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ar ne, bet visai ne
tapau “pranašu.” 

Skaitau laikraščiuose ir neti
kiu savo akimis. Brooklyniškis 
Jonas Valaitis jau pasirašo: 
“BALF Rūbų Vajaus Vedė
jas”!

Neseniai šioje vietoje aš 
pranašavau, kad taip bus: Jo
nas trenks radijušo amatą ša
lin ir eis ant burdo pas kun. 
Končių.

Tikėsite, 
tikėtai aš

No. 237 LAISVĖS ANTKATeiephone- š£SsM 2“s78TREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalių-October 9. 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

Raud. Armija Šluoja Nacius 
Oesel Saloj, ties Ryga.

Vengrijoj ir Jugoslavijoje
Taipgi pranašavau, kad Va

laičio pasamdymas Bendrojo 
Fondo centre yra nusileidimas 
tautininkams. Sakiau, paregė
site, tautininkai užsidarys bur
ną prieš klerikalų-socialistų 
fondą 
ninkai 
remti!

London, spal. 8.—Sovietų 
kariuomenė pradėjo dide
lius mūšius į vakarus nuo 
Šiaulių linkui Klaipėdos ir 
turi laimėjimų. Raudon.

ą. Taip ir atsitiko: tauti- (Armija per įtūžusias kali
ai nutarė ta fondą dabar Ivnutarė tą

nelaime bu 
a p

Vadinasi, visa 
vo džiabai — šilti, gerai 
mokami. Tautininkai jautėsi 
nuskriaustais, todėl zurzėjo. 
Numetė jiems Končius duonos 
riekę ir jie gražiai nutilo!

tynęs atėmė iš vokiečių Oe- 
selio (Saaremos) salos sos- 
tamiestį Kuresaare ir už
valdė jau pusę tos salos. 
Gesei yra Ectijos sala ties 
Rygos Įlankos žiotimis, ir 
turi 1,010 ketvirtainių my
lių plotą. Rygos apylinkėje 
Sovietai atvadavo Siguldą 
ir 5 kitas geležinkelių sto
tis ir dar 100 gyvenamųjų 
vietų.

LAIMĖJIMAI VENGRI
JOJ IR JUGOSLAVIJOJ

mųjų vietų. Sovietų kariai 
nušlavė vengrus ir vokie
čius atgal iki 83 mylių nuo 
Budapešto, Vengrijos sos- 
tamiesčio.

Jugoslavijoj Raudonoji 
Armija atvadavo geležin
kelių mazgą Velika Įikin- 
da ir dar 40 vietovių.

Londoniškė lenką valdžia 
sako, kad jų generolas Bor 
(Komorowskis) pats pasidavė 
vokiečiams. Girdi, jis norėjo 
būti su savo kareiviais!

Bet įrodymu yra, kad Boro 
vadovaujami lenkai ir jis pats: Vengrijoj Raudonoji Ar-

per Vistula ir pasiekti Raudo
nosios Armijos eiles. Raudono-1 
sios Armijos eilėse jie būtų ga
lėję kovoti už 
vinimą.

Bet Hitleris 
morowskiui ir 
nebausti už sukilimą, 
vietoj kovoti už savo šalį, jie 
verčiau pasidavė Hitlerio ne
laisvėn !

Greikijoj naciai per tre
jus metus sudegino 1,300 
kaimų ir miestelių, išžudė 
ir sudegino tūkstančius 
graikų, sako Graikijos pa
triotai.

dar-Vice-prezidentas Henry Wallace laivų statymo 
bininkų masiniame susirinkime Philadelphijoj. Dalyva
vo keturi tūkstančiai darbininku. Mitinga sušaukė In
dustrial Union of Marine &Shipbuilding Workers politi
nes veiklos komitetas.

Amerikiečiai Iškirto Naują 
Didoką Šukę Siegfriedo Li
nijoj; Užėmė 4 Miestelius

kariuomenė su- 
kitą vokiečių ap- 
ruožą trijų mylių 
6 mylių ilgio, į

Francija, spal. 8.—Jungt.
Valstijų 
triuškino 
sigynimo 
pločio ir
šiaurius nuo Aacheno did
miesčio, ir užėmė Herbach, 
Baesweiler, Merkstein ir 
Hofstadt miestelius. Jie 
taip pat atgriebė Schier 
Waldenrathą.

Telieka tik 8 mylios susi
siekti jankiams veikian
tiems į šiaurius nuo Aache
no su tais, kurie puola na
cius į pietų rytus nuo to 
miesto. Tada vokiečiai vi-

siškai būtų apsupti Aache- 
ne. Toliau į pietus tebešėl- 
sta mūšiai dėl Metzo mies
to Driant fortų.

5,500 Amerikos bomba- 
nešių numetė 10,000 tonų 
bombų Į Vokietiją.

Kanadiečiai atėmė iš na
cių Ossendrechtą, bet buvo 
priversti pasitraukt šiauri
niame Alberto kanalo šone, 
Belgijoj.

Anglai laužo silpnus na
cių pasipriešinimus Graiki
joj-

I
1 I

Lenkijos išlais-

užgmg Bekescsaba ir 
! Oroshaza geležinkelių maz
gus, 11 kitų geležinkelių 
stočių ir dar 300 gyvena-

prižadėjo Ro
jo pasekėjams 

Todėl,

SOVIETAI PLAČIU 
FRONTU ŽYGIUOJA

PER VENGRIJA
f

London. — Praeitos sa
vaitės gale Raudonoji Ar
mija įsiveržė iš Transylva-

žinoma, pasidavė ne visi.
Sakoma, labai daug varšavie-1 
čių perėjo Raudonosios Arm i-!
jos pusėn. Jie pasirodė tikrais - Rumunijos per l’U- 
patrijotais ir kovotojais.

Numirė nevvyorkietis Alfred 
Smith. Savo laikais buvo gar
sus žmogus. Buvo liberališkų 
pažiūrų. Gerai ėjo New Yor
ko valstijos gubernatoriaus pa
reigas. Rėmė socialinius įsta
tymus. Didžiavosi savo kilme 
iš New Yorko eastsidės.

Bet tai buvo jau gana seni 
laikai. Paskutiniais keliolika 
metų Smith jau atmetė viską, 
už ką pirmiau kovojo.

Progresui Smith jau buvo 
seniai miręs. Užbaigė gyveni
mo dienas 
pašlovintoje

reakcinių turčių 
draugijoje.

tokia baisia

Kaip Vokiečiai Estijoje Sušaudė ir Sudegino 3,000 
Lietuvių, Rusų, Žydų ir Kt. — Liudytojų Parodymai

Mire Wendell Willkie

Kodėl su 
pykanta klerikalų, socialistų ir 
tautininkų spauda dega linkui 
Tarybų Lietuvos?

Jų spaudos redaktoriai nėra 
maži vaikai, jog nežinotų, kad, 
su melais ir šmeižtais tiktai 
dalį žmonių tegalės apgauti.

Jų neapykantos šaknų, to
dėl, reikia jieškoti kitur. O jos 
bus tame, kad laisvoje Lietu
voje nebegalės žmogus žmo
gui kailį lupti. Ponų viešpata
vimo nebebus. Už tai tie re
daktoriai negali nei 
nei atleisti Lietuvos 
Jie pagatavi juos 
žemes nuvaryti.

Kaip Lietuvos žmonės drįso 
nusibalsuoti, kad jie gali ap
sieiti be ponų? Kaip jie drįso 
įsivesti naują santvarką!

nea-

bežių į Vengriją; nušlavė 
vokiečius ir vengrus atgal 
l9’6--šių mylių pločio frontu. 
Tuo žygiu sovietiniai kariai 
užėmė Mako miestą su ge
ležinkelių mazgu už 14 my
lių nuo Szegedo, antro di
džiausio Vengrijos miesto, 
102 mylios nuo Budapešto, 
vengrų sostinės. Be to, rau
donarmiečiai atėmė iš nacių 
ir vengrų virš 100 kitų mie
stų, miestelių, geležinkelių 
stočių ir kaimų.

Jugoslavijos fronte So
vietai pasiekė šiaurinius 
Dunojaus krantus ir bom
barduoja karinius nacių 
punktus Belgrade, jugosla
vų sostamiestyje, kuris sto
vi pietiniame Dunojaus šo
ne.

Philadelphia, Pa

dovanoti, 
žmonėms, 
skradžiai

tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetui!”

Tie žmonelės, matyt, laiko
si Bendrojo Fondo patvarky
mų. Verčiau surinktas drapa
nas supūdys, bet nesiųs Lietu
vos žmonėms!

Iš vieno nedidelio miestelio 
gavau laiškutį. Jame vienas 
draugas rašo: “Nuėjau į SLA 
kuopos susirinkimą. Pamačiau 
ir nustebau : Didžiulė krūva 
drapanų. Jos suverstos ir pūs
ta. Sako, jau seniai jos surink
tos ‘Lietuvos žmonėms/ bet 
įsakyta laikyti ir neduoti Lie-

Mirė Lina Ničienė.
Liūdna žinia apie šią 

draugę, kuri veik visą am
žių išbuvo mūsų organiza
cijų narė ir “Laisvės” 
skaitytoja. Apie tai parašy
sime vėliau. Ji mirė spalių 
6 d. namie, 324 Sanger St. 
Bus pašarvota pirmadienį, 
9 d. spalių pas graborių, 
5720 Rising Sun Avė. An
tradienį, spalių 10 d. laidos 
11 vai. ryte, Oakland kapi
nėse. A. J. Smitas.

Klooga, Estija. — Čia bu
vo parodyta užsieniniams 
korespondentams vieta, 
kur vokiečiai rugsėjo 19 d. 
sušaudė ir sudegino 3,00(7* 
žydų, lietuvių, lenkų, esti! 
ir rusų, — rašo New YorA 
ko Times korespondentas J 
W. H. Lawrence:

— Čionaitinėje naciškoje 
Kloogos darbo stovykloj aš 
mačiau ir suskaičiau 438 

čielus ir dalinai sudegintus 
kūnus vyrų, moterų ir vai
kų. Vienas kūdikis buvo tik 
kokių trijų mėnesių am
žiaus, ne daugiau; jo gal
vutė buvo kulkos sutriuš
kinta, ir jis gulėjo ant ne
gyvos savo motinos rankos 
šioje šaltoje, paniūrioje a- 
pylinkėje, viduryj pušyno.

Aš mačiau tris didžiulius 
laužus, ant kurių buvo de
ginami belaisvių kūnai. Vo
kiečiai privertė belaisvius 
sukrauti šiuos laužus iš pu
šų medžių; paskui sušaudė 
juos ir sudegino jų kūnus.

Prie tų laužų aš suskai
čiau palaikus bent 215 kū
nų, o kitų lavonų griaučiai 
(skeletai) buvo sudegę į 
kaulų pelenus ugnyje, su
kurtoje iš pušinių medžių 
ir gazolinų apipiltų žmonių 
kūnų.

Artimame lauke, linkui 
upės gulėjo lavonai tuzino 
kitų žmonių, kurie mėgino 
pabėgti, bet juos nukirto 
vokiečių kulkos.

Barakuose Sudeginti
Aš mačiau degėsius vie

nų barakų, kur vokiečiai 
sugrūdo kokius 700 žmonių 
ir sušaudė. Paskui- jie pa
degė barakus, kad sudegint 
lavonus.

Palei šių barakų palaikus 
buvo eilė bent 150 kūnų; 
tarp jų, suprantama, buvo 
ir lavonai žmonių, kurie 
stengėsi pabėgt ir tapo su
šaudyti.

Vidurinėje pačios stovyk
los dalyje buvo kita klaiki 
scena. Kieme aš suskaičiau 
kūnus 64 asmenų — vyrų, 
moterų ir vaikų, čia aš

New Yorko Times Korespondentas, Vilniaus Advokatas ir 
Daugelis Kitų Liudija Apie Masines Nacių Žudynes

mačiau ir tą jaunutį kūdi
kį, aprengtą raudonu sve- 
deriuku, mėlynais marški
nėliais ir baltomis vilnonė
mis kelinaitėmis. Tai buvo 
lavonai tų, kuriuos vokie
čiai sušaudė viduj centrali- 
nio barakų triobėsio. Vo
kiečiai skubėjo bėgti nuo 
artėjančios Raudonosios 
Armijos, tad neturėjo laiko 
kūnams sudeginti. Šiuos 
kūnus išnešė iš barakų so
vietinė komisija, tyrinėjan
ti naujausius vokiečių 
žiaurumus.

Tuose nesudegintuose ba
rakuose mes užtikome ko
ridoriuje dar keturis kū
nus žmonių, sušaudytų iš 
kulkosvaidžių. Vidu; e grin
dys dar buvo pasriuvusios 
krauju, kurin buvo įstrigę 
praardytų šienikų (matra
cų) padraikai. Kambario 
viduryje riogsojo penki la
vonai krūvoje, tarp jų ir 
lavonas berniuko 10 iki 12 
metų amžiaus. Visi jie bu
vo sušaudyti iš kulkosvai
džių.

Ką Naciai Nužudė
Tarp 3,000 ar daugiau nu

žudytų buvo virš 1,500 žy
dų iš Vilniaus, 800 sovieti
nių karo belaisvių ir civilių 
iš Leningrado srities ir 700 
estų politinių kalinių. Mum 
sakė, jog tiktai 85 išliko 
gyvi; ir mes turėjome pro
gą pasikalbėti su daugiau 
kaip tuzinu išlikusiųjų gy
vais. Jie mums liudijo, jog 
tarp šios stovyklos įnamių 
buvo 600 moterų ir 84 vai
kai, o iš to skaičiaus gyvi 
išliko tik 40 moterų ir 3 
vaikai.

Raudonoji Armija Rado 
Tebedegančius Kūnus 
Vien iš įsiutimo naciai iš

žudė tuos nekaltus žmones.
Kada Raudonosios Armi

jos pirmieji kariai čia at
vyko, jiė rado dar tebede
gančius kūnus. Šie žmonės 
tik m a ž ai tebūtų ga
lėję kariniai patarnaut 
Raudon. Armijai. Nes na
ciai buvo jau pakirtę jų jė
gas, versdami juos sunkiai

pus-

kiek

dirbti ir blogiau negu 
badžiai maitindami.

Alkinimas
Vokiečiai tik štai

maisto teduodavo belaisviui 
per dieną: Pusryčiams 
dirbtinės kavos; pietums 
lėkštę prastos sriubos; va
karienei apie du trečdalius 
svaro juodos duonos ir apie 
unciją margarino (dirbti
nio sviesto). Tiktai tiek te
mai tinami belaisviai turėjo 
dirbti cementą ir medžio 
dirbinius.

