
Palaipsniui Atgal

A

Jugoslavų partizanai nu 
trenkė vokiečius atgal j pie
tų rytus nuo Fiumes uosta 
miesčio.

. .. . i 30,000 Reikalauja VėlJaponijos premjeras To-' 7 J
jo reikalavo statyt kuo dau-i Įkalini Mosley 
giausiai lėktuvų. , ____
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maitinos palmos

80 tuks-

i

jas iš abiejų šonų, iš Tyr-Aštuoniolikoje mūšių jie
pabūklai.

SKUBUS PRAŠYMAS

4

{VAIRIOS ŽINIOS
Šiandien Kontestas stovi sekamai:

ir šiandien NaujienosiŠ

plutokratai ir reakcio- 
griežtai joms priešina-

moterys, 
buvo su-

nuo laiko jis numes- 
vieną grūdą žemyn,

Maskva. — Sovietinės jė
gos lapkr. 27 d. sunaikino 
bei sužalojo 74 vokiečių 
tankus.

Tokį pat artimąjį tikslą 
' pabrėžė Sovietų vyriausy-

ten 
ric-

SMOGĖ JAPONŲ ŠAR
VUOČIUI.

Visa bėda tame, kad subsi
dijų tikslas nesuprantamas. 
Kaip tik prieš subsidijas ir ko
voja maisto trustas. Kovoja 
todėl, kad ne jam subsidijos 
teks.

mio Kijevo, su-

mintis: i
savo kūno šmotą ir pasodino 
jį į žemę. Ir išaugo graži mo
teriškė !

Jie gražiai gyveno, turėjo 
daug vaikų, vaikai užaugę vėl 
gimdė vaikus, ir taip atsirado i 
M urato rasė!

iŠ

Viena draugė rašo ir sako:; 
Laisvė pritaria valdžios sub-; 
sidijų programai.

Jau ir taip maisto trustas ■ 
pasidarė 15 bilijonų dolerių, 
o čia valdžia dar žada maisto 
kompanijoms primokėti!

Kur protas?

Štai, kodėl visas organizuo
tas darbininkų judėjimas re
mia vyriausybės subsidijų pro
gramą. Subsidijos išeitų dar
bininkams ant naudos. Bet 
stambusis kapitalas bei visokio 
plauko 
nieriai 
si.

Bct i laikraščiai ragino savo
i žmones, nežiūrint Raudono- z

kaulio padarė Jievą.
prasidėjo visi žmonės.

Abiejose legendose tiek pat naikinta jų kariuomenė ir 
tėra proto ir mokslo.

Dar
(lapkr. 26 d.) veidmainingai 
tvirtina, kad jos nesidarbuo- 
janČios už sugrąžinimą Lietu
von smetonizmo. Nes, girdi, 
“visi žino, kad smetoninė

(Tąsa 5-me pusi.).
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KRISLAI
Legendos Apie Svieto 

Pradžia.
Daugelis Nesupranta.
Žodžiais Prieš, Darbais 1 
Didelis Klausimas.

Rašo A. BIMBA

LIETUVOS ATVADAVIMAS-VIENAS GREITŲJŲ SOVIETAM TIKSLUt r

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn e $7.00

Metams

Pietinėje Amerikoje, Peru 
respublikoj, prie pat “žalio
sios Peklos,” gyvena Murato 
indijonai. Jų tikėjimas jų at
siradimą aiškina sekamai:

Labai, labai seniai, vienas 
žvejotojas užmušė mažiuką 
driežiuką. Driežiuko motina 
baisiai užpyko ir pradėjo uo
dega taškyti vandenį. Vanduo 
apsėmė visą žemę ir viskas 
prigėrė. Išliko tiktai vienas 
žmogus, įsilipęs į aukštą 
mą. Daugelį mėnesiu jis 
tupėjo ir 
šutais.

Sovietai Pasiryžę
Greitai Išlaisvinti

Lietuvą ir Latviją
Maskva. — Sovietų Ko

munistų Partijos laikraštis 
Pravda savo redakciniame 
straipsnyje lapkr. 28 d. ra
šė, jog tiesioginiai Raudo
nosios Armijos siekimai yra 
atvaduot Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Baltarusiją, Kareli- 

visa Ūktai-

REPORTERIAI MATE 
ĮRODYMUS NACIŠ
KU ŽUDYNIŲ KIJEVE

Sovietai Per Dieną Atvadavo 
Apie 200 Aptvirtintų Vietų

davo po 
išbandymui ar jau vanduo iš-! - _
džiūvęs. Kai išgirsdavo grūdo | 
ant vandens pliaukštelėjimą,i , --
tai žinodavo, kad vanduo te-įJ*h Moldaviją, 
beturi žemę apsėmęs. Bet vie- h’ Kl’imo pussalį. 
na dieną numestas grūdas kie- J 
tai atsimušė į sausą žemę. Ta
da žmogelis išlipo iš palmos. j bes laikraštis Izviestija ir 

--------  ! sovietinės kariuomenės or- 
Bet jam buvo baisiai nuobo-Įganąs Raudonoji žvaigždė, 

du vienam. Jis pradėjo svajo-i Visi šie žymiausi Sovietų 
ti apie gražią merginą.
kur ją gauti?

Į galvą atėjo jam protinga Į sįQS Armijos laimėjimų, dar 
smarkiau dirbti ir kovoti, 
kad kuo greičiausiai pri
baigtų hitlerininkus.

“Priešai yra atkaklūs”, 
i sako Raudonoji žvaigždė, 
“tad mes turime su dešim
teriopai didesniu atkaklu- 

_____ _ ; mu veikti prieš juos. Mes 
Krikščionys tiki, kad Dievas turėtume laikytis šitokio į- 

sutvėrė Adomą, iš Adomo šon- Statymo — kur tik vokie- 
ir taip'čiai daro kontr-ataką, ten 

; turi būti daugmeniškai su-

Australija. — Amerikos 
bombanešis pataikė 1.000 
svarų bomba* į japonų šar
vuotlaivį ir, matyt, jį nu
skandino ties New Britain 
sala.

Chinai Atmuša Japonus 
Nuo Changteh

Kijevas. — Čia atsilankė 
grupė anglų, amerikiečių ir 
rusų korespondentų ir gir
dėjo liudijimus ir savo aki
mis matė parodymus, kaip 
naciai 1941 m. rugsėjo mė
nesi, tuoj po Kijevo užėmi
mo, nužudė 50 iki 
tančių žydų.

Žydai, vyrai, 
vaikai ir ligoniai,
gabenti pakrantėn gilaus 
skardžio Babij Jar, į šiaur
vakarius 
šaudyti ugnim iš kulkosvai
džių, suversti į tą didelį 
griovį ir užkasti. Daugelis 
buvo tik sužeisti ir gyvi 
palaidoti.

O kada po dviejų metų 
Raudonoji Armija artinosi 
prie Kijevo ir naciai žinojo, 
kad miestas bus iš jų atim
tas, tai jie stengėsi sunai
kint sušaudytų žmonių lavo
nus, kad neliktų tos1 žudy
nės pėdsakų. Taigi vokie
čiai, pradedant nuo šių me
tų rugpjūčio 14 d., pristatė 
šimtus paimtų nelaisvėn 
karių atkasinėti ir deginti 
nužudytų žmonių lavonus.

O kai buvo sunaikinta 
lavonų kiek tik galima, tai 
hitlerininkai sušaudė be
veik visus tuos belaisvius, 
kurie degino lavonus. Tik 
keletas šių belaisvių pabėgo, 
tame skaičiuje Efimas Vil
kis, Leonid Ostrovski ir 
Vladimir Davidov. Tai jie 
dabar ir liudijo amerikie
čiams ir anglams korespon
dentam apie tas nacių pa
darytas baisenybes.

London, lapkr. 29. — Ge
nerolo Rokossovskio Raudo
noji Armija, lygiuodama iš 
šiaurinio ir pietiniai-vaka- 
rinio šono, tiek apsupo vo
kiečius Gomelio srityje, 
tarp Sož ir Dniepro upių, 
kad trim šimtam tūkstan
čių nacių telieka jau tiktai 
keliolikos mylių spraga iš
trūkti į šiaurvakarius iš to 
didžiulio “kišeniaus.”

Hitlerininkai vis greičiau 
bėga, palikdami tūkstančius 
užmuštų ir sužeistų vokie
čių ir daugius savo kanuo- 
lių ir kitų karinių reikme
nų.

Sovietų artilerijos kryžia- 
va ugnis iš dviejų šonų jau 
susisiekia per tą spragą ir 
daugmeniškai skina nacius, 
besistengiančius pasprukti 
iš rytinio Dniepro upės šo
no į vakarinį. Bet raudon
armiečiai maršuoja pirmyn 
ir Berezinos upės pakran
tėmis į šiaurius, siekdami 
užkirst pabėgimą hitlerinin
kams, jeigu kurie ištrūktų į 
vakarinį Dniepro šoną. — 
Toj vietoj Berezinos upė 
plaukia apie 30 mylių į va
karus nuo Dniepro.

Gomelio fronte Raudo
noji Armija per dieną atė
mė iš priešų 150 aptvirtintų 
kaimų, miestų ir miestelių, 
o tarp jų ir Buda Košelev- 
skaja ir Šarybovka miestus 
su geležinkelio stotimis.

Pastaroji geležinkelio sto
tis yra tik 18 mylių į pietų 
rytus nuo žlobino geležin-

kelių mazgo, linkui kurio 
nešdinasi vokiečiai. — Per 
žlobiną eina geležinkeliai į 
Minską, Lietuvą ir Prūsus, 
taip pat į Leningradą ir O- 
dessą.

Sovietai atvadavo Žabiną 
ir per šį punktą jau susisie
kė Raudonosios Armijos 
daliniai tarp Gomelio ir 
Propoisko.

Grumdamiesi pirmyn pa
lei Berezinos upę, netoli jos 
įplaukimo į Dnieprą, rau
donarmiečiai kerta šonan 
vokiečiams žlobino apylin
kėje, ir čia atėmė iš nacių 
dar 24 aptvirtintas vieto
ves.

Tiesioginiai Tikslai
Sovietų kariuomenės laik

raštis Raudonoji žvaigždė 
rašo, jog artimiausi rau
donarmiečių tikslai dabar 
yra išmušt vokiečius iš Zlo- 
bino, geležinkelių stebulės; 
iš Rogačevo, ■ 11 mylių į 
šiaurius'nuo Žlobino; už
imt Kalinkovičius, geležin
kelių mazgą, 75 mylios į va
karus nuo Gomelio; atva
duot Mozyrių, apskričio 
miestą ir geležinkelio stotį, 
į pietus nuo Kalinkovičių, 
ir atimt iš nacių Mogilevą, 
100 mylių į šiaurius nuo Go
melio.

Tarp pietinių Pripiatės 
upės balų ir miškų Sovietai 
užėmė dar septynis gyve
namus punktus; Dniepro li
pęs alkūnėje į pietus nuo

(Tąsa 5 pusi.)

LENKŲ VALDŽIA SU JOJ Stumia Nacius
NACIAIS PRIEŠ PA- P. . . . . . . . . . . . . .
TRIJOTUS KOVUNUS . . . .

--------.. e | tuntoji anglų armija, ryti-
Berne. — Lenkijos patri-!nįame Italijos šone, jau 

jotai - partizanai, kurie ya- antroje vietoj prasiveržė iš 
dinasi Liaudies Gvardija, į pietinio ištvinusios Sangro 
sučiupo fašistinio lenkų ge-įupės šono į šiaurini, 13 my- 
nerolo Bur’o Įsakymą num. Hų nuo Adriatiko Jūros 
116, kur jis liepia naikinti1 krantu, 
tuos pabijotus kovūnus. i 
Gen. Bu r yra oficialis vadas 
neva tautinės lenkų kariuo
menės. Jis yra užgirtas e- 
migracinės lenkų valdžios, 
sėdinčios Londone, o tas jo 
įsakymas, išleistas šiemet 
lapkr. 16 d., tapo dabar iš
spausdintas Lenkijos parti-

Nacių artilerija iš kalnų 
perkūnuoja prieš anglus; 
vokiečiai švirkščia “skystą
ją” ugnį į juos, bet anglai 
palaipsniui vis stumia hitle
rininkus atgal. Indėnai šioj 
anglų armijoj lygiai narsiai 
kovoja, kaip ir anglai.

Tarp nelaisvėn paimtų 
zanų laikraštyje Gvardista. j vokiečių anglai rado ir len-

Lenkų fašistai, pagal sa
vo vadų įsakymus, įdavinė- 
ja partizanus nacių žanda
rams. Už tai partizanai su
ėmė ir sušaudė 29 iš tų len
kiškų hitlerininkų tarp spa-

kų, kuriuos naciai prievarta 
suvarė į savo kariuomenę.

Penktoji amerikiečių-ang- 
lų armija, vakariniame Ita
lijos fronte, vakar pažygia
vo dvi mylias pirmyn ir už*

lių 25 ir lapkričio 5 d. šie- iėmė La Falcona 3,400 pėdų 
! aukštumą, o šiandien išdau- 

PARTIZANŲ ŽYGIAI žė vokiečių kontr-atakas į 
Lenkijos partizanai, liau-i va^?rus. nvuo Venafio ir at* 

dies mylimi ir remiami, at-i e^e Priesus atgal.
liko štai kokius žygius prieš! Anglų kajo laivai bom- 
vokiečius paskutiniu laiku: bardavo hitlerininkų pozici* 

Aštuoniolikoje mūšių jie Jas abieJU sonų, is Tyr- 
nušovė 340 naciu ir pagrobė £?1®n?aP ,ir Ądriatiko Juių.

Talkininkų lėktuvai per die- 
;ną padarė 500 pavienių žy
gių prieš nacių geležinke
lius, jų orlaivių stovyklas 
ir kitus karinius punktus 

■Italijoj. Amerikiečiai nušo
vė 7 nacių lėktuvus, o sa-

jų ginklus; nušovė vieną 
vokiečių lėktuvą; išplėšė iš 
nacių du šimtus lenkų, va- i 
romų į vergijos darbus; iš-l 
vertė iš bėgių 16 vokiečių 
traukinių; suardė 16 aps- i 
kritinių vokiečių raštinių: i . , . . , - .
išplėšė gyvulius ir 65 tonus Y.0 nc^G^° dviejų bombane- 
grūdų iš naciškų farmų ir SRL 
padalino žmonėms.

Dalykas štai kame. Prie da
bartinių kainų, daugelis mažų
jų maisto firmų ir farmerių 
negali išsiversti. Jie turi kelti 
kainas, arba bankrūtuoja. To 
ir nori stambiosios maisto 
kompanijos. Tada joms kelias 
būtų atdaras kelti ir kelti kai
nas, nebebūtų jokios kompe- 
ticijos.

Valdžia siūlo, kad toms fir
moms, kurios aiškiai įrodys,' 
kad negali išsiversti, reikia I 
užmokėti skirtumą tarpe kai
nų ir gamybos išlaidų. Tai rei
kalinga, kad kainos nebūtų 
keliamos, kad maisto visa ga
myba nepatektų į stambiojo 
kapitalo nasrus išimtinai.

Japonai buvo įlaužę chi- 
nų linijas ties Changteh 
miestu, kuris vadinamas 
vartais į derlingiausius Chi- 
nijos ryžių laukus. Bet chi
nai paskui vėl nubloškė 
priešus atgal.

