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Nežinau, kiek daug čia gimu
sių jaunų merginų skaitys 
šiuos krislus. Gal tik viena ki
ta. Geriau, kad neskaitytų ir 
negirdėtų.

Naujiena labai bloga, 
eina iš Australijos, kur 
žai ir lietuvių jaunuolių 
randasi.

* *
Jau daugiau 

Amerikos karių
su autralijietėmis. Daugelis tų 
jaunų vyrų jau frontuose. Dau
gelis tų jaunų žmonų jau mo
tinos.

Jos visos ruošiasi ir svajoja 
atvažiuoti Amerikon. Vienos 
atvažiuos su savo vyrais. Kitos 
atvažiuos kaipo karo našlės.

* * *

Ji at- 
nema- 
dabar RAUDON. ARMIJA PASIEKS BUDAPEŠTO PRIEMIESČIUSv

* 
kaip
yra apsivedę

10,000
ARTĖJANT SOVIETAM, 

BUDAPEŠTO ŽMONES SU 
KILO PRIEŠ NACIUS

London. — Raudonoji 
i Armija su tankais ir šar- 

Daugelis tų 10,000 jaunų vy- VUOįajs automobiliais įsi- 
turėjo meilužes eia Paliko „ • v ijos sostinšs 

ten susitiko su taip pat jauno-lBudaPesto P J emiescius, 
mis ir gražiomis 
užgęso, kita užgimė, 
tos, kurios buvo po 
prie širdies
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is. viena meilė kaiP’ pranese vengrų radi- 
Laimėjo jas. Kiek vėliau fašistinis 

ranka ir Budapešto radijas skelbė, 
prie snuies... kad vokiečiai ir vengrai,

Tai karo pasėka. Tai jauni- -girdi, atmušę Sovietų ka- 
mo tragedija.

*
Kiti mūsų 

susiras sau 
Francijoj ir 

Gyvenimas 
toks, koks 
Prieš jaunus žmones iškils nau
ji gyvenimo ir širdies reikalai. 

* * *
Būkite tokie geri ir įsitėmy- 

kite sekamą: Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas negali 
persiųsti jūsų dovanų tiesiai 
jūsų giminėms Lietuvoje. Jo
kia labdarybės bei šalpos orga
nizacija negali tatai padaryti.

Dovanų siuntimas tiesiai sa
viškiams yra pašto reikalas, 
reikalas susitarimo tarpe Ame
rikos ir Tarybų Lietuvos.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto siunčiama pagalba 
eina Lietuvon abelnai žmo
nėms. Ji ten išdalinama tiems, 
kuriems labiausia pašalpa rei
kalinga.

Jsitėmykite ir laiškais nebe-1 daugiau savo kariuomenės 
klauskite
Komitetas 
giminėms.

* *
jauni kariai gal 
naujas meilužes 

Italijoj.
po karo nebebus 

buvo prieš karą.

Irius pakraščiuose to 1,115,- 
000 gyventojų miesto.

Maskvos pranešimas jau 
^penktadienio naktį rodė, 
|kad raudonarmiečiai užėmė 
pozicijas už 7 mylių 
paties Budapešto ir sovie
tinė artilerija lengvai pa
siekia hitlerininkus mieste.

Neoficialiai teigiama, jog 
prisiartinus Raudon. Ar
mijai prie Budapešto užsi
dūrė žmonių sukilimas mie
ste prieš nacius ir vengriš-

nuo

Japonai Iškėlė Pastipri
nimų į Leyte, bet Neteko 

Dviejų Laivų
Filipinai. — Nakties lai

ku keturi dideli japonų 
.transporto laivai įgabeno

Komiteto, ar gali 
pasiųsti pundelius 

Negali! 
* * *

Vienas draugas prisiuntė iš
karpą iš “Binghamton Sun.” 
Ten rašo O’Conner. Jis turė
jęs pasikalbėjimą su ’ 
.kapitonu Smith. Tas kapitonas 
savo akimis matęs, kaip vokie
čiai prie Minsko masiniai nu
žudė 35,000 civilinių žmonių.

Pasakojimas baisus. Dar vie
na^ įrodymas nacių žvėrišku
mo.

Lai jiems bus amžinas pra
keiksmas už tas kančias, aša
ras ir kraują nekaltų žmonių!

Lai kiekvienas tų kriminalis
tų bus priverstas užmokėti 
aukščiausia kaina!

* * *
Ką gi jie darys? Jie turi 

jieškoti susiraminimo. Be ko
kio nors susiraminimo gyventi 
nebegalėtų.

O tą susiraminimą jie randa 
desperacijoje. Tai rėkia ir dra
skosi.

Aš kalbu apie išnevožytos 
politinės nekaltybės didvyrius 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos.

Viskas, ką jie skelbė ir pra
našavo, nuėjo vėjais. Gyveni
mas iš jų pasijuokė labai skau
džiai. 

* * *
Brooklynietis David Shapiro 

išleido brošiūraitę “For Unity 
of Mankind.” Jis šaukiasi Die
vo pagalbos. Bet ir skundžiasi 
prieš tą patį Dievą. Sako tas 
Shapiro:

“Mūsų atgailai, mes randa
me be galo daug pasidalinimo 
tarpe žmonių. Tiek daug nea
pykantos ir persekiojimo, jog 
galia pavadavo tiesą.

“Maižiešius ir pranašai mo
kino žmones eiti vienu keliu, 
bet šiandie surandame net ke
letą skirtingų grupių tarpe žy
dų.

(Tąsa 5-me puslapyje)

ir tankų per Ormoc uostą, 
vakariniame Leyte salos 
pajūryje, Filipinų salyne. 
Japonų laivai atplaukė po 
savo lėktuvų apsauga.

Bet Amerikos lakūnai 
vokiečili prasiveržė pro japonų lėk-

tuvus ir nuskandino du iš 
tų keturių laivų. Japonų 
kariai jau buvo išėję iš lai
vų ir jų tankai išvažiavę 
krantam Tuomet amerikie
čiai iš oro puolė priešus pa
jūryje; sudaužė 30 japonų 
trokų, du tankus ir nukovė 
daug japonų.

Franci j a. — Holandijos 
fronte tirštos ūkanos vis 
dar trukdė talkininkų lai- 
kūnų veiksmus prieš vokie
čius.

S-

kus jų pastumdėlius.
žinios iš Maskvos sakė, 

jog vokiečiai ir vengrai be
tvarkėje traukiasi atgal, o 
sovietiniai bombanešiai- 
smigikai begailestingai mė
sinėja sumišusius priešus. 
Fašistinių kraštų diploma
tai ir naciški Vengrijos val
dovai jau išsinešdinę iš Bu
dapešto. United Press ra
šo, kad bėgą iš miesto ir 
civiliai gyventojai.
paiso hitlerininkų atsišau
kimų per radiją 
laikytis prieš rusus.

Per dieną Raudonoji Ar
mija Vengrijoj užėmė dau
giau kaip 100 gyvenamųjų 
vietų, tame skaičiuje šešias 
geležinkelių stotis ir Also- 
nemedi miestą, stovintį už 
septyneto amerikinių mylių 
į pietus nuo Budapešto.

Jie ne-

“žut-but

Prezidentas Ragina 
Duot Gana Laiko Darbi

ninkam Balsuoti
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas atsišaukė į vi
sus samdytojus, kad duotų 
savo
laiko balsuoti prezidenti
niuose rinkimuose šį antra-

darbininkams gana

Kreipdamasis į darbinin
kus bei tarsnautojus, pre
zidentas sako:

“Aš prašau kiekvieno 
darbininko, kuriam neduota 
gana laiko balsuoti, kad pra
neštų man jo kompanijos 
(samdytojo) vardą, aplinky
bes ir kitus faktus ryšium 
su tuo.”

Už sugaištą balsavimui lai
ką turi kompanijos apmokė
ti, priminė prezidentas.

Amerika po karo turės 
4,600 prekinių laivų.

W. Virginijos maineriai 
remia Rooseveltą.

Sovietu trokai pripildyti kariais ir reikmenimis trau
kia pirmyn per viena iš virš 400 raudonarmiečiais už
imtų miestelių Rytų Prūsijoj. Didžiausi artilerijos mū
šiai istorijoj dabar siaučia Rytų Prūsijoj. (Federated

RYTINĖJE PRŪSIJOJE I 
EINA SMARKIOS KAU

TYNĖS TIES GOLDAPU
Maskva. — Į šiaurius ir 

pietus nuo Goldap miesto, 
Rytinėje Prūsijoje, daug 
nacių pėstininkų ir tankų 
puolė sovietines pozicijas. 
Tuo pačiu laiku atakuoda
mi iš šiaurių ir pietų, vo
kiečiai tikėjosi užklupti so- 
vetinius karius ir suimti 
juos į reples. Įvyko įnirtęs 
mūšis. Sovietų pėstininkai 
ir artilerija paleido ugnį iš 
visų šaudomųjų ginklų ir 
privertė vokiečius pasi- 
trautki. Greit po to naciai 
vėl pradėjo atakuoti.

Vienoje vietoje grupė vo
kiečių tankų ir pėstininkų 
buvo įvarius kylį į sovietinę 
poziciją. Raudonarmiečiai 
galinga artilerijos ir mino
svaidžių ugnim visiškai nu
šlavė nacius tame kylyje. 
Labai daug hitlerininkų la
vonų ir tuzinai išdegintų ir 
sužalotų jų tankų liko mū
šio lauke.

Kitoje šio fronto dalyje 
vokiečių tankai ir automa
tiniai šauliai buvo prisiarti- 
n prie sovietinių pozicijų, 
bet tapo atmesti atgal.

SOVIETAI NETRUKUS UŽIMSlį DIDŽIĄJA 
BUDAPEŠTO DALĮ, KAIP LEMIA LONDONAS

Didžioji ir svarbesnioji 
Vengrijos sostamiesčio Bu
dapešto dalis yra rytiniame 
Dunojaus upės šone. Lon- 
doniškiai karininkai lemia, 
kad Sovietai neužilgo paims 
tą miesto dalį, vadinamą 
Pešt.

Antra, mažesnioji miesto 
dalis vakarinėje 
pakrantėje yra 
Buda.

Dunojus ten
persikelt per jį bus didelis, 
sunku žygis, sako tie kari
ninkai. Todėl Raudonoji

Armija turėsianti ilgiau su
gaišti, iki Budą užimsiant!.

Viena Amerikos Armija 
Suėmė 200,000 Nacių

Dunojaus 
vadinama

platus ir

London, lapkr. 3. —• Ang
lai paskelbė, kad vien tik 
Pirmoji Amerikos armija, 
komanduojama generolo 
Hodges, Aacheno srityje, i- 
ki šiol suėmė daugiaū kaip 
200,000 vokiečių oficierių ir 
kareivių.

AACHENO SRITYJ NACIAI 
ATREMTI, O IŠ GRAIKI

JOS VISAI IŠVYTI
niuose kituose miestuose 
vakarinėje ir šiaurinėje 
Vokietijoje.

Holandijos saloje Wal- 
cherene, Schelde upės žio
tyse, anglai - kanadiečiai 
taip apsupo nacius, kad 
jiem neliko kitokio ištrūki
mo, kaip tik šokt vandenin 
ir mėgint išplaukt krantam

London. — Jungtinių. Val
stijų kariuomenė pažygiavo 
dar pustrečios mylios pir
myn į pietų rytus nuo savo 
užimto pasieninio Vokieti
jos didmiesčio Aacheno ir 
užėmė Schmidt kaimą. Pa
skui vokiečiai padarė savi
žudišką ataką ir privertė 
amerikiečius pasitraukt iš
Schmidto. Tuomet spiečiai I Pietiniai - vakarinėje Ho- 
Amerikos lėktuvų paleido i landi jos dalyje talkininkai 
tokią bombų krušą į vokie
čius Schmidte, kad su že
mėmis sumaišė ir visiškai 
nušlavė tą kaimą, stovėjusį 
už 15 amerikinių mylių į 
pietų rytus nuo Aacheno.

Daugiau kaip 5,000 Ame
rikos ir Anglijos bombane- 
šių pleškino dirbtinio žibalo 
fabrikus Hamburge - Har- 
burge, Gelsenkirchene, Ha- 
noveryj, Bochume ir septy

pastūmė nacius dar porą 
mylių atgal ir užėmė punk
tus už 3 mylių nuo Moer- 
dijko, paskutinių “vartų” 
vokiečiams pasprukti.

Pietiniam Francijos fron
te amerikiečiai ir francū- 
zai užkirto vokiečiams Vos
ges tarpkalnes Bussang ir 
Schlucht ir sučme500 na
cių.

Prezid. Rooseveltas 
Ragina 50,000,000 

Amerikiečių Balsuoti

Angly Kariuomenė ir 
Graikų Partizanai At
vadavo Visą Graikiją

Boston, Mass. — Didžiu
lis sportų Fenway Parkas 
sausakimšai

Roma. — Anglijos kariuo
menė ir graikų patrijotai 

prisigrūdo jau visai iššlavė nacius iš 
žmonių pamatyti prez. Roo- Graikijos, 
seveltą ir pasiklausyti jo iškrikusių vokiečių grupe- 
kalbos praeitą šeštadienį lių kalnuose ir miškuose, 
vakare; o daugiau kaip ki- Hitlerininkai Haip greitai 
ta tiek nesutilpo parkan.

Prezidentas šaukė visus [be jokio kraujo liejimo ta- 
Jungtinių Valstijų piliečius, 
tai yra, 50 milionų ameri
kiečių, balsuoti šį antradie
nį. (Žymėtina, kad Dewey 
ir jo republikonai bijo 
skaitlingų balsavimų.)

Prez. Rooseveltas atžy
mėjo, kad vyriausia repu- 
blikonų kandidato Dewey’o 
kozyrė šiame rinkimų vaju
je yra melai ir šmeižtai, 
kuriuose pats Dewey klim
psta ir painiojasi. Pavyz
džiui, kalbėdamas Bostone 
Dewey pasakojo, būk Roo
seveltas parduodąs Ameri
ką komunistams, o Worces- 
teryje Dewey šnekėjo, būk

apart paskirų,

bėgo, kad Graikija beveik

po išlaisvinta.

Washington. — Balsavi
mų žinovai lemia, kad Roo- 
seveltas laimėsiąs beveik 
visose 48-se valstijose.

Amerikoje galėsianti būti 
panaikinta respublika ir 
įvesta karaliaus valdžia, 
jeigu Rooseveltas taps iš
rinktas ketvirtajam termi
nui.

Joks kitas kandidatas į 
prezidentus taip nekurstė 
religinės ir tautinės neapy
kantos, kaip Dewey, — pa
brėžė Rooseveltas.

VISOS EIEUVIŠKOS ŽEMES VIENIJAMOS PO TARYBŲ LIETUVOS VĖLIAVA
Justas Paleckis, pirmi

ninkas Tarybinės Lietuvos 
Aukščiaus. Tarybos prezi
diumo, kalbėjo per Vilniaus 
radiją į atvaduotą Žemaiti
ją

— Broliai ir Seserys Že
maičiai !

