinkelių maz
go. ^1
. Arti Dniepropetrovsko 
Sovietai paėmė kelias vo- | 
kiečių tvirtumas. Raudon
armiečiai ištaškė dešimtį | 
įnirtusių nacių kontr-atakų, \ 
per kurias priešai stengėsi 
atgriebti prarastąsias pozi- j 
ci j as. Vien čia buvo 1,000 
nacių nukauta, ir daugiau 
kaip 200 Hitlerio kareivių 
ir oficierių sudėjo ginklus | 
ir tapo nelaisvėn paimti.

Kubanėje sovietiniai ko- ; 
votojai Užėmė BlagovieŠ- 
čenskają.
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Sodjalistai Įvertina “Visuotiną**' 
|U 1 Konferendją

Įdomu pažvelgti, kaip socijąlistai, vęi- 
kią išvien su smetopininkais ir klerika
lais, žiūri į Pittsburgho konferenciją, 
kaip jie ją įvertina.

Šiuo tąrpu pąimsime t. v. micjielsoni- 
nįus socijalistus.

Per keletą Keleivio numerių rašė dr. 
D. Pilka, keldamas konferenciją į pą- 
danges.

Kažin kuriais sumetimais dr. Pilką tą 
konferenciją vadina “Amerikos Lietuvių 
Visuotina Konferencija.” Kokia ji galė
jo būti “visuotina”, kuomet įš dapgeliq 

' miestų (pav. Brooklyno, Montello, ir kt.) 
nei viena didesnė draugija })ei klįubąs 
nepasiuntė savo nei po vieną delęgatą?! 
Negalime suprasti dr. Pilkos matemati
kos.

Vienas aišku: Keleivio laidoj iš. rugs. 
22 dienos, tame pačiame pusląpyj, kur 
dr. Pilka vadina kalbamąją konferenci
ją “visuotina”, Buivydas pabrėžia, kąd 
joje, konferencijoje, “nedalyvąvo dvi ‘iš
sigimėlių’ grupės”!
Tai tau, kad nori, daktare, ir visuoti

na!
Gan plačiai ir rūpestingai dr. Pilką iš

garbina Smetonos ągentų kalbąs, saky
tas konferencijoje, tiems agentams teik
tus aplodismentus, kurių, matyt, nesį- 
gąilėjo nei pats rašytojas. Tik skaity
kit: “Gausūs plojimai padėkojo p. £ądei- 
kiui ųž patiektą raportą...” “Gausus 
plojimai nulydėjo Budrio raportą. Pak
štas “retkarčiais gavo ir plojimų...” 
• Smętonininkės Devenienes “refera
tas”, pagal dr. Pilką, paliete delegatų 
Širdis ir jausmus. .” Į£odęl? Todėl, 
kad Devenienė “aiškino”, jog Tarybų 
Sąjungos gilumon evakuotieji įįetuvįąį 
^neturį žmogaus teisių...” evakpqtpq- 
siųs tarybų vyriausybė “skaito yusąis...” 
Štai kas degino daktaro širdį įr jąpsį- 
mus—žiopli smętonininkės meląi!

Dr. Pijka, matyt, trokšdamas “visuo
tiną” konferenciją aukštai iškęĘi, ą®' 
šįgailėjo laiko ir rašalo jai aprašyti. Bet 
v$tui jieškotume tame aprašyipę sųmi- 
nįpt bet vieną eilinį Amerikos lietuvį 
dąrbo žmogų! Ne! Ten kalbęjo (kąip 
jąp Laisvėje buvo rašyta) tik popai ir 
popįos, tik “konsulai”, kupė niekę pe- 
įįtstovąuja; tik anti-semitai, tokį, kaip 
Vileišis; tik hitlerininkų garbiptęjąį, to- 

į įti, lęąip p. Pakštas.
Įr tas viskas keleivio bepdrądąrbiui 

piįelą ir gražu!
J Na, bet daktaras, sakysime, pepoįįti- 
kas. Jąm širdį ir jausmus galį uždegti 
he tokia polįtįkierka, kaip Devenienė.
; Pažiūrėkime, ką gi rašo apie tą kop- 
feręnciją s.ocijaįistų “vadas”— “LĮ3S” 
šękretorius p. Buivydas (Vyt. Ęątiįįps).

| jįs rašo “iš LSS 19 kp. sųsįrinkjmp”. 
Jei kąs nežino, pasakysim: toji kuopą 

| yra ^rpoklynę ir, kaip jos vadas rašo, 
njanų susirinkime dalyvavo nedaug,” 
fjęiKią, vadinasi, suprasti,' kad ten dą- 
lyvavo koki penki ar šeši nąriai, ku- 

L riems Ę. Ęayinskas “patiekė lafyąį ppj- 
| kų raportą” iš “visuotinos” konferęhci- 

jos.
4 Lavinskas pasakęs, kad jokia kopfe- 

' rėpei ja, joks seimas “nepadarė jam to
kio gilaus įspūdžio*’, kaip ši ^visuotina’* 
konferencija.

Ir LSS sekretorius kabutėse cituoja 
Lavinsko kalbą. (Tenka prįmint, jog tie, 
kurie p. Buivydą pažįsta, labai gerai ži
no, kad jis nemoka trumpraščio ir iš vi- 
so vargiai gali į kabutes paties savo ras? 
tą teisingai įdėti. TodėĮ ten, kur jis ci
tuoja Lavinską, bus sukištos nuomonės 
ne tik cituojamojo, bęt ir’ĘSS sekreto- 

I riauš ir Keleivio redaktoriaus).
Pažiūrėkime, ką gi minėtasis Lavins?.

? kas pasakoja. * 7

kq: kqj 
gatų.” 
dalyvavę 370 delegatų. Laisvės kores
pondentas mano, kad “visuotinoje” kon-

W^lyvav9 nei 3TP delęg^ų, 
Vftfflpasi; čją |ąu ęsapią flęmažaį jriąfeft-. 

Bet ką tų žmoguj padarysi!
Tqliau Ląvinąk^s papozuoja: 

p^pašavo, kąd rą tos Apierikos LįętHYiu 
Kppferencijos išeisją didelis ‘piššš*, tas 
4aWai apsiriki -

Taip!
Nori—nenori, čia turi su Lavinsku ir 

Buivydu sutikti: Ęfęs iš Pittsburgh^ 
konferencijos išėjo ne didelis piššš, bet 
palyginti labai mažas.

Konferencijoje paplepėjo keletas sme- 
tonininkų, iš Waterburio smetoninė bo- 
beįk^ tai įr vįękąs—nęskaitąnt kalbų 
poros senatorių ir miesto majoro atsto
vo, kurie, tačiau, kalbėjo visai ne toje 
temoje, kuriai kopferenęįja buvo su
šaukta !

Ir Lavintas toliau LSS sękrętpriaus 
žodžiais “aiškina”:

“Ištięsų, draųgąį, kaiR a§ prisįmepu 
119,36 ip. mūsų sųšidėjiipą ąu kp.Rluništais 
į bendrąjį froptą, tąį pet pįkta darosi, 
ko mes ten ėjoppįę. Ęąskppį kąįp prisi- 
mipė (Kas'pyįsįipinę?—L-Ręd-) 1Ę37 mę- 
tąįs Cįevęląnde buvusį Ąpięrįkos. lietu
viu kqpgresą, kokį pies ten ‘trįįjnentą’ 
tuyęjpmę puo tų 'kb,pprpistų ? Vėįiau jie 
niūsų drąągPs PPt po teispius pradėjo 
tąsyki, popėdarpį pąsįglepižfi iždus... 
Jeįgų įr toliau reikalai taip eis, mes ga- 
lęsinie bendradarbiauti (su klerikalais) 
ir yeįktį ką^tu, ir mes laimėsime.’*

Ką Lavinskąs su Buivydu mapo lai
mėti? Nepasąkomą. Ęet, gerai,/kad jie
du susirado kur pors prįę popios Deve- 
nienės vietą ir tikisi ką nors ląįpiėtį.

Iš paduotosios Buivydo koręspopdep- 
cijos kiekvienas gali pasidaryti išvądų, 
kokių tik jis nori, tačiau ne pro šalį pa
daryti viena kita pastaba.

Amerikos Lietuvių Kongresas, įvykęs 
1936 m. (ne 1937) Clevelande socijalis- 
tams jau nepatinka. Jie ten buvę blo
gai ‘^trytįnąpii”. .

Kodėl? L /
Buivydas nepąsįąko. ' 7
Bęt ręikįą suprasti, kad jiems ten ne

patiko, kam nebuvo lęįsta garbinti fašis
tus įf bjaurioti kopipn^tųs.

Kai Michelsonas išstojo Kongreso se
sijoje sp pikta kąlba prįeš Smetonos np- 
žudytuosių^ Giedrį, Požėlą, Gręifęnbęr- 
gerį įr Čįqrpį, tąi jąm ant vįęįos buvo 
padarytą ątąįipkąmą pastąbą įr jis tu
rėjo kqngresq jęįęgątų ątsįprąšyti. Ma
tyt, jam tas atsirūgsta net įr siąpdiep.

“Vėlįau jie mūsų draugus net po teis
mus pradėjo tąsyti, norėdami pasiglemž
ti iždus... *’

Kas norėjo jų draugus po teismus tą
syti? Nei Keleivio redaktorius, nei jo 
bendradarbiai nepasako. Bet kiekvie
nam žinoma, kad Amerikos Lietuvių 
Kongreso iždą socijalistai pasiglemžė,— 
gal jau bus jį ir visai išeikvoję, mes ne
žinome. Tą tik prįminapie, kad paro
dyti, kąip sumulkinti, koki politiniai 
tąmsūnaf ir paškudpi tie žmonės, kurie 
šiąndien sakqsi esą socijąlistais!

Arperikos Lįęįįpyių Ępngręsas, ^pš,ąpk- 
tas kovai prięs snįetphipj fezįipą Lįetp- 
voj, socijalĮstapię pęp.ątįnką, pe šiąpdięp 
jį prakeikia. ■

Ęę| “vįspotiną” kojrfęręppįją spięto- 
pįzmuį Lietpvqje gyąlinti, Berns ’ pui- 

n»ięliąqsiąs įvykią!
Nežinome, kaip skaitytojas tokį soci- 

jalistų “žygį’*, tokį atsivėrimą įvertins. 
Mums tai atrodo; kad tiė žmonės, ką ka
da nors žipojoi—pamiršo, ir šiandien pas 
juos pasireiški visuotinas politinis sui- 
diptėjįpias. ’

Bądoglio klaida; Italija pa
versta ašarų ir bado šalimi

Chicagos dięiū’ąštis Vil- 
pįS §markiąį krĘįkuoja gę- 

dėl jo svy- 
yąyimo ir vįįkįnimo pąsį- 
duoti Talkinįpkąms. Toji jq 
klaįda leįdo pąęiams įsigą- 
įe|į. Už |ą ję 'kląidą Uąįų 
tąųta šįapdicp įąbąi' bran
giai užmoka.

Djienrąštįs sako:
Bądoglio valdžiaBądoglio valdžia norėjo 

bųti gera vieniems ir kitieyns. 
Ji šaipėsi Vokietijai ir for
maliai vedė karą prieš Tal
kininkus. Tuo pačiu sykiu ji 
vedė pertrakcijas su Talki
ninkais dčį paliaubų. Ji gal 
tikėjosi,' kad tos rūšies poli
tiką išves Italiją neutraliu 
keliu ir Italija lengviau atsi
kvėps. Tas “lankstumas” Ba- 
doglio valdžios išėję geran 
nącių gęągstęriams. Jie pusė
tinai gąrąi susimob.iliząyo, 
sutraukę Jtalijįpn cįąugiaų sa
vo galvažudžių, sustiprino 
sąvo Gestąpo. Pas nącius 
perbėgo ir didelis skaičius 
juodmarškinių, šimtaprocen
tinių Mussolinio pasekėjų.

Kokios gi pasekmės tos 
politikos ?

Didesnę pusę Italijos šian
dien yaldo naciški gengste- 
riai ir jų itališki prįeplakęs.

Itaįįjęj paplito razbąjųs, 
gengsterizpias, baisus piėsį- 
kąyiųiąs.

. Milane pačiai išplėšė visas 
krautuves ir sandelius. Civi
liams maisto beveik neliko. 
Iš Romos praneša, kad ten 
nėra pieno, mėsos, kiaušinių. 
Romoj, Undine ir Beluna iš- 
bąjėjųsįos minios puolė krau
tuves. Vokiečių kareiyiai šąu- 
dė į minią.

Iš .daugelio Italijos mies
tų praneša, kad pacįąi gro
bią ne tik maistą, bet gra
bužius, avalynę, ląikrodęliųs, 
Žįedus ir t.t.

Aišku, kaęl Mussolinio ber
nai, pagal vokječių koman
dą, tąip pat grobia, plėšia ir 
keršija visiems antifašistams, 
žudo juos.

Naciai plėšikai ir jų 
liški prieplakos pavertė 
liją ašarų ir bado šalim.

štai jums tas taip vadina
mas Bądoglio nęutralitetąs!

Iš daugelio Italijos vietų 
praneša, kad italai kovoja su 
tais plėšikais kaip galėdami 
ir kur galėdami. Tūlose vie
tose, kaip matyt, kovoja ir 
italų kariuomenė, kųpą Ra
čiai nori nuginkluoti įr 
kur nųgipklayo.

Itąląms kitps išeities nėra, 
kąįp tįk kova prieš tuo.^ 
gepgstęrįųs ir dėjįmasįs pį-ie 
Talkininkų. Talkininkų per
galė užtįkrinta. Padėta Tal
kininkams yra patriotinė pa
reiga visų italų, kurie nėra 
fašistai, kurie myli savo šalį.

