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Verkia Motinu, Bet Velnią
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Nebetoli.
Lankėsi Svečias.
Gildijos Konvencija.
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Draugas rašo (birž. 16) :
Arkivyskupas Stritch “pa

darė rimtų perspėjimų. Jei 
būsią leista svetimoms, iš už
sienių atvežtoms idėjoms čia 
prigyti, mes patys neteksime 
laisvės, dėl kurios kariauja-

Tikra tiesa. Pavojingiausia 
tų svetimi] idėjų yra fašiz

mas.
Kunigas Prunskis turėtų pa

klausyti arkivyskupo patari
mo ir liautis šinkavoti lietu
viams fašistines-hitlerines idė
jas. Jos pavojingos, jos sve
timos, jos yra velnio iškeptos.

Jųjų šinkoriai turės kraus
tytis pragaran, kai ten lėks 
Hitleris su Mussoliniu. Gaila 
būtų, jeigu ten atsidurtų nors 
vienas lietuvis.

Prunskis eina labai slidžiu 
keliu.

Mūsų kaiminkos Amerikos 
redaktorius ponas Laučka nu
sprendė išlieti porą gailių aša
rų už lietuviškas motinas. Į 
d. Mizarą ir mane jisai gvoltu 
šaukia:

“Nejau jie užmiršo savo 
motinas, kurios juos išmokė 
lietuviškai, kurios jiems sakė 
lietuviškas pasakas.”

Tame ir dalykas: Mes ne- 
pamiršome savo gerųjų, myli
mųjų motinų. Už tai mes pa
dedame Lietuvos žmonėms pa- 
siliuosuoti iš nacių vergijos, vi
sais būdais remdami Jungtinių 
Tautų karo pastangas.

bet nacių, kad 
Lietuvos

Bet tuomi negali pasigirti 
p. Laučka. Jis darbuojasi kaip 
tik atbulai. Jam gaila ne Lie
tuvos motinų, 
jie nebūtų iš 
ti.

Jis verkia 
akių. Jis verkia, bet 
mislija.

išmuš-

tik dėl

Štai kodėl: Ten pat jis pra
keikia Sovietų Sąjungą—pra
keikia už tai, kad jinai pri
glaudė ir šiandien globoja 
tūkstančius lietuvių savo kraš
to gilumoje. Laučka šaukia: 
Kam “juos išplėšė iš gimtosios 
gūštos. .. ?”

Laučkai, matyt, būtų buvę 
daug geriau, jeigu tie lietuviai 
būtų pasilikę Lietuvoje nacių 
vergijoje. Jam geriau būtų, 
kad šitie lietuviai arba vergiš
kai dirbtų Hitlerio karinei ma
šinai, arba, jeigu būtų, nepa
klausę, šiandien jau ilsėtųsi po 
juoda velėna savo “gimtojoje 
gūštoje.”

Laučkai gaila tėvų ir mo
tinų, kad jie dabar, Lietuvą 
išlaisvinus, sugrįš savo gimto- 
jon gūšton, — sugrįš gyvi, 
sveiki ir galės iš naujo pradėti 
gyventi ir dirbti sau, savo tau
tai ir visai žmonijai.

Tai štai ko vertos tos p. 
Laučkos gailiosios ašaros. Jos 
skystesnės už skysčiausį van
denėlį.

Nepamirškite, kad didysis 
metinis Laisvės piknikas jau

Brooklyne lankėsi chicagie- 
tis Walter Cook. Malonus 
žmogus. Sakė, chicagiečiai vi
si sveiki ir gerai darbuojasi.

Pasisvečiavęs drg. Cook čia 
kelias dienas sugrįžo pas sa
vuosius.

Walter, matyt, yra geras 
vilnietis. Sakė, gavo keletą do
lerių dienraščiui paramos.

4 dieną. Ant rytojaus bus 
šventa taipgi.

Ruoškitės dalyvauti. Pikni
kas įvyks Klaščiaus parke, 
Maspethe. Visi žinote tą vietą. 
Pasiekimui parko nereikia au
tomobilių : priveža Grand St. 
gatvekariai.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

VISUOTINAS ANGLIAKASIU STREIKAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------- ♦---------------------------------------------------------------------------------------- El ’ ______________________

Anglų Lakūnai Pavertė į 
Griuvėsius Nacių Creusot 
Karo Fabrikus Francijoj

Lietuvos Valstiečių 
Kova dėl Žemės

Naciai Grąžina Žemę Tik Saujelei Lietuvos Pardaviky 
Hitlerio Agentų; Valstiečiai Eina į Ginkluotą Kovą

Maskva.— S. Petronaitis 
perleido spaudai naujų ži
nių apie Lietuvos valstiečių 
kovą dėl savo .žemės, bū
tent:

1943 m. vūsario 18 d. hit
lerininkai išleido plačiai 
garsintą savo įsakymą apie 
“žemės nuosavybės teisių 
grąžinimą.” Šitokia apgaule 
jie tikėjosi patrauki lietu
vius valstiečius prie visuo
tinos mobilizacijos

Per tris mėnesius vokie
čių propaganda rėkavo apie 
“istorinę šio įsakymo reikš
mę”, iki, pagaliaus, ėmė jį 

Sovietai Sunaikino Šimtus 
Nacių Lėktuvų per Savaitę

--..London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog rusų 
bombanešiai vėl galingai 

svieto triuškino vokiečių lėktuvus 
velnią pa^įose jų aikštėse ir san

dėlius Brianske ir Karače- 
ve, į vakarus nuo Oriolo. 
Visi Sovietų lėktuvai sugrį
žo.

Praeitą savaitę sovietinės 
jėgos sunaikino daugiau 
kaip 276 naęžą lėktuvus, o 
savo neteko 94 lėktuvą,.

Per septynias paskutines 
savaites viso buvo sunai
kinta 3,595 vokiečią lėktu
vai.

Praeitą šeštadienį 50 na
cių lėktuvų skrido atakuot 
Volchovo, į pietų rytus nuo 
Leningrado. 16 priešų lėk
tuvų tapo nušauta žemyn, 
o kiti šalin nuvyti; Rusai 
neteko tik dviejų lėktuvų. 
Hitlerio lakūnai šiek tiek 
pažeidė geležinkelį ties Vol
chovo.

Sovietų bombos sukėlė 
daugelį gaisrų ir sprogimų 
tarp nacių lėktuvų ir san
dėlių ties Briansku ir Ka- 
račevu.

Raudonarmiečiai nugrūdo 
atgal kuopą vokiečių, da
riusių ataką ties Sumy, 90 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Charkovo.

Per susikirtimus įvairiuo
se fronto sektoriuose sek
madienį sovietiniai kovoto
jai užmušė kelis šimtus vo
kiečių.

Rusų lakūnai nuskandi
no dar vieną kareivinį na
cių laivą ir padegė vieną

I

Bostone Amerikos Laikraš
tininkų Gildija atlaikė konven
ciją. Kaip matytis, konvenci
joje vyravo pažangi dvasia. 
Konvencija pasisakė už rėmi
mą karo. Laikraštininkai už- 
gyrė CIO ir AFL pasižadėji
mą nestreikuoti karo metu. Jie 
nutarė kovoti prieš fašistinius 
nuodus spaudoje.

vykdyti. O tas vykdymas 
tai buvo rekordinis pasity
čiojimas iš Lietuvos valstie
čių. Per trijų mėnesių ty
rinėjimus ir tikrinimus, hit
lerininkai surado... 50 lietu
vių kaipo vertų gauti nuo
savybes teises. Tuo pačiu 
laiku jie suteikė nuosavy
bės teises keliem šimtam 
vokiečių dvarininkų, nese
niai atvykusių iš Vokieti
jos. Ta proga Berlyno ra
dijas iškilmingai paskelbė 
šitokį pranešimą:

“Generalis komisaras Lie- 
(Tąsa 5-me pus.)

žibalinį ir du transporti
nius jų laivus Barents Jū
roje.

Sovietinė artilerija pada
rė naciams dikčiai nuosto
lių Oriolo srityj ir, tarp 
kitko, sunaikino eilę priešų

Leningrado fronte rau
donarmiečiai nušlavė kuo
pų hitlerininkų ir sudaužė 
44 fortus bei aptvirtintus 
rūsius.

DU DALYKAI, KURIU 
ITALAI PAGEIDAUJA
Stockholm, šved. — At- 

keleiviai iš Italijos sako, 
kad jos žmonėms stokuoja 
trijų dalykų—maisto, mie
go ir vilties; taigi dabar 
italai labiausiai pageidau
ją vieno iš dviejų dalykų,— 
kad talkininkai įsiveržtų į 
Italiją arba padarytų at
skirą taiką su ja.

Detroito Riaušėse Nu
šauta 3 Negrai

Detroit, birž. 21.— Per 
baltųjų iššauktas riaušes 
prieš negrus Belle Isle 
Bridge ir kitur negrų gyve
namo] vieitoj, trys negrai 
tapo nušauti, du policinin
kai ir 150 kitų asmenų su
žeista ir 238 areštuota.

Ukrainos Partizanų Ataka
Prieš Nacius ant Gelžkelio

Maskva. — Ukrainą pa
triotai partizanai susprog
dino vieno geležinkelio bė
gius, sustabdė karinį vokie
čių traukinį ir užmušė 38 
hitlerininkus; sunaikino 46 
plokščius vagonus, 20 juose 
buvusių trokų, 80 motori
nių dviračių ir sudegino du 
vagonus su žibalo bakais.
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London. — Didieji anglų 
bombanešiai šeštadienį per
kūniškai sprogdino didžiuo
sius karinius Schneider fa
brikus Le Creusot’e, Fran
cijoj, 170 mylių į pietus 
nuo Paryžiaus. Orinės an
glą fotografijos rodo, kad 
tie fabrikai paversti į mil
žiniškas griūvėsią krūvas.

(Berlyn radijas pripaži
no, kad anglai padarė dide
lių nuostolių Le Creusot 
fabrikams ir sakė, jog ta
me mieste 180 žmonių už
mušta ir 7,500 likę be pas
togės. )

Schneider fabrikai dirbo 
didžiąsias kanuoles, garve
žius, šarvus ir kitus kari
nius reikmenis vokiečiams. 
Tie fabrikai užėmė 270 ak
rų ploto ir buvo vadinami 
“francūziškais Krupp fab
rikais.”

Po to, kai talkininkų 
bombos žymia dalim išdau
žė Esseno Kruppų ginklų ir 
amunicijos fabrikus, vaka
rinėje Vokietijoje, tai Le 
Creusot fabrikai pasidarė 
antra tiek svarbesni na
ciams.

