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posėdyje su brooklyniečiais ir 
New Yorko veikėjais susitarė, 
kad, jeigu Dewey liktų išrink
tas i prezidentus, tai imti 
greičiausiai akcijos, kad už
daryti Laisvę ir Vilnj, arba 
bent tiek visokių nemalonumų 
šiems laikraščiams pridaryti,
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kad juos susilpninti medžiagi
niai; kolonijose pravesti pro
pagandą ir kur reikalinga, im
ti žygių,, kad atbaidyti žmo
nes nuo skaitymo šių laikraš
čių . . .”

Toliau:
“Taipgi Grigaitis, nori, kad

Jankiai Šluoja Ja 
ponus iš Kalnų 

Filipinų Saloj

Prezidentas Pabrėžia Reikalą 
Bendradarbiaut su Kitais Kraštais

Pasaulio Taikai Išlaikyt

Sovietų Kariai Pradedą 
Pult Tilžę; Gręsia Naciam 
Replėmis Linkui Jsručio

Washingtone būtų tuojau 
įsteigtas kažkoks propagandos 
biuras, bet tame susirinkime

Leyte, Filipinai, spal. 23. 
— Jungtinių Valstijų kariai

rado tam opoziciją. Grigaitis 
nurodinėjo, kad reikalinga da
bar dėtis su lenkais ir sudary
ti stiprią poziciją; sakoma, 
Jurgėla tam karštai pritaręs.

“Taipgi Grigaitis nurodė, 
kad jis būk turįs žinių, kad 
galima yra sudaryti laikina 
Lietuvos vyriausybė Ameriko
je su Pakštu, pulk. Grinium ir 
Vileišiu priešakyje. Taipgi ra
gino, kad kuo daugiausiai pra
vesti anti-komunistinės propa
gandos ir kad tautininkų ne
prileisti prie jokio fondo. . . ”

šioje saloje atėmė iš japonų 
Palo miestelį su 5,000 gy
ventojų; nušlavė priešus vi
dutiniai 5 mylias atgal 20 
mylių pajūrio frontu, ir 
masiniai naikina japonus 
kalnuose į vakarus nuo Ta- 

:clobano ir Dulago.
Tacloban, Leyte salos so- 

stamiestis, ir Dulag mies
tas buvo amerikiečių užimti' 

:diena pirmiau. Amerikos la
kūnai greitu laiku galės 
naudoti orlaivių aikštes

Republikonai Priešinosi Tautų Sąjungai, 
Nepripažino Sovietų ir Patarnavo Naciam

NEW YORK. — Prez. Rooseveltas, 
kalbėdamas amerikiečių Užsieninės Poli
tikos Sąjungos susirinkime spalių 21 d., 
tarp kitko, sakė:

Kada pasibaigė pirmasis Pasaulinis 
Karas, aš maniau ir dabar tebemanau, 
jog pastovi taika pasaulyje bus negali
ma, jeigu šis kraštas neveiks drauge su 
kitomis šalimis taikai įvykdyti ir išlai
kyti. Mes turime darbais paremti sa
vo žodžius.

★ ★ ★
Kaip matome, atvykęs j 

Brooklyną, Grigaitis nesnau
džia.

Taip politiniai susikompro
mitavusiam politikieriai, kaip

prie šių miestų.
Japonijos radijas įspėjo, 

kad amerikiečiai darys dar 
du ar tris įsiveržimus į šią 
salą.

Grigaitis, didžiausias kaulas 
gerklėje yra Laisvė ir Vilnis. 
Ir jis ir jo sėbrai, — Pakštas, 
Jurgėla ir kiti, — mano Lais
vę ir Vilnį uždaryti su pono 
Dewey pagalba, jei pastarasis 
(neduok Dieve) būtų išrinktas 
prezidentu.

★ ★ ★
Na, o kai dėl “laikinosios 

vyriausybės” smetoninei Lietu
vai valdyti, tai, rodosi, p. Gri
gaitis ir jo bičiuliai turėtų kar
tą ant visados suprasti, jog iš 
tų šiaudų nebus grūdų!

★ ★ ★
Ponas Dewey yra advokatas 

ir buvęs prokuroras. Prokuroro 
metodą teisme yra tokia: dėti 
pastangų pasmerkti kaltina
mąjį ir naudoti visas priemo
nes ir būdus tam tikslui pa
siekti; vienur perdek, kiek tik 
gali, kitur nuslėpk kiek tik 
gali.

Kandidatuodamas preziden
to vietai, p. Dewey tokias pa
čias prokuroriškas priemones 
ir būdus naudoja prieš savo 
oponentą, prezidentą Roose- 
veltą ir jo administraciją.

Išpešęs vieną ar porą saki
nių iš kokio nors dokumento 
arba atsakomingo administra
cijos pareigūno kalbos, p. De
wey imasi kritikuoti visą ad
ministraciją.

Taip daryti yra neetiška ir 
neleistina. P-nas Dewey priva
lo atsiminti, jog jis kalba ne 
prieš 12-ką džiūrymanų, bet 
prieš keletą dešimtų milijonų 
Amerikos piliečių, kurie lap
kričio 7 dieną eis rinkti kraš
tui prezidento.

Kanadiečiai Užėmė 
Dar Vieną Uostą
Francija, spal. 23. —Ka

nadiečiai atėmė iš vokiečių 
Breskens, Holandijos uos
tamiestį, ir Draaibrugą, va
kariniame šone Schelde li
pęs žiočių. Toliau į rytus 
jie paėmė Esschen, apeida
mi iš šiaurių pusės Antwer- 
pą, Belgijos uostamiestį.

Manoma, kad tūkstančiai 
nacių bus sunaikinta bei 
suimta Schelde žiočių sri
tyje.

Laimėjimai Prieš Ven
grus ir Nacius

London, spal. 23.—Šiau
rinėje Transylvanijoje So
vietu kariuomenė išvien su 
rumunais atėmė iš vokiečių 
ir vengrų tvirtumos miestą 
ir penkių geležinkelių cen
trą Nyirogyhazą ir geležin
kelių stotis Kemesce ir De- 
mecser, netoli pietinio Če- 
choslovakijos rubežiaus. 
Tuomi beveik tapo užkirs
tas pasitraukimas dešim
tims tūkstančių vengrų ir 
nacių iš šiauriniai - rytinio 
Transylvanijos kampo, 7,- 
000 ketvirtainių mylių plo
to. Vien kazokai raitininkai 
kardais sukapojo apie 2,000

Prezidentas Rooseveltas

Prezidentas Roose veltas jau hitlerininkų Nyirogyhazos 
sykį pasmerkė republikonus srityj. 
politikierius, naudojančius hit-i 
lerines metodas savo rinkimų: Jugoslavijoj , . . I A _ * • Raudonoji 
propagandoje. Tenka manyti,' Armija drauge SU jugosla- 
jog prezidentui dar sykį-kitą vų partizanais užėmė gele- 
teks užpilti šalto vandens už žinkelių stebulę Somborą, 
republikonų politikierių kai- arti pietiniai - vakarinio 
nieriaus. v . . [Vengrijos rubežiaus. Veng-

Praeitą šeštadienį preziden- rjjoj sovietiniai kariai atė
mė iš priešų Kiskunmajsą, 
linkui sostamiesčio Buda- 

i pesto, ir užėmė eilę kitų gy
venamųjų vietų.

tas Rooseveltas gerai išvanojo 
kailį ponui Dewey ir jo bičiu
liams, kurie sąmoningai skel-l 
bia netiesą, apgaudinėdami 
Amerikos visuomenę.

Suomių komanda prane
šė, kad jie atėmė iš vokie
čių Sodankylae ir artinasi 
prie Pelkosenniemi, ties 
šiauriniu Bothnijos Įlankos 
galu.

Belgrado apylinkėje rau
donarmiečiai persikėlė per 
Savos upę ir paėmė Zemun 
miestą. Jugoslavijoje per 
dieną buvo užmušta apie 
3,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Pirm ketvirties šimtmečio mes padė
jome savo krašto laisvę apsaugoti, bet 

.mes nepasistengėme suorganizuoti tokį 
pasaulį, kuriame busimosios kartos ga
lėtų laisvai gyventi. Dabar proga vėl 
beldžia mum į duris. Nėra užtikrini
mo, kad ji dar ir trečią sykį pabels.

Hitleris ir naciai tebekovoja — des
peratiškai, dėl kiekvieno colio; gal jie 
taip kovos visu keliu, iki mes pasiek
sime Berlyną.

Mes turėsime ir svarbų pasimatymą 
Tokio (Japonijos sostamiestyje).

(Čia prez. Rooseveltas paminėjo, 
kaip nuo prez. Monroe laikų Jungtinės 
Valstijos buvo pasiryžusios ginti visus 
amerikinio žemyno kraštus nuo užjūri- 
nių užpuolikų, kad Juomi galėtų pačios 
sau užtikrint saugumą. Jis taip pat nu
rodė savo valdžios sušauktas gero kai- 
myniškumo konferencijas su Lotyniš
kos Amerikos kraštais ir nutarimą su
teikti Filipinams nepriklausomybę.)

Sovietų Pripažinimas.
Aš paminėsiu dar vieną užsieninės 

politikos žingsnį, kuriuom aš didžiuo
juosi. Tai buvo Sovietų Rusijos pripa
žinimas 1933 metais.

Amerikos žmonės ir Rusijos žmonės 
per 16 metų pirm to neturėjo jokių 
praktikinių kelių susisiekti vieni su ki
tais. Mes atsteigėme tuos kelius. O 
šiandien mes išvien su rusais kovojame 
prieš bendruosius priešus —ir mes ži
nome, kad rusai milžiniškai prisidėjo 
prie pergalės ir dar milžiniškai prisi
dės.
• Tačiaus, tūli politikieriai, kurie da
bar užima labai žymias vietas repub
likonų partijoje, smerkė mus už tą pri
pažinimą (Sovietų Rusijos).

Noroms-nenoroms, aš turiu abejoti, 
kaip Rusija būtų išsilaikius prieš vo
kiečių ataką, jeigu dalykai būtų ėję 
pagal tų pačių asmenų (republikonų 
politikierių) norus.

Izoliacionistai
Kai senatorius Hardingas (republi

konų kandidatas) 1920 m. stengėsi gau
ti balsų į prezidentus, jisai sakė, kad

visa širdžia pritariąs Tautų Sąjungai, 
“taip suorganizuotai ir su tokiu daly
vavimu joje, kad beveik tikrai galima 
būtų taiką išlaikyti.”

Po prez. Hardingo išrinkimo, tačiaus, 
jau niekuomet nebuvo girdėt apie Tau
tų Sąjungą.

Vienas iš vadovaujančių izoliacionis- 
tų, kurie užmušė tarptautinį sandarbi- 
ninkavimą 1920 m., tai buvo senatorius 
Hiram Johnson. Jeigu republikonai lai
mėtų šių 1944 metų rinkimus į senatą, 
tas pats senatorius Johnsonas būtų pir
mininkas senato komisijos užsieniniais 
reikalais. Aš žinau, jog1 amerikiečiai 
balsuodami atsimins šį faktą.

Užsieninėje republikonų valdžių po
litikoje viešpatavo sunkioji ranka izo- 
liacionizmo (atsišalinimo nuo kitų kraš
tų).

Daug mūsų karinio laivyno jėgų bu
vo tiksliai nuskandinta; kai kurie mū
sų laivyno turtai — kaip kad Teapot 
Dome atsarginio žibalo versmės — bu
vo atiduota (republikonų) draugams, 
privačiams pramonininkams.

Muitų siena prieš prekių įgabenimą 
iš svetur kilo vis aukštyn — užkirsda- 
jna kelią tarptautinei prekybai.

Buvo urzgiama prieš buvusius mūsų 
talkininkus ir tuo pačiu laiku buvo pa
drąsinti Amerikos finansieriai įvesdint 
pustrečio biliono dolerių Vokietijoje, 
pas buvusį mūsų priešą.

Visi atsišaukimai bei prašymai, kad 
šis kraštas prisidėtų prie Pasaulinio 
Teismo, buvo atmesti arba ignoruojami.

Republikonų Sabotažas
1935 m. aš raginau kongresą nutart 

šiam kraštui prisidėt prie Pasaulinio 
Teismo. Senato demokratai už tai nu
balsavo 43 balsais prieš 20. Senato re
publikonai tatai atmetė 14 balsų prieš 
9« Todėl mes negavome reikalingos 
dviejų trečdalių balsų daugumos.

1937 m. aš reikalavau atitverti (kva- 
rantinuoti) užpuolikiškas šalis — ir i- 
zoliacionistai už tai pasmerkė mane 
kaip “gąsdintoją” ir “karo kurstyto
jų”

1939 m. liepos mėnesį aš stengiausi, 
kad kongresas atšauktų tuos bepusiš- 
kumo įstatymo punktus, kurie buvo už
draudę mums pardavinėti ginklus de
mokratiniams Europos kraštams gintis 
nuo Hitlerio.

Velionis senatorius Borah sakė, kad 
jis turįs geresnių privačių žinių iš už
sienio, negu mūsų valstybės depart- 
mentas — kad nebūsią Europoj karo.

Jie Padrąsino Hitlerį
P-ui Hull’ui (valstybės sekretoriui) 

ir man buvo aiškiai parodyta, kad izo
liacionistai kongrese taip nusiteikė bal
suoti, jog visai nėra vilties, kad bepu- 

■siškumo įstatymas būtų pakeistas, kaip 
kad mes pageidavome.

Tas faktas buvo ir Hitleriui aiškiai 
parodytas. Po keleto savaičių jis žvė
riškai užpuolė Lenkiją — ir prasidėjo 
antrasis Pasaulinis Karas.

1941 m. ši valdžia pasiūlė ir kongre
sas, nepaisant izoliacionistų priešini
mosi, išleido Lend-Lease (karinių pa
skolų) įstatymą — tai buvo dramatiš
ka pastaba pasauliui, kad mes padėsim 
tiem kraštam atremt užpuoliką.

(Bus daugiau)

London, spal. 23. — So
vietų kariuomenė prasigrū
mė skersai viso Klaipėdos 
krašto vidurio ir nušlavė 
nacius nuo šiaurinių Nemu
no krantų į rytus ir vaka
rus nuo Tilžės. Tilžė stovi 
pietinėje Nemuno pakran
tėje. Nemunas sudaro sieną 
tarp Klaipėdos krašto ir pa
čios Rytų Prūsijos šiauri
niai - rytinio šono. Tilžė 
yra už 21-nos mylios nuo 
Lietuvos rubežiaus.

Sovietų artilerija per Ne
muną pila ugnį į Tilžės ge
ležinkelių mazgą, uostą ir 
karinius nacių pastatus 
mieste ir priemiesčiuose. 
Berlyno radijas kartoja, 
kad siaučia žiau-

Raudonoji Armija
Pasiekė Norvegiją

London, spal. 23. —Rau
donoji Armiją, blokšdama 
vokiečius į vakarus nuo 
Petsamo uostamiesčio, per 
šiaurinę Suomiją 54-rių 
mylių frontu pasiekė Nor
vegijos sieną tarp Ba
rents Jūros ir Kuotsjaervi 
ežero. Berlyno pranešimas 
leidžia suprast, kad jau 
Norvegijos pusėje eina mū
šiai tarp vokiečių ir Sovie
tų karių.

(Tąsa 5-me pusL)

Dideli Nacių Nuostoliai 
Kragujevace

Maskva. — Užimdami 
Kragujevac miestą Jugo
slavijoj, Sovietų kariai pa
grobė 7 vokiečių lėktuvus, 
200 kanuolių, 150 trokų, 50 
lauko virtuvių, 1,000 veži
mų su kariniais kroviniais, 
19 traukinių, 900 arklių ir 
25 sandėlius, kuriuose su
čiupo 420 nacių kanuolių ir 
jų važių, 200 kanuolinių 
vamzdžių ir 21,000 šautuvų.