Lauktoji džiaugsųio va
landa atėjo. * Pergalinga 
Raudon. Armija kirto dar 
vieną triuškinantį smūgį 
vokiečiams užpuolikams, ir 
maršuoja Žemaitijos ke
liais.

“Kas bus, kas nebus, bet 
žemaitis nepražus,” 
senoji mūsų patarlė.

Bet ir žemaičiai ir 
taičiai būtų pražuvę,
vokiečiai būtų laimėję karą.

Daug kančių ir nelaimių 
žemaičiams buvo padarę

sako

aukš- 
jeigu

E
vokiečiai kryžiuočiai se- 
niaus, kurie ne kartą buvo 
užėmę Žemaitiją ir nute- 
rioję. Dar baisiau prikan
kino žemaičius hitleriniai 
budeliai.

Lietuviai atsisakė nu- 
lenkt savo galvą prieš vo
kiečius, ir visi lietuviai ko
vojo po Gedimino, Kęstučio 
ir Vytauto vėliavomis. Da
bar geriausi lietuvių tautos 
patrijotai neatlaidžiai ko
voja po Tarybų Lietuvos 
vėliavomis. Mūsų žmonės 
daro taip, kaip tas žemaičių 
rašytojas jiem patarė: 
“Laikykimės išvien ir ko
vokime prieš priešus, nes 
šimtą kartų geriau mirti, 
negu vokiečių pavergtiems 
būti.”

Lietuvių kova yra dalis

Justo Paleckio Kalba Atvaduotai Žemaitijai: Klaipėda Taip 
Pat Bus Sugrąžinta; Lietuva Padarė Sutartį Liubline Per- 

kraustyt Lietuvius iš Lenkijos, o Lenkus iš Lietuvos
tos milžiniškos kovos, ku
rią veda visos Tarybų Są
jungos tautos bendrai su 
drąsiais mūsų talkininkais.

Visų lietuvių širdys 
džiaugsmu virpėjo, kada jie 
išgirdo maršalo Stalino pa
reiškimą, pranešantį apie 
pergales Žemaitijoj, kada 
jie girdėjo Maskvos kanuo- 
lių salvių trenksmus, svei
kinančius Plungės, Sedos, 
Varnių, Jurbarko, Kretin
gos, Palangos ir kitų Že
maitijos miestų atvaduoto
jus.

Mes girdėjome, jog tarp 
Raudonosios Armijos jungi-

nių, pasižymėjusių Žemaiti
jos laisvinime ir užsipelniu
sių maršalo Stalino paįėką, 
taip pat buvo Lietuvių Di
vizija, vadovaujama pulki
ninkų Urbšo.

Mūsų generolas majoras 
Macijauskas ir pulkininkas 
Motieka drauge su kitų ta
rybinių tautų kariais taip 
pat kovėsi mūšiuose dėlei 
Žemaitijos atvadavimo.

Broliai ir seserys žemai
čiai! Iki šiol jūs buvote at
kirsti fronto linija ir nega
lėjote žinoti, kas buvo vei
kiama išlaisvintose Lietuvos 
dalyse. Priešai vis dar ąten-

gėsi nuodyt jūsų protus pik
tais šmeižtais ir idijotiš- 
kiausiomis pasakomis. Bet 
tie melai išgaravo, kai tik 
atvyko Raudonoji Armija, 
kurią jūs su tokiu džiaug
smu sveikinote, kaip ilgai 
lauktąjį atvaduotoją.

Veiklus kūrybinis darbas 
dabar virte verda Lietuvo
je.

Aukščiausioji Lietuvos 
Taryba treciojoj savo sesi
joj Vilniuje išleido svarbius 
įstatymus — sugrąžinti dir
bantiems valstiečiams žemę, 
kurią vokiečiai buvo užgro
bę, ir įsteigti užsienio rei
kalų komisariatą.

Dešimtys tūkstančių val
stiečių jau atgavo 
daugelis kitų gauna 
mus žemės sklypus.

žemę; 
tinka-

Daugiau Lietuvių Rovimų, 
Negu Bet Kada nuo Žalgi

rio Laikų
Su džiaugsmu ir daino

mis Lietuvos sūnūs mar- 
šuoja į lietuviškus Raudo
nosios Armijos pulkus. Nuo 
Žalgirio laikų dar niekada 
lietuvių tauta neturėjo tiek 
daug savo karių, kaip da
bar sugužėjo į tautinius lie
tuvių pulkus. O lietuviai 
kariai įrodė, kad jie gabūs 
kariniam mokslui ir drąsūs 
mūšyje.

Liublino Sutartis .
Pirmosios derybos (po 

Lietuvos užsienio reikalų 
komisariato įsteigimo) su 
svetimu kraštu įvyko Liub
line, atvaduotoje Lenkijos 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Niekšai Nesusitarę Meluoja
Klerikalų, tautininkų ir socialistų 

spaudoje pasipylė dar negirdėta melų 
banga prieš išlaisvintą Lietuvą. Melas 
melą lydi, redaktoriai sušilę jomis savo 
skaitytojus maitina. Visi vienu balsu 
šaukia: “bolševikų teroras Lietuvoje.” 
Talpina šiurpulingas “žinias” iš Švedi
jos, kur, matyt, subėgo nemažai hitleri
nių kriminalistų. Pabėgę nuo Lietuvos 
liaudies, šitie išgamos dabar pasaulin 
leidžia bjauriausius išmislus prieš tą 
liaudį ir jos vyriausybę.

Amerikoje vyriausia tų melų platini
mo įstaiga yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos įsteigtas hitlerinės propagandos 
“Informacijų Centras”. Jisai aprūpina 
minėtą spaudą tomis “žiniomis” iš Šve
dijos.

Bet melą paslėpti labai sunku. Kaip 
yla iš maišo, jisai ima ir išlenda. Paduo
sime porą pavyzdžių. Aną dieną “Cent
ras” pranešė, kad būk bolševikai nužudę 
vyskupus Matulionį, Brizgį ir arkivys
kupą Skvireckį. Bet to paties “Centro” 
pranešimas, telpąs Amerikoje lapkričio 
3 dieną, jau sako:

“Vokiečiai prievarta išgabeno į Vokie
tiją Kauno arkivyskupą Juozą Skvirec
kį, jo pagelbininką vyskupą Brizgį ir 
Vilkaviškio vyskupą-pagelbininką Vin
centą Padolskj.”

O tik, girdi, “Kaišiadorių vyskupas 
Teofilius Matulionis esąs bolševikų nu
žudytas.” Vadinasi, patys išdavė savo 
melą.

Štai kitas pavyzdys: Keleivis, talpin
damas Centro cirkuliarą lapkričio 1 die
ną, šaukia: “Bolševikai užmušė 4,700 
lietuvių Šiauliuose.” Tai didelis antgal- 
vis ant pirmo puslapio. O pačioj “žinio
je” žemiau sakoma: “Šiauliuose žmonės 
gynėsi nuo raudonųjų budelių, šitoj ko
voje žuvo 4,700 civilių gyvybių.”

Betgi toje pačioj Centro informacijo
je, Lipusioje Amerikoj, lapk. 3 d., jau 
skaitome:

“Rusų vokiečių kautynės Lietuvoje 
nusinešė daug Lietuvos gyventojų gyvy
bių. Šiauliuose per mūšius žuvo 4,700 
žmonių. Utenos, Zarasų ir Rokiškio 
miestai visiškai sunaikinti.”

Matote, tie žmonės žuvo'mūšiuose tar
pe vokiečių ir Tarybų Sąjungos armijų. 
Gi kryžiokų Keleivis staugia, kad “bolše
vikai užmušė 4,700 lietuvių Šiauliuose.”

Dabar klausimas: Ar Keleivis savotiš
kai, juodašimtiškai pranešimą “sureda
gavo”, ar Amerika, manydama, jog tai 
perdaug aiškus melas, jį pataisė?

Tegul melagiai visuomenei pasiaiški- 
| na! ♦ - _ - -

Darbininkų Pranašavimas ir 
| Viltis

Rytoj didžioji diena. Rytoj Amerikos 
žmonės tars savo demokratinį žodį. Ry
toj jie išsirinks savo prezidentą.

Darbo žmonės turi vilčių laimėti. Jie 
mano, kad prez. Rooseveltas vėl bus iš
rinktas prezidentu. Kitaip, žinoma, ma
rio ir tikisi stambusis kapitalas. Jis pas
kutinėmis dienomis desperatiškai kovojo 
už išrinkimą prezidentu Thomas Dewey. 
Jis tikisi laimėti.
' Paskutinis žodis dabar priklauso pa
tiems žmonėms.

Geležinkeliečių brolijų organo “Labor” 
rašytojas Raymond Lonergan skelbia 
sekamą pranašystę:

“Prezidento rinkimas: Kontestas ne
bus siauras, Rooseveltas turės didelę 
pirmenybę, kaip populiariame balsavi
me, taip rinkikų kolegijoje. Gal ne visai 
tokią daugumą, kaip jis turėjo 1940 me
tais, bet beveik tokią pat.

“Senatas: Republikonai laimės naujų 
vietų senate, bet ne daugiau kaip tris. 
Tačiau tas nepakeis demokratų kontro- 

t lės Senate.

“Reprezentantų Bute: Butas susideda 
iš 435 narių, bet ne daugiau kaip 40 vie
tų yra ‘nežinomų.’ Aš tikiu, kad šiemet 
Atstovų Bute demokratų įtaka padi
dės.” ___________

Didelė Spraga Chicagos 
Konferencijoj

Tarptautinės aviacijos konferencijos 
posėdžiai Chicagoje neina taip švelniai, 
kaip kas tikėjosi. Kiek jau žinoma, Ang
lija ir jos kolonijos laikosi išvien, kitos 
šalys, dalyvaujančios konferencijoj, sta
to savo reikalavimus. Jungtinės Valsti
jos turi savo programą. Į visus tuos gin
čus įsikiša stambusis biznis ir šneka sa
vaip. Amerikos delegacijos pryšakyje 
stovi A. A. Berle, valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas, labai didelis stambiojo 
biznio draugas.

Ką ši konferencija duos, dar nieko ne
galima pasakyti. Konferencijoj nedaly
vauja Tarybų Sąjunga. Ji atsisakė daly
vauti todėl, kad į konferenciją buvo pa
kviestos dalyvauti tokios šalys kaip Is
panija, Portugalija, Šveicarija, kurios 
šiame kare netiesioginiai gelbsti Jungti
nių Tautų priešams, o yra griežtai nusi- 
stačiusios prieš Tarybų Sąjungą. Tokioj 
konferencijoj dalyvauti ir už vieno sta
lo sėdėti šu savo priešais Tarybų vy
riausybė nemato reikalo. Bet tas jos ne
dalyvavimas, aišku, konferencijoj pada
ro didelę spragą. Visi tatai jaučia. Da
bar jau kiekvienam turėtų būti aišku, 
kad jokia tarptautinė konferencija bei 
sutartis be dalyvavimo Tarybų Sąjungos 
negali turėti pasisekimo.

Dar Vienos Sostines Išlaisvinimas 
i Ateina

Jau atėjo kaleina ir Vengrijos kvislin- 
gams. Raudonoji Armija nesulaikomai 
veržiasi pirmyn. Kai šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, Vengrijos sostinė Budapeš
tas gal jau bus išlaisvinta. Jeigu dar 
nebus, tai neužilgo bus. Vengrijos išlais
vinimas ir nacių išgrudimas iš to krašto 
virto be galo svarbiu strateginiu žygiu. 
Tatai, matyt, supranta ir patys vokie
čiai. Hitleris pats sako, kad tas frontas 
yra virtęs gyvybės ar mirties frontu— 
vokiečiams, žinoma. Bet galima Hitlerį 
užtikrinti, kad tai bus mirties frontas.

Iš Vengrijos į Austriją, kur žmonės 
laukia išlaisvintojų, kur partizaninės ko
vos yra labai stiprios!

Kur Link Eina Francija?
Francijos Komunistų Partijos Poli

tinis Biuras nutarė nepriimt de Gaulle 
vyriausybės įsakymo nuginkluoti ir pa
leisti patriotinę miliciją, kuri tiek daug 
prisidėjo prie Francijos išlaisvinimo. To
je milicijoje komunistų įtaka esanti la
bai didelė.

Atrodo, kad de Gaulle vyriausybė 
.smarkiai krypsta į dešinę. Joje, matyt, 
veikia visoks žmonėms priešingas ele
mentas ir stumia de Gaulle į dešinę. Tos 
vyriausybės išstojimas (prieš Ispanijos 
respublikiečius, kurie irgi ginklais pa
dėjo Francija išlaisvinti, jos dabar pasi
nio jimas nuginkluoti patrijotus, vietoj į- 
traukti juos į armiją su jų ginklais ir 
patyrimu, nežada gero.

Gerai Mokinti Armiją 
Žmoniškumo

Gana didelė Amerikos armijos dalis 
randasi Australijoje. Ten mūsų kariai 
kasdien susiduria su civiliniais žmonė
mis. Todėl jų korektiškas užsilaikymas 
labai svarbu. Kiekvienas amerikietis gali 
didžiuotis, kad mūsų kovūnai visur, kur 
tik jie įkelia koją, palieka vietos gyven
tojuose gražiausios įtakos, karščiausi 
draugiškumą. Bet kaip visam gyvenime, 
taip čia pasidaro išimčių. Vienas kitas i- 
ma ir padaro klaidą, savo netikusiu' už
silaikymu gadina vardą visos Ameri
kos.

Taip galima išaiškinti pulk. Frank 
Burns, mūsų armijos Australijos bazės 
komandieriaus, išleistus įsakymus karei
viams. Ypatingai kareiviams įsakoma 
gražiai užsilaikyti pastatuose, gatvėse, 
parkuose, susėjimuose, santykiuose su 
moterimis ir t.t.

“Aš noriu, kad mano karininkai ir ka
riai būtų džentelmenais”, sako pulk. 
Burns. “Aš noriu, kad mano kariai pri
silaikytų paprasto padorumo ir pagar
bos taisyklių. Jeigu civilinis žmogus blo
gai užsilaiko, tai jo privatiškas reika
las. Bet jeigu nors vienas karys iškryp
sta iš kelio, tai jau pasidaro argumen
tas prieš visą Jungtinių Valstijų ąrmi-

Teisingi, žodžiai, gili išmintis.

Pirmasis Amerikos Raudonojo Kryžiaus automobilius 
(vandeninis auto) veža kariams užkandžių, cigaretų, 
laikraščių ir net laiškus tuose mažuose laivukuose. Jais 
aptarnauja kariškius ir jūrininkus, kurie del tūlų prie
žasčių turi ilgiau pasilikti laivuose ant Anglijos Kanalo.

HARTFORDO LIETUVIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ PAGALBĄ KVISLINGAMS

Kas Ką Rašo ir Sako
BET KURGI JO SĄŽINĖ 

IR PROTAS?
Amerikos r e d a ktorius 

Juozas Laučka nusiminu
siai sako apie rinkimus:

“Amerika niekada viešai 
nepasisakė nė už vieną kan
didatą. Mūsų laikraštis nė
ra politinis griežta to žo
džio prasme. Mes manome, 
kad patys skaitytojai yra 
pajėgūs sudaryti savo nuo
monę, leisti prabilti savo 
sąžinei ir tinkamai balsuo
ti.