700 Lietuvių Waterburio Piknike 
Sveikino Sovietus Dviejų Metų 

Sukaktyj Kovos prieš Nacius
Waterbury, Conn.— Čio- 

naitiniame piknike, kurį su
rengė Karinės Rusijai Pa
galbos Komitetas ir Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo vietinė kuopa sekmadie-

Pergalinga Milžiniško 
Talkininkų Konvojaus 

Kelionė j Angliją
London. — Kovo mėnesį 

vienu atveju plaukė milži
niškas skaičius talkininkų 
prekinių laivų į Angliją. 
Nacių submarinai per pen
kias dienas neatlaidžiai 
puolė šiuos talkininkų lai
vus, lydimus savų karinių 
laivif ir lėktuvlaivių.

Per mūšius talkininkai ti
krai nuskandino du priešų 
submarinus ir, turbūt, pa
siuntė dugnan dar tris.

97 procentai visų laivų su 
kariniais kroviniais laimin
gai atplaukė Anglijon, taigi 
žuvo tik trys procentai tų 
laivų. Tatai laikoma viena 
iš sėkmingiausių Anglijos- 
Amerikos laivų konvojų ke
lionių per Atlanto Vande
nyną.

Maskva.— Šį mėnesį So
vietai sunaikino jau 1,526 
nacių lėktuvus.

Dabar Creusot fabrikai 
buvo ardomi ir bombomis 
sveriančiomis po du iki ke- 
turią toną. O dvieją toną 
bomba išmuša 30 pėdą gi
lumo duobę ir suardo visą 
bloką miesto namą.

Lengvesnieji Anglijos 
bombanešiai atakavo vokie
čių naudojamus geležinke
lius, lėktuvų stovyklas, 
Mont Chain elektros dirby- 
klą ir nacių laivus Franci
jos srityje.

Iš visą tą žygią negrįžo 
tik trys anglą lėktuvai.

Tik silpnai teveikė prieš
lėktuvinės vokiečių kanuo- 
lės prieš anglų bombane
šius virš Le Creusot, o na
cių lėktuvai kovotojai be
veik nepasirodė ore.

Pernai spalių mėn. 90 
keturmotorinių Anglijos 
bombanbšių ardė Creusoto 
fabrikus. Tada anglų pa
darytus nuostolius naciai 
paskui atitaisė ir juo 
smarkiau varė pirmyn sa
vo karinius darbus. Bet da
bartiniu smūgiu anglai 
daugiau negu sunaikino 
atitaisymus.

n j, buvo priimta sekama re
zoliucija:

“M. Kalininui, Sovietų 
Sąjungos Pirmininkui.

Mes, 700 žmonių, susirin
kę lietuvių piknikai! pami
nėti antrųjų metų sukaktį 
nuo nacių įsiveržimo į So
vietų Sąjungą, šiandien bir
želio 20 d.. 1943 m., siunčia
me šilčiausius sveikinimus 
karžygiškai Raudonajai 
Armijai ir narsiems Sovie
tų Sąjungos žmonėms.

“Mes džiaugiamės kartu 
su visais drąsiais Sovietų 
žmonėmis, kad ir tūkstan
čiai lietuvių kovoja Raudo
nosios Armijos eilėse ir kad 
lietuvių partizanų būriai 
veda kovą prieš nacius už
imtosios Lietuvos gilumoje.

“Mes linkime jums grei
tai laimėti pergalę ir dary
sime visa, kas tik galima, 
kad greičiau būtų sumuš
tas bendrasis mūsų prie
šas.”

Piknike kalbėjo Genera- 
lio Sovietų Konsulato narys 
iš' New Yorko, Povilas Ro- 
tomskis; aldermanas John 
Kopcha, kaipo Waterbu
ry’o miesto majoro atsto
vas; Matas Šolomskas ir ki
ti, kurie bus paminėti se
kamose Laisvės laidose.

Rep.

Streikuoja Pusė Mi 
liono Mainierių

Angliakasių Unijos Vadai Pareiškė, kad Mainieriai Dirbs 
Valdžiai, bet Nešaukė Jų Darban

Washington, birž. 21. — sykių savininkams bjaurio- 
Nuo vidunakčio iš sekma- mis sąlygomis, kurias savi- 1 • • • • 1 • • 1 * v* * 1 * • — 1 — y T • •dienio į pirmadienį sustrei
kavo apie 540 tūkstančių 
angliakasių, " nepatenkinti, 
kad Karinių Darbų Taryba 
neskyrė jiem bent po vieną 
dolerį pridėt dienai.. Skai
čiuojama, jog streikas su
laikys apie dviejų milionų 
tonų anglies iškasimą per 
dieną..

Mainierių Unijos politi
kos komitetas nešaukė ang
liakasius darban, tačiaus 
pareiškė:

“Atsisakydami dirbt ka-

Gal Talkininkai Peri ni šią 
Šiaur. Afriką į Savo Rankas

11

generolo

reikalau- 
pavestas 
perorga- 

ir 
Jis

visus

Alžyras, birž. 21. — Tę
siasi vaidai tarp vyriausio 
francūzų komandieriaus 
generolo Giraud Šiaurinėje 
Afrikoje ir Kovojančiųjų 
Francūzų galvos, 
de Gaulle’o.

Gen. de Gaulle 
ja, kad jam būtų 
francūzų armijos 
nizavimas Šiaurinėje 
Vakarinėje Afrikoje, 
nori išravėt laukan 
tokius oficierius, kurie lin
kę į Vichy Francijos fašis
tų valdžios pusę arba yra 
palankūs Ašiai. Bet gene
rolas Giraud nesutinkąs 
urmu daryti tokią griežtą

Talkininkų Lakūnai 
Pleškina Italijos Sa

las ir Jų Pačią
Romos radijas pirmadie

nį pranešė, jog anglų-ame
rikiečių bombanešiai daug- 
meniškai atakavo Neapolį 
ir pietinės Italijos uostų 
miestus...

London, birž. 21.—Didieji 
Anglijos bombanešiai aud
ringai atakavo Messiną, 
didmiestį su uostu šiauri- 
niai-rytiniame salos Sicili
jos kampe, tik už poros my
lių. nuo pietinės Italijos. A- 
merikos lėktuvai bombar
davo Reggio Calabria ir 
San Giovanni uostų mies
tus, pietinėje Italijoje, ir 
įvairius karinius taikinius 
italų saloj Sicilijoj. Visi 
amerikiečių lėktuvai sugrį
žo.

Įvairiuose oro veiksmuo
se per dieną toje srityje tal
kininkai sunaikino 16 ašies 
lėktuvų, o savo neteko tik 
penkių lėktuvų.

1

ninkai siūlė per Karinių 
Darbų Tarybą, mes tvirti
name, jog kasyklų darbi
ninkai nori dirbti ir toliau 
anglį gaminti pačiai val
džiai pagal patvarkymus 
kasyklų globėjo (vidaus rei
kalų sekretoriaus H. Ickes, 
kuro administratoriaus) po 
to, kai valdžia perėmė ka
syklas į savo rankas.”

Pranešama, kad Mainie
rių Unijos vadai sutinka 
derėtis su kuro administra
torium Ickes, bet ne su Ka
rinių Darbų Taryba.

operaciją savo oficieriams.
Generolo de Gaulle drau

gai sako, kad jeigu Giraud 
nepatenkins jo reikalavimo, 
tai de Gaulle apleis Šiauri
nę Afriką ir persikels į 
Kovojančiųjų Francūzų 
kontroliuojamus plotus.
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London, birž. 21. — Ne- 
oficialiai pranešama, ‘ kad 
jeigu generolai Giraud ir, 
de Gaulle vis tęs kivirčus ir, 
nesueis į vienybę, tai gal 
Anglija ir Amerika perims 
tiesiog į savo rankas bend
rąją valdžią Siaurinėje 
Prancūzą Afrikoje.
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SMŪGIS JAPONAM
AUSTRALIJOS ORE

g’4

Australija, birž. 21. — 48 
Japonijos lėktuvai mėgino 
bombarduot Darwino mies
tą, Australijoj. Generolo 
MacArthuro amerikiečiai 
ir australai lakūnai nu
kirto žemyn 9 priešų lėktu
vus, o 13-ką kitų taip suža
lojo, kad reikia laikyt ir 
juos sunaikintais. Tuomet 
likučiai japonų lėktuvų 
spruko atkak Talkininkai 
neteko tik dviejų lėktuvų.

Ii

.1

11
ai

Nauji Sovietų Bombane
šiai Geriausi Pasaulyj . I 

m|

London, birž. 21.— Anglų 
dienraštis Daily Sketch ra
šo, jog naujieji vidutiniai 
Sovietų bombanešiai IL4 
yra greitesni ir smarkesni 
negu bet kurio kito krašto 
vidutiniai bombanešiai pa
saulyje. Teigiama, ,kad So
vietai leis anglams vlsapu< 
siškai išstudijuot šiuos rusų 
bombanešius..
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Du Metai Didvyriškos Kovos
Šiandien sueina lygiai du metai, kai 

hitlerinės gaujos pradėjo karą ir įsiver
žė Sovietų Sąjungom Joms sekėsi, jos 
ėjo pirmyn, kaip kokia baisi sąrančių 
audra. Sekėsi todėl, kad Sovietų kraš
tas buvo užpultas pasalomis. Sekėsi to
dėl, kad hitlerininkai buvo iš anksto ge
rai, apgalvotai tam žygiui pasiruošę. Se
kėsi ir todėl, kad jie jau turėjo prityri
mo grobime kitų kraštų: jie turėjo pa
vergę beveik visą Europą!

Viena pirmutinių aukų birželio 22 die
ną buvo mūsų gimtinis kraštas Tarybų 
Lietuva. Nuo to laiko jinai vaitoja po 
nacių letena parblokšta, sutrempta, su
kruvinta, kaip ir kiti nacių okupuoti 
sovietiniai kraštai. Tie kraštai miliži- 
niški. Jie apima pačias geriausias so
cialistinio krašto žemes. Juose prieš ka
rą gyveno apie 60 milijonų žmonių.

Bet nei Lietuvos, nei Baltgudijos, nei 
Latvijos, nei Estijos, nei Ukrainos žmo
nės nėra nugalėti: Jie kovoja! Vieni, 
patys jauniausi ir geriausi, randasi Rau
donosios Armijos eilėse; kiti—partizanų 
būriuose. Joks nacių teroras, joks ma
sinis žudymas ir naikinimas nepalaužia 
jų dvasios, nepriverčia priešą gerbti ir 
jo klausyti.

Subsidijos ir Kainos
Mūsų valdžia yra rimtai pasimojus 

numušti 
nąs. Tai 
vengimui 
kų. Kaip 
tos, taip 
aukštesnių algų, taip ilgai galės veistis 
ir veikti John Lewisai ir kenkti karo 
pastangoms.