Kautynėse dėl Kragu j e- 
vaco tapo suimta 1,300 vo
kiečių ir užmušta daugiau 
kaip 4,000.

Robotbombos Jankiam
Francija. — Naciai pra

dėjo n a u d o ti savo ro- 
botbombas prieš Pirmąją a- 
merikiečių armiją ties Aa- 
chenu.

Trečioji Amerikos armi
ja pradeda panaujintą o- 
fensyvą prieš vokiečius 
Metze ir užėmė Coincourta 
ir Bezange la Petite, 22 
mylios į rytus nuo Nancy.

Talkininkų lėktuvai urmu 
bombardavo pietinę ir vidu
rinę Vokietiją.

Amerikos bombanešiai vėl 
puolė japonus Ryukyu sa
lose.

><&

rūs mūšiai “prie Tilžės 
ar joje, ir priešai vejasi vo
kiečius.” Nacių praneši
muose yra neaiškumo apie 
mūšius dėl Tilžės.

Londono žinia pirmadie
nį teigė, kad Raudonoji Ar
mija puola Tilžę.

Vokiečiai Apeinami 
Stalupėnuose

Vokiečių pranešimai ro
do, kad Sovietų kariuomenė 
iš šiaurių ir pietų apeina 
Stalupėnus, g e 1 e žinkelių 
mazgą, į vakarus nuo Eit
kūnų. Hitlerininkai, beje, 
yra perkrikštiję Stalupėnus 
į Ebenrodę. Berlynas kalba 
apie mūšius abiem Stalupė
nų šonais. Naciai paskelbė, 
kad jie pasitraukę iš Golda- 
po geležinkelių mazgo ir 
tvirtumos, 18 mylių nuo 
Lietuvos rubežiaus. Verda 
mūšiai ties Gumbine. Šioje 
srityje Raudonoji Armija 
yra prasiveržus bent 21-ną 
mylią gilyn į Rytinę Prūsi
ją. Įžiūrima, kad Sovietai 
dviem šonais — nuo Tilžės 
ir nuo Gumbinės - Goldapo 
maršuos į Insterburgą (Įs
rutį), penkių geležinkelių 
ir keleto plentų stebulę Ry
tinėje Prūsijoje.

Tilžė stovi už 29 ameri
kinių mylių į šiaurius nuo 
Insterburgo, Gumbinė 15 
mylių į rytus nuo jo, o Gol- 
dap 30 mylių į pietų rytus 
nuo Insterburgo, kuris yra 
raktas į Karaliaučių, Ry
tinės Prūsijos sostamiestį. 
Taigi Raudonoji Armija 
jau pradėjo imt hitlerinin
kus į reples tame Prūsijos 
kampe.

Baisūs Mūšiai Miške
Berlyno radijas sakė, kad 

Rominter miške, 120 ket
virtainių mylių ploto, šėlsta 
“įtūžusi kova, panaši į kau
tynes raistuose.” Sovietų 
pėstininkai veržiasi vis pir
myn per tą mišką, mylimą
ją Prūsų dvarininkų me
džioklės vietą. Rominter 
miškas yra už keleto mylių 
į pietų rytus nuo Goldapo.

Anglai Paėmė Salą 
Ties Dardanellais

Roma. — Anglų kariuo
menė nušlavė nacius Grai
kijos saloje Lemnos, gulin
čioje ties įplaukimu į Dar- 
danellų sąsiaurį, kuris tur
kų kontroliuojamas. Anglai, 
suėmė 400 vokiečių. Jie at
ėmė iš nacių ir Mudros sa
lą.

De Gaulle Pripažintas
London, spal. 23. — Pra-

nešama, kad Jungtinės Vai* 
stijos, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga išvien pripažino 
generolo de Gaulle vado
vaujamąjį Francūzų Komi
tetą Tautai Vaduoti, kaipo 
laikinąją Franci jos valdžią.
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’’Clear Everything With Sidney”, 
— Šlykštus Republikoną Prasi

manymas.
Asmuo, kuriam tenka paimti į rankas 

pro-republikoniškas laikraštis, negali ne
pastebėti politinėse karikatūrose ir 
straipsniuose dažnai vartojamo pavir
šium žiūrint nekalto angliško sakinėlio: 
“Clear everything with Sidney.”

Tasai sakinėlis, kaip minėjome, atrodo 
nekaltas “kaip avinėlis nekalčiausias”, 
tačiau kai jį žmogus paanalizuoji, tai 
pamatai, kokius bjaurius metodus mūsų 
krašto prezidentinių rinkimų kampani
joje naudoja partija, kurios įkūrėju bu
vo Abraomas Lincolnas!

“Clear everything with Sidney” lietu
vių kalboj, atsieit, reiškia tai: “Viską iš- 
spręskit su Sidniu Hillmanu.” Kodėl tuo
met šis sakinys turėtų būti skaitomas 
nuodingu ir neleistinu švarioje rinkimų 
propagandoje naudoti?

Užtenka atsakyti tiek: jeigu jį naudo
ja Hearsto spauda, jeigu jį naudoja Dai
ly News, jeigu jį naudoja Scripps-Ho- 
wardo spauda ir jam panaši, tai jau sa
vaime aišku, kad tame sakinyj yra kas 
nors paslėpto, šlykštaus, neamerikoniš- 
ko ir nedemokratiško!

Iš kur ir kaip šis nelemtas sakinys at
sirado ir kodėl republikonų kandidatai 
ir visa jų klika jį taip pamėgo?

Š. m. liepos mėnesį, demokratų parti
jos suvažiavimo laiku Chicagoję, tame 
mieste sustojo prezidentas Rooseveltas, 
kuris tuomet vyko į Havajų salas svar
biems karo reikalais pasitarimams. Jam 
ten beesant, prezidentą Rooseveltą ap
lankė demokratų partijos pirmininkas, 
Mr. Hannegan. Jiedu tarėsi apie demo
kratų partijos suvažiavimą ir su juo su
sijusius politikos klausimus. Pasitarę, 
jiedu išsiskyrė ir visas dalykas buvo už
baigtas.

Po to, New York Timeso korespon
dentas Mr. Krock (kuris yra politinis 
Roosevelto priešas) parašė savo laikraš
tyj, būk tame Hannegano-Roosevelto po- 
kalbyj, kai iškilo klausimas dėl to, ką 
nominuoti vice-prezidento vietai, buvo 
prisiminta, kad tai vietai tiktų teisėjas 
Byrnes, bet prisiminta taip jau, kad ši
tam teisėjui priešintųsi organizuoti dar
bininkai. Tuomet prezidentas būk tai pa
sakęs Mr. Hanneganui: “Clęar every
thing- with Sidney.” Kitais žodžias, pre
zidentas būk tai pataręs demokratų par
tijos pirmininkui teisėjo Byrneso nomi- 
navimo klausimu viską išspręsti su Sid
niu Hillmanu, PAC pirmininku, taipgi 
CIO vadu ir Amalgameitų (rūbsivių) 
pirmininku, kuris dalyvavo demokratų 
suvažiavime.

Kada republikonai propagandistai 
pradėjo tą posakį vartoti, demokratų 
partijos pirmininkas Mr. Hannegan vie
šai ir griežtai užginčino, pareikšdamas, 
jog tokio dalyko prezidentas RoOseyel- 
tas nesakė, tokio dalyko visai nebuvo, 
jog tai yra republikopų demagogų iš
niksiąs!

Tačiau republikonai demagogai nesi
liauja “Clear everything with Sidney” 
naudoti ir tiek!

Ką gi jie nori tuomi pasakyti?
Jie mojasi įrodyti, būk prezidentas 

Rooseveltas Sidney Hillmaną stato de
mokratų partijos bosu ir kad Mr. Hill
man ten šeimininkaująs, kaip tik norįs. 
Hillmanas gi yra (1) sveturgimis pilie
tis, (2) žydų tautybės žmogus, (3) orga
nizuotų darbininkų-ųnijistų vadas.

* Ir štai reakcininkai, visoki anti-semi- 
tai, organizuotų darbininkų judėjimo 
priešai ir priešai sveturgimių, nepaisy
dami nieko, prisimygę siekiasi parodyti 
"tikriesiems amerikonams”: jei jūs rem
site prezidentą Rooseveltą, tai jūs pasi

duosite žydų, ateivių, radikalų (dažpai 
sako “komunistų”) kontrolei, ir tam pa
našiai.

Ar tai ne šlykštus dalykas? Ar tai y- 
ra amerikoniškas dalykas? Ar tai ne 
hitlerinis metodas dasigavimui į prezi
dento vietą?

Iš tikrųjų taip!
Šis tai yra vienas juodžiausių repub- 

likonų propagandoje taškų, kurie paro
do, ko Amerikos liaudis turėtų tikėtis, 
jei republikonams pavyktų laimėti pre
zidentinius rinkimus!

P. S. Šia tema praeito sekmadienio 
dienrašty PM' tilpo platokas straipsnis 
ir mes, rašydami šį straipsnį, naudojo
mės paminėtojo dienraščio surinkta me
džiaga.

Antrajai Maskvos Konferencijai 
Pasibaigus

Penktadienį, spal. 20 d., pasibaigė ant
roji (jei taip galima pavadinti) konfe
rencija, — konferencija Didžiosios Bri
tanijos ir Tarybų Sąjungos premjerų ir 
užsienio reikalų sekretorių.

Konferencijoje per visą laiką dalyva
vo ir Jungt. Valstijų ambasadorius Mr. 
Harriman. Tiesa, jis dalyvavo ne kaip 
konferencijos dalyvis, bet kaip stebėto
jas. Tuojau po konferencijos Mr. Harri
man sėdosi į lėktuvą ir pasileido Wa
shington pranešti prez. Rooseveltui 

visas konferencijos smulkmenas.
Iš paviršiaus žiūrint, atrodo, kad ši 

konferencija buvo tik dviejų valstybių, 
— Britanijos ir Tarybų Sąjungos. Ta
čiau, jei mes prisiminsime, kad Chur- 
chillas iš Quebec’o beveik tiesiai važia
vo į Maskvą, tai suprasime, kad konfe
rencija turi apvienijančios, cementuo
jančios reikšmės visoms trims didžio
sioms valstybėms: Tarybų Sąjungai, Di
džiajai Britanijai ir Jungtinėms Valsti
joms.

Tarybų Sąjunga su Didžiąja Britanija 
turi 20-ties metų draugiškumo sutartį, 
padarytą prieš virš porą metų. Tačiau 
pastaruoju laiku tarp Tarybų Sąjungos 
ir Didžiosios Britanijos reiškėsi tam ti
krų nesusipratimų, gal būt mažų, ne taip 
svarbiais klausimais, tačiau, vis tik ne
susipratimų. Lenkų klausimas, Balkanų 
klausimai ir kiti reikalai, matyt, įnešė 
kiek tiek neaiškumų, kurie turėjo būti 
išsiaiškinti.

Na, ir šitoje konferencijoje tie visi ne
susipratimai buvo išlukštenti, ištiesinti, 
išspręsti ir, kaip sako New York Time- 
so korespondentas Maskvoje Mr. Law
rence, “visi liudijimai rodo, kad Britų- 
Tarybų vienybe niekad nėra buvusi tvir
tesne įr pilnesnė, kaip dabar po šitos 
konferencijos.”

Jeigu taip, tai taiką mylinčiajam pa
sauliui yra kuo džiaugtis.

Sukilkit ir Pliekit!
Generolas MacArthur, kurio vadovy

bėje mūsų ginkluotosios pajėgos tapo iš
keltos į Filipinų salas, moka dalykus 
gerai sudramatizuoti, suryškinti. Kai 
jis prieš virš du metu traukėsi iš Fili
pinų salų, MacArthur pareiškė: “Aš su
grįšiu !”

Ir tas “aš sugrįšiu” tarnavo obąlsiu 
didesniam ir geresniam pasiruošimui su
grįžti.

Dabar, kai musų pajėgos — milžiniš
kos pajėgos — tapo iškeltos centraįinėse 
Filipinų salose, generolas MacArthur 
pasakė reikšmingą kalbą Filipinų gy
ventojams.

“Aš sugrįžau... Spieskitės aplink ma
ne... Tegu nenugalimoji Batąano ir Cor- 
regidor’iaus dvasia vadovauja mus.... 
sukilkit ir pliekit priešą!”

Šitie reikšmingi žodžiai, be abejo, at
silieps į milijonus pavergtų žmonių, 
vargstančių japonų priespaudoje, besi- 
siekiancių laisvės ir nepriklausomybės.

Tenka paminėti, jog šis amerikiečių 
sugrįžimas, ši invazija į Filipinų salas, 
buvo maloni, didžiulė staigmena tiek 
Filipinų gyventojams, tiek " mūsų kraš
tui, tiek visam anti-fašistiniam pasau
liui.

Sapnai Apie ’’Didvyrius”.
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:

“Lįetųvpj verda mirtina kova, sako 
Keleivis. Bet nemanykit, kad tai tarp 
Raudonosios Armijos ir vokiečių. Nie
ko panašaus.

“Keleiyio ir Naujienų ‘Ąmerįkos

Antradienis, Spalių 24, 1944

KAS KA RAŠO IR SAKO
MŪSŲ TIESA APIE PA

BĖGĖLIUS ŠVEDIJOJ
Chicagos Naujienos sako: 

“Švedijos komunistų dien
raštis vakar parašė ilgą 
straipsnį apie atbėgėlius iš 
Pabalčio kraštų, šis laik
raštis tvirtina, jog atbėgė- 
lių dauguma yra profašisti
niai ir antisovietiniai ele
mentai.” (N., sp. 19).

Tai tik patvirtinimas to, 
kas kiekvienam protaujan
čiam žmogui jau žinoma. 
Kas gi kitas galėtų bėgti iš 
Lietuvos, Estijos, Latvijos 
ar Lenkijos, Vengrijos, bei 
Graikijos, kuomet į tuos 
kraštus ateina Jungtinių 
Tautų išlaisvintojai? Ne
jaugi bėgs tie žmonės, ku
rie myli laisvę ir demokra
tiją? Nejaugi bėgs tie, ku
rie niekuo nėra nusidėję 
prieš savo žmones ir Jung
tines Tautas, nėra susitepę 
rankų naciij kriminališkais 
darbais ?

Tikrais karo pabėgėliais 
galima skaityti tiktai tuos, 
kurie bėgo nuo Hitlerio ar
mijų ir kuriems pavyko iš
trūkti iš hitlerinio pragaro, 
kai tuose kraštuose viešpa
tavo nacių okupacija. To
kių pabėgėlių pribuvo ir 
Š vedi j on, bet jie, žinoma, 
pasak švedų komunistų 
dienraščio, galės grįžti na
mo ir bus liaudies draugi
škai pasitikti. Kas kita su 
pabėgėliais nuo Raudono
sios Armijos, nuo Anglijos 
armijos, nuo Amerikos ar
mijos.

Labai t įdomus štai koks 
klausimas. Nei klerikalai, 
nei menševikai su smetoni- 
ninkais nerinko aukų ir ne
siuntė nei vieno cento tik
riesiems karo pabėgėliams. 
Jie dar visaip kenkė, kai 
demokratiniai lietuviai rin
ko ir siuntė dovanas lietu
viams karo pabėgėliams 
Tarybų Sąjungos gilumoje. 
Bet kaip greitai Lietuvon 
pribuvo Raudonoji Armija, 
kaip greitai Kubiliūno šai- 
kai prisėjo nešdintis iš Lie
tuvos, tuojau atsirado Ben
dras Šelpimo Fondas, tuo
jau to fondo pirmininkas 
kun. Končius pasiskubino 
su tūkstančiais dolerių į 
Švediją tiems pabėgėliams!