Amerika Po Naujųjų 
Mėty Turės Jau Apie 

8 Milijonų Armiją

ITALAI IŠSTOJA PRIEŠ 
KARALIAUSVALDŽIĄ

Neapolis. — Masiniame 
susirinkime Neapolio Uni
versitete, Italijoj, grafas 
Carlo Sforza, senatorius B. 
Croce ir prof. Ad. Omodeo, 
universiteto prezidentas, 
kalbėjo, jog karalius Vikto
ras Emmanuelis turi apleist 
sostą, žmonės tam karštai 
pritarė. Bet kuomet Croce 
pastebėjo, kad vieton da
bartinio karaliaus gal rei
kėtų paskirt sostan jo anū
ką, tai kilo didžiausias 
trukšmas; klausovai šaukė: 
“Nereikia jokio karaliaus! 
Tegyvuoja respublika!”

Įvyko muštynės tarp ne
skaitlingų karaliaus šalinin
kų ir didžios daugumos su
sirinkusių. Susirinkimas ta
po uždarytas, ir karinė tal
kininkų vyriausybė uždrau
dė tolesnius mitingus.

Washington. — Tuoj po 
naujųjų metų bus pašauk
ta dar 300,000 vyrų į Jung
tinių Valstijų armiją ir lai
vyną. Tuomet Amerikos ar
mija turės jau daugiau kaip 
7 milionus 700 tūkstančių 
vyrų. Karo departmentas 
šaukia ir daugiau moterų į 
pagalbines kariuomenei tar
nybas.

London, lapkr. 29.— Ber
lyno radijas spėliojo, kad 
p^ez. Rooseveltas jau posė
džiauja su maršalu Stalinu 
ir Anglijos premjeru Chur- 
chillu.

Turkai praneša, jog Ven
grijos seime buvo pareika
lauta atšaukt visą vengrą 
kariuomenę iš priešsovieti- 
nio fronto ir dėl to kilo di
delis ermyderis.

Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti 
(Russian War Relief, Inc.)

Kadangi ne visose kolonijose surinktos aukos dėl 
Sovietų Sąjungos (Russian War Relief, Inc.) buvo 
siunčiama per Lietuvių Komitetą, vienur buvo per
duodama vietos miesto komitet., valstijos komitetui ar
ba į Community Chest, o iš ten, nuskirta dalis ėjo dėl 
R.W.R., Ine., tokiu būdu Lietuvių Komitetas neturi re
kordo, kiek maž daug lietuviai tam tikslui jau yra su
kėlę pinigų.

Lietuvių Komitetas prašo, idant tų kolonijų veikėjai, 
kur pinigai nebuvo per mūsų Komitetą siunčiami, sku
biai praneštumėt sukeltų aukų sumą.

Informacijas siųskite komiteto iždininkei — L. Ka
valiauskaitei, 46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

A. Kazakevičius—K. Žukauskienė, Newark .... 
P. Pilėnas, Philadelphia ......................................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth......... .......
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 
J. Bakšys, Worcester .........................................

ALDLD 2 kp., So. Boston.......................................
S. Kuzmickas, Shenandoah...................................

V. Vilkauskas, Nashua ........................................
ALDLD Mot Kp., Binghampton.........................
S. Penkauskas, Lawrence ............................... .'....

(Tąsa 5-tam. pusi.)

Punktai
3110
3030 
2891 
2295
1544
1271 
.890
731
683
661

m*. i . • np po London. 31Ilk Armija legali du- demonstravo T

mušt Nacius, Sako
Amerikos Generolas
Washington. — Jungtinių' 

Valstijų armijos generolas 
L. J. McNair užreiškė, jog 
tiktai talkininku kariuome
nė ant žemės tegali tikrai 
sumušt vokiečius ir japo
nus. Jisai sakė:

“Jeigu vokiečiai ir japo-

30,000 anglų 
’ r a f a 1 gar 

Aikštėje sekmadienį, pro
testuodami valdžiai prieš 
paleidimą angliškų nacių 
vado Mosley ir reikalauda
mi sugrąžint jį kalėjimam

DAUG TURKŲ ŽUVO ŽE
MES DREBEJIME

Ankara, Turkija. — Pas- 
I kutinis žemės drebėjimas 
! Turkijoj užmušė 1,800 žmo

nai būtų sumušti jūrose irjnįh sunkiai sužeidė ir vi- • 
ore, tai dar nebūtų jų su- siškai sunaikino 29 kaimus 
mušimas ant žemės. Jų ar-! bei miestelius, 
mijos dar labai galingos ir 
įtūžusiai kovoja.” Goebbels Vis Žada 
cio reikalauja pa. ; Atkeršyt Anglams 
KELT TAKSUS ANT DI-I 9

DĖSNIŲ PAJAMŲ
Washington. — CIO uni

jų centras reikalavo, kad 
kongresas padidintų taksus 
tiem, kurių įplaukos viršija 
$3,000 per metus, o suma
žintų taksus žmonėms su 
menkais uždarbiais.

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels vėl ketino 
atkeršyt anglam už Berly
no bombardavimus iš oro. 
Jis pripažino, kad talkinin
kų bombanešiai gali visai 
sunaikint Berlyną ir tūlus 
kitus Vokietijos miestus.
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Milijonas Kareivių Franci jai!
Žymusis Francijos komunistų vadas, 

Maurice Thorez, nesenai parašė ilgoką 
straipsnį Maskvos Pravdoje. Straipsnis, 
aišku, liečia dabartinę Francijos padėtį, 
josios kovas už išsilaisvinimą. Thorezo 
balsas, taigi, yra autoritetingas ir paro
dus, kaip francūzai komunistai įvertina 
dabartinę padėtį, kaip jie žiūri į genero
lo de Gaulle komitetą arba valdžią, vei
kiančiąją Alžyre.

Tasai Thorezo straipsnis pasirodė ir 
Amerikos spaudoje. Trumpai suėmus, 

komunistų vadas stato sekamus vyriau
sius uždavinius de Gaulle komitetui:

1. Generolo de Gaulle komitetas arba 
valdžia, sako jis, turi visas galimybes 
tuč tuojau suorganizuoti ir gerai apgin
kluoti milijoną Francijos kareivių kraš
tui išlaisvinti. Ir jis, Thorez, ragina ta
tai kuogreičiau padaryti. Iki šiol, jo nuo
mone, tasai kariuomenės organizavimo 
darbas ėjo perlėtai.

2. Generolo de Gaulle komitetas pri
valo tuč-tuojau imti už sketeros visus 
Francijos tautai nusižengėlius, visus Vi
chy valdžios šalininkus, kurie yra josios 
Žinioje. Tuo būdu Francijos žmonės, Hit
lerio armijų pavergti (kurioms padeda 
Petainas, La valas ir kiti išdavikai) pa-

* matys, kad jų, žmonių, priešai yra bau
džiami ir bus baudžiami ateityje. Tas 
priduos daugiau žmonėms drąsos kovoti 
prieš hitlerininkus.

3. Pačioje Francijoje de Gaulle komite
tas privalo organizuoti partizanus, žmo
nių pasipriešinimą hitlerininkams, oku
pantams. Tiems žmonėms reikia teikti 
ginklų ir kitokios pagalbos, kad jie turė
tų Kuo kovoti su priešu.

4. Tose Francijos srityse, kur hitleri
ninkai tapo išmušti, kaip Alžyre, Korsi
kos saloje ir kitur, privalo būti kuovei- 
kiausiai atsteigta demokratija: privalo 
būti pašalinti iš atsakomingųjų vietų vi
si parsidavėliai, visokį nenaudėliai, tar
navę Hitleriui ir Mussoliniui. Tas viskas 
priduos žmonėms (pačioje Francijoje) 
daugiau noro ir pasirįžimo kovoti prieš 
hitlerininkus.

Be abejo, šitie Thorezo išstatyti reika
lavimai, siūlymai yra labai svarbūs. Jei
gu de Gaulle valdžia su jais nesiskaitys, 
tai ji ne tik nepadės, bet pakenks pa
čiam reikalui — greitesniam Francijos 
išlaisvinimui, Hitlerio armijų sumuši
mui.

Niekas negali užginčyti to fakto, kad 
šiandien Francijoje viena įtakingiausių 
politinių partijų yra Francijos Komuni
stų Partija. Todėl su josios žodžiu, su 
josios reikalavimais de Gaulle komite
tas negali nesiskaityti.

mander, kurio kolumna veik kasdien tel
pa tame dienrašty j ir sekmadieninėje lai
doje (“The Worker'’). Šis Veteranas I 
Komandierius, rašydamas, pavyzdžiui, 
apie Rytų’ Frontą, niekad neįpuola į 
kraštutinumą, — nei į pesimizmą neigi į 
perdiaelį optimizmą. Jis visuomet rašo 
atsargiai, objektyviai pasverdamas abie
jų pusių jėgas.

Ir šis Veteranas Komandierius dažnai 
įspėja skaitytoją, kad jis nepasiduotų 
komercinėje spaudoje pasirodantiems 
pranešimams, kurie yra nudažyti pertir- 
šta optimistine spalva, kurie nuolat ir 
nuolat šaukia, būk Vokiečių kariuomenė 
jau esanti panikoje, jau arti katastro
fos, ir t.t.

Savo kolumnoje, kuri pasirodė pereito 
šeštadienio Daily Workeryj, Veteranas 
Komandierius rašo apie pastarąjį gene
rolo Rokossovskio ofensyvą ^Baltarusijoj. 
Ir jis pabrėžia, kad vokiečių armijos 
Rytų fronte dar nėra panikoje, dar nėra 
labai silpnos, dar nėra disorganizacijo- 
je. Jos dar turi pajėgumo, joms sumušti, 
sunaikinti dar teks nemažai jėgų padėti.

Ten pat Veteranas Komandierius dar 
kartą primena, jog vokiečių armijos tik 
tuomet atsidurtų panikoje, jei vakarų 
Europoje būtų pradėti “žemiški” veiks
mai, jei ten būtų atidarytas antrasis 
frontas.

Be abejo, tokis samprotavimas, tokia 
nuomonė yra teisinga ir ją skaitytojas 
turi įsidėmėti, jei jis nori visapusiai įver
tinti tuos veiksmus, kurie dabar eina Ry
tų fronte.

Pralaimėjusių Despera 
ei jos Balsas

Prastai, be galo prastai,^ 
matyt, jaučiasi mūsų bro
liai klerikalai. Jie jaučiasi 
netekę žemės po kojomis, 
prakišę, pralaimėję viską. , 
Nebesitiki, matyt, sulaukti 
tos laimingos dienos, kuo
met jų vienminčiai vėl in
kvizicijos pagelba valdys 
mūsų senąją tėvynę Lietu-

Jie Dar Nėra Panikoje.
Vienas iš blaiviausiųjų ir nuosekliam 

šiųjų karo reikalų aiškintojų yra Daily 
Workerio bendradarbis, Veteran Com

Nieko Neišmoko, Nieko Nepamiršo
Oikagiečių dienraštis Vilnis (iš lapkr. 

24 d.) rašo:
“Artinantis SSSR kariuomenei prie 

Lietuvos ir Lenkijos rubeziaus, kaip lie
tuvių pro-nacmis elementas, taip lenkų 
ponija ima nervuotis. Sulyg pranešimu 
iš Vvashingtono, lenkų ‘’šaltiniai" ten 
štai kaip gudrauja:

“ ‘Jei Sovietų valdžia negarantuos 
Lenkijos tremtinei valdžiai teritoriją, iš
laisvintą nuo nacių, lenkai skaitys, kad 
SSSK nori tą teritoriją sovietizuoti.'

“Kokia gudrybe! žinoma, tuonu bus 
bandoma bauginti Amerikos žmones. Bet 
kurie žino ką reiškia Maskvos konferen
cijos sutartis, tie žino šiuos faktus:

“bSSit negaielų ir noreuuma nieko 
Lenkijos vaidilai Londone garantuoti, 
nes Maskvoj susitarta, kad isiaisvin- 
tiems žmonėms bus leista balsuoti jų 
valdžios klausimas.

“raigi, patys Lenkijos, žmonės pasakys 
ar jie nori ponų, kurie sėdi Londone ir 
vadinasi Lenkijos valdžia, ar jie nenori 
jų.

‘Kita, Lenkijos tremtine valdžia pati 
kalta už ryšių su SSSR nutraukimą ir 
liekasi jai pačiai daryti žygius tų ryšių 
atsteigimui. O jei ji nenori, SSSR ma
tyti juo mažiau paiso.

“Kaip lietuvių fašistinis ir abelnai re
akcinis elementas nori ir tikisi, kad mū
sų valdžia atskirs Lietuvą nuo SSSR ir 
paves jiems, taip lenkų šlechtos nori, 
kad SSSR netik išlaisvintų Lenkiją, bet 
tai padarę atiduotų ponams Londone.

“Betgi Amerikos, SSSR ir Britanijos 
susitarta Maskvoje, kad išlaisvintos Len
kijos žmonės turės balsuoti savo valdžios 
klausimą, tai kaip lenkų tremtinė val
džia gali reikalauti, kad SSSR jai pa
vestų Lenkiją?

“Toji ‘sąlyga’ Sovietų Sąjungai jau 
dabar sugalvota, kad paskui būtų leng
viau propagandą prieš SSSR vesti. Len
kai betgi turi neužmiršti, kad šį sykį 
jiems bus dar sunkiau. Jų propaganda 
prieš SSSR bus sykiu propaganda prieš 
Maskvos deklaracijas, kurios ir Ameri
kos pasirašytos.”

Tai galima labai puikiai 
spręsti iš jų didelio šulo, la
bai aukštai iškilusio, bet be 
galo žemai nutūpusio, pa
garsėjusio visokių Lietuvos 
ateičiai skymų kepėjo, K., 
Pakšto. Dar taip neseniai 
šitas “profesorius” tiek 
daug rašė apie federacijas, 
į kurias kunigai nusivesią 
ir įtupdysią tą vargšę Lie
tuvą. Jis prisimygęs teigė, 
kad Lietuva turės įeiti į 
Baltijos-Skandinavijos fe
deraciją. Tam tikslui para
šė ir išleido specialę brošiū
rą. Tuo jo “išmintingu” 
planu susižavėjo ne tik kle
rikalai, bet jį taipgi garsiai, 
sveikino menševikų spauda.

Taip atrodė, kad mūsų 
klerikalai užtikrinti savo 
laimėjimu, jau turi Lietuvą 
savo kišenių j e ir tik galvas 
suka, kur ją bepadėti. Bet 
dabar pasirodo, kad tai bu
vo nuduotas džiaugsmas, 
viltys vėjais paremtos, troš
kimai pralenkę protą. Gy
venimas, tikrovė, karo ei
ga, tarptautinė situacija 
žiauriai pasijuokė iš jų 
džiaugsmo ir vilčių ir vel
niop nunešė visus Pakšto 
gražiai iškeptus planus. Jie 
pamatė, kad jie Lietuvos 
dar toli gražu neturi, kad 
peranksti jie pradėjo jos 
kailiu ir gyvybe dalintis su 
švediškais ir kitokiais kara
liais.

Todėl dabar pasigirsta 
visai kitokios meliodijos — 
baisios, liūdnos, desperatiš
kos, tiesiog beprotiškos. 
Tas pats Pakštas, aną die
ną lietuvių tautą paaukojęs 
Švedijos karaliui ir lietuvių 
kalbą išmainęs ant švedų 
kalbos, dabar rašo daugiau 
kaip tuzino špaltų straips
ni ir jį pavadina “Lietuva 
Mirties ženkle”. Lietuvai 
grūmojanti liūdna, žiauri 
mirtis!

Skaitytojas gali pamanyt, 
kad naciai baigia Lietuvą 
sunaikinti. Gali jis pama
nyt, kad Jungtinėms Tau
toms grūmoja karo pralai
mėjimas. Tokiam atsitiki
me, žinoma, ne tik Lietuva, 
bet daugybė kitų mažųjų 
tautų atsidurtų mirties 
ženkle.