“...mes nuoširdžiai taip 
sakome: Pasikalbėki su sa
vo sąžine, rinitai pagalvoki 
ir elkis taip, kaip tau sąži
nė ir protas pasakys!”

(Amerika, lapk. 3 d.)
Skaitytojas “pajėgus” pa

daryti pasirinkimą, bet A- 
merikos redaktorius nepa- 
jėgia!

Skaitytojai gali pasikal
bėti su savo sąžine, bet 
Laučka negali. Matyt, jos 
neturi.

Tai tau ir laikraštis, tai 
tau ir redaktorius!

LIETUVOS ŽMONIŲ 
ŠVIESIOS AKYS, BET 

JAS NEREIKIA SUVILTI
Tėvynėje skaitome:

Atsiminkim: Lietuvos žmo
nės šviesiomis akimis žiūri i 
savo brolius ir seseris, gyve
nančius šioje laisvoje šalyje. 
Jie laukia iš mūsų nemaža. 
Jie tikisi, kad Amerikos lie
tuviai padės išlaisvinti Lietu

vą. Jie tikisi ir medžiaginės 
paramos: šiltų rūbų, valgio 

ir finansinės paramos. O ta 
pagelba Lietuvos žmonėms 

4 kasdien darosi vis reikalin
gesnė. Juk Lietuvos; žmonių 
būklė buvo sunkį pirmiau. Ji. 
nė kiek nepagerėjo antru. 
kartu rusams Lietuvą okupa-į 
vus. Todėl nesuvilkime savo i 
brolių ir giminių, kurie tieki 
daug iš mus tikisi. Visi ir vi-i

sos j didelį ir labdaringą dar
bą! Organizuokime BALF 
skyrius visur. Padėkime 
BALF centrui pravesti visus 
darbus, kurie bus užsimoti 
ateity!

Pasakyta daug ir gražiai, 
bet veidmainingai. Savaitė 
atgal ta pati Tėvynė sakė, 
kad Lietuvos žmonių švie
siųjų akių visai nepaisys, o 
surinktas drapanas $iųs 
jiems tik tada, kada “bus 
proga”. Nežadėjo siųsti1 da
bar.

Tuo tarpu to “BALF” 
nusistatymas aiškus: Nė 
cento, nė drabužio Lietuvai, 
kol Lietuvoje gyvuos tary
binė santvarka!

Taigi, Tėvynė tik apgau
dinėja savo skaitytojus, kai 
ji jau kalba taip, jog būk 
jie dabar rengiasi eiti Lie
tuvos žmonėms su pagalba.

Kokia nauda bus Lietu
vos žmonėms, jeigu surink
tas drapanas Bendrasis 
Fondas laikys suvertęs į 
sandėlius ir juose pūdys? 
Lietuvos žmonėms nebus 
jokios naudos, o Amerikos 
lietuviai bus bjauriai ap
gauti.

Venintėlė įstaiga, kuri 
renka ir siunčia Lietuvos 
žmonėms medžiaginę pagal
bą yra I Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas. Kiek
vienas patriotinis lietuvis 
turėtų paremti to komiteto 
dabar vedamą specialę rink
liavą drapanų ir čeverykų 
Lietuvos žmonėms.

Chinai Atėmė Lunglingą 
Iš Japonu

Chungking. — Chinų ka
riuomenė atgriebė nuo ja
ponų Lunglingą, palei Bur
iuos plentą, jungiantį Chi- 
niją su Burma.

Hartfordo Lietuvių Ameri
kiečių Sūnų ir Dukterų Draugi
ja priėmė rezoliuciją, išreikš
dama savo protestą Preziden
to Karo Pagalbos Kontrolės 
Bordui ir Nacionaliam Karo 
Pagalbos Komitetui dėl teiki
mo pinigų “Apvienytam Lietu
vių Pagalboj Komitetui,” ku
ris pinigus eikvoja remdamas 
pabėgėlius švedijon, Pietų 
Amerikon ir kitur, kurie nėra 
karo pabėgėliai, bet politiniai 
Lietuvos liaudies priešai. Štai 
rezoliucija:
Be it resolved that:

The Lithuanian American 
Sons and Daughters Society at 
its meeting on Thursday, Oc
tober twelfth sends the fol
lowing letter to the President’s 
-War Relief ' Control Board, 
Washington, D. C. and to the 
National War Fund, 46 Ce
dar Street, New York, N. Y. 
and to the State Department, 
Washington, D. C. and copies 
of the letter go to Laisve, The 
Hartford Times and the Hart
ford Courant.

We wish to express our dis
appointment with your certi
fication of the so called United 
Lithuanian Relief Fund. From 
its budget we see that it is 
not interested in giving aid to 
the people of Lithuania. It is 
put to spend hundreds of thou
sands of dollars from the Na
tional War Fund to help the 
quislings who are succeeding 
to escape during the process 
of liberation of Lithuania. We

have learned that thfe fund 
has already sent thousands of 
dollars to such “refugees” in 
Sweden.

We ask you to rescind your 
certification of this fund.

We also ask you to have the 
National War Fund turn the 
funds allotted to the United 
Lithuanian Relief Fund over to 
the Committee to Aid Lithu
ania which is cooperating with 
the Russian War Relief. The 
Committee to Aid Lithuania 
has been doing good work col
lecting aid to the people of 
Lithuania and to the genuine 
Lithuanian war refugees in the 
interior of the USSR.

We suggest that you make 
efforts to bring the unification 
of Lithuanian relief which will 
embrace all Americans of 
Lithuanian descent.

We wholeheartedly endorse 
and support the noble purpose 
for which the National War 
Fund was established.

We have been most energ
etic participants in the finan
cial drive of the National War 
Fund in the past.

We pledge our full support 
to the present financial cam
paign of the National War 
Fund.

President, Alex Klimas,
Secretary, J. Kazlauskas.

Lithuanian American 
Sons & Daughters 
Society,
155 Hungerford St., 
Hartford 6, Conn.

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios rai, tik gaila, kad ne visos 

kuopos reguliariai laiko susi
rinkimus. Liet. Literatūros 
Draugijos nariai užimti atsa- 
komingais darbais, kaip tai: 
buvusi kampanija ambulansų 
fondo, Lietuvos žmonėms pa
galba, pagalba laimėjimui ka
ro ir kiti darbai. Vis tiek gau
ta ir naujų narių, nors buvo 
galima ir daugiau gauti.

1

Balsavimų stotyje, netoli fronto linijų, Italijoj, kapi
tonas Vincent Conk, brooklynietis, porai jankių rodo, 
kaip paruošti balotus prezidentiniams rinkiniams. (U.S. 
Signal Corps radiophoto per Federated Pictures).

į Spalių 29 d. atsibuvo meti
nė konferencija, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 4-to apskri
čio, 1231 Medley St., tai yra, 
LDS 160 kp. name.

» Konferenciją atidarė apskr. 
pirmininkė, Emma Sliekienė, 2 
vai. po pietų. Mandatų komisi
joj! išrinkta P. Rodgers ir St. 
Orda. Delegatai dalyvavo nuo 
penkių kuopų : 33 kp.—P. Ro
dgers, 40 kp.—J. Mažeika ir 
M. Paulauskas, 74 kp.—Chas. 
Stašinskas, 87 kp.— D. P. Le
kavičius, Joe Kudis ir Rudie
nė ir 107 kp., iš Steubenville, 
Ohio—St. Orda. Taipgi, komi
teto nariai: E. Sliekienė ir K. 
Kairys.

Priimtas dienotvarkis: pir
mininke išrinkta E. Sliekienė, 
b sekretorium K. Stašinskas. 
Negalėjo apskr. komiteto se
kretorius J. Domantas pribūti, 
nes serga, yra ligoninėje. 

. Nutarta pasiųsti protestas 
Prezidento Karo Pagalbos
Kontrolės Bordui dėlei suteiki
mo pinigų Lietuvos žmonių
priešams, nutarta reikalauti į 
debatus ar diskusijas ponus jš 
taip vadinamo “Apvienyto” 
Lietuvių Pagalbos Komiteto ir 
surengti prakalbų eilę drg. F. 
Ąbekui, kaip tai, North Sidėj, 
Pittsburghe, McKees Rocks ir 
Soho dalyje, kuris pribus iš 
Clevelando, 22 d. lapkričio.

Skaitytas pasveikinimas nuo 
ALDLD Centro Komiteto per 
sekretorių D. M. šolomską, 
laiškas pri nitas ir apsvarstyti 
pasiūlymai.

Nutarta, kad abu apskričiai 
surengtų didelį parengimą, ku
lio pelnas skiriamas spaudai ir 
Lietuvos žmonių pagalbai. Da
lyvauti laikraščių vajuj ir ves
ti kampaniją varde ALDLD 4- 
to apskričio. Surinkta $5 aukų 
pagalbai Liet. Literatui’. Drau
gijos knygų leidimui.

Į apskričio valdybą, 1945 
metams, išrinkta: pirmin. Pra
nas Rodgers, vice-pirmininku
— Jos Kazimir, fin. raštinin

ku — K. Kairys, užrašų raš
tininku — St. Orda ir iždinin
ku — D. P. Lekavičius. Į al- 
ternatus išrinkta M. Paulaus
kas. Abiejų apskričių posėdis
įvyks nedėlioj, 12 d. lapkričio,' tą bei jo administraciją. Taip 
McKees Rocks. .

Iš kuopų raportų paaiškėjo,' seveltą ir Lietuvos liaudį, 
ad organizacija gyvuoja ge- D. P. Lekavičius.

Iš Europos sugrįžo trys lie
tuviai kareiviai. Jie kovoj išbu
vo po du metus. Tai J. Pavi
lionis, Petro Jasuno sūnus ir 
K. Adomaitienės sūnus. Visi 
gavo paviešėti pas savuosius. 
Dalyvavo kovose Afrikoje, Si
cilijoje, Italijoje. Po vakacijų 
vėl grįš į tarnybą.

Gauta žinia, kad Petras Le
kavičius perkeltas iš Afrikos 
į Pietinę Francija.

Mirė Jonas Grajauskas, apie 
71 metų amžiaus .Tai buvo se
nas Pittsburgh© gyventojas. 
Apie 30 metų atgal vargoni
ninkavo Šv. Kazimiero bažny
čioje, taipgi užsiėmė politika. 
Vėliau gavo darbą teisme už 
perkalbėtoją. Gimęs, rodos, 
Baltimorėj. Buvo vedęs kitos 
tautybės žmoną, šeimos nepa
liko.

Lietuviškas radijušas savo 
pusvalandį pavedė republiko- 
nams bjaurioti prezidentą Roo- 
seveltą, nors patsai dirba pas 
demokratus. Taigi, per jo ra
dio kiti niekino Rooseveltą, o 
jis patsai neva kalbėjo už 
Rooseveltą. Aišku, kad tai 
veidmainiavimas.

Serga du LDS 160 k p. na
riai — Natalija M artink ienė ir 
Jonas Deimontas. Martinkienei 
padaryta operacija, gulėjo li
goninėj, bet dabar jau namie. 
Deimontas yra ligoninėj. Taip
gi, nario Jono Griciaus dukrai 
tarė operaciją, ji yra ligoninė
je. Vėlinu visiems greitai pa
sveikti.

Vietiniai Lietuvos liaudies 
priešai, St. Bakanas, Količie- 
nė, Gabaliauskienė, vaikščio
ja tarpe lietuvių, niekina Lie
tuvos vyriausybę, Sovietų Są
jungą ir prezidentą Roosevel-

susijungia jų veikla prieš Roo-

k
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Ne Visuomet Piliečių Palšų 
Dauguma Išrenka Prezidentą

Prez. Rooseveltas praeitą 
ketvirtadienį pareiškė, jog 
balsuodami amerikiečiai šį 
antradienį žiūrės į dabarti
nės valdžios darbus taikos 
metu ir kare, o ne į repub- 
likonų pliovones.

Kelios privačios įstaigos 
vedė “šiaudinius” balsavi
mus, apklausinėdamos po 
tam tikrą skaičių piliečių, 
ar jie balsuos už Roosevel- 
tą ar Dewey. 52 procentu 
šiaudinių balsuotoji! pasisa
kė už Rooseveltą, kaip tei
gia Crossley, Fortune Ma
gazine ir Newsweek ap- 
klausinėtojai. O Gallupo 
viešosios nuomonės “insti
tutas” atradęs 52 procentu 
šiaudinių balsų už Dewey 
prieš 48 proc. žadamų Roo- 
seveltui balsų.

“Betai” (lažybos) kryps-

AUKŠTAIČIAI IR 
ŽEMAIČIAI

Lietuva yra lyguma. Tik
rųjų kalnų, kur siekia de
besis, joje visai nėra. Yra 
tiktai kalvų. Aukštąsias kal
vas betgi žmonės kalnais 
vadina. Lietuvą skirsto ke
liomis dalimis. Tąją Lietu
vos dalį, kur toliau nuo jū
ros ir kuri aukštesnė, vadi
na Aukštaičiais; tą Lietu
vos dalį, kuri prieina jūrą 
arba arti jūros, vadina že
maičiais. Žemaičiuose irgi 
yra kalnų, bet visa žemė 
daug žemesnė už Aukštai
čių. Aukštaičiai ir žemai
čiai dar skiriasi kalba, šiek 
tiek įpročiais ir drabužiais, 
bet šie pastarieji skirtumai 
nedideli. Pagaliau ir kalba 
neperdidžiai tesiskiria. Že
maičiai taria kelis balsius 
ir dvibalsius kitaip, kaip 
aukštaičiai. Pavyzdžiui:

žemaitiškai
karvi 
vaka 
mets 
šeškus 
deina (dyjna) 
pouds (pūds) 
muotina 
dieti
pleik (plyik)

Aukštaitiškai
karvė (korva) 
vaikai
metas (mėtas, matas) 
šeškas (šeškus) 
diena
puodas 
motina (matina) 
dėti
pliekia.

Tie aukštaičių ir žemai
čių skirtumai daug mažes
ni, kaip tūlų vokiečių, ru
sų, lenkų ar latvių tarmių.

J. M.

Dirbtinės Gumos 
Pramonė

Dirbtinės gumos (robo) 
dabar Jungtinėse Valstijo
se pagaminama daugiau, 
negu būdavo per metus su
naudojama natūralės gu
mos, gaunamos iš tam tik
rų medžių sulos.

Verpimų fabrikai Ameri
koj dabar su 30 procentų 
mažiau varpsčių pagamina 
40 procentų daugiau verpa
lų, negu pirm 15 metų.

'ta į Roosevelto pusę. De- 
wey’o šalininkai pirmiau 
lygiai dėdavo su Roosevel
to rėmėjais. Dabar jie rei
kalauja po du bei tris dole
rius dėti už Rooseveltą 

į prieš savo dedamą vieną 
dolerį už Dewey.

' Atrodo, kad Rooseveltas 
i laimės, nors gal nedidele 
dauguma.

