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Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c V
Tarybinė Lietuvos vyriausy

bė pasirašė sutartį su Lenkų 
Komitetu Tautai Vaduoti.

Einant šia sutartimi, kiek
vienas lenkas, gyvenąs Vil
niaus mieste bei srityje, kuri 
prieš karą priklausė Lenkijai, 
turi teisę priimti Lenkijos pi
lietybę ir persikelti į Lenkiją.

Kiekvienas lietuvis, gyvenąs 
Lenkijos teritorijoje, turi tei
sę priimti Lietuvos pilietybę ir 
grįžti į išlaisvintąją Lietuvą.

Kurie lenkai Lietuvoje ar
ba lietuviai Lenkijoje šiuo susi
tarimu nepasinaudos, tie auto
matiškai pasiliks piliečiais tų 
kraštų, kuriuose jie gyvena.

TALKININKĄ I HOLĄ NDI 
JOJ LABAI SUNKIAI 

KOVOJA SU NACIAIS

Eisenhower Saukia
Kitataučius Vokie

tijoje Sukilti
London, rugs. 26. —Gen.Šis žygis, ši sutartis turi mil-: . -

žiniškos reikšmės abiem kraš- Eisenhoweuo stabas prane- 
tam išė, jog šiuo tarpu nėra duo-

Vilniaus klausimas dabar dama smulkmeniškesnių zi- 
tampa išspręstas faktinai ir nių iŠ kai'O Veiksmų Holan- 
formaliai visiems laikams. dijos fronte, kad vokiečiai

Vilnius ir Vilnija pasilieka! nepasinaudotų tokiomis Ži- 
Lietuvai.

Kiekvienas lenkas, kuriam 
nepatinka Lietuvos sostinėje kad frontas viduriniai-ryti- 
gyventi ir matyti visur vyrau-,nėje Holandijoje dabar ne- 
jančią lietuvių kalbą ir kultu-;pastovus ir keičiasi tai vie- 
rą, gali išvykti sau laimingai non, įaj antron pusėn.

niomis.
Anglai oficialiai sakė,

bei 
mū- 
sau 
pa-

į išvaduotąją Lenkiją.
Niekas ateityje, vadinasi, 

neturės teisės skųstis, būk jis 
esąs lietuvio “pavergtas” arba 
“išnaudotas.”

pasirašymas 
svarbią pras-

kaipo suvere-

Šios sutarties 
turi dar ir kitą 
mę :

Lietuva veikia
nine valstybė ir savystoviai da
ro sutartis su kitomis valstybė
mis, — šiuo atveju su Lenki
ja.

Lietuva, taigi, turi savo 
sienio reikalų .komisariatą.

Lietuva turi savo krašto 
nybos komisafiatą ir organi
zuoja savo armiją, — Raudo
nąją Armiją.

Visokį “galvočiai” kurie 
skelbia, būk Lietuva, būdama 
tarybinėje santvarkoje, išnyk
sianti kaipo tauta, nežino pa
tys, ką jie plepa!

Anglijos spauda rašo, jog 
talkininkų padėtis toje Ho
landijos dalyje pasidarė 
kritiška. Vokiečiai į šį fron
tą permeta daug savo tan
kų ir smarkiausios kariuo
menės.

Naciai buvo trečią kartą 
perkirtę koridorių, ku- 
riuom anglų tankai susisie-

kė su Amerikos ir Anglijos 
parašiutistais, nusileidu
siais ties Arnhemu, stovin
čiu šiaurinėje pakrantėje 
Rheino upės žiočių šakos, 
vadinamos Neder Rijn 
Lėk. Po kelių valandų 
šio anglai vėl praskynė 
kelią susisiekti su tais
rašiutistais. Bet apsuptų
jų parašiutistų padėtis vis 
dar labai sunki. Į juos, su
remtus 1,000 ketvirtainių 
jardų sklype, naciai be at
laidos žeria ugnį iš savo 
tankų ir minosvaidžių. Kai 
kurie parašiutistam nuleis
ti reikmenys papuolė į 
kiečių nagus.

vo-

velAmerikos lakūnai 
pleškino japonų fabrikus 
Manchukuo.

Franci j a. — Vyriausias 
talkininkų komandierius va
karuose, gen. Eisenhower 
per radiją atsišaukė į 12,- 
000,000 svetimtaučių dar
bininkų Vokietijoj sukilti 
prieš nacius ir organizuo
tai, tiksliai, pagal planą 
kovoti. Jis pranešė, kad tal
kininkai yra nuleidę ginklų 
ir amunicijos tiem kitatau
čiam, varu sugabentiem į 
vergijos darbus Vokietijoj. 
Gen. Eisenhower sakė, kad 
nusiųsta jiem ir kovos va
dų, kurių jie turi klausyti.

Įvairiose vietose Vokieti
joj kitataučiai darbininkai 
yra susiorganizavę į slap
tas grupes (celes). Kurie to 
dar nepadarė, tie raginami

tuojau dėtis į tokias grupes 
arba bėgti iš miestų, fab
rikų ir slapstytis, ypač far- 
mose, kur ūkininkam jie 
bus pageidaujamais darbi
ninkais.
Naciai Pripažįsta, kad Ki

tataučiai Daro žalos
Vokiečių, radijas skundė

si, kad tūkstančiai svetim
taučių darbininkų pabėgę iš 
fabrikų ir kažin kur slaps
tosi, o kiti sabatažuoja dar
bus. Praeitą savaitę Berly
no radijas sakė, jog viena
me kanuolinių šovinių kro
vinyje buvo sugadinta po 
vieną šovinį iš kiekvienų 
trijų — toks šovinys visai 
nesprogo.

už-

gy-

Amerikiečių Artilerija 
Pleškina Vokiečių 
Siegfried© Liniją

Anglai Užėmė Pozicijas 
Už 8 Mylių nuo Sieg-, 
friedo Linijos Galo

2,000 AMERIKOS LĖK- BEVEIK VISI BEPUSIŠ- 
TUVŲ ARDĖ NACIU KI KRAŠTAI NEPRI

IMS NACIUMIESTUS

SOVIETAI ATĖMĖ DAR 

 

VIENĄ ESTIJOS UOSTĄ 
IR 1,080 KT. VIETŲ

London, rugs. 26.— Mar
šalo Govorovo komanduo
jama, • .Leningrado armija 
atėmė iš vokiečių Haapsalu 
uostą, 54 mylios į pietų va
karus nuo pirmiau atva
duoto Tallinno, Estijos so- 
stamiesčio ir uosto. Dabar 
Estijoj telieka naciams tik 
vienas palaikis Virtsu uos
tas tarp Haapsalu ir Paer- 
nu uosto, kuris diena pir
miau atimtas iš vokiečių.

landaą suėmė dar virš 1,- 
000 h

Goviorovo _____ r___
telieki 12 mylių susisiekti 
su generolo Maslennikovo 
Trečiąja Baltijos armija, 
veikiančia Latvijoje. Ši ar
mija per dieną atvadavo 
200 gyvenamųjų vietų, tarp 
kurių 
tis ir 
keipebė, 39 mylios į rytus 
nuo Rygos.
raudonarmiečiai per 24 va- 

Govorovo armija per die- landau užmušė virš 1,500 
ną atvadavo virš 880 gyve- hitlerininkų ir prakirto va- 
_______• t?: „ • I j:___ -Li.* X*

tlerininkų.
kariuomenei

nčia Latvijoje. Ši ar-

yra geležinkelio sto 
plentų kryžkelė Jaun

Maslennikovo
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o
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namų jų vietų Eštijoje, o vi
so per devynių dienų ofen- 
syvą ta armija išlaisvino 
daugiau kaip 4,600 gyvena
mųjų punktų ir 18,350 ket-

hitlerininkų ir pra 
dinarriąją vokiečių 
liniją, į rytus nu

į “žiemos 
į rytus nuo Plaušu 

O į pietus nuo Rygos

virtainių mylių plotą. Dabar mylių 
raudonarmiečiai per 24 va-

ežero.
sovietinė kariuomenė kau- 
jasi s

durio.

i naciais tik už keleto 
nuo paties miesto vi-

.'i*. ;

t ;
■‘i ■
,J4 -j

“Sekanti kartą mes susitik
sime namieje. Jūs parsinešite 
malonių iš Anglijos prisimini
mų, — prisiminimų apie šią 
šalį ir josios žmones, kurie pri
klauso apšviesčiausioms pasau
lio tautoms, kultūriniai ir po
litiniai.

“Mes visuomet būsime dė
kingi Britanijai už josios sve
tingumą.

“Politiniai mes ateityje ben
dradarbiausime tiek su rytais, 
tiek su vakarais?’

Tai žodžiai čechoslovakijos 
prezidento Edvardo Benešo, 
sakyti praeitą sekmadienį An
glijoje esantiems čechoslova- 
kams* lakūnams. Reikšmingi 
žodžiai, nes jie parodo, jog če- 
choslovakija neužilgo bus išva
duota ir visi čechoslovakai su
grįš į per virš ketverius metus 
hitlerinių žvėrių teriotą savo 
tėvynę.

Beje, Raudonoji Armija jau 
įžengė į čechoslovakų žemę ir 
ten muša vokiškus okupantus.

London, rugs. 26. — Pir
mosios amerikiečių armijos 
artilerija už kelių mylių į 
rytus nuo Aacheno miesto 
Vokietijoje bombarduoja 
10 colių storio šoviniais for
tus nacių Siegfriedo Lini
joje.

Už 7 bei 8 mylių nuo Aa
cheno jankiai ne tik atmu
šė desperatiškas nacių ata
kas, bet pasigrūmė šiek 
tiek pirmyn ties Koetgeno 
miesteliu, už keleto mylių j 
pietų rytus nuo Aacheno.

Amerikos parašiutistai, 
nuleisti ties Beeku, pasieni- 
niu Holandijos miesteliu, 
pasivarė kiek pirmyn į ry
tus.

London, rugs. 26. —Ang
lų tankai ir šarvuoti auto
mobiliai persigrūmė per ru
bežių iš Holandijos į Vokie
tiją ir įsiveržė į Reichs- 
wald mišką. Anglai užėmė 
Duerne miestelį arti Vokie
tijos sienos ir Turnhoutą, 
ties rubežium tarp Belgi
jos ir Holandijos. Anglams 
telieka 8 mylios pasiekti 
Kleve, šiaurinį galą vokie
čių Siegfriedo Linijos.

B

kal-

jog

šios
yra 
dar-

Rumunijos patrijotai už
mušė airį dr. Arthurą Tes
terį, kuris veikė kaipo gal
va slaptosios rumunų faši
stų policijos.

Keisti tie Suomijos valdovai. 
Jie dar vis kalbėdami bando 
nuduoti, būk pasirašydami ka
ro paliaubų sutartį su talkinin
kais, jie pastariesiems padarė 
didelių malonių.

Maskvos Pravda už tai jiems 
paberia saują karčių pipirų.

Tenka pasveikinti senatorių 
Joseph H. Bali (iš Minneso- 
tos) už jo išmintingą siūlymą.

Sen. Ball, pats būdamas re- 
publikonas, ragina, kad visi 
izoliacininkai republikonai ir 
demokratai USA kongreso na
riai turėtų patys pasitraukti iš 
savo vietų, nes jie kenkia ir 
kenks pasaulinei taikai palai
kyti.

O jei jie nepasitrauks — pi
liečiai turi jų neišrinkti!

Good!

ESTIJA APVALOMA JAU 
NUO PASKUTINIŲ NACIŲ
London, rugs. 26. — So

vietų kariuomenė valo pa
skutinius apsuptų nacių li
kučius Estijoje.

Sakoma, kad Baltijos Jū
ros sovietinis laivynas ir 
Raudonoji Armija ruošiasi' 
šturmuot nacius saliukėse, 
esamose Rygos įlankoje.

London, rugs. 26. Dau
giau kaip 1,200 didžiųjų A- 
merikos bombanešių ir 800 
greitųjų lėktuvų sprogdino, 
degino ir apšaudė karinius 
taikinius Mainze, Koblence, 
Ludwigshavene, Frankfur
te ir kituose miestuose pra- 
moniškojoj vakarinėj Vo
kietijoj. Kartu jie bombar
davo nacių geležinkelių sto
tis, tiltus ir kt. Šiuo žygiu 
amerikiečiai numetė apie 
4,000 tonų bombų.

London, rugsi 26. — Su
grįžęs Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchillas pa
reiškė, kad aštriai bus bau
džiami kariniai nacių kri
minalistai. Jisai sakė, kad 
įvairios bepusiškos šalys 
jau pasižadėjo nepriimti 
bėgsiančių iš Vokietijos 
hitlerinių piktadarių. Tiktai 
Ispanijos fašistų valdžia 
nieko neatsakė į reikalavi
mą neduot prieglaudos 
Hitleriui ar jo gaujai.

Didžiulis Mūšis Verda 
Prie Transylvanijos- 
Vengrijos Rubežiaus

Berlynas Didžiuojasi, 
Kad Vokiečiai Visiš- 
kai Sunaikinę Varšavą

Nauji Tito Partizanų 
Laimėjimai

Talkininkų Pagelba 
Jugoslavams

London. — Jugoslavijos 
partizanai, komanduojami 
maršalo Tito, atėmė iš vo
kiečių Banja Luka, svarbų 
karinį ir susisiekimų cent
rą. Dabar Jie puola nacius 
arti Belgrado, Jugoslavijos 
sostamiesčio.

London. — Anglų smar
kuoliai - komandos išvien 
su Jugoslavų partizanais 
atėmė iš vokiečių Solta sa
lą ir dabar kontroliuoja 
faktinai visas didesnes sa
las arti Jugoslavijos kran-

Maskva dar nieko nesa
kė apie Raudonosios Armi
jos prasiveržimą iš pietinės 
Lenkijos per Lupkovo tarp- 
kalnę į Čechoslovakiją, kaip 
kad korespondentai neofi
cialiai skelbė. Sovietų ko
mandos pranešimai taip pat 
neminėjo apie Vengrijos 
frontą, nors Rumunija jau 
diena pirmiau oficialiai tei
gė, kad raudonarmiečiai ir 
rumunai prasiveržę iš Tran- 
sylvanijos provincijos per 
rubežių į pačią Vengriją.

Vokiečiai gi praneša, kad 
siaučia baisus mūšis prie 
rubežiaus tarp Transylva- 
nijos ir Vengrijos.

Talkininkai iš lėktuvų y- 
ra nuleidę partizanams jau 
tūkstančius tonų ginklų, a- 
municijos ir kitų karinių 
reikmenų.

London, rugs. 26. — Ber
lyno radijas sakė, kad vo-: 
kiečiai, girdi, jau nušlavę 
Varšąvą nuo žemės veido; 
esą, nieko iš to miesto ne
likę, tik griuvėsiai ir šiuk
šlės, 
nieką 
vęs t 
dabai

Kovojantieji prieš 
čius Varšavos lenkai 
bia, kad naciai traukiasi iš 
Varšavos centro į pietinius 
priemiesčius. 
Transocean žinių agentūra 
sakė, kad rusai buvo persi
kėlę iš Pragos per Vislos 
upę ir užėmę pozicijas pa- • 
čioj Varšavoj, bet, girdi, 
vokiečiai sunaikinę tą rusų 
prietiltę Varšavos pusėje.

