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Japonijos komanda pra
nešė, kad Jungtinių Valsti
jų laivai įsiveržė j Leyte Į-

girtas 
visada 
belais-

gyvybes, 
nežinia 

numylė-

kai kuriuos miestelius 
kaimus.

rantuojama:
a) žodžio laisvė,
b) spaudos laisvė,
c) susirinkimų ir

Amerikinėje spaudoje 
karna apie tarptautinę spau
dos laisvę. Ot, kuri šalis norės 
įstoti į Jungtines Tautas, turės 
pas save namie turėti spaudos

Lietuvos Kunigai.
Audra Be Jokio Lietaus.
Kur Jie Dės Akis?

Rašo A. BIMBA

O kaip dabar atrodo, tai iš 
tiesų gali Sovietai pirmutiniai 
ten atsidurti. Tad Justas Pa
leckis ir jo draugai turi ruoš
tis labai didžiam darbui, 
liava taip skiria.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Talkininkai išdirbo planą 
Vokietijai užimti.

Dar daugiau apie tuos pa
bėgėlius. Kai skaitai klerika
lų ir menševikų spaudos ant- 
galvius, tai atrodo, kad iš Lie
tuvos su naciais išbėgo visi gy
ventojai. Pavyzdžiui, Lietuvių 
žinios šaukia:

“Bėga, kur tik gali. Gelbė
dami savo šeimas ir

KRISLAI
Visgi Per Toli Eina.

• Justas Paleckis yra geras 
žmogus ir smarkus vyras. Apie 
tai niekas neabejoja.

Bet Vienybės bosas Juozas 
Tysliava nueina per toli, kai 
jam žada pavesti beveik visą 
Europą. Kas per daug, tai per 
daug...

Tysliava sako:
“Jeigu Sovietai pasieks Ber

lyną pirma, negu anglai su 
amerikiečiais, tai galime būti 
tikri, kad Paleckiai šeiminin
kaus ne tik Pabaltijyje, Len
kijoje, Balkanuose, bet ir Vo-

Lietuvai dėl to netenka sie
lotis. Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos Konstituci- donoji Armija 170 mylių 
jos Straipsnis 97-tas skamba: frontu prasigrūmė iš pieti- 

“Sutinkamai su darbo žmo- nes Lenkijos ir rytinės Ru- 
nių interesais ir socialistinei munijos per rilbežiu į Če- 
santvarkai sustiprinti, Lietuvos choslovakiją. Sovietų ka- 

ga" riuomenė iššlavė vokiečius
Į ir vengrus iš septynių skar
džių tarpkalnių Karpatų 
kalnyne ir tuoj užėmė ryti- 

mitingų(n. įechoslovakijos galą, 
v, . . . . , j daugiau kaip 300 ketvirtai-

t racijų laisvė.” ™ų mylių ploto. Visu tuo
* * * frontu Raudonoji Armija

Klerikališkos Lietuvių ži-|Per dieną nužygiavo. 12 iki 
nios (sp. 13 d.) nepasitenki-į31 (amerikinės) mylios pir- 
nusiai praneša, kad Lietuvos j 
kunigai neklausė vokiečių ir Į 
nebėgo iš Lietuvos kartu su ; 
hitleriniais kriminalistais, kai 
atėjo Raudonoji Armija. Ga- 
baliauskas sako:

“Nors kunigija ir yra įtrauk-i 
ta į galinčių evakuotis katego- lai ir Amerikos kariuomenė 
riją, bet iš kitų šaltinių paty- dar pamuše vokiečius atgal 
rėme, kad Lietuvos kunigai at- ;

Iš to reikia suprasti, kad 
Lietuvoje gal tik vienas kitas 
kunigas susidėjo su hitlerinin
kais ir jiems darbavosi. Abel-' 
nai kunigai nepritarė nacių Į 
okupacijai, nesijaučia nusidė
jusiais Lietuvos žmonėms ir to
dėl nebėgo iš Lietuvos, 
Raudonoji Armija atėjo.

Argi tas Amerikos klerika
lams neturėtų atidaryti akis ir 
parodyti, kad iš Lietuvos pa
bėgo Suomijon ir švedijon, kai 
naciai nešdinosi iš Lietuvos, 
tiktai kvislingai ir kriminalis
tai ?

t

kur, apleisdami savo 
tas sodybas...”

Bet kiek žemiau 
skaitome:

“Kaip praneša švedų žinios, 
ten šveduose atsidūrė ligi spa
lių 1 dienos bent pustrečio 
šimto naujų pabėgėlių. Pasku
tinė telegrama iš Stockholmo, 
čia gauta rugs. 29 d., sako, 
kad iš Norvegijos atbėgo du 
lietuviai, gi iš Suomijos—107. 
Jie ten esą dabar internuoti 
kaip karo dalyviai. . .”

Matote, kokia didelė audra, 
o koks mažas lietus! Bėgo tik
tai nedidelė saujalė nusidėju
sių prieš Lietuvos liaudį — pa
bėgo tik Kubiliūnas ir jo Sai
kai

Aišku, kad Švedija turės 
grąžinti tuos pabėgėlius.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Talkininkai Stumia 
Vokiečius Atgal

rytinėje Holandijoje ir už
ėmė punktus Venray srity
je, tik už 7 mylių nuo Vo
kietijos rubežiaus.

Kanadiečiai išmušė na- 
^. cius iš pozicijų tik už poros 
iuĮmyliu į vakarus nuo Belgi

jos uostamiesčio Antwerpo.
Amerikiečiai, pagal vė- 

kai liausiąs žinias, atėmė iš hit
lerininkų apie pusę Aache- 
no, pasieninio Vokietijos 
didmiesčio.

Atimta iš Japonų 
Tiddim Burmoje

Ceylon, spal. 19. — Ame
rikiečiai ir chinai užėmė 
Tiddim miestą, japonų ba
zę - tvirtumą Burmoje. A- 
merikos lakūnai pleškino į- 
vairius strateginius japonų 
punktus tame krašte.

Rašo Balys Krasauskas:
Nepaprastoji Komisija 

Susekti ir Ištirti Krimina- 
liams Darbams, atliktiems 
vokiečių fašistų įsiveržėlių, 
jau tris savaites veikia Kau
ne ir Kauno apskrityje. .

Komisijon įeina pirminin
kas J. Grigalavičius, sekre
torius K. Ažukaitis ir pro
fesorius P. Mažilis, prof. 
P. Tinkins, kunigas Henri
kas Klevas, dr. K. Guraus
kas, daktarė J. Lašienė, Fe
licija Bortkevičienė, apkre
čiamųjų ligų specialistas 
dr. L. Gurevičius ir daktarė 
Buivydaitė - Kutorgienė.

Ši komisija per tas tris 

myn ir, be kitko, užvaldė 
geležinkelį, einantį skersai 
visos rytinės Čechoslovaki- 
jos.

Sovietų užimtos Karpatų 
tarpkalnės, su geležinkelių 
bei vieškelių stotimis, yra 
šios: Lupkov, Rostok, Uzok, 
Verecky, Vyškov, Uzhorod, 
Mukacevo ir Totorių tarp- 
kalnė.

Atėmę iš vokiečių ir ven
grų Čertizną, Čechoslovaki- 
jos pusėje, raudonarmie
čiai dabar veržiasi artyn 
Humenes geležinkelių maz
go, apie 20 mylių nuo sie
nos tarp Čechpslovakijos ir 
Lenkijos. Jie, tarp kitko, 
užėmė ir Sighet miestą, pa
sienyje tarp Rumunijos- 
Transylvanijos ir Rumuni
jos; paėmė Velką Poljaną, 
Ljutą, Torunį, Barsaul-de- 
Šus ir Valealui - Mihai, ar
ti Debreceno, trečiojo di
džiausio Vengrijos miesto.

čechoslovakijos valstie
čiai labai nuoširdžiai pasi
tiko ir priėmė Ketvirtąją 
Ukrainos armiją, koman
duojamą generolo Ivano I. 
Petrovo.

Dabar Sovietų kariuome
nė turi visai gerus geležin
kelio susisiekimus skersai 
rytinės Čechoslovakijos, 
tarp Lenkijos ir Transylva- 
nijos - Rumunijos.

Antroji Ukrainos armija, 
vadovaujama maršalo Ma
lino vskio, įvarė kylį į atkak
liai besiginančių vengrei ir 
vokiečių linijas į rytus nuo 
Debreceno, pramonės did
miesčio ir septynių geležin
kelių mazgo Vengrijoje.

Rytinėje čechoslovakijoje 
Raudonoji Armija atėmė iš 
nacių ir vengrų keliolika 
geležinkelių stočių ir 40 ki
tų gyvenamųjų vietų.

savaites patyrė ir patikrino 
sekamus faktus:

Iš 30,000 civilių žydų, lai
kytų buvusiame Kauno get- 
te, teliko apie 7,000. Kiti 
per trejus metus buvo sis- 
tematiškai sunaikinti. Stip
resni vyrai buvo išgabenti 
dirbt vokiečiams, o seniai ir 
vaikai tapo nužudyti. Prieš 
pat pasitraukiant (iš Kau
no) vokiečiai sudegino get- 
tą kartu su likusiais jame 
žmonėmis; taip jie stengėsi 
panaikinti savo piktadarys
čių pėdsakus. Kai žmonės 
bėgo iš liepsnojančių namų, 
vokiečiai juos šaudė ir mė
tė rankines granatas į rū-

London, spal. 19. — Ber
lyno pranešimai leidžia su
prasti, kad Raudonoji Ar
mija pralaužė vadinamąją 
vokiečių Rytinę Sieną ir į- 
siveržė į Rytų Prūsiją Vir
balio - Širvintos srityje.

Vokiečių generolas, Alf
redas von Olberg, kalbėda
mas per radiją, sakė, kad 
(tik) “abelnai” naciai atlai
ko savo rytinį frontą.

Bet spal. 19 vidudienį 
Berlyno radijas pranešė, 
kad Sovietai su 500 tankų, 
girdi, gana giliai įsiveržė į 
Rytinę Prūsiją ir užėmė

BELGRADE VOKIEČIAI 
SUVARYTI JAU Į VISAI 

ANKŠTĄ SKLYPĄ
London, spal. 1|9'. — So

vietų kariuomenė ir jugo
slavų partizanai apvalė nuo 
hitlerininkų jau beveik vi
są Belgradą, Jugoslavijos 
sostamiestį, apart vienos 
ketvirtainės mylios sklypo, 
kur naciai laikosi senovinė
je, dar Romos imperijos 
statytoje, Kalemegdan tvir
tumoje.

London. — Sovietų ka
riuomenė į šiaurių vakarus 
nuo Jelgavos (Mintaujos) 
bloškė vokiečius atgal pa
jūriais Rygos Įlankos. Na
ciai kietai priešinosi, 
visur liko sumušti.

Sovietiniai kariai, šalia 
kitko, prasiveržė per Lielu
pės upę ir atvadavo dar eil- 
lę gyvenamųjų vietų tame 
paskutiniame Latvijos kam
pe, kur hitlerininkai viso
mis pusėmis apsupti ir spi
riami prie jūros. Raudono- 

Felicija Bortkevičienė, Prof. Mažilis, Kun. Klevas ir Kt. Su
rado, kad Naciai Gyvus Sudegino 10,000 Karo Belaisvių
sius ir skiepus.

Nepaprastoji Komisija 
taip pat ištyrė Ketvirtąjį, 
Šeštąjį ir Devintąjį fortus. 
Remiantis liudijimais žmo
nių, kurie pabėgo nuo mir
ties ir gyveno artimuose ap- 
skričiuose ir sprendžiant 
sulig kapų duobių ir grio
vių, tapo nustatyta, jog De
vintajame forte buvo nužu
dyta beveik 70,000 žmonių.

Paskui vokiečiai atkasė 
lavonus ir degino juos. Du 
milžiniški laužai degė die
ną ir naktį, rydami lavonus

SOVIETAI UŽĖMĖ 
EITKŪNUS

Berlyno radijas ketvirta
dienį pranešė, kad vokie
čiai pasitraukė iš Eitkūnų 
ir pasiekė Širvintą, 9 mylios 
į šiaurių rytus nuo Eitkū
nų.

Eitkūnai stovi Prūsų pa- 
rubežyje su Lietuva. Tai 
5,000 gyventojų miestelis 
su didele geležinkelių sto- 
čia.

Į pietų rytus nuo Belgra
do Raudonoji Armija ir ju
goslavų partizanai apsupo 
didoką skaičių vokiečių ka
riuomenės ir palaipsniui 
juos naikina.

Bulgarų kariuomenė Ju
goslavijoj pradėjo plačiau 
bendradarbiauti su Raudo
nąja Armija ir jugoslavų 
partizanais prieš nacius.

ji Armija sunaikino dar 
virš 800 vokiečių, pagrobė 
16 jų kanuolių, 4 tankus ir 
kiekius kitų karinių įrengi
mų.

BOMBARDUOJA PRŪSUS
Maskva. —■ Raudonieji 

bombanešiai įkandžiai ata
kavo Goldap geležinkelių 
mazgą Rytinėje Prūsijoje 
ir padegė bei susprogdino 
daugelį vokiečių traukinių 
vagonų su kariniais krovi
niais.

be-

žmonių, nužudytų per kru
vinąjį vokiečių šėlimą.

GYVI PALAIDOTI
Beveik 10,000 karo 

laisvių buvo gyvi palaidoti 
stovykloje arti Kauno lėk
tuvų aikštės ir daugiau kaip 
8,000 sovietinių piliečių žu
vo fortuose Vilijampolėje 
(Kauno priemiestyje).

Tapo atrasti masiniai ka
pai sovietinių karo belais
vių šeštajame forte. Čia 
mažne 35,000 žmonių buvo 
badu numarinta ir užkan
kinta.

Japonija Sako, kad Jungt 
Valstijų Kariuomenė Jau 
Įsiveržė į Filipinų Salas

Japonijos radijas spal. 19 
vidudienį skelbė, kad vėl 
Jungtinių Valstijų bomba
nešiai puolė japonus Mani
loje, Filipinų salyno sosta- 
miestyje; japonai sakė, jog 
šiame žygyje dalyvavo 270 
Amerikos lėktuvų.

Japonijos sostinės Tokio 
radijas išgąstingai pranešė, 
kad Amerikos kariuomenė 
jau įsiveržė į Filipinų sa
las, už 400 mylių į pietų ry
tus nuo Manilos.