Tačiaus balsų dauguma 
dar neužtikrina prezidento 
išrinkimą Jungtinėse Vals
tijose. Čia, mat, ne tiesio- 
■giniais piliečių balsais ren
kamas prezidentas, o bal
suojama už jo rinkikus, ki
taip vadinamus elektorius.

Ir republikonų ir demok
ratų partija balsavimams 
išstato tiek rinkikų kiekvie
noje valstijoje, kiek ta val
stija viso turi kongreso na- 
rių Washingtone — kong- 
resmanų ir senatorių. Nuo 
ivienos ir kitos partijos vi
same krašte, todėl, dabar 
kandidatuoja po 531 rinki- 
įką - elektorių.
| Jeigu valstijoje bent vie
nu elektorium išrenkama 
daugiau demokratų, tai vi
sa valstija priskaitoma 
iRooseveltui su tiek rinkikų, 
kiek yra Washingtone kon- 
gresmanų ir senatorių nuo 
tos valstijos.

Visų valstijų rinkikai sy- 
j kiu yra vadinami rinkikų 
iarba elektorių kolegija, ku- 
!ri jau paprasta balsų dau
guma renka prezidentą. Jei
gu, sakysime, Rooseveltas 
rinkikų kolegijoje gauna 
;bent 266 balsus, tai yra vie
nu balsu daugiau, negu pu
sė visų rinkikų, jis tampa 
išrinktas prezidentu. Jeigu 

i Dewey gautų bent vieno 
i balso daugumą rinkikų ko
legijoj, tai jis laimėtų.

Bet kaip tai mažiaus pi
liečių balsų gavęs kandida
tas gali gauti daugiau rin
kikų ir tapti prezidentu? 
Ogi taip, kad mažosios val
stijos turi palyginamai- 
proporcionaliai daugiau rin
kikų, negu didžiosios vals
tijos, pagal piliečių skaičių. 
Pavyzdžiui, nuo mažiukės 
Delaware valstijos yra kon
grese du senatoriai ir tik 
vienas kongresmanas. Va
dinasi, ji turi tris rinkikus, 
nors pagal savo piliečių 
skaičių jinai tegalėtų sta
tyt tiktai vieną rinkiką. Pa
našiai ir eilė kitų mažųjų 
valstijų turi daugiau rin
kikų, negu jom priklausytų, 
imant tik jų piliečių skai
čių.

Didžiosios New Yorko ir 
Pennsylvanijos valstijos 
taip pat teturi tik po du se
natorius Washingtone, kaip 
ir mažytės Rhode Island, 
Delaware ir kt. O nuo se
natoriaus skaitoma po rin
kiką.

Kongresmanai kiekvienoj 
valstijoj renkami pagal pi
liečių skaičių, o kiekvienas 
kongresmanas reiškia po 
vieną rinkiką.

Tokiu būdu rinkikų kole
gija gali išrinkti preziden
tu ir mažiau piliečių balsų 
gavusį kandidatą. Taip ma
žuma piliečių balsų buvo iš
rinkta John Quincy Adams, 
Abraham Lincoln, Grover 
Cleveland ir keli kiti.

J. C. K.

Sovietu mokslas, su pagalba medikamentų ir koncentruoto maisto, kuri siunčia Rus-i 
sian War Relief, padeda gelbėti sužeistus. Sovietų medikališkas korpusas tik 1.5 nuo
šimčio praranda iš visų sužeistų, o virš 70 nuošimčių taip sugydo, jog gali grįžti akty- 
vėn veiklon karo fronte. Russian War Relief yra nariu Nacionalio Karo Fondo, gau
na savo Šerą iš NKF metiniuose vajuose sukeliamų aukų.

RASEINIŲ MAGDĖS IŠAIŠKINIMAS
Lietuviai amerikiečiai gan dažnai mi

ni Raseinių Magdės vardą, bet nič nieko 
daugiau apie ją nepasako — nežino. To
dėl, manau, bus ne pro šalį čionai pa
tiekti bent tai, kas man pavyko patirti 
apie Raseinių Magdę iš J. Murkos pa
rinktų rašinių.

Jeigu tokia asmenybė, kaip Raseinių 
Magdė, iš tikro gyveno, tai jinai gyveno 
16-me šimtmetyje ir josios gyvenimo lai
kotarpis, bent simboliškoj prasmėj, yra 
susijęs su pirmuoju Lenkijos rinktiniu 
karalium Enriku de Valua 1574 m., pa
prastai Valezu vadinamu, kuris buvo iš
rinktas mirus Lenkijos karaliui Zigmun- 
tui Augustui.

Prie progos čia pravartu pažymėti, 
kad tuo laiku karalius Lenkijoj buvo su
varžytas seimų ir pildydavo tik seimų 
nusprendimus. Į seimus kartu rinkdavos 
Lietuvos ir Lenkijos bajorai. Seimo nu
sprendimai teisėti buvo tik visiems vien
balsiai nusprendus. Atsiradus nors vie
nam kokiam seimo nariui, kuris nesu
tiktų su visais kitais, seimo nuspren
dimas nebegalėdavo įvykti. Dėl tos prie
žasties valstybė nyko ir nyko, nes dau
gumoj seimų rasdavosi paperkamų išga
mų, kurie vienu žodžiu sugriaudavo ge
riausius seimų sumanymus. Vietos rei
kalams spręsti, atstovams rinkti į didį
jį seimą ir išdirbti įsakymus, kaip jiems 
elgtis didžiajame seime, bajorai rinkda
vosi į seimelius. Žemaičių seimeliai bū
davo Raseiniuose.

Magdė irgi buvo Raseinių bajoraitė, 
vienturtė bajorų Buividų duktė, kuriai 
buvo lemta ištekėti už lenko Zbignievo, 
kaipo aukai lenkų bajorų suokalbininkų, 
kurie tuomet darė visokius skymus tam
priau suvienyti lenkus su žemaičiais. Ka
dangi lietuviai bajorai seimuose priešin
davosi ir nenorėjo pasiduoti amžinajai 
lenkų globai, ir kad tokios peštynės pra
žūtų, didžiūnai sugalvojo apvesdinti len
kus su žemaitėmis. Vienomis iš tokių 
vestuvių buvę Magdės Buividaitės iš 
Raseinių su tūlu Lenkijos kavalierium 
Zbignievu.

Garsusis Lietuvos poetas Maironis 
apie tai parašė eiles, užvardintas “Ra
seinių Magdė”, iš kur paimtos sekamos 
ištraukos:

Taip didžiūnai su lenkais sutarę,
. kuone priesaiką buvo padarę, 
ir tik Daugirdas vienas tada, 
kad lietuvių jau galą pamatė, 
tokią sąlygą lenkams pastatė, 
pirm subeldęs maršalkos lazda:

“Tiek jau to! Vardas buvęs nebuvęs!
Mus surišo Jogailos vestuvės, 
tegu antros vestuvės pribaigs! 
Atsisakę nuo bočių galiūnų, 
pasiduosme su dūšia ir kūnu, 
nors lietuviai mus keikte prakeiks.

Bet tada įsikūnys tas žodis, 
kad lenkas stebuklą parodys: 
kai žemaitis juo taip patikės,

kad net dukterį duos jam už žmoną, 
nors nuduotų net patį baroną, 
kai lietuvė už jo ištekės.”

Jaunas Zbignievas, galvą pakraipęs, 
įsirėmęs į šonus bešaipės 
ir, iš meilės vienybės šventos, 
i Žemaičius keliauti sutiko.
Tas didžiūnams be galo patiko, 
atsiskyrėliams savo tautos.

Bet tas Zbignievas daug važinėjo, 
kur nebuvo ir ko nežadėjo, 
o lietuvės: kaip ne, taip ir ne!

O vienok atsirado lietuvė....
Ką beveiks didžių kvailių nebuvę!
Atsirado vapsa—mergina, 
ir tam lenkui Raseinių bajorė 
štai ant kaklo kvailiai užsikorė, 
lyg nebūtų mūsiškių gana.

Magdės tėvai buvo labai pasiturintieji 
bajorai ir pati Magdutė buvusi neap
sakomai graži. Apie tai Maironis toliau 
paduoda:

' Ties Raseiniais prie dulkančio kelio, 
kur ateina nuo Kražių miestelio, 
švietė Buivido rūmų langai!
ėjo tamsios į kelią alėjos; 
jų liepais šimtmečiais gėrėjos 
privažiavęs keleivis ilgai.

Daug pas Buividą turtų, gėrybių!
Savo girių ir žemės platybių 
jis pats nežinojo ribos.
Kas iš to, kad sūnaus neturėjo 
ir palikt savo vardo nespėjo 
dėl didesnės ainių pagarbos.

Ką beveiksi? Taip Dievui patiko, 
Bet už tai jaunikaičiai vainiko 
jo Magdutei visi lig Šiaulių 
pavydėjo; o jaunos merginos 
veltui rūtų vainikais dabinos, 
nesulaukdamos žvalgės piršlių.

Ir ne tiek pono Buivido turtai 
paviliojo jaunimą, kiek burtai 
jo vienturtės: mat, buvus graži; 
sako, buvus kraujas ir pienas, 
sako, proto netekęs ne vienas, 
ir dėl jos nusižudė šeši.

Bet jinai mylėjo tik vieną: 
nuo pat ryto per visą ji dieną, 
kaip į kūną įkibus dėlė, 
tik prieš veidrodį vien bestovėjo, 
prieš jį klastės, į jį bežiūrėjo, 
pasipuošus kaip rožė - lėlė.

Ponas Buividas laukė vestuvių; 
bet jo Magdė į mūsų lietuvį 
ir žiūrėt nežiūrėjo kvailiai; 
kito krašto dažais išsitepus, 
per naktis besapnavo, išlepus, 
kito krašto atjosią piršliai.

(Tąsa 4-me pus.)

Istorinis Liet. Evangelikų 
Knygynas Nacių Sunaikintas

Rašo Juozas Petronis:
Seniausias Lietuvoje e- 

vangelikų reformatų kny
gynas buvo įsteigtas 1557 
metais. Kartu su to knygy
no įkūrimu buvo atidaryta 
evangelikų (kalvinu) mo
kyklos ir pradėta spausdint 
knygos. Tai buvo pažangūs 
evangelikų žingsniai, kurie 
dikčiai patarnavo apšvietus 
skleidimui Lietuvoje ir pri
vertė kitų tikybų dvasiš
kius taip pat darbuotis šio
je srityje.

Jėzuitų Užpuolimai
Ankstyvuose evangelikų 

knygyno metuose jėzuitai 
dažnai puldavo jį. Taip jie 
užpuolė šį knygyną 1591, 
1611 ir 1639 metais. Per 
vieną iš tų užpuolimų visi 
knygyno turtai buvo sunai
kinti ir teliko tik Kalvino 
laiškas, rašytas Vilniaus 
evangelikam - reformatams 
1563 metais, ir vienas eg
zempliorius spausdintos e- 
vangelikų Biblijos.

Iš Vietos į Vietą
Tais neramiais laikais e- 

vangelikų knygynas buvo 
kraustomas iš vietos i vie
tą: tūlą laiką jis buvo Kė
dainiuose, kitą laiką Sluc- 
ke, paskui sugrįžo į Vilnių, 
bet ir vėl netrukus teko jam 
kraustytis atgal į Kėdainius 
ir Slucką. Paskutinę savo 
kelionę evangelikų knygy
nas atliko W15-1917 metais, 
kuomet jis buvo iškrausty
tas, kad vokiečiai jo nepa
siektų.

Knygų Sąrašas.
1927 m. evangelikų rekto

rius Adomas Lipkauskas 
buvo knygyno viršininkas. 
Jis pagamino ir knygų ka
talogą - sąrašą 1932 me
tais. Pasirodė, jog knygy
nas turi 9,350 raštų skir
tingais vardais, o iš jų susi
daro 16,298 tomai knygų.

Brangūs Spausdiniai
Nuo 1929 m. knygynas 

buvo patalpoj po num. 11 
Pylimo gatvės. Jame, tarp 
kitko, buvo Kobergo Bibli
ja, spausdinta Nurnberge 
1480 metais; knyga lotynų 
kalboj “Liber Pesteriorum 
Analecticorum,” parašyta 
Jono Glogovego, ir Wolf- 
gango Steekelio raštai, 

spausdinti Leipcige 1499 m.
Tarp pirmųjų knygų lai

dų iš 16-j o šimtmečio buvo 
knygyne raštai Erasmo iš 
Holandijos, Martino Luthe- 
rio, Kalvino ir šeši egzemp
lioriai retai kur užtinka
mos Bresto Biblijos. Ši Bib
lija buvo spausdinta kuni
gaikščio Nikalojaus Radvi
lo Juodojo spaustuvėje 
Brest Litovske 1563 metais.
Svarba Lietuvos Istorijai
Ypatinga kultūrinė evan

gelikų knygyno verte Lie
tuvai buvo tame, kad jis 
laikė visus svarbiuosius ra
štus, išleistus Lietuvos ku
nigaikštijos laikais.

Tie raštai buvo spausdin
ti Vilniuje, Kėdainiuose, 

Liubeliuose, Laske, Ašme
noj, Žeimiuose ir kt. Apie 
70 procentų knygų buvo iš
leista 15-me, 16-me ir 17- 
me šimtmečiuose. Tai buvo 
knygos visomis Europos 
tautų kalbomis. Daugiau

kaip ketvirtadalis tų raštų 
buvo tikros brangenybės, 
retai kur kitur tesuranda- 
mos; o kai kurių tokių 
knygų visai niekur kitur 
nebuvo.

Nacių Niekšystė
1944 m. liepos 11 naktį, 

kada Raudonoji Armija jau 
kovojo dėl Vilniaus ir vo
kiečiai žinojo, kad jie nie- 
ikaip negalės atlaikyt mies
to, naciai pradėjo pilti ga
zoliną ant namų ir deginti 
juos. Tatai jie darė siste- 
mačiai, namas nuo namo 
Vilniaus gatvėje, Trakų 
gatvėje, Vokiečių gatvėje ir 
Pylimo gatvėje. Kurie žmo
nės mėgino gesint gaišiais, 
tuos vokiečiai sušaudė.

Naciai sustatė savo kul- 
kasvaidžius keturių aukštų 

(Tąsa 5-me puslapyje)

GUDU PADAVIMAS 
APIE NERĮ

Žmonėse yra daug Neries 
pasakų, padavimų. Taip 
gudai pasakoja Neries pra
džią:

Pasaulio pradžioje dar 
nebuvo Neries. Tada gyve
no geras siuvėjas Stepas su 
pačia Ulijona. Kažin už ką 
Dievas supyko Stepu ir pa
vertė jį akmeniu. O kad ne
kalta Ulijona galėtų kuo 
gyventi, akmeniniam Ste
pui paliko galės siūti. Kai 
žmonės ką atnešdavo Ste
pui siūti, jis kuo dailiausiai 
pasiūdavo, žmonės atėję at
siimti siuvinio, palikdavo 
prie akmens atlyginimą. O 
Ulijona sutartu laiku lan
kydavo vyrą akmenį ir pa
siimdavo jo uždarbį.