IR VĖL MISTERIŠKA 
SLAPTYBE

Skaitome iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos posėdžio: 
“Dr. Končius, Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Fondo 
pirmininkas, nupasakojo 
dabar susidariusią padėtį 
apie norimą teikti paramą 
Lietuvai. Įvyko labai gyvų 
diskusijų įvairiais klausi-

simais.” (N., sp. 19).
Ką jis nupasakojo? Ko

kia ta susidariusi padėtis? 
Tikra misterija. Viskas nuo 
visuomenės slepiama. Vi
suomenės bijoma ir ja ne
pasitikima. Vėl koks nors 
slaptas skymas!

Kunigas Končius pripra
tęs prie slaptybių. Visas tas 
steigimas Bendrojo Fondo 
buvo slaptybė. Visi susira
šinėjimai su National War 
Fondu ir su Russian War 
Relief buvo slaptybė. Su
darytas ir priduotas Natio-

(Pabaiga)

Jaun. serž. Chudoba su 
savo žvalgais pirmieji išva» 
lė kelis priešo ugnies taš
kus. Vienas po kito klupo 
besitraukia fašistai nuo jų 
taiklios ugnies. Brisdami 
per sniegą, klupdami ir vėl 
keldami, vietomis iki pu
siaujo skęsdami pusnyse, 
stūmėsi Chudobos skyriaus 
žmonės. Pagaliau priešo 
ugnis pasidarė tiek smarki, 
kad toliau veržtis buvo ne
įmanoma. “Apsikasti”, — 
komanduoja skyrininkas. 
Kas kastuvėliu, kas ranko
mis skverbėsi į purų snie
gą. Jaun. serž. Chudoba a- 
tidžiai sekė priešą, fiksavo 
jo ugnies taškus. Kulipkos 
zvimbė tai pro dešinę, tai 
pro kairiąją ausį, tai virš 
galvos," kartais lengvai pa
liesdamos šalmą, o jis, ta
rytum, suakmenėjo, įbedęs 
savo žvilgsnį priešo pusėn.

“Dešinysįs mūsų kaimy
nas, atsilikęs per 150 m., 
apsikasa, kairėje — kaimy
no nėra”, — pranešinėjo 
ryšininkas Kalakauskas 
Vladas. Staiga, skyrininko 
akys pastebi kelioliką faši
stų, artėjančių į juos iš 
kairiojo sparno. Pasitikin
čiu savimi balsu komanduo
ja ugnį. Keli fašistai lieka 
gulėti juodomis dėmėmis 
sniego lauke, kiti — pasi
traukia. ’’Drauge vade, 
ženklas — keisti poziciją 
atgal, linijon dešiniojo kai
myno” — praneša ryšinin
kas. “Skyriau, iš dešiniojo 
ir kairiojo sparno po vieną, 
keisk poziciją”... — kovoto
jų ausis pasiekia taip įpras- 
t a i ramus skyrininko 
balsas. Vienas po kito trau
kiasi kovotojai. Pasitrauki
mą dengia j. serž. Chudo
ba su savuoju ryšininku. 
“Laikas jau ir mums, ju
dam” — prataria skyrinin
kas ryšininkui ir ima

Lietuvių Informacijų Centras” skel
bia, kad lietuviai nugali ir vokiečius ir 
rusus.

“Ant pirmo puslapio Keleivis įdėjo 
ilgą žinią iš to ‘centro’, kurioj sako, 
kad ‘visur organizuojasi laisvės kovo
tojų būriai po Apsigynimo Komiteto 
vadovybe.’

“Komitetas vadovaująs ir politinei 
veiklai, kuriai vadovavęs išvaikytas 
arba, geriau pasakius, pabėgęs Švedi- 
jon ar kur kitur Vyriausias Išlaisvi
nimo Komitetas.

“Ir žiūrėkit, kas tenai dėjosi:
“Apsigynimo Komitetas paskelbė į 

kovą vokiečiams ir NKVD (bolševikų 
žvalgybai), rašo Keleivis.

‘Rugsėjo mėnesyj priešai buvo nu
galėti Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, 
Platelių ir Darbėnų apylinkėse. Paim
ta daug ginklų.”

“Taigi, tie ‘laisvės kovotojai’ nuga- 
Įėjo ir vokiečius ir ‘bolševikų žvalgy- ; 
bą’ (Raudonosios Armijos neliečia, ;; 
kaip Keleivis rašo). Ir Eisenhoweris į 
nębūtų galėjęs padaryti geresnio pra
nešimo.:

nal War Fondui biudžetas 
dėl šelpimo nesamų lietuvių 
karo pabėgėlių Pietų Ame
rikoje ir kitose šalyse buvo 
didžiausia slaptybė.

Mums prisiėjo tas slap
tybes iškelti aikštėn ir pa
rodyti visuomenei visus 
klerikalų ir socialistų pla
nus. Jie būtų ir iki šiai die
nai tylėję ir nieko nesakę, 
kaip jie sunaudos šimtus 
tūkstančių dolerių, gautus . 
iš National War Fund. Mes 
tikimės, kad neilgai galės 
būti paslėpti ir tie misteri- 

ški kun. Končiaus “nupasa
kojimai” Amerikos Lietu
vių Taryboje.

Beje, Bendrasis Fondas 
sakosi esąs bepartyviškas, 
nesikišąs į jokią politiką. 
To juk reikalauja ir Na
tional War Fund. Tai kaip 
dabar galėjo būti, kad kun. 
Končius nuėjo į grynai po
litinės prohitlerinės Ameri
kos Lietuvių Tarybos su
važiavimą išduoti raportą 
iš savo Fondo veiklos?

O tas tik parodo, kad 
Bendrasis Fondas yra tik
tai Grigaičio ir Šimučio į- 
rankis, tiktai Amerikos Lie
tuvių Tarybos iždas politi
nei propagandai vesti.

Vyr. įeit. V. Bernotenas.

Atsiminimai Apie Kovos Draugus
šliaužti. Kulipkos, kaip bi
čių spiečius, tik dūzgia a- 
pie galvą, taip ir spraudžia 
nejučiom ją į sniegą. At
šliaužęs gal 10 m. atgal, pa
stebi skyrininkas, kad nėra 
ryšininko. Atsisuka: Kala- 
kauskas tebeguli senoj vie
toje. “Užmušė,” dingteli jo 
galvoj ir kraujo banga mu
šė širdin. Ryžtingai sliuo
gia prie ryšininko: neišnie
kinti fašistams jo lavono!

Jaučia Chudoba, kaip ka
poja kulipkos jo milinės 
skvernus, jaučia, kaip su
krečia galva trinktelėjusi 
šalman kulipka, bet jo, va
do, širdy tiek meilės kovo
tojui, kad nėra net minties 
pakeisti savo sprendimą. 
Prišliaužė... Drebančiomis 
iš susijaudinimo rankomis 
traukia prie savęs ryšinin
ką. Dabar tik pastebi skais
čiai raudono kraujo lašus, 
kapnojančius į baltą Oriolo 
laukų sniegą. Su dviem per 
petį automatais, sliuogia 
pėda po pėdos su brangia 
našta. Staiga iš sužeistojo 
krūtinės pasigirsta tylūs 
garsai: “Mirštu... atkeršy
ki!...” Vis tik apsidžiaugia 
Chudoba: “Jis dar gyvas, 
gyvas...” 
apkabinęs, kaip motina kū
dikį, velka sniegu kovos 
draugą, užpakaly palikda
mas kraujo lašų pėdsaką. 
Jau netoli savieji. Štai iš 
priekio jam padėti šliaužia 
Lingis su Drąsučiu. Beliko 
20, 15 metrų, dar... Sukniu
bo Chudoba. Apmirė kovo
tojų širdys, įtemptai seku
siųjų savo vadą. Šoktelėjo 
nuo žemės Lingis ir vienu 
šuoliu atsidūrė prie skyri
ninko. Iš smilkinio nežymiai 
sunkėsi kraujas. Sužeista
sis, tarytum suprasdamas, 
j°g jį gelbstint nustojo pla
kusi kilnaus vado širdis, iš 
paskutiniųjų jėgų sliuogte- 
lėjo prie jo, virpančia ranka 
griebė už artimiausio mili-

Švelniai švelniai

nės skverno, jo lūpos lietė 
snieguotą apšalusio Chudo- 
bos milinės skverną;

Du sukibę lavonai... Žiū
rėjo į juos draugai, nesi
ryždami sudrumsti jų ra
mybės.

Kartu juos ir palaidojo... 
Be ugningų kalbų, be triuk
šmo. Vienintelė ašara iš
tryško kovotojų akyse, bet 
ir toji, tarytum susigėdusi 
savos vienatvės, beregint 
ledo gabalėliu pavirto.

Sutartinai pažvelgė ka
riai priešo pusėn: baisus 
tai buvo žvilgsnis; juo iš
reiškė fašistams mirties 
sprendimą!

— Atkeršyti! — su tąja 
mintimi grįžo kiekvienas 
savo apkasan.

Naminis Frontas
Pagelbės Nustatyti Šildymo 

Pradžios Datą 
WASHINGTONAS. — Ka

ro Meto Kietojo Kuro Admi
nistracija praneša, kad 111 
Jungtinių Valstijų oro biuro 
stočių. 25 valstijose j rytus nuo 
Mississippi ir Minnesotos, ben
dradarbiaus pageidavimui Oro 
Biuro, J. V. Prekybos Depart- 
mento, Karo Meto Kietojo Ku
ro Ad-jos ir J. V. Vidaus De
partment©, nustatydamos datą 
kiekvienoje apylinkėje, kada 
reikia pradėti reguliarų, nuo
latini namų šildymą.

Šis pageidavimas buvo pa
reikštas ryšium su neseniai iš
leistu atsišaukimu Harold L. 
Ickes, Kietojo Kūro adminis
tratoriaus, kuriuo kreipiamasi 
j tų apylinkių, kuriose jaučia
mas anglių trūkumas, namų 
savininkus, nepradėti šildymo 
iki jis pasidarys būtinas.

“Tik visa bėda tame, kad tie kovo
tojai kaž kur sutirpo visus savo prie
šus sumušę.

“Kad lietuviai kovojo ir padėjo 
Raudonajai Armijai, tai yra gerai ži
noma. Bet tai buvo partizanai, kurie 
kovoja ne prieš “bolševikų žvalgybą”, 
o prieš vokiečių lietuviškus snaiperius 
ir žvalgus, kaip ir prieš juos pačius.

“ ’Laisvės kovotojai’ išnešė kailį 
Vokietijon arba Švedijon. Ne vieną iš 
jų švedai vėliau parsiųs atgal į Lietu
vą.

“Tame pačiame numeryje Keleivis 
dar juokingesnius dalykus rašo:

’’Girdi, bolševikai, žudydami lietu
vius patrijotus Vilniuje ir kitose vie- 

’ tose, kalbėję: ‘Kol Amerika ateis at- 
steigti jums nepriklausomą Lietuvą, 
mes Amerikos ginklais išnaikinsime 
visus separatistus, kurie nenori būti 
p’o Sovietais.’

“Panašiai bolševikai grąsinę Kėdai- 
niuse ir kitur. Vienu žodžiu, po visą 
Lietuvą.

“Tur būt to centro kuriam nors va
dui taip prisisapnavo.”

Sugrąžinta Laisva Rinka 
Mokyklų Busams 

WASHINGTONAS. — Ap
sigynimo Transportam jos Įstai
ga pranešė, kad spalių 15 d. 
sugrąžinta laisva rinka panau
dotų mokyklų busų ir kitų vie
tinio pobūdžio keleivių trans- 
portacijos padargų pardavinė
jimui. Senesnis įstatymas bu
vo užšaldęs visus busus, gatve- 
karius, tramvajus, sunkveži
mius, paverstus keleiviniais, 
keltuvus ir kitokius laivus.

Atleistiesiems Veteranams 
Duodama Pirmenybė 

Namų Statyboje
WASHINGTONAS.

ro Gamybos Vadyba ir Vals
tybinė Apgyvendinimo Agen
tūra pranešė apie suteikimą 
palengvinimų atleistiesiems šio 
karo veteranams, jiems norint 
naujus namus pasistatyti ar 
senus pataisyti. Pagal naująją 
procedūrą, aplikacijos gali bū
ti išduodamos naujų namų 
statybai, pataisymui ar page
rinimui veteranams, garbingai 
atleistiems iš Armijos, Laivy
no, Marinų Korpuso ar Pajū
rio Sargybos nuo 1940 m., 
gruodžio 31 d. ir negalintiems 
surasti kitos gyvenamosios vie
tos. OWL

Ka-
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Vokiškas Numeris Petras Cvirka

padur grožio paslaptis”, 
kurią stropiai melžiau su 
dviejų didžiulių prancūzų 
kalbos žodynų pagelba. Ne
pasakysiu, kad visa tai su- 

me puslapy, savo patiekalų > teikė man didelio malonu- 
įvairumu, galėjo rungty- mo. Daug maloniau man 
niauti su prityrusios virė- būdavo rašyti apie ramius 
jos mišrainių, nors labai 'ežerus, žvyruotus upių dug- 
dažnai pats vienas užpildy-mus, lynų, šapalų prigimtį, 
davau visą penketą šimtų ! atskleisti jauniems meške- 
eilučių. Ten, kur sušlubuo- riotojams visą tylų vande- 
davo" fantazija, tekdavo nų pasaulį... Tačiau “Šiau- 
griebtis žirklių, ten, kuridinės Pastogės” leidėjo
trūkdavo teksto — pasiro- nuomonė buvo priešinga, 
dydavo Uelso princas arba Ponas šibelka, šlovingasis 
paskutinė multimilijonie- [leidėjas, mažiausio suprati- 
riaus Rokfelerio veido nuo- mo neturįs, kas toji Pom- 
trauka — veido, kurio rauk- [padur,. šatobrianą laikąs 
šlių gausumas visuomet j vienu iš virtuves patiekalų, 
linksmai nuteikdavo skaity- turėjo vieną tikro komer- 
tojus. Kiekvieną šeštadienį,;santo ypatybę: savo prekės 
“Šiaudinės Pastogės” skai- vartotojus jis laikė kvai- 
tytojas, atskleidęs ketvirtą įliais. Jis tesirūpino tik vie- 
puslapį, po Gimžausko, vy- nu: tiražo pakilimu. Ka
riausiu redaktoriaus 
tinių straipsnių, \. 
įrodinėjančių, kad

Dirbau tuomet provinci
jos savaitrašty “Šiaudinė 
Pastogė”, kur tvarkiau 
’’Kultūros ir Pramogų” pu
slapį. Tiesa, “kultūra” ta-

. Ka
ts, poli- dangi, leidėjo nuomone, 
visuomet mieste ir apskrity buvo 
1 Lietu- apstus skaičius kvailių, žy- 

va stovi nuošaly nuo tarp- miai didesnis negu protin- 
tautinių politinių audrų ir gųjų, kvailių kryptimi ir 
sukrėtimų — galėdavai pa-įreįkėjo vairuoti visą laik- 
sigardžiuoti mano patieka- iraščio reikalą. Prie tos ru- 
lu: čia ir patarimai meške- sies skaitytojų teko priskirt 
riotojams. ir trumpa apy- j visus tuos plikius, šlakuo- 
sakaitė apie nuostabią bri- tuosius, be galo bunkančius, 
lijanto vagystę, čia ir recep- j be darbo prakaituojančius, 
tai, kaip sulaikyti galvos 
plikimą, o greta — įvaire
nybės apie Indijos jogus, 
apie faraono Ramzeso pa
čias ir pora anekdotų apie 
škotų šykštumą, jeigu ne
skaityti Adamsono nuoty
kių — serijas karikatūrų, 
perspausdinamų iš. .vieno |bos keikimo Komitetui

visus tikinčius pranašavi
mais, ir lengvabūdžius, ku
riems lengva įkalti, jog ci
namonu patrynus dantų 
smegenis — net šešiasde
šimties metų seniams iš
augs nauji dantys. Visi 
“dievo nuskriaustieji” mū
sų mieste buvo patys stro
piausi “Šiaudinės Pasto
gės”, ypač jos “Kultūros” 
skyriaus skaitytojai. Tiražo 
išlaikymas — buvo kertinis 
akmuo, ant kurio laikėsi vi
sas mūsų leidėjo ir redak
cijos žmonių rūmas. Štai, 
dėl ko, išmintingo leidėjo 
nurodymu, ponas redakto
rius Gimžauskas su olimpi
niu ramumu savo politinė
se apžvalgose ramino deš
rininkus, galanterininkus 
ir namų savininkus, kad 
Lietuvai negresia joki pavo
jai, jokios revoliucijos ir 
kad litas tartpautinėj bir
žoj labai aukštai vertina
mas. Savo ruožtu, taip pat 
leidėjo skatinamas, aš sten
giausi parodyti retą išmis- 
lą, kas savaitę penėdamas 
miesčionių smegenis 
naujais atradimais, 
naujesnėmis drabužių ma
domis, su reta aistra apra
šydamas Nicos karnivalus

ir naujoj šviesoj patiekda
mas Habsburgų rūmų tra
gediją. Tokį visapusišką 
darbą dirbant, sunku iš
vengti ir paklaidų, ypač jei 
laikraščio korektoriai ne 
visuomet esti blaivūs. Kar
tą, atsimenu, į redakcijos 
kabinetą įpuolė nepaprastai 
sujaudintas ponas. Sviedęs 
katiliuką ant stalo ir ple
vėsuodamas iškeltu viršum 
galvos paskutiniu “Šiaudi
nės Pastogės” numeriu, jis 
šaukė, kad už tokius dar
bus mes galime atsitūpti. 
Žieduotu, storu, nepapras
tai storu pirštu bakšnoda- 
mas į vieną vietą laikrašty, 
ponas šūkavo taip, jog po
pieriai lakstė nuo stalo.

