
ITALAI PASKELBĖ KABA NACIAM
KRISLAI

Draugas Apie Savo 
Bendradarbį.

Adv. Kai — “Bolševiką
Pastumdėlis.”

Tie Ponai Nedorus! . . .
Mūsą Poetai ir Ją Žygiai.

Rašo R. MIZARA

Chicagoje gyvena ir veikia 
plačiai žinomas advokatas 
Charles Kai. Kadaise jis buvo 
Cook apskrities (Čikagos) pro
kuroro padėjėju.

Kiek tai liečia lietuviškąjį 
gyvenimą, adv. Kai per ilgus 
metus buvo (ir tebėra) nepar
tinis žmogus. Ilgokai jis buvo 
Marijonų dienraščio Draugo 
bendradarbis, — per tą laik
rašti teikdavo žmonėms pata
rimų apie teises. Adv. Kai bu
vo dažnus lietuvių katalikų 
mitinguose kalbėtojas.

Bet štai įvyksta Pittsburgh o 
konferencija. Važiuoja jon ir 
adv. Kai, tikėdamasis, gal gi 
ten bus kas nors galima ir 
naudingo Lietuvai padaryti.

Deja, sugrįžta jis iš Pitts
burgh© skaudžiai nusivylęs. 
Nes Pittsburgho konferencijai 
viskas iš anksto buvo iškepta 
ir ant lėkštės uždrėbta. Ponai 
Šimutis su Grigaičiu pasakė 
suvažiavusiems dele gatams: 
“Smirdės jums ar kvepės, — 
ėskite, ką duodam!...”

Adv. Kai buvo vienas tų, 
kuris negalėjo smetoniško mi
šinio valgyti. Ir jis, sugrįžęs iš 
Pittsburgho, parašė Vilnyj 
(spal. 2 d.) ilgoką raportą, 
kritikuojantį tos konferencijos 
šaukėjus. Jis mano, kad tie 
šaukėjai skandališkai negra
žiai pasielgė, uždrausdami bet 
kam tarti žodį.

Ką dėl to Kal’ui atsako va
karykščias jo bičiulis, Drau
go redaktorius?

“Su bolševikų pastumdėliais 
nepolemizuojame . . .” (D-gas 
iš spal. 11 d.).

Ir ten pat Draugo redakto
rius adv. Kai išvadina “kvis- 
lingu,” “durnium,” “bolševikų 
pastumdėliu,” “išgama,” ir ki
tokiais būdvardžiais, kuriuos 
taip gražiai yra išmokę Hitle
rio garbintojai.

Šitaip atsimokama advoka
tui Kai — tik vakar buvusiam 
Draugo bendradarbiui, katali
kų švietėjui!

Už ką?
Už tai, kad advokatas Kai 

išdrįso tiesos žodį pasakyti. 
Kas šiandien stoja už tiesą, 
kas nesutinka su hitlerininkais, 
su smetonininkais, tas pp. Ši
mučiui, Grigaičiui ir Ko. — 
amžinai prakeiktas!

Kas būtų, jei tos rūšies su
tvėrimai kada nors 
valdytų ? !. . .

Lietuvą

Skaitytojas gal bus matęs 
pereito šešetadienio Laisvėje, 
kad Tarybų Sąjungoje tapo iš
versti rusų kalbon ir išleisti 
paskiromis laidomis geriausie
ji Liūdo Giros ir Salomėjos 
Neries kūriniai. Jų buvo išleis
ta jau ir pirmiau, bet mažiau.

Korsakas, straipsnio auto
rius, žymi, kad Liūdo Giros 
kūrinius rusų kalbon vertė “to
ki žymūs kalbininkai, kaip 
Kedrinas, Marras, Rumeris ir 
Brodskis.” O Salomėjos Ne
ries kūrinius vertė Marija Pe- 
trovič.

Pasirodo, jog yra Tarybų 
Sąjungoje kitataučių .rašytojų, 
mokančių gerai lietuvių kalbą 
ir pažįstančių lietuvio dvasią, 
nes poeziją ne bet kas gali iš
versti.

Tarybų Sąjungos kritikai la
bai gražiai Įvertino mūsų tau
tiečių kūrybą.

Baigdamas, Korsakas šitaip 
pastebi:

“SSSR valstybine leidykla
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ROOSEVELTAS ATREMIA 
PROPAGANDA KAI DĖL 

SIBIRO BAZIŲ

ANGLIJA IR AMERIKA NAUDOS PORTUGALU SALAS KARUI
Amerika, Anglija ir Sovietai 
Užgyrė Italijos Karo Paskel

bimą Prieš Vokietiją
London, spal. 13.— Itali

jos ministeris pirmininkas 
maršalas Badoglio paskelbė 
karą prieš Vokietiją ir šau
kė visus italus kovon prieš 
nacius.

Jis džiaugėsi, kad, paga
liau, visiškai sutraukyti 
pragaištingi Italijai ryšiai 
su vokiečiais. Sako: “Da
bar mes petys petin veik
liai kovosime kartu su savo 
draugais, su Jungtinėmis 
Valstijomis, Anglija ir Ru
sija prieš bendrąjį priešą.”

Maršalas Badoglio parei
škė, kad Italijos valdžia bus 
pertvarkyta demokratiniais 
pamatais ir į ją bus prii
mami visų partijų žmonės. 
0 po karo tai patys Italijos 
gyventojai išsirinks tokią

, SOVIETAI UŽIMA DIDESNIUS PLOTUS 
I VAKARUS NUO DNIEPRO UPĖS

London, spal. 13.— Sovie
tų kariuomenė dar paplati- 
no savo užimtus plotus va
kariniame Dniepro upės šo
ne į šiaurius ir pietus nuo 
Kijevo ir kitose vietose, 
kaip praneša Associated 
Press. Berlyno radijas sa
kė, kad rusai pradėjo nau
jas smarkias atakas į šiau
rius nuo Kijevo.

Maskva gavo žinių, jog 
vokiečiai sistematiškai de
gina ir sprogdina Kijevą, 
suprasdami, kad jie bus 
jo išmušti.

žygis Ties Jalta
Sovietiniai laivai per 

Azovo Jūrą nakties laiku 
iškėlė krantan raudonar
miečių būrius ties Jalta, 20 
mylių į pietų vakarus nuo 
Mariupolio. Iš lėktuvų taip 
pat nusileido grupės rau
donarmiečių į vokiečių už- 
nugarę toj srity j. Naciai 

iš

darė tris-kontr-atakas. Vi-lbimKus:
Kuomet Raudonoji Armi- 

jog Sovietai iš" čia ja paėmė Smolenską ir pa
žygiavo artyn Vitebsko, vo
kiečiai įsiveržėliai Lietuvoj 
pradėjo daryti “greitojo 
reikalo” žingsnius, būtent, 
jie dar smarkiau ėmė plėš
ti Lietuvos gyventojus ir 
jos turtus ir gabenti Vokie
tijon.
Grobia Lietuvių Istorines 
ir Kultūrines Brangenybes

Rugsėjo mėnesį Atvyko 
Lietuvon tūlas 
Greber, specialis 
nys Ribbentropo, 
jos užsienių reikalų minis
terio. Jis “apžiūrėjo” visus 
muzėjus ir kitas kultūrines 
įstaigas Vilniuje ir kituose

sos jos buvo atmuštos. Įžiū
rima, c _
rengiasi atakuot nacių ge

išleido 10,000 egzempliorių 
Liūdo Giros kūrinių ir 50,000 
egzempliorių Salomėjos Ne
ries. Tai dar niekad pirmiau 
nebuvo pasirodę šių poetų vei
kalai tokiose skaitlingose lai
dose net gimtojoj jų kalboj, 
kaip kad dabar rusiškame ver
time.”

Taip, yra kuo pasididžiuoti 
ir pasidžiaugti.

Man tai štai kas rūpi: Ka
da Amerikoje atsiras vertėjų, 
kurie galės išversti šitų, lietu
vių poetų kūrinius ir jais supa
žindinti Amerikos visuomenę 
su mūsų tautos kultūra, josios 
dvasia ?
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valdžią, kokia jiem patin
ka, kaip sakė Badoglio.

Washington, spalių 13.— 
Prezid. Rooseveltas, prem
jeras Stalinas ir Anglijos 
ministeris pirminiu. Churh- 
illas pasirašė bendrą pa
reiškimą, kuriuom užgyrė 
Italijos išstojimą karan 
prieš Vokietiją ir priėmė ją 
į bendrus kovotojus.

Jų pareiškimas, tačiau, 
sako, jog šiuo tarpu bus ga
lioje sąlygos, kuriomis Ita
lija pirmiau pasidavė Tal
kininkams. O karą laimė
jus bus pasitarimais nusta
tyta, kokių lengvatų Itali
jai duoti. Tos lengvatos 
žymia dalim priklausys nuo 
italų karinių žygių prieš 
nacius.

ležinkelį einantį tarp Seva
stopolio (Krime) ir Dnie- 
propetrovsko.
Ištaškė Nacių Pastangas
Kijevo fronte Raudonoji 

(Tąsa 5-me pusi.)

Kijevą Vokiečiai 
Tikrai Degina

Maskva, spal. 13.—Sovie
tų kariuomenės vadai patys 
matė, kaip naciai degina 
Kijevo namus ir istorinius 
rūmus. Raudonarmiečių 
komandieriai gali pasakyt 
net, kuriose Kijevo gatvėse 
vokiečiai pleškina įvairius 
pastatus.

“GREITIEJI” HITLERININKŲ ŽINGSNIAI LIETUVOJE
Maskva. — Rašo Jonas

daktaras 
pasiunti- 
Vokieti-

Washington.—Prez. Roo
seveltas antradienį, besikal
bėdamas su laikraščių at
stovais, peikė tuos senato
rius, kurie reikalavo, kad 
Sovietai duotų naudot Sibi
ro lėktuvų aikštes Ameri
kai prieš Japoniją.

Tuom ypač išsišoko sena
torius H. C. Lodge, nupasa
kodamas, kad, girdi, būtų 
sutaupyta milionas ameri
kiečių gyvybių, jeigu Sovie
tai leistų Amerikai veikt iš 
Sibiro bazių prieš Japoniją.

Prezidentas užreiškė, kad 
Sovietai turi pilnai darbo 
mušdami vokiečius, 
jie leistų Amerikai 
Sibiro aikštes, tai 
japonai užpultų Sovietus. 
Rooseveltas padarė dat ši
tokias pastabas:

Na, jeigu mes gauname

O jeigu 
naudot 
dar ir

Susirinkę Maskvon Talkininkai 
N e svarsty s Baltijo Kraštų 

Klausimo. — Užreiškia Pravda
Maskva, spalių 13.— Kai 

sueis į pasitarimus Mask
voj užsieniniai Amerikos ir 
Anglijos ministerial su Mo
lotovu, Sovietų užsienio rei
kalų komisaru, ten visai ne
bus svarstoma Balti j o kra
štų ar jų konstitucijų klau
simas,— užreiškė Pravda, 
Sovietų Komunistų Parti
jos laikraštis savo redakci
niame straipsnyje.

Klaidą daro tie ameriki
niai laikraščiai, kurie pasa
koja, būk toj sueigoj tarp 
C. Hullo, Amerikos valsty
bės sekretoriaus (užsienių 
ministerio), Edeno, užsie
ninio Anglijos ministerio, 

miestuose. Ir jau išvežta 
Vokietijon brangiausi lie
tuvių kultūros palaikai ir 
paminklai. Juos grobdami, 
naciai sakė, kad j ieškosiu 
istorinių dokumentų apie 
vokiečius. Vien tik iš Vil
niaus buvo išvežta du va
gonai kultūrinių brangeny
bių.

Hitlerininkai išplėšė ir 
Vokietijon išgabeno svar
biąsias knygas ir rankraš
čius iš Vilniaus Universite
to knygyno, iš Kauno ku
nigų seminarijos; iš Kaupo 
uždaryto universiteto, iš 
Pažaislio, Šiaulių ir Kre
tingos vienuolynų, iš Auš
ros Muzėjaus ir kitų įstai
gų. Tarp kitko, vokiečiai 
užgrobė ir išsivežė senuo
sius žemlapius ir garsių už- 

o

teisę veikt iš Sibiro bazių 
—ką mes visų pirma turė
tume daryti? Mes turėtu
me siųsti. ten savo kariuo
menę, darbininkus ir reik
menis. Japonai stengtųsi 
užkirsti tam kelią. Jie įsi
veržtų į Sibirą, ar ne? O 
rusai turėtų priešintis.

Na, o jeigu rusai nėra 
pasiruošę kariaut su Japo
nija? Ar jūs ir aš galėtu
me atsistoti ir pasakyti, 
kad bendrais karo strategi
jos sumetimais, 'Rusija da
bar turėtų eit ir kariaut 
prieš Japoniją?

Prez. Rooseveltas pabrė
žė, kaip sunku būtų prista
tyt amerikinėms jėgoms 
reikmenų Sibire, ir taipgi 
pastatė klausimą: Ar ame
rikiečiai galėtų nuo japonų 
apginti savo naudojamas 
bazes Sibire?

ir Molotovo, Sovietų užsie
ninio komisaro, būsią kal
bama apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos, — 
sako Pravda.

Kaip Californijos klausi
mas nebus keliamas toje 
konferencijoje, lygiai taip 
ir Baltijo kraštų likimas 
nebus joje kliudomas, pa
stebi Pravda ir pabrėžia, 
kad susirinkę Maskvoj 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Sovietų įgaliotiniai 
svarbiausiai spręs, kaip 
greičiausiai sunaikint Vo
kietijos jėgas ir kuo trum
piausiu laiku baigt karą.

sieninių artistų tapytus pa
veikslus.

Beširdis Lietuvos Miškų 
Naikinimas

Vokiečiai okupantai taip 
pat daro “greitojo reikalo” 
žingsnius, urmu kirsdami 
Lietuvos miškus ir siųsda
mi Vokietijon medžius. Jie 
rekrutavo 40 tūkstančių lie
tuvių, daugiausiai tiesiog iš 
ūkių ir laukų, kuomet žmo
nės rinko mizemą šiemeti
nį derlių. Juos naciai pa
siuntė į miškus, kaip medžių 
kirtikus. Vien iš Panevėžio 
ir artimosios apylinkės bu
vo verstinai pasiųsta 15,000 
lietuvių į miškus. Vokiečiai 
naudoja ir daug sovietinių 
imtinių tiems darbams, 
ypač medžiams krauti į va-

Talkininkai Turės Svarbią 
Poziciją Azorų Salose 

Prieš Nacių Submarinus
London.— Prašant ang

lų valdžiai, Portugalija lei
do Anglijai, Amerikai ir ki
toms Jungtinėms Tautoms 
naudot portugalų Azorų sa
las kariniams tikslams. Lei
dimas duotas visų pirma 
Anglijai, pagal senovinę 
draugingumo sutartį tarp 
Portugalijos ir Anglijos.

Jau atplaukė kariniai an
glų laivai į Azorus, atga
bendami savo kariuomenės, 
lėktuvų ir lakūnų.

Anglija ir Jungtinės Val
stijos su savo submarinais, 
karo laivais ir lėktuvais 
veiks iš tų salų prieš nacių 
submarinus vidurinėje At
lanto Vandenyno dalyje, 
kur jie užpuldinėja Jungti
nių Valstijų ir Anglijos lai
vus, plaukiančius tarp tų 
dviejų kraštų ir į Pietinę 
Ameriką, į Afriką vei Vi
duržemio Jūrą.