Organizuoti darbininkai, kurie yra 
davę valdžiai pasižadėjimą nestreikuo
ti kol eis karas, reikalauja, kad kainos 
būt atmuštos atgal į 1942 metų gegužės 
15 dienos lygį. Rooseveltas tam prita
ria ir stengiasi tą padaryti.

Bet rimtai prieita išvados, kad tas 
bus galima padaryti tiktai keliu davimo 
subsidijų (finansinių pašalpų) Ameri
kos farmeriams ir kitiems maisto ga
mintojams. Pavyzdžiui, jeigu kainas nu
mažinti 10 ar 15 nuoš., arba net jeigu 
palaikyti tokiomis, kokios yra, tam tikrų 
maisto produktų gamintojai negali išsi
versti, negali apmokėti gamybos kaštų. 
Daugelis farmerių yra atsidūrę pana
šioje padėtyje. Todėl valdžia jiems sa
ko: Koks bus trūkumas, mes jį pa
dengsime, mes jums suteiksime finan
sinę pašalpą, bet jūsų produktų kainos 
turi būti numuštos tiek ir tiek nuošim
čių. Tos pašalpos turi ateiti iš valdžios 
iždo.

Bet šitam valdžios planui susidarė ga
linga opozicija. Į tą opoziciją įstojo be
veik visi republikonų partijos šulai. Prie 
jų, kaip ir visuomet panašiuose atsitiki
muose, kuomet eina klausimas prieš 
liaudies gerovę, prisideda reakciniai de
mokratai. Jie rėkia prieš subsidijas. Jie 
reikalauja, kad kainų kilimas būtų ne
varžomas.

Bet kaip tik tie patys sutvėrimai taip 
garsiai rėkia prieš darbininkų reikala
vimus algų pakėlimo. Kaip tik tie pa
tys elementai padarė suokalbį Kongrese 
ir pravarė tą Smith-Connally Bilių.

Taigi, aišku, kad jie nori šalyje sui
rutės. Jų tikslas pakenkti karo reika
lams.

įvairių maisto produktų kai- 
viepiptėlis teisingas kelias iš- 
darbininkų protestų ir strei- 
ilgai kaįnps kils ir bus au 
ilgai darbininkai reikalau

Kaip Lietuviai Kovoja Del 
Savo Tarybines Tėvynės

Lietuviškų Tautinių Rau
donosios Armijos Dalinių 
kovotojai, komandieriai ir 
politiniai vadovai mažiau 
kaip trejus metus tėra iš- 

uvę Tarybų Sąjungos pi
liečiais. Tik vienerius ne
pilnus metus jie išgyveno 
laisvoje Tarybų Lietuvoje, 
kol ji buvo užpulta Hitlerio 
gaujų. Bet koks didis tary
binis patriotizmas lietu
viuose ir koks gilus jų su
pratimas karinių prieder
mių! Šituos jausmus dar 
labiau užaštrina neapykan
ta priešui, su kuriuo lietu
viai turi senų sąskaitų. Mū
sų kariai dega troškimu at
siskaityti su hitlerininkais 
už sutrukdymą ramaus kū
rybinio darbo Tarybų Lie
tuvoje, už šimtų tūkstančių 
savo brolių ir seserų nužu
dymą, nukankinimą ir iš
vežimą į vokiečių katorgą, 
už paniekinimą, kurį ken
čia lietuvių tauta nuo fa
šistinių okupantų.

Štai dėl ko, palikę savo 
gimtąją šalį, lietuviai iš vi
sų Tarybų S-gos kampų su
sibūrė į savo tautinius dali
nius — su entuziazmu įsto
jo į Raudonąją Armiją. 
Štai dėlko jie su tokiu atsi
dėjimu ir atkaklumu ėmėsi 
mokytis karinių dalykų, o 
po to — taip drąsiai ir ryž
tingai išėjo į mūšį prieš ne
apkenčiamuosius 
nius nenaudėlius.

— Mes visi kovosime už 
didžiąją žmonijos laisvę, — 
pasakė mitinge jaunas ka
rys Bitaitis.

Drąsiai, pasileidęs atakon 
ir savo pavyzdžiu patrauk-

hitleri-

Iš vienos pusės, šitie du metai buvo 
neapsakomų kančių ir ašarų metai, iš ki
tos pusės—visoje žmonijoje negirdėtos 
drąsos negirdėto pasiaukojimo, nematy
to didvyriškumo. Kai ateityje bus rašo
ma istorija, šis pavergtųjų žmonių did
vyriškumas bus atžymėta auksinėmis 
raidėmis, kaipo įrodymas visiems am
žiams to didžiojo principo, kad, sykį pa
ragavus laisvės, liaudis verge nebebus.

Priešas šėlsta ir siunta. Kur nebe
vyksta atviras, nuožmus teroras, grie
biasi apgavystės ir pažadėjimų. Bet kai 
ir tas nepavyksta, vėl griebiasi dar 
žiauresnio teroro. Tai parodo pakarto
tini apgavingi nacių pažadai lietuviams 
ir pakartotinos teroro bangos prieš juos. 
Tik būkite geri, tik nurimkite, tik stoki
te į nacių armiją ir guldykite galvas už 
fašizmą, jie jums irgi bus geri, jie su
šauks jums jūsų seimą, jie net suteiks 
jums nepriklausomybę po savo šilta glo
ba—tik klausykite, pasiduokite, nusira
minkite. Bet lietuviai nei pasiduoda, nei 
nusiramina, nei stoja į plėšikų ginkluo
tas jėgas.

Tada teroras, nematytas, negirdėtas 
teroras. Žudymas žmonių, naikinimas 
kultūros židinių, griovimas mokslo įstai
gų, štai nacių paskutinis atsakymas lie
tuviams. O lietuvių paskutinis jiems at
sakymas: Mirtis priešui!

Dvieji metai baisiosios, kruvinosios su
kakties. Du metai kovos ir didvyrišku
mo!

Kai naciškų šarančių gaujos pradėjo 
veržtis Sovietų Sąjungon, mokyti -vyrai, 
aukštos asabos, ekspertai, diplomatai— 
aukšti ir žemi vadai ir vadukai — o jų 
buvo be galo daug—davė Sovietų armi
jai atsilaikyti tiktai keletą savaičių! Na
ciai laimės, kaip jie laimėjo Lenkijoj, 
Francijoj, Norvegijoj! Niekas jų nesu
laikys! Taip jie pranašavo.

’Raudonoji Armija atsilaikė daug, 
daug ilgiau... Šiandien pasaulis lengviau 
kvėpuoja, šiandien Jungtinių Tautų jė
gos nebęnugalimos. Tatai jau galima 
drąsiai sakyti. Šiandien tos jėgos pasi
ruošusios kirsti mirtinajam priešui mir
tiną smūgį—kirsti iš rytų—didvyriškoji

Argentinoj Fašistiniai Požymiai
Naujas pavojus Argentinos žmonėms. 

Naujieji valdonai nežada atsisakyti ga
lios. Jie ją pagrobė ir žada jos įsikibę 
laikytis. Taip rodo visi jų žygiai.

Rugsėjo 5 dieną turėjo įvykti naujo 
prezidento rinkimai. Žmonės laukė ir 
jiems ruošėsi. Jie buvo pasirengę iššluo
ti prezidentą Castillo. Bet karininkai 
Castillo nuvertė. Jie prezidentu pasky
rė gen. Ramirez. Liaudis manė, kad ji
nai rugsėjo mėnesį turės progą pasisa
kyti, ko ji nori. Bet naujasis preziden
tas arba uzurpatorius Ramirez pareiškė 
ir patvarkė, kad rugsėjo mėnesį jokių 
prezidentinių rinkimų nebus. Vadinasi, 
Ramirez paneigia šalies konstituciją.. Jis 
pasidaro diktatorium. Tai pirmas žygis

damas draugus, Bitaitis, iš 
automatinio ;'šautuvo sunai
kino keletą hitlerininkų ir 
savo paties krauju sutvirti
no savo priesaiką.

Automatininkas seržantas 
Astrauskas kautynėse buvo 
sunkiai sužeistas. Nugalė
damas didį skausmą, jis 
kreipėsi į draugus, šauk
damas: “Už tėvynę, už 
Staliną, už mūsų ateitį — 
pirmyn, draugai!” Jo žo
džių įkvėpti, kovotojai, ne
paisydami pragariškos 
priešo ugnies, prasiveržė 
pirmyn.

Nepaisydami mirties, pa-

prie įvedimo pilnas fašistinės diktatūros.
Tik vieno dalyko mes nesuprantame, 

būtent, kodėl kitos Pietų Amerikos res
publikos pasiskubino pripažinti Rąmi- 
rez režimą? Kodėl tą patį tuojau pada
rė Jungtinės Valstijos ir Anglija? Ne
jaugi tų kraštų vadai negalėjo palaukti 
ir išreikalauti iš Ramirez užtikrinimo, 
kad konstituciją nebus paneigta, kad fa
šistinė diktatūra nebus toleruojama, kad 
Argentinoj turi gyvuoti demokratija?

Gavęs demokratinių kraštų pripažini
mą, Ramirez jaučiasi labai galingu. Jis 
jaučiasi, kad jąm nebereikia skaitytis su 
Argentinos liaudies norais ir interesais-

Ar tuo keliu eidamas Ramirez toli nu
eis ir pasieks savo tikslą, tai kitas daly
kas. Argentinos demokratiški žmonės 
veikiausia suras būdus prašalinimui to
kio. režimo, kuris nesiskaito su jųjų inte
resais.

Pasąkiska Pinigų Suma, Bet 
Ji Reikalinga

Kongreso komisija siūlo, kad ateinan
čiais metais, kurie prasidės su liepęs 1 
diena, būtų išleista armijos reikalams 72 
bilionai dolerių. Tai tokia milžiniška 
suma, kurios paprasto žmogaus protas 
negali aprėpti.