Pasak nacių, tai dar 
da joks miestas 
aip sunaikintas,

Varšava.

nebu-, 
kaip

vokie 
skel-

Voki etijos

U. Press sako, kad na
ciai jau bėgą iš Rygos.

, » ___ __ ___

Republikonai Hitleriškai Meluoja prieš Demokratų Valdžią,---Sako Prezidentas
(Roosevelto Radijo Kalbos 

Tęsinys)
Aš žinau, jog tarp 

valdžios priešininkų 
tokių, kurie kandžioja
bininkus. Jie nekreipia dė
mesio į darbininkų nuveiki- 
mus šiame kare. Jie nori, 
kad laiks nuo laiko įvyktų 
vienas kitas streikas, kaip 
kad ir yra atsitikę. Tuos 
streikus smerkė visi atsa- 
komingi nacionaliai darbi
ninkų vadai — kiekvienas 
nacionalis darbininkų va
das, apart vieno (John Le- 
wiso). Tas vienas darbi
ninkų vadas, beje, nėra 
tarp

O 
nia, 
bia

nuo japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto iki šiol strei
kai tesugaišino tiktai vie
ną dešimtadalį vieno pro
cento darbo valandų. Bet ir 
tie kandidatai, kurie rinki
mų metais bažijasi taip 
mylį socialius įstatymus ir 
darbininkus abelnai, vis 
dėlto mano, kad jūs, darbi
ninkai, turėtumėte būti ge
ri vaikai ir nesikišti į poli-

Republikonai Bijo Kareivių Balsy; Hooverio Valdžia Užmiršo 
Darbininkus; Darbininkai Neleis Vėl Save Užmiršti

&

mano rėmėjų.
streikas dabar tai ži- 
kurią laikraščiai skel- 
rėkiančiais antgalviais

ir, suprantama, visada 
tina darbininkus.

Bet tai yra faktas,

Baisiausiai gi jiem nepa
tinka, jeigu darbininkas ar 
darbininkė deda dolerinę 
kokiai ‘nedorai’ politinei 
partijai.

Kad didieji piniguočiai,' 
fabrikantai ir monopolistai 
dešimtimis tūkstančių dole
rių duoda (savo partijai), 
tai, žinoma, labai gerai. Bet 
šie politikieriai taip gailisi 
darbininkų ir darbininkių

aukojamo dolerio, kad net 
graudu darosi, iš šalies be
žiūrint.
Jie Bijo Kareivių Balsų
Jie, žinoma, mielu noru 

sutinka, kad jūs balsuotu
mėte, — jeigu jūs nesate 
kareivis arba jūreivis užjū
ryje arba jeigu jūs netar
naujate kaipo marininkas 
prekinio laivo, gabenančio 
amuniciją ir kitu^ karo 
reikmenis. Jeigu jus! esate 
toks kareivis arba jūrinin
kas, tai jie padarė taįp, kad 
jums būtų gana sunku gau
ti balsą. Mat, tūli politiniai 
kandidatai supranta, kad 
jie galės tik tokiame atsiti
kime būti išrinkti, jei gana 
mažai piliečių tebalsuos iš 
viso. O aš raginu kiekvie-

ną Amerikos pilietį ir pi
lietę panaudot savo šventą 
balsavimo teisę, nežiūrint, 
katrą kandidatą jūs manot 
remti.

Milionams mūsų karei
vių, jūreivių ir prekinių 
marininkų suvaržė bei atė
mė balsus tie politikieriai ir 
kandidatai, kurie mano, 
kad per tuos balsus jie pra
kištų rinkimus. Bet jūs čia 
namie turit balsavimų lais
vę. Nežiūrint partijų skir
tumų, jūs turėtumėte užsi- 
registruot ir balsuot atei
nantį lapkričio mėnesį.

Republikonų - Hooverio 
Laikai

Jūs atsimenate, ką dar
bininkai patyrė 1932 me
tais.

S

M.

$
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Jūs atsimenate uždary

tus bankus, beduonių eiles 
ir bado algas; atsimenate 
atiminėjimus namų ir far- 
mų už skolas bei taksus, 
“Hoovervilles”.... visos tau
tos juodą desperaciją — ir 
visišką apleipimą tuometi
nės federalės mūsų val
džios.

Jūs taip pat atsimenate 
ilgą, kietą kelią, su jo lai
mėjimais ir nepasiseki
mais, kurį mes drauge ke
liavome nuo tų dienų.

Hitlerinė Priešininkų 
Taktika

•

Mūsų priešininkai šioje 
rinkiminėje kampanijoje 
naudoja propagandos tech
niką, kurią diktatoriai iš
rado užsienyje. Šią techni
ką pilnai išdėstė Hitleris 
savo knygoje ir nusikopija-

vo italai ir japonai užpuo
likai.

Ta technika sako, nieka
dos nevartot mažo melo, 
bet visuomet naudot didelį 
melą, 
to me 
biau Įtikimą minioms, 
gu toks melas bus vis iš- 
naujo kartojamas, vėl ir 
vėl.

Pavyzdžiui, jie (republi
konų politikieriai) sakė, 
kad tai buvusi ne republi
konų pagimdyta depresija- 
krizis, bet, girdi, demokra
tų ir kad dabartinė valdžia 
esanti kalta už visas tas 
kančias ir vargus... nors 
Amerikos žmonės visuomet 
manė, kad ta depresija bu
vo išvystyta per tuos dvy
liką nelaimingųjų metų, 
kuriais republikonų partija 
valdė šį kraštą.

(Tąsa 2-me pusi.)

nes pats pasakiškas 
lo dydis padarys jį la- 
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Kas Daryti Sa Vokietija?
Tuomet, kai Jungtinių Tautų armijos 

iš visų pusių supa Vokietiją, tai pasau
lio spaudoje ir valdiškuose rateliuose 
diskusuojamas klausimas: Kas daryti su 
Vokietija?

Yra visokiausių sumanymų ir planų. 
Žmogus, sekąs dieninę spaudą, klausąs 
radijo, susitinkąs su visokiais asmeni
mis, girdi visokiausių nuomonių. Jis gali 
su jomis sutikti, gali nesutikti, bet daly
kas vis tik pasilieka neišspręstas.

Mes nežinome, ką tuo reikalu tarė Te
herano konferencijos dalyviai, kai jie 
buvo susirinkę 1943 m. pabaigoj. Kai 
kurie spėja, jog ten nebuvo galutinai tas 
klausimas išspręstas. Kiti teigia, kad tik 
pagrindiniai tam klausimui spręsti pla
nai buvo padaryti, o dabar tenka išsprę
sti praktiški žygiai.

Mes nežinome tikrai, ką turi galvoje 
Tarybų Sąjungos vyriausybė pokarinės 
Vokietijos sutvarkymo klausimu. Neži
nome oficialių nuomonių nei Didžiosios 
Britanijos, nei'Jungtinių Valstijų vy
riausybių. '

Iki šiol spaudoje pasireiškė, kaip sa
kėme, tik spėliojimų. Yra manoma, kad 
Tarybų Sąjungos nusistatymas Vokieti
jos klausimu esąs tokis: Rytų Prūsija, 
su Lenkų koridorium ir rytiniame Oder 
upės šone esančiomis žemėmis bus pri
jungtos Lenkijai. Aukštesnėji Silezija 
taipgi turėsianti būti Lenkijos. Vokie
čiai, gyveną tose žemėse/’turį būti iš
kelti į Vokietiją ir apgyvendinta lenkais. 
Vokietijos fabrikai turį būti perkelti į 
tas šalis, kurių miestus ir fabrikus vo
kiškieji okupantai sunaikino. Jeigu taip 
bus, tai daugiausiai tų fabrikų teks ta
rybinėms respublikoms ir Lenkijai.Tary- 
bų vyriausybė dar norinti, kad milijonai 
vokiečių, kurie per virš trejus metus 
griovė Tarybų Sąjungos miestus ir kai
mus, turį būti paimti tain viskam atsta
tyti. Jie turį būti paimti verstinam su
griautų sričių atstatymo darbui.

Po karo Vokietija turinti būti palikta 
žemdirbystės šalimi — tokia, kokiomis 
vokiečiai mojosi padaryti Tarybų Sąjun
gą, Franci ją, Lenkiją ir kitus kraštus.

Jeigu taip su Vokietija būtų padaryta, 
tai ji niekad daugiau nebegalėtų pa
tapti pasaulio taikai pavojinga ir vokie
čiai būtų priversti atstatyti sugriautuo
sius kituose kraštuose miestus ir fabri
kus.

Mes nežinome, ar ši nuomonė yra Ta
rybų Sąjungos vyriausybės nuomonė, ar 
tik jai norima ją primesti. Tačiau sako
ma, tokiai nuomonei pritaria ir prez. 
Rooseveltas ir Churchillas.

Pastaruoju laiku amerikoniškoj spau
doj pasirodė gandų, būk prez. Roosevel- 
to kabinete tuo klausimu taipgi pasireiš
kę skirtumų. Sakoma, pats prez. Roose
veltas, sekretorius Morgenthau ir kiti 
tam planui pilnai pritaria, bet sekreto
riai Hull’as ir Stimson’as jam priešta- 
raują. . . i

Tie, kurie prieštarauja tokiam planui, 
argumentuoja daug maž šitaip: Girdi, 
Vokietija yra Europos centras. Vokie
tija aprūpina daugelį kitų kraštų pra
moniniais gaminiais ir perkasi iš kitų 
kraštų daug žaliųjų medžiagų. Jeigu 
taip, tai pravedus nupramoninimo pla
ną, padarius Vokietiją žemdirbystės 
kraštu, sugriūtų centralinės Europos 
ūkis ir dėl to labai nukentėtų visi kraštai, 
ne tik pati Vokietija.

Klausimas, kaip matome, labai svar
bus.

Mes, žinoma, stojame už tai, kad Vo
kietijos fabrikai turėtų būti perkelti į 
tuos kraštus, kuriuos vokiečiai sugriovė. 
Jeigu vokiečiai norės dirbti, tegu jie eina 
ir dirba ten, kur jie sugriovė miestus ir 
kaimus, palikdami žmones baisioje padė
tyj. Tas iš tikim jų atliktų tris svarbius 
Veiksmus: (1) Pamokytų vokiečius, kad

jie ateityj nebandytų pulti kitų kraštų; 
(2) Atstatytų vokiečių sugriautus kraš
tus; (3) Užkirstų kelią vokiečiams plė
šikams ateityj gamintis ginklus ir jais 
pulti savo kaimynus.

Turihie atsiminti, kad, jei nebus ag
resorius suvaldytas, jei nebus iš pama
tų palaužtas jam nugarkaulis, jei nebus 
atimtos iš jo rankų priemonės (fabri
kai), tai jis ir vėl ruošis naujai žmonių 
skerdynei — trečiajam pasauliniam ka
rui !

O trečiasis pasaulinis karas, jei jis į- 
vyks už keliolikos metų, turime supras
ti, bus baisesnis, negu antrasis. Roboti- 
niai lėktuvai bus ištobulinti iki to laips
nio, kad juos bus galima iš Berlyno per
mesti ant Jungtinių Valstijų teritorijos, 
ant New Yorko, Bostono o gal net ir ant 
Chicagos.

Tuo būdu kiekvienas protaująs žmo
gus trokšta, kad po to, kai Vokietija bus 
galutinai paklupdyta, ji turi būti pasta
tyta tokioje pozicijoje, iš kurios ji nie
kad negalėtų pradėti trečiojo pasaulinio 
karo!

Tokis yra mūsų troškimas. Tokis yra 
noras šimtų milijonų pasaulio žmonių, 
trokštančių ramybės, trokštančių taikos 
ir laimingesnio gyvenimo sau ir busi
mosioms gentkartėms!

Du Žymūs Prancūzai: Vienas 
Kalėjime, Kitas Laisvas

Dienraštis PM paduoda trumpus dvie
jų francūzų apibūdinimus. Vienas jų — 
Loius Renault, kapitalistas ir francūzų 
tautos išdavikas, dabar sėdįs kalėjime.

Kitas — francūzų tautos patrijotas, 
mokslininkas Frederit Joliot-Curie, da
bar sau laisvas ir visų gerbiamas.

Renault kaip “Francijos Fordas”, au
tomobilių fabrikantas. Kai vokiečiai už
ėmė Franciją, jis su jais kooperavo, 
jiems padėdamas. Sakoma, šis gaivalas 
yra suteikęs Vokietijai 6,185,000,000 
frankų vertės visokiausių medžiagų. De 
Gaulle valdžia dabar šį pro-nacį suėmė 
ir įkalino. Jis bus teisiamas. Suimtasis 
teisinasi, būk, girdi, jam Vichy valdžia 
liepusi bendradarbiauti su vokiečiais 
okupantais. Tai paprastas išdaviko pa
siteisinimas.

Na, o mokslininkas Joliot-Curie, vo
kiečiams valdant Paryžių, dirbo Pary
žiaus laboratorijoje. Dirbdamas ten, jis 
surado laiko ir priemonių dirbti bombas, 
kurias perduodavo makiams, francūzams 
patrijotams, kovojusiems prieš vokie
čius.

Vokiškieji okupantai pradėjo “nužiū
rėti”” mokslininką ir jis pats tą suprato. 
Tuomet jis pasislėpė ir veikė slaptai, pa
dėdamas makiams iki Paryžius buvo iš
laisvintas.

Štai jums du francūzai, prieš karą bu
vę gerbiami ir plačiai žinomi. Šiandien 
vienas jų kalėjime, o kitas laisvas ir 
gerbiamas!

Be abejo, kas yra Franci joje, tas pats 
yra ir kituose kraštuose, kuriuos šeimi
ninkavo naciai.

Ar jūs manote, kad Lietuvoje panašių 
pavyzdžių nėra?

Kanada Kryžkelėje,
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:

“Kanada šiandien stovi ant. didelės 
kryžkelės. Kanados žmonės, pergyve
nę baisų ekonominį krizį ir dabar per
gyveną baisų karą, galvoja apie bū
dus, kaip išvengti šitų abiejų baisumų, 
tiek daug žalos atnešusių. To rezulta
te šiandien mes matome augimą įvai
rių partijų. Žmonės mato, kad senos 
partijos neišves į naują kelią, nežiū
rint to, kad jos duoda daug prižadų.

“Pažangiosioms Kanados masėms 
šiandien stovi prieš akis nepaprastai 
didelė užduotis. Ant jų pečių krinta 
išvedimas Kanados tokiu keliu, kuris 
atneštų naudą visiems Kanados žmo
nėms ir prisidėtų prie palaikymo tai
kos pasaulyje. Tiktai pažangiosios ma
sės gali surasti tą kelią, kuriuo Kana
da turi keliauti.