Devynios portugalų Azo-

ARGENTINOS VALDŽIA RUOŠIASI IŠSTOT 
PRIES VOKIETIJĄ IR JAPONIJĄ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Iš visai patikimų šaltinių 
sužinota, jog Argentinos 
valdžia ruošiasi sutraukyt 
diplomatijos ryšius su Vo
kietija ir Japonija. •

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Cordell 
Hull, savo kelionėje Mask
von staptelėjęs Brazilijoj, 
kalbėjosi su to krašto už
sienių reikalų ministeriu 
Oswaldu Aranha ir, su
prantama, palietė klausimą 
dėlei Argentinos išstojimo 
prieš fašistinę Ašį.

gonus. Visi traukiniai, ku
rie tušti grįžta iš fronto, 
tai Lietuvoj prikraunami 
medžių ir durpių ir siun-

(Tąsa 5-me pus.)

Amerikiečiai Nubloškė 
Nacius dar 10 Myl.
Alžyras, spal. 13.— Ame

rikos kariuomenė, prasiver
žus per Calore upės liniją, 
nubloškė nacius 10 mylių 
atgal, ir užėmė San Croce 
miestą, iš kurio amerikinės 
kanuolės jau pasiekia svar
bųjį vieškelį skersai Itali
jos, tarp Neapolio ir Ter- 
moli. Iš dabartinių pozici
jų jie stato pavojun visą 
Vokiečių Volturno upės 
fronto šoną.

rų salos randasi 400 ketvir
tainių mylių vandens plote. 
Nuo jų yra 1,400 mylių į 
Angliją, 2,300 mylių į New 
Yorką, 900 mylių į Afriką, 
apie 1,700 mylių į Kanadą 
ir 780 mylių į Lisboną, Por
tugalijos sostinę.

Suprantama, jog Portu
galija taip pat leis Jungti
nėms Valstijoms ir Angli
jai naudotis Cape Verde sa
lomis, tarp Afrikos ir Pie
tinės Amerikos.

Lisbon. — Portugalijos 
ministeris pirmininkas Sa
lazar pareiškė, kad jo kraš
tas ir toliau pasiryžęs lai
kytis v bepusiškumo (vengt 
karo), nors ir leidžia Tal
kininkam naudoti Azorų 
salas.

(Portugalija yra 35,490 
ketvirtainių mylių šalis su 
virš šešiais milionais gy
ventojų, tarp Ispanijos ir 
Atlanto Vandenyno.)

Brazilija jau kuris laikas 
stengiasi paveikt Argenti
nos valdžią, kad sutrauky
tų ryšius su Japonija ir Vo
kietija, kaip kad yra pada
rę kiti Pietinės ir Centrali- 
nės Amerikos kraštai. To 
kartotinai reikalavo ir de
mokratiniai Argentinos 
laikraščiai, Prensa, Nacion 
ir kiti.

Lietuvių Programa 
Iš Maskvos Radijo

ir šeštadieniais, kai 
vai. vakare Eastern 
Time (Niujorko lai- 
iš didžiulės Maskvos

Pirmadieniais, trečiadie
niais 
7:45 
War 
ku) 
radijo stoties duodama lie
tuviška programa, kuri ga
lima girdėti ir Amerikoje. 
Atsukite savo radijo priim
tuvą ant Short Wave kylo- 
ciklai: 11,948, banga: 25,11.

Kurie turite gerus radijo 
priimtuvus, ypačiai mažes
niuose miestuose bei fer
mose, tie galite lengvai gir
dėti. Pabandykite. Ką gir
dėsite, pranokite spaudai.

Aštuntoji Anglų armija 
pažygiavo, pirmyn dar ke
turias mylias ir užėmė Bo- 
nefro ir St. Elia miestelius, 
rytiniame Italijos pajūrio 
ruožte.
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“Litewscy Zdrajcy...”
Lenkų savaitraštis Passaic Nowiny 

(iŠ spal. 8 d.) spausdina žinių agentūros 
ONA pranešimą iš Londono apie lietu
viškus hitlerininkus Lietuvoje. Žiniai 
antraštę savaitraštis uždėjo tokią: “Li
tewscy Ždrajcy Kooperują z Nazistows- 
kimi Okupantami” (Lietuviškieji išdavi
kai. bendradarbiauja su naciškais oku
pantais).

Žinios turinys gi yra tokis:
“Neseniai į Vilnių sugrįžo iš Vokieti

jos pirma lietuvių darbininkų grupė. 
Lietuviškieji viršylos suorganizavo tiems 
darbininkams iškilmingą pasitikimą, ku
riame, tarp kitų, dalyvavo lietuvis Vil
niaus burmistras pulk. Dabulevičius. Sa
vo kalboje Dabulevičius pareiškė, kad, 
savaimi suprantama, jog darbininkai no
rėtų pasilikti namieje, savo šalyje, ta
čiau karas reikalauja, kad jie būtų ten, 
kur jiems įsakyta. “Juo daugiau kiek
vienas prisidės prie darbo—sakė burmis
tras — tuo greičiau bus pasiekta per
galė.”

“Dviejų metų dienraščio “Naujoji Lie
tuva” sukakties proga buvo suruoštas 
banketas Vilniuje, kuriame dalyvavo pa
skirtas vokietis Vilniaus miestui komi
saras Hingst. Laikraščio redaktorius B. 
Tiškus savo kalboje pareiškė, jog “spau
da yra galingas karo ginklas.”.

“Iškilmėje grąžinimo savininkams jų 
(buvusių) įmonių Kaune, miesto burmis
tras Kenstavičius pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė, kad lietuviai dėkingi vokie
čiams už “išlaisvinimą” šalies ir sugrą
žinimą privatinės nuosavybės, ir ant to
liau lietuviai bendradarbiaus su vokie
čiais karo pastangose.”

Reikia pripažinti, kad lenkų savait
raštis turi pilną teisę Dabulevičius, Tiš
kus, Kenstavičius ir kitus niekšus va
dinti “zdrajcomis.” Jie verti aštresnių 
pavadinimų, jei tokių galima būtų rasti. 
Jie yra lietuvių tautos išdavikai pilnoje 
to žodžio prasmėje. Mes tokius niekšus 
smerkėme ir tebesmerkiame. Tiesa, mū
sų tautos nelaimei, yra ir pas mus, Ame
rikoje laikraščių ir individualų ir laik
raščių redaktorių, kurie juos garbina, 
kurie tuos niekšus vadina Lietuvos pat
riotais. Bet dėl to nėra kalta lietuvių 
tauta. Niekšų, išdavikų buvo kiekvie
noje tautoje ir bus.

Ta pačia proga mes norime atkreipti 
lenkų savaitraščio dėmesį į du faktu: to
kių niekšų yra ir lenkų tautoje, sunkiai 
kenčiančioje hitlerininkų okupaciją. 
Amerikoje taipgi yra tokių lenkų, kurie 
eina išvien su lietuviškais judošiais, gar
binančiais Tiškus, Dabulevičius, Kensta
vičius ir kitus lietuvių tautos išdavikus. 
Visi jie susiuosto ir susitaria vienu pa
grindiniu klausimu: Tarybų Sąjungai 
šmeižti — kraštui, kurio Raudonoji Ar
mija taip smarkiai muša lenkų ir lietu
vių tautos priešus, hitlerininkus, ir jų 
agentus. , *

Mes kovojame prieš lietuviškuosius 
lietuvių tautės neprietelius. Būtų gerai, 
kad lenkų savaitraščio redakcija pradė
tų griežtą kovą prieš savo tautos neprie
telius, tarnaujančius Hitleriui ir hitle
rininkams.

Pataisyt “Istorinį Klaidą”
Prezidėntas Rooseveltas ragina USA 

kongresą atitaisyti istorinę klaidą — pa
naikinti įstatymą, draudžiantį chinie- 
čiams įvažiuoti į šią šalį ir, natūraliza
cijos keliu, patapti šio krašto piliečiais, 
panašiai, kaip patampa kitų tautybių 
žmonės.

Ši istorinė klaicįa buvo padaryta 1882 
metais. Tuomet buvo nutarta neįsileisti 
į Jungtines Valstijas nei vieno chiniečio. 
Jeigu chiniečių visvien Amerikon atvyk
davo, tai jie atvykdavo nelegaliu būdu, 
čia apsigyvendavo ir jų vaikai, gimę 
Amerikoje, patapdavo piliečiais.

Prezidentas ragina kongresą pastaty
ti chiniečius lygiais su kitomis tautomis, 
einant tuo įstatymu, kuris buvo išleis
tas 1920 metais. Būtent, prezidentas 
mano, kad chiniečiams reikia pritaikyti 
kvota, kaip ir kitoms tautoms— kvota, 
nustatanti jų metinį įvažiavimo ir apsi
gyvenimo skaičių.

Be abejo, dėl tokio savo žygio prezi
dentas Rooseveltas susilauks gražaus 
pritarimo ne tik iš Chinijos, bet ir Ame
rikos visuomenės, kuri ilgai kreivakiavo 
į tuos “chiniečių išskyrimo* įstatus” 
(Chinese exclusion laws). Toki įstaty
mai žemino ne tik darbinguosius, malo
nius, kuklius ir padorius chiniečius, — 
jie daugiau žemino patį mūsų kraštą.

Prasidėjus karui, užpuolus japonams 
ant Amerikos, Chinija šiandien yra mū
sų talkininkė, yra viena geriausiųjų 
Jungtinių Tautų, drąsiai kovojančių 
prieš japoniškus plėšikus, prieš mūsų 
priešą. Akyregyj to, mes dar vis tebe
turime įstatymus, draudžiančius chinie
čiams pas mus atvykti apsigyventi. Ja
ponai tą viską moka gudriai panaudoti 
propagandai tarp chiniečių prieš Ameri
ką. Kai šie “chiniečių išskyrimo įstaty
mai” bus panaikinti, tai iš japonų plėši
kų nagų išspruks vienas didelis propa
gandos įrankis. v į

Tiesa, jei prezidento patarimas bus iš
klausytas ir tasai “išskyrimo įstatymas0 
panaikintas, visvien, pagal dabartines 
kvotas, chiniečių į Ameriką nedaug ga
lės atvykti — tik apie 100 asmenų. Bet 
ne tame čia dalykas. Dalykas tame, kad 
chiniečiai bus pripažinti lygiais kitoms 
tautoms.

Taigi mes nuoširdžiai ir garsiai pasi
sakome: toji istorinė klaida kuoveikiau- 
siai turi būti atitaisyta!

Gražiai Aukščiausias Teismas 
Pasirodė

Po to, kai Aukščiausias šalies Teismas 
nusprendė Šneidermano (William Schnei
derman) byloje, kad komunistas gali pa
tapti ir būti Jungtinių Valstijų piliečiu, 
tai justicijos departmentas, vadovybėje 
prokuroro Biddle, išnaujo apeliavo, pra
šydamas, kad byla būtų persvarstyta. 
Mr. Biddle, matyt, dar tikėjosi, kad 
Aukščiausias Teismas, persvarstęs iš- 
naujo Šneidermano bylą, padarys tokį 
sprendimą, kokio nori jis, Mr. Biddle.

Tačiau Aukščiausias Teismas (pereitą 
pirmadienį) pareiškė,, kad jis, sykį savo 
žodį taręs, daugiau tos bylos nesvarstys.

Atrodo, kad tūo reikalu, vadinasi, 
daugiau justicijos departihentas teismų 
“nebaderiuos” po to, kada Aukščiausias 
Teismas šitaip nutarė. Tą viską tėhka 
skaityti dideliu Amerikos žmonių laimė
jimu.

ko su narių duoklėmis?
Virš ihihėtų kbopų draugai

6-to Apskričio Kuopos malonioj padėtyj. Philadelphi- 
jos didžiulėj 10 kuopoj dar 
yra 23 nariai nemokėję duok
les už šiuos metus.

vai

Noriu nors trumpai primin
ti Literatūtos Draugijos 6-to 
apskričio kuopoms apie jų sto
vį. Jau netoli lapkričio 7 die
na, kurioj įvyks mėsų apskri- 

konferencija. Kuopų atsio- 
tiirės išduoti raportus iš

savo kUdpų VėlklOS ir stovio, 
tai aišku, kad atstovai jausis 
daug geriau išduodami prane
šimą, jei ji) kuopos bus gera
me stovyje.

Centro Komiteto praneši
mas rodo, kad tūlos kilpos 
mūs# apskrityje dar yra hfe-

Kas Ką Rašo ir Sako

Eastone, 13 klibpoj dar yfa 
6 skblinfei; Chestferyj; 30 kiib- 
pbj *— 7 skolingi; Phila; 141 
kuopoj dar 17 ndrii) skolingų; 
Phila.-Frankforto kUbpa dar 
visai nemokėjus. Nfegaliu žinb- 
ti, kas su ta kuopa pasidarė, 
buvau jos susirinkime, tada 
patėriiijau, kad apie 5 nariai 
duoklės Susimokėjo, o centle 
dab nei vieno nėra prisiųstos. 
Klausiu valdybos:' kaSAtslti-

ir draUgės, bandykite pasidar
buoti iki būsimos konferenci
jos, kad jūsų kuopa būtų ge
riausiame stovyjė^ Atlikę savo 
pdreigą, jūs patys jausitės 
daug geriau ir padėsite Centro 
Komitetui literatūros leidime.

Pilnai kuopos pasimokėję 
yra Burlingtone 98-B; Camde- 
ne 133, Gibbstowne 15-A; Bal- 
timorėj 25 ir Trentonė. — 209 
kuopos, kaip tai gražu, kad 
šios kūbpbš jau pilnai pašimb- 
keję ir nėtūri skolingų hafių. 
Visi dėkime paslankų, khd iki 
konferencijai Višoš ktibpos bū
tų; gefafne stovyje.. • J;

ApskriČlb 'Sekretorius.-

PRIEŠTARAUJA PATYS 
SAU, TEBEGĄSDINA

SENU BAUBU
Jeigu jiė nevaldys Lietu

vos; tai bereikia nė Lietūs 
voš! Toks dabar yra bbari; 
duolys politikos tų, kurie 
sudaro ir rėtnia AmerįkoS" 
Lietuvių Tarybą. Jiė <susi^ 
rinko Pittsburghe ir nuta
rė: arba Lietuvon sugrįš 
senasai režimas, arba .nebe
bus, Lietuvos. Jie renka au
kas neva Lietuvos reika
lams, bet jeigu po karo Lie
tuva bus socialistinė, o ne 
smetoninė, jie tuos pinigus 
sunaudos čionai savo reika
lams. Lietuvos žmonės 
jiems rūpės tik tiek, kiek 
jie duosis ponams išnaudo
ti. Jie nepripažįsta, kad 
Lietuva gali būti nepriklau
soma ir be ponų, laisva ir 
be išnaudotojų. Jų suprati
mu, Lietuva gali būti nepri
klausoma tik tada, kada jo
je viešpatauja kapitalisti
nis režimas.

Bet kaip šitokią Lietuvą 
atsiekti, kuomet kasdien 
prie Pabaltos artėja Rau
donoj i Armija?

Jie turį vieną viltį, bū
tent, kad Amerika ir Ang
lija jiems Lietuvą padova
nos. Ištiesų, visas šis karas 
dabar eina, jų supratimu, 
ne už hitlerinės Vokietijos 
ir Japonijos nugalėjimą, 
bet Už “pažebojimą” Sovie
tų Sąjungos. Tokia strate
gija dabar esą paremti visi 
talkininkų kariniai žygiai.

Visą šitą filozofiją labai 
“gudriai” išdėsto So. Bosto
no Darbininkas. Chicagos 
Draugas su pasigėrėjimu 
tokį Darbininko redaktorių 
protą užgiria.