AMERIKA ŠAUKIA JUS 
Į PREKINĮ LAIVYNU

Karas Eūropoj ir Pacifiko Vandenyno srityje smar- 
kėja vis labiau ir labiau. Tatai reikalauja daugiau 
naujų jėgų Prekiniam Amerikos Laivynui. Dabar jau 
kritiškai stokuoja vyrų kaipo prekinių marininkų abie
juose Jungtinių Valstijų šonuose — Atlanto ir Pacifi
ko Vandenyno pakraščiuose.

Per tris sekamus mėnesius mes turėsime gauti po 
5,000 patyrusių marininkų kas mėnesį, jeigu norime ' 
pristatyti įvalias reikmenų mūsų armijoms užjūriuose 
ir sumažint skaičių užmušamų bei sužeidžiamų mūsų 
kovūnų.

Kiekvienas prekinis, krovinių laivas, išplaukdamas 
iš mūsų pakrančių, gabena dalykus, reikalingus tam 
tikram darbui ir tam tikru laiku. Jeigu laivas tik vie
ną dieną pavėluoja išplaukti dėl prekinių marininkų 
stokos, dėl to gali būti daugiau užmušta bei sužeista 
mūsų karių frontuose.
' Įstokite į Prekinį Laivyną (Merchant Marine)! Jūs 
esate reikalingi savo šaliai toj ė tarnyboje!

OFFICE OF WAR INFORMATION
(Kitakalbių Skyrius) 

WASHINGTON, D. C.

New York. — Anksti sek
madienio rytą čia mirė 
Wendell Willkie, 52 metu 
amžiaus. Tai buvo pažan
gesnis republikonas ir kan
didatas į prezidentus praei
tuose rinkimuose.

ESTIJOS VALSTIEČIAM 
PALIEKAMI JU PRI

VAČIAI ŪKIAI
Tallinn, Estija. — New 

Yorko Times koresponden
tas W. H. Lawrence ir 29 

i kiti korespondentai — ang
lai, amerikiečiai, francū-

fz'" j * i * ję i zai, čechoslovakai ir chinaiKūdikių žudymas
Išlikusieji gyvais liudijo,

— turėjo pasikalbėjimą su 
‘Arnoldu Veineriu, pirmi-

kad du vokiečiai gydytojai ininku Tarybinės Estijos ko- 
stovykloje — von Bottman lmiSaru. Korespondentai, 
ir Krebsback — greičiau : tarp kitko, pastatė Veine- 
nuodydavo ligonius evipano rįuį klausimą, ar Estijos 

negu kad juos Tarybų valdžia darys spau-chemikalu, 
gydydavo.

Vokiečiai griežtai už
draudė moterim stovykloje 
gimdyti kūdikius. Trys iš
likusieji mums sakė, jog 
bent vieną naujagimį žydės 
motinos berniuką vokiečiai 
tuojaus įmetė gyvą į 
kurtą pečių.

Vilniaus Advokato 
Liudijimas

Vilniaus advokatas La- 
zaras Oleiskis, 31 metų am
žiaus (vienas išlikusiųjų 
nuo mirties), sakė:

“Kuomet vokiečiai atėjo 
į Vilnių, mieste buvo 70,000 
žydų. Per 6 savaites specia
liai vokiečių pareigūnų bū
riai ėjo į žydų namus; ir 
taip dingo tūkstančiai žydų. 
Paskui vokiečiai ' įsteigė 
ghettus (tik vieniem žy
dam gyventi vietas); bet ta
da Vilniuje tebuvo likę tik 
apie 35,000 žydų.

“1942 m. spalių 21 d. vo
kiečiai išvežė iš vieno ghe
tto 12,000 žydų į Panerius, 
apie 12 kilometrų nuo Vil
niaus, ir visus juos išžudė. 
Tai buvo žmonės, kurie ne
turėjo specialių amatų bei 
profesijų.

“Iš kito ghetto (profesio- 
(Tąsa 6-me Puslapy)

uz-

dimą ūkininkams eiti į ko
lektyvus, tai yra subendrinu 
tus didžius ūkius.

Premjeras Verneris atsa
kė, kad Estijos Tarybų val
džia neturi tikslo kolekty- 
vizuot ūkių, bet jinai per
ims į valstybės rankas vi- 
įsas pramones, kuriose dir
ba daugiau kaip po 10 

1 samdomų darbininkų. Ta
rybinė estų vyriausybė ne
bandys artimoje ateityje 
taip subendrint lauko ūkius 
į kolektyvus, kaip Sovietų 
Sąjungoj abelnai.

Užsieninės spaudos re
porteriai užklausė, ar val
džia varys smarkią propa
gandą už Estijos ūkių ko
lektyvizavimą. Premjeras 
Veineris atsakė, jog tiktai 
laikraštiniuose straipsniuo
se bus rašoma, kokią naudą 
Rusijos valstiečiai turi iš 
savo ūkių suvedimo į kolek
tyvus. Tarybinėje Estijos 
respublikoje ūkiai tik tada 
bus kolektyvizuojami, jei 
dauguma valstiečių patys to 
norės, pareiškė Veineris.
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Rooseevltas kalbės spal 
21 per radiją New Yorke.

Japonai vėl įsiveržė dvi 
mylias į Indiją.
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Ką Turkija tuo būdu mano pasiekti?
Mes nežinome. Vienas yra aišku: Tur

kiją valdo pro-fašistiniai sluogsniai ir jie 
šiandien turkų tautą pastatė į negarbin
gą ir' nepavydėtiną padėtį.
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Registruokitės, Jei Norite 
Balsuoti!

Prezidento Roosevelto kalba, sakyta 
praeitą ketvirtadienį per radiją, vyriau
siai liečia ne komunizmo klausimą, kaip 
tūli laikraščiai bando perstatyti, bet pi
liečių užsiregistravimo ir balsavimo 
klausimą.

Sekami įsidėmėtini prezidento žodžiai:
“Kiekvienas šioje tautoje vyras ir 

moteris, nepaisant jo partinio nusitei
kimo, kuris turi teisę registruotis ir 
balsuoti, ir turi progą registruotis ir 
balsuoti, turi taipgi šventą pareigą re
gistruotis ir balsuoti. Nes laisvas ir 
slaptas balsavimas yra tikrasis mūsų 
amerikoniškos konstitucines sistemos 
pagrindas.”
Šitas tai yra prezidento kalbos bran

duolys. Dėl kai kurių kitų jo pasisaky
mų mes pakalbėsime vėliau. Šiandien iš 
vien su prezidentu Rooseveltu sakome:

Registruokitės, kad galėtumėte balsuo
ti!

Registruokitės, jei norite balsuoti!
Raginkite kitus piliečius registruotis, 

kad jie galėtų balsuoti!
Tegu užsiregistruoja milijonai ir mi

lijonai tų piliečių, kurie iki šiol dar nėra 
balsavę, kad jie galėtų balsuoti.

Rinkimai - balsavimai įvyks š. m. lap
kričio 7 dieną, kurią kiekvienas pilietis, 
turįs teisę ir progą, galėtų paduoti sa
vo balsą už tą kandidatą, kuris pagal jo 
ar jos nuomonę geriausiai patinka.

Kas nori balsuoti, tas privalo dabar 
užsiregistruoti!

Keisti Tie Turkai.
Tarybų Sąjungos spauda kritikuoja 

tuos Turkijos laikraščius, kurie įmato 
nesusipratimus ten, kur jų nėra, ir tuo- 
mi gadina gerą atmosferą.

Po to, kai Didžiosios Britanijos ka
riuomenė buvo iškelta Graikijon, turkų 
spauda ėmė rašyti, būk tas padaryta ne 
tam, kad vokiečius greičiau sumušti, bet 
tam, kad sulaikyti Raudonąją Armiją 
nuo perdidelio įsigalėjimo Balkanuose.

Žinoma, tai netiesa. Šis britų žygis yra 
padarytas Teherano susitarimų dvasio
je. Juo greičiau Balkanai bus apvalyti 
nuo vokiškos kariuomenės, juo daugiau 
ir greičiau tos kariuomenės ten bus su
naikinta arba į nelaisvę paimta, tuo bus 
greičiau galas padarytas pačiai hitlerinei 
Vokietijai. ■

Tolydžio patys turkai, ilgai bendra
darbiavę su naciais, rėmę juos visokio
mis medžiagomis, dabar, net ir po to, 
kai nutraukė diplomatinius su Vokieti
ja ryšius, nežengia toliau nei žingsnio!

Tokios šalys, kaip Bulgarija ir Rumu
nija, kurios pirmiau atvirai ėjo išvien 
su Vokietija, šiandien, apsivalę nuo na
ciško brudo, atkiša savo ginklą prieš na
ciškuosius žvėris. Na, o “nekaltoji”, “ne
prisirengusioji” Turkija tebesėdi ten, 
kur sėdėjo, sau stebėdama žutbutinius 
mūšius tarp demokratijų ir fašistinės 
Vokietijos.
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Paneriai, Maidanek, Klooga.
Šie trys vietovardžiai, iki šiol mažai 

pasaulyje tebuvę girdėti, dabar staiga 
iškilo ir išgarsėjo, nes apie juos daug 
rašoma spaudoje ir kalbama per radiją.

Paneriai — mažai žinoma pasauliui 
vietelė, esanti netoli Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Šičia vokiškieji okupantai bu
vo įsteigę žmonių žudytuvę. Šičia hitle
rininkai metodiškai nužudė virš 12,000 
žmonių, daugiausiai žydų tautybės žmo
nių, suimtų Vilniuje. Tačiau žuvo čia ir 
lietuvių, ir lenkų, ir rusų. Paneriuose 
atliktos vokiečių piktadarybės dabar yra 
tiriamos specialės tarybinės komisijos, 
paskirtos vokiškų žvėrių kriminalybėms 
suregistruoti.

Maidanek, — nedidelis miestelis netoli 
Lenkijos miesto Liublino. Šičia vokiečiai 
buvo įtaisę “mokslinę” žmonių naikintu- 
vę, su krematorijomis, su nuodingų du
jų kambariais, kur kasdien ir kasdien po 
kelis šimtus žmonių buvo nunuodinta ir 
sudeginta krematorijose. Kol kas nie
kas nežino, kiek čia žmonių hitlerininkai 
buvo sunaikinę, bet yra spėjimų, jog ne
mažiau, kaip 3-4 šimtus tūkstančių/ 
Maidaneke buvo žudomi tiek žydai, tiek 
lenkai, tiek čechoslovakai, tiek graikai, 
tiek rusai, tiek francūzai.

Klooga, — taipgi iki šiol negirdėta 
vietelė netoli Estijos sostinės Tallinno. 
Šičia vokiečiai “paskubomis”, bėgdami 
nuo Raudonosios Armijos galybės ir rū
stybės nužudė apie 3,000 žmonių — žydų 
(daugiausiai iš Vilniaus), estų, rusų, 
lenkų, lietuvių ir kitų tautybių. Suimtie
ji buvo sušaudyti, paskui sudėti eilėmis 
į laužus ir uždegti!

Galimas daiktas, jog neužilgo išgirsim 
dar ne vieną tokią baisenybę *-j- Latvi
joje, kai ji bus visa išlaisvinta, Lietuvo
je, kai jos trečdalis bus išvaduotas, ir 
Lenkijoje.

Juo tolyn Raudonoji Armija žygiuoja 
j Vakarus, juo daugiau ji atidengia bai
sių kriminalybių, atliktų budeliškų ną- 
cių. Nesinorėtų rodosi tikėti, kad vokie
čiai taip galėtų sužvėrėti, — bet taip 
yra! Tą lūdija jų darbai, kuriuos vaiz
džiai aprašo Amerikos spaudos kores
pondentai, matę savo akimis tas baisias 
žmonių žudytuves.’

Akiregyj to, ar galima šiandien da- 
silei^ti minties, būk vokiečiams turinti 
būti švelni taika suteikta?! Ar galima 
nors minutei sutikti su tais pro-naciškais 
poltikieriais Amerikoje, kurie jau agi
tuoja už “žmoniškas taikos sąlygas vo
kiečiams”, kad šie po tūlo laiko ir vėl 
galėtų atlikdinėti tokius pačius arba dar 
baisesnius darbus, kokius atliko paminė
tose trijose vietose (nekalbant jau apie 
Kijevą, Charkovą ir kitas vietas) ?!

Santikyj su šitomis baisenybėmis, ky
la ir kitas klausimas. Toji lietuviškosios 
spaudos dalis Amerikoje, kur aršiai yra 
nusistačiusi priėš Tarybų Sąjungą, ma
to mažiausio reikalo plačiau savo skai
tytojus informuoti apie šitas vokiškų 
barbarų baisenybes, apie Panerius, Mai
daneką, Kloogą. Tačiau ji pučia burbu
lus, skelbia pro-nacišką propagandą, būk 
bolševikai — Pabaltijo kraštų žmonių 
neprieteliai, o ne vokiečiai.

Štai, prieš tūlą laiką buvo paskelbta, 
kad apie 1,000 estų pabėgusių nuo Rau
donosios Armijos į Suomiją, tapo suimti 
ir perduoti Tarybų vyriausybei. Chica- 
gos Naujienos dėl to pradėjo rėkti apie 
“estų patrijotų” persekiojimą.

Kas tie do “estai patrijotai”, pabėgę 
pas Suomijos fašistus pagalbos jieškoti? 
Tai veikiausiai hitlerininkų vokiečių ben- 
dradafbai. Tai tie, kurie padėjo vokiš
kiems nenaudėliams suimdinėti estus 
patrijotus (ne kabutėse) ir siųsti į kon
centracijos stovyklą Kloogoje, kad jie 
ten būtų nužudyti!

Grigaitis ir jiems panašūs Hitlerio 
garbintojai apverkia pro-nacius estus, 
apverkia jis kiekvieną lietuvišką kvislin- 
gą, padėjusį naciams mėsinėti lietuvių 
tautą.

Nieko nepadarysi. Tokis tokio verkia, 
tokis tokį’ pažįsta ir gina.

Mes stojame už tai, kad kiekvienas 
nenaudėlis, prisidėjęs prie tokių žvėriš
kų darbų, koki buvo atlikti Paneriuose, 
Maidaneke ir Kloogoje, būtų suimtas ir 
atitinkamai pabaustas!

Mes manome, jog taip ir bus, nepai
sant, kiek daug lietuviški kvislingai ar 
jiems panašūs protestuos!

net protestavo, būk Sovietų 
Sąjunga “kišasi 
vidaus reikalus, 
dama Lenkijoj 
būrius.”

Mums atrodo,

į Lenkijos 
organizųo- 
partizanų; gynė 

ir gina apie 24 Hitlerio di
vizijos, virš 400,000 su 
dvylika taniau divizijų, tai 
yra daugiau jėgų, negu 
Hitleris turėjo visoj Fran- 
cijoj.