“Bet reikia pasakyti, kad pažangio
sios Kanados masės šiandien ne tik v 
negali duoti tą vadovybę, bet dar pa
čios nežino gerai, kokiu keliu eiti. Y- 
pač CCF (Cooperative Commonwealth 
Federacija), kuri save persistato so
cialistine partija, negali ar nenori ma
tyti, kuriuo keliu Kanada suka ir su
sidėjusių aplinkybių verčiama eiti.

“Pavyzdžiui, CCF vadai sako, kad 
tiktai socializmas gali išrišti visus tuos 
klausimus, kurie kamuoja žmones. Bet 
gi ir mažai galvojančiam žmogui ma-

Kas Ką Rašo ir Sako
GAL BUS PASKUTINIS 

PASISPARDYMAS
Kad hitlerizmui ateina 

galas, tai niekas neabejoja. 
Turės baigtis ir hitlerinė 
propaganda lietuvių tarpe. 
Tai irgi negali būti ginči
jama.

Bet tuo tarpu lietuviški 
hitlerininkai darbuojasi su
šilę. Tai gal bus jų paskuti
nis pasispardymas.

Jie dabar turi įsteigę 
“Lietuvių Amerikiečių In
formacijos ' Centrą.” Ten 
sėdi pasamdyti niekšai ir 
sušilę darbuojasi. Darbuo
jasi Goebbelso propagandos 
šinkavojime.

Nebepakanka jiems to, 
ką renka hitlerinius nuo
dus apie išlaisvintą Lietu
vą ir jais maitina katalikų, 
socialistų ir tautininkų 
spaudos skaitytojus. To per 
mažai. Jie darbuojasi dide
sniu ‘ maštabu.

Štai rugsėjo 21 dienos 
Chicagos Naujienų pirmam 
puslapyje didelis antgalvis: 
“Latvijoj ne naciai, bet lat
viai kovoja prieš sovietų 
jėgas.” Kiek žemiau: “Lat
viai ginasi nuo sovietų in
vazijos.” Po to telpa 
“LAIC” iškeptas aplink
raštis, išsiuntinėtas, aiš
ku, ne tik Naujienoms, bet 
visai 
Taipgi 
“LAIC”

okupavę bolševikų, parašiu
tininkai, jų tarpe, Aluksnę ir 
Gulbinę.

Kovotojai privertė bolševi
kus pasitraukti ir iš Jelga
vos, kai pirmą kartą jie pa
siekė šį miestelį. Iš Jelgavos 
rusai buvo išvj’ti prieš vo
kiečių norą.

Perdėm melas ir apgavy
stė. Pabaltijos žmonės iškė
stomis rankomis pasitinka 
Raudonąją Armiją, kaipo 
žmonių laisvinto ją iš naci
ško barbarizmo. Taip yra 
Lietuvoj, taip yra Estijoje, 
taip ir Latvijoje. Tatai 
puikiai žino hitlerininkai iš 
“LAIC”, bet meluoja per a- 
kis ir bando svietui įkalbė
ti, kad ten eina kova ne 
prieš vokiečius, bet prieš 
latvius, estus ir lietuvius!

Republikonai Hitleriškai 
Meluoja prieš Demokratų 
Valdžią, Sako Prezidentas

spaudai.
kad šis

yra

minėtai 
aišku, 
pranešimas

tiesiai iš Berlyno, nes jame
bjauriai ir šlykščiai ginami 
ir teisinami hitleriniai bar
barai. “LAIC” sako:

Nežiūrint į žiaurų vokiečių 
elgesį su latviais, Latvijos le- 
gijonieriai labai didvyriškai 
kaujasi prieš bolševikiškus 
įsiveržėlius.

Gandai esą seni ir patyrę 
vokiečių veteranai Pabalčio 
valstybėse fanatiškai kovoja 
prieš bolševikus yra tiktai 
laikraštininkų išmislas.

Tikraisiai kovotojais yra 
patriotiniai Latvijos partiza
nai ir legijonieriai, kurie 
stengiasi apginti savo žmo
nas ir vaikus nuo bolševikų 
destrukcijos.

Jie išlaisvino kelis kaimus 
ir miestelius, kuriuos buvo

Redakcijai
Mano Gerb. ir Mylimi 
Bičiuliai!

Laisvės No. 223 (Rugsė
jo 22 d. š. m.) puikiai su
redaguotas. Kepurę nuo 
galvos nusiėmęs lenkių 
galvą ir tariu ačiū/ Ypač 
ačiū pil. Pauliui, R. M., Dr. 
J. J. Kaškiaučiui ir kitiems.

Daugiau žinių netik apie 
m i r usius “bulvaskučius” 
valparaisiečius, bet ir gy
vuosius.
Teisingai nušvietei a. a. 

D-ro C. K. Cherrio veiklą.
Nūdien aiškiai pasirodo, 

kad “bulvaskučių” Univer
sitetas išauklėjo geresnius 
darbo žmonėms vyrus, ne- 
ku Šveicarijos 
tai!

That’s all!

universite-

Dr. A. L. Graicunas 
Rugsėjo 23 d. 1944.

VOKIEČIAI LAUKIA 
ŽIEMOS HOLANDIJOJ 
Berlyno radijas sakė, 

kad vokiečiai dės visas pa
stangas atremt anglus-a- 
merikiečius H o l a n d ijos 
fronte iki žiemos. O žiemą 
tai, girdi, palengvėsiąs ten 
apsigynimas naciams.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Beje, viena sena ir liūdna 
patarlė sako: “Niekados 
nekalbėk apie virvę namuo
se to, kuris buvo pakar
tas.”

Panašiai, jeigu aš būčiau 
republikonų vadas ir kalbė
čiau mišriai publikai, tai 
“depresija” būtų nebent 
paskutinis visame žodyne 
žodis, kuris ateitų man gal
von pavartoti.
Pasaka apie Demobilizaciją

Mane labai nustebino ir 
kita pasaka, kad ši valdžia, 
girdi,-nusiteikus laikyti ka
reivius armijoj po karo, 
nes jiem gal nebūsią darbų 
civiliame gyvenime.

Na, o tą pačią dieną, ku
rią šis keistas priekaištas 
buvo padarytas, tai Karo 
Departmentas jau buvo pa
skelbęs formalį planą grei
tam kareivių paleidimui iš | 
armijos; tas gi planaš pa- J 
remtas pačių kareivių pa- į 
geidavimais. | _

Ši grubi ir begėdiška kla- tokiu p 
sta apie demobilizaciją bu-1 
vo padaryta tuo tikslu, kad šventimu,. . 
įvaryt baimę amerikiečių nuvede taip toli pnmyn ke

tautą. O kai mes paskelbė
me savo programą dėlei 50,- 
000 lėktuvų, tai įvairūs re
publikonų vadai vadino ją 
klejoto jų svajone.
Jie Puola net Roosevelto 

šunį
Negana tiem republiko

nų vadam užsipuldinėt ma
ne, mano žmoną ar mano 
sūnus f— jie dabar kliudo 
net mano šuniuką Falą. Re- 
publikohiški pasakų rašy
tojai iškepė tokią istoriją, 
kad aš, girdi, užmiršęs sa
vo šuniuką vienoj Aleutų 
saloj, ir todėl pasiuntęs at
gal karinį laivą-naikintuvą 
surast šuniuką . ir parga- 
bent; o tam, girdi, buvę iš
eikvota du ar trys ar dvi
dešimt milionų dolerių pi
nigų, kuriuos žmonės tak
sais sumokėjo valdžiai.

Tai vis ta pati šmeižimo 
techniką. '

MŪSŲ UŽDAVINIAI
Mes dabar turėsime už

baigti tąm tikrus darbus su
it pasiryžimu, ga- 
supratimu ir pasi- 

kurie mus jau

motinoms, žmonoms ir my- 
lėtinėms. Tai klasta, kuri 
negalėjo pakelt ūpą mūsų 
kareiviam, jūreiviam ir 
kūnam, kovojantiem 
mus visame pasaulyje.

Nelemčiausia Klasta
Gal juokingiausia ir kei

sčiausia iš visų dabartinėje 
rinkimų kampanijoje daro
mų klastų yra ta, kur pa
sakojama, būk ši valdžia 
nesiruošus gręsiančiam ka
rui. Bet net ir pats Goeb
bels nebūtų tikėjęs, kad A- 
merikos balsuotojai užmir
šo, kaip daugelis republi- 
konų vadų kongrese ir už 
kongreso sienų darbavosi, 
kad niekais paverstų ir už
blokuotų kiekvieną ’ šios 
valdžios pastangą, kurią 
jinai darė, kad įspėti mūsų 
žmones ir apginkluoti šią

la- 
už

w

Amerikos ir Anglijos vadai Kvebeko konferencijoj.

lyje į pergalę, būtent:
Mes turime pergalingai 

pabaigti šį visų baisiausią 
karą kuo greičiausiai, kaip 
tik galima, ir kuo mažiau
siai gyvybių teaukojant

Mes 
tarptaut 
kuri už' 
įkurtoji 
dyta.

Yra taip pąt ir naminis 
uždavinys — pervesti mūsų 
ūkį nuo karinių tikslų į tai
kos meto tikslus.

Su tokiais kuriamaisiais 
taikos uždaviniais sykį jau 
buvo susidurta, apie ištisa 
gentkartė pirmiau. Repub
likonų valdžia padarė jova
lą iš jų. Taip neturi atsi
tikti šį kartą. Mes neleisi
me, kad taip atsitiktų šį 
kartą.

Pergalės vaisiai šį kartą 
nebus obuoliai, pardavinė
jami ant gatvių kampų.

Jau pirm daugelio mėne
sių ši valdžia sudarė reika
lingą mašineriją tvarkingai 
pravesti taikos meto demo
bilizaciją. Kongresas da
bar išleido įstatymus, ku
riais dar palaikoma demo
bilizacijai reikalingos įstai
gos.

Pamatinis dalykas viso, 
ką tik mes planuojame pe
reinamajam laikotarpiui 
nuo karin. gamybos į civi- 
lę gamybą, yra viename žo
dyje — darbai (darbinin
kams).

Demobilizacijos laikotar
pyje bus 
tikslo — tarnauti plačiųjų 
masių reikalams.

turime sudaryti 
inę organizaciją, 
tikrintų, jog sykį 
taika nebus suar-

) pąt ir naminis 
— pervesti mūsų

siekiama to paties

tosi, kad Kanada dar toli nuo sociali
stinio kelio. Kapitalizmas dar gerai 
laikosi ir ilgai laikysis. Kitaip sakant, 
reikia surast tą kelią, kuriuomi Kana
da gali eiti dabar.

“Kanadai dabar prieš akis stovi du 
keliai. Vienas kelias, tai pirmynžanga 
pagalba reformų prie kapitalistinės 
santvarkos. Kitas kelias — grįžimas į 
pirmkarinius laikus.

“Pirmu keliu Kanada gali nueiti 
tiktai visoms demokratinėms ir pažan
gioms jėgoms vieningai veikiant. Tas 
reiškia ne tik kairiuosius ir CCF, bet 
ir blaiviai protaujančius liberalus ir

net pažangesnius konservativus. To
kios vienybės reikalauja tas faktas, 
kad atžagareiviai yra stiprūs, aktyvūs 
ir labai atkaklūs savo siekiuose. Pa- 
struoju laiku jie nemažai laimėjo.

“Darbo-Progresyvių Partija, kiek 
matyti iš jos vadų kalbų ir jos spau
dos, pasirengusi eiti tokiu keliu. Bet ji 
yra maža, palyginus su kitomis parti
jomis. Sprendžiamasis balsas tenka 
CCF ir pažang. liberalam. Su pastarai
siais, tačiau, yra bėda ta, kad ir vieni ir 
kiti svajoja apie laimėjimą, kai tikre
nybė rodo, kad nei vieni, nei kiti pa
vieniai netoli nueis.”

Dabar ne tas laikas, kad 
žmonės galėtų būti užmirš
ti, kaip kad jie buvo užmir
šti republikonų katastrofo
je, kurią jie mums perleido 
kaipo paveldėjimą. Grįž
tantieji kareiviai, darbinin
kai prie mašinų, farmėriai 
laukuose, mainieriai, vyrai t 
ir moterys raštinės^ ir 
dirbtuvėse nežada leisti 
juos užmiršti.

Jie žino, kad jie nėra tik 
šiaip koks atliekamas, per
viršio dalykas. Nes jie ži
no, kad jie yra Amerika.

Sovietu kariuomenė ir 
kazokai cechošlovakijos pa
sienyj Užginė Krywe ir 50 
kitų miestelių bei kaimų.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Jeigu Jie Išgali už Mūs Šalį 
Kariauti ir Mirti, Mes 

Išgalime Balsuoti
Ar jūs manote, kad mū

sų kariškiai apleido gerai 
apmokamus darbus ir pato
gumus gyvenimo, kad išė
ję kariuomenėn gautų tuos 
$50 per mėnesį?

Ar gal išėjo iš noro volio
tis grioviuose ir lindėti po 
apkasus (foxholes), kad 
mes dėl sulepšėjimo nepasi- 
keltume nuo minkštos sofos 
apsaugai namų fronto, ku
rį jie paliko mūsų globai?

O gal jie užsinorėjo mis
ti iš skardinės ir plytukė- 
mis džiovinto maisto, kad 
mes privalgę sultingo “stei- 
ko” ir bronzavai iškeptų 
šeimyniškų “roasts” užmir
štume net nueiti užsiregis
truoti balsavimams ir bal
suoti gerovei jų ir mūsų, 
gerovei mūsų krašto?

Jums jau aišku, kad tu
rėjo būti, kad buvo didesni, 
kilnesni motyvai mūsų ka
riškių pasiaukojimui. Tais 
motyvais buvo noras ap
saugoti mūsų kraštą ir pa
saulį nuo baisaus, žvėriško 
fašizmo, nuo tamsos ir ver
gijos gadynės. Jie išėjo ka
riauti ir mirti už geresnę 
ateitį mūsų kraštui, visai 
žmonijai.

Jie Mumis Pasitikėjo, 
Tad Nesuvilkime.

Ir jie išėjo su viltimi, 
kad mes, likusieji namie, 

. atliksime visas iš mūsų 
reikalaujamas prievoles ge
rovei ir progresui palaiky
ti ir plėsti. Kad mes veik
sime apsaugai namų fronto 
nuo naminio fašizmo. Kad' 
mes remsime prezidentą' 
Rooseveltą jo pastangose 
visiškai sumušti fašizmą 
karo frontuose. Jog mes pa- 
remsime prezidento pastan
gas padaryti pastovią tai
ką, kad mūsų jauniems vai
kams ir anūkams nereikė
tų vėl kariauti už keliolikos 
metų.

Reakcininkai Veikia.
Reakcininkai nenori visiš

ko fašizmo sunaikinimo. 
Jie nori ir kito karo. Jau 
dabar jie kursto prieš tal
kininkų vieningumą laimė
jimui karo ir palaikymui 
taikos. Tūli iš jų, kaip kad 
Bullittas, atvirai šaukia į 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Jeigu jie laimėtų šiuos 
rinkimus, jie tuos savo no
rus įvykdys gyvenime. O 
jie leidžia milionus dolerių 
šių rinkimų laimėjimui. Jie 
turi daugybę radio progra
mų, jie valdo daugelį įta
kingų didlapių. Šimtai jų 
riebiai apmokamų agentų 
zuja po visą kraštą. Dist- 
riktuose tūkstančiai mažiu
kų politikierėlių zuja orga
nizacija prie organizacijos, 
karčiama prie karčiamos, 
nuo durų prie durų, kad 
vienus žmones visokiais de
mokratijos kandidatų šmei
žimais apmonyti, o ko ne
galės apmonyti, tai papirk
ti ar atbauginti.