Kartą atėjo pas akmenį 
išdykėlis pašaipa ir papra
šė pasiūti “nei šį nei tą.” 
Akmuo baisiai supyko, bet 
sulyg tuo laiku prarado ga
lę siūti. Ateina Ulijona at
siimti uždarbio — nieko ne
beranda, o vyras visai su
akmenėjęs, tikru akmeniu 
pavirtęs. Nusiminusi mote
riškė akmenį apsikabino ir 
ėmė verkti verkti. Ji taip 
graudžiai ir ilgai verkė, net 
versmė atsivėrė iš jos aša
rų. Pagaliau ji visa pavirto 
ašaromis ir upe patekėjo. Tą 
upę pradžioje vadino Lilija
na, paskui Vilijana ir paga
liau ėmė trumpai vadinti — 
Vilija; o Stepą ėmė vadinti 
Stepakmeniu.

Seniau Nerį vadindavo 
dviem vardais — Neris ir 
Velėja; nuo Kernavės Nerį 
ir dabar vadina Velėja ir 
Nerimi. Gudai ir lenkai 
Nerį vadina Vilija.

J. M.

Krieniškos Pastabos

Savanaudis nei “labas ry
tas” nesako už dyką.

Ant pasenusio žmogaus 
visokios kvarabos lipa.

Melskitės už gyvus; mi
rusieji turi užtektinai laiko 
patys pasimelsti.

Ir nacių Rommelio buvo 
gera strategija, bet liūdnas 
galas! . 3
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

— Bet dažniausiai automato reikia,— 
atsakė aukštasis.

— Matai koks. Na, gerai, žalgiriečiai, 
teisingai, bet ar jūs negalite į kitą para
piją išsikelti? Su tais pabūklais jūs ir 
mano kleboniją supleškinsit.

— Nebijok, klebone, — nusijuokė kai
liniukus vilkįs žalgirietis. — Kai šau- 
dysim, tai vis per stogą.

— Žiūrėkite — nusišypsojo klebonas, 
— nes aš per senas muilą išnešti....

Visi garsiai nusijuokė. Klebonas para
gino valgyti. Tačiau aukštasis ėmė pa
sakoti apie partizanę Gasiūnaitę. Visi 
pasidarė rimti ir sėdėjo neliesdami nei 
valgio, nei gėrimo.

Klebonas pagaliau prieš savo akis 
vaizdžiai pamatė visą Gasiūnaitės gyve
nimą. Tai buvo skurdžios, liūdnos, kar
čios piemenaitės, vėliau paprastos kaimo 
darbininkės, naktim sėdinčios prie ele
mentoriaus, dienos, kokių Morkūnui sa
vo parapijoj teko šimtus matyti. “Skur
das, neteisybė, skausmas ir pagimdo 
didvyrius,” — pagalvojo jie.

— Ji buvo sunkiai sužeista, apsupta ir 
nebepajėgė nusišauti, — pabaigė žalgi
rietis savo pasakojimą ir jo veidas pa
sidarė rūstus.

— Mes žinom: jai išsukino rankas, 
durtuvais subadė, kojų raumenis išpjau
stė, — tyliai pridūrė kailiniukus vilkįs 
ialgirietis. — Bet ji nei žodžio neištarė, 
nieko neišėdavė.

— Už ją priešai atsiims! — tarė kiti.
Kambaryje buvo visiška tyla. Tik už 

lango piktai ūžavo vėjas.
Klebonas nejučiomis žvilgterėjo į nu

kryžiuotąjį. “Taip, šitie tai žmonės,” — 
pagalvojo jis. — Tai ne Dumša, ne Ma- 
lata. Viešpatie, padėk jiems.”
, Ir vėl prieš klebono akis pasivaidino 
Gasiūnaitė. Matė jis ją vokiečių apsup
tą, sužeistą, visą kraujuose. Aplink ją 
ratu gulėjo nukauti septyni priešai — 
pareigūnai. Štai keliasi aštuntasis. Šūvis. 
Ir šis krinta. Bet tai paskutinis šūvis, 
ir likusieji pareigūnai ją paima belais- 
vėn, muša... •

Klebonas suvirpo. Jo akyse pasirodė 
ašaros.

— Mums metas, klebone, — staiga vi
si atsistojo.

— Draugas...
“Jie nori gyventi, jie turi teisę gyven

ti, — nusmelkė kleboną mintis. — Jie 
kaip šventieji.”

— Na, — norėdamas nuvyti nuo savęs 
minčių antplūdį. — Na... Malvina! — 
šūktelėjo pagaliau. — Duok arklį, ro
ges... Tik grąžinkit. Būkit sveiki!

Klebonas stipriai paspaudė kiekvie
nam ranką.

— O jei vokiečiai suims mane, — a?— 
šyptelėjo.

— Tuomet pas mus į mišką, klebone!
— Na, sudie. Telaiminie jus Dievas!
— Be to, jų dienos trumpos. Girdėjote 

apie Stalingradą,
— Taip, taip, būkit sveiki.
Ir klebonas skubiai išėjo.

IV.
Žmones paprastai žavisi praeitimi ir 

smerkia dabartį, nevisuomet turėdami 
tam rimto pagrindo. Jie ne tik būna įsi
mylėję į praeitį, kurią jiems vaizduoja 
rašytojai arba istorikai, bet ir tas lai
kas, kurį jie pergyveno jaunystėje atro
do jiems gražiausias.

Taip galvojo klebonas Morkūnas, bet 
nusiraminimo nerado. Kažkoks kirminas 
ėdė jį ir jis laukė, kad su juo atsitiks 
kas nors nemalonaus, kad jį ištiks rim
ta nelaimė.

Sekmadienį Kaučiūno parapijos šven
tė. Dvi dienos beliko Iki iškilmių, bet pa
rapija lyg išmirusi. Tatai pastebėjęs ir 
pats klebonas šventei nesiruošė, net kai
mynų kunigų neužsiprašė. Ar taip būdavo 
iki vokiečių? Visais keliais keleliais 
žmonės kaip skruzdės be pertraukos 
traukė į miestelį. Miestelis ir visi jo už
kampiai prisikimšdavo žmonių, arklių, 
vežimų, kad vos galėjai gatvėmis prasi- 
grūsti. Cukrainių inkai, mūkelninkai, vi
sokie komedininkai ir kiti, kuriems rei
kėjo būdas pasistatyti, turėjo brangiai 
užmokėti už vietą. Šventoriuje lygia da
lia būdavo spūstis. O bažnyčioje, per su
mą, kai užgrieždavo pasamdytieji Kau- 
čiūnų dūdoriai, kai sugiedodavo mišrusis 
choras, žmonės viens kitą vos nesutraiš
kydavo. Tuomet ir klebonui kažkaip šil
čiau pasidarydavo. “O vistik ir aš jiems 
šį tą”...—pagalvodavo jis, žiūrėdamas iš 
sakyklos ar nuo altoriaus į banguojančią 
galvų jūrą.

(Bus daugiau)

RASEINIŲ MAGDĖS IŠAIŠKINIMAS
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Į Raseinius atklydo tą metą 
lenkų Zbignievas; svečią taip retą 
viens už kito begaudė dvarai, 
o žmonėse, lyg kas į bažnyčią 
varpą liedamas*) leido jas tyčia, 
ėjo kalbos nebūtos tikrai.

...To tik Magdei senai bereikėjo: 
ji nepaprasto vyro norėjo;
o kad ponai, dėl lenkų naudos, 
ėmė Zbignievą piršt susitarę, — 
ką tėvai nei kalbėję nei darę — 
nebeklausė tėvelių maldos.

Ir Magdė ištekėjo už lenkų bajoro 
Zbignievo. “O tas gandas po Lietuvą 
mūsų nuo Raseinių pasklido lig Prūsų ir 
nuėjo lig pat Palangos.” Pagaliau, se
kant Maironį toliau:

Pamatyti "kiekvienas norėjo, 
kas ta Magdė nuo kokio tai vėjo? 
Viens už kito bespaudė pečiais, 
o sugrįžę į užkampį savo, 
išsijuosę, kiek lindo, melavo: 
juk negrįši namuosna tuščiais?

Augo paskalos, augo plėtojęs, 
kaip iš debesio rankos ir kojos, 
o galiausiai vyniojos žaltys!
Taip išaugo ir Magdė Raseinių, 
Lig Virbaliaus, Seinų ir Kėdainių, 
kaip iš prūso riebus vokietys!

Ta garbė nenuėjo į plotį 
mūsų Magdei: pradėjo raudoti 
ir slapstytis visur pašaliais!...
Kaip vienuolė užsisklendė rūme, 
tad ir vyras į lenkus išdūmė, 
kaip atklydęs vingiuotais keliais.

So. Boston, Mass

ir pranešimą Nacionalio

Nors suvėluota, vienok rei
kalinga priminti, kad Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
turėjo labai sėkmingą konfe
renciją, 15 d. spalių, 23 dele
gatai atstovavo 10 draugijų 
bei kuopų.

Išklausius komiteto valdy
bos, drabužių komisijos rapor
tus
Liet. Pagelbos Teikimo Komi
teto pirmininko, 
konferencija 
pradėtą darbą daug smarkiau.

Komiteto viršininkai per
rinkta ir tapo išrinktais: pir
mininkas J. Žekonis; pirmin. 
pagelb. G. Likas ir J. Burba; 
raštin. M. Kazlauskas; finan
sų rast. S. Reinard; iždin. J. 
Masteika. Drabužių komisija: 
J. Kroli, H. Simanavičienė ir 
Gavenavičius. Pranešimų ko
misija: S. 'Zavis, J. Petruške
vičius ir D. M. Jusius.

Aukų surinkta $43.
Aukavo po $5: G. Kviet- 

kauskas, F. Petrulis, B. F. Ku
bilius ir P. & M. Andreliunai.

Po $2: J. Žekonis ii’ E. Frie- 
montienė.

Po $1: J. Jarutis, S. .Zavis, 
A. M. Dumrauskas, J. Bevar
dis, M. Sinkevičius, M. Lat- 
kauskas, B. čiuberkienė, J. 
Burba, II. Simanavičienė, J. 
Kroli, A. Barčius, J. Masteika, 
II. Tamašauskienė, G. Likas, 
S. Reinard ir D. Jusius.

Po 50c: J. Šukys ir J. Mic
kevičius.

Spalių 
rinkime, 
darinkta
Jarutis ir Koliošius. J. Mastei
ka pranešė, kad pirkta gerų 
padėvėtų avalynių 13 porų už 
$24. J. Mickevičius pareiškė, 
kad ant vietos yra avalynės 
apie 50 porų, kuri galima su
taisyti tik už $1 porai. Tiki
masi, kad bus sutaisyta se
kančiam siuntiniui. J. Žekonis 
pranešė, kad 3-čias siuntinys 
drabužių, 2,800 svarų, išsiųs
ta. M. Kazlauskas, sekr.

A. Bimbos, 
pasiryžo tęsti

28 d., komiteto susi- 
i drabužiu komisiją 
Pukevičius, Einigis,

Jungt. Valstijų vice-pre- 
zidentaš Wallace per radiją 
paskelbė valdžios planus 
pokariniams darbams še
šiasdešimčiai milionų ame-

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Detroit, Mich
Aidiečių Margumynų Vakaras

Lapkričio 12 d., Aido Cho
ras, vietoj Halloween pares, 
turės gražų margumynų vak- 
rą, Draugijų Svetainėje. Gir
dėjau, kad pradžia vakaro bus 
su dainų programa, o vėliau 
žaislų ir šokių balius. Detroito 
aidiečiai puikiai gyvuoja,.ge
rai progresuoja ir remia nuo
širdžiai visuomeninius reikalus. 
Todėl, aš linkiu dėl jų gerų 
pasekmių, būsimuose parengi
muose.

Pažangietčs Gyvuoja
Mūsų Moterų Pažangos Kliu- 

bas daug dirba ne tik savo 
kliube, bet jos visur darbuo
jasi, ir kitose organizacijose. 
Mūši] organizacijos be jų visai 
veikimo neturėtume. Kadangi 
jos dar šiemet neturėjo jokio 
parengimo, tai lapkričio 26 d., 
rengia didelį koncertą, Lietu
vių Svetainėje. Koncerte bus 
dvi pažangios dainininkės, at
kviestos iš Chicagos ir visos 
geriausios dailės spėkos iš vie
tinių chorų ir pavienių. Todėl 
galima tikėtis, kad bus geras 
koncertas ir visa vakaro eiga.

Praėjusiais metais turėjome 
smarkią konkurentę, d. V. 
Smalstienę, prieš draugę M. 
Smitrevičienę, tai darbas ėjo. 
Na, kaip bus šiais metais? 
Smalstienė, gal būt dėl darbo 
sąlygų, biskį pasitraukė nuo to 
prakilnaus darbo, tai tas visas 
darbas atitenka d. Smitrevičie- 
nei ir jos pagelbininkams, d. 
M. Padolskiui, J. Gugui, J. 
Luobikiui, J. Alvinui ir ki-

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY
Geros Mokestys Pradžiai

Puikiausi Būtai
Progos Paaukštinimams

Transportacija Apmokėta.

Kreipkitės Tuojou Į

U. S. E. S. OFISUS
87 Madison Avenue, New York City

ar į

U. S. E. S. ATSTOVĄ 
102 CHAMBERS STREET, NEW YORK CITY
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Girdėjau, kad d. P. | Jankiai ir anglai per me-tiems.
Smalstis žadėjo stoti i darbą j nesi numetė 100,000 tonų o- 
dėl laikraščių vajaus, bet iki ro bombų į Vokietiją.
dabar dar nepasirodė. Dar nė
ra vėlu, stokime į darbą, kam 
tik laikas leidžia.

Alvinas.

Holandijoj amerikiečiai 
susijungė su anglais ties 

jMeijeliu.

Ėmė žmonės tada, kas netingi, 
kaip į atpuskus skuba maldingi, 
>laukte plaukt iš visos Lietuvos. 
! Raseinius kaip bangos liūliavo, 
cas sau pėsčias, kas jojo, važiavo, 
lyg išėję tiesiog iš galvos.

*) Naujus varpus liejant, leidžia mela
gingas paskalas: kuo plačiau jos pasklys- 
ta, juo garsesni esą varpai. Taip žmonės 
spėja.

Ir taip Magdė jauna gyvanašle liko, 
“pažinusi klaidą, metė lenkiškas brindas 
visas. Bet kadangi trumpai begyveno ir 
nespėjo apverkti kaičios, tai, — pagal 
Maironio padavimą, — “lig šiai dienai 
kankinas, kaip nekrikštyta dūšia vaidi
nas, nesulaukdama galo kančios.”

Pagal padavimus ir Maironį dainių, 
Tokia yra ta Magdė iš Raseinių!

—Eksas.

KRIENIŠKOS 
PASTABOS

Dewey tuščiais žodžiais 
tik į jausmus: bambt, taba- 
lamt, bambt tabalamt. Gi 
Rooseveltas tvirtais žo
džiais ir darbais rimtai į 
protą kalba.

Stilwellis iš Chinijos — 
japonam lengviau. Bet vel
nias juokiasi Chiang Kai- 
shekui.