Varšavos gyventojai už
mokėjo krauju ir gyvasti
mis už Lenkijos imperialis
tų politinę žulikystę. Bet ši 
baisioji tragedija ir galuti
nai numaskavo tą ponų val
džią. Ir nesvarbu, kiek ji 
teisinsis, kiek išmislų da
rys prieš Sovietų Sąjungą, 
jai nenusiplauti Varšavos 
gyventojų kraujo!

Tą parodo ir tas faktas, 
kad tūkstančiai lenkų ko
votojų iš Varšavos pabėgo 
po Raudonosios Armijos 
globa, nepaisant to, kad 
Hitleris žadėjo juos laikyti, 
kaipo karo belaisvius, kad. 
lenkų šlėktų “valdžia” kal
nus visokių melų vertė ant 
Raudonosios Armijos ir So
vietų Sąjungos.

Spalių 4 d. Amerikoj bu
vo gauta kalba per lenkų 
“Polska” radio stotį, ku
rioj iškėlė sekamus faktus:

(1) Generolo Boro (Ko- 
morowskio) vadai Varša
voj įkalbinėjo kariams ir 
žemesniem komandieriams, 
kad jie nebandytų bėgti per 
Vislą į Raudonosios Armi
jos pusę, nes naciai būk pa
gavę lenkų ir Raudonosios 
Armijos tuo reikalu susita
rimo planus ir pasirengę 
visus išžudyti, kurie bandys 
ten bėgti.

(2) Tie gen. “Bor” ko- 
mandieriai pasakojo, kad 
vokiečiai užminavo visą Vi- 
slos pakraštį, kad jokiu bū
du lenkai negalės per Vislą 
pabėgti.

(3) Kad nereikia bėgti 
pas Raudonąją Armiją, nes 
Hitlerio komanda suteikė 
“Lenkų Namų Armijai” 
prielankias belaisvių sąly
gas—kaipo tikrų kareivių, 
o ne partizanų. (Pagal ka
ro taisykles, kariai belais
viai turi būti žmoniškai už
laikomi, o partizanus šau
do, kaipo “sukilėlius.”)

(4) Ir nepaisant visų šių 
gen. “Boro” komandierių 
grūmojimų ir bauginimų 
tūkstančiai lenkų kareivių 
ir net komandierių puolėsi 
prie Vislos, kad pereiti ją 
ir rasti prieglaudą po Rau
donosios Armijos ginklų 
apsauga. Ir kaip jie nuste
bo, kad Vislos pakraštyj 
nerado nei minų, nei vokie
čių, pasirengusių jiems pa
stoti kelią. Tas dar kartą 
įrodo, kaip lenkų šlėktų 
“valdžia” ir jos komandie- 
riai geriau pasirenka išvien 
veikti su hitlerininkais, o 
ne su jų priešais.

Varšavoj sukilimas tragikų, kuomet Varšavą 
giškai pasibaigė.' Tūkstam 
čiai lenkų ’ pasidavė na
ciams. Tik keli tūkstančiai 
jų sugebėjo pabėgti po Rau
donosios Armijos priedan
ga į rytinę Vislos pusę. 
Varšavos miestas sugriau
tas, daugybė žmonių išžu
dyta. Ir kas už tą žmonių 
tragediją atsako?

Lenkų šlėktų valdžia 
Londone ir jos pakalikai, 
taipgi visi hitlerininkai, 
Sovietų Sąjungos priešai ir 
Jungtinių Tautų vienybės 
ardytojai vienu balsu kalti
na didvyrišką Raudonąją 
Armiją ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybę. Jie an ti
so vietiniame 
miršta tą, 
gaujos per penkis metus 
Lenkijoj išžudė apie 5,000,- 
000 žmonių. Jie užmiršta, 
kad Liublino srityj, naciai 
buvo įsitaisę net specialius 
pečius žmones deginti ir su
naikino apie milioną žmo
nių!

PONŲ POLITINE 
ŽULIKYSTĘ

Už Varšavos sunaikini
mą, žmonių nelaimę atsako 
poniška lenkų “valdžia” 
Londone. Tai ji pabaigoj 
liepos mėnesio siuntė į Ma
skvą savo premjerą Miko- 
laičiką. Tai ji norėjo padik
tuoti savo valią Lenkijos 
liaudies atstovams, kurie 
sudarę Lenkijos Išlaisvini
mo Komitetą, kuris yra tik
roji Lenkijos liaudies laiki
noji valdžia, nes susirišęs 
tūkstančiais siūlų su liau
dimi. Ji norėjo paremti sa
vo imperialistinį nusistaty
mą už “1939 metų grony- 
čias,” tai yra pavergimą 
Vilnijos, Lietuvos sostinės 
Vilniaus, vakarinės Balta
rusijos ir Ukrainos, apie 
10,000,000 ukrainiečių, 
baltarusių ir lietuvių!

Lenkų ponai, kad suteik
ti “tvirtą kazyrę” Mikolai- 
čikui į rankas, tai įsakė 
Varšavoj žmonėms sukilti. 
Varšavoj žmonės, nežino
dami tikrų šlėktų “val
džios siekių, sukilo, kovojo 
ir mirė per 63 dienas. Jie 
manė, kad tas daroma susi
tarime su Sovietų Sąjunga, 
su Raudonosios Armijos 
vadais. Jie kovojo šventai, 
narsiai, bet Londono lenkų 
“valdžia” buvo 
jiems pareigą, kurios 
Varšavos gyventojai, 
bent kurio kito miesto 
galėjo atlikti.

Yra militarinių bukapro
čių, kurie sako, kad Pary
žiaus žmonės patys išsilais
vino. Bet prie Paryžiaus iš 
trijų pusių buvo Amerikos 
armija, o Paryžiuje buvo 
tik apie 20,000 hitlerinių-

koncerte už- 
kad Hitlerio

uždėjus 
nei 
nei
ne-

SOVIETŲ RADIO IR 
SPAUDA.

Šlėktų “valdžia” ir jos 
pakalikai sako, kad Sovie
tų Sąjunga per radio aksti
no Lenkijos žmones sukilti. 
Kiti net cituoja “Karas ir 
Darbininkų Klasė” žurna
lą, kuriame buvo rašoma, 
kad Varšuva bus išlaisvin
ta. Iš to jie daro apkaltini-! 
mą Raudonajai Armijai, zicinįkarą. Partizanai pei- 
kad būk savo pažado neiš- kia iš. pasalą. Sovietų ,Są- 
tesėjo.

Bet šis ponų pasiteisini
mas neišlaiko jokios kriti
kos. Sovietų Sąjungos vy
riausybė ragino žmones vei
kti, sukilti, kovoti prieš 
hitlerininkus ir 1941 me
tais, kada visu frontu 
Raudonoji Armija traukė- įaj Vgi jįe pasitraukdavo į

kad dabar 
kiekvienam aišku, prie ko
kios kovos Sovietų Sąjun
gos ir Raudonosios Armijos 
vadai ragino ir ragina na
cių pavergtus žmones, tai 
prie partizaną kovos.

Partizanų kova nereiškia 
užimti miestus ir stoti f po-

jungoj jie veikė miškuose, 
jie turėjo daugiau jėgų, ne
gu lenkai Varšavoj, bet nie
kur patys vieni neėmė mies
tus, neįsteigė fronto. Jugo
slavijos partizanai daug 
kartų užėmė tą ar kitą mie
stą, bet kada Hitleris su
traukdavo daug armijos,

si. Ji šaukė žmones organi
zuotis, kovoti, sukilti ir ta
me buvo teisinga. Milionai 
žmonių įsitraukė į partiza
nų veikimą ir kovojo. Tuo 
jie padėjo sumušti Hitlerio 
jėgas. Ta kova ėjo Ukrai
noj, Baltarusijoj, Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj. Ir nei 
vienas partizanas nekaltino 
ir nekaltins Sovietų Sąjun
gos vyriausybę už tą kvie
timą ir suteiktą pagalbą 
partizanams organizuotis 
ir kovoti.

Tas patsai ir su spauda; 
manyti, kad Sovietai dien
raščiuose ir žurnaluose nu
sako laiką ir vietą busimą 
Raudonosios Armijos sma
gią gali tik lenkų “šlėktos.” 
Busimi armijos žygiai vi
sada yra didžiausia karo 
slaptybė, nes jeigu priešas 
sužinotų, tai jis tiems žy
giams galėtų pastoti kelią. 
Dienraštyj pareiškimas 
“greitai išlaisvinsime” ar
ba “išlaisvinimo valanda 
ateina,” galima mieruoti 
savaitėmis, mėnesiais ir ' 
metais.

Kada Raudonoji Armija 
traukėsi, 1941 metais, iš 
Lietuvos, tai visur buvo 
mestas obalsis: “Mes su
grįšime!” Ir tais pat me
tais Lietuvos Tarybinės 
Vyriausybės atsišaukimai 
visada sakė, kad “Lietuvos 
išląivinimo valanda atei
na.” Ir atėjo! Šalies ir tau
tos gyvenime “valanda,” 
tai ne tas patsai, kas žmo
gaus gyvenime. Tą žino ir 
šlėktų “valdonai,” bet savo 
kriminalystę nori ant kitų 
suversti.

MILITARIS BAN- 
KRUTAS.

Lenkų ponai į vėlę Var- 
šav. gyventojus į tragediją 
niekšiškai kaltina Sovietų 
Sąjungą, kad ji visada ra
gino Lenkijos žmones ko
voti prieš hitlerininkus. 
Buvo laikas, kada tie ponai

kalnus ar miškus.
Tik beprotis gali manyti, 

kad Varšavos gyventojai su 
revolveriais, nedidelių kie
kių automatiškų šautuvų, 
rankinių granatų galėjo už
imti miestą ir atsilaikyti 
prieš nacių sunkią artileri
ją, tankus ir liepsnos meti
kus.

Pradžioj Varšavos žmo
nių sukilimo mes numatė
me liūdną jo pabaigą. Na
cių artilerija, tankai ir 
liepsnos metikai naikino 
kvartalas po kvartalo, na
mas po namo, miestą Nu
griovė, žmonių didžius kie
kius išnaikino ir sukilimą 
kraujuose paskandino.

O visai kitoki būtų buvę 
rezultatai, jeigu Varšavos 
kovotojai būtų turėję ry
šius su Raudonąja Armija, 
būtų vedę sabotažo, naiki
nimo, kenkimo partizaniš
ką darbą tol, kol Raudonoji 
Armija būtų paruošus ata
ką ant pačios Varšavos. 
Bet Varšavos gyventojai 
buvo pasukti kitu keliu, nes 
sukilimas buvo reikalingas 
Londone sėdintiems šlėktų 
“valdonams,” kaipo politinė 
kazyrė.

Varšavos sukilimas yra 
tąsa jų beprotiškos politi
kos. Kada Raudonoji Armi
ja išlaisvino Vilnių, Tary
bų Lietuvos sostinę, tai 
lenkų šlėktų “valdžia” la
vindamas! Vilnių Lenkijąi 
paskelbė, būk Vilnių išlais
vino “jų požeminė armiją,”

Tai vokiečių tvirtovių, vadinamų uSieg fried Linija,” vaizdas. Šitie cementiniai už
tvarai vadinami “smako dantimis.” Čia parodoma, kaip amerikiečiai vienoj vietoj tą 
liniją prakirto ir paėmė Vokietijos miestelį Roetgęn.

1

o ne Raudonoji Armija.
Kada Raudonoji Armija 

išlaisvino Lvovą ir Liubli
ną, tai šlėktų valdžia vėl 
sakė, kad “jų armija išlais
vino, o Raudonoji Armija 
atėjus tik Lenkijos armiją 
suareštavo ir viešpatauja.”

Matyti, kad šlėktų ponai 
manė, kad rugpjūčio pra
džioj Raudonoji Armija pa
ims Varšavą, tai ir iššaukė 
sukilimą Varšavoj, kad pa
remti savo imperialistines 
pretenzijas Maskvoje ir 
kad paskui sakyti, kad 
Varšavą jie patys išlaisvi
no. New Yorke kalbėdamas 
šlėktų konsulas tiesiai pa
sakė: “Mes nenorime, 
kiti mus išlaisvintų, 
oatys išsilaisvinsime.”

Mes manome, kad 
šioji Varšavos žmonių 
gėdija galutinai atpalai
duos lenkų liaudį nuo lon- 
doniškės šlėktų “valdžios,”

ba

kad
mes

tinęs politikos, nuo tenden- 
eijų laikyti pavergus kitas 
tautas. Ir tas apvienys apie 
Lenkijos Išlaisvinimo Ko
mitetą, Lenkų Armiją, ku
ri kovoja eilėse Raudono
sios Armijos, ir suburs jė
gas galutinam išlaisvini
mui ne vien Varšavos, bet 
ir visos Lenkijos iš po hitle
rininkų ir savųjų šlėktą 
jungo.
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Niekas taip Jugoslavijos 
neišgarsino pasauliui, kaip 
didvyriška jos partizanų 
kova prieš vokiečių įsiver
žėlius. O dabar Jugoslavi
joj aidėja trenksmai Raudo
nosios Armijos pergalių iš
vien su jugoslavų partiza
nais. Tokiu laiku žmonės 
labiau įdomauja ir pačia Ju
goslavija.
Plotas, Gyventojų Skaičius 

ir Rubežiai
Jugoslavijos valstybė tu

ri 95,558 ketvirtaines my
lias ploto ir virš 16,000,000 
gyventojų.

Iš šiaurių Jugoslavija ru- 
bežiuojasi su Austrija (o 
per ją su Vokietija) ir 
Vengrija, iš rytų per Duno
jau upę su Rumunija, pas
kui su Bulgarija. Pietinis 
Jugoslavijos kampas sueina 
su Graikija ir Albanija. Il
goji vakarinė Jugoslavijos 
siena yra Adriatiko Jūra.

MARGUMYNAI
NORI IŠMESTI ŽODĮ 

“FOREIGN”
Washingtone aną dieną 

kongresmanas Bloom, Fo- 
reig Affairs (Užsienio Rei
kalų) Komiteto pirminin
kas, atvertęs žodyną ant 
raidės “f” pastebėjo:

“Štai čionai yra žodis, 
kuris turėtų būti išmestas, 
ir aš siūlau jį išmesti.”

Bloomo pasiūlymui išme
sti tą žodį “foreign” (sve
timšalis) pritarė ir rep. 
kongresmanas Eaton, kuris 
taip pat mano, kad jau lai
kas padaryti tokią permai
ną Foreign Affairs Komi
teto užvardinime, nepai
sant, kad šis komitetas taip 
vadinosi per 135 metus.

Bloom sako: “Yra kas 
nors tame žodyje ‘foreign’, 
kad mums nepatinka.” To
dėl Bloom gaminąs rezo
liuciją pakeisti šį pavadini
mą į “Tarptautinių Reika
lų Komitetą.”