Amerikiečių komanda dar 
nieko dėl to nesakė.

NUSKANDINTA TUZI
NAI JAPONIJOS LAIVŲ

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai 
jau 8 dienas pagrečiui 
sprogdino ir degino kari
nius japonų įrengimus 
šiaurinėje Luzon salos da
lyje,- Filipinų salyne, ir nu
skandino bei pavojingai su
žalojo dar 7 priešų laivus ir 
sunaikino 19 Japonijos lėk
tuvų, Formosos salos ir Fi
lipinų srityj.

Per šešias dienas nuo 
spalių 13 d. kariniai Ameri
kos laivai ir lėktuvai nu
skandino 80 Japonijos lai
vų; turbūt, nuskandino dar 
104 priešų laivus ir 75 lai- 
vukus bei dideles valtis.

Amerikiečiai užėmė atol- 
lines Ngulu salas į vakarus 
nuo Karoliną salyno.

Pakildami iš Chinijos, 
Jungtinių Valstijų bomba
nešiai nuskandino 8 japonų 
laivus, virš 40,000 tonų įtal
pos, ir sunkiai sužalojo bei 
sunaikino 7 kitus Japonijos 
laivus, 23,000 tonų įtalpos.

BARBARAI
Vokiškieji barbarai va

rydavo rusus Kauno gatvė
mis ir mušdavo juos šautu
vų buožėmis kiekvieną sykį, 
kada varomieji pasilenkda
vo pasiimti kokį maisto 
trupinį nuo gatvės. Sovie
tiniai karo belaisviai mirė 
nuo bado ir krito ant 
viu. V

-Vokiečių kareiviams 
vo leista taip elgtis, 
tik jie norėjo, su belaisviais 
ir jų nuosavybe.

ŽVĖRIS komendan
tas

Kauno gyventojas Blei- 

bu- 
kaip

lanką, vidurinėje dalyje Fi
lipinų salyno, ir bombarduo
ja japonus pajūriuose. Vo
kietijos radijas paskelbė ja
ponų pranešimą, kad Ame
rikos kariuomenė iš laivų 
išlipo į Suluan salą, 425 
mylios į pietų rytus nuo 
Manilos, Filipinų sostamie- 
sčio. ši sala guli prie Ley
te Įlankos žiočių.

United Press teigia, kad 
amerikiečiai daro žygius, 
siekiančius pusiau perskėlt 
Luzoną, didžiąją šiaurinių 
Filipinų salą.

Jankiai Sunaikino Tūks
tančius Jap. Laivų

Washington. — Per pas-, 
kutinius puspenkto mėnesio 
amerikiečiai sunaikino 3,- 
080 Japonijos lėktuvų. Nuo 
karo pradžios iki šiol jie 
nuskandino 1,347 japonų 
laivus ir sunkia sužalojo bei 
nuskandino dar virš 2,000 
kitų Japonijos laivų.

HITLERININKU NUOSTOLIAI 
ČECHOSLOVAKIJOJE

London. — Per tris pas
kutines dienas Raudonoji 
A r m i ja čechoslovakijos 
fronte sunaikino kelis tūk
stančius hitlerininkų ir tik 
vienoje srityje pagrobė 34 
vokiečių kanuoles, virš 200 
kulkosvaidžių, 9 karinius 
sandėlius ir suėmė virš 500 
fašistų kareivių ir oficierių.

Oficialis Sovietų praneši
mas pažymi, kad Čechoslo
vakijos gyventojai pasitiko 
Raudonąją Armiją su dide
liu džiaugsmu ir nepapras
tu draugiškumu.

manas, dirbęs sykiu su be
laisviais, pasakė štai ką:

Vokietys stovyklos ko
mendantas visuomet 
ateidavo į fortą. Jis 
nešiodavosi buožę 
viams mušti. Vieną kartą 
komendantas ir paklausė 
vieno belaisvio:

— Ar tu nori valgyti?
Belaisvis palingavo gal

va, kad nori.
— Na, tai ėsk! — suriko 

vokietys ir kirto jam buo- v ze.
Komendantas priėjo prie 

kito belaisvio ir pastatė tą 
patį klausimą, bet šis vyras 

(Tąsa 5-me pusi.) •
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užmiršta, kad Sovietų Sųjunga, tai nėra 
caristinė Rusija, kad Raudonoji Armija, 
tai nėra carų Rusijos armija, kad Rau
donajai Armijai komanduoja maršalai 
Stalinas, Rokossovskis, Govorovas, Voro- 
šilovas ir kiti ištikimi liaudies sūnūs, o 
ne vokiečiai generolai Rennenkampfai. 
Antro “Tannenbergo”, 1914 m., nebus, 
bet antras Žalgiris (Tannenbergas) 1410 
metų tikrai bus, kuriame bus atmokėta 
vokiečiams imperialistams ir už 1914 
metų “Tannenbergą.”

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Lenkija ir Amerikos Lenkai
Kai Hitleris ir jo gengė bus nugalėti, 

tai Lenkija pasiliks laisva. Bet tai nebus 
tokia Lenkija, kokios norėjo kitų tautų 
pavergikas diktatorius Pilsudskis, neigi 
tokia, kokios nori Londone sėdinti šlėk
tų “valdžia”, tai bus Lenkija savo plo
tuose.

Nelaimė ir silpnybė buvusios Lenkijos 
ir buvo tame, kad iš kiekvieno 100 jos 
gyventojų 34 žmonės, trečdalis, buvo 
kitų tautų žmonės, kurie buvo po prie
varta lenkinami, kurių buvo kultūra 
smaugiama. Tai buvo lietuviai, baltru- 
siai, ukrainiečiai ir slovakai. Lenkų Tau
tos Išlaisvinimo Komitetas, kuris ir yra 
faktiška išlaisvintoj Lenkijoj valdžia, 
jau pasirašė sutartis su Lietuvos Tary
bų Respublika ir atsižadėjo Vilniaus ir 
Vilnijos; su Sovietų Ukrainos ir Balta
rusijos Respublikomis ir atsižadėjo Va
karinės Ukrainos ir Baltrusijos plotų.

Amerikoj lenkai imperialistai zuja, 
šaukia,- rėkia, kad jie nori Vilniaus, Lvo
vo, Vakarinės Baltrusijos ir Ukrainos. 
Tūli iš jų nori net Kijevo, visos Ukrai
nos ir didelės “Lenkijos”, “nuo marių iki 
marių”. Toj dvasioj rašo jų spauda, per 
radijų kalba ponai, siunčia delegacijas 
pas prezidentų Rooseveltų, siunčia rezo
liucijas, grūmoja Rooseveltui, kad jie 
nebalsuos už jį, jeigu jis nevirs jų įran
kių pavergimui kitų tautų. Veltui! Nei 
jie galės paversti Rooseveltų savo įran
kiu kitų tautų pavergimui, nei jie turi 
jėgų savo imperialistinius norus įvykin
ti.

Dalis elementų, kurie norėtų matyti 
suardyta Jungtinių Tautų vienybę, tai 
visaip remia tuos imperialistinius len
kus, visaip juos garsina. Tie elementai 
sųmoningai užtyli, kad buvusioj Lenkijoj 
buvo 12,000,000 ukrainiečių, baltrusių, 
lietuvių ir čekų pavergtų. Jie reikalauja 
“senos Lenkijos.”

Bet Amerikoj lenkų masės nėra taip 
nusistatę. Daugybė lenkų remia kunigo 
Orlemanskio, Leo Krzyckio ir Gebberto 
pozicijų, kurie nenori pavergimo kitų 
tautų, kurie nori matyti tik laisvų Len- 
kijų, kur gyvena lenkai. Kurie nori ma
tyti išvaduotus Lenkijos plotus iš po Vo
kietijos, kaip tai Rytų Prūsijoj, Silezijoj 
ir Pamaryj. Ir mes manome, J<ad tokia 
Lenkija ir bus savo plote, ir demokrati
nėj liaudies tvarkoj.

Pittsburghe kalbėjo Leo Krzycki, Sla
vų Kongreso prezidentas, ir ten susirin
ko iki 1,200 lenkų, nepaisant reakcininkų 
pastangų pakenkti tam mitingui. Pana
šiai yra ir kitur su paprastais lenkais 
darbininkais, nors ir jų dar vis didelė 
dalis yra suklaidintų per šlėktų spauda.

Kur Jie Dės Akis?
Kada Hitleris užpuolė Sovietų Sųjun- 

gų 1941 metais ir veržėsi gilyn, tai 
džiaugėsi Stilsonas, Strazdas, Michelso- 
nas, Grigaitis ir šaukė: “Matote, Sovie
tai sakė, kad jie nei vienos pėdos savo 
žemės neatiduos, o dabar jau atidavė 
ištisas šalis.”

Mes tada tiems ponams sakėme: “Ne
sidžiaukite ir nesijuokite, ne tas mand- 
rus, kuris, juokias pradžioj, bet tas, kuris 
juokiasi pabaigoj.” Na, ką dabar tie po
nai - orakulai pasakys?

Vengrija ir Horthy
Vengrijos diktatorius admirolas Hor

thy išleido pareiškimų, kuriame pasisakė 
už pasidavimų Jungtinėms Tautoms, ki
tais žodžiais, Sovietų Sųjungai, kurios 
Raudonoji Armija jau visai arti Buda
pešto.

Diktatorius Horthy tų galėjo padaryti 
mėnesis ar du atgal ir būtų galėjęs daug 
vengrų gyvasčių išgelbėti. Bet jis, kaip 
ir Finliandijos Mannerheimas, vis dar 
vylėsi, vis tikėjosi, kad gal būti įvyks 
kokis stebuklas, kad Hitleris išlaimės 
arba pagalba “sekretnų” ginklų, arba su
aižydamas. Jungtinių Tautų vienybę.

Kaip diktatorius Mannerheimas pra
šydamas taikos pas Sovietų Sąjungų kal
tino Hitlerį, kad tas neužtektinai Fin- 
liandijai padėjo, “prastų” armijų pri
siuntė; taip ir diktatorius Horthy tokia 
pat giesmę u ž t r a u k ė. Reiškia, 
jeigu Hitleris daugiau būtų padė
jęs Finliandijai ir Vengri
jai, tai viskas būtų “tvarkoj.” Pagal 
Mannerheimų ir Horthy išeina, kad vi
sas blogumas tik tame, kad Hitleris per- 
mažai jiems padėjo užpuolime ant So
vietų Sąjungos. Nei vienas iš jų nepri
pažįsta tos tiesos, kad jie niekšiškai pa
sielgė susidėdami su Hitleriu 1941 me
tais ir užpuldami Sovietų Sųjunga.

Po to, kaip Vengrijoj buvo kraujuose 
paskandinta sovietinė valdžia 1919 me
tais, tai Vengrijos liaudis neturėjo tei
sių. Admirolas Horthy fašistinėmis prie
monėmis viešpatavo ir jis yra vienas iš 
kaltininkų už Vengrijos nelaimes.

Kur dabar yra Horthy, ar jis užsiba
rikadavęs, ar nacių suimtas, tas dalykų 
daug nepakeičia. Vengrija ant pusės jau 
išlaisvinta Raudonosios Armijos, Veng
rijoj liaudis smarkiai sujudo, kad atsi
palaidavus nuo razbaininko Hitlerio. Ir 
jeigu Horthy “atsivertimas” išgelbės 
tūkstančius žmonių gyvasčių, tai tas su
mažins tik jo griekus daugelio metų.

Vengrijos eilė generolų, armijos pul
kai ir korpusai pergyvena persilaužimų. 
Dalis jų jau apsijungė su Raudonųja 
Armija savo šalies išlaisvinimui. Jie pa
sekė Rumunijos ir Bulgarijos pėdomis. 
Ir daugiau vengrų pereis į Raudonosios 
Armijos pusę, greičiau jie išlaisvins sa
vo tėvynę iš Hitlerio ir jo sėbrų vergi
jos. Ir kada Vengrija bus laisva, tai jos 
liaudis nepasirinks sau už vadus to
kius admirolus Horthy.

Pribuvusi lėktuvu stotin Maskvoj Britanijos premjera Winston Churchill pasitin
ka Sovietų užrubežių reikalams ministeris Viačeslav Molotovas (dešinėje). Pro 
juos du viduryje matosi Britanijos užrubežiams sekretorius Anthony Eden (nulenk
ta galva) ir buvęs Sovietu ambasadorius Anglijai Ivan Maisky. (Federated Pictures 
radiophoto), ,

kas ką rašo ir sako
APIE BAUDIMĄ VOKIŠ

KŲ KRIMINALISTŲ
Ne tik Amerikoje, bet ir 

Anglijoj, matyt, atsiranda 
“minkštaširdžių”, kurie no
rėtu visiems vokiečiams at
leisti ir palikti juos ramy
bėje. Tūla leidė vardu Gibb 
parašė laiškų Tarybų rašy
tojui Erenburgui, kritikuo
dama jį. Leidė sako, kad 
Erenburgas perdaug aštriai 
reikalaująs bausti naciškus 
kriminalistus. Erenburgas 
jai atkerta:

“Mūsų armijos jau perė
jo per daugelį vokiškų kai
mų Transylvanijoj, bet jos 
nekliudė vokiečių civilinių 
gyventojų. Tas parodo, jog 
Raudonoji Armija nesiva- 
duoja kerštu”. Erenburgas 
sako, kad Tarybų žmonės 
nedasileis ligi nacių stan- 
dardo ir neskers nekaltų 
žmonių. Iš kitos pusės, jis 
sako:

“Mes susiduriame su mi
lijonais sutvėrimų, kurie y- 
ra sugadinti banditizmo, 
prietarų ir begėdiško di
džiavimosi. Mes nubausime 
kriminalistus, kurių prasi
žengimai tapo įrodyti, ne
atsižvelgiant Į veidmainius, 
kurie stengiasi apsaugoti 
sužeista žvėrį jojo teismo 
dienoje.”