Kitas pirmaeilis reikalas, 
tai įsteįgimąs tikrąi demo- 
krątipės va,džipą.

ntas, pasakoja tokią istori
ją:

Palevičiutė buvus 1941 
pjęjų bįyželio 14 sparęštūp- 
tą įy nuvežta Ųtępp'p. Ją 
^pąręšiąvus, žinprpą, Lįetu- 
yqą tąryhinė vyriau^Mt 
Vįęnps jį buvuq nuvę^ą į 
Švenčįcąięįįus, o iš Sjvpppio- 
nęlių ,įWan.
PyąsidęjĮŪsdos vežįpąp ęęrę- 
mfthįjįpsj. Ęų ją būve ^ąr30 
moterų. Jos buvusios akli
nai uždarytos vagone. Jąs, 
žinoma, “kąpkįnęs trošku
lys, alkis ir rūpestis,” sako 
kun. Prunskis. Pagaliau, 
girdi, “ątęįę čękįstąį į vago
nus liepė ipoterims nusi
vilkti drabužius ir užsivilk
ti tais, kuriuos atnešė...1 
Taip jos visos buvo apiplėš
tos...” >

“Yįepos įš jų Yęrkę, kįtos 
dejavo ir keįkes, dąr kitos 
meldęąį, p yagppąi yį$ dąr- 
dčjq tpįyn įr Ęityp. Kur jos 
buvo vežąpipą, pęi viena ne
žinojo. Ar jos buvo veža- 
mps “vienos, ar ir daugiau 
tokių buvo, taip pat neži
nojo. Vągpne buvo tamsu. 
Tik trąukįniui sustojus šį 
tą buvo galima įspėti iš nu
girstų balsų ir šaukspių, 
kurie buvo girdėsi iš hitų 
vagqnu.” /

Dar dąpgiąu ir dar bai
siau, girdi,’ buvo, sąko šis

nacių propagandos šinko- 
rius, kun. Prunskis. Nes 
“pradėjus kuriame vagone 
šaukti, lauke esą čekistai 
liepdavę nųįįltį. Jei balsai 
tuojau neppĘldąvę, čekis
tai šąpdydavo į uždarytus 
vagonus. Po šūvių pasigirs
davo sužeistųjų šauksmai. 
Tuo būdu ne viępas buvęs 
sužeistas ir užmuštas. Su
žeistaisiais ir užmuštaisiais, 
kaip gyvuliais, niekas nesi
rūpinęs įr vagonų neatįda- 
rinėjęs. Juos vis vežę įr vę- 
žę tolyn ir tolyn...”

Pati Palevičiutė iš nuo
vargio, alkįę įr troškulio 
apaįpus'ir nieko nebejutus.

“O vagonai vis dardėjo 
tolyn ir tolyn.” < “Juos vis 
vežė ir vežė tolyn ir tolyn.” 
Iki p.ąt Sibiro, žinoma!

Taip atrodo, ar ne? Bet 
ar žinęte, kur Pąlęvįčįūtė 
atbudę ir atsirado, po tos 
“baisip.s” ir “ilgos” kelionės, 
po “vagopų vis dardėjimo 
toįyn įr tolyn,” po to veži
mo “tolyn ir tolyn,” po 
traukinio sustojimų, po tų 
motęrų perrenginėjipių, po 
tų šauksmų ir šaudymų, rt- 
po visos tos kelionės?

Pasiklausykite: “.Tik lyg 
per sapną išgirdusi nebe 
čekistų balsus, paskiau pa
jutusi aštrų dūrimą akyse 
nuo šviesos, kai atidarę va

(Pyąugas, rugs. 17 d.).
Vadinasi, vietoje Sįbįro, 

atsidūrė Vilniuje. O iš 
Švenčionėlių į Vilnių yra 
viso labo tiek, kiek iš New 
Yorko į Philadelphia. 0 iš 
New Yorko į Philadelphia 
traukinys neimą nei dvicjU 
valandų!

Dabar įsivaizduokite: per 
porą valandų įvyko tos vi
sos baisios ceremonijos, tie 
vagonų dardėjimai tolyn ir 
tolyn, tas troškulys, tas al
kis, tas visų moterų (nes 
kum Ęrųnskis sako, kąd ąp- 
ąlpo ne tik Palevičiųtė, bet 
visus 30 moterų) apalpi
mas, tas akių sugedimas 
nuo per ilgo saulės nema
tymo! Visa ta pasaka yra 
iš piršto išlaužtas melas.

Prunskis jieško durnių ir 
žioplių, kurie tam jo melui 
tikėtų.

Nącių propagandistams 
nebesiseka meluoti taip, 
kaip nacių armijoms nebe
siseka visuose frontuose 
muštis. Jiems protas prade
da maišytis iš pasiutimo dėl 
nepasisekimų frontu ose. 
Kun. Prunskis, matyt, nėra 
jokią išimtis.

O gal šita Stasė Palevį- 
čiūtė, 24 metų amžįąųs, par- 
sidavųs naciams ir už pini
gus meluodama, prigavo se
ną ir įgudusį kunigą? Žino
te, stebuklų sviete netrūks
ta net ir šiais laikais... *

i
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nęber
UioRa jią^lepti melo salo
Kunigo Prunskio Lietu

vių Katalikų Federacijos 
Spaudos Biuras vėl numė
tė bjąuriaį dvokiančią na
ciškos propagandos bombą 
į Apięyikoš lietuvius, Mą- 
tyt, šita bombą buvo gauta 
tiesiai iš .Gpębbelso biuro. 
Bęt šįąių nąųjąųi Prunskio 
ipęįųį patikės tįk tįę, kurio 
sępįąį nęhęsįyaduoją ’ sąvo 
protų, kųrįems proto ąpąrą- 
tą seniai sųkąųevęike pilstp- 
jį nacių prppągąn4ąį

Šj' sykį . Ęrunskię pąsigą- 
vo ir valkioja pq visus kįę- 
rikąjų ląįkrąščius tūlą Sta
sę Palevičiutę, kuri kadąįse 
buvus žemės Ūkio 4^r^ūin- 
ke ir esąųtį 24 Uiętų ąm- 
Žiąųs, Ąpię ją Prunskis, ąr7 
b,ą Goefebelso ' propagandas 
biurus kųų. Prųpskip/ lųpp-

Ką Reiškia Antras Frontas 
Praktikoj?

Apie tai, kad antro fron
to atidarymas prieš Hitle
rį Vakarų Eūropoj su
trumpintų. karą, * karo lai- 
piėjįmąs mąžįąų įš piiįs pa- 
ręikąlutų žrpępįų įr turto, 
jau dąųg b.uvp rašyta. Hit
leris įy jo razbaįtaįnką šąi- 
ką nieko taip labai nebijp, 
kąip karo frępto prįeš jį 
Francijoj ir Ęelgijoj. Hitle
ris besiruošdaipas užpulti 
pąsąulį jau sąvo knygoj

Meip Ęąnjp^ 
jis darys viską, kąd prieš 
Vokietiją nepasikartotų 
1914-1918 metų padėtis, kąd 
nebūtų dviejų frontų, kąd 
ji nebūtų priversta kariauti 
rytuose — prieš Sovietų 
Sąjungą ir vakaruose prieš 
kitas šalis.

Kada Italijoj fašizmas 
susmuko, kada Amerikos- 
Anglijos armijos kariauna 
už išmetimą Hitlerio jėgų 
iš Itąlijoš, kada susidaro 
galimybė veikti į Balkanus, 
tai tuo kartu visi faktai 
kalba vis vien už Anglijos- 
Amerikos antro fronto ati
darymą Francijoj ir Bel
gijoj.

-Kodėl? Todėl, kad iš Ita
lijos yra labai tolimas ke
lias linkui Berlyno, kad Ita
lija kalnų šalis, kad pereiti 
ją ir įveikti Alpų Kalnus 
būs sunku, kad tenykštis 
karas neatitrauks Hitlerio 
jėgų iš Sovietų Fronto, kad 
Hitleris su 20 divizijų ar 
panašiai galės ilgai vesti 
Italijoj karą; o mums, pris- 
tątyti ąrpiijų, gįnkįus įr ka
ro reikmenis Į Italiją yra 
dąug sunkiau, daug, toliau, 
negu į ’šiaurinę - vakarinę 
Prancūziją arba Belgiją.

KarŪš Italijoj suteiks 
muįnš daug pergalių/ bet 
jis nesuteiks progų greitai 
kirsti Vokietijos hiileriz- 
mui mirtiną smūgį. Karas 
prieš Ęfitįęrį Francijoj ir 
Ęeįgįjųj būtų vįsąi kaę kĘa. tas paimti divizijas iš Frąn- 
Įą Frąpęįjos įp Ęęlgįjps pies cįjos fronto ip mesti prieš 
tuojau sudarytume pavojų rusus. l?rancųzai atsigavo 
Vokietijos industrijos cępt- ir kaizerio armijas sumušę

rams ir mūsų jėgos veržtųsi 
iš vakarų linkui Berlyno, o 
Ęąųdonojį Armiją iš rytų.

Karą Italijoj galima skai
tytį pagelbiųių žygių ant
rajam frontui, kaip kad bū
tų pagelhinis žygis ir karas 
Norvegijoj. Bet karas Ita
lijoj nebus tas karas, kuris 
leistų pąnąųdoti visas Ame- 
rįkos-Ąnglijos jėgas, kurios 
reikalingos greitam sunai
kinimui hįtlerizmo, nębus 
tįę veiksmai, kurie įgąvo 
supratimą antrojo fronto 
veiksmų.

Pamoka iš Istorijos
Kąip turi veikti koalicija, 

kaip turi veikt antras fron
tas prieš Hitlerį, gęriausią 
pamoką 4u°da 1914-1918 
metų karas. Vokietijos kai
zeris panašiai pradėjo “žai
bo karą” lį)Į4 m., kaip da
bar Hitleris. Jis 1914 me
tais puolė pęr Belgiją, kad 
apeiti jPpanciįos tvirtumas, 
paįmti Paryžių ir sumušti 
Franci ją pirpia negu Rusi
ja sumobilizuos savo armi
ją, o paskui atsisukti prieš 
Ęusiją. Kaįzęrio armijos ė- 
jo pirmyų- Francįja ir Rur 
sija buvo koalicinės valsty
bės, jų buvo sutartis viena 
kitai gelbėti. Frąncija .pra
šė, kad ’Rųsįja greięįau 
vęiktų, kad" gelbėtų Fran- 
Ciją.

Toli grąžu Ęųsįja nebuvo 
sųmobiliząvųs visas sąvo 
jėgas, bet pradžioj rugpjū
čiu, 1$Į4 mętąis, metė rir- 
ipą Armiją iš Lietuvos į 
Ęytų J?rusus, o Ajitrą Ar- 
įpiją iš Lenkijęs, iš kiįo Šo
no, į Rytų Prūsus su obąl- 
sių: “Ant Berlyno!”

Aišku buvo, kąd Ęusijos 
armijos negalės pasiekti 
Berlyno, bet' jos veržėsi į 
Rytų Prūsiją, grūmojo iš
mesti kaizerio jėgas už Vi- 
Slos. Kaizeris buvo privers-

cįjos fronto ir mesti prieš

ir kaizerio armijas sumušę

prie Mainos. Nors Vokieti
jos generolai sumušė rusus 
Rytų Prūsijoj, nors rusai 
ten neteko 'apie 200,000 sa
vo vyrų, nąrs dešimtys tūk- 
stąnčių jų žuvp Mozūrų Ę- 
žerų srityje, bet s^vo žygiu 
jie išgelbėjo Paryžių, Fran
ci ją ir tųomi pąrųošė Vo
kietijai karo pralaimėjimą.

Koalicinės Pareigos
Dėka tiems Rusijos žy

giams, Vokietijos planai su
iro ir jąi nepavyko žaibiš
kai karo laimėti, pravesti 
gyveniman generolo Šliffe- 
no planą. Prasidėjo ilgas 
karas. 1915 m. Vokietija, 
Austro-Vengrija ir Turkija 
bendromis pasta ngomis 
skaudžiai apmušė Rusijos 
armijas. Prieš Turkiją ru
sai greitai atsigavo ir nuvi
jo turkus į jų žemę- Bet 
vokiečiai ir austrai su ven
grais užėmė Lietuvą, Lenki
ją ir skaitė Ęusiją sumuš- 4 
ta.

Bet Rusija ątsigąvo, mo
bilizavo naujas jėgas, su 
pagelba savo talkininkų pa
siruošė geriau ir ginklų 
srity j ir greitai parodė, ką 
reiškia koalicijos vieningu
mas ir antras frontas prįeš 
Vokietiją.

Vokietijos armijų ko
manda priešakyje sų feld
maršalu Falkenhain skaitė 
Rusiją sumušta. Vąsąrio 
mėnesį, 1916 metąįs, pra4ė- 
jo generalį užpuolimą ant 
Verdūno, Franci jo j, kad 
ten sumalus frąncūzų ar
mijas. Gi Austro-Vengrija 
pradėjo ofensyvą Trėntįne 
prieš Italiją, kuri lftlff m. 
įstojo karan prieš Vokieti
ją ir AiĮstp-VęiĮgfįją.

Ęrasįdejo baisiąu§i mū
šiai prieš Verdųno. Ifyapęi- 
ja buvo tįk apt plapkq 
nuo prąžūtięs — jeigu vo
kiečiai paims Verduną, pa
ims Paryžių, tai Frahėijos 
karas bus pralaimėtas.

Austro-vengrai užpuolė
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UŽ LIETUVOS LAISVE
Neleiskime Okupantams Galutinai 

Pavergti Lietuvių Tautą
Smūgį po smūgio suduo

da Raudonoji Armija vo
kiečių kariuomenei. Visos 
hitlerinės armijos pastan
gos sustabdyti tarybinės 
kariuomenės puolimą bai
giasi dar didesniais jos pra
laimėjimais. Raudonoji Ar
mija nesulaikomai eina į 
vakarus.