Darbininkas gi dėsto ši
taip:

“Dalykas toks, kad ali- 
jantai rūpinasi ne tik karo 
laimėjimu, bet ir numato vi
sas sunkenybes, su kuriomis 
teks susidurti tvarkant poka
rinius tautų santykius. Tai
kos konferencijoj jie nori 
turėt savo rankose stambių 
kozyrių, būtent, Vidurinę 
Europą, kurią siekia okupuo
ti pirmiau, negu Raudonoji 
Armija ten įsibraus. Užėmę 
Vidurinę Europą, įimant ir 
Pabaltos kraštą, Amerika ir 
Anglija sėdės ant tvirtos kė
dės ir su realistiniais Sovie
tų vadais galės realistiškai 
pasikalbėti. Sovietų šulai 
puikiai tai supranta. Jiems 
verkiant reikalingas atviras į 
Vokietiją kelias, kad galėtų 
ten įsteigti sovietiškąją vy
riausybę. Gi jėi, šiaip taip 
prisiyrę iki Lenkijos sienų, 
bolševikai ras tenai įsikūru
sius anglus ir amerikiečius, 
tai jų pastangos įvykdyti pa
saulinę revoliuciją bus vėl 
niekais nuėjusios. Reikės iš 
naujo kurti tai, kas per 25 
metus šū tiekiu aukų, pasi
šventimo ir skurdo buvo su
kurta. Teks arba atsižadėti 
komunižmo, arba vėl imtis 
ant savb pečių nepakeliamą 
naštą — tempt bolševistinės 
diktatūros, jungą, pasauliui 
ne tik nepritariant, bet ir ne
prietelingai nusistačius. Dėl
to bolševikai taip primygti
nai antrojo fronto reikalau
ja. ftod'os, Italijoj einančios 
kautynės puikiai tarnauja ru
sų intėresaftis, nėš Vokie
čiams ištraukus gėriaūšius 
karibofneiiėš dalihiuš į Itali
jos frontą, Raudohoji Armija 
gali žygiuoti pirmyn. Tik 
džiaūgkis ir proga naudokis. 
Bet ne; Sovietams to neužten- 
ka> Ne tik neužtenka, bet 
dar ir kenkia. Tai supainioja 
jų planus, jie norėtų; kad 
anierikiečiai ir anglai toliau 
kili* nuo Balkanų kovotų, il- 
ginil užtluktij ir ji'etns, Š’d- 
tieUihš; diiotų pMtahkattiai

laiko užimti Balkanus,. Vepg'- 
riją, Lenkiją,1 Lietuvą, • Lat
viją ir Estiją!” ■ ’
Af žino Darbininko rfe- 

d&ktoriai,’ ką jie teškia? 
AiŠkd, kad nežino. Ras sa
kinys,1 tai prieštaravimas. 
Pažvelgsi žmogus į žėmlapį 
įri pamatysi, kad visa ši 
Darbihihkb fildzofija yra 
gryniausia beprotystė.

Jeigu Sbvie tartis rūpėtų 
nė Hitlerio nugalėjimas, bet 
Amerikos ir Anglijos laiky
mas kuo toliausia nuo Pa
baltos, arba Lenkijos, arba 
Vokietijos; tai jie kaip -tik 
it. džiaugtųsi, kaį jo/3 ka
riauja Italijoje ir nektidarb 
antro fronto kur norš ar-' 
čiau. Tuo tempu, kokiu da
bar talkininkų jėgos eina, 
Italijos, imtų keletą metų 
pasiekti Pabaltę. Sovietai 
reikalauja antro fronto 
Francuzijoje arba Belgijoje 
kaip tik arčiau prie Vokie
tijos, kad Vokietija būtų ar
timiausiu laiku nugalėta.

Darbininkas teigia, kad 
Amerika ir Anglija nori 
pirma pasiekti Lenkijos- 
Sovietų rubežius, rtegu 
Raudonoji Armija, ir todėl, 
žinoma, vietoj atidaryti 
frontą kur nors arčiau prie 
Vokietijos, atidarė Italijoje, 
iš ten eis' gal į Balkanus, o 
iš Balkanų atžygiuos prie 
Lenkijos ir tiesiai į Pabal
tę. Betgi tas pats žemlapis 
parodys, kad Raudonoji Ar
mija randasi nuo Lenkijos 
tiktai už poros šimtų mylių, 
tuo tarpu nuo Neapolio, I- 
talijoj, kur dabar randasi 
Amerikos ir Anglijos armi
jos; iki Varšavos bus dau
giau kaip tukstantįs mylių, 
o iki Lietuyos apie dvylika 
šimtų mylių! Darbininko 
redaktoriaus *s u g a d intu 
protu, kokiu nors stebuklu 
per keletą dienų ar savai
čių amerikiečiai ir anglai 
atsidurs tarpe Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos, arba tar
pę Sovietų Sąjungos ir Pa
kaitės, ir kuomet Raudono
ji Armija pasieks Varšuvą 
arba Kauną; ten jau ras se
niai gerai įšidrūtinusius a- 
merikiečius ir anglus. Tada, 
žinoma, Rooseveltas ir 
Churchillis turės savo ran
kose stambių kozyrų, o Sta
linui tebus likę dviakės!

Argi tas neparodo, kad 
Darbininko redaktoriaus 
proto aparatas yra visai pa
šlijęs?. Argi žmogus, būda- 
rtias pilnam prote> šitokias 
nesąmones bei kontradikci- 
jas rašytų? Argi jis norė
tų save viso svieto akyse 
ant juoko pasistatyti?

Kas liečia DUrbinirtko sa
paliojimą, kad Sovietai sie
kią kelio į Vokietiją tam, 
kad ją suso vie tizubti, arba 
kad paskui galėtų vesti pa^ 
saulinę revoliuciją, tai nie
kas kitas, kaip nacių propa
ganda. Kaip tik šituo bau
bu naciai grūmoja visam 
pasauliui. Per tūlą laiką 
jiems pavyko daug žmonių 
apgauti' Jie rėmė Hitlerį. 
Jie paaukojo jam tautas. 
Jie pagimdo Munichą. Bet 
dabar tai Hitlerio apgavys
tei tiki tiktai Hitlerio agen
tai. Tiktai Hitlerio pastum
dėliai šiandien šinkuoja tar
pe lietuvių 'šitą nacių pro7 
pagahdą ir šituo būdu Sten
giasi padėti hitlerižrtiui-fa- 
šizmui išsigelbėti hub pra
žūties.

Australai daf pažygiavb 
pirmyn feliilū upės klonyj, 
JtejBjbj (jruiiiėjbj.

Tai Hillburn, N. Y. juodveidžiai vaikai ir jų tėvdi, 
apie kuriuos tiek buvo spaudoje rašyta. Čia jie trau
kia į teišmabutj, kur tėvai buvo nubausti pasimokėti 
po $10 kiekvienas, kam jie atsisakė leisti vaikus Se- 
ribn, griūvattčion mokykloh, kuomet ten pat yra £ra- 
ži, naują mokykla.
r—----- --------------------------------------------------------------------------------

Naminiame Fronte
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KAIP GAUTI KARO RA- 
CIONAVtMO KNYGELĘ 

No. 4
Karo racionavimo knyge

lė No. 4 bus visuomenei iš
dalinta tarp pirmadienio, 
spalių 18 d., ir šeštadienio, 
spalių 30. Tiksli data ir tos 
knygelės išdalinimo vieta 
bus paskelbtos per jūsų 
apylinkės laikraščius ir ra
dijo stotis.
Lauk šio svarbaus prane

šimo!
Karo racionavimo knyge

lė No. 4 nebus siunčiama. 
Kad gauti šią naująją ra
cionavimo knygelę, reikės 
vienam šeimos (gyvenan
čios vienu adresu) nariui 
asmeniškai atvykti regist
racijos vieton. Daugumoje 
vietų registracijos centrams 
bus naudojamos mokyklos.’

Valgantieji namuose ka
ro tarnybos nariai turės to
kią pat tvarką kaip civiliai, 
išpildyti prašymus dėl gavi
mo racionavimo knygelės 
No. 4.

Eidami į -registracijos 
vietą, pasiimkite su savim 
visų šeimos narių karo ra
cionavimo knygeles No. 3. 
Kiekvienai No. 4 racionavi
mo knygelei Karo Kainų ir 
Racionavimo Įstaiga turi 
patvirtinti knygelę No. 3.

Registracijos vietoje pra
šytojas tūrės išpildyti labai 
paprastą artketą (aplikaci
ją), pateikdamas kiekvieno 
asmens, kūriam išimama 
knygelė N6k 4, vardą, am
žių ir lytį.
LAIKYKIS SAVO DA- 

BARTINlO DARBO, 
JEIGU JIS KARUI 

NAUDINGAS
Po Pearl Harbor įvykių, 

Amerikos vytai it rtioterys 
industrijos įrankiais sukū
rė gamybos stebuklą — ste
buklą, kuriam dabar atsi- 
dekbja Juhgtinių Tautų lai
mėj irtiai. Mūsų kovojančių 
jėgų pasisekimas visuomet 
priklausė nuo pastovaus pa
būklų pristatyhib, — geres
nių ik daugiau, rtei kad mū
sų priešai gali pasigaminti.

Bet mes neturime užmir
šti, kad karas dar toli gra
žu nėra baigtas. Didieji 
mūšiai dar prieš akis. Štai 
dėlko mes, namie likusieji; 
turime laikytis mūsų gyvy
binių kari), ir lygiai svar
bių civilinės gamyboj dar
bų.

Keitimas darbų reiškia 
sugaištą laiką karo gamy
bai; Sugaištą laiką mokan
tis naujo darbo; sugaištą 
laikį jiėškant senajam dar
bui- pakaitos. Štai del- 
ko jūs turite laikytis prie

darbo, kurį dirbate, nežiū- 
rint kaip mažas jis bebūtų, 
jeigu tik naudingas karo 
pastangoms. Laikykitės 
prie jo, kol pergalė laimė
ta!

PAGELBĖK VYRAMS
KOVOS FRONTE, TAU

PYDAMAS NAMŲ 
FRONTE

Mūsų militariniai vadai 
pareiškė, kad didžioji ofen- 
syva prieš mūsų priešus 1 
jau prasidėjo. Žinios iš j 
daugelio kovos frontų rodo, 
kad atakos tempas greitėja. 
Tai reiškia, kad mūsų namų 
fronte tempas taip pat turi 
didėti.

Tai reiškia, kad mes tu- j 
rime didinti orlaivių, tan
kų, laivų ir ginklų gamybą. 
Kad to atsiektumėm, turi- . 
me taupyti mūsų darbo jė- 
gas, kurą, medžiagą, įran
kius.

Kiekvienas namas ir 
kiekviena bižnio įstaiga A- 
merikoj gali ir turi daly
vauti šioje programoje. 
Kiekvienas, kad ir mažas, 
taupymas yra svarbus tau
pymas.

Mes turime taupyti mūsų 
aliejų, anglis, gazą, elektrą, 
vandenį ir pervežimo bei * 
susisiekimo priemones.

Šių svarbių dalykų tau
pymu paremsime mūsų jė
gas karo fronte.
Spalių 15 Yra Paskutinė

Diena Išsiųsti Kalėdų 
Siuntinius Vyrams 

Karo Tarnyboje
Karo Departmentas pa

reiškė, kad spalių 15 diena 
yra paskutinė diena išsiųsti 
Kalėdų siuntinius vyrams 
karo tarnyboje užjūryje ir 
dėlto ragina tuos, kurie dar 
neišsiuntė, neatidėliojant 
siųsti.

Karo Departmentas pra
šo kooperuoti ir nepraleisti 
termino, kadangi šių metų 
Kalėdų siuntinių užjūrin 
skaičius yra didžiausias, 
koks bet kada yra buvęs, 
ar tai karo ar taikos metu.

Karo pašto įstaigų valdi
ninkai prašo, kad daiktai, 
skiriami užjūrin, būtų tin
kamai įpakuoti į stiprias 
dėžes ir stipriai įvynioti, 
kad siuntinys išlaikytų ne
subiręs ilgoje ir sunkioje 
kelionėje.

Kadangi kiekvienas siun
tinys turės būti tikrinamas, 
tai delsimai persiuntimuo
se gali būti surtiažiriti, su
pakavus taip, kad siuntinys 
lengvai galėtų būti atidaro
mas inspekcijai.

ižuiI'  ......... .. HĮ’» iVffli
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UŽ LIETUVOS LAISVE Izvestij

RUOŠIAMA IR ŠVIETIMAS LIETUVIŠKO 
JAUNIMO SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kiekvienas iš Tarybų Lie
tuvos evakuavęsis jaunuo
lis nekantriai laukia tos die
nos, kada bus sutriuškinta 
plėšrioji Hitlerio armija ir 
atsidarys kelias grįžti į 
gimtąjį kraštą. Laukdamas 
šios džiaugsmingos dienos 
kiekvienas jaunuolis turi vi
suomet atsiminti, kad jo 
laukia dideli uždaviniai — 
hitlerininkų sugriauto gim
tojo krašto atstatymas. 
Tam didžiajam ir garbin
gam darbui reikia visomis 
jėgomis ruoštis jau dabar.

K i e k v i e no užnugaryje 
esančio jaunuolio pareiga, 
kur jis bedirbtų — kolek
tyviam ar tarybiniam ūky
je, mokykloje ar universi
tete, fabrike ar įstaigoje — 
yra ne tik dirbti šiandien 
visomis jėgomis, bet ir 
stengtis įgyti ko daugiau 
žinių ir praktikos, kad vė
liau galėtų suteikti ko dau
giau naudos išvaduotai Lie
tuvai..

Reikia pripažinti, kad, ap
skritai, evakuotasis Lietu
vos jaunimas gerai mokosi, 
sąžiningai dirba, prisideda 
prie užnugario stiprinimo ir 
pergalės priartinimo, sten
giasi ko produktingiau iš
naudoti laiką. Tačiau vie
nur kitur atsiranda ir to
kių, kurie į nurodytus už
davinius žiūri lengvabūdiš
kai, nesupranta ar nenori 
suprasti Partijos ir Vyriau
sybės daromų pastangų su
daryti palankiausias saly-' 
gas mokslui ir darbui, sten
giasi visur lengvai praeiti 
ir, susidūrę su sunkumais, 
iš karto netenka ištvermės.

Štai, viena Omsko stu
dentė, baigusi mokslą ir li
kusi ten praktikos darbui, 
susidūrusi su pirmaisiais 
sunkumais, iš karto prade
da galvoti apie persikėlimą 
į kitą sritį, aiškindama, ne
va, kad dabartinis jos dar
bas negalėsiąs būti pritai
kintas Lietuvai ir t.t. Pasi
taiko ir tokių aukštesniųjų 
klasių mokinių, kurie sten
giasi ko greičiau atsikraty
ti mokyklos ir pasidaryti 
“savarankiški piliečiai.” To
kius tenka pervesti dirbti į 
įmones mokyklos nebaigu
sius, ir jie tik vėliau supran
ta suklydę, savo mokytojų 
ir auklėtojų patarimų nepa
klausę.