Komisija sako, kad ateinanti metai 
bus sprendžiami karo metai ir kad Ame
rikos armijos veikla bus pasiekus aukš- 
čiąųsį laipsnį. Todėl ir išlaidos turės bū
ti aukščiausios. Komisija mano, kad kiti 
metai jau tiek daug nehereikalaus, tai 
yra, jau užteksią armijos reikalams 50 
bilijonų dolerių.

rodydami daugybę pavyz
džių asmeninio ir masinio 
heroiškumo, lietuviai kovo
tojai, komandieriai ir polit- 
vadovai su įnirtimu puola 
smarkiai sustiprintas fašis
tų pozicijas ir atmuša pa
dūkusius priešo kontr-puo- 
limus. Jiems tenka įveikti 
ne tik atkaklų hitlerininkų 
pasipriešinimą, kurie palei
džia prieš atakuojančius 
lietuviškus dalinius visą sa
vo technikos jėgą, įskaitant 
ir aviaciją. Gilūs pusnynai, 
priešo suardyti keliai, einą 
per užminuotus laukus, su
laikydavo transportą, ap
sunkindavo maisto ir šaud
menų pristatymą. Dažnai 
tekdavo ilgokai pabūti ne 
tik be karšto viralo, bet ir 
be duonos, tekdavo taupyti 
kiekvieną patrankos šovinį, 
kiekvieną kulkosvaidžio 
juostą. Per sunkią ir atka
klią kovą jie plėšte išplėš
davo kiekvieną metrą kelio. 
Bet visi šitie sunkumai ne
galėjo palaužti lietuvių ko
votojų dvasios.

— Kautynės buvo nepa
prastai žiaurios, bet mūsiš
kiai drąsiai žvelgė mirčiai’į 
akis ir veržėsi pirmyn. Vie
nas pačių narsiausiųjų bu
vo Juozas Jis ėjo vis pir
myn, patraukdamas paskui 
save kovotojus.

Žmonės nerimo, veržėsi į 
mūšį. Raudonarmietis Gri
cius, leitenantas Bublys, 
seržantas Jankelevičius ir 
daugelis kitų pirm laiko 
paliko ligonines, kad galėtų 
grįžti rikiuotėn ir dalyvau
ti atakoje. Sužeistieji ne
norėjo trauktis iš mūšio
lauko. Leitenantas Alek
sandravičius buvo dusyk 
sužeistas, bet atsisakė pa
sitraukti į užnugarį ir vie
nas pirmųjų prasiveržė į 
aukštumą, kurią po atkak
lių kautynių užėmė lietuvių 
daliniai. Sužeistasis leite
nantas Slavinas, kuris jau 
buvo vežamas ligoninėn, nuo 
vieškelio sugrįžo atgal į mū
šio vietą ir nukovė dar du 
vokiečius automatininkus. 
Jisai buvo evakuotas tik po 
to, kai gavo trečią žaizdą ir 
nebeteko sąmonės. Tokiu pat 
narsumu kautynėse pasižy
mėjo bataliono komandie-

Tarybines Lietuvos respublikos prezidentas, JUSTAS PA
LECKIS, sako kalbą Lietuviu Tautos Atstovų Suvažiavime, 
Maskvoje, ragindamas kiekvieną lietuvį vienytis ir kovoti už 
Lietuvos išląisvimmą.

riaus pavaduotojas Bielo- 
zarovas ir vyresnysis leite
nantas Meigelis.

Tarpe kovotojų buvo mer
gaičių - savanorių, tame 
skaičiuje Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos de
putatė M. Kutraitė, kuri ir 
po sužeidimo pasiliko ri
kiuotėje, kovotojos ir slau
gės Ivenskytė, Baitlerytė, 
Niaurienė, Intingaitė ir ki
tos. Ypačiai pasižymėjo 
jauna mergaitė - sanitarė, 
turinti seržanto laipsnį, S. 
Deninytė. Jinai po priešo 
ugnimi išnešė iš kautynių 
62 sužeistuosius, už ką bu
vo apdovanota Raudonosios 
žvaigždės ordinu.

Tarpe žuvusiųjų patriotų 
yra ir rinktinis lietuvių 
tautos sūnus, TSRS Aukš
čiausios Tarybos deputatas 
Stasys Petrulis. Sužeistas 
ginant gimtąją tarybų že
mę TSRS Aukščiausios Ta
rybos deputatas S. Pilipa
vičius.

Daugelis lietuvių karių 
pasižymėjo kautynėse, dau
gelis parodė narsumo ir su
manumo pavyzdžių.

Vyresnysis seržantas 
Špinas, prasiveržęs tolokai 
pirmyn, taiklia kulkosvai
džio ugnimi palaikė puo
lančius pėstininkus. Kai 
dviejų kaimyninių kulko
svaidžių valdytojai buvo iš
vesti iš rikiuotės, Špinas po 
priešo ugnimi išnešė visus 
tris kulkosvaidžius. Puikiai 
pasižymėjo kovotoja Elena 
Sergej evaitė. Taiklia ir 
naikinančia ugnimi ji pri
darė priešui didelių nuos
tolių. Net ir pasilikusi pati 
viena, ji vis dar tebeskynė 
hitlerininkus, o paskui pati 
pernešė savo kulkosvaidį į 
kitą poziciją.

Didelį kovotojų miklumą 
bei sumanumą parodė Pet
rovas ir Kilikevičius. Jų 
kulkosvaidį sugadino pataip 
kiusi minos skeveldra.Sykiu 
su atakuojančiais kovoto
jais įsiveržę į priešo apka
sus, jiedu pačiupo du vo
kiečių kulkosvaidžius, taip 
pat apgadintus. Čia pat, 
mūšio lauke, jiedu bema
tant juos išardė ir iš svei
kųjų dalių sustatė naują 
kulkosvaidį, iš kurio toliau 
naikino priešą.

Kautynėse pasižymėjo ir 
lietuviai artileristai. Būda
ma atviroje pozicijoje, ser
žanto R. Smilgos patranka 
sunaikino 5 priešo ugnies 
punktus. Drąsusis žvalgas 
Vaivada, jaunesnysis leite
nantas Zaicevas, viršila 
Gintautas, seržantas Igna
tavičius, grandinis Baužiu- 
kas, kovotojai Smirnovas, 
Judinas, Kulvietis, Andri- 
janovas, Valujevas ir kiti 
savo meistriškumu ir drąsa 
padėjo sunaikinti daugelį 
priešo ugnies punktų ir tuo 
būdu prisidėjo prie sėkmin
gos pėstininkų atakos. Už 
tai jie apdovanoti ordinais 
ir medaliais.

Nepaprastą drąsą ir ka
rinį meistriškumą parodė 
žvalgai Sidaras, Sabaliaus
kas, snaiperis Nariūnas, 
ryšininkai Kanišauskas ir 
Jakobaitis, sanitarai Bielo- 
vas, Kudirka ir daug daug 
kitų. ♦

Kautynių metu lietuviš
kųjų dalinių partinės ir 
komjaunimo organizacijos 
žymiai išaugo, pasipildė 
naujais rinktiniais žmonė
mis.

— Aš noriu kautis su 
vokiškaisiais grobikais, bū
damas bolševikų partijos 
narys, — rašė savo pareiš
kime Stanislovavičius prieš 
pat mūšį.

Leitenantas Ginkus, atli
kęs kovps uždavinį ir su 
savo vienetu užėmęs priešo 
poziciją, tiesiog iš mūšio

lauko atėjo į partijos biuro 
posėdį, kur buvo svarsto
mas jo pareiškimas, ir buvo 
priimtas kandidatu į VKP 
(b).

Daugelis naujai priimtų 
į partiją kovotojų ir< ko- 
mandierių jau puikiai pą- 
teisino garbingąjį komunis
to vardą. Dėl pavyzdžio pa
imkime vyresniojo seržanto 
Žeimio žygį. Aukščiausia
me kautynių įkarštyje Žei
mys prišliaužė prie pat 
priešo sustiprinimo ir iš 
savo kulkosvaidžio ėmė 
šaudyti į ambrazūrą. Prie
šo ugnies punktas buvo su
naikintas, ir mūsų pėsti
ninkai galėjo pasistūmėti į 
priekį.

Gigantiškųjų mūšių fo
ne, vykstančių įvairiuose 
patriotinio karo frontuose, 
lietuviškųjų Raudonosios 
Armijos dalinių veiksmai 
yra kuklus indėlis į bend
rąsias tarybinių tautų ka
rines pastangas ir į tas au
kas, kurias joms tenka pa
kelti vardan pergalės. Bet 
į lietuvių tautos istoriją, į 
jos kovų istoriją dėl Tary
bų Lietuvos, dėl savo lais
vos ateities šitie lietuviškų
jų dalinių mūšiai įrašo ne
užmirštamus ir brangius 
puslapius. Šituose mūšiuose 
mūsų kariai įrodė nepaju
dinamą ištikimybę seno
sioms lietuvių tautos tradi
cijoms, paveldėtoms iš mū
sų protėvių, šimtmečiais 
kovojusių prieš amžinąjį 
mūsų priešą — vokiečių 
grobikus.

Justas Paleckis, 
Lietuvos TSR Aukščiausios

Tarybos Pirmininkas.

4,198 AŠIES LĖKTUVAI 
NUŠAUTI VIRŠ ANGLI

JOS IKI ŠIOL
London. —Nuo karo pra

džios viso nušauta žemyn 
jau 4,198 priešų lėktuvai iš 
tų, kurie atakavo Angliją.

Priešlėktuvinės anglų pa
trankos nukirto 732 hitleri
ninkų lėktuvus, o Anglijos 
lakūnai sunaikino 3,466 
priešų lėktuvus, kaip rapor
tavo lordas Croft, karo vi- 
ce-sekretorius.

Visuose gi frontuose 
priešlėktuvinės anglų pa
trankos nušovė žemyn jau 
2,700 Ašies lėktuvų.

Nušluota Dvi Mylios 
Duesseldorfo Miesto
London. — Fotografiniai 

paveikslai yodo, kad anglų 
lėktuvai, bombarduodami 
Duesseldorfo birž. 11 d., vi
siškai sunaikino apie dvi 
ketvirtaines mylias to kari
nių fabrikų miesto, vakari
nėje Vokietijoje.

Washington. — Karo vi- 
ce-sekre torius Patterson
teigė, jog gegužėje karinė 
gamyba Amerikoj nupuolė 
5į procento.

Washington. — Am. Dar
bo Federacija ir CIO ragi
na prezidentą atmesti kon
greso priimtą Smitho-Con- 
nally bilių prieš unijas.

i

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!
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Taip Reikia
(Ištrauka iš apysakos “Sugražintas žiedas”)

JUOZAS BALTUŠIS
Galvoje viena po kitos slinko mintys. 

Juodos, slegiančios, lyg akmenys, kai su
juda į pakalnę. Ir tarp visų jų, tarp visų 
tų niūrių mąstymų nebuvo jokios pro
švaistės, jokio praskiebo, pro kurį su
švistų vilties spindulėlis. Dieve, kaip vis
kas pasikeitė! Nieko nebeliko iš pir
mykščio gyvenimo. Nieko! Suvargę, oku
pantų įbaiminti žmonės kaž kaip susve- 
timėjo viens kitam, vaikščiojo tylūs, o 
vos tik pirmoji prietemėlė leidosi į žemę 
— jau stūmė priemenės durų velkes ir 
tylios nelaimės slegiami kiūtojo iki ryto.