LĖKTUVAS “JUODOJI 
NAŠLĖ”

Naujausias Amerikos ar
mijos karinių jėgų naktinis 
lėktuvas yra P-61 Juodoji 
Našlė, kuris dabar yra nau
dojamas Europos ir Pacifi- 
ko kraštuose. Šis lėktuvas 
pasirodė labai pasekmingas 
apsaugojime nuo bombar
davimo kariuomenės, per
keliamos nakties metu.

Šį lėktuvą operuoja tik 
du arba trys asmenys. Jis 
turi tam tikrus radijo prie
taisus, su kuriais lengvai 
suseka bandančius atakuoti 
japonų bei nacių orlaivius 
net tamsiausiomis nakti
mis.
SVARBŪS DOKUMENTAI 

KONGRESO KNYGYNE
Šiomis dienomis tapo su

grąžinta į Kongreso Kny
gyną, Washingtone, origi
naliai rašiniai Amerikos 
Nepriklausomybės Paskel
bimo (Declaration of Inde
pendence) ir Jungt. Valsti
jų Konstitucijos, kurie ka
rui prasidėjus, 1941 m., bu
vo paslėpti kur nors kitur. 
Šie dokumentai buvo 
dalimi 4,789 gabalų kitos 
svarbios, istorinės medžia
gos, sudarančios apie 26 
tavorinių vagonų įtalpą.

—Eksas.

Pačiuose šiaurvakariuose 
Jugoslavija rubežiuojasi su 
Italija, tikriau pasakius, su 
italų užgrobta slaviška 
Fiumės - Triesto sričia.

Gamta
Jugoslavijos gamta tur

tinga, įvairi ir graži. Dik
čiai yra kalnų, kurių šlai
tai apaugę ošiančiais viso
kių medžių miškais.Daugelis 
klonių - tarpkalnių yra ne
paprastai vaizdingi.

Per Jugoslaviją plaukia 
didysis Dunojus, Morava, 
Sava, Drava, Bosna, Var
dai- ir daug kitų upių. Žy
mėtini yra istoriniai Duno
jaus skardžiai, vadinami 
Geležiniais Vartais, abiem 
pusėm Dunojaus, tarp Ju
goslavijos ir Rumunijos. 
Daug tūkstančių metų Du- 

i nojaus vandenys dirbo, iki 
prarausė sau tą siaurą 
skradžią per uolų kalnus.

Požemių Turtai
Jugoslavijos požemiai y- 

ra gausingi anglim, gele
žim, bauxitu (aliumino me
džiaga) ; chromo, švino ir 
druskos klodais; o vario tai 
Jugoslavija iškasa ir paga
mina daugiau, negu bet ku
ris kitas kraštas Europoje.

Jugoslavijos Plotas, Gyventojai, Gamtos Turtai, 
Istorija, Pramonė ir Kova prieš Hitlerininkus

Dirbamoji žemė ir Miškai
60 procentų Jugoslavijos 

ploto yra naudojama žem
dirbystei, sodams, daržams 
ir gyvulininkystei. Apie 
trečdalį visos Jugoslavijos 
žemės užima miškai.

Gerai auga kukurūzai 
(komai), kviečiai, rugiai, 
miežiai, avižos, bulvės, apy
niai, vynuogės ir įvairūs ki
ti vaisiai. Iš lauko ūkio, gy
vulininkystės ir girininkys- 
tės gyvena 85 procentai 
žmonių.

Gyventojai daugiausia 
pravoslavų ir katalikų ti
kybos, nors yra nemažai ir 
mahometonu, c

Pramonė
Tarp Jugoslavijos pra

monių žymesnėj vietoj sto
vi medžių dirbinių gamy
ba, audimų fabrikai, ce
mento ir popieros dirbtu
vės; cukraus, geležies fab
rikai, dideli malūnai, bra
vorai, indų ir karpetų (ky- 
limų) dirbtuvės.

Užsienin parduot išgabe
nama daug vario, medžių,

kviečių, kiaulių, galvijų ir 
kitų žemės ūkio produktų.

Susisiekimai
Jugoslavija turi 6,280 

mylių geležinkelių ir 24,- 
855 mylias vieškelių, kurių 
pusė tinka automobiliams 
važinėti. Upėmis ir kana
lais garlaiviai plaukioja 1,- 
242 mylias.

Geriausi Jugoslavijos uo
stai yra Split ir Sušak. Be 
to, ji turi dar 56 jūrinius 
uostus.
Miestai ir Universitetai
Belgradas, apie 250,000 

gyventojų miestas, tai Ju
goslavijos sostinė. Tarp di
desnių jos miestų yra Zag
reb (Kroatijos sostamies- 
tis) su 150,000 gyventojų, 
Subotica — 104,000, Skopl
je — 72,000, Sarajevo — 
64,500, Ljubljana — 57,000. 
Universitetai yra Belgrade 
ir keturiuose kituose 
miestuose.

TAUTINĖ JUGOSLAVI
JOS SUDĖTIS

Jugoslavija, po pirmojo 
pasaulinio karo, susidarė

kaip sudėtinė valstybe 1918 
metų pabaigoj. Jos sudėtin 
įėjo buvusios savarankiškos 
karalijos Serbija ir Juod
kalnija, ir buvusieji Aus
tro - Vengrijos pavergti 
kraštai — Kroatija, Slovė
nija, Dalmatija, Bosnija, 
Herzegovina, Voivodina ir 
dalys Makedonijos, Banato, 
Bačkos ir Baran jos. Tris 
pastarąsias Vengrija vis 
savinosi kaip, esą, tikrąsias 
vengrų žemes.

Serbai, juodkalniečiai, 
kroatai, slovėnai, dalmatai, 
bosnai, herzegoviniečiai ir 
kt. per savo išrinktus stei
giamuosius seimus tada nu
tarė susijungti į vieną ne
priklausomą Jugoslavijos, 
tai yra, Pietų Slavų valsty
bę. Ta slaviškų tautų vals
tybinė sąjunga buvo pa
skelbta kaip konstitucinė 
karalija— monarchija 1918 
m. gruodžio 1 d.; ir Serbi
jos Petras Pirmasis tapo 
bendruoju Jugoslavijos ka
ralium. Seimo atstovų ru

imas buvo renkamas visuo- 
itinais balsavimais, o senato

narių tiktai puse renkama. 
Karalius skyrė kitą senato
rių pusę.

Petro sūnų ir įpėdinį A- 
leksandrą nužudė teroristai 
1934 m. rudenį Franci joje, 
Marseilles mieste. Tada jo 
sūnus, 11 metų vaikas, bu
vo paskelbtas Jugoslavijos 
karalium Petru Antruoju. 
O iki Petrukas subręs, tai 
susidarė jo . pavaduotojų- 
valdovų trijukė su reakci
niu kunigaikščiu Povilu 
galvinyje.
Valdžios Įstojimas i Ašį ir 

žmonių Sukilimas
1941 m. kovo mėnesį Ju

goslavijos ministerių kabi
netas, be abejo, su šių val
dovų užgynimu, įrašė savo 
kraštą į fašistų Ašį. Dėl to 
jugoslavų dauguomenė taip 
sukilo, kad po dviejų dienų 
buvo priversti karaliaus pa
vaduotojai pasitraukt iš 
vietos ir susprogo senasis 
ministerių kabinetas.

Nacių Įsiveržimas
Karaliukas Petras pasky

rė kitą ministerių kabine
tą, kuris jau matė, kad 
žmonės neleis valdžiai pūs
ti į Hitlerio dūdą. Vokiečiai

tad įsiveržė į Jugoslaviją 
1941 m., balandžio 6 d., o 
vengrai užpuolė ją penkio
mis dienomis vėliau. Jau
nasis karalius su savo val
džia pabėgo į Londoną.

Italija ir Bulgarija ne
norėjo visai atsilikti nuo 
vokiečių ir vengrų plėšikų. 
Jodvi taip pat grobė sau 
Jugoslavijos sklypus.

Jugoslavų Kova
Jugoslavų armija ir gy

ventojai uginingai priešines 
įsiveržėliams. Bet skaitlin- 
gesni naciai, italai, vengrai 
ir bulgarai paviršutiniai 
nugalėjo Jugoslavijos ka
riuomenę. Tada vokiečiai 
suskaldė Jugoslaviją į at
skiras, neva nepriklausomas 
valstybes ir sudarė savo 
pastumdėlių - kvislingų val
džias Serbijoj, Juodkalnijoj 
ir Kroatijoj.

(Tąsa 4-me pusi.)

INGERSOLLIO MINTYS
Baimė ir Drąsa.

Baimė paralyžiuoja sme
genų veiksmus. Pažanga 
gema iš drąsos. Baimė puo
la žemėn ir plėšia ją, o drą
sa stovi stati ir galvoja.

Per $00 Metag nuo Jos Įkūrimo iki Šių Dienų
s

Nors Hitleris įsakė vo
kiečiam žūt-būt atlaikyt 
Rygą, Latvijos sostamiestį, 
bet Sovietų kovūnai netru
kus išmuš priešus iš Ry-

Rygos Miestas Kaipo Vokiečių Kryžiuočių Gusta; 
Lenkų, Švedų ir Rusų K ova dėl Rygos; Lietuvos

Valdžia Rygoj ir Lenkai Kaipo “Pusininkai”

■H-----------------------------------
siau Lietuvai. Tad 1569 m. 
rugp. 3 d. ir buvo sutarta, 
jog Livonija, Kuršas ir 
Žemgaliai pusiau priklausys 
lietuviams, pusiau lenkams,

Baimė traukiasi atgal, o 
drąsa eina pirmyn. Baimė • 
yra barbariškumas, lauki
niškumas, o drąsa yra civi
lizacija. Baimė tiki ragano
mis, velniais ir šmėklomis. 
Baimė yra tikėjimas, o drą
sa yra mokslas.

gos.
Ryga yra svarbus uos

tas, pramonės centras ir 
senas istorinis miestas.

Pirm dabartinio karo 
; Rygoje buvo 385,000 gy
ventojų.

Prie carinės Rusijos Ry- 
Iga buvo Livonijos guberni
jos sostamiestis. Livonija 

j buvo vadinama Latvijos 
i dalis į rytus nuo Rygos Į- 
Jankos, Baltijos Jūros užla
jos.

Rygoje tais laikais veikė 
vagonų statymo ir kaliošų 
fabrikai, mašinų dirbtuvės, 
dideli bravorai, klijonkių 
fabrikai ir kt.

Po Latvijos nepriklauso
mybės įkūrimo, Rygoje bu
vo gaminama popiera, stik
las, kdi kurie metaliniai 
dirbiniai, medvilnės (bovel- 
nos) ir linų audimai, taba
ko produktai, statoma šiek 
tiek mašinų ir dirbama ap- 
ščiai alkoholinių gėrimų.

UOSTAS
Po Leningrado, Ryga y- 

ra didžiausias Baltijos Jū
ros uostas. — Leningradas 
stovi prie Suomijos Įlan
kos, kuri yra tos pačios jū
ros šaka.

Rygos uostas kas žiemą 
užšąlą tam tikram laikui. 
Bet ledlaužiai lengvai pra
skina kelią laivams visą 
žiemą plaukioti į Rygą ir iš 
jos.

Rygos miestas stovi ties 
Vakarinės Dvinos (Daugu
vos) žiotimis į pietinę Ry
gos Įlankos dalį. Dauguva 
sujungta kanalais su Dnie
pro ir Volgos upėmis. Tai
gi Ryga laivais susisiekia 
ir su Rusijos ir Ukrainos 
giluma.

Geležinkeliu iš Rygos į 
Leningradą yra 366 mylios.

Iš jos taip pat eina geležin
keliai į Maskvą, Kauną, 
Vilnių ir įvairius Tarybų 
Sąjungos miestus.

Dvinos upė į pietus nuo 
Rygos pasiskirsto keliomis 
šakomis iki įplaukimo į jū
rą. Tarp tų Dvinos šakų- 
žiočių yra žaliuojančių ir 
smėlynių salų-saliukių.
SENMIESTIS IR PRIE

MIESČIAI
Šiauriniame Dvinos šone 

stovi istorinis Rygos sen- 
miestis ir du priemiesčiai— 
Petrapiliškis ir Maskviškis. 
Petrapiliškis priemiestis y- 
ra ponų - aristokratų ir 
turtingų biznierių vietovė. 
Pietiniame Dvinos upės šo
ne stovi vadinamas Mintau
jos (Jelguvos) priemiestis. 
Šiaurinė ir pietinė Rygos 
dalys yra sujungtos ilgu 
tiltu.

Senmiestis įdomus istori
niais savo pastatais. Čia y- 
ra Šv. Marijos katedra, pra
diniai statyta 1215 metais; 
Šv. Petro bažnyčia, pasta
tyta 1406-9 metais ir turin
ti dailų bokštą 412 pėdų 
aukščio; “Juodųjų Galvų 
Namas,” statytas 1330 m. 
kaipo svetimšalių prekėjų 
kliubas, o vėlesniais laikais 
tapęs turtingesnio bei po
niško jaunimo sueigų vie
ta; vokiečių kryžiuočių - 
kardininkų pilis, pastatyta 
1494-1515 metais, paskui 
panaujinta ir naudota kaip 

I guberninis rusų valdžios 
centras.

Senmiesčio gatvės siau
ros ir vingiuotos. Čia tebe
riogso didžiuliai sandėlių 
triobėsiai iš 13, 14 bei 15-jo 
amžių. Anais laikais į tuos 
sandėlius kraudavo savo 
prekes verslininkai vadina

mos Hansos miestų sąjun
gos.

(Tai prekėjų sąjungai 
priklausė Vokietijos mies
tai — Luebeckas, Hambur
gas, Bremenas ir kiti, taip 
pat Ryga ir įvairūs Dani
jos, Švedijos, Norvegijos ir 
Holandijos miestai. Hansos 
prekėjai buvo gavę savival
dybę rusų mieste Novgoro
de. Hansos sąjunga turėjo 
savo skyrių ir Kaune.)

Petrapiliškiame, Mask
viškiame ir Mintaujiškiame 
Rygos priemiesčiuose gat
vės abelnai tiesios ir pla
čios, dažnai apsodintos me
džiais iš abiejų pusių.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
Senosios Rusijos laikais 

R.yga buvo gana turtinga 
vidurinėmis ir aukštesnė
mis mokslo įstaigomis. Joje 
buvo Politechnikos Institu
tas, kelios gimnazijos, pui
ki komercinė (biznio) mo
kykla, jūrininkystės mo
kykla ir vidurinė techniki
nė mokykla. Ryga turėjo 
du muzėju; viename buvo 
ir paveikslų galerija. Ga
vus Latvijai nepriklauso
mybę, Rygoj įsikūrė dide
lis Latvių Universitetas.