Tuo pačiu vokiečių krimi
nalistų baudimo reikalu kal
bėjo Anglijos Darbo Unijų 
Tarybos susirinkime Ebby 
Edwards, sekretorius mai- 
nierių unijos. Jis reikalavo, 
kad karo kriminalistai bū
tų baudžiami be pasigailė
jimo — “ne tik sužvėrėję 
smogininkai, bet krimina
listai iš visų nacių sistemos 
eilių ir luomų, jų tarpe na
riai vokiečių valdžios, fi- 
nansieriai, industrialistai ir 
dvarininkai.”

kad kas nors protestuoja 
prieš National' War Fund 
Tiž tai, kad leido Bendram 
Fondui šelpti Liet, žmones.” 
Protestai eina, kiek mes e- 
same pastebėję, kaip tik! 
prieš tai, kad tasai klerika
lu ir socialistu Fondas ne
šelpia Lietuvos žmonių, nu
kentėjusių nuo karo. Jisai 
šelpia Lietuvos žmonių prie
šus. Pavyzdžiui, Bendrasis 
Fondas pasiuntė tūkstan
čius dolerių šelpimui Švedi
joje pabėgusių hitlerininkų 
ir kvislingų. Juk tai yra 
prasižengimas prieš žmoni
ją ir prieš lietuvių tautą ir 
kiekvienas padorus lietuvis 
ne tik turi teisę, bet parei
gą protestuoti prieš tokį to 
fondo žygį.

Bendrojo Fondo pakelb- 
tam biudžete milžiniškos

sumos paskirtos šelpimui 
lietuvių pabėgėlių Argenti
noj ir Brazilijoj, o jų ten 
visai nesigirdėt. Prieš tai 
irgi visi padorūs lietuviai 
privalo protestuoti.

Trims milijonams Lietu
vos žmonių reikia greitos 
pagalbos, nes jie yra bai
siai nukentėję nuo karo, ta
čiau Bendras Fondas juos 
visai nežada . šelpti, o di
džiausias sumas pinigų tu
ri paskyręs nesamiems pa
bėgėliams! Tai tikras skan
dalas. Bendrojo Fondo pro
pagandistai atvirai sako, 
kad Fondas net nesiųs Lie
tuvon surinktų drapanų, o 
čia laikys sukrovę!

Tai šitaip dalykai stovi. 
Tokie yra faktai. Tiesą 
neigdamas Darbininkas ne
toli tenuvažiuos.

Vyr. Seržantas Rober
tas Smilga

ga gerai patikrindavo tai
kyki} ir kai šaudavo, tai 
sviedinys lėkdavo tiesiai į 
taikinį. Dažnai Robertas 
Smilga savo pabūklą išri
tindavo į atviras pozicijas 
400-500 m. nuo priešo ir tie
siu šūviu naikindavo jo 
ugnies taškus.

Šauliai mylėjo Robertą 
Smilgą ir jo pabūklą. Jei
gu Smilgos pabūklas juos 
pridengdavo, jie -žinodavo, 
kad bus nuslopinta ir stip
riausia priešo ugnis. Už pa
sižymėjimą kovose Rober
tas Smilga jau vasaros me
tu buvo apdovanotas “Rau
donosios žvaigždės” orde- 
nu.

Šį rudenį vienos lietuviš
kos dalies artilerija daužė 
stipriai apsikasusi priešą 
Paikino kaime (Pabaltijo 
frontas). Smilga išritino 
savo pabūklą, kad tiesiu 
šūviu galėtų mušti į vokie
čių pozicijas. Į sustiprintas 
ugniavietes, į kareivių gru
pes Smilga šaudė iš pabūk
lo, o pavienius vokiečius 
naikino taiklia savo kara
bino ugnimi. Čionai jį mir
tinai sužeidė priešo kulka.

Žuvo nusipelnęs artileris
tas, mylimas visų kovotojų. 
Jį amžinai atsimins jo ko
vos draugai.

Robertas Smilga gimė 
1898 metais Panevėžio aps
kričio, Kaldūnų kaime. Pir
majam pasauliniui karui 
kilus, Robertas su tėvais 
išsikėlė į Mogilevo guberni
ją. 1918 metais Robertas 
Smilga stojo į Raudonosios 
Gvardijos eiles ir kovojo 
pilietinio karo frontuose. 
1940 m., Lietuvai tapus ta
rybinei, Smilga grįžo tėvy
nėn ir dirbo vietinės pra
monės Liaudies Komisaria
te.

Leit. J. Kličius.

TAUTOSAKA

Priešais buvo vokiečių 
gynyba, ilgą laiką kasdien 
tobulinama ir stiprinama. 
Plėšrieji grobikai kasėsi vis 
giliau ir giliau į žemę, iš 
gyventojų namų vilko į sa
vo blindažus stalus, kėdes 
ir net pagalvius. — Susisu
ko puikią gūžtą ir tikėjosi 
čia sėdėti ilgai.

Savo lizdus vokiečiai ap
gynė sudėtingą ugnies sis
temą. Pėstininkams vien 
tik savo ginklais sunku 
prieiti prie tokios gynybos. 
Jiems į pagalbą ateina karo 
dievas — artilerija, kuri 
sutrupina blindažus, išvar
to apkastus kulkosvaidžius, 
pramuša keliomis rąstų ei-

lėmis dengtus apkasus. Tik 
paskui pabūklų ir minosvai
džių ugnies bangą eina pė
stininkai su savo ginklais. 
Jų uždavinys galutinai iš
mušti vokiečius ir įsitvir
tinti užimtoj vietoj.

Ilgai valdė galingą 76 mm 
pabūklo ugnį lietuvis vyr. 
seržantas Robertas Smilga. 

IPer žiemos ir vasaros ma
išius jis daug sutrupino 
priešo blindažų ir ugnies 

į taškų, sunaikino didelį skai
čių hitlerininkų.

Pabūklo vadas Robertas 
Smilga veltui nešaudydavo 
sviedinių. Jeigu jo pabūk
las stovėdavo uždengtose 
pozicijose, Robertas Smil-

Iš nakties darbo diena 
juokiasi.

Davė Dievas dantis, duos 
ir duoną.

Giltinė į dantis nežiūri.

Tik gyvas į žemę nelysi.

Ranka ranką prausia, 
kad abidvi būtų švarios.

Valgyk, kad pilvas plyštų, 
dirbk, kad akys lystų.

Prieš vėją nepapūsi.

Neužtvenksi upės bėgimo.

Aklas aklą veda.

Linkui Antrojo Žalgirio
Greitai ir paskutinė pėda Lietuvos že

mės bus išlaisvinta iš po barbarų vo
kiečių jungo. Po išlaisvinimo Lietuvos 
seks išlaisvinimas Mažosios Lietuvos- 
Klaipėdos, Tilžės ir Karaliaučiaus. Šimt
mečių skriauda lietuvių tautai, kurių 
pradžioj atliko kryžiokai, paskui kaize- 
rininkai ir hitlerininkai, turės būti ati
taisyta. Sovietų Lietuvos vyriausybė iš
kėlė obalsį, kad Lietuvai turi būti at- 
grąžinta Mažoji Lietuva.

Raudonoji Armija ir jos eilėse lietu
vių didvyriški pulkai puslankiu apsupo 
Rytų Prūsijų. Sovietų orlaivynas bom
barduoja Gumbinę, Insterburgų, Pilha- 
neną, Tilžę ir Rytų Prūsijoj gelžkelius. 
Tas reiškia, kad Raudonosios Armijos 
smūgiai jau nutaikomi į Prūsijos mili- 
taristų rasodnikų.

Yra neviernų žmonių, kurie vis kalba 
apie “Tannenbergą” 1914 metų, kur ca- 
ristinės Rusijos armija nukentėjo. Jie

Maršalo Tito Sūnus
Jugoslavijos laisvintojo maršalo Tito 

sūnus, žarko Broz, 1941 metais dalyva
vo Maskvos gynime ir jis tapo sužeistas 
— nukirsta jam ranka. Už jo drųsų ir 
pasišventimų Tarybų vyriausybė apdo
vanojo jaunąjį Brozų Raudonosios Vė
liavos ordinu.

Tai vis tik labai simbolingas reiški
nys: tėvas organizavo ir vadovavo Ju
goslavijos liaudį kovai prieš vokiškuosius 
okupantus, o sūnus, tuomet gyvenda
mas Tarybų Sųjungoj, nelaukė iki jis ga
lės pasiekti Jugoslaviją ir ten priešų 
mušti, bet stojo į mūšį ten, kur priešas 
arčiausiai buvo — arti Maskvos. Žarko 
Broz puikiai žinojo, kad priešas yra vie
nas ir tas pats: Jo tėvas muša jį Jugo
slavijoj, o jis — Rusijoj.

Netenka nei aiškinti, kad šis įvykis la
biau sucementavo Jugoslavijos ir Tarybų 
Sųjungos tautų vienybę.

SU TIESA VISAI 
NESISKAITO

So. Bostono Darbininke 
skaitome:

“šiuo metu įvairiose lie
tuvių kolonijose komunistė
liai - kvislingai savo susi
rinkimuose, pagal įsakymo 
iš centrų, priima neva re
zoliucijas, kuriomis protes
tuoja prieš Prez. Roosevel- 
tą ir National War Fund 
už tai, kad leido Bendram 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondui šelpti Lietuvos 
žmones, kurie yra nuo ka
ro nukentėję.”

(D., sp. 13)
Paliksim Darbininko bur

nojimus apie “komunistė
lius” ir “kvislingus’U Tas 
klerikalų . laikraštis per a- 
kis meluoja, kai sako, kad 
kas nors iš lietuvių yra pro
testavę bei nešę rezoliucijas 
prieš /prezidentą Rooseveltą 
Lietuvos šelpimo reikalai!.4 
Juk taip meluoti yra be ga
lo negarbinga.

Taip pat grynas melas,

Pennsylvanjjos AFL unijistai stoja už prezidentą 
Rooseveltą. Paveiksle matomi viršininkai AFL vadų 
susirinkimo užgyriipui Roosevelto, Philadelphijoj, kur 
dalyvavo 250 įvąirių unijų vadų-viršininkų (iš kairės 
dešinėn): Joseph A. McDonough, Philadelphijos Cen
tral Trades & Labor Council prez.; Daniel J. Tobin, 
Int. Brotherhood of Teamsters prez.; James L. Devitt, 
Penn, valstijos Federation of Labor prez. (Federated 
Pictures).

Kvailas nesupras, protin
gas nutylės.

Kur skauda, ten rankos; 
kur gražu — ten akys.

Nesigailėsi anksti atsikė
lęs ir jaunas apsivedęs.

Bėda kojas taiso.

Buk nors raguotas, my
lės, jei bagotas.

Neliūdėk, kaip žemę par
davęs.

Be trąšos nebūna grūdo.

Yra vilkų avies kailyj.
■ . !f....

Vilkas šunų nebijo, tik 
nekenčia, kad loja.

Nekišk nosies, kur nerei
kia.

Nežiūrėk, kas ką sako, 
bet žiūrėk, ką daro.

Tarp dviejų auklių—vai 
kas be galvoj
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Ant. Venclova.

Žmogus, Pabėgęs Iš 
Vokiškojo Pragaro

(Pabaiga)
Be rikiuotės, mokė mus 

elgtis su priešlėktuviniais 
pabūklais. Iš to supratome, 
kad mus rengiasi panaudo
ti prie priešlėktuvinių pat
rankų. Bet kiekvienas mes 
tegalvojome apie vieną — 
pirmai progai pasitaikius, 
sprukti iš čia, kur akys ve
da, kur kojos neša.

Deja, vos porai mūsų pa
sisekė iš Pskovo pasprukti 
ir tai nežinia, ar pabėgę 
vyrai nuo vokiečių kulkų 
nežuvo kur nors pakeliui. 
Po to mus ėmė saugoti dar 
labiau, ir mes net j išeina
mą vietą negalėdavome nu
eiti be ginkluoto vokiško 
palydovo, nors jie mus va
dino “vokiškais kareiviais” 
ir stengėsi iš mūsų padaly
ti kovotojus dėl Hitlerio ir 
dėl “totalinės Europos”.

Per porą mėnesių mūsų 
vaikymas baigėsi. Mums 
pranešė, kad mes dabar e- 
są paruošti priešlėktuvinei 
tarnybai ir kad mus veš į 
Lietuvą, kur mes būsime iš
skirstyti prie patrankų. Bu
vo keletas kvailiukų mūsų 
tarpe, kurie patikėjo vokie
čiais ir labai džiaugėsi, kad 
galės grįžti į gimtąjį kraš
tą. Deja, ne taip buvo, kaip 
vokiečiai sakė, ir mes dar 
kartą įsitikinome, kad vo
kiečiai visada ir visur me
luoja.

Susodino vėl mus į gy
vulinius vagonus. Kadangi 
buvo karšta ankstybo ru
dens diena, vagonų durys 
buvo praviros. Tarpduiyje 
sėdėjo vokiečių automati
ninkai, nenuleisdami nuo 
mūsų akių. Nakčiai jie mus 
užrakindavo, ir kurį laiką 
mes negalėjom suprasti, į 
kurią pusę mus veža. Pa
galiau, vieną naktį trauki
nys staiga sustojo, ir mes 
išgirdome smarkų kulko- 
kosvaidžio kalenimą iš a- 
biejų traukinio pusių. Iš
girdome, kad mus lydėję 
vokietukai pergyvena di
džiausią paniką. Jie šūkavo 
“Partizanen! Russen!” ir 
pradėjo atsišaudyti. Kada 
išaušo rytas, šaudymas nu
tilo, ir mes vėl važiavome 
tolyn. Vienas vokietis ne
iškentęs mums papasakojo, 
kad keletą vokiečių naktį 
nudobė rusų partizanai.

Kitą naktį traukinys pri
artėjo dar arčiau prie fron
to ir sustojo nežinomoje 
stotyje. Vokiečiai atidarė 
vagonus ir išlaipino mus, 
pasiilgusius gryno oro. Mes 
aiškiai girdėjome už kelių 
kilometrų esančio fronto 
garsus: bubsėjo patrankos, 
tarškė kulkosvaidžiai. Ka
da - ne - kada kilo į orą ir 
geso įvairių spalvų rakie- 
tos, apšviesdamos apgriau
tą geležinkelio stotį ir mū
sų vagonus.

Staiga iš kažin kur blyk
stelėjo ryškus stiprios pro
žektoriaus šviesos stulpas. 
Akinanti šviesa nusirito pa
žeme, ir mes tartum dienos 
šviesoj pamatėme nejaukią 
stotį, apylinkės laukus, 
sviedinių apkapotus me
džius. Staiga oras sutratė
jo ir subildėjo.

— Katiuša! — sušuko vo
kiečiai.