Nežiūrint Amerikos ma
sių demokratėjimo ir sim
patijų prezid. Roosevelto 
visuotinos pergalės ir pas
tovios taikos programai, 
rinkimų laimėjimas demo
kratinių jėgų naudai tegali 
būti užtikrintas tiktai šiais 
dviem būdais:

1. Jeigu visi demokratu

xn

be

Brooklyn© ir Apylinkės 
Mezgėjos Veikia

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kas Nors Gražaus ir Kilnaus 
Yra Krašte, Kurio Moterys 

Veržiasi už Jį Kariauti
niai piliečiai užsiregistruos 
balsavimams dabar ir bal
suos rinkimuose lapkričio 
7-tą.

2. Jeigu kiekvienas pa
žangus žmogus nuodugniai 
pažins draugus ir priešus 
ir visomis išgalėmis dar
buosis perduoti tiesą ki
tiems. Jeigu visi demokra
tijos ir pastovios taikos ša
lininkai darbuosis, kad ko 
daugiausia piliečių užsire
gistruotų ir galėtų balsuoti 
rinkimuose. Kad jie būtų 
informuoti, balsuotų inteli
gentiškai, žinančiai.

Dėl Registracijų.
Neužsiregistravę, negalės 

balsuoti.
Informacijų apie regis

tracijas negalima suteikti 
akių plotu, nes atskiros val
stijos turi savo atskiras 
dienas. Ir net tų pačių val
stijų atskiri apskričiai turi 
skirtingas dienas užbaigi
mui piliečių registracijos. 
Pavyzdin, New Jersey vals
tijos tūluose apskričiuose 
baigiasi šiendien, 27-tą, o 
kituose spalių 10-tą. Kada 
nors, kraštui progresyvė- 
jant, tos painiavos turės bū
ti prašalintos. Turės būti 
viena registracijų diena, 
kaip kad yra viena prezi
dentinių rinkimų diena vi
same krašte. O kol to nė
ra, reakcininkai iš to turi 
naudos. Tam tos painiavos 
ir palikta, kad paprastą 
žmogų kaip nors numuilin- 
ti, nes kada paprasti žmo
nės pasilieka namie balsa- 

jvimų dieną, visuomet išei
na naudon reakcijai.

Registracijos dienų ir 
valandų klauskite savo 
miesto Rinkimų Taryboj 
(Election Board).

Moterys Šiemet Yra 
Didžiumoje.

Moterys šiemet sudaro 
didžiumą civilinių balsuo
tojų. Ant mūsų gula atsa
komybė parodyti savo išti
kimybę kraštui ir budrumą 
jo sargyboje. Mes tai gali
me padaryti pačios užsire- 
gistruodamos balsuoti ir 
ragindamos kitus, moteris 
ir vyrus, dalyvauti balsavi
muose. Daugelyje vietų 
moterys pagirtinai veikia. 
Jos yra sudariusios nepar
tinius registracijos komite
tus, kurie darbuojasi už vi
suotiną piliečių registraci
ją rinkimams.

Galima Sužinoti, Kas 
Balsavo.

Niekas negali sužinoti, 
už ką jūs balsavote, nes 
rinkimai yra slapti. Bet bi
le kas gali sužinoti, ar jūs 
užsiregistravote ir ar bal
savote. Rinkimų Taryboje 
randasi visų užsiregistra
vusių ir balsavusių sąrašai.

Kokia būtų gėda prieš 
grįžtančius iš karo tėvus, 
vyrus, sūnus, brolius ir 
draugus, jeigu jie sugrįžę 
sužinotų, kad jiems už mū
sų krašto ir pasaulio gero
vę liejant kraują, jūs pa
tingėjote nueiti kelis blo
kus užsiregistruoti ir bal
suoti. Kad jūs net tuo ga
lingu, bet lengvučiu įran
kiu — balotu — neprisidė- 
jote prie parėmimo demo
kratijos,. Mažytė.

Jugoslave partizanė pasiruošia mūšiui su vokiškais 
plėšikais. Jos draugas partizanas padeda jai užsidėti 
gana sunkų amunicijos ir kitų reikmenų nešulį.

Poeto Janonio Motina Ragina 
Padėti Lietuvos Žmonėms
Žymiausio lietuvių poeto 

Juliaus Janonio motina, se
nutė, kuri gyvena Pasade
na, Md., sekamai atsiliepė 
reikale pagelbos Lietuvos 
žmonėms:

nugabeno ir prašė, kad nu
kentėjusiam duotų reika
lingos pagelbos. Samarito- 
nas buvo kitos tautos žmo
gus, bet jis darė taip, kaip 
Jėzus mokino.

Taip ir jūs 
sakote, kad 
teks”, būkite
mokiniai, būkite samarito- 
nai, padėkite tiems, ku
riems reikalinga, tai tada 
jūsų širdis bus linksma.

M. Janonienė.

visi, katrie 
“ruskiams 

geri Jėzaus

Prieš pat išsiunčiant 6-jį 
siuntinį dovanų Lietuvos žmo
nėms, nuo Elizabetho mezgė
jų (per Lillian Sheralis) buvo 
gauta pundas megstinių. Jie 
dar pateko į 6-tą siuntinį. Nu
mezgė :

M. Burkauskienė 17 porų 
kojinių.

Meškauskienė 2 sveterius 
rankovių ir 2 šalikus.

J. Brazaitienė 1 šaliką.
M. Keselienė 1 šaliką.
Jau Turime Pradžią 7-tam 

Siuntiniui
Rugsėjo 21-mą, į Moterų 

Apšvietos Kliubo susirinkimą 
atnešė gatavų megstinių šios 
Brooklyno - Maspetho mezgė
jos :

O. Čepulienė 3 sveterius.
Petkevičienė 1 sveterį.
O. Kalvaitienė 1 sveterį.
K. Petlitzkienė 10 porų ko

jinių.
A. Zablackienė 1 svet. be 

rankovių.
Tie visi megstiniai jau bus 

7-tam siuntiniui. Būtų kur kas 
daugiau nudirbta, bet pirmiau 
vilnų ilgai laukėm. Paskiau 
gavom vilnų ir bematant vėl 
pritrūkome. Dabar vėl priža
dėta bile dieną atsiųsti. Tad 
darbas dabar turės eiti spar
čiai ir 7-me siuntinyje nuo mū
sų mezgėjų vėl bus gražių ir 
šiltų dovanų Lietuvos žmo
nėms. O. Depsienė.

Evdokia Beršanskaja bu
vo viena iš grupės jaunų 
moterų kariškių, kalbėjusių 
Ketvirtajame Priešfašisti- 
niame Moterų mitinge Mas
kvoje šių metų rugpjūčio 
20-tą. Mitingas buvo svei
kinamas žymių Amerikos 
moterų. Tarpe kitų, sveiki
nimas nuo Mrs. Roosevelt 
pareiškė:

“Džiaugiuosi galinti pa
siųsti pasveikinimą ir ge
rus linkėjimus Sovietų Są
jungos moterims. Grožiuosi 
jų dvasia ir viskuo, ką jos 
atliko priartinimui perga
lės.”

Mrs. Roosevelt, apart tu-

Naciams Pataikūnės 
Liūty Garduose

Antverpe, amerikiečiams ir 
anglams nugalėjus nacius, bel
gai panaudojo žvėrinčiuje ras
tus buvusių liūtų gardus suva
rymui savo kvislingų, tarnavu
sių hitlerininkams. Viename iš 
tokių gardų suvaryta 20 mote
rų, kurios sėbravo su naciais. I r

Darže Rudens Metu
Vokietijoj Goebbelsas įsakęs 

saldumynų vartoti tik retkar
čiais ir tai duoti tik vaikams. 
Saldumynų labai trūkstą.

BROOKLYNO ŽINIOS

Marė Janonienė.
Nežinau, kodėl lietuvių 

tauta kiekvienu klausimu 
dalinasi. Dalinasi net da
bar, reikale drapanų siun
timo Lietuvon. Visi žinome, 
kad Lietuvoj pagelba yra 
labai reikalinga, nes Lietu
va labai vokiečių apiplėšta. 
Aš manau, kad kiekvienas 
lietuvis, Amerikoj gyvenąs, 
turi palikęs Lietuvoj gimi
nių ar pažįstamų. Tai kodėl 
ne visi siunčia nors padėvė
tų drapanų?

Daug yra bažnytinių lie
tuvių, kurie sako, kad būk 
tos drapanos “ruskiams 
teks.”

Bet jeigu ir rusams tek
tų, tai ir jie yra žmonės. 
Jie nuo vokiečių labai nu
kentėjo. Ir jie būtų dėkingi. 
Bet gi dabar drapanos 
siunčiamos jau ne į Rusiją, 
bet tiesiai į Lietuvą. Rau
donoji Armija varo iš Lie
tuvos vokiečius, kaip ir iš 
savo šalies.

Bažnytiniai lietuviai, aš 
manau, kad jūs esate gir
dėję kunigų pamokslus, aiš
kinant kaip dangų nupel
nyti. Jie sako: “Mylėk Die
vą, mylėk artimą!”

Arba jie sako, kad žmo
gus klausė Jėzaus, kaip pa
rodyti tą “artimo meilę.” 
Jėzus atsakė, kad žmogus 
ėjo iš Erikos, razbaininkai 
jį sumušė ir paliko ant ke
lio. Keliu ėjo kunigas, bet 
negelbėjo jam. Ėjo levitas 
ir tas negelbėjo — pro šalį 
praėjo. Bet samaritonas jį 
atradęs pasigailėjo, jo žaiz
das aprišo, ir prie žmonių

Iš Moterų Apšvietos Kliubo 
Veikimo

Kliubo reguliaris susirinki
mas įvyko rugsėjo 21 d. Jame 
narių dalyvavo vidutiniai. 
Tarp kitko, didesnė dalis su
sirinkimo pašvęsta apdiskusa- 
vimui mūs kliubo būsimo jubi- 
lėjinio parengimo.

Šis parengimas - pažmonys 
įvyks jau ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 30 d., kuriame kliubie- 
tės su kliubo rėmėjais ir sim- 
patikais apvaikščios trijų metų 
sukaktį nuo pradžios darbuo
tės Lietuvos liaudies pagelbai. 
Tad ir diskusuota tas klausi
mas gana plačiai, kaip geriau
sia priimti ir pavaišinti mūs 
svečius, mūs mezgėjas ir drau- 
gus-drauges, dirbusius taip ne
nuilstančiai prie drapanų tai
symo ir visus tuos, kurie vie
nokiu bei kitokiu būdu prisi
dėjo prie to didelio darbo. Nu
tarta, kad parengimas būt 
linksmas, su muzika šokiams 
ir pramogėle. Bus šalto- alu
čio ir kitokių gėrimų pasipirki- 
mui, o užkandžiai, kava, py
ragaičiai ir kitokie namie ga
minti gardėsiai bus duodami 
veltui. Įžangos taipgi nebus. 
Tad šia proga kliubas 
čia visus atsilankyti į 
svetainę 30 d. rugsėjo 
giai laiką praleisti su 
tėm.

D-gė Sasna perstatė naują 
narę (kuri šiame susirinkime 
negalėjo dalyvauti). Tai d. 
Margaret Cowl, stambi figūra 
darbininkų judėjime. Didelė 
garbė kliubui gauti tokią narę 
į mūs tarpą. Būtų gerai, kad d. 
Cowl dalyvautų mūsų susirin
kimuose. Esu įsitikinus, kad 
jos dalyvavimas padėtų mums 
pakelti kliubą politiniame ži
nojime ir apšvietos srityje.

Buvo išduoti įdomūs rapor
tai iš National War Fund susi
rinkimo ir iš Red Cross kon
ferencijos per dd. Sasną ir Au
guti enę., Kadangi tais klausi
mais jau buvo'rašyta dienraš-

tyje, tai nekartosiu. Taipgi na
rės su dideliu susijaudinimu 
klausėsi skaitymo laiškų nuo 
lietuvių iš Raudonosios Armi
jos lietuviškojo dalinio, ir ki
tų nuo Lietuvos partizanų, 
ačiuojant kliubietėms už gau
tas dovanas.

D-gė Petrikienė perskaitė 
pagamintą rezoliucijukę, ku
rioj reikalaujama, kad ateity
je, kur tik bus kalbama apie 
Lietuvą, ta šalis būtų vadina
ma “Lietuva,” o ne “Lithua
nia.” Tuo klausimu buvo trum
pos diskusijos. Visgi draugės 
pritarė tam sumanymui.

Nutarta išreikšti didelę sim
patiją d. Walter Kubiliui dėl 
jo ligos ir jo motinai dr-gei 
Andruškevičienei. Bus para
šytas užuojautos laiškutis.

Nutarta, kad būtų įsteigta 
naminio ligonių slaugymo 
(Home nursing) kursai Wil- 
liamsburg’o Hėalth Centre. Ti
kimasi, kad gausime lietuviš
kai kalbančią slaugę, kuri mus 
pralavins tame svarbiame už
davinyje, 
niu
daktarų 
slaugymo 
kiekvienai 
ta klasė
bus pranešta per spaudą, ko
kiais vakarais galėsime lanky
ti ' pamokas.

Prie pabaigos, suteikta d. 
Augutienei nuo kliubiečių do
vanėlė jos gimtadienio proga 
(nors jau seniau praėjusio). 
Ta geroji draugė užsipelnė 
tinkamos pagarbos nuo visų 
savo darbštumu, ypatingai šei- 
mininkyste mūsų parengimuo
se. Ji taipgi užima kliubo fi
nansų sekretorės vietą.

Draugės, nepamirškite da
lyvauti sekančio mėnesio susi
rinkime, kuris įvyks 19 d. spa
lio. O šiuo tarpu, iki malo
naus pasimatymo mūsų vaka
rėlyje šeštadienio vakare!

Kliubo Sekretorė,
B. E. Senkevičienč.

ir kvie- 
Laisvės 
ir sma
lt liubie-

Ypatingai dabarti- 
momentu, kada jaučiasi 

trūkumas, ligonių 
reikalinga žinoti 
moteriai. Kaip tik 
bus suorganizuota,

Rugsėjo menesį dar vis lai
kas sodinti ir persodinti bijū
nus ir kitus daugmetinius gė
limus žolynus. Kitus, vasarinius 
žolynus, dar galima išlaikyti 
žydinčiais ilgoką laiką, jeigu 
nepertrauksime priežiūros ir 
nuolat nukarpysime baigian
čius nužydėti žiedus, neleisime 
išeiti į sėklas.