— Ar jūs žinote, ką tai 
reiškia tokios properaci- 
jos?! Ar jūs turite suprati
mą apie sieros rūgšties vei
kimo efektingumą?!

Nieko iš pradžių mes ne-1 
suvokdami su ponu Gim
žausku traukėme pečiais, 
nenuleisdami akių nuo e- 
nergingo pono piršto, 
laikraščio puslapių, 
pirštas atsikreipė į 
lyg pistolietas.

— Ponai! — tarė žmogus, 
— patariu sustabdyti laik
raštį. Greičiausiai! Mo
mentaliai! Taip, taip, aš ne
juokauju! Jūsų pačių nau
dai. Taip, taip!

— Dovanokite, — 
liau prabilo kolega 
žauskas, padėdamas
sną, — mums ne visai su
prantamas reikalas, kuris 
tamsta čia...

— O-oo!—skėstelėjo ran
komis ponas ir pasipurtė, 
susitraukė, lyg rūgštų pra
rijęs. — Jiems dar nesu
prantama! Jie duoda tokius 
receptus, tokias sieros rūg
šties proporcijas, nuo kurių 
ne tik kad plaukai nuo pa
kaušio nusmuks, bet ir 
kiaurai odą praeis. Kiaušą 
praeis!... Taip, taip kiau-

upės 
su jūros 

kėdute, ir 
vande- 
marių

tiražu,

vis 
vis

DABAR REIKALAS IR PROGA
Spaudoje pastebėjome, jog neužilgo ir taip vadinamas 

Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas pradėsiąs 
rinkti drapanas. Jau dabar to Fondo šalininkai ragina 
lietuvius neduoti drapanų bei čeverykų Lietuvai Pagel- 

vv. . v. .—a ..... ~vvd, o laikyti, pakol Fondo žmonės
danų laikiascio. 1 nsipazin-ijuos paįms> Bet tos spaudos sužinome, kad Fondas su-
siu, kad man būdavo nepa- rjnks drapanas ir laikys padėjęs į sandėlius, nesiūs da- 
prastai malonu, kai eiliniam bar Lietuvos žmonėms. Pasak Tėvynės (sp. 20 d.), sius 
numeriui išėjus^ paskui^ vi- tik tada> kada «bus prOga”.
są savaitę girdėdavau . In- į- gab ^ktai viena išvada: šis jų žadamas va- 

T.1 * j Ir- j I jus taikomas tik tam, kad pakenkti L. P. T. Komiteto 
mano paskleistą anekdotą. rink]įaVai, kad sulaikyti žmones nuo aukojimo drapanų

są savaitę girdėdavau “In-

mano paskleistą anekdotą. 
Reikia pridurti, kad kultū
ros ir pramogų puslapis da
rė įtakos aukštosios visuo
menės gyvenimui. Čia gali
ma nurodyti visą eilę fak
tų. Pačiu ryškiausiu įrody
mu buvo miesto burmistro 
madame. Nusižiūrėjus į 
“Kultūros” puslapy atspau
sdintą puošnų artistės Gar
bo manto, burmistro mada
me įsigeidė būtinai įsigyti 
tokį pat. Ir įsigijo. Ir vaikš
čiojo gatvėmis su šuniuku. 
O šuniuką jūs taip pat bū
tumėt galėję pažinti, jeigu 
būtumėt atskleidę “Šiaudi
nės Pastogės” velykinį nu
merį. Tiesa, poniai burmis- 
trienei buvo sunku išsirašyt 
iš Londono tokį pat šuniu
ką, kokį ji matė mūsų laik
raščio puslapy, bet dėlto, 
kaip man padėdavo žirklės 
redaguojant, taip jai padėjo

siųs

Iš to gali būti tiktai viena išvada: šis jų žadamas va-

i ir čeverykų, kad nutraukti arba sumažinti amerikiečių 
paramą savo broliams ir seserims Lietuvoje.

Dabar būtinas reikalas skubintis Lietuvos žmonėms 
su visokeriopa parama. Vokiškieji grobikai juos baisiai 
apiplėšė. Ateina šalta žiema, jiems reikia drapanų ir če
verykų. L.P.T. Komitetas skubinas suruošti ir išsiųsti 
Septintąjį Siuntinį, kad jis pasiektų Lietuvą dar žiemos 
pradžioje, kad amerikiečių drapanomis ir čevervkais 
tūkstančiai Lietuvos žmonių apsisaugotų nuo šalčio ir 
speigų. Dabar puikiausia proga Amerikos lietuviams 
parodyti savo geraširdingumą ir suteikti lietuvių tautai 
labai reikalingą paramą.

Mes sakome: kas šiandien trukdo L.P.T. Komiteto 
rinkliavai, kas ragina žmones neaukoti drapanų ir čeve
rykų, kas žada surinktus rūbus laikyti sandėliuose ir 
nesiųsti Lietuvos žmonėms DABAR, tas sunkiai nusi
deda prieš lietuvių tautą ir paprasčiausį žmoniškumą. 
Geresnės progos suteikti Lietuvos žmonėms paramos 
niekas nesulauks. Apsigaudinėjimas savęs ir apgaudinė
jimas kitų — laukti dar kažin kokios kitos progos.

Dar kartą mes atsikreipiame į visus Amerikos lietu
vius: neklausykite jokių gandų ir melų, nelaukite dar 
kažin kokios “progos”. Vienintelė organizacija, kuri ren
ka ir siunčia DABAR Lietuvos žmonėms paramą, yra
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žirklės apkerpant paprasto, |Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas. Remkite jos pa
stangas. Remkite specialę drapanų ir čeevrykų rinkliavą.
V A | • . • • A * M A _neveislinio, pūdelio kudlas 

(paliekant tik ant stimbu
rio ir aplink ausis šiek tiek 
plaukų) — ir šuo išėjo vi
sai panašus į savo londo- 
nietį pusbrolį.

Porą metų išsėdėjęs re
daktoriaus kėdėje, savo pa
trono laikraščiui aš užka
riavau tvirtas pozicijas 
plinkančių miesto tėvų ir 
senstančių poniučių tarpe. 
Savaitė iš 
raginamas leidėjo, 
jau nurodymus, 
mis priemonėmis 
nuo plikimo, kaip išnaikinti 
veido raukšles, kokios rū
šies gimnastika išsaugoti 
grakščias kūno linijas, ko
kio fasono drabužius ne
šioti storiems, ploniems ir 
t.t. Mano išminties šaltiniu 
buvo vieno francūzo knyga, 
pavadinta “Madame Pom-

savaitės, 
davinė- 
kokio-

gelbėtis

Prisidėkite prie Septintojo Siuntinio. Aukokite drapanas 
ir čeverykus.

Dar kartą karščiausiai raginame visų kolonijų Komi
teto skyrius ir veikėjus: nesigailėkit nei laiko, nei ener
gijos pravedimui specialės rinkliavos. Pasiekite kiekvie
ną lietuvį savo kolonijoje ir paprašykite paramos Lietu
vos žmonėms. Už jūsų pastangas lietuvių tauta, Lietu
vos žmonės bus jums amžinai dėkingi!

Nelaukite, kada jau daug dovanų surinksite; nelauki
te pabaigos rinkliavos, bet siųskite Centran tai, ką turi
te surinkę. Nelaikykite ižduose surinktų aukų dėl nu
pirkimo dovanų. Pasistengkite ant vietos patys nupirkti. 
Jeigu tik gaunate prieinamomis kainomis, pirkite ant 
vietos apatinių šiltų drapanų. Tačiau jeigu negalite gau
ti, mes pasistengsime jums patarnaut ir nupirkę jūsų 
vardu pasiųsti Lietuvos žmonėms.

Norime, kad Septintasis Siuntinys išeitų dar lapkričio 
mėnesį. Norime, kad su šiuomi siuntiniu pasiųstūmėme 
nuo amerikiečių Lietuvos žmonėms desėtkus tonų dra
panų ir tūkstančius porų čėverykų.

Būkite rinkėjais! Būkite aukotojais! Būkite Lietuvos 
žmonėms prieteliais ir draugais!

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y;

“Lietuva Ugnyje” Knygą Perskaičius

Nuo 
greit 
mus,

paga- 
Gim- 

plunk-

paklau-— Kiaušą? 
siau.

— Kiaušą!
Jūs dar juokiatės.. Tamsta, 
kuris pats esate plikas, ne
sidrovite davinėti kitiems 
patarimus, kaip auginti 
plaukus. Sarmata, sarmata, 
ponai!

— Prisipažinsiu, kad po 
šių žodžių aš pajutau, tarsi 
man kas būtų karštu van
deniu apipylęs pakaušį. Vi
sas reikalas pasidarė aiš
kus, kai žmogus save pasi
vadino vaistininku ir kai aš 
atsiminiau paskutinį savo 
patarimą, suteiktą plinkan
ti ems skaitytojams, pasku
tiniame “Kultūros ir pra
mogų” skyriuje.

Patikrinę rankraščius, 
mes nustatėme, kad kai ku
rios recepto skaitlinės (to
kios jautrios vaistininko 
akyse ir tokios nereikšmin
gos laikraščio redakto
riams) tikrai galėjo pagrei
tinti plikimo procesą kai 
kurioms galvoms, jeigu ti
kėti sieros rūgšties efektin
gumu. Kieno tai buvo kal
tė, mano ar redaktoriaus, 
tegul palieka redakci jos pa
slaptimi, bet po šio įvykio 
aš vis rečiau pradėjau 
kreipti dėmesį į kosmetiką. 
Vietoj receptų plikiems — 
pasirodė mano skyriuje 
kryžiažodžiai ir iš lėto ma
dame Pompadur grožio pa
slaptis išstūmė įvairių rū
šių žuvų masalas. Buvo 
pats meškeriojimo įkarštis, 
atostogų, ekskursijų sezo
nas ir į “kultūros” puslapį 
įsiveržė visa Lietuvos u-

pių, ežerų gyvūnija, padvel
kė pušų sakais įsodrintas 
vėjas. Skaitydamas tvan
kiam redakcijos kambary 
rankraščius, aš girdėjau 

raminantį tolimą jūros ban
gų dužimą, jūros — kurios 
nebuvau nė karto matęs, a- 
pie kurią tiek svajojau... 
Duonos kąsnis, taip sunkiai 
uždirbamas ir dažnai už
dirbamas ne pačiu garbin
giausiu būdu, mane laikė 
prirakinęs prie kėdės, kuri, 
taip išdidžiai buvo vadina
ma redaktoriaus kėde.

Kiek kartų aš mintyse 
svajojau apsikeisti savo re
daktoriaus kėdę su 
keltininko suolu, 
švyturio sargo
sėdėti ten, ūžiant 
nims, klykaujant 
paukščiams.

Bet — tiražas! 
rūpintis laikraščio
tiksliau sakant, reikėjo nuo 
ryto iki vakaro džiovinti 
smegenis, kokia gudrybe, 
kokiu nauju suktu išmislu 
paviliojus skaitytoją, kuris 
maitino mūsų garbingą pa
troną, poną Šibelką, dengė 
ponią Šibelkienę, teikė 
jiems šilimą, galimybę pirk
ti veidrodžius, riešuto me
džio baldus. Tiražas! Štai, 
ką mes matėme leidėjo a- 
kyse, kai tik jis pasirodyda
vo redakcijoje. Bet tiražas 
jau kuris laikas jokiu būdu 
nesidavė išjudinamas. Jis 
kaitėliojosi tik nežymiai ir 
buvo matyti, kad pagrindi
nė skaitytojų masė, kuri 
prenumeravo laikraštį, bu
vo senieji, patys pirmieji jo 
skaitytojai — pats konser
vatyviausias elementas. Jie 
laikėsi “šiaudinės Pasto
gės” ne todėl, kad toji “pa
stogė” būtų buvusi neper
lyjama, ne todėl, kad nebū
tų geresnių ir įdomesnių 
laikraščių, bet dėl to, kad 
jau vienas laikraščio keiti
mo faktas tokiems žmo
nėms atrodė niekuo nepa
grįstu perversmu. Paleiski
te į aypvartą naują rūšį 
petnešų, arba tabaką ir įsi
tikinsite, kad nežiūrint nuo 
perkės kokybės keitimosi, 
jūs turėsite, tegul ir nedi
delį, bet vis dėlto ištiki
miausių savo prekės gynėjų 
ir šalininkų skaičių. Ir jie 
laikysis iki galo, atkakliai, 
kantriai — nors bruk jiems 
į rankas vietoj petnešų 
virvagalius, o vietoj senojo 
tabako — šieną. Kol seno
sios firmos ženklas žymės 
prekę — konservatoriai lai
kysis ! Taip buvo ir su 
“Šiaudinės Pastogės” skai
tytojais. Konservatoriai lai
kėsi, bet naujų skaitytojų 
žvejojimas vyko gana ne
sklandžiai. Leidėjas bandė 
padidinti tiražą pažadėda
mas kiekvienam skaitytojui, 
surinkusiam tris naujas 
prenumeratas, išsiųsti gale 
metų įdomų romaną apie 
Sabos karalienę, bet akcija 
pravirto. Tuomet buvo pa
žadėta, kad kiekvienas 
“Šiaudinės Pastogės” skai
tytojas, užsisakęs visiems 
metams laikraštį, galės būti 
įdomaus konkurso dalyviu: 
dvi kelionės su pilnu išlai
kymu, pensionatu, dešim
čiai dienų kiekviena, į Štok- 
holmą ir j Rygą. Bet ir po 
šio konkurso tiražas men
kai tepakilo, o kai leidėjas 
konkurse leido keliones lai
mėti savo žmonai ir tokiu 
būdų išvengė bereikalingų 
išlaidų, — pasipiktinusių 
skaitytojų dalis atsisakė 
nuo “Šiaudinės Pastogės.” 
Vis dėlto, leidėjas nesiliovė 
skelbęs naujus konkursus. 
Jis parodė retą fantaziją, 
gudrumą drumzdamas van
denį ir su nauju ir nauju 
įnirtimu viliojo skaitytojus.