Nakties ore sušvilpė de
šimtys ir šimtai tarybinės 
“Katiušos” sviedinių, ge
rai nutaikytų į stotį. Ro
dėsi kad visi pragaro vel
niai staiga sukaukė ir už
bliovė vienu balsu. Mūsų a- 
kyse lūžo vagonai, į orą 

Jakšte lentos, geležys ir ge- 
Ježinkelio bėgiai, griuvo dar 
likusios stoties sienos, vir
pėjo ir švilpė oras nuo bai

gsiu sprogimų garso. Mes 
suspėjome sugriūti į pir
mas sviedinių išmuštas 
duobes. Stotis buvo apšau
doma ligi švintant, su nedi
deliais protarpiais, ir mes 
girdėjome, kaip kitame sto
ties gale užsidegęs ešelonas 
su vokiečių sviediniais pra
dėjo sproginėti ir lakstyti į 

; orą. Tai buvo baisi naktis, 
kuri mums priminė pirmą
sias karo dienas Lietuvoje. 
Mes jau dabar, nieko ne- 

i laukdami, būtume išbėgio
ję, jeigu ne vokiečiai, kurie 
net ir šiuo metu, gulėdami 
greta mūsų, sviedinių iš
muštose duobėse, rėkė:

— Jei bėgsite — tuoj nu
bausim !

Prašvito rytas. Lynojo. 
|Mes iš duobių pakelėm gal- 
Ivas. Rusai nebešaudė. Ne
nutylantis fronto triukšmas 
po pergyventos nakties at
rodė tolimas ir nebaisus. 
Kada išlipome iš duobių, 
mes pamatėme sutriuškin
tus nakti vagonus, kuriais 

i atvažiavome, išvartytus ge
ležinkelio bėgius ir su
griautą stotį. Laimei, mes 
buvome likę sveiki. Staiga 
vienas mūsų, pakėlęs gal
vą aukštyn, sušuko:

— Vyrai, žiūrėkite, kas 
|ten.... —ir parodė pirštu į 
[telefono stulpą. Ant stulpo 
i kabojo vokiečio, vieno mū
ši] varovų, žarnos. Stoties 
perone mėtėsi vokiečių ran
kos kojos ir tąsėsi viduriai. 
Bent šis vaizdas mus kiek 
nudžiugino: jie susilaukė 
Tinkamo atlyginimo už vi- 
isas šlykštynes, kurių tiek 
;daug pridirbo karo metu o- 
kupuotuose kraštuose.

Iš stoties likę gyvi vokie
čiai mus varė į paskyrimo 
vietą. Kažkokio nedidelio 

j upelio krante buvo išstatyti 
gerai žemėmis užmaskuoti 
barakai, šalia kurių stovėjo 

; baterijos priešlėktuvinių pa
būklų po 4 ir po 6 patran
kas vienoje vietoje. Mus iš
skirstė taip, kad kiekvieno
je baterijoje būtų žymiai 
mažiau lietuvių, o daugiau 
vokiečių ir kad tuo būdu 
sunkiau mums būtų pabėg
ti, o apie tai kiekvienas 
mūsų galvojo nuo pat pir
mosios dienos, kai mes pa
kliuvome į vokiečių kariuo
menę.

Prie baterijos, kur pa
skyrė mane, radau porą 
lietuvių. Jie buvo be galo 
išvargę, sulysę ir vos bega
lėjo laikytis ant kojų. Jie 
sutiko mane su džiaugsmu, 
ėmė klausinėti apie Lietu
vą, pažįstamus. Kada aš jų 
paklausiau, kodėl jie tokie 
sublogę, vienas jų man at
sakė:

— Pabūsi čia ilgiau — ir 
tu atrodysi taip, kaip mes.

Ir tuo aš vėliau labai ge
rai įsitikinau.

Vos mes apsikeitėme pir
maisiais žodžiais, ore pasi
rodė keli tarybiniai lėktu
vai. Jie skrido gana aukš
tai, bet tuoj buvo duotas 
pavojaus ženklas, ir vokie
čiai stojo • prie patrankų. 
Mes turėjome padavinėti 
jiems sviedinius. Lėktuvai 
staiga smigo žemyn, ir mū
sų baterija dar suspėjo iš
šauti tiktai porą netaiklių 
šūvių, kaip lėktuvai nu
smigo žemyn ir išmetė 
bombas į gretimą bateriją, 
esančią nuo mūsų per kele

tą šimtų metrų. Mes matė
me, kaip nuo 'bombų išlak
stė į šalis baterijos patran
kos ir jų tarnybos. Aš su
pratau, kodėl tarnyba čia 
taip išvargino draugus lie
tuvius, kodėl jie pasidarė 
panašūs daugiau į šmėklas 
negu į gyvus žmones. Nesu
skaitomi oro pavojai, nuo
latinis nervų įtempimas, į- 
sitikinimas, kad jie verčia
mi turi padėti vokiečiams 
kariauti dėl to, kad jų gim
tinė Lietuva liktų paverg
ta, be to, blogas maistas ir 
žiaurus vokiečių elgesys, — 
visa tai anksčiau čia atsių
stus lietuvius buvo be galo 
išvarginę.

— Kartais man rodos, — 
tarė man vienas lietuvis, 
panevėžietis B., — kad aš 
greitai išeisiu iš proto. Be 
to, bijau vieno — kad nenu- 
virsčiau iš kojų. Tada, aiš
ku, mane vokiečiai pašau
tų. O aš vis dar svajoju — 
pabėgti į Lietuvą arba pas 
partizanus.

Nors vokiečiai žvairavo į 
mus, kad mes kalbamės sa
vo galba, rėkdami ant mū
sų, kad laikas jau išmokti 
vokiškai, mes vis dėlto tu
rėdavome progos kartkar
tėmis pasikalbėti. Ir mūsų 
tarpe vis labiau brendo pla
nas iš čia pasprukti.

Mūsų gyvenimas buvo 
nepavydėtinas. Dešimt kar
tų per dieną praskrisdavo 
viršum mūsų tarybiniai 
lėktuvai, ir šimtus kartų 
mums gręsė mirtis. Mūsų 
dvasinė būklė buvo juo 
sunkesnė, kad mes visa sie
la nekentėme savo paver
gėjų vokiečių ir, atsimin
dami tarybinius laikus, ži
nojome, kad tik Tarybų Są
junga vėl gali išgelbėti mū
sų kraštą nuo tikros pra
žūties. Mes jautėmės pri
versti kovoti prieš Raudo
nąją Armiją, kurioje, kaip 
buvome girdėję Lietuvoj, 
dėl gimtinės laisvės kovoja 
ir broliai lietuviai.

Ir štai, vieną naktį, kada 
po varginančios, įtemptos 
dienos aš gulėjau barake 
ant šiaudų, staiga išgirdau 
baisų trenksmą. Iššokęs iš 
barako, išgirdau dar kele- 
tos bombų sprogimą ir tols
tančių lėktuvų ūžesį. Pri
bėgęs artyn prie baterijos, 
pamačiau, kad ji sudaužyta. 
Netoli sutriuškintos pa
trankos gulėjo vokiečių lei
tenanto - kojos. Išgirdau 
kažką dejuojant. Priėjęs 
artyn pamačiau žemėmis 
apverstą lietuvį, su kuriuo 
drauge buvau atsiųstas į 
bateriją. Rankomis atka
siau nuo jo žemes, nubėgęs 
į upelį, atnešiau katiliuką 
vandens ir nuploviau jo že
mėtą veidą. Draugas mirė 
prie mano akių, prašyda
mas mane papasakoti apie

Vienas balsas daugiau už demokrątiją. Taip svarsto 
korporal Paul W. Maynard iš Louisberg, Kansas, kada 
jis, kur nors Francijoj, tarp šūvių, išpildo savo karišką 
balotą — balsuoja išrinkimui prezidento. (Federated 
Pictures).

Sovietų kariuomene atakuoja vokiečiu apsigynimo linijas 150 mylių fronte ant 
krantų upes Tisza, Vengrijoj. Tie būriai perkirto naciams paskutinę pabėgimo iš 
Transylvanijos linija, kada jie užėmė 25 mylias Oebrece-Budapest gelžkelio. 
(Federated Pictures radiophoto).

jo mirtį jo tėvams, jeigu 
kada juos teks pamatyti. 
Kitų draugų lietuvių niekur 
neradau — nežinau, ar jie 
žuvo, ar suskubo, pasinau
dodami proga, pabėgti.

Pasinaudodamas tuo, kad 
niekas manęs nebesaugoja, 
nes iš baterijos tarnybos 
nieko nebuvo aplinkui ma
tyti, aš nusprendžiau bėg
ti. Bet kur? Atsiminiau, 
kad mums leitenantas pasa
kojo, jog anapus upelio už 
keleto kilometrų eina gele
žinkelis, kuris keletą kartų 
partizanų buvo susprogdin
tas. Nusprendžiau eiti ta 
linkme ir dar prieš auštant 
pasiekiau geležinkelį.

Ten mane sulaikė vokie
čių sargybinis, nes aš neži
nojau reikiamo slaptažo
džio. Jis mane buvo besiva
rąs į artimiausią sargybos 
punktą, bet aš suspėjau 
smogti jam durklu į pašo
nę, ir jis nuvirto greta py
limo. Numetęs savo šautuvą 
ir apsiginklavęs jo automa
tu, įėjau į mišką, kuris tę
sėsi anapus geležinkelio li
nijos.

Miške aš pasijutau esąs 
be galo išvargęs. Norėjosi 
valgyti. Bet aš žinojau, kad 
man reikia naktį kuo toliau 
įeiti į mišką, nes vokiečiai, 
radę užmuštą sargybinį, 
žinoma, pradės tuoj jieško- 
ti jo mirties kaltininko. Per 
naktį ėjęs mišku, paryčiu 
aš išėjau į vieną kaimą, ku
rio krašte sutikau senuką 
valstietį. Paklausiau jį, ar 
jis nežino, kur aš galiu ra
sti partizanus. Senukas, 
matydamas mane vokiečių 
kareivio uniforma, išsigan
do ir ėmė šnekėti apie par
tizanus nieko negirdėjęs. 
Įėjau į kaimą. Žmonės, pa
matę mane ir laikydami 
mane vokiečiu, uždarinėjo 
duris ir slėpėsi trobose.

— Blogai, — galvojau 
aš, — manimi čia niekas 
netiki, ir kas nors mane

kaip vokietį gali iš už kam
po nudėti.

Tada aš nutariau imtis 
gudrybės, apsimesdamas iš 
tikrųjų esąs •• vokietis. Aš 
toliau sakiausi žmonėms e- 
sąs vokiečių kareivis, nu
klydęs nuo savųjų, ir klau
sinėjau, kur stovi vokiečiai. 
Jie man nurodinėjo kai
mus ir vietoves, kur buvo 
vokiečių garnizonai. Tų vie
tų tyčia vengdamas, aš ke
lias dienas ėjau nuošaliais 
takais, per nežinomus lau
kus ir miškelius, kol užė
jau kaimą. Kaime jau se
niai nebebuvo vokiečių, ir 
žmonės labai nustebo, pa
matę mane. Suradęs seniū
ną, aš ėmiau jam aiškinti, 
kad aš lietuvis, pabėgęs iš 
vokiečių kariuomenės, ieš
kąs partizanų ir norįs prie 
jų prisijungti. Seniūnas, lai
mei, pasirodė kadaise buvęs 
Lietuvoj, suprato netgi “la
bas” ir “sudie” ir, matyt, 
po ilgų mano pasakojimų 
pagaliau patikėjo, kad aš 
kalbu tiesą. Jis man pasa
kė, kad vakare turi atvykti 
į kaimą keli partizanai, su 
kuriais aš galėsiu susitikti. 
Ir iš tikrųjų pavakare prie 
seniūno namų prijojo 
keletas vyrų, kurių vienas 
pasirodė esąs seniūno sū
nus. Įėję į trobą ir pamatę 
mane, apsirengusį vokiškai, 
partizanai buvo bešoką ma
ne nuginkluoti, bet seniū
nas jiems paaiškino, kad aš 
pats jų j ieškau, ir netru
kus aš, sėdėdamas viename 
stalo gale, kalbėjau su par
tizanų vyresniuoju, sėdin
čiu kitame gale, apsirengu
siu pusiau karine unifor
ma, su auliniais batais, su 
jaunu gražių veido bruožų 
vyru. Jis greitai mane su
prato ir pasakė man, kad 
jų brigadose jau esą kele
tas lietuvių, kurie gerai pa
sižymėję kovose su vokie
čiais, geležinkelius sprogdi
nant ir kituose žygiuose. Jis 
padavė man ranką, stipriai 
ją paspaudė ir, griežtomis, 
bet drauge ir linksmomis a- 
kimis žiūrėdamas į mane, 
tarė:

— Tikiu, kad tamsta pa
sirodysi ne blogiau už ki
tus savo draugus. Automa
tą tamsta gali pasilaikyti.

Tą patį vakarą aš gavau 
kaime arklį, ir . mes visi 
drauge išjojome toliau, nes 
šis kaimas buvo kraštutinis 
dideliame Leningrado par
tizanų valdomos srities kai
mas. Mes jojome per miškus 
ir kaimus, kurie buvo vo
kiečių užimtoje fronto pu
sėje. Bet vokiečiai čia jau 
gana seniai nebedrįsdavo 
pasirodyti, ir šį platų kraš
tą valdė patys tarybiniai 
žmonės, o gynė jį nuo vo
kiečių partizanai.

Kada mes nujojome kele
tą kilometrų ir sustojome 
kitame kaime, mes radome 
ten ir daugiau partizanų — 

1 vyrų ir moterų. Temo va

karas. Jie rengėsi sprog
dinti traukinio. Jie gerai ži
nojo vokiečių traukinių 
tvarkraštį šiame ruože, nes 
neseniai pas partizanus 
buvo perbėgęs vienas šio 
ruožo geležinkelietis. Aš 
pasisiūliau prisidėti prie 
jų, bet partizanų būrio va
das, matydamas, kad aš al
kanas, nusivedė mane į tro
bą ir įsakė virėjai gerai 
mane pavaišinti. Nežmoniš
kai išbadėjęs dar iš Lietu
vos, o ypačiai vokiečių ka
riuomenėje, dabar aš pirmą 
kartą po ilgo laiko užkan
dau kaip reikiant, netgi 100 
gramų gavau išgerti. Po to 
mane nusiuntė į pirtį, kur 
iš mano drabužių išdezin
fekavo visus vokiškus para
zitus. Išdavė man naujus 
baltinius, autus, ir aš, išsi- 
pėręs pirtyje, nuėjau gulti. 
Miegojau taip kietai ir sma
giai, kaip, rodos, nebuvau 
miegojęs nuo pat pirmosios 
karo dienos.