Griebdamiesi paskutinių 
beviltiškų priemonių savo 
jėgoms sustiprinti, hitleri
ninkai siekia visiškai pa
vergti jų okupuotas tautas, 
kad tuo būdu jas dar labiau 
pajungtų savo plėšikiškoms 
užmačioms. Vokiečių tam 
tikslui skelbiamoji visuoti
na mobilizacija nėra kas ki
ta, kaip jų nuteriotų kraštų 
naujas visuotinis apiplėši
mas, gyventojų pavertimas 
į visiškai beteisius vergus.

Ryžtinga kova ir atkak
liu pasipriešinimu atsako 
okupuotųjų kraštų patrio
tai į niekšingas hitlerinin
kų priemones. Nuo Norve
gijos iki Graikijos, nuo 
Olandijos iki Lenkijos, vi
suose okupuotos tarybinės 
žemės rajonuose vis smar
kiau kyla išsilaisvinimo ko
vos liepsna. Šimtai ir tūks
tančiai tautų prispaudėjų— 
hitlerininkų kasdien susi
laukia užtarnauto atpildo 
nuo garbingų liaudies ker
šytojų rankų.

Naujos plėšikiškos vokie
čių priemonės neaplenkė ir 
Lietuvos. Jau yra paskelbti 
nepaprasti nuostatai,., ku
riais visiems gyventojams 
uždedama prievolė dirbti 
okupantų karinės valdžios 
nustatytus darbus. Lietu
vos žemės ūkis tais nuosta
tais taip pat pajungiamas 
karo reikalams. Tatai reiš
kia, kad mūsų ūkininkams 
galutinai atimama teisė 
dirbti sau ir naudotis savo 
triūso vaisiais. Tatai reiš
kia naujas priverstinas rek
vizicijas, dar didesnius pri
valomuosius p r i s tatymus 
ir dar sunkesnę mokesnių 
naštą. Maža to, hitlerinin
kams pareikalavus, kiekvie
nas asmuo turi su savo dar
bo įrankiais ir drabužiais 
prisistatyti jų nurodyton 
vieton. Tuo būdu okupantai 
privers Lietuvos valstiečius 
palikti savo ūkius ir nuva
rys juos į sunkius katorgi
nius darbus. Patys hitleri
ninkai savo nuostatuose 
skelbia, kad tiems darbams 
gyventojai bus paimti neri
botam laikui, vadinasi, 
kiekvienas turės dirbti, kol 
visiškai išseks jo jėgos. Bet 
ne tiktai darbui Lietuvoje 
bus suvaryti mūsų krašto 
gyventojai. Okupantams į- 
sakius, lietuviai turės vykti 
į darbą kitur. Naują masinį 
mūsų vyrų ir moterų išve
žimą į Vokietijos darbo ka
torgą ruošia hitlerininkai. 
Vargas ir pražūtis laukia 
mūsų tautiečių reicho ver
govėje.

Broliai lietuviai! Mirti
nas pavojus pakibo ties 
mūsų tauta. Rudieji bude
liai nori mus galutinai pa
vergti, apiplėšti ir išvaryti 
iš mūsų nuo amžių gyvena
mos žemės. Nesiduokime 
pavergiami! Visomis jėgo
mis priešinkimės vokiškų 
fašistų priemonėms! Lietu
vio vardo nevertas tas, ku
ris šią mūsų tautai lemtin
gą valandą palaikys ar pa-

siduos okupantų užma
čioms. Lietuvos patriotai 
jau pakilo į šventą išsilais
vinimo kovą prieš mūsų pa
vergėjus vokiečius. Jie šau
kia kiekvieną dorą mūsų 
tautietį prisidėti prie tos 
garbingos kovos už mūsų 
tėvynės Lietuvos laisvę.

Lietuviai! Hitlerinės Vo
kietijos laukia neišvengia
mas pralaimėjimas. Kiek
vienas Raudonosios Armi
jos laimėjimas priartina 
mūsų tėvynės išlaisvinimo 
valandą. Pildykime Lietu
vos patriotų pareigą. Būki
me ištikimi mūsų kunigaik
ščio Margirio žodžiams:

Laisve, Lithuanian baily Hews

Mokina Lietuvos Žmones, Kaip Kovoti 
Prieš Vokiškus Okupantus

”Dar niekuomet nėra buvę, 
vokieti, kad 
vis vergu taptų!” 
stokite į priverstinus 
darbus. Eikite į partizanus, 
kurie didvyriškai naikina 
vokiečius ir jų pakalikus 
kubiliūnininkus. Nepildykit 
privalomųjų pristatymų — 
savo užaugintą duoną, savo 
gyvulius, turtą slėpkite nuo 
okupantų akių, o negalėda
mi paslėpti — naikinkite. 
Neklausykite hitlerinių a- 
gentų ir»nesiduokite gabe
nami į Vokietijos darbo ka
torgą.

Kurkime komitetus kovai 
prieš okupantus.

Atsiminkime: viskas, kas 
silpnina vokišką okupantą, 
yra naudinga lietuvių tau
tai.

“Už Tarybų Lietuvą”.

lietu- 
Ne-

Pavergtoje
Lietuvoje

Eikite Į Talką Naikinti Vokiečius
Per Kazlų Rūdos miškus 

Virbalio link puškojo ilgas 
traukinys. Traukinio paly
dovai, vokiečių kareiviai, 
apsiginklavę automatais ir 
granatomis, lindėjo vagonų 
prieškambariuose. Papras
tai šiuo metu einantis trau
kinys turėjo sustoti tik Vir
balyje. Šią rudens naktį 
atsitiko kitaip. Traukinys 
sustojo viduryje miško.

Atsitikimas nebuvo pri
puolamas. Septynioliktame 
vagone pakuždomis tarėsi 
47 vyrai: “Traukinys neš
dinasi greitai. Mišką ne
truksime prašvilpti. Veikim 
kuo greičiau...” Ilgai ne
laukta. Stipriais smūgiais 
pritrenkiami 6 vokiečių ka
reiviai ir iš jų pačių atim
tais ginklais pribaigiami. 
Tuo pačiu metu sustabdo
mas traukinys ir vienu aki
mirksniu 47 lietuviai dings
ta Suvalkijos miškuose. 
Vokiečių pastangos surasti 
pabėgusius nuėjo niekais.

giasi žodžiais: “Aš, kaip ir 
mano draugai, pasirinkome 
aiškų kelią — neapleisti sa
vosios žemės, čia pat kovo
ti su mūsų pavergėjais iki 
mūsų tėvynė bus visiškai 
išlaisvinta. Todėl, draugai, 
ir gaunate laišką ne iš ko
kio nors tolimo Vokietijos 
kampo, bet iš mano tėvy
nės. Aš su kitais draugais 
pabėgome iš traukinio, dar 
prieš privažiuodami Vokie
tiją. Dabar esu vienoje par
tizanų grupėje. Jau ne ma
žai kraujo nuliejom mūsų 
engėjams. Nuo mūsų gru
pės ginklo jau krito 14 vo
kiečių. Mums ne bėda su 
ginklais. Po šeštojo vokie
čio jų gurėjome jau pertek
lių. Ypatingai sekasi stab
dyti okupantų automašinas. 
Esame jau ir du nemenku 
tiltu sudoroję, žodžiu, drau
gai, yra gražaus darbo. Ei
kit į talką naikinti vokie
čius.”

“Už Tarybų Lietuvą”

Ukmerge. 1941 m. rude
nį okupantai smarkiai ver
bavo apylinkės darbininkus 
važiuoti darbams į Vokieti
ją. Darbininkams buvo ža
dami drabužiai, geras ap
rūpinimas ir darbas fabri
kuose. Kai kas iš darbinin
kų, patikėję pažadams, užsi
rašė ir išvažiavo į Vokieti
ją. Visi okupantų melai 
greitai paaiškėjo. Lietuviai 
darbininkai buvo nusiųsti 
dirbti ne į fabrikus, o pas 
vokiečių dvarininkus ir 
buožes. Darbo sąlygos buvo 
labai sunkios. Darbinin
kams mokėjo po 30 markių 
mėnesiui ir duodavo po 100 
gr duonos dienai, be to, bul
vių ir kavos. Elgesys su lie
tuviais darbininkais labai 
blogas: juos visaip įžeidinė
ja ir kolioja. Po 2-3 mėne
sių darbininkai iš Vokieti
jos ėmė bėgti. Pabėgo plen
to darbininkas Sakalauskas 
Juozas ir Vitkauskas An
tanas. Pastarasis iš bado 
buvo sutinęs ir netrukus 
mirė.

Kadangi darbams į Vo
kietiją dabar niekas savo 
noru nebeužsirašo, tai lie
tuviai darbininkai gabena
mi prievarta. Pirmoj eilėj 
gaudomi viengungiai, žmo
nės neturį nuolatinio darbo 
ir tie darbininkai, kurie 
kuo nors prasižengė oku
pantų įvestai darbo draus
mei.

(Čionai paduodam straip
snį iš “Už Tarybų Lietuvą,” 
kuriame atsišaukiama į 
Lietuvos liaudį ir raginama 
kovoti prieš okupantus vi
sais būdais. — Red.)

Ukmergietis.

Viename Kauno fabriko 
priešhitlerinio komiteto pa
sitarime buvo perskaitytas 
laiškas, gautas per patiki
mus žmones iš ryžtingo lie
tuvio patrioto, draugų Vla
du vadinamo. Štai ką jis ra
šo: “13 metų pradirbau su 
jumis drauge. Nemažiau 
teko vargti kol, pagaliau, 
buvome susilaukę 1940 me
tų. Bet nauja vokiečių oku
pacija viską nutraukė. Man, 
kaip ir jums, draugai, pra
sidėjo tamsios dienos. Spa
lio mėnesyje aš, kartu su 
kitais septyniolika draugų, 
buvome atleisti nuo darbo. 
Palikau be vieno , cento. Ir 
gyvenk, jei nori. Bet viena 
bėda ne bėda. Praėjo ke
lios dienos. Mums pranešė, 
jog mes, kaip bedarbiai, tu
rime vykti Vokietijon ir 
kad tuo reikalu tuojau tu
rim įsiregistruoti išvežimo 
biure. Mums atvykus į iš
vežimo biurą, pasirodė, kad 
mūsų pavardės jau įtrauk
tos į sąrašus. Aiškino, kaip 
turime laikytis traukinyje 
ir su palydovais, vežant 
mus į darbus. Išgirdę pra
nešimą apie išvežimą iš sa
vo krašto, mes tvirtai nuta
rėme: “Ne, to nesulauksite 
jūs, prispaudėjai prūsokai. 
Lietuvoje jūs mus badu 
ribote, o dabar norite 
vežti Vokietijon, kad 
savo kaulus kur nors 
sykdoje paguldytume.
riau mes čia Lietuvoje su 
jumis susirokuosim.”

Draugo Vlado laiškas bai-

Daugiau Kraštų Įtraukiama 
Į Pokarinės Pagelbos Darbą

Washington. — Pagal lig
šiolinę sutartį, tai tik ketu
rios didžiosios valstybės — 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Sovietų Sąjunga ir Chi- 
nija — būtų dalyvavusios 
šelpime ir atsteigime tų 
kraštų, kurie buvo užimti 
fašistinės Ašies. Bet dabar 
tos didžiosios valstybės nu
tarė tan darban priimti ir 
29 kitas Jungtines Tautas.
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VOKIEČIAI TURĖS 
ATSITEISTI

Maskva. — Plačiai žino
mas Sovietų laikraštinin
kas ukrainietis D. Zaslavs- 
kis rašo Raudonojoj žvaig
ždėj:

“Kai ateis mūsų eilė, mes 
nenaikinsime Vokietijos 
miestų ir kaimų. Mes ne 
laukiniai, ne barbarai. Bet 
vokiečiai turės atsiteisti už 
jų sunaikintus mūsų mies
tus ir kaimus. Mums reikės 
daug plytų, stiklo ir gele
žies. Vokietija turės pilnai 
atsiteisti, ir tik kvailiai ir 
niekšai Vokietijoje tegali 
džiaugtis, kai naciai vis tę
sia naikinimo darbą, didin
dami Vokietijos skolą, kuri 
bus tikrai išreikalauta.”

Londone įvyko 400 lais
vųjų vokiečių susirinkimas; 
nutarė kovot už Hitlerio 
nuvertimą, už taiką ir de
mokratinę Vokietiją.

OKUPANTŲ TARNAI
GARGŽDAI. Mūsų vals

čiaus viršaičiu vokiečiai pa
skyrė išdaviką Lengvenį. 
Norėdamas įsiteikti savo 
šeimininkams, Lengvenis 
smarkiai persekioja vietos 
gyventojus. Kaip įmanyda
mas jis atiminėja iš valstie
čių maisto produktus, o 
tiems, kurie nenori atiduoti 
paskutinio duonos kąsnio, 
grasina sušaudymu. Jis vie
šai giriasi, kad “mes jau 
prašėme atiduoti mums su
šaudyti 300 moterų, kurios 
yra (okupantų) uždarytos 
koncentracijos stovykloje 
Dimitravoje.” Nuo Lengve
nio neatsilieka ir vietos gir
tuoklis agronomas Sidab
ras, didelis Lengvenio ir vo
kiečių draugas. Jis giriasi, 
kad dar prieš vokiečių atė
jimą turėjęs slaptą radijo 
stotį ir perdavinėjęs vokie
čiams slaptas žinias.

Gargždiečiai! Vykime iš 
savo tarpo šiuos okupantų 
tarnus, neklausykime jų į- 
sakymų. Visuotinė panieka 
tebūnie mūsų atsakymas į 
visus šių vokiečių batlaižių 
grasinimus. Vanagas.