Ona pavydėjo jiems. Taip. Jiems bent 
naktis atnešdavo ramybę ir bent dalinį 
poilsį, užsimiršimą. Jai gi ir tai buvo 
atimta. Ak, kiek tai nakčių, kiek nak- 
čių ji praleido apsipylusi šaltu prakai
tu, vėl ir vėl pašokdama iš lovos ir 
įtemptai įsiklausydama į tylius nakties 
garsus. Kiekvienas krebžtelėjimas, šuns 
rąžulys po priekliečiu, klevo- šakutės 
šiugždėjimas nukrėsdavo ją siaubo dre
buliu. Jai vis atrodė, kad štai, štai girdi 
artėjančius žingsnius, atsargų slinkimą. 
Dar minutę, dar akimirka ir... sutra
tės durys, įsiverš girti... Viešpatie! Ji 
pašokdavo iš lovos ir atsargiai graibsty
davo šalia miegančio vyro nugarą.

— Jis dar čia... dar čia... — karto
davo ji pamėlusiom lūpom. — Na, ačiū 
Dievui! — atsidusdavo su palengvėjimu.

Širdis atslūgdavo. Virpėdama glaus
davosi prie jo tvirtos, plačios nugaros ir 
tyliai rydavo ašaras. Drebėjo dėl jo, dėl 
savęs, dėl baisaus, nežinomo rytojaus. 
Kiek tai kartų, kylant jam į žygį, ji pa
jusdavo begalinį norą pulti jam į kojas, 
šaukti, maldauti, kad pasiliktų, kad nei
tų. Tačiau kiekvieną kartą sukąsdavo 
dantis, užgniauždavo širdy vaitojimą ir 
tik ilgu žvilgsniu palydėdavo jo žings
nius.

—Ar grįš? — mąstė kiekvieną kartą.
O paskui krisdavo be žado į pagalvę ir 

verkdavo, verkdavo ilgai, nesuramina- 
mai, kol prieaušriu išgirsdavo priemenėj

kas nepažįstamas įėjo į trobą ir sustojo 
vidurasly. /'

— Slinkis arčiau, — pratarė Songai
la, vėl sugrįžęs prie lovos ir graibyda
mas švarko. — Iš tolo atkorei?

— Tai... kaip čia tau dabar pasa
kius ...

Ona krūptelėjo nuo šito balso.
— Viešpatie, Lankutis?!
Pamiršo baimę, puolė artyn, ranka 

perbraukė šiurkščiais šeriais apaugusius 
žandus. Taip. Prieš ją stovėjo tas pats 
Šventosios sielininkas Lankutis.

— Tu kaip čia dabar?! Kur?! — ji 
nebežinojo kaip ir beklausti.—Alkanas?

Laukutis kažką numykė.
Ona puolė prie indaujos. Sugraibė 

tamsoje duonos kampą.
— Kramtyk!
Tamsoj pasigirdo godūs žandų čiau

mojimai. Nepraėjo nė minutės, o Lanku
čio rankos jau buvo tuščios. Songaila iš 
tamsos atsišaukė:

— Nu?
Laukutis prislinko artyn. Sėdo greta 

ant lovos krašto.
— Gal turi lapinės? Antra savaitė go

murys peršti.
Songaila pasiekė iš po lovos galvų ma- 

šną. Laukutis tylėdamas susisuko ban- 
krutką. Saujoj įskėlė ugnį. Rūkė delnu 
slėpdamas ugnį.

— Ryt nakčia išeina traukinys į Vo
kietiją. Su užverbuotais darbams. Priė
mėm nutarimą: Vidūmedės posūkyje.

— Nu?
— Vieniems neišdegs. Klynas skystas. 

Reikia sukarti į Stumbriškius pas Ron- 
kaus vyrus. Tegu nė vienas nepasilieka, 
o jei galės—dumbliškiečiams žinią duot. 
Visi pravers; traukinio sargyba — po
ros šimtų rudšunių.

— Iš kur žinai?
— Žinau. O tau ką? Galva pabrango?
— Aš ne dėl to...
— Tada nėra ko čia daug ir gaišti; 

aušra kaip bematai užsiplėš.

Lietuvos Partizany 
Žygiai

Į kiekvieną vokiškųjų 
okupantų plėšikišką darbą 
mūsų tautos tikrieji patrio
tai atsako drąsiais kovos 
žygiais.

Neseniai paimtas į nelai
svę 184 vokiečių divizijos, 
76 pėstininkų pulko, 2 kuo
pos kareivis Helmut Hu- 
pert štai ką pasakojo: “Į 
frontą mes atvykome rug
sėjo pradžioje. Važiuojant 
per Lietuvą Kauno-Vievio 
ruože, viepoje stotelėje mū
sų traukinys buvo sustojęs. 
Prie stoties mačiau sudegu
sius sandėlius. Tarnautojas 
vokietis papasakojo, kad tai 
padarę partizanai. Sandė
liuose sudegė iš valstiečių 
atimti javai.”

Šakių apskr. Pašvenčių 
dvare hitlerininkai buvo įs
teigę privalomą pieno pri
statymo punktą. Čia pat 
pieninėje buvo gaminamas 
sviestas, sūriai, kuriuos 
okupantai išveždavo į Vo
kietiją. Partizanų būrys, 
vadovaujamas drg. K., už
puolė dvarą ir .sudaužė ma
šinas. Nesant arčiau kitam 
punktui, hitlerininkai buvo 
priversti pieno pristatineji- 
mą nekuriam laikui sustab
dyti ir valstiečiai patys su
naudojo savo pieną.

Ypatingai daug baimės 
vokiečių fašistams įvarė vis 
dažnėjantieji susisiekimo 
ardymai. Į lietuvių rankas 
neseniai pateko slaptas Uk
mergės komendanto įsaky
mas dėl plentų saugojimo. 
Šiame įsakyme tarp kitko 
sakoma, kad rugsėjo mėn. 
Ukmergės plento ruože lie

tuviai partizanai sudegino 
medinį tiltą ir tuo buvo su
trukdytas stambios vokie
čių auto kolonos vykimas.

Taip pat daug kur gadi
nami ir telefono, telegrafo 
ryšiai. Daugelyje Lietuvos 
vietų prie plentų ir geležin
kelių linijų nupjaunami 
laidai, nudaužomi izoliato
riai, per kelių kilometrų il
gį nuimamos vielos.

Hitlerininkai grąsina 
bausmėmis. Bet veltui jų 
pastangos. Partizaninės kor 
vos liepsna apima vis plate
snius Lietuvos plotus ir 
greitai rudieji plėšikai pa
jus, kaip moka lietuviai ne
apkęsti savo priešų.

Algirdas žirnys.

PAVERGTOJ
Trečias Puslapism „ .. r--x=

TEVYNEJE

LAIŠKAI
Pundelių Vajaus Komiteto 

Sekretoriau: Aš gavau blanką 
ir prašymą, kad parinkčiau 
aukų su ta blanka. Man tas 
nesiseka, gal per tai, kad aš 
esu ant pensijos biednų sene
lių. Girdi, nori sau pasiuba- 
gauti. Viena, o kita— ir kiti 
turi tokių blankų ir prašinėja 
su tomis blankomis, tokios idė
jos žmonių, kaip ir aš pats.

Aš gaunu pensijos į mėnesį 
28 dol., tai galite patys tams
tos, draugai, suprasti, kaip ga
li išgyventi su tiek. Kamba
rys, valgis, skalbimas ir dra
bužiai vis iš to menko gavi
mo. O dirbti sunkų darbą už 
algą nepajėgiu.

Ale aš čia save biskelį nu- 
siskriaudžiu ir jums prisiunčiu 
tą blanką ir money orderį 
$2.50 su mano paties pasira
šymu. Mat, aš pats pilnai pri
tariu tam geram darbui. Aš 
dar nebadauju. O karo suvar
ginti kenčia didelį nedateklių, 
kad ir mūsų broliai—sesės lie
tuviai. Mano ’ supratimu, kas 
turi njeiles širdyj ir pinigų, 
gali lengvai paaukoti.

Draugiškai,
Anton Čekanauskas,
Springfield, Ill.

Hitleriniai Veidmainiai
Hitleriniai plėšikai ban

do mus įtikinti, kad ne jie 
sugriovė mūsų miestus ir 
kaimus. Ne jų, esą, lėktu
vai iš pasalų užpuolė mūsų 
miegančius miestus ir kai
mus. Ne jų, esą, pabūklai 
tokiu pat būdu apšaudė Pa
langą, Kretingą ir kitus 
miestus. Matydami, kad to
kie jų įtikinėjimai yra, ma
žiausia, juokingi, jie dar 
giliau klimpsta į melų pel
kyną. Okupantai skelbia, 
kad jie sutinka atstatyti ir 
jau atstato (!) tai, kas su
griauta. Šiuo atžvilgiu hit
leriniai kvailiukai primena 
tą čigoną — apgaviką, ku
ris teisme bandė teisintis: 
“Visų pirma, ne aš pavo
giau arklį, o be to aš sutin
ku jį sugrąžinti.”

Hitlerininkai ištuština 
mūsų kaimus ir miestus, 
išgabena lietuvius į Vokie
tijos darbo katorgą arba į 
frontą. Lietuvių vieton jie 
priveža visokių vokiečių. 
Tai jie ir vadina Lietuvos 
atstatymu. Tačiau tikras 
Lietuvos atstatymas prasi
dės tada, kai paskutinis vo
kietis bus išvytas iš Lietu
vos.

Hitlerine Nutautinimo 
Politika

Berlyno agentas Dameris, 
lankydamasis Panevėžyje, 
pareiškė, jog darbininkas, 
pramokęs vokiečių kalbos, 
galės tikėtis gauti didesnį 
atlyginimą. Žinoma, paža
dai dėl didesnio atlyginimo 
tėra tušti plepalai. Iš tik
rųjų hitlerininkai siekia 
visai ko kito. Atsimename, 
kaip vokiečiai nutautino 
didesnę dalį Mažosios Lie
tuvos ir Rytprūsių lietuvių. 
Iš pradžių lietuvius, vertė 
mokytis vokiečių kalbos, 
vėliau uždarė jų spaudą ir

mokyklas, panaikino lietu
viškas pamaldas ir visai 
uždraudė kalbėtis lietuviš
kai. Pagaliau visus lietu
vius užrašė “Volksdeuts- 
che” (.vokiečiais). Juk 
Klaipėdos krašte neliko nei . 
vienos lietuviškos mokyk
los, nei vieno lietuviško lai- . ■ 
kraščio. Senesnieji žmonės 
nebelanko kirkių, nes nesu
pranta vokiškai laikomų 
pamaldų.