Kitą dieną aš įsijungiau 
j darbą. Artinosi 1943-44 m. 
žiema. Užfrontėje mes 
sprogdinome vokiečių kari
nius ešelonus, sandėlius, 
užpuldinėjome garnizonus. 
Daug nuotykių, daug per
gyvenimų teko patirti šiuo 
metu. Viena turiu pasaky
ti — būdamas pas partiza

nus, aš vėl pradėjau jaustis 
žmogumi. Čia iš manęs te
buvo reikalaujama vieno— 
gerai ir drąsiai kovoti su 
mano taip nekenčiamais 
vokiečiais. Manimi pasitikė
jo vyresnybė ir draugai. 
Mane visi laikė žmogumi, 
sau lygiu draugu. Partiza
nų tarpe buvo įvairių tau- 

’ tybių žmonių. Daugiausia 
' čia, Leningrado srity, žino
ma, buvo rusų, bet čia pa
sitaikydavo ir nuo vokiečių 
i pabėgusių lenkų, ir čekų, ir 
I belgų, net vienas jugosla
vas, atsimenu, pas mus bu- 

! vo.
Nupasakoti visus nuoti- 

Ikius, kovojant prieš vokie
čius partizanų būriuose — 
būtų labai ilga istorija. Mū
sų kova truko vėlybą rude
nį ir žiemą, kada mes susi
jungėm su Raudonąja Ar
mija, vejančia vokiečius nuo 
Leningrado. Gal būt, apie 
savo pergyvenimus partiza
nų tarpe papasakosiu kitą 
kartą. Susijungę su Raudo
nąja Armija, mes pakliuvo
me į nuo blokados išvaduo
tą Leningradą, o ten jau 
mes sužinojome, kur galima 
rasti savo brolių lietuvių 
daugiau. Ir, kaip matote, aš 
pas jus. Pas partizanus aš 
gerokai atsigavau, bet kas 
pabuvo vokiškoje katorgoje, 
tas negreit atgaus buvusias 
jėgas.

— Na, o dabar?
— Dabar, kaip matote, 

mūsų vyriausybė davė man 
progos pailsėti. Pailsėjęs aš 
vėl noriu įsijungti į mūsų 
tautos kovą prieš vokie
čius. Su ginklu rankoje aš 
noriu vyti vokiečius ne tik 

į iš Lietuvos. Aš noriu juos 
vyti iki Berlyno ir keršyti 
už visas mano iškentėtas 
kančias ir paniekinimą ir 
už mano mylimos tėvynės 
Tarybų Lietuvos priespau
dą ir išlietą kraują.

Atsisveikinom su mieluo
ju lietuviu ligi greito pasi
matymo.

(Šis pokalbis įvyko 1944 
m. birželio 6 d., kada mūsų 
sąjungininkų anglų ir ame
rikiečių kariuomenė išsilai
pino Šiaurės Prancūzijoje.)

Vaikam Pienas spindulyj—
Smetona kožnam gurkšny!

© Borden Co.

BORDENS HOMOGENIZED
VI TA M I N D>

"The Children's Milk'

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $----------už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas................................................................  _

Antrašas...................   „

Miestas...................................................  „..................



Ketvirtas puslapis LaiįvS—Liberty, Lithuanian Daily ' Penktadienis, Spalių 20, 1044

PHILADELPHIA, PA.
iHitlerininkai Lietuviai Rengia
si Vesti Parašus i Washington^ 

Ir Jų Kokusai
Jau senokas laikas, kaip lie

tuviški sąmokslininkai renka 
parašus nuo lietuvių ir visokių 
tautų žmonių, su kurių pagel- 
ba mano priversti prezidentą 
Rooseveltą, kad jis pripažintų 
smetonlaižius Lietuvos valdo
nais.

Jie susirinko 1201 Green St., 
Phila., Pa., pas barberiuką že
maitį ir darė planus, kaip pa
gelbėjus išrinkti republikonų 
kandidatą Dewey į preziden
tą. Bet veidmainingai jie irgi 
daro planus, kaip galėtų pa
sirodyti prezidento Roosevelto; 
“džianitoriams,” būk ir jie be-i 
sidarbuoją, kad prezidentas į 
Rooseveltas būtų išrinktas 4- 
tam terminui, kada jie nusi-l

kad Smetonuką pripažintų Lie
tuvos galva.

Vadinasi, toj stuboj jie pri
sikvietė visokių “ponų” ir darė 
planus, kad Dewey būtų iš
rinktas už prezidentą.
Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Veiklos
Spalių 15 d., įvyko LPTK 

susirinkimas, į kurį atsilankė 
skaitlinga delegacija nuo visų 
didžiųjų pašalpinių draugijų. 
Delegatus atsiuntė iš Cheste- 
rio Pašalpinio Kliubo — Gi- 
žauską. Iš Panbryzo Pašalpi
nio Kliubo — P. Puodis. 
ALDLD 141 kp. Komitetas iš
dirbo veikimo planus. Plačiai 
rinksime drapanas ir kitus 
daiktus. Iš raportų paaiški, 
kad lietuviai, nepaisant srio- 
vių, jie pasirengę teikti pagel- 
bą Lietuvos žmonėms, o ne lie-

Ant Peleliu salos kritusieji amerikieči ai laukia išvežimo Į South Sea kapinyną. 
(U.S. Coast Guard photo per Federated Pictures).

Minersville, Pa.

veš tuos parašus. Jie jau tikri, į tuviškiems naciams. Bus įsteig- 
kad prezidentas išklausys jųiti skyriai po visą miestą. Ko- 
ir nuvers dabartinę Lietuvos mitetas rengia prakalbas atei-i
tarybinę vyriausybę, jos vieton 
pasiųs smeton-nacius valdyti 
Lietuvos žmones.

Jie darė planus, kaip jie nu
veš tuos parašus į Washingto- 
ną pas prezidentą ir prašys,

nantį sekmadienį, 22 d. spalių, 
Lietuvių Tautiškoje Svetainė
je, 928 E. Moyamensing Avė., 
2-rą vai. po pietų.

Prašomi lietuviai skaitlingai 
atsilankyti. Rep.

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko savajame name, 29 
Endicott St., nors dar ne vis
kas yra pataisyta po gaisro, 
bet greitai viskas bus geriau
siai pataisyta. Gaisro apdrau
dė padengs visas pataisymo 
lėšas.

Draugijos finansinis stovis 
geras, turime virš $12,000 pi
nigais ir karo bonusais $5,- 
000, turime savo namą ir pui
kų piknikams Olympia Par
ką, kuriam lygaus neturi kitos 
kolonijos. Mūsų parkas gerai 
verčiasi, turi pinigų $1,400 ir 
$700 skolos atmokėjo gaspa- 
doriaujant J. J. Bakšiui

Uždarymo parko reikale 
rengiame vakarienę, spalių 29 
d., kur tikimasi padaryti par
kui pelno. Drg. Sukackienė 
yra vakarienės vedėja. Ji ga
vo daug gerų pagelbininkių, o 
kada tik ji rengia, tai ir va
karienė būna skani ir pelno 
lieka. Tikietas tiktai $1.50, 
tai, kaip šiais laikais, tai labai 
pigiai. Gaspadorius, J. J. Bak
šys pažadėjo svečiams užfun- 
dyti 3 bonkas stiprios ir ba- 
varsko. Dalyvaus Frank Nei- 
vis, kuris palinksmins svečius. 
Bus ir gerų kalbėtojų. Todėl 
būkite visi worcesterieciai ir 
apylinkės lietuviai.

Sekantis Draugijos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 d. Bus 
nominacijos į valdybą. Reikia 
nominuoti tinkamus ir pažan
gius žmones, kurie gerai rū
pinsis pažangių reikalais, nes 
Draugija yra pažangi.

Gyvuoja Aido Choras, kuris 
laiko pamokas mūsų name. 
Draugija nutarė nuo choro nie
ko neimti už pamokas. Drau
gija šimtus dolerių yra paau
kavus Raudonajam Kryžiui, 
Russian War Relief, Lietuvos 
žmonių pagalbai ir kitiems 
svarbiems reikalams ir tai at
sitiko tik todėl, kad veikli iš 
progresyvių valdyba. Draugija 
turi apie 500 narių, tai didelis 
būrys.

Dienraščio Laisvės vajinin- 
kais yra J. J. Bakšys ir J. Lu
kas. Drg. J. J. Bakšys mūsų 
draugijoj jau yra sekretorium 
.per 15 metų, kuris gerai dirba 
Draugijai, šiemet turime mes 
jį paremti, kad Laisvės vajuje 
Worcesteris laimėtų pirmą do
vaną.

Mirė mūsų Draugijos narys 
Kazys Rubacauskas. Tai buvo 
veiklus žmogus ir geras Drau
gijos patrijotas. Daug kartų 
prisidėjo prie parko padabina
mo. Sirgo pusėtinai ilgai. Pali
ko nuliūdime žmoną, vaikų ne
turėjo. Lai būna jam lengva 
šios šalies žemelė, o jo žmo
nai reiškiame užuojautą.

Skaudi nelaimė patiko Vy
tautą Kregzdį, sūnų Draugijos 
nario Kazimiero Kregzdžio.

j Vytautas tarnavo aviacijoj, jis 
kovojo Ramiajame Didjūryje 
prieš japonus, daug priešų nu
dėjo ir parvažiavo namo. 
Skrendant lėktuvu įvyko ne
laimė ir visi jie žuvo, jų tarpe 
ir Vytautas. Jo kūnas buvo 
parvežtas pas tėvus palaidoji
mui. Grabas buvo uždarytas. 
Didį širdies skausmą turėjo 
motina, tėvas ir seserys. Gaila 
jaunuolio! Reiškiame jo tėvam 
ir sesutėm gilią užuojautą.

Kalvis.

raitis, K. Menčinskas, L. Bur- 
nis, Mrs. Brazinskienė, F. 
Klem, P. Rimkus, G. Bendix, 
J. Mikalauskas, S. Balsat ir J. 
Daujotas.

Po 50c.: P. Baltrušaitis ir L. 
Bukauskas.-

Po 25c: M. Mikalauskienė, 
O. Baltrušaitienė ir W. Mila
šius. Smulkiais ir vėliau atėju
sių į prakalbas aukų viso su
rinkta $20.35. Vietinių išlaidų 
$6.35. Pruseikai kelionei, $4. 
Viso išlaidų $10.35. Vilnies 
paramai liko $10.

Korespondentas.

. . ... ......... ..

East St. Louis, 111.
8-d. spalių tapo surengtos 

prakalbos drg. L. Pruseikai. 
Seniai buvo mūsų kolonijoj 
drg. Pruseika. Ačiū LDS 9-to 
apskričib pasidarbavimui ir 
mūsų LDS 92 kp. turėjo pro
gą surengti.

Laike drg. Pruseikos prakal
bų labai negeistinas įvykis įvy
ko, nes tą pačią dieną ir tuo 
pat laiku mūsų kunigėlis su
rengė kokį tai šurum-burum, 
žemutinėj svetainėj.

Daugelis patikėjo kunigėlio 
agitacijai, kad bus iš Chica- 
gos geriausia grupė artistų ir 
duos programą. Iš apylinkės 
gana daug sutraukė į savo 
programą, bet publika nusivy
lė, jie nieko naujo neparodė. 
Lietuviai tuos pačius šokius 
tankiai mato vietinės parapi
jos mokyklos mergaites šo
kant.

Mūsų kunigėlis yra paspru
kęs iš Lietuvos, kuomet Lie
tuvoje įsisteigė tarybų val
džia. Jis dabar sušilęs veikia, 
kad pakenkus pažangiam vei
kimui. Jo pageidavimas, kad 
Lietuva būtų kaip buvo, smeto
ninė ir, dagirdęs, kad drg. L. 
Pruseika bus su prakalbomis, 
nutarė pakenkti prakalboms 
ir surengė pramogą, nes bijo, 
kad lietuviai Lietuvos padėties 
nepatirtų ir nepamatytų ku
nigėlio smetoninį veidą.

Pasibaigus programai, pu
blika nesiskirstė, bet keli iš 
parengimo atėjo į prakalbas. 
Paklausti, ką publika veikia, 
atsakė: “Kunigas tamposi ant 
estrados.” Aišku, kunigėlis 
tiksliai, kiek galėdamas, tam- 

I pėsi, kad tik sulaikius nuo 
'prakalbų.

Prakalbos pavyko vidutiniš
kai ir kurie atsilankė į pra
kalbas, tapo patenkinti, nes 
sužinojo, kokią šlykščią fašis
tinę propagandą varo kitų 
sriovių. laikraščiai. Tik Vilnis 
ir Laisvė teisingai žinias sutei
kia ir Lietuvos klausime. Taip
gi stoja už prezidento Roose- 
velto išrinkimą.

Aukos tapo renkamos Vil
nies paramai. Sekanti aukavo:

Adomas Kupstas 2 dol.
Po 1 dol.: Adomas Peta-

Greitai reikės visiems bal
suoti. Už kelių savaičių įvyks 
prezidento, senatorių ir kon- 
gresmanų rinkimai. Man pri
sieina pasikalbėti su įvairių 
tautų ir sriovių žmonėmis apie 
karą ir prezidentinius rinki
mus. Gaila daugelio žmonių, 
kurie greitai praeitį pamiršta, 
kas buvo prie Hooverio ir ne- 
dakainuoja, kiek gyvenimas 
pagerėjo prie prezidento Roo- 
sevelto. Bet, nepaisant didelių 
atsiekimų prie Roosevelto, vis 
yra tokių, kurie rengiasi bal
suoti už Dewey.

Jeigu visi matytų gerus dar
bus prezidento Rooševelto, jo 
administracijos ir pažangių 
demokratų, kurie išgelbėjo mi- 
lionus žmonių nuo bado, tin
kamai veda karą prie laimėji
mo, įvesta bedarbių pagalba 
ir senolių pensija, jeigu tai pa
lygintų su tais laikais, kas bu
vo prie republikonų, prie Hoo
verio, tai visi balsuotų už Roo
seveltą. Atminkime, kaip ban
kai bankrutavo, kaip dingo 
žmonių taupiniai! Tada daug 
darbo žmonių neteko viso gy
venimo per sunkų darbą savo 
taupinių senatvei!