Partija ir Vyriausybė, 
kiek leidžia sunkios karo 
meto aplinkybės, stengiasi 
suteikti evakuotam jauni
mui galimumų mokytis, įgy
ti specialybių. Tuo tikslu iš 
Lietuvos evakuotiems vai
kams buvo įsteigti vaikų 
namai Udmurtijoje, Mordo- 
vijoje, Kazachijoje, Kirovo 
ir Gorkio srityse, prie ku
rių veikia ir nepilnos vidu
rinės mokyklos. Kad gabes
nieji ir norį toliau mokytis 
galėtų pasiekti aukštesnįjį 
mokslą, nuo šių mokslo me
tų pradžios prie Udmurti
joje esančių vaikų namų 
steigiama ,8-toji klasė. Į ją 
bus priimami moksleiviai, 
baigę septynias klases ne 
tik Udmurtijoje, bet ir ki
tų vietų mokyklose.

Nemažas skaičius Tary
bų Lietuvos jaunuolių mo
kėsi įvairiose FGA ir ama
tų mokyklose. Dabar, LTSR

vyriausybė, susitarusi su 
TSRS Vyriausiąja Darbo 
Rezervų Valdyba, organi
zuoja Kuibyševe lietuvišką 
amatų mokyklą. Į šią moky
klą jau atvyko apie 150 mo
kinių, bet ateityje tas skai
čius dar padidės. Čia bus 
mokoma metalo ir medžio 
apdirbimo specialybių, taip 
pat bus dėstoma lietuvių ir 
rusų kalbos.

Be minėtų vidurinių ir 
amatų mokyklų, bendrųjų 
Tarybų Sąjungos mokyklų 
ir universitetų, daug jau
nuolių apmokomi įvairiuose 
kursuose, kaip tat komjau
nimo, partinių ir tarybinių 
darbu o to jų, profsąjungų, 
teisininkų, medicinos seserų 
ir t.t. Baigę kursus atlieka

praktiką atitinkamose įstai
gose ir įmonėse.

Daugelis baigusių kom
jaunimo darbuotojų kursus 
savo geru darbu jau spėjo 
vietose įgyti gerą vardą, 
kaip tat Grodzenčikaitė, 
Štrominienė, Petke vičius, 
Lisauskaitė ir kt., nors pra
džioje ir jiems buvo neleng
va, kol susipažino su vietos 
sąlygomis. Bet noras būti 
naudingam savo kraštui ir 
ištvermė viską nugali.

Taigi, nepaisant karo 
meto sunkumų, yra daug 
galimumų visapusiškai mo
kytis ir lavintis. Ir kiekvie
nas jaunuolis turi išnaudoti 
tuos galimumus.

J. Grigalavičius,
“Tarybų Lietuva.

Liepos 21 dieną Sovietą dienraštis “Iz- 
vestijos” įtalpino visą eilę straipsnių, pa
veikslą iš lietuvių, latvių ir estų pulkų 
kovos iiž išlaisvinimą savo tėvynių ir ra
štų apie veiklą Tarybų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vyriausybių. Taip pat tos 
dienos redakcinis pašvęstas Pabaltijos 
tarybinių valstijų trijų metų sukakties 
atžymejimui. Tą editorialą čia išvertę 
talpiname:

R. šarmaitis.

Šiurpios Žudynės 
Ariogaloje

Kuo toliau, tuo vis dau
giau ateina žinių apie šiur
pius okupantų nusikaltimus 
Lietuvoje. Tarybų Lietuvos 
vyriausybės rankose jau su
sirinko geroka krūva faktų, 
kurie nenuginčijamai liudi
ja apie, okupantų įvykdy
tas masines Lietuvos gyven
tojų žudynes. Reikia pasa
kyti, kad šiuo atžvilgiu pa
tarnavo ir patys hitlerinin
kai. Jie žudė žmones ir 
stengėsi tuos savo “žygdar
bius” įamžinti fotodoku- 
mentais. Hitlerininkai tikė
josi greitos pergalės ir sku
binosi pasidaryti “didvy
riais su įrodymais.” Betgi 
vokiškųjų; g'robikų planai 
žlugo, o nemažas skaičius 
pačių hitlerininkų pasida
rytų fotodukumentų atsi-

LIETUVIŲ PUNDELIŲ VAJAUS KOMITETO RAPORTAS NUO 
RUGSĖJO 2 IKI SPALIŲ 1 DIENOS, 1943 METŲ

FINANSINĖ ATSKAITA

Per L. Matuzienė, Chicago, Ill. $20.75 
A. Bloznelienė, Catskill, N. Y. 10.00 
V. Daniel, Easton, Pa................. 2.00
F. Navardauskas, Phila., Pa. .. 2.00 
V. Stankevičius, Baltimore, Md. 5.00 
J. ir A. Auskiai, Bklyn, N. Y. .. 7.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn. . 10.00 
Per LLD 1 kp. už 6-18-43 prakal

bų bilietus ............................. 3.75
F. Kudro, Lockport, N. Y......... 5.00
R. Žukauckienė, E. Orange, N. J. 2.00 
A. Dočkienė, Chicago, 11............ 2.00
Peter Marson, Harrison, N. J. .. 5.00 
Per J. K. Navalinskienę, LLD

20 kp. Mot. Skyr., pelnas nuo
9-5-43 parengimo .................. 60.00

Draugai iš Johnson City, N. Y. 100.00 
Per A. Žemaitis, Baltimore, Md.,

pelnas nuo pikniko ............... 63.34
A. ir O. Damskis, Detroit, Mich. 5.00
A. Barčius, So. Boston, Mass. .. 10.00 
John Baltutis, Milwaukee, Wis. 1.00
K. Plancenis, Cleveland, Ohio . 7.00 
John Ella, Butte, Montana .... 5.00 
Per J. Tenikait, Gillespie, Ill. 11.00

Po $2: A. ir E. Narakai, F. ir
E. Walaiciai, J. ir M. Miliaus
kai ir J. ir S. Tenikaičiai.
Po $1: J. ir B. Ditchmonai, F.
Papievis, B. Narakas.

John Simon, A. M‘. M. 2-C, B’klyn 5.00 
Adolf Galkus, Phila., Pa............ 5.00
H. Thomas, W. Roxbury, Mass. 3.00 
J. Žauga, Brooklyn, N. Y..........  15.00
M. Kazlauskas, So. Boston, Mass. 5.00 
Per Vilnis, per sąrašą Chicago 29.00

J. Ambrose $10, J. Pechukai- 
tis $5, A. Kopusaitis $3. Po 
$2: A. Kundrotas, A. Roma
nas, W. Zinis, F. Barowski ir 
Mr. & Mrs. Pralgauskas; J. 
Poskus $1.00.

B. Tamošiūnas, New Kensington 5.00

M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 5.00 
Ona Poškaitienė, B’klyn, N. Y. 1.00 
P. Sodeikis, Youngstown, Ohio 2.00 
Charles Ruck, Elizabeth, N. J. 36.00 
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J. 11.00 
P. B. Kaupas, Muskegon, Mich. 2.00 
J. ir M. Chesna, Chicago, Ill. ... 5.00 
J. Deltuva, Hanover, Md............ 50.00
P. Cibulskis, Nanticoke, Pa. ... 10.00 
Per G. A. Jamison, Livingston 22.00

Po $2: S. Yurevičius ir I. Ba
ches. Po $1: G. Jamison, Z. 
Stasiulis, J. Griciunas, M. Gri- 
ciūnienė, S. Mikionis, Jurgis 
Stasiulis, S. K. Sereika, A. 
Baches, Walter Skeistaitis, J. 
Stočkus, A. Kvedarą, E. Ski- 
poris, A. Dulskis, J. Žilinskas, 
Y. Dalynskas, K. Anuškis, A. 
Yanušonis ir P. Gasparavičius.

Per L. Matuzienę, Chicago, Ill., 
pelnas nuo Mot. Kl. pareng. 80.00

A. Bloznelienė, Catskill, ,N. Y. 10.00
Geo. Stagnunas, Shenandoah 5.00
Per R. Mizarą, nuo K................20.00

Pundeliai Per Rugsėjo Menesį
Newarko Mot. Kliubas

10 scarfs ir 24 mėgstu svederių.
J. Petrus, So. Boston, Mass., 1 pundelį. 
M; J. Powell, Los Angeles, Cal., 2 pun. 
Mot. Skyr. LLD 20 kp., Binghamton,

N. Y., 4 svederius, 7 poras kojinių, 
ir 2 poras pirštinių, rankom megztų. 

Mot. Skyr., Brooklyn, N. Y., 73 pund.
B. Kalakauskaitė ir F. Pakalniškienė,

Brooklyn, 2 pundelius.
S. Leesis, Saginaw, Mich., 1 pund.
J. Barnett, Hartford, Conn., 1 pund. 
H. Thomas, W. 'Roxbury, Mass., 1 p. 
Rotomskienė 2 pundeliu.
L. šimoliūnas, Binghamton, 1 pund. 
Mr. X, 1 pundelį.
D. Barkauskienė, Elizabeth, N. J., 1 p.

F. Pakalniškienė, iždininkė.

dūrė saugiose lietuvių tau
tos atstovų rankose. Ateis 
laikas, kada tie fotodoku- 
mentai pasieks kiekvieną 
Lietuvos kampelį, kada visi 
mūsų tautiečiai, visa mūsų 
krašto jaunuomenė pama
tys, kokią baisią pražūtį 
rengė lietuvių tautai vokiš
kieji grobikai.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybės rankose prisirinko 
jau nemažas skaičius paro
dymų žmonių, kurie savo 
akimis stebėjo Lietuvos gy
ventojų šaudymus, kurie 
patys pergyveno ištisų Lie
tuvos miestų ir kaimų jau
dinimąsi dėl vokiečių vyk
domų baisių piktadarybių.

Kas negirdėjo Lietuvoje 
apie gražiąją Dubysą! Jos 
krantais bėginėjo jaunasis 
Maironis, paskiau apdaina
vęs ją savo nemirtinguose 
eilėraščiuose. Ant Dubysos 
kranto stūkso ramus Ario
galos miestelis. Jis nieku 
ypatingu neišsiskiria iš 
daugelio Lietuvos miestelių, 
nebent savo ilgaamže isto
rija, siekiančia žiląją Lie
tuvos senovę, nebent savo 
narsiomis kovomis, kurias 
ne vieną kartą kovojo Ario
galos pilies gynėjai lietu
viai, besigindami nuo kry
žiuosiu antlėkių, besaugo- 
dami Lietuvą nuo pavergi
mo. Ir šiandien garsas apie 
Ariogalą sklinda po visą 
Lietuvą. Čia okupantai iš
šaudė 500 žmonių.

Tai buvo 1941 metų rug
pjūčio 1 dieną. Okupantai 
įsakė pasmerktiesiems su
sirinkti į skirtąją vietą. Vi
siems buvo liepta pasiimti 
su savim nedidelius ryšuliu
kus maisto. Okupantai sa
kė, kad susirinkusieji bus 
vežami “į darbus.”

Naktį iš rugpjūčio pir
mos į antrąją dieną susirin
kusius 500 žmonių okupan
tų sargyba išvedė už mie
stelio. Pasilikusiems gyven
tojams buvo įsakyta užsi
daryti langines ir niekur 
neišeiti iš namų. Kai veda
mieji atsidūrė už miestelio, 
jiems liepė pasukti iš kelio 
į Dubysos pakrantę.. Tik 
dabar pasmerktieji suprato 
okupantų klastą. Jie in
stinktyviai pajuto, kad eina 
paskutinę savo kelionę.

Prasidėjo vedamųjų mo
terų krlyksmai ir aimanos. 
Pablūdusiomis akimis pa
smerktieji žvalgėsi į šalis, 
tarsi laukdami iš kur nors 
stebuklingos pagalbos. Ta
čiau sargybiniai su paruoš-

(Tąsa 5-me pusi.)

Trečioji Sukaktis Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Sovietinių Respublikų

Trys metai atgal Liaudies Seimai Lie
tuvoj ir Latvijoj ir Estijos Valstybinė 
Durna, išreiškiant lietuvių, latvių ir es
tų liaudies valią, paskelbė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją sovietinėmis socialistinė
mis respublikomis ir priėmė pareiškimus 
apie šių respublikų įjungimą į Sovietų 
Sąjungą. Aukščiausias Sovietas Sovietų 
Sąjungos patenkino daugmetinį Pabalti- 
jos šalių liaudies siekimą apsivienyti su 
broliškomis liaudimis Sovietų Sąjungoj.

Kaipo lygios susijungusios su lygio
mis, šios jaunos tarybinės respublikos 
įstojo į Sovietų Sąjungą, atidarant sau 
kelią tautiniam žadėjimui. Per daugelį 
metų Pabaltijos dirbančioji liaudis ko
vojo už tarybinę santvarką, už apsijun- 
gimą savo laimei su didžiomis tautomis 
Sovietų Sąjungoj, kur kiekvienai tautai 
yra užtikrinta teisė laisvo gyvenimo ir 
bendroji pagelba iš šeimos kitų tarybinių 
respublikų. Pabaltijos liaudis drąsiai su
traukė retežius ir išėjo ant pageidauja
mojo kelio prie tikrosios demokratijos, 
ekonomijos ir politikos pakilimo.

Metai tarybinės tvarkos Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj pažadino milžinišką veik
lą liaudies masių tvėryboj ir davė žymių 
pasekmių. Buvo atlikti pirmieji žingsniai 
linkui socialistinės santvarkos, žemė pe
rėjo iš dvarponių į liaudies rankas, stam
bioji pramonė ir bankai buvo nacionali
zuoti, dirbantieji tapo tikrais šeiminin
kais savo šalių. Virš 200,000 bežemių ir 
mažežemių valstiečių Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj gavo žemės. Bedarbė visai bu
vo likviduota. Industrinė statyba buvo 
įgavus plataus pasimojimo, žadant dide
lių atsiekimų ateityj. Kultūrinis gyveni
mas pilnai pražydo.