Ne taip galvoja ir skelbia 
ponas Pakštas. Jis dreba 
iš baimes ir desperatišku 
balsu šaukia, kad Lietuvai 
grūmoja pavojus nuo Jung
tinių Tautu laimėjimo prieš

hitlerinę Vokietiją. Visam 
tam straipsnyje jisai visai 
pamiršta nacius ir jų bai
sius, barbariškus, žygius 
prieš lietuvių tautą. Jis nė 
žodeliu neprisimena apie 
Lietuvai pavojų iš vokiečių 
pusės. Lietuva pražūsianti, 
Lietuva nųmirsianti ir iš
nyksianti, jeigu Jungtinės 
Tautos laimės karą, nes, 
girdi, dabar jau beveik aiš
ku, kad Lietuva pasiliks 
dalimi didžiosios Sovietų 
Sąjungos. Tokiam atsitiki
me, aišku, Lietuva, bus so
cialistinė —- Lietuva laisva, 
be vargo ir skurdo, be po
nų ir parazitų.

Tokios Lietuvos klerika
lams nereikia. Tokios Lie
tuvos jie nepripažįsta. To
kia Lietuva jiems yra nu
mirus ir išnykus. Tegul bū
na Lietuva, tegul būna lie- 

tauta, su savo lietu- 
kalba, lietuviška kul- 
lietuviška valdžia, bet 
joje negalės žmogus

žiausis priešas ne tik Lie
tuvos, bet ir šio krašto.

Pakštas išsigandęs, kad 
rusai gali nepavargti, bet 
mušti ir mušti nacius, pa
kol jie bus nugrūsti iki pat 
Berlyno. Girdi, “tačiau ga
li ir kitaip išeiti.” Baisu, , 
gali kitaip išeiti... gali „Vo
kiečiai būti nugalėti ir su
mušti!,;
APKALTINA MASKVOS

. KONFERENCIJĄ 
PRO-VOKIŠKUMU

Pakštas eina toliau 
drąsiau. Jis suranda, __ ,
Maskvos konferencija pa- |

tarnavo ne Jungtinėms 
Tautoms, bet vokiečiams. 
Vokiečiai visai nebūsią nu
bausti. Jis sako:

“Taigi, Vokietija gali iš
likti beveik nenubausta. Ji 
tik nustos pagrobto sveti
mo turto ir kelių tūkstan
čių kriminalistų, kuriems 
pavyks pasislėpti saugiose 
vietose ir rasti minkštašir
džių užtarėjų.”

Tikrai nubausti būsią tik- • 
tai lietuviai, estai, latviai ir 

i lenkai. Girdi, už juos “Mas
kvos konferencija nerado 
laiko jokio laisvę padrąsi
nančio žodelio pratarti.”

Ne Vokietija, Pakštas 
šaukia, bet Rusija yra viso 

; svieto priešas. Ji norinti 
ir t praryti centralinės Europos 

kad;70 milijonų žmonių. Mask-
(Pabaiga 3-me pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas.
Gerb. Laisvės Redakcija!
Norėtume Tamstų papra

šyti labai svarbaus patari
mo. Mano draugė mėgino 
gauti pilietiškas popieras ir 
tapo pašaukta ant egzami
no. Bet pasirodė, kad ji at
važiavo į šią šalį iš Kana
dos nelegaliu keliu, todėl jai i 
egaminatorius par eiškė, 
kad ji negali patapti šios 
šalies piliete. Sako, palei 
tiesas, ji turėtų būti išde- 
portuota iš Suvienytų Val
stijų, bet kadangi dabar 
yra karo laikas, ji nebus de-,

portuota. Bet ji turinti per
važiuoti šalies rubežių ir 
tada reikalauti sugrįžt le- 
gališkai pas savo vyrą ir 
sūnų. Bet jis nepasakė, bū
tent, kada išvažiuoti ir 
kaip. Tad prašytumėm jū
sų, kad jūs duotumėt infor
maciją, į kokį Suvienytų 
Valstijų skyrių bei biurą 
mes turime kreiptis, kuris 
mums nurodytų tikrai, ka- 
da ir ką mes turime daryt.

Nuoširdžiai jūsų prašom 
padaryt mums tą gerą, už 
ką tariame iš kalno ačiū.

Skaitytojas.

Atsakymas.
Egzaminatorius sakė tei

sybę, taip ir reikia padary
ti. Daugelis iš Kanados at
važiavusių yra taip padarę 
ir jau tapo šios šalies pilie
čiais.

Dėl ’reikalingų informaci
jų, reikia kreiptis į Depart
ment of, Immigration and 
Naturalization.

Maskva. — Lhpkr. 26 d. 
Sovietai sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 99 vokiečių 
tankus. Senatorius Gerald P. Nye, 

republikonas iš North Dąko- 
tos. Jis ir dabar tebekoypją 
už Amerikos izoliaciją ir prieš 
Jungtinių Tautų vienybę.

viška 
tūra, 
jeigu 
žmogaus išnaudoti, ypatin
gai jeigu joje klerikalai ne
galės įvesti inkvizicijos, ko
kią jie Lietuvoje buvo įsive
dę po Pirmojo Pasaulinio 
Karo, tokios Lietuvos jiems 
nereikia, tokios Lietuvos 
jie nepripažįsta, tokia Lie
tuva jiems yra mirus Lie
tuva.

Tai tokia yra dvasia mi
nėto Pakšto straipsnio “Lie
tuva Mirties Ženkle”, kuris 
tilpo Amerikoje, Drauge ir 
kituose klerikalų laikraš
čiuose. Reiškia, Pakšto bal
sas yra balsas visos katali
kų srovės vadovybės. Tie
sa, Laučka sako (Amerika, 
lapk. 19 d.), kad Pakšto 
straipsnis yra ‘‘šiurpai pe
simistiškas”, bet sutinka su 
pamatine teze, kad Lietu
vai grūmoja pražūtis, jei
gu Jungtinės Tautos laimės 
karą ir Lietuva pasiliks So
vietų Sąjungoje.
PAKŠTAS TROŠKO IR 

LAUKĖ JUNGTINIŲ
TAUTŲ" PRALAIMĖJIMO

Visai atvirai, visai begė
diškai Pakštas pasisako, ko 
jis ir jo kolegos troško ir 
laukė. Jis sako:

“Rusų-vokiečių karas su
teikė daug entuziazmo de
mokratijoms ir šiek tiek 
vilčių Baltijos tautoms: 
jos manė, kad, vokiečiams 
ir rusams pavargus ir de
mokratijoms užtariant, jos 
vėl galės atstatyt sugriautą 
nepriklausomybę ir lais
vę. ..”

Atsimename, kaip kleri
kalų spauda džiaugėsi, kuo
met Hitleris pradėjo karą 
prieš Sovietų Sąjungą ir 

i savo barbariškas , 
paleido ant Lietuvos, 
sveikino tuos barbarus iri 
skelbė, kad naciai atnešė 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Ir dabar Pakštas tebedrįsta 
viešai sakyti, kad “Baltijos 
tautos,” tai yra, klerikalai, 
su entuziazmu pasitiko ru
sų-vokiečių karą, nors tai 
reiškė baisiausi nuterioji- 
mą ir sunaikinimą Lietu
vai.

Paskui jie tikėjosi, kad 
“rusai pavargs”. Gi rusų 
pavargimas reikštų vokie
čių laimėjimą, reikštų bai
siausi smūgį Jungtinėms 
tautoms, nes Sovietų Sąjun
ga yra mūsų talkininkė. 
Kiek mažiau Sovietų Sąjun
ga pajėgs kariauti ir mušti 
vokiečius, tiek daugiau A- 
merika turės paaukoti tur
to ir gyvybių ant šio karo 
aukuro.

Taigi, 
pasisako,

Reikia Stipresnių 
Dantų

(Feljetonas)
Nuo pat pradžių atsira- liaus puotoje iki 2:30 vai. 

dimo mūsų prakeiktos lie- nakties, išsimiegojo tinka - 
tuviškų pronacių veislės, mai ir sugrįžęs į savo šalį 
jūsų Paulius didžiausiu iškilmingai pareiškė,Paulius didžiausiu iškilmingai pareiškė, kad 
stropumu seka kiekvieną turėjęs didelio malonumo 

vesti reikalus su Maskvosliežuvio vamptelėjimą, ir 
priėjo išvados, kad visiem žmonėmis. Tų mūsų piešia- 
pronacių generolam ir pro- mų devyngalvių Maskvos 
nacinėm įstaigom būtinai smakų, kurie tykoja prary- 
reikalinga stipresni dantys, ti visą svietą, ponas Hull 
Praktika parodė, kad be- visai nesusitiko ir nematė, 
dantė veikla tiek tereiškia, 
kiek smuiką be striūnų ir 
smičiolo. Galima rėkt, stra- 
ksėt, raižytis iki beprotys
tės, statyt milžiniškus rei
kalavimus, bet kuomet sa
vo reikalavimų negalima 
paremti spėka, tai iš visų 
mūsų pastangų bolševikai 
turi smagaus juoko. Būtų 
visai kitokia giesmė, jeigu 
mūsų reikalavimuose ne tik

i būt girdimas balsas, bet būt 
matomi ir aštrūs, dideli 
dantys.,

Maskvos konferencija 
praėjo, kaip sviestu patep
ta, pronacių balso visai ne
išgirdo! Tai baisi nelaimė, 
ponai generolai. Sakau, 
velniam buvo reikalingas 
tas visas jovalas mūsų laik
raščiuose konferencijai be
siartinant. Jūsų Paulius bu
vo tikras, kad, konferenci
jai prasidėjus, Maskvoje 
turės įvykti žemės drebėji
mas, bolševikai bus suvary
ti į ožio ragą, taip, kad jie 
negalės nei pyptelėti ir mū
sų reikalavimai ir troški
mai bus patenkinti šimtu 
nuošimčių. Betgi mūsų vil
tys, mūsų troškimai nuėjo 
velniop, mano mieli genero
lai.

Dabar jau jum bus aišku, 
ką reiškia žvėris be dantų. 
Nieks jos nebijo nei nepai
so. Galime klykauti, kiek

Tas įvyko per mūsų ne- 
gudrumą, ponai generolai. 
Tenkinomės plepalais, o ne
pasirūpinome praktišku 
darbu. Yra sakoma, kad 
žmogaus nelaimėję, pikta 
dvasia susuka jam galvą, 
kad jis nepajėgtų orijen- 
tuotis išsigelbėjimo kryp
tim Būtų buvę galima iš
vengti nelaimės, jei nors 
vienam iš generolų būtų 
dingtelėjus ‘mintis į galvą, 
kad keliaujant ponui Hull 
į Maskvos konferenciją, rei
kia jį apginkluoti mūsų 
spauda. Jeigu ponas Hull 
būtų turėjęs su savim rug
sėjo 28-tos “Naujienas” su 
visomis baisenybėmis apie 
Sovietų Sąjungą, apie Sta
lino nesvietiškus apetitus, 
tai pronacių reikalavimai 
nebūtų buvę paneigti.

Šie įvykiai ne tik jumis, 
bet ir jūsų Paulių pritren
kė, kaip žuvį po ledu. Pra
pultis pat panosėj. Turime 
gelbėtis, kaip kas išma- 
nom.

Mano supratimu, stiprūs 
dantys mum taip reikalingi, 
kaip nuogam marškiniai, 
arba alkanam duona. Sa
kysiu, jeigu mes įsigytu
me nors tokio stiprumo 
dantis, kokius generolas 
Grigaitis proponuoja būsi
mai Tautų Sąjungai, kurio
je sutinka dalyvauti ir A- 
merika, tai mūsų padėtis 
žymiai pagerėtų. Turėdami 
stiprius dantis, turėtume 

j daugiau drąsos spirtis prieš 
bolševizmą.

Labai galimas daiktas, 
’gal ir mūsų plepalai kiek 
sutirštėtų, tuomet bolševi
kai neturėtų tiek daug me
džiagos iš mūs tyčiotis.

Kadangi jūsų Paulius nė
ra diktatūros šalininkas, 
tai ir dantų įsigijimą pa
lieka kiekvienam generolui 
pagal jo geriausį suprati- 

-r-;—-7 r- i mą. Tiktai raginu, kad šis 
litiką. Gali tenai siųsti kad (jarį>as nebūtų atidėlioja-
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gaujas į mum patinka, o savo troš- 

Jy31 kimus negalim padaryt vi- 
“Į so svieto, sopuliu, nors į že

mes įsikastum. Nežiūrint 
generolo Grigaičio garsaus 
pareiškimo, kad “Rusija 
bus priversta galų gale ati
dengti savo kortas,” niekas 
jai tokio reikalavimo kon
ferencijoj nepriminė. Mas
kva viską išlošė uždarom 
kortom, ko tik jinai reika
lavo.

Pasirodo, kad Maskva tu
ri nepaprastai lanksčią po-

ir tokį gudruolį, kaip gene
rolas Grigaitis, ir jam jie 
neatidengs savo kortų. Pa
sako, kad jų visos kortos 
yra triupai ir baigta!

Pasirodė, kad Cordell 
Hull taip lengvai pasidavė 
Kremliaus hypnotizmui, 
kaip ir Joseph E. Davies. Ne
žiūrint savo seno amžiaus, 
ponas Hull paūžė Krem-

mas.
Bandykime pasistengti, 

kad kitą sykį kaip susitik
sim, kad galėtume ne tik 
liežuviais pliauškoti, bet ir 
dantimis kalenti. Matysite, 
kaip mūsų padėtis tuojau 
pasikeis geroj on pusėn. Da
bar visi susukime “three 
cheers!” už stiprius dagtis.

Jūsų Paulius.

si

e

Remdami Nacionalį Karo 
Fondą, ' mes remiame kovą 
prieš fašizmą.

U

Pakštas atvirai 
kad jis yra did-

* I
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« UŽ LIETUVOS LAISVE B į PRALAIMĖJUSIŲ DESPE 
RACIJOS BALSAS

Kauno Darbininkai Kovoje 
Prieš Vokiečius Okupantus

1943 metų sausio mėnesį Įvyko Kauno miesto įmonių prieš- 
hitlerinių komitetų atstovų slaptas susirinkimas. Atstovai 
pasakojo, kaip ir kokiomis priemonėmis patrijotiniai dar
bininkai kovoja prieš okupantus ir jų agentus. Apsvarstę 
įvairius kovos bei pasipriešinimo būdus, susirinkimas nu
tarė išleisti atsišaukimą i visos Lietuvos darbininkus, ra
ginant juos dar ryžtingiau kenkti ir priešintis lietuvių tau
tos pavergėjams-vokiečiams. Žemiau talpiname nors ir ga
na vėlai gautus kai kurių atstovų iššireiškimus ir minėto 
atsišaukimo tekstą dėl informacijos Amerikos lietuviams.

IR SMILTYS KENKS
MINGOS VOKIEČIAM
Lentpiūvės B. darbinin

kas papasakojo, kokius di
delius kiekius miško me
džiagos, pagal hitlerininkų 
nustatytą planą, jų lentpjū
vė šiemet turi apdirti. “Hit
lerininkai išdirbo planą, — 
sakė jis,—kuo daugiau iš
gabenti lietuviško miško, o 
mes dedam pastangas, kad 
jų planas vėjais nueitų. 
Prieš 4 savaites supleškėjo 
lentpiūvės džiovykla. Dėl 
to sustojo sausos medžia
gos išvežimas. Aną dieną 
garo variklyje pasigirdo 
keistas dūzgimas. Techni
kas, kaįp galvą pametęs, 
prišoko sustabdyti variklį. 
Pasirodė, jog į variklio te
palą pripilta žvyro. Jau 
pusantros savaitės ardo
mos, valomos ir užkeičia- 
mos variklio dalys, tačiau 
lentpiūvės darbas dar nei 
iš vietos nepajudėjo”. (Iš 
lenpiūvininko draugo A. 
pranešimo).

bininkai, vienas po kito ap
leido patalpą.