Visuose hitlerininkų oku
puotuose kraštuose diena iš 
dienos plečiasi partizaninė 
laisvės kova. Visų paverg
tųjų tautų patriotai, visi 
savo kraštą mylį žmonės 
stoja aktyvion kovon prieš 
ruduosius okupantus ir jų 
įvestą “naująją tvarką.” 
Nematytą skurdą ir badą, 
žiaurią priespaudą ir išnai
kinimą — štai ką neša hit
lerinis režimas laisvę my
linčioms tautoms. Dargi tie, 
kurie anksčiau davėsi su
klaidinami klastingais hit
lerininkų pažadais ir jų me
lagingais šūkiais, ir tie da
bar įsitikino, kad eiti išvien 
su vokiečiais — reiškia išsi
žadėti savo tautos, reiškia 
tapti savo tautos išdavi
kais. Kovoti prieš hitleri
nius okupantus, priešintis 
ir kenkti jiems kiekviename 
žingsnyje, naikinti vokie
čius — šiam patriotiniam 
uždaviniui buriasi geriau
sieji visų pavergtųjų tautų 
sūnūs ir dukros.

Jau daugiau dvidešimties 
mėnesių tęsiasi kruvinas 
vokiečių viešpatavimas Lie
tuvoje, ir per visą tą laiką 
nuolat augo ir stiprėjo mū
sų patriotų kova prieš hit
lerinius pavergėjus. Vis 
smarkyn eina pasipriešini
mas okupantams, vis gau
sėja partizanų būrių, atkak
liai ir pasiryžusiai kovojan
čių prieš vokiečius. Rau
donosios Armijos puolimas 
ir jos suduotieji smūgiai 
hitlerinei kariuomenei — 
mūsų tautos patriotus dar 
labiau paskatino prisidėti 
prie partizaninio judėjimo, 
kad tuo pačiu pagreitintų 
neapkenčiamo priešo — vo
kiškų fašistų galą.

Partizanų paskutinių me
tu įvykdytieji žygiai —vo
kiečių karinio ešelono nu
vertimas nuo bėgių, su
sprogdinimas vieno geležin
kelio ir dviejų plento, tiltų, 
o taip pat vieno amunicijos 
sandėlio, padegimas dviejų 
kariuomenės maisto sandė
lių, nuolatiniai užpuolimo 
aktai prieš vokiečius, ypa
tingai kolonistus — visa tai

ŠIAULIAI. Į vieną stam
bią miesto įmonę atsilankė 
hitlerininkų agentas Petru
lis ir ragino darbininkus 
vykti į Vokietijos darbo 
tarnybą. Darbininkai visą 
laiką trukdė šiam išdavikui 
kalbėti: “Ko nori tas vokie
čių pakalikas!”, “Nevykime 
į hitlerinę vergovę!”,—nuo
lat nutraukdavo darbinin
kai Petrulio kalbą. Petru
lis nebaigęs kalbėti, turėjo 
išsidanginti lauk. O jam iš
ėjus iš įmonės kiemo, jį pa
čiupo keli darbininkai ir 
kruvinai primušė. Šitaip pa
sielgė lietuviai patriotai su 
savo tautos išdaviku.

Juozas

vos didinti smūgius hitleri
ninkų užnugariui.

Dar labiau sustiprinti 
liaudies keršytojų — parti
zanų kovą, didinti partiza
nų eiles, naikinti juo dau
giau vokiškų okupantų ir jų 
lietuviškų agentų — toks 
yra lietuvių patriotų užda
vinys. Vykdydami savo vi
suotinę mobilizaciją, hitle
rininkai nori paversti visą 
mūsų šalį į karo lagerį sa
vo grobikiškiems tikslams. 
Ardykime jų planus! Pasto
kime jiems kelią! Paverski
me mūsų Lietuvą kovos lau
ku prieš vokiškus okupan
tus. Reikia, kad nei vienas 
hitlerininkas ar jų pa
kalikas nesijaustų sau
gus Lietuvos žemė
je, kad okupantai ne
galėtų jų prisigrobto turto 
gabenti iš mūsų krašto, kad 
kiekvieno vokiečių trauki
nio lauktų katastrofa. Tuo 
būdu mes susilpninsime vo
kiečių jėgas ir prisidėsime 
prie mūsų tėvynės išlaisvi
nimo. w

Lietuvos partizanai!
Atminkite, kad kiekvie

nas traukinys, nuverstas 
nuo bėgių dar užnugaryje, 
prilygsta nemažai pergalei 
fronte. Tad verskite nuo 
bėgių vokiškus traukinius 
visais būdais.

šiuos mūsų laisvės kovoto
jus. • I

Artėja lemiamieji smū
giai, kada sprendžiama ka
ro išeitis, o tuo pat laiku ir 
lietuvių tautos likimas. Ar
ba žūti nuo vokiškų bude
lių, arba išvaryti juos, 
jų nei pėdsako neliktų 
sų krašte. Toks dabar 
prieš mus klausimas.

Lietuvio atsakymas 
aiškus — tegyvuoja lietuvių 
tauta, mirtis vokiškiems o- 
kupantams!

kad
mū- 
yra

yra

NEATLIKINĖKIME 
PASTOČIŲ

Nepakeliamų prievolių 
paštą uždėjo okupantai Lie
tuvos valstiečiams. Mūsų 
ūkininkai paversti bau
džiauninkais, jų turtą ir 
darbo vaisius savinasi gob
šūs vokiečiai. Dargi gaben
dami iš Lietuvos mūsų tur
tą, okupantai nori, kad mes 
savo jėgomis, savo arkliais 
jiems padėtumėme. Diena 
dienon jie mus varo į viso
kias pastotes. Ypatingai 
varginami miškingųjų aps
kričių ūkininkai, kurie ver
čiami iš miškų gilumos vež
ti miško medžiagą į pau
pius, iš kur ją vokiečiai u- 
pėmis ruošiasi gabenti Vo
kietijon. Šimtai valstiečių 
yra priversti plukti su ark
liais, kad pristatytų malkas 
pieninėms, kuriose apdirba
mas iš mūsų atimtasis pie
nas. Paskui vėl turime vež
ti pagamintą sviestą iš pie-

Minuokite geležinkelius, nines iki geležinkelio stočių 
ginkite ir sprogdinkite ir į didesnius miestus. Po
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rodo mūsų krašto patriotų zanams, tuo labiau okupan- 
tvirtą pasiryžimą be palio- tai bus bejėgiai kovoj prieš

deginkite ir
tiltus, ardykite geležinkelio 
liniją, padeginėkite trauki
nius su degalų ir šaudme
nimis stotyse..

Minuokite kelius, kąskite 
juose vilkduobes, užverskite 
juos medžiais, kad negalėtų 
praeiti vokiškosios autoina:Jįjįįgauname nė surūdiju* 
šinos. Naikinkite okupantų siu uknolių arkliams pakau- 
ryšius. Pjaustykite laidus 
bei stulpus.

Be pasigailėjimo naikin
kite ir vokiškuosius bau
džiamuosius būrius ir jiems 
padedančius išdavikus.

Frontui artėjant prie 
Lietuvos, mūsų geležinke
liai ir keliai vokiečiams į- 
gauna juo didesnę reikšmę. 
Tad atimkime okupantams 
galimybę naudotis mūsų 
krašto keliais, ir tuo suduo- 
kime jiems skaudžiausią 
smūgį.

Lietuvos gyventojai! Ne
sigailėkime jėgų padėti par
tizanams, padėti jiems 
maistu, nakvyne, visokiomis 
žiniomis. Juo labiau gyven
tojai vieningai padės parti-

tokios pastotės atlikimo vi
sada atsiranda nauji rūpes
čiai. Žiūrėk, tai vežėčios, tai 
pakinktai sugenda, tai ark
lys pasagą pameta. O kuo 
gi savo ūkio padargus su
taisyti? Iš vokiečių okupan-

styti.
Atlikinėdami • pastotes, 

mes patys padedame vokie
čiams terioti mūsų kraštą 
ir engti mūsų tautą. Juk 
padargus ir aklius mes lai
kom savojo ūkio reikalams, 
o ne tam, kad vežiotume po 
miestelius ir kaimus vokie
čius okupantus ir ku- 
biliūnpalaikius, kurie vyk
sta 
mųjų 
mą,

Amerikiečiai kariai traukia j laivus vienam Sici
lijos uoste del įsiveržimo Italijon. ....

tikrinti 
prievolių

o k u p a n tų įsakymų 
vykdymą, ar net kad atim
tų žemę iš lietuvio ūkininko 
ir joje pasodintų vokišką 
kolonistą. Juk nei vienas 
doras lietuvis negali pritar
ti ir nepritaria tam plėši
mui ir išnaudojimui, kurį 
vykdo hitlerininkai. Tad ne
atlikinėkime pastočių, ne
tarnaukime okupantams ir 
neduokime jiems savo ark
lių. . .

Užuot tarnavę vokie
čiams, stenkimės padaryti 
jiems juo daugiau žalos ir 
nuostolių. Atiminėkime jų 
sugrobtuosius javus, mėsą, 
linus. Ardykime geležinke- ’ 
liūs, kuriais jie gabėna iš 
Lietuvos produktus. O ra
dę progą, nudekime pačius 
okupantus ir jų lietuviškus 
agentus, kai jie ateina rei
kalauti iš mūsų pastotės at
likimo.

Kiekvienas nudėtas vo
kietis reiškia dar vieną 
žingsnį į Lietuvos išlaisvini
mą. V. Jaunys.

pildy-
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Junior Red Cross Nariai Dirba 
Kare Nukentėjusiems

Cranford, N. J

- ;,W

Su pradžia mokslo šį mėnesį 
milijonai berniukų ir mergaičių 
grįžta mokyklon ir Junior Red 
Cross karo pašalpos programa 
vėl prasidės. Iš visų karo aukų, 
vaikų padėtis yra daugiausia 
apgailėtina, ir Junior Red Cross 
daro ką gali, kad sumažinus jų 
kentėjimą.

Du būdai yra sekami, kad 
įvykdinti šį tikslą. Pirmas yra 
per National Childrens’ Fund, 
kuris parūpina pagalbą vai
kams namie ir užsienyje. An
tras, yra gaminimas daiktų, ir 
dovanų pakelių išdalinimui 
toms nelaimingoms karo au
koms.

Praeitais metais \ National 
Childrens’ Fund parūpino ba
tus Rusijos karo našlaičiams, 
įrengė ir užlaikė vaikų darželį 
karo sužeistiems vaikams Ang
lijoje, ir parūpino pradinės 
mokyklos reikmenis lenkų pa
bėgėlių vaikams, kurie buvo 
perkelti į Britų Rytų Afriką. 
Šis fondas yra irgi vartojamas 
parūpinimui daugumui specia
lių Kalėdų dėžučių Jungt. Tau
tų karo belaisviams Europoje.

Gamybos dirvoje Junior Red 
Cross nariai išvystė programą, 
kuri atatinka jų mokyklos dar
bui. Mergaitės, kurios yra na
mų ruošos klasėse, numezgė 
megstinius ir pasiuvo drabu
žius, kurie buvo išsiųsti per

Raudonąjį Kryžių į karo sunai
kintas vietas. Berniukai net pa
tys pagamino persiuntimui dė
žes. Kiti pagamino žaislus ir 
žaidimus kare nukentėjusiems 
vaikučiams.

Vienas metinis Junior Red 
Cross projektas yra išdalini
mas dovanų dėžučių.* Kiekvie
noj randasi mažiausia dešimt 
reikalingų daiktų, kurie visi 
nauji . Pereitais metais apie 
100,000 šių dėžučių buvo išsiųs
ta vaikams Rusijoj, Islandijoj, 
Airijoj, Anglijoj ir Centrinės 
ir Pietų Amerikos Tautoms. 
Prie to, 50,000 svarų saldainių 
buvo išsiųsta į Angliją, ir 2,000 
į Rusiją. Daugiau 
čiama, jeigu ne dėl 
kos.

Nors Junior Red
riai pašvenčia daug savo darbo 
karo nukentėjusiems vaikams, 
šie jaunuoliai neužmiršta savo 
pareigų mūsų vyrams ginkluo
tose jėgose. 17 milijonų jaunuo
lių narių daug nuveikia. Dau
giau, negu 9 milijonai įvairių 
daiktų, kurie reikalingi vyrams 
ginkiuotojse jėgose, buvo pa
gaminta praeitais mokyklos 
metais. Tarp šių daiktų yra 
baldai įvairiems kliubams ir po
ilsio vietoms, įvairus žaidimai, 
kuriuos galima vartoti stovyk
lose ir ligoninėse pasilinksmi
nimo programose, drabužių ir 
.kitų reikmenų. A. R. C.

Brolis ir Sesuo Karinėj 
Tarnyboj

Nereikia nei aiškinti, kaip 
gali pasididžiuoti mūsų skai
tytojai Grozanai, kad jų sū
nus ir duktė tarnauja Dėdės 
Šamo karinėse jėgose, kurios 
turi tikslą padėti sudaužyti 
hitlerizmą ir suteikti žmonijai 
laisvą gyvenimą, štai ką rašo 
jų sesuo:

Anna ir Carol Grozan, Jr., 
duktė ir sūnus Vinco ir jo 
žmonos Grozan (Gražulių) iš 
Cranford, N. J., yra mūsų

jėgose. Karolis 
sesutė 
balan-

KA REIŠKIA ANTRAS FRONTAS 
PRAKTIKOJE

būtų siun- 
vietos sto

Cross na-

Skaitytojų Balsai
Keleivis Piktai Urzgia, Kad 

Maskva Turi “Dantis”

Gavęs progą pasiskaičiau pro
nacišką So. Bostono gazietą 
“Keleivį” No. 37. Nors aš ir 
nemokytas žmogus, mokyklos 
neturėjau progos lankyti, teisy
bė, mokinaus rašyt ir lenkų 
kalboj druką skaityt pas kaimo 
daraktorių per šešias žiemas. 
Toks mano mokslas, tai kaip 
ir savamokslis. O betgi tais 
klausimais, apie kuriuos mokyti 
Keleivio redaktoriai rašo, galė
čiau jiem duoti lekcijas už dy
ką.