Tarp Rygos parkų yra 
žymėtini Woehrmanno par
kas ir buvęs Imperatoriš
kasis parkas.

RYGOS PRADŽIA
Keli vokiečiai prekėjai iš 

Bremeno 1158 metais įstei
gė Rygą, kaip savo prekių 
sandėlį. Apie 11190 m. vo- 
kietys vienuolis Meinhardas 
pastatė ten klioštorių. Vo- 
kietys vyskupas Albertas 
Pirmasis 1199-1201 m. ga
vo iš popiežiaus Innocento 
leidimą kitiems vokiečiams 
prekėjams vykti į Rygą ir

įsisteigti joj ir jos apylin
kėje, vadinamoje Livonija. 
Vyskupas bendrai su vokie
čiais kryžiuočiais (arba 
kardininkais) viešpatavo 
Rygoje ir latviškoje Livo
nijoje. Bet Ryga ilgainiui 
tapo savivaldiška ir 1253 
m. atmetė vyskupo ir kry
žiuočių vyriausybę.

Toliau 1420 m. vyskupas 
atgriebė valdžią, bet Liute
rio reformacijos judėjimas 
1566 m. galutinai nuvertė 
vyskupų viešpatavimą.

Lenkų karalius Zigman
tas II buvo užėmęs Rygą, 
Livonijos sostinę, 1547 me
tais.

LIETUVOS ŽINYBOJE
1561 m. vokiečių kryžiuo

čių vadas Ketteleris atsi
metė nuo jų ir pripažino 
Lietuvos viršenybę Livoni
joj, taipgi ir Rygoj. Pas
kui Gardino seime 1566 m. 
Livonija pasisiūlė ir buvo 
priimta kaip Lietuvai pri
klausomas kraštas (vasa
las) ; užtat Lietuva apsiėmė 
ginti Livoniją nuo Mas
kvos.

Prijungus Livoniją Lietu
vai, buvo išskirta Kuršo ir 
Žemgalių kunigaikštija ir 
pavesta valdyti Ketteleriui 
ir padermei, bet priklauso
mybėje nuo Lietuvos.

Pusiau Lietuvos, Pusiau 
Lenkijos Valdžioje.

Bevedant derybas lietu
viams su lenkais Liublino 
seime dėlei Lenkijos sujun
gimo su Lietuva į vieną 
valstybę, lietuviai sakė, kad 
Livonija vis tiek turi pri
klausyti Lietuvai. Lenkai, 
naudodamiesi bloga tuome
tine Lietuvos padėčia, rei
kalavo, kad Livonija pusiau 
priklausytų Lenki jau o pu-|

ir vienais metais pajamos 
(įplaukos) iš tų kraštų eis 
į Lietuvos iždą, o kitais į 
Lenkijos; taip pat ir aukš
tieji valdininkai ten bus 
skiriami pakaitomis, tai len
kai, tai lietuviai.

Ketteleris, gavęs nuo 
Lietuvos priklausomą vieš
patavimą Kuršo ir Žemga
lių kunigaikštijoj, tada 
taipgi tapo bendru Lenki
jos ir Lietuvos pavaldiniu.

Žymėtina, kad laike de
rybų su lietuviais Liubline 
lenkai labai išnaudojo tuo
metinį Lietuvos nusilpimą; 
ir kada lietuviai nenorėjo 
priimt lenkų statomų są
lygų, tai Lenkijos karalius 
Zigmantas Augustas, kar
tu buvęs ir didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu, visai 
sauvališkai atplėšė nuo Lie
tuvos didžiąsias Kijevo, Vo- 
lyniaus, Braslavos ir Palen
kės vaivadijas.
švedų Rankose, o Paskui 

Rusų
Įsigalėjus Švedijai, 17- 

jo amžiaus pradžioje teko 
atiduot didesnė Livonijos 
dalis švedams. Likusioji da' 
lis buvo padaryta Inflian- 
tų vaivadija ir joje įvestas 
Lietuvos Statutas (lietuvių 
įstatymynas). Šiaip vyriau- 
bė pasiliko pusiau lietuvių, 
pusiau lenkų rankose.

Beveik ištisą 17-jį amžių 
dėl Rygos vaidijosi bei ko
vojo Švedija, Lenkija ir 
Rusija. Švedijos karalius 
Gustavas 1612 m. užėmė 
Rygą. 1656 metais lenkai ir 
rusai apgulė ją, bet švedai 
atsilaikė. Tik 1710 metais 
rusai galutinai atėmė iš 
Švedijos Rygą po to, kai jie 
caro Petro vadovybėje su
pliekė švedus ties Poltava.

N. M.

Religija.
Ne religija civilizavo 

žmogų, bet žmogus civiliza
vo religiją. Žmogaus die
vas gerėja, žmogui žengiant 
pirmyn progreso keliu.

Yra tiktai vienas gėris — 
tai laimė. Yra tiktai viena 
nuodėmė — tai yra savi
meilė. Visi įstatymai turėtų 
būti taip sudoroti, kad iš
laikytų laimę ir naikintų 
savimeilę.

Švietimas yra visų radi- 
kališkiausias pasaulyje da
lykas.

Mokyti abėcėlės reiškia 
tiesti kelią revoliucijai.

Statyti mokyklą reiškia 
rengti tvirtovę.

Kiekvienas knygynas yra 
ginklų sandėlis, arba arse
nalas, kur yra sukrauti pa
žangos ginklai ir amunici
ja.

Jau pradedame išmokti, 
kad iškeisdami klaidą į tei
sybę, prietarą į faktą, sie
kiame gerovės, siekiame pa
žangos.

Vergija atlieka mažiau
siai darbo ilgiausiu laiku.

Surinko Eksas

Niekad Nėra Vėlu Mokytis
Ramona, S. D., seniau

sias vidurinės mokyklos 
studentas šį metą yra D. 
L. Thomp, 27 m. amžiaus, 
vedęs, dviejų vaikų tėvas. 
Jis įregistruotas kaipo 
“naujas studentas”.

Nacių pasipriešinimai 
Graikijoj silpni.
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Easton, Pa

Newark, N. J

na-

kartu

Kas-

3 aukštas, kambario

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

660 GRAND ST
!*

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

P

CHRONIŠKOS LIGOS

(Jsist. 28 m.)
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įvyks 
Kliubo

NOTARY 
PUBLIC

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

j . ■ . t... .

110 East 16th St, N. Y
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

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

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

nes 
kad linksmiausios dienos 

yra ant Reed St. — Tau- 
(236-237)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Ketvirtas puslapis Eai«v8—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Spaliu 9, 1944

Jugoslavija—Sudėtinė 
Piety Slavų Valstybė

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Maskva Apgavo Angliją 

ir Ameriką.”

Partizanai
Kuomet hitlerininkai 

blaškė reguliarę Jugoslavi
jos armiją, vis tiek jugos
lavu kariai tęsė kovą paski
rais būriais, 
tūkstančiais 
ir valstietės, 
darbininkės, 
intelektualai
lės. Taip ir išaugo nauja 
galinga karinė jugoslavų 
jėga — partizanų bei Liau
dies Armija vadovybėje Ti
to - Brozovičio.

is-

Į tuos būrius 
ėjo valstiečiai 
darbininkai ir 

patrijotiniai 
ir intelektua-

Netikėtai pakliuvo į mano 
rankas Karpiuko gazieta No. 
39 ir 40. Skaitau ir galvą krai
pau, kad liūdnos dienos užstojo 
Karpiukui ir kronprincui Sme- 
tonukui. Ot, pagal jų protą ir 
“raštus,” tai Hitlerio nacių 
valdžia Lietuvoj buvo netiktai 
kad pakenčiama, bet ir visai 
gerutėlė, nes visus Lietuvos 
žydus ir bolševikus suspirgino, 
iškorę ir sušaudė. O ir patį 
Lietuvos vardą perkrikštino į 
Ostlandą, o visus nacių čebat- 
laižius ir smetonininkus, kar
pinio plauko, pavertė į rudus 
goncus gaudymui bolševikų, 
partizanų ir prieš nacinių 
žmonių.

Vieną rytą užtekėjo skaisti 
raudona saulutė ir atėjo per 
griuvėsius galingoji Raudonoji 
Armija, nešina laisvę mūsų 
brangiai Lietuvai, tai buvo ga
las nacių viešpatavimui. Bet 
nacių čebatlaižiam ir šalies iš
davikam, kurie didžiumoj buvo 
smetonini nkai, pasidarė karš
ta ir jie, kaip veršiai, pradėjo 
ne savo balsu bliaut.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, JR. 
Post 199, V.F.W. of U.S.

504-6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1713 
County of 
premises.

1713 Ave.

T

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MINNIE STREITMAN 
U, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2005 Coney 
County of 
premises.

EUGENE

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. \

LOTTIE BOBITCHE
340 Roebling St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
445 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

CAESAR DEL. 
445 Kings Highway,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES E. ENRIGHT
4021 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. T

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& REST., INC.
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA SCHMIDT 
(Four Star Del.)

1808A Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UGO ANELLO
178 Gold St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9201 — 5th Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
524 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ANTHONY STILE 
Ave., Brooklyn, N. Y. T

9201—5lh
GIROLEMO LONGO

Ave., Brooklyn, N. Y. T

is hereby given that License No.NOTICE
GB 1698 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage 5909 - - -
County of 
premises.

Michailovičius ir Ex- 
Karalius

Iš antros pusės, karaliu
ko Petro karo ministeris 
'gen. D. Michailovičius rin
ko sau kariuomenę iš fašis- 
tuojančių Jugoslavijos ele
mentų, girdi, kovai prieš 
vokiečius ir italus, bet Mi- 
chailovičiaus “v a i s k a s” 
dažniausiai tik išvien su 
naciais ir italais puolė de
mokratinius patrijotus - 
partizanus. Tokį gen. Mi- 
chailovičiaus vaidmenį il
gainiui patyrė Anglija ir 
Amerika per savo pasiun
tinius Jugoslavijon. Jie pa
matė, kad maršalo Tito va
dovaujamoji liaudies - par
tizanų armija ir vyriausy
bė yra stipriausia ir tikro
ji jėga tautinės jugoslavų 
vienybės kovoje prieš na
cius. Tada ir jaunukas Ju-Į 
goslavijos ex-karalius Pet
ras sudarė naują, šiek tieki 
protingesnį savo ministerių' 
kabinetą, sumezgė ryšius su' 
laikinąja jugoslavų partiza-l 
nu ir liaudies valdžia.^Paga-j kUOgrejvsumu§us Hitle-

Aš čia noriu pacituot porą 
punktų iš “Dirvos” ir žmonės 
pamatys, kaip kvailai “Dirva” 
mulkina savo skaitytojus. Ji 
rašo: Tik pažiūrėkim ką Mas
kva padarė ir kaip gražiai ap
gavo Angliją ir Ameriką, nes 
pradžioj karo norėjo pasinau
dot Rusija sumušimui Vokieti
jos, davė ginklus, maisto, o tuo 
tarpu Stalinas suko klastas. 
Dabar aišku — Rooseveltas ir 
Churchill įkliuvo Stalino vor
tinkliuose.

Na ir sugalvok tu žmogau 
I griešnas tokią ablavukišką pa- 
I saką parašyt! Rooseveltas, 
Churchillas, Stalinas vieningai 
ir planingai veda karą, kad

liaus, Petras paskelbė, kad 
jis panaikina pačią gen. Mi- 
chailovičiaus “armiją.”

Petras norėtų grįžti į Ju
goslavijos sostą. Bet mar
šalo Tito vadovaujamoji 
laikinoji valdžia, sudaryta 
iš visų liaudies sluoksnių,, 
sako: Kai bus karas laimė- i 
tas, tai patys Jugoslavijos 
žmonės laisvai išsirinks to
kią valdžią, kokia jiems pa
tiks.

Ar karaliui bus leista 
grįžti? Šį klausimą taip 
pat atsakys jugoslavų dau- 
guomenė. Ji moka demok
ratiniai ginklais savo kraš
tą laisvinti nuo fašistų įsi
veržėlių; mokės demokrati
niai sutvarkyt ir jo ateitį.

rio nacių gaujas, o Karpiukui 
su Smetonuku antraip protas 
atsisuko. Voras jiems savo tin
klu aptraukė neblaivas makau
les, nes nežino, ką tauškia.

Kitoj vietoj “Dirva” rašo: 
, Todėl labai didelė 
gyventojų dalis su

• žiūri į bolševikus, 
vokiečius jie turės 
bolševikais.

šios šalies 
neapykanta 

kad sumušę 
kariauti su

tikras igno-
Aš turiu

PALAU SALYNAS
kuriame 

eina smarkūs mūšiai 
amerikiečių ir japo- 
viso turi 23 salas.

Valstijų marinin-

Palau salynas, 
dabar 
tarpe 
nų, iš 
Jungt. 
kams užimant Peleliu salą 
rugs. 14, virš 10,000 japonų 
tapo užmušta. Iki šiol ame
rikiečiai ten turėjo užėmę 
tik keturias didesniąsias, 
būtent, Peleliu, Ngesebus, 
Kongauru, Angaur, ir pen
ketą kitų mažesnių salų.

Visi Keliai į Berlyną 
Veda...

Ponas Karpius 
rantas ir melagius, 
biznio įstaigą, .kožną dieną šim
tai pereina šios šalies darbinin
kų gyventojų,, visi jie giria So
vietų Sąjungą, o ypač Raudo
nąją Armiją už jos karžygiš
kus žygius ir nei vienas dar 
nėra pasakęs ką nors blogo. O 
kad reikėtų kada nors kariaut 
su bolševikais, kaip .kad Dirva 
plepa, po sumušimui Vokietijos, 
tai apie tai niekas nieko nekal
ba, nei sapnuoti nesapnuoja. 
Karpiukui ir Smetonukui labai 
patinka naciam parsidavę ar 
pasiaukavę dvojka W. Bullitt ir 
A. Barmin, kurie rašo ir bliau
na ant Sovietų Sąjungos, o 
Dirva ir nepilietis Smetonukas 
jiem turąvoja.

Dar vienoj vietoj Dirva ra
šo: Keistas yra tūlų įstatymų 
leidėjų nusistatymas: žmogžu
džiams, nužudžiusiems vieną 
ar kelis asmenis skiriama elek
tros kėdė, o komunistams ne. 
čia Dirva sugalvojo plepėt tik
rą nonsensą, jos manymu, kad 
žmonės, kurie dabar Lietuvoj 
gaudo ir šaudo visokius nacių 
šnipus karo zonoje, turėtų būt 
pasodinti į elektros kėdę.

Aukščiausioji talkininkų 
komanda Londone išdalino 
prie jos priskirtiems repor
teriams žemlapius, kurie 
parodo kelius į Munichą, 
nacių partijos gimtavietę, 
ir į Berchstesgadeną, Hit
lerio slėptuvę kalnyne. Jie 
taipgi gavo militarinius 
Berlyno miesto žemlapius, 
kad, reikalui esant, nebe
reiktų pas nieką klausti, 
kur tie nacių ponai gyvena.