.(Bus daugiau).

jų pasimojimus— 
puikiausias jų 
Užtat jie savo 

kurių čia nei vie-

Šįmet Lietuvių Literatū
ros Draugijos centras išlei
do knygą, kurią nariai jau 
gavo. Ir, be abejonės, kož- 
nas jau skaito su pasiten
kinimu. Nes knygos pusla
piuose, tartum veidrody, 
parodoma visos vokiečių 
žmogėdrų suruoštos baise
nybės, kurias Lietuva pir
miausia turėjo nukentėti ir 
pergyventi. Tai yra rinki
nys raštų vien tik Tarybi
nės Lietuvos rašytojų ir 
poetų, kuriems teko eva
kuotis nuo sužvėrėjusių 
Hitlerio gaujų į Sovietų 
Sąjungos gilumą. Turėjo 
palikti jų numylėtąją Lie
tuvą, kurią ryžosi jie pada
ryti dar gražesne. Bet kla
stingas užpuolikas laikinai 
nutraukė 
sutrukdė 
svajones, 
raštuose,
no man nesinori įvardinti, 
kad nepažeminus kitų, nes 
visus lygiai branginu, gi
liai įstrigo į mano ir gal vi
sų pažangių lietuvių širdį ir 
ten pasiliks, pakol ta širdis 
nesustos plakus.

Rašytojai ir poetai savo 
kuriniuose negaili pagiežos 
— rūstaus pasmerkimo vo
kiečių grobikams, už nute- 
riojimą jų gimitinės šalies. 
Jų tiesos žodžiai, kaip kir
vio ašmenys, kerta tiesiai 
vokiečiui į kaktą. Rašyto
jų pasiilgimas Lietuvos, jų 
meilė savo tautiečiams, jų 
rūpesnis seneliais ir vaiku
čiais, kurie žiauraus užpuo
liko tapo išblaškyti į toli
mas, jiems nežinomas, bro
liškas, tarybines respublL 
kas, kai paukšteliai išmesti 
iš lizdo, alsuoja visuose ra
štuose. Tik dėka šitiems vy
resniems jų broliams, ku
rie stovi sargyboje lietuvių 
tautos, lietuviai vaikučiai 
visur rado motinišką prie
žiūrą ir namus, yra viskuo 
aprūpinti, net ir lietuviais 
mokytojais, kad galėtų 
augti, mokytis savo numy- 
lėtoj gimtoj kalboj, pažinti 
savo motiną šalelę, ir būti 
jai naudingais žmonėmis, 
kada sugrįš.

Ir taip per visus 278 
knygos puslapius, kaip rau
dona gija, vaizduojamas 
neapsakomas o k u p antų 
žiaurumas ir skriaudos, pa
darytos Lietuvos žmonėms. 
Iš kitos pusės skamba kerš
tingas liaudies sąbruzdis, 
pasipriešinimas okupan
tams : užpuldinėti, mušti, 
naikinti, deginti juos, kur 
tik jie mažiausia laukia.

Per visą knygą rašytojų 
meilė savo gimtinei, savo 
žmonėms, trykšte trykšta iš 
pat širdžių gilumos. Kiek
vienas jų aprašo, apdainuo
ja likusias Lietuvoj savo 
drauges, draugus, mylimas, 
savo vaikelius, brolelius, se
sutes, kurie nespėjo kartu 
su jais pasitraukti nuo 
priešo. Jų sielojimasis pasi
likusiais labai sujaudina 
skaitytoją. Aš labai susi
jaudinau skaitydamas An
tano Venclovos eilėraštį 
“Tarybų Lietuva.”

Kada aš paimu skaityti 
knygą “Lietuva Ugnyje”, 
tai tiesiog paskęstu fanta
zijų pasaulyje, tartum sy
kiu su jos autoriais vaikš
čioju po karo laukus, tran
šėjas, bombų išraustas gi
lias daubas, matau sužeis
tus, pagalbos šaukiančius, 
girdžiu draugus, kalbuosi 
su jais, žodžiu, ne tiktai 
akimis ir mintimis skaitai, 
bet ir lūpomis, ir liežuviu, ir 
visa širdžia, viską kitą už
miršti. Tik lyg iš miego, ką 
baisaus sapnuodamas ir iš
gąsdintas, sušunki ir išbun-

di. Taip aš skaitydamas, iš- 
budau iš tų svajonių ir gir
džiu, kad aš balsiai, net ant 
visos stubos, skaitau, nors 
nieko namieje tuom laiku 
nebuvo!

Poetai aprašo - apdainuo
ja tuos visus kruvinus kry
žiaus kelius, kuriais jiems 
patiems teko eiti. Jie ap
dainuoja skriaudas visų 
žmonių, fašistinių niekšų, 
jiems padarytas.

Šitie Lietuvos rašytojai, 
visi jie, kaip vienas, lygiai 
savo vardus įamžino istori
jos puslapiuose. Juos per 
amžius gerbs ne tik lietu
vių tauta, bet visas pažan
gus pasaulis juos pažins.

O, kaip jie, tie rašytojai, 
gerai padarė, pasprukdami 
nuo hitlerininkų kartuvių 
į gilumą Sovietų Sąjungos, 
ir dabar vėl gali būti savo 
vietose išlaisvintoj Lietu
voj. Net baisu ir pamislyti, 
kas būtų atsitikę su lietu
vių tauta, jeigu šituos vy
rus hitlerininkai būtų su
čiupę ir nužudę!!

Knyga skaitosi labai 
sklandžiai. Raidės didelės, 
kalba graži. Viena pusė 
viršelio raudonai nudeko- 
ruota, reiškia, Lietuva de
ga. Balsvų liepsnų liežuviai 
kyla į padanges.

Dar visai neskaitęs kny
gos, tik į piešinį pasižiūrė
jęs, žmogus labai susigrau
dini!

Visi broliai lietuviai! At
sišaukiu į jus, ypač katali
kus. Įsigykite šią knygą 
“Lietuva Ugnyje”. Skaity
kite ir palyginkit tinginius 
savo dvasios vadus prie šios 
knygos autorių ir statykite 
sau klausimą, kas turi val
dyti Lietuvą? Ar šitie vy
rai, kurie dabar už jos lais
vę kaujasi karo frontuose, 
lieja savo kraują, aukoja 
gyvastis, kitais savo bro
liais rūpinasi daugiau, negu 
savim; ar jūsų dvasios va
dai, kuriems tik savo pilvas 
terūpi? Dar jeigu jie, jūsų 
vadai, tūnotų savo rašti
nėse, tai būt atleistina. Bet 
kad jie visur ir visada už
bėga už akių gerų žmonių 
kilniems darbams, kaip tai, 
rinkimui drabužių Lietuvos 
žmonėms sušelpti ir vietose 
net muštynes sukelia, . tai 
smerktina! Tai beširdžiai. 
Per savo pilvą jie neužjau
čia apiplėštų savo brolių 
Lietuvoj.

Susninkų Jurgis.

Parduoda katiną maiše.

Teisybė karti.

Tinka, kaip šuniui balnas.

Die-

tikVilkas šunų nebijo, 
nekenčia, kad loja.

Kas gi katinui uodegą 
pakeltų, jeigu ne jis pats?

Visų dantys balti, bet ne
žinai, kas yra už dantų.

Merga ne pyragas, — ne
perlauš! ir nepamatysi.

Vaiką sugadino, o 
nepadarė.

Velnias negriebs, o 
vui nereikia.

Nekaltas kraujas šaukia
si atkeršijimo.

Taip ilgai, kaip pas šunį 
dešra.

Beržo lazda — geriausia 
tinginiui liekarstva.



Ketvirtas puslapis

WORCESTER, MASS.
Susirinkime LLD 11 kp., 8 

d. spalių, d. Plokštis pasirodė 
gražiai pasidarbavęs platinime 
literatūros. O d. Bakšys, kaipo 
Laisvės agentas, davė gerą ra
portą, nes jis per daugelį me
tų tas pareigas eina, tai jam 
gerai ir sekasi.

Draugas Bakšys ir šiame va
juje likosi išrinktas vajininku. 
O jam padėti išrinktas J. M. 
Lukas, bet mudu su d. Bakšiu 
prašom visų vvorcesteriečių tal
kos šiame Laisvės vajuje, nes 
Laisvę turi visi lietuviai skai
tyti, todėl, kad Laisvė teisingai 
aprašo apie karą ir Lietuvos 
išlaisvintų vietų žmonių padė
tį.

Šis susirinkimas gerokai dis- 
kusavo Lietuvos nuvargintų ir 
apiplėštų žmonių šelpimą. Iš 
raportų pasirodė, kad yra gra
žiausių darbų atlikta; daug 
drabužių surinkta ir pasiųsta 
ir apie tūkstantis pinigais tik 
į kelias savaites laiko. Wore es
terio Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetui priklauso pagar
bos žodis už šį taip gražų dar
bą !

Taipgi šis susirinkimas vien
balsiai tarė savo žodį prieš 
Jungtinį Lietuvos šelpimo Fon
dą, kuris neteisingai išgavo 
Šimtus tūkstančiu doleriu iš 
Karo šalpos Komiteto ir su tais 
pinigais šelpia smeton-nacius, 
kurie pabėgo per beržyną į 
Berlyną ir tuos kvislingus, ku
rie dabar paspruko į Švediją, 
kuomet Lietuva prasidėjo būti 
išlaisvinta. O nuvargintiems 
Lietuvos žmonėms, kurie yra 
apiplėšti per tuos prakeiktus 
kvislingus ir nacius tas komi
tetas nedavė nei cento ir ne
žada duoti.

šis susirinkimas nuoširdžiai 
pageidauja, kad Prezidento 
Karo Šalpos Tarybą tuos pi
nigus atimtų iš smeton-nacių 
fondo ir pervestų Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetui, ta
da ne Lietuvos degintojai ir 
žudikai bus šelpiami, o išbadė
ję ir nuvargę Lietuvoj žmonės, 
kurie jau nieko nebeturi, vis
ką hitlerininkai išplėšė.

Delegatai į LLD 7-to apskr. 
konferenciją išrinkti šie: J. M. 
Lukas, S. Janulis, J. Skliu
tas, A. Pilkauskas, J. Urbo
nas ir B. Mizara.

Prezidentinių rinkimų komi
sijoj yra: D. Vaitelis, J. J. 
Bakšys. Nuo spaudos pikniko 
dalis pelno padalinta sekan
čiai: Kanados Liaudies Balsui 
$25, Vilniai $25, Lietuvos pa
gelbai $25, rinkimų kampani
jai $20, Daily Workeriui $15, 
Laisvei $32.

Platinime įžangos tikietų d. 
E. Trasikienė daugiausiai pa
sidarbavo ir dar padėjo dirbti 
H. Kalakauskienė, Ig. Loza- 
ravičia, P. Sadauskas ir J. De- 
mikis. Ačiū už pasidarbavimą 
dėl darbininkiškos spaudos.

J. M. L.

Amerika ir čia lėktuvo nelai
mėj žuvo.

Vytautas (Vitold) buvo sū
nus Mr. ir Mrs. Kazio Kregž
džių, gyvenančių 23 Mott St., 
Worcester, Mass., dienraščio 
Laisvės skaitytojų ir pažangių 
organizacijų narių.

toje ateityje Kliubas suruoštų 
kitą dar geresnį bankietą.

Manau, kad reikėtų ruošti 
bankietą (ir greit ruošti) Lie
tuvos žmonių pagelbai. Ir tai 
būtų, gal, sveikinimas jau vi
sos tarybinės Lietuvos išlais
vinimo. Toks parengimas turė
ti) įvykti pradžioje lapkričio 
mėnesio. Labai gerai tiktų to- 
kis bankietas turėti lapkričio 
5 dieną ir 5 valandą pavaka
rėje.

Iki tai dienai užtektų laiko 
geram prisirengimui ir skait
lingos publikos pakvietimui.

y . t . 4

________ '______  Antradienis, Spalių 24, 1944

Žuvo Kovūnas Vytautas 
Kregždis

Per 16-ką mėnesių kovojo 
prieš japonus Ramiajame Van
denyne saržentas Vytautas 
Kregždis, 26 metų amžiaus. Ji§ 
kovojo ant Guadalcanal salų 
ir kitur, daug priešų nudėjo ir 
liko sveikas, bet parvyko į

(Vitold) Vytautas Kregždis

Vytautas buvo techniškas 
saržentas, Amerikos Marinų 
Korpuse. Jam tarnystė gerai 
sekėsi. Ir štai, parvykęs į Ame
riką, žuvo lėktuvo nelaimėj, 
Plymouth, N. C., srityje.

Tėvai gavo iš vyriausybės 
telegramą apie šią baisią ne
laimę spalių 5 d., kad jų sū
nus žuvo. Vytautas, kada grįžo 
į savo šalį, tai pas tėvus pra
leido poilsio dienas, nuo birže
lio 6 iki liepos 8 dienos ir ta
da grįžo karinėn tarnybon į 
Edenton Field, N. C. Jis buvo 
pasižymėjęs kovoj prieš japo
nus, apdovanotas, turėjo gar
bės ženklą. Kovoj nei karto 
nebuvo sužeistas.

Jis įstojo į Marinų Korpusą 
vasario 19, 1942 metais. Pir
miau dirbo pas Buehler Bros. 
Tėvams pageidaujant, jo kū
nas buvo atvežtas į Worcester 
ir militariškai palaidotas, spa
lių 11 dieną, Hope Cemetery 
—Vilties kapuose.

Paliko nuliūdime tėvelius, 
sesutę Mrs. Jean Larson, švo- 
gerį; Stan Larson, seserėną 
Steen Larson ir savo draugę 
merginą Pauliną Klimarski.

Gaila žuvusio jaunuolio!
Reiškiame jo tėvams ir gi

minėms užuojautą šioj nuliūdi
mo valandoje.

J. L.

Delei Praleisto Dalykėlio
Lietuvių Pil. Kliubo pasku

tinio pikniko, kuris atsibuvo 
rugsėjo 17 dieną, š. m., ir 
kuriam buvo paaukota daik
tai dviejų draugių, liko pra
leista ir nepažymėta korespon
dencijoj, kurioje piknikas bu
vo aprašytas. O tai todėl, kad 
korespondentas nieko nežino
jo apie tas aukas. Todėl da
bar, prisiminus gerų draugių 
dovanas, čia primenam ir labai 
ačiuojame draugei Kazimierai 
Urbonienei už didelį gaidį, 
kuris davė gražaus įėjimo kliu
bo naudai ir draugei Paraškai 
Huličienei už maišą gražių 
obuolių, kurie irgi prisidėjo 
prie didesnių įeigų susidarymo. 
Kliubas labai ačiuoja visoms 
draugėms, kurios kuomi nors 
gelbsti jo parengimams.

Kitam Kartui
Kitą kartą, draugai ir drau

gės, kurie darbuojasi parengi
muose turėtų prisiminti visuo
met, kad kas ką paaukoja pa
rengimo naudai, reikia praneš
ti korespondentui, kuris apra
šinėja vietos parengimus, tai 
neįvyks tokių praleidimų, kaip 
įvyko su pikniku ir nereikės 
atkartotinai rašyti apie tą patį 
parengimą. Mat, koresponden
tas kartais gali nenumatyti, 
kas ką atnešė ir pridavė besi- 
d a r b u o j autiems parengimuose.

Lowell, Mass.
Spalių 15 d., Liet. Piliečių 

Kliubas su 1WO rusų kuopa, 
bendrai turėjo surengę pramo
gėlę, kurioje dalyvavo kelių 
tautybių žmonės.