Ir kada prie Roosevelto tiek 
daug gero atsiekta, tai kodėl 
dar kaip kurie mano balsuoti 
už kitą? Ar jau atsibodo ge
riau gyventi, ar vėl norime nuo 
republikonų gauti bado, šal
čio ir vargo tvarką?

Pamenate, kaip prie repu
blikonų buvo puolamos unijos, 
mušami darbininkai, net buvu
sieji kareiviai, gi prie Roose- 
velto administracijos darbinin
kai turi teisę organizuotis, pa
sirinkti uniją. Tiesa, tai ne vie
nas Rooseveltas padare, to rei
kalavo masės, bet jeigu būtų 
buvęs tokis Hooveris, ar De
wey jo vietoj, tai kažin kaip 
būtų buvę. Tai kodėl darbi
ninkai turėtų balsuoti už De
wey, kuris dar nieko gero ne
padarė? Kodėl sekti stambius 
kapitalistus, kurie nenori Roo
sevelto ? Kodėl sekti Vokieti
jos fašistus, kurie bijo Roose
velto išrinkimo, o nori, kad 
būtų išrinktas Dewey? Nejau
gi me^j negalime suprasti, kad 
Vokietijos fašistai nori ne 
mums,, gero žmogaus, bet to
kio, Įjūris jų “pasigailėtų” ?

Pagalvokime! Nedarykime 
klaidos.! Neatiduokime balsus 
už s^vo priešus! Balsuokime 
už Rooseveltą ir jo palaikyto
jus! J, Wizbar.

Quincy, Mass.
Laivų Budavotojų Streikas 

Užsibaigė Sėkmingai
Spalių 12 d., po 9 vai. ry

to, tai yra, po trijų dienų 
streikavimo, apie 8,000 Beth
lehem Steel Co. darbininkų, 
sugrįžo prie darbo.

Streikas buvo reikšmingas, 
kuomet keturi skyriai šimtu 
nuošimčių išėjo ant streiko, ant 
rytojaus kiti du skyriai prisi
dėjo, tai esantiems skyriams 
darbo tuojau nebuvo. S. V. 
Laivyno vyriausybė skubiai at
kreipė domę į streiko paliestą 
produkciją, tuojau Valstijos 
Darbo Komisijonierius James 
T. Moriarty pribuvo iš Bosto
no. •> 1

Spalių 11d. kalbėjo su strei
kierių komisija ir kompanijos 
bosais, spalių 12 d. komisijo- 
niorius kalbėjo į bendrą kelių 
tūkstančių būrį streikierių, už
tikrindamas ūmai veikti, kad j 
darbininkų reikalavimai būtų 
patenkinti. Atkarto tinai ape-

liavo į streikierius, kad tuo- 
jaus grįžtų prie darbo. Taipgi 
pripažino išrinktą streikierių 
komisiją dėl visų tolimesnių 
pasitarimų su bosais.

Čia darbdaviai lekciją ga
vo, kuomet taip vieningai kiek
vienas darbininkas momenta
liai padėjo savo įrankius ir 
pasitraukė nuo varstoto, nuo 
mašinos ir paprastas šlavikas, 
ir geriausias mechanikas. Sy
kiu išmaršavo ant streiko ir 
darbininkų vienybė laimėjo. 
Todėl į trumpą laiką sėkmin
gai streikas užsibaigė.

Sheet Metal Worker.

Jau penktas mėnesis, kaip 
mirė mano gyvenimo draugas 
Juozas Ramanauskas ir nuo to 
laiko iš Minersvillės niekas ne
parašė apie įvykius, nors jų 
čia buvo. Taipgi, apie Juozo 
laidotuves daugelis vis dar 
kalbasi, vieni vienaip, kiti ki
taip. Tūli net pasakoja, būk 
karstą laidotuvių direktorius 
pasiėmė atgal, o sudegino tik 
Juozo palaikus, žinoma, tai 
tuščios pasakos. Krematorijoj 
viskas sudeginta, ir Juozo pa
laikai, ir karstas. Krematorija 
taip įtaisyta, kad karsto pele
nai atsiskiria, o kaulų supilami 
į tam tikrą patalpą.

Tuojau po laidotuvių aš nu
važiavau į krematorija, parin
kau ten sienoj urną (patalpė
lę) dėl dviejų ir ten patalpin
ta Juozo pelenai, o kada aš 
numirsiu, mano palaikai bus 
sudeginti, tai ir mano pelenai 
bus ten greta pastatyta krema- 
torijos sienoje.

Krematorija yra įrengta 
1940 metais, ji vadinasi Char
les Evans krematorija; aplin
kui dideli kapai. Urna yra su

durelėmis ir ant jų užrašytas 
vardas: “Joseph Ramanaus
kas,” padėta data, kada jis gi
mė ir mirė, ir mano vardas ir 
kada gimiau.

Man atrodo, kad tinkamiau
sias pasilaidojimas, tai krema
torijoj — sudeginant žmogaus 
palaikus. Bet pas mus, Miners- 
villėj, krematorijos nėra. Juo
zo palaikai buvo nuvežti į 
Readingą. Tai žmonės, kurie 
niekados nematė, kaip krema
torijoj laidojasi, neturi teisin
go supratimo, tai kalba ir da
ro visokias išvadas, neatitinka
mas tiesai.

Taigi, kurie būsite kada 
Readinge, tai galite užeiti į 
Charles Evans Cemetery, ten 
galite nueiti į krematorija ir 
pasižiūrėti, kaip ten dalykai 
sutvarkyta. Galite pasakyti, 
kad norite matyti, kur palai
dotas “Joseph Ramanauskas,” 
tai jums parodys. Gali kiek
vienas užeiti į krematorija, 
durys atdaroj iki 5 vai. vaka
ro ir ten yra žmogus.

Gyvenu viena, nuobodus gy
venimas.

Mrs. Joseph Ramanauskienė.

Nėr to namo, kur nebūtų 
amo.

0

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINS)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

H------------------------------------------ra

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

(į------------- J-------------------—m

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\ sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

i dydžio, kokio pa- 
7 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.

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

■ ■ ■ i IM. I > II >«b»<i I ■ r ■■ I I I ini > , >*» »Ji

J. GARŠVA
• GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I Išbalsamuoja ir laidoja ant j
’ visokių kapinių I
’ VELTUI ŠERMENINĖ * 
i (KOPLYČIA) *
| Parsamdo automobilius ir ka- 
I rietas veselijom, krikštynom | 
| ir kitkam. |

231 BEDFORD AVENUE
į BROOKLYN
I Telephone: EVergreen 8-9770 |

n —n —r —n —n—,^, — I, — , — i, —

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

■0

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

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. 

.......... .... ...............    .=2

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akimis kada reikalingi

/**^fW**^ (Mes esame darę regėji 
w *$'*^*11 mo pataisymus viršaus 

500 daktarų ir kitokių 
Xfc. profesijų žmonėms, taip-

V gi jų šeimoms ir jų pa
eii J antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

3 NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GREEN STAR BAR & GRILL

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

4* $
PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
*$**$?*&*

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

V

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y<
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki 
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

T niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —- 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M - 2 P M

LAIDOTUVIŲ g 
DIREKTORIUS į

Liūdesio valandoj kreijp- 
kites prie manęs dieną ? 
ar naktį, greit suteiksi- t 
me modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- «: 
sų šermininė. Mūsų pa- «: 
tarnavimu ir kainomis E 
būsite patenkinti. E

★ E
1113 Mt. Vernon St I 

PHILADELPHIA, PA. i
Telefonas Poplar 4110 E

...............m .v.
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& Lietuvos Komisija Atra
do, Jog Naciai Nužudė 
Kaune Virš 100,000

o

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
papurtė galvą, kad, girdi, 
jis nenorįs valgyti.

— Kam tu meluoji, šeš
ke! — sušuko komendantas 
ir drožė jam buože.

Paskui jis priėjo prie ma
nęs su tuo pačiu klausimu. 
Aš nieko neatsakiau.

— Kodėl tu neatsakai?— 
suspiegė komendantas ir 
smogė man buože. Tas vo- 
kietys komendantas kas
dien taip darydavo.

Verlešio kaimo gyvento
jai, J. Giedrys, J. Gutaus- 
kis ir B. Jukazaitis, sakė, 
jog vokiečiai paėmė belais
vius, kurie buvo taip silpni, 
kad nepajėgė pastovėti; su
metė juos į duobę ir gyvus 
palaidojo.

NUŽUDYTŲ KAPAI
Tyrinėjimų komisija su

rado ties šeštuoju fortu 13 
kapų po 25 metrus ilgio ir 
2 metrus pločio, 5 kapus po 
12 metrų ilgio ir 2 metrus 
pločio ir vieną kapą 15 met
rų ilgio ir 5 metrų pločio. 
Atkasus šiuos kapus, pasi
rodė, kad jie yra 3-jų ar 4- 
rių metrų gilumo. (Metras 
yra trim coliais ir trečda
liu ilgesnis už jardą.)

Po to, kai 10,000 karo be
laisvių buvo išžudyta sto
vykloje arti lėktuvų aikš
tės, vokiečiai atgabeno ten 
apie 1,500 vyrų, moterų ir 
vaikų.
Marino Vaikus, Nuleisdami 

Kraują
Vietiniai gyventojai sa

ko, kad vaikai tarp 6 ir 12 
metų amžiaus paskui buvo 
išvaryti iš stovyklos. Vo
kiečiai paėmė vaikų krau
ją perleisti sužeistiems sa
vo kareiviams. Ant sienų 
liko vaikų tėvų užrašai: 
“Tegu visas pasaulis žino, 
kaip žvėriškai vokiečiai nu
žudė mūsų vaikus! Atker
šykite už mus! Pasaulio 
moterys, atsiminkite šias • 
nedorybes, padarytas 20- 
me šimtmetyje! Atsiminkit 
nekaltus mūsų kūdikius!”

Visi vyrai ir moterys, ku
rie buvo dar likę pirm vo
kiečiams pasitraukiant, ta
po suvaryti į laivus. Laivų 
durys ir langai buvo lento
mis apkalti, ir laivai visais 
garais nuplaukė Nemunu įl 
vakarus.

BUDELIŲ VARDAI
Pasaulis turi žinoti var-. 

dus tų, kurie atliko tokius 
kriminalius darbus. Jie yra: 
Lenzen, Vokietijos komisa

FEMS (Friends of Enlisted Men in Service) Sperry 
Gyroscope Co., darbininkės, Brooklyne, supakuoja pun
delius tarnaujantiems kariškose jėgose broliams unijis- 
tams. United Electrical, Radio and Machine Workers 
Unijos Lokalas 450 turi išleidęs tokių brolelių 1,500 ir 
jie visi gaus kalėdines dovanas dėka toms darbščioms 
CIO seselėms ir visiems unijistams. Pinigai buvo sukelti 
savaitinėmis rinkliavomis šapoje ir pramogomis. (Fed
erated Pictures).

ras Kauno apskričiui; pul
kininkas Kraemer, rinkti
nės nacių gvardijos SS ko
misaras Kauno miestui; 
Fuchs, vadas Gestapo žan
darų Kaune; Eger, Gestapo 
galva Baltijos valstybėse; 
pulkininkas Dekke, stovyk
lų komendantas Lietuvoje; 
generolas majoras Wening, 
pulkininkas Įeit. Zieber (i- 
ki 1942 m.) ir pulkininkas 
Bergardt (po 1942 m.), ko
mendantas Stalag, ir jų pa
dėjėjai: kapitonas Heine
mann ir majoras Stimacher, 
kap. Brenzing; leitenantas 
Zing, galva šeštojo forto; 
Razna, Schmitzs ir Kiteli, 
Gestapo policijos pareigū
nai ; Pilgran, Firger ir 
Pitsch, SS kariuomenės un- 
teroficieriai ir daugelis ki
tų, kurių vardai dar nepa
tikrinti.

Tie žmogžudžiai užsipel
no bausmės pagal tarptau
tinius ir žmoniškumo įsta
tymus, kuriuos diktuoja pa
saulio sąžinė.

Kartą buvusi vergė, 
šimtametė Mrs. Alice Lo
ve, losangelietė, registruo
jasi, kad galėtų balsuoti. 
Tai bus jos pirmasis bal
savimas. Mrs. Love buvo 
gimusi verge ant Missou
ri plantacijos. Ji dar atsi
mena didį negrų džiaugs
mą dėl prezidento Lincol- 
no paskelbtos negrų išlais
vinimo proklamacijos. Se
nutė mano, kad preziden
tas Rooseveltas eina did
žiojo Lincolno pėdomis, 
tad ji nusprendė apgalė
ti visas kliūtis, kad galė
tų balsuoti už Roosevel- 
tą (Federated Pictures).

Su melu svietą pereisi, 
bet atgal negrįši.

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
BERNIUKAI & 
MERGAITĖS

Patyrimas Nereikalingas
SANDELIO RŪME DARBAS 

5 Dienų Savaitė.
VIRŠLAIKIAI

McKesson & Robbins, Ine.
464 Liberty Avė.

(Kamp. Bradford St.) 
Brooklyn.

(247)

BERGDORF GOODMAN
Turi Darbų

Patyrusioms Moteriškų Kepurių 
Kopyjuoto jiems

Patyrusioms Plunksnų Darbininkams
Patyrusioms Suknelių

Siuvėjams
Pataisymų Siuvėjams
Sandėlio Merginoms

Pasiuntimui Merginoms
Išnešiojimui Berniukams

Kreipkitės ant 5-tų lubų į 
Personnel Ofisą

BERGDORF GOODMAN
5th Avenue prie 58th Street.

(217)

K RIS L AT
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

turės atsistoti prieš Lietuvos 
liaudį ir atlikti išpažintį iš “vi
so gyvenimo.” Kurių prasikal
timai bus įrodyti, tie bus nu
bausti.

Kur tada dės akis Ame
rikos klerikalai ir menševikai, 
kurie šitiems pabėgėliams siun
čia tūkstančius dolerių iš Ben
drojo Fondo?