Vėliausias Hitlerio obal- 
sis — derybinė taika, ar
ba neliks nei vieno vokiečio.

Maino utelę ant blusos— 
Leopoldą ant Hesso.

Ukrainos kviečiai ir Kau
kazo aliejus — naciam da
bar neturi skirtumo.

Tyvuliuoja, kaip buržu
jaus pilvas Floridoj ant 
pliažo.

Hitleriui susiraminimas: 
nepaisant, kaip blogai yra, 
dar gali būt blogiau.

Jeigu duodi Rooseveltui 
savo balsą, tai duok jam ir 
senatorių!

Šuniui penkta koja ir len
kų valdžia Londone — ly
giai tiek reikalingos.

Vienas visiems neįtiksi— 
ir už tai negalima kaltinti 
Stalino.

Prof. Krienas*

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

660 GRAND ST

NOTARY 
PUBLIC

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mos.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4499.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

PARK KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus 
! nupiešiam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

TELEPHONE
STAGG 2-5048

1
1

Mln

y
J

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IB PILVO, IIEMORBHOIDAI ir ki 
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

BROOKLYN, N. Y
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Pirmadienis, Lapkričio 6, 1944

Visos Lietuviškos 
Žemės Vienijamos po 
Tar. Lietuvos Vėliava

Istorinis Liet. EvangeK 
ky Knygynas Nacių 

Sunaikintas

KRISLAI
LaUvt—Libefty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

sic
MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
dalyje. Ten pirma kartą po 
daugelio šimtmečių lietu
viai ir lenkai kalbėjosi, kaip 
lygūs su lygiais. Atstovai 
Lietuvos ir demok. Lenkijos 
padarė sutartį dėlei lietu
vių persikraustymo iš Len
kijos ir lenkų persikrausty
mo iš Lietuvos. Senieji ki- 
virčiai tuo būdu tapo grei
tai ir pamatiniai išspręsti, 
ir sudaryta sąlygos tikrai 
geriems kaimyniškiems san
tykiams tarp šių dviejų tau
tų.
ūkinio Gyvenimo ir Kultū

ros Gaivinimas
Vokeičių barbarai suar

dė mūsų ūkį, pramonę ir 
kultūros darbą. Bet Tarybų 
valdžia, nežiūrint sunkių 
karo sąlygų, jau atsteigė 
daug fabrikų ir dirbtuvių. 
Beveik visos mokyklos vėl 
atidarytos. Taip pat atsi
daro Vilniaus ir Kauno U- 
niversitetai ir kitos aukš
tesniojo mokslo įstaigos. 
Vėl veikia Kauno ir Vil
niaus muzik. konservatori
jos, Mokslų Akademija ir 
Filharmonijos orkestras. 
Lietuviškų dainų ir šokių 
ansambliai, valdžios suor
ganizuoti užfrontėje 1943 
m., dabar keliauja po Lie
tuvą, vaidindami įvairiose 
vietose.

Visa, kas tik teisinga in
teligentijoje, bendradar
biauja su Tarybų vyriausy
be ir džiaugiasi naujai at
sidariusiomis galimybėmis 
darbuotis savo tautos labui 
ir kultūrai.

Rudasis hitlerinis žvėris 
supliektas; bjaurioji “Ost- 
lando” verguvė panaikinta; 
lietuvis vėl yra laisvos Ta
rybinės Lietuvos pilietis. 
Vilnius dabar mūsų respub
likos sostinė ir Klaipėda vėl 
bus mūsų krašto dalis.

Vardu Tarybinės Lietu
vos valdžios aš sveikinu 
atvaduotąją Žemaitiją ir 
jos darbo žmones. Asmeni
škai man ypač malonu svei
kinti mano gimtinę, mano 
kaimynus, mano brolius ir 
seseris žemaičius.

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva, po kurios vėliava 
visos lietuviškos žemės su
sijungia !

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
namuose priešais evangeli
kų knygyną ir pirmiausiai 
padegė popieros atsargas, 
laikytas gretimame name. 
Gaisras apėmė ir evangeli
kų reformatų namą, kurio 
tris didelius kambarius už
ėmė knygynas. Senas sar
gas Dimas ir jo sūnus sten
gėsi gesint liepsnas, bet vo
kiečiai atsuko kulkosvai
džius į juos. Tad šiedu lie
tuviai, susirietę pasienyje 
ant grindų, turėjo bejėgiai 
žiūrėti, kaip degė knygy
nas, išgyvavęs arti 400 me
tų.

Knygos, rankraščiai, laiš
kai viskas liko paversta pe
lenais; tai tie patys balti 
pelenai, kurie dar ir šian
dieną matomi tarp sunai
kintų namų.

Šio knygyno sunaikini
mas yra neatitaisomas nuo
stolis lietuvių mokslui ir 
kultūrai. Nes nėra nei kal
bos, kad bent maža dalelė 
tų raštų galima būtų at- 
steigti. '•

Vokiečių niekšiškas dar
bas prieš tas knygas kartu 
buvo kriminale piktadarys
tė prieš Lietuvos istoriją.

Evangelikų k n y g ynui 
Vilniuje jie padarė tai, ko 
nepajėgė padaryti lietuvių 
tautai, tai yra, visiškai ją 
sunaikint.

Visai Arti Gen. Pattono Spro
go 208 Milim. Šovinys

Francija. — Viename 
mieste Moselle upės fronte 
nukrito ir sprogo nacių ar
tilerijos šovinys 280 mili
metrų storio tik skersai 
gatvės nuo namo, kuriame 
tuo laiku buvo generolas G. 
S. Patton Trečiosios ameri
kiečių armijos komandie- 
rius. Šovinys suardė pusę 
namo skersai gatvės, bet 
gen. Patton išliko visai ne
kliudytas.

Spalių mėn. tokio pat dy
džio vokiškas šovinys nu
krito už 8 pėdų nuo Patto
no, bet nesprogo.

JANKIAI VĖL BOMBARDAVO 
JAPONU SALAS

Nacių Tanky, Laivy ir 
Lėktuvy Naikinimas

Maskva.— Sovietų kariai 
lapkr. 2 d. visuose frontuo
se sunaikino bei sunkiai ap- 
šlubino 38 vokiečių tankus 
ir nušovė 11 jų lėktuvų.

Raudonieji lakūnai tor
pedomis nuskandino Balti
jos Jūroje dar vieną vokie
čių transporto laivą 3,000 
tonų.

Perlų Uostas. — Viduti
niai Amerikos bombanešiai 
vėl sprogdino ir degino ja
ponų įrengimus Paramuši- 
ru saloj-tvirtumoj Kuriluo
se, pačios Japonijos salyne. 
Japonų lėktuvai priešinosi, 
bet visi amerikiniai lėktu
vą sugrįžo į savo stovyklas.

Japonai Puolė Amerikie
čius Laivus

PASIRANDAVOJA APARTMENTAI 
4-5-6 šviestis rūmai ; su maudyne ; sodnas; 
$20 ir aukščiau. Taipgi reikia džianitoriaus. 
18 minučių nuo Times Square. Imkite B.M.T. 
Subway iki Graham Ave., ar 8th Ave* Sub
way iki Nassau Avenue. BOENIG, 647 
Meeker Ave., kampas Kingsland, Brooklyn.
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So-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Judis "No Greater Love," iš

vietų Sąjungos, bus rodomas lapkr. 
5 ir 6 dd. Mayfair Teatre, 59th St. 
ir Market St. Labai gražus judis. 
Patartina pamatyt. (260-261)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Julė Valatkevičiūtė, Seinų 

apskr., Rudaminos Valsčiaus, Re
surso kaimo, pajieškau Jono ir Vin
co, pusbrolių ir Adelės ir Aldonos 
ValatkeviČių. Jų tėvas Jonas, kuris 
jau yra miręs, gyveno ilgą laiką 
Brooklyne. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žinote apie juos, malonėkite 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. 
Julė RekŠtys, RR No. 4, Tillson- 
burg, Ontario, Canada. (259-261)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Taip pat Jėzus mokino 

žmones eiti vienu keliu, bet 
šiandien turime net du šimtu 
taip vadinamų krikščioniškų 
grupių, kurios viena su kita 
nesutinka, ir tarpe kurių yra 
daug neapykantos ir persekio
jimo.” * * *

Tas turėtų atidaryti žmo
nėms akis, nes palaiminti bus 
tiktai tie, kurie protauja.

Shapiro daro klaidą, kai jis 
mano, kad tas pats Dievas da
lykus sutvarkys, jeigu tik visi 
sudarysime gerą tymą ir karš
tai prie jo pasimelsime.

ATIMTA IŠ JAPONŲ 
LEYTE TVIRTUMA

Filipinai. — Amerikiečiai 
užėmė Carigarą, japonų 
tvirtumą šiauriniame Leyte 
salos pajūryje ir nubloškė 
priešus iki Colasian Pointo, 
toliau į šiaurvakarius.

Perlų Uostas. — Japonų 
lakūnai atakavo grupę A- 
merikos laivų Pacifiko Van
denyne, į rytus nuo Filipi
nų, ir šiek tiek sužalojo ke
lis amerikinius laivus, bet 
tik keturis jūreivius užmu
šė ir apie 50 rimtai sužei
dė. Amerikiečiai nušovė ke
lis japonų lėktuvus.

PAGERINTA SOCIALE
APDRAUDA ANGLAM

London. — Anglijos sei
mas vienbalsiai priėmė val
džios sumanymą dėlei so- 
cialės apdraudos pagerini
mo Anglijos darbininkams 
tokiuose a t s i t i kimuose, 
kaip nedarbas, liga ir senat
vė.

Bridgeport, Conn
Nelaimingas Spalis—Daug Mi

rimų; Lapkričio 4 Smagus 
Bankietas

VYRAI-MOTERYS 
Patyrimas Nereikalingas 

VISOKIE ĮVAIRŪS 
LENGVI FABRIKO DARBAI 

ELEKTROS PAJĖGOS 
PRESAI 

KOJINIAI PRESAI 
KEIBELIŲ PATIKRINIMAS 

SUSTATYMO DARBAS 
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Nuolat, Išlėto, Lengva. 
GERA ALGA.

EMELOID CO., INC.
287 LAUREL AVENUE,
ARLINGTON, N. J.

_____ (261)

Spalių mėnesis Bridgeport© 
lietuviams suteikė daug ne
smagumo. Numirė keturi geri 
lietuviai, visi prigulėjo L. K. 
Vytauto Draugijoj. Spalių 9 d. 
numirė Juozas Ruzgis, pagyve
nęs žmogus. Spalių 18 d. mirė 
Juozas L. Dulbis, tai vienas 
iš seniausių Bridgeporte gyve- 
nančių lietuvių. Buvo karčiam- 
ninkas, vėliau insurance ir lai
vakorčių agentas. Paskutiniu 
laiku buvo miesto teisme per- 
kalbėtojum. Prisilaikė tauti
ninkų politikos; prigulėjo prie 
draugijų.

Spalių 24 d. mirė Juozas Ši- 
manauskas, tai progresyviškas 
žmogus, narys LLD 63 kp. ir 
kitų draugijų; Laisvės skaity
tojas.

Spalių 25 d. mirė Jonas Bla
žys, taipgi seniai gyvenąs Brid
geporte. Užlaikė gražią kviet- 
kaunę prieš Šv. Vincento ligo
ninę, gerai pasiturintis ir užsi
laikantis žmogus.

Visi pagyvenę, apie 60, o 
kiti 70 metų. Iš kur paeina iš 
Lietuvos, nebandžiau teirautis. 
Draugijom, kuriose velionys 
prigulėjo, pasidaro didoki ap
mokėjimai. Tai spalių mėnesį 
praleidome liūdnai.

Lapkritį pradedame su sma
giu bankietu ir šokiais, šešta
dienį, lapkričio 4 d. Rengia 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas. Atsibus Lietuvių Salė
je, 407 Lafayette St., Bridge
port, pradžia 8 vai. vakare. Vi
siems Lietuvos šelpimo simpa- 
tikams prigulėtų dalyvauti. Ne 
tik vietiniams, bet ir aplinki
nių kolonijų. Todėl, turėkime 
visi “deitą” šiame gražiame 
parengime.

Geri žmonės gražiai darbuo
jasi: šeštadienio vakarą, spa
lių 28 d., draugė V. Miknevi- 
Čienė užkvietė savo gerus 
“frentus” pagerbti savo myli
mo draugo Pranelio gimtadie
nį. Susiėjo kelios familijos ir 
keli pavieniai; besilinksminant 
ir beužkandžiaujant, išreikšta 
geri linkėjimai Praneliui, už
minta apie būsiančią vakarienę 
ir šelpimą Lietuvos žmohių. 
Pats Pranelis—Pranas Mikne- 
vičius paklojo $22, jo moteris, 
V. Miknevičienė, $5. Pudimai, 
Mockaičiai ir Tapeikiai po $2. 
Arisonai, šulčiai, Valatkienė ir 
Stancikienė po $1. Viso $37. 
Pinigai perduota vietos LPT 
Komiteto iždin., A. Jociuf ir 
tuoj aus bus pasiųsta centro iž
dininkui. Negalėtum tikėtis, 
kad toks mažas pažmonys taip 
gražiai atsižymėtų. Tėnka tin
kamai padėkoti draugei Mik- 
nevičienei už surengimą, ir vi
siems už aukas. Lietuvos žmo
nės bus dėkingi.

Dalyvis.

Mass. Valstijos 
Piliečiams

Prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboj Foreign Policy As
sociation bankiete, New Yorke, 
iškėlė aikštėn rekordus kele- 
tos kongresmanų ir senatorių, 
kurie žinomi kaipo izoliacinin- 
kai, Roosevelto priešai.

Roosevelto pasekėjai Mass, 
valstijoj dabar kreipia daugiau 
domės į kongresmanų ir vals
tijos atstovų rinkimus. Būtų 
tikra nelaimė, jeigu Roosevelto 
laimėjimas būtų nusilpnintas 
per išrinkimą jam priešingo 
Kongreso ir Senato, arba iš
rinkta tokia valstijos valdžia, 
kuri nebūtų simpatiška šalies 
adihimstracijai.

Peržiūrėjus kongresmanų re
kordus, Roosevelto rėmėjai, sy
kiu su progresyvišku darbinin
kų judėjimu, pataria atiduoti 
savo balsus tiem kandidatam:

Dešimtame distrikte tarp re- 
publikono kongresmano Herter 
ir kandidato William A. Carey 
nėra ko pasirinkti. Abu toki. 
Daugelis nebalsuos nei už vie
ną.

Trečiame distrikte beveik ta 
pati padėtis. Demokratas Phil- 
bin turi nepavyzdingą rekor
dą.

Demokratų kandidatu į sena
torius yra Mr. Corcoran. Jis 
dabar pilnai remia prezidento 
Roosevelto naminę ir pasauli
nę programą, todėl jis yra pil
nai tinkamas į senatorius.

Frederick W. Cook vėl kan
didatuoja į valstijos sekreto
rius. Jis yra išsidirbęs puikią 
reputaciją, tarnaudamas per 
daug metų po abiemis, demo
kratų ir republikonų adminis
tracijomis. Darbininkė.