Pramogėlė buvo surengta 
Kliubo patalpose. Viskas ėjosi 
puikiai ir gražioje sutartyje. 
Viskas, ką rengėjai turėjo pa
ruošę, sunaudota iki paskuti
nio. Išrodo, kad ir pelno liks 
ne blogai.

Kadangi tą dieną pas mus 
svečiavosi mūsų giminės, Jo
nas ir Vincenta Stančikai iš 
Nashua, N. H., tai man teko 
nuvykti į Kliubą tik vakare, 
kuomet žmonės jau skirstėsi į 
namus. Visi dalyviai išrodė 
gerai patenkinti šių dviejų or
ganizacijų suruošta pramoga. 
Ir pageidavo svečiai, kad grei-

Už Tai Esu Labai Dėkingas
Spalių 16 dieną, besiren

giant rašyti šią koresponden
ciją, mano metų ir 10 mėne
sių amžiaus anūkė Regina žu- 
sinaitė, kad jau tempia nuo 
frontinių durų laiptais aukš
tyn didoką pundelį ir šaukia 
mus, kad jai gelbėti, nes “la
bai sunku,” jis sako.

Puolėmės mažytei į pagelbą. 
Nagi žiūriu, kad tai nuo ma
no senovės labai gerų draugų 
net iš Maine valstijos. Dėl ma
nęs ypatingai labai naudinga 
dovana ir mano gyvenime vi
suomet reikalinga.

Gavęs tą brangią ir naudin
gą dovaną labai apsidžiaugiau 
ir sėdau rašyti šią korespon
denciją, prie kurios jau iš pat 
ryto rengiaus. Ačiū labai, ge
riems draugams!

Laisvės Vajus Pas Mus
LLD 44-tos kuopos susirinki-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietuviy Darbininku Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir. 

Apdraudos Organizacija
/fKfcvS'irl* • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio

■ dydžio, kokio pa
x' 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.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y,

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..........................................................................................

Antrašas

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

me, laikytame spalių 1 d., iš
rinkome nuo seniai besidarbuo
jantį draugą Juozą Blažonį, 
Laisvės vajaus kapitonu ir 
jam du pagelbininku: Feliksą 
Arbačauską ir J. M. Karsoną, 
kurie darbuosis Juozo vado
vybėje. Visi trys darbuosis, 
kad gauti Laisvei naujų skai
tytojų, kad jų gauti kuo dau
giausiai, nes niekad nebuvo 
taip svarbu turėti dienraštį 
stuboje, kaip šiais karo laikais. 
Svarbu sekti kas dieną karo 
eigą ir jo kasdieninę kryptį, 
bet be galo bus svarbu sekti 
ir pokarinį nusistovėjimą, — 
kaip visas pasaulis teiksis siek
damas pastovios taikos. O 
Laisvė, kaip ir dabar matome, 
yra vienatinis dienraštis ry
tuose, kuris nesuklumpa nei 
viename klausime, kas liečia 
karą ir besikeičiančią pasauly
je kryptį link pasiekimo pil
nos demokratijos.

Skaitykite Laisvę ir būkite 
tikrais — ne suklaidintais hit
lerinės propagandos. Tuomi 

’ateityje neapsakytai džiaugsi
tės.

Susirinkime pasisakė ir kiti

draugai, kad gelbės vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų,. 
Iki šiol dar neturime kuomi 
pasirodyti, bet jau daromi ge
ri bandymai. Ir, be abejo, gau
sime, naujų skaitytojų bendroj 
kooperacijoj.

Kitas geras demokratinis 
dienraštis, tai Vilnis, išeinan
tis vidurvakariuose -— Chica- 
goj, tai ‘irgi liaudies mylimas 
laikraštis, reikia ir jį žmonėms 
pasiūlyti.

J. M. Karsonas.

Detroit, Mich
Sovietų Sąjungos ir Ameri

kos Draugiškumo Komitetas 
rengia labai svarbias prakal
bas. Įvyks nedėlioj, lapkričio 
12 d., Masonic Auditorium 
Svetainėje. Bus labai geri kal
bėtojai ir gera programa. Vi
sus ir visas kviečiame dalyvau
ti. Rengėjai.

Kiekvieno. pirštai į save 
lenkti.

Su plikiu nėr kuo peštis.

rimų
Tu

Mateušai, aš dar, labai rimtai prašau 
tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok Deksnio Galingą Mostį. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man įkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, kad tu da
bar palikai toks piktas, priežasčių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nori su ma
nim ilgiau gyventi, tai klausyk manęs. 
Tuojaus pradėk vartoti Deksnio Galin
gą Mostį, aš labai daug girdėjau pagy- 
Deksnio Galingą Mostį.nuo skirtingų žmonių apie

žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo PrisiegaJ

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradek rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ii’ rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta aš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo^minetų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai i .
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime 
tingų kraštų, kuriais žmonės dčkuoja už mostį 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 

ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ- 
tūkstančius laiškų iš skir
iu tokių laiškų vis daugiau

tepk

4-oz. — $2.00,116-oz. — $5.00.
kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite

!/ DEKEN’S OINTMENT

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. — .$1.00, 
PASARGA: Neimkite nei jokių 

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kadd atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

......Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio
Vardas ir pavardė ......
Gatve ir numeris .......

Miestas ................................................................. Valstija ....... •..........................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. box 666, Newark i, n. j.

Hart, Mich. NET “VYRAI

Mostis ...... 1-oz........  75c
Mostis ..... 2-oz.   $1.00
Mostis ..... 4-oz......... $2.00
Mostis ..... 16-oz......... $5.00

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

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV 4-8698

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIBAI ir kl 
tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 
rhas, 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

j DR. ZINS
110 East 16 th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.
f r* 7 * *T .*'• ' j| u i f l / ♦ t i t

(Isist. 28 m.) t

Arti Omon Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

Hart Lietuviai Irgi Rūpinasi 
Lietuvos Žmonėmis

čia gyvenanti progresyviai 
lietuviai ūkininkai, susirinkę 
spalių 8 d., nutarė rinkti dra
bužius nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms.

V. Blažienė ir A. Vyšniaus
kas savo apylinkėj jau biskį 
parinko drabužių ir čeverykų 
iš Bušnių ir Šimkienės. Labai 
puiku, kad pradeda įsisiūbuoti 
vajus drabužių rinkime.

čia, prie progos, noriu pri
minti Harto piliečiams, kad 
dabar laikas pradėti rūpintis 
apie lapkričio 7 d. balsavi
mus. Visi turime balsuoti už 
prezidentą Rooseveltą, nes jis 
pasirodė geriausias gaspado- 
rius mūsų šalies.

Vielinis.

Su savo duona visur gau
si suolą.

Žuvis neišganys, kiaulė 
nepražudys.

Kas aria, pjauna, — to 
avys nebliauna.

LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Mat
Savininka*

411 Grand St. Brooklyn

MURAI”
yra žmonės! 

Taip, bile vienas gali kentėti nuo pa
prastų raumenų skausmų, gėlimų ir Įver- 
žimų": Veikite greitai: uždėkite John
son’s RED CROSS PLASTERIO ant 
krūtinės ar nugaros--tiesiai ant tos vie
tos. Ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 
t uo j aus. Š i Ido—ram i na—apsaugo—pare-
mia, dirba, jums bedirbant. RED CROSS 
PLASTERIAI yra švarūs, sanitariški, 
lengvai panaudojami—ne koks purvinas, 
dvokiąs tepalas įtrinti ir drapanas su- 

Reikalauk tikrojo, garsaus per 
metų, pagaminto Johnson & 
TIKTAI 35c—vaistinėse.

CROSS PLASTER

teršti. 1 
virš 50 
Johnson.

RED

šykštuolis vis dusyk mo- 
ka.

H------------------------------------------- -

KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill. 

0-------------------------------------(į

J. GARŠVA 
! GRABOROUS-UNDERTAKER j 

■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I Išbalsamuoja ir laidoja ant <
' visokių kapinių '
I VELTUI ŠERMENINĖ !
I (KOPLYČIA) I

’ Parsamdo automobilius ir ka-
I rietas veselijom, krikštynom | 
j ir kitkam. j
į 231 BEDFORD AVENUE . 
į BROOKLYN |
| Telephone: EVergreen 8-9770 |
•J.—— — —r i , Į, ............................ .... ifr

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
V/es egzaminuojam akis, rašome receptas 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akiniu?* kada reikalingi

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Starr £-8842

re re T

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, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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TALKININKŲ MAISTO 
PAGELBA GRAIKAMS

Athenai, Graikija. —Tal
kininkų laivai atgabeno pir
muosius maisto ir kitų reik
menų krovinius graikams.

Per šešis artimiausius 
mėnesius talkininkai žada 
atsiust Graikijos žmonėms 
780,000 tonų valgių, vaistų 
ir kitų būtiniausių dalykų.

Laike vokiečių okupaci
jos buvo badu, šalčiu ir ap
krečiamomis ligomis išma
rinta šimtai tūkstančių 
graikų, neskaitant tų, ku
riuos naciai nužudė už pa
sipriešinimus vokiečiams.

RAUD. ARMIJA PASIE
KĖ NORVEGIJĄ 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Raudonarmiečiai visiškai 

iššlavė nacius iš turtingų 
nikelio kasyklų srities Pet
samo apylinkėje.

Visai Arti Kirkenes
Nuo Raudonosios Armi

jos pozicijų vakar tebuvo 
tik 3 mylios iki Kirkenes, 
šiaurinio- Norvegijos uosto, 
nacių submarinų stovyklos 
ir jų lėktuvų bazės. Iš Kir
kenes jie užpuldinėdavo a- 
merikiečių ir anglų laivus, 
gabenančius Sovietam reik
menis į Murmansko uostą. 
Hitlerininkai, be to, gau
davo po 1,000,000 tonų gele
žies rūdos per metus iš' 
Kirkenes apylinkės.

Einan paskutine sutar
tim su Suomija, ta sritis 
tarp Petsamo ir Norvegijos 
sienos priklausys Sovie
tams. Taigi Sovietų Sąjun
ga tiesioginiai rubežiuosis 
su Norvegija.

SUNAIKINTA DAR 6 VO
KIEČIŲ LAIVAI

Sovietų motorinės valtys 
ties šiaurine Norvegija nu
skandino dar 5 vokiečių lai
vus, o Baltijos Jūroje la
kūnai sunaikino nacių tran
sporto laivą, 2,000 tonų.

ISPANŲ PARTIZANAI
UŽĖMĖ 4 KAIMUS

London. — Ispanų res- 
publikieciai partizanai atė- 
ėmė iš Franko fašistų 4 
kaimus bei miestelius šiau
rinėje Ispanijoje, 10 mylių 
nuo Francijos rubežiaus.

Anglai rytinėj Italijoj už
ėmė Cervia uostą.

■■■■■■■
Penktas puslapi!

——— ■ —■■■ ■■■<  

Naminis Frontas
32,-

Dr.
Kū-

Anglių Gamybai Trūksta 
500 Angliakasių

WASHINGTONAS. — 
Charles J. Potter, Kietojo
ro administratoriaus padėjė
jas, pareiškė, kad norint pa
tenkinti gyventojų reikalavi
mus 1944-45 metams, reikia 
pagaminti tinkamą kiekį an
glių. Tuo tarpu, anglių kasyk
loms, gaminančioms antracito 
ir taip dėl karo pritrūkusias 
bitumini jaus anglis, trūksta 
daugiau, nei 32,500 angliaka
sių. Dėka darbo jėgos trūku
mo, iš anksto galima tvirtinti, 
kad šiais anglių naudojimo 
metais, kurie baigsis kovo 31 
d., trūks 6 milijonų tonų an
tracito anglių ir 16 milijonų 
tonų geresnės rūšies bitumini- 
jaus anglių.

Dr. Potter ragina visus ang
lių pirkėjus, kas jie bebūtų —• 
privatūs asmenys ar pramonės 
—taupyti anglis, o 
pageidautos anglių 
sitenkinti tuomi, 
gauti.

negaunant 
rūšies, pa
ką galima

Pe- 
pa- 
dar

Kūrenamojo Aliejaus Kokybė 
Nepasikeitusi 

WASHINGTONAS. — 
troli j aus administratoriaus 
dėjėjas, Ralph K. Davies,
kartą užtikrino rytinio pajū
rio kūrenamojo aliejaus var
totojus, kad jiems nebus rei
kalo rūpintis šią žiemą dėl 
kūrenamojo aliejaus rūšies. 
Reikalą smulkiai ištyrinėjus, 
sužinota, kad šiais metais kū
renamojo aliejaus rūšis bus nė 
kiek neblogesnė, negu ji kad 
buvo praeityje, ir todėl jokių 
sunkumų netenka tikėtis.

Bendras Bankų Kapitalas Sie
kia Daugiau 139 Bilijonu 
WASHINGTONAS. — 1944 

metų, birželio 30 dieną, visų 
Jungtinių Valstijų prekybinių 
ir taupomųjų bankų kapitalas 
pasiekė aukščiausio viršūnės 
taško — 139,560,000,000 dole
rių sumos, finansų kontrolie
riaus Preston Delano, praneši
mu. 1943 metų, birželio 30 
dieną, bankų kapitalas buvo 
122,309,000,000 dolerių arba 
19.03 nuošimčių mažesnis.

Rugsėjo Mėnesį Pagaminta 
7,598 Lėktuvai

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadyba prhnešė, 
kad rugsėjo mėnesį pagaminta 
7,598 visų tipų lėktuvų, kas 
sudarė 98 nuošimčius nustaty
to skaičiaus.

Vadyba pagyrė šį puikų pa
vyzdį, atkreipdama dėmesį į 
tai, kad rugsėjo mėnuo buvo

Pirkite Liet. Literatūros Draugijos Knygas

trumpas darbo dienomis, 
dirbta tik 26 dienas.

nes

Anglijoje Meno Nuostoliai 
Didžiausi

WASHINGTONAS. — Fran
cis N. Taylor, New Yorko Me
tropolitan Meno Muziejaus di
rektoriaus, nuomone, Anglijos 
senovės menas yra per šį karą 
daugiau nukentėjęs, už Fran
cijos ar Italijos meną. Taylor 
yra narys Amerikos Komisijos 
Meno ir Istorijos Paminklams 
Karo Plotuose Apsaugoti ir 
Rinkti. Jis neseniai sugrįžo iš 
konferencijos Londone .

Yra pranešta, kad daugelis 
Italijos ir Francijos įžymių rin
kinių yra beveik visiškoje 
tvarkoje. Bet Anglijoje apga
dinta 4,000 istorinių bažnyčių 
ir sunaikinta 2,800. Minėtųjų 
ir kitų viešų pastatų naikini
mas tebesitęsia.

Šeši Patarimai Norintiems 
Sutaupyti Anglis

WASHINGTONAS. — An
tracito ir pietų Appalachų an
glių trūkumas paragino Karo 
Meto Kietojo Kuro Adminis
traciją suteikti šešis patarimus 
namų savininkams, norintiems 
gauti kuo daugiau šilimos iš 
kaip galima mažesnio kiekio 
anglių. Administracija pareiš
kė, kad sąlygos privertė su
mažinti pristatymą antracito 
anglių iki nedaugiau 87 ir pu
sės nuošimčio normalaus žie
mos meto atsargų kiekio ir Ap
palachų anglių iki nedaugiau, 
kaip 90 nuošimčių.

Patarimai yra šie:
1. Gerai apkamšyk namus ir 

kitus pastatus, juos insuliuoda- 
mas, įstatydamas dvigubus lan
gus bei duris ir uždangstyda- 
mas plyšius.

2. Apžiūrėk šildymo įtaisus: 
išvalyk, pataisyk, netinkamas 
dalis pakeisk naujomis, įtai
syk temperatūrai kontroliuoti 
instrumentą.