Panašiu keliu vokiečiai 
bando eiti ii’ Lietuvoje. j 
Priešinkimės visais būdais 
hitlerinei nutautinimo poli
tikai.

Neapmulkins Mus 
Rentelnai

Nepasitenkinimas nepa
prastai dideliu druskos, cu
kraus ir kitų produktų trū
kumu pasidarė toks aštrus, 
kad net generalinis hitleri
nių plėšikų komisaras Lie
tuvai Rentelnas buvo pri
verstas tuo reikalu prabilti. 
Surengtoje “derliaus šven
tėje” jis pareiškė, jog cuk
rus ir druska neva skiria^ 
mi valstiečiams, tik nepa
siekia jų... dėl įvairių pik
tadarių kaltės. Ir norėda
mas suteikti šiems žodžiams 
daugiau svorio, šis hitleri
ninkas pareiškė, kad jis, 
Rentelnas, apsidirbsiąs su 
tais niekadėjais!

Kad dėl piktadarių kal
tės mes neturime nei cuk
raus, nei druskos, nei ko ki
to — tai tiesa. Bet apgavi
kas Rentelnas nutyli, kad 
tie piktadariai yra patys 
vokiečiai okupantai, kurie 
visą ką plėšia iš Lietuvos 
ir gabena Vokietijon. Tai
gi, nesiduokime mulkinami 
visokių Rentelnų. Kol vo
kiečiai viešpataus Lietuvo-__ i
jėj'tol lietuviai kentės badą 
ir skurdą. St. Vaitkūnas.
(Iš “Už Tarybų Lietuvą”) 1

Leitenantas Grinevičius
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kurtų jo išbristų batų treplenimą. O ta
da pašokdavo ir, tyliai aiktelėjusi, bėg
davo atidaryti durų, bėgdavo vejama 
kažkokio abejojimo, nevilties, ir tik su
sidūrusi su jo įneštu šviežaus oro gūsiu, 
prisiglaudusi prie vėju atsiduodančios 
sermėgos, giliai atsidusdavo:

— Dar gyvas.,. dar šiandien...
Dabar ji gulėjo graužiama nujautimo, 

kad neilgai jis ilsėsis, ir ji vėl liks viena, 
viena... Ji pajuto begalinį norą prašne
kti į jį, išgirsti jo tvirtą, kiek pakimusį 
balsą. Ranka atsargiai kumštelėjo į šo
ną.

— Motiejau ...
Songaila nervingai krūptelėjo. Patry- «• 

nė veidu pagalvę ir vėl nurimo.
— Motiejau, ar miegi?
Vyras atsisuko veidu į ją. Neatmerk

damas akių suniurzgė:
— Tau — ko? Vėl nemiegi?
— Negaliu, Motiejėl...

*— Dar ką prasimanysi! Užgerk šalto 
vandens... Reikia miegoti.

Užstojo ilga tyla. Songailos alsavimas 
buvo lygus, vienodas. Atrodė, kad jis vėl 
užmigo.

— Motiejėli, — vėl pradėjo Ona.
— Nu?
— Ar baisu nakčia ... ten?
Songaila atsakė ne iš karto;
— Visaip būna...
— Juk jūsų ir žūsta... O alkani, o 

alkani, tai gal kasdien?
— Visaip būna. Tu miegok!
— Bet, Motiejau ...—buvo vėl bepra

dedanti Ona, tačiau staiga krūptelėjo. 
Jai pasirodė, lyg'kas tyliai pasibeldė į 
priemenės duris.

— Girdėjai?
— Gal tai tik vėjas, — sumurmėjo 

Songaila.
Valandėlę jie klausėsi įtempę visą dė

mesį. Buvo taip tylu, jog girdėjo savo 
smilkinių tvinkčiojimą. Ir tada, kai jie 
jau manė suklydę ir numojo ranka, lau
ke vėl pasigirdo tylus beldimas. Songaila 
pašoko iš patalynės.

— Gulėk ir nė krust. Aš pats...
Tyliai išslinko į priemenę. Ona girdė

jo, kaip* jis paklausė: — “Ką velnias ne
ša?,” Paskui čiūžtelėjo durų velkė. Kaž-

Songaila tylėdamas nusisuko. Vilkosi 
švarką. Ona tyliai prisislinko prie Lan
kučio.

— Pražūsite jūs, — pasakė pašnibž
dom.

— Reikia.
— Ar pražūt?

(Tąsa 4-me pus.)

“Ypač didvyriška mirtimi žuvo leitenantas 
Grinevičius, batarėjos vadas, mušęs vokiečius 
iki paskutinio sviedinio ir pats žuvęs, nepasi- 

, duodamas priešui ir nepasitraukdamas.“ 
(Iš gen. Vitkausko kalbos, pasakytos 

lietuvių tautos atstovų mitinge.)

Ar tu girdi, kaip gaudžia šūviai, 
Kaip plieno plėšoma naktis, girdi? 
Klausyk ir atmink, lietuvi!
Jis už tave žudiko kulką priėmė širdin.
Tą dieną šliaužė tankų vis naujų grandinės, 
Užliedamos plotelį geležies kruša, 
Kur leitenanto Ibatarėja gynės 
Ir degė jau ne viena priešo mašina.
Jau baigės sviediniai, o priešas sužvėrėjęs 
Atakon • siuntę vis naujus būrius.
Ir paskutinius sviedinius paleido batarėja 
Didvyriais mirštančių Grinevičiaus karių*
Ir galvą rūškaną nuleido leitenantas
—Tai šit kokia mirtis.—Pamąstė vienas sau. 
—O tėviškoj tur būt ir obuoliai jau krenta, 
Ir ežerai ten šilko mėlyno, šviesaus.
Ten jis mokinosi mylėt tėvynę.
Kaip savo akį saugot ją, jis prisiekė širdy. 
O sunkūs žodžiai priesaikos, švininiai, 
Kai priešo tankų užėsį girdi.
Bet nesulaukt, o nesulaukt fašistams, 
Kol Lietuvos sūnus prieš niekšą nusilenks— 
Kaip vėtrai nesulenkt pušis tas, 
Kaip kirmėlei neperskelti akmens, i 
Ir žvilgsniu sakalo, laisvų kalnų erelio 
Jis mirčiai pažiūrėjo į akis. 
Tylėjo batarėja jo prie kelio 
Ir užgulė laukus gūdi naktis.
Bet tu girdi, kaip gaudžia šūviai, 
Sunkių patrankų sprogsta sviediniai ? 
Klausyk! Grinevičius nežuvo— 
Didvyriu jis į Lietuvos istoriją įeis!

VI. Mozūriūnas

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
I

Didžiausias Lietuviu Piknikas Brooklyne Yra

PIKNIKAS
Šiemet Laisvės Piknikas Įvyks

Liepos 4-ia—July 4ih
Visų dienraščio Laisvės mylėtojų ir rėmėjų prašom iš anksto platinti 
pikniko bilietus. Darbuokimės visi, kad kaip kitais metais taip ir šie

met padaryti Laisvės piknikų didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

DIENRAŠČIO LAISVĖJ PIKNIKAS BUS

KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. L, N. Y

Prie iš anksto platinamų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos. Pirkite bilietus iš anksto ir 
naudokitės dovanų proga. Įžanga 50c., Taksų 5c., Viso 55c.

CHORAI DUOS PUIKI/ DAINŲ PROGRAM/ 
Taipgi dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiutei ir da

lyvaus Brooklyno Aido Choras, vadovaujant Aldonai Anderson.

PAVIDIS ORK ESTRA ŠOKIAM
Piknikas prasidės 1-mą vai. po pietų. Muzika nuo 4-tos vai. po pietų.
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(Tąsa)

Knygos padarė mane nebesužeidžia- 
mą: žinant, kaip myli ir kenčia, negali
ma eiti į paleistuvystės namus; kapeiki- 
nė paleistuvystė sukelia pasibjaurėjimą 
ja, ir aš gailiuosi tų žmonių, kuriems ji 
saldi. Rokambolis mokė mane būti pa
tvariu, nepasiduoti aplinkybių jėgai, 
Diuma herojai įkvėpė norą atsiduoti 
kažkokiam svarbiam, didžiam dalykui. 
Mylimuoju mano herojum buvo linksmas 
karalius Henrikas IV, man matėsi, kad 
kaip tik apie jį kalba puiki Beranžės 
daina:

Jis davė prasčiokams lengvatų
Ir mėgo išgerti patsai;
Jeigu visi žmonės laimingi,—
Kodėl negal gerti jisai?

Romanai piešė Henriką IV geru, savo 
žmonėms artimu; skaistus, kaip saulė, 
jis įkalė man įsitikinimą, kad Prancū
zija — gražiausia šalis visoje žemėje, 
šalis riterių, vienodai taurių karaliaus 
mantijoje ir valstiečio drabužiuose: An- 
žas Pitu toks pat riteris, kaip ir D’Ar- 
tanjanas. Kai Henriką užmušė, aš niū
riai pravirkau ir ėmiau griežti dantį, 
neapkęsdamas Ravaljako. Šitas karalius 
beveik visuomet būdavo svarbiausiu ma
no pasakojimų herojum, ir man atrodė, 
kad Jokūbas taipgi bus pamilęs Prancū
ziją ir „Chenriką.”

— Geras žmogus buvo Chenrikas - ka
ralius — su juo nors pugžlius gaudyk, 
nors ką nori, — sakydavo jis.

Jis nesusižavėdavo, nepertraukdavo i 
mano pasakojimų klausimais, jis klausy
davo tylom, nuleidęs ančiakius, nejudan
čiu veidu,—kaip senas, apsamanojęs ak
muo. Bet jeigu aš kartais nutraukdavau 
kalbą, jis tuojau teiraudavosi:

— Galas?
— Dar ne.
— O tu nesustok!
Apie prancūzus jis sakydavo, dūsau

damas :
— Vėsiai gyvena...
— Kaip tai?
— O štai mes su tavim dirbame, karš

tyje gyvename, o jie — pavėsyje. Ir rei
kalų jie jokių neturi, tiktai geria ir 
vaikščioja, — puikus gyvenimas!

— Jie ir dirba.
— Nesimato šito tavo istorijose, — 

teisingai pastebėjo pečkurys, ir man 
staiga paaiškėjo, kad daugumas perskai
tytų knygų beveik visiškai nepasakoja-, 
kaip dirba, kokiu triūsu gyvena taurūs 
herojai.

— Na, numigsiu bent truputėlį, — 
sakydavo Jokūbas, virsdamas ant nuga
ros ten, kur sėdėdavo, ir už minutės ra
miai švilpdavo nosimi.