Spalių mėnesį jau galima iš
kasti gladiolus ir jurginus, ku
rių lapai jau nudžiūvę, anks
čiau peržydėjusius. Bet jeigu 
lapai dar žali ir didelių šal
čių nebūtų, geriau palikti šak
nis žemėje iki lapai nudžius. 
Kol lapai žali, šaknys dar vis 
budavojasi, tarpsta. Bile tik 
nėra didelių šalčių, kurie ir 
šaknį pasiektų, ir kol žemė 
sausa, nėra pavojaus ir ilgiau 
palaikyti žemėje.

Dabar paskiausia proga so
dinti ir persodinti anksti pava
sarį žydinčius narcizus, leliju- 
kes ir daugelį kitų iš bulviu- 
kių ir šaknų anksti išaugančių 
ir žydinčių žolynų. Tulpėms 
dar yra laiko spalių ir lapkri
čio mėnesiais, šiltuose klima
tuose tulpės sodinama labiau 
parviršiumi, šaltuose giliau, 
kad apsaugoti nuo peršalimo. 
Nuo klimato priklauso ir sto
ris pridengimo žiemai.

Laikas persodinti į vazonus 
visus manomus pernešti stu- 
bon iš daržo augmenis. Per
sodinus, jeigu dar nebus šalnų, 
palikti lauke, kad iš karto ne
reikėtų augmeniui pergyventi 
dviguba permaina — persodi
nimo ir viduje gyvenimo.

Spalių mėnesį laikas sodin
ti ir persodinti žydinčius krū
mokšnius ir eglaites.

Daugelis daržovių galima 
dar ilgai palaikyti žaliomis ir 
šviežiomis iškasus su žemėmis 
,ir glaudžiai sudėjus į dėžes 
sunešus į saulėtą prieškamba
rį, kas tokį turi. Kiti turi stik
lu uždengtas būdukes, kurio
mis apstato daržoves darže ir 
taip išlaiko žaliomis ir augan
čiomis iki didžiųjų speigų.

N.

Kraujo davusiems normališ- 
kai ima 60 dienų atsibudavoti. 
Bet yra galinčių atsibudavoti 
greičiau ir yra turinčių imti 
daug ilgesnį laikotarpį.

rimos meilės kraštui ir vi
siems, jo gynėjams, yra mo
tina trijų sūnų, esančių 
mūsų krašto ginkluotose jė
gose. Ji ypatingai gali įver
tinti ir įvertina Sovietų Są
jungos karių didvyrišką, ro-» 
lę sumušime hitlerizmo-fa- 
šizmo.

Ir visos kitos protingos 
amerikietės moterys žino, • 
kad kur raudonarmiecio- 
raudonarmietės ginklas nu
daigojo fašistą, kur jis sa
vo krūtine užkirto kelią fa
šizmui, ten išgelbėta ameri
kiečio kraujas ir gyvastis. 
Išgelbėta gal būt jos pačios 
sūnus.

Juo labiau didesnė nuos
taba ir pagarba apsupa 
mus, kada tuo didvyriu pa
sitaiko moteris, vadinamoji 
“silpnoji lytis,” kuri nėra 
imama - draftuojama ka
ri škon tarnybon, bet turi 
įsiprašyti, įsimaldauti. 
Ypatingai turi jos prašytis 
į fronte kariaujančias jė
gas. j

’Evdokia Beršanskaja, 
sveikinusi Maskvos mitin
gą, yra 30 metų amžiaus. 
Lakūnės sparnus jinai jau 
turinti per 13 metų ir skai
toma veterane lakūne.

Beršanskaja, Kubanės 
kazoko duktė, pradėjo do
mėtis skraidymu dar tebei
dama liaudies mokyklon. Ji 
išėjo vietinio skridimo 
kliubo teikiamą kursą, pas
kiau buvo pasiųsta aviaci
jos mokyklon. Pirm suėji
mo jai 19 metų amžiaus ji
nai jau skridino nąktinį 
pašto, lėktuvą tarp Maskvos 
ir Rostovo. Naciams įsi- 
briovus į Sovietų Sąjungą, 
Beršanskaja, kaip ir dau
gelis kitų moterų, įstojo ka- 
riškon tarnybon liuosno- 
riai. Jinai dabar yra ko- 
mandierium pulko lengvų
jų bomberių. Savo oficieriš- 
kam kreditui ji turi 140 
skridimų.

Josios vyras Petras taip
gi randasi kariškuose lakū-

(Tąsa ,5-me pusi.)
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Nedaug medžiagos reikalau 
jančiam, 
teliui forma gaunama trijų dy 
džiy — 
delio (small, medium, large).
Siunčiant: užsakymą, pažyme- 
kit dydį.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen-

te: Mary Sincus, 427.
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y«



ILJA ERENBURG.

(Pabaiga)
Kas tik savo gyvenime 

yra glostęs kūdikio galvelę, 
kas tik yra savo gyvenime 
matęs motinos ašaras, nie
kad nepamirš Artijuchovo 
pelenų: jie yra žmonių pe
lenai !

Ekaterinopolio miestelis 
buvo apgyventas žydais. Vi
si jie buvo išskersti... visi, 
apart vienos, jaunos mer
gaitės Sonija. Jinai pasako
ja apie tų žmonių baisų li
kimą. Ekatarinopolyje gy
veno senas barzdaskutis, 
Azril Pritzman. Jis buvo 76 
metų amžiaus ir turėjo 
penkius sūnus fronte. Bar
zdaskutis šaukė į vokiečius, 
“Šaudykite! Mano sūnūs 
atkeršys jums!” Golikov 
buvo bačkų dirbėjas, 80 me
tų amžiaus. Jau sužeistas 
senelis duobėje pasikėlė ir 
šaukė: “Šaukite, jūs niek
šai. Viena kulka jūs manęs 
neužmušite” Aš nežinau, ar 
to barzdaskučio sūnūs tebė
ra gyvi. Bet kiekvienas se
nas nužudytas žmogus turi 
sūnus — Tarybų kareivius. 
Jie jau prie Varšavos ir 
prie Prūsijos rubežiaus. Tie 
žmogžudžiai bus priversti 
užmokėti už savo darbus.

Lakūnas Andriejus Ko- 
lomeijets gavo laišką iš na
mų nuo savo sesers. Jis bu
vo nustebęs, kodėl jam ne
rašo jo tėvas. Jojo sesutė 
jam atsakė: “Nepyk ant tė
velio, Andriejau. Jis nebe
gali jums rašinėti laiškų, 
nes vokiečiai jam išdegino 
akis. Jis atsisakė jiems dir
bti, tai jie paėmė jį Gesta
po, išlaikė ten dvi dienas ir 
kudmet pagaliau jį išleido; 
jojo akys jau buvo tik atda
ros žaizdos.” Kolomeijets 
sako: “Nuo to laiko mano 
akys pasidarė daug žvales
nės, kuomet as lekiu. Joks 
vokietis dabar nebegali nuo 
manęs pasislėpti.”

VISA ARMIJA JIEŠKO 
BUČERIŲ (ŽMOG

ŽUDŽIŲ)
Kartu su leitenantu Ko

lomeijets visa mūsų armija 
jieško žmogžudžių. Mes 
matome tą seną žmogų su 
išdegintomis akimis ir tas 
vaizdas neišdils iš mūsų at
minties iki grabo lentos. 
Prapultis vokiečiams!

Štai laiškutis nuo 15 me
tų amžiaus bernioko, Senia 
Deraša: “Brangusis Dėduli 
Miša: Aš jums rašau iš 
mūsų miestelio Iziaslavlio, 
kurio jūs nepažintumėte, 
jeigu pamatytumėte. Tik 
pusė jo bepalikę, o ir toji 
apgriauta. Daug geriau bū
tų buvę, jeigu jis visai ne
būtų gimęs. Aš nebe tas 
Senia, kurį jūs žinojote. 
AŠ pats savęs nebepažįstu. 
Iš Iziaslavlio 8,000 gyven
tojų tik mūsų kaimynas Ki
va ir aš bepalikome. Mano 
brangioji mamytė, mano tė
velis ir visi mūsų brangieji 
giminės jau žuVę. Jeigu aš 
išpasakočiau jums viską, 
ką aš pergyvenau, aš abe
joju, ar jūs suprastumėte. 
Daugelį kartų aš žiūrėjau

rėikAliNgos moterys 
HELP WANTED—FEMALE

TA1PISTES
Nuolatinis Darbas

Gera Alga. Pripažintos Patyrusiomis. Moder
ninis ofisas su sofka pietų laikui.

Valandos 9 iki 5.
Šeštadieniais Tik Reikalinga Dalis 

Darbininkų Tedirba.
Kreipkitės Pas 

MR. ADAMS, ROOM 802 
INSURANCE COMPANY 

OF NORTH AMERICA 
99 John Street

• NEW YORK CITY, 7.
_____  . X227I

AR VOKIEČIAI PASIKEITĖ?
mirčiai į akis. Aš buvau 
prisidėjęs prie partizanų, 
bet buvau sužeistas fritzų 
kulkos. Tačiau dabar vėl 
esu sveikas, mano kojos 
žaizda užgijus ir aš vėl ei
siu medžioti priešo, kad 
jam atkeršyti už viską. Ne
pamiršk, Dėde Miša, kad 
fašistinis kanibalas yra 
mūsų pikčiausias priešas. 
Nudėk jį, sukapok jį į ka- 
valkus. Šis mano laiškas la
bai sumaišytas, kaip ir pats 
mano gyvenimas, bet aš te
besu gyvąs ir prižadu at
keršyti. Atrodo, kad aš bū
čiau sugrįžęs iš kapo ir 
pradėčiau naują gyvenimą 
— gyvenimą našlaičio. Ra
šyk man dažnai. Rašyk se
nuoju adresu, bet kokiu ad
resu rašysi, aš laiką gau
siu, nes apart manęs, čia 
nieko daugiau nebėra.”

Berniukas vienas numi- 
rusiame miestelyje. Jis gir
di balsus iš po žemės. Mil
žiniško kapinyno tyla šalto
je dienoje mums pavirsta 
naktimi. Ji šaukia mus į 
vakarus. Ir mes visi trau
kiame į vakarus — Senia 
ir Dėdė Miša ir visa mūsų 
armija!
DVYLIKOS METŲ BER

NIUKAS RAŠO
Aš gaunu laišką nuo 12 

metų berniuko. Jis rašo: 
“Mažuosius jie nužudė ant 
vietos, o senuosius ir mus 
jie suvarė į mišką. Tada jie 
apsupo mišką ir pradėjo žu
dyti. Kūdikiai buvo sumes
ti į duobę. Aš pabėgau. Vo
kietis mane vijosi. Aš įsili
pau į medį ir jis manęs ne
besurado. Aš mačiau juos 
užmušant visus ir per tris 
ilgas dienas žemė buvo pa
sruvus krauju...”

Ką gi begalima pridėti 
prie to? žodžius paskandi
na nekaltas žmonių krau
jas.

Pinetski miškuose mūsų 
skautai užėjo 80 žmonių. 
Jie miške išgyveno du me
tu. Trijų metų mergaitė ne
suprato žodžio “namai” 
prasmės ir kai pamatė na
mą, jinai šaukė su nusiste
bėjimu. Bet ir ši mergaitė 
laukė mūsų armijos ir sa
kydavo: “Tėvas Stalinas 
ateis ir parveš mus namo.” 
Didžioji viltis niekad neap
leido šių nelaimingų žmo
nių. Daugelis jų nebetikėjo 
patys išlikti gyvais, bet ti
kėjo, kad Rusija išliks. Šu- 
ra Gorbunova, baltarusė 
valstietė, šaukė į vokiškus 
skerdikus: “Užmuškite ma
ne. Tai lengva. Bet jūs ne
pajėgsite užmušti Rusijos!”

KAIP BUVO ŽUDOMI 
KUNIGAI.

Jarkševe, Vinitsos rajo
ne, Gitą Jakovlevna, mate
matikos mokytoja, sakė sa
vo pasmerktiems mirtin 
draugams, kai ji su jos še
šių metų berniuku buvo ve
dama nužudymui: ‘Fronte 
yra mūsų broliai —jie su
grįš. Yra tarybinė santvar
ka, kuri nemirs. Yra Stali
nas, kuris mūsų neužmirš.” 
Ir jinai šaukė į žmogžu
džius vokiškai: ‘Ar jūs gir
dėjote? Stalinas nepamirš!”

Taip, Stalinas yra ne 
vien tik mūsų vyriausias 
komandierius. Stalinas yra 
mūsų sąmonė. Ir visi mes, 
kuomet mes pamąstome 
apie tą žmogų, kuris 1941 
metų rudenį žinojo, kad 
Raudonoji Armija pasieks 
Berlyną, kuris protiniai da
linosi visais mūsų žmonių 
skausmais, kuris suprato 
kiekvienos motinos širdper

šą ir kiekvieno kūdikio aša
ras — kuomet mes pamąs
tome apie šį didelį ir pa
prastą žmogų, mes žinome, 
kad jis nepamirš!

“Catholic Herald” begė
diškai rašo: “Vokiečiai šia
me kare užsilaiko švariau, 
negu pereitam kare V Aš 
nesuprantu, ką tie ponai 
skaito “švarumu”: ar šuli
nius, pilnus kūdikių lavonų, 
ar žudymui žmonių vago
nus, o gal akimis išdeginto
mis senus žmones? Aš my
lėčiau nusivest juos į Rakuv 
ir perstatyti juos kunigui 
Gausevičiui, klebonui vieti
nės katalikų bažnyčios, ku
ris man pasakė: “Kuomet 
aš skaitydavau knygas apie 
piktybę, aš jokio supratimo 
neturėdavau, kad tokie be
širdiški ir kraugeriški su
tvėrimai galėtų rastis ant 
žemės...” Gausevičius ma
tė motiną metant savo kū
dikį iš namo per lengą, kuo
met vokiečiai jos namą pa
degė. Vokietis paėmė tą kū
dikį ir vėl įmetė į liepsną, 
kaip malką. Vokiečiai nusi
vedė Lubenets, Klebani kai
mo prelatą ir nužudė. Per- 
ševe jie nukankino du kata
likų kunigus. Jie užmušė 
kun. Grosiorovsky, seniau- 
sį kunigą Vilniuje. O Dory- 
ję( jie suvarė visus krikščio
nis į bažnyčią ir padegė ba
žnyčią.

DAIKTAI, KURIUOS 
REIKĖS ATSIMINTI 

PASIEKUS BERLYNĄ
Aš žinau, kad vokiečiai 

sakys: “Tai buvo atskiri 
kriminalistai, kurie žmones 
taip žudė. Jieškok daįiar 
lašo jūroje!” Bet prieš iha- 
ne guli sutrauka praneši
mo. Jį pasirašo vokietis ka
pitonas Sauer ir jame ran
dasi aprašymas žudymo 
Pinsko gyventojų. Kapito
nas Sauer rašo: “Penkioli
ka tūkstančių žmonių buvo 
suvaryta į susirinkimo vie
tą. Sergantieji ir kūdikiai 
buvo nužudyti ant vietos. 
Taip buvo nužudyta 1,200 
žmonių pačioje ghetto... 
žmonių medžiotojai visuose 
atsitikimuose turi būti ap
rūpinti kūjais, kirviais ir 
kitais įrankiais, nes beveik 
visur durys randama užra
kintos ... Net ir ten, kur 
didesnių skiepų nėra, žmo
nės randami pasislėpę po 
grindimis. Policiniai šunes 
turi būti panaudojami už- 
uodimui pasislėpusių žmo
nių. Pinske šuo vardu Asta 
puikiai pasižymėjo ...”