3. Kambario temperatūra 
tebūna žema, kiek reikalinga 
sveikatai ir patogumui.

4. Valyk pečių reguliariai.
5. Neatidarinėk durų ir lan

gų be reikalo.
6. Nešildomą erdvę užda

ryk.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE
VYRAI REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvių Literatūros Draugija jau yra išleidus 50 skirtingais 
pavadinimais knygų. Tas daug prisidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio pakilimo. Daug mūsų knygų jau yra išsibaigę arba 

mažai turime. Šiuo laiku dar galima gauti sekamų knygų 
nupigintomis kainomis: KAINA

Buvo

Liud. Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas Francijoj.—K. Markso $1.50 
Darbininko Sveikata.—628 pusi. Dr. J. J. Kaškiaučius ..............
Pasaulio Stebuklai, moks, veik.—416 p. Dr. J. J. Kaškiaučius 
Aliejus, puiki apysaka.—Upton Sinclair, 792 pusi.........................
Spalis ir Kitos Apysakos, iš Revoliucijos Rusijoj.—288 pusi......
Pirmoji Sovietų Valdžia Lietuvoj.—Parašė V. Kapsukas. Daug 

•faktų apie kaizerininkų okupavimą Lietuvos. 240 pusi.
Povilas Jurka.—R. Mizara-Rasoda. Apysaka, turi 318 pusi........
Gamta ir Žmonės.—M. Iljino, mokslo knyga. 316 pusi..............
Kelias J Naują Gyvenimą.—A. Bimba, mokslo knyga. 264 pusi. 
Ūkanos.—M. Rasoda, apysaka, arti 400 pusi....................... .......
Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai.—Drt A. Petriką, 360 p. 
Istorija Soc. K. Partijos ir Revoliucijos. 450 pusi.........................
Tarybų Galybė.—Vysk. H. Johnson, 236 pusi.................................
Amerikos Demokratijos Steigėjai. Svarbi knyga. 360 pusi........
Didysis Lietuvių Tautos Priešas. Labai svarbi knyga iš Lietu

vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256 pusi.

3.00
2.00
2.50
1.50

1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.50 
2.00 
1.25
1.50

1.50

Dabar

$ .50
1.00

.50
1.00

.50

Karo Medžiagų Konservavi
mas Tebetęsiamas

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadybos praneši
mu, taupymas svarbiausiųjų 
karo medžiagų, kaip popieris, 
oda ir pan., reikalingų karo 
pabūklams gaminti, bus visu 
atsidėjimu tęsiamas, nežiūrint 
j lapkričio 2 d. Įvyksiantį Kon
servavimo Skyriaus uždarymą. 
Vadybos daviniais, popierio 
taupymo vajus, pagal taip va
dinamą “popierinių švenčių” 
planą, dabar yra varomas pil
nu greičiu ir susilaukia nuo
širdžios gyventojų paramos; 
gruodžio 31 d. tikimasi pa
siekti užsibrėžto tikslo — su
rinkti vieną milijoną tonų po
pierio. Minėtasis “popierinių 
švenčių” planas reikalauja, 
kad apylinkės pasiskirtų die
nas, kuriomis nupirktos pre
kės vyniojamos tik būtiniausiu 
atveju.

Kaip matote, tai labai didelis ir pigus knygų pasirinkimas. 
Turime ir kaip kurių senesnių laidų knygų, kurių neskelbiame, 
nes jų mažai yra. Kas užsisakys $5 vertės knygų pagal nupigin
tas kainas, tai gaus jas už $4. Persiuntimą mes apmokame, daug 
ar mažai knygų perka.

Kas dabar stos į ALDLD organizaciją, tai turi teisę veltui 
gauti bile virš suminėtą vieną knygą. ALDLD nario metinė duo
klė tik $1.50. Narys gaus per metus žurnalą “šviesą” ir šių me
tų knygą “LIETUVA UGNYJE,” kuri bus apie 400 puslapių ir 
aprašys kovas prieš barbarus Hitlerininkus, dabartinius Lietu
vos pavergėjus. Užsakymus ir čekius bei Money Orderius siųs
kite :

LIET. LITERATŪROS DRAUGIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.

Temykite Šiy Punktų 
Kada Jūs Jieškote 

Darbo 
1—UŽTIKRINIMO 

SKAMBIŲ POKARINIŲ PROGŲ 
2—PAKILIMO 

’SISTEMATIŠKO PAAUKŠTINIMO 
3—DARBO SĄLYGŲ

I MODERNINIU IR SAUGIU 
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 j Employment Ofisą Nuo Pirmadienio Iki Penktadienio, 
8 A.M. Iki 5 P.M. Atsineškite Pilietybes Liudijimą ir Paliuosavimo Statement^.

(252)

Gyvybe kiekvienam yra 
brangi.

Lauk, šunie, kol arklys 
išgaiš—tai ir pats pastipsi.

Kas daug turi, vis dau
giau nori.

Neturėjo boba bėdos, 
nusipirko paršiuką.

tai

Vienas žodis—ne šneka, 
vienas vyras—ne talka.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Daliai Ar Pilnam Laikui 

GERA ALGA 
Linksmos Darbo Sųlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagalbų 

Kreipkitės Ištisų Savaitę

PIERCE LAUNDRY 
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vefnon Ave.) 
(Crosstown-rGraham Ave. - Lorimer St.

Gatvekariain iki Freeman St.)
(256)

VYRAI, GERA ALGA
Patyrimas nereikalingas. Proga išmokti stiklų 
tekinimo. Kurio dirbate būtinose pramonėse 

Nesikreipkite.
New Jersey Lens Co.. 11 E. Runyon St.. 

Newark, N. J.
(252)

DAILYDĖMS
($1.50 į valandą)

PAPRASTIEM DARBININKAM
($1.01 į valandą)

VYRAM PRIE SEWERS
($1.16^2 i valandą)
IALEUTŲ SALAS

240 valandų garantuotas darbas j mėnesį. 
Alga prasideda, kai jūs apleidžiate New 
Yorką. 1 metų kontraktas. Transportacija 

apmokama.
Pasimatymas Su Atstovu Kasdien

GUY F. ATKINSON CO.,
Kreipkitės j USES of WMC, 

44 E. 23rd St., N. Y.

PATARNAUTOJAMS
($6.50 už 8 valandų dieną)

48 valandos j savaitę garantuota. 
Kreipkitės j USES of WMC,

40 E. 59th St., N. Y.
(255)

I ALEUTŲ SALAS! 
GREIT REIKIA!

PAPRASTŲ DARBININKŲ
$1.01į/2 Į VALANDĄ

Transportacija apmokama. 
Ilgam laikui kontraktai. 

Mėnesiniai garantuotos valandos. 
Pasimatymas su Atstovu Kasdien.

WEST CONSTRUCTION CO.
U.S. Employment Service of WMC

44 East 23rd St., N. Y. City.
(255)

VYRAI—STIPRCS
Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas. 

Mokykitės gero amato. Dienom-naktim.
Daug viršlaikių.

AMERICAN BOOK-STRATFORD PRESS, 
75 Varick St., Canal Street Stotis, 

visos subvės. (254)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAM FABRIKO DARBUI

GREITI PAKILIMAI
TRI-UNITED PLASTICS CORP., 
20 GRAND AVE., BROOKLYN.

(253)

MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI 

Patyrimas Nereikalingas.
Linksmas Darbas

WAVERLY LABORATORIES,
6 East 39th St.

 (250)

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)

MOTERYS
REIKALINGOS TUOJAU 

FABRIKO DARBUI 
DĖL ARMIJOS

GERA ALGA 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

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

CHELSEA 3-0780
(250)

Invalido lazdos 
tarbos — niekad

ir ubago 
nesirakok.

Ilgas plaukas — trumpas 
razumas.

Darbas kalba garsiau 
už žodžius.

Kožnas, pučia dūdą pagal 
savo būda.

Nemoka nei skaityt 
rašyt, o nori karalium 
daryt.

nei
pa-

ku-Bloga, kai rugiai su 
kaliais; bet dar blogiau — 
kai nei rugių, nei kūkalių.

Dėl durnos galvos— ko
joms klapatas.

Boba iš ratų — ratams 
lengviau?

Skęstantis ir už britvos 
stveriasi.

Netvarka, kai dešine 
žino, ką ^kairioji daro.

ne-

Tuščia^ bačka garsiai bar
ška. T .

Gerai žuvauti drumstame 
vandenyje, į

PAPRASTI DARBININKAI
40 Valančių Savaitė
75c I VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius

M. W. PARSONS CO.
‘ 34 3,4TH ST.,

BROOKLYN.
(250)

tre

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

<•

SOJ BOSTON, MASS.
Smagus parengimas įvyks šį

čiadienį, spalių 25-tą, 8 vai. vaka
re, 376 Broadway. Bus įvairių žais
mių, skanių užkandžių ir gražių do
vanų. Rengia ALDLD moterų kp. 
dėlei vilnų fondo ir kviečia visus 
dalyvauti. — Rengėjos. (250-251)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMA

Našle turi parduoti 90 akrų pieni
nių produktų farmą arti Binghamto- 
no. Geros pieningos karvės, 2 ar
kliai, kiaulės, farmos įrankiai ir 
(arminiai augalai. Naujas cementi
nis basementas barnėje, geras na
mas. Yra 
Rašykite 
30 James

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.
J(251) 

ABELNAI FABRIKO ' 
DARBININKAI

Nelavinti 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)

REIKIA TUOJAU 
KELETO VYRŲ 
FABRIKO DARBUI 
BŪTINA PRAMONE 

GERA PRADŽIAI ALGA 
Puikūs Pokariniai Prosi>ektai

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

(252)

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas.

Linksma. NUOLAT.
DALIAI IR PILNAM LAIKUI. 

50c J VALANDĄ PRADŽIAI 
PAKĖLIMAI PO MĖNESIO LAIKO. 

Dieniniai Ar Naktiniai Šiftai.
THE CLEVELAND CONTAINER CO.

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

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 0 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c | 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. (255)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, . 60c PRĄDŽIAI 
Daug Viršlaikių "

MOHAWK MIRROR
231 MAUJER ST.

BROOKLYN, N. Y.
(250)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c j valandą laike mokinimosi ir pamatini 
kaina 65c ik) 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

. 40 valandų. 
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

miškas, kur auga sienojai, 
į ROY C. SHADDUCK, 
Street, Binghamton, N. Y.

(246-251)

Debrecene, Vengrijoj, So
vietų kariai suėmė virš 1,- 
000 priešų ir pagrobė 23 jų 
traukinius, 13 garvežių ir 
12 lėktuvų.

Jankiai Italijoj užėmė dar 
3 viršukalnes, besiartinda
mi prie Bolognos.

74 Metu Savanoris Jūrininkas
WASHINGTONAS. — Ka

ro Laivininkystės Administra
cija, ragindama atsargon išė
jusius prekybos laivyno' jūri
ninkus sugrįžti į senąsias pa
reigas, stato pavyzdžiu tūlą 
William Mallette, gyvenantį 
Malden, Mass., kuris, būda
mas jau 74 metų amžiaus, ne
laikė savęs per senu atsiliepti 
į tėvynės pagalbos šauksmą ir 
jau yra atlikęs savo> pirmąją 
kelionę, eidamas vyriausiojo 
inžinieriaus pareigas, viename 
Laisvės laivų. Praleidęs aštuo- 
neris metus atsargoje, mi
nėtasis veteranas įstojo į lai
vą SS JOHN DAVENPORT, 
kuris jau sugrįžo į Jungtines 
Valstijas, pristatęs prekes Bri
tų saloms.

OWI.

J SVARBUS IŠRADIMAS
MIRACLE OINTMENT

Stebuklingos Mostys, bet stebuklo nepadarys, jei nenaudosite sulyg 
nurodymų, liga neišeisi Turite naudoti pagal nurodymus nuo kokių 
ligų, kurios rūšįes mostis pagelbsti.

4. Rūšių Mostys, kuriols pagelbsti atsikratyti nuo daugelio skirtingų 
nesveikumų. Jokios kitos Mostys to nppadaro. Jos yra švelnios naudoti 
ii' nekenksmingos, bet visados pagelbingos. Jos privalo būti kiekvienos 
šeimynos vaistų šėpukėje, nes jos apsaugoja nuo daug ligų ir sutaupo 
dideles išlaidas.

Rudens laikę, mainantis orui, 
prisirengę apsiginti nuo jų.

Čia paduodame Mosčių vardus 
gelbsti apsiginti.

No. 1 , M. Jį Svilpa’s Miracle 
and Hardening of the Gums. (Nuo dantų gėlimo ir smegenių nesvei
kumo).—-Kaina 55c ir $1 už dėžutę.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve Mostis.—Nuo paviršutinių įvairią skausmų. 
Kojų, Rankų, Pusiau Pečių, Muskulų, Sąnarių ir Užsišaldymo ir ne
sveikumas Sąndrių. — kaina $1.25.

No. 3, t M. J. Svilpa’š Miraclę Salve Mostis.—Gelbsti nuo daugybės 
Odos ligų ir įvairių kitų ligų, kaip tai Rash, Piles, Athlete’s Feet, Sinus, 
Trūkimas Odos, Vočių, Išbėrimų, Skaudėjimo Ausies, nesveikumo Nosyj 
ar Burnoj; Nudeginimo ir Nušutinimo; Blauzdų skaudėjimo ir tinimo. 
Nuo šalčio išbėrimo, Nosies išdžiūvimo. — Kaina 65c ir $1.25.

No. 4. M. J. Svilpa’s Salve-Mostis. — Nuo niežėjimo, užsisenėjusių 
šviežių ir nuo Poison Ivy. Gaunate greitą pagelbą. — Kaina $1.25.

Užsisakydami Mostis, siųskite ir pinigus, money-orderį ar čekį.
Adresuokite: M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A., Hartford, Conn.
Per paštą nemažiau $jL25.
Vietiniai galite ateiti po nauju antrašu: 63 PUTNAM STREET.

paprastai užgula slogos. Tad būkite

ir nurodome nud kurių ligų jos pa- 

Ointment—for Toothaches, Irritation

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.

(252)

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)

LYDYTOJAI 
VYRAI PRIE METALO 

UŽBAIGĖJAI
Patyrę prie trokų viršų. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga. 
POKARINĖ PROGA

HUBER WAGON WORKS
5-42 — 47TH AVE.

L. I. CITY, N. Y.
(251)

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.
APVALYTOJAI 

NAKTINIS DARBAS 
$33.78 Į SAVAITĘ 

6 P. M. IKI 2 A. M. 
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

KREIPKITĖS 6 P. M. 
ROOM 503, 350 — 5TH AVE.

(250)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI 
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA 
NUOLATINIS DARBAS 

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

BROOKLYN.
(256)

MALIAVOTOJAI
GERI MECHANIKAI 

310 I DIENĄ 
Ateikite | darbą Pirmadieni 

IM) 1259 E. 8th St.. Brooklyn. 
(Brighton Line, Avenue M Stotis.

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas
FABRIKO DARBAS

173 Hudson St., N.Y.C.
_____________ (250)

Vernon-Jackson Stotis—IRT Sub ve
Greenpoint Ave. Stotis—8th Ave. Subve

(251)
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Neu
Edward Shablauskas 

Rašo iš Francijos
Laisvės kaimyno S. Shab- 

lausko sūnus Eddie rašo tėvui 
iš kelionės jūromis ir pirmus 
įspūdžius pasiekus Franciją, 
kur jis pribuvo pradžioj rugsė
jo:
Brangus Teveli—

Pagaliau, randuosi ant jūrų. 
Viskas ne taip bloga, kaip aš 
Įsivaizdavau ir galiu pasakyti, 
dėl ko.