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-to Apskr. metinė kon

ferencija įvyks spalių 22 d., 10:30 
vai. ryto, 376 Broadway. Ateinan
čiais metais sukanka 30 m. gyvavi
mo mūsų ALDLD. Centras prašo 
visų narių, kuopų ii’ apskričių ko
mitetų tnojaus svarstyti, daryti 
planus kaip sėkmingiau pravesti 
šias sukaktuves. Kuo skaitlingiau 
mūsų konferencija bus, tuo geriau 
bus svarstyti šį klausimą bei kitus 
klausimu, kurie iškils.—7-to Apskr. 
Sckr. (247-248)

HARTFORD, CONN.
Metinis Koncertas. Rengia Liet. 

Am. Piliečių Kliubas, paminėjimui 
4-rių metų nuo įsigijimo savo na
mo. Sekmadienį, spalių 22 d.,, 2:30 
v. v., 227 Lawrence St. įžanga 75c. 
Vaikučiams nuo 10 iki 14 m. am
žiaus 25c. Šokiams gros Ray Henry 
ir jo orkestrą iš 11 muzikantų. Bus 
valgių ir gėrimų. Programoj daly
vaus Stulginskų šeima iš Water
bury, 3 Merginos — Trio Imperial, 
Bertha Cady, cellistė, Adeline Rus
sell, pianistė ir muzikos mokytoja 
Bronė Rasims, smuikininkė, ji 
taipgi dainuos solo. Duetą sudainuos 
sesutės Jennie ir Irene Sellock, 
akompanuos Frank Pakenas. Kvie
čiame visus dalyvauti.

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 21 d., 8 v. v., 735 Fair

mount Ave. įvyks labai svarbus su
sirinkimas visų Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir kitų pažangių organi
zacijų narių susirinkimas. Bus ap
tarta labai svarbūs reikalai. Daly
vaus D. M. Šolomskas, ALDLD Cen
tro Komiteto sekretorius. Visi ir 
visos dalyvaukite. — A. J. Smitas.

(246-247)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 22 d., 2 vai. dieną pas drau
gę O. Šembcrienę, 15 Front St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti susirinki
me. — Sckr. (246-247)

MONTELLO, MASS.
Birūtos Pašalpinė Draugija ren

gia turkių vakarienę, spalių 21 d., 
LTN salėje, 8 Vine St. Nariams pri
verstinas tikietas. Pradžia 7 v. v. 
Įžanga $1.20. Kviečia Rengėjai.

(246-247)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMA

Našlė turi parduoti 90 akrų pieni
nių produktų farmą arti Binghamto- 
no. Geros pieningos karvės, 2 ar
kliai, kiaulės, farmos įrankiai ir 
tarminiai augalai. Naujas cementi
nis basementas barnėje, geras na
mas. Yra miškas, kur auga sienojai. 
Rašykite į ROY C. SHADDUCK, 
30 James Street, Binghamton, N. Y.

(246-251)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Temykite Šių Punktų 
Kada Jūs Jieškote 

Darbo 
1—UŽTIKRINIMO 

SKAMBIŲ POKARINIŲ PROGŲ 
2—PAKILIMO 

•SISTEMATIŠKO PAAUKŠTINIMO 
3—DARBO SĄLYGŲ 
MODERNINIŲ IR SAUGIŲ 
4—GEROS ALGOS 

GEROS MOKESTIES PRADŽIOJE 
SISTEMATIŠKI ALGOS PAKĖLIMAI 

JŪS RASITE TAS PROGAS
Pas

General Cable Corp. 
Avenue A ir First Street 

Bayonne, N. J.
DABAR YRA DARBAI

MAŠINŲ OPERATORIAMS 
PAGELBININKAM PAPRASTIEM DARBININKAM

Kreipkitės į Employment Ofisą Nuo Pirmadienio Iki Penktadienio, 
8 A.M. Iki 5 P.M. Atsineškite Pilietybes Liudijimą ir Paliuosavimo Statcmentą.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

PAGELBINIAM DARBUI 

Nuolatinis Darbas 
Apskritus Metus

80c PRADŽIAI 
85c IŠSIMOKINUS.

Linksmos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Ištisą Dieną.

ANTIPYROS CO. 
1175 Manhattan Avenue 

Brooklyn.
Vernon-Jackson Stotis—-IRT Subvc 

Greenpoint Avė. Stotis—8th Ave. Subvc

(251)

KEPĖJŲ PAGELBININKAS
Dieninis Darbas

Nuolat.

F. W. WOOLWORTH
1411 ST. NICHOLAS AVE.

(181st Street) N.Y.C. 
________________________________________ (217)

REIKIA APVALYTOJŲ
VALANDOS 1 IKI 10 

KASDIEN
Nuolat.

48 VALANDŲ SAVAITĖ
F. W. WOOLWORTH

1411 ST. NICHOLAS AVE.
(181st Street) N.Y.C.

(217)

MOULDERIAI
Aluminum Foundrėje
Prie Smulkių Užsakymų 

56 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės Prisirengę Dirbti 
2 Lietuviai Foremanai.

EASTERN CASTING CORP.
542 West 27th St., N.Y.C. 

________________________________________ (248)

VYRAI (10)
Reikia dirbti išdalinimų įstaigoje. 

Patyrimas Nereikalingas.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Pukiausia Proga Pakilimam.

DAVID SMITH STEEL CO.
234 46TH ST., BROOKLYN.

(248)

BERNIUKAI
ABELNAI PAGELBININKAI. IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTS. 5 DIENOS.
HELEN HARPER, 1372 BROADWAY. 

________________________________________ (248)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM
DARBININKAM

IR
įTROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TII & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(248)

VYRAI 18—45 
Išsiuntimą ir sandėlio darbai.

40 VALANDŲ, 5 .DIENOS. Pakilimai.
ELIAS SAYOUR & CO., 31 E. 31st St. 

(9-tos Lubos).
 •(248)

REIKIA TUOJAU
KELETO VYRŲ
FABRIKO DARBUI 
BŪTINA PRAMONE

GERA PRADŽIAI ALGA
Puikūs Pokariniai Prospektai

PANTASOTE LEATHER CO.
26 JEFFERSON ST., PASSAIC, N. J.
REIKALAUJAM ASMENS PALIŪDIJIMO

(252)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas. Daug viršlaikių. 

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
UTILITY WARES, 227 W. 17th St., N.Y.C.

(247)

' > > i ' . ■ I

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
SIETAMS.

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 & RIIAWN STREET, 

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(252)

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)

VYRAI
Su šiek-Tiek Patyrimo
Pjaustymui odos gaminiam 

ir darbas prie stalo.
NUOLATINIS DARBAS

SPALDO PHOTO FRAME CO.
81 WASHINGTON ST.
(Arti Rector St.) N. Y.

(247)

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.
(251)

LYDYTOJAI
VYRAI PRIE METALO

UŽBAIGĖJAI
Patyrę prie trekų viršų. Nuolatinis darbas.

Aukšta alga.
POKARINĖ PROGA

HUBER WAGON WORKS
5-42 — 47TH AVE.

L. I. CITY, N. Y.
‘(251)

BERNIUKAI
IŠSIUNTIMŲ DEPARTM ENTAS. 5 DIENŲ

SAVAITĖ. NĖRA SIUNTINĖJIMŲ 
YALE MILITARY SHIRT CO.. 

1239 BROADWAY.
(247)

DĖŽIŲ DARYTOJAI (Medinių) 
Pjaustytojai, Medžio Kilnotojai. Nuolat.

Viršlaikiai, jei pageidaujama.
WOOD PACKING BOX CO.,
870 Johnson Ave., Brooklyn.

STagg 2-7150.
 (248)

ABELNAI FABRIKO 
DARBININKAI

Nelavintl Mašinų Operatoriai 
Materialų Kraustytojai 

Taipgi Yra Vietų 
ELEKTRIKAMS 
MAŠINISTAMS

IR KITIEMS AMATNINKAMS
Pokariniai Darbai Užtikrinti

Nėra Rekonversijos Problemos 
Prisilaiko WMC Taisyklių

HATFIELD WIRE & CABLE CO. 
487 Hillside Ave., Hillside, N. J.

(251)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat

FABRIKO IR KIEMO DARBAS
THE EGYPTIAN LACQUER 

MFG. CO.
Jacobus Avenue, So. Kearny, N. J.

(No. 1 ar No. 108 Bušu nuo Jersey City) 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(253)

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)

REIKIA—VYRŲ. Kišenių siuvėjų—(vieno ar 
tymo). Nuolatinis darbas apskritus metus prie 
vyriškų jackets. Gera mokestis, darbas nuo 
kavalkų. Važiuokite 54 Devine ar 32 So. 
Orange Ave. busais nuo Penn. Stoties, išlip

kite ant High Street. Kreipkitės tuojaus.
MILTON TAILORING CO.,

411 HIGH STREET, NEWARK, N. J.
(247)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

California Pie & Baking Co.
300 DOUGLASS ST. (Arti 4th Ave.) 

BROOKLYN. (247)

VILGYTOJAII ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI

BONAI

Nuolat, Apmokamos Vakacijos 
LINKSMOS APLINKYBĖS

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

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41&T AVE.,

• LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

- (X)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ •
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
KREIPKITĖS 6 P. M.

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
(250)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PARDAVĖJOS IR STALŲ 
PATARNAUTOJOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Valandos Sulyg Jūsų Patogumo

PUIKIAUSIOS ALGOS PRADŽIAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

AMŽIAUS 16 IKI 60.
Ideališkos darbo valandos šeimininkėms.

Tipai. Nemokamai valgis ir uniformos 
stalų patarnautojoms.

F. W. WOOLWORTH CO.
34 W. 14th St., N.Y.C.

 (252)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas fabriko darbas. 5 dienų savaitė. 

Patyrimas Nereikalingas.
B. OSHRIN & BRO.,

390 WEST BROADWAY. WALKER 5-4461.
(247)

MERGINOS
Lengvas sustatymas muzikalių instrumentų.

GERA ALGA. PAKILIMAI
FRED GRETSCH

60 BROADWAY, BROOKLYN.

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Prie Sportiškų Drabužių
W.M.C Taisyklės Prisilaikoma

Groblue Sportswear Co.
158 SUMMIT STREET 

NEWARK, N. J. 
TELEPHONE MARKET 2-6086 
________________________ (247)

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.(248)

MERGINOS--MOTERYS
18 IKI 35

Patyrimas Nereikalingas 
LANKSTYTI ŠVARIAS PALUKES 

Linksmos Darbo Sąlygos 
NEMOKAMAI PIENAS IR KAVA
$23 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

GALI UŽDIRBTI $35 Į SA
VAITĘ AR DAUGIAU 

TRUMPU LAIKU

General Diaper Service 
79-55 ALBION ST. 

ELMHURST, L. L 
Elmhurst Ave. Stotis Ind. Subve

(249)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KREISLERIS SAMDO VĖL!
MERGINOS—MOTERYS

17 IKI 35 
FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

Jacques Kreisler Mfg. Corp.
9015 Bergenline Ave., North Bergen, N. J. 

Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas.
________________________________________ (249)

VALYTOJOS
MOTERYS
VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ 

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS Į ROOM 503
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

.(249)

MOTERYS
REIKALINGOS TUOJAU 

FABRIKO DARBUI 
DĖL ARMIJOS

GERA ALGA 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

B. I. L FOOD PRODUCTS
416 WEST 14th St., N.YC.

(249)

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas.

Linksma. NUOLAT.
DALIAI IR PILNAM LAIKUI. 

50c I VALANDĄ PRADŽIAI 
PAKĖLIMAI PO MĖNESIO LAIKO. 

Dieniniai Ar Naktiniai Šiftai.
THE CLEVELAND CONTAINER CO.

601 W. 26th St., N. Y. C.
(253)

REIKIA MERGINŲ 
FABRIKO DARBAS, GERA ALGA 

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ 

MECHANICAL MIRROR 
316 E. 65TH ST. (ANT TREČIŲ LUBŲ)

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS 

173 Hudson St., N.Y.C. 
(248)

PATAISYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE BALTINIAIS 

APTARNAVIMŲ 
5 DIENŲ SAVAITE $28 

PREMIER ESSEX LINEN 
SERVICE 

410 EAST 34TH ST. 
_______________________________

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)

MERGINOS ir MOTERYS
Fabriko darbui

NUOLAT. 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
50c I VALANDA

SPALDO PHOTO FRAME CO. 
81 WASHINGTON ST. 
(Arti Rector St.) N. Y.

________________________________________(247)

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 Are. 
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USES paliuosavimą ir
būti U.S. Piliete. (248)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, 60c PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

MOHAWK MIRROR
281 MAUJER ST.

BROOKLYN, N. Y.
(250)

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 50

Lengvas, Švarus Fabriko Darbas 
GERA ALGA 
APMOKAMOS 

VAKACIJOS—BONAI
Uniformos Suteikiama Nemokamai

PROGA PAKILIMAM.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE.

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)
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Prez. Rooseveltas Lankysis 
New Yorke Šeštadienį

Prezidentas Rooseveltas šį 
šeštadienį, spalių 21-mą, lan
kysis New Yorke. Jo sustoji
mui numatyta keli svarbūs 
punktai:

Ryto 10:30 valandą prezi-

Prezidentas Rooseveltas

dentas kalbės Ebbets Fielde, 
Brooklyne, kur rengiama di
džiulis masinis mitingas už iš 
naujo išrinkimą senatoriaus 
Robert F. Wagner. Ebbets 
Field (sporto stadiumas) ran
dasi visai netoli Prospect Park.

Mitingas yra rengiamas Biz
nierių už Wagnerj Komiteto. 
Tikimasi apie 40,000 publikos. 
Darbo Partija irgi remia mi
tingą.

Kupinoj veiksmų dienoj, 
kaip paskelbė nacionalis de
mokratų kampanijos vedėjas 
Robert E. Hannegan, numa
tyta dar šie Roosevelto žygiai:

Inspekcijos turą mašinomis 
per Queens ir Bronx, apsilan
kymas Fort Schuyler, kuris 
yra dalimi Hunter Kolegijoj 
esamo WAVES lavinimo cen- 
thor-tTis) ten grįžti per Harlem 
ir Manhattan drabužių indus
trijos distriktą ant 7th Avė.

Brooklyne, apart Ebbets 
Field, numatoma, kad prezi-

Geriau Pasidarykite 
Testamentą Jauni

Panelė Josephine Lachat 
pirm mirdama padarė testa
mentą. Jame užrašė savo pa
liekamą turtą viršininkui vieš
bučio, kuriame prieš mirtį gy
veno.