“Šiuo mūsų įmonės darbi
ninkų pavyzdžiu, — sakė 
drg. K.,— turi sekti visi 
Kauno darbininkai.”
KATILUI SUSPROGDINT 

NEDAUG TEREIKĖJO
“Katilinė

pagrindinių
nes nuo jos tinkamo veiki
mo priklauso ir visos įmo
nės darbas. Todėl, norėda
mi sustabdyti įmonės dar
bą, ir pradėjom nuo katili-

sunkvežimių įvairių metali
nių daiktų vokiečių armijai. 
Nepaisant administracijos 
siutimo, įmonė veikti dar 
nepradėjo.” (Iš metalisto d. 
B. pranešimo).

“T. įmonės priešhitlerinis 
komitetas ilgai suko sau 
galvą, kaip įsigyti spausdi
nimo priemones. Išeitis bu
vo rasta. SusiHšome su vie
nos vokiečius aptarnaujan
čios įstaigos priešhitleriniu 
komitetu, kuris ir parūpino 
mums šapirografą, popie
riaus ir net rašomąją ma
šinėlę. Dabar mes spausdi
name priešvokiškus lapelius 
ir platiname Maskvos radi
jo pranešimus apie hitleri
nės armijos pralaimėjimus 
Tarybų Sąjungos - Vokieti
jos fronte.” (Iš draugo K- 
io pasisakymo).

(Atstovas drg. P-as).
“Kai vokietis meisteris

Ring mūsų įmonėje atleido 
nuo darbo darbininką P. ir 

yra vienas iš'atskaitė jam trečdalį algos, 
įmonės skyrių,1 pastarasis mašinos raktu 

smogė Ringui į galvą. Vo-

DĖL LAISVOS LIETUVOS 
KOVOJOM IR KOVOSIM

“Ir kaip malonu prisimin
ti praeitį. Ji dabar atrodo 
lyg gražus sapnas. Prieš 19 
mėnesių šiomis gatvėmis su 
dainomis ir raudonomis vė
liavomis traukė darbininkų 
kolonos, kad miesto centre 
įsilietų į dešimttūkstantinę 
darbo žmonių eiseną, kad 
savo laimėjimais drauge 
pasidžiaugtų... O ką mes 
dabar beturime? Dargi no
rėdami vieni su kitais išsi
kalbėti, esame priversti 
plukti į miesto užkampius 
ir saugotis, kad iš paskos 
nepasektų gestapininkai. 
Sunki yra užgulusi mus 
hitlerinė priespauda, bet 
mes visomis jėgomis kovo
jome ir kovosime dėl 'lais
vos Lietuvos atstatymo,” — 
pasakė draugas Z. Kauno 
įmonių priešhitleriniu ko
mitetų atstovų pasitarime.

nės. Vienas mūsų įmonės 
darbininkas, nusižiūrėjęs, 
kada techniko nėra, įėjo į 
katilinę ir prisuko katilo 
ventilį. Nepraėjo ir kelios nuolat 
minutės, kaip visas pasta
tas sudrebėjo, šviesa užge
so, mašinos sustojo. Per sa
vaitę mūsų įmonėje buvo darytas 
pagaminama keliolika | das.”

kietis krito be žado. Dar
bininkas P., pasiėmęs meis
terio ginklą, iš fabriko pa
bėgo ir kurį laiką slapstėsi. 
Pagaliau sužinojome, kad 
jis kovoja viename partiza
nų būryje. Mūsų įmonės 
priešhitlerinis komitetas 

šelpia darbininko
P. žmoną, pasilikusią su 
mažu kūdikiu. Tokioms pa
šalpoms teikti, pas mus su- 

net atskiras fon-

Alio! Duokit
Panevėžį!

UŽUOT NAŠIAI DIRBĘ— 
LĖTINAM DARBĄ

—pasakė atstovas draugas

“Tekstilės fabrikan D. 
dažnai lankosi hitlerininkų 
agentai su paskaitomis. 
Viena tokių paskaitų buvo 
“Kaip fabriko darbininkai 
turį padėti vokiečių fronto 
kareiviams”. Kalbėtojas 
siūlė visomis išgalėmis kel
ti darbo našumą, už ką “bū
sią duodami piniginiai prie
dai”. Darbininkai ne pirštu 
penimi. Supranta, jog hit
lerininkų stiprinimas reiš
kia jų viešpatavimo prail
ginimą. Na, mes ir pradė
jom jiems “stengtis”. Kai 
tik meisteriai iš skyriaus, 
tai staklės tuojau pradeda 
du tris kartus greičiau suk
tis. Gijų tiek pritrūksta, 
kad paskui visą dieną rei
kia jas narplioti. Taigi 
mes per parą tepadirbam 
vos kelintą dalį to, ką anks
čiau padirbdavome.”

SULIEPSNOJO SU
GROBTIEJI LINAI

“G. linų apdirbimo įmo
nės sandėlyje buvo pažeista 
elektros laidų izoliacija. 
Įvyko trumpas srovės susi
jungimas. Vienu akimirks
niu užsiliepsnojo iš Lietu
vos ūkininkų sugrobtieji li
nai. Atvykę gaisrininkai 
tik pelenus berado”,— pa
sakojo šio fabriko atstovas.
ATSISAKĖME KLAUSY

TIS HITLERINIŲ 
AGENTŲ

“Į buvusį “M.” farbiką 
atėjo hitlerininkų agentas 
mus agituoti, kad dalį savo 
algos paskirtumėm hitleri
nei žiemos pagalbai. Darbi
ninkai kelis kartus sutruk
dė jo kalbą. O kai jis dar 
kartą pradėjo aiškinti šios 
pagalbos reikšmę, tai dar-

Kauno Miesto Įmonių
Darbininkų Atsišaukimas

BROLIAI LIETUVOS DARBININKAI! Antri metai 
kaip dejuoja mūsų tėvynė Lietuva paminta po Hitlerio 
batu. Antrus metus mes velkame sunkų vokiečių okupa
cijos jungą. Viskas, visos įmonės, fabrikai ir dirbtuvės, 
kurios tarybų valdžios metais buvo mūsų, dabar yra už
grobtos hitlerinių okupantų. Vokiškieji fašistai apiplėšė 
mūsų turtingą kraštą. Mums jie paskyrė badmirišką 
duonos davinį. Mus jie tūkstančiais atplėšia ir išgrūda į 
reicho katorgą, kur daugelis mūsų draugų jau mirė nuo 
bado ir nepakeliamo darbo. Pagaliau ir mūsų pačių įmo
nėse jie pavertė mus savo vergais.

Bet nesulauks vokietis, kad lietuvis darbininkas laiky
tų siurbėlę ant savo sprando ir stiprintų ją savo krauju.

DRAUGAI DARBININKAI! Nevykime į reicho darbo 
tarnybą, šlykštūs okupantų tarnai Kubiliūnai ir Paukš
čiai stengiasi mus paversti paklusniais vokiečių vergais. 
Vykime lauk tuos okupantų sėbrus. Skelbkime jiems at
virą griežtą kovą. Vokiečiai mus verčia stoti į katorgi
ninkų registracijos biurus. Nesiduokime įbauginami. Į 
biurus nestokime, bet griaukime juos.

BROLIAI LIETUVIAI! Aštrinkime kovą prieš neap
kenčiamus hitlerininkus. Eikime į partizanus.

Savo krauju teapmoka prakeikti vokiečiai už mums 
padarytas skriaudas.

Raudonoji Armija, triuškindama vokiečių korpusus ir 
divizijas, nesulaikomai artėja prie Lietuvos. Mūsų per
galė šiandien taip aiški, kaip dar nebuvo aiški per visą 
karo laiką. Išsilaisvinimo valanda nebetoli. Jos priartini
mas priklauso ir nuo mūsų.

DRAUGAI DARBININKAI! Neremkime hitlerininkų 
armijos, bet visokiomis priemonėmis stenkimės jai kenk
ti. Tenetarnauja nei viena įmonė okupantams. Griauki
me įmonių įrengimus, daužykime mašinas, gadinkime 
gaminius.

DRAUGAI MAISTIEČIAI! Gadinkime vokiečių ka
riuomenei gaminamus konservus, mėsą, pieno produk
tus.

DRAUGAI TEKSTILININKAI! Gadinkime stakles ir 
mašinas. Neleiskime iš Lietuvos išvežti gatavų prekių. 
Padeginėkime įmonėse esančius medžiagų sandėlius. Ma
žinkime darbo našumą.

DRAUGAI METALISTAI! Jūsų gaminiais okupantai 
aprūpina savo plėšikišką kariuomenę. Gadinkime įmonė
se elektros energijos tiekimą, sprogdinkime lydymo kros
nis.

BROLIAI LIETUVOS DARBININKAI! Vieningai sto
kime į kovą prieš okupantus. Steikime antihitlerinius ko
mitetus, kurie organizuotai vadovaus mūsų kovai prieš 
vokiškus okupantus ir jų pakalikus Kubiliūnus. Kenki
me vokiečiams visais būdais.

šalin hitlerine okupacija!
Tegyvuoja Raudonoji Armija!
Tegyvuoja laisva Lietuva!

Pirmą valandą nakties 
trys draugai krūmais arti
nosi prie geležinkelio. Vis
kas buvo paruošta. Berei
kėjo tik užslinkti ant pyli
mo ir pritaisyti prie bėgių 
mažą pakietuką.

— Kai duosiu jums ženk- 
lą-

Nespėjo vadas užbaigti, 
kai ant jų iš kitos pylimo 
pusės užšoko penki vokie
čių kareiviai.

Antanas P. vienam suva
rė peilį į pilvą, kitam jis 
spyrė taip, kad tas krito be 
sąmonės. O Stasys akme
niu į galvą nuramino kitus 
du vokiečius. Beliko tik vie
nas, kuris buvo užšokęs 
ant Alfonso ir didžiausiu 
įniršimu grūmėsi su juo. Šį 
paskutinį visi sučiupo, suri
šo ir nusprendė jį apklau
sinėti.

Apklausinėjimas davė 
gerų rezultatų. Draugai su
žinojo, kad jų žygį kaž ku
riuo būdu suuodė vokiečiai, 
ir štai juos pasiuntė patik
rinti kelią. Tuo tarpu pa
tys skubėjo perspėt Pane
vėžį, kad neišleistų ešelono. 
Bet truputį apsiskaitė, o 
kas liečia perspėjimą, tai 
Stasiui dingtelėjo į galvą 
gera mintis.

“Iki telefono jiems reikia 
mažiausia 2 kilometrus ei
ti. Dar nepriėjo?

— Reikia nutraukti tele
fono vielas, kad nespėtų 
perspėti Panevėžio. Juk 
traukinys dar neišėjęs. Jei 
prieš traukinio išėjimą Pa
nevėžio neperspės — mes 
laimėsim.

— Bet kaip? Juk mes 
nieko daugiau neturim, iš
skyrus virvės gabalą.

Į tai nieko neatsakyda
mas, Stasys paėmė tą patį 
akmenį, kuriuo nudėjo du 
vokiečius, įdėjo jį į mažą 
maišelį, kuriame jis visuo
met nešiodavo duoną, vik
riai užrišo jį ir pririšo prie 
virvės galo. Laikydamas už 
kito virvės galo, permetė 
akmenį per telefono vielas. 
Akmuo apsisuko aplink vie
las net du kartus.

— Dabar timptelėkim, — 
šūktelėjo Stasys.

Belaisvis vokietis net išsi
žiojo, kad visos vielos prie 
telefono stulpo nutrūko, lyg 
perkirstos. * * *

— Alio! Alio! Duokit Pa
nevėžį, duokit Panevėžį! 
Alio!

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
vos konferencija reiškianti 
tiek, kad mes “stovime nau
jo Miuncheno šešėlyj: Ru
sija pasiėmė Vokietijos ro
lę...” Rusija pasiimsianti 
Suomiją, eisianti ir pasi
grobsianti Balkanus ir taip 
toliau, ir taip toliau.

Pakštas eina ir dar sykį 
pakartoja visus pirmesnius 
savo ir kitų bjaurius melus, 
kad būk bolševikai buvępa- 
simoję lietuvius išvežti iš 
Lietuvos, kad' tarybinė vy
riausybė sulikvidavus lietu
vių spaudą ir tt. Tie melai 
jau visiems žinomi, todėl 
netenka į juos atsakinėti.

LIETUVOS IŠGAMAS 
LAUKIA KORONĖ

Pakštas, žinoma, visai ne
atsiklausęs jų nuomonės, 
kalba visų Lietuvos žmonių 
vardu. Jis už kiekviena at
sako ir žino, ką kas darytų 
arba darys. O jis mus už
tikrina, kad dabar “ramiai 
gyveną ir niekur nebėgą” 
Baltijos kraštų žmonės po 
nacių kurka, apleistų savo 
kraštus ir bėgtų, jeigu Rau
donoji Armija iš tų kraštų 
išvytų vokiečius. Visų Bal
tijos kraštų girdi, visi “sep
tyni milijonai norėtų kur 
nors pabėgti. Bet kur?” 
Ot, tame ir bėda, pasak 
Pakšto. Berlyne nebebus

nimas. Bėgs ir tie buvusieji 
sovietiško seimo nariai su 
savo šeimomis, nes jie ati
dengė Sovietų apgaulę ir 
suktybes per 1940 metų lie
pos mėnesio ‘rinkimus’. 
Begs daugelis patriotų, nes 
jie žino savo draugų liki
mą Sibire.”

Tai ir viskas. Vadinasi, 
Pakštas aukščiau mela
vo, kai sakė, kad bėgs iš 
Lietuvos visi žmonės, visi 
trys milijonai. Labai svar
bu, kad jis prie norinčių 
bėgti nepriskaito nei dar
bininkų nei valstiečių. O 
darbininkai ir valstiečiai 
kartu sudaro daugiau, kaip 
95 nuoš. Lietuvos žmonių. 
Vadinasi, pats Pakštas pri
pažįsta, kad norės bėgti 
nuo tarybinės santvarkos 
tiktai mažytė mažuma.

Bet kas per vieni ir tie 
Pakšto įvardintieji sutvėri
mai? Pirmiausia tie, kurie 
dalyvavo 1941 metų birže
lio “tautinėje revoliucijoje 
prieš Sovietus.” Meluoja 
Pakštas, kuomet sako, kad 
jų buvo 650,000. Tai buvpl

JIE RINKS AUKAS IR 
ŠELPS KRIMINALISTUS 
šitaip kalba gyvieji faktai. 

Jie parodo, kad Pakštas ir 
visa ta klika, kuri šiandien 
sudaro bendrą frontą for
moje Amerikos Lietuvių 
Tarybos, galvas guldo tik 
už išgamas ir parsidavėlius 
Hitleriui.

Kaip tik to kriminalisti
nio elemento šelpimui jie 
dabar renka aukas. Pakštas 
sako: 
ruoštis
gelbą rūbais, 
vaistais, šita tragedija bus 
gigantiško masto ir menki 
mūsų fondai negalės tų gy
vybių išgelbėti. Tad reikia 
tinkamai kreipti Ameri
kos Raudon. Kryžiaus ir 
tarptautinių fondų dėmesį.”

