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Rašo R. Mizara.

Smetonininkas Daužvardis 
Pittsburgho konferencijoje da
rė pranešimą apie Nacionalio 
Karo Komiteto veiklą. Tą fak
tą, kad tasai Komitetas pasky
rė 10 milijonų, dolerių Tarybų 
Sąjungos žmonėms, p. Dauž
vardis užtylėjo, nuslėpė.

Jeigu tik žmogus yra sme
tonininkas, tai iš jo, vadinasi, 
teisybės negali tikėtis!

Uja Erenburgas rašo, kaip 
džiaugsmingai, kaip entuzias
tiškai raudonarmiečiai kėlėsi 
per Dnieprą ties Kijevu.

Jeigu Rolland iš- 
iki po karo, tai 
visa kultūringoji

Beje, p. Daužvardis ten 
dejavo, kodėl Nacionalis Karo 
Fondas nieko nepaskyrė sme- 
tonininkų fondams. Girdi, “lie
tuviams iš to fondo jokio pa
skyrimo taip pat nėra.”

šitaip kalbėdamas, p. Dauž
vardis pasimojo pasėti tamses
niuose žmonėse neapykantos 
ir nepasitikėjimo Nacionaliu 
Karo Fondu; jis pasimojo pa
kenkti to Fondo vajui.

P-nui Daužvardžiui tiek ga
lima pasakyti: Russian War 
Relief Komitetas, kuris gaus

Vokiečiai skelbia, būk fran- 
cūzų rašytojas Romain Rol
land dar esąs gyvas. Girdi, 
jis yra koncentracijos stovyk
loje.

Kaip skaitytojas jau žino, 
andai šitoje pačioje vietoje 
mes rašėme, kad Rollandas 
jau miręs, jį naciškieji bude
liai nukankino.

Sunku pasakyti, kaip ten iš 
tikrųjų yra. 
liktų gyvas 
džiaugtųsi 
žmonija.

KRISLAI
<

šią Savaitę.
Rollandas Esąs Dar Gyvas.
Dešinėje Dniepro Pusėje.
Smetonininkas Užtyli Fak

tus.
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Laisvės Vajus

jauPartizanai užvaldė 
trečdalį Jugoslavijos.

per 
liko

ang-

i
i

Indianoj jau grįžę darban 
apie 3,000 mainierių.

iš NKF virš $10,000,000, rū
pinasi pagalbos teikimu visos 
Tarybų Sąjungos nuo karo nu
kentėjusioms žmonėms, taigi, 
tame skaičiuje ir lietuviams.

štai dėl ko Jungtinių Vals
tijų lietuviai raginami neklau
syti Smetonos atstovo insinua
cijų ir prašomi dabar remti 
Nacionalį Karo Fondą,— rem
ti kuo duosniausiai!

Atsiminkime, kad iki š. m. 
gruodžio mėnesio 7 d. Ameri
kos žmonės privalo sukelti 125 
milijonus dolerių!

laimėjimus, p a v y z džįui,; sės”, ir 80 Michailovičiaus 
Spalato (Splito) uosto paė-1 ’ ? ----
mimą.

THE LITHUANIAN DAILYšią savaitę įvyks Maskvos 
konferencija . Gal, kai skaity
toją šitie žodžiai pasieks, ji 
jau bus prasidėjusi.

Kai kurie mano, jog ši kon
ferencija iš tikrųjų būsianti 
pradžia pokarinio pasaulio su
tvarkymo,— tai būsianti tai
kos konferencijos pirmoji se
sija.

Kaip ten nebus, Maskvos 
konferencija turės didžiulės 
pasauliui reikšmės. Todėl da
bar į Maskvą bus nukreiptos 
viso pasaulio akys ir ausys.

Mūsų troškimas dėl jos to- 
kis: tebūva Maskvos konfe
rencija vieninga, teišsprendžia 
ji pasibrėžtuosius klausimus 
kuogražiausia!

—Dniepras, Dniepras .’—kiek
vieno lūpose buvo žodžiai, kai 
jie pasiekė tą didžiulę upę,— 
taip plačiai šiandien pasaulyj 
minimą; upę, kuri Hitleriui 
pasiliko vienintelė stipri gam
tinė tvirtuma Rytų Fronte.

Betgi Dniepras raudonar
miečių. nesulaikė. Jie persikė
lė keletoje vietų, kur mūšiai 
tebeverda vakarinėje upės pu
sėje. Patsai korespondentas— 
rašytojas Erenburgas savo ra
šinį pradeda:

“Man pačiam sunku tikėti, 
kad esu dešinėje Dniepro pu
sėje.”

Paimtasis į nelaisvę vokie
tis karininkas šitaip sakė ra
šytojui: “Mes išgyvenome du 
baisius smūgius — Stalingra
dą ir pereitosios vasaros mūsų 
ofensyvo skaudų nepasiseki
mą. Dabar, kai rusai yra de
šiniajame Dniepro krante, at
virai pasakysiu, tai yra mums 
trečiasis ir už vis baisiausia 
smūgis. Nes savo užnugaryj 
mes nebeturime kitos tokios 
gamtinės tvirtumos. . .”

O reikia atsiminti, kad ne
užilgo Dniepras bus ledais su
kaustytas. Ne tik Dniepras, 
bet ir Dniestras, ir Dauguva, 

‘ ir Nemunas. Tuomet raudon
armiečiams nereikės nei val
čių, neigi narsiesiems raite
liams arkliais plaukti.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Jungi Valstijų Lėktuvai Sunaikino 4-ris 
Kartus Daugiau Japonų-Nacių Lėktuvų
Washington. — Nuo ja

ponų užpuolimo ant Perlų 
Uosto iki šių metų rugsėjo 
1 d., amerikiniai lėktuvai 
sunaikino 7,312 japonų ir 
vokiečių - italų lėktuvų, o 
amerikiečiai tuo tarpu ne
teko 1,867 lėktuvų, kaip 
pranešė valdiška Karo Ži
nių Įstaiga. Ji sako, kad 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
visur įrodė viršenybę prieš i bei sužalojo dar 2,196 Ašies 
Ašies lėktuvus, o dabar sta- i lėktuvus.

ALABAMOS MAINIE- 
RIA1 VIS ATSISAKO 

GRĮŽT DARBAN
Birmingham, Ala. — 22,- 

000 streikuojančių mainie
rių Alabamos valstijoj be
veik vienbalsiai atsisako 
grįžti darban, nežiūrint, 
kad jiem įsakė dirbti val
diška Karinių Darbų Tary
ba ir šaukė tu o jaus atgal į 
kasyklas John L. Lewis, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininkas. Vietiniai uni
jos vadai taip pat ragino 
streikierius grįžt ir dirbt, 
įspėdami, jog nuo to pri
klauso pačios unijos liki
mas. Bet angliakasiai sa
ko: Kol savininkai nepada
ro sutarties su mumis, tol 
nedirbame.

Washington. — Jungti
nės Mainierių Unijos vadai 
tikisi, kad valdinė Karo 
Darbų Taryba užgirs to
kius uždarbio priedus, ko
kie buvo sutarti tarp Illi
nois angliakasyklų savinin
kų ir mainierių. Ta taryba 
pirmiau atmetė Illinois su
tartį.

Skaičiuojama, kad 
penkias dienas streiko 
neiškasta 250,000 tonų 
lies .

Oro Žygis Prieš Sofiją, 
Bulgarijos Sostinę

Vengrijos radijas prane
šė, kad Talkininkų lėktuvai 
ištisą valandą bombardavo 
Bulgarijos sostamiestį So
fiją, naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį.

Dar nepaskelbta, ar Ame
rikos, ar Anglijos, ar So
vietų lakūnai atakavo Sofi
ją

tomą dar geresnių Ameri
koje lėktuvų.

Per minimus 21-ną mėne
sį karo vien Jungt. Valsti
jų armijos lakūnai padarė 
223,758 atskirus žygius ir 
numetė 105,649 tonus bom
bų į priešų taikinius.

Be 7,312 tikrai sunaikin
tų priešų lėktuvų, ameri
kiečiai, turbūt, sunaikino

AMERIKIEČIAI SU
PLEŠKINO DAR 104 
JAPONŲ LĖKTUVUS
Australija, spal. 18. — 

Praeitą penktadienį ir šeš
tadienį Amerikos lėktuvai 
sunaikino 104 japonų lėktu
vus Finschhafene, Wewake 
ir Madange, Naujojoj Gui- 
nejoj; Rabaule, New Bri
tain saloj; Saliamono saly
ne ir kitur toje plačioje sri
tyje pietiniai - vakarinio 
Ramioję Vandenyno.

|92 japonų lėktuvai buvo 
nušauti per kautynes ore, 
o 12 sudaužyta ant žemės. 
Be to, amerikiečiai, turbūt, 
sunaikino dar 43 priešo lėk
tuvus.

Amerikiečiai neteko tik 
trijų lėktuvų.

ANGLAI VĖL BOMBAR
DAVO BERLYNĄ

London, spal. 18.—Lengvie
ji anglų bombanešiai - “uo
dai” praeitą naktį mėtė 
sprogstamąsias ir gaisrines 
bombas į Berlyną.

Kiti Anglijos lėktuvai 
bombardavo įvarius taiki
nius vakarinėje Vokietijoje, 
Holandijoje, Belgijoje ir 
Francijoje. Visi anglų lėk
tuvai sugrįžo. ‘

Pirmadienį paryčiais vėl 
skrido būriai Talkininkų 
lėktuvų linkui Franci jos bei 
šiaurvakarinės Vokietijos.

JUGOSLAVU KARALIUS SAKĖ, KAD MICHAILOVIČ 
KOVOJO PRIES PATR ĮJOTUS, NE PRIEŠ NACIUS

New Yorko Times sek
madienį rašė, pasiremda
mas savo korespondento 
SulzbtS'^erio pranešimu:

“Jugoslavijos k a r a liūs 
Petras (jaunuolis) sakė 
šiam korespondentui, kad 
jis įtikino generolą Drają 
Michailovičių siųst savo čet- 
nikus prieš vokiečius ir pri
žadėt, kad jis (Michailovi
čius) daugiau nekovos prieš 
Tito partizanus.”

Tuomi pats Jugoslavi
jos karalius patvirtino, kad 
gen. Michailovičiaus “vais
kus” iki šiol nemušė vokie
čių, bet atakavo patrijotus 
— partizanus, kurie vado
vybėje generolo Tito-Broz 
kovoja prieš nacius.

130,000 Indėną Badu 
Mirštą Kalkuttoj

New Delhi. — Oficialiai 
skaičiuojama, kad vien 
Kalkuttoje, Indijos didmies
tyje, 100,000 žmonių badau
ja ir gulėdami gatvėse lau
kia mirties. O anglų laik
raštis Statesman paduoda, 
kad mirtinai badaujančių 
indėnų tame mieste yra 
bent 130,000.

Amerikos Kariuomenė 
Užėmė Dar 3 Mies

telius Italijoj
Alžyras, spal. 18.—Penk

toji amerikiečių - anglų ka- 
riumenė paėmė Cancello, 
Merrone ir Ruviano mieste
lius, trys mylio$ į šiaurius 
nuo Volturno upės, Italijoj.

Amerikiečiai permetė jau 
20 laikinų tiltų per tą upę 
ir siunčia tankus ir sunkią
ją artileriją į šiaurinį Vol
turno šoną. Nuo ameriki
nių pozicijų tėra 95 mylios 
iki Romos.

Pirmosios eilės anglų Aš
tuntosios armijos įsiveržė į 
Montecilfonės ^miestą, < -vi
duriniai - rytiniame Itali
jos ruožte, bet po mūšių 
gatvėse pasitraukė iš Mon- 
tecilfonės. TačiaUs, kitur 
toje srityje anglai ima vo
kiečius į reples.

Daugiau anglų kariuome
nės išsikėlė iš laivų į šiauri
nius Volturno upės kran
tus.

Jau. Nesą St. Nazaire 
Miesto, Sako Naciai

London. — Berlyno ra
dijas skelbė, kad Talkinin
kų bombanešiai, girdi, visiš
kai nušlavę St. Nazaire uo
sto miestą, vokiečių subma- 
rinų stovyklą Francijoj.

Pirm karo St. Nazaire 
turėjo 40,000 gyventojų. 
Dabar jame telikę tik 500 
žmonių, kaip sakęs to mies
to majoras.

Pasikalbėjime su N. Y. 
Times korespondentu Cairo 
mieste karalius Petras pa
reiškė, kad jis neseniai pa
siuntė tokį laišką savo 
generolui Michailoviciui:

“Bendrai aš sakiau gen. 
Michailovičiui, kad mes ne
pilnai patenkinti jo politika 
ir kad jis negana kovojo 
prieš vokiečius. Tatai turi 
būti pataisyta ir pradėta 
veiklesni žygiai.

“Aš taipgi patvarkiau 
gen. Michailovičiui, kad jis 
vengtų susikirtimų su par
tizanais, kad jų neatakuotų 
ir tiktai gintųsi, jeigu jie 
kur užpuola jo jėgas.”

Karalius, beje, priskaitė 
Michailovičiui ir partizanų

Raudon. Armija Jvarė 15 Mylių Gylio ir 
28 Mylių Pločio Kylį į Nacių Linijas

London, spal. 18. — So
vietų kariuomenė vakari
niame Dniepro upės šone 
per dviejų dienų mūšius at
ėmė iš vokiečių penkis tvir- 
toviškus punktus tarp 
Dniepropetrovsko ir Kre- 
menčugo ir 28-nių mylių il
gio frontu atmetė nacius 15 
mylių atgal. Raudonoji Ar
mija užėmė strateginius 
punktus 60 mylių į vakarus

LAIKAS ATAKUOT NACIUS VAKARINĖJE 
EUROPOJE, KUR NĖRA JAU NEI 40 JU 

DIVIZIJŲ, - RAŠO RAUDON. ŽVAIGŽDE
Maskva. — Raudonoji 

žvaigždė, Sovietų kariuo
menės laikraštis, nurodo, 
kad dabar laikas anglams ir 
amerikiečiams iš Anglijos 
užpult vokiečius vakarinėje 
Europoje, norint greitai už
baigti karą.

Hitleris tiek permetė sa
vo kariuomenės iš vakarų 
Euroįpos į frontą prieš So
vietus ir Italijon, kad dabar 
jau nėra nei 40 divizijų vo
kiečių kariuomenės Fran
cijoj, Belgijoj ir Holandijoj. 
Todėl, jeigu amerikiečiai ir 
anglai persikeltų per Angli
jos kanalą ir kirstų naciam 
tame Europos kampe, tai 
suduotų skaudžiasią smūgį 
opiausion vieton, ir laimėji
mas būtų užtikrintas, —ra
šo Raudonoji žvaigždė:

“Kova gi Italijoj tai yra 
ideale vieta vesti ilgą karą

V. Vilkauskas, Nashua ................................ *.
ALDLD 2 Kp., So. Boston ...........................
P. Pilėnas, Philadelphia ...............................
A. Kazakevičius—K. žukauskeinė, Newark . 
V. Smalstienė, Royal Oak ...........................
V. J. Stankus, Easton...................................
S. K. Mažanskas, Cleveland .........................
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny...............
ALDLD kp. Moterų Skyrius, Binghampton . 
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury

(Tąsa 5 puslapyj)

Michailovičius Tebeveikia 
Prieš Partizanus

Cairo, Egiptas. — Prane
šama, kad gen. Michailovi- 
čiaus četnikai, girdi, užėmę 
Gačko ir Rejinje miestelius 
ir atėmę iš vokiečių įvairias 
pozicijas Juodkalnijoj, Ju
goslavijos daly j.