Mes tą atsiminsime Ber
lyne — ne tą šunį, bet ka
pitoną Sauer ir daugelį ki
tų vokiečių. Mes atsiminsi
me “mirties fabrikus.” Mes 
atsiminsime tuos, kurie da
vė įsakymus žudyti ir tuos, 
kurie tuos įsakymus pildė. 
Mes esame ne tik prie Vo
kietijos rubežiaus, bet taip
gi ant slenksčio teismabu- 
čio.

Šalia Vilniaus aš kalbė
jausi su kai kuriais rau
donarmiečiais, kurie pasku
tinėmis dešimts dienų pa
darė 400 kilometrų. Jie bu
vo apdengti dulkėmis, ku
rios, jų plaukus padare si
dabrinės spalvos. Jų akys 
aptinusios, jų lūpos suski
lusios. Jie sakė: “Mes ten 
pribusime!” Jie buvo susi
jaudinę Vokietijos artumu.

Tūli užsieniečiai gali pa
manyti, kad mūsų žygiavi
mas pirmyn yra linksma 
promenada. Priešingai, tai 
yra kraujo kelias. Kas gi 
galėtų teisingai apibudinti 
žygius pėstininkų, kurie 

maršavo per Pinsko pelky
nus, savo jėgomis tempda
mi kanuoles? Vilniuje pės
tininkai šturmavo senovi
nius mūrus per ištisas pen
kias dienas ir naktis. Vaka
rinėje Baltrušijoje tankų 
vienet. generolas ir jo vyrai 
rankomis tempė sienojus 
tiltų pastatymui. Vyrai bu
vo paskendę prakaite — 
prakaite ir kraujuose.

Vienas pulkininkas man 
pasakė: “Brestą buvo ap- 
drūtinta. Vokiečiai manė, 
kad jie ten saugūs. Bet mes 
juos apsupome ir sukapojo
me juos jųjų tvirtovėse. Aš 
tiesiog vaikštinėjau ant tų 
nevidonų lavonų. Aš pa
mąsčiau apie savo motiną, 
brolius, seseris ir kūdikius, 
kuriuos vokiečiai nužudė... 
Kaip ten nebūtų, neužilgo 
mes būsime Vokietijoj...”

Jeigu vokiečiai remiasi 
mūsų trumpa atmintimi, 
jie vėl kvailai apsirinka. 
Kaip yra žiemų be potvy
nių, taip yra neapykanta, 
kuri niekad nenuilsta. 
Kiekvienas mūsų karys ži
no, kad mes turime pasiekti 
Berlyną. Kitaip negali bū
ti. Kitaip, tai yra, jeigu 
mes nieko nedarytumėme, 
mūsų sąžinė sunaikintų 
mumis. Mes gal galėtumė
me dovanoti mūsų pačių 
kančias, bet mes negalime 
dovanot už tai, ką jie yra 
padarę mūsų kūdikiams. 
Mes galime būti nuolaidūs 
tamsūnams, bet ne išradė
jams mirties vagonų. Ne 
noras atkeršyti stumia 
mus pirmyn, bet troškimas 
teisingumo.
NEVIDONŲ LIZDAS TU
RI BŪTI SUNAIKINTAS

Mes norime sunaikinti 
gyvačių lizdą. Mes norime 
atpratinti vokiečius nuo 
troškimo kariauti — nori
me atpratinti tiek Hitlerio 
šalininkus, tiek tuos sukilė
lius vokiečių armijos gene
rolus, kurie norėtų 1964 
metais pataisyti klaidas 
1944 metų. Mes norime 
kardą pernešti per Vokieti
ją, idant ant visados su
triuškinti vokiečių meilę 
kardui. Mes norime eiti į jų 
kraštą, idant jie niekad ne
benorėtų eiti į mūsų kraštą.

Nužudytųjų šešėliai vi
suomet prieš mūsų akis. Jie 

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PEL VO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS
110 East 161h Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
D^roine ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 

IMF' 7"'JT Š00 daktarų ir kitokių
profesijų žmonėms, taip- 

"V 8i j ų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

pakyla iš kapų, iš duobių, 
iš šulinių, iš ravų — seni 
žmonės ir tebežindą kūdi
kiai, rusai, Ukrainai, balta- 
rusai, lietuviai ir žydai. Jie 
visi norėjo gyventi. Jie my
lėjo saul^ ir gėles. Vardu 
nukankintų ir nužudytų jie 
sako mums: “Atminkite!”

Ir aš žinau, kad neužilgo 
mes būsime ant Spree. Aš 
mačiau mūsų armiją, persi- 
ėmusią pagieža. Aš žinau, 
kad teisingumas laimės. Aš 
kaip ir kiti kaip aš, būda
mas persipildęs nepaneša- 
ma širdperša, aš palaikau 
save prakilniais, padrąsi
nančiais žodžiais: Stalinas 
nepamirš!

New Britain, Conn.
Lietuvos Žmonėms Suneškime 

Drapanas.
. šeštam siuntiniui nuo geros 
valios žmonių ^aplaikėme 150 
dol. ir juos persiuntėme į 
LPTK centrą, kuris parūpino 
tinkamų drapanų ir pasiuntė į 
Lietuvą. Sekamam siuntiniui 
turime planą ant vietos parink
ti drapanų ir, žinoma, aukų 
dėl naujų nupirkimo.

Penktadienį, rugsėjo 29 die
ną, suneškime drapanas į Jo
no Višniausko įstaigą, kam
pas Seymour ir Elm Sts. (Jis 
duoda tuščią krautuvę dėl dra
panų sunešimo ir supakavimo.) 
Dėl daugiau drapanų surinki
mo tuo pat laiku pasikalbėsi
me. Kai kuriems siunčiama 
laiškai tuo reikalu.

Kriaušius Mr. G. Zemionis 
pereitam siuntiniui davė pen
kinę. Dėkui jam!

Vikutis.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor atretail under 
Section 107 of( the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1019 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SEUFERT 
Tyroler Haus

1619 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tąj- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. .Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 
1. Tel. GLenmore 5-6191.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm, 9 A. M. — 2 P. M.

So. Boston, Mass
*Tre&adienis, fcugsČjo 27, 1944

Jaunutis Kitus Bara, 
Bet Savęs Nemato.

“Laisvės” 213 num. smarkiai 
barasi, būk netikusiai veikiama 
dėl Lietuvai pagelbos teikimo, 
arba visai nieko neveikiama. 
Aišku visiems, kurie tik skai
tė sekantį “Laisvės” 214 num. 
M. Kazlausko koresp., kad Jau
nutis kaip tik ir yra tas, kuris 
nieko neveikia, o jei pridėsime 
visuomenės žiniai jo pasaky
mą : “Delegatai parvažiavę iš 
Demokratinių Lietuvių Seimo 
nepildė ir nepildo jo tarimų,” 
kad Jaunutis dar prieš įvyk
siant Dem. Liet. Seimui jau ne
pildė tarimų. Jis buvo išrinktas 
ir noriai apsiėmė delegatu į 
Dem. Liet. Seimą nuo ALDLD 
kuopos ir nenuvažiavo į Seimą. 
Ar buvo rimta priežastį nenu- 
važiavimui? Ne, tai yra nepa
teisinamas nepildymas tarimų.

Pagaliaus, kaip pritaikyti 
nuoširdumą kritikavimo, kuo
met Jaunutis taip išdidžiai 
naudojasi napoleoniška išmin
tim? Mes ALDLD nariai nau
dojamės, arba turime naudotis 
marksistinės - leninistinės iš
minties ir dorovės idėja.

ALDLD Narys.GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEHUTE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

: -- -/r

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-B043

MATTHEW P. BALLAS .
(BIELIAUSKAS)

LAISMUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikni 

duotas šį sekrr 
visų organizacij 
džia 3 vai. dier 
tomą kiti svaraus 
išplės plačias diskusijas. Mūsų or
ganizacijų nariž.: 
tinai būkite šiame susirinkime. 
A. J. S.» sekr.

<o raportas bus iš- 
adienį, spalių 1 d., 
ų susirinkime. Pra- 
ą. Taipgi bus svars- 

reikalai, kurie

i ir simpatikai bū-

(227-228)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Motei: 

mas jvyks 29 
vak., 155 Hunglerford St. 
dalyvauti. Įsitė 
permainyta. —

rų Kliubo susirinki-
1. rugsėjo, 7:30 vai.

Prašome
■mykite, kad diena 
V. K. sekr.

(227-228)

Wake Up, Americans!

canal

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back th**’ 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šerminine. Mūšų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

★

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

i ,

»». * '■**-: •»>»*« < w* *****
i&H maxiWiiWMli ilfli'lMm Au i.U

Telefonas Poplar 4110
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‘trečiadienis, Rugsėjo 27, 1914 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily ................ .... . Fenilas puslapi

Kas Nors Gražaus ir Kilnaus 
Yra Krašte, Kurio Moterys

Veržiasi Eiti Kariauti
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nuošė ir savo kreditui turi 
14 iš oro numuštų nacių 
lėktuvų.

Kaip ir tūkstančiai kitų 
motinų, taip ir pulkininke 
Beršanskaja turėjo labai 
daug ilgesio ir rūpesčio, bet 
ji neatsisėdo raudoti. Prie
šingai, su dar didesniu pa
siryžimu ėjo savo didžias ir 
atsakomingas pareigas. Per 
tuos tris su virš karo me
tus, nuo birželio 22-ros, 
1941 metų, nei jinai, nei 
jos vyras Petras savo sūne
lio Petruko nėra matę. Ji
sai likosi netoli Krasnoda- 
ro su savo senute. Vokie
čiams užėmus Kubanės sri
tį, ji prisikentė rūpesčio, o 
ir išvijus iš krašto nacius 
per daugelį savaičių apie 
sūnelį ir motiną negirdėjo. 
Pagaliau, po ilgo jieškoji- 
mo, su vyriausybės įstaigų 
pagelba, mažąjį, 5 metų Pe
truką su jo senute surado 
Centralinės Azijos kaime, 
kur jie buvo evakuoti iš 
Kubanės pirm nacių užėmi
mo tos srities.

Evdokia Beršanskaja yra 
vienintelis bomberių for
macijos komandierius, bet 
anaiptol ne vienintelė lakū
nė. Kariškų lakūnių Sovie
tų Sąjungoj yra šimtai 
Raudonosios Armijos Orlai- 
vyne. Daugelis iš jų, nors 
nėra komandieriais, bet.yra 
atsižymėjusios dideliais at- 
siekimais fronte.

Kapitonas Nina Nikulin 
turi 500 skridimų savo kre
ditui. Bet ir tas rekordas 
ne aukščiausis. Leitenantas 
Eugenia Jagulenko atlikus 
580 kariškų misijų su bom- 
beriais. Iki šie žodžiai busi 
pasiekę skaitytoją, kažin 
kiek dar bus pakilę rekor
dai jų ir daugelio kitų mo
terų lakūnių. Abi minėto
sios dėvi po tris medalius 
ant savo kariškos unifor
mos.

Lėktuvų kovotojų pilotės 
rekordą turi leitenantas Li
ly Litvak, numušusi iš oro 
12 vokiečių lėktuvų prie 
Stalingrado pirm padėjimo 
gyvasties mūšiuose. I. G.

Worcester, Mass.
Apdegus Lietuvių Svetainė 

Jau Taisoma.
Rugsėjo 17 d. teko matyti 

gerokai apdegusi Lietuvių Sve
tainė, 29* Endicott St., tai gana 
didelis namas, nes kokia pusė 
šimto metų atgal buvo statytas 
kaipo didelė švedų bažnyčia ir 
Suvienytos Worcesterio Lietu
vių Draugijos nupirkę padarė 
Svetainę, kur apie 30 metų lai
ko jau progresyvių lietuvių 
judėjimui buvo pastogė, kur 
jvyko nesuskaitomos daugybės 
jvairių susirinkimų, prakalbų; 
teatrų, operečių, koncertų atlai
kyta - suvaidinta; čia net toki 
Veikalai perstatyta, kaip tai 
“Išgriovimas Kauno Pilies,” 
“PilienieČiai,” “Veidmainystė 
ir Meilė” (Shillerio) ir tt irtt. 
čia pastoviai gyvavo Aido Cho
ras pergyvendamas daugiau 
kai pusę tuzino savo chorve
džių, dabar rokuojama, kad se
niausias choras visoj Naujojoj 
Anglijoje, žiburėlio draugijėlė 
per ilgus metus gyvavo, Lietu
viškas knygynas su patogia pa
talpa būna. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija išbujojo ir 
tapo savininke to namo. ALD 
LD 11 kp. ir LDS 57 kuopų 
pastovi buveinė susirinkimams 
ir parengimams ir daugybė ki
tokių lietuviškų draugijų čia 
rado prieglaudą savo reikalų 
susirinkimams, taipgi vestu
vėms ir tt. Vėlesniuoju laiku 
1937 m. atsidarė kliūbaš apati
nėj svetainėj, kuris gerai gyva
vo, iŠ kurio ir gaisras kilo lie
pos 12 j 13 d.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET, 

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.' 

 (230)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY

(228)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

PROSYTOJAI 
OPERATORIAI

Geros rūšies 5th Avenue koutams, 
siutams, suknelėms.
MISS FRANCES,

TAILORED WOMAN
1 WEST 57TH ST., N. Y. C.

(228)

Gaisrininkų galva (Chief) 
nustatė priežastį gaisro, kad iš 
sigareto galiuko, įmesto į šiuk
šlių dėžę, stovėjusią pagal 
pasienį. Tačiaus, gaisras nesu
naikino nei dešimtos dalies na
mo. Jau susitaikyta su apdraū- 
dos kompanija, mechanikai ir 
dailydės jau dirba taisymo dar
bą. O tas senasis Aido Choras 
praktikuojasi lietuviškų dainų 
sutartinę vadovybėj J. Karso- 
kienės viduje didžiosios svetai
nės, po apdegusiu stogu.

Kuomet vėliau Draugijos va
sarnamyje sutikau pirmininką 
J. N., jis sakė, suruošime ati
darymą svetainės, prikeltos iš 
degėsių, puikesnės negu buvo. 
Sakau, taip ir reikia, nes jei 
Tarybinė Lietuva, mūsų tėvy
nė, dar šiaurvakarinis kraštas 
tebedega karo sūkuryje, o iš
laisvintoji dalis keliasi iš po 
baisiausių degėsių ir griuvėsių, 
tai mūs mažiukė, palyginamai, 
nelaimė, turėtų sužadinti kiek
vieną prie padidintos energijos 
veikime ir žygiuoti pirmyn. 
Lai pirmeiviškas draugijinis, 
kultūrinis ir dailės veikimas 
bujoja, taip kaip kiekvienas 
javas ugniakuro vietoje išbujo
jai Baisiai apsirinka, kurie su
šuko, kad “bolševikų tvirtovė 
sudegė.” Visi fašistai tuo tik 
ir gali džiaugtis, nes jie despe
racijoje; belaukiant jiems bol
ševizmo išnyksiant, tai jis už
sitarnavo didžiausios pagarbos 
pasaulyje, nes išgelbėjo žmoni
ją ir demokratiją.