Rudenį, kai Karnos krantai parudavo, 
medžiai nusidažė aukso spalvomis, o gul
sti saulės spinduliai ėmė balti, — Jokū
bas netikėtai išėjo iš garlaivio. Dar 
prieš tai jis man kalbėjo:

— Poryt atvyksime su tavim į Permę, 
nueisime į pirtį, išsivanosime, o iš tenai 
— dumsime į smuklę su muzika, — įdo
mu! Malonu žiūrėti, kai mašina groja.

Bet Sarapule įsėdo į garlaivį drūtas 
vyras pavytusiu, bobišku veidu, be barz
dos ir ūsų. Ilgi drabužiai ir lapės kailio 
triausė kepurė darė jį dar labiau panašų 
į moterį. Jis tuojau atsisėdo už staliuko 
šalia virtuvės, kur buvo šilčiau, paprašė 
arbatos ir ėmė gerti, neatsisegiojęs, ne
nusiėmęs kepurės, smarkiai prakaituo
damas.

Be perstogės dulkė smulkus rudens 
lietus, ir atrodė, kad kai šis žmogus apsi- 
šluosto prakaitą, ir lietus, tarytum, per
stoją lijęs, o kai tik šis žmogus vėl ima 
Smarkiau prakaituoti — ir lietus ima 
smarkiau lyti.

Neužilgo prie jo prisėdo Jokūbas, ir 
jite ėmė žiūrinėti kalendoriuje išspaus
dintą žemėlapį—keleivis vedžiojo per že
mėlapį pirštu, o pečkurys ramiai kalbė
jo. •

— Ką gi! Nieko. Tas man — nusi
spjaut ...

— Ir gerai, — laibu balsu tarė kelei
vis ir įsidėjo kalendorių į odinį maišą. 
Tyliai šnekučiuodami, jie ėmė gerti ar
batą.

Paskui aš Jokūbą paklausiau, kas tai 
pėr žmogus. Jis atsakė šaipydamasis:

— Matyt, tartum balandis, skapas, 
vadinas. Iš Sibiro, iš to-olo! Juokingas, 
sulyg planto gyvena...

Jis nuėjo nuo manęs, žingsniuoda- * 
mas per dėnį juodais padais, kietais,
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kaip arklio nagos, bet vėl sustojo, kasy
damasis šoną...

— Aš pas jį darbininku apsiėmiau; 
kai į Permę nuplauksime, išlipsiu iš gar
laivio ir — sudieu! Geležinkeliu važiuo
ti, paskui — upe, dar ir arkliais;—pen
kias savaites, sako, reiksią keliauti, mat, 
kur nusikraustė žmogus ...

— Tu jį pažįsti?—paklausiau aš, nu
stebęs dėl tokio staigaus Jokūbo pasiry
žimo.

— Iš kur gi? Aš jį pirmą kartą ma
tau, ir jo vietose man neteko būti...

Anksti rytą, apsivilkęs trumpučiais 
riebaluotais kailinėliais, basnyčiom, už
simaukšlinęs sulamdyta Meškiuko skry
bėle, spaudė Jokūbas mano ranką geleži
niais pirštais ir kalbėjo:

— Brauk su manim, a? Tas balandis 
paims ir tave, jeigu jam pasakysiu; nori 
— pasakysiu? Nupjaus tau, kas nerei
kalinga, pinigų duos. Jiems tatai — 
šventė, žmogų sužaloti, jie užu tatai ap
dovanos ...

Skapas stovėjo prie garlaivio krašto, 
laikydamas baltą mazgelį po pažastimi, 
įbedęs negyvas akis į Jokūbą, toks sun
kus, išpūtęs, lyg skenduolis. Aš negar
siai jį išplūdau, pečkurys dar kartą pa
spaudė mano delną.

— Dievai su juo, nusispjaut! Kiekvie
nas savajam Dievui meldžiasi, mums — 
kas? Na, sudieu! Gyvenk laimingai!

(Bus daugiau)

TAIP REIKIA
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

—«• Eiti reikia. Dėkui už vaišes, trim 
dienom prisikirtau!

Songailienė sugavo jo balse taip gerai 
jai pažįstamą lengvutę ironiją, ir ji pa
juto tyrą mielumo jausmą pripildant 
širdį. Šis diktas, įdegęs, gyvenimo at- 
šiaurintas sielininkas turėjo kūdikio šir
dį, buvo jai toks artimas, savas.

— Pas Marijoną ar buvai? — paklau
sė ji.

— Nespėjau ... '
— Sarmatą turėk.
— Sarmatos lyg ir užtektų, tik ... ar

gi tas dabar galvoj? Vėliau gal kaip 
nors.

— Oi, vyrai, vyrai, — atsiduso Son
gailienė. — Ta vargšelė uždžiūvo, kaip 
ašaka, dieną — naktį neberanda vietos, 
akis pražiūrėjo, o jie... ne tas galvoj.

— Taip reikia, Songailiene.
Songaila jau buvo pasiruošęs. Dešinė

je gniaužė Lankučio įduotą ginklą, kai
riąja apkabino žmoną:

— Nu?
Tvirtai, ramiai, kaip ir visa, ką dary

davo, prispaudė ūsus prie vieno skruos
to, prie kito, prie kaktos.

— Priemenę užsistumk. Jeigu kas — 
grūdų slėptuves žinai. Arklį laikyk vi
som keturiom. Noragai — aruodų per
daro j. Nu?

— Motiejau, viešpatie! — įsikniaubė 
Ona į vyro atlapus. — Kaip gi šitaip?! 
Motiejau!

— Tš-š, tyliau... — sumurmėjo Son
gaila, atkeldamas ranką nuo jos pečių ir. 
atsisukdamas Lankučio link. — Nu?

Laukutis prisiartino prie Onos.
— Tu gal pas Marijoną galėtum? Sa- i 

kyk, kad sveikas... sveikina ... užeisiu 
kitkart. ..

— Dieve mieliausias, nejaugi neužeisi 
dabar?

— Taip reikia.
Ona prisispaudę prie durų staktos 

ir ilgai klausėsi atsitolinančių žingsnių. 
Viskas įvyko taip greit, jog ji dar nesu- 
sigyveno su mintimi likusi viena. Ausy
se dar tebeskambėjo paskutinieji Lan
kučio žodžiai:

— Taip reikia.
Šie žodžiai kaupė savy ryžtingumą, 

įsitikinimą savo kelio tikrumu, nepaju
dinamą valios jėgą. Šie žodžiai gniuždė 
svyravimus, abejones, nerimą ir laimę.

Taip reikia.
Ir stovėdama vienų viena vidurnaktį, 

slegiama skausmo ir šiurpios baimės, 
Ona staiga pajuto, kad einantieji nepra
žus, jog jie sustabdys traukinį, išlaisvins 
suimtuosius, jog jie atliks visus savo žy-r 
gins.

Taip reikia.
Ji nuspaudė nykščiu ašaras ir tyliai 

sušnibždėjo:
—Viešpatie, palaimink jų žingsnius...
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Scranton, Pa.
Antradienyj, birželio 22 d., 

kuomet sueis lygiai du metai 
nuo to laiko, kada nacių “virš
žmogiai” iš pasalų užpuolė 
Tarybų Sąjungą, o kartu ir 
Lietuvą, įsitikrinę, kad jie ap
sidirbs su ja į keletą savaičių, 
pirmą kartą mūsų miesto isto
rijoj įvyks tokis grandį j ožiš
kas pagerbimas Tarybų Są
jungos, — jos dviejų metų 
kautynių su hitleriškomis gau
jomis.

Po dviejų metų baisiausių 
kovų ir žudynių, pagaliaus ir 
šiame, kietosios anglies sosta- 
pilyje liko pralaužtas ledas, 
liko sutrupinta hitlerinė pro
paganda ir šio miesto ir apy
linkės piliečiai, per tą laiką 
spėjo susipažinti su Tarybų 
Sąjungos darbais ir siekiais ir 
dabar prisideda finansiniai ir 
moraliai jai pagelbėti.

Šio miesto visuomenė labai 
gausiai prisidėjo su pinigiška

pagalba, suaukodama virš 22,- 
000 dolerių, rūbų surinko apie 
35 tonus, apie 200 laikrodė
lių. Dabar buvo labai pasek
mingas sėklų rinkimas, bet 
dar sąskaitos nesuvestos. Tai 
tokia trumpa sutrauka pagal
bos Tarybų šaliai.

Dabar, kas link minėjimo 
dviejų metų sukakties nuo hit
lerininkų įsiveržimo, liko pa
imta didžiausia ir gražiausia 
šio miesto svetainė —Maso
nic Temple. Svarbiausiu kal
bėto jum bus Dr. Francis E. 
McMahon, filosofijos profeso
rius Notre Dame Universiteto. 
Garbės pirmininkas bus teisė
jas George W. Maxey, narys 
Pennsylvanijos A u k š č i ausio 
Teismo. Bus rodomi judami 
paveikslai: “Our Russian
Frdnt” iš Tarybų karo lauko. 
Bus ir kitos dalys programos. 
Prasidės 8 vai. vakare.

Dėlei to patartina kiekvie
nam pasistengti tą vakarą bū
ti Masonic Temple svetainėje.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEW HAVEN, CONN.
Pagarba Sovietų Sąjungai—birže

lio 22 d., 8 v. v., YWCA Auditorium, 
42 Hawe St., įvyks puikus parengi
mas. Programą pildys kalbėtojai, 
Balalaikų Orkestrą ir Ukrainų Cho
ras. Kviečiame lietuvius dalyvauti. 
Rinkliavimo nebus. įžanga dykai. 
Rengia Russian War Relief, Inc.

(145-146)

meriai irgi išėjo, bet mūs kuopoj 
randasi dar apie 18 draugų, kurie 
nepasimokėjo duoklių už šiuos me
tus. Birželio 24 d., 7:30 vai. vakare, 
įvyks 2 kuopos susirinkimas ir ku
rie dar nepasimokėjo, malonėkite 
ateiti ir pasimokėkite ir atsiimldte 
naują knygą.

Taipgi nepamirškite, jog mes tu
rime daugiausia prisidėti prie Lais
ves pikniko surengimo, todėl šis su
sirinkimas jau bus paskutinis prieš 
pikniką, reikės išrinkti darbininkus. 
— J. (146-148)

SO. BOSTON, MASS.
Kaip jau iš spaudos žinome, jog 

šių metų ALDLD knyga jau seniai 
dalinama nariams; du “Šviesos” nu- BOSTONO

VICTORY

BUY 
UNITED 
STATE* 

WAR 
RONDS 

AND 
.STAMPSI <6

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US

APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis

Biznieriai, Skelbkitės
“Laisvėje”

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cautersk'ill Rd., Catskill, N. Y.