Taigi, “visi keliai dabar į 
Berlyną veda

Antanas Smetona, tas senis 
1926 metais su savo organizuo
ta šaika karininkų ir padaužų 
su kardu nuvertė teisėtą Lietu
vos valdžią, o už dienos kitos 
Smetona pasirašė, kad būtų su
šaudyti keturi 
Juos ir sušaudė. 
Smetonos ranka 
iš gyvųjų tarpo 
nos
žmogžudžio dėmė.

V. J. Stankus.

komunistai. 
Reiškia, senio 
juos prašalino 
ir ant Smeto-

galvos pasiliko amžina

Eksas

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

Kai prezidentas pasakė 
pirmąją rinkimų prakalbą, 
tai Thomas Dewey važiavo 
traukiniu. Ta prakalba jį, 
matyt, labai išgąsdino, nes 

traukinys tapo sustabdy
tas miestelyj Belen, New 
Mexico ir Dewey šaukė 
“long distance” telefonu 
New Yorkan savo kampa
nijos vedėją Brownell. Čia 
jis parodomas besikalbąs 
su Brownelliu.

Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of Br’klyn, 
Kings, to be consumed on the

JACOB & HERBERT JACOB 
Quentin Bowling Center).

2005 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5G4 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHRYSOS MANUELIDES 
Ji (Waldorf Lunchroom)

1231 McDoDnald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i is hereby given that License No. 
EB 368 has been issued to the undersigned 
to sell bieer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1764 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. į

NOOLAS & DEMETRI CO., INC,
1764 East New York Ave., Brooklyn, N. Y. T

T

NOTICE
EB 1806

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRAY HACKMAN
5002 Ft. Hamilton Pk’way, Brooklyn, N. Y. T

T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Vorhics Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIA LOUIS, EXECUTRIX 
2212 Voorhies Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y. T

524 — 4th
5909—Ave.

Alcoholic
— Avenue N, 

Kings, to

SIDNEY 
N,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KRAVITZ
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX STEIN & SAM BURSTEIN 
(Slope Del.)

377 Flatbush Ave. , Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2602 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
2602 Gerritsen Ave.,

at 

be consumed off the 

STEFFENS 
Brooklyn, N. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
4101 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
— Avenue U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

AARON LTPKO
U, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9757 has been issded to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6818A-6820 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

4101—Ave.

6818A-6820

Beverage Control

Kings, to be consumed off the

THOMAS LOCASCIO
8th Ave., Brooklyn, N. Y. T

Aplankius Ligonius.
Visiems gerai žinomas drau

gas Juozas Paukštaitis, dirban
tis Singer company, Elizabeth, 
N. J., nukrito su kopėčiomis 20 
pėdų ir susižeidė sunkiai ran
ką, koją ir galvą. Kelias dienas 
išbuvo Elizabeth General Hos
pital, dabar randasi savo 
muose.

Kada draugas Juozas 
sveiks, negalima pasakyti, 
dar kas antra, trečia
lanko tą pačią ligoninę. Linkė
tina jam greičiau susveikti, 
nes chore didelė spraga.

Vienas dalykas nėra geras 
tarp mūs draugų tai, .kad ne
pranešami viešai į spaudą apie 
tokias nelaimes, nors ir 
dirba.

Toj pat ligoninėj buvo 
gas Geo. Stasiulis apie
vaites; sužeista koja, kuri dar 
ir šiandie į gipsus suvyniota. 
Dabar draugas Stasiulis 
randasi namuose, tačiaus 
mato greito susveikimo.

Sofija Giedraitienė, dr.
kiaučiaus sesutė, kuri atvyko 
pas brolius į svečius prieš pa
saulinį karą ir turėjo iš jo 
priežasties pasilikt iki karas 
užsibaigs, randasi Newark Ci
ty Hospital, Fairmond Avė. ir 
13th Avė., 
num. 11.

Draugė 
gyvenanti 
brolį 
Orange 
Padarė 
Vertėtų

su
ries

diena

drau-
7 sa-

jau 
nesi-

Marė Kurtinaitienė, 
Livingstone, pas 
Palson, randasi

Memorial Hospital, 
operaciją ant akių. 

aplankyt šiuos žmones.
Albinas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

spalių 11 d., 8 v. v. LDP 
kambariuose, 408 Court St. Draugai,
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti, 
kaip tai* Laisvės vajus ir delegatų 
rinkimas j LDS 3-čio Apskr. konfe
renciją, kuri įvyks 12 d. lapkr., 
Brooklyne. — V. K. Sheralis.

(237-238)
PHILADELPHIA, PA.

Vasarai pasibaigus, rudenį ilge
sniems vakarams prasidėjus, žmo
nės pradėjo galvoti, rengti organi
zacijų parengimus jau apie namus 
mieste. Taipgi ir Lietuvių Tautos 
Katalikų Šv. Marijos Parapija, ku
ri buvo sustabdžius savo pasilinks
minimo balius savo Bažnyčios salėje 
per vasarą, dabar vėl rengiasi ati
daryti į trumpą laiką su pilna' 
energija, ir tikisi, kad visi parapi- 
jonai ir draugai malonės dalyvauti 
ir linksmai vakarą -praleisti, 
visi žino 
visuomet 
tietis.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 9 d. spalių, 7:30 v. v. Liet. 
Salėje, 29 Endicott St. Visos daly
vaukite ir naujų atsiveskite.—A.W.

(236-237)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp, susirinkimas įvyks 

pirmadienį spalių 9 d., 8'v. v. Lais
vės Choro salėj. Dalyvaukite susi
rinkime ir pasiimkite savo knygą 
Lietuva Ugnyje. — W. B., sekr.

(236-237)■

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 King's Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

478 Kings Highway,

NOTICE 
EB 1883 
to sell b(Jer, at retail under Section 107 of 
the Alccholic 
4209 Av 
County cf Kings, 
premises.

ANTHONY PALAZZO .
Brooklyn, N. Y, T

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
■enue J, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

CARMINE PASQUENZA 
(The Jay Tavern)

4209 — Ave. J, Brooklyn, N.

NOTICE į is hereby given that License No. 
EB 535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcpholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, i!

JOSEPH PIOTROWSKI
142 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 630 nas been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
154 Montgomery Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises,

154 Montgomery St.,
PATRICK

Y. T

be consumed on the

SHIELDS
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
527 Park 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings,

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the.to

JAMES
527 Park A ve.,

TOSCANO
Brooklyn, N. Y. T

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
43 Hick 
County of 
premises.

r.
43 Hick St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6741 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MAGERDICH TEPIKIAN 
(Tepikian’s Food Store) 

3rd Ave., Brooklyn, N.6741

off the

T

Beverage Control
Street, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

DANIEL HANAWAY
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 
County of 
premises, 

2703 Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
2750 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY TIMMERMAN
2750 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y. T

Alcoholic
Avenue 

Kings,

JOHN

Control Law 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

BAPPIANOU
Brooklyn, N. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
530 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

JOSEPH PETRALIA 
(J. J. Food Store)

530 Central Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CATHERINE MAKAROW
115 Grand St., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MACKIN
108 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y. T

FOTOGRAFAsI
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
213 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y. T

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN

PIRKITE KARO BONUS!
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.) I

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y,
Telephone Staff 2-8S42

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

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAIN
(RAMANAUSKAS)

ODOS, NERVŲ IR PILVO, 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 — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |Z.

I DR. ZINS

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

1113 Mt. Vemon St.
PHILAD ELPHI A, PA.

Telefonas i*oplar 4110
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Hartford, Conn:

>

Nereikia “Deportuoti”
“Laisvės” No. 224 teko skai

tyti Seno Hartfordiečio aprašy
mas apie stambias drg. žemai
čių aukas ir ten jis sako, kad 
ar kiti turės juos Pasekti ar
ba žemaičius “deportuoti” į 
Shelton ar Jewett.

Aš, kaipo teisybę mylintis, su 
tokiu pasiūlymu nesutinku, nes 
jeigu deportuotume drg. žemai
čius, tai ne tik juos reikėtų, 
bet paskui ir dar dešimtis kitų 
gerų rėmėjų reikėtų deportuo
ti.

Štai palyginimas. Drgg. že
maičiai dirba prie tokių sąlygų, 
kad jie dažnai negali lankytis 
j darbininkiškus parengimus, 
todėl jie sutaupo ir paremia 
mūsų judėjimą stambiomis au
komis. Bet štai yra geri rėmė
jai, kuriuos nevisi pastebi. Mes 
turime kas antra savaitė pa
rengimus svarbiems reikalams. 
Į juos sueina dešimtys rėmėjų, 
kurių daugelis palieka po $10 
ir panašiai parengime. Taip, 
bet kitas pasakys, kad jeigu jie 
tiek palieka parengime, tai už 
tai gauna valgyti ir gerti. Bet 
tai jau nebus pilna tiesa, nes 
kitas tiek palieka mūsų paren
gime, paremdamas jį, kad visai 
savaitei jam užtektų valgyti ir 
gerti.

Paimkime, kad ir vakarienę 
Lietuvos žmonių pagalbai, kuri 
davė $500 pelno. Iš kur toji su
ma suplaukė, jeigu ne iš mūsų 
gerų rėmėjų.

Todėl, aš manau, kad mums 
nėra kas deportuoti, kad mūsų 
visi draugai ir draugės geri, 
kad vieni daugiau paaukoja, ki
ti mažiau, vieni daugiau lanko 
parengimus, kiti mažiau, todėl 
lai visi dirba ir remia tą pat 
prakilnų darbą.

Teisybės Mylėtojas.

ROBOTBOMBOS Iš NA
CIŲ LĖKTUVŲ

London. — Vokiečiai iš 
savo lėktuvų laidė robot- 
bombas, tai yra mažus ra- 
kietinius b o m b a n e ši us, 
skrendančius be lakūnų juo
se. Robotbombos naktį 
skaitlingai krito į Londoną 
ir pietinės Anglijos miestus.

Maskva. — Sovietų ka
riai visuose frontuose spal. 
4 d. sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 37 vokiečių tankus.

Viršutiniame paveiksle matome ant lazdų italą išda
viką Pietro Caruso, nuteista mirtin ir einantį “paskuti
nę mylia” savo gyvenimo. Jis varomas sušaudyti. O ko
ją jis išsilaužė bandydamas pabėgti.

Laike Mussolinio viešpatavimo Caruso buvo policijos 
viršininkas ir išdavė vokiečiams 50 italų Įkaitų sušau
dymui. Už tai dabar liaudies teismo jis buvo nuteistas 
mirtin.

Apatiniame paveiksle italai kariai tą niekšą ir iš
daviką sušaudo.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

INDŲ MAZGOTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

VALANDOS 12:30 IKI 9:30 P. M.
Pirmadieniais Nedirbama

NYSTROM’S RESTAURANT
Route 4, 

NORTH HACKENSACK, N. J.
TELEFONAS HACKENSACK 2-4690

(242)

Nashua, N. H.
Ir mos Lietuvos žmones 

gelbstime, kiek galime. Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas mums buvo paskyręs $100 
kvotą, o mes sukėlėme net 
$152. Daugiausiai pinigais au
kavo sekami:

V. Sepuliauskas $20.
Po $10: V. M. Vilkauskai, J. 

Egeris, Pranas ir Rožė Žukaus
kai, M. židelis, L. ir K. Ba
rauskai ir M. ir J. Virbickai.

Po $5 aukavo: M. Pekaus- 
kienė, J. ir M. .fconisiai, A. ži
delis, J. ir V. Stenakai, S. Stir
na, J. Monis, A. Jonis.

W. Walentukevicius auka
vo $3.

F. Vainauskas $2.
Po $1 aukavo: Juzė Ka

niauskienė, J. Simutis, A. Do
brovolskis, B. Mickevičius, S. 
R. Radzevičiai, S. Česnulevi
čius, K. Paulauskas.

Nuo pikniko liko pelno $25, 
tai bendrai ir susidaro $152 
šeštam siuntiniui. Visiems au
kavusiems tariu širdingai ačiū. 
Atsiprašau, jeigu kurių vardai 
nepaduoti.

Drapanų aukavo: K. Za- 
lanskis, U. Beliauskienė, Kop- 
cikas, M. Valentukevičius, A. 
Paltanauskas, M. Midemet. 
Tai sudaryta 4 baksai drabu
žių ir baksas čeverykų.

Taipgi draugai ir draugės 
jau dirba ruošdami septintą 
siuntinį. Visi mes suprantame, 
kaip labai reikalinga pagalba 
mūsų broliams ir sesutėms Lie
tuvoj. Kas tik turite gerų dra
panų, tai atvežkite pas J. Si
mutis, 19 Pearson Ave. O jei
gu jums atnešti yra neparan
ku, tai pašaukite V. Vilkaus
imą, 37 Fairmount St., arba te- 
lefonuokite 2813-R, tai atva
žiuos ir paims jūsų daiktus.

V. Vilkauskas.

Sovietų artilerija pleški
na karinius nacių punktus 
Belgrade.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

Nusistatyti savo darbui. 
Puikiausios Darbo Sąlygos. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

NUOLAT 
Pokarinė proga

MANHASSET MACHINE 
CO.

15 FRONT ST. 
ROCKVILLE CENTRE, L. I.

Telefonas: ROCKVILLE CENTER 3146. 
________________________________________ (243)

APVALYTOJAI 
SANDĖLIO VYRAI 

VYNIOTOJAI
BROOKS BROTHERS

6 Dienos, 45 Valandos 
Nuolatinis Darbas 

$27.50 j savaitę 
Kreipkitės j PERSONNEL OFISĄ 

MADISON AVE., PRIE 44TH ST., N. Y. C.
(234)

VILGYTOJAI | ČOKOLADA
TAIPGI MOKINIAI

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBES

Pasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Pastovūs darbai atliekami Berniukams prie 

pakavimo. Duodama darbiniai drabužiai.
Viršlaikiai. MATYKITE MISS ALBA,

CHARLES OF THE RITZ,
9 University Place. (238)

ELEVEITERHJ 
OPERATORIAI

BEST & CO.
Patyrimas Nereikalingas 

Gera Alga
Nuolat

Employment Ofisas
7 West 35th Street.

________________________________________(238)

Sandėlio Darbininkai
Nuolat

40 VALANDŲ SAVAITĘ 
Vakacijos su alga 

Pokarinė Proga
M. N. S. WHOLESALE
GROCERY PRODUCTS

665 NEW LOTS AVE. 
BROOKLYN.

,(241)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IK 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. 

________________________ (X)
PASIUNTINIAI

Vidui ir Lauke
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Nuolatinis Darbas
STEWART DICKSON & CO.