Pasalingas hitlerinės Vokietijos už
puolimas ištiko Lietuvą, Latviją ir Esti
ją pačioj pradžioj jų laimingo gyveni
mo. Budeliškosios gaujos vokiškų impe
rialistų - razbaininkų sumindžiojo jauną 
laimę vos gimusių Pabaltijos tarybinių 
respublikų. Ir štai jau virš du metai vo
kiški pavergėjai kankina Pabaltijos liau
dis, naudojant visus teroro būdus, kad 
pavergti ir išnaikinti tuos žmones. Su
kruvintąsias Lietuvą, Latviją ir Estiją 
mindžioja fašistų razbaininkų batai. 
Hitlerininkai užmušė ir nukankino apie 
350,000 tarybinių piliečių, virš 1,000,000 
išsivarė į vokiečių nelaisvę ir apiplėšė 
tuos kraštus iki gryno kaulo. Bet žiau
rusis vokiečių teroras, kraujas ir kan
čios nenugąsdino Pabaltijos žmonių. Sa
vo sunkioj padėtyj, jie žino, kad Lietu
va, Latvija ir Estija, sujungusios savo 
likimą su kitomis tarybinėmis liaudimis, 
bus išgelbėtos ir gyvuos! Didžiulė Sovie
tų Sąjungos valstybė užtikrins laimingą 
ateitį visoms savo tautoms. Mūsų tary
binė tėvynė šioj kruvinoj kovoj su prie
šu gina teises visų savo vaikų. Galingoji 
tarybinės liaudies Raudonoji Armija 
kovoja už laisvę ir nepriklausomybę, 
garbę ir teisę visų savo tarybinių respub
likų. Ir liaudis Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos visomis jėgomis padeda savo myli-

majai Raudonajai Armijai jos kovoj.
Karštas stojimas už tarybinę tvarką, 

didis dėkingumas ir viltis, supratimas 
tos istorinės pareigos už laisvę savo ša
lies akstiną Lietuvos, I^atvijos ir Estijos 
sūnus į mirtiną kovą prieš vokiečius įsi
veržėlius. Lietuvių, latvių ir estų parti
zanų būriai drąsiai ir didvyringai kovoja 
prieš okupantus. Tos kovos ir Pabaltijos 
liaudies sabotažas ardo užnugarį vokie
čių armijos. Tautiniai daliniai lietuvių, 
latvių ir estų eilėse didvyriškos Raudo
nosios Armijos kovoja karo fronte. Lat
vių kovotojai jau sunaikino tūkstančius 
priešų. Estų daliniuose, kovojančiuose 
eilėse Raudonosios Armijos, jau priskai- 
toma virš tūkstančio kovotojų, apdova
notų už drąsą. Estų pulkai pasižymė
jo kovoje prie Velikije Lūki. Lietuvių 
tautiniai daliniai išvien su kitais Rau
donosios Armijos daliniais drąsiai pasi
tiko, vienoj fronto dalyj, priešo ofensyvą 
ir visiškai vokiečius sunaikino. Už savo 
valia sukeltas aukas tarpe Pabaltijos 
žmonių, kurie yra pasitraukę giliau į So
vietų Sąjungą, yra pastatyta tankų ko
lonos, lėktuvų eskadrilės ir kanuolių ba- 
ta rėjos.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarybinės 
respublikos, vesdamos nepaliaujamą ko
vą prieš vokiečius, laukia laimingos va
landos jų išlaisvinimo. Į Pabaltijos žmo
nių širdis įstrigo amžina neapykanta 
prieš vokiečius-fašistus plėšikus. Ir šioj 
kovoj už laisvę ir nepriklausomybę su
tvirtėjo ir krauju susicementavo Pabal
tijos darbo liaudies dar didesnė meilė 
prie Sovietų Sąjungos, kuri didvyriškai 
ir drąsiai atneša jiems laisvę. Vien tik 
Sovietų Sąjungos galybė yra ‘gvarantija 
išvijimui neapkenčiamojo priešo iš Pa
baltijos respublikų ir jų grąžinimui į 
šeimyną Sovietų Sąjungos valstybių. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos tarybinės res
publikos, surišusios savo likimą istoriško
se dienose liepos mėnesį, 1940 m., už
tikrino savo pasitikėjimą ateičiai. Ir ne
paisant, kaip nebūtų sunkios karo pa
sekmės, ateitis grąžins Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tarybinėms respublikoms 
jėgą, laisvę ir kultūrinį žydėjimą, bend
roj Sąjungoj Sovietų Socialistinių Res
publikų liaudies šeimoj.

Pabaltijos liaudies kančios po okupan
to priešo letena šaukiasi į tave, Raudo
noji Armija, pagelbos! Kova ir drąsa 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos sūnų gelbė
ja tau kovoje su priešu. Liaudis Pabal
tijos tarybinių respublikų ištikimai ir 
atsidavus tarybinei tėvynei, kartu su 
mumis pergyvena kovas ir pergales. Jie 
kovoja, jie mušasi prieš visų mūsų ben
drą priešą ir drąsiai nutiesia sau kelią 
į laimingą ateitį.

Mes atžymime tą istorinę dieną, kada 
trys metais atgal dirbantieji Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos piliečiai iškėlė virš 
savo šalių garbingai plevėsuojančią So
vietų valstybės vėliavą, kad dabar jiems 
pareikšti:

— Nenusiminkite, broliai! Didžioji So
vietų Sąjunga neapleis jūsų nelaimėje. 
Mes ateiname jūsų išgelbėjimui ir jau ne 
už kalnų ta valanda, kada mes būsim lai
mėtojai !

Kovokite, muškite priešą, kaip ištikimi 
Sovietų gimtinės sūnūs. Mūsų vieningu
mas neįveikiamas, mūsų broliškumas 
sutvirtintas krauju bendroj kovoj, mūsų 
ateitis iškovojama bendromis pastango
mis.

Tegul Gyvuoja Tarybinė Lietuva!
Tegul Gyvuoja Tarybinė Latvija!
Tegul Gyvuoja Tarybinė Estija!
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Raudonarmiečiai ir jūrininkai, išlipę ant kranto, šturmavo nacių tvirtovę, Novorosiiske.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo verte J. KALNĖNAS

Lal&Vč, Lithuanian Daily New*
i ,■ .......-t-r.-r-—;— fr-i

Lawrence, Mass.

(Tąsa)
Pagaliau aš kietai įmigau. Staiga vie

nu šastelėjimu pašokau ir nebežinau, kur 
esąs. Matau žvaigždes, matau rakietas ir 
vieną akimirksnį man susidarė toks į- 
spūdis, kad pokylio metu mano užmigta 
sode. Nežinau, ar rytas ar vakaras, gu
liu išblyškusiam sambrėškio lopšy ir lau
kiu švelnių žodžių — švelnių ir slaptin
gu, ar aš verkiu? Paliečiu savo akis, taip 
keista, ar aš vaikas, ar ką? Švelni oda; 
— tat tetrunka tik vieną sekundę. Po to 
pažinau Kačinskio siluetą. Senas karei
vis sėdi ramus ir rūko pypkę, kuri, ži
noma, su dangteliu. Jis pastebi, jog aš 
nubudau ir sako:

— Tu labai krūptelėjai. Tai tik vienas 
sviedinys įlėkė štai ten į krūmus.

Atsisėdu. Jaučiu keistą vienatvę. Ge
rai, kad Katas čia pat. Jis susimąstęs 
žiūri į frontą ir sako:

— Visai puikus fejerverkas, kad tik 
jis nebūtų toks pavojingas.

Užpakaly mūsų sprogsta sproginys. 
Pašoka keletas išsigandusių naujokų. Po 
poros minučių vėl sprogimas, tik jau 
arčiau nei pirmas. Katas išberia savo 
pypkę.

— Bus karšta.
Matyt, jau pradeda ... Šalinamės kur 

ir kaip gulėdami greičiau. Kitas šūvis 
jau krenta mūsų tarpam

Kažin kas surinka. Horizonte iškyla 
žalia rakieta. Aukštyn tyška purvas, 
burzgia skeveldros. Dar valandėlę po 
sprogimo jos girdimos krentant.

Šalia mūs persigandęs guli baltaplau
kis naujokas. Savo veidą jis dengia del
nais. Jo šalmas nukritęs. Aš ištraukiu 
jį iš purvo ir noriu jam užmaut ant pa
kaušio. Jis pažvelgia aukštyn, numeta 
Šalmą ir, kaip vaikas, pąkiša galvą man 
po pažastimi prie pat piano krūtinės. 
Siauri jo pečiai truksi. Pečiai toki, lygiai 
Kerne rich o.

Leidžiu jam slėptis. Kad šalmas bent 
mažiausia būtų naudingas, pagriebiu jį 
ir pavožiu jam ant užpakalio. Tat ne- 
juokai, — tat aukščiausia vieta. Nors 
pasturgalis minkštas, stora mėsa, bet su
žeidimas tos vietos baisiai skausmingas, 
be to, sužeidus, ištisi mėnesiai tenka 
kniūbščiam gulėti ligoninėj, o po to ge
rokai tenka pašlubuoti.

Kažin kur pasigirsta didelis sprogi
mas. Tarp sprogimų girdėt šauksmai.

Pagaliau viskas nurimsta. Ugnis pra
ėjo pro mus ir užgulė paskutiniuosius 
rezervų apkasus. Vieną akimirksnį rizi- 
kuojam. Danguje plasta raudonos ra- 
kietos. Greičiausia bus ataka.

Pas mus ramu. Atsisėdu ir naujoką 
papurtau už peties.
•— Jau baigta, mažyti! Dar kartą 

mums gerai išėjo.
Jis išsiblaškęs žvalgosi aplinkui.
— Priprasi, — sakau jam.
Jis pastebi savo šalmą ir užsideda. Pa

lengva jis susigriebia. Staiga jis parau
sta kaip vėžys ir jo veidas rodo neri
mastį. Atsargiai ranka jis siekia savo 
užpakalio ir apsiblausęs žiūri į mane. Aš 
tuojau suprantu: pilnos kelnės. Be to 
šalmą kaip tik ne tam galui buvau pa
vožęs. Vis dėlto jį guodžiu:

— Nėra ko gėdytis. Ne toki žmonės 
kaip tu po pirmosios ugnies yra pridirbę 
kelnes. Paėjėk už krūmo, išmesk apati
nes, ir viskas.

Tat jį labai jaudina. Ir lyg tyčiomis da
bar šaudyti beveik visai paliovė. Juo 
aiškiau girdėti gyvulių, riksmas. Ir žmo
gus tiesiog nežinai iš kur tai imasi šioj 
dabar taip ramioj sidabrinėj apylinkėj. 
Tat nematoma, vaiduokliška: riksmo pil
na visur, tarp dangaus ir žemės jis neiš
matuojamai plečiasi. Deteringas įniršęs 
surinka:

— Nušaukit juos, susimildami nušau- 
kit, prakeiktieji!

— Jie turi juk pirmiausia žmones gel
bėt, — sako Katas.

Atsistojome ir dairomės, kur ta vieta 
yra. Gyvulius pamačius geriau būtų iš
kęsti jų bliūvis. Mejeris, pasirodo, turįs 
žiūroną. Regim tamsų būrį sanitarų su 
neštuvais ir juodus didokus judančius 
kupstus. Tai sužeistieji arkliai. Bet ne 
visi. Keletas jų zovada lekia toliau, 
krenta ant žemės, ir vėl lekia toliau. 
Vienam išdraskytas pilvas ir viduriai 
velkasi žeme. Jis susipainioja juose, puo
la, tačiau, vėl atsikelia.

Deteringas prisideda šautuvą, ir taiko. 
Katas išmuša jį aukštyn.

— Tu iš galvos išėjai?
Deteringas dreba ir meta savo šautu

vą žemėn.
Mes sėdame ir užsiimam ausis. Bet šis 

baisus dejavimas, stenėjimas, vaitojimas 
prasiveržia, jis vis tiek į mus įsigauna.

Kiekvienas mūsų gali daug ką pakel
ti. Bet čia mus išpila prakaitas. Žmogus 
norėtum stoti ir bėgti, vis tiek kur, bet 
tik nebegirdėtam to riksmo. O dar šis 
riksmas ne žmonių, bet tiktai arklių.

Iš tamsios masės vėl pasirodo neštu
vai. Po to pliaukši atviri šūviai. Arklių 
siluetai sudreba ir darosi plokštesni. Pa
galiau! Bet tai dar ne galas. Žmonės 
prie sužeistų gyvulių negali prieiti, nes 
jie bėga baimės apimti ir visą savo skau
smą reikšdami plačiai išžiotais nasrais. 
Viena figūrų atsiklaupia ir šauna; kren
ta vienas arklys, paskui kitas. Pastara
sis atsiremia priešakinėm kojom ir kaip 
karuselė sukas ratu; jis sukasi sėdėda
mas, ištempęs pirmutines kojas; matyt, 
jam sutriuškintas nugarkaulis. Kareivis 
pribėga ir jį nušauna.

Iš lėto liūdnai jis krenta ir išsitiesia.
Atitraukiame rankas nuo ausų. Riks

mas nutilo. Tik mirštamasis vaitojimas 
dar ilgai tęsiasi ir aida ore. Po to vėl 
pasirodo vien rakietos, žvaigždės aukš
tybėse, ir pasigirsta granatų giesmė. Ir 
tat beveik keista.

Deteringas eina ir keikiasi:
— Norėčiau žinoti, kuo jie nusikaltę.
Kiek paėjėjęs ir vėl grįžta.
Jo balsas sujaudintas, jis beveik iškil

mingai skamba, kai jis sako:
— Sakau jums, kad didžiausias niek

šiškumas gyvulius varyti į frontą.

Keturių Kolonijų Parengimas 
Pavykęs

Rugsėjo 26 dieną keturios 
lietuvių kolonijos—Lawrence, 
Haverhill, Lowell ir Nashua 
buvo surengę išvažiavimą 
dienraščio Laisvės paramai. 
Nors išvažiavimas į trumpą 
laiką buvo surengtas, bet ge
rai pavyko. Iš kalno gerai pa
sidarbuota platinant tikietus, 
su kuriais buvo ir proga lai
mėti tris dovanas karo bonu- 
sų stampomis.

Dienraščiui Laisvei liko pel
no $286.20. Ir atsižvelgiant į 
dabartines išvažiavimų kliūtis, 
tai galima skaityti jį pavyku
siu. Nuoširdžiai pasidarbavo 
gaspadinės: R. čiuladienė, L. 
Gross, A. šupetrienė, Rudienė 
ir loweliskes, dirbusios už vei- 
terius: Daugirdienė, Paulen- 
kienė ir haverhilliškės — Rač
kauskienė, Jasinskienė ir kitos 
draugės ir draugai. Garbė pri
klauso moterims už jų darbš
tumą parengimo pasekmingu- 
mui.

Tikietų platinime gerai pa
sidarbavo : P. Ivanauskas, S. 
Benkus ir V. Kancevičius iš 
Haverhill; J. Egeris ir V. Vil
kauskas iš Nashua; Daugirdas 
iš Lowell, M. Davidonis ir ki
ti draugai iš Lawrence, kaip 
tai J. Kuodis, P. Tamašaus
kas, P. Milius, A. Raskow, J. 
Rudis, J. Milvidas, V. Krali- 
kauskas, J. šupetris, M. Bala- 
vičius, D. Sukackas, A. Ka
valiauskas, A. Aleksoms, J. 
Masevičius, Ig. Čiulada ir net 
montel ietis Geo. Šimaitis ge
rai mums padėjo, taipgi J. J. 
Bakšys iš Worcester ir J. Gai- 
dis iš Maynard, M. Kazlaus
kas iš Hudson.

Tai, kaip matome, tai mūsų 
parengimą pagalbai dienraš
čiui Laisvei parėmė plačiai 
Mass, lietuvių kolonijos.

Drg. Vilkauskienė su savo 
dukrele paaukavo gražų Man
ketą ir pačioj .išplatino jo bi
lietukus, kas davė $11.10 
įplaukų. Draugės loweliškės— 
Daugirdienė ir Paulenkienė 
aukavo abrūsus, ant kurių pa
darė pelno $9.95. Maple Par
ko “janitorka” aukavo sūrį, 
kurį išleidus gauta $5 pelno. 
Širdingai ačiū moterims už 
taip vertingas dovanas ir pa
sidarbavimą.

Už baro energingai dirbo

Tgv čiulada, J. Rudis, A. Gross 
ir J. šleiva. Prie barčekių par
davimo darbavosi A. Dam
brauskas, S. Benkus, Berzulįo- 
nai ir P. Jaėiunskas. Visiems 
suminėtiems ir kurių vardus 
nesuminėjau priklauso didelis 
ačiū! Taipgi širdingas ačiū 
priklauso Maple Parko Ben
drovei, kuri suteikė ne vien 
parką veltui, bet ir barą per 
visą dieną pašventė tam rei
kalui, tai yra, paramai dien
raščio Laisvės.

t. i ' "■ ........

■‘Neužbaigtas Nacių Atsi- 
palaidojimas”

Berlyno radijas sakė, kad 
Baltarusijos fronte vokie
čiai dar “nevisai užbaigė 
atsipalaidojimą” nuo rusų. 
Reiškia, naciai priversti to
liau traukties atgal.