Bayonne, N. J

REIKIA VYRŲ
' NUOLATINIS DARBAS 

KARO METU IR PO KARO DARBAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

GERA ALGA
I I

Išsilavinimo Nereikalaujama
Reikalingas Ų.S.E.S. Pareiškimas

Kreipkitės Asmeniškai

Pequanoc Rubber Co.
MAIN ST. į BUTLER, N. J.

(261)

REIKIA VYRŲ
Darymui Oralinių Šniūrų

NUOLATINIS DARBAS DABAR IR PO KARO i 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
PRADŽIAI MOKESTIS

STRANDERS 85c — SPOOLERS 75c
3 ŠIFTAI — 48 VALANDOS PER SAVAITE

BERGEN WIRE ROPE CO
FOOT OF NEW STREET 

LODI, N. J.
(Arti Route IT ir WJZ Rądio Tower) 

Bus No. 120 nuo Paterson ir Hackensack 
Išlipkite prie Railroad Crossing.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. (Z63)

MOTERYS-MERGINOS 
Lengvas Darbas 

Mokame laike mokinimosi 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 
VAKACIJOS SU ALGA

NUOLAT
ROOM 203 

693 BROADWAY 
(kamp. W. 4th St.) 
NEW YORK CITY 

_________________________ ___________ (263)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvas Fabriko Darbas 

60c J VALANDĄ 
40 VALANDŲ SAVAITE 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
CAP SCREW & NUT CO. 

15 DESBROSSES ST., (arti Canal) 
Ground Floor, N.Y.C. 

(263)

Virvių 
Verpėjos

BOTINA KARO PRAMONĖ

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

CUPPLES CORDAGE CO., Inc
386 THIRD AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.

(267)

MALIAVOS DARYTOJAI
REIKALINGI

KARINIAI DARBAlI
POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI 

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI
PILSTYTOJAI j

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas 

raiSILAlKOMA WMC TAISYKLIŲ.
Kreipkitės

BETTER FINISHERS
& COATINGS, INC.j

268 Doremus Ave., Newark, Ni J.
X267)

Vieša Padėka
✓

Nuoširdus ačiū reikia tarti 
draugams-draugėms bayonnie- 
čiams už taip puikų darbą su
ruošime taip puikios vakarie
nės pagerbimui mūsų nenuils
tančio visuomenės darbuotojo, 
drg. R. Mizaros.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo trečias apskritys jau 
antru kartu gauna pas drau
gus bayonniečius draugišką 
prijautimą-talką reikale pa
rengimų. Draugės moterys, ku
rių visų vardų negaliu atmin
ti, vertos gilios pagarbos už jų 
darbą. Vyrai, kurių vardų ne
įvardinsiu, bet jie žino, kad 
jiems tenka ši padėka, yra tik
ri mūsų judėjimo gerų, darbų 
rėmėjai ir mes turime tik pa
sidžiaugti, kad turime New 
Jersey tokį miestą, kaip Ba
yonne ir ten gyvenančius mū
sų progresyvio judėjimo drau- 
gus-drauges.

Bayonnės draugai-draugės 
ne tik pasirodė geri darbinin- 
kai-darbininkės, 22 d. spalių 
surengtame d. Mizarai 25-kių 
metų jubilėjui, bet bayonnie- 
čiai per šiuos 1944 metus buvo 
geriausi LDS trečio apskričio 
parengimų darbuotojai pikni
kuose, jiems ta sunkumo naš
ta reikėjo beveik vieniems pa
nešti ir jie dar neša.

Well, kaip bayonniečiai, taip 
ir LDS apskričio valdyba, tu
rėjo rūpesčių prieš įvykstant 
d. Mizaros parengimui. Mat, 
dalykas 
dolerių

BERNIUKAI
Mokytis Lydimo ir Mechaniško amato, 
aiga laike mokinimosi.

ARTISTIC WROUGHT IRON WORKS 
57 WEST 21ST ST., N.Y.C.

(263)

Gera

VYRAI — BERNIUKAI 
16-45

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai, 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

5 Dienos. Pradžiai $32.
Kreipkitės

SACO DYEING CO.
257 WATER ST. 

BROOKLYN.
(267)

rišosi su kelių šimtų 
iškaščiu ir nuogąsta-

PAPRASTI DARBININKAI
Stiprūs 

Kilnojimui Medžio
70c Į VALANDĄ, 

$1.05 UŽ VIRŠLAIKIUS. 
Nuolatiniai Darbai

KALT LUMBER CO.
321 EAST 64TII ST., N. Y. C.

(262)

MOTERYS
Bliz.ginimam ir Sudėjimam 

LIPSTICKS.
Puikiausia Proga

40 Valandų Savaitė 
MARQUISE DUPOND CORP.

253 W. 64TH ST., N. Y. C. 
__________________________ (262) 
PATAISYMŲ DARBININKĖS 

Pilniausia Patyrusios
PRIE GERESNIŲ SUKNELIŲ 

Nuolatinis Darftas 
GERA ALGA.

WILMA GOWNS
4 WEST 57TII ST., N. Y. C.

(262)

INDŲ 
PAKUOTOJAI

IR

SANDĖLIO
RAŠTININKAI

PAUL A. STRAUB & CO., INC.
19 EAST 26TH STREET.

(261)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios Strippers. Į Vidų 
Lansktytojos, Užbaigėjos.

TAIPGI
S. & S. Operatorės ir 

Užbaigėjos
Nuolatinis Pokarinis Darbas. 

GERA ALGA.
Mokinės gali kreiptis.

NEWTON CARTON CO.
274 Lafayette St., 

Newark, N. J. 
MArket 3-2274 

  (262)

VYRAI
REIKALINGI KAIPO 

SANDĖLIO DARBININKAI
GERA ALGA. NUOLATINIS

DARBAS TINKAMIEM
VYRAM

BŪTINAS DARBAS
Kreipkitės Ištisą Savaitę

Hoboken Dock Stores, Inc.
SIXTH STREET AND RIVER RD.

HOBOKEN, N. J.
(262)

VYRAI
APRASTI DARBININKAI 
IR PAGELBININKAI.

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

P

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Nuolatinis Darbas — Gera Alga.

Prisilaikoma WMC Taisyklių. 
Kreipkitės: Charles B. Chrystal Uo. 
109 Pacific Ave., Jersey City, N. J.

(263)

APVALYTOJAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Nucllatinis Darbas. Geros Sąlygos.

VALYTOJA IR MATRONA
Mokykloj Darbas

NUOLAT. GERA ALGA. 44 VALANDŲ 
SAVAITE.
Kreipkitės

CUSTODIAN ENGINEER
TILDEN HIGH SCHOOL

Tilden Ave. ir Kings Highway
Brooklyn. (265)

MERGINOS 
Fabriko Darbui

Nuolat. Patyrimas nereikalingas.
GERA ALGA.

PALTER DELISO, 740 BROADWAY, N.Y.C.
(261)

NAMŲ APTARNAUTOJA
Gera Alga. Gražūs Namai. 3 Suaugę. 

Skambinkite NEWTOWN 9-0414 tarpe 9—5, 
pradedant pirmadieniu, baigiant penkiadieniu. 
_____________________________________ (261)

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas 
FABRIKO DARBAS

173 Hudson St., N.Y.C.
(264)

CLUB
3 WEST 51ST ST.
ELDORADO 5-7640

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(265)

VYRAI - VYRAI j ,
Amžiaus 45 iki 60 metų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Proga, išmokti gerą amatą visuose depart- 
inentuose knygų darymo kompanijoje. Puikūs 

pokariniai darbai.
488 VALANDOS, DIENOS — NAKTYS

508 West 26th St., 8th floor
'(263)

REIKIA MOULDERIŲ IR PAGELBININKŲ 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

GEORGE PALESTRO FOUNDRY 
428 East 23rd St., N. Y. 

GRamercy 5-8063 (259)

vom, ar šis darbas nusiseks. 
Tačiau, reikia tarti nuoširdus 
ačiū apylinkės draugams-drau
gėms, kurie atsiliepė skaitlin
gu atsilankymu. Aišku, kad iš 
nekuriu kolonijų turėjo būti 
daugiau svečių, negu jų buvo, 
ypatingai Brooklyno. Maspeth, 
East New Yorkas, So. Brook- 
lynas neatvyko, kuomet toli 
gyvenanti draugai, Great Nec- 
ko draugai, dalyvavo. Reiškia, 
tie, kurie yra pasiryžę imti 
dalyvumą, tai visas kliūtis nu
gali. ,

A. Matulis,
Apskričio pirmininkas.

STOGDENGIAI
GONTORIAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININ
KAI IR PAPRASTI DARBININKAI.

! 1806 128TH ST.
COLLEGE POINT, L. L

FLUSHING 9-2419
(265)

PAPRASTI DARBININKAI
Iki 45 Metų

5 Dienos. 40 Valandų Savaitė 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ IKI 4 P.M. 
MATYKITE MANAGER

ARMOUR & CO.,
54 — 10TH AVENUE, N. Y. 

(Kampas 14th St.) 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandas

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais iki Freeman St.)
(263)

 (261)

MEDŽIO APDIRBIMO 
FABRIKUI REIKIA

MOULDERIŲ 
DARBININKŲ PRIE MAŠINŲ 

VYRŲ PRIE.PATAISYMŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

PAGELBININKŲ
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Į ECKENROTH & CO.
901 EAST 5TH ST., N. Y. CITY. 

Važiuokite 8th St. Crosstown
Autobusu. (261)

PIRKITE KARO BONUS

PAPRASTI DARBININKAI 
IR PAGELBININKAI

GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Karinis darbas dabar. Pokarinė ateitis.
WILLIAMSBURG FIREPROOF 

PRODUCTS
86 QUAY ST., BROOKLYN (GREENPOINT)

(268)

VYRAI
MECHANIŠKŲ PALINKIMŲ 
SVIESTO DEPARTMENTUI 

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GREITI PAKILIMAI! 

Geo. Ehlenberger, Ine.
29 NINTH AVE. (13TH ST.), N. Y.
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Pirmadienis, Lapkričio 6, 1944

I^ * Ką Jie Sakė Gardene?Gero Kongreso ir
Seimelio Arba Apie Menką Žmogy, Kuris Nori Didelio Kėdės ir 

Kalba, Kaip Hitleris

mą Sovietų Sąjungos kai
po ‘kriminalybę.’ Kaip mums 
žinoma, Hitleris turi gerą prie
žastį apgailėti tą dieną, kuria 
prezidentas Roose veltas pada
rė galimybę mums kooperuoti 
su narsiomis Sovietų Sąjungos 
armijomis.

“Kartais po karto, puslapis 
po puslapio, Dewey kampanijos 
linija ir nacių ir japonų propa
ganda buvo visai panašios vie
na kitai.

“Nacių radijas sako, kad 
Naujoji Dalyba kelia nevienin
gumą. Gubernatorius Dewey 
pritaria jam smagiu išsireiški
mu ‘Ir aš taip sakiau.’ Guber
natorius Dewey kaltina Nau
jąją Dalybą ‘susimaišyme’ ir 
tą patį sako Goebbels’o radi
jas. Vokiečiai ir japonai ir 
dewey’jieciai šaukia ‘biurokra
tija.’ Vienu balsu jie rėkia 
‘Amerika buvo neprisirengus 
karui.’ Hitlerio oro bangos pa
skelbia: ‘Naujoji Dalyba pada
ro darbus iš karo,’ kuomet gu
bernatorius Dewey savo eilu
tes sako šitaip: ‘Ar mes turime 
turėti karą gavimui darbų.’ 
Jie visi choru spiegia, kad 
Amerika ‘komunistėja’.”

Naciam ir Japonam Rūpi 
Mūsų Rinkimai

Ickes toliau nurodė, kad na
ciai ir japonai yra labai susi
rūpinę mūsų rinkimais ir labai 
norėtų, kad ne Rooseveltas, 
■bet Dewey būtų išrinktas:

“Japonų radijas . . . perduo
tas į Jungtines Valstijas ang
liškai, sakė: ‘Nėra klausimo, 
kad invazija į Filipinus buvo 
pritaikyta padėti Roosevelto 
kampanijai.’ Ištiesų, ji buvo 
pritaikyta blogai Japonijos lai
vynui! Dar 1942 m. nacių ra
dijas, pažindamas, kad didžiau
siu * pavojumi Hitlerio sapnui 
užvaldyti pasaulį buvo Frank
lin D. Rooseveltas, tas radijas 
pradėjo raginti amerikiečius 
prašalinti jį iš prezidentystės. 
Vasario 23, 1942 m., oficialis 
Vokietijos radijas sakė:

“ ‘Amerikos vienintelė proga 
išsilaikyti žeme laisvųjų ir na
mais narsiųjų yra . . . atsukti 
eksploduojančią ugnį savo tei
sėto kryžiaus karo prieš tą 
šykštuolį, svetimą aršiausį 
priešą, kuris slypi valdžios sos
te, Washingtone.’ Tas yra na
cių radijo atsišaukimas, bet 
pono Dewey kalbos reiškia tą 
patį. Graudu matyti poną 
Dewey ir Herr Hitler raudant 
ant viens kito peties, kad Ame
rika nepaliautų buvus žeme 
laisvųjų ir namais narsiųjų.”

Hitleris Pasirenka Dewey
Ickes dar toliau nurodė, kad 

nėra abejonės, kurio Hitleris

Septintame Siuntinyje 
Lietuvon Nepaprasta 

Dovana
Į Lietuvos žmonėms Drabu

žių Centrą, 417 Lorimer St., 
Brooklyn^, visuomet smagu už
sukti. Nuotaika čia visuomet 

1
draugiška, smagi. Tačiau aną 
vakarą užsukus nuotaika at
rodė dar gyvesnė, liuosnoriai 
darbininkai kalbėjosi apie ke- 
no tai gerą širdį. Ir manę pa
ėmė žingeidumas.

—K aš į toks geras? —.pa
klausiau.

—Daug kas gero ir geras— 
atsakė keli balsai.

— žiūrėk, koks gražumas, 
švarumas! — išrodinėjo Mrs. 
Clark (Karloniūtė) iš miesto 
R. atėjusius drabužius. —Tos 
draugės vertos medalio už tokį 
paruošimą. Bet įspėk, kokį 
daugiau drabužį mes tuose 
pundeliuose radom? Nepa
prastas.

—Geri ar visai nauji kaili
niai, — pradėjau spėliojimą 
nuo galimo didžiausio.

—Ne. Ne būtinai brangiau- 
sis tas drabužis, bet nepapras
tas dėl to, kad pas mus tos 
rūšies pirmas. Spėk.

—Šliūbinė suknelė.
—Ne..
—Kūdikio krikšto rūbelis ar 

vystyklas.
—Ne. Tų abiejų esam jau 

pirmiau gavę.

—Frakas.
—Ne. Esam pirmiau gavę.
—Tai kas, pagaliau, gal pri

mityviškas su geležiniais lan- } 
kais gorsetas?

— Ir ne tas, — klegėdamos 
juoku iš mano nepasisekimo 
atsakė darbininkės. Matyda

mos, kad kontestą apleidžiu, 
aprimo ir atrišusios jau gata
vą sutvarkytą pundą parodė 
ilgą juodą rūbą. Kas čia? Ploš- 
čius? Ne, tai buvo Švarutėlis, 
gražus kunigo sutonas.

—Ot, kaip!
—Ir pataikyk tu man. Kiek 

čia seniai Laisvė rašė, kad 
Lietuvos kunigai nebėgo pas 
Hitlerį į Berlyną ar su Hitlerio 
palaiminimu ir su Lietuvos 
kvislingais į Švediją. Reiškia, 
nebuvo žmonių išdavikais ir 
kankintojais, nesijautė prasi
kaltę . . .

—Bet už tai jie nepatiko 
Amerikos lietuvių kunigų va
dams, — kaž kas pertraukė 
aiškintoją.

—Vienok kai kam iš kunigų 
patiko, jeigu sutoną davė.

—Veikiausia 
patiko, bet argi 
ti.

—C) šis dėlto
—Geros širdies žmogaus bū

ta, kad nebijojo prasikaltimo 
savo perdėtiniams.

Tos ir panašios dėkingos pa
stabos ėjo šio nežinomo kuni
go adresu. Bent mums neži
nomo. Komitetas gal ir žino jį, 
tačiau dėl esamos padėties ku
nigijoj gal nutylėjo. S. M.

Lapkričio 2-ros vakarą teko 
' būti Everybody for Roosevelt 
masiniame mitinge Madison 
Square Gardene. Prakalbas sa
kė žymūs iš žymiausių mūsų 

’ krašto vadų, atstovaujanti vi
sas mūsų gyvenimo sritis ir 
luomus. Jų kalbomis pritarda
mos griaudė ovacijos apie 20 
tūkstančiu minios, susidedan
čios taip pat iš visų luomų.

Kokios tos kalbos, kurios at
stovauja mūsų šviesuomenės 
ir visuomenės, geriausias min
tis, gal nušvies kelios ištrau
kos iš tipiškos kalbos J. V. 
vidaus reikalų sekretoriaus 
(ministro), Harold L. Ickes. 
Kalbėdamas apie Dewey veda
mą kampaniją,

Harold L. lekes Sakė:
“. . . Ši pilniausia neapykan

tos kampanija istorijoj mūsų 
krašto nėra Už Dewey; ji yra 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ. 
nok ji nėra net prieš 
tą. Ji yra prieš Ear) 
ir komunistus, kurie 
pat liečia rinkimų 
kiek bulvinė košė. Bet 
yra republikonų tradicija, 
tas pats būdas, kuriuo 
Dewey ir jo partija, ir* jo po- 

be : litinis krikšto tėvas, Herbert 
be pikietų, nes! Hooveris, nugalėjo velioni Al.

Smith 1928 m. Gubernatorius 
Smith buvo katalikas. Tai bu
vo tais pačiais metais ir ant to 
pat klausimo aš apleidau Re
publikonų Partiją, 
giau 
mas 
na u 
tinę 
aš jaučiu tokį pat pasipiktini
mą, kad pereitą vakarą Bosto
ne gubernatorius Dewey iškėlė 
kaip tik tą patį klausimą tik 
išvirkščioj formoj . . .

New Yorko miesto ir valsti-į 
jos žmonės!

Užtikrinkit išrinkimą patiki
mų, naudingų darbo žmonėms 
ir visam kraštui kongresmanų, 
valstijos senatorių ir seimelio 
atstovų (assemblymanų) ! į

Balsuokite Darbo Partijos) 
(American Labor) tikietu. Jis j 
bus trečioje eilėje nuo viršaus;

ant balsavimo mašinos. Tai 
bus eilė C.

suokite ir už prezidentą 
seveltą. Visi naudingiausi 
bo žmonėms ir kraštui l 
datai yra ant Darbo Pa 
tikieto. Visi, nuo mažiausio iki ( 
didžiausiam — nuo kandidato] 
į prezidentus iki paskiausioj 
teisėjo.

Balsuodami Darbo Partijos 
tikietu jūs stiprinsite ii’ darbo 
žmonių balsą. Kuo daugiau bal
sų bus' paduota Darbo Partijos 
tikietu, tuo daugiau su darbi
ninkais skaitysis visi. Jeigu 
darbininku balsas pasirodys 
galingas rinkimuose, su juo 
skaitysis vedime karo, su juo 
skaitysis daryme ir palaikyme 
taikos. Su juo skaitysis spren
dime darbo valandų, sąlygų ir 
algų. Skaitysis be streikų 
mūšių gatvėse, 
balsavimu būsime parodę, kad 
mes esame rimta ir didelė jėga.

Daugelio valstijų žmonės ne 
tokie laimingi. Jų valstijose 
nėra Darbo Partijos, kuri iš
studijuoja kandidatų rekordus 
ir pagal tą uždeda ant baloto. 
Jie turi pasirankioti geriausius 
kandidatus iš abiejų didžiųjų 
partijų ir iš nepriklausomų. O 
tai ne lengva problema.

R oo

Vie- 
Roosevel- 
Browder 

apie tiek 
klausimą, 

tokia 
Tai 
Mr.

kad dau- 
jon negrįžti. Pats būda- 
protestonu, aš pasipikti- 

įmaišymu religijos į poli- 
kampaniją. Šiais metais

PIRKITE KARO BONUS

Paminėjimui 25 Metų Sukakties Kaip Laisvė 
yra Leidžiama Dienraščiu.

HARRIET GRIFFITH, SMUIKININKE

IŠTISA PROGRAMA:
HARMONIJOS GRUPĖ iš So. Boston, Mass.

Jų tarpe yra puikių talentų, gerai lavintų solistų. Jie duos 
gražų rinkinį lietuviškų dainų. Bus nepaprastai malonu juos 
išgirsti.

Brooklyn© Aido Choras, vad. Aldonos Žilinskaitės, yra 
pasiruošęs naujom gražiom dainom.

HARRIET GRIFFITH, pagarsėjusi smuikininkė, gros 
smuiko solus.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas, pagarsėjusi operų ir 
radio dainininkė, dalyvaus programoje. Pastaraisiais 
metais ji daug yra atsiekusi aukštojo meno srityje.

BORIS BORODIN, bosas, plačiai žinomas koncertų dai
nininkas. Pirmu kaitų dainuos lietuvių publikai.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE, šoks Sovietinių Respublikų šokius.

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Koncertui Įžanga 80c, $1.25 ir $1.50

Vien tik šokiams įžanga 60c. (Valdžios taksai iškaityti)

Laisvės Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 12 d. Lapkričio
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 3:30 vai. dieną.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

“žmonės išrinks iš naujo pre
zidentą Rooseveltą ateinantį 
antradienį, pone Dewey. Ame
rikos žmonės žino, kad prezi
dentas atliko milžinišką darbą 
kaipo Vyriausias Komandie- 
rius. Amerikos balsuotojai ži
no, kad pakeitimas šiuo laiku 
veikiausia prailgintų karą ir 
jie nerizikuos prailginti šį bai
sų karą nei viena diena ar net 
viena valanda . ..

Pagal Hitlerio Išradimą.
“ši Dewey kampanija šmeiž

tų, neapykantos ir įtardinėji- 
mų seka pagal formą išmanytą 
Adolfo Hitlerio ir neapkenčia
mo Goebbels’o. Pirmiausia po
nas Bricker, Dewey kandidatas 
į vice-prezidentus, švaistėsi šio-, 
je šalyje nuo vieno pajūrio iki 
kito su kišeniais prigrūstais 
raudonosiomis silkėmis. Vakar 
vakare gubernatorius Dewey 
pradėjo nuo tos vietos, kur 
paliko Brickeris. Mosuodamas 
su Dewey kovos paparčiu, su 
raudonąja silke, gausiai randa
ma melų dirvoje, — jisai 
gi kaltino, kad komunistai 
troliuoją prezidentą.

“Ponas Dewey skaito
munistais kiekvieną, kuris ne
sutinka su 
kiekvieną, 
nuogo pono 
rašuose . . .
ran prieš sveturgimius, kurie 
visi, jis nori jus įtikinti, 
komunistais.”

Toliau Ickes nurodė, 
Dewey ir jo rėmėjai nori
sistatyti savo rūšies šimtapro
centiniais amerikonais, kovo
jančiais prieš komunistus ir 
neamerikonus. Ickes padavė iš
traukas iš Dewey kampanijos 
knygelės, kurioje patariama- 
įsakoma agitatoriams už Dew
ey, kas kalbėti 
About) :

“ ‘Raudonieji 
nai balsuos 
dėl to, .kad 
bą užima.’

“Knygelės 
organizuotų

į kurie remia
veltą vadinami 
protaujančiais darbininkų va
dais.’

taip- 
kon-

ko-

juo, 
esantį
Dies iš Texas są-

Jis . . . šaukia ka-

ir tikriausia 
morališkai

esą

kad 
per-

(What To Talk

už 
jie

ir neameriko- 
Mr. Rooseveltą 
Naująją Daly-

puslapyje 18-me, 
darbininkų vadai, 
prezidentą Roose- 

‘europiškai

Skaldyk ir Valdyk.
.“Nuo tos nuodingos bakteri

jos išsivystė kampanija vado
vybėje Thomas ‘Evasive’ Dew
ey prieš darbo unijas, prieš li
beralizmą, civiles laisves, ir 
prieš didžiulę dalį mūsų ištiki
mų sveturgimių amerikiečių. 
Dewey viliasi, kad suvolioji- 
mu į rutulį gana priešginybių 
jis pasidarys sau kelią nuriedė
ti į laimėjimą. Tokia yra prie
žastis jo desperatiško, bjau
raus kurstymo liepsnų religi
nės neapykantos; priežastis, 
dėl ko jis kursto nusistatymą 
prieš liberališkus judėjimus, 
prieš sveturgimius ir darbo 
unijas.

“Tai yra senas būdas. Mus- 
solinis jį vartojo; Hitleris var
tojo jį užmušimui užuomazgų 
demokratinės valdžios Vokieti
joj. Bet tokia kalba 
vedimui politinės 
demokratijoj.

“Aš tikiu, .kad 
yra labai mažai
kurie užgirs tokią šlykščią ir 
maištingą kampaniją, bet ši 
neapykantos kampanija gavo 
labai karštą paramą iš kitur. 
Nacių ir Japonų spauda ir ra
dijo visiškai ir širdingiausiai 
ją užgiria. Jie taipgi lieja kro- 
.kodiliaus ašaras nuduotame su
sirūpinime apie komunizmo pa
vojų Jungtinėms Valstijoms.

“Sausio 27, 1942, oficialis 
nacių radijas iškilmingai per-

Naciai Labai, Labai mūsų 
“Gaili.”

spėjo jungtines Valstijas, kad 
‘jeigu Amerika nesisaugos, ji 
pavirs į visai bolševistinę.’ 
Gubernatorius Dewey sausio 
mėnesį, 1940 m., pasmerkė 
prezidentą Rooseveltą už pripa
žinimą Rusijos ir nacių radi
jas lapkrityj, 1943 metų, api
būdino mūsų pripažini-į

netinka 
kampanijos

šiame krašte 
republikonų,

NOW 9 Matyk, Kaip
/MCE Vokiečiai Kuria

I“ aATihST. c Kitą Karą

MASTER RACE

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

naujus 
lūs ir 
sudarau 

flHB^Hp^Brikoniškais. 
^^SKf^^pBkalui esant

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeninore 5-6191.

Xiavieniu. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

žmonių vadovybės, ant 
kariuomenės moralo.

patinka atakos) ant ki- 
kraštuose gimusių ameri- 
atakos ant “Rusijoj gi- 

’’ ar “Lietuvoj gimusio”
rabinišką mokslą” ėjusio 

įvel- 
nea-

pageidauja: “Dar balandžio 
mėnesį, šių metų, Hitlerio ofi- 
cialis laikraštis DAS REICH 
pasisakė už Dewey. Tik prieš 
kelias dienas, spalių 28, 10.30 
vakaro, Vokietijos kontroliuo
jamas radijas, taip vadinama
sis “Voice of Poland’ atsišaukė 
į Amerikos lenkus lenkiškai . . . 
ragindamas juos balsuoti už 
Dewey, tais žodžiais: ‘Dewey 
yra svarbiausia jūsų ramstis.’ 
‘Balsuokite už Dewey...’ ‘Roo- 
seveltui reikia Amerikos ko
munistų pavertimui Amerikos 
žmonių į vergus ir besieles ma
šinas.’ Tai vis pono Hitlerio ra
dijas tebekalba.”

Ickes pareiškė, jog 'jis nesa
ko, kad ponas Dewey būtų pra
šęs ar norėtų iš Vokietijos ar 
Japonijos spaudos ar radijo tos 
■paramos. Tačiau jis sakė, jog 
naciai aiškiai pasirenka Dew
ey. Naciams patinka pono 
Dewey skaldytojiška politika, 
jo atakos ant komunistų, ant 
darbo 
mūsų 
Jiems 
tuose 
konų, 
mūšio 
ir
Sidney Hillmano, tuomi 
k an t ir religijos bei tautos 
pykantą.

Sunaikintų Ameriką
“Jeigu pono Dewey kampa

nija pavyktų,” sakė toliau Ic
kes, “ji sunaikintų demokrati
nę Ameriką taip tikrai, kaip 
vidujinis nusistatymas prieš li
beralizmą, rasizmas ir priešre- 
liginiai nusistatymai sunaikin
tų bent kokią viltį pasilaikan
čios taikos, žmonės, kurie veda 
aitrią kovą prieš sveturgimius 
amerikiečius, nėra tais žmonė
mis, kurie galėtų padaryti pa
stovią taiką su sveturgimiais 
svetimšaliais. Man įdomu, ką 
Wendell Willkie būtų pamanęs 
apie Dewey pasakytą prakalbą 
vakar vakare, Bostone . ..

“Amerikos žmonės . įrodys 
antradienį, kad jiems nereika
lingi skelbėjai vaidų, netiesos, 
govėdų kurstytojai... i Jie paro
dys, kad jie nori padorumo, 
liberalizmo, lygybės, teisingu
mo, paremto ant tiesos ir ame- 
rikonizmo pagal Teisių Eilių. 
Jie parodys, kad jie ištikro 
stoja už tarptautinį kooperavi- 
mą ir harmoniją su visais pa
saulio žmonėmis.

“Amerikos žmonės tai pada
rys išrinkimu Jungtinių Vals
tijų prezidentu Franklin D. 
Roosevelt’o.”

Civiliniu 
truose 
popieros 
kaina $2. Suspaudžia apie 200
svarų pundus.

Apsigynimo cen- 
parduodami mažiukai 

subėluotojai.” Jų

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j L^Xre

Penktadieniais uždaryta.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

M)iW>

ir daugeliui
drįs pasirody-

dri

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

X“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

RowToS4L£Ak

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

ir
$19.95 
aukštyn

Vyriškas $ĮQ.95
Žiedas 

ii aukštyn

birthstone

ii aukštyn

Už Mažus 

Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums
KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’ELTN. st. ......

Jeweler
ADARA VAKARAIS