Pažvelgus į Keleivio pirmą 
puslapį. Keleivis rašo: Maskva 
piktai urzgia, kad Ali jantai 
nieko nereiškia, žodis urzgia. 
Aš suprantu, kad šuva urzgia. 
O Keleivis rašo, kad Maskva 
urzgia! Pagal Keleivio “kytrą” 
filozofiją, milžiniškas miestas 
Maskva yra šuva, nes jis “urz
gia.”

Aš jau kuone pasenau, ir dar 
nei kartą negirdėjau, kad koks 
nors miestas urzgėtų. Jeigu jau 
kas urzgia, tai ne miestas Mas
kva, bet pats Keleivis, kaip pa
siutęs šuva nuolatos urzgią, ne 

' tiktai ant Maskvos, bet ir ant 
visos Sovietų Sąjungos ir Rau
donosios Armijos.

Toliau skaitant, Keleivis ra
šo: Maskva ciniškai prunkščia. 
Aš suprantu, 
prunkščia. O 
Maikio lūpom,
prunkščia. Na ir kur jūs gir
dėjote, kad miestas prunkštų, 
kaip arklys ?

Galima prilyginti: pats ke
leivis ne tiktai kad kaip arklys 
prunkščia, het ir spjaudo ant 
Raudonosios Armijos, kam ji 
taip šauniai dabartiniu laiku 
lupa kailius hitlerininkam ban- 

z ditam ir veja juos lauk iŠ savo 
f žemės.

Dar skaitau vis tą patį pir
mą puslapį. Kiek žemiau “Ke
leivis rašp dar kvailiau. Mas
kva gali griežti dantimis iŠ pa
vydo, kad demokratija (su- 
praak, keleivinė) žygiuoja pir
myn. Visi žmonės, arkliai, kar
vės ir kitoki gyvūnai, aš žinau, 
turi dantis. Bet Keleivis sako, 
kad ir miestas Maskva turi 
dantis, su kuriais net gali 
griėžt, ir gali, kaip karVė, ir 
šieną ėst Tokius stebuklus ga
li tiktai Keleivis pasakyt savd 
suklaidintiems skaitytoj anls. Ar 
ir South Bostonas turi, dantis? 
Aš klausiu, koki tie Maskvos 
dantys, ar toki, kaip koki mū-

>
kad arklys

Keleivis sako, 
kad Maskva

ginkluotose 
įstojo 1940 metais, o 
Anna įstojo į W.A.C. 
dyj, 1943 metais.

Anna Grozan

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
italus ir pirmose dienose 
uždavė jiems smūgį, daug 
jų užmušė, 30,000 suėmė į 
nelaisvę, pačiupo 150 ka- 
nuolių, veržėsi giliau į Ita
liją.

Franci j a ir Italija pradė
jo diena iš dienos prašyti 
Rusijos, kad ji pultų vokie
čius ir austrus, 
vo dar nepilnai 
nuo 1915 metų, 
žadėjo pradėti 
birželio 15 dieną. Italai ir 
francūzai 
tos dienos, 
nes jiems 
pavojus.

Generolo Brusilovo 
Ofensyvas

Rusijos 1,200 verstų ilgio 
frontas buvo padalintas į 
tris sritis. Šiaur-vakarinį, 
nuo Rygos linkui Dvinsko 
komandavo generolas Ku- 
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jusi j a bu- 
atsigavusi 
bet ji pri- 

ofensyvą

prašė nelaukti 
pradėti greičiau, 
gręsia mirtinas

fronte veik lygios jėgos bu
vo, bet jis, gavęs generolo 
Aleksiejevo ir caro sutiki
mą, pradėjo ofensyvą visu 
savo frontu birželio 4 die
ną, tai yra 11 dienų anks
čiau, kaip originaliai su 
Franci j a ir Italija buvo su
sitarta. Ir pradėjo todėl, 
kad tos šalys prašė Rusijos 
pagelbos.

Generolo Brusilovo ofen- 
syvas sumaišė visus Vokie
tijos ii>, Austro - Vengrijos 
planus. Vyriausias kaizerio 
generalinio štabo viršinin
kas Falkenhain vėliau ra
šė: “Birželio 4 dieną, Gali
cijoj, rusų ofensyvas kaip 
perkūnas trenkė iš giedro 
dangaus. Ir jau birželio 5 
dieną austrai griežtai rei
kalavo iš Vokietijos pagel
bos.”

Rusija atliko savo koali
cines pareigas, atėjo savo 
talkininkėms į pagelbą ir

rų mūrai, ir kitokį pastatai, ir 
kaip jie gali griežti? Tegul Ke
leivis pasiteirauja pas Maikio 
tėvą, gal jis išvirozins.

Dar toliau Keleivis rašo, kad 
vokiečiai ištraukė 50 divizijų 1 
iš Rusijos. Ačiū tam, Keleivis 
sako, iš po naciškos kepurės < 
rusai galėjo atsiimt keletą 
miestų ir dėlto Keleivio Mai
klui pasidarė labai pikta.

Ne, ponas Keleivi ir Maiki, ne- ! 
meluokite per akis, nes ir mes 
klausomės radijo žinių, ir mes 
pasiskaitome, apart Laisvės, ir 
buržuazinių laikraščių, kurie • 
kartotinai pasako ir parašo, 
kad vokiečiai gavę į kailį nuo 
Raudonosios Armijos, drūtina 
savo spėkas. O Keleivis sapa- 
lioja, kad jie ištraukia savo 1 
spėkas iš rusų fronto.

Keleivis džiaugėsi, kad vo
kiečiai muša rusus ant jų pačių 
žemės. Esą, vokiškas karštas 
peilis eina per Rusiją, kaip per 
sviestą. Tai nudėvėta papės P. 
Grigaičio pasaka.

Dirvos Karpiukas šiaip pa
juokia: “Social-hitlerininkas P. 
Grigaitis mėgdavo pasakoti, vo
kiečiai per Rusiją pereisią, kaip 
peilis per košę.” Bet, turbūt, 
ar košė suplienėjo, ar peilis 
sukosėjo. Smetonininkų Dirva 
pataikė per nosį užvažiuot.

Tai tiek iš pirmo puslapio. 
Pavarčius kitus lapus, ypač 
Lietuvos klausimais, neapsimo
ka laikas aikvoti. Paskutinės 
žinios iš Europos mums prane
ša, kad Raudonoji Armija ar
tinasi arčiau Lietuvos, grūda 
lauk banditus hitlerininkus iš 
savo žemės. Tegul sau Keleivis 
urzgia ir dantimis griežia. Ta 
diena nebetoli, kaip Lietuva ir 
vėl pataps laisva socialistinė 
Tarybų Respublika.

Prie pabaigos pasakysiu, kad 
Keleivis nėra ant tiek durnas, 
ant kiek mes manytume. Jis 
žino, kad Maskva neurzgia ir 
dantų negriežia. Toki Keleivio 
raštai yra taikomi Sovietų Są
jungos vadui J.. Stalinui ir vi
sai jo administracijai Maskvoj. 
Bet Staliną dergt Keleiviui ne 
taip jau patogu, kaipo Roose- 
velto-Churchillo sąjungininką. 
Apart to, be saiko šmeižiant 
Staliną galėtų ir valdžia pasi
teirauti, kame čia šuniukas pa
kastas. Na, tai Keleivis tarkuo
ja Maskvos miestą. Ir kas čia 
kam galvoj? Rodo pronacišką 
špygą savo nelaimingiem skai
tytojam ir tiek.

V. J. Stankus.

Anna Grozan yra narė LDS 
33 kuopos, Elizabeth, N. J. 
Ir kol gyvavo Bangos Choras, 
tai dainavo jame kartu su 
manimi. Dabar ji yra karinia
me orląukyj Mitchell Field, 
ant Long Island,, netoli Brook- 
lyno, dirba karinėj ligoninėj.

Anna turėjo gerą darbą 
General Motors War fabrike, 
bet ji paliko tą darbą, kuris 
davė jai gerą algą, o įstojo į 
W.A.C. Ji gavo supratimą, 
kad ten tarnaudama bus nau
dingesnė karo pergalei. Pa
matinį karinį lavinimąsi ji at
liko Fort Devens, paskui buvo 
pasiųsta į specialę administra- 
tyvę mokyklą į Texas valsti
ją, o iš ten perkelta į Mitchell 
Field. Ji yra smagi ir paten
kinta savo karinėmis pareigo
mis ir didžiuojasi tuo, kad ji 
galėjo paliuosuoti 
svarbesniam žygiui.

Karolis pirm įstojo į armi
ją tai buvo nariu Nacionalės 
Gvardijos 101-mo Raitarijos 
Beno, Brooklyne, kur jis įsto
jo bestudijuodamas New Yor- 
ko Universitete muziką.

vyriškį
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ropatkinas. Centralirų fron-1 kirto priešui .mirtiną smū- 
tą komandavo vokietys ge
nerolas Evertas. Gi nuo Lu
cko iki Rumunijos, ant 400 
verstų ilgio, keturias armi
jas komandavo generolas 
Aleksei A. Brusilovas. Vy
riausiu komandierium skai
tėsi patsai caras, bet tikru
moj juomi buvo generolas 
Aleksei A. Aleksiejev.

Kaip dabar Amerikoje y- 
ra elementų, kurie visomis 
pastangomis trukdo atida
rymą antro fronto prieš 
Hitlerį, taip tada Rusijoj 
carienė, vokietė su savo šai- 
ka, viską darę, kad tik pa
dėjus Vokietijai. Generolas 
Kuropatkiųas, nors ir tu
rėjo du : kareivius / prieš 
kiekvieną vofetį, bet jiskiekvieną vokietį, bet 
nesijudino. Generolas 
ertas turėjo tris rusų 
reivius prieš' "Kiekvieną 
kietį ir jam.siuntė vis 
drūtinimų, bet jis nenorėjo 
Rusijos ir jos talkininkių 
karo laimėjimo.

Gi generolo Brusilovo

ka- 
vo- 
pa-

industrijoj, gaminame ginklus 
su kuriais Karolis, Anna ir ją 
draugai galėtų kautis už žmo
nijos laisvę, perkame Karo 
Laimėjimo bonusus, o motina 
atlieka mezgimo ir kitus dar
bus, kurie yra reikalingi at
likti namų fronte.

Marion Grozan.

kad visados

Štai 
adresa$

Kokios Pasekmes Brusilovo 
Ofensyvo?

Generolo Brusilovo ofen
syvo'buvo sekamos pasek
mės:

(1) Tai buvo įrodyta, 
kad koalicinės valstybės tu
ri vieningai kariaut ir ta
tai sutvirtina jų vieningu
mą ir pasiryžimą karo lai
mėjimui.

(2) Generolo Brusilovo 
ofensyvas nemažai atsiėjo 
Rusijai, vien 8-j i armija tik 
į tris dienas, birželio 5-7 
dd., pralauždama priešo 
frontą, neteko 87 oficie- 
rius ir 6,167 kareivius už
muštais; 328 oficierius ir 
25,747 kareivius sužeistais. 
Bet ji per tas tris dienas 
suėmė į nelaisvę 992 priešo 
oficierius ir 43,628 karei
vius su daugybe ginklų ir 
priešo užmuštų, sužeistų ir 
sudaužytų ginklų buvo di
deli nuostoliai.

Nuo birželio 4 dienos iki 
rugsėjo 18 dienos gen. Bru
silovo ofensyvo rusai suė
mė 8,924 priešų oficierius 
ir 408,000 kareivių į nelais
vę; 581 kanudlę, 1,795 kul- 
kasvaidžius, 448 minosvai
džius ir daug kitų ginklų. 
Bendrai Austro-Vengrijos 
ir Vokietijos nuostoliai sie-

kė 1,500,000 oficierių ir ka
reivių.

(3) Generolo Brusilovo( 
ofensyvas tuojau privertė 
Vokietiją sumažinti jos 
spaudimą prieš Verduną, 
Francijoj, ir Austro-Veng
riją sulaikyti jos ofensyvą 
prieš Italiją.

Vien į Brusilovo frontą 
Vokietija ir Austro-Vengri
ja buvo priverstos permesti 
iš kitų frontų 36 vokiečių 
divizijas, jų tarpe 11 divizi
jų iš Franci jos ir 9 austro- 
vengrų divizijas, jų tarpe 6 
divizijas iš Italijos fronto.

(4) Ir to pasekmėj pasi
drąsinus Rumunija, rug
pjūčio 27 dieną, išstojo 
prieš Austro-Vengriją ir 
Vokietiją karan.

Štai ką reiškia, tikras an
tras frontas. Argi neaišku, 
kas būtų galėję atsitikti su 
Italija ir Franci j a, jeigu 
Rusija būtų neiš vysčius o- 
fensyvo, jeigu būtų tik taip 
kariavus, frontą laikius, ir 
tuo pat kartu leidus priešui 
naudoti visas jo jėgas prieš 
Italiją ir Franci ją?

Iš šių istorinių patyrimų 
galime matyti aiškiai, kaip 
yra reikalingas aktyvus ir 
energingas Amerikos ir An
glijos veikimas prieš hitle
rišką Vokietiją. Greitas ka
ro laimėjimas reikalauja iš 
Jungtinių Tautų, kad mes 
visas savo jėgas mestume 
dabar prieš nacių Vokieti
ją jos militarinės mašinos 
sunaikinimui.