Ketvirtadienis, Spalių 14,1943

PATERSON, N. J.
Sekmadieni, spalių 17 d., LDS 123 

kp. rengia rudeninį išvažiavimą, bul
vių kepimą, ant Milčiaus ūkės, gra
žiam beržynėlyje. Turėsime netik 
bulvių su silkėm ir kopūstais, bet 
ir alučio ir dar kai ko. Tad, kurie 
mylėtymėt gražiai laiką praleisti 
tyrame ore, kviečiame atvažiuoti i 
MiČiaus ūkę, Haledon, N. J. įžan
ga veltui. (241-243)

Amerikos bombanešiai ar
de japonų įrengimus pieti
nėje Burmoje.

Jis susirietęs nukiutina. Darosi ra
miau, bet riksmas nenutyla.

— Kas ten atsitiko, Albertai? —klau
siu.

— Ten toliau kelios dalys visiškai su
daužytos.

Riksmas nesiliauja. Tai ne žmonės, šie 
negali taip baisiai rėkti.

— Sužeisti arkliai, — sako Katas.
Niekad dar nebuvau girdėjęs arklius 

rėkiant ir ne labai norėjau tikėti ja žo
džiams. Šis riksmas, tai tiesiog viso pa
saulio dejavimas, tai buvo kankinamo 

. gyvulio vaitojimas, žiaurus, šiurpulingas 
jo skausmas. Mes išblyškome. Atsikėlė 
Deteringas.

— Kankintojai, kankintojai! Nušauki
te gi juos pągaliau!

* Jis ūkininkas ir su arkliais susipratęs.

Grįžtame atgal. Jau laikas pakliūti į 
mūs sunkvežimius. Danguje matyt švie
sos pėdsakai. Trečia valanda ryto. Vėjas 
gaivus ir vėsus. Ši plika apsiblaususi va
landa mūs veidus daro pilkus.

Vienas paskui kitą grebinėjame į prie
kį per griovius, sviedinių išraustas duo
bes ir vėl prieiname rūko ruožtą. Kačin- 
skis neramus, tai blogas ženklas.

— Kas tau, Katai? — klausia Kropas.
— Norėčiau, kad šiuo laiku mes jau 

būtumėm namie. *
Namie, — jis turi galvoj barakus.
— Neilgai truksim, Katai.
Jis nervinas.
— Aš nežinau, nežinau ...
Sulipam į prakasus ir jais išeiname į 

pievas. Pasirodo miškelis. Čia kiekvienu 
žingsniu pažįstame žemės paviršių. Štai 
jau matyt šaulių kapinės su kapais ir 
juodais kryžiais.

Šiuo akimirksniu užpakaly mūs pra
deda švilpti, pūsti, sprogti ir griausti. 
Pasilenkėme — koks šimtas meterių 
prieš mus švystelia ugnies liežuvis.

Kitą minutę nuo antro sprogimo išky
la aukščiau viršūnių plotelis miško, trys 
keturi medžiai drauge išlekia aukštyn ir 
tuoj subyra į šipulius. Nelyginant katilų 
garolaidžiai šnypščia granatos. Smarki 
ugnis. •

— Prisidengti! — surinka kažin kas.
— Prisidengti! — .

(Bus daugiau)

Kurie mylite matyti kruta
mas paveikslus, tai spalių 15 
dieną, 8 vai. vakare, Maple 
Parko Svetainėje galėsite ma
tyti labai gerus paveikslus vi
sai veltui. Rodys W. Lagūnas. 
Ateikite laiku, nes galite ne
gauti vietų.

Tos pačios keturios koloni
jos — Lawrence, Lowell, Ha
verhill ir Nashua rengia labai 
svarbų išvažiavimą — bulvių 
kepimą ir silkių spirginimą ta
me pat parke (Kada jis 
įvyks? — Red.) Parengimas 
yra tikslu, kad sukėlus visų 
keturių kolonijų delegatų pa
siuntimui lėšų į Visuotiną 
Amerikos Demokratinį Suva- 
čiavimą, kuris įvyks Brookly- 
ne, gruodžio 17-18-19 dieno
mis.

Šio parengimo komisijoj yra: 
J. Daugirdas, R. čiulada, J. 
M. Karsonas, W. čiulada, S. 
Paulenka, W. Vilkauskas, J. 
Egeris, F. Buslevičia, A. Dam
brauskas, P. Janavičius, V. 
Kancevičius, S. Benkus, Ig. 
Čiulada, P. Milius, J. Rudis ir 
S. Penkauskas. Reiškia iš visų 
keturių kolonijų veikėjai, tai 
ir darbą atliks gerai. Taigi vi
sus kviečiame atsilankyti.

Dienraščio Laisvės pagalbai 
piknike buvo renkamos aukos 
Laisvės pagalbai. Surinkta 
$25.27. Aukavo sekamai: J. 
Masevičius $2. Po $1: M. Bu- 
lath, B. Čiulada, M. Jaciuns- 
kienė, P. Jaciunskas, A. Ber- 
zilionis, V. Račkauskas, A. 
Dambrauskas, K. českovski, V. 
Kancevičius, P. Ivanauskas, 
Mrs. P. Gidus, J. Gidus, L. 
čiulada, A. Večkys, A. Kle- 
mec, J. Blažionis, S. Penkaus
kas ir V. Navickas.

Po 50 centų: J. Stančikas, 
S. Benkus, J. Kajutis, E. Kli- 
mauskienė, M. Klimovič ir J. 
Šleivienė.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū ! S. Penkauskas.

PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks ,17 d. spalių, 4 vai. die
ną, 735 Fairmount Ave,
bus sekmadienis, tai galėsime 
dalyvauti ir aptarti svarbius 
kus. (241-243)

Kadangi 
visos 
daly-

BAYONNE, N. J.
LAU Kliubas, bendrai su 

kliubu rengia rudeninį balių. Spalių 
16 d., 8 v. v., Liberty Hali, 329 
B’way. Bus gera muzika, skanių už
kandžių ir gėrimų. Ateikite visi, 
smagiai laiką praleisti. įžanga 55c. 
— Rengėjai. >(241-243)

Rusų

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia balių, šešta

dienį, spalių 16 d., Piliečių Kliubo 
salėje, 3rd ir South St. Pradžia 7 
v. vak. Šokiams gros gera orkes
trą. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau- 

parengime. — Komisija.
(242-243)

Ii

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas

17 d. spalių pas dd. Prąleikiųs, .407 
Electric St. Pradžia 2 vai. dieną. 
Visi draugai dalyvaukite, nes po va
saros sezono dar mes neturėjom su
sirinkimo, o reikalų apsvarstymui 
turim apsčiai. — P. Šlekaitis, sekr. 

(242-243)

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BOHDS

įvyks

HARTFORD, CONN.
Hartfordo ir apylinkės Lietuvių 

Sąryšis ruošia parę sekmadienį, spa
lių 17 d. Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 2 vai. dieną. 
Bus gera orkestrą, malonėkite daly
vauti, linksmai praleisti laiką.

(242-243))

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 17 d., 2 vai. die
ną, 407 Lafayette St. Kviečiame 
visus dalyvauti susirinkime, atsives
kite ir naujų narių. Taipgi, kurie 
skaitote Laisvę, ir dar nepriklausote 
prie Literatūros Draugijos, malonė
kite ateiti ir prisirašyti. — A. Jo- 
cis, Fin. Rašt. (242-243)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia vakarėlį, 

spalių 16 d., 7 v. v., Labor Lyceum 
salėje, 15-17 Ann St. Viršminėtas 
vakarėlis yra rengiamas naudai 
pundelių, kurie siunčiami lietu- 
viams-kovotojams. Bus muzika šo
kiams, kurią suteiks draugai Jas- 
mantai. Įžangos bilietų nebus. Vie
ton užsimokėti įžangą pinigais, tai 
ateidami, galėsite ką nors atsinešti, 
kas tiktų sudarymui pundelių ka
reiviams. Mes patariame atsinešti: 
Bandažo (tape), muilo, šukų, vasa
line, ražinkų, kolijnių, abrūsų, Can 
Milk, Lysol, saldainių, paišelių, ra
šymui popieros ir visokių skustuvų. 
— Komisija. (241-243)

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINK)

5 Rhelngoid Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

§ Juozas Zeidat
> Savininku

I LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis

■ Station G, Box 1013
Toronto *3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

■ LIAUDIES BALSĄ

■
 Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 

Liaudies Balsą,- galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
§ $3.50 Metams

■
 Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 

pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
JĮ žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

I Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią
i nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės
i tais svarbiais raštais

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394.398 Broadway , Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

F. W. Shalins
' : T U V •

(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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patama-

modemiškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



Penktai Piulapif

ŠIURPIOS ŽUDYNES ARIOGALOJE
VYRAI-VYRAI-VYRAI

(244)

PRADINĖS
MOTERYS IR MERGINOS

WESTERN UNION
MERGINOS IR MOTERYS (248)

(244)

(244)

(244)

(243)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAM DARBUI

PO KARINIAI DARBAI

NUOLATINIAI(243) UNIFORMOS NEMOKAMAI

Choro Balsas
ven

UNIFORMOS NEMOKAMAI

MERGINOS-MOTERYS (245)

VYRAI

(243)

4248)

SANDWICH
MERGINOM

Dieniniams
Naktiniam

N. t. 
Bronx 
B’klyn

PROGA TIEMS, KURIE DAR 
NĖRA BŪTINOSE PRAMONĖSE

Greitieji” Hitlerininkų 
Žingsniai Lietuvoje

darbininkams 64c i valandą 
iškrovėjams 69c į valandą

ir pusė po 40 valandų.

BE 100% ;
WITH YOUR

pasišven- 
galima

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS

KALVIAI UŽBAIGĖ JAI 
IR PAGELBININKAI

Patyrę prie komercijinių viršų

PAGELBININKAMS 
VIRTUVĖJE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

• TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FULTON & HOYT STS.
BROOKLYN, N. Y.

PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVfiM
-(245)16 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

Privalo turėti atliekamumo 
pareiškimą

50 METŲ IR VIRŠAUS
Jūs Kalite padėti laike karo tarnaudami 
kai po laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALĮ LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

Iš Naujo “Hollywoodo

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

Jaunimo choras jau prade
da sezoną. Turėjo susirinki
mą, kuriame svarstė choro rei
kalus.

Pasvarsčius visas techniškas 
problemas ir choristų stovį, 
pasirodė, kad daug Jaunimo 
Choro narių išėję į Kanados 
armiją. Choristai prisiminė tų 
draugų atsisveikinimas ir pra
šymus tvirtinti Jaunimo Chorą 
ir remti Kahados arrriiją.

Aš nenoriu kalbėti nuo. sa
vęs, bet vardu Jaunimo Cho
ro. Tad, draikai ir draugės, 
susirūpinkite savo draugų pra
šymais ir remkite chorą, sto
dami į chorą, kuriems laikas 
leidžia, kadangi choras apdai
nuoja jų kovas ir pasiryžimą. 
Jeigu jie ir negirdės tiesiog iš 
mūsų lūpų, tačiau sužinos, jog 
mes tvirtai laikomės ir laukia
me jų sugrįžtant. Jiems bus 
malonu sugrįžus stoti su mu
mis ir vėl dainuoti, jeigu jie 
•ras mūsų chorą didelį ir stip-

STIKLO DARBININKAI
Prie Pyrex stiklo; vyrai ar moterys, aukštos 

algos. Bay Glass Co., 307 Atlantic Ave., 
Brooklyn.

FULTON & HOYT STS. 
BROOKLYN, N. Y.

PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 
(245)

INDŲ NUĖMĖJOM
KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI

t)ar kartą kviečiu visus dai
rią iriylinčius ir riiylinčias atei
ti dainuoti drauge. Pamokos 
įvyksta antradieniais, posan- 
čaiiėčių lietuvių salėj.

A. Lukoša.

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI.
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI. 
KREIPKITĖS COTTAGE DONUTS 

CO., 601 W. 26TH STREET, 
10-TOS LUBOS.

savo dabartiniu 
draugu Bunkum, 
dainuoja savo myli- 
daugiau romantiškas 
graudžias, kaip tai:

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-TOS LUBOS EAST BLDG

KARTU I DIENĄ VALGIS 
NEMOKAMAI

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS. VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA

FABRIKO DARBAS 
$22.10 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

BLUM FOLDING PAPER BOX CO.
79 BOGART ST., BROOKLYN 

Morgan Ave. Sta. BMT 14 St. Line 
(242)

VYRAI—GYVYBINIS KARO DARBAS 
Taipgi Bendras Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
/ Su Drafto Pratylimu 

AMERICAN CHICLE CO.
30-80 THOMSON AVĖ., L. t. CITY

Rawson St. sta.—10 minutes Manhattan 
(16 būtinų darbų reikia turėti paliuosavisoo 

pareiškimą)
(246)

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-TOS LUBOS EAST BLDG.TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODeS

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 į savaitę (5 dienos—40 valandų)

LASKO STRAP COMPANY 
200 Hudson Street (5-tos lubos) 

New York City

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(X)

NAMŲ APTARNAUTOJA
Reikia mokėti angliškai; bendras namų dar
bas ; virimas; $100. Gyvenimas ant vietos; 
maža šeima, privatiniai namai, Long Island.

Telefohuokite MANHASSET 1084
Mūsų kaštais — Reverse Charges

(243)

18 IKI 45
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Lengvas darbas, $26 už 48 valandas. Nemo 
karnai medikaliai patarnavimai po trijų mė 

nėšių. Iš karinių darbų nesikreipkite.
52 WEST HOUSTON ST.. 4-TOS LUBOS.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
PEČKORYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 
.SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 
PASTOVUS DARBAS 

16 karinių darbų nepriimami

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

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

STENOGRAFES
Priimame Pradines

DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ
Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20

8-tos lubos

BE PATYRIMO
FABRIKO DARBAS

40 VALANDŲ SAVAITĖ
$17 PRADŽIAI

Daug viršlaikių, mokama laikas ir puse.

S. S. STAFFORD, Inc.
603 Washington St., N. Y. C.

(7th Ave. Subway to Sheridan Square)
(242)

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-5, 60 Hudson St., arti Chambers 
50 Mu 
422 E.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
čiami Vokietijon. Daugybė 
medžių taipgi plukdoma 
Nemunu į Vokietiją.
Lietuvių Kova Prieš Miškų 

Plėšikus
Lietuviai daro viską, ką 

tik gali, kad sulaikyt me
džių išvežimą Vokietijon. 
Daugelis rekrutuotų miš
kams kirsti lietuvių slaps
tosi ir patys medžioja vo
kiečius girių plėšikus.

Kazlų 'Rūdos miškuose 
jie užmušė du vokiečius vir
šininkus.

54 VALANDŲ SAVAITE
Laikas ir pusė virš 40 valandų 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai

būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo
pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.

Sovietai Užima Dides
nius Plotus į Vakarus 

Nuo Dniepro
(Tasa nuo 1-mo pusi.)

Armija atėmė iš priešų dar 
vieną kariniai-svarbią aukš 
tumą, ištaškė visas hitleri
ninkų kontr-atakas ir per 
dieną užmušė 2,200 vokie
čių. Daugelis kautynių bai
gėsi durtuvais.
Vietiniai Laimėjimai Viteb- 

sko-Gomelio Srityse
Vitebsko srityje sovieti

nės jėgos sunaikino 1,000 
nacių ir užėmė dar kelias 
gyvenamas vietoves.

Gomelio fronte kai kur 
raudonarmiečių grupės pra 
siveržė per Sož upę, kurios 
antrajame šone stovi pats 
Gomelio miestas. Sovietų 
kariuomenė ruošiasi 100 
mylių ilgio linija prasilaužt 
iš rytinių šios upės krantų 
į vakarinius.