Ex-worcesterietis.

BALTUOS JŪROJ SIAUČIA
laivynų mūšiai

Helsinki, Suomija. — Čia 
buvo girdėt karo laivų ka- 
nuolių trenksmai Baltijos 
Jūroj. Suomių jūreiviai 
tvirtina, kad einą mūšiai 
tarp Sovietų karinių laivų, 
išplaukusių iš Suomijos Į- 
lankos, ir vokiečių karo lai
vų. Menama, kad mūšiuose 
iš nacių pusės dalyvauja 
vienas stambus karo laivas’ 
ir šarvuotlaivis Admiral 
Hipper.

Gėii. de Gaūllė spėja, jog 
naciai tik 1945 m. pavasarį 
bus visai sumušti.

riELP Wanted-Male 
reikalingi vyrai

PAKUOTOJAI
Knygos. 

Sunkiose Dėžėse
5 DIENŲ SAVAITĖ — $81
PLATT & MUNK CO.

76—9th Ave.
_________________________________ (233)

APVALYTOJAI ir abel- 
naM darbui vyrai 
PASTOVŪS DARBAI 

Proga Pakilimams.
INTERNATIONAL 

VITAMIN DIVISION
AMERICAN HOME PRODUCTS 

CORP.
1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y. 

8th Ave. subve (High St. Stotis).
______________________________________ (229)

VALYTOJAI
DARBAS ANT KIEMO 
PRIIMAMI IR SENESNI 

VYRAI 
KREIPKITĖS

Mutual Chemical 
Co.

201 WESTSIDE AVE.
JERSEY CITY, N. J.

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS
(229)

JAUTIENOS KILNOTOJAI
MĖSOS ŠALDYTUVO VYRAI 

DIENINIS AR NAKTINIS 
DARBAS

Puikiausia proga nuolatiniams dar
bams prie didelės organizacijos. 
Šaukite Personnel Department— 

MITCHELL 2-4780 
ar Kreipkitės

AMERICAN STORES CO.
Central Avė. ir Second St., 

SOUTH KEARNY, N. J.
Važiuokite Public Service busais 
No. 1 ar No. 108 iki Central Avė., 

South Kearny, tik vienas blokas 
iki fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(229)

APVALYTOJAI
Valymas ir lengvos ofiso pareigos. 

51/2 DIENOS, 40 VALANDŲ.
Amžiaus iki 50

$120.00 Į MeNESĮ
Pasisakykite apie paliudijimus 

ir patyrimą.
BOX 302,

20 W. 43RD ST., N. Y. CITY.
(229)

KLEJANKŲ TIESĖJAI
Nuolatinis Darbas 

$1.50 į valandą pridedant 
viršlaikius.

Turi būt ekspertai ant 
rezidencijų darbo. Reikia automobilio.

O. F. ELLIOTT
163-03 NORTHERN BLVD., FLUSHING, L.T.

(227)

VYRAI-BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas 

Pilno Laiko Darbas
GERA ALGA

Pastovūs Darbai
Linksmos, švarios 

Aplinkybės
Apmokamos Vakacijos 

Puikiausia Proga 
Galimybės

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L.I.C.

(230)

VYRAI ‘
PATYRIMO NEREIKIA 

bVObAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.
,(XĮ

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKtNtMOŠI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO, INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHlLAbELfBiA, PA.

.(227)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

<*■**—■

♦

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

Jei jūs turite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin
gų laivų.

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP.

CAMDEN, N. J.

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA 

įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos! 

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION 

4207 1st AVE, BROOKLYN 
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.
(232)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS 

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN Sl'REET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
 , (230)

VYRAI 45 & VIRŠAUS
Nuolatini Darbai Prie Knygų Apdarymo 

Patyrimo Nereikalaujama
GERAS TAIKOS METU AMATAS 

Turi Suprasti Angliškai
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

$25.40 DIENOM - $27.40 NAKTIM 
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIU

J. J. LITTLE & IVES 
435 EAST 24TH ST., NEW YORK.

. . .... „ . ................... .Į,...........(230)

SPAUSTUVĖS 
PRESSMONAI

Turi būt patyrę craftsmenai (mt 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

COLUMBIA RIBBON & CARBON 
MFG. CO., INC.,
Glen Cove, L.I., N.Y. 

—_____ r ,
RAŠTININKAI

PAŠTO SIUNTINIŲ RŪMUI. $20. TRUMPOS 
VALAKUOS. ATLANTIC COMMISSION

Chambers)
(231)

CO., 102 WARREN ST. (arti

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(227)

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$33.73 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
,(229)

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
GATVEKARIŲ OPERATORIAI 

Tuojaūs Dupdamas Darbas 
Mokinantis Mokama 60c Į Valandą 

BŪTINAS DARBAS 
Patyrimas Nereikalingas

KREIPKITĖS PRADEDANT PIRMADIENĮ, 
BAIGIANTIS ŠEŠTADIENĮ. 9 A.M. 

Į EMPLOYMENT BUREAU 
3RD AVĖ. TRANSIT CORP.
129TR ST. & 3RD AVE., MANHATTAN 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo. (230)

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINE ATEITIS t

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
... .. ■. • . , . (233)

VYRAI— 40 IKI 60
SANDĖLIO DARBUI

PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ- 
Pakavimo, Išsiuntimo, Sandėlio 

Departmentuošė.
5 DIENOS—4Q VALANDŲ SAVAIMĖ 

$22 PRADŽIAI
Pastovūs Darbas—Šiėk-Tiek Vitšlaikių

NEWBERRY BUILDINQ 6,
68—34lh St., Būsh Tėrrtiirtal, Brooklyn,

(231)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynlm* 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M.:

55c Į valandą laike mokinimofci ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnehių. Laikas ir pusė Vir# 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

CLAROSTAT MFG. CO., INC., 
285 N. 6th St., off Metropolitan Ave. 

Matykite Misi Mirkch
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 

būti U.S. Piliete. (233)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

foEW YORK CITY.

(228)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM’ LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AK 

SKALBYKLOJ dirbti
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST, N. Y.
(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
kreipkitės i Room 503
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

> (229)
Merginos—moterys

Ištiesimui švarių audimų, napkinų ir rank
šluosčių. Pilnam ar daliai laiko. 
PILNO LAIKO DARBININKĖS

UŽDIRBA $28.45
TERMINAL STEAM

LAUNDRY
81-30 Cooper Avenue

. Glendale, L. I.
(228)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(233)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.
► (227)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAKUOTOJAI 
Dienom ar Naktim 4 iki 8.

SANDĖLIŲ VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI

PRIĖMIMŲ RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
Patyrjnjįft Nereikalingas 

UPHOLSTERERS—SPRINGERS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City.
Kreipkitės į Personnel Ofisą, 8-tos Lubos 

(43rd Street Entrance)
; ; (230)

MAŠINISTŲ—PACELBININKAĮ .
IŠSIUNTIMŲ IR PRIĖMIMŲ PAGALBININ
KAI. PAPRASTI DARBININKAI. Dentisti- 

iiiai ir Chlropodistinial aį>tarnavimii. 
Vakacijų išlaidos apmokama.

LEWYT CORP.,
401 WYTHE AVE., BROOKLYN. ...

(231)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO DARBUI 
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valandos 12:30 P. M. iki 9 P. M. 

šeštadieniais: 8 A. M. — 12 Pietų.
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
_____________________________________ (240)

MERGINOS
Sudėjimui knygučių 

j dėžukes.
Lengvas darbas 

$20 — 5 Dienų Savaitė 
PLATT & MUNK CO.

76—9th Ave.
______________________________________(233)

OPERATORĖS
VALDŽIOS DARBAS

GERA ALGA. NUOLAT.
LINKSMOS APLINKYBĖS.

RIPLEY CLOTHES
60 BROADWAY, 

BROOKLYN.
______________• . ________________(X)

MERGINOS
Lengvas fabriką darbas ir 

pasiuntimams.
Nuolat darbas. Pokarinės progos.

FRIEDMAN & REISS 
205 W. 39th St., N. Y. C.

PATYRUSI STENOGRAFĖ 
IR RAŠTININKĖ
40 Valandų Savaitė 

NUOLAT
Didelė Industrinė firma.

Kreipkitės 
VICE PRESIDENT’S OFISE 

N. Y. DOCK CO.
334 FURMAN ST. BROOKLYN. 

(Kampas Joralemon St.) arti Boro Hall 
................................................... (228) 

BUFETO MERGINOS
ABELNAS APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS 

(Pilnam ar Daliai Laiko)
DIENOM AR VAKARAIS 4 IKI 8 

ŽYMĖTOJOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City 
Personnel Office, 8-tos Lubos 

(43rd Street Entrance)
(230)

ARCHYVŲ
ir

ABELNAI RAŠTININKES
40 VALANDŲ, 5 DIENŲ 

SAVAITĖ
Puikiausia pokarinė proga. Specia
liai kreipiama dėmesio j pradines.

Sportiški Aprėdalai

DAVID D. DGNIGER
& CO.

303—5th AVĖ., N. Y. C.
(227)

RAŠTININKĖS 
PAŠTO SIUNTINIŲ ROMUI. $20. 

TRUMPOS VALANDOS 
ATLANTIC COMMISSION CO.,

102 WARREN ST. (arti Chambers) 
(230)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave. 
Matykite MISS CURCIO

Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 
būti U.S. Piliete.

(233)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas.
GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(240)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1881 Ė roadWay 
(arti 38th .St.), N. Y.



šeštas puslapis
4.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
<
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NewWko^M0zfe?liiloi Virš 100,000 Kariškių 
(rali Netekti Baloto

Patartina Vengti Kelio- ŽYMŪS ARTISTAI KOMUNISTŲ JUBILE- 
",y Be Svarbaus Reikalo J1N|0 VAKARO PROGRAMOJE

Tankiai tenka girdėti per 
radiją ir laikraščius j visuo
menę atsišaukimų, prašant 
vengti kelionių be svarbaus 
reikalo.

Rašantis šiuos žodžius, nors 
buvo tokius persergėjimus gir
dėjęs ir žinojo jų rimtumą, ta
čiau jautėsi turįs gana svarbų, 
nors ir asmeninį (šeimynišką) 
reikalą, kad pateisinti savo ke
lione į Philadelphia praeitos 
savaitės gale. Ir štai kas teko 
kelionėje patirti:

Nuvažiuojant į Philadelphia 
dar nebuvo taip blogai. Trau
kinys susidėjo iš daugelio va
gonų ir stovinčių buvo mažai. 
Tačiau parvažiuojant iš Phila- 
delphijos, į 30-tos gatvės stotį, 
10 vai. sekmadienio vakaro, 
traukinys atėjo visai tuščias. 
Ant platformos jo laukė milži
niška minia ir vos spėjus duris 
atidaryti, traukinys bematant 
užsipildė kimštinai. Dauguma 
keliautojų buvo kariai ir bū
dinga tas, kad kuone visi sto
vintieji buvo uniformose - ka
riškiai. Civiliai, nepaisant jų 
amžiaus, jauni ar seni, atrodo, 
moka įsiskverbti į sėdynes.

Jūsų reporteriui, nors ir ci
viliui, bet neteko laimės gauti 
atsisėsti. Tiesa, jis jos ir ne
labai jieškojo, nes jam atrodė, 
kad kariškiai šiame atvejyje 
turėtų gauti pirmenybę.

Nuvažiavus į antrą Phila- 
delphijos stotį matėsi ant plat
formos taipgi didelė minia 
žmonių. Bet traukinys jau bu
vo pilnas, nors jis ir sustojo 
stotyje, bet durų neatidarė ir 
keleivių neįsileido. Atvažiavus 
į Trentoną pasikartojo ta pa
ti istorija. Konduktoriai tik 
artinantis prie Newarko su
spėjo patikrinti traukinyje 
esančių tikietus. Atrodo, kad 
važiavusieji iš Philadelphijos į 
Trentoną, galėjo atvažiuoti vi
sai be tikietų, nes kondukto
riai nesuspėjo jų patikrinti.

Neteko sužinoti, kas atsiti
ko ąp tais keleiviais, kurie ne
sutilpo į traukinį. Traukiniai 
tarp Philadelphijos ir New 
Yorko kursuoja kas valanda. 
Tai gal jiems teko laimė gauti 
nors ir stovinčio vietą ant vė
lesnių traukinių. Gal kai kurie 
pasiekė savo kelionės tikslą 
tik už pusės nakties laukimo, 
o kiti, galimas daiktas, turėjo 
išsižadėti kelionės.

Rep.

Ne vien tik žymūs kalbėto
jai išstos atiduoti kreditą ko
munistiniam Amerikos judėji
mui jo 25 metų sukaktyje. Bet 
taip pat ir žymūs, pirmaeiliai 
savo srities artistai pridės sa
vo šėrą didžiajame sukakties 
minėjimo mitinge šio ketvirta
dienio vakarą, rugsėjo 28-tą, 
Madison Square Gardene.

BENJAMIN J. DAVIS, JR.
New Yorko miesto Tarybos na
rys, kalbės komunistų sukak

ties mitinge, Gardene.

Tarpe dalyvausiančių bus 
paskubusioji šokėja Pearl Pri
mus, negrė, pripažinta viena 
iš žymiausių šokėjų mūsų die
nose.

Vincent J. Andretta ir jo 
Colonial Liquor Distributors, 
Inc., New Yorke, nuteisti pasi- 
mokėti $20,000 už pardavi
mą degtinės virš lubinėmis 
kainomis. '

WARNER BROS, perstoto
CARY GRANT 

šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 
smagius vienos Brooklyno 

šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
•u RAYMOND MASSEY, JACK CARSON, 

PETER LORRE, PRISCILLA LANE, 
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON, JOSEPHINE HULL.
♦ ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
ivaigždžiuoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS *

STRAND ”tay

New Yorko Graikai 
Pagerbė Distomo

Madison Aikštėje, New Yor
ke, pereitą pirmadienį įvyko 
masinis susirinkimas, sušauk
tas vietos graikų organizacijų 
ir spaudos tikslu pagerbti Dis
tomo didvyrius.

Distomo, netoli Parnassus 
kalno, Graikijoj, esąs kaimas, 
pereito birželio mėn. tapo na
cių nušluotas taip, kaip buvo 
nušluoti Lietuvos Šimaičiai ar
ba čechoslovakijos Lidice.

Mitingas surengta supažin
dinimui amerikiečių su gar
binga Distomo istorija iš grai
kų pusės ir baisia, gėdinga iš 
atžvilgio į nacių ten papildy
tas kriminalystes. Graikai tiki
si, jog įamžinimui Distomo at
siras amerikiečių miestelis, ku
ris panorės pasivadinti Disto
mo pagarbai ano nacių sunai
kintojo Distomo didvyrių.