PRANEŠIMAI

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Nariams

Laisvės Choras turėjo trijų mene, 
šių vakacijas, kurios prasidėjo birže
lio 23 dieną. Dabar, gerbiami chorie- 
čiai ir chorietės, jau vakacijos pa
sibaigė ir turėsime išnąujo pradėti 
pamokas. Pamokos įvyks trečiedie- 
nį, rugsėjo 29 dieną, paprastoj vie
toj. Ateikite visi ir visos ir atsives
kite naujų narių. — Choro Valdyba.

EVERYBODY®]

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! 
BUY WAR BONDS

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

inuuiuRiiiiiinuiiniiiiiiiuHiuiiuinmmuniiiiiHDraanmBiimifflnnffittfBnufi^

D. M. š.

Australai dasigrūmė iki 
1000 jardų nuo Finschhafe- 
no, N. Guinejoj.

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALlNft)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

..............................................

MATEUŠAS SIMONAVIČ.II S:
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

V lėtos ir impor
tuotos^ degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

• Carol Grozan

Jis taip pat buvo pasiųstas 
į Fort Devens, Mass.,.-lavintis, 
o iš ten į Fort Meyers, W. Va., 
oficierių mokyklą, karią jis 
ir baigė garbingai. Dabar 
Karolis yra karinio beno ve
dėjas Fort Macon, North Ca
rolina, kur jis turi didelį po- 
puliariškumą. Jis suorganiza
vo šokių orkestrą iš armijos 
beno narių, kurie griežia šo
kius ŪSO parengimuose ir pa
našiai. Koncertai, kur jo or
kestras griežia, įgavo didelio 
populiariškumo ir plačiai gar
sinami visoj apylinkėj.

Reiškia, Karolis ir Anna at
lieka ką gali geriausio, kad 
mūsų šalis ir abelnai Jungti
nės Tautos atsiektų pergalę.

Tėvas ir aš dirbame karinėj

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ŠT.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

Nuolaida
jį V o % o 0Akintai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
3^4-398 Broadway Brooklyn, N. Y;

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

sunkus pristatymas anglies. ,

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
■13 DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės fcrie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai Įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon Si
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Mongolijos Liaudies 
Respublika

1921 m. sukilusi mongolų 
liaudis nuvertė vidaus ir 
užsienių išnaudotojų jungą 
ir sukūrė Mongolijos Liau
dies Respubliką. Mongolų 
tauta, vadovaujama savo 
revoliucinės liaudies parti
jos, pasiryžo savo klajoklių 
— gyvulių augintojų šalyje 
sukurti naują šviesesnį gy
venimą, aplenkdama kapi
talistinį išsivystymo kelią.

Per 20 įtempto darbo me
tų šioje srityje pasiekta ne
mažų laimėjimų. Krašte 
dvigubai padidėjo gyvulių 
skaičius. Jei 1918 m. viena
me gyvulių augintojo—ara- 
to ūkyje buvo 60 gyvulių, 
tai 1936 m. buvo jau 107 
gyvuliai. Prieš revoliuciją 
Mongolijoj nebuvo beveik 
jokios pramonės. Ją ėmė 
kurti tik revoliucinė val
džia. 1927 m. Mongolijos 
pramonės produkcijos meti
nė vertė siekė 1,8 mil. tu
grikų (tugrikas 131 kapei
ka), o 1936 m. — 18 mil. 
tugrikų. Stambiausia pra
monės įmonė yra Tarybų 
Sąjungos lėšomis pastaty
tas Mongolijos sostinėje 
Ulan Batore odų bei teksti
lės kombinatas. Mongolijoj 
kasama taip pat akmens 
anglis (metinė gamyba 84,- 
000 tonų) ir kt.

Kadangi šalyje visai nėra 
geležinkelių ir ji gana re
tai gyvenama (1,5 mil. kva
dratinių klm. 1938 m. gy
veno vos 900,000 gyvento
jų), tai ypatingų sunkumų 
čia tenka nugalėti organi
zuojant gyventojų švietimą. 
Mongolijoj steigiamos mo
kyklos — internatai, kur 
suvažiuoja mongolų gyvulių 
augintojų — aratų vaikau iš 
teritorijos, esančios iki 150 
klm. atstumo. Tokiuose in
ternatuose vaikai gauna ne
mokamai maistą ir visą ki
tą išlaikymą. Jei 1921 m. 
Mongolijoj tebuvo viena 
pasaulietiško pobūdžio mo
kykla su 50 moksleivių, tai 
1937-38 m. buvo jau 81 pra
džios mokykla su 4,575 mo
kiniais ir 9 vidurinės mo
kyklos su 075 mokiniais. 
Šiuo metu Ulan Batore ati
darytas ir valstybinis uni
versitetas su medicinos, že
mės ūkio ir pedagoginiu fa
kultetais. Vis dėlto dargi 
pačioje Mongolijos sostinė
je Ulan Batore mokančių 
rašyti ir skaityti 1937 m. 
buvo 22,1% gyventojų. Pro
vincijoj tik 14,3% vyrų ir 
1,1% moterų moka mongo
liškai rašyti ir skaityti.

Mongolai 1937 m. leidę 3 
laikraščius ir 9 žurnalus.

Tarybų Sąjunga glau
džiai bendradarbiauja su 
Mongolijos Liaudies Res
publika, padeda jai vystyti 
savo pramonę, gyvulinin
kystę, kultūrą. Iš Tarybų 
Sąjungos Mongolija gauna 
javus, mašinas, naftos pro
duktus ir kt.

Nuo to laiko, kai vokiš
kieji grobikai užpuolė Ta
rybų Sąjungą, Mongolijos 
Liaudies Respublika gau
siai remia Raudonąją Ar
miją, siųsdama jai savo do
vanas : šiltus drabužius, 
kailius, sviestą, žuvį, mėsą. 
Jau per pirmus karo metus 
MLR prisiuntė raudonar
miečiams dovanų beveik už 
7 mil. tugrikų. Neseniai per 
trumpą laiką mongolai su
rinko 4 mil. tugrikų tankų 
kolonai “Revoliucinė Mon
golija” pastatyti. Už tuos 
pinigus nupirkti tankai jau 
triuškina vokiečius grobi
kus.

Kovo 16 d. Mongolų res
publikos atstovai atvežė 
raudonarmiečiams dar 127 
vagonus dovanų, kurių ta?- 
pe 200 tonų mėsos, 80 tonų 
dešrų, 68 tonus sviesto, 71 
toną žuvies, 68 tonus cuk
raus, 30 tonų muilo, 10,000 
milinių, 12,000 porų velti
nių, 12,000 porų batų ir 
daug kitų daiktų.

Taip vystosi ir grūdinasi 
kovoje prieš fašizmą Tary
bų Sąjungos ir Mongolijos 
Liaudies Respublikos drau-

Antrojo Fronto Rėmėjas 
Paskirtas Angį. Ministeriu

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas paskyrė į 
ministeriu kabinetą lordą 
Beaverbrooką, kuris jau se
niai ir tvirtai reikalaują 
kuo greičiausiai atidaryti 
antrąjį frontą iš Anglijos 
prieš vokiečius vakarinėje 
Europoje.

Lordo Beaverbrooko titu
las ministerijoj yra “valsty
bės antspąudos ministeris.”

Beaverįrookas yra pla
čiai žinomas laikraščių lei- 
cĮėjas, gimęs Kanadoje.

Anglai nuskandino vieną 
karinį nacių laivuką - ties 
Anglija.

New York.— Arkivysku
pas Spellman pareiškė, jog 
naciai laiko popiežių kaip 
belaisvį.

Amerikietis generolas McArfhur stebi pąrą^ųtištųs 
nusileidžiant priešo užnugaryje. Paveikslas trauktas 
New Guinea saloje.

CLEVEUNft OHIO
Rugsėjo 12 įvyko Ohįo Lie

tuvių Vienybės Komiteto kon
certas lietuviams raudonar
miečiams ambūląnsp nupir
kimo paųdąi. Koncertas pa
vyko visais atžvilgiais. Ruvo- 
me užsibrėžę fanąe koncerte 
sukelti bent $400, tiek mums 
reikėjo, kad pasiekti mūsų už
sibrėžtą sumą — du tūkstan
čius, tąčiaųs mūsų darbo pa
sekmės mus visus džiugina, 
nes sukėlėme virš $700, reiš
kia, mūsų tikslas pasiektas 
greitu ląiku iv su dideliu kau
pu.

Dabar beliko tik smulkme
nos sutvarkyti, tuomet visą 
šio darbo atskaitą bei aukau
tojų vardus paskelbsime spau
doje.

Rugsėjo 14 d- gražus būre
lis idėjos draugų skaičiuje 
virš 40 susirinkome išleisti —■ 
atsisveikinti draugus Sijnanau- 
skųs, kurie apleido Clevelan- 
dą, išvažiavo bent šaltąjį žie
mos sęzoną praleisti Floridoj. 
Daug gražių minčių buvo iš
sireikšta jų adresu, nes iš tie
sų visame mūsų veikime pali
ko fcyrųį spraga, kurią mes 
vargu pajėgsime greitu laiku 
užpildyti. Prie užbaigos sve
čiai sųauŲavo dienraščių “Vil
nies” paramai $24.06.

Pvugsėjo 19 d. įvyko L.D.S. 
4-to Apskričio konferencija, 
kurioje užsibrėžta daugiąu 
veikti karo ir Susivienijimo 
klausimuose, bę to paaiškėjo, 
kad Stasiai Mąžęųskas ir Jo- 
nyla subytino visą apskritį 
naujų narių gavime, mat, juo
du pirmesnėj konferencijoj 
pareiškė, kad jeigu juodu du 
per šį vajų neprirašys dau
giau naujų narių už visą ap
skritį, tai juodu sumokės po 
penkinę į apskr. iždą, o prie
šingai, tai apskritys turės juo- 
dviem išmokėti po penkinę. 
Pasirodė, Stasiai yra laimėto
jais, bet tos penkinės juodu 
ilgai nešildė,—juodu tuoj pa
aukavo L.D.S. merginų kliu- 
bui, kuris palaiko ryšius su 
visais virš 30 L.D.S. nariais, 
išblaškytais po viso pasaulio 
karo frontus. Konf. užsibai
gus bepietaujant delegatai bei 
svečiai suaukavo $16.50 ir pa
skirstė sekamai: ‘‘Laisvei” $5, 
“Vilniai” $5, LDS merginų 
kliubui $6.50.

Spalio 3 d. Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia motinoms, ku
rios turi sūnus kariuomenėj, 
pagerbimo balių. Visos moti
nos kviečiamos atsilankyti ir 
visos bus veltui pavaišintos ir 
pagerbtos, kliubietes norėtų 
visas motinas formaliai laišku
čiais užkviesti į šį pokilį, ta- 
čiaus joms nėra galimybių vi
sų antrašus turėti ir tątai at
likti, todėl visos motinos, ku
rios ir formalią pakvietimų 
negausite, atsilankykite. Ba
lius įvyks Mąlęnko svetinė
je, 911 E. 79th St., visai prie 
St. Clair Ave., 3-čią d. spalio 
(October), 3 vai. po pietų.

J. Žebrauskas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglai ųžėųiė dar Spirią- 

zolą ir AteĮlą miestelius, 
pietįniąi-vakarijiėje Italijo
je, q amerikiečiai Sener- 
chia ir Vaiva, 28 mylios į 
vakarus nuo Salerno.

London. — Pranešamą, 
kad Italijos karalius apsi
stojęs Brindisi, kaip naujoj 
laikinoj savo sostinėj, pietį- 
niai-rytinėj Italijoj.

f * r

Italija.-— Naciai uždrau
dė italams pasirodyti dieną 
ar naktį Neapplio gatvėje, 
išskiriant valandą kitą mai
sto pasijieškoti.

ĄRglįjos 
bombardavo 
Grąikijęję.

REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED—FEMALE
reikalingos moterys

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MĄLE 
REIKALINGI VYRAI

3

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Patyrusios ir be patyrimo. Nuolatinis dar
bas ; puikios darbo sulygo; gera hlgą; va

landos į apmokamos vakacijos ir šventės.
Y . C . A .

Employment Dept-—2I5 W. 23rd St. 
f ' 1 1' '' ' (230)

Mący’s
Sandeliui

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

Uždėjimui Labelių ir Pilstymui Vaistų $18.
Bendram Pakavimui .................................  $20
Krovimui ......   $20.
Bendram darbui merginos ......................  $18.
P rosy tojų ........................................................ $20.
Prie stalo rankom šlyti—Alga susitariant.

Cęvcr openjotojos — al^ą susitariant.

SVARINTOS
Moterys Class A Oįisų 

BilęĮingeį
$21.96 už 36 valandų 

j savaitę 
Naktinis Darbas

Puikios Darbo Sąlygos
Kreipkitės 9:30 Ą. M. 

lifi 4 P. M.
Nuo Pirmadienio, įimant 

Penktadienį 
Personnel Office 

50 Rockefeller Plaza

MAŠINISTAI
Operuoti Lathe su 20” Swing 

BOTINA PRAMONĖ 
GERA PROGA

NUOLATINIS DALBAS
Kreipkitčs Kasdien 9 A. M. (išskiriant 

šeštad. ir sckma<|.)
SURFACE TRANSPORTATION CO.

129TH ST. & 3RD AVE., MANHATTAN 
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA TURĖTI

(230)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
IR mechanikų pagelbininkai 
Patyrę: nuolatinis darbas; aukšta mokestis. 
Būtina pramonė. Kreipkitės kasdien 9 A.M.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
824 12th Avė.