116 BRO Ab ST., 
N. Y. C.

(X)

SUPERINTENDENT
LOFT BUDINKUI. KREIPKITĖS I KOBRO, 
1613 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN.

(237)

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINE PRAMONE 

Patyrimas Nereikalingas 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON
& SON, INC.

203 West Side Ave,, Jersey City 5 
West-Side Montgomery busas pravažiuoja 

duris.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 

________________________________________ (241)

DARBININKAI PRIE STALŲ
Su Pielavimo Patyrimu 

Pompų Išdirbystė 
Būtinas karinis darbas su 

pokarinė proga.

CROWELL
MANUFACTURING CO.

819 FRANKLIN AVE., BROOKLYN
(237)

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
[ 46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KETINIMO 

DIRBTUVĖJE

5 DIENŲ SAVAITĖ
Į GERA ALGA

PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
_______ į_______________________________ (240)

VYRAI 
17 Iki 50 

BENDRAS FABRIKO 
DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
Laikas ir puse už viršlaikius, 

į Pokarinis Darbas 
Puikiausios Darbo Sąlygos. 

Prisilaikoma WMC Taisykles, 
j Kreipkitės

JUNE DAIRY PRODUCTS CO.
223 COLES ST., 

JERSEY CITY, N. J.
f(237)

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 STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(237)

PAGELBINIAI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50
NUOLAT—GERA ALGA 

PAKILIMAI
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

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.

(237)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

$32.50
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS. 

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

(241)

I’KOSYTOJAI 
PATYRĘ PRIE GERŲ VYRIŠKŲ COATŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(237)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NAKTINIAI ŠIFTAI

60 VALANDŲ
Laikas ir pusė už viršlaikius

40 VALANDŲ 
Nuolatinis darbas laike karo 

ir taikos laiku.
VULCAN PROOFING CO.

58TH ST. & 1ST AVE.
BROOKLYN, N. Y.

  (230)

PAGELBININKAI
Mėsos Pakavimo Fabrikas. Patyrimai 

Nereikalingas. Gera Alga.
DANGLER, INC.

722 Myrtle Ave., Brooklyn.
(238)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY
(242)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
& FINIŠERĖS

VYRAI AR MOTERYS
Prie siuvamų mašinų ; taipgi rankom fini- 
šiuotojai pataisymam drabužių, valdžios dar
bas; švarus ir linksmas; gera alga, prisideda 

viršlaikiai.
MAURICE WEINMAN

589 GRAND ST., NEW YORK.
________________________________________(238)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

PASTOVUS. NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINIAI DARBAI UŽTIKRINTA 

NEMOKAMAI VALGIS 
VAKACIJOS SU ALGA 

KELETOJE VIEŠBUČIŲ.
KREIPKITĖS J MISS TERRY

HOTEL HOLLAND
351 WEST 42ND STREET.

(241)

MERGINOS— MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.
Gera Alga. Federal Venetian Blind Corp.,

2 Church Ave., Brooklyn.
(238)

MERGINOS
Geros Darbo Sąlygos. Unijinės algos.

VENUS TRIMMING CO., 24 W. 25th St.. 
N.Y.C.

(238)

OPERATORĖS
Patyrusios siuvėjos ant visokių mašinų. 
Prisiruoškite dabar pokariniam darbui.

LEWEL MFG. CO.
46 NESBITT STREET, 

NEWARK, N. J.
(242)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Pastovūs darbai atliekami merginoms prie 
pakavimo. Duodama priejuostė. Viršlaikiai.

MATYKITE MISS ALBA, 
CHARLES OF THE RITZ.

0 University Place. (238)

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.
(240)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
• (x)

MERGINOS MOTERYS 
STRANDING OPERATORS 

e BŪTINAM KARO DARBUI 
PUIKIAUSIA ALGA 

MOKAMA MOKINANTIS
GENERAL CABLE CORP.

Kompanijos Atstovas ant
6-tų lubų Bank of Manhattan Bldg. 

Queens Plaza, L. I. City, N. Y.
, (X)

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS, 
KOPIJUOTOJOS, SIUVĖJOS.

Išimtinai daugmeniniam ir tiesiai naudotojam 
išdirbama.

NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST. J 
___________________ (239)

INDŲ ATĖMĖJOS
Kompanijos Kafeterija

VALANDOS: 10:30 A.M. IKI 3:30 P.M., 
5 DIENOS.

$12.50 Į savaitę, prisideda valgis.
Kreipkitės Asmeniškai

AMERICAN THREAD CO., 
260 West B’way, N. Y. Room 803

(239)

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)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

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

(241)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I
PERSONNEL OFISĄ 

12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(242)

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)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
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.

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

(X)

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 jaunesnes kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(240)

REIKIA PARPAVĖJŲ
AMŽIAUS 18 IKI 60 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

F. W. WOOLWORTH 
783 BROADWAY 

(Priešais Wanamakers)
(238)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y. C. 

(Kamp. Vestry St., arti Canal St. Stoties.
7th ir 8th Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą
(243)

Penktas puslapi? 
—..........   . ■ ■ I 1........  ą

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAIPO 

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

BARRICINI CANDY CO. 
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties).

(X)

Finifiiuotojos, patyrusios, prie aukštos klasės 
daugmeninės vilnonių suknelių išdirbystės. 
Geros algos. 5 dienų savaitė, šeštadieniais 

uždara.
MARY BLACK OF LONDON.

15 W. 47th ST. BRYANT 9-2209.

OPERATORĖS, VAIKAM SUKNELĖS; NUO
LAT; GERA ALGA, 37’/2 VALANDŲ SA

VAITĖ. VAKACIJOS SU ALGA.
M. KIRSCHBAUM, 700 LIBERTY AVĖ., 

BROOKLYN. APPLEGATE 7-0905.
________________________________________(239)

INDŲ ATĖMĖJOS 
MERGINOS PRIE BUFETO

SU IR BE PATYRIMO 
GERA ALGA 

VALGIS IR BONAI 
SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE 

NEDIRBAMA!
PRESIDENT CAFETERIA 
120 EAST 41ST (arti Lex. Ave.) 

(241)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c j valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.(241)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 48 
Lengvam Fabriko Darbui 

LIUOSŲ LAPŲ DIRBTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas 

Pastovus Darbas 
GERA ALGA 

Viršlaikiai
AMERICAN LOOSE-LEAF CO. 

257 West 17th St., N. Y. C.
(241)

PUIKI MERGINA AR MOTERIS PRIE 
ABELNO NAMŲ DARBO. LENGVI SKAL
BINIAI. VIENOS ŠEIMOS NAMAS. 2 SU
AUGĘ. 2 VAIKAI. GUOLIS ANT VIETOS. 
ALGA $100 J MĖNESĮ. KREIPKITĖS PRIE 

4420 KINGS HIGHWAY, BROOKLYN, 
CLOVERDALE 8-2118.

(287)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ—60c Į 
VALANDĄ

Laikas ir pusė už viršlaikius
NAKTINIS DARBAS

65c Į VALANDĄ
Laikas ir pusė už viršlaikius

MANHATTAN SUGAR
25 DIVISION PLACE, 

GREENPOINT, BROOKLYN 
 (237)

MOTERYS VALYTOJOS
Ofisų Budinke
Darbas Rytais

6 DIENOS — 42 VALANDOS
$22.50

Kreipkitės į Superintendent
60 BEAVER ST., N. Y. C.

 (237)

48

(240)

PATAISYMUI DARBININKĖS 
PATYRUSIOS PRIE AUKŠTOS KLASĖS

• GOWNS
GERA ALGA

ELLA CLAYTON, 74 EAST 56TJS ST.
(289)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. 50 valandų. Gera 

alga. Linksmos aplinkybės.
M. & M. BAG & SUITCASE CO., 

Carbon Place (arti West Side Ave.) 
JERSEY CITY, N. J. 

Prisilaikoma WMC TAISYKLIŲ.

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

VALANDOS—$28.60 PRADŽIAI
Nuolat.

Linksmos Darbo Sąlygos.
Būtinas Darbas.

KASTAR, INC.
84 W. 14TII ST.

MOTERYS BE PATYRIMO 
PRIKIMŠIMUI ŽAISLŲ 

Linksmos Aplinkybės 
Gera Alga.

TAIPGI REIKIA OPERATORIŲ 
FISCHBACH & CO.

59 EAST 4TH ST. (6-tos Lubos) 
Telefonas: GRAMERCY 8-2658 

________________________________ (237)

OPERATORĖS
ANT VAIKŲ DRABUŽIŲ
5 DIENOS — 40 VALANDŲ

$25 IR AUKŠTYN
30 E. 54TH ST. (5-TOS LUBOS) 
______________________________________(237)

*

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 į 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. (242)
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3 Merginos Sugrįžo Mažas Užsimiršimas

Prasideda Piliečių 
Registracija

New Yorko mieste registra
cijai yra skirta 6 dienos — 
spalių 9, 10, 11, 12, 13 ir 14. 
Pirmomis penkiomis dienomis 
nuo 5 iki 10, tik vakarais. Pas
kutinę dieną, 14-tą, nuo 7 ry
to iki 10 vakaro.

Registruotis turi kiekvienas 
pilietis, kitaip negalės balsuo
ti lapkričio 7-tą. Registruoja
si savo rinkimų distrikte, ku
riame balsuoja rinkimų dieną.

Iš Walter Žuko Kelionės 
Po Nacių Spąstus

Brolis Padėjo Gyvastį, 
Seserys Aukojo Kraujo

Buvusios dingusios iš namų 
Bronxe dvi jaunuolės sugrįžo, 
kada apsižiūrėjo, jog su pen
kine gali pasiekti tik Bridge- 
portą, ne toliau. Joms nusibo
dę mokintis, norėjusios važiuo
ti į Bostoną viešnagėn pas 
mines.

gi-

Skaitant Walterio Žuko laiš
kus, rašytus žmonai Mildai, 
gyvenančiai Elizabethe, prisi
mena jaudinanti apysakaitė 
apie kiškelį, kurį gončai vijo
si, medėjai jį apsupę į jį šau
dė, o “kiškelis sau sveikas į 
girią paspruko.” Su Walteriu 
atsitikus panaši istorija tik su 
tomis skirtumomis:

Jis nepaspruko visiškai svei
kas (Karo Departmentas ma- 

žmonai pranešti,

riu priminti, yra nuo jūsų ke
turi laiškai ir vienas nuo moti
nos. . . Negalite persistatyti, 
kaip smagu girdėti iš namų ir 
sužinoti, kad viskas gerai na
mie.

Šiandien turėjau keletą mo
mentų apsiskusti—pirmu kar
tu bėgiu virš 10 dienų. . . Dar 
gavau porą naujų kojinių —

balsuoti? te reikalo
Kiekvienas pilietis, ne jau-i kad Walteris “lengvai sužeis- 

nesnis 21 metų, išgyvenęs 1 tas”). Tačiau išliko tiek svei- 
metus valstijoj, 4 mėnesius kas, kad galėjo tą ir kitus ka- 
mieste ir 30 dienų rinkimų ' re nuotikius taip nuostabiai ap- 
distrikte pirm lapkričio 7-tos. rašyti.

Pirmu kart balsuojantieji Jis nudėjo jį vijusį nacį 
jauni piliečiai turi atsinešti (kiškeliui nesitaikė nušauti 
įrodymą amžiaus ir mokyklos1 medėjo).
diplomą. Neturintieji diplomo' 
jauni ir seni nauji piliečiai tu-į 
rėš pereiti lengvą jų raštin
gumo tyrimą (test), parody
mui, kad supranta spaudą ir 
raštą.

Williamsburgieciams 
Proga Pasimokinti

mažas

rytas — vėsus 
saulė. Netolie- 
bažnytkiemis, 

juokai, susilie-

Korporalas Arthur Mega, 
brooklynietis, tapo užmuštas 
Francijoj pereito liepos mė
nesio 19-tą. Bet tas nesumaži
no, tik dar padidino jo seserų 
norą karą laimėti ir kuo dau
giausia karių gyvasčių išsaugo
ti. Pereitą penktadienį trys jo 
seserys nuėjo į Raudonojo 
Kryžiaus kraujo priėmimo 
centrą, 57 Willoughby Ave., 
duoti kraujo.

Priminimas ir Naujiena

l FILMOS-TEATRAI

Williamsburg© organizaci
jos, su miestavos švietimo Ta
rybos kooperacija, sumobili
zavo klasę mokinimui svetur- 
gimių anglų kalbos, rašybos ir 
pasiruošimo pilietybei.

Klasė daugiausia taikyta ne
dirbančioms moterims ir vi
siems tiems, kurie negali lan
kyti vakarinių klasių. Pamo
kos būna du kart per savai
tę, pirmadienį ir trečiadienį 
nuo 12:30. Vieta: 316 So. 5th 
St.

Rodeo Aktoriai Pas 
Majorą

Grupė rodeo aktorių atlan
kė majorą LaGuardia miesto 
salėje pereitą ketvirtadienį. 
Aktoriai, didžiumoje jauni
mas, pasimatymą su populia- 
rišku didžiausio pasaulyje 
miesto majoru skaito vienu iš 
svarbiųjų nuotikių savo spal
votoje karjeroje.

Rodeo prasidėjo pereitą tre
čiadienį, Madison Square Gar- 
dene.

Nuteisė už Prasikaltimą 
Algų Aktui

Greene Bros. Corp., išdirbė
jai auskarų, sagų ir kitų puoš- 
meninių smulkmenų, tapo nu
bausti pasimokėti po $250 už 
peržengimą darbo akto. Po 
vienodą bausmę uždėjo firmai 
ir jos prezidentui asmeniškai. 
Taipgi įsakė, kad firma turi 
atmokėti darbininkams apie 
$2,000, kurie buvę užsilikę fir
mai smulkiais nedamokėjimais 
darbininkams jų uždarbio.

Šventadieniški Karių 
“Patogumai”

Kur Nors Francijoj, 
Rugpj. 13-tą.

Brangi Milda:
Sekmadienio 

vėjalis, karšta 
se yra
girdisi linksmi 
ję su propelerio dūzgimu ir 
r e t k a r č iais pasigirstančiais 
bažnyčios varpais. Mes lindi
me tarp krūmokšnių tvoros, 
vieni miega, kiti valgo, skutasi, 
Nedaug rūkome, nes trokšta
me cigaretų. Bandome pratęs
ti ilgiausia, kaip galima. Da
bar čiulpiu “butterscotch” vie
toj priprasto cigarete. Sudarau 
metmenis šiam laiškui ant su
geriamos popieros, kad galė
čiau tik surašyti ant rašomos 
popieros, kada jos gausime.