“Jau dabar reikia 
suteikti jiems pa- 

maistu ir

Vadinasi, Pakštas ir jo 
klika nežada ruoštis šutei-- 
kiniui pašalpos išlaisvintai 
Lietuvai ir Lietuvos žmo
nėms, kuriems ta pašalpa 
bus labai reikalinga. Jie vi
sai nekalba apie laetuvos 
žmones. Jiems rūpi tiktai 
sau jale niekšų, kurie pa
bėgs iš laisvos Lietuvos. 
Jiems rūpi šelpimas lietu
vių tautos mirtinų priešų.

saujalė paskučiausių, bjau-BANDO IŠNIEKINTI LIE- 
riausių niekšų ir parsidavė- ........................
lių naciams. Tai buvo sau-

TUVOS ŽMONES
Pakštas yra didžiausias

jale nacių agentų, valkatų begėdis. Jis nesidrovi višSi 
ir išgamų. Jau ^šimtus sy- Į atvirai žeminti lietuvių tau

tą, kenkti lietuvių tautos 
reikalui, bile tik pagelbėti 
Hitleriui šiame kare ilgiau 
pasilaikyti. Pavyzdžiui, vi
sos žinios, ateinančios iš 
Lietuvos, parodo, kaip Lie
tuvos žmonės trokšta ir 
laukia išlaisvinimo, kaip 
ten padidėjo ir prasiplėtė 
partizanų kovos, kaip Lie
tuvos žmonės

kiu lietuvių tautos rašyto
jai yra mums nušvietę ir

Hitlerio, nebebus kam pri- parodę, kas per sutvėrimai 
glausti pabėgėlius (kaip įuvo tie Kauno žulikai ir 
priglaudė Smetoną ir kitus' išgamos, kurie birželio mė- 
niekšus). Todėl Pakštas nesį padėjo naciams paimtiniekšus).
reikalauja, kad būtų bent 
jau tiems “lietuviams pabė
gėliams” atiduota Mažoji 
Lietuva. Didžioji Lietuva, 
girdi, jau užtikrintai pri
klausys prie Sovietų Sąjun
gos. Bet su Mažąja Lietu
va, su Klaipėdos kraštu, 
dar esą šiokių tokių abejo
nių. Ir, žinoma, jeigu 
Pakštas, Šimutis, Grigaitis, 
Smetona ir visa ta klika ge
rai paspaus Washingtoną 
ir Londoną, tai jiems ati
duos tą nedidelį kraštą ir 
ten galės, po karo, visa lie
tuvių tauta susikraustyt ir, 
išnaujo pražydėti smetoni
ne kultūra!

Toks dabar yra naujas 
Pakšto planas ir už jį jis 
rekalauja visus Amerikos 
lietuvius kovoti.

Tas nesvarbu.
tas, kad pats Pakštas, savo 
desperacijoje, palieja barš
čius ir pasako, kokius Lie
tuvos gyventojus jis turi 
mintyje, kokie iš ten norės 
pabėgti ir kokius Amerikos 
Lietuvių Taryba yra pasi
ruošus šelpti ir globoti. 
Pakštas sako:

“Pabėgimas labiausia rū
pės tiems, kurie ir kurių 
gimines dalyvavo sėkmin
goj tautinėje revoliucijoje 
prieš Sovietus 1941 metų 
birželyje. Jie gali būti pir
miausia likviduoti ir jų 
skaičius gali siekti arti 
650,000 žmonių. Stengsis 
pabėgti inteligentija ir jau-

Svarbu

Jau visa valanda, kai su
sijaudinusi Rokiškio ko
mendantūra negalėjo prisi
šaukti Panevėžio, pranešti 
apie gręsiančią traukinio 
katastrofą.

O šią minutę, išėjęs iš 
Panevėžio vokiečių į frontą 
pasiųstas ešelonas, pukšė
damas artinosi prie tos vie
tos, kur mūsų trys drau
gai paruošė jam “dovaną” 
—5 kg. tolo.

Nusitempę į mišką vokie
tį “liežuvį”, draugai nak
ties tyloje išgirdo baisų 
sprogimą — tai vokiečių e- 
šelonas išlėkė į padanges.

Irena Povilavičiūte.

Kauną ir pavergti Lietuvą. 
Sutinkame, kad tie krimi
nalistai, tie lietuvių tautos 
žudytojai, tie naciu pastum
dėliai ir agentai, kurie su- 
spėsjr galės, norės nešdin- jungtinių Tautų jėgų pasi-

džiaugiasi
tis iš Lietuvos. Bet kur jie 
nabėgs ir pasislėps? Mas
kvos konferencija aiškiai 
pasakė, kad tokie krimina
listai. tokie išgamos ir na
ciu įrankiai, niekur nepa
bėgs; jie bus surasti visuo
se pasaulio kampuose ir 
sugrąžinti prieš teismą tų 
žmonių, kuriuos jie kanki
no ir žudė. Taip, Kubiliū
nams ir Germantams nie
kur, o niekur nepavyks pa
sislėpti. Neišgelbės jų Pak
štas, neišgelbės jų visas 
smetonininkų, klerikalų ir 
menševiku piktasis bendras 
frontas. Jie. turės užmokėti 
už visas savo papildytas 
kriminalystes prieš lietuvių 
tautą, prieš Lietuvą.

Kas daugiau bėgs? Gir
di, inteligentija ir jauni
mas. Kokia inteligentija ir 
koks jaunimas? Užtikrina
me, kad ta inteligentija, ku
ri nėra parsidavus hitleri
ninkams, kuri nėra susidė
jus su kvislinginiais nevi
donais, nenorės bėgti. Lietu
vos geriausi rašytojai ir po
etai, kurie pasitraukė So
vietų Sąjungos gilumon, 
puikiai parodė gražiais sa
vo tautai ir kraštui dar
bais, kad Lietuvos inteli
gentijos milžiniška daugu
ma buvo ir tebėra griežti 
naciu priešai, kad jie nuo
širdžiausiai darbavosi nau
jajam Lietuvos gyvenime po 
pabėgimo Smetonos į Ber- 
lyną.

Arba Lietuvos jaunimas. 
Kodėl jis bėgs? Argi tūk
stančiai ir tūkstančiai lie
tuvių jaunuolių, kūne su
daro Raudonosios Armijos 
lietuviškuosius pulkus ir 
taip didvyriškai muša vo
kiečius, dar neįrodė, jog 
Lietuvos jaunimas laukia 
savo krašto išlaisvinimo ir 
pasiryžęs išskėstomis ran
komis pasitikti Raudonąją 
Armiją?

sekimais įvairiuose fron
tuose, ypatingai pasiseki
mais Raudon. Armijos, ku
rios eilėse randasi tūkstan
čiai geriausių ir drąsiausių 
lietuvių tautos sūnų, bet šis 
begėdis, šis Pakštas drįsta 
ve ką svietui tvirtinti: “To
dėl ir ateina iš Lietuvos ži
nių apie baisiausią gyvento
jų desperaciją, artėjant ru
sų kariuomenei prie Lietu
vos sienų.”

Tai bjaurus melas. Tai 
tiesioginis p a n i e kinimas 
Lietuvos žmonių. Tai pasta
tymas Lietuvos žmonių to
kioj pozicijoje, jog atrodo, 
kad jie nelaukia Jungtinių 
Tautų laimėjimo, jog jie bi
jo to laimėjimo, jog jie yra 
ištikimi okupantams ir no
ri, kad tie okupantai amži
nai pasiliktų Lietuvoje.

Aišku, kad tos Pakšto “iš 
Lietuvos žinios” yra Goeb- 
belso agentūros atsiųstos 
žinios. Tai dar vienas įro
dymas, kad tarybininkai te
bepalaiko- ryšius su Berly
nu. Aišku, tas pronaciškas 
žinias jie gauna iš Berly
no vienokiais ar kitokiais 
keliais, o iš niekur kitur. 
Niekados niekur joks Jung
tinių Tautų žinių šaltinis 
nėra paskelbęs tokių žinių 
iš Lietuvos arba kurio kito-
Baltijos krašto.

Vokietija Turės Apmokėt 
Už Bet Kokią Pašalpą

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinių Tautų konferen
cija pokariniais Maisto ir 
Atsteigimo reikalais (UN- 
RRA) dauguma balsų nu
tarė, jog po karo bus reika
laujama pilno apmokėjimo 
už bet kokią pašalpą-, kurią 
vokiečiai gautų iš Jungtinių 
Tautų per Šią organizaciją.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

DRG. D. M. ŠOLOMSKO MARŠRUTAS 
MASSACHUSETTS VALSTIJOJE

Mass, ir Apylinkės Lietuvių 
Komitetas rengia visą eilę la
bai svarbių prakalbų. Kalbės 
D. M. šolomskas. žemiau tel
pa prakalbų surašąs, kurios, 
kur ir kada įvyks.

Philadelphia, Pa.

(Tąsa)
Mes sustojimo vieta pasirinkom vie

ną betono rūsį, į kurį iš oro veda laip
teliai. Įėjimas dengiamas dar ypatingos 
betono sienos.

Dabar imamės didelės veiklos. Vėl tu
rime progos ne tik su kojomis, bet ir iš 
visos jėgos pasiraityti. Ir tokia proga 
mes tikrai pasinaudosime. Mūsų būtis 
nepavydėtina. Bet tik, gyvename. Ji yra 
tik tiek tegalima, kiek ilgai dar yra pa
kenčiama. Juk nieko kito mums nelieka, 
kaip tik kūnu rūpintis. Taip realiu būti, 
jog kartais man net baisu darosi, kai 
blykstelia mintis apie ankstesnįjį laiką, 
prieš karą, mano gaivoje užklydusi. Ta
čiau ji ilgiau irgi nepasilieka.

Mes savo būtį turime taip lengvai 
vaizduotis, kiek tat yra galima. Dėlto 
mes kiekvieną progą taip išnaudojame, 
kad tiesiog netektų mintimis susidurti 
su tom beprotiškom baisybėm. Nieko ki
ta negalime, nes esam į tai įsitraukę. 
Drauge su dideliu uolumu mes stengia
mės susidaryti idiliją valgio ir, žinoma, 
miego pavidalu.

Pirmiausia rūsį išklojami pašoniais, 
kuriuos atvelkame iš trobų. Nors kartą 
ir kareivio pasturgalis minkštai atsi
rems. Tiktai vidury ruimo paliekam tuš
čios vietos. Dar pasirūpiname apklo
tais ir duknom, puikiais minkštais daik
tais. Šio visko sodžiuje kiek tik nori. 
Albertas ir aš suradome sudedamąją 
raudonmedžio lovą su mėlyno šilko pa
stoge, išvedžiota nėriniais. Prakaituo- 
jam, kaip jaučiai, ją vilkdami, betgi ne
galime tuo patogumu nepasinaudoti, y- 
pačiai, kai per keletą dienų ji gali būti 
sudaužyta.

Katas' ir aš einam žvalgydamies po 
namus. Per trumpą laiką jau mes turi
me tuziną kiaušinių ir porą svarų gana 
gero sviesto. Staiga troboj supyškėjo ir 
pro mus koks metras iš vienos sienos 
kiaurai kitos prašvilpia geležinė kros
nis. Dvi skylės. Krosnį iš gretimų namų 
išdaužė granata.

— Rupūžės, — parodo dantis Katas ir 
mes žvejojam toliau.

Netikėtai pastatom ausis ir sprunkam 
pro duris. Beregint stovim kaip užbur
ti: vienam mažam tvartely lindi du gyvi 
paršai. Prasitrinam akis ir atsargiai vėl 
žiūrim: iš tikrųjų jų čia dar esama. Be 
abejo, tuoj juos pasigaunam. Dvi geros 
kiaulytės.

Tai bus puikus valgis. Kokia penkias
dešimt žingsnių nuo mūsų pastogės riok- 
so namai, kuriuos būta karininkų būsti
nės. Čia virtuvėj radome puikų židinį su 
dviem vietom ir spirgintuvių, puodų ir 
katilų. Visko čia yra, dargi visa krūva 
smulkiai sukapotų malkų stoginėj — toj 
tikroj pasakų trobelėj.

Du vyrai jau anksti rytą išėjo į lauką 
pasikasti bulvių, pasirauti morkų ir pa
siraškyti žirnių. Mums yra tiek tie kon
servai iš maisto sandėlio įgrisę, kad tie
siog spiauti į juos noris. Mes norime 
naujų dalykų. Valgomam kambary jau 
’guli dvi kopūstų galvos.

Paršai jau paskersti, čia jau Katas 
apsidirbo. Prie kepsnio mes dar norime 
išsikepti bulvinių blynų. Bet nerandame 
niekur trintuvės. Tačiau išrandame bū
dą: skardos dangtely su vinim iškertam 
daug skylių ir turim sau trintuvę. Trys 
vyrai užsimauna pirštines, kad pirštų 
nenutrintų, kiti du skuta bulves, ir tat 
vyksta sparčiai.

Kaas triūsia apie paršus, morkas, žir
nius ir kopūstus. Į kopūstus jis dar įpi
la baltos sunkos.

Aš kepu blynus ir kas kartas vis po 
keturius. Spirgintuvę taip sukteliu, jog 
blynai apsiverčia ore ir kepu kitą pusę. 
Dešimt minučių ir iškepta. Paršai kepa
mi nesupiaustyti. Visi apstoję židinį ne
lyginant aukurą, altorių.

Tuo tarpu į svečius ateina du radio- 
telegrafininkai, kuriuos iš mandagumo 
pakviečiame valgyti. Jie sėdi kambary, 
kuriam yra fortepijonas. Vienas skam
bina, kitas dainuoja. Jis dainuoja jaus
mingai ir saksų tarme. Nors ir turim 
čia puikios gamybos prie židinio, vis dėl
to dainos mus žavi ir mes klausomės.

Palengva pastebim, kad mums bus 
karšta. Iš skrajojamų pūslių priešas įžiū
rėjo rūkstant iš mūs kamino dūmus ir

pradėjo šaudyti. Prakeiktos tos smul
kios skeveldros: jos taip mažas skyles 
pramuša ir dar taip toli ir žemai le
kia. Vis arčiau jos švilpia aplink mus, 
bet dėl to valgio taip palikti nenorėtume. 
Netikėliai visai patrako. Keletas ske
veldrų įzvimbia pro virtuvės langą. Su 
kepsniu greit apsidirbsime. Tačiau su 
blynais bus jau sunkiau. Sviediniai 
sprogsta taip tankiai, jog vis dažniau ir 
dažniau skeveldros sminga į namų sieną 
ir lekia pro langus. Kiekvieną kartą, kai 
tik išgirstu atūžiant sviedinį, sugriebiu 
spirgintuvę ir blynus ir susirietęs sprun
ku į palangę pamūrėm Tučtuojau vėl at
sikeliu ir kepu toliau.

Saksai paliovė skambinę — viena ske
veldra įlėkė į fortepijoną. Jau mes apsi- 
ruošę ir palengva atsitraukiame. Po se
kančio sprogimo du vyrai su puodais 
gaminių perbėga penkiasdešimt metrų 
tarpą ligi mūs būsto. Matom kaip jie 
pasislėpė.

(Bus daugiau)

S Y P SENOS
KAM KALĖDOS, O MAN BĖDOS

(Gal todėl, kad aš—poetas?)
Neužilgo bus Kalėdos
Ir ateis Naujieji Metai, — 
Kam džiaugsmai, o man tik bėdos, 
Nes jau baigia plyšti batai...

Jau pilna plyšių sermėga, 
Ir bėdų turiu be galo; 
Naktimis net neužmiegu, 
Kad vis trūksta kapitalo!

Dainos mano gal čia kaltos, 
Dainos—darbas veik už dyką, — 
Dainos, dainos.... Ko jos vertos? 
Daugeliui gal — nei skatiko!

Per Kalėdas gerkit vyną, 
Valgykit skaniai vištieną; 
Aš kramtysiu seną blyną, 
Susitraukęs palei sieną.