(230)

APVALYTOJAI
Naktipįs Darbas Class A 

Ofisų Bi^inge
Apižiaųs 38 iki 55 

PRADINĖ ALGA $33 Už 
44 VALANDŲ Į ŠĄVAITĘ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9:30 A. M. 
iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

sųp

40 Valandų —- 5 Dienos
Prisideda Viršlaikiai
Kreipkitės Asmeniškai 

Nuo Pirmadienio iki Penktadienio

47-44 31st St.
Long Island City

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA 

BŪTINA PRAMONĖ 
SURINKIMUI, PERŽIŪRĖJIMUI, 

PAkĄVIMŪI 
STIKLINIU INDŲ ISDIRBEJOS 

ŠIFTŲ DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS 

GREITI PAKILIMAI

Metro Glass Bottle Co.
135 WEST SIDE AV., JERSEY CITY 

(234)

DAILYDfiS—ŠIEPŲ DARYTOJAI 
LIUOSI NUO DRAFTO

Daryti Daiktų, ant' Kurių Dedama Langų 
Puošimai. Galint Naudoti Dirbtuvės Mašinas. 

Nuolatos. Nėrk Naktinio ir 
Sekmadienių Darbo.

GOLDSMITH BROS.
77 NASSAU ST. NEW 'YORK CITY 

(Tarpe Fulton ir John Streets) 
KLAUSKITE DISPLAY DEPARTMENTO

MALLAVOTOJAI IR SIENŲ MAZGOTOJAI 
Geros algos, penkių ir pusės dienų savaitė. 

Kreipkitės į Mr. Ryan, Hotel Marcy, 
95th & West End Ave.

(230)

4:30 PO PĮET. MRS. WAGNEH, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE* 
FONUOKITE.

(X)
......... .......................................

ĮektUYVų yęl 
nacių bazes

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDĖLYJE PAGELBININKAMS

VYNIO^OJAMS 
IR

BERNIUKAI KOLEKTORIAI
ALGA S18

RĘĮKIA MERGINŲ 
KREIPKITĖS TUOJAU 
Independent Halvah & Candies, Inc.

47 Varick Ave., Brooklyn 
(Važiuokite 14th St. B.M.T. Linija, iš

lipkite ant Morgan Ave. stoties Brooklyne).
(229)

MAŠINISTAI

LĄTHP OPERATORIAI
Produkcijai ir Tool

MILLING MACHINE

tekintojai
(Iš vidaus ir iš viršaus)

VYRAI, ĘĘLĘTOS 
Į Kiekvieną Department^ 

PAKAVIMUI 
SANDĖLYJE DIRBTI 
TUOKŲ KROVIMUI 

IŠSIUNTIMUI
NUOLATINIS DARBAS. PROGA PAKILI
MAMS. 6 DIENŲ SAVAITĖ: ŠEŠTADIE

NIAIS NEDIRBAMA

ĘHLERS GRADE A COFf^g 
1300 Flushing Aye., Brooklyn 

14 th St. subvė — Jefferson St. stotis

Kreipkitės j Personnel Ofisą 
8-ios lubos

5TH AVĖ., PRIE
38-TOS GATVĖS

veik-Asmenys iš karinių darbų ar būtini} 
amų nebus priimtini be darbdavio paliudiji
mo jų atliekamumo.

(230)

MERGINOS -— MOTERYS
Patikrinto jos ir statytojos, taipgi opera

torės lengvo drill ir punch presso darbo.
Dabar yra karinis darbas, tačiau jis tęsis 

ir po karo. Asmenys iš karinių darbų ar 
būtinų veiksmų nepriimami be darbdavio 
paliudijimo jų atliekamumo.

WM. CRĄBB & CO.
3rd Ave., ir 4th St., 
arti Bloomfield Ave., 

NEWARK, N. J.

BLOOMFIELD TOOL CORP
35 fa^rand street

(Prie Centro)

BLOOMFIELD, N. J.

VYRAI, PATYRĘ IR BE PATYRIMO. 
SKALBYKLAI, MAZGOJIMO KAMBARY/l 
5 DIENŲ SAVAITĖ!

CHAMPION LAUNDRY. 456 W. 55th ST.

(231)

THE
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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 temylite mosČių vardus 
ir nuo' kuriiį ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. ŠVILPĄ’^ 
MIRACLE OINTMENT.

Mo«tis nuo plan tų gėlimo^ Prašali
na skaudėjimą, ųžšivietrijimą ir su
stiprina siiįagėnįs. Švelni vsįrtot ir 
nekenksminga. Kainą 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVIŲPA’S SALVE 

FOR RįlUMATiC PĄĮNS.
Nuo Rhęųmątiškų skąusmių. Mus

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

NO. 3 — M. J.‘ SVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebūklinga mostiš, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių lįgų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nųp 
vočių ir Išbėrimų. PILES, sinus 
odos ’ trūkimo. Taipgi prašalina rasĮį 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornųgMimą. Gerą nuo kai 
timo ir skaudėjimo kojų. ĄthĮętes 
Poot ir Įvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios paosties 
tik 50c, 2 oz. dėžute $l.y

NO. 4 — M 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gerą ir nuo kitokiu 
ūžsisenėjusiu niežėjimų ir iškerimų; 
Kaina $1. Reikalaudami mosčiiį, 
prisiųskite ir pinigus, ' irioney-ordef j 
ar ček|. Nemažiaus $1. Kurie norį- 
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsime P.O.p, Kąnadoj 25c eks
tra už orderi.

Adresuokite:
J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. Ą. 

Hartford 6, Conn.

.’S NEW

’^Laisvėje” galima gauti

Arti 
tacijos

D. L. & W. K. R., ir Bušų Tfanspor-

Jei dabar dirbate aųlyg savo Aukščiausio 
išsilavinimo tai nesikreipkite.

' ■ (228)

Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Asto
ria, L. L Paprastiem darbininkam 80c į 
valandą. Laikks ir pusė už viršlaikius vir
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 50 valandų.

GAS PURIFYING MATERIALS CO.
3-15 26th Ave., Astoria, L. I.

(291)

Jaunos ir suaugusios moteriškės len
gvam fabriko darbui, 4Q yąlandų sa
vaitė; šeštadieniais uždarą; apskritų 

metų darbas. Kreipkitės:
ALLEN BALDWIN
106 John St., Brooklyn.

(229)

MERGINOS IR MOTERYS
ĘE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS

SANUWICII DARYTOJUS 
PRIE ŠTĖA$' TAgLĘ ‘ 
INDŲ MAZGOJOS 

VIRĖJOS " ' '
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — ĄPMOfKĄMOS VA^Č^OS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinįų darbų nepriimami

MECHANIŠKŲ
MOKINIŲ

REIKĖTŲ TURĖTI AUTO 
MECHANIKO PAGRINDĄ

AR TAM LYGŲ.
DRAFTQ PRATĘSIMAIS 

70c I VALANDĄ MOKINANTIS

VYRAI TURI BŪT VIR
ŠAUS 21 METŲ AMŽIAUS 
IR JUNGTINIŲ VALSTI

JŲ PfŲĮĘŪIĄĮ
Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
prašome nesikręipti be darbdavio 

pareiškimo jūsų atliekamumo.

COLONIAL AIRLINES, INC.
HANGAR No. 8

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

771

REIKIA VYRŲ 
Maisto Apdirbimo Fabrikui 

Nuolatinis darbas, pridedant viršlaikiui 
Patyrimas Nereikalingas 

Kreipkitės kasdien 9 iki 5 
šeštadieniais 9 iki 12 
BOWEY’S, INC.

Bedford Avenue Brooklyn
. (22®> j?

J

(228)

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W? 23RD STm $ Y.’ ' 

Arba kreipkis 6 iki 9 £.M.
TIMES ^TfiRĘ, |496 '^Rcįft^AY

KAMBARIŲ APT VAR-

..PATYRĖ. " t “ “ '
VALAND. 8 
MRS. Wagne: 
TEL, 7Til AVE

N. Y.C.; NE

..PATYRI, DIĘN NĮS DARBAS... 
įS 4 P<5 PįĖt- 
Victoria ttp-

PAKUQW
PĄTYąiMP N^ĘIKIA

Pilnam Laikui
Ar Popiečiais Ėjrbti 

Rilnojimui Lengvu pirkinių

GERĄ ALQA
PASTOVŪS PAR3A1

370 — ijh Ave. (30th St.)
'■ ' (228)

NEREIKIA PATYLIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ mazgotojai 

APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ YXRAI, ^AI?0 KIETŲ 

SALDAINIŲ GADINTOJAI 
IND2INIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BQNAI L APMOKAMOS VaKACUOS 

PASTOVUS dambas 
Iš karinių cįarbų nepriimami

KĘEIFKITĖS VISĄ dieną
66 WEŠT 23RD S^., N. V. 

ARBA KREIPKITĖS 6 £.Ė. 'iKI 9 P.g. 
TIMES SQ. STORĘ, ' BptykbWAY

■ '11’ d

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi įrtitl suvirk 
18 m. amžiaus'; gąra proga ’ pakili 

mui. Kreipkitės” j Housekeeper. ‘
HOTEL DIJLIĘ

ZBO West 48rd St., New York City 
<X)

MERGINOS-MOTĘRYS
' ' ' ĄMŽIUS 18 IKI 30 '

Jei jūs norite švaraus darbo, tykioje vie
toje, maloniose aplinkybėse, Šiai jums proga.

MOKYKITĖS MOTERIS-

PATTERN LANKYMO
Mes Mokame Jums &I<>kinatąis

Algą pridedant' topus už produkciją <|uQi 
da jums gailtniybę' uždirbti aukštu algą. ' 

UŽMOKAME UŽ ŠVEITĘS ' 
VAkAČlJOS SU ALGA"

Kreipkitės nuo 9 iki 12, Room 1940 
420 Lexington Ąvo. (ptio 43rd St.) 

Klauskite Mr. Collin
t .......................................(229)

MERGINOS
18-85 '

MOKINAME GYVYBINIAM ARSIGYNIMO 
DARBUI.' LAIKRODŽIAMS NUMERIUS

RAŠYTI • '
Ąląa MoĮęinmiUs ...

Ręikalaujama ,‘paliudšavlrp6 pareiškimo 
EAStĖRN’RADIUM DIAL n 
’ 804^210 'Ei 23ra‘ St. ‘

UBTVVŲ
valytojai

DIRBTI
LA GUARDIA FIELD 

ALGA PRADŽIAI YRA
50c į valandą pridedant 

Laiką ir Pt|sę už yiršlaikius.
VYRAI TURf BŪT VIRŠ 21 METŲ 

AMŽIAUS IR JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIAI.

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
prašome pesikreipti £e Uarbdąvio 
ąąęelšlclmp dėl jūsų atliekamumo.

COLONIAL AIRLINES, INC-
RANGĄR No. 8

LA GUARDIA FIELD, 
NEW YORK

(228)

asurio
Vyrai ir Moterys

Virš 45 meilį
Vieną iš didžiausių pasaulyje viešbučių ver
tinių siūlo pastovias pozicijas su peribotom 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant, 
patyrimas nereikalingas. 
Virtuvei Darbininką!

Kambariu TVarį^ytojos 
Virėjai—Stalų Y’aiatnaUtdjos 

Ofiso darbininkai — felevėiterių 
operatoriai — Telefono operatoriai.

Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai. 
Darbo Gavimąs Nemokamas 

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

ATDARĄ 8:Š0 A. M. ’ to *9 P. M.
7th AVE-, TARPE 23rd it 24U| STS.

Iš karinių Darbų Nebus Priimami
(291)

234

mechanikai ir 
PAGELBININKAI

Plieno išdirbinių fabrike 
100 nuošimčių Kariniai Darbai 

ĘASTERN STEEL T^NĘ CQRP. 
200 Stewart Ave., Brooklyn

MAŠTNIŠTAį ’
Patyrę prie cleveltefių taisymo 

' Y)tmg viršlaikių
VVATSPN ELEVATOR CO.
407 West 86th St.. N, Y.

(280)

VYRAI — BŪTINAS DARBAS 
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA

Dažymo dirbtuvėj. Viršlaikiai Kasdien! 
Gera pradžiai alga. Automatiiki pakilimai, 
tš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareife- 

kimo
BROOKLYN YARN DYE CO.

24 WOODWARD ĄVĘ., ^RQOKLYN 
(14th St.—Canarsie Line iki Jefferson St.)

(292) ti



Antradienis, Raugs.’ 2Š, 1&4&
. ................į...........  j yr4.

Zliiiot
Šiame Baliuje Pagerbs 

Karių Tėvus ir Pa
sveikins Karius

Prasidėjo Registracija 
Balsavimams

Iš Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55 Kp.

Susirinkimo
LDS 200 jaunuolių kuopa 

ruošiasi prie vakarėlio ateinan
tį šeštadienį, spalio 2-rą, Lais
vės svetainėj. Šis vakarėlis yra 
rengiamas tuo tikslu, kad su
kelti pinigų pasiuntimui mūsų 
kuopos nariams, kariams dova
ną ateinančiom šventėm. Į tą 
vakarėlį mes sukvietėm tėvelius 
tų karių, kad geriau susipažinti 
su jais.

Įžanga. į vakarėlį 35c išanks- 
to ir 50c prie durų. Bus muzi
ka šokiams, užkandžių, ir trum
pa programa.

Kviečiame visus atsilankyti, 
praleisti tą vakarą su mumis.

Tikietų galima gauti Laisvės 
raštinėj nuo M. Sinkevičiūtės.

Komisija.

Ak, Tie Aktoriai!
Kada aktorius-dainininkas 

Frank Sinatra grįždamas iš 
Hollywood© pribuvo į Grand 
Central stotį, New Yorke, jį 
pasitiko virš šimtas jaunų 
merginų-mergaičių ir gal būtų 
viską nuo jo nulupinėjusios 
iki nuogumo dėl savo “souve
nirs”, jeigu nebūtų buvus po
licijos apsauga.