Vokiečiai okupantai taip 
pat naudoja greituosius 
žingsnius, stengdamiesi nu- 
slopint Lietuvos žmonių be- 
sipriešinimus. Lietuvos par
tizanų eilės auga. Gyvento
jai remia juos, o partizanai 
padeda žmonėms gint savo 
nuosavybę nuo įsiveržėlių 
ir slapsto lietuvius, 
giančius rekrutavimo

Kadangi Lietuvoj 
tik keletas niekšų sutin
kančių žudyt savo brolius, 
tai nacių žandarai įgabeno 
500 tokių lietuvių, kurie bu
vo pirmiau išsiųsti Vokieti
jon. Kubiliūnas pasitiko 
jubs stotyje ir sakė: Nors 
jūs ištarnavote savo termi
ną Vokietijoj, bet jūs esate 
sugrąžinti tik ta sąlyga, 
kad Lietuvoj kovosite prieš 
‘banditus”. Taip jis vadino 
Lietuvos patrijotus, vokie
čių priešus.

Tie asmėnys turėjo pasi
rašyt pasižadėjimus, kad 
jiė atliks bile paskirtą jiem 
“darbą” Lietuvoj. Po su- 
grįžimoj tačiaus, daugelis 
jų atsisakė nuo skirto “dar
bo”. Tą pačią dieną, kada 
jiė buvo sugrąžinti iš Vo
kietijos, jau 45 jų pasislė
pė, ir p. Visockio žandarai 
turi didelio vargo juos su
rasti. Atrodo, jog vokiečiai 
okupantai turės statyt sa
vo sargus ir prie šių rekni-

rray St., West of Church St., 
. 149th St., East of 3rd Ave. 

Washington St., arti Boro Hall,

Paprasti Darbininkai
Gerds Pastovus Darbas 

Telefonuokite Mr. Bauman, 
Newark, N. J.
Mitchell 2-4120

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

Visokiems darbams; popierinių dirbinių FA
BRIKAS išdirba būtinus sveikatai daiktus. 
MUMS REIKIA Mašinų naudotojų, pakuoto
ji;, peržiūrėtojų ir bendrai pagelbininkų. Dar
bas lengvas, švarus, linksmas. Patyrimas ne

reikalingas. Nuolatinis darbas.
ATEIKITE AR RAŠYKITE 240 EAST 134TH
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą.

(244)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS
7th Avė. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.

LYDYTOJAI, ELEKTRA
(Pritirpy tojai) 

Al vyrai (tik patyrę) kreipkitės

TEKINTOJAI
Patyrę ant kilnojamo elektrinio 

tękėlio.

BENDRAI PAGELBININKAI
Taipgi reikalingi

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS 
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

KARINIAI DARBAI! 
ARMIJAI ŠATROS 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Avc. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.

tautos priešų — vokiškųjų 
grobikų likimu.

Praeis laikas. Hitlerinis 
priešas bus sutriuškintas. 
Užgis karo žaizdos. Užmir
šti bus okupantų ir jų tar
nų vardai. Tik niekuomet 
mūsų tauta nepamirš žvė
riškų okupantų darbų. Jie 
visuomet bus rūstus įspėji
mas mūsų tautai, kad kova 
prieš vokiškuosius grobikus 
yra kova dėl mūsų tautos 
gyvybės.

- MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16
KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų Į 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

Daliai laiko valandos pritaikoma, kad tiktų 
jūsų mokyklai ar namų patvarkymams.

Kambarys M-5,60 Hudson St., arti Chambers 
50 Murray St., West of Church St., N. Y. 
422 E. 149th St., East of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, Brooklyn.

WESTERN UNION

LENGVAS FABRIKO DARBAS
Mūsų patyrusios merginos uždirba virš $35 
į penkias dienas; darbas nuo kavalkų. $20 

alga laike mokinimosi.
COMOLITE CORt’.

42-61 24th Street, Long Island City, 
QUEENS PLAZA STATION ALL SUBWAYS 

. ............................... .,(248)

VYRAI VIDAUS RUOšAt 
PATYRĘ 

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

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

OFISO DARBININKĖS
(CLERK)

Mokančios Typewriter Naudoti
DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20, 

8-tos lubos

VYRAI MOKYTIS
DARBO PRIE

PLASTICS
Šioje pramonėje bus varoma 

gamyba ir po karo.
mes jus išmokinsim 

Nuolatinis darbas—būtina pramonė 
GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI

Linksmos Darbor Sąlygos 
Patogi Transportacija 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

EMELOID CO.
287 Laurel Ave., Arlington, N. J. 

Kearny 2-1414.

Jriu kelinta savaitė čia eina 
darbas filmaviftiui naujo vei
kalo, kurį ubliai filmuoja drau
gas George Klimas. Pasistatęs 
ant pievos lietuvišką stubelę ir 
dirba sukaitęs su draugais me
nininkais. Veikalas yra: “Ku
protas Oželis,” vienveiksme ko
medija, kurią yra lošęs Siety
no Choras, keli metai atgal.

Lošime - filmavime dalyvau
ja gabūs scenos mylėto j ai-mė- 
gčjai, dainininkai brooklynie- 
čiai draugai ir draugės, šie: 
Onutės rolėje — Ventienė (Juš
kaitė) ; jos motina—Bunkienė; 
Jonelis — J. Judžėntas; pirš
lys — J. Lazauskas; našlys, 
Onutės busimasis kavalierius— 
Frank Bunkus. Režisorius, fil- 
mininkas ir viso šio veikalo ve
dėjas — G. Klimas.

šiame veikale yra daug gra
žių Lietuvos jaunimo dainelių, 
pradedant nuo Onutės - Jonelio 
solų, iki užbaigiant kvartetais.

O jie visi gražiai įdainavę į 
plokšteles- rekordus, ypatingai 
gražus balsas — sopranas jau
nos Ventienės — Onutės ir jos 
mylimojo Jonelio — Judžento 
tenoras.

Suminėsiu kelias jų daineles, 
kurių yra apsčiai — per tuzi
ną. Onutė dainuoja: Saulelė 
Raudona, vakaras netoli. . . Bi
jūnėlis žalias; Dar jauna bu
vau ; Linksma volungėlė ... Jai 
dainuojant Bijūnėlis žalias ir 
motina pritaria. Užbaigus šią 
dainelę, motina šypsosi žiūrėda
ma į dukterį, tartum prisimin
dama savo jaunas dienas, ro
mantiškas su 
gyvenimo

Jonelis 
mai irgi 
ir vėliau 
Vai, aš pakirsčiau ; Sudiev, Lie
tuva; Vai, liūdnas, liūdnas ža
lias berželis.

Ant galo, kuomet piršliai 
jau gerai įsilinksmina, pradeda 
visas kvartetas dainuot, rody
dami, kas ką gali ir kas ko 
vertas.

Kalbant realistiniai, jei šis 
veikalas gerai pavyks, tai ištik- 
ro mūsų lietuviškoj scenoj pa
sirodys naujanybė krutamuose 
paveiksluose, kurį bus galima 
lengvai parodyti, kad ir mažoj 
kolonijoj, operetė judžiuose.

Abejoti nepridera, matant, 
kaip pasišventusiai, energingai 
mėgėjai dirba ir kaip gražiai 
draugiškai kooperuoja savo tar
pe. Taip energingai, 
tusiai darbuojantis 
drąsiai tvirtinti, kad jų triū 
sas, darbas nebus veltui. Aš ii 
linkiu jiems ir jų veikalui gra 
žaus pasisekimo.

G. Albinas.

GAUKITE KARINI DARBĄ 
ARTI NAMŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
ATLIKIMUI ĮVAIRIŲ DARBŲ 

MAŠ1NŠAPĖJE ŽEMUTINĖJ MANHATTAN 
KARINIAME FABRIKE

MERGINOS-MOTERYS 
AMŽIAUS 18-40

LENGVAM STATYMO IR 
BENDRAM DARBUI 

TAIPGI

LATHE OPERATORS
IR GRĘŽIMO PRESŲ 

OPERATORĖS
ATSINEŠKITE AMŽIAUS LIODIJ1MĄ 

š būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING CORP.

73 VARICK ST., N. Y.
CANAL ST. STATION—VISOS SUBVĖS 

(243)

73 VARICK ST., N. Y.
CANAL ST. STATION—VISOS SUBVĖS 

(243)

LĖJIKAI
MOULDERS IR PAGELBININKAI

DIDELEI MISINGIO LIEJYKLAI
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiki

mų nebus priimami be darbdavio pareiškimo 
dėl jų atliekamumo. f

NEPTUNE METER CO.
! ’ 1 Jackson Ave. & Crane St.

Long Island City, N. Y.
(244)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
taiš šautuvais ir automa
tais ėjo apsupę iš visų pu
sių. Pagalbos nebuvo iš kur 
sulaukti.

Pasmerktųjų klyksmus 
išgirdo ir miestelio gyven
tojai. Moterys ėmė raudoti, 
vaikai glaudėsi prie suau
gusiųjų ir taip pat verkė.

Atvedę pasmerktuosius į 
ariogalietės Jankauskienės 
žemę prie Dubysos upes es
esininkai atskyrė vyrus nuo 
moterų. Visiems buvo įsa
kyta nusivilkti viršutinius 
drabužius. Kas nenorėjo 
vilktis, nuo to drabužius jė
ga nuplėšė.

Vyrus šaudė atskirai nuo 
moterų. Šautuvų ir kulko
svaidžių šūvių garsai, susi
liedami su pasmerktųjų 
priešmirtiniais klyksmais, 
aidėjo visą naktį. Ištisą 
naktį nė vienas ariogalietis 
nesudėjo akių. Susijaudini
mas ir p a s i b i a urėjimas 
šlykščiomis žudynėmis su
krėtė visą apylinkę.

Kada išaušus rugpjūčio 
antros dienos rytui buvo 
suvaryta keliasdešimts A- 
riogalos valsčiaus gyvento
jų užkasti sušaudytųjų la
vonų, prieš jų akis atsivėrė 
šiurpi neaprašoma žudynių 
scena. Visokiomis pozomis 
gulėjo šimtai lavonų. Visur 
buvo sukrekėjusio kraujo 
klanai. Daugelis kulkų per
skrostų žmonių dar judėjo 
•— jie tebesikankino prieš
mirtinėse konvulsijose.

Lavonai buvo sumesti į 
duobes ir čia pat užkasti. 
Padubysyje išaugo didžiu
lis sukastos žemės kaubu
rys. Čia, brolių kapuose il
sisi 500 ariogaliečių ir Ario
galos apylinkės gyventojų,' 

•— neišdildomas, nepaslepia
mas liudininkas okupantų 
įvykdytos šiurpios piktada
rybės.

Kas buvo sušaudytieji? 
Tai buvo Ariogalos ir apy
linkės miestelių žydai, o 
taip pat lietuviai tarybiniai 
aktyvistai, šiuo ar tuo būdu 
pareiškę savo pritarimą 
Tarybų valdžiai. Dingo iš 
Ariogalos siuvėjas Žungai- 
la Antanas, malūno darbi
ninkas Petrauskas Juozas, 
malūno buhalteris Valevi
čius, miestelio valgyklos ve
dėjas Vaitiekūnas Juozas, 
jo brolis tarybinis milicinin
kas Vaitiekūnas Stasys, mi
licijos viršininkas Mickūnas 
Kazys ir daug kitų tarybi
nių aktyvistų lietuvių. Din
go iš Ariogalos ir visi iki 
vieno žydai — vyrai, mote
rys . ir vaikai.

Okupantų žvėriškumai su
kėlė apylinkės gyventojų 
tarpe didžiausią pasipikti
nimą. Visi smerkė žmogžu
džius vokiečius. Juodos ese
sininkų figūros ariogalie- 
čiams dabar sukelia tik pa
sišlykštėjimą. Niekas nepa
duoda jiems rankos, niekas 
nenori su jais kalbėti, o vai
kai, juos pamatę, klykdami 
bėga į trobas slėptis.

Sušaudytųjų mantą oku
pantų kareiviai susikrovė į 
sunkvežimius ir išsivežė. 
Kai ką iš skarmalų jie išda
lijo ir savo padėjėjams iš 
lietuvių tarpo. Lietuvių tau
tos garbei, tokių budelių pa
dėjėjų ariogaliečių tarpe 
atsirado vos keletas. Tai 
siuvyklos savininkas Vel- 
nionas, okupantams tar
naują policininkai Urbonas 
Stasys, Jonuška Vytautas 
ir dar vienas kitas. Visus 
juos dabai* lydi visuotinės 
gyventojų paniekos žvilgs
niai, nes jie surišo savo li
kimą Su amžinųjų lietuvių

KRIEGER STEEL SECTIONS 
' 11-11 84th Avfe.

Į Long Island City.
Važiuokite Q 19 Bušu nuo Queens Fikza

ŠĖPŲ DARYTOJAI
(CABINETMAKERS)

TIK PIRMOS KLASĖS
UŽBAIGIMAM-FINISHING DARBUI 

329 EAST 29TH ST., 7-TOS LUBOS
Telephone Murray Hill 5-0868

(243)

TURRET LATHE
Nustatymui Vyrai 

PILNAI PATYRĘ PRIE
NAUJŲ WARNER IR SWASEY’S 

TAIPGI '

Turret Lathe Opers.
Geros Algos ir Darbo Sąlygos 

Pasitarimai kasdien iki 5 P.M., Sekmad., 
9-11 A.M. 16 būtinų darbų reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą.
MELCHIOR, ARMSTRONG 

DESSAU CO.
Ridgefield, New Jersey

____________________________________(247)

PAGELBININKAI PRIE 
ELEKTRO PLATERS

Su ar Be Patyrimo 
KREIPKITĖS KASDIEN 9:30 IKI 5:30 
TECHNICAL METAL FINISHING CO.

211 STARR ST., BROOKLYN.
(244)

REIKIA MOTERŲ
Vilnų Apdirbimui

Nuolat, vir61aiklai—gera alga. Puikiausios 
darbo sąlygos.

UP - TO - DATE
YARN DYEING CORP.

Ave. V and Mill Ave., 
Brooklyti, N. Y.

PIRŠTINIŲ OPERATORĖS
Ant mašinų ; taipgi mokinės. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. Max Mayer & Co., Inc., 

443—1th Ave., (,30th St.).
(247)

MERGINOS! MOTERYS!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS RANKOM PAKAVUSIO DARBAS;
NUODA’ftNlS

HIGH-TYPE CO-WORKERS 
(Virfilaiklų Uždarbiai) 
Vlsį Savaitę zkreipkltSs 
589 W. 45th St„ N. Y.

(ŽU)

PRIE PLIENO DARBŲ
Patyrimas Nereikalingas
BŪTINA PRAMONĖ

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
sikreipkite.

JOS. T. RYERSON
& SON, Inc.

203 West Side Av., Jersėy City
(244)

VYRAI 18—55.
Išsiuntimų rūmui; pastovus darbas I 

$24. 40 valandų.
P. F. COLLIER & SON, CORP.

515 West 29th St.
(248)

LaikasJ
(š būtinų darbų turi pristatyti darbdavio 

paliudijimą dėl vaso atliekamumo.

The VAN IDERSTINE CO.
RAILROAD & GREENPOINT AVĖS., 

LONG ISLAND CITY
(242)
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Kainų Kontrolė Pri

Atostogose iš Tarnybos 
Apsivedė

Gavęs kelias dienas palei
dimo iš marinuose tarnybos, 
seržantas Mikas A. Ramoška, 
pereita sekmadienį, spalių 10 
d., St. Mary’s bažnyčioje, 225 
E. 13th St., New Yorke, apsi
vedė su Mary Lefko, rodos, 
čechoslovakų tautybės mergi
na.