Jeigu jos palikimo būtų bu
vęs šimtelis kitas, nebūtų iš ko 
mokėti advokatams, gal nie
kas būtų ir nepaisę. Bet jos 
turtelio likę vertės apie $80,- 
000. Tad testamentas užpro
testuota, dalykas atsidūrė teis
me.

Kadangi p-lė Lachat gyve
no jau nebe jaunystės dienas, 
turėjus 93 metus, tad teisme 
nustatyta, kad jinai nežinojus, 
ką darius. O tas, kuriam užra
šyta palikimas, Clyde Lim
baugh, manadžerio padėjėjas 
viešbutyje Alexandria, 250 W. 
103 St., New Yorke, įtartas 
pavartojęs neleistinus būdus į 
ją paveikti, kad gauti paliki
mą.

Galima daleisti, jog 93 me
tų amžiaus asmuo galėjo būti 
praradęs dalį savo logikos. Ta
čiau taip pat galima daleisti, 
kad buvo ir nepraradęs logi
kos. Ne visi praranda. To as
mens artimiausiu galėjo būti 
tas pats asmuo per daugelį 
metų, tik to neturint iš anks
to testamente įrašius, nieko ne
įtikinsi. Įrašius tik prieš pat 
mirtį, ligos suimtiems arba la
bai gilios senatvės sulaukus, 
bile kas, bile kada gali teis
mo keliu apversti mirusiojo 
valią aukštyn kojomis. Gali 
bandyti įrodyti, kad ligonis 
karštyje kliedėjo arba dėl nu
genimo nebežinojo, ką daro. 
Viso amžiaus taupmenys gali 
tekti tam ar tiems, kuriuos gy
vu būdamas skaitytum never
tais net akmens. O tie, ku
riuos mylėjai, gali būti paneig
ti.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Išgirskite Visų Sriovių 
Nuomones apie Rinkimus

dentas lankysis Navy Yarde ir 
gal dar kai kuriose vietose.

Vakaro 9 vai. kalbės Wal
dorf-Astoria viešbutyje ir ši 
kalba bus perduodama per ra
dijo visam kraštui.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, kaip kiekvienais rin
kimais, taip ir šiemet, stengia
si atlikti savo pilietinę parei
gą. Jis nori supažindinti savo 
tautiečius su svarbiais klausi-

Rojaus Mizaros Pager
bimui Bankietas

Dar prieš du metu Laisvės 
bendrovės direktoriatas buvo 
nutaręs suruošti bankietą pa
gerbimui dienraščio Laisvės 
vyriausio redaktoriaus Rojaus 
Mizaros sukaktim 25 metų jo 
literatinio darbo. Bet jubilė- 
jantas, išgirdęs apie tokį tari
mą, prašė tą reikalą atidėti po 
karo. Jo nuomone, karo metu, 
reikia rūpintis svarbesniais da
lykais, negu šis.

ROJUS MIZARA

Taigi, Laisvės direktoriato 
komisija, kurioje ir aš pats 
buvau, tą reikalą palikome po 
karo. Tačiau Antanas Matulis, 
LDS 3-čio Apskričio pirminin
kas mano, jog Mizaros pager
bimas, kaipo rašytojaus, Si
dabrinio Jubilėjaus proga yra 
svarbus dalykas ir jis turi būti 
įvykintas, kad ir karo sąlygo
se. Tad ir įvyksta.

LDS 3-čias Apskritys ruošia 
bankietą pagerbimui savo or
ganizacijos prezidento Rojaus 
Mizaros, kaipo rašytojo, 25 
metų jo literatinio darbo su
kaktim. Bankietas įvyks šį sek
madienį, 22 d. spalių (Oct. 
22). Bus Liberty Hali, 329 
Broadway, Bayonne, N. J. 
Pradžia 5:30 v. v. Kaina $2. 
Bilietai gaunami Laisvės raš
tinėje.

Mizaros kūrybos stambesni 
veikalai Laisvės knygyne yra 
šie: . *•.

SLIAKERIS
POVILAS JURKA
MORTOS VILKIENĖS

DIVORSAS
SPARTAKAS

J

Dar Dėl Pasiutusių 
Šuny Pavojaus

Ketvirtadienio Laisvėj buvo 
minėta Sveikatos Department© 
įsakymas niekad neišleisti šu
nis į gatvę ar svetimą kiemą 
palaidus.

Priedams prie to, policijos 
komisionierius Lewis J. Valen
tine patvarkė, jog ne tik kad 
palaidais sugauti šuneliai bus 
sunaikinami, bet dar areštuos 
ir baus jų savininkus. Rastieji 
kaltais gali būti bausti iki 
$500 piniginės baudos ir me
tus kalėjimo, sako įstatymas.

Iš Jungtinių. Valstijų į Chi- 
na-Burma-India karo sritį pa
siųstas “kūjelis,” vadinamas 
“trip hammer,” 8,000 svarų. 
O įdomiausia tai, kad pasiųs
tas oro paštu, iš LaGuardia 
stoties. Sakoma, “kūjelis” esąs 
pirmas toks sunkus vienas 
daiktas, kuriam panaudota oro 
paštas.

5-ti Metai/ ,<Tobu'"—Atkinson, Times

LIFE WITH FATHER
ARTHUR MARGETSON Ir 

NYDIA WESTMAN
Tikrai smagus, įkvepiantis ir sujaudi
nantis veikalas. LAISVfi ragina skai

tytojus būtinai pamatyt jj I
VAKR. 8:40. P.M. TREČ. ir SĖST. 2:40
VMDIDF THEATRE, BROADWAY ElUI HuL Ir 40th St., PE. 6-9540

SOVIETŲ SĄJUNGA 
ARGENTINA IR TEN

GYVENANTIEJI 
LIETUVIAI

KAS TIE SUŠAUDYTIEJI 
KETURI KOMUNISTAI?

AR STEBUKLAI PAGYDO? 
KOVA Už DARBININKIŠ

KĄ SAVIšALPĄ 
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS 
LIETUVOS LAISVĖS

DRAUGAI IR PRIEŠAI
ŪKANOS.
Tačiau šie raštai yra maža 

dalis Mizaros literatinio darbo. 
Tai kūryba, kuri atlikta auto
riaus atliekamu laiku nuo kas
dieninio žurnalistinio darbo. 
Apart rašyto jaus, Mizara yra 
ir puikus oratorius. Jo sakytų 
kalbų daugelis yra atspausdin
tų dienraščiuose ir jos yra ne
paprastai turiningos daviniais 
bei faktais apie dalykus, ku
riais jis kalba.

Tačiau šiuom kartu noriu 
kalbėti ne apie jubilėjantą ir 
jo kūrybą literatūroje, bet 
apie tai, kas ruošiama jo gar
bei. Bankietas, kuris įvyks šį 
sekmadienį, 329 Broadway, 
Bayonne, N. J., yra svarbus 
pokilis mūsų gyvenime. Kiek
vienas apšvietą branginantis 
asmuo privalo būti šiame ban- 
kiete. čia plačiau susipažinsi
me su Rojaus Mizaros gyveni
mu ir svarba jo kūrinių. Kar
tu pagerbsime žymiausią Ame
rikos lietuvių rašytoją ir vadą.

P. Buknys.

Kelrodis

Važiuojant iš Brooklyn© iki 
Fulton St., New Yorke, imki
te Hudson Tubes Newark trau
kinį. Išlipkite ant Journal Sq., 
Jersey City. Išlipę į viršų, im
kite Boulevard busą To Bay
onne ir iki 16 St. Bayonne. Ei
kite 2 blokus po kairei ir ten 
bus Liberty Hali, 329 Broad
way.

Automobiliais per Holland 
Tunnel iki Journal Sq. ir Bou
levard gatve tiesiai iki 16 St., 
Bayonne.

Apskričio Valdyba.

Prašome - Pasilaikyki! 
Liuesą Spaliy 27-tą

Pažangiosios didžiojo Brook- 
lyno lietuvių organizacijos 
ruošia Lietuvos gyvybiniais 
reikalais ir kitais svarbiais 
klausimais masinį mitingą-pra
kalbas. Apie tai bus plačiau 
rašyta sekamose laidose. Šiuo 
kartu prašome visų pasilaiky
ti šio mėnesio 27-tos vakarą 
liuosu. Bus Piliečių Kliubo sa
lėje. Komisija.

Maspeth, L. I.
Grįžo iš Kariuomenės

Šiomis dienomis tapo paleis
tas' iš kariuomenės Ferdis Tos
ka. Jis ištarnavo arti pusės 
metų. Buvo Missouri valstijoj. 
Toska buvo įstojęs savanoriai.

Jo žmona, Olga, ir dukrelė 
Carroll džiaugiasi Ferdžio su
grįžimu.

Lankėsi Philadelphijoj ir 
Washingtone

šiomis dienomis Eva Miza- 
rienė savo profesijos reikalais 
lankėsi Philadelphijoj ir Wa
shingtone. Grįžo praeitą tre
čiadienį.

Pirkite Karo Bonus!

mais, kurie liečia šiuos, be ga
lo svarbius mūsų krašto isto
rijoj, rinkimus. Tu© tikslu ren
gia masinį mitingą-prakalbas.

Tos prakalbos įvyks jau šio 
penktadienio vakarą, spalių 
20-tą, Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Kviečia visus.

Kalbės visų čionai, Brookly
ne, esančių lietuviškoje visuo
menėje sriovių kalbėtojai. 
Kliubas nori duoti lygias tei
ses ir progas visų mintims iš
reikšti, visų mintis išgirsti. Tad 
visi, susidomėję symposiumo 
formos vakaru, kviečiami būti 
Piliečių Kliube šio penktadie
nio vakarą, spalių 20-tą.

Jūsų Pasilinksminimas 
Suteiks Džiaugsmo 

Mūsų Kariams
LDS Sorority aplaikė laišką 

iš Chinijos keletą savaičių at
gal. Tas laiškas rašytas LDS 
nario Povilo Ventos, kuriame 
jis dėkoja mums už aplaikytą 
dovaną. Priminė, kad kai ku
rių dalykų, kuriuos prisiuntė- 
me, visai negalima nusipirkti 
tonais. Jisai labai džiaugiasi 
juos gavęs.

Jis aplaikys ir kitą dovaną. 
Tai bus Kalėdų dovana, kurią 
visi LDS nariai iš New Yor- 
ko apylinkės, tarnaujanti gin
kluotose jėgose, taipgi aplai
kys.

Kad padengti išlaidas, susi
dariusias supirkimui ir išsiun
tinėjimui tų dovanų, Sorority 
grupė rengia vakarėlį šešta
dienį, spalių 28-tą, Laisvės 
Svetainėje. Įžanga tik 50c. Vi
sas pelnas eis užmokėjimui už 
tas kalėdines dovanas mūsų 
kariams. Prašome jus, jūsų 
šeimą ir draugus: Ateikite į 
šį mūsų vakarėlį!

Bus įvairių, skanių, namie 
darytų, gardumynų ir visokių 
gėrimų. Taipgi turėsite progą 
laimėti prie durų dovaną. 
Kiekvienas asmuo prie durų 
aplaikys numerį, vėliau lai
mingasis numeris gaus dova
na.

Atsiveskite vaikus. Visi vai
kai gaus dovanas ir juokingus 
veidus (masks). Bus dainavi
mas — bus galima gauti na
mie keptų keksų, šokiams gros 
Al Kaizos orkestrą, susidarius 
iš keturių kavalkų. Galėsite 
gerai pasišokti. Prižadame 
jums smagų vakarą. Atsimin
kite tikslą šio parengimo ir 
pasidarykite deitą 28-tai, kad 
būti su mumis, LDS Sorority, 
Laisvės svetainėje.

LDS Sorority, 
H. Z.

Charles Nusbaum, 45 m., šio 
ir pereito karo veteranas, nu
teistas 4 mėnesius kalėti po 
radimo pas jį 2,962 nelegališ- 
kų gazolinos kuponų.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1
■ — . i, >

Scena iš misteriškos meiles ir žmogž udystės filmos “Laura,” Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Žvaigždėse Gene Tierney, Dana Andrews, 
Cliffton Webb, Vincent Price.

Susidarė Svetimkalbių 
Komitetas Išrinkimui

Wagnerio Į Senatą
Nathan B. Kogan sutiko bū

ti pirmininku svetimkalbių. di
vizijos Nepriklausomam Pilie
čių Komitete iš naujo išrinki
mui Jungtinių Valstijų sena
toriaus Robert F. Wagner.

Mr. Kogan yra žymus New 
Yorko advokatas, veiklus pi
lietiniuose veiksmuose. Pir- 
m u o j u 
kvietė 
radio 
spalių 
mod ore, kur 
jiems perstatys Wagnerj.

Priimdamas pirmininkystę, 
Mr. Kogan pareiškė:

“Roosevelto administracija 
dirba link taikos organizaci
jos, kuri įimtų dideles ir ma
žas pasaulio tautas. Senato
rius Wagner, visuomet uolus 
sargas mažumų teisių, yra bū
tinas laimingam to atsieki- 
mui.”

veiksmuose.
savo žygiu Kogan su- 

svetimkalbių spaudos ir 
atstovus į pasitarimą 
20-tą, viešbutyje Com- 

jisai asmeniškai

100 MYLIŲ SMARKUMO 
VIESULAS

Miami, Fla. — Viesulas, 
atpleškejęs iš Kubos ir 
siautęs 100 mylių smarku
mu per valandą, padarė 
Floridai daug nuostolių. Jis 
nelietė kitų valstijų ir iš 
Floridos pasuko į Meksiką.

Sovietai pliekia nacius 45 
myl. frontu Prūsuose ir pa
prūsėje.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje

Už Kvortą $1.00

Puse Galiono $2.00
(

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgreen 7-G868

VALANDOS: j? į2,
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta*
Ė

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Jubilėjinis Dienraščio
Laisves Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubilė
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilėjaus 
minėjimo Koncerte, 12 d. lapkričio-Nov. 12, 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave.

Puiki programa ir gera orkestrą šokiams.
Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų, šokiai 

nuo 7 vai. vakaro.
Koncertui įžanga 80c, $1.25 ir $1.50. Vien tik 

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

i ZS' RESTAURANT
• STANLEY RUTKŪNAS
O SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

& HowTo$4|<r

FORTHOSEZ v you LOVE!
SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

$19.95 
aukštyn

Vyriškas $1 0.95
Žiedas

ii aukštyn

birthstone

Ii aukštyn

Už Mažus 

Rankpinigius 

Palaikysimo 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. ADARA VAKARAIS