Kad kartais nepamanytu- 
mėt, jog tik merginos 
jaučiasi apie aktorius, 
priminti, kad aną sykį 
krašto karo sekretoriui
šonui nuvykus į užjūrius ap
žiūrėti mūsų karo jėgų, išsė- 
dus jam iš orlaivio pastebėjęs, 
jog eilės jaunų kariškių vei
dai pratyso nusivylimu. Jis 
nesijautė esąs to priežastimi, 
tačiau iš žingeidumo pasitei
ravęs ir jam pasakę, jog koks 
štukorius jaunuoliams 
sakęs, kad tuo orlaiviu 
aktorė Hedy Lamarr.

Rugsėjo 27-tą prasidėjo pi
liečių registracija, kurioje tiki
masi didžiajame New Yorke 
užsiregistruosiant apie du mi- 
lionus balsuotojų.

Registruotis gali visi pilie
čiai, kurie iki lapkričio 2-ros, 
rinkimų dienos, bus išgyvenę 
ne mažiau vienu metų šioj val- 
tijoj, keturis mėnesius tame pa
čiame apskrityje (county) ir 
30 dienų tame pačiame rinki
mų distrikte.

Vžsireyis t ruojan t Gaulei t e 
Du Balsus.

Užsiregistravusieji turės tei
sę balsuoti šį rudenį įvykstan
čiuose New Yorko valstijos gu
bernatoriaus padėjėjo (Lieute
nant Governor), miesto tarybos 
narių ir kai kurių teisėjų rin
kimuose.

O kurie registruodamies dar 
užsirašys ir partiniu balsuoto
ju, tie gaus ir antrą balsą — 
teisę balsuoti prezidentinio 
kandidato ir tos partijos virši
ninkų nominacijose ateinan
čiais metais.

da teisę nominuoti kandidatus 
tos partijos balotu. Ta teisė tu
rėti labai svarbu visada, o la
biausia bus svarbu ateinan
čiais metais, kada bus kandida
tų į prezidentus nominacijos ir 
prezidento rinkimai.

Įsitėmykite, tą teisę galite 
gauti tik dabar, užsiregistruo
jant. Užsibaigus registracijai, 
bus per vėlu, kad ir kažin kaip 
norėtumėt. Nepraleiskite bran
gios privilegijos ir prievolės. 
Jeigu mūsų vaikai lieja kraują, 
deda gyvastis už tai, koks bus 
pasaulis, namie pasilikusieji 
nepraleiskite progos prie to pa
saulio nustatymo prisidėti sa
vo balsu. Užsiregistruokite ir 
po to užsirašykite (enroll) 
jums geriausia patinkamos 
partijos balsuotoju.

Registracija prasidėjo 27-tą, 
dar bus 28-tą rugsėjo ir 2, 4, 5 
ir 6 spalių. Valandos nuo 5 po 
piet iki 10:30 vakaro viso
mis dienomis, išskiriant pasku
tinę, kurią prasidės 7 vai. ryto.

taip 
tenka 
mūsų 
Stim-

buvęs 
atskris

Skau-Brooklyno Berniukai 
tai sukels $500,000 karo bo- 
nais. Jie jau sukėlę $275,000.

ne- 
bet 
pat 
Jis

pa- 
ku- 
už-

Kad gauti tą antrą balsą, 
užtenka užsiregistruoti, 
reikia įėjus registruotis ten 
išpildyti paduotą balotą,
išpildyti lengva. Ant to baloto 
yra surašytos trys didžiosios 
partijos — demokratų, republi- 
konų ir American Labor Party. 
Nieko daugiau nereikia, tik 
dėti kryželį ties ta partija, 
rios balsuotoju pasirenkate 
sirašyti (enroll).

Patartina užsirašyti Darbo 
Partijos (American Labor) 
balsuotoju, nes ji darbinin
kams ir artimiems prie darbi
ninkų biznio žmonėms yra ar
timiausia iš visų minėtų.

Užsirašymas tos 
partijos balsuotoju 
kad būtinai už jos 
turėsi balsuoti. Ne. 
yra visiškai slapti, 
gali žinoti, už kurį
balsavai. Užsirašymas tik duo-

ar kitos 
nereiškia, 

kandidatus 
Rinkimai 

niekas ne- 
kandidatą

Sgt. Ivanauskas Lankės/ 
Pas Tėvus

kariuomenės pareigų 
buvo apsilankęs pas 
gyvenančius ant 29 
St., seržantas Antanas

Pereitą penktadienį, rugsėjo 
24 d., trijų dienų paliuosavi- 
mo iš 
proga, 
tėvus, 
Stagg
Ivanauskas.

Seržantas išsireiškė, kad jis 
neužilgo tikisi būti išsiųstas į 
užsieninę tarnybą, tai šis atsi
lankymas buvo jo atsisveikini
mas su tėveliais ir draugais, 
kurių, kaip atrodo, jis čia tu
ri gana daug.

Linkime seržantui Ivanaus
kui geriausių pasekmių tarny
boje ir laimingai, sumušus 
žmonijos priešus, vėl sugrįž
ti pas savo tėvelius ir draugus.

Rep.

Scena iš filmos “So proudly We Hail”, Radio City Music Hall, New Yorke.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Krautuvių Įplaukos
Pakilo

Pirmaisiais šešiais mėnesiais 
šių metų Gimbel Brothers, Ine., 
krautuvėse parduota prekių už 
$72,264,728. Pernai tuo pat lai
ku buvę parduota už '$56,899,- 
509.

Gallagher’s Steak House, 
New Yorke, turėsianti biznia- 
voti be steiko iki atsiteis 200,- 
000 įsiskolintų punktų, kaip 
patvarkė OPA raštinė.

Nugirdę, kad mokykla No. 
21, Mott ir Spring Sts., New 
Yorke, būsianti uždaryta, vai
kai ir motinos suruošė protes
to demonstraciją. Mokyklos 
neuždarysią.

Pagelbėkit tavo tautai pirkda
mi bonus ir įtampas

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai, 

karštas vanduo. Renda $25. Bile die
ną galite užeiti pamatyti kamba
rius. Antrašas: Mrs. Radauskas, 313 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. (ant
ros lubos po kairei).

(227-28) 
__________________________ :______

LAISVUS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvas vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
Ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų, 4 • 1 v (x)

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Rugsėjo 21 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje, 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y., atsibuvo 
LLD 55 kp. susirinkimas. Ka
dangi vasaros laikotarpiu kuo
pa nelaikė susirinkimų, tai šia
me susirinkime, apkalbėjus 
svarbesniuosius reikalus, na
riai pasižadėjo dirbti pagal 
savo išgalę. Apkalbėjus dien
raščio Laisvės vajų, nariai pa
sižadėjo darbuotis gavime 
Laisvei naujų skaitytojų. Taip
gi pasižadėjo darbuotis gavi
me naujų narių į LLD kuopą.

Daug diskusuota apie Ame
rikos Lietuvių Demokratinį 
Suvažiavimą, kuris, numato
ma, įvyks šių metų gruodžio 
18 ir 19 dienose.

Nutarta rengt vakarienė 
spalių 27 d. Vakarienę mano
ma surengt gerą, kaip ir vi
suomet ir su panašiais valgiais, 
kaip praeityje, nes nariai pa
sižadėjo maitintis kiaušiniais, 
žuvimis ir daržovėmis, o punk
tus taupys dėlei supirkimo 
maisto vakarienei.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks spalių 19 d.

Kuopos Korespondentas.

Aukos Apšvietos ir 
Kovotojų Paramai

Rugsėjo 24-tą įvykusiose pra
kalbose, Piliečių Kliubo salėje, 
buvo paprašyta; aukų padengi
mui lėšų ir Apšvietos Fondui, 
kuris leidžia brošiūras, lape
lius ir abelnai apšvietą, atmu
šimui nacių propagandos. Au
kojo sekami; t

Liepienė $5.<
Po $1: Marmokas, Siman, 

Verkutis, Pranas Bunkus, Geo. 
Chesna, Al.- Bepirštis, Sauka, 
Warisonas, St,upurienė, Stirbis, 
Kazakevičius, Bizūnas, Lilei
kis, Rudaitis, Kraujalis, Gu
žas, Ninkus, Stankevičius, P. 
Radvinauskas, V. Tauras, J. 
Dainius, J. Steponaitis, A. Lin
kus, M. Kulikienė.

Po 50c: Mileris, Klimas, 
Paulus, Urbonas, Klimas, Va
las, Burdukis, Laurinsas, P. 
šolomskas, Sasna, Načiunskas, 
Rušinskas, O. Aleliunienė, J. 
Urbas, Laukaitis, Lukas, J. 
Seeger, Siurba, Juodzevičius, 
Petkevičius, Kazlauskas, K.

P., D. M. šolomskas, Mureika, 
P. Gustaitis, V. Gaučas, Napo
leonas, V. Capaika, V. Capai- 
ka, M. Vasiliauskienė, M. Mi
sevičienė.

Po 25c: Navikas, J. Andruš- 
kevičius, J. Benderis, Buknys, 
Gaitis, Raintas, Koris, Janule- 
vičienė, K. Reklienė, K. Pet- 
litzkienė, O. Kalvaitienė, Krei
vėnienė, Juškienė, Simas, La- 
pata, Bankus, Balčiūnas, Gri
nius, Kairukštis, Laukaitienė, 
Aušrienė, Čepulis, , Silickas, 
Kuraitis. Kai kurie užrašinė
tojai smulkesnių 50c aukų ne
užrašinėjo, tad laikraščiui ne
priduota. Viso surinkta $56.65.

Po virš minėtos rinkliavos 
mitingo lėšoms ir Apšvietos 
Fondui, K. Petrikienei prane
šus apie mezgėjų darbą ir rei
kalus, publika išeidama iš su
sirinkimo į vilnų fondą prie 
mezgėjų stalo, sunešė aukų 
$40.50, iš kurių vėl bus gero
kas pundas svederių lietu
viams kovūnams Raudonosios 
Armijos eilėse.

M. Klimas $2.
Po $1: A. Litvinienė, Geo. 

Warison, P. Lileikis, M. Stako- 
vas, M. Juškienė, Ch. Juknys, 
R. Laukaitienė, S. Sasna, J. 
Marmokas, V. Čepulis, P. Rad
vinauskas, P. G.,. A. Bimba, S. 
Vaitkienė, Ch. Balčiūnas,** Mi
leris, P. Semėnienė, A. Bal
čiūnas, J. Stirbis, K. Bender, 
V. Bunkus, Kairys, K. Verku
tis, V. Rudaitis, Stira, VI. Ur
ban, Mrs. A. Linkus, E. Ru
činskienė, E. Stupurienė, M. 
Kreivėnienė, W. Šibeika, A. 
Bepirštis. M. Lawrence.

Po 50c: A. Bieliauskas, Na
poleonas. Keli iš aukojusių 
pavardžių nepridavė. Rep.

Apgailestauja Savo 
Gero Draugo

Aną dieną jūsų reporteriui 
teko susitikti su laisviečiais 
Onute ir Vincu Pranckaičiais. 
Jie mane išbarė, kam aš ne
parašiau apie Tony Victor 
mirtį ir laidotuves. Tony Vic
tor gyveno 412 So. 4th St., mi
re 5 dieną rugpjūčio, palaido
tas rugpj. 9 d., Šv. Jono kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi
me motiną Juzę Victor ir 
Stanley Victor. Buvo vedęs, 
jau koks laikas su žmona bu
vo persiskyręs.

Tony su visais labai gražiai 
sugyveno ir turėjo daug drau
gų, tarp kurių vieni iš pačių 
geriausių buvo, tai Stanley žu- 
rauskas ir Ona ir Vincas 
Pranckaičiai.

Ilsėkis ramiai, Tony, šios ša
lies šaltoj žemelėj.

Labai apgailestauju ir atsi
prašau giminių ir draugų, kad 
iki šiol nebuvo apie tai para
šyta. ' Rep.

Mirė Kurt Rosenfeld, 
Žymus Antifašistas

Rugsėjo 26-tą, savo namuo
se, 3034 — 45th St., Sunnyside, 
Queens, mirė Dr. Kurt Rosen
feld, vienas iš senųjų kovotojų 
prieš fašizmą.

Dr. Rosenfeld buvo Prūsijos 
teisdarystės ministeriu 1918- 
1919 metais ir per 14 metų na
riu Vokietijos seimo — Reichs
tag iki Hitlerio įėjimo gallon 
1933 m.

Pribuvęs į Jungtines Valsti
jas, Dr. Rosenfeld sakė prakal
bas, rašė ir visaip veikė aksti- 
nimui kovos prieš hitlerizmą.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

0FIC1ALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoft. unija tapo] 

Teief.: GR. 7-7553 
( 2539 Woodward Avenue DETROITE: į 602 1Iofmann Bldg< 

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Vardadienis
Neseniai sugrįžęs iš vetera

nų ligoninės, Amerikos Pilie
čių Kliubo bartenderis, Wal- 
teris Meiliūnas, antradienį, 28 
d. rugsėjo, mini savo vardu
ves.

Walteris sako, jei Kliubo 
gaspadorius Juozas Zakaraus
kas leis jam pasimainyti liuos- 
laikio dienomis — turėti liuos- 
laikį antradienį, vietoj regulia- 
rės polisio dienos pirmadienio, 
tai Walteris visiems į Kliubą 
atsilankiusiems savo draugams 
užfundysiąs.

Linksmų varduvių, Walteri.
Rep.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas « 
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

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

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

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

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

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

j UETUVIŠKAS KABARETAS
II STANLEY MISIŪNAS

|Y_Z4| SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

< <žr Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

7 / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
Z'f / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ \Jf 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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

HOiiioiiiaiiioiiisiiioiiioiiioiHoiiiaiiioinoHioiiioiiioiiioiiiaiHSiiisiiiūuioiitomoinoinsHins

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Aulcslnis $8.50 ir aukščiau.

Infcialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi modeminiai Žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

S-Jų kavalky setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
TeL Steer 2-2178 ATDABA VAKARAM
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