London.— Jugoslavų par
tizanų komanda pranešė, 
jog daugelis generolo Mi
chailovičiaus četnikų Juod
kalnijoj suprato, kad jie 
‘‘kovoja iš klaidingos pu-

nuo pramonės didmiesčio 
Dniepropetrovsko ir tik' 
truputį į šiaurius nuo jo.

Šiuo žygiu sovietiniai ko- 
vūnai grūmoja iš šono ap- 
supt vokiečius Dniepropet- 
rovske ir stato pavojun 
šimtus tūkstančių priešų vi
soje pietinėje Dniepro upės 
alkūnėje ir Krimo'pussaly- 
je.

su mažomis jėgomis, ir ta 
kova negali būti lemiamąja. 

-^...Didžios Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos jėgos tikru
moj dar nedalyvauja mū
šiuose.”

Kartu Raudonoji žvaigž
dė primena milžiniškus mū
šius, kuriuos Sovietai veda 
prieš nacius. Taip antai: ’ .. - # • • -,.įį

Per paskutines septynias 
dienas sovietiniame fronte 
sunaikinta bei sužalota 667 
vokiečių tankąi ir nušauta 
571-nas jų lėktuvas.

Praeitą savaitę vien Kije
vo fronte vokiečiai padarė 
daugiau kaip 200 atakų 
prieš Sovietų pozicijas su 
tankais ir motorinėmis ka- 
nuolėmis, ir tiktai čia buvo 
sunaikinta 176 nacių tankai 
ir užmušta daugiau kaip 
8,000 vokiečių.

sekėjų su trimis savo oficie- 
riais ties Matiševo pere j o į 
gen. Tito liaudies partizanų 
pusę.

Pirma, negu sustiprintos 
vokiečių jėgos privertė par
tizanus pasitraukt iš Zeni- 
cos miesto, partizanai iš
sprogdino tenaitines kasyk
las, plieno liejyklas, mašinų 
fabrikus, didelę elektros 
stotį ir vokiečių Kruppų 
ginklų ir amunicijos fabri
kų ties Zenica.

Partizanai nuvertė nuo 
bėgių dar kelis nacių trau
kinius, tokiu būdu užmuš
dami 400 priešų ir sužeisda- 
mi 200.

Gen. Malinovskis Grūmoja 
Nacių Užnugarei.

Generolo Rodiono Mali
no vskio komanduojami rau
donarmiečiai nužygiavo 20 
mylių į pietus nuo atvaduo
to Zaporožės miesto ir pa
siekė Popovo geležinkelio 
stotį, iš kur grąsina smogt 
vokiečiams užnugarėn Meli- 
topolio srityje, 45 mylios to
liau į pietus.

Dar Dviejose Vietose 
Pere j o per Dnieprą

Dideli Raudonosios Ar
mijos daliniai persigrumė 
per Dniepro upę dviejose 
vietose Gomelio sektoriuje, 
Baltarusijoj, ties Lojevo 
miestu, kur Sož upė įplau
kia į Dnieprą, 35 mylios į 
pietų vakarus nuo Gomelio, 
ir prie Byvalki miestelio. 
Čia užmušta bent 506 vokie- v • Cių.

Kiti raudonarmiečiai kau- 
jasi su priešais Gomelio 
priemiesčiuose ir stengiasi 
perkirst naciams vienintelę 
geležinkelio liniją einančią 
į Lenkiją iv abelnai į vaka
rus.

Londono radijas saki, 
kad naciai pradedą kraustyt 
didesniuosius savo pabūklus 
iš Gomelio.
Tebešelsta Mūšiai Melitopo- 

lio Mieste
Jau šešta diena, kai Me- 

litopolyj verda įtūžusios 
kautynės durtuvais ir ran
kinėmis granatomis tarp 
atakuojančių raudonarmie
čių ir besiginančių vokie
čių. Hitleris įsakė naciams 
žūt-būt atlaikyt Melitopolį.

Vokiečiai Plačiu Frontu 
Bloškiami Atgal

Berlyno radijas išgąstin
gai skelbė, kad 225,000 so
vietinės kariuomenės su 
šimtais tankų, kanuolių ir 
lėktuvų atakuoja vokiečius 
tik viename sektoriuje į 
šiaurių vakarus nuo Dnie
propetrovsko. Naciai giria
si, kad jie atmušę “daugu
mą” tų atakų, bet jų radijas 
čia jau priduria, jog vokie
čiai daro didelius “atsipa- 
laidojimo” (atsiskyrimo) 
veiksmus toje srityje; vadi
nasi, hitlerininkai yra pri
versti plačiu frontu trauk
tis atgal.

Kijevo apylinkėje Sovie
tai atmušė skaitlingas vo
kiečių atakas ir pagerino 
savo pozicijas.

Londono radijas sekma
dienio naktį teigė, kad rau
donarmiečiai per dieną už
mušė daugiau kaip 9,000 vo
kiečių.

Sovietų Chabarovsko ra
dijas pranešė, kad raudon
armiečiai rado 5,500 civilių 
rusų lavonų vienoje duobė
je ties atvaduotu Krama- 
torsku. Jie buvo nacių su
šaudyti vienu pradėjimu.
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Naujajai Gadynei Užsidarius

Naujoji Gadynė buvo įkurta (1931 me
tais) tuomet, kai pažangiajame mūsų 
judėjime pasireiškė savotiškas krizis. 
Grupė žmonių, pasitraukusių iš mūsų ju
dėjimo, įkūrė savo savaitraštį, kad per jį 
galėtų pareikšti savo pažiūras ir, susi
darius sąlygoms, sugrįžti atgal į mūsų 
judėjimą.

Tačiau su ta grupe, vadovaujama L. 
Pruseikos, J. Kuodžio ir kitų, ėjo ir kita 
“grupė”, kuriai nerūpėjo mūsų 
judėjimas, kuri buvo nusistačiusi eiti į 
fašistinę “koaliciją” prieš komunistus ir 
visus, kurie jiems pritaria. Ši grupė — 
Stilsonas, Strazdas ir kiti.

1935-1936 metais susidarė tokios sąly
gos, kad kiekvienas buvęs opozicijoje pa
dorus žmogus, galėjo grįžti atgal į ben
drąjį mūsų judėjimą. Ir, pasinaudodama 
tomis sąlygomis, didesnėj! opozicijos 
(“sklokos”) narių dalis, vadovaujama L. 
Pruseikos, J. Kuodžio, A. Merkio, 
J. Bendoravičiaus, M. Bacevičiaus, 
V. Paukščio ir kitų nuoširdžių 

•draugų, sugrįžo atgal į bendrąjį 
mūsų judėjimą, — sugrįžo draugiš
koje aplinkoj, ir sugrįžę visi nuoširdžiai 
dirba mūsų organizacijose ir laikraš
čiuose. Jeigu koki tarp mūsų skirtumai 
buvo, jie visiškai išnyko ir mes šiandien 
nei nepagalvojame, kas buvo opozicijoje, 
kas pozicijoje. A ,

Grįždama, ši draugų grupė pareiškė, 
kad toliau leisti Naująją Gadynę nėra 
jokio reikalo, kad toliau palaikyti bet 
kokį organizacinį opozicinį aparatą yra 
labai žalinga, nes tas ves į fašistinį aba- 

• zą, tas viskas demoralizuos tuos, kurie 
pasiliks “opozicijoje” — gadins politi
niai, gadins kaip žmones.

Deja, Stilsono-Strazdo grupė teisingo 
patarimo nepaklausė. Ji nutarė palaikyti 
“opoziciją”, ji nutarė leisti toliau Nau
jąją Gadynę. Ji skelbė, kad Pruseika ir 
kiti nesą geri marksistai - leninistai; tik 
Stilsonas su Strazdu atstovaują tikruo
sius leninizmo principus.

Ir tuomi remdamosi, toji žmonių gru
pelė varė savo. Rinko iš tamsesnių žmo
nių aukas, pardavinėjo serus ir plėtė 
“leninizmu” apvilktą trockizmą, fašiz
mą.

Reikia pasakyti, kad po to, kai Pru- 
•seikos vadovaujama grupė sugrįžo, Nau
joji Gadynė atsistojo “ant tiesaus kelio”, 
vedančio tiesiai į fašistinę klampynę.

Buck outoF Every Ten : 
fern sfeuktbf Mine t

Pirmiausias stilsoninių - strazdinių 
žingsnis buvo — vienybė su grigaitiniais 
ir michelsoniniais socijalistais. Įstojus 
jiems į “LSS”, atsidarė atviras kelias ei
ti išvien su viskuo, kas yxa anapus sie
nos.

Atsimokėdami šiems už tokį žygį, Gri
gaitis su Michelsonu pavedė naujagady- 
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niečams “LSS”— tą tuščią bačką* kuri 
tik tuo reikšminga, kad nešioja kadaise 
buvusios garbingos darbininkų organi
zacijos vardą. Naujoji Gadynė padaryta 
LSS organu, taigi kalbančiu socijalistų 
vardu. Bet kadangi tų socijalistų tėra 
keli desėtkai (tai daugiausiai), tai Ga
dynės padėtis nei kiek nepasitaisė.

Ji vis smuko ir smuko — pirmiausiai 
smuko moraliai, kas savo keliu atsiliepė 
ir į jos kišenių. Niekas su tuo laikraš
čiu rimtai nesiskaitė. Net patys socijalis- 
tai į ją kreivakiavo, ir iš jos juokus krė
tė. Fašistai ir klerikalai, kuriems Gady
nė nuoširdžiai tarnavo, taipgi niekad ge
ro jai nevelino.

Bet gadyniečių lyderiai vis dar turėjo 
vilties: seniau jie manė, būk Laisvę val
džia uždarysianti, o tuomet jiems atsi
darysianti plati dirva. Negalėdami su
laukti to, jie dėjo viltį Hitleryje. Argi 
kun. Balkūnas nepasakė, kad “Europoje 
Hitleris komunistus išnaikins, o Ameri
koj es—mes”? Taip, jis pasakė nuo tos 
pačios platformos, ant kurios sėdėjo 
Stilsonas. Beje, Stilsonas buvo tas as
muo, kuris davė receptą, kaip suboiko- 
tuoti komunistus, kaip nubankrūtuoti 

dienraštį Laisvę. Jam plojo fašistai, jam 
plojo kun. Balkūnas, jam plojo kiekvie
nas tamsybės apuokas, kuris bijosi švie
sos.

Bet ir čia jų pasimojimai buvo tušti. 
Tasai chuliganiškas boikotas tarnavo 
kaip tik atbulai: ne Laisvei jis kenkė, bet 
tiems, kurie ėjo prieš Laisvę!

Nepasitikėdami savimi, gadyniečiai 
parsitraukė “mesi j ošiu” iš Europos, ma
nydami, kad tas juos išves iš nelaimių, 
— jie parsitraukė plečkaitininką Januš-

Jie pagaliau įėjo į “lietuvių tarybą”, 
kurią sudaro fašistai, kunigai ir visoki 
lietuviškieji smogikai. Kitais žodžiais, jie 
atvirai susivienijo su fašistais, kaip mes 
kadaise pranašavome.

Jie atsidūrė Pittsburgho konferencijo
je, kurią vadovavo smetonininkai; jie 
ten buvo garbinami, šlovinami— pliuškis 
Pakštas nesigailėjo jiems komplimentų už 
tai, kad jie taip gražiai plečia “leniniz
mą.”

Bet niekas nepadėjo. Komplimentais 
negyvensi. Reikalingi pinigai, reikalinga 
medžiaginė parama, o tos paramos jie 
iš žmonių negavo. Žmonės jiems sakyte 
sake: užsidarykite savo kromelį ir bur
nas ir eikit sau!

Ir jie turėjo Gadynę uždaryti.

Didesnei pajuokai, paskutiniame Ga
dynės numeryj, jie rėkia: “mažiau pai
sykite tų zaunų, kurias leis mūsų priešai 
iš komunistų abazo...” šitaip čiulba 
Strazdas, berdamas žemių saują ant Ga
dynės grabo. Kasgi didesnes zaunas jau, 
begali leisti, kokias leido pats p. 
Strazdas ir Ko.?

Jeigu jie “zaunomis” skaito tą faktą, 
kad bereikalingas Gadynės leidimas iš
plėšė iš tamsesnių žmonių nemažai dole
rių, tai jų dalykas. Mes žinome, kad yra 
asmenų, sukišusių tam laikraščiui po 
šimtus dolerių. Sukišusių—kam? Tuos 
pinigus kišdami, tie žmonės, gal ir ne
manė, kad jie juos duoda tam, kad 
šmeižti Tarybų Sąjungą, tam, kad padėti 
[Hitleriui, tam, kad pakenkti Amerikos 
karinėms pastangoms. Bet tie pinigai 
kaip tik tam buvo sunaudoti.

Ar toje grupėje, kuri vadinasi nauja- 
gadyniečiais, yra dar bent vienas pado
resnis žmogus, visiškai politiniai nesu- 
kvaišintas? Mes nežinome. Bet jeigu dar 
vienas kitas tokių yra, tai mes pataria
me .jiems bent dabar rimtai pagalvoti.

Mes patariame jiems suprasti bent tą, 
kad Stilsonas su Strazdu nudardėjo pas 
fašistus ir klerikalus ir bando ten nu
tempti kiekvieną, kurį tik gali, kuris jų 
tik klauso.

Bet pasaulio ateitis priklauso ne fa
šizmui, ne reakcijai, ne klerikalams. Pa
saulis priklauso žmonėms, liaudžiai, — 
liaudžiai, dėl kurios interesų šis karas 
vedamas.

Taigi, pabrėžiame, jeigu dar yra vie
nas kitas t. v. naujagady nietis, kuriam 
rūpi kova dėl gražesnio rytojaus sau ir 
visai žmonijai, jis turi bent dabar rimtai 
pagalvoti ir stoti su pažangiuoju žmo
nių judėjimu — stoti prieš fašizmą ir 
tuos, kurie fašizmui gelbsti.

Galingosios upės Dniep-? 
ras ir Vakarinė Dauguva' 
(Dvina) išteka iš Valda- 
jaus Kalnų. Pradžioj įjos 
abi plaukia į vakarus-pietūš 
ir tarpe jų susidaro tarpas 
apie 50 amerikoniškų my
lių. Nuo Smolensko Dniep
ras pasisuka tiesiai į pietus, 
o nuo Vitebsko Dauguva į 
vakarus. Tame tarpe, kur 
abi upės teka vienon kryp- 
tin, veik nėra gamtinių 
kliūčių ir jis žinomas, kai
po Smolensko Vartai.

Hitleris dėjo vilčių ant 
Smolensko Vartų, kad jis 
ten sulaikys Raudonąją Ar
miją. Jo tos viltys susmu
ko, kada buvo paimta Smo
lenskas ir Nevelis. Kada 
bus paimtas Vitebskas, tai 
galutinai atsidarys kelias 
Raudonajai Armijai linkui 
Minsko, Vilniaus ir Lietu
vos.

Kita Hitlerio viltis buvo, 
tai Dniepro upė. Dniepro 
vakariniai krantai aukšti ir 
statūs, vietomis nuo 400 iki 
1,500 pėdų aukščio. Mat, 
upė graužiasi į dešinį (va
karinį) šoną. Tuo kartu ry
tinė (kairioji) pusė žema ir 
balnota.

Hitlerio armijos pasiekė 
Dnieprą kaip tik rudens 
laiku, kada lietus lyja, ka
da Raudonosios Armijos 
pusė plačiai apsemta van
dens, o vakarinė pusė su
daro patogiausias sąlygas 
ginti upės perėjimą. Visi 
buržuaziniai karo “strate
gai” skaitė, kad Raudonoji 
Armija nepereis Dnieprą. 
Visos jų karinės knygos sa
kė, kad tokią upę ir tokiu 
laiku negalima nei bandyti 
pereiti.

Bet Raudonoji Armija 
perėjo. “Stebuklas” įvyko 
todėl, kad Raudonoji Armi
ja yra liaudies, milionų ar
mija, tai yra dalis kūno ir 
kraujo valstiečių ir darbi
ninkų. Dniepro perėjime 
daug prisidėjo partizanai. 
Vietomis jie užklupo nacius 
vakarinėj Dniepro pusėj, 
sumušė, užvaldė priemones 
Dniepro perėjimui ir padė
jo raudonarmiečiams per 
upę persikelti.

Tą jau pradeda suprasti 
kai kurie žmonės, bet at
rodo, kad to niekados nesu
pras toki reakcionieriai 
“karo strategai,” kaip Con
stantine Brown ir Timeso 
Hanson W. Baldwin. Jie vis 
dar pasakoja apie “nenuga
limas transporto kliūtis,” 
apie “nesumuštą Hitlerio 
rami ją”. Tai žmonės, kurie 
tūkstančius' kartų pranaša
vo Raudonosios Armijos 
pralaimėjimą ir kiekvienu 
kartu suklupo.

Vietoj Antro Fronto — 
šmeižtai

Jeigu pažvelgsime į So- 
vietų-Sąjungos - Vokietijos 
fronto žemlapį, tai pamaty
sime, kad Raudonosios Ar
mijos komanda pastatė to
kion pavojingon padėtin 
Hitlerio armijas, kokioj jo
kia armija dar niekados ne
buvo. / • ,

Raudonoji Armija pero j o 
Dnieprą prįe Kijevo, Pere- 
jaslavlio įf Kremenčiugo. 
Iš ten ji taiko smūgius per 
Krivoj Rog linkui Nikolaje
vo— Juodųjų Jūrų ir per 
Ųmanių linkui Odesos prie, 
tų pat jūrų. Dubeltavomis, 
replėmis, kaip aštriais .pei
liais, siekia nupjauti dalį 
Hitlerio armijos Dniepro

v rLaisve, Lithuanian JDaily News

Smolensko V artai, 
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ap-upės alkūnėj, Kryme ir 
supti apie 500,000 nacių, 
kad . sunaikinti juos, kaip 
sunaikino prie Stalingrado. 
' Raudonosios Armijos pa
ėmimas „ Nevelio, siekimas 
paimti Oršos ir Vitebsko, 
veda ją per Minską, Vilnių, 
Dvinską linkui Rygos ir 
Kauno. Tai vėl reiškia, kad 
Raudonoji Armija siekia 
nupjauti visą šiaurinį Hit
lerio armijos sparną —Es
tijoj ir Leningrado srity j, 
apsupti vėl apie 500,000 na
cių, prispausti prie Baltijos 
Jūrų ir .juos sunaikinti.

Gi patsai Hitlerio armi
jos vidurys, tarpe Kijevo ir 
Vitebsko, yra nei kiek ne ge
resnėj padėtyj. Jis prispi- 
riamas prie garsiųjų Pripet 
Balų, kurios yra apie 200 
mylių iš vakarų į rytus ir 
apie 150 mylių iš šiaurių į 
pietus. Tos balos Hitlerio 
frontą padalina. Raudonoji 
Armija turi ir čia progų 
prispausti hitlerininkus 
prie balų ir sunaikinti.

Prie to dar pridėsime, 
kad visa Hitlerio armijos 
užfrontė knibžda partiza
nais. Lietuvoj partizanai 
jau turi ne vien kulkasvai- 
džių, kanuolių, bet net tan
kų. Jie pasiryžę neleisti bu
deliams hitlerininkams pa
bėgti.

Tai ko dabar reikia, 
galutinai sunaikinus 
lerio armijas? Raudonosios 
Armijos strategija įstūmė 
nacius į maišus ir spąstus. 
Dabar reikia jėgos, kad ga
lutinai juos sunaikinti. Ir

kad 
Hit-

rika užkluptų Hitlerį Fran- 
ęij o j,. ‘ sulaikytų j o siunčia
mus padrūtinimus nuo rytų 
fronto, priverstų Hitlerį 
nors 500,000 armijos mesti 
prieš Anglijos ir Amerikos 
jėgas, tai aišku, kad Rau
donoji Armija pravestu gy- 
veniman sunaikinimą Hitle
rio jėgų Kryme, Dniepro 
Alkūnėj, Pabaltijo j ir prie 
Pripet Balų. Bet, kol kas, 
antro fronto nesimato. Vie
toj to, tai kapitalistinė 
spauda bjauroja ir niekina 
mūsų talkininkę Sovietų Są
jungą. Tūli elementai net 
Japoniją provokuoja karan 
prieš Sovietus, reikalauda
mi Sibiro bazių. Vietoj at
likti mūsų koalicines parei
gas, tai jie siekia suardyti 
Sovietų Sąjungos koaliciją 
su Amerika ir Anglija. To 
siekia ir lietuviški koalici
jos priešai iš Keleivio, Nau
jienų ir Draugo pastogės.

Mums Gali Kainuoti 
Milionus

Jeigu iki šiol nėra antro 
fronto, tai jo nėra ne todėl, 
kad mes neturime užtekti
nai militarių jėgų, bet to
dėl, kad tūli elementai poli 
tiniais sumetimais, apsėsti 
neapykantos prieš Sovietų 
Sąjungą, fronto atidarymą 
sutrukdė. Nebuvimas ant
ro fronto prieš Hitlerį yra 
didžiausis jo karinis ir di
plomatinis laimėjimas.

Ir jeigu iš priežasties ne
buvimo antro fronto prieš 
Hitlerį išsmuks jo armijos 
iš spąstų Kryme, Dniepro 
Alkūnėj, Pabaltijo j ir Pri
pet Balų srity j, tai jau bus 
kaltė ne Raudonosios Armi
jos, ne Sovietų Sąjungos.

Jeigu tos Hitlerio jėgos 
išsmuks iš tų maišų ir pa
sieks Karpatų Kalnus, Vis- 
los ir Rytų Prūsijos apsi-

J UOLESNI DARBĄ MŪSŲ SUSIVIENIJIMUI STIPRINTI IR 
MŪSŲ KRAŠTO KARINES PASTANGAS REMTI
Centro Valdybos Atsišaukimas į Visus L.D.S. Narius

LDS Centro Valdybos praplėstasis su
važiavimas įvyko 1943 m. spalių 10 die
ną. Be C V narių, dalyvavo arčiau LDS 
Centro gyveną pastovių komisijų nariai. 
Plačiai gvildenti Susivienijimo reikalai, 
taipgi klausimai, susiję su mūsų krašto 
karo laimėjimu, su karinių šalies pastan
gų stiprinimu.
_ Svarbesniais klausimais, rištais suva
žiavime, Centro Valdyba nori pasidalinti 
mintimis su visu Susivienijimu, su visais 
jojo nariais. Trys didieji darbai šiandien 
stovi prieš mūsų, gerbiamieji LDS na
riai, akis, - svarbūs darbai, kuriems 
dirbti Centro Valdyba ragina kiekvieną 
narį.

Štai jie:'
1. LDS Vajus. — Mūsų einamasis va

jus naujiems nariams į LDS įrašyti nėra 
tokis pasekmingas, koki’s turėtų būti. Su
sipažinusi su tuo, kiek jau yra iki šiol 
gauta vajuje narių narių, Centro Valdy
ba randa reikalo tarti žodį-kitą kiekvie
nam mūsų Susivienijimo nariui, ypačiai 
kiekvienam veikėjui ir veikėjai, vajinin- 
kui ir vajininkei. Mes manome, broliai ir 
sesėse kad galima kur kas daugiau nau
jų narių įrašyti, jei tik kiekviena kuopa 
tuo susirūpintų, jei tik kiekvienas LDS 
narys daugiau kreiptų į tai dėmesio. Są
lygos naujiems nariams gauti šiuo metu 
yra patogios. Todėl nuoširdžiai raginame 
kiekvieną LDS narį pasidarbuoti savo 
Susivienijimui, pakalbinti savo pažįsta
mus bei kaimynus įstoti į LDS dabar, 
per šį vajų, kuris tęsis tik biskelį dau
giau, kaip du mėnesius laiko. Mūsų dar
bingieji vajininkai ir vajininkės, uoles
niu darban Susivienijimui stiprinti!

2. Bomberio pirkimas. — Centro Val
dyba pasirįžo su visų LDS narių koopera
cija nupirkti mūsų krašto sakalams, mū
sų lakūnams bomberį priešui daužyti. 
Darbas jau gerokai pavarytas pirmyn, 
nes jau virš šimtas tūkstančių dolerių 
tam tikslui sukelta sukelta karo bo- 
nais. Mes esame įsitikipę, kad greitu ląi-
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jeigu/tjabar Anglija ir Ame- drūtinimus, nusitęs sRaudo-
nosies Armijos susisiekimo 
linijos, tai aišku, kad jeigu 
dabar prieš mus Frąncijoj 
yra apie 250,000 nacių pra- 
sčiausios armijos, tai atei
nantį pavasarį jos ten gali 
būti apie 1,500,000 ir mūsų 
nuostoliai bus milžiniški!

Štai kodėl yra reikalin
gas antras frontas prieš 
Hitlerį dabar Frąncijoj, kad 
karą dar šiemet užbaigus 
Hitlerio sumušimu, kad jį 
užbaigus su mažiau žmonių 
ir turto nuostolių. Kas tam 
pastoja kelią, kas trukdo 
atidarymą antro fronto 
prieš Hitlerį, tas paruošia 
dirvą didžiausioms mūsų 
žmonių aukoms, tas prailgi
na karą ir didina karo išlai
das.

D. M. šolomskas.

Anglai Užėmė Kelių 
Centrą Italijoj

ALŽYRAS. — Aštuntoji 
anglų armija, be kitko, už
ėmė Campobasso miestą, 
geležinkelio ir plentų cen
trą, vidurinėje Italijoje.

Japoniški Amerikiečiai 
Gerai Kovo  ją Italijoj
Alžyras. — Pranešama, 

kad japonai gimusieji po 
Amerikos vėliava Hawaii 
salose ir Californijoj ryž
tingai ir gabiai kovoja Vol
tu rno fronte, Italijoj, prieš 
vokiečius. Amerikinių japo
nų kuopoms vadovauja ir 
amerikiniai - japoniški ofi- 
cieriai.

f

Washington. — Valdžia 
nusprendė, kad turi būti 
pridėta 4 proc. uždarbio 
350,000* geležinkeliečių.

ku bus dar du sykiu tiek sukelta ir mū
sų Susivienijimo nariai galės nupirkti 
Dėdei Šamui ne tik vidutinio didumo, bet 
patį didžiausį bomberį. Centro Valdyba 
ragina visus mūsų veikėjus, ypačiai kuo
pų valdybas, tuo reikalu susirūpinti, pa
raginant narius pirkti daugiau karo bo- 
nų ir prisiųsti jų, tų bonų, numerius į 
LDS Centrą.

3. Demokratinių Lietuvių Suvažiavi-. 
mas. — Centro Valdybos suvažiavimas 
susipažino su šaukiamojo (š. m. gruodžio 
18-19 dd.) Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo klausimu — suvažiavimo, kurio 
šaukėjų tarpe įeina ir mūsų LDS. Cent
ro Valdyba mano, jog šitas demokrati
niai nusistačiusių Amerikos lietuvių su
važiavimas žymiai prisidės prie mūsų 
krašto karinių pastangų stiprinimo, prie 
Lietuvos išlaisvinimo, taipgi prie Lietu
vos žmonių šelpimo darbų. Todėl Centro 
Valdyba ne tik šio suvažiavimo šaukimą 
užgiria, bet mato reikalo paakstinti vi
sus mūsų Susivienijimo veikėjus, visus 
narius dirbti, kad padarius šį suvažiavi
mą dideliu, gražiu, konstruktyviu—žo
džiu, kad padarius jį pasekmingu. Mes 
nuoširdžiai raginame mūsų apskričius ir 
kuopas, kurios tik turi galimybių, iš
rinkti ir pasiųsti suvažiaViman savo de
legacijas arba atstovybes. Mes taipgi ra
giname paremti šį suvažiavimą materia
liai.

Šitie tai yra didieji darbai, stovį, prieš 
mūsų, gerbiamieji, akis, — darbai/ ku
riuos privalome visi nuoširdžiai ir uoliai 
dirbti, ir dėl kurių Centro Valdyba matė 
reikalo pasisakyti šiame pareiškime.

LDS CENTRO VALDYBA:
R. Mizara, prezidentas
S. K. Mažanskas, 1-masis vice prez. 
Geoge Kwain, 2-rasis vice-prezident.
J. Gasiunas, veik, sekretorius
J. Weisas, iždininkas
Jonas Grubis, Stasys Kuzmickas ir 
Mary Bartais — iždo globėjai 
M. D. Palevičius, daktaras-kvofąjaą.

darbai, ku-
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Akmeniškis.

V. Žemaityte.

buvo 
gerų 
buvo

kurie 
atsa- 
gra-

ligoninę, kurioje gy- 
sužeistieji mūsų ka- 
Su kokiu džiaugsmu 
pasveikinsime tuos, 
aukojo savo gyvybę

Laisve, Lithuanian Daily NewsAntradienis, Spalių 19, 1948
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Dar Nematyt Argentinos Nu 
siteikimo prieš Ašį

Jei pirksi bonus — mums ir ■. 
viso pasaulio žmonSmi ryto* i 

jus bus šviesus

Washington. — Neoficia
liai pranešimai iš Argenti
nos paskutinėmis dienomis 
skelbė, kad jinai rengiasi 
sutraukyt diplomatijos ry
šius su Vokietija ir Japoni
ja. Bet prez. Rooseveltas, 
besikalbėdamas su laikraš
tininkais spal. 15 d., pareiš
kė, kad jis neturi jokių ži
nių apie Argentinos vai- 1 
džios intencijas pęrsiskirti 
su 'Ašim.

Vaizdas iš Raudonosios Armijos atakų prieš nacius Į šiaurę nuo Novotossiis- 
ko. Tasai svarbus Kaukazo miestas jau išlaisvintas ir visi naciai iš Kaukazo jau 
išvaryti.

B UŽ LIETUVOS LAISVI
Lietuvių Tautos Kova su 

Vokiškais Grobikais
A. Sniečkus.

okupavo Lietuvą ir mėgino 
įvykdyti seniai sudarytą 
Lietuvos kolonizacijos ir 
lietuvių tautos vokietinimo 
planą. Visokiais būdais iš 
lietuvių buvo atimama že
mė ir atiduodama vokiš
kiems kolonistams. Iki pa
sibaigė okupacija, grobikai 
spėjo išdalyti daugiau kaip 
600 tūkstančių hektarų lie
tuvių žemės.

Lietuviai nenusileido: 
kaip senovėje, su ginklu 
rankose jie pakilo prieš gro
bikus. Geriausieji lietuvių 
tautos sūnūs ėjo į miškus, 
rinkosi į partizanų “miško 
brolių” būrius. Partizanai 
padėdavo valstiečiams gin
tis nuo vokiškųjų barbarų, 
plėšiančių kaimus, užpulda
vo vokiečių karinius ešelo
nus, naikino okupantus.

Vokiškieji okupantai ne 
tik teroru, bet ir savo 
mėgstamu būdu - klasta — 
mėgino priversti Lietuvą 
prisijungti prie Vokietijos. 
Susitarę su lietuvių tautos 
išdavikų saujele, jie nutarė 
paskelbti Lietuvą “nepri
klausoma” monarchija, pa
sodinti į Lietuvos sostą nu
sususį vokiečių kunigaikštį 
Urachą ir priversti “nepri
klausomą” Lietuvos monar
chiją sudaryti su Vokietija 
įvairias konvencijas, muitų 
ir monetarinę uniją. Bet šis 
sumanymas nepavyko.

1918 m. pabaigoje, kada 
pradėjo smukti Vokietijos 
karinė galia, lietuvių tauta 
ėmė vyti vokiečius iš savo 
šalies. Darbo žmonės ėmėsi 
kurti Lietuvoje tarybų val
džią. Bet jauna Tarybų Lie
tuva egzistavo neilgai. Vo
kiškieji grobikai, kartu su 
reakcinga lietuviška buržu
azija, krauju aptvindė Ta
rybų Lietuvą. Buvo sukur
ta buržuazinė Lietuvos res
publika, formaliai “nepri
klausoma,” bet faktiškai 
pusiau kolonija.

Plačiosios Lietuvos masės 
niekuomet nebuvo susitai
kiusios su tokia padėtim. 
Liaudis, amžiais kovojusi 
už savo nepriklausomybę, 
troško tikros valstybiškos 
nepriklausomybės.

Hitlerinė Vokietija gra
sinimais, teroru bruko Lie
tuvai visokias neparankias 
sutartis ir pamažu ruošėsi 
vėl — galutinai — užgrob
ti lietuviškas žemes. Šiam 
tikslui hitlerinė agentūra 
stengėsi visų pirma su
sprogdinti Lietuvą iš vi
daus. Ardomasis hitlerinin
kų veikimas ėjo dviem link
mėm — iš vienos pusės — 
per Klaipėdos kraštą ir vo
kiečių mažumą Lietuvoje, 
organizuotą į “Kulturver- 
bandą”, iš kitos — per fa
šistinę voldemarininkų or
ganizaciją, sukurtą iš vieti
nių gyventojų padugnių. 
Toji organizacija buvo va
dovaujama seno vokiškųjų 
imperialistų agento Volde
maro.

Lietuvių tautos išdavikai 
užėmė atsakingas tarnybas 
valstybiniam aparate ir ka
riuomenėje. 1934 m. Volde
maras ir tuometinis Lietu
vos kariuomenės generali
nio štabo viršininkas gen. 
Kubiliūnas —• šiuo metu vo
kiškųjų okupantų lekajus— 
Berlyno užsakymu organi
zavo pučą, kad prijungtų

Tarybų Lietuvą užgriuvo 
pirmieji vokiškos fašistinės 
armijos smūgiai. Nuo to 
momento, kai hitlerinė Vo
kietija klastingai užpuolė 
Tarybų Sąjungą, lietuvių 
tauta patyrė visus baisu
mus ir naikinimus, kuriuos 
atneša vokiškieji okupan
tai.

Vokiečiai yra lietuvių 
tautos amžini priešai. Vo
kiški kalavijuočių ir kry
žiuočių ordinai, įsitvirtinę 
Baltijos pajūry, jau nuo 
XIII a. pradžios sistema- 
tingai užpuldinėjo lietuvių 
žemes. Prisidengdami 
krikščionybės skleidimu, vo
kiškieji šunys riteriai plėšė 
ir niokojo Lietuvą, kanki
no, žudė ir varė į vergovę 
lietuvius. Su neslepiamu ci
nizmu kalbama apie šiuos 
plėšikiškus užpuolimus vo
kiškose kronikose. Štai vie
nas iš daugelio pavyzdžių:

“Didysis magistras Vin- 
richas ir Livonijos magist
ras Arnoldas susitiko lie
tuvių pagonių žemėje ir de
vynias dienas degino, nio
kojo, ėmė į vergovę ir žudė 
daugybę žmonių. Dievas 
parodė krikščionims tokią 
malonę, jog pagonys leido
si netikėtai užpuolami. Juos 
kapoja ir smeigia. Buvo 
daug žmonių ir gėrybių. 
Kiek pelno krikščionims! 
Kaip buvo gera!... Daug bu
vo užmuštų, daug pagrobta 
moterų ir vaikų. Juokinga 
buvo žiūrėti į moteris, ku
rioms buvo pririšta po du 
vaikus, vieną priešaky, ki
tą užpakaly,— ir į tuos vy
rus, surištus vienas su ki
tu, kurie ėjo būriais. Diena 
buvo sėkminga, ir vakare 
buvo iškelta linksma puo
ta.” (Herman Vartberg, 
“Livonijos kronika”).

Šunys riteriai norėjo at
imti iš lietuvių žemes, o 
juos pačius išnaikinti arba 
paversti amžinais vergais. 
Bet lietuvių tauta nesileido 
pavergiama. Vokiečių pasi
rodymas prie Lietuvos sie- 

,nų tik pagreitino valstybinį 
lietuviškų giminių susijun
gimą kovai už laisvę. Ko
vai prieš vokiškuosius plė
šikus pakilo visa lietuvių 
tauta. Kunigaikščių Min
daugo, Gedimino, Kęstučio 
ir kitų vadovaujami lietu
viai ne kartą (prie Saulės 
— 1236 m., Durbės — 1260 
m., Strėvos — 1348 m., Ru- 
davos — 1370 m. ir kitur) 
sutriuškino stipresnes ir 
žymiai geriau ginkluotas 
vokiškų riterių gaujas ir 
apgynė savo gimtąjį kraštą.

Kovoj prieš vokiškuosius 
grobikus užsimezgė, augo 
ir tvirtėjo lietuvių tautos 
draugystė su rusų ir kito
mis slavų tautomis. Jau 
XIII a. pradžioje Lietuvos 
kunigaikštis Mindaugas ir 
kunigaikštis Aleksandras 
Nevskis sudarė sąjungą ko
vai prieš riterių ordinus ir 
išvien daužė jų gaujas. Lie
tuviai kartu su rusais ir ki
tomis slavų tautomis Lie
tuvos kunigaikščio Vytau
to vadovaujami Žalgirio 
mūšyje (1410 m.) sudavė 
vokiškiems riteriams mir
tingą smūgį, keliems šimt
mečiams atstumdami vokiš
kąją agresiją nuo Rytų Eu
ropos.

1915 metais vokiečiai 

Lietuvą prie Vokietijos. 
Reikalas nepavyko. 1935 m. 
hitlerininkai Klaipėdos kra
šte vėl organizavo pučą, ti
kėdamiesi atskirsią jį nuo 
Lietuvos. Nepavyko ir tai.

Tada nuo mėginimų su
sprogdinti Lietuvą iš vidaus 
įžūlūs hitlerininkai perėjo 
prie atviros agresijos, ir 
1939 m. pradžioj užgrobė 
Klaipėdos kraštą. Vokiečiai 
norėjo paversti Klaipėdos 
kraštą placdarmu visai Lie
tuvai užvaldyti; jų ketini
mus sukliudė griežtas Tary
bų Sąjungos pasipriešini
mas. Kada hitlerinė Vokie
tija 1939 m. užpuolė kitas 
valstybes, Lietuvai grėsė 
betarpiškas pavojus. Jei 
tarp Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos nebūtų buvęs su
darytas savitarpio pagalbos 
paktas, vokiečiai, be abejo,

Hitleris Reikalauja Kru 
vinos Duoklės

Vykdydamas vokiečių val
džios potvarkį, Kubiliūnas 
paskelbė visuose Lietuvos 
miestuose ir valsčiuose pri
verstiną registraciją vyrų, 
gimusių 1919-1924-tais me
tais. Tokiu būdu Lietuvoje 
prasidėjo tikra mobilizacija 
į hitlerinę armiją.

Išleisdami savo įsakymą 
su marionetės Kubiliūno, o 
ne Rentelno ar Justo para
šu, vokiečiai dar .kartą sten
giasi apgauti lietuvius, dė
damiesi, esą mobilizaciją 
vykdą ne jie, o lietuviai. Ta
čiau tie planai siūti baltais 
siūlais. Argi, ne . hitlerinin
kai pradėjo “totalinę žmo
nių medžioklę” į savo plė
šikišką armiją, kaip tik pa
juto besiartinant neišven
giamą visų savo užkariavi
mo planų žlugimą. Argi ne 
hitleriniai karininkai ir val
dininkai sėdi registracijos 
punktuose, kur medžiojami 
lietuviai? Argi, pagaliau, ir 
pats Kubiliūnas nėra vokie
čių tarnas ir be Rentelno 
leidimo dar nėra pasakęs 
nė vieno žodžio? Jau nebe 
pirmą kartą pasirašo Kubi
liūnas vokiečių įsakymus. 
Kai hitlerininkai pirmą 
kartą pradėjo varyti jaunus 
lietuvius į vokiečių kator
gą. — tą įsakymą pasirašė 
Kubiliūnas. Kai vokiečiai 
nutarė pasiųsti Lietuvos 
miestų gyventojus lauko 
darbams — įsakymą pasira
šė Kubiliūnas. Šis išdavikas 
pasirašė daug hitlerininkų 
įsakymų plėšti lietuvių tau
tą. Aišku, kad ir šį kartą 
Kubiliūnas atlieka tiktai 
marionetės vaidmenį ' savo 
vokiškųjų šeimininkų ran
kose.

Vokiečių įsakymas dėl bū

dar 1939 m. būtų pagrobę 
Lietuvą ir išnaudoję ją savo 
plėšikiškiems tikslams. Net 
sudarę šį paktą, vokiečiai 
mėgino išprovokuoti santy
kių nutraukimą tarp Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos.

Bet lietuvių liaudis nesi
davė suprovokuojama ir ė- 
mė pati savo rankomis kur
ti savo ateitį. Istorinę die
ną — 1940 m. liepos 21 d.— 
visos liaudies išrinktas 
Liaudies Seimas paskelbė 
Lietuvą tarybine respublika 
ir vieningai nutarė kreiptis 
į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą prašyti priimti Lietu
vą į Tarybą Sąjungos bro
liškų respublikų didžiąją 
šeimą.

(Iš straipsnio “Lietuva 
Kovoje Prieš Vokiškus O- 
kupantus,” tūpusio žurnale 
“Bolševik” šių metų 10 nr.) 

tinos registracijos rodo, 
kad ankstyvesni okupantų 
mėginimai įtraukti lietu
vius į hitlerinę armiją ne
pavyko. Lietuviai griežtai 
atsisakė stoti į hitlerinių 
plėšikų eiles ir padėti 
smaugti savo tautą. Jie su
prato, kad eidami tarnauti 
į vokiečių kariuomenę, jie 
eina kautis prieš savo bro
lius, kad išgelbėtų hitlerinę 
kliką.

Iš tikrųjų, kuriam tikslui 
hitlerininkai stengiasi ap
rengti lietuvius vokiečių mi
linėmis ir varo juos į savo, 
armiją?

Tam, kad Lietuvos žemė
je šeimininkautų tie 750,- 
000 vokiečių — kolonistų, 
apie kuriuos hįtlerinis laik
raštis “Deutsche Zeitung 
im Ostland” paskelbė, kad 
jie atvyksta į Pabaltijį. Lie
tuviai varomi į vokiečių ar
miją tam, kad lietuvių jau
nuoliai visiems laikams pa
siliktų “Arbeitsdienste”, o 
merginos pasentų, auklėda
mos vokiečių išperas. Lie
tuviai siunčiami į ugnį tam, 
kad Lietuva taptų vokiečių 
kolonija, o jos tauta užmir
štų savo tėvų kalbą ir pa
pročius, netektų savo lais-< 
vės ir taptų vokiečių darbo 
gyvuliais.

Šiuo naujuoju Kubiliūno 
pasirašytu įsakymu jie ma
nė nugąsdinsią lietuvių tau
tą ir priversią stoti į hitle
rinių plėšikų kariuomenės 
eiles.

Bet ir šį kartą lietuvių 
tauta atsisakys vykdyti 
parsidavėlio ir išgamos Ku
biliūno įsakymus. Kiekvie
nas lietuvis gerai žino, kad 
užsiregistruoti v o k i e č ių 
punkte — tai reiškia būti 

Pundelių Vajaus Konįiįėtui.
Gerbiami Draugai:
Šiuomi prisiunčiu $13.00 

dėl lietuviškų Raudonosios 
Armijos dalinių, kariaujan
čių prieš žiauriausius prie
šus nacius ir jų visą gengę. 
Drg. Vaicekauskas pas mus 
sustojo 6 d. spalių ir sako: 
“Atvežiau pinigų $13.00. 

Dešimkė nuo mūsų dukters 
Viktorijos, du doleriai nuo 
J. K. Vaicekauskų ir vienas 
doleris nuo Mr. Reegon. Pa
siųskite tiems jauniems 
narsuoliams, kuriems taip 
gerai sekasi vyti nacius iš 
Sovietų žemės, sykiu ir iš 
Lietuvos.”

Gėlininkų Vaicekauskų 
duktė Viktorija yra profe- 
sijonalė aukštosios mokyk
los mokytoja.

J. K. Navalinskiene. 
Binghamton, N. Y.

Pundelių Vajaus Komitetui.
Šiuomi prisiunčiame $5.- 

00, likusiuos nuo motinų 
dienos parengimo geg. 8, 
1943, kuris buvo surengtas 
5 organizacijų. Dėl tam tik
rų priežasčių jie buvo pa
likti pas virš minėto paren
gimo komisijos nares ligi 
šiam laikui. Dabar paskirti 
lietuviškiems Raudonosios 
Armijos daliniams, kovo
jantiems prieš pabaisą fa
šizmą.

Komisijos narės:
J. K. Navalinskiene, 
H. Žakiene.

Valstiečiai Nepristato 
Arklių.

Akmenė. Neseniai vokiš
kieji okupantai .įsakė vals
tiečiams pristatyti arklius į 
mobilizacijos punktus. Dau
gelis valstiečių slėpė arklius 
ir ūkio padargus miškuose, 
išardydami vežimus, nieko 
neduodami vokiečiams. 0- 
kupantai grasino valstie
čiams įvairiomis bausmė
mis, sakė pavartosią prie
vartą. Ypatingai pas mus 
sauvaliavo ir šėlo vokietis 
Šeibel — jis viską atiminė
jo, ką tik jam pasisekdavo 
surasti. Vieno mūsų kaimo 
valstiečiai, suradę tinkamą 
progą, sumušė šį vokišką 
plėšiką. Šeibel leisgyvis iš
spruko iš valstiečių rankų. 
Valstiečiai arklių vokiečiam 
nepristato ir keršy j a oku
pantams už kiekvieną jų 
padarytą lietuviams skriau- 

išvarytam į frontą ir nie
kad negrįžti namo.

Tad neklausykite hitleri
nės mobilizacijos, visais bū
dais priešinkitės okupantų 
ruošiamoms lietuvių tautos 
skerdynėms.

M. Alksnis.
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Sekmadienis Pas Su 
žeistuosius Mūsų 

Karius
Šilta pavasario diena. 

Mes, būrelis Maskvoje gy
venančių lietuvaičių, sprog
stančiais pumpurais pasi
puošusia alėja skubame į 
karo 
domi 
riai. 
mes 
kurie 
už tėvynę. Mes nešam jiem 
mažų dovanėlių.

Štai didžiuliai keliaaukš
čiai namai. Aplinkui tylu. 
Malonia žaluma glosto akį 
vos tik pradėję žaliuoti me
džiai. Langai atidaryti.

Mums duoda apsivilkti 
baltus chalatus. Einam pla
čiu koridorium į tryliktąją 
palatą, kurioje, kaip mums 
pranešė, guli trys lietuviai. 
Erdviuose koridoriuose 
vaikščioja, sėdi ir šneku
čiuoja baigią gyti sužeistie
ji. Mūsų akys bėga nuo 
veido prie veido: norisi 
greičiau pamatyti tuos, ku
rie mums ypač artimi, 
brangūs, nors jų dar nepa
žįstame.

Įeiname į palatą. Erdvus 
didelis kambarys. Pasie
niais lovos. Viduryje kam
bario apvalus, balta staltie
se uždengtas stalas. Ant 
staliukų prie lovos mažos 
pavasario gėlių puokštės: 
žibuoklės, karkliukai. Prie 
sienos kabo radijo apara
tas. Greit perbėgu akimis 
sužeistuosius. Žvilgsnis kaž
kodėl sustoja ties veidu 
šviesiaplaukio jaunuolio, 
kuris, man ‘ įėjus į palatą, 
nusišypsojo. Prieinu prie jo 
lovos ir paklausiu, 
yra lietuviai. Vietoj 
kymo išgirdau mielą, 
žią lietuvišką kalbą:

—Aš iš karto pamaniau, 
ar tik jūs ne lietuvaitė...

Tai buvo leitenantas Al
fonsas Zalepūga. Jis 
sunkiai sužeistas, bet 
gydytojų prižiūrimas 
bebaigiąs sveikti.

Nuoširdžiai, lyg seniai 
nesimatę draugai, pasisvei
kinome.

Greta gulėjo dar du lie
tuviai: majoras Mičiūda ir 
kapitonas Kvedarėlis. Mes 
iš karto pajutome, koks ne
paprastas gilus ryšys riša 
mus su šiais sužeistaisiais. 
Mes visi mylim ir trokštam 
išvysti tą pačią mums tokią 
brangią gimtinę. Ir visi dėl 
jos kovojame — vieni gink
lu rankoje, kiti darbu.

Daug ir nuoširdžiai kal
bėjomės. Mintimis mes bu
vom kartu su Lietuva, skri
dome atsiminimais prie Ne
muno, Šešupės. Kiekvienam 
vaizdavosi dabar pavasario 
saulėj žydinčiuose sodnuose 
paskendusi tėviškė... Bu
vom mes ten, kur mūsų lau
kia vokiškųjų okupantų 
kankinami mūsų artimieji, 
kur mūsų ilgisi pavergtoji 
Lietuva.

Mačiau ir jaučiau, kokia 
neapykanta blyksi lietuvių 
akyse, kada jis kalba apie 
vokiečius, ir su kokia mei
le jis taria žodžius — Lie
tuva, Kaunas, Nemunas... 
Mūsų tėvynė negali būti 
pavergta, nes ją gina jos 
sūnus, kurie ją myli labiau 
už save, už savo gyvenimą.

Buvo pavakarė. Lauke 
pamažu pradėjo temti. Pro 
pravirus langus pūstelėjo 
vakaro vėsuma.

Staiga mūsų akys nukry
po į prie sienos kabantį ra
dijo garsintuvą. Iš ten su
skambo mūsų mylimos po

etės Salomėjos Nėries žo
džiai :

“Žygiais, o ne žodžiais, 
mes tėvynę mylim

Ir širdies ugnim tik 
prakalbam į ją.”

Tai per Maskvos radiją 
visai Tarybų Sąjungai bu
vo transliuojama lietuviš
kos poezijos ir dainos va
landėlė. Pritemusioj pala
toj tie poetės žodžiai buvo 
tartum išvargintos mūsų 
tėvynės šauksmas, buvo lyg 
mūsų priesaika atkeršyti 
priešams už Lietuvai daro
mas kančias. Kažkokio nuo
stabaus jausmo apimti, mes 
staiga atsistojome. Vienas 
iš sužeistųjų lietuvių tarė:

— Nereiks tau, mylima 
poete, ilgai ilgėtis Lietuvos. 
Mes tau ją grąžinsime. Tu 
dainuosi jai džiaugsmo dai
nas.

Leitenantas Zajepūga, 
klausydamas poetės tėvynės 
ilgesio žodžio, tarė:

— Mūsų poetai kalba mū
sų mintimis...

Majoras Mičiūda, stipriai 
suspaudęs man ranką, pa
sakė neužmirštamus, kupi
nus nuoširdumo ir pasiry
žimo žodžius:

— Negalite įsivaizduoti, 
kaip sunku čia ramiai gulė
ti, kada žinai, kad ten, va
karuose, kaujasi tavo bro
liai. Vokiškieji niekšai ma
ne sužeidė. Teks gerokai 
pagulėti, bet kai sugrįšiu, 
aš atkeršysiu už visą šį lai-

Iš tų kelių paprastų žod
žių aš supratau, kaip jis 
trokšta kuo greičiausiai iš
laisvinti iš priešo jungo tė
vynę.

Taip, neilgai tu, gimtoji 
žeme, kentėsi pavergta vo
kiškųjų grobikų. Pančius, 
kuriais tu sukaustyta, su
trupins tavo sūnūs. Tu iš
mokei . mus mylėti laisvę 
daugiau už savo gyvenimą. 
Mes tau laisvę vėl iškovo- 
sim.

Palikę sužeistiems savo 
mažutes dovanėles, visiškai 
sutemus, mes išėjome iš li
goninės. Mus lydėjo per ra
diją transliuojamos lietu
viškos dainos melodija. Ir 
aš visa siela jaučiau, kad 
Lietuva negali būti vokie
čių užsmaugta. Ji buvo ir 
yra gyva. Jos balso niekas 
negali užgniaužti. Mūsų 
kalba, mūsų poezija ir dai
nos skamba visoj plačiojoj 
Tarybų Sąjungoje. Jos var
das, nors jį vokiečiai iš
braukė iš okupantiško žo
dyno, žinomas . visam pa
sauliui, jis yra gyvas ir bus 
gyvas ir netrukus pašauks 
savo sūnus naujo gyvenimo 
kurti.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Dabar jis stovi prieš mus ir laukia. 

Kadangi niekas nieko nesako, jis praby
la:

— Na?
Praeina keletas sekundžių. Himelšto- 

sas, matyt, nesižino, kaip jis turi dabar 
elgtis. Mieliausiai jis norėtų mus zovada 
pavaikyti. Vis dėlto atrodo, jog yra su
pratęs, kad frontas, tai ne kareivinių 
kiemas. Jis mėgina prašnekint antrąkart 
ir kreipiasi ne į visus, bet į vieną, tikė
damas taip lengviau gauti atsakymą. 
Kropas visų arčiausia. Todėl jis sutei
kia jam garbės:

— O, irgi čia?
Bet Albertas jam ne draugas. Jis 

trumpai atsako:
— Manau, kad truputį ilgiau čia gyve

nu negu tamsta.
Rudieji ūsai sukrutėjo.
— Jūs, rodos, manęs jau nebepažįstat, 

ar ką?
Dabar Tjadenas atsimerkia.
— O vis dėlto pažįstam.
Himelštosas kreipiasi į jį:
— Juk Čia Tjadenas, ar ne taip? 
Tjadenas pakelia galvą.
— O tu ar žinai, kas tu esi?
Himelštosas pabąla.
— Nuo kurio laiko mes vienas kitą 

pradėjom vadinti “tu”? Juk mes drauge 
nedrybsojom paplentėj griovy.

Jis visiškai nesižino, kaip čia išsisu
kus, kaip čia pasielgus. Kad čia jam kas 
atvirai priešintus, jis nelaukė. Tačiau kol 
kas jis dar saugosi. Tikrai jam kas nors 
pripasakojo nebūtų dalykų apie šūvius iš 
užpakalio.

Išgirdęs apie paplentę, Tjadenas ima 
širsti ir sąmoningai sumeta:

— 0 ne, ten tu vienas drybsojai.
Dabar užkaista ir Himelštosas. Tačiau 

Tjadenas greit užkalba jį. Jis'skubina 
pasakyti vieną kitą posakį:

— Nori žinoti, kas tu esi? Tu esi pa
siutęs šuva, štai kas tu esi! Senai aš tat 
tau norėjau pasakyti.

Daugelį mėnesių brendęs atlyginimas 
sušvito blizgančiose jo kiauliškose aky
se, kai jis žlėbtelėjo tą “pasiutusį šunį”.

Taip pat ir Himelštosas dabar nebesu- 
silaiko:

— Ko tu nori, tu nususęs šunpalaiki, 
tu purvinas durpių velne? Stokit, išsi- 
tempkit, kai viršininkas su jumis kalba!

Tjadenas didingai numoja.
— Gali stovėti laisvai, Himelštosai. Ir 

pasišalink!
Himelštosas įsiunta dėl tyčiojimos iš 

kariškų įsakymų. Kaizeris negalėtų la
biau įsižeisti. Jis šaukia:

— Tjadenai, įsakau tamstai tarnybos 
vardu: stok tamsta!

— Dar ko? — klausia Tjadenas.
— Ar klausai įsakymo, ar ne?
Tjadenas atsiliepia ramiai ir spren

džiamai, pats nežinodamas, viena labiau
siai žinoma klasikų citata ir tuo tarpu 
parodo pasturgalį.

Himelštosas šėldamas nueina:
— Jūs stosite prieš karo teismą!
Matom jį drožiant raštinės linkme.
Hajė ir Tjadenas prapliumpa baisiau

siu durpiakasių juoku. Hajė taip kvato
jas, jog išsineria žandą ir taip išsižiojęs 
stovi, nežinodamas, ką daryti. Albertas 
turi jam kumščio smūgiu atstatyt žandą.

Katas susirūpinęs.
— Jei jis tave apskųs, bus blogai.
— Ar tu manai, kad jis tai padarys?

— klausia Tjadenas.
— Tikriausiai, sakau.
— Mažiausia, ką tu gali gauti, tai 

penkias dienas šaltosios, — aiškina Ka
tas.

Tat Tjadeno nejaudina.
— Penkios dienos daboklės — penkios 

dienos poilsio.
— O jei tave uždarytų į tvirtovę?—ti

ria nuoseklus Mileris.
— Tad puikiausiai baigsiu karą.
Tjadenas laimės vaikas. Jam niekas 

nerūpi. Drauge su Haje ir Lejeriu pasi
šalina, kad jo nesurastų pirmą susijau
dinimo valandą.

Bet Mileris vis dar nebaigia. Jis vėl 
kreipaisi į Kropą.

— Albertai, jei tu dabar iš tikrųjų 
grįžtum namo — ką tu veiktum?

Kropas dabar sotus, todėl nuolaides
nis.

— Kiek mūsų susirinktų į tą pačią 
klasę ?

Skaičiuojame: iš dvidešimties, septyni 
užmušti, keturi sužeisti, vienas bepročių 
namuose. Tuo būdu, daugiausia, susi
rinktų dvylika.

(Bus daugiau)
■ - .U . ... . ' - ... //LLR..

SAB0TAŽNINKA1 DAUG GYVULIŲ 
UŽNUODIJO WISCONSINE

Laikinai Apleidus Cleveland^ 
' I * 

Mudu nei nepasijutom, kaip 
Clevelande begyvehant prabėgo 
lygiai 25 metai. Mes čia sūsi- 
radome labai daug gerų drau
gų ir draugių ir tas mudviem 
sudarė malonų gyvenimą. Ypa
tingai mums buvo malonu veik
ti su Clevelando pažangiaisiais 
draugais progresyviam draugi
jiniam veikime. Tik apie mūsų 
visų veikimą mažai kas težino
jo todėl, kad mes nuolatos dir
bame pasiskirstę, atskirose 
draugijose bei atskirose apylin- 
kėse—vieni esame Col l inwood o 
patrijotai, kiti Corletto ir tre
ti E. 79 apylinkės. Permažai te- 
susirašdavome viešojo darbo, į 
kurį būtų buvęs įtrauktas visas 
Clevelando ir apylinkės progre- 
syvis elementas.

Bet pereitą vasarą mes iš to 
išsiritome, kada pasiryžome su
kelti $2,000 dėl lietuvių rau
donarmiečių. Po vadovybe Ohio 
Lietuvių Vienybės Konferenci
jos Komiteto, 
Youngstownas, 
fordas ir Ohio 
visi stvėrėmės
rengėme masinį reitingą, pikni
ką ir pabaigtuvėm didelį kon
certą, kiti pasistvėrę blankas 
rinko aukas, pardavinėjo seri
jas, tikietus. Lyros ir Ameri
kos Liet.'Moterų Kliubo Chorai 
bei solistai: Ona Marsh, Eleo
nora Stefanko, Violeta Cypas 
ir Julius Krasnickas — visi va
saros karščiuose atlaikė specia
ls tam pamokas, kad tinkamai 
palinksminus, sužavėjus publi
ką masiniam mitinge ir kon
certe. Net Lily Jonukaičiutė, 
kuri gyvena tolimoj Clevelando 
apylinkėj, parūpino Cleveland 
Graphite Bronze Choristų Kliu
bą, kuris tiesiog sužavėjo kon
certo publiką. O už vis svar
biausi darbą atliko aukotojai, 
kurie griebė iki paties kišeniaus 
dugno. Daug aukavo po $50. 
Kiti aukavo po kelis kartus ma
žesnėmis sumomis. Ir viso to 
pasekme, į pustrečio mėnesio

laiką, sūkėlėmė virš pustrečio 
tūkstančio dolerių.
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Nuoširdžiai Dėkavojame
Prieš pat mūšų išvažiavimą 

poilsiui, kad sustiprinus savo 
silpnas jėgas, mūsų mylimiau
si draugai ir draugės surengė 
mudviem išleistuvių vakarą, 
čia mus gardžiai pavaišino, da
vė daug gražių komplimentų, 
kas buvo daug perdėta, mūsų 
supratimu. Nes mes dirbome tik 
tiek, kaip ir jūs visi, draugės 
ir draugai, dirbate už tikrąją 
demokratiją, už geresnį visos 
žmonijos gyvenimą. Apart to 
viso, mūsų draugės ir draugai 
įteikė mudviem po brangią do
vaną, kurios yra pritaikytos 
mūsų poilsiui, mūsų silpnos 
sveikatos sudrūtinimui. Už tai 
mes tariame daug širdingų 
ačiū! Mes atsiminsime jus 
sados.

Pavasariui atėjus, mes 
parvažiuosime į iClevelandą 
naujomis jėgomis,

Easton, Pa.

vi-

į kurį įeina
Akronas, Bed- 

Farmeriai. Mes 
už darbo: vieni

vėl 
su 

su nauja 
energija ir tada, draugai, sura
site dėl mūsų naują darbą, į 
kurį mes mesimės visi. O tuo- 
mi darbu gal bus atsteigimas 
Lietuvos ir gelbėjimas Lietuvos 
žmonių. Nes, kaip daviniai ro
do, galingoji Raudonoji Armi
ja ir kartu Tarybinės Lietu
vos raudonarmiečiai jau bus iš
vadavę 
fašistų.

Jūsų

Lietuvą iš barbariškų

, Juozas ir
Evea Simanauskai. 

1511 Prescott St., So., 
St. Petersburg, Fla.

AiAerikos Lakūnai Sunaikino 
Graikijoj 29 Naciu Lėktuvus

Alžyras. — Amerikos 
bombanešiai iš šiaurinės 
Afrikos vėl bombardavo na
cių lėktuvų stovyklas Grai
kijoj ir sūnaikino 29 prie
šų lėktuvus. Visi amerikie
čių bombininkai sugrįžo.

Japonai iš Burmos ver
žiasi gilyn į Chiniją.

3 MATEUŠAS simonavicius
GfcAžlAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Sustreikavo Taylor-Wharton 
Du Šimtai Darbininkų

Taylor-Wharton Iron Steel 
Co. geležies fabrikas, ten at
lieka valdiškus darbus dėl ka
ro apsigynimo. Darbininkų 
dirbo 1,800. Darbai visoki, tai 
ir mokestis nevienodas. Iš 
geležies, lieja jie visokius pa
būklus, išdirba kietą magneti
nę geležį, daro geležinkeliam 
svieius, kulipkas ir daugybę 
kitoniškų visokių darbų atlie
ka.

Didesnė pusė darbininkų su
siorganizavę į CIO uniją. Bet 
kas nenori prigulėti unijai, 
tuos valdžia, War Labor 
Board užtaria ir unija palieka 
be vertės. Dirba geras skaičius 
lietuvių, taipgi daug jaunų 
moterų, iš kurių kitos uždirba 
daugiau negu vyrai, ir turi 
švaresnius-lengvesnius darbus. 
Už tai nekurie vyrai labai ner
vu o j asi.

Spalių 5 d. nekuriu skyrių 
darbininkai sustreikavo todėl, 
kad jiems pažadėta alga ne
pakeliama, nuo ko superinden- 
tas išsisukinėja. Streikavo 
grainderiai, kreinų opercito- 
riai ir plumberiai, viso kokie 
du šimtai darbininkų.

Kadangi karo metu visoki 
streikai yra uždrausti, tai 
War Labor Board liepė grįšt 
prie darbo, nes kitaip gali būti 
visiems riestai. Darbininkai po 
poros dienų visi sugrįžo prie 
savo darbo, tai tiktai tuo kart 
pakėlė jiems po 6 centus į va
landą. Kurie pirma gavo po 
71 centą į valandą, dabar gaus 
po 77 centus į valandą.

Apart to, darbininkai gauna 
dirbti viršlaikius, už valandą 
moka pusantros valandos al
gas. Vienas darbininkas skun
dėsi, kad jis labai sunkiai dir
ba prie ugnies-furnesų už 861/2

centų į valandą. Už tokius pat 
darbus Bethlehem geležies 
įmonėj moka po $1.20 į va
landą. Bet kurie nestreikavo, 
tie nieko ir negavo, f 

Mirė Mineika
Spalių 9 d., po sunkios 

operacijos mirė Frank Minei
ka, 45 metų. Paliko nuliūdime 
moterį ir sūnų, kuris tarnau
ja kariuomenėj. Taipgi paliko 
motiną, du brolius ir sesutę. 
Iš Lietuvos buvo Prusalių kai
mo, Plungės parapijos. Į šią 
šalį buvo atvežtas 10 metų.

V. J. Stankus.

PRANEŠIMAI

DETROIT, MICH.
Dvejos svarbios prakalbos. Ruošia 

ALDLD 52 kp., Jr. ir ALDLD 188 
kp. Pirmos prakalbos įvyks penkta
dienį, spalių 22 d., 7:30 v. v. Drau
gijų salėje, 4097 Porter St. Kalbėto
jas bus abiejose prakalbose Vilnies 
redaktorius, Vincas Andrulis. An
tros prakalbos įvyks 24 d. spalių, 
1 v. dieną, 9219 Russel St. Kaip ži
nome, kalbėtojas yra plačiai susi
pažinęs su pasaulio įvykiais. Jis 
daug ką pasakys apie mūsų tėvyne 
Lietuvą. Todėl kviečiame visus da
lyvauti, pakvieskite ir savo pažįsta
mus. įžanga veltui. Kom. (246-248)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
spalių 21 d., 8 v.v., Draugijų salė
je, 4097 Porter. Narės visos steng- 
kitės dalyvauti, taipgi atsiveskite 
naujų narių prirašyti į kliubą.
M. G. Sekr. (245-247)

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rhefngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

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

! dydžio, kokio pa- 
gėidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

x f ■ ■ • *

(Šhalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru-j 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

s
o jei jis nenorės jo, tegu ati
duoda kaimynams. Mergaitė 
suprato, kad tas paršelis ser
gantis, ji nenešė jo prie savo 
gyvulių, o įdėjo į dėžutę ir at
nešė pieno. Paršas negėrė pie
no, už 30 minutų padvėsė. Jie 
tą paršą palaidojo ir tūom iš
gelbėjo savo gyvulius. Nors 
nieko nesuprato, kad tai buvo 
tikslus sabotažas.

Miss Loui sako, kad vienas 
farmeris jai sakė, kad jis to
kius penkis gyvulius išauklė- 
jęs ir tai pirmą kartą jo gyve
nime, ir staiga susirgę ir išny
kę. Toliau ji sako, kad vienas 
ūkininkas sakęs, kad jo 600 
gyvulių išnykę, kito 300, tre
cio 100 ir t.t.

Dabartiniu laiku kiekviena
me atsitikime reikia daboti sa
botažo meisterius. Valdžia ty
rinėja ir manoma, kad suras 
kriminalistus, bet jau gyvu
liai išnaikinti, kada maistas ne
apsakomai reikalingas. Ir tas 
atsilieps ant visų žmonių.

Bile atsitikime jei pastebi
ma, kad tam tikri dalykai nei
na, kaip reikia, reikia j ieškoti 
priežasčių. Jei minėtas ūkinin
kas nebūtų kreipęs rimtos aty- 
dos, gal dar daug daugiau bū
tų žalos pridarę.

Vien valdžia sabot&žhinkų 
negali susekti, visi žmonės turi 
prie to prisidėti. O jei mes vi
si budėsime ir seksime įvykių 
priežastis ir kooperuosime su 
valdžia, tai nei sabotažninkai, 
nei juodosios rinkos su savo 
bjauriais darbais toli nenueis., 
O tokiems niekšams negali bū
ti pasigailėjimo.

Kenoshietis.

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

sunkus pristatymas anglies.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. g
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. ĖVergreen 4-9508 ,C 
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Šiomis dienomis FBI ėmė 
tyrinėti priežastį dėl masinio 
šusirgimo ir dvėsimo WiscOn- 
sino ūkininkų gyvulių.

Jau išdvėsė kiaulių tiek, kad 
būtų užtekę kiaulienos mėsos 
dėl 25,000 kareivių išmaitini- 
mui vieniems metams.

Apart FBI tyrinėjimo ūki
ninkų laikraštis “Prairie Far
mer” išsiuntė savo redaktorę 
Miss Della Loui patyrimui 
daugiau žinių nuo tų ūkinin
kų, kurie skaudžiai nukentėjo. 
Atlankius Green Lake, Winne
bago ir Fond du Lac kauntes, 
sužinota, kad tas gyvulių ap- 
krėtimas ligomis buvo vartoja
ma ta metodą: Du vyrai važi
nėjo su automobiliu ir paliko 
mažus paršiukus, būk jie ra
dę ant kelio ir kad nesuvaži- 
nėjus, tai atneša pas ūkinin
ką priežiūrai. Jie dažniausia 
paduoda vaikams ir įsako, kad 
nuvestų pas kitas kiaules ir 
paleistų. Paršas, kuris pilnas 
nuodų ir įvairių ligų bakterijų, 
greit dvesia, bet tuo būdu ap- 
krečia kitas kiaules ir kitus 
gyvulius.

Pirmas įtarimas sabotažo 
buvo Sekamai: Vaikai 6-7 me
tų žaidė kieme, du vyrai su
stojo su automobiliu ir padavė 
vaikams paršą įsakydami, kad 
jie tuojau nuneštų į tvartą ir 
padėtų prie kitų kiaulių. Vai
kai buvo permaži suprasti, kad 
jų tėvų kiaulės kitokios veis-
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les (buvę Lenkijos ir Chinijos 
rūšies), o jiems įtektas baltas 
paršas, tačiau jie paklausė įsa
kymo, bet kaip greit tie vyrai 
nuvažiavo, vaikai įbėgo į stu- 
bą ir pranešė apie tai močiu
tei. Senukė nuėjo į tvartą ir 
pamačius paršą, kuris jai 
rodė sergantis, ji nunešė į 
dą, kad jis sustiprėtų, bet 
30 minutų paršas padvėsė.

Ūkininkui sugrįžus į namus 
senukė pasakė visą dalyką, jis 
atlankė kaimynus ir apklausi- 
nejo, keno pamestas paršas, 
pasirodė, kad niekas tokios rū
šies kiaulių neturi. Tada jis 
padvėsusį paršelį nuvežė pas 
gyvulių daktarą, pastarasis ap
žiūrėjęs rado, kad paršas už
krėstas cholera ir mažais pū
lių maišeliais, kurie lengvai 
gali apkrėsti kitus gyvulius. 
Gydytojas suprato, kad tas 
viskas yra tiksliai paruosta dėl 
užkrėtimo kitų gyvulių. Gy
dytojas tuojau nuvyko pas 
ūkininką ir įčiepijo visas jo 
kiaules ir tuo būdu išgelbėjo 
nuo susirgimo.

Apie tai pranešta valdžiai, 
kuri ištyrė, kad daugelyje vie
tų tok is palikimas paršų sa- 
botažninkų buvo praktikuotas. 
Ir to viso pasekmė, daugelis 
ūkininkų neteko po $2,00'0 
vertės kiaulių.

Vienoje vteto-je sabotažnin- 
kai padavė 10 metų mergaitei 
paršą ir įsakė paduoti tėvui,

iš- 
so 
už

=ž± ±±n±E±x3zSx±±sE±±

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

4tai

< SIMM*

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti Su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tek MV. 4-8698

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

senas žemas kainas

mums ši skelbimą ir mes duosimeAtsilankę patodyklte . ......
jums 10% nuolaidos. Kainos už Vienos rūšies stiklui yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

«*

CHARLES J. ROMAN 
(BAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Ąkiniat 
už $7.50

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa* 

Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pajsktas Puslapi!
l...... . .'V..rryi ■

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Geo. Lukoševičius, Philadelphia 132
S. Urbon, Philadelphia ..............  121
J. Grybas, Norwood .................. 108
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94
Geo. Shimaitis, Montello ........... 91
P. Šlekaitis, Scranton ................  78
A. Stripeika, Geo. Kudirka

Elizabeth ............................ 68
V. Kisielius, McKees Rock ....... 60

K. Žukauskienė ir A. Kazakevičius pašoko gerokai 
pirmyn. Jie jau ketvirtoj vietoj. Gavome nuo jų tris 
naujus skaitytojus. Drg. S. Urbonas prisiuntė vieną 
naują skaitytoją, bet turėjo apleisti laimėtojų vietą, 
nes ALDLD Moterų kuopa iš Binghampton įėjo pas lai
mėtojus. Šios kuopos veikli narė, drg. Navalinskienė 
prisiuntė pluoštą atnaujinimų.

Laukiame daugiau naujų skaitytojų nuo kitę vajinin- 
kų.

Laisvės Administracija.

Naciai Belaisviai ir 
Kiti Jy Nuostoliai

London. — Sovietų ka
ria, užimdami Popovo gele
žinkelio stotį, į pietus nuo 
Zaporožės, pagrobė kelis 
nacių grūdų ir amunicijos 
sandėlius.

Kremenčugo srityje buvo 
sudaužyta 50 vokiečių tan
kų ir suimta 250 priešų ka
rių.

Gomelio srityje raudon
armiečiai pagrobė tuzinus 
vokiečių kanuolių, septynis 
sandėlius ginklų ir maisto 
ir paėmė nelaisvėn apie 
200 priešų.

Spalių 16 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 139 nacių tankus ir 
nušovė 64 lėktuvus.

Raudonieji lakūnai sunai
kino Baltijos Jūroje dar 
vieną vokiečių transporto 
laivą, 5,000 tonų.

Hull Kelionėj į Maskvą
Berlyno radijas sakė, jog 

Amerikos valstybės * minis- 
teris Cordell Hull ir nauja
sis ambasadorius Sovie
tams Harrimanas, savo ke
lionėje Maskvon, jau pasie
kė Teheraną, Irano-Persijos 
sostinę.

Rochester, N. Y.
Kuomet civilizuotas pasau

lis atiduoda pagarbą Sovietų 
Sąjungos žmonėms už pasiau- 
kavimą apgynimui žmonijos 
nuo sužvėrėjusių barbarų na
cių, tai mūsų mieste taipgi pa
sireiškė žymus atjautimas tų 
milžiniškų pasiaukavimų. Ta
čiau, apgailėtina, kad lietuvių 
tarpe randasi tiktai nedidelis 
būrelis, kurie nuoširdžiai, ak
tyviai prisideda prie teikimo 
pagalbos Sovietų Sąjungos 
liaudžiai. Didžiuma tiktai taip 
sau, žodžiais simpatizuoja, o 
dar nekurie bakšiniu svaigalu 
apsvaiginti tebeverda pro-na-

P. Bečis, Great Neck ................ 52
J. Kazlauskas, Hartford .......... 32
J. Ramanauskas, Minersville .... 27
R. KalvaitienS, Maspeth ............. 26
V. Černiauskas, Rochester .......... 24
S. Kuzmickas, Shenandoah ......... 22

LAISVES DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn, N. Y......... 70
A. Bimba, Brooklyn, N. Y.........  26

cišką kisielių ir tebeskrepliuo- 
ja ant Amerikos talkininkės— 
Sovietų Sąjungos.

Ant nelaimės, iš neskaitlin
go būrelio Sovietų, liaudies 
draugų, draugas Aleksandra 
Bekešius tapo paliestas skau
daus įvykio: Jis savo darže, 
skindamas grūšias, šakai lū
žus — krito ir taip susitrenkė, 
kad keletą valandų išbuvo be 
sąmonės, tik pastangomis jo 
moteries buvo suteikta greita 
medikalė pagalba. Dabar jis 
randasi Genesee ligoninėje. 
Šiuos žodžius rašant pasveiki
mo viltis dar kabo kaip ant 
siūlo. Kam aplinkybės pavėli
na, aplankykite jį.

Neperdėsiu pasakęs, kad 
teikime pagalbos Sovietų Są
jungai, draugai Bekešiai Ro- 
chesteryje vaidina svarbią va
dovaujamą rolę; pas juos yra 
centras taisymo ir pakavimo 
vartotų drapanų dėl Sovietų 
Sąjungos, taipgi draugės Be- 
kešienės pastangomis pagirti
nai veikia Mezgėjų Kliubas, 
kliubiečių darbas jau yra 
įvertintas per Sovietų didvy
rius.

Beje, prie taisymo drapanų 
iki šiol dirba tas pats mažas 
būrelis, o kur gi kiti simpati- 
zatoriai? Kodėl neateina į tal
ką ? Dabar, netekus drg. Be- 
kešiaus, prie to darbo pasida
rė nemaža spraga, todėl geis
tina, kad ateitų į talką šie 
draugai: černauskas, Ivonai- 
tis, Andrešiūnas, Barzdaitis, 
Šopis, Bullis, Mikitas ir kiti.

Kalbant apie drapanas, 
smagu pažymėti, kad nepa
prastai daug ir beveik naujų 
drapanų vyriškų ir moteriškų, 
davė draugai J. ir P. Drusei- 
kiai.

Mūsų gera draugė J. Boni- 
katienė turėjo labai sunkią 
operaciją, pasekmės dar neži
nomos. Draugam Bekešiui ir 
Bonikatienei Sovietų priete- 
liai trokšta laimingo ir greito 
pasveikimo.

Spalių 2 d. mirė Jonas 
Dulksnis. Velionis buvo Gedi
mino Draugijos narys, neve
dęs ir ne bažnytinis, palaido
tas laisvai.

Tolimas Kaimynas.

Žinios

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 16 kuopa laikė savo 
narių susirinkimą spalių m. 5 
d. Lietuvių B-vės name. Narių 
susirinko gana daug ir gyvai 
svarstė kuopos ir abelnai LDS 
reikalus. Valdybos raportas 
buvo trumpas, bet gyvas ir 
daug ką pasakantis.

Mūsų kuopoje veikia jau il
gokas laikas užrašų, sekreto
rius; pilnas energijos, Ameri
koje gimęs ir augęs jaunuolis 
Jonas Aleksa. Kaipo šioj šalyj 
gimusiam ir augusiam vaiki
nui, tai priklauso didelis kre
ditas už mokėjimą lietuvių 
kalbos ir rašybos. Ne tik mū
sų Jonas atlieka sekretoriaus 
pareigas, bet ima dalyvumą ir 
diskusijose įvairiais klausi
mais, pavyzdžiui, Lietuvos pa
dėtimi; ir aiškiai vartoja lie
tuvių kalbą. Garbė draugam 
Aleksams (tėvams) už išauk
lėjimą sūnaus lietuviškoj ir 
darbininkiškoj dvasioj 1 Dar
buokis, Jonai, ir ant toliau.

Buvo įteiktas naujam nariui 
LDS paliudijimas, reiškia mū
sų kuopa padaugėjo vienu na
riu daugiau.

LDS 16 kuopa užgyrė šau
kiamą Amerikos Lietuvių De
mokratinį Suvažiavimą. Gyvai 
apdiskusuota ir užgirta šau
kiamas aukščiau paminėtas su
važiavimas, kuris įvyks gruo
džio 18 ir 19 dienomis. Toks 
suvažiavimas ne tik reikalin
gas, bet būtinas, ir kuopos 
valdyba ir nariai darbuosis, 
kad suvažiavime pasiųst skait
lingą delegaciją.

Mūsų kuopa turėjo parengi- 
mėlį. Kuopos narės susinešė 
valgių ir susirinkusieji užkan
džiavo, kugelį ir kopūstus alu
čiu užpildami. Taip ir padarė 
kuopai pelno $21 su cen
tais; garbė ir didelis kreditas 
draugėms moterims už pasi
darbavimą tam parengimėliui. 
Pasidarbavo kiek ir vyriškiai, 
bet visas kreditas priklauso: 
moterims. Parengimėlis atsibu
vo 26 d. rugsėjo, Bendrovės 
name.

Trejankos Pittsburgho kon
ferencijos delegatai mūsų mie
ste nevykdo vadų nutarimų. 
Trejankos konferencija įsakė, 
kad delegatai parvažiavę į sa
vus miestus eitų į kitas orga
nizacijas prašyt trejankos čy- 
fam pinigų, bet mūsų miesto 
delegatai, ar jie nenori pildyt 
savo načelninkų paliepimo, ar 
nedrįsta eit į organizacijų su
sirinkimus ir prašyt almuž- 
nos A. Smetonai ir jo klikai, 
o gal suuodžia delegatai, kad 
gaus tik atsakymą ne! Tai ir 
nedrįsta pasirodyt.

Dr. P. Grigaitis turės at
siust jiems ultimatumą.

LLD 32 kuopa rengia pa- 
rengimėlį dėl Lithuanian War 
Relief, kuris atsibus 24 d. 
spalių, š. m., Lietuvių Bendro
vės name, 243 Front St.

Kurie tik perskaitysit šį 
pranešimėlį, širdingai kviečia
mi dalyvaut.

M. Antanuk.

Rommelis prieš Jugoslavus
London. — Kartojasi pra

nešimai, kad Hitleris nu
siuntė Jugoslavijon marša
lą' Rommelį, kaip vyriausią 
nacių komandierių kovoj 
prieš jugoslavų partizanus.

NACIAI ĮSPĖJA 
POPIEŽIŲ

London. — Vokiečiai į- 
spėjo popiežių, jog per ke
letą dienų mūšiai galį per
simesti į pačios Romos sri
tį.

Tuomi naciai netiesiogi
niai pabarė popiežiui apleist 
Romą Vatikaną ir persi- 
kraustyt į hitlerininkų glo
bą arba į mažiukę Lichten
šteino kunigaikštystę.

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. 140th St., East of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, Brooklyn.

WESTERN UNION
(240)

MERGINOS - MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 40

DĖL LENGVO RINKIMUI
& BENDRAM DARBUI

GERA ALGA
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIŪDIJIMĄ
Iš būtinų darbų darbininkai turi turėti 

paliuosavimo statement^.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(251)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Pakavimas ir 1.1., plastiko fabrike

PLASTI MODE
131 W. 28th St., N. Y. C.

(247)

MERGINOS 21 IKI 31 METŲ
Su palinkimu prie mechanizmo, dirbti prie 
plastiko gaminių. Patyrimo nereikia. Gera 
alga, nuolatinis darbas. 5 dientj savaite; 40 

valandų ; $24 į savaitę.

PLASTI MODE
131 W. 28th St., N. Y. C.

(247)

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH 
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU I DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

9:80 A. M. iki 4 P. M.
8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS 
FULTON & fcoYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 

(250)

MERGINOS-MOTERYS
Pageidaujama 25 met ųir viršaus. Lengva,' , 
pakavimo ir fabriko darbas. Patyrimas ne

reikalingas. Pradžiai alga $20 į savaitę, 
prisideda viršlaikiai.

UNIQUE BALANCE CO.
112 Lincoln Ave., (East 134th St.), Bronx

(247)

MERGINOS-MOTERYS 18 IKI 30 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KASIERKOS AR
PARDAVĖJOS

PILNAM A-R DALIAI LAIKO
ALGA PRIKLAUSO NUO PATYRIMO 

BE NAKTINIO IR SEKMADIENIŲ DARBO

GOLDSMITH BROS.
The Downtown Department Store 
77 Nassau St., New York City 

Tarpe Fulton ir John Gatvių 
KLAUSKITE MISS WILSON

(247)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą.

KREIPKITĖS 9,5 MORTON ST., 
4-TOS LUBOS

7th Ave. Subvė
Christopher ar Routiton St. Sta.

■_________ (X)

KAMBARIŲ APTVAR
KYTO JOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

NEW YORK 
COMMITTEE
NATIONAL

\ ^z
MATCH 1HHR GAIJiNlkY

BONWIT TELLER, INC.
TURI VIETŲ

MERGINOMS 
SANDĖLYJE

RAŠTINĖS DARBŲ
KREIPKITĖS Į PERSONNEL 

OFISĄ

7 EAST 56th STREET 
I 

Darbininkės iš būtinų darbų privalo 
turėti paliuosavimo pareiškimą.

(246)

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. St*.
(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

MERGINŲ-MOTERlj
Patyrusių egzaminierkų prie 

apsigynimui drabužių.
TAIPGI OPERATORIŲ
Ant Singer Siuvamų Mašinų 
Taipgi Bendrai Pagelbininkių

Nuolatinis darbas; daug viršlaikių.

KELLER PRODUCTS
26 West Ifth St., N. Y. C.

(251)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS
' SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM’ TĄBLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ' P AKUOTOJ AI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS Ir/uNIF0RM03
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

REIKIA MOTERŲ
Vilnų Apdirbimui

Nuolat, viršlaikiai—gera alga. Puikiausios 
darbo sąlygos.

UP - TO - DATE
YARN DYEING CORP.

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

(248)

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

443—4th Ave., (30th St.).
(247)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

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

New York City 
(247)

MERGINOS 
KNYGŲ PARDAVIMUI

Mokytis knygų apdarymo amato.
Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.

BENZIGER BROS., INC.
1 Rockwell Place, Brooklyn.

(247)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
JAUNI VYRAI

Mokytis Spaustuvės Darbo
50c L VALANDĄ

Priderant viršlaikius
KENNERLY PRESS

20 Van Dam St., N. Y.
(247)

BERNIUKAI
BIRBTI MASINŠAPEJ

Patyrimas Nereikalingas

B. C. LEWIS MFC. CORP.
14 Dunham Place, Brooklyn.

(251)

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
j

Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų vy
rams. 60c j valandą. Kreipkitės asmeniškai 
bile dieną su pirmadieniu, {imant penktadienĮ.

47-44 31st St. Long Island City 
B.M.T. ar J.R.T. subvės (Flushing Local) iki 

Rawson St. Independent subvė iki Queens 
Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos 
(260)

VYRAI 
BERNIUKAI

16 IKI 60 METŲ
Patyrimas nereikalingas.

Mokintis gerai apmokamo amato. Dirbti 
skerstuvėje prie avių ir veršiukų.

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS

MILLER ABATTOIR CO.
2014—6th St., North Bergen, N. J. 

Arti Tonnelie Ave., ir Susquehanna R. R.
(246)

VAŽINETOJAI
(Draiveriai)

Susipažinę su Metropolitan New York ir New 
Jersey ; būtina pramonė ; geros algos.

THE THEOBALD
INDUSTRIES

FOOT OF SANFORD AVE.
KEARNY, N. J.

Public Service Bus 43 pravažiuoja mūsų duris.
(246)

BONWIT TELLER, INC.
<

TURI VIETŲ

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAMS

VYRAMS PRIE DURŲ
KREIPKITĖS Į PERSONNEL 

OFISĄ

7 EAST 56TH STREET
Darbininkai iš būtinų darbų privalo 

turėti paliuosavimo pareiškimą.
(246)

MACY’S
Reikalauja Vyrų

PAGELBĖTI KRAUTI RAKANDUS 
I TROKUS ANT

Naktinių Darbų

Garantuojama
10 Valandų Viršlaikių

Kreipkitės Asmeniškai bile dieną su pirma
dieniu, {imant 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)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

9:80 A. M. iki 4 P. M.

8-TOS LUBOS v EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS 
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(250)

METAL WEATHER STRIPPER 1 
vienas iš aukščiausia apmokamų darbų Brook- 

lyne. Hygrade Metal Weather Strip Co., '
2886 Nostrand Ave., Brooklyn.

(247)

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ IB VIRŠAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-6, 60 Hudson St,, arti Chambers 
60 Murray St., West of Churoh St., N. Y. 
422 E. 149th St., East of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, B'klyn

WESTERN UNION
(249)

REIKIA VYRŲ
Kariniams darbams; patyrimas nereikalingas. 

Kreipkitės {:
ROSS GALVANIZING WORKS, 
395 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

(249)

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

________________ (X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

---------------------------------- SI
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 VAKACUOS 
PASTOVUS DARBAS

It karinių darbų nepriimami

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

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

4X>
VYRAI—GYVYBINIS KARO DĄRBAS 

Taipgi Bendras Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Su Drafto Pratęsimu 
AMERICAN CHICLE CO.

• L 30-30 THOMSON AVE., L. I. CITY 
Rawson St. sta,—10 minutes Manhattan

(IŠ būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą)

(246)
-—........ . —■—- **I*'"\U "**1*

REIKIA DARBININfeŲ 
KEPTUVĖJE

NUOLATINIS DARBAS; 
GEROS ALGOS

SAUKITE JEFFERSON 3-1155 
AR KREIPKITĖS:

632 GATES AVE., BROOKLYN.
(246)

VYRAS PRIE LEDO
IR

LEDO KAPOTOJAS
Valandos 8 iki 4:30

HOTEL EMPIRE
68rd St., ir Broadway

(248)

STIKLO DARBININKAI
Prie Pyrex stiklo; vyrai ar moterys, aukšto* 

algos. Bay Glass Co., 807 Atlantic Ave..
Brooklyn.

(24V»

VYRAI 21 - 30
Su patraukimu prie mechanizmo. Bus pamo
kyti per 2 savaites, valymui ir aliejavimtS 
knygvedystės mašinas biznių ofisuose. $18 t 

savaitę pirmose 2 savaitėse, $22 vėliau. 
REMINGTON RAND, 315 4th Ave. (24th) 

3-čios lubos. Mr. Hannan.
(246)

PRISTATYMAMS
PAGELBININKA1

AR JŪS MYLITE DIRBTI LAUKEI
JEI TAIP, TAI JOS GALITE BŪT 

PAGELBININKU PRIE ‘ 
RAKANDŲ TROKO.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

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

B.M.T. AR I.R.T. SUBVfiS 
(FLUSHING LOCAL) IK1 RAW-

SON ST. INDEPENDENT SUBVĖ
IKI QUEENS PLAZA.

W.M.C. RULES MUST BE 
OBSERVED.

_______________________________

V Y R A I
SU PALINKIMU PRIE MECHANIZMO

Dirbti prie plastikų. Patyrimo nereikia. Daug 
viršlaikių. Nuolatinis darbas.

PLASTI MODE
131 W. 28th St., N. Y. C.

(Utt

Aptarnavimui vyrai, naudojanti įrankius, stip
rūs, patyrę prie steam boiler pečių kūrinimo 
ir gali patepti naudingais bendrai fabrike. 
Apskritų metų darbas tinkamam asmeninį. 
Alga $120 į rnėnes). kreipkitės po 10 A.R. 
durbo dienom. Gend Realty Corp., 750 Grant 
St., Brooklyn. Važiuokite 14th St. Canarfte 

Line iki Grand St. stoties.
(230)

Pagelbekit savo tautai pirkdw* 
mi bonus ir stampas
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Koncertas ir Šokiai
Rengia Aido choras šešta

dienį, spalių 30-tą dieną, Lie
tuvių. Amerikos Piliečių Kliu- 
bo svetainėje. Dainos prasidės 
8-tą valandą vakaro, o po dai-
nų šokiai prie smagios Kviet- 
kaus muzikos. Įžanga 65 c. 
asmeniui, priskaitant ir tak
sus.

Kaip jau visiems yra žino
ma, kad Aido Choras per 30 
metų visada stengėsi duoti 
geriausią dainų programą, taip 
ir šį rudenį mokytoja Žilins
kaitė ir choristai stengiasi pa
tenkinti savo klausovus ant 
tiek, ant kiek leidžia jų mo- 
kinimosi dainų aplinkybės, ir 
manome, jog choro rėmėjai 
nebus apgauti ir šį kartą.

šiame koncerte dainuos ir 
latvių choras. Choras, kuris 
lietuviams yra mažai žinomas, 
tačiau priduos daugiau įvairu
mo savo dainomis.

Taigi Aido choras kviečia 
visus atsilankyti kitą šeštadie
nį Kliubo svetainėje ir seno
višku būdu praleisti linksmai 
laiką su saviškiais dainų my
lėtojais.

Aido Choras.

Berniukas Prigėrė Upėj
Keturi 14 metų berniukai 

išvažiavo valtimi žuvauti ant 
East River, bet stiprus vėjas 
ir didelės vilnys apvertė jų 
valtį netoli Throggs Neck, 
Bronxe. Trys berniukai išsi
laikė užsikabinę rankomis ant 
kraštų apvirtusios valties, o 
ketvirtasis, Frank Davis, visai 
nemokėjęs plaukti, paskendo 
laike valties apvirtimo. Tris 
pavyko išgelbėti dėka tam, 
kad gyventojai nuo kranto pa
stebėjo nelaimę ir pašaukė pa
galbą.

Vaikai nuvežti ligoninėn 
gydyti nuo peršalimo ir iš- 
gąsties. Vėliau ketvirtojo kū
ną surado vandens kelių poli
cija.

Davis, Astrauskų Auklėtinis, 
Apdovanotas Sidabrine 

Žvaigžde už Narsų
Karys Pete Davis, Mr. ir 

Mrs. Mike Astrauskų auklėti
nis, 27 metų, 317 Marcy Ave., 
Brooklyne, tapo apdovanotas 
Silver Star už pažymėtiną nar
są ir drąsą atmušant japonų 
tankus prie Mantanikan Upės 
įtakos ant Guadalcanal spalių 
23 d., 1942 m., kaip praneša
ma iš Washingtono.

Pete įstojo liuosnoriu į ma
rinus tuojau po atakos ant 
Perlų Uosto. Po kelių mėne
sių lavinimosi čionai, jis buvo 
pasiųstas užjūrin su pirmosio
mis ant Guadalcanal išsikė- 
liančiomis grupėmis.

Pvt. Pete Davis
Prezidento Roosevelto pa

reiškime apie jo atsižymėjimą 
sakoma:

“Nors buvo išmestas apie 
30 frėdų, kuomet priešų arti
lerija smogė tiesiog į apsidrū- 
tinimą, iš už kurio jisai šaudė, 
karys Davis drąsiai atsisakė 
apleisti linijas iki buvo įsaky
tas nugabenti sproginių pri-

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
BILIETAI JAU GATAVI 

Prašome iš anksto įsigyti bilietus.
Koncertas Bus

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Šį Penktadienį įvyks 
Prakalbos Piliečių 

Kliubo Salėje
Spalių 22-ros vakarą, 280

Cacchione Gavo IW0 
Užgyrimų

Peter V. Cocchione, New 
Yorko miesto tarybos narys ir 
kandidatas iš naujo išrinkimui 
ton vieton, buvo vienu iš kelių 
IWO (Tarptautinio Darbinin
kų Ordino) žydų sekcijos 
Brooklyne, užgirtų kandidatų 
i miesto tarybą.

Užgyrimas buvo pareikštas

75T

Pirmu kartu Laisves 
Koncerte girdesime 
latvių tautybes žy

mią dainininkę:

Lillian Jameson
Dramatiškas Sopranas

Plačiai pagarsėjusi kaipo 
koncertų dainininkė.

LILLIAN JAMESON

Apart šios dainininkės, bus eilė kitų žymių talentų.
KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ

Šokiam Gros šešių Kavalkų

Antano Pavidis Orkestrą
Įžanga 75c, $1.00 ir $1.25 (Įskaitant taksus)

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
Vien tik Šokiams įžanga 55c (įskaitant taksus)

*

trenktą draugą į slėptuvę.
“Tuojau sugrįžęs frontan, jis 

atliko daugelį pavojingų žy
gių per visą naktį.

“Jo nepalaužiama kovingu
mo dvasia ir ištikimas pasi
šventimas pareigoms lyginasi 
aukščiausioms Jungtinių Vals
tijų Laivyno Tarnybos tradici
joms.’’

Taip apie narsų lietuvių As
trauskų auklėtinį atsiliepė 
prezidentas Rooseveltas. Da
vis’o auklėtojai džiaugiasi, 
kad jam laimingai pavyko pe
reiti tokias karo ugnis ir teisė
tai didžiuojasi jo garbingu iš-! 
silaikymu didžiausio gyvybei' 
ir kraštui pavojaus valandose.. 
Karys Davis yra garbe ir pa
sididžiavimu ir visai susiedijai.

R.

Dariaus-Girėno Pamin
klo Fondui Aukos

(Apie spalių 3-čią įvykusias 
prakalbas Laisvėje buvo rašy
ta spalių 7, tad čia nekartoja- 
me.—Red.)

AUKOS
Lietuvių Piliečių Kliubas, 

Cliffside, N. J., per J. Bakaną, 
prisiuntė $10. A.-Kirdiekis, E. 
White Plains, N. Y., ir K. Bo
rus, Bronx, N. Y., aukojo po 
$2. Apreiškimo choras 80c. ir 
B. Spudienė 40c.,— brookly- 
niečiai. Banko nuošimtis už 
du pusmečius iki liepos 1 d., 
1943 m., $26.11. Viso $41.31.

Aukos Surinktos Prakalbose 
Spalių 3 d. Brookly.nel.

Aukojo po $5 : C. Kairaitis, 
Mrs. R. Kašėta, J. Strumskis, 
Mr. ir Mrs. A. Matijošaitis, 
Mr. ir Mrs. šiaučiunas. Peter 
Katen—$2.

Aukojo po $1: Dr. Labanas, 
Mrs. Y. Marčiukienė, J. Sodai- 
tis, J. Gražiulis, O. Vaselka, 
E. Pavilionis, Mrs. E. Baltus, 
J. Revukas, J. Daukšys, M. 
Gailius, P. Vitkus, J. Bastys, 
Mrs. K. Pupelienė, P. Baliu
kas, A. Poderis, J. Guzevičius,
J. J. Sherry, Mrs. Karbot.

Seka po $1: Mr. ir Mrs. S. 
Akstinas, Mrs. U. Sešienė, 
Mrs. Baranauskienė, A. Karu- 
šaitis, Mr. ir Mrs. S. Vitaitis, 
P. Rimkuvienė, Chas. Kundro
tas, J. Rimavičius, Mr. ir Mrs.
K. Melinavičius, K. Juodis, M. 
Stakovas, J. šaltis, J. Akeliū- 
nas, M. Varneskas, K. Gagas.

Po 50c aukojo: J. Vosylius, 
M. Swingle, A. Balčiūnas. 
Smulkių $3.94. Viso 65.44.

Bendrai pribuvo aukų $106 
ir 75c. Paminklo Fonde yra 
pinigų viso $2,276.88. Už au
kas visiems nuoširdžiai dėko
jame. Taipgi prašome visuo
menės, draugijų ir pavienių 
asmenų malonios paramos pa
minklo pastatymo reikalui.

Aukas teiksitės siųsti čekiu 
ar Money Orderiu išrašant 
Darius - Girėnas Monument 
Fund, o pasiųskite komiteto 
iždininkui John Spurga, Port 
Jefferson Station, L. L, New 
York. Jis gavęs aukas prisius 
jums kvitą, o vėliau jūsų var
dai ir suma tilps laikraščiuose. 

Dariaus Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas:

Jonas šaltis, pirmininkas, 
J. J. Sherry (Šertvitis),

• vice-pirmininkas, 
VI. Pivarunas ir Antanas 
Gudonis, sekretoriai, 
Jonas Spurga, iždininkas, 
Juozas Ambrozaitis ir 
Juozas Kairys, ižd. glob., 
Adv. Steponas Briedis, 

fin. sekretorius, 
Kiti komiteto nariai: Vin

cas Brazaitis, M. Stakovas, A. 
Balčiūnas, P. Kyrius, Charles 
Btecker ir G. Marčiukienė.

Union Avė., rengiama prakal
bos svarbiais ir skubiais die
nos klausimais, kuriose žada
ma turėti geri kalbėtojai sa
vieji, lietuviai, ir žymių sve
čių amerikiečių iš svarbių 
miesto įstaigų. Plačiau apie 
tai prašome tėmyti sekamose 
laikraščio laidose, šiuo tik 
prašome rezervuoti tą vakarą 
dalyvavimui Piliečių Kliubo 
salėj. Rengėjai.

Fosteris Kalbės AFL 
Unijistams

William Z. Foster, Komu
nistų Partijos nacionalis pir
mininkas, veteranas unijų or- 
ganizuotojas ir vadas, kalbės 
AFL unijistams šio antradie
nio vakarą, spalių 19-tą, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Aiškins 
reikšmę paskiausios AFL kon
vencijos darbų ir reikalingu
mą tarptautinio darbininkų 
vieningumo. Visiems unijis
tams svarbu išgirsti jo prakal
bą. N.

tos organizacijos surengtame 
Karo Laimėjimo Kandidatų 
Išrinkimui Komiteto mitinge 
pereitą sekmadienį, 1WO Cen
tre, 2075 86th St., Brooklyne. 
Šiame centre priklauso 16 kuo
pų su 4,600 narių, ši organi
zacija yra pašelpinė, panaši 
į mūsų LDS.

Kiti gavę IWO žydų sekci
jos užgyrimą brooklyniečiai 
yra Richard Mazza, darbietis; 
Norman Johnson, republiko- 
nas, ir Abraham Bernknoph, 
darbietis. Cacchione parink

tas No. 1 kandidatu.

Long Island gelžkelių. firma 
pakelia fėrą miesto ribose 10 
nuošimčių. Užmiestyje tiek bu
vo pakelta seniau, tad dabar
tinis pakėlimas užmiesčio ne
liečia.

Šlubelėje, 331 Cross Bay 
Blvd., policistai lengvai išgel
bėjo gyventoją, bet privargo ir 
apdegė gelbėdami šunį, kuris 
užsispyrė nesiduoti išnešamu.

Visame mieste užsiregistra
vo balsavimams 1,748,417 pi
liečių.

Scena iš Tilmos “A Lad from Our Town,” rodomos 
2-ra savaitė Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

U SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

iiiiaiiioiiioiiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiioiiiainaiiioiiioiiiaiiioiiioiiioiiioniQiiioiiiaiiiaiiioiiioiiiQ= 
2 
oGrąžus Pasirinkimas

o

y

y

2 
ū
2 
3
ii

2
2
6

O

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

o 
E

Inldalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.,

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

ATDARA VAKARAIS.£ TeL Stagg 2-2178
OL------------------------- -- ---------------______________________
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Antradienis, Spalių 19, 1943

Sonja Henie ir Cesar Romero filmoje “Wintertime,” 
su Jack Oakie, Carole Landis, Woody Herman ir jo or
kestrą, Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. 
Yra ir scenos aktai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškas Cleaning 

biznis, išdirbtas per 14 metų. Par
davimo priežastis, savininkas išvyk
sta j kitą valstiją. Galima daryti 
gražų pragyvenimą. Prašome kreip
tis, 264 Suydam St., Brooklyn, N.Y. 
Ridgewood sekcijoj. (246-248)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK—RICH. HILL

Trečiadienį, 20 d. spalių, 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks Literatū
ros 185 kp. susirinkimas. Nariai, 
kurie tik galite, dalyvaukite, nes 
bus į Centro Valdybą balsavimas. 
Taipgi ir vakarienės reikalai — ti- 
kietų platinimas ir kiti dalykai. — 
V. Paukštys. (246-247)

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez-. 

gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks šio ketvirtadienio vakaro 8 
vai., spalių 21, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Raportai siuvėjų ir mez
gėjų, taipgi iš sėkmingo baliaus. Vi
sos dalyvaukite. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba. (246-248)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

0FIC1ALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuok, uni}* iapoj 

Telef.s GR. 7-7553

DETROITE: 2539 Woodward Arenu*
602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos

l 306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT]

Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
' Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612
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