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“The New York Times” re
daktorius sako, rašydamas 
apie jugoslavų partizanų ko
vas: didžiausias galvosūkis, 
tai gen. Michailovičius. Apie 
jį nieko negirdėt. Jis neka
riauja. O jis turi 150,000 ar
mijų !

Taip, galvosūkis, bet tiktai 
buržuaziniams begalviams. Se
niai buvo įrodyta, kad gen. 
Michailovičius daugiau užinte- 
resuotas slopinimu jugoslavų 
partizanų, negu kova prieš 
hitlerininkus. Bet tas pats 
“Times” per du metu tą tie
są neigė ir vadino komunistų 
propaganda.

Prokuroras Biddle prakišo 
antrą didelį mūšį. Tartum ke- 
no pasamdytas, jis buvo pasi- 
mojęs šalyje virti smalą, sėti 
pasidalinimą, užpuldamas ant 
radikalų ir komunistų. Jis no
rėjo tūkstančiams komunistų 
atimti pilietines teises.

Aukščiausias Teismas jam 
pasakė sykį, kad jis be reika
lo prie komunistų kabinėjasi. 
Tai buvo nuosprendis Schnei- 
dermano byloje. Biddle krei
pėsi prie to paties teismo ii 
reikalavo, kad iš naujo visa 
reikalą apsvarstytų. Teismas 
pasakė: “Nothing doing, Mr. 
Biddle.” <

Kiek tas prokuroras visuo
menės pinigų išeikvojo, kiek 
laiko sugaišo bepersekiodamas 
komunistus, o laimėjo tik tiek, 
kiek Zablackas ant muilo.

Prezidentas turėtų tą poną 
pašaukti prie tvarkos ir pri
versti jį užsiimdinėti visuome
nei naudingu darbu.

New Yorko valstijos apšvie- 
tos departmentas patvarkė, 
kad Hillburno senoji, supuvus 
mokykla būtų tuojau uždary
ta, o juodveidžių. vaikai per
kelti į bendrąją, moderniškąją 
mokyklą. Diskriminacijai 
darytas galas.

Tai puikus demokratijos 
mėjimas. Kova už negrų
sės yra demokratijos kova už 
žmonių teises.

pa-

lai- 
tei-

Cordell Hull išvyko į Mas
kvą dalyvauti trijų valstijų 
konferencijoj. Hull yra senas 
žmogus, kelionė bus sunki, bet 
misija garbinga.

Visa žmonija 
niausio susitarimo 
rikos, Anglijos ir
jungos. Tikimasi, kad ši kon
ferencija padės pamatus to
kiam susitarimui ne tik karo 
vedime, bet ir pokarinės tai
kos palaikymo klausimais.

trokšta pil- 
tarpe Ame- 
Sovietų Są-
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Sovietai Šturmuoja Nacius 
Kijeve, Zaporožėje, Meli

topolyje ir Gomelyje
London, spalių 14.— Rau

donoji Armija tiesioginiai 
šturmuoja vokiečius ketu
riuose didmiesčiuose, nacių 
tvirtumose: Kijeve, Zapo
rožėje, Melitopolyje ir Go
melyje.

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, teigia, 
kad Sovietų kovūnai ata
kuoja hitlerininkus jau ar
čiau kaip už dviejų mylių 
nuo Kijevo, Ukrainos sosti
nės, vakariniame Dniepro 
upės šone.

Raudonarmiečiai pramu
šė vokiečių apsigynimo lini
ją ties svarbiuoju pramonės 
miestu Zaporože, kuris sto
vi rytinėje Dniepro pakran
tėje, į pietus nuo Kijevo.

Sovietiniai kariai persi- 
grūmė per Moločnaja upę, 
įsiveržė į Melitopolio mies
to vidurį ir ten dabar siau
čia kruviniausi mūšiai dur
tuvais. Melitopolis, arti A- 
zovo Jūros, yra centras ge
riausio geležinkelio, ’ einan
čio iš Krimo pussalio į Uk
rainą. Šį geležinkelį Sovie
tai jau perkirto, ir dabar 
naciams pasitraukt iš Kri
mo pussalio telieka tik vie
nas menkas, pačių vokiečių 
pravestas,, vienomis relėmis 
geležinkelis, 130 mylių to
liau į vakarus. O Krime

esą apie 100,000 vokiečių.
Prie pat Gomelio, Balta

rusijoj, Raudonoji Armija 
prasiveržė per Sož upę į 
šiaurius ir pietus nuo to 
miesto. Dabar raudonar
miečiai šturmuoja priešus 
pačiuose Gomelio priemies
čiuose.

Neoficialiai pranešimai 
kartoja, kad naciai ruošia
si bėgti iš Kijevo, vengda
mi apsupimo, ir degina ne 
tik namus, bet ir sodus.

Melitopolio srityj užmuš
ta 4,000 vokiečių, ties Zapo
rože 1,500, o Kijevo srityje 
2,000. Raudonarmiečiai pa
grobė daug ginklų.

SĖKMINGI SOVIETU LAKŪ
NŲ VEIKSMAI

Sovietų lakūnai, bombar
duodami nacių geležinkelių 
stotis Džankoj, Mogilev, 
Orša ir Gorodok, sunaikino 
bent kelis priešų trauki
nius, prikrautus ginklų ir 
amunicijos. Tik du sovieti
niai lėktuvai negrįžo.

Maskva.— Spal. 12 d. so
vietinės jėgos sudaužė 127 
nacių tankus ir nušovė 90 
jų lėktuvų.

Amerikos - Australijos Lakūnai 
Kirto Triuškinantį Smūgį

Japonų Laivam ir Lėktuvam
Australija, spalių 14. — 

Amerikiečiai ir australai 
lakūnai numėtė 350 tonų 
bombų į japonų bazę-arse- 
nalą Rabaulą, New Britain 
saloje, padarydami prie
šams baisių nuostolių, bū
tent:

Nuskandinta 3 kariniai 
japonų laivai-naikintuvai, 3 
prekiniai laivai, 43 krovi
nių laivai ir 70 motorines 
valtys.

Sunkiai sužalota vienas 
pagelbinis karo laivas, vie
nas 7,000 tonų krovinių lai
vas, vienas didelis submari- 
nas ir vienas naikintuvas.

Bent 100 japonų lėktuvų 
ant žemės sunaikinta ir 51 
sužeista. 51 priešų lėktuvas 
nušautas oro kovoj.

Talkininkai neteko tik 
penkių lėktuvų ir nors kai 
kurie kiti buvo sužaloti, bet 
sugrįžo į savo stovyklas.

Jungt. Valstijų Kariai su 
Tankais Atakuoja Nacius 
Antrapus Volturno Upes I 

š

Antrasis Frontas Būsiąs 
Pavasarį

Washington.— Tarp kari
nių politikų čia vyrauja 
nuomonė, kad amerikiečiai 
ir anglai įsiveršiu į vakari
nę Europą ne vėliau, kaip 
1944 m. pavasarį. Tai Uni
ted Press pranešimas.

Mainieriy Streikas
Alabamos valstijoj su

streikavo apie 6,500 mainie
rių septyniolikoje kasyklų 
todėl, kad Amerikos vidaus 
reikalų sekretorius H. L. 
Ickes sugrąžino atgal į 
kompanijų rankas anglia- 
kasyklas, kurios buvo per
imtos valdžios žinybon po 
praeito streiko.

Green Vėl Išrinktas 
Federacijos Galva

Boston.— Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavi
mas išrinko Wm. Greeną 
savo organizacijos pirmi
ninku, jau dvidešimtai tar
nybai.

J. L. Lewisp prašymas 
prilipti Mainierių Uniją at
gal į Darbo Federaciją ta
po pavestas spręsti Federa
cijos Pildančia jai Tarybai.

Alžyras, spalių 14.— Iš 
Talkininkų komandos cent
ro pranešta, kad Penkto
sios amerikiečių-anglų ar
mijos kariai jau keliose vie
tose prasiveržė iš pietinių 
Volturno upės krantų į 
šiaurinius, apie 17 mylių į 
šiaurius nuo Neapolio. Jie 
permetė ir savo tankus ir 
kanuoles per tą upę, įsitvir
tino pozicijose ir šturmuo
ja vokiečius šiauriniame 
Volturno šone.

Per kelias paskutines die
nas be atlaidos perkūnavo 
amerikiečių kanuoles, skin
damos kelią savo kariuo
menės perėjimui per šią
upę. Jeigu ne didelis upės lios nuo Riečia.

ištvinimas, tai jie būtų jau 
pirmiau persigrūmę per ją.

Amerikiečiai ir anglai, 
atakuodami nacius palei 
Volturno linkui vakarinio 
pajūrio gręsia apsupti prie
šus visame tame kampe. ,

Anglų - amerikiečių ka
riuomenė pažygiavo per 
dieną 15 mylių pirmyn vi
durinėje Italijoje ir užėmė 
miestą Riečia. Aštuntoji 
anglų armija atmetė vokie- - 
čius dar devynias mylias 
atgal rytiniame Italijos 
ruožte.

Amerikiečiai paėmė San 
Croce miestą, septynios my

Rooseveltas, Stalinas ir Churchilias už Demokra 
tinę Italam Laisyę po Naciu Išvijimo

$

ra

B H

4 Sušaudyti už Eiles
Berlyno radijas pranešė, 

kad naciai Berlyne sušaudė 
keturis žmones už parašy
mą eilėraščio, kuris “kėlė 
abejonės apie vokiečių lai
mėjimą karo.”

Washington.— Bendras 
prez. Roosevelto, premjero 
Stalino ir anglų ministerio 
pirmininko Churchillo pasi
rašytas pareiškimas dėlei 
Italijos išstojimo karan 
prieš Hitlerį, tarp kitko, sa
ko:

“Šių trijų kraštų valdžios 
priima Italijos (Badoglio) 
valdžios pasižadėjimą pasi-

člūot Italijos žmonių valiai 
po to, kai vokiečiai bus iš
vyti iš Italijos, ir šiuomi 
yra suprantama, kąd niekas 
negali siaurinti visišką ir 
nevaržomąją Italijos žmo
nių laisvę konstituciniais 
būdais pasirinkt sau tokią 
demokratinę valdžios for
mą, kokios jie norės ir galų 
gale turės.”

Pagreitinti Karo Laimėj imą—Štai Kur Vyriausias 
Talkininkų Sueigos Uždavinys, Sako Pravda

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Amerikiečiai užėmė dar 

Guardia miestą, centralinėj 
Italijoj.

Masiniai Žudo Priešfa 
šistinius Italus

Nežinome, kokią programą 
Hull nusivežė Maskvon. Nuo 
tos programos daug kas pri
klausys.

Nesunku, tačiau, atspėti se
kamą: Jeigu Hull norės, kad 
po karo ukrainiečiai ir balt- 
gudžiai vėl būtų sugrąžinti po 
lenkų ponų letena, kad Be
sarabija vėl būtų Rumunijos 
pavergta, kad į Pabaltę būtų 
sugrąžintos Smetonų ir Bilma- 
nių fašistinės diktatūros, tai, 
aišku, susitarimas bus sunku 
pasiekti.

Tie buvę pavergti žmonės, 
mums atrodo, niekados nebe
sutiks grįžti į senąją vergiją. 
Pabaltėje, mūsų supratimu, 
amžinai praėjo Smetonų ir Bil- 
manių viešpatavimo gadynė. 
Tie trys kraštai yra nusitarę 
būti laisvais ir tvarkytis nau
joviškai, moderniškai. Po jo
kia “nepriklausomybės” mas- 
ka jiems nebepajėgs užkarti 
vergiją.

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskva.— “Talkininkų ir 
bepusiškų (neutralių) kraš
tų laikraščiai pabrėžia did
žią reikšmę konferencijos” 
(įvyksiančios Maskvoj tarp 
Sovietų, Anglijos ir Jungti
nių Valstijų atstovų), rašo 
Pravda, Sovietų Komunis
tų Partijos vyriausias laik
raštis :

“Tai konferencija, kuri 
susirinks tokiu laiku, kada 
Raudonosios Armijos lai
mėjimai ir sėkmingi Talki
ninkų veiksmai Viduržemio 
Jūros srityje pasuko karą 
mūsų naudai ir davė gali
mybės sutrumpinti karą ir 
pagreitinti pergalę...

“Anglų laikraščiai, tačiau, 
anaiptol, ne vienodai kalba 
apie bendrąją tos sueigos 
reikšmę. Kai kurie jų rodo 
palinkimą užtylėti tokį pa
matiniai svarbų klausimą, 
kaip antrojo fronto reika
las. Jie tylomis praeina pro 
svarbiausią, pamatinį šian
dien klausimą Talkininkų 
kraštams, būtent, kaip su- 
trumpint karą ir pagreitint 
Hitlerio sunaikinimą.

“Kai kurie anglų laikraš
čiai, vengdami klausimo dė
lei antrojo fronto atidary
mo, įsivaizduoja, kad Mas
kvos konferencija turėtų

menės sluoksniai ir įtakin
gi amerikinio biznio rate
liai žiūri į glaudų bendra
darbiavimą su Sovietų Są
junga kovoj prieš bendrąjį 
priešą ir taikos užtikrinime 
po karo kaipo į gyvybiniai 
svarbų dalyką patiems 
Jungtinių Valstijų reika
lams. Amerikos spaudos da-

lis, reiškianti šias mintis, 
sveikina tos konferencijos 
šaukimą ir tikisi teigiamų
jų vaisių iš jos.

Priešiški Laikraščiai
“Antra vertus, tam tikra 

amerikiečių spaudos dalis.

Amerikos lakūnai bom
bardavo nacius Albanijoj.

Naciai įsakė svetimiem 
diplomatam apleist Romą.

—Hearsto ir McCormicko Londone gauta praneši
izoliacionistųlaikraščiai,

(Tąsa 5-me pus.)
mas, kad Ispanija ištrau
kia savo diviziją prieš-so- 
vietinio fronto.

įtarimai, 
ruošiąsi

vyriausiai savarstyti klau
simus kas liečia pokarinę 
Europos organizaciją ir 
Talkininkų politiką išlais
vintuose nuo Hitlerio kraš
tuose.

Provokatoriškas Siūlas, 
Vedąs į Berlyną

“Kai kurie spaudos orga
nai bepusiškuose ir net Tal
kininkų kraštuose atspindi 
provokatorišką kampaniją, 
kurios siūlas veda į Berly
ną, kampaniją, siekiančią 
prisėti nepasitikėjimų ir 
abejonių tarp Talkininkų.

“Skleidžiama 
kad rusai, gir
padaryt atskirą taiką su 
Vokietija, kuomet 
no j i Armija pasieks 1940 
m. sienas; o iš antros pu
sės, keliama -trukšmas, kad 
rusai stengiasi pirmiausiai 
įžengti į Berlyną, idant pa
diktuoti taikos sąlygas ir 
būsimąją Europos organi
zaciją.

“Amerikiečių spauda taip 
gi kreipia gana daug dėme
sio į ateinančiųjų trijų vals
tybių konferenciją.
Atsakingi Amerikiečiai No
ri Bendradarbiaut su Sov.

“Jau žinoma, kad platieji 
Jungtinių Valstijų visuo-

Raudo-
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Maskva.— Sovietų lakū
nai nuskandino Baltijos Jū
roj nacių transporto laivą, 
5,000 tonų.
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London. — Pranešama, 
jog fašistai-hitlerininkai su- 
šaudė dar 60 italų, kurie 
buvo pasisakę prieš nacius 
ir Mussolinį.

Japonai Paskelbė Neva Fili' 
pinu Nepriklausomybę

264
261
208
198
176
138
121
.... 27

..... 26

..... 24

Londonas praneša, jog 
naciai grūda naujas savo 
armijos divizijas linkui Ki
jevo, kad apsaugot vokie
čiam pabėgimą iš to miesto.

Japonų radijas skelbė, 
kad jie suteikę Filipinų sa
loms “pilną nepriklausomy
bę” ir gyrėsi, būk Japonija 
atliekanti savo misiją, kaip, 
girdi, Azijos ir rytinių tau
tų “laisvintoja.”

Japonai garsina vieną fi
lipiniečių išdaviką, o Japo
nijos įrankį kaipo, esą, Fi
lipinų “prezidentą.”

J. Ramanauskas, Minersville
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Italija.— Visame fronte 
skersai Italijos veikia sep
tynios vokiečių divizijos.

Washington. — Žinovai 
spėja, kad po karo reikėsią 
penkių metų laiko tvarkiai 
paleist Amerikos kariuo
menę iš mobilizacijos.

Londono radijas pranešė, 
kad naciai jau nešdinąsi iš 
Gomelio.

Zagrebo srityj šėlsta mū
šiai tarp jugoslavų ir nacių.

Maskva.— Pabėgę iš 
jevo žmonės, sako, kad 
mieste jau beveik nieko 
likę, kaip tik vokiečių poli
cininkai ir šiek tiek jų ka
reivių.

Beveik.be sustojimo siau
čia mūšiai ore virš Dniep
ro. Raudonoji žvaigždė ra
šo, jog Sovietų oriai vynas 
ima viršų ir nacių lėktuvai 
tik ginasi.

Vengrijos radijas prane
šė, kad Jugoslavijos patri- 
jotai užmušė vieną nacių 
generolą.

ten 
ne-
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Italija Kare Prieš Hitlerį
Kaip ir buvo tikėtasi, Badoglio vyriausy- 

bė paskelbė karą fašistinei Ašiai. Ji ta
tai padarė, aišku, su prez. Roosevelto, 
premjero Churchillo ir maršalo Stalino 
sutikimu. Italija, taigi, bus neoficiale 

, mūsų talkininke, bet ji neįeisianti į 
Jungtinių Tautų šeimą.

Be <ąbejo, Badoglio vyriausybė, pa
skelbdama fašistinei Ašiai karą, išreiš
kė milžiniškos Italijos žmonių 
didžiumos troškimus, jų valią, 
jų nusistatymą. Italijos žmonės nie
kad neapkentė fašizmo (ką mes 
visuomet sakėme) ir nenorėjo ka
riauti prieš Jungtines Tautas, nenorė
jo gelbėti Hitleriui ir Mussoliniui. Jei
gu Italija buvo įtraukta į karą prieš tal
kininkus, tai buvo dėl to, kad to norėjo 
Mussolinis, kuriam pritarė karalius ir 
patsai Badoglio. Sunku pasakyti, ar 
dabar Italijos žmonės patikės Badoglio 
vyriausybės nuoširdumu, bet reikia ma
nyti, kad jie kariaus gerai, nes jeigu 
jie Badogliu nepasitikės, tai gerai pasiti
kės Rooseveltu, Stalinu ir Churchillu.

. Baisią tragediją išgyvena italų tauta. 
Per virš tris metus ji buvo verčiama ka- 
.riauti už Mussolinį ir Hitlerį. Šimtai 
tūkstančių italų žuvo Rytų Fronte, Af
rikoje, Balkanuose. Italijos ūkį vokiš
kieji plėšikai draskė, vogė nacių karo 
mašinai šerti.

Šiuo metu didesnė ■ Italijos/ dalis dar 
vis tebėra vokiečių okupacijoje. Musso
linis ir Hitleris ten mėsinėja žmones 
tūkstančiais, jei ne šimtais tūkstančių, 
versdami kariauti prieš talkininkus. Iš 
kitos pusės, oficiali Italija paskelbė ka
rą Hitleriui ir Mussoliniui! Ir vėl italų 
tautai reikės daryti nauji pasiaukojimai 

• —; pasiaukojimai, žinoma, dabar ne tuš
ti, bet dėl italų tautos laisvės.

Prie tokios tragedijos fašizmas prive
dė Italiją! Prie tokios tragedijos jis 
privedė visą eilę kraštų — Suomiją, Ru
muniją, Ispaniją, Vengriją. Prie dar 
didesnės tragedijos fašizmas veda Vo
kietiją!

kąip smunka Hitlerio “Europos tvirtu
ma.” Salązarąs mato, jog Hitlerio vieš
patavimo dienos suskaitytos. Jis mato, 
kaip Raudonoji Armija triuškina hitle
rines jėgas Rytų Froųte, o talkininką! 
muša Vokietiją iš oro ir Italijoje. Jis 
mato, kaip negarbingai susmuko Musso
linis ir kąip Mussolinio garbintojai ir 
gelbėtojai Italijoje (karalius Emanuelis, 
Badoglio, ir kiti tipai) perėjo į talkinin
kų pusę ir net karą Vokietijai apskelbė.

Kitais žodžiais, Portugalijos vyriausy
bė, kad ir penkiomis minutėmis prieš 
12-tą, sutiko atsistoti laimėtojų pusėje.

Tiesa, Hitleris gali bandyti Portugali
ją pabausti. Jis gali paleisti kiek tiek 
savo bomberių bombarduoti Portugali
jos miestus. Bet tas esminiai dalykų 
padėties nepakeis.

Kiek tai liečia Azores salas,—jos labai 
svarbios. Jos svarbios iš daugelio at
žvilgių. Pirmiausiai jos svarbios tuomi, 
kad, ten įsistiprinę, talkininkai galės la
biau suvaldyti vokiečių submarinus At- 
lantike. Jos svarbios tuomi, kad, jeigu 
talkininkai mano atidaryti antrąjį fron
tą Vakarų Europoje, tai įsistiprinę Azo
res salose, jie galęš su mažiau nuostolių 
sau tą padaryti.

Taigi Azores salų gavimas dabar di
džiai pastiprina mūsų poziciją Atlantike. 
Ant kiek tas mūsų pozicijas pastiprina, 
ant tiek — Vokietijos pozicijas susilp
nina.

Jeigu Portugalijos pavyzdžiu pasektų 
Turkija, Airija ir Švedija, tai būtų iš 
tikrųjų didelė pagalbą greitesniam karo 
laimėjimui Europoje.

ne-

Azores Salos
Neapsigaukime, Portugalijos vyriau

sybė suteikė Anglijai (ir Amerikai) tei
ses Azores salose įsisteigti karines ba
zes ne dėl to, kad tai vyriausybei rūpė
tų padėti demokratijoms karą laimėti. 
Ne! Portugalijos vyriausybė yra fašis
tinė vyriausybė. Antonio de Oliveira Sa
lazar, Portugalijos premjeras, yra fa- 

.šistas ir naminiuose reikaluose jis imi- 
. tuoja Hitlerį nemažiau, kaip kiti tos rū- 
. sies valdytojai. Turime atsiminti, kad 
fašistinė Portugalija padėjo bučeriui 
Franko pasmaugti Ispanijos respubliką.

Taigi ne dėl demokratinio sąjausmo 
Azores salos buvo pervestos Anglijai, 
kad ši naudotų jas' savo laivyno ir oro 
jėgų bazėms.

- Portugalijos vyriausybė sutiko Azo
res salomis leisti anglams ir amerikie
čiams naudotis po .to, kada ji pamatė,

i dcfenqthejjp! 
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< Antras Pasaulinis Karas 
pagimdė savotiškas poliuj 
nes formacijas, tai taip vąį 
dinamas “valdžias užfeię-Į ( 
nyj”, arba angliškai: “GoJ 
vernmenįt in exile”. Bet j,P 
tos valdžios yrą nevienodos. 
Jas galimą dalinti į dvi ’ką-' 
tegorijas: valdžios, susirišę 
su savo krašto liaudimi,1 ir 
valdžios, atitrūkę nuo savo 
krašto liaudies ■— .yaldzibš 
reakcinių elementų, trokš
tančių viešpatauti ant liau
dies. \ *

Čechoslovakijos ir Belgi
jos vyriausybės yra susįri-’ 
šę su liaudimis, kaip ir 
Franci jos Komitetas. Čę- 
choslovakijos vyriausybė 
užsienyj ir Francijos Ko
mitetas apjungia visus anti- 
hitleriškus elementus, pra-‘ 
dedant komunistais ir bai
giant buržuaziniais elemen
tais, bet stojančiais kovon 
prieš šalies pavergimą.

Gi tokios “valdžios”, kaip 
Jugoslavijos ir Lenkijos, 
ra visiškai atitrukę nuo tų 
šalių liaudies kovų, pačios 
suėstos fašistinių reakcinių 
tendencijų ir tik užsiima 
provokacijomis ir žygiais 
ardymui Jungtinių Tautų 
vienybės.

Mes matome, kad Čecho
slovakijos ir Belgijos vy
riausybės tęsia savo darbą 
be jokių krizių, jos stoja už 
kietą bendradarbiavimą su 
Sovietų Sąjunga, galingiau
sia Jungtinių Tautų jėga. 
Kaip tik priešingai Lenki
jos ir Jugoslavijos “valdžio
se”, vieną krizį pakeičia ki
tas, ten kuliais verčiasi įpi- 
nisterių permainos, o politi
ka vis pasilieka ąnti-sovieti- 
nė, siekianti ardyti Jungti
nių Tautų vienybę, nutru
kus nuo savo šalies liau
dies reikalų ir kovų.

Poniai Kovotojams Nori 
Diktuoti

Paimkime taip vadinamą 
“Jugoslavijos valdžią,” kuri 
yra Londone. Jos sąstate 
krizis keičia krizį. Buvo 
Jonovičio valdžią, ji griuvo. 
Susitvėrė Trųfanovičio val
džia ir ta nuolatiniame kri- 
zyj. Ta “Jugoslavijos val
džia” remiasi ant generolo 
Michailovičio jėgų, o gene
rolas Michailovich jau du 
metai kaip neveda kovos 
prieš Hitlerio ir Mussolinio 
gaujas, bet daugely j atsiti
kimų išvien su tais bude
liais puolė Jugoslavijos par
tizanus, vadovaujamus ge
nerolo Tito (1 
dabar viešai 
kad jis nekariauja prieš 
Hitlerį, bet būk laukia, ką- 
da Jugoslavijoj išlips Ame
rikos ir Anglijos armijos. 
Tuo gi kartu Jugoslavijos 
partizanai laiko atkariavę 
didelius plotus savo šalies, 
yra sukaustę apie 20 Hitle
rio ir Mussolinio divizijų,— 
tai keturis kartus daugiau, 
negu amerikiečių ir anglų 
armijos turi prieš savę Ita
lijoj-

Aišku, kad Jugoslavijos 
liaudies kovos eina ne tik ’ 
be tos esančios Londone 
valdžios pagelbos, bet prieš 
jos norą. Jugoslavijos “val
džia” Londone yra apsėsta 
reakcinių ir šovinistinių ten
dencijų. Ji nusistąčįus prieš 
kroatus, prieš slovėnus. Ji 
siekia “didelės Serbijos”, 
kuri laikytų pavergus kitąs 
slavų tautas. Tuo gi kartu 
Jugoslavijoj yra susiorgani
zavus Liaudies , Armija, kur 
ri ap vieni j a visas slaviškas 
Jugoslavijos tautas ir savo 
priešakyj turi Išlaisvinimo. 
Komitetą, savo rūšies tikrai 
liaudies vyriausybę, priešą-

kyj su profesorium Ryba- 
rių. Ąišku, kad Jugoslavijos 
ĮĮįąų^is, taip ikovo- 
jąąaą už savo laisvę, n,epo-, 
ręę, ką$ koki poųąL iš\ ųž-; 
sięnip parvažųiotų / įįp tai 
liaudžiai savo į valią;.padik
tuotu. ■ • ' ■ ’< ■> •
Lenkijos BękiškaVyriau-

...

Arba paimkime Lenkijos 
“valdžią”' Londone. Buvusi 
reakcinė Lenkijos?’ vyriau
sybė su pulkininkų Bekų 
tiek pasirodė išdavikišką,, 
kad Bekas negali niekur 
prieš lenkus atsistoti, nes 
jo visi neapkenčia. Bet Lon
done susidarė Lenkijos vy
riausybė iš įvairių pabėgė
lių arba frakcijų. Nepai
sant, kiek kartų lenkų “val
džios” ministerial keitėsi,; 
jos “valdžios” politika buvo, 
ir pasiliko reakcinė, išski
riant tik mažą laikotąrpį.

Kartą generolui Sįkors- 
kiui buvo' pavykę pasukti 
tos vyriausybės politiką už 
Jungtines Tautas. Tada So
vietų Sąjunga buvo pripa
žinus tą lenkų vyriausybę 
ir net 5.Q0 milionų rubliu iš
leido organizavimui, apren
gimui ir apginklavimui len
kų armijos Sovietų Sąjun
goj. B,et greitai lenkų vy
riausybėj paėmė yiršų re
akciniai -elementai, kurie 
nori viešpatauti ant Ukrai
ną, baltrusių, lietuvių ir če
kų. Jie susirjšo su hitleriš
kais elementais, įsikibo į 
nacių provokaciją, būk So
vietai tūkstančius lenkų ofi- 
cięrių sušaudę ir užkasę 
Katynio miške, kas atvedė 
Sovietų Sąjungą prie nu
traukimo su lenkų “val
džią” . ryšių.

Bet tąi ne viskas. Lenki
jos “valdžią,” būdama Lon
done, iškraustė lenkų armi
ją iš Sovietų Sąjungos į 
Persiją, vietoj mesti iš
vien su Raudonąją Armija 
prieš nacius Lenkijos išlai
svinimui. Ji kėlė protestus 
prieš Sovietų Sąjungą, kam 
Sovietai šaukia Lenkijos 
gyventojus kovai prieš na
cius. Ji, jeigu galėtų, tai 
pastotų Raudonajai Armi
jai kelią ant buvusios Len
kijos sienos ir geriau su
tiktų, kad budeliai hitleri
ninkai milionais teriotų 
Lenkijoj žmones. Ji griež
tai stoja prieš atidarymą 
antro fronto prieš Hitlerį 
Europoj, nes, jos supratimu, 
tas padėtų Sovietų Sąjun
gai. ’

Ir tokia “valdžia” mano, 
kad kada Lenkijos liaudis 
nusikratys budeliu h,juri
ninkų jųpgo, tąi pakvies 
tuos ponus liaudį valdyti! 
Suprantamą, kad ponai to 
nęsųląųks.

Lenkijos lįąudis kovoja 
ne vien Lenkijoj prieš hitle
rininkus. Lenkai Sovietų 
Sąjungoj jau organizavo 
dyį armijos Kosciuško ir 
Dombrovskio divizijas, ku
rių kovotojai ne,turi tjkslo 
pavergti lietuvius (Vilni
joj), ukrąinus jr baltrųsiųs, 
(vakarų Ukrainoj ir Balt- 
rųsijoj) čechoslovakus (Te- 
čine), bet išlaisvinti Lenki- 
jos žmones ir suteikti jiems 
galimybę Jąisvąi tvarkyti 
savo šalies reikalus, nesiki
šant į kitų tautų reikalus ir 
niekam nekliudant gyventi- 
taip, kaip kam geriau ąta- 
tinką.

Mums atrodo, kad ne vi
sos “valdžios užsienyj” gaus 
progą būti valdžiomis, kada 
hitlerizmas bus sunaikintas. 
Įdomu ir tas, kad visi re
akciniai, fašistiniai ir pro- 
naciniaį ^elementai pagatavi

Prezidentas. Jiems Atsakė
Prezidentas Roose veltas paaukojo 

mažą dalį savo pasitarimo su spaudos 
korespondentais (pereitą antradienį), 
aiškindamas apie tąsias “bazes Sibire”, 
dėl kurių tūli žmonės negali ramiai mie
goti.

Kaip žinia, del bazių Sibire daugiau
siai triukšmo sukėlė senatorius Lodge, 
neseniai grįžęs iš maršruto, turėto su 
penkiais kitais Jungt. Valstijų senato
riais. Sen. Lodge, kaip jau mes rašėme, 
pareiškęs, kad, jei Tarybų vyriausybė 
duotų amerikiečiams oro bazes Sibire, 
tai mes, amerikiečiai, sutaupytume apie 
milijoną amerikiečių nuo buvimo užmuš
tais ir sužeistais...

Toks neatsakomingas, toks neišmin
tingas sen. Lodge pareiškimas, be abejo, 
galėjo suklaidinti ne vieną žmogų. Pre
zidentas Rooseveltas matė reikalo į tokį 
sen. Lodge pareiškimą atsakyti. Ir tu
rime pripažinti, kad prezidentas, atsa
kydamas į tai, argumentavo taip, kaip 
mes jau ne kartą esame argumentavę. 
Prezidentas nurodė, kad, jei Tarybų vy
riausybė šiandien duotų amerikiečiams 
bazes Sibire, tai jai tektų kariauti su 
Japonija. Jai reikėtų vesti istorinius 
mūšius ne tik prieš hitlerininkus, bet ir 
prieš japonus.

Panašią nuomonę kadaise pareiškė ir 
E'arl Browderis, komunistų vadas, ant 
kurio ouvo taip aštriai užsipulta tam 
tikroje spaudoje.

Tarybų Sąjunga negali vieną sumušti 
mūsų bendrąjį priešą — Vokietiją ir Ja
poniją. Jeigu Tarybų vyriausybė šiuo 
metu laiko dideles ginkluotąsias jėgas 
Sibire prie Mandžurijos, tai jau tas fak
tas parodo, kad ji netiesioginai pagelbsti 
mums mušti japonišką priešą, ‘nes japo
nai priversti laikyti Mandžūrifbje dide
les savo jėgas, kurių jie negali naudoti 
kituose Pacifiko frontuose.

Galimas daiktas, Tarybų Sąjunga su
tiktų duoti mums bazes Sibire, jei mes 
garantuotume, kad tas bazes išlaikysim, 
t. y., jei mes bet kokį japonų pasiryžimą 
įsiveržti į Sibirą, atmuštume. Bet mes ’ 
to negalime padaryti. Mes dar persilp- 
ni. Tą pripažino pats prezidentas Roo
seveltas. Mes, iš kitos pusės, negalime 
laukti, kad Tarybų Sąjunga turėtų su
mušti ne tik vokiečius — apie 90 nuoš., 
veikiančiųjų Vokietijos karinių jėgų 
šiandien yra Rytų Fronte — bet ir Ja
poniją.

Viskas sakyte sako, kad mes kuo vei
kiausiai privalome rūpintis juo greičįau ■ 
nugalėti vokiškąjį plėšiką. Kai hitleri
ninkai bus sunaikinti, kai Europoje ka
ras bus laimėtas, tuomet Japonijos su- ' 
mušimo klausimas nebus keblus.

O kad vokiškuosius plėšikus greičiau 
sumušti, tai reikia Vakarų Europoje ati
daryti antrąjį frontą. i ;

Šitaip turėtų būti klausimas statomas. 
Tačiau abejojama, ar senatorius Lodge 
ir jo kolegos pasimokins iš to, ką jiems 
pasakė mūsų krašto prezidentas.

ir 
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Suvaldykime Maskvą
(Feljetonas)

Šaukiu trivogą, gerbiami 
generolai. Padėtis pasidarė 
fokią pavojinga, kad turim 
griebtis veikimo visu smar
kumu. Atidėliojimas reikš
tų mums prapultį. Kreipiu 
jūsų atydą, gerbiami pro- 
nacių generolai, kad Mask
vos pasimojimai grąsina su
griauti visus mūsų planus. 
Raudonoji Armija žygiuoja 
vakarų link tokiu smarku
mu, kokio nežino jokia ka
rų istorija! Negana, kad 
žygiuoja, ale ir trina hitle
rines bestijas, kaip mes ki
tados trindąvome čerpėje 
aguonas!

Baisus dalykas, ponai ge
nerolai. Štai jums tik vie
nos dienos (18 rugsėjo) 
raudona rmiečių atliktas 
darbas. Atvaduota 733 apy
linkės, užmušta 8,700 na
cių, sužeista 2,000 ir nelais
vėn paimta 500! Taigi, tik 
viena diena sunaikinta vie
nuolika tūkstančių ir du 
šimtai hitlerinių gyvatąi- 
čių. Jeigu šitoji žinia per 
kokią nelaimę patektų į mū
sų pro-nacinius laikraščius, 
sakysim, į Keleivį, tai Mi- 
chelsonas tuoj aus bėgtų pas 
daktarą sužinoti, kas su 
juomi pasidarė ir tuojau 
ragintų Keleivio skaityto
jus, kad jie Keleivio neimtų 
nei į rankas.

Kada šitoki dalykai deda
si, kada kiekvienos dienos 
žinios, ateinančios iš Mas
kvos, vis labiau ir labiau 
deągia juodu šydu pro-na- 
cinę padangę, tai ar dyvai, 
kad paėmus kiekvieną pro- 
nacių leidžiamą laikraštį, 
tuojau metasi į akis jų re
daktorių nesveikatos požy
miai.

Tokia padėtis negali tęs
tis be pabaigos. Jai turime 
padaryti galą. Bet kur su
rasti tokią jėgą, kuri ga
lėtų suvaldyti Maskvą? 
Pirmiau buvo tikėtasi, kad 
kunigo • Pakalnio laiškas 
New Yorko Timesųi, išdės
tęs, kiek baimės įvaro pro- 
nąciąm Raudonosios Armi
jos kąnuolių garsai, tikrai 
pąkirs raudonarmiečių smo- 
giąmąją jėgą. Po to, kai vi
si pro-nacių laikraščiai ku
nigo Pakalnio laišką savo 
skiltyse perspauzdino, tai ir 
jūsų Paulius rųanė, kąd dė
lei to turės sudrebėti žemė, 
arba kas nors iš proto išsir 
kraustys.

Betgi pasirodė, kadnrp- 
nącių išreikšta baimė Masr 
kvai jokio efekto nepadarė. 
Neužtenka to, kad Raudor 
nosios Armijos kąnuolių 
baubimas, artėjantis linkui 
Lietuvos, ardo pro-nacių 
generolų nervus, Maskvą 
pradėjo beveik diena iš dier 
nos. pyškinti pergalės sąl- 
yąs, lyg ir pasityčiojimui iš 
pro-nacių generolų skaus
mo. -
jungtis į vieną federaciją, 
kad apsupus Sovietų Sąjunr 
gą kordonu. Ir lietuviški 
pronaciai laižosi prie lenkir 
škų šovinistų, net ir visos
Lietuvos kaina, kad tik 

kaip nors pavergus Lietu
vos liaudį, kad atėmus jai 
valią pačiai laisvai gyvuoti.

Vai. Sūnus,.

To da neužtenka. Maskva 
ruošiasi sukelti dideliausį 
kąnuolių trenksmą saliuta- 
vimui Vilniaus ir Kauno, 
kaip išlaisvins nuo naciškų 
bestijų! Toks žygis Maskvai 
atlikti neturi būt pavėlinta, 
gerbiami generolai.

Klausite, o kur jėgą, ku
rios Maskva būtų priversta 
klausyti? Ugi Amerikos 
Lietuvių Taryba! Anglijos 
ir Amerikos balsas čia nie
ko nereikštų, bet kaip Ame
rikos Lietuvių Taryba visa 
savo spėka pagrūmos, tai 
Maskva bus priversta nusi
lenkti !

Duodu jum garbės žodį, 
kad Maskva už mūsų Vil
niaus ir Kauno sveikatą ne
šaudys. Tik reikia veikti 
ūmai ir griežtai. Maskvai 
tuojau reikia pranešti, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba 
visai neseniai buvo sušau
kus konferenciją Pittsbur
gh^, kurios galybė jautėsi 
ne tik posėdžių salėje, bet 
koridoriuose ir prie baro!

Toliau, Maskvai turi bū
ti suprantamai išaiškinta, iš 
ko susidaro Amerikos Lie
tuvių Tarybos galybė, kuri 
pasireiškė Pittsburgho kon
ferencijoj. Būtent: konfe
renciją sveikino profesorius 
Pakštas, estonietis Pusta, 
pulkininkas' Grinius, * visi 
iki vienam Smetonos atsto
vai ir da daugybė lietuviš
kų ponų ir ponių. Ar tai 
jum žertas, koks galingas 
balsas nuskambėjo per vi
są pasaulį! Jeigu dar bis- 
kį garsiau, tai būtų ir Mas
kvą pasiekęs.

Ugi konferencijos nuveik
ti darbai: Vienam prezi
dentui ir vienam premjerui 
pasiuntė pasveikinimus. Dr. 
Grigaitis labai garsiai pa
reiškė, kad jeigu po šiam 
karui lietuviškiem fašistam 
neteks valdyti Lietuvą, tai 
bus kariauta veltui. Jeigu 
da pridėsime visus plėtkus, 
melus ir prakeiksmus, kon
ferencijoje išlietus prieš So
vietų Sąjungą, tai susidaro 
tokia spėką, gerbiami gene
rolai, kurios jokios kąnuo- 
lės neįveiks.

Turint šitokią galybę, jū
sų Paulius duoda paliepimą 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro komitetui be jokio 
vilkinimo, tuojau, dar šian
dien, pasiųsti Maskvai ulti
matum ą; kad jos kariuome
nė nei jokiam atsitikime ne
privalo peržengti Lietuvos 
rubežių.

Kad padaryti Maskvai 
efekto, kąd mūsų ultimatu
mas nėra tuščias plepalas, 
centro komitetas privalo 
pridėti pastabą, kad mūsų 
ALT ne iš tokių, kurie ma
nytų, kad marios yra neper
brendamos.

Reikia veikti drąsiai, po
nai generolai. Baimė šioje 
gadynėje lemia prapultį. 
Jeigu Maskva pasirodys už
sispyrusi ir teks spėkom su
siremti, tai talkon pasikvie
sime kun. Bąlkūną sų kumš- 
Čia ir Machanojaus Saulės 
Baltruvienę su kočėlu.

Būkite viskam pasiruošę, 
gerbiami generolai.

Jūsų,
Paulms,
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Dniepras ir Antras Frontas mūsų priderystė
Ilgai laikraščiai rašė, kad 

Hitleris suvaręs milionus 
žmonių stato tvirtumas iš
ilgai galingąją Dniepro upę. 
Dniepro upė yra plati, 
smarki ir vakariniai jos 
krantai vietomis statūs ir 
aukšti, nes vanduo juos 
graužia. Tuo kartu rytinis 
kraštas daugelyj vietų yra 
žemas ir balotas. Jau, 
rodosi, pati gamta pada
rė Dnieprą kliūti
mi Raudonajai Armijai, 
nes toj vietoj visos Europos 
upės graužia vakarinį šo
ną.

Vienas labai nepatogus 
Hitleriui dalykas, tai Dnie
pro alkūnė, kuri atsikišus į 
rytus, kuri bus Raudonosios 
Armijos atakuojama ne 
vien iš rytų, tiesiai “kak
ton”, bet ir iš šonų. Ta “al
kūnė” priešui yra pavojin
ga, nes Raudonoji Armija 
gali prasilaužti per Dniep
rą ties Kijevu ir “alkūnėj” 
gali uždaryti nacius, kaip 
kokiame maiše.

Vienas .dalykas turi būti 
aiškus, kad niekur hitleri
ninkai patys geruoju nesi
traukia. Juos visur reikia 
išmušti, išgrūsti, išvyti, 
kaip kokius pasiutusius šu
nis. Černigovas paimtas tik 
po keturių dienų žiauriau
sių kovų. Prie Smolensko 
buvo taip žiaurios kovos, 
kad N. Y. Times korespon
dentas rašė:

“Sovietų mechanizuota 
artilerija buvo privežta arti 
ir pradėjo daužyti vokiečių 
dalis grūdant jas prie Dnie
pro. Raudonosios Armijos 
įvairios dalys metėsi pir

myn ir Dniepras užtvinko 
ntio priešo lavonų ir van
duo paraudonavo. Ties Slo- 
vietcki tiltu tūkstančiai vo
kiečių žuvo.

“Maskvos - Minsko plen
tas ir šalimai jo, kuriuo sa
vo laiku traukėsi Napoleono 
didžioji armija, dabar nu
klota tūkstančiais vokiečių 
lavonų ir pilna šalimai ka
pinių su naujais beržiniais 
kryžiais...”

Vokiečiai baisiai mušasi 
už kiekvieną miestą, mies
telį ir sodžių. Visur jie lai
kosi įsikabinę, kaip kokios 
piktžolės. Jie laikėsi prie 
Smolensko. Buvo sumušti! 
Jie norėjo sulaikyti Raudo
nąją Armiją prie galingos 
Desnos upės ir ten buvo 
sumušti! Dabar dės visas 
pastangas atsilaikyti ant 
Dniepro upės.

Būtinai Reikalingas 
Antras Frontas

Anglijos - Amerikos - So
vietų Sąjungos koalicija bus 
vieninga ir stipri tik tada, 
jeigu mes atliksim savo pa
reigas, o ta vienybė reika
linga ne vien karo išlaimė- 
jimui, bet ir sumušus hit- 
lerizmą, palaikyti pasaulyj 
taiką, kad vėl nepasikarto
tų nauja katastrofa.

Nėra slaptybė, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė 
ir liaudis yra labai nepasi
tenkinę, kad Anglija ir 
Amerika neatidarė antro 
fronto prieš Hitlerį—Fran- 
cijoj ir Belgijoj. Antras 
frontas buvo susitarta a- 
tidaryti dar 1942 metais. 
Joc nebuvo. Laukta 1943 
pavasario. Jo ir vėl neati
darė. Perėjo ir visa vasara, 
mes vis “nepasirengę.” Da
bar pilniausiai paaiški, kad 
antro fronto atidarymui y- 
ra priešingas ponas Chur- 
chillas, kad jis sutrukdo 
Amerikos komandos pla
nus, kad jis su Amerikos 
reakcininkų pagelba pavei

kia į mūsų valstybės de- 
partmentą ir prezidentą 
Rooseveltą. O nebuvimas 
antro fronto silpnina Jung
tines Tautas, ardo jų vieny
bę, dirba Hitlerio rankon, 
nes hitlerininkams liko tik 
viena, viltis, tai suardyti 
Jungtinių Tautų vienybę.

Kada Raudonoji Armija 
taip skaudžiai supliekė Hit
lerio armijas; kada ji taip 
didvyriškai šturmuoja 
Dniepro upės pakrantes, 
kkda ji paėmė Smolenską ir 
atsidarė vartus į Vakarus, 
į Lietuvą, tai dabar būtinai 
turi būti atidarytas antras 
frontas Francijoj ir Belgi
joj, kad sumušus hitlerinin
kus dar šiemet.

Jeigu tatai bus padaryta, 
tai hitlerizmas bus nugalė
tas su mažiau žmonių ir 
turto aukų. Jeigu Anglija ir 
Amerika ir vėl neatidarys 
antro fronto, tai mums ka
ras gali pasidaryti labai 
sunkus ir labai daug atseiti.

Prileiskime, kad Raudo
noji Armija pati viena hit
lerininkus išgrūs iš Sovie- 
tų Sąjungos į Rytų Prūsiją, 
Vengriją ir Rumuniją. Ar 
galima laukti, kad Hitleris 
tada pasiduotų? Nieko pa
našaus !

Nepaisant, kaip dideli na
cių bus nuostoliai, bet tada 
jie bus savo žemėj, kur jų 
užnugaryj nebus Sovietų 
partizanų. Hitlerio frontas 
pasidarys veik ant pusės 
trumpesnis. Šiaurėj jis at
sirems į Baltijos Jūras, Ry
tų Prūsijoj yra daug ežerų 
ir kitų kliūčių, Lenkijoj, iš
ilgai Vislos upę jau nuo se
niai naciai stato galingas 
tvirtumas, o pietuose jų 
frontas eis per aukštus 
Karpatų Kalnus. Ant šio 
fronto Hitleris galės su per 
pus tiek jėgų laikytis, kaip 
dabar jis turi ant Dniepro.

Nuo Stalingrado iki Kije
vo, tiesiai oru, yra 630 my
lių. Nuo Kijevo iki Vislos 
upės yra apie 425 mylios. 
Hitlerininkai besitraukiant 
visur ardo kelius ir naikina 
tiltus. Ir kada Raudonoji 
Armija pasieks Rytų Prūsi
ją, Vislos upę ir Karpatų 
Kalnus, tai jos užnugaryje 
bus nuo 600 iki 1,000 mylių 
nuterioti plotai. Aišku, kad 
Raudonajai Armijai žy
giuoti pirmyn, veržtis lin
kui Berlyno bus sunku. Ji, 
veikiausiai, bus priversta 
tūlam laikui apsistoti, kad 
sutvirtinti savo užnugarį ir 
pataisyti kelius.
Milionai Nacių Bus Prieš 

Mus
Tie elementai, kurie šian

dien meluoja ir pasakoja, 

While making his way back to the hospital—he was a walking 
hospital case—Master Gunnery Sergeant James G. Blalock spotted a 
group of Japs in the underbrush. Drawing his pistol, he entered the 
thicket and came out with nine Jap prisoners.

Marine Sergeant Blalock now wears the Silver Star, awarded him 
for conspicuous gallantry in that Solomon Islands action. He can be 
proud of such a record. Can you be equally proud of your Bond 
buying record during the Third War Loan?

AMERICAN HEROES
„ BY LEFF

kad būk mes “neprisirengę” 
antram frontui, arba trokš
dami, idant Hitleris atsi
gautų ir sumuštų Sovietų 
Sąjungą, yra visiškai apa
kę ir nemato tų nelaimių, 
kurios laukia mus, arba yra 
toki protiniai bankrūtai, 
kurie nieko nesupranta.

Hitleris suvarė į Vokieti
ją apie 30,000,000 vergų iš 
pavergtų kraštų. Milionai 
tų žmonių stato tvirtumas 
Franci jos, Belgijos ir Ho- 
landijos pakraščiais. Ilgiau 
nebus antro fronto, daugiau 
tų tvirtumų bus pastatyta, 
kurias vėliaus imant žus 
gal šimtai tūkstančių mūsų 
sūnų!

Hitleris Francijoj ir Bel
gijoj turi tik apie 25 divizi
jas, apie 300,000, ir tai di
džiumoj tas divizijas, ku
rios buvo sumuštos Sovietų 
fronte, kurios atvežtos ten 
papildyti ir reorganizuoti. 
Ateinantį pavasarį, kada jo 
rytų frontas eis Rytų Prū
sijoj, Lenkijoj ir prie Kar
patų, jis galės turėti Fran
cijoj ir Belgijoj pirmos rū
šies 100 divizijų. Ir jeigu 
mes dabar “negalime” ati
daryti antro fronto, kada 
Sovietų Sąjunga yra su- 
kausčius 211 Vokietijos ir 
apie 35 jos talkininkių di
vizijų, tai kaip mes tada ga
lėsime atidaryti antrą fron
tą, kada prieš mus bus ir 
daugiau tvirtumų ir bent 
penkis kartus tiek Hitlerio 
jėgų, kaip dabar yra?

Atidėliojimas atidarymo 
antro fronto yra žalingas 
Jungtinių Tautų vienybei, 
yra daromas ne iš mūsų mi- 
litario silpnumo, bet politi
niais sumetimais. Tas žalin
ga mūsų krašto garbei, mū
sų krašto vieningumui su 
Sovietų Sąjunga karo išlai- 
mėjimui ir paskui palaiky
mui pasaulyj taikos.

D. M. š.

Sparčiai Naikinami Nacių 
Tankai ir Lėktuvai Rytuose

Maskva, spal. 13.—Sovie
tinės jėgos per dvi paskuti
nes dienas sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 92 vokie
čių tankus ir nušovė žemyn 
125 jų lėktuvus.

Churchill Smerkė Ameriki
nius Kiršintojus

Lonfdon.— Anglų premje
ras Churchill seime smerkė 
tuos Amerikos politikierius, 
kurie priekabiauja prieš 
Angliją. Sako, tuomi jie 
kursto “kartybę” tarp ame- 
kiečių ir anglų, kuomet rei
kia glaudžiausios sutarties 
karui laimėti prieš dar la
bai galingus priešus.
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Kanados organizuoti darbininkai, nariai automobilis
tų unijos lokalų 195 ir 200, sunkvežimiais traukia j 
laukus padėti farmeriams nuimti javus. Jie žino, kokį 
svarbų vaidmenį šiame kare lošia maistas.

LOWELL, MASS.
Reikia Darbuotis Su 

Padidintu Opu

Jau Laisvės vajus gerokai 
įsismaginęs, bet pas mus šiais 
metais dar vis tik kalbama, 
bet nieko nedaroma ir nieko 
apčiuopę dar neturime. Jeigu 
dar ilgiau lauksime, tai šie
met gali būti blogai su Lowel- 
liu.

Pernai pas mus vajaus rei
kaluose gerai darbavosi dd. J. 
Balžonis ir R. čiulada. Jiedu 
buvo gana aukštai pakilę va- 
jininkų surašuose. Gražu bū
davo tėmyti Laisvėj vedamą 
lentelę, bet dabar kol kas 
Lowellis dar visai nematomas 
vajininkų maštabe. O reikia 
pradėti darbuotis su kuo ge
riausiu ūpu, idant dienraštis 
Laisvė pasiektų plačiausias 
mases. Ypač tas svarbu šio 
karo laike, nes tik tokis geras 
laikraštis, kaip Laisvė nuteikia 
kovingesnį ūpą visuomenėje ir 
tas gali daug pagelbėti karo 
pastangose ir pagelbėti per
gyventi šį taip nejaukų karo 
laikotarpį.

Svarbus Susirinkimas

Draugai ir draugės, mes jau 
seniai turėjome LLD susirin
kimą. Vis tik taip sau pasitar
davome mažam būrelyje, bet 
dabar yra susidarę labai svar
būs reikalai ir todėl šį kartą 
yra šaukiams platus 44-tos 
kuopos susirinkimas, šį šešta
dienį, spalių 16 dieną, lygiai 
7 vai. vakare. Susirinkimas 
įvyks Liet. Pil. Kliubo svetai
nėje, 338 .Central St., Lowell.

Draugai, į šį šaukimą atsi
liepkime rimtai ir skaitlingai 
dalyvaukime susirinkime.

Manau, kad ir kliubo nariai 
plačiai dalyvaus, todėl, gal ir 
kliubas turės pasitarimą vie
name svarbiame klausime. 
Tad susirinkime abiejų orga
nizacijų nariai. Laiko neuž
ims ilgai — atliksime darbus 
greit ir vėl būsime liuosi.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija Verta Didelio

Pagyrimo
Smagu matyti, kuomet vie

na kita iš pašalpinių draugijų, 
apart pašalpos - apsidraudi
mo, supranta ir mato reikalą 
prisidėti prie svarbiųjų, visuo
meniškų darbų, ar tai būtų 
labdaringas darbas, ar karo 
gelbėjimas, ar kitas koks 
svarbus reikalas.

Pavyzdin, mūsų mieste gra
žiai gyvuoja Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija. 
Kuomet Massachusetts lietu
viai pirko tris ambulansūs, 
vieną iš jų Amerikos Raudo
najam Kryžiui, tai mūsų gar
bingoji draugi j ęl paaukavo 
$50 tam svarbiaiS'tikslui. Gi 
dabar, kuomet yra šaukiama 
tų. pačių demokratinių lietuvių 
labai plati konferencija, kur 
bus galingiausiai apsijungta, 
kaip galima geriau pagelbti šį 
karą laimėti; kaip prisirengti 
prie didžiausio visuomeniško 
pažangiųjų lietuvių suvažiavi
mo; kaip sėkmingiau pagelbė
ti mūsų šaliai sukelti Jungtinių 
Tautų Karo Fondui $125,000,- 

000 ir kaip pokariniam laike 
pagelbėti Lietuvos žmonėms, 
tai mūsų draugija užgyrė kvie
timo laišką susirinkime, laiky
tame pereitą sekmadienį, spa
lių 10 d. ir išrinko du dele
gatu į šaukiamą konferenciją, 
ateinantį sekmadienį, spalių 
17 dieną, 2 vai. po pietų. Mu
nicipal Auditorijoj, So. Bos
ton, Mass.

Tokis draugijos atsinešimas 
link svarbiųjų darbų yra pa
girtinas ir tas daro didelę gar
bę pačiai Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijai.

Delegatais tapo išrinkti 
draugai: F. Arbačauskas ir J. 
M. Karsonas.
LDS 110-ta Kuopa Pirmutinė

Pirmutinė organizacija pas 
mus buvo LDS 110-ta kuopa, 
kuri savo susirinkime, spalių 2 
d., išrinko du delegatu į šau
kiamą Mass valstijos lietuvių 
konferenciją, kuri įvyks šį 
sekmadienį, So. Boston, Mass.

Ši kuopa tuomi nemažai pa
skatino ir kitaįs organizacijas 
rinkti delegatus. Yra manoma, 
kad iš mūsų miesto dalyvaus 
bent 8 delegatai, nes juk ir 
Piliečių Kliubas ir LLD siųs 
po porą draugų.

O gi reikia dalyvauti skait
lingai. Reikia, kad ši konferen
cija būtų nepaprastai skaitlin
ga ir plačiai atstovaujama nuo 
visokių anti-fašistinių organi
zacijų.

LDS kuopą atstovaus drau
gai : Vladas Mikalopas ir Ra- 
folas čiulada.

Ko reikia daugiau, tai to, 
kad vienas ir tas pats žmogus 
neatstovautų kelių organizaci
jų, bet kad kiekviena orga
nizacija turėtų naujus žmo
nes.

Į šią konferenciją rengiasi 
ne tik Massachusetts valstijos 
pažangieji lietuviai, bet ir Na
shua, N. H. draugai.

J. M. Karsonas.

Bayonne, N. J.
LDS 26 kuopos susirinki

mas įvyko spalių 6 dieną. Su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas ir gyvas, pageidaujama, 
kad ateityj būtų dar skaitlin- 
gesni.

Dr. M. Maziliauskienė per
statė naują narį K. Laurinai
tį. Tai geras paraginimas ir 
kitų pasidarbuoti. Karo laimė
jimų bonų komisija raporta
vo, kad jau pardavė už kelis 
tūkstančius dolerių ir sakė, 
kad darbas bus tęsiamas ir 
toliau.

Skaitytas dienraščio Vilnies 
laiškas prašant paramos. Pri
imtas vienbalsiai ir ant vietos 
paaukota $13.75. Aukojo M. 
Panelis $3; po $1: aukojo J. 
Zaleckas, J. Stanelis, K. Lau
rinaitis ir J. Urbonas. Po 50 
centų.: S. Radušis, K. čiurlis, 
J. Kirmelas, J. Jurkevičius, L. 
Barisonka ir J. Skiparis. Po 
25c: A. Stunguris, A. Lukaitis 
ir J. Siurvilas, o LDS 26 kuopa 
iš iždo $3. Visiems aukoju
siems tariu širdingai ačiū!

Vilnietis

MONTELLO, MASS. — Ne
seniai tapo įsteigtas Nacionalis 
Karo Fondas. Jo centralinis 
komitetas atsišaukia į visų 
tautybių Amerikos žmones, 
kad sukeltų atatinkamą sumą 
pinigų sušelpimui karo nu
kankintiems žmonėms ir ki
tiems geriems tikslams. Tokiu 
būdu, yra reikalaujama kiek
vienos progresyviškos organi
zacijos, kiekvienos pažangios 
grupės ir kiekvieno geros va
lios žmogaus atlikti savo pri- 
derystes — prisidėti prie pa
laikymo minėto fondo, idant 
greičiau laimėti šį pasaulinį 
karą ir įsteigti pastovią tarp
tautinę taiką.

. Mes, Amerikos lietuviai, ir
gi turėsime prisidėti prie to. 
aukšto ir garbingo užmanymo. 
Mūsų laikraščiuose tenka pa
stebėti, jog didesniuose lietu
vių centruose yra tveriami 
komitetai suvienijimui lietuvių, 
veikimo kaslink minėto va
jaus. Nelabai seniai Massa
chusetts valstijos ir apylinkės 
pažangesni lietuviai laikė sa
vo konferencijas ir sutvėrė 
centralinį komitetą, kuris 
stengsis koncentruoti lietuvių 
jėgas šioje apylinkėje ir va
ryti humanitarinį darbą pir
myn.

Visų pirma, tas komitetas 
nutarė šaukti plačią Massa
chusetts valstijos ir apylinkės 
lietuvių konferenciją sutvar
kymui progresyvių lietuvių 
bendrosios veiklos šiame labai 
svarbiame momente. Konfe
rencija įvyks spalių 17-tą die
ną, 2-rą vai. po pietų, Muni
cipal Hall, So. Boston, Mass. 
Bus svarstoma labai svarbūs 
šių dienų trys punktai, bū
tent :

Pirmas, išpildymas mums 
paskirtos kvotos — sukėlimui 
trijų tūkstančių dolerių Na- 
cijonaliui Karo Fondui.

Antras, prisirengimas į De
mokratinį Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks gruo
džio 17, 18 ir 19 d.d. š. m. 
Brooklyn, N. Y.

Trečias, suteikimas medžia
ginės ir moralinės pagelbos 
Lietuvos žmonėms.

Bus padaryta nutarimų ir 
kituose šių dienų, klausimuose 
ir parašytos rezoliucijos.

Montellos pažangesni lietu
viai gerokai susidomėjo Šių 
dienų įvykiais ir pradėjo 
smarkiai darbuotis. Keletas 
draugijų laikė mitingus ir iš
rinko delegatus į minėtą kon
ferenciją. Kitų draugijų mi
tingai įvyks vėliau; nariai ža
dėjo išrinkti po keletą delega
tų. Gaila, kad Brocktono Lie
tuvių Piliečių Kliubas atsisakė 
pasiųsti savo delegatus į kon
ferenciją. Kliubas turi kelioli- 
ką narių, kurie dar vis neiš
drįsta atsisveikinti su Lietuvos 
diktatorium. Tegul juos už tai 
nubaudžia Amerikos lietuvių 
Istorija.

Kiti visi geros valios ir do
rą mylinti Montellos lietuviai 
išvieno dirba su džiaugsmu. 
Jie pralenkė kitų miestų lietu
vius nupirkimui ambulansų, 
jie gali padaryti tą patį ir šį 
sykį. Kas gali sulaikyti .tuos 
žmones, kuomet jie nujaučia 
išauštant naują gadynę? Jie 
žino, jog neužilgo bus išlais
vinta jųjų tėvynė Lietuva, po
draug ir kitos Europoje pa
vergtos tautos; jie žino, jog 
nuožmus fašizmas bus su
triuškintas ant visados!

Ir tai nebūtų stebėtina, jei 
Lietuva būtų jau išlaisvinta, 
kuomet įvyks Demokratinis 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mas. Įsivaizdinkite, koks tai 
būtų laisvę mylintiems lietu
viams džiaugsmas! Ir koks 
nusiminimas tiems, kurie ban
do progresui kelią pastoti!

Mūsų, montelliečių, yra 
priedermė žiūrėti, kad kuo- 
daugiausia pasiųsti delegatų į 
Mass, valstijos lietuvių konfe
renciją, ir kad paskui įvykdūr- 
ti gyveniman konferencijos 
nutarimus. Meskime į šalį tuos 
mažos vertės ginčus, kurie iš

eikvoja mūsų energiją ir su
trukdo progresyvį darbą.

Vardan laisvės ir žmonišku
mo, vardan abelno žmonijos 
progreso, kviečiu jus, montel- 
liečiai, didesniam pasirįžimui 
dėlei žmonių gerovės!

X-Kareivis.

Detroit, Mick
Atida LLD. 52 kp. Nariam.
Manau, jau daugelis narių 

žinote, kad LLD. 52 kp. mė
nesiniai susirinkimai .bus lai
komi nuo 2 vai. po pietų, 4097 
Porter St., todėl sekamą sek
madienį jau įvyks mūsų LLD. 
52 kp. paprastas susirinkimas, 
bet turime labai daug įvairių, 
reikalų nutarti ir nebaigtus 
darbus įvykinti gyveniman. 
Taipgi turime skubiai reng
tis prie LLD 10 Apskričio ren
giamų prakalbų. Dar yra keli 
nariai neužsimokėję už 1943 
metus mokesčių, todėl malonė
kite ateiti ir užsimokėti, nes 
jau artinasi pabaiga metų, tai 
ne koks pavyzdys iš tokių na
rių, kurie vis reikia raginti ir 
tęsia bereikalingą darbą dėl 
neužsimokėjimo duoklių. Kny
gų dar irgi yra daug nepaim
tų už 1943 m., tai' negeras da
lykas. Kiekvienas narys gau
na veltui tokią brangiai įkai
nuojamą literatūrą, tai reikia 
nepamiršti pasiimti knygas.

Jeigu kuriems negalima at
vykti į susirinkimą, tai pa
klauskit sekretoriaus, jis, pro
gai esant, jums priduos. Todėl 
visus kviečiame dalyvauti sek
madienį po pietų susirinkime.

Sekr. J. Alvinas.

Įvyks Svarbios Prakalbos 
šio mėnesio pabaigoje pas 

mus Detroite įvyks dvejos 
svarbios prakalbos, kurias 
rengia LLD 10 Apskritys, su 
pagalba vietinių kuopų.

Pirmos f prakalbos įvyks 
penktadienį spalio 22 d., 7:30 
vai vakare, 4097 Porter St. 
Antros prakalbos įvyks spalių 
24 d. (sekmadieni), nuo 2 v. 
po pietų, 9219 Russell St. Įžan
gos nebus. Abejas prakalbas 
sakys d. V. Andriulis, Vilnies 
redaktorius, žinote, kad kiek
vieną valandą, ir dieną įvyks
ta labai daug naujų žinių po 
visą pasaulį ir jos visos kiek
vienam yra labai svarbios ir 
reikalingos žinoti, o mūsų my
limas kalbėtojas dirbdamas 
prie laikraščio kasdieną per
statys mums tų visų įvykių 
svarbumą ir kaip gyvenimas 
gali pasikeisti trumpoje atei
tyje Lietuvoje ir kitose šaly
se. Todėl, visus kviečiame įsi- 
tėmyti dieną ir vietą prakalbų 
ir jeigu kuriems laikas nepa
velytų dalyvauti penktadienį, 
tai bus galima dalyvauti sek
madienį po pietų. Pasikvieski
te savo pažįstamus ir kaimy
nus, kad dalyvautų šiose pra
kalbose.

Laikraščių Vajaus Eiga
Jau trečia savaitė slenka, 

kaip prasidėjo Vilnies ir Lais
vės vajus, bet vajus dar atro
do silpnas kolei kas. Teko pa- 
tėmyti mūsų detroitietės vaji- 
ninkės d. M. Smitrevičienė ir 
V. Smalstienė darbuojasi iš vi
sų pajėgų nuo pat pradžios 
vajaus. Todėl mes neprivalome 
tik žiūrėti, bet kur kam gali
ma ateikime į talką, gaukime 
naujų skaitytojų ir pagelbė
kime atnaujinti senų.

Alvinas, t

Čilės spauda rašo, kad 
Argentinos valdžia pasipik
tinus nacių žingsniais dėlei 
popiežiaus pavergimo, irtai 
būsianti viena iš priežasčių, 
kodėl Argentina, pagaliau, 
išstos prieš Vokietijų.

Berlyno radijas sakė, kad j 
atvyko tartis su Hitleriu ' 
maršalas Graziani, karo 
ministeris neva Italijos “fa
šistinės respublikos.” į
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South Bostono Žinios
Massachusetts Apylinkės Lie
tuvių Konferencija; Svarbus 
Susirinkimas; Svarbus Dieno- 

tvarkis; Nugalės Lietuvišką 
Fašizmą Amžinai!

(Tąsa)

Pievos lygios, o miškas per toli ir taip 
jau pavojingas. Kitos priedangos nėra, 
kaip tik kapinės ir supilti kapai. Tamsu
moje keliaklupsčiais sulendame į kapi
nes ir kiekvienas glaudžiamės prie kapo. 
Kaip tik laiku susizgribom. Tamsu nors 
į akį durk. Tamsa banguoja ir siaudžia. 
Už naktį tamsesni milžiniški sviediniai 
verčiasi pro mus ir ant mūsų. Sprogsta
moji ugnis nušviečia visas kapines.

Nėra kur dėtis. Granatoms žaibuojant 
žvilgteriu į pievas. Jos virto audringom 
marėm. Sprogstančių sviedinių ugnys 
stulpais kyla aukštyn kaip fontanai. Nie
kas nieku būdu pro juos negalėtų pra
eiti.

Miškas išnyksta. Jis išlaužytas, išdras
kytas, suplėšytas. Turime pasilikti kapi
nėse.

Prieš mus plyšta žemė. Lyja velėno
mis. Pajuntu truktelėjimą. Mano ranko
vė perplėšta skeveldros. Sugniaužiu 
kumštį. Neskauda. Bet tat manęs nera
mina. Žaizdos tik vėliau pradeda skau
dėti. Čiupinėju ranką. Ji apdraskyta, bet 
sveika. Po to taip sutrenkia man viršu
galvį, kad net sąmonė apsiblausia. Kaip 
žaibas švystelia mintis: neapalpti! Pa
skęstu juodoj minklėj, bet tuoj vėl iš- 
kilstu. Į šalmą kirto skeveldra, bet ji at
lėkė iš tokios tolumos, kad jo neprakir
to. Išsišluostau purvą iš akių. Priešais 
matau išverstą duobę, neaiškiai įžiūriu 
jos gylį. Sviediniai labąi retai tepataiko 
į tą pačią duobę, todėl rengiuosi į ją 
įsiristi. Vienu šuoliu pasiduodu į priekį, 
kaip žuvis lygiagrečiai su žeme. Vėl su
švilpia, aš greitai susirangau. Graibs- 
taus kuo nors prisidengti. Kairėj pusėj 
kažką užgriebiu. Prisiglaudžiu prie už
griebto daikto. Jis paslenka. Suvaitoju. 
Plyšta žemė. Oro banga sugriaudžia ma
no ausyse. Pašliaužiu po judančiais daik
tais ir jais dangstausi. Tai medžiai, ske
petos. ... Priedanga, pasigailėtina prie
danga nuo krintančių šukių.

Atsimerkiu. Mano pirštai apgniaužia 
kažin kieno rankovę, ranką. Sužeistasis. 
Surinku. Jis nieko neatsako. Numirėlis. 
Ranka graibstaus toliau. Nutveriu už 
medžio skeveldrų — vėl sumoju, jog gu
lime kapinėse.

Bet ugnis smarkesnė negu visa kita. 
Ji sunaikina sąmonę. Juo giliau lendu į 
karstą, jis mane apsaugosiąs, nors ja
me pačiame mirtis guli.

Prieš mane išsižioja nauja sviedinio 
išpurkšta duobė. Akimis aš kaip su
gniaužtomis rankomis prikimbu prie jos. 
Vienu šuoliu turiu į ją įšokti. Tiktai į 
veidą gaunu smūgį. Kažin kieno ranka 
sugriebia man už peties. Nejaugi numi
rėlis prisikeltų? Ranka mane purto. Pa
kreipiu galvą ir sekundę trunkančioj 
šviesoj išvystu Kačinskio veidą. Jis pla
čiai išsižiojęs kriokia, bet aš nieko negir
džiu. Jis purto mane, slenka arčiau. Pa
galiau mažu atoslūgio momentu išgirstu 
jo balsą:

— Dujos — duujos — duujos — pra
nešk toliau!

Išsitraukiu dujų kaukę ... Kiek tolė
liau nuo manęs kažin kas guli. Nieko 
daugiąp negalvoju, kaip tik: šis irgi turi 
žinoti:

— Duuujos — duuuujos!
Rėkiu, šliaužiu artyn, suduodu jam 

kauke, jis nieko nepastebi. Dar kartą, 
dar kartą — jis tik susikūprina. Jis — 
naujokas. Nusiminęs pažiūriu į Katą. Jis 
jau užsimovęs kaukę. Griebiu savąją. 
Šalmas nukrenta šalin. Veidą užmaunu 
kauke. Prišliaužiu tą vyrą. Griebiu jo 
kaukę ir maunu jam ant galvos. Jis su
sizgrimba. Aš paleidžiu. Staiga vienu 
stukterėjimu krentu į sviedinio duobę.

Duslūs dujinių granatų dūžiai maišosi 
su sprogstamųjų sviedinių trenksmu. 
Tarp sprogimų girdėt gaudžia varpas: 
gongai, metalo tarškalai visur skelbia — 
dujos — dujos — duujos.

Užpakaly manęs kažkas krenta. Kar
tą, kitą. Šluostau apsitraukusius garu 
dujų kaukės stiklus. Matau Katą, Kro
pą ir dar kažin ką. Keturiese gulime 
sunkiai tykodami ir įtempę dėmesį kvė
puojame kiek galėdami silpniau.

• Užsidėjus kaukę, pirmosios minutės

nulemia gyvenimą arba mirtį. Ar kaukė 
pakankamai sulaiko dujas? Iš ligoninės 
atsimenu baisių vaizdų: dujų sužaloti li
goniai, kurie ištisas dienas žaksėjo ga
balėliais iškosėdami sudegintus plaučius.

Atsargiai kvėpuoju, burną prispaudęs 
prie kaukės filtro. Dabar dujos šliaužia 
žemės paviršiumi ir sunkiasi į visus įdu
bimus. Kaip baltas platus medūzų kla
sės gyvulys jos leidžiasi į mūsų duobę, 
raivosi viduje. Stumteliu Katą. Geriau 
iššliaužti ir paviršiuje gulėti, negu čia, 
kur nusėda daugiausia dujų. Tačiau tat 
mums nepavyksta. Vėl prasideda ugnies 
kruša. Atrodo, kad nebe sviediniai mau
roja. Atrodo, jog pati žemė siunta. Su 
trenksmu atšniokščia į mus kažkas juo
das. Nukrenta visai arti mūsų: tai iš že
mės išmestas karstas.

Matau Katą judant ir pašliaužiu ar
čiau jo. Karstas ketvirtajam mūs numu
šė ištiestą ranką. Kita ranka tas vyras 
mėgina nuplėšti dujų kaukę. Kropas lai
ku sugriebia ranką ir užlaužia ją už jo 
nugaros ir stipriai laiko.

Katas ir aš einame išvaduoti jo sužeis
tosios rankos. Karsto viršus atsitrenkęs. 
Lengvai jį nuplėšiam. Negyvėlį išmetam 
laukan. Jis kaip maišas nukrenta že
myn. Paskum mėginame nuversti apati
nę karsto dalį.

Laimei vyras apalpsta ir Albertas gali 
mums padėti. Dabar mums nebereikia 
tiek prakaituoti, dirbti, kas galima, — 
karstas jau pasiduoda ir treška pakištų 
kastuvėlių verčiamas.

Švinta. Katas paima vieną gabalėlį 
karsto dangčio, pakiša jį po sutriuškinta 
ranka ir mes apvyniojame ją savais ka
reiviškais aptvarstais. Daugiau ką pada
ryti šią valandėlę neįmanoma.

Galva man ūžia ir gaudžia kaukėje, 
tiesiog kuone plyšta. Plaučiai įtempti. 
Jiems vis tenka kvėpuoti tuo patim kar
štu iškvėpuotu oru. Smilkinių gyslos iš
sipučia. Tiesiog užtrokšti galima.

Į mūsų duobę skverbiasi pilkas prie- 
aušris. Kapinėse staugia ūžia vėjas. Iš
lendu iš duobės. Purvinam prieaušry ma
tau prieš save gulint nutrauktą koją. 
Batas visai sveikas. Viską aiškiai pa
matau vienu akimirksniu. Štai už kelių 
meterių kažin kas mėgina kilti. Pratri
nu stiklus. Nuo susijaudinimo jie tuoj 
vėl apsitraukia, šiaip taip įžiūriu žmogų 
be dujų kaukės.

Valandėlę palaukiu. Jis nekrinta ant 
žemės, atvirkščiai, dairosi kažko ieško
damas ir paėjėją keletą žingsnių. Vėjas 
išsklaidė dujas. Oras švarus. Tad ii* aš 
šniokšdamas taip jau nutraukiau savo 
kaukę ir puolų. Oras lyg šaltas vanduo 
veržiasi į plaučius. Akys kuone iš kak
tos neriasi. Užplūsta oro banga ir mano 
sąmonę nugramzdina tamsumon.

Sviediniai nustoja sprogę. Atsigręžiu 
į duobę ir pamoju kitiems. Jie išlipa iš 
duobės ir nusiplėšia kaukes. Pačiumpam 
sužeistąjį. Vienas laiko jo suveržtą ran
ką. Greitai pakniopstom velkamės tolyn.

Kapinės — vienas griuvėsių laukas. 
Aplinkui išmėtyti karstai ir lavonai. Jie 
dar kartą tapo užmušti, bet kiekvienas 
jų sproginių sudraskytasis vis vieną mūs 
išgelbėjo.

Tvora sugriauta. Karo lauko geležin
kelio bėgiai išardyti. Visaip sulankstyti 
jie aukštai kyšo iš žemės paviršiaus. 
Kažin kas guli prieš mus. Sustojame. 
Tik Kropas eina tolyn su sužeistuoju.

Pasirodo, žemėje parpuolęs guli vie
nas naujokų. Jo dešinysis šonas kruvi
nas. Jis tiek nusikankinęs, jog aš griebiu 
savo plėčką su arbata ir romu. Katas su
laiko mano ranką ir pasilenkia prie jo.

— Kur tave sužeidė, drauge t
Jis tik žvilgteria. Per silpnas klausia

mas atsakyti.
Atsargiai perpiaunam jo kelnes. Jis 

vaitoja.
Jei peršauti viduriai, tad negalima 

duot jam gerti. Nieko neišdraskyta. Ma
lonus reiškinys. Atidengiame šlaunį. Ji 
— vien tik mėsos tešla su kaulų šipuliais. 
Pataikyta į sąnarį. Vaikinas daugiau jau 
nebegalės vaikščioti.

. __ (Bus daugiau)

mo, nors ir reiktų begaliniai 
nukęsti visu'kuo.

ši Massachusetts Apylinkės 
Konferencija turės dar daugiau 
suvienyti mūsų darbus į vieną 
tvirtą judėjimą, per kurį mes 
galėtume bile užbrėžtą darbą 
atlikti.

'Massachusetts Apylinkės
Lietuvių Komitetas:
Prof. B. F. Kubilius,

Pirmininkas
Jonas Grybas,

Sekretorius.

negalėjo žinoti, kas atsitiko.
Nelaimėj draugas labai su

daužytas, dešinioji ranka per
laužta į dvi vietas ir taip vi
sas labai sutrenktas. Laimei, 
dar kojos buvo sveikos, tai 
žmogus vargais negalais atsi
kėlė ir drebėdamas parėjo na
mo. Pakviestas daktaras pa
siuntė jį į ligoninę, kur aptvar
kė jo ranką ir visą 
paguldė į lovą.

Po kelių savaičių 
nės parėjo į namus,
lington St., dar vis ranka su
dėta į cementą. Taip jaučiasi 
neblogiausia. Draugai ragina
mi aplankyti jį namuose. Lin
kiu greitai pasveikti.

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

kp. rengia rudenini 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 į 
Mičiaus ūkę, Haledon, N. J. įžan
ga veltui. (241-243)

apžiūrėję

iš ligoni-
112 Wel-

Municipalėj
Broadway,

dienotvarkis
Dideli darbai

Massachusetts A p y 1 i nkės 
Lietuvių Komitetas primena 
visoms draugijoms, organiza
cijoms, kliubams, LDS kuo
poms ir pavieniams draugams 
bei draugėms, kad mūsų isto
rinė konferencija įvyks sekma
dienį, spalių (October) 17 d., 
šių metų, 2-rą valandą po pie
tų, South Bostono 
Auditorijoj, E. 
So. Boston, Mass.

Konferencijos 
yra paruoštas,
mus visus laukia. Konferenci
ja bus labai įdomi visais bū
dais, nes mes turėsime daug 
klausimų apkalbėti ir drauge 
nutarti. Jei mes visus tikslus 
priimsime ir juos įgyvendinsi
me, mes atliksime istorinį, dar
bą iš to turėsime nemažai 
džiaugsmo ir užsitarnausime 
garbę ne tik nuo aukšto luo
mo amerikonų, bet nuo Tary
binės Lietuvos, nuo vienminčių 
Lietuvos darbuotojų. Sakau, 
kad konferencija bus įdomi, 
nes joje mes turėsime labai žy
mų advokatą — Richard C. 
Evarts, buvęs Cambridge mies
to oficialus žmogus, pagarsė
jęs kalbėtojas ir plačiai žino
mas advokatas. Taipgi bus ro
doma ir filmą apie šių dienų 
gyvenimo įvykius.

Komitetas jus visus prašo, 
kad galėtume kuo anksčiausia 
atvažiuoti į svetainę — prieš 
antrą valandą ir užsiregistruo
ti. Tad yra reikalaujama, kad 
delegatų mandatai būtų pri
duoti prieš antrą valandą. 
Konferencija bus svarbi ir 
daug laiko negalėsime praleis
ti mažiems reikalams. Pavie
niai yra prašomi būti konferen
cijoje, bet privalote užsiregis
truoti. Niekas, negalės būti su
sirinkime be mandatų komisi
jos leidimo.

Mūsų yra didžiausias obalsis 
laimėti kovą visais frontais: 
.kare ir idėjoje, čia yra ne vie
no žmogaus darbas, bet visų. 
Atminkime, kad mūsų darbas 
tik pradeda pirmą pradžią — 
įeiti į pergalę. Mūsų pastangos 
turi tęstis iki galutino laimėj i-

Ottawa, Canada

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))

Draugai Degučiai Išleido Ar
mijom Trečią Savo Sūnų

Draugai Degučiai išleido į 
armiją trečią ir paskutinį savo 
sūnų -— Zigmantą. Jis įstojo į 
RCAF ir pradžioje bus La- 
chine, Que., kempėj.

Vyresnysis sūnus, Kazys, 
kuris gyveno Toronte, buvo 
pašauktas į armiją jau geras 
laikas atgal ir dabar jis stovi 
prie švento Lauryno įlankos, 
Gaspe apylinkėj. Antras sū
nus, Moris, neseniai įstojo į 
orlaivyną savanoriu Toronte ir 
kol kas stovi Toronte. Dabar 
įstojo Zigmas, trečias ir pasku
tinis.

Zigmą Lietuvių Literatūros 
Draugijos vietinė kuopa gra
žiai išleido. Draugas M. Bieli
nis pasakė gražią prakalbėlę, 
patardamas jaunam kariui, 
kaip užsilaikyti kariuomenėj 
ir ginti demokratiją.

Kuopos vardu buvo įteikta 
Zigmui $18.00 dovanų, kad 
jis galėtų įsigyti, ko jam la
biausia reikalinga.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks 17 d. spalių, 4 vai. die- 
Kadangi 

visos 
daly-

ną, 735 Fairmount Ave. Ki 
bus sekmadienis, tai galėsime 
dalyvauti ir aptarti svarbius 
kus. (241-243)

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
ti parengime. — Komisija.

(242-243)

Athol, Mass.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. spalių pas dd. Praleikius, 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)

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 Ieš
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 ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

g

Sunkiai Sužeidė J. Daubarą
Rugsėjo 8 dieną drg. J- Dau 

baras išėjo grybauti, bet gat
ve eiti, tai yra didelis lankas, 
tai pamąstė, eis priešingon pu
sėn trekėmis ir kaip pamatys 
traukinį ateinant, tai pasi
trauks. Bet kaip tik jis pradė
jo eiti kaire puse, tai iš užnu
gario atpyškėjo garvežys ir 
nutrenkė drg. Daubarą į pa
krantę. Kada jis atsikvošėjo 
nuo pritrenkimo, tai iš karto

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSA
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 forfnato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštaįa

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

• Atsilankę parodykite mums šį skėlbimą ir mes duosime 
Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.00.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 6-6191

(Šhalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

( Liūdesio valandoj kreip- 1 
kitSs prie manęs dienų | 
ar naktį, greit suteiksi- 
me moderniškų patama- ] 
vimų. Patogiai ir gražiai j 
modemiškai įruošta mū- 5 
sų šermeninė. Mūsų pa- j 
tarnavimui ir kainomis į 

būsite patenkinti. <

1113 Mt Vernon St ?
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110 •
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Pagratwti Karo Laimėjimą— 
Štai Kur Vyriausias Talkinin

ku Sueigos Uždavinys
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

(atsiskyrėlių) organai—pas
kutiniu laiku pasmarkino 
priešišką kampaniją prieš 
Sovietų Sąjungą, norėdami 
sųkurstyt nepasitikėjimus 
ir nuožiūras tarp amerikie
čių linkui sovietinio jų tal
kininko.

“Tūli laikraščiai dabar 
specialiai darbuojasi, išras- 
dinėdami visokius esą ‘neiš
sprendžiamus skirtumus’ 
tarp Talkininkų, o tuomi 
jie aiškiai kenkia stiprini
mui (talkininkų) bendra
darbiavimo ir pila vandenį 
ant hitlerininkų malūno.

“Kai kurie tušti pletki- 
ninkai, besistengdami su
painiot dalykus, daro juo
kingus spėjimus dėlei atei
nančios konferencijos pro
gramos, dasikalbėdami net 
iki to, kad jie pranašauja, 
būk ten vyriausiai būsią 
svarstoma ‘Sovietų Sąjun
gos sienų klausimas’ ir 
“Balti j o kraštų politine pa
dėtis’, nors visiems aišku, 
jog Sovietų Sąjungos rube- 
žių klausimas lygiai taip 
negali būti svarstymų te
ma, kaip, sakysime, Jung
tinių Valstijų rubežių klau
simas arba ‘politine Cali- 
fomijos padėtis.’

“Tuo pačiu laiku New 
Yorko Times, kaip ir dau
gelis kitų amerikinių laik
raščių, reiškia mintį, kad 
vyriausias tai konferenci
jai svarstyt dalykas tai bū
sią ne kariniai klausimai, 
bet politiniai klausimai, 
ypač tie, kurie paliečia po
karinę Europos organizaci
ją

“Atrodo, kad tie laikraš
čiai užmiršta, jog visų did
žiausias Jungtinių Tautų 
uždavinys šiuo momentu 
tai yra priartint pokarinį 
laikotarpį!

“Darydami visokias išva
das ir spėjimus ryšium su 
ta konferenc., tūli ameriki
niai laikraščiai kartais už
miršta, jog bendradarbiavi
mas tarp Jungtinių Tautų 
yra pastatytas ant tikro- 
viškiausių pagrindų ir yra 
labai daiktiškas (konkre
tus).
Bendro Darbo Pavyzdžiai

“Plati ekonominė para
ma, kurią Jungtinės Valsti
jos ir Anglija teikia Talki
ninkų kraštams, vienbalsiai 
tarimai, padaryti svarsty
muose sąlygų dėlei Italijos 
(pasidavimo) paliaubų, su
darymas Kariniai-Politinės 
Komisijos iš talkininkiškų 
valstybių — štai kas gali 
būti pavyzdžiais išsivystan- 
čio sandarbininkavimo tarp 
Talkininkų kraštų.

SVARBIAUSIAS, GREI
TASIS REIKALAS 

“Trijų valstybių konferen
cijai, be abejo, teks spręst 
praktiškus klausimus dėlei 
šio bendradarbiavimo pa
platinimo ir sustiprinimo 
įvairiose srityse, ne tik eko
nominėse ir politinėse, bet 
ir visoje karinėje srityje. 
Nes bendras veikimas tiks
lu greičiau supliekt Hitlerį 
yra būtiniausioįi įr pįr- 
mučiąusioji sąlygą, kuri 
turi būti įvykdyta pir
ma, negu bus sprendžiami 
visi kiti pokarinės organi
zacijos klausimai; tai būti
noji sąlyga ir ilgam poka
riniam bendradarbiavimui 
Sovietų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų ir Anglijos pa
stoviai taikai įsteigti.

“Kuo pilnesnis jr sekųiin- 
gesnis įlįs karinis, politinis 
ir ekonominis sandarbinin- 
kąvimas tarp trijų didžiųjų 

valstybių — Sovietų Sąjun
gos, Anglijos, ir Jungtinių 
Valstijų —tuo greičiau bus 
sunaikinta hitlerinė Vokie
tija, tuo stipresnis bus ir 
pamatas būsimajai taikai ir 
tuo sėkmingiau bus išspręs
ti pokarinės organizacijos 
klausimai naudon visiem 
Talkininkų kraštam.

“štai kokioje šviesoje rei
kia žiūrėti į ateinančią ją 
trijų valstybių konferenci
ją”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Prezidentas Rooseveltas siū
lo kongresui atšaukti arba pa
naikinti seną ir neteisingą 
įstatymą prieš chiniečius. Lai 
būna leista chiniečiams, kaip 
ir visoms tautoms, pagal kvo
tą, laisvai įvažiuoti Amerikon 
ir tapti jos piliečiais.

Rooseveltas, kitais žodžiais 
tariant, siūlo atitaisyti istorinę 
klaidą. Tasai įstatymas buvo 
akmuo ant kelio prie ameri
kiečių ir chiniečių pilno susi
draugavimo.

Šis didis kraštas ir jojo žmo
nės yra pribrendę pažinimui 
Azijos žmonių.

Kongresmanas Celler palei
do bombą į apysenių lizdą. 
Jis sako: Amerika turi griež
tai pareikalauti, kad gen. 
Franco atšauktų savo Mėlyną
jį Legioną iš rytinio fronto.

Lai šio kongresmano balsas 
nuskambės plačiai po visą 
kraštą ir privers valdžią tuo
jau tokį reikalavimą Ispani
jos diktatoriui pastatyti!

Sudbury, Canada
Nikelio Kompanija Priešinasi 

Unijai
Anksčiau buvo rašyta, kad 

nikelio industrijos darbininkų 
unija įteikė kompanijai reika
lavimą pripažinti jų uniją, 
Mine and Smelter Workers 
Union, 598 skyrių. Už kiek lai
ko virš minėta kompanija da
vė atsakymą, kad ji jau pri
pažinus vieną darbininkų uni
ją (kompanijos pastangomis 
suorganizuotą iš kelių šimtų 
narių).

Darbininkų unija, gavusi to
kį atsakymą, pasiuntė skundą 
į Ottawą, Darbo Teismui. Yra 
numatoma, kad Darbo Teis
mas pripažins nikelio darbi
ninkų teisėtą uniją — Mine 
and Smelter Workers Union, 
598 skyrių. Tą patvirtina ir 
Port Colbourne darbininkų 
unijos pripažinimas.

Unijos Narys.

Nikelio Darbininkų Antras 
Laimėjimas

Rugpjūčio 4 dieną, nikelio 
industrijos darbininkų pastan
gomis, buvo išrinktas į Onta- 
rijos provincijos seimą unijos 
organizatorius R. B. Carlin. O 
dabartiniu laiku, nikelio indus
trijos darbininkų unijos 598 
skyriaus atstovas R. B. Carlin 
išreikalavo iš vietinio teatro 
(Capitol) salę unijos susirinki
mui, kuris įvyko rugsėjo 26J 
Visos sėdynės (1,500) buvo 
užimtos, šimtai turėjo grįžti 
namo.

Mitinge kalbėjo tarptautinis 
unijos vice-prezidentas Ralph 
Rasmussen ir Canadian Con
gress of Labor vice-preziden
tas Alex McAuslane.

Unijistas.
Sudarytas Komitetas

Pastaruoju laikų buvo suda
rytas Sųdburio Darbininkų Or
ganizavimo Komitetas, orgąni- 
z avimu i visų darbininkų.

Šitie darbininkai bus organi
zuojami po Canadian Congress 
of Labor čarteriu. Tai bus vi
si, kurie negali prigulėti prie 
nikelio darbininkų unijos. Įei
na kepėjai, pieninių darbinin
kai, šoferiai, krautuvių ir raš
tinių raštininkai, valgyklų pa
tarnauto j ai ir kiti.

Nikelio darbiųinkų unija 
duoda savo pagalbą šiai nau
jai organizacijai Sudburyje.

Darbininką#.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFES
Priimame Pradines

6 DIENU, 40 VALANDŲ SAVAITE 
Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg- No. 20 

8-tos lubos
(243)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS
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
(243)

Kearny-Harrison, N. J.
Mes, lietuviai, permažai re
miame savo tautos didvyrius.

Teisingą pastabą aš paste
bėjau dienraštyj Laisvėj, spa
lių 8 d-nos laidoje, kur tilpo 
draugo T. Mitkaus pastaba ir 
iškarpa iš Newark o dienraš
čio apie veiklą Russian War 
Relief įstaigos, per kurią jau 
išsiųsta gana daug visokių dra
bužių dėl Sovietu Sąjungos 
žmonių ir ten esančių lietuvių.

Aš manau, kad mano ir ki
tų veiklesnių draugų yra kal
tė, kad mes apie tai nieko 
nepranešėm dienraščiui, kad 
Harrisone yra drabužių sky
rius, kurį mes kontroliuojame 
ir jau surinkome apščiai ir ga
na gerų drabužių iš lietuvių 
ir nuvežėme 4 karus (automo
bilius) į R.W.R. didįjį sky
rių Newarke.

Vadinasi, mes toj srityj dir
bame, bet, žinoma, reikia 
dirbti daugiau.

Todėl, gerbiamieji, geros 
valios lietuviai, jeigu jūs turi
te dar gerų drabužių, bet jau 
nenorite jų nešioti, malonėkite 
juos atnešti ar atvežti į šią 
vietą: Labor Lyceum, 15-17 
Ann St., Harrison, N. J. kiek
vieną penktadienio vakarą a- 
pie 8 bei 9 vai., vienais laip
tais aukštyn, kur visuomet ra
site komisiją, kuri priims dra
bužius. O jeigu kurie neturite 
karo ir nepąranku į viršminėtą 
vietą atvežti, tai praneškite 
laiškučiu, ar atvirute, į sekan
čias tris vietas: V. Zelin, 133 
Tappan St., Kearny, N. J., A. 
Kušlis, 289 Bergan Avė., 
Kearny, N. J., ar F. Shimkus, 
120 Linden Ave., Arlington, 
N. J.

Viršminėti draugai atva
žiuos ir paims jūsų aukojamus 
drabužius bei apavus.

V. ZeUn.

NEW YORK CpWIMITTEt!
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERUOTOMS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo' paVeišklpią. »
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Avė. Subyė

Christophei’ ar Houston St. Sta. 
_ (244)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE 
(X)

OFISO DARBININKĖS
(CLERK)

Mokąnčips Typewriter Naudoti
5 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
(243)

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(245)

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

Telefonuokite MANHASSET 1084
Mūsų kaštais — Reverse Charges

(243)

MERGINOS! MOTERYS!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS RANKOM PAKAVIMO DARBAS;
NUOLATINIS

HIGH-TYPE CO-WORKERS 
(Viršlaikių Uždarbiai) 
Visą savaitę kreipkitės 
539 W. 45th St., N. Y.

(243)

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

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

(244)

MERGINOS IR MOTERYS
16 - 45

Visokiems darbams: popierinių dirbinių FA
BRIKAS išdirba būtinus sveikatai daiktus. 
MUMS REIKIA Mašinų naudotojų, pakuoto- 
jų, peržiūrėtojų ir bendrai pagelbininkų. Dar
bas lęngvas, švarus, linksmas. Patyrimas ne

reikalingas. Nuolatinis darbas.
ATEIKITE AR RAŠYKITE 840 EAST 134TH
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą.

(245)

MERGINOS<OTERYS
AMŽIAUS 18-40

LENGVAM STATYMO IR 
BENDRAM DARBUI 

TAIPGI

LATHE OPERATORS 
IR GRĘŽIMO PRESŲ 

OPERATORĖS
ATSINEŠKITE AMŽIAUS LIUDIJIMĄ 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING CORP. 

73 VAU I CK $T., N. Y.
CANAL ST. STATION—VISOS SUBVĖS

(243)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 i savaite (5 dienos—40 valandų)

LASKQ STRAP COMPANY
200 Hudson Street (5-tos lubps)

New York City
(247)

. Ij ’ Į Į. . . . I Į I į| , I 1 » ,--------------

REIKIA MOTERŲ 
Vilnų Apdirbimui

Nuolat, viršlaikiai—gera alga. Puikinusios 
darbo sąlygos.

UP - TO - DATE
YARN DYEING CORP.

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

(248)

PIRŠTINIŲ OPERATORĖS
Ant mašinų; taipgi mokinas. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. Max Mayer & (&>., Inc.,

443—4th Avę., (80th St.).*
. :> .(^)'

%

HĘŲP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERCUNOS 16-60 1UETŲ
Lengvam fabriko darbui. Rankų darbas. Pa
tyrimas nereikalingas. Gpra alga; progą pa
kilimam. Nuolatinis darbas. Kreipkitės nuo 9 

iki 12 ar nuo 1 P.M. iki 5 P.M.
ALLIED MFG. & TRADING CO.

409 Peąrl St., 5-tos lubos.
(7—8th Ave. subvės Iki Chambers St.)

(245)

DŽIULERIŲ LYDYTOJOS
Bei Taisytojos

Patyrusios
Reikalauja vadovaujanti džiūlerių firma, su 
šiek tiek supratimo apie suliejimus ir nu- 

šveitimą džiūlerių. Puikiausia proga; 
puikiausios darbo sąlygos.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS I ROOM 409A 

608—5TH AVE., 
Klauskite Miss Osterman.

(245)

VIEŠBUČIO DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

APTARNAUTOJOS 
$20 Į SAVAITĘ 

Malonios Darbo Sąlygos 
42 Valandų Savaitė 
Vąkacijos su Alga

DUODAMA UNIFORMOS 
Kreipkitės j Housekeeper

GOTHAM HOTEL
5th Avę., ir 55th St.

(245)

OFISO DARBININKĖS
Išpildymams ir suvedimams sąskaitų (in
voices). šiek tiek naudojančios typewriter ir 
turinčios supratimą apie adding mašiną. $18 

pradžiai už 40 valandų savaitę.
J. J. NEWBERRY CO.

68 — 34th St., Brooklyn, N. Y.
(245)

VIRĖJOS
REIKIA MOTĘHŲ 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.
(X)

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.
(244)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

MACY’S
Reikalauja Vyrų

PAGELBĖTI KRAUTI RAKANDUS 
Į TROKUS ANT

Naktinių Darbų

Garantuojama
10 Valandų Viršlaikių

Kreipkitės Asmeniškai bile dieną su pirma
dieniu. jimant penktadienį 47-44 31st Street, 
Long Island City. B.M.T. ar I.R.T. subvės 

(Flushing Local) iki Rawson Street.
Independent Subvė iki Queens 

Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(249)

PRISTATYMAMS 
PAGELBININKAI

AR JŪS MYLITE DIRBTI LAUKE ?
JEI TAIP, TAI JŪS GALITE BŪT 

PAGELBININKŲ PRIE 
RAKANDŲ TROKO.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

MACY’S WAREHOUSE
47-44 31 ST., LONG ISLAND CITY 

B.M.T. AR I.R.T. SUBVĖS 
(FLUSHING LOCAL) IKI RAW-

SON ST. INDEPENDENT SUBVĖ 
IKI QUEĘNS PLAZA.

W.M.C. RULES MUST BE 
OBSERVED.

(249)

VIEŠBUČIU DARBININKAI
VYRAI VIRTUVĖJE

INDŲ ATĖMĖJAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PASTRY PAGELBININKAI

Mąljonios darbo sąlygos
Vakącijos su alga.

DUODAMA UNIFORMOS
Kreipkitės į Steward

GOTHAM HOTEL
5th Ave., & 55th St.

(245)

REIKIA BERNIUKŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GPRĄ ALGĄ—PASTOVUS DARBAS

RAND W{OOD PRODUCTS CO.
427 E. 76th St., 5-tos lubos

(24E|)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
dalį laiko ar pilną laiką.

Ar jūs galite dirbti bi kuriuo 
iš sekamų pažymėto laiko?

8 A. M. IKI 12 PIETŲ 
8:30 A. M. IKI 12:30 P. M.

9 A. M. IKI 1 P. M.
10 A. M. IKI 2 P. M.
11 A. M. IKI 3 P. M.

12 PIETŲ IKI 4 P. M.
1 P. M. IKI 5 P. M.
2 P. M. IKI 6 P. M.

Arba gal jūs galite dirbti pilną laiką 
sekamuose darbuose?

TAVORŲ 
SUŽYMĖJIMO 

APTARNAVIMO 
APVALYMO 

PLATFORMO

MACY’S
Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų vy
rams. 60c j valandą. Kreipkitės asmeniškai 
bile dieną su pirmadieniu, jimant penktadieni- 
B.M.T. ar I.R.T. subvės (Flushing Local) iki 

Rawson St. Independent subvė iki Queens 
Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(249)

VYRAI
Tarjxj 45-65 Metų

KAIPO DŽENITORIAI
Kariniam Fabrikui

Asmenys iš karinių darbų nesikreipkite be 
darbdavio paliudijimo jūsų atliekamumo

PROTEX PRODUCTS CO.
61 Bishop St., ir

44 Sherman Ave., Jersey City.

LUMBER YARD
Reikalaujama vyro su patyrimu 

nedideliais kiekiais išleidžiamo me
džio pagelbėjimui krauti j trokus, pa

tarnauti kostumeriams, prižiūrėti 
trokus ir tt.; turi pažinti medi, mill 
work ir mouldings. Butler Lumber 
Co., 20 West 14th St., N. Y. C.

REIKIA VYRŲ
Gaminimo darbui mašinšapėje ; turi būti su 

drafto atidėjimu. Daug viršlaikių.
PREMIER TOOL, 388 BROADWAY

REIKIA VYRŲ
Kariniams darbams; patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės j :
ROSS GALVANIZING WORKS,

395 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
(249)

VYRAI
GAUKITE KARINĮ DARBĄ 

ARTI NAMŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ATLIKIMUI ĮVAIRIŲ DARBŲ 
MAŠINŠAPĖJE ŽEMUTINĖJ MANHATTAN

KARINIAME FABRIKE

54 VALANDŲ SAVAITE
Laikas ir pusė virš 40 valandų 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(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. IŠ būtinų darbų reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą.

MELCHIOR, ARMSTRONG 
DESSAU CO.

Ridgefield, New Jersey
(244)

STIKLO DARBININKAI
Prie Pyrex stiklo; vyrai ar moterys, aukštos 

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

(247)

PAGELBININKAI PRIE 
ELEKTRO PLATERS

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

214 STARR ST., BROOKLYN.
(244)

VYRAI MOKYTIS
DARBO PRIE.

PLASTICS
Šioje pramonėje bus varoma 

gamyba ir po karo.
MES JUS IŠMOKINSIM

Nuolatinis darbas—būtina pramonė
GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI

Linksmos D>arbo Sąlygos
Patogi Transportacija

Iš būtinų dąrbų reikią paliuosavimo 
pareiškimo.

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

Kearny 2-1414.
(243)

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
(CABINETMAKERS) 

TIK PIRMOS KLASES 
UŽBAIGIMAM-FINISHING DARBUI 

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

. 1 ' ‘ (248)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ IR VIRŠAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kai iki laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

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

WESTERN UNION
(2J8)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETEUE- į 
FONUOKITE.
-____—_________ Si

•• • • į i « I

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

---------------------------------------------

VYRAI
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 VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimąoil

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

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

(P

LĖJIKAI
MOULDERS IR PAGELBININKAI

DIDELEI MIS1NGIO LIEJYKLAI
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks

mų nebus priimami be darbdavio pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

NEPTUNE METER CO.
. Jackson Ave. & Crane St.

Long Island City, N. Y.
(2«>

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS į
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS |

INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS i 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI J

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.S

ABRAHAM & STRAUS f
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(2«> '

Paprasti Darbininkai
Geras Pastovus Darbas 

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

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

(U»

VYRAI
PRIE PLIENO DARBU

Patyrimus Nereikalingas
BŪTINA PRAMONE |

Kurie dabar dirbate karinius darbus Į|e- 
sikreipkite.

JOS. T. RYERSON «
& SON, Inc. JH

203 West Side Av., Jersey City f 
<2«)

—------ ft—■—:-----------------------  ,p’ 9
VYRAI 18—55. K ‘'g

Išsiuntimų rūmui: pastovus darbas; j 
824. 40 valandų.

F. F. COLLIER & SON, CORP. 
515 West 29th St.

(2tf) Sg

VYRAI—GYVYBINIS KARO DARBAS
Taipgi Bendras Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Su Drafto Pratęsimu 
AMERICAN CHICLE CO.

30-80 THOMSON A VE-, L. I. QITY H
Rawson St. sta.—10 minutes Manhattan ,.i 

(Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavĮpo J 
pa reiškimą)



* ’V* ''“ *

Seifas Puslapis

r1

Laisve, Lithuanian Daily News 
n*

Penktadienis, Spalių Id, 1943

SovvMtrkik^zWz^T/inkiv
Šiomis Dienomis Visur 

Taip Kalbasi
—Kur tu eisi subatos vaka

re?
—Ar tu nežinai, kad Laisvės 

svetainėj bus Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1-mos kuopos 
balius?

—Tai gerai, kad tu man pa
sakei. Septintos valandos vaka
ro sulaukęs, su visa savo šei
ma būsiu svetainėj ir susiėję 
pabaliavosime .. .

Svečiai ir viešnios: Jūs esa
te nusikamavę nuo sunkaus 
darbo dirbtuvėse per ištisą sa
vaitę, todėl kiekvienas žmogus, 
jausdamasis nuvargęs, turi nors 
trumpą laiką pasilinksminti, 
kad atgauti-atpildyti savo ener
giją. O labai lengva tas pada
ryti pasilinksminimo vakarė
lyje: besikalbant su draugais ir 
draugėmis užmirši visus savo 
pereitos savaitės nuliūdimus, 
pasijusi, kaip naujas žmogus. 
Lietuvės moterys pagamins va
karėliui labai skanių užkandžių, 
bus ir gėrimų. Muzikantai gros 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. įžanga tik 25c.

Baliaus Renginio Komisija.

Toks Bilius Tikrai Pa
gelbėtų Darbininkų 

Vaikų Priežiūrai
Vaikų priežiūros klausimu 

įteikta rezoliucija miesto tary- 
bon per jos narį Peter V. Cac- 
chione randa pritarimo pla
čiuose sluoksniuose veikiančių 
vaikų priežiūros-globos srityse 
ir tuomi susidomėjusiuose as
menyse, taipgi tarp darbinin
kų vadų.

Peter V. Cacchione reika
lauja, kad būtų priimta viena 
bendra programa dirbančių 
motinų vaikų priežiūrai ir 
abelnai reikalingų priežiūros 
vaikų auklėjimui-globojimui.

Apie tą planą gerai atsilie
pė Mrs. Elinor S. Gimbel, Ko
miteto Vaikų Globos Karo 
Laiku pirmininkė; Mrs. Mi- 
riam Murphy, Transportinin
kų Unijos Moterų Pagalbinės 
prezidentė; Dr. Bella V. Dodd, 
Mokytojų Unijos įstatymda- 
vystei atstovė; Josephine 
Timms, Susisiekimų Unijos se
kretorė; Dr. Annette Rubin
stein, Robert Louis Stevenson, 
mokyklos vedėja, ir daug ki
tų žymių visuomenei vadovau
jančių moterų ir vyrų.

Pagaminta Garxaua Amerikos Skrybėlininko

ADAM

ir 
išlaiko 
Aš dl- 
Adam

AŠ Įvertinu puikų darbą Ir aukš
tą Adam Skrybėlių kokybę .. 
aš esu tikras, kad Adam 
savo vertyb'* ir stilių ... 
džiuojuosi nešiodama* 
skrybėlę.”

$3.45 iki $7.50

LONG

Krautuvės ir agentūros parankio
se vietose visur.

ADAM SKRYBĖLIŲ
Kostumeris

Apie Lietuvius Karius

Jauny Komunistų Kon 
vencijos Masinis Mitin

gas Penktadienį

GREITAS MAISTINGUMAS

Iš Franto Padėka Laisvei
mums

keletą 
puiki.

rininku nuo birželio 27-tos, jau 
yra išvykęs ant jūrų aktyvėn 
tarnybon ir pakeltas į inžine
rijos skyriaus vyresniuosius 
(petty officer).

Am. Darbo Federacijos 
Nariams Mitingas

M. Dobinis pridavė 
štai kokį laišką:
Brangus Drauge Dobini,

Ačiū labai už jūsų 
žodelių. Korta taip pat

Aš esu sveikas ir linksmas. 
Jau teko su priešu susidurt ir 
jį nugalėjom. Japonas stiprus, 
bet mes amerikiečiai stipres
ni. Man vienam teko kelis fa
šistus sutriuškint su savo gin
klu. . . Dabar Amerikos vėlia
va plevėsuoja ant. . .

Ačiū ir Laisvei, kad mano 
laišką išspausdino. Jeigu ne 
ji, tai nuo jūs, veikiausia, ir 
nuo kitų mano senų draugų 
būčiau negirdėjęs. Gavau laiš
ką iš Elizabetho ir nuo Stel- 
mokaitės, kuri atsiuntė ir lie
tuvišką iškarpą iš Laisvės. Ga
vau laišką nuo merginos net 
iš Massachusetts, merginos, 
kurios visai nepažįstu. “Yes,” 
labai ačiū Laisvei!

Algirdui dar nerašiau, 
kai laiko daugiau turėsiu, 
siųsiu kelis žodžius.

Nežinau, ar viską gramatiš
kai sudėjau. Jei ne, atsipra
šau.

Sakysiu “gud-bai.” Visiems 
linkiu gerų dienų.

Cpl. Frank Witkus.

Frank A. Brazas, So. brook- 
lynietės Antaninos Bunkienės 
sūnus, tarnauja jau antri me
tai ir randasi Pacifiko srityje. 
Prieš tūlą laiką iš Kalifornijos 
buvo parvykęs atlankyti moti
ną.

Pas Misevičių lankėsi par
vykęs iš tarnybos užjūryje 
Forrest Burns, jo žento brolis. 
Misevičius svečią buvo atsive
dęs ir į moterų kliubiečių ir 
mezgėjų balių spalių 9-tą.

Edward Stira, woodhavenie- 
čio Jono Stiros sūnus išėjo ar- 
mijon užpereitą savaitę.

bet
pa-

' Albertas Katilius, eastnew- 
yorkietis, irgi neseniai išėjo 
kariškon tarnybon.

Frank Witkus, newarkietis, 
ne veltui gali būti linksmas ir 
karo fronte, nes jis jau per ei
lę metų pirm karo žinojo, kas 
yra fašizmas ir veikliai daly
vavo priešfašistinių lietuvių 
jaunime. Jisai, beje, rašo lie
tuviškai, tad rūpinasi apie 
gramatiką, tačiau be reikalo— 
Frank rašo taip gerai, jog sun
ku pažinti, kad amerikiečio, o 
ne Lietuvos lietuvio rašyta.

Jo antrašas:
Cpl. F. Witkus 32167181 
Co.-A-169th Inf. (L)
A.P.O. No. 43 c/o P. M. 
San Francisco, Cal.

Antanas Sincus pereitą sa
vaitę buvo gavęs iš Camp Ed
wards apie trejetą desėtkų su 
virš valandų atostogų. Jo žmo
na Aldona su mažyte dukre
le Charlene gyvena pas savo 
tėvus Scrantone, o motina U. 
Sinkevičienė ir sesuo Marytė, 
laisvietė, Brooklyne. Kaip su
spėti pas visas? šeima laiškais 
pasitarė ir išrišo problemą. 
Motina su sese nuvyko įstotį 
pabuvoti su juomi tarp mainy
mosi traukinių, New Yorke, 
nuvažiuojant ir grįžtant, žmo
nai su jos gimine ir dukrele 
teko keletą valandų, o didžiu
ma laiko prabėgo ant trauki
nių. ir busų. Vienok ir kelios 
valandos pasiilgusiems vieni 
kitų geriau, negu nieko.

Antanas per eilę metų yra 
buvęs aktyvus aidietis ir vei
kęs jaunime.

William Z. Foster, vetera
nas unijų vadas, Komunistų 
Partijos nacionalis pirminin
kas, kalbės specialiame Ame
rikos Darbo Federacijos na
riams suruoštame masiniame 
mitinge šio antradienio vaka
rą, spalių 19-tą, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Aiškins reikšmę 
ką tik įvykusios AFL konvek
cijos, Bostone.

43 m.
d., na-

Ave.,

Joseph J. Zarwick, 
amžiaus, mirė spalių 14 
muose, 597 Wilson 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks
Šv. Traicės kapinėse, spalių 16 
d. Kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioje, 
Avė., kurio 
rūpinasi šių 
mis.

231 Bedford 
Laidotuvių Biuras 
šermenų pareigo-

paliko nuliūdime
bro-

Velionis 
tėvą Mathew Zarevičių, 
lį Mathew ir tris seseris, An
na Narkūnas, Catherine Sei
lius iš Mašpeth ir Helen.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Staff Seržantas Al. Purvė- 
nas, brooklynietis, Juozo ir 
Marcelės Purvėnų sūnus, bū
damas arti kito fronto, Angli
joj, Laisvę ir kitus mūsų judė
jimo reikalus laiko saugiai su
dėjęs savo atmintyje. Paskiau- 
siame laiške tėvams klausinė
ja, ar Laisvė turėjo, ar jau 
ruošia savo koncertą, bazarą ? 
Kaip pavyko? Ar Aido Choras 
jau surengė savo rudeninį kon
certą, ar gerai veikia ir lan
kosi choristai? Ar tėvai buvo, 
ar nueina į tuos parengimus?

Jaunimas, kuris kasdien 
šveičia ginklus susidūrimui su 
priešu karo fronte, nori žino
ti, kaip einasi ginklams prieš 
fašizmą namų fronte. Tais gin
klais yra gera priešfašistinė 
spauda ir organizacijos.

Jonas Kolis, Onos Titanie- 
nės sūnus, yra jau korporalu 
orlaivyno technikų skyriuje, 
Virginijoje, mokina kitus. Ne
seniai buvo parvažiavęs atlan
kyti motiną ir kitus saviškius.

Josios giminietis korporalas 
Simon Braukąs randasi akty
vėjo tarnyboje kur nors Paci- 
fike. Kitas jos giminaitis Vin
cas V. Vyšnius jau yra pakilęs 
į aukštesnius oficierius ir taip
gi jau dalyvavęs aktyve j e tar
nyboje. Ji didžiuojasi savo ka
riais ir visuomet stengiasi pa
dėti jiems pagreitinti pergalę 
rėmimu karui laimėti pade
dantį veikimą, spaudą.

Charles Young, daugeliui 
žinomas pirmųjų mūšių prieš 
fašizmą veteranas Ispanijoj, 
ilgokai sirgo tarnyboje, tačiau 
pastaraisiais laikais jau eina 
savo pareigas — dirba kariš
kos ligoninės laboratorijoje, 
Oklahomoj, o liuoslaikiais sie
kia daugiau mokslo chemijos 
srityje.

Geo. Petkus, kliubietės S.
Petkienės- sūnus, tarnaująs jū-

Pete Sessa, Bronės Misevi- 
čiūtės vyras, žinomos eastnew- 
yorkietės veikėjos M. Misevi
čienės žentas, išeina kariškon 
tarnybon šio mėnesio 21-mą.

ž. R.

Harlemo Rendauninkai
Rems Davis

Harlemo gyventojai, kurie ir 
dabar tebekenčia nuo blogų są
lygų ir aukštų rendų, žada vi
su svoriu stoti į darbą rėmimui 
Davis kandidatūros, kadangi 
jis dar nebūdamas išrinktu yra 
daug nuveikęs pagerinimui 
rendauninkų padėties. Jie su
pranta, kiek naudos galėtų pa
daryti Davis ir kiti toki kandi
datai patekę į miesto tarybą.

įkaitino Šnipavime
Roberto Lanas Vallecilla, 35 

m., Colombijos pilietis, buvęs 
Washing-tone vertėju Office of 
the Coordinator of Inter-Ame
rican Affairs raštinėje, federa- 
lio teismo įkaitintas šnipavime 
ir sulaikytas po $50,000 kau
cija iki teismo, kuris bus lap
kričio 1 d.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja 4r laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Jaunų Komunistų Lygos na- 
cionalė konvencija atidaroma 
šio penktadienio vakarą, spa
lių 15-tą, su masiniu mitingu 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Į šią 
sesiją kviečiami visi. Įžanga 
25c. ’

žymių kalbėtojų sąstate 
skelbiama Earl Browder, Ko
munistų Partijos generalis sek
retorius; Dr. Harry F. Ward, 
žymus dvasiškis ir autorius, 
buvęs teologijos seminarijos 
profesorius; Ferdinand C. 
Smith, Jūrininkų Unijos sek
retorius ir štabo seržantas Ro
bert Thompson, apdovanotas 
Distinguished Service Kryžiu
mi už atsižymėjimus kare. Me
niškoj programoj šokėja Pearl 
Primus, gitaristas-dainininkas 
Josh White ir kiti.

New Yorke ir apylinkėse 
daugiau kiaušinių skiriama ci
vilinių turgui, kadangi vyriau
sybė jau pripildė savo sandė
lius armijos ir eksporto reika
lams.

Spalių 20 ir 21-mą miesto 
gatvėse bus rinkliavos United 
Hospital Fondo paramai. 
Brooklyno kvota yra $185,- 
000.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th

BROOKLYN,
Tel. EVergreen

Street
N. Y. 
7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tek EV. 4-8098

kad visados

Štai 
Presas
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 Ir aukščiau

O

EPS! OL
ntG.us MT.orL

only |jy pepsi-ColaCŲ'^^_2—

DIDŽIULIAME BUTELYJE
• ’ ’ , ‘ ? V :/ . .i ‘ ___ , l ‘.

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Brooklyno Delegacija 
Eis Pas Kainų Ad

ministraciją

lish iš šv. Trejybės bažnyčios.
Greta rendų klausimo, be 

abejo, bus kai kas pasakyta 
kitų pragyvenimo 

pabrangimo klausi-
maisto ir 
reikmenų 
mu.

Unijos, pašalpinės draugijos 
ir visokios organizacijos iš vi
so Brooklyno siųs delegaciją 
pas Kainų Administraciją 
(OPA) šį šeštadienį, spalių 
16-tą, diskusuoti su OPA rendų, 
direktoriumi rendų klausimą.

Delegaciją organizuoja Ne
partinė Įstatymdavystei Konfe
rencija, to pageidaujant dauge
liui konferencijon prisidėjusių 
organizacijų. Delegacijoms va
dovaus kunigas William H. Me-

A. Fonner, 
iki juostos 
atveju jam 

— jis nutė-

Sulaikė Barzdotą Newyorkieti
AltoOna, Pennsylvanijoj, fe- 

deraliai agentai sulaikė new- 
y-orkietį William 
52 m., nešiojantį 
barzdą, kuri Šiuo 
nieko nepagelbėjo
mytas traukiant paveikslus už
draustų vietų. Barzda jam pa
dėdavo ilgabarzdžių kontestuo- 
se, esąs laimėjęs kelias dova
nas, tarpe kitų ir šimtą skus
tuvėlių.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
1^7 /I <})) STANLEY MISIŪNAS

I SAVININKAS

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirbly s ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse*

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tek EVergreen 4-9612

B‘l-------------------------------------- *---------

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA
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3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.-

2
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2
2
2
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Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS,

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. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai.

x dieną iki vfilai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. |
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508 3:

NOTAKT 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIŪS 
I

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