Šalta bus maniškėj grįčioj, 
Vėjas šoks viduj kazoką;
Kaip gi ne? — Jei šaltis tyčia 
Dar labiau tada pašoka!

Bet tas jums juk neapeina;
Kam apeina kito bėdos!
Mesk į pečių mano dainą, — 
Kad šiltesnės būt Kalėdos!

Atliktas Kriukis

REDAKTORIUS BĖDOJE
(Anais Kauno laikraščių laikais)

Zeceriai ir “bosas” keikia, — 
Rankraščių dar daug jiems reikia,

Bet redaktorius bėdoje:
Kipšas kaž-ką jam nujojo.

Trūksta žinių, straipsnio, juoko, — 
Medžiagos dar dikčiai stoka,

Ir redaktorius čia gyvas,
Bet nėr rašto—tiesiog dyvas!

Gal jam popieros pritrūko?
Gal neturi jis paišiuko?

Gal prarado plunksną savo?
Gal juodylo jis negavo?

— Ne! — redaktorius atsako, — 
Plunksnos dar pamest neteko,

Popieros — perdaug ant stalo,
Ir juodylui dar nėr galo.

Nieks to visko nenujojo,
Ir jis pats jų nenaudoja.

Kas gi tokio ypatingo
Tam redaktoriui čia dingo?

Zecerių būrys apstoję,
Suka galvas, bėdavoja,

Ir negali nieks atspėti, —
Kuo galėtų jie padėti.

Staiga tik visi nustebo:
“Rankraščių” jau pluoštai kabo —

Negalvoti, nerašyti,
Bet vos spėja juos statyti!

O redaktorius tuo tarpu,
Kaip siuvėjas — tiktai karpo, —

Karpo laikraščius iš Kauno
Ir spaustuvėn tiesiai “šauna”.

Sako, “biesas koks dvikojis, 
Buvo žirkles man nujojęs!

O be žirklių — kaip be rankų, —
Medžiaga visai išsenka!”

Atliktas Kriukis

D. M. ŠOLOMSKAS
I

Lowell, Mass., gruodžio 4 
d. Piliečių Kliube. Pradžia 
7:30 vai. vak.

So. Boston, Mass., Munici- 
palej Svetainėj, ant E. Broad
way, gruodžio 5 d., 2 vai. die
ną, įvyks puikus koncertas, 
kurį pildys žymiausias Ameri
kos Lietuvių dainininkas, teno
ras Aleksandras Vasiliauskas, 
Harmonijos Grupė, vadovystėj 
II. Žukauskaitės ir kalbės D. 
M. šolomskas.

Montello, Mass., gruodžio 
5-tą, 7-tą valandą vakare, Lie
tuvių Tautiškam Name.

Bridgewater, Mass., Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje, 
gruodžio 11 d., 7 vai. vak.

Norwood, Mass., gruodžio

12 d., Lietuvių Svetainėje, 2 
vai. dieną, įvyks puikus kon
certas, kurį pildys Norwood© 
Vyrų Grupė. Taipgi dalyvaus 
R. Barris.

Stoughton, Mass., gruodžio 
12-tą, vakare, Lietuvių Tautiš
kame Name, įvyks šaunus 
koncertas, kurį pildys Nor
wood© Vyrų Grupė ir armo- 
nistas PJ. Barris.

Šio maršruto tikslas: sukel
ti pinigų dėl Suvienytų Tautų 
Kato Fondo ir prisirengti prie 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių. Suvažiavimo, kuris įvyks 
gruodžio 18 ir 19, Brooklyne. 
Todėl visų kolonijų veikėjų 
privalumas smarkiai darbuo
tis, kad gerai išgarsinti savo 
kolonijos parengimus ir kad 
padarius nemažai naudos dėl 
Suvienytų Tautų Karo Fondo 
ir dėl abelno judėjimo prieš 
fašizmą.

Aukas, surinktas siųskit ko
miteto sekretoriui, J. Grybas, 
.1190 Washington St., Nor
wood, Mass., bet čekius arba 
Money Orders išrašykite J. 
M. Lukas vardu. Jei Money 
Orders pirksit, tai žymėkit 
Worcester, tai nebus keblu
mų iškeitimui. Kviečiame prie 
energingo darbavimosi visų 
kolonijų veikėjus ir veikėjas.

Mass, ir Ap. Liet. 
Komiteto Sekretorius 
John Grybas, 
1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

Užkvietimas
Lietuvių Moterų Kliubas nu

tarė surengti smagų vakarėlį 
su šokiais, koncertine progra
ma ir skaniais užkandžiais. 
Įvyks nedėlioję, gruodžio 12 
dieną, 5 vai. vakare, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave.

Vakarėlis rengiamas para
mai lietuvių raudonarmiečių, 
kurie taip didvyriškai kovoja 
prieš fašizmą, kad tiems kovo
tojams pasiuntus reikmenų 
pundeliais. Komisija užtikrina 
visus, kad būsite aprūpinti ir 
patenkinti. Prašome visus ir 
visas atsilankyti ir savo pažįs
tamus atsivesti.

Nutarėme ir vėl me*gsti sve- 
derius. Per vasarą susirinki
mai ir veikimas buvo apsilpęs, 
mat, kelios draugės buvo rim
tai susirgę. Finansų sekretorė 
E. Mettas turėjo operaciją ir 
per tūlą laiką negalėjo lankyti 
susirinkimų. Organizatorė P. 
Walantiene taip pat turėjo 
operaciją ir dabar dar ran
dasi po gydytojo priežiūra.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

& lūs ir krajavus 
r sudarau su ame- 
Mį rikoniškais. Rel- 
|j kalui esant ir 
sį padidinu tokio 
| dydžio, kokio pa- 
■ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 8-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTABT 
PUBLIC

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

1 raktyrius 
(VALGYKLA IR ALIN®» 
Rhelngold Extra Dry Alui* 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinei* 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

luozas Zeidat 
^■▼ininkiu

411 Grand St Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue ;

Opposite Forest Parkway j
WOODHAVEN, N. Y. !

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1188

TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

MATTHEW P. BAEEAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRARORIUS
Liūdesio valandoj krelpkltčs pas .mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI HįOPLYCIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Svederių mezgėjos irgi buvo 
paėmę po keletą savaičių po
ilsio, bet dabar vėl pradėsime 
tą svarbų darbą.

Vilnų nupirkimo komisija 
nusiskundė, kad pritrūko jų ir 
neturi pinigų nupirkimui, nes 
iždas ištuštėjo. Ir štai tuojau 
draugės suaukavo $17, auka
vo sekamai: Po $2 aukavo: J. 
Shapran ir D. Mukulienė. Po 
$1: E. Mattas, Lamsargienė, 
Žilinskienė, Yocienė, N. Gri- 
ciunienė, Lukienė, O. Kušlei- 
kienė, Akulastienė, Merkienė, 
Tureikienė, Kaspariūnienė, J. 
Šmitienė ir Sam Kavalčiuk. 
K aval či u k yra rusas, bet jis 
labai dažnai aukoja lietuvių 
moterims ant vilnų. Reiškia, 
pradžiai pinigų vilnoms jau 
turime.

J. Shapran.

BE 100% 
WITH YOUR

iinwSMiis

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
grynai, g e r iausiij 
bravorų alus ir 
šlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te susipažinti

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambaryi- 
u ž ė j i m u i gru
pėms Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai 
(ipTią iki vfllai

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterto stoties. Tel. EVergreen 4-950>*

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlyme 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pak) 
Limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis da» 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą Ir mes duosime 
Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

soar

CHARLES J. ROMAN

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi* 
me modemišką patarna
vimą, Patogiai ir gražiai 
modemiškai Įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefoną* Poplar <110

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Montello, Mass.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

J. Kazlauskas, Hartford
V. J. Stankus, Easton ..............
V. Smalstienė, Royal Oak 
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD 136 kp. Harrison-

Keamy .................................
J. Mockaitis, Bridgeport ..........
Geo. Shimaitis, Montello ...........
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........
ALDLD 50 kp., Rochester .........
P. Bečis, Great Neck ..............
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
Frank Wilkas, Wilmerding 
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
J. Urbonas, Pittsburgh ............
A. Tamošiūnas, Hudson ........
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlekaitis, Scranton ............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Bimba-R. Aučius, Paterson 
M. Smitravičienė, Detroit ........
J. Žilinskas, Lewiston ................

Šlajus, Chester ......................
Blažonis, Lowell ....................
Mikolaitis, Baltimore ...........
Margaitis, Windsor ..............

633 j A. J. Navikas, Haverhill
613 i V. Padgalskas, Mexico .
602 I A. Gudzin, Schenectary .
530 S.

J.

P.

K.

508 
489 
467 
448
403 
362 
338 
325
295
290
260
250
255
247
233
226
224
217
198
191
176
168
156

Puidokas, Rumford ..............
Grybas, Norwood ..................

A. P. Dambrauskas, Haverhill ..
O. Kalakauskienė, Brooklyn ....

Kalvelis, Bridgewater ..........
Kupstas, E. St. Louis .........
S. Kasparas, Wilkes-Barre - 
Valinchus, Pittston ..............
Matačiunas, Paterson ...........
Shaltys, Rockford ................
Simutis, Nashua ..................
Urba, Easton ......................
Kisielius, McKees Rock .....

P. J. Martin, Pittsburgh ...........
K. Abekienė, Chicago ..............
Ch. Legunas, Springfield ...........

VenskeviČienė, Cambridge ..
Arison, Stratford .................
Kalvaitienė, Maspeth ............
Stakoff, Brooklyn ................

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................
P. Buknys, Brooklyn ..................
V. Tauras-R. židžiunas .............

A.
C.

S.
J.
M.

A.
R.
M.

156
144
143
140 
134 
130 
122
108
104

85
81
78
78
72
66
60
52
52
52
52
26

. 26
16

160
126
28

Jau Pilėnas pralaimėjo pirmą vietą. Dabar pirmoj 
vietoj stovi A. Kazakevičius ir K. Žukauskienė. Jie 
prisiuntė du naujus skaitytojus ir didelį pluoštą atnau
jinimų. Bet kažin, ar ilgai jie laikysis pirmoj vietoj? 
Stripeika vis grąsina, kad jiedu su Kudirka įeis į pir
mą vietą ir laikysis ten iki vajaus pabaigos. Jiedu pri
siuntė tris naujus skaitytojus.

Mūsų vajininkės M. Svinkūnienė — M. Meisonienė 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Jos 
taipgi žada būti laimėtojos šiame vajuje.

ALDLD Moterų Kuopa iš Binghamtono jau laimėto
jų skyriuje. Drg. Navalinskienė prisiuntė du naujus 
skaitytojus ir A. Mačiukienė — naują skaitytoją. Tai 
gražus darbas.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pakilo 
punktais: P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.; ALDLD 2 kp. 
So. Boston, Mass.; V. J. Stankus, Easton, Pa.; P. Be
eis, Great Neck, N. Y.; Frank Wilkas, Wilmerding, 
Pa.; J. Bimba-R. Aučius, Paterson, N. J.; P. Šlajus, 
Chester, Pa.; J. Kalvelis, Bridge water, Mass.; J. Simu
tis, Nashua, N. H.

J. Kazlauskas, Hartford, Conn., prisiuntė naują pre
numeratą.

Millie Barnett, iš Hartford, Conn., prisiuntė naują 
skaitytoją. Ji užrašė savo sesutei dienraštį Laisvę. Tai 
gražus pavyzdys kitiems skaitytojams pasekti. Užra
šykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo giminėms 
ar pažįstamiems.

Laisves Administracija.

Baltimore, Md.Illi I
nacių militarinę mašinų rytų 
fronte...”

Masinis Susirinkimas Paminė
jimui 26-šių Metų Sovietų Są
jungos Gyvavimo ir 10 Metų 
Sovietų Sąjungos Pripažinimo

Masinis susirinkimas įvyko 
ketvirtadieni,* lapkr. 18 d., 
Lyric Teatre. Mitingą suruošė 
Council of American-Soviet 
Friendship. Atstovų dalyvavo 
daug nuo visokių organizacijų 
ir kitų įstaigų.

Kalbėtojų buvo daug, bet, 
žinoma, ne visi gavo progą 
kalbėti, nes tai būtų užėmę 
visą naktį, čia suminėsiu tik 
kelis:

Miesto majoras R. McKel- 
din, pirmininkavo; Dr. H. C. 
Lancaster 
Kalbėtojais 
C. Harold;
Connell; I.
Kaplan, pirmininkas Amerikos 
žydų Kongreso;
Amerikos 
atstovas; 
atstovas; 
ležinkelio

Taipgi kalbėjo komandie- 
rius Nikolai A. Skriagin, pa- 
gelbininkas (naval attache) 
Sovietų Sąjungos Ambasados.

Dr. Kaplan savo kalboje sa
kė: “Dar vis yra ignorantų ir 
nesusipratėlių Amerikoj, dar 
vis mos toli nuo atsiekime ly
gybės rasinio klausimo. . .”

Kiti kalbėtojai sakė įdo
mias ir reikšmingas kalbas.

Buvo ir teatrališka progra
ma, rodė judį Alexander Skla- 
revski, skambino pianu, buvo 
ir dainų programa. Rusų Cho
ras dainavo kelias dainas, po 
vadovybe Anatole 1. Groshoff.

Vitkus.

Mūsų Veikimas
Prasidėjus žiemos sezonui 

prasidėjo ir naujas veikimas. 
Choriečiai jau turėjome pir
mas ir geras repeticijas. Tie
sa, į pirmas neperdaugiausiai 
narių atsilankė, bet tikimės, 
kad toliau bus geriau. Mes 
kviečiame visus narius lanky
tis, nes visi gerai žinome, kad 
mūsų narių dalis tarnauja Dė
dei Šamui, tai mes, pasilikę, 
turime atlikti jų darbą, kad ir 
seni, bet turime dainuoti su 
nauja energija, nes daug bus 
parengimų. Rengiamos prakal
bos, ten choras yra reikalin
gas, kad pagražinti programą.

Prakalbos yra rengiamos 
nedėlioj, gruodžio 5 dieną, 
kalbės D. M. šolomskas, tai ir 
choras turi būti pasirengęs da
lyvauti. Tai choriečiai turi 
lankyti praktikas ir mokytis.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo komiteto, kuris šau
kia suvažiavimą gruodžio 18- 
19 dd. Brooklyne. Laiškas pri
imtas ir delegate išrinkta Flo
rence Rupkeliutė, kuri daly
vaus kartu su kitais mūsų apy
linkės delegatais. Tai veikli 
jaunuolė, jos tėvelis ir motinė
lė myli progresyvį veikimą, 
yra dienraščio skaitytojai, tai 
ir jų dukrelė myli veikimą, 
ypatingai chorą. O jaunuolių 
reikia kuo daugiau prie mūsų 
veikimo.

Ir kitos organizacijos jau iš
rinko arba renka delegatus į 
šį suvažiavimą. Lietuvių Tau
tiškas Namas išrinko gerbia
mą Franą Stripinį, kuris gerai 
žinomas mūsų tarpe per dau
gelį metų. Literatūros Draugi
jos 6 kuopa išrinko S. Baro
ną, kuris daug veikia progre
syvių dirvoj. LDS 67 kp. iš
rinko pirmininką, kuris daug 
ir nenuilstančiai dirba. Bosto
ne, LDS 1-mo Apskr. konfe
rencijoj, lapkr. 21 d., taipgi iš
rinko drg. W. Yurkevičių. 
Mūsų delegatai yra ‘pasiryžę 
padėti, kiek tik galima, suva
žiavimui, kad padėjus karą iš
laimėt! su mažiau aukų ir pa
dėjus išlaisvinti Lietuvą, o ka
da ji bus išlaisvinta, kad pa
dėjus ją atstatyti ir neleidus 
Smetonai ir jo klikai vėl kan
kinti Lietuvos žmones.