Seržantas M. A. Ramoška

Vestuvių pokilis buvo .90-92 
Cortland Str., New Yorke.

Seržantas Mikas A. Ramoš
ka, sūnus Miko ir Petronės Ra
moškų, jau antras metas, kaip 
tarnauja marinuose ir apie 4 
mėnesiai, kaip yra pakeltas į 
seržantus.

Seržanto tėvas, Laisvės skai
tytojas, labai draugiškas ir 
svetingas žmogus, yra Norvai
šienės užeigoje, 371 Union 
Avė., Brooklyne, manadžeriu- 
mi.

Gaila, kad karinė tarnyba 
•neleido seržantui pasidžiaugti 
ilgesniu
pereitą antradienį jis turėjo 
išvykti atgal į Virginia tarny
bon, kur jis mokina naujokus.

Linkime jaunavedžiui ser
žantui sėkmingos tarnybos ir 
greitai, nugalėjus priešus, su
grįžti prie savo mylimosios ir 
tėvelių ir laimingai tęsti nor
mali gyvenimą. Rep.

“medaus mėnesiu,

Tuščiam Lote Rado 
Užmuštą Moterį

Laukinėmis žolėmis apaugu
siame tuščiame lote prie Liber
ty Avė. ir Brisbin St., Jamai
ca, rasta kūnas Mrs. Marie 
Pearson, 48 m., keturių vaikų 
motinos, dirbusios dalį laiko 
kepykloje, 144-08 Liberty 
Avė.

Pirmieji raportai sako, kad 
jinai buvo primušta, išžaginta, 
apiplėšta ir užmušta. Pagal jos 
suplėšytus drabužius spėjama, 
kad ji ilgai ir dunkiai kovojo- 
jo su užpuoliku. Bet apylinkė
je niekas negirdėję jos šauks
mo. Jos kūną pastebėjo neto
limo namo stogą dengti 
jęs Dominick Ferrante.

atė-

Nuosavybių savininkai 
dėjo didelę ataką ant Kainų 
Administracijos, kad toji leis
tų pakelti rendas 20 nuošim
čių.

pra-

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Dešiniųjų Sabotažas Darbo 
Partijos Konvencijos Nepa

vyko, Nariai Laimėjo
Kings apskričio (Brookly- 

no) darbiečiai šiuose rinki
muose turėjo tokių kovų ir įgi
jo tiek daug pamokų, kurios 
įsidėmėtinos visiems dalyvau
jantiems bent kokiame politi
niame ar organizaciniame vei
kime.

Trumpoj sutraukoj istorija 
buvo tokia : Kada piliečiai no
minacijose pereito rugpjūčio 
mėnesį, Brooklyne, išbalsavo 
didžiumą progresyvių į Ame
rikos Darbo Partijos komitetą, 
tai dešinieji, kurie buvo valdy
boje, sušaukė konvekciją per- 
mažoj salėj, vienas mitingas 
turėjo eiti dviejose salėse. Di
desnę salę kiek galėdami iš 
anksto pribruko saviškiais. Ta
čiau ir taip pasirodė neturė
sią didžiumos, tad iš progre- 

■ syvių nieko neįsileido į balsų 
skaitytojus ir nors konvencijoj 
didžiuma buvo progresyvių, 
dešinieji paskelbė rinkimus 
laimėję, pastatė savo valdybą.

Progresyviai kreipėsi teis
man, kad būtų sušaukta nauja 
konvencija ii\. teismo priežiū
roje ir laimėjo teisme. Dešinie
ji apeliavo, dalykas daėjo iki 
aukščiausio valstijos teismo, 
bet dešinieji vis pralaimėjo. Ir 
šį pirmadienį, pagal teismo pa
tvarkymą, įvyko nauja kon
vencija.

Matydami prakišę, dešinieji 
išrado naujus triksus. Šiuo kar
tu salė buvo (teismo įsakymu 
turėjo būti) paimta pakanka
mai didelė sutalpinti tris tūks
tančius su virš komiteto na
rių. Bet dešinieji (senoji val
dyba) mandatus saviškių bu
vo sunumeriavę nuo 1 iki 
1540, tad prie durų lengva bu
vo atskirti. Kaip tik ateina su 
kitokiu numeriu komiteto na
rys, tuoj aus pasidaro jiems ne
geras, prasideda kamantinėji
mas, net senų gaso bilų jieš- 
kojimas prirodymui asmeny
bės. O visa tai daryta tikslu 
taip užvilkinti mitingo atida
rymą, kad nuvėluotas mitingas 
nebegalėtų įvykti, mokyklos 
viršenybė ir policija palieptų 
skirstytis. Bet, jų nelaimei, 
niekas neliepė skirstytis.

Pagaliau, tuojau po pusiau
nakčio, dešiniųjų komitetinin- 
kas John Gėlo užėjo ant plat
formos neva atidaryti mitingą, 
bet Louis Nelson, Knitgoods 
Unijos manadžeris, Dubinskio 
pakalikas, pareiškia, kad mi
tingas esąs'šauktas 11-tą spa
lių, o dabar jau užstojusi 12- 
ta, tad, girdi, nelegališka jis 
atidaryti. Ir po to tuojau pat
sai Gėlo, Nelsonas, miesto ta
rybos narys Louis
berg ir kiti dešiniųjų vadai 
maršuoja iš svetainės, 
paseka apie 300 jų pasekėjų.

Bet virš 1,200 delegatų pa
siliko mitinge, parodant, kad 
progresyvių buvo apie 4 prieš 
dešiniųjų 1, išsiaiškino deši
niųjų bėgimo sekretas.

Pasilikę nariai atlaikė mi
tingą pagal teismo duotas tai
sykles. Laikinuoju pirmininku 
išrinktas Saul Mills, Didžiojo 
New Yorko Industrinių Unijų 
Tarybos sekretorius -ir Kings 
apskričio Darbo Partijos ko
miteto narys. Jis pirma pašau
kė dešiniųjų vadą Gėlo pasiū
lyti 6 narius į balsų, skaityto
jus, bet niekas neatsiliepė. Ta
da jis pašaukė Max Torchin, 
progresyvių vadą paskirti sa
vo balsų skaitytojus ir pradėta 
valdybos rinkimai.

John Crawford išrinktas 
Kings apskričio Darbo Parti
jos pirmininku su 1270 balsų 
prieš 1. Max Torchin — sekre
toriumi. Richard Maęza—iždi
ninku, Saul Mills, Joseph F. 
Kehoe, Leo Linder ir Theopi-

lūs P. Alcantara vice-pirminin- 
kais.

Išrinkta pild. taryba iš 32 
asmenų, tarpe kurių yra dau
gelis žymių unijistų.

Nežiūrint vėlybos valandos, 
nariai dar išklausė keletą 
trumpų raportų ir pasiūlymų, 
taipgi entuziastiškai pasveiki
no ir išklausė Vito Marcanto- 
nio, kuris baigiantis bėga
miems reikalams, 2 vai. nak
tį, pribuvo pasveikinti kon
venciją. Marcantonio pasmer
kė dešiniųjų ardytojišką takti
ką ir pareiškė, kad piliečiams 
paėmus į savo rankas Kings 
apskričio organizaciją atsida
ro galimybės į Darbo Partijos 
vadovybę įtraukti darbo uni
jas. Iki šiol, sakė Marcanto
nio, partija buvo suspausta 
“vienos unijos kamzelkos ki- 
šeniuje.” '__ ______
rėjo mintyj David Dubinskio 
ILGWU sloginančią kontrolę.

Išeidami, delegatai dar pa
sirašė asmeniškus affidavitus 
ir čia pat buvusių notarijušų 
jie buvo paliudyti, pareiškiant, 
kad jie dalyvavo mitinge ir 
balsavo už išrinktąją valdybą. 
Tai padaryta tikslu turėti do- 
kumentalį prirodymą, jeigu 
vėl reikėtų nariams ginti savo 
teises teisme, nes numatoma, 
kad dešinieji bandys panaikin
ti šio mitingo darbus argumen
tacija, jog jis nelegalus, nes 
įvyko po pusiaunakčio, 
kad

Gold-

Juos

Daugiau Aukų Nuken 
tėjusiems Kare

Atžymėjime aukojusių vil
nų fondui ir pačiam baliui, su
ruoštame kliubiečių ir mezgė- 
jų-siuvėjų, spalių 9rtą, likosi 
nepaminėta, kad į balių S. Ce- 
dronienė atsiuntė naujos me
džiagos mergaičių suknelėms, 
kurią pavers į sukneles M. 
Jakštienė. O. Čepulienė atnešė 
naują gražų “slip” punde
liams. P. Semėnienė — pundą 
gerų dėvėtų drabužių nuken
tėjusioms kare.

Kalbėdamas moterims var
totojų organizacijų atstovėms 
II. W. Bissell, vyriausia kainų 
konrolės viršininkas šiam dis- 
triktui, pereitą pirmadienį pa
reiškė, kad vietinės tarybos ir 
vartotojai turi tą kontrolę pra
vesti. Vartotojai, sakė jis, pri
valo atnešti prasižengiančių 
vardus, antrašus ir būti 
ryžusiais liudyti teisme.

Pasilinksminsime ir Su
sipažinsime su LLD 

1 Kp. Nariais

Po 36 Centus Ekstra 
Nuo Poros Kojinių

Rep.

Brangus Pasirūkymas

pasi-

Pigūs Vagišiai
“ze- 

titulo
Vėliausiais savininkais 

miausios rūšies vagies” 
skaitoma tie asmenys ar as
muo, kurie išvogė iš AWVS ! 
raštinės, Laureltone, apie $50 I 
vertės cigaretų ir kitų smulk
menų, supirktų kalėdinėms Į 
dovanoms užjūriuose esantiem j 

'kariam siųsti. Vagies įsibriau-1
Americo Mutoli, 28 m., 1743 Ha raštinėj išpjovus stiklą už- 

81st St., Brooklyne, laivakro- pakaimėse 
vis, nuteistas pasimokėti du Saugioji šėpa, 
šimtu dolerių baudos už rū- daug bonų ir štampų, likus 
kymą ant laivo Jersey City Į pažeista, 
prieplaukoj. ! -------------------

raštinės duryse, 
kurioje turėta 

ne-

Keista Vagystė
Tuo kišeniumi jis tu- )

jie planavo.

Motoristams

kaip

Spalių 21-ma yra paskutinė 
diena A knygelių savininkams 
įteikti gazolinos “rations” ga
vimo atnaujinimui blankas. 
Neišpildę aplikacijų ir negavę 
naujų knygelių iki tai dienai, 
visai negaus gazolinos per tris 
savaites tarp lapkričio 8-tos ir 
gruodžio 1-mos, kada vėl bus 
galima duoti prašymas naujos 
knygelės.

Motoristai turi aplikacijas 
išpildyti pirm* ėjimo į liaudies 
mokyklas (public schools) 
gauti naują A knygelę. Kny
gelių išdavimo dienos bus šio 
mėnesio 19, 20 ir 21, nuo 3 
po piet iki 7 vakaro.

Paskelbta Naujas Laužo
• Rinkimas

Majoras LaGuardia pereitą 
ketvirtadienį paskelbė rinklia
vą plieno ir geležies laužo A- 
merikos karo fabrikams. Su
rinkimo dienos bus Bronxe ir 
Richmonde spalių 14-tą; 
Brooklyne spalių 28-tą, New 
Yorke lapkričio 4-tą, Queens 
lapkričio 18.

Majoras prašė surinkti kož- 
ną galimą gabalą geležies ir 
plięno ir parduoti ar atiduoti 
jo surinkėjams. Į rinkinius 
prašė nemaišyti blėtinių kenų, 
nes tie surenkami kas trečia
dienis ir eina skirtingais ke
liais. Taipgi prašė nedėti ap
muštų rakandų, ledaunių, pia
nų, saugiųjų šėpų, maliavų 
kenų, seno gurno — tiktai ge
ležį ir plieną.

Max Robin, 50 Fourth Ave., 
{neteistas 6 mėnesius kalėti ir 
pasimokėti $2,500 už pardavi
mą be leidimo keturių trokų. 
Kiti firmos viršininkai Herman 
Rosenberg ir Charles Diamond Pittsburgh o į New Yorką. Jie 
nubausti pasimokėti po $5,000. buvę pervežami orlaiviu.

Harry Winston firma, 
51st St., paskelbė, 
tūkstančių dolerių vertės ka
rteliai dingę persiunčiant iš

7 
kad 34

Einant gauti maisto padali
nimo knygelę numerio 4-to, 
reikės nusinešti parodymui 
knygelę No. 3. Knygelės bū
siančios išduodamos mokyklo
se galop šio mėnesio. Laikas 
dar nenustatytas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Litetratūfros Draugijos 1-mos 
kuopos susirinkimas įvyks šio ket
virtadienio vakaro 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklype. Visi nariai da
lyvaukite. — Org. (241-242)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALF.S dėl Railų, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku» 
Rteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine / 

(^KOPLYČIA) 
Parsamdo\automobilius ir ka
rietas vesejijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvcmeyer 8-1188

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį.

kad visados

Štai 
adresas Ateikite pasimatyti su Glvlals 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 'GRAND ST.
I 

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8608

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukSčiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

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

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopa čia, Brooklyne, gy
vuoja per eiles metų. Ji turi 
daug narių. Su jais susieiti, su
sipažinti ir kartu pasilinksmin
ti yra geriausia proga šį šeš
tadienį įvyksiančiame kuopos 
baliuje, čia bus proga drau
giškai pasikalbėti, užsikąsti ir 
įsigerti. Mūsų gaspadinės pri- 
ruoš gardžių užkandžių, šo
kiams grajys gera muzika. 
Įžangos bilietas tik 25c.

Turėsime ir trumpą progra
ma.

Nepamirškit šeštadienio va
karo, spalių 16-tos. Prasidės 7 
vai. Bus Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Komisija.

Prasižengė Draftui
Didžiajame New Yorke ir 

artimose apylinkėse areštuoti 
111 asmenų kaltinimu prasi
žengus drafto įstatymui. Iš tų 
46 tapo paleisti, kiti sulaikyti 
teismui. Prasižengimu laikoma 
ir nepadavimas naujo antrašo 
išsikraustant kitur gyventi ar 
kur išvažiuojant.

Už ėmimą virš lubinių kai
nų, Bertha Hosiery Shops, Inc., 
2318 Broadway, New Yorke, 
savininkas turės 10 dienų at
sėdėti kalėjime ir pasimokėti 
$50. Ėmę po 36 centus ekstra 
nuo poros kojinių. Gi pardavė
jo išsilaikymui ir pelnui yra 
užleista gerokas nuošimtis ir 
legališku būdu.

Jaunimui Kursai
Pratt Instituto Mokslo ir 

Technologijos Mokykla laikys 
egzaminus - kvotimus jaunuo
liams nuo 17 iki 21 metų, no
rintiems stoti į Armijos Spe
cializuoto Lavinimo kursus. 
Ims baigusius arba baigsian
čius high school iki kovo 1, 
1944 m. Aplikacijos priima- 

! mos jau dabar, kvotimai bus 
lapkričio 9-tą. Daugiau infor
macijų klausti mokykloj, pas 
prof. J. E. Thompson.

R. Marchese, 4 metų berniu
kas, tapo užmuštas troko neto
li namų, 1024 38th St., jam 
staiga išbėgus iš už pastatyto 
auto priešais troką. Vairuoto
jas paleistas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

/ jv/'ll SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
) širdingai pavaišiname.

T' / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
į I / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\Jl 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

fllTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Littdftslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinama kainą

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS




