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KRISLAI
Lietuviai Rašytojai 

Angliškai.
Kvislingas Wang-Čing- 

Wey.
Tirpitzą Palaidojus.
Bočkauskas Mirė.

Rašo R. MIZARA

Karas — ne karas, o Mask
voje tebeišeidinėja anglu kal
boje mėnesinis žurnalas — 
INTERNATIONAL LITERA
TURE — kaip išeidinėjo ir 
prieš karą. Tai žurnalas, pa
aukotas pasaulinei literatūrai 
ir menui nagrinėti. Savais lai
kais šiame žurnale tilpdavo la
bai gerų literatūros kritikos 
straipsnių. Karo metu jų kiekis 
sumažėjo.

Mus pasiekė šito žurnalo šių 
metų( numeris 3-čias ii' mūsų 
dėmesj atkreipė tas faktas, 
kad jame telpa net trys Lietu- 
jjps rašytojų dalykai: A. Lais- 
vydo “Notes on Writers of So
viet Lithuania;’’ Antano Venc
lovos apysakaitė “Roads;’’ Jo
no Šimkaus “Boundary Posts.’’

Pasirodo, jog ir Maskvoje 
vra žmonių, sugebiančiii Avers 
ti iš lietuviškos kalbos kūrinius 
ne tik į rusų, ukrainiečių, bie- 
lorusu kalbas, bet net ir j ang
lų.

★ ★ ★
Sugrįžę į išlaisvintąją Lie

tuvą, lietuviai rašytojai ne
snaudžia: važinėja po kraštą, 
kalbasi su žmonėmis ir savo 
patyrimus rašo ir skelbia spau
doje.

Pradėjo veikti Lietuvos tary
binių rašytojų sąjunga, kurios 
sekretoriumi yra Kostas Korsa
kas. Savo atsišaukimą į Lietu
vos rašytojus (tilpo “Tar. Lie
tuvoj,’’ š. m., liepos 29 d.) 
Korsakas šitaip baigia:

“Rašytojai! Būkime šią svar
bią valandą vienodai pareigin
gi ir kaip piliečiai, savo myli
mos tėvynės patriotai, ir kaip 
rašytojai. Be lūkuriavimų ir 
abejonių tuojau stokime j dar
bą i»* tarkime savo žcdj. Tegu 
jis skamba mūsų didingosios 
pergalės džiaugsmu, mūsų tė
vynės išlaisvinimo laime, tegu 
jis kelia visus j darbą ir kūry
bą. To žodžio laukia mūsų 
tauta, jo laukia ir mūsų tary
binė vyriausybė — nuoširdi 
lietuvių literatūros ir kultūros 
puoselėtoja.”

Prieš keletą dienų mirė 
Nankingo valdžios chinų kvis
lingas Wang-čing-wey. Jis bu
vo kadaise įtakingas Chinijoj 
asmuo — poetas, visuomeni
ninkas.

Bet 1939 metais šis vyras 
spjovė į Chinijos liaudį ir per
ėjo japoniškų plėšikų tarny
bon. Japonai jį pastatė jų su
organizuotosios Nankinge kvis
lingiškos valdžios pirmininku.

Gaila, kad Wang’as numirė 
nepamatęs karo pabaigos. Jis 
mirė sirgdamas cukrine liga, 
o jei jis būtų sulaukęs karo 
pabaigos, japoniškų plėšikų 
sumušimo, tai Wang’as vei
kiausiai būtų miręs baimės li
ga, arba ta “liga,” kurios lau
kia visų kraštų kvislingai — 
ugnies ir parako liga.

★ ★ ★
Anglų bomberiai palaidojo 

paskutinį Vokietijos šarvuotį, 
— nuskandino Tirpitzą.

Ir jie tai atliko iš bazių, 
esančių arti Archangelsko, Ta
rybų Sąjungoj.

Šiuo metu, tūli žmonės spė
ja, jog daugumas Vokietijos 
karo laivų — kruizerių, destro- 
jerių ir kitų — yra Baltijos 
jūroje. Jie atsukti prieš Tary
bų Sąjungos laivyną, taip pui
kiai šio karo metu pasižymė
jusį.

Vokiečiai bijosi, kad Raudo
noji Armija su Baltijos Rau
donuoju Laivynu neiškeltų sa
vo pajėgų Vokietijos sausže- 
myj, kur nors aplink Stettino 
miestą.

Raudonosios Armijos vyrai 
netikėtiniausius žygius gali pa
daryti, trokšdami juo greičiau 
pasiekti Berlyną!

Mahanojaus Saulė neteko 
redaktoriaus: Pranas Bočkaus-
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Raudon. Armija Maršuoja 
Visu Frontu Pirmyn prieš 

Vengrus ir Vokiečius
London, lapkr. 17. —Rau

donoji Armija dar pažygia
vo pirmyn visu 125 mylių 
:frontu Vengrijoje. Sovietų 
kariai per dieną atėmė iš 
vokiečių ir vengrų daugiau 
kaip 30 gyvenamųjų vieto
vių. Šalia kitko, jie užėmė 
hitlerininkų tvirtumą ir 
geležinkelio stotį Jaszaro- 
szallas, geležinkelių ir plen
tų mazgą Vamosgyoerką, 
per kurį eina svarbiausia 
geležinkelio linija tarp Bu
dapešto, Vengrijos sosta- 
miesčio, ir Miskolco, penkto 
didžiausio vengrų miesto, 
stovinčio šiauriniai - ryti
niame to krašto kampe. 
Raudonarmiečiai taipgi pa
ėmė Gyoemore geležinkelio 
stotį, už 10 mylių į rytus 
nuo Budapešto, ir dvi kitas 
stotis.

AUGA BRUZDĖJIMAI IR 
RIAUŠĖS VOKIETIJOJE

PRIEŠ NACIUS IR KARĄ
London. — Pietinėje Vo

kietijoje gyventojai plačiai 
j bruzda, reikalaudami tai
kos, nes visi mato, kad vo
kiečiai prakišo karą, kaip 
praneša Šveicarijos ir Šve
dijos korespondentai. Jau 
po visą Vokietiją pasklido 
šnekos, kad Hitleris sunkiai 
sergąs, pamišęs, miręs arba 
nustojęs politinės galios. 
Tokie gandai juo labiau 
kursto bruzdėjimą dėlei tai
kos.

Vokiečiai, kurių namus 
suardė talkininkų oro bom
bos, plėšikauja ir žudo na
cių valdininkus ir SS žan
darus. Apie 70,000 tokių be

Prezidentas Užginčija, kad 
Sužeisti Turį Pirkt Plazmą
Washingion. — Paskuti

niu laiku Amerikos priešai 
paskleidė piktą melą, kad, 
girdi, sužeisti Amerikos ka
riai turį užsimokėt už per
leidžiama jiem kraujo plaz
mą. Nacių pakalikai Ameri
koje kartoja tą išmislą.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, jog tai yra gryniausias 
melas, kenkiąs karinėms A- 
merikos pastangoms.

“Reikia pranešti federa- 
liams valdžios sekliams 
(FBI) apie asmenis, kurie 
skleidžia tokius paskalus,” 
sako prezidentas.

LIEPIA IŠSISKLAIDYTI PRIEŠFAŠISTINIAMS KOVŪNAMS BELGIJOJE
Belgijos ministeris pirmi

ninkas Hubertas Pierlot į- 
sakė, kad belgų patrijotai, 
kovojusieji prieš nacius ir 
naminius fašistus, suneštų 
valdžiai savo ginklus ir iš
siskirstytų iki ateinančio 
sekmadienio; o jeigu jie to 
nepadarys, tai bus areštuo
jami ir teisiami. Premjeras

V

Maršuodami į šiaurius 
nuo Gyoemore ir Jaszaro- 
szallo, Sovietų kariai jau 
dviem šonais apeina didelį 
geležinkelių ir plentų maz
gą Hatvaną, į šiaurių rytus 
nuo Budapešto. Tuo pačiu 
žygiu jie platesne užuolan
ka apeina patį sostamiestį 
Budapeštą.

Neoficialiai pranešimai 
iš Maskvos teigia, kad Bu- 
'dapestas jau nusmerktas 
j paėmimui; kartu jie atžy
mi, kad tas miestas galin
gai aptvirtintas, plačiai ap
sodintas minomis ir apves
tas giliais ir plačiais prieš
tankiniais grioviais ir kito
mis skerspainėmis.

Amerikos bombanešiai vėl 
skraidė virš Japonijos, sa
ko japonų radijas.

namių sykiu su kitataučiais 
darbininkais kėlė riaušes ir 
už tai buvo suvaryti į kon
centracijos stovyklas.

Per dvi paskutines savai
tes tapo užmušti trys Ber
lyno policininkai. Naciai 
sušaudė 9 rusus darbininkus 
už tai, kad jie nužudę vie
ną vokietį policininką; be 
to, girdi, pas juos rasta 
daug ginklų ir amunicijos.

Vokietijoj yra apie 8,000,- 
000 kitataučių darbininkų, 
sugabentų į verguvės dar
bus. Jie varo vis platesnį 
sabotažą prieš nacius, ga
dindami mašinas, įrengimus 
ir dirbinius.

Puikus Sovietų Derlius 
Atvaduotose Vietose

Maskva. — Laiku atva
duotose Sovietų Sąjungos 
vietose puikiai užderėjo ja
vai ir daržovės. O dabar vi
same krašte žiemkenčiais 
javais užsėta 12,350,000 ak
rų žemės daugiau, negu 
1943 metais.

Dayton, O. — Sustreika
vo vietinės karinės lėktuvų 
aikštės telefonistės ir tele
fonistai prieš samdymą te
lefonistų iš kitų miestų.

Pierlot per radiją pareiškė, 
kad aukščiausioji talkinin
kų komanda liepė Belgijos 
vyriausybei išsklaidyt tuos 
patrijotų junginius.

Ryšium su tuo pasitrau
kė iš valdžios du komunis
tai — dr. Albert Mareaux, 
sveikatos ministeris, ir Ray
mond Dispy, ministeris be

Nužiūrimos 
Robotbombos 
ir Amerikai

Stockholm, šved., lapkr. 
17. — Pranešama, kad vo
kiečiai telkia į Norvegijos 
pakraščius tam tikrus sub- 
marinus ir kitus prietaisus 
prieš Ameriką. Nužiūrima, 
kad tie nacių submarinai 
paplauks tam tikrą tolį lin
kui Amerikos, o paskui 
specialiais prietaisais laidys 
naująsias lekiančias savo 
robotbombas į pajūrinius 
Jungtinių Valstijų miestus.

(Reikia pastebėti, jog tai 
tik spėjimas bei nuožiūra. 
Dar trūksta patikrinimo, 
kad naciai rengtųsi siųsti 
savo robotbombas į Ameri- 
ką.)

Kas Atsitiko Hitleriui?-- 
Visokį Spėjimai ir 

Gandai Apie Tai
London. — Nuo nacių pa

bėgęs, Austrijos laikrašti
ninkas Willie Frischauer 
rašo dienraštyje Daily He
rald, kad, galbūt, Hitleris 
išvyks į Japoniją ar Argen
tiną, veikiausiai submari
ne

Oskaras Pollack, vadas 
pabėgusių į Londoną austrų 
socialistų, sako, galimas 
daiktas, kad Hitleris tik sė
di kur ramiame užkampyje 
ir tyli, nedrįsdamas viešai 
pasirodyt, kuomet naciai 
taip mušami visuose fron
tuose.

Vienas pranešimas iš 
Šveicarijos teigia, kad Hit
leriui buvo padaryta gerk
lės operacija ir nepavyko. 
Taip pat kalbama, jog per 
pasimojimą ant Hitlerio 
gyvybės jis buvęs taip su
žeistas, kad suparalyžiuota 
jam visa dešinioji kūno pu
sė. Sykiu kartojasi gandai 
apie Hitlerio pamišimą.

Liublino Lenkai Dalina Dvarų 
Žemę Valstiečiams

Maskva. — Lenkų komi
tetas Tautai Vaduoti su sa
vo centru Liubline išparce
liavo 365 didžiųjų dvarų ir 
padalino jų žemę bežemiam 
ir mažažemiams valstie
čiams. Dabar pradėjo dalin
ti dar 340 dvarų žemę.

Tokio radijas sake, japo
nai užėmė Ishaną Chinijoj.

Pasitraukė Trys Ministerial
portfelio, ir Fernand de 
Many, nekomunistas minis
teris bt portfelio, atstovas 
judėjimo priešintis fašis
tams.

Belgų Komunistų Partija 
trečiadienį įspėjo valdžią,

Amerikiečiai ir Anglai per 
Dieną Atėmė iš Nacių Dau

giau kaip 12 Miestelių
London, lapkr. 17. — Ke

turios amerikiečių armijos, 
viena anglų ir viena fran- 
cūzų armija — viso apie 
pusantro miliono karių — 
pradėjo galingą žieminį o- 
fensyvą 400 mylių frontu 
prieš vokiečius ir per dieną 
užėmė virš tuzino miestelių.

Bešturmuojant talkinin
kams vokiečius ant žemės, 
tuo pačiu laiku 3,000 Ame
rikos ir Anglijos bombane- 
šių perkūnavo prieš nacius 
Aacheno srityje ir Heins- 
berg-Duren apylinkėje, pa
lei kelius į vakarinės Vo- 
kietijos didmiestį Cologne. 

I Kartu su bombanešiais vei
kė ir apie tiek pat lengvųjų 
lėktuvų. Buvo numesta apie 
10,000 tonų bombų, ypač tai
kant į nacių kariuomenės 
punktus.

CHURCH1LLAS ŠAUKIA 
ŽYDUS SUVALDYTI 

TERORISTUS
London, lapkr. 17.—Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Churchillas atsišaukė j žy
dų sionistų vadus Palesti
noje, kad suvaldytų savo 
tautiečius teroristus, kurie 
ten užpuldinėja Anglijos 
pareigūnus. Churchillas sa- 
xė, kad jeigu teroristai ne
bus nuslopinti, tai bus bloga 
ir patiems žydams sionis
tams. Palestinos sionistų 
vadai pasižadėjo dėti visas 
pastangas teroristam paža
boti.

HOLANDAI NEPATENKINTI 
EMIGRACINE VALDŽIA

Maastricht, Holandija. — 
Dar nesugrįžo emigracinė 
Holandijos karalienės Vil- 
helminos valdžia iš Londo
no. Bet holandai nelabai jos 
ir laukia. Kovojusieji prieš 
nacius Holandijos patrijo
tai sako, kad jie patys ge
riau tiktų valdyti savo šalį. 
Londoniškė. karalienės val
džia pasiurįtė Holandijon 
karinį savo gubernatorių 
kaipo laikinąjį valdovą. O 
tas gubernatorius pavarė 
patrijotų išrinktus miestų 
majorus, sugrąžindamas se
niau buvusius majorus, net 
ir tuos, kurie bendradarbia
vo su hitlerininkais.

kad jeigu valdžia nori, kad 
komunistai bendradarbiau
tų su ja, tai turi tuojau pa
tenkinti jų statomas sąly
gas, tarp kurių yra šios:
Valdžia turi priimt (prieš- 

fašistines) pasipriešinimo

Veiksmuose pasirodė dar 
viena Amerikos armija, 
Devintoji, komanduojama 
generolo Wm. H. Simpsono. 
Po Bresto uostamiesčio už- 
ėmmo, 9-ji armija iki šiol 
buvo slepiama nuo vokiečių. 
Ši armija per dieną paėmė 
keturis Vokietijos mieste
lius — Eucheną, Immen- 
dorfą, Beggendorfą ir Flo- 
verichą, į šiaurvakarius nuo 
Aacheno. Trečioji Amerikos 
armija užėmė Woippy, pus
antros mylios į šiaurius 
nuo Metzo, tvirtumos mies
to, ir Augny į pietus nuo 
jo. O pietiniame Franci jos 
fronte amerikiečiai paėmė 
Morhange miestą.

Anglai lytinėje Holandi- 
joje užėmė Meijel, Gra- 
them, Horn, Neer, Nunhem 
ir Haelen.

IŠVIJO VOKIEČIUS IŠ Roma. — Tapo areštuo- 
tas ir kalėjiman įmestas ge- SVARBAUS THION- jnerolas Mario Roatta, būvu i r n/nrcTA v«s ita11! armijos generalio ViLUt IVlltblv | štabo galva ir artimas 
draugas Pietro Badoglioj. 
buvusio lialijos premjero. 
Valdinė komisija fašisti
niams piktadariams bausti 
kaltina generolą Roattą 
kaip mussolinišką krimina
listą.

Roatta yra bjauriai pasi
žymėjęs karuose prieš Eth- 
iopiją ir prieš Ispanijos res
publiką. Jis taip pat žino
mas kruvinais savo darbais 
prieš Jugoslavijos patrijo
tus.

Paryžius, lapkr. 17.—Na
cių radijas paskelbė, kad 
vokiečiai, girdi, pasitraukę 
(išmušti) iš Thionville mie
sto, geležinkelių ir vieške
lių mazgo, 15 mylių į šiau
rius nuo Metzo. Jungtinių 
Valstijų kariuomenė jau 
pirmiau buvo apsupus vo
kiečius tame mieste iš va
karų, šiaurių ir rytų šonų.

Rytinėje Holandijoj ang
lai nubloškė nacius iki 
Meuse upės.

UŽMIRŠTASIS FRANCUOS 
FRONTAS PAJŪRIUOSE
Paryžius. — St. Nazaire, 

La Rochelle ir Bordeaux 
uostų srityse, vakariniame 
Franci jos pajūryje, yra ko
kie 72,000 nacių kariuome
nės ir 50,000 civilių svetim
taučių darbininkų, kuriuos 
vokiečiai naudoja versti
niems darbams. Prieš tuos 
nacius neveikia jokia talki
ninkų kariuomenė, ir tik ci
viliai Franci jos patri jotai, 
menkai ginkluoti, blogai ap
sirengę, žieminiame ore su
laiko hitlerininkus pajūri
niame ruože. Francūzų par
tizanai skundžiasi, kad an
glai - amerikiečiai užmiršo 
šį frontą.

grupes su jų oficieriais, 
ginklais ir kitais įrengimais 
į reguliarę armiją ir polici
ją-

Valdžia turi tardyti ir 
bausti tautos išdavikus-kvi- 
slingus; konfiskuoti išdavi
kų turtą ir užgrobt tokius 
fabrikus ir dirbtuves; kurie 
tiksliai trukdo bei sabota-

A-..

Užveržiama
Kilpa Japo
nam Limone

Filipinai, lapkr. 17. —Ge
nerolas MacArthur prane
šė, kad amerikiečiai fakti- 
nai apsupo 3,000 japonų Li
mon apylinkėje, Leyte sa
loje. Amerikos artilerija 
be atlaidos pila ugnį į siau
rą koridorių, kuriuom japo
nai mėgintų susiekti su sa
vo kariuomene, esama Or- 
moc srityje, vakariniame 
Leyte salos pajūryje.

Amerikos lakūnai nuskan
dino dar bent 30 priešų val
čių, kuriomis japonai bandė 
įgabent pastiprinimų saviš
kiams. Jie taip pat mėsinė
ja japonus Limon kilpoje.

Suėmė Italy Generolą 
Roattą, Kaip Fašistinį 

Kriminalistą

PAASIKIVI — SUOMIJOS 
PREMJERAS

Stockholm, lapkr. 17. — 
Nauju Suomijos ministerių 
pirmininku tapo dr. Paasi- 
kivi, sukalbamas Sovietam 
žmogus.

(Paasikivi kiek pirmiau 
buvo išrinktas Suomių-Ru- 
sų Draugingumo organiza
cijos garbės nariu.)

NACIAI AREŠTUOJĄ 
ŠIMTUS OFICIERIŲ
London, lapkr. 17. —Per 

Ispaniją atėjusios žinios sa
ko, jog nacių žandarai šim
tais, gal tūkstančiais areš
tuoja vokiečių oficierius ir 
civilius žmones, kurie tik 
yra prasitarę, kad Vokieti
ja pralaimi karą.

Jankiai Aacheno srityje 
pažygiavo 2 mylias.

■

žuoja gamybą.
Belgijos valdžia priėmė 

tik vieno reikalavimo dalį, 
būtent: Jinai sutiko mažiu
kėmis grupėmis, o ne bata
lionais, priimt į armiją tuos 
patrijotinius kovūnus. Kas 
liečia jų oficierius, tai val
džia priimsianti tiktai tin- 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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De Gaulle Vyksiąs į Maskvą
Maršalas Stalinas užkvietė Fsancijos 

vyriausybės galvą, gen. de Gaulle, atvyk
ti į Maskvą pasitarimams. Generolas 
mielai priėmė maršalo pakvietimą ir tuo 
būdu neužilgo tiedu vyrai susitks Tary
bų Sąjungos sostinėje.

Iš kurios pusės neimsi, tai bus svarbi 
konferencija. Turime atsiminti, jog 
Francija šiandien atsistoja Europos kon
tinente kaipo pasaulinė pajėga, didžiulė 
pajėga. Francija žada vaidinti tokią pat 
jau svarbią rolę, kaip Tarybų Sąjunga, 
Didžioji Britanija, ir Jungtinės Valsti
jos.

Tuo būdu tarp Franci jos ir Tarybų 
Sąjungos privalo viešpatauti “susiprati
mas” nemažesnis, kaip tarp Franci jos ir 
Didžiosios Britanijos.

Kai kurie bėgamųjų tarptautinių rei
kalų stebėtojai teigia, kad Stalino - de 
Gaulle konferencijoje bus svarstomi Is
panijos reikalai. Ispanija, kaip žinia, dar 
vis fašistinė. Ispanija — didžiausias Ta
rybų Sąjungos priešas. Europoje negali 
pasilikti nei vienos fašistinės valstybės 
po karo, jei norima taiką matyti. Tuo 
būdu, labai galimas daiktas, kad Mask
voje Ispanijos reikalai bus svarstomi ir 
bus prieita prie tam tikro susipratimo, 
kaip greičiau nusukti Hitlerio pastaty
tam Ispanijoje gen. Frankui sprandą.

Tūli žmonės spėja, beje, ir tai, jog 
gen. de Gaulle nuvykęs į Maskvą (nieks 
bežino, kada jis ten vyks), galįs rasti ten 
prez. Rooseveltą ir Churchillą, arba pa
starieji galį jį rasti. Kitais žodžiais, tūli 
žmonės spėja, jog garsioji trijų didžiu
lių vyrų konferencija įvyksianti Maskvo
je.

Bet tai yra tik spėjimai.

Po 11-kos Metą
Praeitą ketvirtadienį — lapkričio mėn. 

16 d. — sukako lygiai vienuolika metų 
nuo to, kai Jungtinės Valstijos oficialiai 
pripažino Tarybų Sąjungą. Tuo būdu, 
1933 m. lapkričio 16 d. pasiliks viena žy
miausiųjų dienų Tarybų Sąjungos-Ame
rikos santykių plėtojimosi istorijoje.

Prieš 1933 m. lapkričio 16 d. labai juo
kingai viskas atrodė: mūsų šalies vy
riausybė per 16-ką metų oficialiai nie
kur nepripažino, jog pasaulyj yra vals
tybė, žinoma kaipo Tarybų Sąjunga, — 
valstybė, geografiniai kur kas didesnė 
už Jungtines Valstijas!

Mūsų krašto žmonės vyko į Tarybų 
Sąjungą vizitoriais, vyko ten jie ir už-

darbiauti, bet • Washington© vyriausybe 
nepripažino;., jog ten yra tokia valstybė, 
kaip Tarybų Sąjunga!

Mūsų krašto biznieriai darė biznį su 
Tarybų Sąjunga per metų eilę, bet mūsų 
vyriausybė per 16-ką metų atsisakė ofi
cialiai pripažinti, būk tokia šalis, tokia 
valstybė, tokia vyriausybė, kaip tarybų 
vyriausybė kur nors pasaulyj esanti!

Buvo trys republikonai prezidentai — 
Hardingas, Coolidge ir Hoover ir visi 
trys atsisakė pripažinti Tarybų Sąjun
gą! Visi trys atsisakė sumegzti su ja di
plomatinius ryšius, pradėti kalbėtis prie- 
teliškiau, žmoniškiau.

Turėjo Amerikos žmonės išrinkti 
Franklin D. Roosevelt prezidentu, jeigu 
jie norėjo matyti tarp šitų dviejų kraš
tų — Amerikos ir Tarybų Sąjungos — 
normalius ryšius, įvykintus gyveniman.

Ar tai ne tragi-komedija?! Ar tai ne 
parodymas, kaip republikonų partija 
perdėm reakcinga, perdėm politiniai su
gedusi ir kaipo tokia netinka vadovaųt 
mūsų kraštui ?!

Turime atsiminti, jog ir p. Dewey, re
publikonų kandidatas prezidento vietai 
šių metų rinkimuose, dar taip neseniai, 
kaip 1940 metais, laikėsi Hardingo, Coo- 
lidžiaus ir Hooverio pažiūrų link Ta
rybų Sąjungos!

Pagalvokime, kas šiandien būtų buvę, 
jei Amerika nebūtų pripažinusi 1933 me
tais Tarybų Sąjungos ir tarp šių kraštų 
nebūtų buvę užmegzti artimesni ryšiai?!

Na, bet kas buvo — praėjo. Dabar pri
valome žiūrėti, kas turi būti ateityje.

Karo eigoje Tarybų Sąjunga pasirodė 
nepavaduojamas mums talkininkas. Jei 
ne Tarybų Sąjunga, josios tautų, josios 
žmonių drąsa, narsa ir pasiaukojimas, 
gal būt šiandien mes turėtum vokiečius 
mušti savo žemėje. Tą kiekvienas pripa
žįsta. Mūsų ryšių užmezgimas su Tarybų 
Sąjunga, mūsų stojimas jai talkon karo 
metu, yra daugiau negu pateisinamas. 
Karinė Amerikos - Tarybų - Anglijos 
koalicija pasirodė nepalaužiama ir ji ei
na prie galutinų savo išvadų — visiško 
priešo sumušimo.

Liekasi kiti žygiai, dėl kurių mūsų 
krašto ir Tarybų Sąjungos siekimai yra 
vieni ir tie patys: pastovios pokarinės 
taikos palaikymas.

Tarybų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos 
— dvi pasaulyj didžiausios ir galingiau
sios demokratijos. Jei tarp juodviejų ne
bus santaikos ir sąlydaus bendradarbia
vimo — nebeliks taikai vilties.

Tą Amerikos ir viso pasaulio žmonės 
žino ir supranta, nes to negali nesuprast 
žmogus, kuris kiek tiek supranta tarp
tautinę padėtį.

Panašiai buvo išsireikšta praeitą ket
virtadienį masiniame mitinge (Madison 
Sq. Gardene, New Yorke), suruoštame 
atžymėjimui to svarbaus įvykio — tarp 
Jungt. Valst. ir Tarybų Sąjungos diplo
matinių santykių užmezgimo 11-metinės 
sukakties.

Mes turime vilties, jog tiek tarp Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos, tiek tarp 
visų didžiųjų Jungtinių Tautų pageidau
jama vienybė viešpataus, o tai reiškia, 
jog ir taika pasaulyj viešpataus.

Mes taip manome dėl to, kad Ameri
kos žmonės š. m. lapkričio 7 dieną tarė 
savo galingąjį žodį, pastatydami prezi
dentą Rooseveltą dar ketveriem metam 
eiti prezidento pareigas, — tą patį Roo
seveltą, kuris 1933 m. lapkričio 16 d. o- 
ficialiai pripažino Tarybų Sąjungą!

Scranton, Pa. JUOZAS ŽIUGŽDA.

Palaidotas Juozas Klekūnas

Scrantono pažangieji lietu
viai neteko gero savo draugo 
Juozo Klekūno. Juozas išgyve
no šiame mieste apie 19 metų. 
Jis ir kiti trys jo draugai — 
Kručas, Liepa ir Sadauskas — 
atvyko čia iš Binghamtono 
1925 metais tikslu įsisteigti 
duonos kepyklą. Pasistatė tam 
reikalui tinkamą namą, susi- 
pirko mašinas, suėjo paž'intin 
su šio miesto lietuviais ir turė
jo pusėtiną pasisekimą bizny
je. Už kiek laiko vienas jų da
lininkas — Sadauskas — pa
sitraukė iš biznio ir grįžo 
Binghamtonan, o kiti trys pa
siliko.

Juozas eilę metų dirbo ka>

Vakarinių Lietuvių Tautos 
Sienų Klausimu

(Tąsa)
Kada kryžiuočių ordinas, po Žalgirio 

pralaimėjimo (1410 m.) vos išlaikęs 
savo gyvybę, XVI a. pradžioje visiškai 
sugriuvo, o jo griuvėsiuose vokiškieji 
užkariautojai tesugebėjo sulipdyti pra
džioje silpną vasališką Prūsijos kuni
gaikštystę, Mažoji Lietuva iš karto tar
tum atgijo. 1525 m., . kada Vokietijos 
žemėse buvo kilęs valstiečių-karas, suki
lo ir Mažosios Lietuvos lietuviai valstie
čiai. Apsiginklavę kuo kas gali, lietuviai 
valstiečiai ėmė naikinti vokiečių dvarus 
Labguvos ir kitose apylinkėse, pagaliau 
patraukė prieš vokiško kunigaikščio sos
tinę Karaliaučių. Vokiškieji feodalai 
žiauriai numalšino sukilėlius, bet vis 
dėlto tas valstiečių sukilimas Mažojoje 
Lietuvoje truko iki 1528 metų. Betgi ir 
po to lietuvių valstiečių judėjimas nesi
liovė, greta su socialiniu, gaudamas ir 
aiškiai tautinį charakterį. Prasidėjo 
bendravimas su Lietuvos didžiąja kuni
gaikštyste. 1547 m. Karaliaučiuje išėjo 
iš spaudos pirmoji lietuviška knyga — 
Martyno Mažvydo Katekizmas, su savo
tiška eilėraštine įžanga—knygos kreipi
musi į lietuvius: “Broliai, seserys, imkit 
mane ir skaitykit!”

Baudžiavos iškankinti, vokiškųjų dva
rininkų engiami, Mažosios Lietuvos lie
tuviai veržėsi prie šviesos, prie mokslo. 
Pradėjo steigtis lietuviškos mokyklos, 
viena po kitos ėjo iš spaudos lietuviškos 
knygos. Tas pat Mažvydas parašė ir iš
leido eilę kitų religinio turinio knygų su 
aiškiai išreikšta tautinio susipratimo 
mintim. Vienoje savo knygų Mažvydas 
rašė: “Trokštame, kad ir mūsų dienose 
visur, kur tik gyvena lietuviai, bažnyčio
se viešpatautų vienų viena mūsų prigim
toji lietuviškoji kalba, kad vien lietuviš
koje kalboje dievo žodis apsakinėtas bū-

kalba gyvai skambėjo Mažojoje Lietuvo
je. Buvo spausdinamos, daugiausia 
Karaliaučiuje, naujos lietuviškos kny
gos. 1653 ir 1654 m. Danielius Kleinas 
išleido lietuvių kalbos gramatiką ir 
trumpą lietuvių kalbos vadovėlį. Net keli 
autoriai rašė lietuvių kalbos žodynėlius 
ir kt. Šitoks lietuvių tautos atsparumas, 
jų tautinis ir ekonominis gajumas neda
vė ramybės vokiškiesiems Mažosios Lie
tuvos prispaudėjams. Ypač sunkūs lai
kai nauja banga prasidėjo lietuviams, 
viešpataujant Fridrichui I, 1701 m. pa
siskelbusiam Prūsijos karaliumi. Mažo
sios Lietuvos vokietintojai patys visaip 
engė lietuvius, stūmė juos į visokias ne
laimes ir drauge su tuo naudojos tomis 
nelaimėmis toliau lietuviams spausti ir 
kraštui vokietinti.

Dėl plėšikiško Fridricho I ir vokiškų
jų dvarininkų šeimininkavimo Mažąją 
Lietuvą 1709 m. ištiko baisus badas, o 
paskui jį ėjo visa naikinąs maras, siau
tęs beveik visus. 1710 metus. Dėl šių ne
laimių, tikrų vokiškųjų engėjų sąjungi
ninkų, daugybė Mažosios Lietuvos lietu
vių, neturėjusių jokios pagalbos nei pa
ramos, išmirė. Kai kurie kaimai visai iš
tuštėjo, lietuvių valstiečių ūkiai liko tuš
ti. Taip antai, Įsruties srityje liko tuš
čių 4620 lietuvių valstiečių ūkių, Ragai
nės — 1613, Tilžės — 1307, Klaipėdos 
krašte — 871.

Prūsijos valdovai, kaip ir seniau: kry
žiuočiai, naudojosi karų, bado ir maro 
pagalba kraštui vokietinti. Pavyzdžiui, 
jau po 1618-1648 m. karo, sunaikinusio 
nemaža vietos gyventojų, į Mažąją Lie
tuvą buvo atgabenta apie 20,000 vokie
čių kolonistų. Po 1710 maro metų toks 
vokiškųjų kolonistų gabenimas į Mažąją 
Lietuvą pasidarė sistemingas. Iki 1713 
metų tokių kolonistų buvo atkraustytos 
1239 šeimynos. Paskui maždaug per 10 
metų buvo atgabenta 2,760 žmonių iš 
Brandenburgo ir kt., o 1723-1726 m. 
1,565 kolonistų šeimos iš Pfalco, Nas
sau ir Hesseno. Šitų kolonistų daugumas 
buvo valkatos, dezertyrai, įvairūs nusi
kaltėliai. Jų įsikūrimas, remiamas Prū
sijos valdžios pinigais ir kita kuo, buvo 
be galo žalingas lietuviams baudžiaunin
kams ir ekonominiu, ir tautiniu, ir mo
raliniu atžvilgiu.

1732 metais į Mažąją Lietuvą buvo 
atgabenta 15,508 žmonės iš Zalcburgo. 
Apie 5,000 jų buvo įkurdinta apie Ka
raliaučių, kiti kitose Mažosios Lietuvos 
vietose, daugiausia apie Gumbinę. Tuš
čių ūkių tuo metu jau beveik nebuvo ar
ba buvo labai nedaug. Taigi vokiška ad
ministracija šiuos zalcburgiečius prie
varta įkurdino lietuvių valstiečių sody
bose ir vertė juos maitinti. O vėliau vo
kiečiai tiesiog atiminėjo ūkius iš lietu
viškų valstiečių, varė juos laukan, pasi
priešinusius tiesiog žudė, o jų sodybas 
perdavinėjo zalcburgiečiams, suteikda
mi jiems visokių lengvatų ir paramos. 
Netekę savo sodybų, ‘lietuviai turėjo ei
ti bernauti vokiečiams dvarininkams ar
ba tiems patiems zalcburgiečiams.

Visi tokie įvykiai labai silpnino ir 
griovė lietuvių ekonominį ir tautinį kul
tūrinį būvį.

Vykdydami kolonizaciją, vokiškieji 
krašto šeimininkai turėjo aiškų tikslą 
—kraštą vokietinti ir vokiečiams suda
ryti visais atžvilgiais geresnes gyvenimo 
sąlygas, tuo pat metu saugojant juos 
nuo galimų vietinių įtakų. Tokiais vokie
tinimo ir vokiečių aukštinimo tikslais 
buvo išleista visa eilė karaliaus įsakymų.

(Daugiau bus)

1544 m. Karaliaučiuje buvo atidary
tas universitetas, kuriame iš pat pra
džios dėstė du lietuviai iš Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės, iš Vilniaus, A. 
Kulvietis ir St. Rapagelionis. Pastarasis 
vertė į lietuvių kalbą giesmes ir pradėjo 
versti bibliją. Jis mirė 1545 m., ir jo 
antkapyje Karaliaučiaus kapuose iškal
tas įrašas: “Čia guli didis vyras, lietu
vių tautos garbė, kurs Stanislovo vardu 
buvo vadinamas ...”

Pažymėtina ir visa eilė kitų XVI m. 
Mažosios Lietuvos lietuvių rašytojų, ra
šiusių daugiausia religinio turinio raš
tus: A. Jamundas, B. Vilentas, J. Bret
kūnas, S. Vaišnora, J. Rėza ir kt.

Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio 
susipratimo pakilimas ir jo plotis XVI 
amžiuje buvo toks svarus, jog ir Prūsi
jos kunigaikščiai savo potvarkius skelbė 
lietuvių kalba. Iš išsilikusių tokių lietu
viškų potvarkių yra būdingi — kuni
gaikščio Fridricho - Alberto 1578 m. 
gruodžio 6 d. potvarkis apie moralinę 
krašto padėtį ir kunigaikščio Jurgio 
Fridricho 1589 m. rugsėjo 22 d. potvar
kis apie kolonistų prekybą. Pažymėtina, 
kad pirmajame tų potvarkių vokiškas 
kunigaikštis tikybine priedanga drau
džia Mažosios Lietuvos lietuviams lan
kyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
bažnyčias ir įsako lankyti tik tas bažny
čias, prie kurių kas prirašytas. Tokiu 
draudimu paslėpta forma buvo iš esmės 
suvaržytas Mažosios Lietuvos lietuvių 
sąlytis su tautinėmis įtakomis iš Lietu
vos valstybės.

Panaši lietuvių kalbos padėtis Mažo
joje Lietuvoje laikėsi ir XVII a. Lietu
viškose mokyklose ir bažnyčiose lietuvių

Velionis Juozas Klekūnas 

po duonos išvežiotojas. Gali
mas daiktas, kad nuolatinis 
trankymasis su troku prisidėjo 
nupuldyti jo sveikatą. Rimtą 
sveikatos palūžimą jis pasiju
to jau su virš pora metų at
gal. Kreipėsi į gydytojus, bet 
sveikatos atsteigti jie neįsten
gė; net ir neguodė žadėjimais, 
kad sveikata atgrįš. “Galime 
pamažinti skausmus, galime 
pailginti gyvenimą, bet atgrą- 
žinti sveikaton — ne,” teigė 
jam gydytojai.

šios vasaros pabaigoje jis 
pagyveno keletą savaičių pas 
brolienę Binghamtono. Čia jau
tėsi daug ramiau; lyg ir su
tvirtėjo, — paaugo svoriu. 
Grįžo į Scrantoną. čia vėl iš
buvęs kelias savaites, nuspren
dė vykti pagyventi Binghamto
nan. Draugas Kručas atvežė jį 
pas brolienę lapkričio 4 d., o 
lapkričio 7 d. Juozas mirė. . . 
Juozo valią pildant, kūnas bu
vo pargabentas į Scrantoną ir 
pašarvotas laidotojo Klimaičio 
šermeninėj.

Juozas buvo valstiečių sū
nus, kilęs iš Miežiškių mieste
lio, Panevėžio apskričio; gimęs 
1879 metais, spalių 6 d. Ame
rikon atvykęs 1901 metais ir 
iki 1925 metų išgyvenęs Bing
hamton, N. Y. čionai jis buvo 
vienas tų žmonių, kurie sukūrė 
pirmas lietuvių organizacijas: 
pašalpinę šv. Juozapo Drau
gystę, 1904 m,, Liet. Socialistų 
Sąjungos kuopą, 1908 metais, 
Liet. Tautinę Bendrovę, 1913 
metais (ši bendrovė pastatė 
Lietuvių Svetainę, o Juozas bu
vo pirmas tos bendrovės šėri- 
ninkas, eilę metų tarnavo jos 
komitete, eidamas tai iždinin
ko, tai pirmininko, tai direkto
riaus pareigas). Organizuojan- 
ties Lietuvių Literatūros Drau
gijai, Juozas irgi buvo pirmų
jų narių eilėse ir priklausė iki 
mirčiai. Juozas nebuvo daini
ninkas, bet jis yra buvęs ir 
Aušros Choro nariu (nariu-re- 
mėju) ; jis yra dalyvavęs vie
name kitame scenos veikalų 
vaidinime; yra buvęs SLA kuo
pos nariu (bet pastaruoju lai
ku į SLA nebepriklausė). Ben
drai tariant, jis Binghamtone 
gyvendamas veikliai dalyvavo 
pažangiųjų organizacijų dar
be, laikraščių platinime; buvo 
žinomas kaipo rimtas, pastovus 
asmuo.

(Tąsa 4-me pusi.)

KUR JIE MANO NUVA- , so redaktorius puikiai žino, 
I kad Amerikoje nėra tokių 
lietuvių, kurie talkininkau
tų Maskvai. Taipgi jis pui
kiai žino, kad Maskva ne
turi jokių agresingų planų 
prieš jokią tautą. Tai yra 
hitlerinės propagandos iš- 
mislas.

Arba, ar gali būti kas 
bjauresnio, kaip vadinti de
mokratinio nusistatymo lie
tuvius “sumaskolėjusiais” 
lietuviais? Taip juos krikš
tyti gali tiktai visai keršto 
ir neapykantos suėstas 
Garso redaktorius.

Viskas, ką demokratinių 
pažiūrų lietuviai teigia, tai 
kad Lietuva turi priklausy
ti ir priklauso Lietuvos 
žmonėms. Mes neturime 
teisės jiems diktuoti, ką jie 
turi daryti. Mes žinome,

ŽIUOTI?
. • Kaip gal niekados pir

miau, klerikalų spauda pri
tvinkus baisiausio keršto 
prieš demokratinius Ame
rikos lietuvius ir tarybinę 
Lietuvą. Štai ką Garsas 
švokščia: 
r“ Jeigu tautos išgamos 
randa laiko darbuotis ir tal
kininkauti Maskvai jo$ 
siekimuose Lietuvą paverg
ti, sąmoningų lietuvių prie
vole savo pasišventimu ir 
veiklumu atsverti jų niek
šišką veiklą. Tvirtas pat
riotų lietuvių nusistatymas 
padės atmušt agresingus 
Maskvos planus ir sumasko- 
lejusių lietuvių pastangas 
pakenkti savo tautos laisvei 
ir nepriklausomybei.”

Kiek čia juodo melo ir
fašistinio brudo! Juk Gar-į kad jie dar prieš karą nu-

sitarė įsivesti socialistinę 
santvarką ir įstotį į Tary
bų Sąjungą. Jie turėjo pil
ną teisę tatai padaryti. Tai 
jų valia ir pasirinkimas.

Jeigu jiems nepatiks Ta
rybų Sąjungoje, jie galės 
iš jos išeiti. Jeigu jiems 
nepatiks socialistinė san
tvarka, jie galės ją pakeis
ti.

Gi Amerikos klerikalai 
Užsispyrė Lietuvai užkarti 
tokią santvarką, kokia 
jiems, klerikalams, o ne 
Lietuvos žmonėms patinka. 
Ir dabar jie plūsta ir kolio- 
ja visus, kurie pripažįsta 
Lietuvos žmonių demokra
tiniai pareikštą valią.

Bet jie klysta, jeigu jie 
mano, kad to jų plūdimosi 
išsigąs Lietuvos 'žmonės, 
bei Lietuvos žmonių drau- parodo savo nusistatymo 
gai, Amerikos demokrati- silpnumą.

niai lietuviai. Tuo jau vie
nu faktu, kad klerikalų 
spaudos redaktoriai taip 
desperatiškai “maskoliuo- 
jasi” ir “išgamuojasi,” jie

Raudonarmiečiai leidžiasi muš in prieš vokiškąjį plėšiką.
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J. KAROSAS.

ŽYGYJE
Buvo poilsio metas. Vieni gulėjo ant 

samanomis išklotų guolių, kiti lopė pa
laidines, knaisėsi duonmaišiuose. Žemi
nės viduryje paliai stora ramstį, susėdę 
aplink būrio vadą, daug patyrusį ir iš
gyvenusį leitenantą, šnekučiavo skyri
ninkai ir seržantai. Jie pasakojo istori
jas, krėtė išdaigas. Ypač smagiai buvo 
nusiteikęs linksmaus būdo seržantas 
Simą. Visi gardžiai juokėsi iš jo sąmo
jingų pasakojimų, anekdotų, kurie py
lėsi kaip iš maišo.

Žeminėje ūžė lyg avilyje. Bet štai pa
sikėlė kabojanti ant angos palapinsiaus- 
tė ir įėjo, persijuosęs automatą už pe
ties, pasiuntinys.

—Drauge leitenante, leiskite kreiptis, 
— suriko jis sveiku jaunuolišku balsu.

— Prašau.
— Vyresniojo adjutanto įsakymu visi 

kuopų ir būrių vadai 17:00 turi atvykti 
į bataliono štabą.

—Gerai. Galite eiti.
Pasiuntinys stuktelėjo kulnimis ir 

padaręs staigų posūkį, išėjo.
— Na, čia jau kas nors bus — pasakė 

kareivis, kuris pasirišęs rankšluostį 
skutėsi mašinėle žeminės gale. — Būrio 
vadas tikriausiai praneš mums naujieną.

Leitenantas, pataisęs aprangą, išėjo.
Bataliono štabas buvo už kelių šimtų 

metru, netoli ūkio dalies. Karininkai 
pradėjo rinktis. Bataliono vadas, staigių 
judėsiu kapitonas, kurio krūtinę puošė 
šeši atsižymėjimo ženklai, pasakęs: 
“Klausau, drauge majore. Mūsų trans
portas visai paruoštas/’ atidavė telefono 
ragelį sėdinčiai prie durų telefonistei.

Pakiliu žvilgsniu pažiūrėjęs į susirin
kusius vadus, jis greita kalba tarė:

— Draugai! gautas pulko vado įsa
kymas. Šiandien 19:00 pradedame žy
gį. Maršrutas... — ir jis rodydamas 
pirštu į žemėlapį išvardino ištisą eilę 
vietovių — kaip matote ilgas ir, pabrė
žiu, nelengvas. Sausas davinys bus iš
duotas trims dienoms. Reikia kruopščiai * 
pasiruošti, patikrinti medžiaginę dalį, 
kareivių aprangą, ypač avalynę. Trans
portas — tęsė, metęs žvilgsnį į ūkio da
lies viršininką, — turės ypatingai sunkų 
uždavinį. Keliai blogi. — Ir patylėjęs, 
pridūrė: — Manau, mūsų batalione ke
lyje jokių atsilikimų nebus. Tolimesni 
įsakymai, prireikus bus duoti žygio me
tu. Aišku? Klausimų nėra? .

Ūkio dalies viršininkas kaž ką norėjo 
paklausti, bet susigriebė: laiko gaišti 
nebebuvo. Tylėjo ir dalinių vadai. Žino
jo, kad bataliono vadas įmantriai atskir
davo, jei į jį kreipdavosi reikalu, kurį 
kiekvienas pats turėjo spręsti. Kulko
svaidininkų būrio vadas, jaunas ir smar
kus leitenantas, išeidamas kumštelėjo 
minosvaidininkų leitenantui į pašonę: 
“Na, ką, žygiuosime” ir mirktelėjęs aki
mi, nusišypsojo.

Prieblanda jau gaubė siaurą miškelio 
taką, ant kurio rikiavosi batalionas žy
gio tvarka. Pėstininkų, minosvaidinin
kų, prieštankininkų, ryšininkų ir kitų 
dalinių vadai tikrino ar visi kariai ri
kiuotėje, ar tvarkoje medžiaginė dalis, 
ar nepamiršta ir nepalikta kas nors sto
vykloje. Tuo pat metu viršilos praneši
nėjo, kad kuopa su visa kautynių apran
ga, kad viskas tvarkoje.

Seni kareiviai tylėjo. Jaunąs pėsti
ninkas nekantraudamas teiravosi, kuria 
kryptimi reikės žygiuoti, į kurį frontą, 
ar tolį.

— Tai tau kareivis. Sausainiai, gal, 
netelpa duonmaišy j,—nutęsdamas pasakė 
pagyvenęs, rausvaus veido, dalyvavęs 
ne viename mūšyje kareivis.

— Nebijok! Ne tokius žygius pada
riau! — atkirto su pasididžiavimu jau
nuolis.

— Matyt...—pratarė greta jaunuo

lio žvytrių akių, riestanosis karys ir nu
sigręžė.

Pasigirdo, nuaidėjo per visą miškelį, 
skardus kapitono balsas.

— Batalionas klausys mano koman
dos!

Visi kariai pasitempė, išsilygiavo, nu
tilo . /.

— Distancijos tarp kuopų penkias
dešimt metrų. Tarp būrių dvidešimt 
metrų. Dešin-nėn! Žengte-e marš!

Ir pradėjo žygiuoti. Sujudėjo kuopos 
viena po kitos. Ir nutyso vingiuotu miš
kelio keliu vis toliau ir toliau, kol visai 
nepranyko vakaro prieblandoje.* * *

Tą naktį buvo nueita keliasdešimt ki
lometrų. Išėjo į lygumas, tuščius plotus, 
apaugusius krūmokšniais. Klampios pie
vos, pelkėtos vietos, maži ir kreivi me
deliai. Kur ne kur tolumoje pasirodyda
vo aukštumėlė, o dar rečiau nedidelis 
kaimelis. Raizgėsi ir vingiavosi kolonos. 
Kur nepažvelgsi, visur tas pats vaizdas, 
dangus apsiniaukęs, paniuręs. Ir rodos 
nei pradžios, nei krašto.

Lietus lyjo visą dieną. Kareiviai per
mirko iki skalbinių. Nuo plaukų, nuo 
kepurių riedėjo vandens lašai už apy
kaklės. Sunkūs nuo vandens milinių 
skvernai lyg lentos daužėsi į kelius. Ko
jos vos kilnojosi. O lietus be paliovos 
čiaužiojo suvargusius veidus. Žvilgsniai 
kareivių rūstūs, dantis sukandę, tylūs. 
Bet galvos pakeltos. Susimąstę žengia 
vienas paskui kitą. Kulkosvaidininkai 
tempia savo “Maksimus,” neša ant pe
čių liemenis. Skęsta purve ratukai. 
Traukia juos iš paskutinių jėgų, bet pa
gelbės neprašo. Minosvaidininkai ap
krauti vamzdžiais, atraminėmis, dviko- 
jais lafetais, minų dėžėmis. Veržia ir 
raižo diržai kūną. Bet sopulio veide ne
įžiūrėsi. Šis sunkus žygis užgrūdino 
žmones. Atsiranda tokia jėga, toks už
sispyrimas, kuris žygio metu viską nu
gali.

— Ei! Samovarininkai ar gyvi — su
šuko minosvaidininkams kulkosvaidžių 
būrio viršila.

— Gyvi! — tvirtai jam atsakė keli.
—O aš maniau, kad jums padėti1 rei

kės, — pasakė viršila, pažiūrėjęs j kul
kosvaidininkus dviese traukiančius per 
purvą storos geležies ratelius.

— Nebijok! Prireiks dar ir tavo pa- 
vežtume, — atkirto jam vienas.

Vidudienį didžiojo pastovio metu su
gulę tarp krūmokšnių ilsėjosi ryšinin
kais Pro šakas įžiūrimai smilko dūmelis. 
Susėdę prie nedidelio lauželio, ant kurio 
virė katiliukas arbatos, kramtydami 
sausainius, džiovino šlapius pajuodusius 
autus.

Staiga oras prisipildė gudaus ūžesio. 
Aukštumoje pasirodė keli juodai nuda
žyti, veržlūs, greiti lėktuvai. Padarę di
delį sukinį, nusileido ir skrisdami žemai 
viršum žemės žvalgė kiekvieną krūmokš
nį, griovį.

— Misteriai, — sekdamas jų lėkimo 
kryptį pasakė vienas iš ryšininkų. — 
Čia tik pradžia... Na vyručiai... — 
ir apsidairė, jieškodamas .saugesnės vie
tos.

— Niekis! Ne naujiena. Paskraidys, 
bet neilgai, — ramiai atsakė jam kitas.

Netrukus pasigirdo baisus trenksmas, 
po to dar vienas, kitas. Sudrebėjo žemė. 
Nedidelėje aukštumoje smarkiai ūždami 
sunkiai skrido “Junkersai.” Juos lydėjo 
greiti “Meseršmitai.” Vis dažniau ir 
dažniau kartojosi spiegiantis švilpimas 
ir 'nepaprastos jėgos trenksmas, kuris 
virsdavo kartais nutęstu dundėjimu. 
Bet staiga “Meseršmitai” pakilo aukš
tyn ir pasuko į rytų pusę, kurioje matė
si maži juodi taškeliai. “Junkersai” pa
suko į vakarus.

—Mūsiškiai! — suriko vienbalsiai 
keli ryšininkai.

Danguje pradėjo nardyti keliolika lėk
tuvų. Staigūs pasisukimai, pakilimas 
stačiai aukštyn, tai vėl pakiriavimas — 
kiekvienas iš lėktuvų stengėsi užeiti 
viens kitam už uodegos. Girdėjosi sun
kiųjų kulkosvaidžių ir patrankėlių tra
tėjimas. Oro kautynės vyko visame dan
guje. Staiga iš liepsnojančio ir kaukian-

Už Vokietį, Piktesnio Jis Nežino Keršto šaukias už skriaudas tėvų šalis, 
Keršto šaukiasi miškai, laukai žali.

(Iš poemos “Žemaičiai, arba paskutinysis 
magistro Volkvino žygis.”)

Ne javai banguoja vasarą nuo vėjo, 
Aukso jūron pindamiesi brandžiom varpom: 
Tai žirgai mosuoja karčiais, ausim karpo, 
Tai žemaičiai tik sujojo ir suėjo
Nuo Darbėnų, nuo Sėdos, nuo Luokės, Plungės, 
Po laisvom tėvynės vėliavom čia jungias.
Tot pat skriaudos kiekvienam iš jųjų sopa, 
Vieną tą siekimą turi jųjų mintys: 
Iš mūs žemės įsiveržėlius praginti.
Vienas kerštas juos čia suvedė į kuopą, 
Vienos mintys ir ryžtis viena visuos: 
Mušti priešą, ginti laisvės ir tiesos.

Susirinko jie barzdoti, rūstaveidžiai, 
Bet širdim tiesia saviškiam ir bičiuliam. 
Jie prie šono kardą laiko ir atgulę, 
Su ietim gi, vos paaugę, karą žaidžia. 
Jie tą vieną žino pareigą—kovoti 
Lig parblokš po kojom vokietį-kryžiuotį, 
Lig išgins iš savo tėviškės žemelės 
Tą pikčiausią iš pikčiausiųjų puoliką, 
Kurs ramumą jų šalies sugriaut įniko. 
Jo rhirtim čia baigsis kruvinas jo kelias.

Čia jis turi gauti nykų savo galą. 
Niekšų lervos be garbės tegu supūna 
Buomais, kirviais čia sumurdytos į liūną, 
Kurs ir žiemą nesustingsta, neužšala.
Ne tik žmonės,—čia ir medžiai keiksmą šnera 
Tiem, kur siautė čia pikčiau už patį marą.
Ne tą vieną priešą matė jau lietuviai, 
Ne su tuo vienu kardais kovoj žvangiuos. 
Bet už vokietį piktesnio jie nežino, 
Bet už vokietį žiauresnio nėra dar buvę. 
Pagal darbus jo ir atpildas jam bus: 
Lietuva suruoš kryžiuočiui šuns kapus.

Nepakęs laisva mūs žemė jo vergijos, 
Nesivels jis šičia, ne, ant mūs kapyno, 
Rankų mūs neriš jis pančiais, kur mum pina. 
Stos kovon, jei reiks, ir sentėviai atgiję, 
Iš milžinkapių jie kelsis keršto naktį.
Bus diena, kad savo kraują teks jam lakti.— 
Šitaip tarė Lietuvoj pirmi žemaičiai, 
Palei Miniją, Dubysą, palei Mąstį, 
Niekad valios svetimų nepratę kęsti.
Susirinko vyrai jų dabar skubiai čia, 
Susirinko ir jaunimas ir savi, 
Laisvės geismo, priešui keršto kupini.

Liudas Gira.

čiai krentančio žemyn lėktuvo iššoko la
kūnas ir pakibo danguje ant balto'para- 
šiuto. Netrukus dar suliepsnojo kitas 
juodasis lėktuvas. “Meseršmitai” bailiai 
nulėkė į vakarus.

— Jei ne mūsiškiai, — atsiduso nenu
leisdamas pakeltos galvos ryšininkas,— 
būtų striuka. Bombardavimo taikiniai 
aiškūs, krūmokšniai ne dievaži ką pri
dengtų. — Ir po kiek laiko. — Na, ar 
nesakiau, kad neilgai paskraidys?

Ir vėl naktis. Ir vėl žygis. Nusidriekė 
gurguolės, sunkvežimiai su ūkiniais kro
viniais, lauko virtuvės, sanitariniai ve
žimai dvejais ratais, paprasti valstietiš
ki vežimaj, prikrauti maisto, šaudmenų. 
Purvas siekė stiebulus. Klimpo arkliai. 
Klimpo ir žmonės, virto užkliuvę už me
džio šakų ąr styrojančių šaknų, slido nuo 
molėtų pakalnių, stačiai brido per grio
vius.

Nakties tamsumoje lyg akli ėjo vienas 
paskui kitą. Svyrinėjantis ant peties 
durtuvas ar kokia nors šviesesnė dėmelė 
ant kuprinės buvo vienintelė žymė nenu
krypti nuo kelio. Dažnai apgraibomis, 
rankos palytėjimu jieškojo einančio 
priekyje į draugo ar spoksančios ant jo 
nugaros medžiaginės dalies. Draugo ne
šūktelėsi. Nuovargis ir įtempimas su
kaustė lūpas. Tylėjo net virsdami tie, 
kurie labiausiai keikdavosi. Rodėsi ne 
miško keliu ėjo, bet giliausiu, siauru ir 
stačiu tarpeklio dugnu.

Slenka kolonos į vakarus. Slenka per 
vieškelius, miškus, kaimus, dykvietes, 
plentus. Jau virš šimto kilometrų nužy
giavo.

Pafrontė. Visur pėdsakai neseniai 
įvykusių kovų. Sudaužytos vokiečių ma
šinos, kiaurai pramušti tankai. Dėžės 
paliktų šovinių. Išmėtyti štabo raštinės 
dokumentai. Gilios, išraustos aviabom- 
bų duobės. Nugenėti pabūklų sviedinių 
medžiai. Danguje žybčioja lyg milžiniško 
laikrodžio švytuoklė prožektorių šviesa. 
Gaisrų pašvaistės. Toli horizonte matyti 
lėtai krintančios įvairiaspalvės rakietos. 
Vis dažnihu buvo girdėti nesiliaujamas 
kanonados duslus dundėjimas.

Žygio uždavinys — padaryti didelį 
manevrinį apėjimą ir smogti į priešo 
nugarą. Kolonos pasuko miške keliais į 
rytus. *

— Kuopų vadai į kolonos priešakį.— 
Greitakalbe nuaidi per ištysusias eiles, 
perduodamas vorele įsakymas.

Mažas sustojimas. Iš aukštumėlės ma
tyti toli ant tiltelio susigrūdo mašinos, 
girdėti šūkavimai.

Jaunas pėstininkas, persijuosęs du 
automatus, už diržo kirvis ir kelios gra
natos, stovi atsirėmęs kastuvu ir žiūri 
apstulbęs prieš save.

— Nemesk nuorūkoj, palik dūmelį! 
— sako jis gretimai sėdinčiam draugui.

— Imk geriau, susisuk.
— Turiu aš pats tabako. Bet...—ir 

nebaigia sakyti, kad yra nuvargęs.
Daugelis miega kas kur. Tiesiog ant 

vidurio kelio, kur tik ką stovėjo. Kas pa
sirėmęs galva į lengvąjį kulkosvaidį, kas 
atsisėdęs nuleidęs kojas į griovį. Ir už
minga bematant. Būna, kad rūksta bur
noje nusvyręs susuktas papirosas, o akys 
jau užmerktos, ar laiko nuleistoje ran
koje pradėtą kramtyti sausainį. Atsi
tinka kad silpnesni net žygio metu eida
mi snaudžia, o esant mažiausiam stab
telėjimui užmiega stovint vietoje su sun
kiu kroviniu ant pečių ir tiktai užpaka
lyje esančio draugo bakstelėjimas paža
dina juos.

Neilgai tenka pamiegoti sustojimo 
vietoje' Pasigirsta komanda: “Kelt.” 
Ir sunkiai, lyg slegiami sunkiausio ak
mens, keliasi kareiviai, taiso diržus, me
džiaginę dalį ir skuba, kad neatsilikus, 
kad vėl eiti koja j koją paskui tą patį 
draugą. Ir iš kur imasi tokia jėga?

Kaimas. Riogso kaminai. Oras persi
sunkęs degėsių kvapu. Iš sugriautų klo
jimų styroja, įsirėžusios į dangų, geg
nės. Ant daržų išmėtyta ir suniauta 
valstiečio manta: puodynės, antklodės, 
sąsiuviniai, maišeliai, išardytos pagal
vės, išlaužytos skrynios. Prie šulinio sto
vi per anksti pražilusi moteriškė ir duo
da iš puoduko kareiviams gerti. Grau
dus yra jos nusišypsojimas. Maža mer
gytė mosikuoja rankele pro langelį, bet 
nesijuokia, nesimato jos veide dar 
džiaugsmo. Sena bobutė šluosto skarele 
ašaras. Žmonės tik išoriai sugeba paro
dyti savo džiaugsmą. Viduje juose dar 
slypi klaikių okupacijos mėnesių baisu
mas ir vargas..

Kareiviai eina ir žiūri susimąstę į su
naikintą kaimą. Ir nežinia ar ilgesys 
paliktųjų Lietuvoje namų, ar baimė ne
rasti grįžus tėvų, žmonos, vaikų, ar troš
kimas — ramaus, taikingo, kūrybinio 
darbo, susitikti vėl su senais draugais, 
sukelia nepaprastą įniršimą prieš šių 
dienų nelaimių ir vargo kaltininkus. 
Neapykantos jausmas ir noras keršyti 
suteikia naujas jėgas, nugalinčias visus 
sunkumus žygyje. Atsiranda noras grei
čiau pasiekti priešakines, eiti .į ataką, 
mušti ir vyti priešą, artėti prie savo 
gimtinės. * * *

Mėnesiena.
Ant nedidelės aukštumėlės stovi išsi

rikiavę minosvaidininkai. Palei juos pa
skubomis bėga kuopų, vadai pranešti ba
taliono vadui, kad jų kuopos kariai visi 
iki vieno, medžiaginė dalis tvarkoje.

Iš aukštumėlės matyti priešakinė.

Walter Pidgeon 
žvaigžde aktorius filmoj “Mrs. 
Parkington,” Radio City Music 
Hall, New Yorke.

Naminis Frontas
Neodiniai Batai Nera- 

cijonuojami
WASHINGTON AS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaiga praeiš- 
kė, kad neodiniai batai, ku
riuose yra odos tik tiek, kiek 
reikalinga būtiniausiems vir
šutinės medžiagos sustiprini
mams, nebebus racijonuojami. 
ši taisyklė taikoma batams, 
pagamintiems šioje šalyje ar 
importuotiems iš užsienio prieš 
lapkričio 6 d., nes turima in
tencija yra ištuštinti dabar tu
rimas atsargas, neraginant to
limesnio odos naudojimo šio ti
po avalynei.

Mokiniams Padėkota už 
Vasaros Darbus

WASHINGTONAS. — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, oficia
liai padėkojo šimtams tūks
tančių pradinės mokyklos mo
kytojų ir mokinių, savo noru 
pašventusių vasaros atostogas 
karo pramonės darbams. Savo 
laiške dr. J. W. Studebaker, 
J.V. švietimo Komisijonieriui, 
McNutt pabrėžė, kad mokiniai 
ir mokytojai, vasaros metu 
dirbdami karo pramonėje ar 
dalyvaudami kituose svarbiuo
se namų fronto darbuose, la
bai parėmė karo pastangas.

McNutt taip pat pasveikino 
mokytojus ir mokinius, sugrįž
tančius į senąsias pareigas mo
kyklose, nes demokratijoje 
mokslas net karo metu priva
lo būti tęsiamas, ir kad jau
nimas, dabar tebelankąs mo
kyklą, privalo būti pasiruošęs 
išsaugoti taiką, kai ji bus lai
mėta. OWI.
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ALDLD Reikalai
Protokolas ALDLD III Apskri
čio Metinės Konferencijos, Įvy
kusios Lapkričio 5 Dieną, 1944 
m., 789 Bank St., Waterbury, 

Conn.

darbuotųsi gavime naujų skai
tytojų dėl Laisvės, taipgi, kad 
ir jai prigelbėtų vajų laimėti. 
Prašymas priimtas.

Sekamiems metams išrink-
Apskričio organizatorei, d. 

Bernotienei, nepribuvus i kon
ferenciją dėlei svarbios prie
žasties, todėl susinėsimų raš
tininkas, J. Vilčinskas, atida
rė konferenciją, 12 vai. die
ną, paskirdamas mandatam su
tvarkyti komisiją iš dviejų: V. 
J. Valley ir F*. J. Lepšis.

Netrukus komisija paskelbė, 
kad, sulyg mandatų, penkios 
kuopos ir vienas Moterų Kliu- 
bas yra išrinkę delegatus šiai 
konf. Tačiau iš vardošaukio 
pasirodė, kad trys delegatai 
nepribuvo. Dalyvauja trylika 
delegatų ir du apskričio komi
teto nariai.

Pirmininku išrinktas V. Bra
zauskas, sekr. V. J. Valley, 
koresp. M. Arison ir knygų 
peržiūrėjimo kom.: F. J. Rep
šys, K. Stanislovaitienė ir J. 
Šukaitis.

Dienotvarkis skaitytas ir pri
imtas.

Skaitytas pereitos konferen
cijos protokolas ir priimtas.

Patiekė labai trumpą rapor
tą iš apskričio veiklos du ko
misijos nariai. Raportai buvo 
panašūs į nusiskundimus, kad 
veikimas buvęs silpnas. Paren
gimai irgi nebuvę įvykdyti. 
Iždininkė O. Giraitienė irgi ne
pribuvo, bet ji per savo atsto
vą pranešė, kad ižde randasi 
$58.08. Delegatė į Amerikos 
Lietuvių Kongresą, M. Stri- 
žauskienė, raportavo, kad ji 
dalyvaus kongrese. Nutarta 
jai kelio lėšas apmokėti.

Iš kuopų raportų dažinota, 
kad jos finansiniai stovi neblo
gai ; kai kurios yra gavusios 
po narį kitą į Literatūros Dr- 
jos eiles. Jų nariai smarkokai 
padeda rinkti drapanas dėlei 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto. Apšvietos reikalais 
surengta eilė prakalbų ir ki
tokių parengimų.

Raportai priimti.
Kadangi ši konferencija įvy

ko. sūkuryje svarbių laikotar
pių, būtent, šalies prezidenti
niams rinkimams artėjant ir, 
kad jau Lietuva yra visiškai i 
per Raudonąją Armiją išlais-1 
vintą, tai tais klausimais dau-: 
giausiai padiskusuota.

žinant, kaip labai Lietuvos 
žmonės apiplėšti per Hitlerio 
budelius, jųjų gyvenimas pa
stūmėtas į pasibaisėtiną skur
dą, jiems reikia maisto, drapa
nų ir gyvenimui namų, nes ir 
tų daugelis išdeginta ir išardy
ta, todėl buvo delegatų išsi
reiškimų, kad Literatūros 
Draugijos nariai dar labiau 
turi jungti jėgas, padedant 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetam rinkti padėvėtų šiltų 
drapanų ir pirkti naujų, taip
gi, kuo greičiausiai jas siųsti 
į Lietuvą dėl šios žiemos, kad 
žmonės turėtų kuomi apsireng
ti ir nuo šalčio apsiginti.

Po diskusijų, per rezoliucijų 
komisiją, iš K. Stanislovaitie- 
nės, J. Vilčinsko ir Strižaus- 
kienės, pasiūlyta rezoliucija 

1 Nacionaliam Karo Fondui i’ 
priimta. •’ w

Nutarta atšaukti pereito? 
konferencijos tarimas, kad ii 
vėl būtų mokama nuo narių 
apskritį po penkis centus, kaip 
ir seniau, kad darydavo.

Nutarta sekančią vasarą su
rengti, . apskričio vardu, bent 
vieną didelį pikniką Waterbu- 
ryje.

Įnešta surengti prakalbų 
maršrutas. Po plataus apkal
bėjimo, pasirodė; kad dabar
tinėse sąlygose prakalbų marš
rutas neatneštų naudos, tai 
įnešimas atmestas. Tačiau, 
kuopos raginamos prakalbas 
ruošti, kuomet mato, jog yra 
proga ir, kad pasiūlytų savo 
kąimyniškoms kuopoms tą pa
tį kalbėtoją ir tuo pačiu lai
ku.

Laisvės vąjininkė M. Svin- 
kūnięnė atsikreipė į delegatus 
su prašymu, kad šiame dien
raščio vajaus laike kuopos

ta apskričio komitetas iš pen
kių: F. J. Repšys, V. J. Val
ley, J. šukaitis, V. Brazauskas 
ir M. Strižauskienė. Alterna- 
tais: K. Stanislovaitienė, P. 
Bokas, K. Yankeliūnienė ir A. 
Klimas.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti ir vėl Waterbury’o 
mieste.

M. Strižauskienė, K. Yanke
liūnienė ir K. Stanislovaitienė 
labai skanius užkandžius pa
ruošė ir jais pavaišino delega
tus laike konferencijos per
traukos. Už tas vaišes jos nie
ko neėmė, bet kurie išmėtėme 
po keletą centų, tie pinigai 
buvo skiriami dėl Lietuvos 
žmonių nupirkimui šiltų dra
panų. Tų aukų susidarė virš 
17 dol. Konfer. delegatai drau
gėm išreiškė didelę padėką už 
skanų valgį ir gerą sumany
mą paremti Lietuvos žmones.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja paskelbė, kad laike konfe
rencijos išmokėta $12.50. Ižde 
palieka $45.58. M. Strižauskie
nė paaukojo penkinę dėl pa
siuntimo telegramų-rezoliucijų.

Konferencija buvo gyva. Už
daryta 5 vai. po pietų per pir
mininką.

Pirm. V. Brazauskas, 
Sekr. V. J. Valley.

P. S. Kuopos visais reikalais 
susirašinėkite su nauju apskri
čio sekretorium, F. J. Repšys, 
164 Oak St., Hartford, Conn.

V. J. V.

Philadelphia, Pa.
Prezidentiniij Rinkimų 

Apžvalga

Philadelphijos demokrati
niai nusistatę piliečiai skau
džiai supliekė republikonus. 
Republikonai, tarytum supara
lyžiuoti. Tik ką persikrikštiję 
į republikonus lietuviški pro- 
naciai baisiai nusivylė ir ne- 
kurie iš jų jau per radio tei
sinasi, kaip tai: D. Antanaitis, 
bando užginčyti, kad jis nie
kam nedavė ir nevelino uždėti 
į republikonų išleistų lapelių 
saraša savo vardą; koks tai J. 
Biržietis net teismu gąsdina 
atsilyginti su tais, kurie jį už
dėjo ant listo. O tas žmogelis 
paprastas fabriko darbininkė
lis, bet labai apsvaigintas lie
tuviškų fašistų, rabotiškai nu
siteikęs, jam visur vaidinasi 
komunistai-bolševikai. Galimas 
daiktas, kad lietuviški meklio- 
riški vadai uždėjo visai nesi
klausę tokių, kaip J. Ivanaus
kas, N. Dailida, J. Švedas, ku
rie kalbą ir mąstą progresy
viai ? Labai nuostabu matyti 
pastaruosius sąraše. . .

Nei D. Antanaitis, nei antra
sis vargšelis, nei kiti nieko ne
sakytų, jei būtų Dewey išrink
tas. Jie veik visi būtų surikę 
valio už pergalę. Stebėtina, 
kad tame liste randasi smukli
ninkų. Prezidentas Roosevel- 
tas sauliūnams atidarė duris, 
gi republikonai palaikė “proi- 
bišiną,” kad būtlegeryste dau
giau pasidarius pelno.

Philadelphijos lietuviams, 
manau, bus pravartu žinoti, 
kokia ta Lithuanian-American 
Republican League of Phila., 
kurios sąrašas išspausdintas 
bezgramatname “Lietuvių 
Naujienos” mėnesiniame žur
nale — jų organe, štai jums 
republikonai: Egan Adams, 
941 Spring Garden St.; D. 
Antanaitis, 1427 So. 2nd St.; 
M. Bigenis, 311 Wharton St.;
V. Balchunas, 2605 Dudley 
St.; J. Balinski-graborius, Paul 
Bilunas, J. Biržietis, J. Bud- 
rick, N. Dailida, A. Džikas, F. 
Gadims, J. Griganavičius, J. 
Grinius, J. Gustas, J. Ivanaus
kas, J. Kairevich, A. J. Kanin, 
J. Kavaliauskas-graborius, J. 
Klevas, Enoch Lepo, A. Mar
cinkevičius, W. E. Norton,
W. M. Paschall, F. Pūkas, Q.

Reins, dr. A. Roman, C. J. Ro- 
man-garborius, P. J. Satinsky, 
W. Sharkey, M. Malcolm Šil
kas, Esq., P. Staniškis, dr. I. 
Stankus, C. J. Stefonovitch, 
Jr., J. švedas, P. Tamulis, A. 
Tarauskas, B. J. Tribulas, A. 
Tvaranavičia, K. Vidikauskas, 
W. Wallace, M. Uzumecki, R. 
Uzumescki, S. Yannul, K. že
maitis. Na, tai ši lietuvių re
publikonų smetonėlė, kuri šau
kė lietuvius, idant balsuotų už 
Dewey.

“Lietuvių Naujienose” koks 
tai fašistinis politikas sekan
čiai paškudijo šios šalies pre
zidentą Rooseveltą: “Kur. gi 
s n ū d u r i avo Commander-in- 
Chief’o pribrendimas ir patyri
mas, kada baisi Pearl Harbor 
katastrofa užpuolė mus? Visa 
Roosevelto Nauja Dalyba yra 
nepribrendimo, nepatyrimo ir 
amatorinės eksperimentacijos 
rekordas. — V. J. B.” Matote, 
jie nei rašybos, nei minčių ne
gali sutvarkyti.

Jų skleidžiamas lapelis iš
leistas Republikonų Naciona- 
lio Komiteto—Visų Amerikie
čių Skyriaus, su atvaizdu De
wey ir vieno kunigo, ranka be
sisveikinančio, kuriame šitoki 
antgalviai uždėti? “Komuniz
mas prie Roozevelto Bujoja.” 

šiame lietuviškame lapelyje 
jie išvadina prezidento admi
nistraciją gyvate! Per brangi 
vieta aprašyti šiems niekšams, 
kurie turėtų būti išdeportuoti 
į fašistines šalis paragauti to 
saldaus fašistų rojaus.

Tiek galima priminti šiuose 
rinkimuose, kaip rėmė prezi
dentą Rooseveltą darbo unijos, 
įvairios organizacijos. O tai 
reikia žinoti, kad nuo to ger
būvio, prie kurio priklauso ir 
šių lietuviškų biznierių leng
vesnis gyvenimas, nes jie visi 
pasilaiko iš darbininkų žmo
nių.

Jie rėmė tą kandidatą, ku
ris jiems prapultį būtų atne
šęs. Kaip ten. nebūtų, ateitis 
įrodys tiems lietuviškiems mo- 
nelninkams, kaip jie klaidino 
lietuvius, patys save apgaudi
nėdami.

Nekuriuose warduose, ku
riuose visada republikonai 
daugmeniškai laimėdavo rinki
mus, dabar jie patys nustebo, 
kokia didžiuma balsų buvo už 
prezidentą Rooseveltą. Pasi
rodė, kad patys republikonai 
daugiau pasitikėjo Roosevel- 
tui, negu Dewey.

Philadelphijos lietuvių vi
suomenė dar labiau pasmerks 
šiuos politinius šarlatanus.

Rep.

Bridgeport, Conn.
Prakalbos įvyks šį sekmadie

nį, lapkričio 19 d., Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugystės salėje, 
kampas Lafayette ir Gergory 
strytų. Pradžia 2-rą valandą 
po pietų. Kviečiami dalyvauti 
visi Bridgeporto lietuviai. Kal
bėtoja bus K. Petrikienė iš 
Brooklyno. Prakalbas riiošia 
Lietuvai Pašalpos Teikimo Ko
mitetas. Petras.

Tol. TRObridgo 6880

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
katnp. Inman St., arti Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

F. W. Shalins
(8HALINSKAS)

Funeral Home
* ' /

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4400.
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Mūsų laivynas — mūsų pasididžiavimas. Šitie “Coast Guard” milžinai ir včl pui
kiai atsižymėjo puolime japonų Filipinuose. Laivas “LST-18” vadovavo įsiverži
mui ant salos Leyte.

° KADA BŪSITE T

NEW YORKE
LAISVĘ

Galite Gauti
ANT TIMES SQUARE

Ant Kampo 42nd St. 
ir 7th Avenue.

Prieš Grand Bar & Grill. (F.................   (g
fr' ■■ 1 I.... .  o .... I I II11 i I - m.. I ri ■in II ■ m ■ I.... I n i..m ■■ i m i M

J. GARŠVA 
j GRABOROUS-UNDERTAKER j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant j 
’ visokių kapinių !
» VELTUI ŠERMENINE I 
f (KOPLYČIA) !

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

Scranton, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Gyvendamas Scrantone, jau 
mažiau laiko beturėjo imtis or
ganizacijų darbus, bet jis bu
vo tų darbų, to pažangaus ju
dėjimo rėmėjas ir Literatūros 
Draugijos narys, persiėmęs 
dienraščio Laisvės skelbiamo
mis idėjomis ir viltingai žiūrė
jęs į Jungtinių Tautų jėgomis 
triuškinamą fašizmą, į Tarybų 
Sąjungos pasisekimus, į išlais
vinta besikeliančia Lietuva. V c €■

Lapkričio 11 d. Juozą paly
dėjo į Abington Hill kapines 
graži eilė automobilių. Lydėto
jų būryje buvo ir binghamto- 
niečiai: Kaminskai, Pagiega- 
lai, Tvarijonienė, žolynas. Jų 
būtų buvę ir daugiau, jei ne
būtų automobilistams gazoli
no trūkumo.

Juozo šermenis ir kapą puo
šė gražios gėlės nuo giminių, 
draugų ir ALDLD 39 kuopos. 
Neabejoju, kad biznio dalinin
kai — Liepos ir Kručo šeima— 
jaučiasi netekę Juozo, kaip ir 
netekę savo šeimos nario, nes 
eilę motų kartu bendrai dirbo, 
kartu gyveno, kartu dalinosi 
.pasitarimais. Giliu liūdesio 
jausmu skyrėsi su Juozu jo 
brolis Vincas, brolienė, jų sū
nus Petras, tarnaująs aviaci
joj ir atvykęs į dėdės laidotu
ves iš Bostono, ir Katherine 
Mičeli, Juozo sesers duktė.

Man, kaipo artimam Juozo 
draugui, teko pasakyti šerme
nyse ir prie kapo kelis žo
džius apie Juozo dalyvumą 
mūsų organizacijų veikloj, pa
reikšti liūdesio jausmą jo iš-

REIKALINGI 
Laboratorijos 
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter

mostatiškų sudėtinių ir elek

trinių junginių. Baigę High 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

THE H. A. WILSON CO.
105 Chestnut St. 
Newark, 5, N. J.

(270)

siskyrimu iš gyvųjų tarpo ir 
palinkėti amžinos ramybės. . . 
Ilsėkis, Juozai! Tavo gyveni
mo keliai lieka mums atminti
ni!

Stasys Jasilionis.

Jeigu nori miego, saldaus 
miego, nemiegok prie baro, 
— nes gali užmigti ir pra
simuši pakaušį.

NOTARY 
RUBLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

NEDALINAMA ATSAKOMYBE „ 
Mes egzaminaojam akis, rašome receptas, 

napiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi. 

n—<•

(Mes esame darę regėji- 
pio pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa- 
ęijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394.398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Z-8842

............hi'

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS 
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS

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.

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

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIH.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdėsio 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 Si
PHILADELPHIA,PA,

Telefonas Poplar 4110 ,
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LOWELL, MASS

į Hartford, Conn:

Pataisomos Drapanos
Nekurios drapanos išrodo la-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

IIIHAIWW11 j. I ,<yiĮ

plačios

JIE BUS JUMS DĖKINGI

tuomi, 
jaunų

of 
15 
of

Karo fronte niekam nėra saugios vietos. Čia parodo
ma, kaip amerikiečiai medikalio korpuso nariai darbuo
jasi gelbėjime sužeistųjų. Vienas jų, pamatęs sužeistą 
karį, šliaužia jį paimti.

NOTICE is hereby given that License No.1 
GB 10475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.
JOHN REZOS & ANTOMNIOS ARGIANIES 
X5 Qatea Ave., Broofcly#, X. ¥•

Lauvč—Liberty, Lithuanian Daily

Į*l I, ■W*

Liepia Išsisklaidyti
Priešf ašistiniams

Kovūnams Belgijoj

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Drapanų Sunešimo Centras ir 
Rengiamas Bankietas

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas, kurio adresas yra 338 
Central Street, skersai nuo 
State Teatro, yra visiems vie
tos ir apylinkės lietuviams la
bai gerai žinoma vieta.

Čia ir pirmiau pažangieji 
vietos lietuviai turėdavo įvai
rius susirinkimus ir gražius pa
rengimus rengdavo, o dabar, 
jau keturi metai, kaip įsikorpo- 
ravo Liet. Pil. Kliubas ir ge
rai gyvuoja ir šiuomi laiku 
daug veikia gelbėjime Jungti
nių Tautų Karo pastangose. 
Dabartiniu laiku, kuomet So
vietine Lietuva jau išliuosuota 
iš po vokiškųjų okupantų ir 
Lietuvos žmonėms reikalinga 
didelė pagelba, kaipo didžiai 
nukentėjusiems nuo žiaurios 
hitlerinės okupacijos ir baisaus 
karo, tai kliubas pavedė savo 
didįjį kambarį, kaipo vietovę 
sunešimui suaukotų drapanų, 
čeverykų ir tam panašiai.

Ir tas daroma visai veltui, 
be jokio atlyginimo. Už tai vie- 

I tinis skyrius Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto didžiai dė
kingas kliubui už patogumą. 

PASIRENGIMAI OFEN- ! jau yra daug švariu drabužių 
SYVUI PRŪSUOSE sunešta, kurie yra pakuojami 

Nacių komanda sakė, jog i di^eks dėž^s ir„bus ^iu;ičia; 
Rytinės Prūsijos fronte šiuo 
tarpu tik menkų mūšių te
buvę, bet Sovietai telkią ten 
dideles jėgas žieminiam o- 
fensyvui.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kamus, o kitiem duosianti 
progą dar mokytis į oficie- 
rius.

Brussels, Belgija. —Pus
trečio tūkstančio priešfaši- 
stinių kovotojų, vyrų ir mo- 

ginklų demonstra- 
Belgijos valdžios 
smerkė premjero 
valdžią ir reikala-

vo prieš
rūmus;
Pierloto
vo, kad jinai pasitrauktų iš 
vietos.

DANCIGE NUSKANDIN
TAS NACIŲ LAIVAS 
Maskva. — Sovietų lakū

nai oro torpedomis nuskan
dino Dancigo uoste vokie
čių transporto laivą 6,000 
tonų įtalpos.

Maskva. — Lapkr. 15 d. 
Sovietų kariai sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 10 vo-; 
kiečių tankų.

bai geros ir švarios, bet kai 
kur kiek įplėštos, praįrę, ar 
sagų nebėra - ištrūkę; tokia 
drapana yra gera, tik ją rei
kia pataisyti pirmiau, negu 
bus siunčiama. Dauguma žmo
nių patys sutaiso ir išvalo ir 
tada paaukoja siuntimui, bet 
pasitaiko, kad reikia mums pa
tiems kai ką pataisyti suneš
tam kambaryje ir tik tada 
kraunamos į dėžes siuntimui.

Vieną sekmadienį nueinu 
kliuban, matau draugę Julę 
Gicevičienę besėdinčią, ištiesus 
drabužį ant stalo ir apžiūrinė
ja. Ji sako: juk negalima 
žmonėms siųsti skylėtų ir ten 
žmonės ne blogesni už mus. 
Ve, čia sutaisiau, čia sutaisiau, 
— ji sako, ir dabar bus gali
ma siųsti.

Bet daugumoje drapanos ge
ram stovyje ir nereikia nieko 
taisyti, nes žmonės patys ap
žiūri prieš išdavimą komitetui.

Vėliau mes paskelbsime tų 
šeimynų bei pavienių žmonių 
vardus ir tinkamai jiems pa- 
ačiuodami už paramą Lietu
vos žmonėms.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kas, redagavęš Saulę per 35 
metus, numirė š. m. lapkričio 
8 d.

Saulė išeidinėja jau 56-tuo- 
sius metus ir d'ar vis tebesipuo- 
šia senoviška [rašyba, — žar
gonu. Visuopeniniame Ameri
kos lietuvių gyvenime Saule 
nesikišo, nes jos redaktorius, 
matyt, jo nibkad nesuprato ir 
nebandė suprasti.

Matysime, kas bus, kai nau
jas redaktorius pradės Saulę 
redaguoti.

NAUJOJI TAUTOSAKA
t

Galvosūkis: Ko Dievui 
nereikia, o Kapickas ne
ims? (Falšyvas pinigas).

Konfucijus sakytų: “rei
kia klerikališko išgamos 
vadinti kitus išgamomis.

Nacių tikslai pateisina 
Jurgėlos priemones.

Raudonosios Armijos fi
losofija: Lėčiau važiuosim, 
greičiau Berlynan būsim.

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svėrikai - Kiirintojal 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkai Patyrę.
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
VETERANAI.

Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą 
Todd Shipyards Corporation 

(Brooklyn Division)
of Dwight St. Brooklyn, N.Y.

Kiti Aplikantai Kreipkitės | 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

Ft.

BERNIUKAI-VYRAI
Daliai Laiko—Pilnam Laikui. Darbai Paty- 
siems ir Nepatyrusiems Kafetcrijoj ir Vir

tuvėje. Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Pakilimai. Valgiai ir Uniformos.

Apmokamos Vakacijos.

SLATER SYSTEM, INC.
Industrial Cafeteria

2503 Lombard Street, Philadelphia, Pa.
(272)

PAPRASTI DARBININKAI
Reikalingi Tuojau
PATYRIMO NEREIKIA

BŪTINAS KARINIS DARBAS

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

DIENINIAI AR 
NAKTINIAI ŠIFTAI
LAIKAS IR PUSĖ 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ
LINKSMOS

DARBO SĄLYGOS
Patogi Transportacija

PRISILAIKOMA W.M.C. TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS:

Employment Dept.
LESLIE CO.

231 Tontine Ave.
Lyndhurst, N. J.

(274)

mi Lietuvai Pagelbos Teikimo 
I Komitetui Brooklyn, N. Y., o iš 
I ten, per Russian War Relief, 

į Sovietinę Lietuvą, Vjlnių.
Reiškia, Lietuvių Piliečių 

Kliubas virto centru drapanų 
sunešimui. Tai brangios dova
nos Lietuvos žmonėms, kada jų 
labai reikia. Reikia žmonėms 

numarino bent drapanų ir čeverykų. Auko- 
i kite, kurie turite dar gerų dra
panų, bet galite be jų apsiei
ti. Bus pasiųsti į Lietuvą su 
jūsų vardu ir adresu, priseg
tu prie jūsų drapanų. Jau grei
tai bus išsiųstas 7-tas siuntinys, 
o po tam bus rengiamas ir aš
tuntas ,nes ten žmonėms pa- 
gelba yra verkiančiai reikalin
ga. <? į f J!|I

JAPONAI MARINA ANG
LUS BELAISVIUS

Japonai
po vieną iš kiekvienų pen
kių paimtų nelaisvėn anglų, 
pastatytų į prievartos dar
bus ir blogai maitinamų, 
kaip pranešė Anglijos karo 
ministeris James Grigg, 
kalbėdamas seime.

Japonų radijas pranešė, 
kad jie jau leis amerikie
čiams belaisviams siuntinėti 
telegramas.

Bankietas 26-to
Lowellio Lietuvių Piliečių 

Kliubas yra daug kuomi pa
sitarnavęs visuomeniškiem rei
kalam, kaip savo patalpomis, 
taip ir aukomis, bet, kad tas 
patalpas palaikyt, kuriomis vi
si naudojasi, visos organizaci
jos turi geriausius patogumus, 
tai reikia ir pačiam kliubui tu
rėti įplaukų, kad užlaikyti tas 
patalpas, be kurių būtų labai 
sunku vietinėms organizaci
joms pasilaikyti.

Todėl, kliubas rengia šaunų 
bankietą lapkričio 26 dieną, 
pradžia bus 3 vai. po pietų, 
savoje patalpoje : 338 Central 
St., Lowell.

Kliubas prašo ir daug tiki
si gražios paramos nuo 
visuomenės.

Bankietas buš geras 
kad niekam netrūks
paršų kepsnių ir kitokių gar
dėsių už vieną dolerį ypatai. 
Bus ir išsigerti — pagal žmo
gaus norą.

J. M. Karsonas.

Kur šimutis laka, ten 
Grigaitis loja.

Prakeikė, kaip Jurgelio
nis advokatūrą ir visas sa
vo karjeras.

Laučka Bajorą pažino ir 
į veseilią pavadino.

Dvokia, kaip šveicariškas 
sūris Grigaičiui.

Atsiliepia, kaip špyga 
Michelsonui.

Judošiškas, kaip Bago- 
čiaus bučkis ^Šimučiui.

Nusmukęs nuo koto — 
kaip menševikas.

Kvepia, kaip Hitleriui 
Stalino pypkė.

RANKOVIŲ ĮDOREJAI 
Rankovių Siuvėjai. 

Patyrę prie vyriškų drabužių.
Gera Alga. 36 Valandų Savaitė.

Nuolatinis darbas su viršlaikiais. Kreipkitės 
Pirmadienio ryte. HOWARD CLOTHES, 

160 Jay Street, Brooklyn.
Klauskite Mr. Greenwald, 6-tos lubos.

(272)

Kai kada ir kirvis patai
kys į akmenį.

Saldų nuryja, kartų iš- 
spjauja.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Specialis susirinkimas Am. Liet. 

Piliečių Kl. įvyks pirmadienį, lapkr. 
20, 8 v. v. 376 Broadway. Visi na
riai ir šiaip susiinteresavę Kliubu 
prašomi dalyvauti, yra svarbių rei
kalų. — M. Kazlauskas, rašt.

(271-272)

PAKUOTOJAI
Pastovūs Darbai 

40 Valandų Savaitė 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Kreipkitės
H. J. COMPA

218 E. 23rd St. (2-ros Lubos)
(274)

MECHANIKAS
ar

PAGELBININKAS
Su įrankiais.

Kreipkitės
409 E. 94TH ST., N.Y.C.

(274)

STIKLO LIEJIKAI
Darbas prie Optiškų ir Prizme Stiklų. 

Nuolatinis darbas.
228 E. 45TH ST.
(15-TOS LUBOS)

MURRAY HILL 2-0590
(274)

VYRAI-BERNIUKAI
DARBAS VIDUI

Gera Alga.

Geros Darbo Sąlygos.

KREIPKITĖS

■ id

jttj
te i

P

fc. .*

Užsimoja ir kerta teisin
gai, kaip Bimba.

Prof. Krienas

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu reikalą su Romusiu Sarka, 
paeinančiu iš Degenių kaimo, Pan
dėlio valse. Kiek žinau, 1929 m. 
dirbęs Detroite, Fordo dirbtuvėse. 
Jį patį, arba kas žino, širdingai 
prašau rašyti šiuo antrašu: V. Ru- 
žela, 127 Machar Avenue, Port 
Arthur, Ont., Canada. (270-275)

Sunshine Laundry
29 E. 30TH STREET

BAYONNE, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(277)

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovanų savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už-

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

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

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

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

Lapkričio 4 d. mirė drg. 
Jassie Krischus, žmona Petro 
Krischus. Ji buvo nuolatinė 
dienraščio Laisvės skaitytoja ir 
darbininkiškų parengimų rė
mėja. Pastaruoju laiku jau 
mažai dalyvavo, gal kenkė 
sveikata ir darbo sąlygos. Mi-' 
re Hartfordo ligoninėj.

Velionė ilgą laiką nesveika- 
vo, o pastaruoju laiku ir sun
kiai sirgo. Mėnesis laiko sirgo, 
jau net žmones nepažino, tu
rėjo didelį karštį, bet vėliau 
kiek pasitaisė. Buvo 48 metų 
amžiaus.

Paliko nuliūdime vyrą, jau
nus sūnų ir dukterį, seną mo
tinėlę ir daug giminių Ameri
koj, tris brolius ir sesutę Lie
tuvoje ir kitų giminių.

Laidojo lietuvis graboriūs iš 
New. Britain, buvo pašarvota 
koplyčioj, 247 Washington St. 
Palaidota į Cedar Hill kapines 
religiniai, lapkr. 7 d. Velionies 
karstą puošė daug ir gražių 
vainikų.

Palydėjus į kapus drg. P. 
Krischus visiems paačiavo ir 
užkvietė į kliubo svetainę, 227 
Lawrence St., kur gaspadinės 
M. Pilky ir V. Vasil suteikė 
skanaus maisto ir gėrimo.

Ilsėkis, drauge, Amerikos že
melėj, o likusiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Viena iš Palydėjusių.

Vardas

Antrašas

Miestas

rrimqanwnai

H.IJW

Penkta* puslapi*

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

TYPISTĖS 
IR 

MERGINOS
Įvairiem Ofiso Darbam 

ir failiavimam.
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA. 
NUOLAT.

Pokarinė proga. 
Linksmos darbo sąlygos.

WINTHROP PRODUCTS, 
INC.

350 HUDSON ST., N. Y C. 
______________________________ (274)

VYNIUOTOJOS 
Pastovūs Darbai 

40 Valandų Savaitė
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Kreipkitės
H. J. COMPA

218 E. 23rd St. (2-ros lubos)
(274)

OFISŲ DARBININKAI
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais. mokytis 

Operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKES
Mokyts I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS 

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠUJE SUMINĖTI DARBAI YRA PIE
NAM AR DALIAI LAIKO DARBININKAM

156

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR, 
WILLIAM ST., N. Y. C.

(278)

LIETUVE MOTERIS nori pasitikimi, aume* 
nj namų valymui. Puikios aplinkybės. Gera 
Alga. Kreipkitės tarpe 7 ir 8 vai. vak., 354 
Ocean Ave., Brooklyn, Apt. 34. Važiuokite 

B.M.T. traukiniu iki Parkside Ave.

MERGINOS--MOTERYS
Daliai Laiko—Pilnam Laikui. Darbai Paty
rusioms ir Nepatyrusioms Kafeterijoj ir Vir

tuvėje. Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Pakilimai. Valgiai ir Uniformos. 

Apmokamos Vakacijos.

SLATER SYSTEM, INC.
Industrial Cafeteria 

2503 Lombard Street, Philadelphia, Pa.
_____________________________________ (272)

NAMŲ DARBININKĖ 
PAPRASTAS VIRIMAS. NUOSAVAS KAM

BARYS IR MAUDYNĖ. $150.
CLOVERDALE 8-1312 

________________________________(273)

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių
PATYRIMO NEREIKIA 

37^2 VALANDŲ 
VIRŠLAIKIAI. 

Nuolat. Dabar ir po karo. 
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C.

(273)VYRAI
Patyrimas’ Nereikalingas. 

Dirbti prie metalo. Daug viršlaikių. 
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

5c subvės fėras j Queens. 6th—8th Avė., 
išlipkite ant Ely Ave. Stoties, pirma stotis 

Queens.
SANITARY DASH CO.
11TII ST. IR 44TH ROAD 

LONG ISLAND CITY.
(277)

Klausyk, Mateušai!
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- 

žmonių apie Deksnio Galingą Mostį.

MERGINOS
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Švarus Darbas. Nuolat.
$31.20 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas Nereikalingas.
CHISHOLM PRINTING CO.

409 PEARL ST., 
N. Y. C.

nuo skirtingų
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 Prisiega.

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 pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir 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 iŠ skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime 
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį 
ateina kasdieną.

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

rimų 
Tu

ir

ir Vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

tūkstančius laiškų iš skir- 
tokių laiškų vis daugiau

M

DEKEN’S OINTMENT

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. — $1.00, 4-Oz. -*• $2.00,16-oz. — $5.00.
PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet Visada reikalaukite 

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: .„į _______________ ____________________

Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

Pinigų nešiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasitĮsk mtims šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
Mostią .... . 1-ož........  75c
Mostis ...... 2-oz........  $1.00
Mostis ..... 4-oz......... $2.00
Mostis ...... 16-ož....... $5.00

primokėt kelis centus už
.....Deksnio Galinga
.....Deksnio Galinga 
.....Deksnio Galinga 
.....Deksnio Galinga

Vardas ir pavarde ........................
Gatvė ir numeris ..... ........... .........
Miestas .............  Valstija ....... ..........................

DEKEN’S OINTMENT CO. d. box gbū, Newark i, n. j.

Fabriko Darbininkai
Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas. 

$33—$40. POKARINIS.
Atlantic Rubber Mfg. Co.

14-23 122nd St.
College Point, L. I.

(273)

REIKIA SUPERINTENDENT
2 GRĄŽOS DIDELI KAMBARIAI. ANT PIR 
MŲ LUBŲ, 16 ŠEIMŲ NAMAS. GERA AL

GA. VYRAS GALĖTŲ DIRBTI KITUR.
ESPLANADE 7-5974. RYTAIS AR 

VAKARAIS.
(273)

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KŪTEI!
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(276)

LYDYTOJAI. NAKTIM 
MATERIALĄ! KRAUSTYTOJAI 

PATlKRINtOJAI 
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ. IŠ LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALĮ PRIE 

VAMZbŽlŲ FRONTUI 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės USES, Irvington, N. J. arba 
General Mechanics Co., Inc. 

120 South 20th St., Irvington, N. J.
(275)

PAPRASTI DARBININKAI
Kariniai darbai

Pokarinės progos
54 valandų Savaite $42

Kreipkitės į
CITY TANK CORP.

53-09 97 PLACE, 
CORONA, L. I.

TELEFONAS NEWTOWN 9-9800
(278)

________ , _______________________ (272)

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA $21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.
THE CRESCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
_____________ ’ (273)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI IR ABEL- 
NAM DARBUI VYRAI 

PASTOVŪS DARBAI 
Proga Pakilimams.

INTERNATIONAL 
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP

1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y. 
8th Ave. subve (High St. Stotis).

________________ (272)

MECHANIKAI, 
LYDYTTOJAI 

PAPRASTI 
DARBININKAI

Patraukiančios algos 
Pokarinė ateitis. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
Kreipkite*

Bergen Iron & 
Engineering Co.
State Highway 17, 

________ Carlstadt, N. J. (272)

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN 

kariniam darbui
POKARINĖS PROGOS 

REIKALINGAS ATUEKAMUMO 
PALIODIJIMAS.
KREIPKITĖS I

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY 

CO.
CENTRAL AVENUE

EAST RUTHERFORD, N. J.
Mi)

>aMi
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siekia arti tūkstanti-

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

NewYorko^ė0zfe?lni(K
Jie Sveikino Lietuvą 

Su Šimtine
I

William ir Veronika Skuo
džiai buvo pirmutiniai dienraš
čio Laisvės koncerto svečiai, 
kurie, paskelbus rinkliavą Lie
tuvos žmonių paramai, paklojo 
kiekvienas po penkdešimtę, per 
abu šimtinę. Tai buvo gera 
pradžia. Visa rinkliava, su pri- 
davusiais 
koncerto, 
nes.

Yra ir daugiau davusių gana 
stambių aukų. Visa ilga atskai
ta tilps Laisvėje už dienos ki
tos.

Skuodžiai yra seni Laisvės 
skaitytojai. Nors jie gyvena ir 
biznį turi nuo lietuvių centro 
atitolusioj sekc. — 564 Wythe 
Ave., — tačiau su lietuvių ju
dėjimu palaiko artimus ryšius. 
Lietuvių tautos svarbiausius 
reikalus seka ir gerai pažįsta iš 
skaitymo savo spaudos 
sniai paremia Lietuvos

\ NEWYORKIECIAl SVEIKINO IŠKILMIN
GUS PAŽADĖJIMUS DIDŽIĮJJU TALKI
NINKU VIENINGUMO KARE IR TAIKOJE

Jonas Matulevičius, 5 
amžiaus, 45 Aberdeen 
Brooklyne, mirė lapkr. 15 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
graboriaus M. Bieliausko kop
lyčioje, 660 Grand St. Laido
tuvės įvyks lapkr. 18 d., 10 
vai. ryto—šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko 
našlę Wanda, sūnų 
ris tarnauja Dėdės 
mijoj, brolį Vincą 
Oną Švedienę. Taipgi ir toli-i 
mesnių giminių.

Laidotuvių pareigomis rūpi-. 
naši M. Bieliausko-Ballas lai-1 
dotuvių įstaiga

Dvidešimt tūkstančių new- 
yorkiečių pereito ketvirtadie
nio vakarą, Garden e, turėjo 
progą būti liudininkais svar
bios istorinės krypties. Jie gir
dėjo pareiškimus Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos aukštų pa
reigūnų. Tuose pareiškimuose 
aiškiai, stipriai pasisakyta, jog 
tų visų vyriausybių tikslas yra 
dirbti ne tik laimėjimui karo, 
nors tas šiandien tebėra pir
miausiu siekiu. Visų tikslas yra 
laimėti ir išlaikyti taiką ir 
glaudžiausia kooperuoti atsta
tyme pasaulio po karo.

Trijų Kraštų Atstovai 
Kalbėjo Mitinge

Mitingo vyriausiais kalbėto
jais buvo veikiantysis Jungti
nių Valstijų sekretorius (mi
nistras) Edward R. Stettinius, 
Sovietų Sąjungos ambasado
rius Andrei A. Gromyko, An
glijos ambasadorius Earl of 
Halifax.

Žymūs Sveikintojai
Sveikinimus atsiuntė prezi

dentas Rooseveltas, vyriausias 
talkininkų kariškų jėgų ko- 
mandierius Dwight D. Eisen
hower, karo sekretorius Henry 

Stimson, gen. Sir Henry

Apdovanojo Lietuvos 
Žmones

Nauja* romantiškas muzikalia veikalas . . . 
iš laikų tik prieš Pirmąjį Pasaulinį Karų, 
kuomet smagioji Broadway buvo pati sma
giausia. Tai yra žavėtina ir maloni istori
ja didžiausio Amerikoje jausmingų dainų 
kompozitoriaus.

DICK JUNK
HAYMES HAVER

MONTY WOOLLEY

“Irish Eyes Are Smiling
(TECHNI-SPALVOMIS)

♦ IR DAR PUIKIAUSIAS MIESTE 
VAIDINIMAS SCENOJ su

RAY BOLGER ♦ GRACIE BARRIE 
WALTER NILSSON, CARR BROTHERS.

JIMMY SHERIDAN. GAE EOSTER. 
ROXYETTES. ROXY SIMFONIJOS 

ORKESTRAS.
DCW V 7th Avenue 
IyL/A I ir 50th St., N. Y.

nuliūdime
Joną, ku-1 Maitland Wilson, lt. gen. Ja- 
Samo ai"jcob l. Devers, feld-maršalas 

ii seseijĮ jan c}irįstian Smuts, Meksikos 
1 prezidentas Manuel Avila Ca- 

_ . Į macho, Mrs. Winston Chur- 
, vice-prezidentas Henry 
Wallace, iždo sekretorius 

į Henry Morgenthau, Jr., žem
dirbystės sekretorius Claude 
Ą. Wickard, muzikas Serge 
Koussevitzky, CIO preziden
tas Philip Murray, AFL pre
zidentas William Green, Gelž- 
keliečių Brolijų prez. A. F. 
Whitney.

Kiti Žymūs Kalbėtojai
Be minėtųjų trijų, asmeniš

kai sveikino mitingą Corliss 
Lamont, American - Soviet 
Friendship Tarybos pirminin
kas; Joseph E. Davies, buvęs 
J. V. ambasadorius Sovietui

MATYK naujausius sensacingus žinių judžius Embassy!
L 1-sios fllmoH —- Matyk tikrą mūšj ir J. V. Laivyno pergalę prieš 

3 Japonų laivynus Filipinuose!
Matyk J. V. karlnj laivą “Princeton” narsioje kovoje pirm 
nuskęstant!
Matyk
Matyk
Matyk
Matyk
ir dar

Prez. Rooseveltų sugrjžtant j sostinę!
talkininkų ofensyvą Holandijoj!
Broadway Scenas ir U.S.O.
“This Is Ameica”—kad žmonės galėtų gyventi! 
žinių judžiai iš viso pasaulio karo frontų!

PUIKIAUSI JUDŽIAI MIESTE.
NEWSREEL THEATRE
BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Sujaudinanti amerikinė meilės istorija, gausinga smagiu jumoru ir 
galingais jausmais. Tai giliai jaučiamas ir ilgam atmenamas judis.

GREER GARSON • WALTER PIDGEON
Metro-Goldwyn-Mayer’s

“Mrs. Parkington”
EDWARD ARNOLD* AGNES MOOREHEAD * CECIL KELLAWAY 
SCENOJE: “AMERICAN RHAPSODY” su mylimąja G. Gershwin’o 
muzika. Pagamintas Leonidoff’o, su Glee Club, Rockettes, Baleto 
Grupe ir Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Erno Rapėe.

5-ta Didžioji Savaite! Artkino su Pasididžiavimu Perstatoj
WANDOS WASILEWSKOS

“THE RAINBOW”
Paremtą ant Stalino Dovaną Gavusios Apysakos.

Žymiausias judis iš visų, kilusių iš šio karo.
“Pulkus ... tikras judamųjų paveikslų pasižymėjimas ... 
negalima po praleisti.”—Howard Barnes, Herald Tribune.
Šauniausia pagaminta ... baisus realizmas ... galinga.—N. Y. Times.

EXTRA: Išimtinai! “RllSU TautiniS ChOTOS”
Ir: "57,000 Nacių Maskvoje”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas Šeštadieni.STANLEY THEATRE 7th Avė. tarp 41-42 Sts. 
WI—7-9686.

Jh.__A- —

Sąjungai; kapitonas William 
Gower iš J. V. Orlaivyno, ku
ris bombardavo Vokietiją iš 
Sovietų Sąjungos orlaivyno 
•bazės; Mary McLeod Bethune, 
Negrių Moterų Nacijonalės Ta
rybos prezidentė, Albert J. 
Fitzgerald, Elektristų, Radijo 
ir Mašinistų Unijos, CIO, pre
zidentas; Henry J. Kaiser, 
stambiausias laivų budavoto- 
jas.

Įdomias jų kalbas-sveikini- 
mus nėra galimybės pakartoti 
šiuo tarpu, tačiau su laiku jie 
ras vietą mūsų laikraščio pus
lapiuose ir skaitytojų mintyje 
ir atmintyje.

žavią ir reikšmingą meno 
programą davė orkestrą, vado
vybėje Leopold Stokowskio, 
Metropolitan Operos solistė 
Jarmila Novotna, Liaudies 
Philharmoniškas Choras ir 
dramos grupė, vadovybėje Roy 
Harris.

Nepripažįstantis drėgmės net 
lietuje (kuris švaistėsi veik vi
są vakarą) entuziazmas mitin
ge tankiai pavirsdavo beveik į 
audrą reiškiant pritarimą kal
bėtojams. Visų kąlbos buvo 
aiškios, nepaliekančios abejo
nių, jog mūsų visas kraštas, 
visų luomų žmonės gali turėti 
tik naudos iš draugingumo su 
Sovietais.

Nepaprasta Gimdymo 
Operacija 
t

Kingston Ave. ligoninėje, 
Brookly’ne, pereitą ketvirtadie
nį padaryta nepaprasta opera
cija, kokios, menama, iki šiol 
nebuvę žinoma medikališkoj 
istorijoj. Paralyžiuotą moterį 
jie išėmė iš geležinių “plau
čių,” padarė operaciją, išėmė 
sveiką kūdikį.

Operacija ėmė tik 27 minu
tes, apie pusę paprastai suvar
tojamo laiko. Prie operacijos 
buvo trys specialistai daktarai, 
vienas, apmarinamųjų gasų 
specialistas, net iš Washingto- 
no.

Nepaprastų priemonių rei
kėjo dėl to, kad motina, Mrs. 
Eileen Bowen, buvo ištikta 
vaikų paralyžiaus pereito rug
pjūčio 26-tą, būdama nėščia. 
Nuo to laiko ji buvo geleži
niuose “plaučiuose.” Buvo nu
statyta, kad išėmimas nors va
landžiukei reikštų mirtį. Ir lei
dimas gimdyti be operacijos 
reikštų mirtį. Tad reikėjo taip 
sutaisyti apmarinimo dujas, 
kad ji galėtų jomis kvėpuoti, 
būtų apmarinta, bet kad tos 
dujos neužmarintų kūdikio.

Menama, kad ligonė turinti 
progą išlikti gyva, jeigu nesu
sidarys kokių nepaprastų kom
plikacijų. Dukrelė trijų ir pu
sės svarų padėta inkubatorium 
Esanti visiškai normali, apart 
to, kad smulkesnė-mažesnė už 
didžiumą naujagimių.

Septintajam Siuntiniui dova
nų Lietuvos žmonėms paskiau
siu laiku aukojo:

Brooklyn© Liet. Moterų Kl. 
(per O. Depsienę) $5. (Vardai 
tilpo korespondencijoj).

Mr. X, Brooklyn, N. Y. $13.
Ona Cibulskienė surinko ant 

blankos. Aukojo: Ona Cibuls
kienė, $5. Olga Wilchn, $2. Po 
$1 : Helen Muzika, Frank 
Krunglis, Mary Pauža. Viso 
$10.

A. Verkutis, Woodhaven, N. 
Y. pridavė: A. Verkutis, $10. 
Leon Palas, $5. Viso $15.

M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, 
N. Y., $20 (Virbaliu išlaisvi
nimo proga).

Priduota Helen Zablackie- 
nės, $25.

Wm. Skodis surinko ant 
blankos (LDS 46 kp.) : Wil
liam Skodis, $10. Po $1 : John 
Vicik, M. O. Po 75c: F. Pei
lis, Didka. Po 50c: J. Zizas, 
Monica Kuezek, B. Makutė- 
nas, Peter Kazakevičius, Jack 
Mogileff, M. Kessel. Po 25c: 
V. Ambrose, Anna Kazake
vich, K. Majauskas, J. Paukš
tasis, Ch. Anuškis, Mary Ne- 
chill, F. Jasmantas, Mary Pa- 
ketienė, A. Kushlis. Viso 
$19.25.

Po $10: A. Tarvydas, Jonas 
Stokes, Stanley Wort.

Po $5: Kazys Viltrakis, Ch. 
Meškėnas, V. Rudaitis, T. Lau
čius.

Po $3: Kazys Degutis 
(Chas. Up-to-Date) ; P. Kuntz, 
J. Ruseckas.

Grigalius Belinis, $2.50.
Po $2 : Tillie Urbaitis, B. Ba- 

leišis, Sprainių šeima, B. Shla
ves.

Po $1: Geo. Navickas, R. 
židžiūnas, P. Poškaitis.

čia įeina tik brooklyniečių 
ar ant Brooklyn© Komiteto 
blankų surinktos aukos, kurios 
dar nebuvo skelbtos korespon
dencijose. Laisvės koncerte su
rinktos ir tuojau po koncerto 
priduotos ton sąskaitoti aukos 
bus skelbiamos atskirai.

Brooklyn© Komiteto finan
sų sekretorė dabar yra K. Ru- 
šinskienė. Ją galima
kas penktadienio vakarą, Aido 
Choro pamokose, Laisvės salėj.

Brooklyno Kom.

matyti

“Special delivery” siuntinių 
(iki dviejų svarų) Kanadon 
kainos pakeliama nuo buvusių 
10 iki 13 centų, kaip kad da
bar yra Jungtinėse Valstijose. 
Sunkesnių siuntinių “special 
delivery” kainos pasilieka po 
senovei, 20c iki 10 svarų ir 25c 
virš 10 sv.

0

Svarbu Kainy Sargyba 
Ir Ant Degtinės

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Mėgstantiems stikliuką kitą 
įsigerti bus smagu žinoti, jog 
Kainų Administracija gina ir 
jų reikalus. Isid. Fried, kalti
namas vadovybėje degtinės 
juodojo turgaus, nuteistas 18 
mėnesių kalėti ir pasimokėti 
$56,000 piniginės baudos.

Nors degtinė nėra gyvybinės 
svarbos produktas, tačiau jos 
kainas išlaikyti po lubomis ly
giai svarbu, kaip išlaikyti duo
nos 'kainas. Kadangi, jeigu lei
stų iškalti degtinę į palubes, 
vertybės prarastų balansą. 
Grūdai, cukrus ir daug ko kito 
slaptais keliais nueitų į šmu- 
geliškas bravarnes. Ir visko ki
to kainos kiltų.

jį. ,i į i

a e

282 UNION AVE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

0

SHOP AT LIPTON’S

su New 
Council, 
atsisakė

Vaikai grįžo iš mo- 
Busas artinęsis prie

kontraktą 
Hotel Trades 
Darbininkai

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

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

wMKAmM*
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šeštadienis, Lapkričio 18, 1944

Teatro “Prieš Srovę” 
Belaukiant

Prie veikalo “Prieš Srovę” 
perstatymo buvo pradėta reng
tis jau praeitą pavasarį. Bet 
kadangi veikalas yra didelis, 
sunkus ir reikalauja daug ir 
gerų teatrališkų spėkų, tai tos 
spėkos suspėjo galutinai susi
kristalizuoti tik šiam rudeniui. 
Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
Labor Lyceum salėje, 3:30 vai. 
po pietų, įvyks to veikalo vai
dinimas.

Vaidins vadovaujančiose ro
lėse: Jonas Valentis, J. Kačer- 
gis, A. Rainienė, V. Bunkienė, 
K. Balčiūnas, V. Paukštys, J. 
Juška, J. Lazauskas, J. Jud- 
žentas, V. Degutis ir kiti Liau
dies Teatro nariai. Jiems pa
ramą teiks visas Aido Choras, 
kuris dainuos ir giedos kun. 
A. Strazdelio parašytas dainas 
ir giesmes veikalą perstatant.

būdinga dar ve kas 
Kadangi didžiuma 

Teatro narių užimti 
savo rolių ii- jų vai- 
visas pelnas, gautas

tai, pasiūlė nusipirkti iš anks
to brangiausią tikietą ir pada
vė $10. Brangiausias tik i etas 
yra tik $1.80 (įskaitant ir tak
sus), tai $8.20 *jam buvo grą
žinta. Charlis pažiūrėjo į ti- 
kieto pardavėją ir sako:

—Kam tu man grąžini? Jei 
aš negaliu bent su $10 prisi
dėti jūsų gražių pastangų įver
tinimui ir Lietuvos žmonių pa
ramai, tai koks iš manęs bū
tų lietuvis?

Aišku, jo vardas bus tarpe 
sveikintojų, ant programos.

Tai gražus pavyzdis, kurį 
verta pasekti ir kitiems: Pir
miausiai reikia įsigyti tikietus 
iš anksto ir prisidėti su dau
giau ar mažiau prie pasveiki
nimo. Teatrininkas.

Berniukas Nušautas 
Važiuojant Busit

Tačiau 
paminėti: 
Liaudies 
išmokimu 
dinimu, o
nuo vaidinimo, skiriamas Lie
tuvos žmonių paramai, tai bu
vo kreiptasi į Liet. Pagalbos 
Teikimo Komitetą prašant tal
kos vesti kai kuriuos techniš
kus reikalus. Komitetas sutiko. 
Kad padidinti įplaukas, LPTK 
pasimojo surinkti kiek galima 
pasveikinimų Lietuvai. Auko
jusių po didesnes sumas var
dai bus patalpinti programoje.

Čia norisi paminėti vieną ti
pišką Lietuvos žmonių sveikin
toją per “Prieš Srovę” progra
mą. Tai Charles Larkey (La- 
kickas). Jis, sužinojęs apie

Kai Kam Teko Palaukti 
Vakarienės

Susirinkę į Ambassador vieš
butį vakarieniauti pereito ket
virtadienio vakarą ponai lau
kė, laukė vakarienės ir kitų 
patarnavimų. Ir kai kurie ne
sulaukę išėjo. Priežastis: vieš
bučio savininkai atsisakę at
naujinti 
York 
AFL.
pradėti darbą.

Pertrauka įvyko tarp 6:30 
ir 8:40 vakaro. Darbas iš nau
jo prasidėjo tik tada, kada sa
vininkai sutiko pradėti dery
bas su unija.

Mario Sapienza, 16 metų, 
tapo nušautas buse, kursuojan
čiame tarp Flushing-Jamaica 
ir West Farms, Bronxe. Jį nu
šovė kitas apie tokio pat am
žiaus beminkąs, norėdamas 
pasirodyti, kad jo revolveris 
tikras-geras. Išsigandęs savo 
akto šovėjas pabėgo.

Nušautasis buvo mokinys 
Newton High mokyklos, 
Queens, 
kyklos.
Boston Post Road ir East Tre
mont Ave. Buse buvę apie 50 
žmonių tuo laiku. Vienas ber
niukas išsitraukęs iš kišeniaus 
revolverį ir parodęs kitiems 
vaikams. Vaikai netikėję, kad 
tikras. Savininkas išsiėmęs iš 
kišeniaus kulką, įdėjęs revol
veriu. Taikydamas į vieną ber
niuką paspaudęs gaiduką. Re
volveris neiššovė. Paskiau tai
kęs į kitą — neiššovė. Taikant 
į trečią, revolveris šovė ir tai
kytasis krito ant vietos.

Šovėju, sakoma, buvo An
thony Vatter, gyvenąs 69-34 
64th St., Glendale, mokinys 
Woodrow Wilson High mo
kykloje.
Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTCNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO 

2374 E. 17th St.. Brooklyn.
DEWEY 2-0240.
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininka*

411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
0-

Lietuviu Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

| ■ffiJS* RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTESE
J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

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

BROOKLYN

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

HowTo £4 A

$19.95 
aukštyn

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriška* 
Žiedas

$19.95 
aukštyn

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

birthstone
Žiedai $g,95
Ir aukityn

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2178.

LIPTON

U

THOSE
LOVE!

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS.