Mes keliaujame liuksusiniu 
(luxury) laivu. Turiu pirmos 
klasės kambarį su šviežiu ir 
sūru m vandeniu kambaryje, 
gerą valgį. Yra bufetas, kur 
galima pirktis saldainiu, skus
tuvėlių, cigaretų, viskas mini- 
malėmis kainomis. Visą dieną 
rodoma judžiai. Gali eiti, kur 
nori, pasirenkant — į knygy
ną (jau perskaičiau keturias

Corpor. Edward Shablauskas 

geras knygas), žiūrėti kumš
tynių ant denio, klausytis or
kestrus. žodžiu, yra beveik vis
kas, ko norėtum smagiai ke
lionei. Mano kambarys randa
si ant didžiojo denio. Jūs jau 
žinote iš savo patyrimų kelio
nėse, jog tai yra vienas iš 
brangiausių. Stewardas sakė, 
kad lėšuoja apie tūkstantį ke
lionė mūsų kambaryje. Kaip 
matote, visai neblogai keliau
jame.

Kelionėj visai nesirgau. Tas 
mane stebina, kadangi seniau 
sirgdavau su kiekvienu išplau
kimu ant jūros. Tad kelionė 
buvo smagi. Gailiuosi, kad ne
važiavau su jumis, kada jūs 
paskiausį kartą keliavote per 
vandenyną...

Kada šį laišką gausite, mes 
jau būsime išsėdę ir pasiekę 
krantus saugiai. Tad nesirū
pinkite apie manę, kadangi 
esu sveikas ir tikiuosi, jog ne 
po ilgo grįšiu namo, kad pa
silikti namie...

★ ★ ★

Francijoj
Rugsėjo 9-ta, 1944

Pagaliau aš jau čionai. Iki 
šiol viskas einasi gerai.

Laukai čionai iš tikro gra
žūs; viskas tvarkiai, gražūs 
obelių sodai, dideli arkliai ir 
gražios karvės, žmonės neatro
do linksmi miestuose, bet vis- 
tiek sveikina mus su V saliutu, 
pergalės ženklu. Langai yra 
išdaužyti ir jų netaiso. Tur būt 
trūksta stiklo, žmonėms būtų 
labai naudinga muilas, yra 
murzini ir suvargę. Negaliu 
daug ko jums pasakyti apie 
karo jiems padarytus nuosto
lius, kadangi mes patys mažai 
tematėme. Matysime daugiau 
ateityje, kada pradės išleisti 
pasivaikščiojimams. Dabar tu
rime daugybę darbo.

Bandau pramokti kalbėti 
francūziškai. Dabar gailiuosi, 
kad tuomi daugiau nesidomė
jau būdamas mokykloj. Pasa
kykite Francei (Edwardo ma
žametei sesutei — R.), kad jai 
taipgi gali pasitaikyti naudin
gai pavartoti visą tą, ko jinai 
šiandien mokinasi mokykloj...

Linkiu, kad šis laiškas ras
tų jus sveikais ir laimingais. 
Prašau nesirūpinti apie manę.

Jūsų mylintis sūnus
Eddie.

Naujanybė Brook- 
lynui!

Štai, Kas Dalyvauja Laisvės Koncerto Programoje

HARMONIJOS GRUPE Iš SO. BOSTON, MASS.
Pirmoj eilėj sėdinčios: Marie Zavis, sopranas; P. 

Freimontienė, altas; Helen Žukauskaitė, pianistė; Nel
lie Kirkliauskaitė, altas ir Julia Rainard, altas.

Antroj eilėj stovintieji: L. Žilaitis, basas; P. Švedas, 
basas; Rožė Stripinis, sopranais; Ignas Kubiliūnas, te
noras ir Robertas Niaura, tenoras.

Jų tarpe yra puikiais bal
sais ir gerai lavintų daininin
kų-solistų. Jie sudainuos gražų 
rinkinį lietuviškų dainų.

Laisvės koncertas įvyks lap
kričio 12 (November 12th), 
bus Brooklyn Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ąve., Brook
lyn, N. Y.

Būkite koncerte, išgirskite 
South Bostono garsiąją Har
monijos grupę ir kitus talen
tus : Birutą Ramoškaitę, gar
siąją radio ir operų daininin
kę; Boris Borodin, žymųjį kon
certų dainininką ; Harriet Grif
fith, smuikininkę; Aido Chorą 
ir pamatykite rusų šokikus.

Turite Svarbu “Deitą”
Turėkite mintyje, kad šio 

šeštadienio vakarą praleisite 
Laisvės svetainėje su LDS 
Brooklyn Sorority, nes jos ruo
šia vakarėlį sukelti finansų do
vanom Brooklyno ir apylinkės 
LDS nariam—kariam.

Bus mūsų svečiam taipgi vi
sokių dovanų.

Įžanga į vakarėlį tik 50c. 
Galėsite pasišokti prie Al Kai- 
zos orkestros. Bus visokių na
mie darytų gardumynų ir viso
kių gėrimų. Užtikriname, kad 
džiaugsitės atėję.

LDS B’klyn Sorority.

Paukščiui Padaryta 
Operacija

Vincas Paukštys randasi 
Kew Gardens General Hospi
tal. Spalių 20-tą jam padarė 
operaciją. Jaučiasi gerai. Jei 
viskas gerai eisis ir toliau, tai 
gale šios savaitės parvažiuos 
namo.

Gaila, kad Paukštys, pirma
sis mūsų dienraščio redakto
rius, pasimojo pasirgti, kada 
reikėtų linksmintis, kada jo 
pradėtoji dienraščiu Laisvė 
švenčia savo Sidabrinį Jubilč- 
jų. Tačiau sykiu ir smagu, kad 
jis tikisi greitai apgalėti ligą.

Linkime greit ir stipriam pa
kilti.

Darbo Partija renka parašus 
po peticijomis, kuriomis reika
lauja gub. Dewey prailginti 
balsavimo valandas.

Svečias Kariškis
Edwardas Demikis, tarnau

jąs laivyne, pereitą ketvirta
dienį parvyko savaitei atsosto- 
gų pas tėvus, Mary ir Antaną 
Demikius, gyvenančius 11-15 
New Montrose Ave.

Edwardas sugrįžta namo 
jau trečiu kartu. Šį kartą grį
žo iš Italijos, taipgi yra bu
vęs Indijoj, Afrikoj, Anglijoj.

Tankus apsilankymas Ed
wardo tėvams suteikia ir su
raminimo greta džiaugsmo. 
Tik šio mėnesio 15-tą suėjo 
dveji metai nuo to laiko, kai 
Demikiams buvo pranešta, jog 
jų kitas sūnus, Frank, dingo be 
žinios karo fronte.

Jaunimas už Roosevelt?
Susidaręs prezidentui parem

ti jaunimo spiečius “Young 
Voters for Roosevelt” rengia 
masinį mitingą spalių, 24-tos 
vakarą, Carnegie Hall. Jauni
mo, mitingo vyriausiu kalbėto
ju bus žymusis aktorius ir fil
mų gamintojas Orson Welles.

Reikia Ilgesnių Balsa
vimo Valandų

Majoras LaGuardia skaitli
nėmis įrodė, kad reikia prail
ginti balsavimo valandas lap
kričio 7-tą. Jis nurodė, kad 
gub. Dewey turėtų sušaukti 
specialę seimelio sesiją prail
ginimui balsavimo valandų.

Jubilejinis Dienraščio
Laisves Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubile- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilejaus 
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.

Nepaisė Perspėjimų, 
Neteks Šuny

Coney Islando teismabutyje 
pereitą penktadienį jau buvo 
susirinkę 27 šunų savininkai. 
Jų šuneliai buvo pagauti gat
vėse palaidi ir užrakinti sunai
kinimui, kaipo galimas pavo
jus pasiutimo ligos žmonėms 
ir kitiems šunims.

Teisėjas Solomon davė jiems 
lekciją apie tą pavojų ir nuro
dė, kad jie, jeigu nori savo 
šunis parsivesti Į gyvus, turės 
mokėti už jų užlaikymą ve- 
terinariškoje ligoninėje. Jie 
ten turi būti laikomi per 6 
mėnesius ir toks užlaikymas 
lėšuos apie $150 iki $200. Di
džiuma sakėsi tokios sumos 
negalį išleisti. Tad jų šuneliai 

Jau bus atsisveikinę su gyve
nimu už 48 valandų po paga
vimo.

Visi 27 savininkai šį kartą 
po lekcijos paleisti be baus
mės.

New Yorke viena moteriškė 
nubausta pasimokėti $10, kai
po antru sykiu tuomi prasikal
tusi, o kad nenorėjo mokėti, 
pasiųsta kalėjimam

Neleiskite Šunų i Gatvę 
Palaidų

Šunų pavojus nėra keno 
nors prasimanymas ar juokai. 
Vyriausybė rimtai ims atsako
mybėn kiekvieną, kas nesi- 
skaitys su patvarkymu neleis
ti gatvėn palaidų šunų, šimtai 
žmonių būna įkandami per 
metus. Tankiai įkandusio šuns 
negalima pagauti, negalima iš
tirti, ar jis buvo užkrėstas. 
Įkąstasis žmogus turi pergy
venti baisiai skausmingus įčirš- 
kimus nuo pasiutimo ligos, o 
jeigu pavėluota gydymas, as
muo.baisiose kančiose miršta.

Tačiau, gal aršiausia už vis
ką įkąstajam, yra rūpestis apie 
savo likimą. Mokslas dar nėra 
išradęs, kaip ant greitųjų už
tikrintai išspręsti, ar pavojus 
praėjęs. Tik išbuvęs nesirgu
siu per 6 mėnesius nuo užkrė
timo gyvulys ar žmogus skai
tomas užtikrintai saugiu. Pus
metis rūpesties, tai nieku ne
atlyginama skriauda. Silpnes
niam gali per tiek laiko rū
pestis pakirsti nervus be tos 
ligos perų dasigavimo juos su
naikinti.

Pasiutimo ligos perai ėda 
nervų centrus. Kas yra turė
jęs kur nors kūne užgautą 
vieną, kad ir mažiausį nervų 
siūlelį, tas žino-, kokios tai 
yra kančios. Tad neleistina dėl 
keno nors apsileidimo kankin
ti žmones. Prie to, leisdami sa
vo šunį palaidu savininkai ir 
tą savo mylimą šunelį stato į 
tų kančių pavojų.

—

Filmą “Wilson ’ RKO 
Teatruose i

Puikioji istoriška filmą “Wil
son” spalių 23,24 ir 25 rodo
ma veik visuose RKO teatruo
se Brooklyne, Queens, Bronxe, 
Manhattan ir Westchesteryje.

Brooklyne ji matoma Bush
wick, Dyker, Greenpoint, Ken
more, Madison, Orpheum, 
Prospect, Republic, Tilyou ir 
Coney Island teatruose.

Jauniausias Keleivis 
Atvyko Lėktuvu

Pereitą sekmadienį į La
Guardia lėktuvų stotį pribuvo 
Kenneth Barry Maloney, 6 
mėnesių vaikutis. Jis esąs pir
masis tokio jauno amžiaus ke
leivis, privubęs lėktuvu be tė
vų globos. Mažąjį Kenneth 
kelyje globojo Armijos Slau
gių Korpuso leitenante Evelyn 
Anderson.

Naujasis pribuišis yra naš
laitis. Jo tėvas, leitenantas Ma
loney, veteranas 101 bombavi- 
mo misijos, padėjo gyvastį 
pirm sūnaus gimimo, o motina, 
anglikė, mirė Kennethą gim
dydama. Motinos artimieji gi
minės, tėvai ir teta, buvo už
mušti vokiečių bombomis. Vie
ninteliais artimiausiais giminė
mis likę didvyrio leitenanto 
Maloney tėvai, tad jiems ir 
parvežė Kenneth auklėti. Mrs. 
William Maloney, mirusiojo 
leitenanto motina, atvyko iš 
Grand Rapids į New Yorką 
parsivežti Kennethą pas savę.

Išvyko Floridon
Anna Levickienė, gyvenan

ti 1381 Sterling Place, Brook
lyne, spalių 16-tą išvyko vie
no mėnesio atostogoms į Palm 
Beach, Floridoj. Išsivežė ir 
dukrelę Helen, 9 metų. Vy
riausiai dėl dukrelės sveika
tos ir išvažiavo, kad apsau
goti ją nuo nemalonaus ru
dens oro.

Piliečių Unija pasisakė už 
sušaukimą specialės New Yor- 
ko valstijos seimelio sesijos 
prailginimui balsavimo valan-

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Ąrti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Tclef.: GR. 7-7553 

( 2539DETROITE: J 602

N. SHAFFER, WM.

Woodward Avenue 
Hofmann Bldg. 
VOGEL, Direktoriai
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM :
DARBININKŲ ĮSTAIGA i

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius »u naujausiai* įtaisymai*. ’

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842 '

h--------- ------------------------------ n
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta.
0------------------------------------------------- m

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinant 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

MIRĖ
Felix Schreiber, 62 metų 

amžiaus, mirė spalių 21 d., na
muose, 156 Boerum St., Brook
lyn. Laidotuvės įvyks spalių 
25 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Anną ir dvi dukteris 
Sally Reynolds ir Anna Ke- 
war. Jis kadaise buvo šv. Juo
zapo Draugijos sekretorius.

Galima Prasižengti ir 
Prieš Anglį

Gazoliną ir sviestas nėra 
vienintelis dalykas, ant kurių 
galima paslysti. Ant anglies, 
pasirodo, irgi galima skaudžiai 
suklupti.

šiomis dienomis New Yorke 
ir priemiesčiuose teisme nu
bausti 105 asmenys už prasi
žengimus anglies taisyklėms. 
Įdomiausia tas, kad didžiuma 
nubaustųjų 83, buvo vartoto
jai, ne pardavėjai. Du iš tų 
turėjo savo lėšomis išpilti ang
lį iš skiepo ir sugrąžinti ten, 
iš kur buvo gavę. Priežastis— 
jie buvę pirkę daugiau kieto
sios anglies, negu jiems leista 
pirkti.

D)-. Chase, vienas New Yor- 
ko Universiteto viršininkų, spė
ja, kad po karo aukštojo 
mokslo įstaigos bus perpildy
tos studentais.

Išleido Puikų Lapelį 
Rinkimų Klausimu

Brooklyno Lietuvių Piliečių 
Komitetas išleido trumpą, 
glaudų, bet labai brandų la
pelį lietuvių kalboje rinkimų 
klausimu. Jame nurodoma, dėl 
ko lietuviai turėtų balsuoti už 
Franklin Delano Roosevelt į 
prezidentus, už Harry S. Tru
man į vice-prezidentus ir į 
Jungtinių Valstijų senatorius 

| iš New Yorko už Robert Wag- 
! nėr.

Tų kandidatų rėmėjai pra
šomi talkon plačiausiai pa
skleisti lietuviuose tą lapelį.

Taipgi šie lapeliai tinka 
skleisti visoj N. Y. valstijoj. 
Taigi, iš kitų šios valstijos 
miestų darbuotojai gali užsisa
kyti jų paskleidimui savo ko
lonijoj. Už 1 dol. komitetas 
atsiųs nuo 2-jų iki 3-jų šimtų 
lapelių.

Reikalaukit šiuo vardu: P. 
Sholomskas, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Harleme atidaryta naujas 
centras teikimui informacijų 
apie vėžį. Vieta: 2007 7th 
Avė.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus su
sirinkimas įvyks spalių (Oct.) 25 
d., 7:30 v. v., Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai dalyvaukite vi
si. — Ch. Nečiunskas. (249-250)

MATEUŠAS SIMONAVIČIU
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. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

• STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

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

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
• Tel. EVergreen 4-9612 *
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I. II

FOR THOSE
y Į? YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto Q.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Vyriškas $19.95 
Žiedas

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

ii aukštyn

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

ii aukštyn

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