Mitinge, apart pačių graikų 
vadų, kalbėjo Miesto Tarybos 
vice-prezidentas Sharkey, kon- 
gresmanas Emmanuel Celler, 
taipgi sveikino raštu valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Ste- 
ttinius. •

WARNER BROS, perstato 
ANN SHERIDAN ALEXIS SMITH
JACK CARSON JANE WYMAN
IRENE MANNING CH. RUGGLES

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
Linksmiausia pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius žmones Washingtone, kur 
įvyksta daug keistų ir juokingų nuotikių 1 

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO PERSTATO!
SOVIETINIS KARO JUDIS IŠ DIDVYRIŠKOS 

RUSŲ TAUTOS ISTORIJOS 

"1812“
Matyk, kaip Feldmaršalas Kutuzovas pavertė niekais 

Napoleono pasimojimus.
Matyk Maskvos gaisrus, supurčiusius pasaulį.
Matyk žmonių karą dėl pasiliuosavimo ir galutinąjį, pragaištingą 

Prancūzų armijos traukimąsi iš Maskvos.
A. DYKKI
N. OCHLOPKOV
S. ZAKARIADZE
S. MEŽINSKI

(KUTUZOV) 
(GEN. BARCLAY) 
(GEN. BAGRATION) 
(NAPOLEONAS)

Angliški įrašai ir apsakymas—Sergejaus Kumakovo

EXTRA: “MOSCOW CIRCUS” ir Muzikalės Melodijos iš 
“Kazokai prie Dunojaus”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE gar “ “

Garsusis baladistas-gitaris- 
tas Richard Dyer-Bennett.

Teddy Wilson su savo benu. 
Toji muzikos grupė yra apke
liavus mūs šalį nuo krašto iki 
kraštui su programomis teat
ruose ir žymiuose kliubudse, 
taipgi dalyvė žymių radio pro
gramų. Ji paduos muzikališką- 
jį toną ir žymiajame komunis
tų sukakties mitinge.

Earl Browedr ir kiti žymūs 
kalbėtojai primins svarbiausius 
komunistinio judėjimo atsieki- 
mus per 25 metus. Taipgi per
statys artimiausias pareigas ir 
perspektyvas, kurios turės bū
ti ne mažiau įdomios. Juk tai 
beveik stebuklas, kad tik prieš 
25 metus užsimezgęs judėji
mas išaugo į milžiną. O kiek
vienas žino, kad pirmieji žings
niai sunkiausi. Tad tiems, ku
riems bus lemta gyventi ir ma
tyti to judėjimo augimą seka
muoju ketvirtadaliu šimtmečio, 
teks matyti dar didesnių daly
kų.

Dar Yra Tikietų
Visiems to judėjimo drau

gams ir rėmėjams, kurie tik 
liuosi nuo darbo rugsėjo 28- 
tos vakarą, reikėtų dalyvauti 
tame iškilmingame 25 metų 
sukakties mitinge. Keli įžan
gos tikietai po $1 dar galima 
gauti pas Lietuvių Komunistų 
Kliubo veikėjus kliubo patal
pose. L. K. N.

Trumpoj sutraukoj, didvy
riško Distomo istorija yra to
kia :

Vokiečių armijos atėjo į kai
mą ir ten kėlė savo kruvinas 
orgijas. Išeinančius nacius už- 
atakavo partizanai ir poros va
landų mūšyje juos apdaužė 
taip, kad jie turėjo šauktis pa
stiprinimų. Jiems pribuvus, 
partizanai tapo sumušti. Dis
tomo gyventojai tapo suvaryti 
į stubas ir jos padegamos. Ban
dantieji išbėgti iš degančių 
namų vyrai, moterys ir kūdi
kiai buvo nušaunami ant savo 
degančių namelių laiptų. Taip 
vokiečiai sudegino ar iššaudė 
1,100 didvyriškų kaimo žmo
nių, nušlavė visą kaimą.

“Jeigu pasaulis pamirš Dis
tomo,” sakė kongresmanas 
Celler, “tai jis pamirš kančias 
šio karo prieš brutališkumą ir 
užpuolikus. Jis pamirš, dėl ko 
ir kaip mes kariavome. Pamirš 
mirusios ir sužeistus. Pamirš 
širdies skausmus senųjų ir 
aukščiausią auką mūsų jau
nimo.”

Demokratinis pasaulis, žino
ma, nepamirš Distomo, nei Ši
maičių, nei Lidice. Bet fašis- 
tų-hitlerininkų pakalikai jau 
seniai pamiršo ir nori, kad visi 
pamirštų. Pavyzdin, lietuviški 
fašistai, besivadiną save tauti
ninkų, socialistų ir katalikų 
vadais, nori, kad lietuvių tau
ta ir pasaulis pamirštų Šimai
čius. Jie apie tai niekad nei 
neprisimena. Bet už tai visa 
gerkle rėkia prieš teikimą pa
šalpos išlikusioms Lietuvos 
miestelių ir kaimų žmonėms. Ir 
taip pat visa gerkle bliauja 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
Raudonąją Armiją, kuri baigia 
Lietuvą išlaisvinti nuo budelių 
nacių.

Tie ponai norėtų, kad visa 
Lietuva geriau būtų sulaukusi 
Šimaičių likimo; negu kad lais
va nuo ponų ir fašistų gyven
tų.

Graikų ir ponija, matyti, 
skirtingai protauja nuo lietu
viškų ponų. Mitinge pagarbai 
Distomo kalbėjo keli graikų 
žymūs ponai — kalbėjo prieš 
nacius, ne už nacius.

T-as.

New Yorke federalis teis
mas įkaitino 11 asmenų turė
jime 98,000 galionų vertės ne- 
legališkų gasolinos kuponų.

Brooklyno Kriaučių 
Apsileidimas

šiame momente yra labai 
svarbių reikalų susirinkimuo
se pas kriaučius. Bet tūli ap
sileidžia, neateina į susirinki
mus. Tai yra peiktinas daly
kas. Taip, reikia pasakyti tei
sybę, apsileidžia ne visi. Ma
žesnė dalis ateina. Bet kur di
desnė dalis? Tie su ranka pa
moję pasako: “Apsieis ir be 
manęs.” Tas, draugai, buvusie
ji lygiečiai, yra peiktina.

Mūsų tos frakcinės kovos 
pas kriaučius buvo likviduoja
mos. Buvo susitarta likviduoti 
kaip ratelis, taip lyga. Bet ra- 
telninkai ir vėl ateina organi
zuotai į lokalo susirinkimą. 
Tai kodėl jūs, lygiečiai, miega
te. Ateikite į lokalo susirinki
mą ir padėkite reikalauti vei
kimo iš tos komisijos, kuri tas 
abiejas frakcijines organiza
cijas buvo sutikus likviduoti.

Taip, ratelninkai su Buivy
du už rankų susikabinę atei
na organizuotai į 54-to sky
riaus susirinkimą. Tas rodo, 
kad jie panaujino savo tą or
ganizaciją ir veda savo niek
šiškus darbus mūs lokale. 
Anksčiau ar vėliau reikės ir ly- 
giečiams imtis už darbo.

Kokie buvo jų darbai atlik
ti pereitame lokalo susirinki
me, rugpjūčio 23-čią?

Lokalas gavo Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Laikino Komi
teto atsišaukimą su prašymu, 
kad išrinktų porą delegatų į 
konferenciją, šaukiamą rugsė
jo 24-tą, Kliubo svetainėj. 
Konferencija buvo tikslu ap
svarstyti, kaip geriau pagelbė
ti nuvargusiems nuo karo bro
liams ir seserims Lietuvoje. 
Tai lokalo susirinkime Jobjo- 
nis suriko: “Nėra reikalo de
legatų siųsti.” Tai ve, mūs 
“tikrieji lietuviai,” kaip atsi
liepia į savo brolius ir seseris 
Lietuvoje. Nereikia šlykštesnio 
darbo, kaip atliktasis tų ra- 
telninkų arba, paprastai sa
kant, kryžiokų.

Taip apgavingai ir slaptai 
susiorganizavę ateina į loka
lo susirinkimą. Tai kur randasi 
toji komisija? Taip dalykams 
dedantis ir antrajai pusei rei
kės verkiant organizuotis. Kas 
bus, jeigu vienaip ateisime vi
si į susirinkimą? Ir vėl mūs 
organizacijoj bus pjovynės. 
Tad, kriaučiai, pagalvokite ir 
tą buivydinę slaptą organizaci
ją likviduokite. Progresyviai 
kriaučiai ratelį ims už pakar
pos. Tas ratelio kenkimas lo
kalo gerovei nebus pakenčia
mas ilgai.

Skovagalių Jonas.

Apie šimtas tūkstančių New 
Yorko valstijos kariškių gali 
netekti teisės balsuoti. Kaip 
aprokuoja New Yorko miesto 
Rinkimų Taryba, apie tokiam 
skaičiui atsiuntusių prašymus 
dar neišsiųsta balotai. Papras
tų laiškų suvaikščiojimui tarp 
didžiumos frontų reikia 45 die
nų. O iki rinkimų tiek dienų 
neliko.

Tie balotai nespėta išsiųsti 
dėl stokos tam tikslui darbinin
kų. Reiškia, be priežasties iš 
jų pusės tie kariškiai neteks

balso šiuose rinkimuose.
Angliškas darbininkų dien

raštis Daily Worker nurodo, 
kad vienintelis tos padėties pa
keitimui kelias belieka seka
mas :

Tuojau sušaukti specialę 
valstijos seimelio sesiją ir pa
stūmėti kariškių baloto sugrą
žinimo datą keliomis savaitė
mis tolyn iš lapkričio 3-čios.

Seimelį turi sušaukti guber
natorius Dewey, žmonės ragi
nami iškelti stiprų reikalavimą 
tos specialės sesijos.
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Už per greitą varymą ark
lio pasijodinėjime ant Ocean 
Parkway, Brooklyne, Vincent 
Bellof, 20 m., nubaustas pa- 
simokėti $25 bausmės.

> LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Pirmas Sezono Smagus 
Vakaras

Būkite patys, kvieskite kitus 
būti dalyviais draugiško vaka
ro, kuris įvyks jau šį šeštadie
nį, 419 Lorimer St., Brooklyne.

Vakaras yra rengiamas Lie
tuvos žmonėms pagelbos teiki
mo darbo trijų metų sukakčiai 
paminėti. O per tą laiką šimtai 
brooklyniečių ir su mumis ko
operuojančių apylinkės mies
telių žmonių yra prisidėję su 
daugeriopais darbais ir auko
mis.

Yra žmonių, kurie yra daug 
numezgę, pasiuvę, surinkę 
drabužių. Kiti yra rengę ne
suskaitomus vakarus, dirbę ko
misijose, kaitę virtuvėse prie 
pečiaus ar darbe už baro, par
davinėję tikietus sukėlimui pi
nigų. Dar kiti vaikščioję su 
blankomis. Yra šimtai tokių, 
kurie kožnoje rinkliavoje pri
sidėję pagal geriausią savo iš
galę, aukavę kartą, kitą, ke-

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

Literatūros Draugijos 55 kuopa 
rengia puikią vakarienę, lapkr. 18 
d. Vaiginio-Šapalo salėje, 147 Tha
mes Street, Brooklyne. Prašome ki
tų draugijų tą dieną nieko nereng
ti ir kviečiame dalyvauti mūsų pa
rengime. Vakarienė bus nepaprastai 
gera ir po vakarienės galėsite pasi
šokti grošant gerai muzikai.

(227-228)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vyrams Williamsbugho sekcijo
je, kainos prieinamos. Mrs. Swan
son, 189 S. 2nd Street, Brooklyn, 
N. Y. (227-229)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 skyriaus su
sirinkimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 
27 d., 7:30 v. v. Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Dalyvaukite visi sky
riaus nariai. (226-227)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN. N. Y, 

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

iŠ

DANTŲ GYDYTOJAS

D R. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN,' N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 <

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta*

J. GARŠVA
! GRABOROUS-UNDERTAKER Į 
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS J

2 Išbalsamuoja ir laidoja ant | 
| visokių kapinių |

VELTUI ŠERMENINĖ
j (KOPLYČIA)
! Parsamdo automobilius ir ka- |
! rietas veselijom, krikštynom I
i ir kitkam. |
Į 231 BEDFORD AVENUE I 
| BROOKLYN j
į Telephone: EVergTeen 8-9770 I

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Kpplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

liasdešimtą. Yra tūkstančiai ki
tų, kada nors, kuo nors prisi
dėjusių prie to darbo. Ir dar 
yra tūkstančiai tokių, kurie 
apie mūsų darbą ligi šiol ne
turėjo progos išgirsti, sužino
ti, bet jie turi brolišką širdį 
Lietuvos žmonėms ir jie prisi
dės su pagelba jiems taip 
greit, kaip tik sužinos apie 
mūsų darbą.

Taigi, visi tie minėti ir ne
minėti Lietuvos draugai kvie
čiami į šį draugišką pažmonį.

Kom.

New Yorko policijos komi- 
sionierius Valentine pereitą 
pirmadienį prisiekdintas tre
čiam penkių metų terminui 
tarnybos policijos viršininku.

įsigėręs Jaunuolis 
įvažiavo Bėdon

Gerokai truktelėjusiam jau
nuoliui Edward Roche užėjo 
noras pasivažinėti ir tam taikė
si proga. Radęs stovintį mies- 
tavą busą, su dviem miegan
čiais jame jūrininkais keliai- 
viais, jis leidosi važiuoti. Ne
žiūrint svyruojančios padėties, 
jis visgi busą laimingai nuko- 
mandavo nuo 37th St. iki 52nd 
St., Brooklyne.

Busas greitai sulaikytas dė
ka tikrojo draiverio pamaty
mui, kad jo busas pradėjo va
žiuoti be jo. Jis tuojau pasišau
kė policiją ir radio karu busą 
pasekė. Naujasis “draiveris” 
visigi susipratęs blogai pada
ręs, leidęsis bėgti, bet jį paga
vo. Jį paleido po $500 kauci
jos iki perklausinėjimo.

Sąjūdyje “draiverio” gau
dymo ir miegojusieji du jūrei
viai pabudo ir išėjo savais ke
liais nesužinoti, kas jie buvo.

Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centras New Yorke 
surinkęs 862,148 puskvortes 
kraujo nuo pradėjimo to dar
bo vasario mėnesį, 1941 m.

James Arnold Michaelis, 32 
m., kuris pasakojosi esąs nuo 
nacių pabėgėliu, sulaikytas 
teismui dėl nenorėjimo prieš 
nacius kariauti. Tai bent na
cių “priešas.”

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną' dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

HowTo £4

FORTHOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

$19-95 
aukštyn

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriškas $10.95 
Žiedas 

ii aukštyn

Kalėdų Dovanos
Kareiviams

Užjūriuose
Turi Būt
Išsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th

M

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

PIRKITE 
ANKSTI

birthjtone
(Žiedai $

ii aukštyn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173

Jeweler
ADARA VAKARAIS