Montello Moterų Kliubas iš
rinko gerb. Stigienę, girdėjau, 
kad ji atstovaus dvi dideles 
draugijas, tai yra, Moterų 
Kliubą ir Birutos Draugiją, tai 
nenuilstanti mūsų veikėja,

kaip vietos organizacijose, 
taip ir suvažiavimuose.

Reiškia, Montello lietuviai 
nuoširdžiai rengiasi į Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
kad padėjus mūsų broliams, 
seserims, tėvams ir giminėms 
Lietuvoje, kad padėjus Jung
tinėms Tautoms išlaimėti ką
rą.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

.(X)

W. Yurkevicius.

London. — Neoficialiai 
pranešama, jog naciai siun
čia savo pasius pas popie
žių, kad jis šauktų Talki
ninkus taikytis su vokie
čiais.

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ 

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(^5)

EVERYBODY^
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

santvarka buvo įsteigta gin
kluoto perversmo keliu ir bu
vo palaikoma teroru bei žmo
nių laisvės suvaržymu.”

Todėl jos esančios priešin
gos smetoninės santvarkos su
grąžinimui Lietuvon.

Bet tai grynas melas ir pik
ta veidmainystė. Jeigu Grigai
tis priešingas smetonizmui, tai 
kodėl jis sudarė bendrą fron
tą su Smetona ir smetoninin- 
kais ir pasirašė kontraktą? 
Pasirašė kontraktą, kad išvien 
darbuosis, išvien rinks pinigus.

Gi Smetona ir jo klika per 
Dirvą ir per savo agentus ža- 
deikį ir Daužvardį, atvirai ir 
aiškiai pareiškė, kad jų tiks
las sugrąžinti Smetoną ant 
sosto ir atsteigti smetoninę 
santvarką.

Nejaugi Naujienos tikisi to
li nuvažiuoti su šita dvivei
diška, apgavinga politika?

Nejaugi visi — ne tik men
ševikai, bet ir klerikalai su 
sandariečiais, kurie suėjo į 
bendrą frontą su Smetonos 
šaika — mano pajėgsią ilgai 
apgaudinėti ir išnaudoti savo 
nelaimingus pasekėjus?

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

atidarė mitingą, 
buvo sekami: R. 
lt. col. R. C. O’- 
H. Kohn; dr. L.

Pittsburgh, Pa.

Sovietai Per Dieną
Atvadavo Apie 200

Aptvirtinty Viety

F. C. Ellis, 
Darbo Federacijos 

James Drury, CIO 
Charles Mitzel, ge- 

unijų atstovas; C.
C. Grant, Dean of Morgan 
College; Miss Eve Budd, Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship; Ifwin 
Eliot, žinių redaktorius nuo 
WFBR radio stoties; senato
rius C. Pepper iš Floridos.

Senatorius Pepper sakė se
kamai: “Maskvos konferenci
jos pasisekimas pilnai įrodo 
karo laimėjimą. . . Sovietų Są
junga dabar tapo milžinišku 
piliorium pasaulyje, ant kurio 
mes turėsime atbudavoti su
griautą ir nuteriotą pasau
lį. . .” Toliaus senatorius Pep
per sakė: “Be Sov. Sąjungos, 
Jungtinės Tautos negalėtų lai
mėti karo, nei palaikyti taikos. 
Sovietų Sąjunga išgelbėjo mi- 
lionus Amerikos gyvybių, su
laikydama ir brukdama atgal

Klaidos Pataisymas
Dienraštyje Laisvėj iš lap

kričio ŽO dienos įvyko nema
loni klaida aprašant spalių 31 
d. parengimų, kuriame rinkta 
aukos dviejų ambulansų nu
pirkimui. Drg. Kaz. Bagužas 
aukavo $5, gi jo vardas netil
po greta su kitais. Tai mano 
klaida, atsiprašau drg. K. Ba- 
gužo, kuris taip nuoširdžiai 
parėmė, o tada vardas nebu
vo paskelbtas.

H. Kairys

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST 10TII ST., NEW YORK CITY.

(285)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SUKNELIŲ, KAINUO
JANČIŲ $12.75 IR VIRŠAUS. KREIPKITĖS

IRVING EAGLE
333 WEST 39TII ST., 

New York City.
(281)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

58 W. 23RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 5 P.M. iki 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

AUDĖJAI
Su ar be patyrimo prie Jacquard ant 

4X4 Crompton Knowles Looms
QUEENS TEXTILE MILLS
10-36 46th Ave.. L. I. City.

LILT. Court St. Station,
8th Ave.—Ely Ave. Station

(286)

MERGINOS IR VYRAI
LENGVAS KARINĖS PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c Į VALANDĄ BESIMOKINANT 

Kreipkitės tik tie, kurie norite nuolat dirbt. 
Iš būtinų darbų reikia paliifosavimo pareiš
kimo.

ABOTT FLUORESCENT CO.. INC.
52 W. Houston St., N. Y.

(281)

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL

MATCH THEIR GAU ANfRY 
W’TI* *0l!R C VING

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kremenčugo atvadavo ke
lias aptvirtintas vietoves, o 
į pietų vakarus nuo Dniep- 
ropetrovsko atgriebė 15 
tvirtoviškų gyve namųjų 
vietų.

Visuose frontuose rau
donarmiečiai per dieną už
mušė apie 4,500 hitlerinin
kų ir sudaužė 63 jų tankus.
NACIAI ATMUŠTI NUO 

BRUSILOVO
Du pulkai vokiečių ka

riuomenės su 50 tankų aš
tuonis kartus įnirtusiai ata
kavo sovietines pozicijas 
ties Brusilovu, tarp Žitomi- 
ro ir Kijevo. Raudonarmie
čiai nukovė 800 priešų, o Ii’ 
kusius atmetė atgal iki bu
vusių jų pozicijų.
. Sovietai atmušė visas vo

kiečių atakas ir Korostenio 
srityj (nors naciai gyrėsi, 
būk jie apsupę tą geležin
kelių centrą, į šiaurius nuo 
Žitomiro).

Raudonoji Armija paėmė 
nelaisvėn gana didelį skai
čių nacių į vakarus nuo Go
melio, ties Propoisku ir pie
tiniame Pripiatės balų 
ruožte.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga .....82.00
Kapitonas Fogelis, apysaka ..... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 15c 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................  25c
Duktė Marių, graži apysaka ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ......... 25c
Burykla ir Burtininkas ............  25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ...............................  35c
Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ....................................... 15c
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 25c
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c 
Velniškas Tiltas per Nemuną, 
’ Erodas Boba \ir Duktė Malio-

riaus ......................................... 35c
Praloto Olšausko Darbai ir

Nuopelnas, su paveikslais ..... 20c
Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt. ........................1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdarytą ................................. $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo, 

su paveikslais ...................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystėf 412 pusi......................$3.50

Pilna Geografiją, su paveikslais, 
412 pusi....................................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ........................................ 25c

Kabalas, Zobovos Knygute .......  15c
žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio ................  60
Nervų ir nuo Sutukimo, po ....... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .............  60c
Vyriškumo Pataisymui ..............  85c
Vidurių Liuosuotojas ..................  60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ...............................  85c
Nuo nemalonaus kvapo ............. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės' Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUkAITIS,
384 Deąu St, SjMJUcertwrt, N. y.

PARDAVIMAI
PARDUOKIT SAVO CASH RE

GISTER UŽ CASH PINIGUS 
Augščiuusia cash kaina mokama už National 

Cash Registerius 
Telefonuokite MAvn 4-2517 

JA. 6-5487 ; HA. 9-5250; Hempstead 4164;
PATCHOGUE 394

NATIONAL CASH REGISTER CO. 
312 Atlantic Ave., Brooklyn.

(281)

Prezidentas Už girs 
Biliu Įleidžiantį 

Chinns Amerikon
Washington. — Pirmiau 

kongreso atstovų rūmas, o 
dabar senatas nutarė pa
naikint seną, 60 metų įsta
tymą, kuris užgindavo chi- 
nam įvažiuot į Jungtines 
Valstijas apsigyventi. Šį ta
rimą kongresas padarė pa
gal prez. Roosevelto pasiū
lymą; taigi aišku, jog pre
zidentas pasirašys jį.

Senasis įstatymas už- 
drausdavo duoti ir ameriki
nę pilietybę chinam atei
viam. Dabartinis tarimas 
atšaukia tą uždraudimą.

Chinai bus Amerikon įlei-1 
džiami pagal veikiančius 
kvotos nuošimčius ateiviam 
iš bet kurio krašto. Bet chi- 
nų ateivių kvota maža — 
tik 105 per metus.

Berlyrtas sakė, kad tarp 
nukautų jugoslavų partiza
nų vokiečiai radę it tris an
glų oficierius.

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINSTOM SRITIM

BUS PRIIMAMI ’

NAKTINIAI SIETAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.

ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N.,Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMA] 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJA] 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIRTĘ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖT] ANGLIŠKA)
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOB 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

VYRAI DĖL 
KARINIŲ DARBŲ

Pramoniai, kuri dirba pilną laiką 
taikos ir karo metu.

PRADŽIAI MOKESTI^ 
75c J VALANDĄ

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą laiką. 
Apmokamos šventės ir vakacijos. 

Greiti pakilimai. 
Linksmos darbo sąlygos.

Asmenys iš būtinų veiksmų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą.
KREIPKITĖS I

CLIFTON PAPER 
BOARD CO.

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J.

(286)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. $22 pradžiai. Virš
laikiai, jei pageidaujama. 15 Desbroases St., 

New York, (arti Canal), pirmos lubos.
(285)

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.

16 WEST 28rd ST., N. Y.
(X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas 

z MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C.

Just Off 5th Avenue
(283)

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje 

audimo firmoje. Patyrimas' nereika
lingas. Mes pageidaujame High 
School baigusių, gerai išrodančių, 
apsukrių protiniai.

Tokiom merginom mes siūlome 
darbus mūsų išsiuntimų departmen- 
te, išskirstymui laiškų j skirtingus 
departmentus. Sis darbas ir aplinky
bės yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEL DEPARTMENT
3-čios lubos. 93-95 Franklin St., 

New York City
_____________________ (281)

KNYGŲ APDIIRBIMUI MERGINOS 
Patyrusios, puikiausi uždarbiai, 

nuolatiniu darbas.
TABĄRD PRĘSS CORP., 421 HUDSON ST.

(286)

ŠEIMININKIŲ—PROGA
Atlikti interesingą darbą namuose, kuriuomi 
galima uždirbti $20 j savaitę. Patyrimas ne
reikalingas. Pilnam ar daliai laiko. Būtų 

naudinga mokyti siūti. Box 302, 
20 W. 43rd St., N. Y. City.

f, (282)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upė» 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo paraifi- 
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės j ofisą. Henry Du 
Beis Sons, 17 State St., N. Y. C.

(X)

VYRAI
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 iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės i fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INO.
642 West 30th St.

(X)

PEČKURIAI
Rezidencijinis Viešbutis.

Unijinės algos; vakacijos su alga.
Kreipkitės j Chief Engineer,

HOTEL WESTOVER
253 W. 72nd St., N. Y. C. 

(arti Broadway)
(281)

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.

(X)

AUTO MECHANIKAI
' Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 I SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRS $125 į SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M.
MR. RINDZNER,

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.
Newark, N. J.

BIGELOW 3-4121
(284)

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS 
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti karinius dar
bus ; patyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti pnliuosavimą. Kreipkite* S
E. J. WILLIS CO., 

91 Chambers St., City.
(283)

AUTO MECHANIKAI
Užsidirba geras savaitines algas pas * 

“PACKARD.” vienoje iš pasaulyje inodęrąlį- 
kiausių ir didžiausių taisymo dirbtuvių. 

. GERAI APŠVIESTA IR APŠILDOMA.
GERA PO KARINĖ ATEITIS 

Matykite Mr. L. C. Troise 
PACKARD MOTOR CAR CO. OF N. Y.

11TH AVĖ. IR 54TH ST.
(281)

VYRAI
Stiprūs; krovinių rūmui. Alga $25 iki $28 1
savaitę. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikių.

15 Desbrosses St.. New York, (arti^Capai) 
pirmos lubos.

(28S)
................................................................................  -............................ '......... .. >1111. fui

ŠLIFU OTOJAI
REIKALINGAS PRIE BRASS BANDS 

INSTRUMENTŲ
AMERICAN PLATING CO.,

205 E. 9th ST., CITY
(282)
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New Yorkoj^K^ifcTZJnios
Pavykęs Birutes Ra 

moškaitės Koncertas
Sveikatos Naikinimo 

Girnos
Eugenijus Dainius Par- Be Tikietų Nevažiuoki

vyko Atostogų te Vakarieniauti
Pereitą sekmadienį po pie

tų. New York Timeso Salėje 
įvyko dainininkės B i rūtos Ra
moškaitės rečitalis, koncertas. 
Koncertui dainininkė buvo rū
pestingai pasiruošusi ir dėl to 
jis buvo labai įspūdingas ir 
gražus. Džiaugėsi kiekvienas 
atsilankęs.

Biruta Ramoškaitė dainavo 
italų, vokiečių, amerikiečių ir 
lietuvių kompozitorių kūrinius.

Tai buvo pirmas daininin
kės pasirodymas, taip sakant, 
savystoviai, pačiai vienai New 
Yorko recitale.

Dėl vietos stokos mes čia 
neduosime platesnio daininin
kės Ramoškaitės, kaipo daini
ninkės įvertinimo. Sekamo šeš
tadienio Laisvėje Literatūra ir 
Menas skyriuje 
samesnis apie 
straipsnis; ten, 
duota kai kurių
raščių kritika, įvertinimai. To
dėl prašome skaitytoją tuo 
reikalu skaityti šeštadienio 
Laisvėje.

bus įdėtas iš- 
d aini ninkę 

beje, bus pa
augliškų laik-

Tūli politikieriai ir laikraš
čiai, norėdami pakurstyti ra
sinį pasidalinimą Brooklyne, 
paleido melagingus gandus 
apie kriminalizmo išsiplėtoji- 
mą negrų a pgy Ventoj Brook ly
no sekcijoj. Pasirodė gi, kad 
laužymai įstatymų toj sekci
joje nei kiek ne didesni, kaip 
kitose šio miesto dalyse.

Bet kas Bedford-Stuyvesant 
sekcijoje baisiai pamiršta ir 
apleista, tai gyventojų, svei
kata. Dr. Ernest L. Stebbins 
raportuoja, kad ten tarpe gy
ventojų sifilis ir džiova neap
sakomai išsiplatinę. Pavyz
džiui, palyginus su kitomis 
Brooklyno dalimis, Bedford- 
Stuyvesant sekcijoje džiova 
kasmet nuskina tris sykius 
daugiau žmonių !

Tai tiesiog skandalas. O kas 
kaltas? Kaltas žmonių vargas, 
susikimšimas, stoka sveikatos 
centrų, štai, kuo reikia rūpin
tis ir turėtų susirūpinti mies
to valdžia.

aktyvėjo
Afrikoj, 

jaunuolis

Po kelių mėnesių 
kariškoj tarnyboj, 
Eugenijus Dainius, 
sūnus laisviečių Juozo ir Ge
nės Dainių, pereitą sekmadie
nį parvyko dešimčiai dienų 
atostogų atlankyti tėvus. Par
vyko vežinas daugeliu 
patyrimų 
atminčiai pargabentu 
šimtinių 
banknotų, 
mi net už kelis amerikoniškus 
centus.

ir “dideliu

algeriškų ir 
kurių tūli

n a u.jų 
turtu” 

tėvams 
kitokių 
gauna-

šį šeštadienį įvyksta E. New 
Yorko ir Richmond Hill kuo
pų vakarienė. Kada tikiotus 
pardavinėjome, tai daugelis 
draugų sakė: būsime vakarie
nėj, bet dar anksti tikiėtus 
pirkti. Dabar mes sakome, jau 

i*u I vėlu« Tikietų turime išpardavę 
daugiau, negu mes tikėjomės. 
Todėl, kurie neturite nusipirkę 
tikietų, meldžiamo į vakarie
nę nevažiuoti, nes vietos nė-

Kadetas Ed. Rutkūnas Par- 
vyksta Kalėdų Šventėms

ra.
Varde rengėju, V. Paukštys.