Bažnyčios varpai skamba 
vėl. Jie primena man — skam
binau pianu kai kurių bažnyt- 
kiemių kafejose. Tai atrodo 
buvę labai seniai ir labai toli. 
Ten visuomet susidaro grupė 
žaisti, gerti ir dainuoti. Tiesa, 
tai negali lenktyniuoti su per
statymais to filmose.

Laiškų — neatmenu, kada 
gavęs. . . Tas prisideda prie 
daugėjimo mano žilų plaukų. 
Pradėjau paskutinį savo Old 
Gold — turėsiu atsidėti ant 
geraširdystės savo draugų, o 
ir jiems taip pat trūksta, kaip 
ir man.-. .

Vakar vakare mums pasitai
kė būti netoli kafejos. Išsigė- 
rėm ko nors panašaus į kon
jaką ir ištiesę ant stalų apžiū
rėjom žemėlapius, aprokavom, 
kiek nužengę ir spėjom seka
mą mūsų

Popietį 
specialiai 
sipirkom 
duonos,
skauradą — tikriems keptiems 
kiaušiniams. Tai buvo arčiau
sias naminiam kespniui iš vi-' 
sų.'

Turiu rašymą pertraukti, 
baigsiu kitą syk.

Rugpjūčio 18-ta.
Pagaliau turiu liuoso laiko 

laišką užbaigti. Pasitaikė geru 
laiku. Vakar (jūs gimtadienį) 
rytą kariavau ir užėmėm mies
telį (vieną iš daugelio, kurių 
žmonės visuomet sako vieną 
ir tą patį: “Mes jūsų laukėme 
per keturis metus”), žmonės 
buvo gerame ir reikšmingame 
ūpe. Sutiko su gausa valgių ir 
gėrimų. Radau pianą gražiuo
se namuose — pasekmė buvo 
dainos, gėrimai ir valgis. Dai
navimas francūzų “Marselie
tės,” kaip tik Francijos žmo
nės gali dainuoti, buvo žavin
gu momentu. Bet mes nebū
name ilgai vienoj vietoj — su 
daugeliu apgailestavimų mes 
išėjome.

Vis dar negavau laiškų!
Rugpjūčio 28-ta.

šį kartą rašau pasidėjęs ant 
plieninės kepurės ir tranšėjų 
kastuvo. Vartoju vokiečių 
pierą.

Pirmiausis dalykas, kurį

Norintiems apdovanoti užjū
riuose esančius kariškius kalė
dinėmis dovanomis primintina, 
kad paskutinė diena tokiems 
siuntiniams yra šis šeštadienis, 
spalių 14-ta, kadangi 15-tą 
pašto darbininkai nedirbs.

Naujo yra tas, kad prieš 
pat 15-tą ar tuojau po 15-tos 
išsiunčiamiems užjūrin kariš
kiams kalėdiniai dovanų 
tiniai bus priimami iki 
džio 10-tos. ,•

Prailginimą laiko
siuntiniams suteikė atsižvel
giant į tai, kad jų namiškiai 
ir draugai, nežinodami kariš
kių išvažiavimo laiko, negalė
jo atiduoti jų dovanas dabar, 
kadangi tikėjosi juos apdova
noti prieš pat šventes.

siun- 
gruo-

tiems
de
pą-

siekį.
mes (6 vyrai) save 
pasivaišinom — nu- 
kiaušinių, sviesto, 

vyno. Pasiskolinom

Karys Walter Žukas 

žodžiu, jaučiuosi tarsi virš 
besu iškilęs. To negalėčiau 
sakyti apie kitus drabužius.
Tačiau, gal gali persistatyti — 
einu per lietų-purvą ir mūšius. 
Jie neatrodo labai gerai nei 
kvepia. Ot, kad Balnickis 
(kriaučius) būtų čionai. Vaka
rienei turėjome porkčiapo, 
kremuotų bulvių, keptų pupe
lių, pudingo ir kavos. Neblo
gai skamba, ar ne? Dar ska
niau valgosi po mūšių.

Ana diena man taikėsi ko
medija, nors jos dėjimosi lai
ku nebuvo juokinga. Bandysiu 
apipasakoti, kaip geriausia 
galėsiu.

Du vaikinai ir aš turėjome 
būti ryšininkais tarp dviejų 
kompanijų. Mes žinojome tu
rėsią pereiti per priešų lauką. 
Aš nuėjau, o kiti du likosi su 
viena kompanija. Tuomet aš 
to nežinojau. Po kiek laiko aš 
pradėjau dairytis jų ir tos 
kompanijos, su kuria aš turė
jau užmegs’ti ryšį. Tad aš ir 
zujau aplink priešo teritorijoj 
su snaiperiais laidant į mane 
šūviais. Pagaliau daėjau ke
lią ir mašininis šautuvas ati
darė ant manęs ugnį. Nubėgau 
į pakelę ir ramiai gulėjau. Ne
norėjau sukrutėti, kad neiš
duočiau savo pozicijos. Po ilgo 
laiko 
keliu 
apie 
gaus
(šautuvas) manęs neapvylė. 
Tada jau kiti “Džeriai” leido
si mane vytis. Po bėgimo ir 
vingiavimo, įbėgau į užminuo
tą lauką ir pasislėpiau. Tuo
met aš to nežinojau, žinojau 
tik tiek, kad ten buvo gana 
krūmokšnių ir piktžolių. Ten 
ilgai išbuvau. Paskiau išgirdau 
amerikiečių karių balsus. Ko
kia atgaiva! Apžiūrėję aplink 
mes patyrėme, kad visas tas 
plotas užtaisytas mirties spąs
tais (booby traps). Turbūt tik 
dėl to jie ten manęs ir nejieš- 
kojo. Tai dėl to aš vadinu tą 
incidentą komedija. Bet jums 
nesunku suprasti šiurpą, kuris 
mane nukrėtė, kuomet pama
čiau vokiečių iškabą “Užmi
nuota” ...

Vokiečiai vėl pradeda mus 
kiršinti su sunkiąja artilerija 
ir varosi gana artin. Velnio
niškai arti — tik už apie 25 
yardų nuo mūs. Jeigu šis raš
tas atrodys sukrikęs, žinosi 
priežastį. Turėsiu pertraukti ir 
laukiu patogesnių aplinkybių 
sekamam laiškui. . .

“Wilson” Laimingai Gyvuoja 
Victoria Teatre

šauniose, naturalėse spalvo
se nufilmuotas istorinis veika
las “Wilson” vis dar teberodo- 
mas Victoria Teatre, Broad
way ir 46th St., New Yorke.

Kaip nuo pradžios rodymo, 
taip dabar, skaitlingoj publi
koj visuomet matysi didelį 
nuošimtį kariškių. Bet tai ne 
pripuolama. Tie žmonės, ku
rie norėtų matyti nacizmą, fa
šizmą paliktą nesunaikintu, 
besiruošiantį kitam karui už 
keletos ar keliolikos metų, už
draudė filmą leisti rodyti ka
rių kempėse. Uždraudė dėl to, 
kad filmoj matosi viena iš pa
matinių priežasčių, dėl ko mes 
turime kariauti šiandien. O tai 
gali leisti mums susiprasti, kas 
daryti, kad mūsų vaikams ne
bereikėtų kariauti už kelių me
tų. Kariai naudojasi proga pa
matyti filmą laike buvimo 
mieste. O tie, kurie negali pa
siekti miestų, su apgaila kal
ba apie jiems padarytą skriau-

Jean Bell, 20 metų, keltuvo 
operuotoja, eidama keltuvan 
užsimiršo pirma jin pažiūrėti. 
Taip ji ir “nužengė” nuo pir
mo aukšto į skiepą, 350 Hud
son St., New Yorke.

Pasirodo, ne visiškai yra tei
singas užsimiršimų kreditavi
mas senatvei ir vaikystei, jau
ni taip pat gali labai nemalo
niai užsimiršti.

Kaip Vokiečiai Nužudė 
Ir Sudegino 3000 Lie

tuvių, Rūsy ir Kt.

laisvių buvo pasiųsti rinkti 
medžius (laužams, ant ku
rių vokiečiai paskui degino 
nužudytųjų kūnus). Greit 
po to vokiečiai parinko kitą 
šimtą vyrų, tarp kurių bu
vau ir aš.

“Bet aš nežymiai pasiša
linau ir užsislėpiau už gru
pės moterų, iki gavau pro
gą, nematant vokiečiams, 
nuslinkti į patalpą barakų 
pastogėje. Ten aš pasislė
piau po didele krūva šieni- 
kų ir išbuvau 36 valandas 
be maisto ir vandens. Ka
da, pagaliaus, alkio verčia
mas, aš išėjau, tai jau ne
buvo vokiečių.”

Oro Kadetų Kursai
Linkę į orlaivystę berniu

kai ir mergaites nuo 15 metų 
ir vyresni dabar turės progos 
pasimokinti šio to apie orlai
vystę Brooklyn© ir Queens vi
durinėse mokyklose (high 
schools). Menama, kad mies
te susidarys bent 20,000 tokių 
sudentų. Tam kursui mokiniai 
pašvęs 200 valandų per sezo
ną. Pamokos bus vakarais, v

nusispjovę 
pasiaukoju- 
tebešinkuo- 
propagandą

Filma pamatytina kiekvie
nam.

Stokowskis Miestavame 
Teatre

Leopold Stokowski, žymusis 
orkestrų vadas, atidarys kon
certų sezoną New Yorko City 
Center, 135 West 55th St., šio 
pirmadienio vakarą, spalio 9- 
tą. Jo vadovaujama New Yor
ko Miesto Simfonija duos še
šias poras koncertų. Jie įvyks 
pirmadienių vakarais ir antra
dienių popiečiais.

Stokowskis planuoja progra
mas praplėsti, į jas įimant mo
dernišką operą, baletą ir viso
kias klasiškos ir studentų mu
zikos formas.

Embassy Teatruose
Rodoma žinios iš amerikie

čių žygių Belgijoj, suėmimas 
nacių belaisvei!, veiksmai prie 
Siegfried linijos. Taipgi namų 
fronto žinios.

•a

pamačiau Jerry ateinant 
ištirti. Lai jis tik prieina 
10 yardų prie manęs, 

jis. Mano “Brownie”

Pereitą ketvirtadienį mieste 
užrekorduota 17 susirgimų 
vaikų paralyžium. Viso tokių 
susirgimų šiemet buvo jau 1,- 
506.

Vyriausio prokuroro padėjė
jas William B. Herlands pa
skirtas vadovauti policijos 
priežiūrai registracijų, 
nebūtų suktybių.

kad

Karui Produkcijos Taryba 
leido kalėdinių gražmenų iš- 
dirbėjams vartoti šviną išdirbi- 
mui “sidabruotų” blizgučių. 
Pirmesniais karo metais tam 
nebuvo ištekliaus.

New Yorko valstijos moki
niai per 13 mėnesių pardavę 
virš 111 milionų vertės karo 
bonų ir štampų, po ’$63.40 per 
mokinį.

vintiems, su meile savo kraš
tui mūsų jaunimas žygiuoja 
pirmyn daugeriopuose karo 
frontuose, kad mes, kad visas 
pasaulis būtume laisvi. Stačiai 
negalima suprasti, kaip gali 
rastis mūsų krašte tokių tiro
niškų žmonių, tame skaičiuje 
ir lietuviu, kurie 
ant to šviesaus ir 
šio jaunimo žygių 
ja hitlerininkų
prieš talkininkę Sovietų Sąjun
gą, prieš laisvę mūsų krašte. 
Ir kaip gali rastis tokių len- 
gvagalvių žmonių, kurie tuos 
kenkėjus toleruoja.

Demokratijos ir laisvės my
lėtojau, ypatingai darbo žmo
gau, kuris visuomet kovojai 
prieš pavergėjus, jūsų parei
ga pravesti tą šventą kovą 
prieš fašizmą namų fronte! Jį 
kariai patikėjo mums.

Fašizmo apaštalai dabar 
paleido didžiausių purvų kam
paniją prieš prezidentą Roo- 
seveltą dėl to, kad jis nenu
sileidžia fašizmui, kad yra 
prielankus darbo žmonėms ir 
kovoja už teises ir progas gy
venti visiems. Kova už iš nau
jo išrinkimą Roosevelto prezi
dentu yra kova už tas pačias 
idėjas, už kurias mūsų jauni
mas kovingai ir pergalingai 
žygiuoja link Berlyno.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-686.8

VALANDOS: j ®

Penktadieniais uždaryta*

D.

B-

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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:

po-

no-

Walteris, beje, tapo apdova
notas kovotojo medaliumi už 
toje jo vadinamoje “komedijo
je” atliktas pareigas.

Su taiklia kulka fašistiška
jam pavergėjui mūšyje, su 
laisvės daina ir muzika išlais-

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

Telefonas EVergreen 7-1661

(Tąsa nuo Imo pusi.) 
nalam ir amatininkam) 
buvo įsakyta mums išeiti 
1943 m. rugs. 24 d.; mes, 
girdi, būsią kur kitur per
kelti. Mes nuėjome į Vil
niaus geležinkelio stotį. 
Ten vokiečiai " atskyrė vy
rus nuo moterų; ir aš ne
žinau, kas atsitiko mano 
žmonai ir motinai. Mano 
tėvas ir aš buvome atga
benti į šią stovyklą ir abu
du dirbome dailidžių dar
bą.

“1944 m. sausio 21 d. mi
rė mano tėvas, 58 metų am
žiaus. Jis mirė nuo sunkaus 
darbo ir mušimų, ir jo kū
nas buvo sudegintas sau
sio 25 d.
Nacių Pasiruošimai šaudy
ti ir Deginti Belaisvius.
“Šioj (Kloogos) darbų sto

vykloje rugs. 19 d. 5 valan
dą ryto nacių žandarai ap
supo mūsų baraką. Stovyk
los viršininkui buvo įsaky
ta parinkt 300 stipriausių 
vyrų — aš nebuvau jų tar
pe; ir liepta jiem eit į miš
ką ir atnešt pušų medžių. 
Apie 2:30 valandą dieną 
mes išgirdome šaudymus 
toj linkmėj, kur tie 300 be

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės
Kasdien Turimo 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

1 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K

K. DEGUTIS, Savininkas
Prieinamos Kainos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

L BROOKLYN

S LABOR LYCEUM :
DARBININKŲ ĮSTAIGA ]

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais jtaisymaii.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Į Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

™CA R[STAyRANT
SQUARE

STANLEY RUTKONAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

FOR THOSE 
YOU LOVE!.

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95 
ir aukštyn

Vyriškas $10.95 
žiedas h aukštyn

Kalėdų Dovanos

Kareiviams
Užjūriuose
Turi Būt
Išsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
J UI,ES 

JURGENSEN

PIRKITE 
ANKSTI

BIRTHSTONE ___
/gieda! $0.95

Ii aukštyn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. mui

Jeweler
ADARA VAKARAIS