Filmos-Teatrai
Gražus Istorinis Vei 

kalas “Harriet”
pakilus, po su virš dvidešim
ties ilgų sunkių metų jinai pa
siekė ir tą troškimą, kad ga
lėjo įsigyti šilkinę suknelę ; ir, 
pagaliau, kaip ji pagarsėjo ir 
buvo pakviesta Washingtonan 
pas prezidentą, — visa tai ir 
daugiau matysite veikale 
“Harriet.” Pamatymas šio vei
kalo pamokins tiek, kiek per
skaitymas storos knygos apie 
tą be galo svarbų Amerikos 
istorijos laikotarpį.

Apie aktorius netenka daug 
kalbėti, užtenka to, kad jame 
svarbiausią rolę lošia Helen 
Hayes. Jos padėjėjai,—jos vy
ro, profesoriaus Calvin Stowe 
rolėje Pvhys Williams; jos bro
lio Henry Beecher rolėje Car
men Matthews ir kiti 
—yra pirmos klasės 
taipgi, žiūrėdamas į 
mą “Harriet” jautiesi
ir dalyvaująs to laikotarpio 
audrose. A. B.

New Yorke, prie Broadway, 
ant 43rd St., Henry Miller’s 
Teatre jau antri metai lošia
mas veikalas “Harriet.” Vy
riausią veikalo rolę, veikalo 
dydmoterią, vaidina garsioji 
filmų ir teatro mėgėja Helen 
Hayes. Dar pernai norėjau šį 
veikalą pamatyti, bet bevilkin- 
darnas pavėlavau, nes per va
sarą porai mėnesių lošimas bu
vo sulaikytas. Dabar, prasidė
jus naujam sezonui, nuspren
džiau tos progos nebepražiop- 
soti. Ir klaidos nepadariau, 
nes tai veikalas, kurį turėtų 
pamatyti kiekvienas teatro ir 
dramos mylėtojas.

Veikalas “Harriet” yra vie
nas didelis, nepaprastas lapas 
iš šios šalies istorijos. Jisai 
perstato mums Harriet Bee
cher Stowe, autorės garsiosios 
istorinės apysakos “Uncle 
Tom’s Cabin,” šeimyninį gyve
nimą ir visuomeninę veiklą. 
Apie šią moteriškę, apie šią 
istorinę figūrą, galite rasti da
vinių Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugijos pereitų me
tų leidinyje “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai.”

Sakoma, kai Civilinio Karo 
sūkuryje, prezidentas Lincol- 
nas pasikvietė pas save Har
riet Beecher Stowe ir ją pa
matė, tai garsiai visiems ten 
ir jai į akis pasakė: “Tai ši 
mažytė moteriukė, kuri sukū
rė dabartinį karą!” Bet, žino
ma, kai Stowe rašė “Uncle 
Tom’s Cabin,” nei į galvą jai 
neatėjo, jog jos tąs veikalas 
sukels tokią audrą prieš neg
rų vergiją, kad pagaliau baig
sis baisiu civiliniu karu. Ji tik
tai norėjo ir troško parodyti 
Amerikos baltveidžiams žmo
nėms, kaip žiauri, kaip netei
singa, kaip barbariška yra 
vergija, idant jie pasigailėtų 

,-frijų . milijonų nelaimingų ]abai reikalinga šią filmą 
žmonių.

Kaip sunkiai reikėjo Stowe 
grumtis su gyvenimo audro
mis; kaip visa šeima, nebepa- 
kęsdama susikirtimų tarpe 
vergijos šalininkų ir josios 
priešų, turėjo bėgti iš Ohio 
valstijos į rytus; kaip pagaliau 
jinai, motina didžiulės šeimos, 
žmona beveik niekam verto 
profesoriaus, ekonominę naštą 
nešdama ant savo pečių, kaip 
iŠ pasibjaurėjimo vergija, taip 
ekonominio reikalo verčiama, 
griebėsi plunksnos ir sukūrė 
tą istorinį veikalą; kaip pas
kui iŠ tos knygos įplaukoms

vaidylos 
aktoriai 
vaidini- 
gyvenąs

Neseniai Nellie ir Stanley 
Rutkūnai, savininkai Lituanica 
Square Restaurano, 282 Union 
Avė., prie Lituanica Aikštės, 
gavo nuo savo sūnaus kadeto 
Edwardo Rutkūno laišką.

Kadetas Ed. Rutkūnas mo
kinasi Pajūrio Sargybos Ofi- 
cierių Akademijoj (Coast 
Guard Military Academy), 
New London, Conn.

Edwardas mokslu ir milita- 
riu gyvenimu pasitenkinęs ir 
rašo tėvam, kad Kalėdų šven
čių proga parvyksta atostogų. 
Jis čia bus 18 d. gruodžio. Va
dinasi, tuo laiku, kada Brook
lyne ir New Yorke vyks Ame
rikos Demokratinių Lietuvių 
konferencija ir kadetui Ed
ward u i bus progos pasimaty- 
‘i su daugeliu savo draugų ir 
mžįstamų, taipgi kitų lietuvių 

iš apylinkės ir iš toliau jo 
‘.ėvų valgykloje ir gal užmegs- 
ti naujų pažinčių. Mat, minė
ta valgykla yra tik skersai 
■tagg gatvės nuo Am. Pilie

čių Kliubo, kur vyks kelios 
;onferencijos sesijos.

Linkime jaunam 
geriausių pasekmių 
rinktame moksle ir 
linksmo su juo pasimatymo.

Kalbėtojais buvo kunigai ir 
Tysliava. Bluvo kviestas Straz
das kalbėti, bet jo nebuvo.

Tysliavos kalba, kaip ir vi
suomet, buvo klauniška. Jis, 
vaikščiodamas nuo vieno es
trados galo iki kitam, pakel
damas balsą iki užkimimo, ar 
nuleisdamas iki pašnabždu, 
neva ragino publiką aukoti 
N. K. Fondui, bet su rezerva
cijomis. Girdi, jei mos auko
jame, tai visi turi žinoti, kad 
mes aukojame dėl to, kad Lie
tuva būtų nepriklausoma. . . 
nuo rusų. Tysliava nepavydįs 
rusams lieti krauja ir mušti 
vokiečius, bet “Lietuvą palik
ti ramybėje,” ir t.t.

Be minėtų kalbėtojų dar bu
vo Nac. Karo Fondo atstovas 
ir buvo rodoma NKF filmą 
apie tai, kaip japonai sušau
dė amerikietį karo belaisvį. 
Merginų kvartetas išpildė mu- 
zikalę programos dalį, sugie- 
dant Amerikos ir Lietuvos 
himnus atidarant programą ir 
kelias kitas daineles prakalbų 
pertraukomis ir užbaigiant 
mitingą. Kvartetas dainavo 
gana gražiai. L. R.

Suteikime Nakvynių 
delegatams

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas jau netoli. Atvyks 
šimtai draugų ii’ draugių iš ki
tų miestų. Jau dabar gauna
me laiškų atsiklausiant, ar 
jiems bus parūpintos nakvy
nės pas lietuvius?

Suvažiavimo šaukimo komi-, 
tetas tą klausimą apsvarstė ir' 
išrinko specialę komisiją iš tri
jų narių. Literatūros Draugijos 
1 kuopa dar darinko kelis prie! 
komisijos, ši komisija rūpinsis 
surengimu prakalbų, suruoši

mu suvažiavimo pramogų ir 
jos pareiga aprūpinti delega
tus nakvynėmis. Aišku, kad 
musu draugės ir draugai dele
gatai daugiau norės pernak
voti, pasikalbėti, pasidalinti 
mintimis pas lietuvius, negu 
eiti į viešbučius. Todėl turimo 
aprūpinti juos nakvynėmis.

Kas turite vietos pernak
vinti vienam ar daugiau dele
gatų, tai prašome dabar apie 
tai pranešti J. Gasiunui, LDS 
raštinėj, man, arba Laisvės 
a d m i n istrac i j o j e. P ra n ešk ite, 
kiek delegatų, vyrų ar moterų 
ir kiek naktų pas jus gali per
nakvoti. Padarykite tą greitai.

D. M. Šolomskas,

Rodoma Filmą, Kuria Tikrai 
Žavėjosi Mūsų Armija

New Yorke, ant Broadway, 
Stanley Teatre, pradėta rody
ti nepaprasta filmą “The Bat
tle of Russia.” Ji nepaprasta 
iš daugelio atžvilgių. Viena, 
kad tai yra mūsų valdžios pa
gaminta filmą; antra — ji bu
vo rodoma visuose armijos 
punktuose mūsų kariams; tre
čia — tiktai susidarius masi
niam pageidavimui, kuomet 
žmonės iš korespondentų pra
nešimų sužinojo, filmą tapo 
paleista į civilinius teatrus.

Filmą apima Sovietų armi
jos ir liaudies didvyriškas ko
vas. Ji buvo rodyta armijai 
kaipo pavyzdis Sovietų armi
jos pajėgumo ir gabumo mušti 
mirtinąjį žmonijos priešą. Iš 
tų kovų daug ko pasimokino 
mūsų kareiviai ir jūrininkai. 
Iš jos jie įgavo daugiau drą
sos ir supratimo, kaip galima 
tą priešą nugalėti. Todėl, aiš-

pamatyti ir mums, civiliniams 
žmonėms.

Apart dabartinių Raudono
sios Armijos kovų, 
pradžioje

ir žygių, 
filmos, paduodami 

vaizdai iš rusų tautos senos is
torijos, kuomet panašiai buvo 
vedama kova su vokiškais ir 
kitais plėšikais. Paduodamas 
vaizdas iš 13-tojo šimtmečio 
kovų su vokiškais ritieriais, 
vaizdas iš sunaikinimo švedų 
karaliaus Charles XII armi
jos 1709 metais prie Poltavos 
ir apie Napoleono armijos 
baisų likimą 1812 metais prie 
Maskvos. Rep.

Rytiečiai Lietuviai Ka
riai Susitiko Vakaruose

Iš Lietuviškos Trejybės Pra
kalbų ir Rinkimo Aukų Na
cionalio Karo Fondo Naudai

Pereitą sekmadienį, lapkr. 
28 d., Apreiškimo parapijos 
salėje, buvo surengtos bendrai 
trijų sriovių. — katalikų, tau
tininkų, ir socialistų-menševi- 
kų prakalbos ir rinkimai aukų 
Nacionalio Karo Fondo para
mai.

Nors šias prakalbas, kaip mi
nėjau, rengė trys sriovės,, bet 
didžiumą publikos sudarė vie
ni katalikai. Tautininkai, be 
pono Tysliavos ir vieno kito 
vienybiečio, buvo labai mizer- 
nai atstovaujami. Na, o socia- 
listų-menševikų. publiką įžiū
rėti salėj, reikėjo padidinamo 
stiklo. Matėsi, tačiau, keli ir 
laisviečių veidai.

Nors laisviečiai yra daug 
pinigų surinkę dėl Nacionalio 
Karo Fondo ir, kaip pasirodo, 
dalyvavę ir aukoję šiose pra
kalbose, bet jie čia buvo ig
noruojami ir kalbėtojai net 
netiesioginiai davė suprasti, 
kad komunistai nieko neveikia 
dėl šio tikslo, o visą naštą ne
šąs tik minėtos trojybės lietu- jautą Viktutei jos liūdesio va- 
vių komitetas. landoje. L. R.

Auto. Nelaimėje Žuvo
Z Į

Jonas Beliackas
Pereito pirmadienio rytą, 

Rutkūnas, Lituanicos Sq. res- 
taurano savininkas, gavo tele
fonu pranešimą apie žuvimą 
auto, nelaimėj Jono Beliacko, 
gyvenusio 60-38 59th Road, 
Maspeth, N. Y. Telefonu buvo 
prašoma, kad Rutkūnas pra
neštų apie nelaimę Stanliui 
Lashas, dėdei, 402 So. 2nd St.,

■ Brooklyne. J Velionis 
jauną savo 
tų amžiaus 
mines. Jono 
lyniečiams gerai žinoma Vik
tutė (Vicky) Ribikaitė, prieš 
ištekant dirbusi pas Rutkūnus

1 restaurane už veiterką.
Reiškiame giliausią užuo-

paliko nuliūdime 
žmoną, apie me- 
dukrą ir kitus gi- 
žmona yra brook-

Jurgis Kazakevičius, brook- 
lynietis meno veikėjas, great- 
neckiečių choro Pirmyn moky
tojas, ir Zene Bechis, greatne- 
ckietis to choro narys ir išėję 
kariškon tarnybon palaiko 
draugingus ryšius tarpusavyje 
ir su lietuviais ten, kur juos 
galima pasiekti. Susižinoję 
laiškais, kad vienas ir kitas 
tarnauja vakarinėse valstijose, 
susitarė susieiti ir tam vieta ir 
laiką pasirinko Los Angeles 
lietuvių pramogoje. Iš tos pra
mogos jiedu atsiuntė tėvams 
labai gyvus raportus — abiejų 
įkalbėtą rekordą.

Jurgio tėvai, Jurgis ir Ona 
Kazakevičiai, gyvenantieji 18 
Stagg St., labai džiaugiasi jų 
tokiu susitikimu ir raportu. 
Be abejo, taip pat jaučiasi ir 
Zene tėvai 
Bėčiai,

D)kadetui 
jo pasi- 
lauksime

Si

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

£

Si n

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
/ Savininkas

282 Union Avė
BROOKLYN, N. 1

Povilas ir Ona 
greatneckiečiai.

Rep.

dažytojai buvo 
streikų, bet ir vėl

pa- 
tuo- 
Ka-

Gijų 
skelbę 
jau sugrįžo darban, kada 
rinė Darbo Taryba prižadėjo
s v a r styti jų reikalavimą 
daugiau algos.

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Art! 14th St 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
nuok, unija Kapoj

Telef.: GR. 7-7553
I 2839 Woodward Aveniu DETROITE: į 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

<oo

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn© 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. Evergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Giriai® 

Geriausias Alus Brooklyn* 

459 GRAND ST. 
Skersai uno Republic Teatro 

BROOKLYN, N. V 
EV 4-HAW

kad visados

Štai

Distinctive Style and Unexcelled Value in

All "Lady Crosby" Ensembles 
ia Attractive Presentation Box

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

$££00

No, >2<>, l^rdy 
Cwby. Identical 
dedgne I4K gold 
ring* with splen
did diamond/;

Both for

’100”

No. • 100, Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality, 

b This lovely pair 
I of rings in I4K 

uold. Superbly 
brilliant dia
mond.

Both for 

*85"

iNo. ORO. L.idv

Sothf°r
$7 coo

diatnbnd. * < ■

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

$3.00

Prices Subject to Federal Tai*

$25.00 |

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

701 Grand St.
Tel. Stare 2-2173

Daimontus
Įdedame 

jums belaukiant

‘.Bulovą

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Ya
Atdara vakarais.

GODDESS
of TIME

17 jawali

■»-
■f ■ V ■ ’ • I

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Soty nuo
$1.95 ir aukštyn.

$375°

The Gift of 
c Lifetime I