Didele upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 į savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę. (Įskaitoma 

valgis ilr guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę telefohuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX t able t Sies; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletelės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne įhinėralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose g&zus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriehi darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN. N. Y

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

kaip Patapti Amerikos piliečiu ir 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KnygeUa Autorius

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampohiis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Adv. CHAS. P. KAL

E KAINA 35c

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

y;,i; .(vrj
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Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

TRAKTYRIUS Į
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus

i Didelis pasirinkimas visokių |
? Vynų ir Degtinės s

Kasdien Turime i
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ t

Juozas Zeidat
> Savininkas £

l 411 Grand St. Brooklyn :

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni

Liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet

LAISVES PIKNIKAS i 
Bus Didžiausias Lietuviu 

piknikas Naujoje Anglijoje

Keistučio Parke
Oakland Grove

EAST DEDHAM, MASS.
Gera muzika gros šokiams 

ir bus puiki dainų 
programa

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

U/D0TW
DIREKTORIUS

❖•O
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
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Lietuvos Valstiečių 
Kova dėl Žemės
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

tuvai paskleidė įsakymą per 
radiją apie privačios nuosa
vybės grąžinimą bendrojoj 
Lietuvos srity j. Nuosavy
bė sugrąžinta penkiasde
šimčiai lietuvių valstiečių, 
taip pat ir kitiems žemės 
savininkams.”

Na, tai kas gi yra tie 50 
vadinamų lietuvių valstie
čių, kuriems hitlerininkai 
suteikė nuosavybės teisę?

Gegužės 11 d. hitlerinin
kai oficierių valgykloj Ra
movėj Kaune suruošė ko
mediją “ceremoninio nuosa
vybės dokumentų įteikimo.” 
Pirmasis tų dokumentų bu
vo suteiktas tūlam Špokevi
čiui, senam Hitlerio agen
tui, kuris, po Lietuvos pa
skelbimo Tarybine Respub
lika, pabėgo Vokietijon, kur 
jis dalyvavo ginkluotų gau
jų organizavime prieš Lie
tuvos žmones. Paskui vo
kiečiai įsiveržėliai paskyrė 
jį “vyriausiu žemdirbystės 
gamybos direktorium.”

Iš žemių kurios buvo at
imtos iš valstiečių už nepri- 
statymą vokiečiams nusa
kyto produktų kiekio, jis

valstiečių susirinkimą. Jiem 
sakė kalbą “generalis pata
rėjas lauko ūkio reikalais,” 
tūlas Ramanauskas. Bekal
bant jam, suskambėjo šūvis 
svetainėje, ir vienas Hitle
rio agentas tapo sužeistas.

Viežaičiuose, Kretingos 
apskrityje, grupė valstiečių, 
iš kurių buvo atimta žemė 
už nepristatymą vokiečiam 
tam tikro produktų kiekio, 
išstojo į ginkluotą mūšį 
prieš nacių žandarų gvardi
jos būrį, atvykusį užimt že
mę. Vienas žandaras tapo 
užmuštas, trys pavojingai 
sužeisti. O valstiečiai pa
bėgo į miškus ir prisijungė 
prie partizanų.

Cleveland, Ohio
Keletas iš Vėlesnių Įvykių

Clevelande užsibaigė karo 
hondsų pardavinėjimo vajus dėl 
nupirkimo kariško laivo U. S. 
Army Destroyer, kuriam suma 
buvo paskirta $8,000,000. Iš
pardavė net už $9,000,000, o 
gal ir daugiau bus, kai visą 
skaitlinę suves. Taip tikisi 
bondsų vajininkai.

Cleveland Press ir Russian 
War Relief, Inc., taria širdin
giausi padėkos žodį Clevelan- 
do visuomenei už tokį gražų at
jautimą Rusijos Karo Pagal-
bai su aukavimu drabužių. Dra
bužių vajus užsibaigė sų pir
ma diena birželio, bet drabu
žiai dar vis tebeplaukia į cen- 
tralinę stotį E. 9th St. ir Hu
ron Rd. Sako, kad 500,000 sva
rų kvota surinkta su dideliu 
kaupu. Jau du didelius vago
nus (carloads) išvežė iš Cle- 
velando į 20,000 mylių kelio
nę. Tikisi, kad pasieks Sovietų 
Sąjungą prieš šalčius.

Miss Leona D. Hale, Russian 
War Relief sekretorė, sako, kad 
gavo specialį leidimą (priority) 
nuo Office of Defense Trans
portation dėlei vagonų, ir jeigu 
galima per ateinančias dvi sa
vaites pasiųsti dar porą karų, 
tai yra, jeigu liuosnoriai darbi
ninkai paspės supakuoti į pun
dus. Vėrauzė dar pilna ir dar
bininkai dar dirba skubiai kiek 
tik gali. Taipgi drapanos yra 
taisomos ant paskolintų maši-; 
nų, bet viskas eina labai gra
žioj tvarkoj.

Miss Leona D. Hale taria di
delį padėkos žodį visiem au
kotojam už tokią didelę atjau
tą ir visiem ugniagesiam už su
teikimą vietos kaipo stotim pa
imti drapanas, iš kur buvo la
bai paranku suvežti į centrą. 
Ji pareiškė, kad Clevelandas 
pasirodė duosnesnis, pralenk
damas visus kitus miestus šio
je šalyje. Ji perspėja clevelan-

PASAKA APIE KOMANDAS
(Šių dienų knygos — Apžvalga Stephen Pearce)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Be jokio įspėjimo, eskadrilė 
Britų šarvuotų laivelių pri
plaukė prie vokiečių okupuo
to Europos pakraščio. Dūmų 
šydo priedanga, jie buvo nu
leisti nuo karinio laivo. Už 
kelių momentų, Komandų es
kadrilės, pilnai apsiginklavę, 
įsiveržė į krantą pasirengę da
ryti puolimus. Jie yra greiti, 
išlavinti ir gerai prisirengę ko
voti. Laivai, kurie juos prive
žė prie kranto, netoli stovi, 
kad, reikalui esant, jie galėtų 
greitai išplaukti. Irgi netoli 
stovi Britų karališkas laivy
nas, kuris saugoja Komandas. 
Viršuj girdisi motorai R.A.F. 
(Royal Air Force).

šimtai panašių veikimų bu
vo suplanuota ir įvykdinta 
nuo 1940 m. Sujungtos Vei
kimų Komandos (Combined 
Operations Command), po vi- 
ce-adnjirolo Lord L. Mount- 
batten vadovybe. Oficiali is
torija Britų Komandų yra at
pasakota nesenai išleistoj kny
goj “Combined Operations”; 
parašyta anonymiai vieno ge
rai žinomo Britų autoriaus.

Ne tik Armija, Laivynas ir 
Oro Jėga drauge išstudijuoja 
kiekvieną detalį, bet ir kiek
vienas vyras, kuris dalyvauja 
šiose atakose, yra išlavintas 
viename iš “Combined Opera
tions Training Centers”. Jis

sudarė sau didelį dvarą ir 
dabar gavo “nuosavybės 
teisę” į tą dvarą. Visi kiti, 
gavusieji iš hitlerininkų 
nuosavybės dokumentus, 
yra arba dvarininkai, pabė
gę Vokietijon po Tarybų 
santvarkos įsteigimo Lietu
voj, arba pardavikai, kurie 
įstojo į vokiečių žandarų 
gvardijos legioną.
Lietuviško Kvislingo Kalba

Jų vardu kalbėdamas, 
Špokevičius, kaip pranešė 
Kauno radijas, sakė:

“Visi mes čia susirinko
me gauti nuosavybės teisę, 
kurią mes laimėjom per ko
vą. Nuo pat pirmųjų die
nų mes su ginklais rankose 
kovojome prieš bolševikus. 
Dauguma mūsų ir dabar 
tęsia šią kovą vokiečių ar
mijos eilėse. Tik šitokiu bū
du mes tegalime pateisinti 
mūsų išlaisvintojų pasitikė
jimą mumis ir gauti žemės 
nuosavybės teisę.”
280 Vokiečių Gavo žemės
Tą pačią dieną, gegužės 

11, įvyko ir kitas, iškilmin
gesnis susirinkimas “Ruda
jame name” Kaune, Putvin
skio gatvėje. Čia nuosavy
bės dokumentai buvo įteikti 
280 vokiečių dvarininkų. Šis 
susirinkimas įtikinančiai 
parodė, kas yra tikrieji lie
tuvių žemės šeimininkai 
šiandien.

Valstiečių Sukilimai
Lietuvos valstiečiai, ta

čiau, žino, kaip kovoti, kad 
atgriebt savo žemę nuo vo
kiečių įsiveržėlių. Suvalki
joje, kur vokiečiai kolonis
tai ypatingai darbuojasi, 
vėl išsiveržė valstiečių mai
štai. Bartininkų valsčiuje 
buvo padegti namai trijų 
vokiečių kolonistų. Valstie
čiai taip pat užmušė baroną 
von Krause, kuris neseniai 
užgrobė sau didelį 1,200 he
ktarų dvarą. Apie pana
šius valstiečių veiksmus 
pranešama ir iš Veiverių 
valsčiaus. Čia kaimiečiai, 
apsiginklavę šakėmis ir kir
viais, užpuolė vokiečio pul
kininko Gutke’s narna ir 
padegė. Patį pulkininką 
Gutkę jie gyvą paėmė, tuo- 
jaus suruošė jam teismą, 
Vienbalsiai nusmerkė jį 
mirti ir vietoje įvykdė mir
ties sprendimą.

Marijampolėje okupantų 
valdžia sušaukė vietinių

Per paskutinius tris mėne
sius, baigiant su birželio 1 d. 
skardinių (tin cans) rinkimas 
nupuolė ant 1,322 tonų mažiau 
paskirtos kvotos,, kaip praneša 
Cuyahoga County Tin Can Sal
vage Committee. Tas komite
tas pareiškė, kad iš tos neda- 
baigtos kvotos būtų buvę gali
ma pagaminti gana skardos 
(tin) dėl 566 “bombing planes.”

Komitetas perspėja virtuvių 
gaspadines, kad tas taupymas 
gula ant jų pečių ir visos tau
tos apsauga rymo ant šeimi
ninkių taupymo skardinių. Sa
ko, kad tai vienatinis šaltinis 
dabartiniu laiku todėl, kad di- 
džiausis šios šalies rezervas 
dabar yra japonų rankose. To
kiu būdu kreipiasi į virtuvių 
gaspadines, kad nemestų skar
dinių (tin cans) su kitom iš
matom, bet taupytų kiek tik 
galėdamos, nes labai reikalin
ga.

Komitetas praneša, kad nedė
lios rytais važiuos trokai ir 
rinks skardines, žmones turi 
tėmyti laikraščiuose dėlei pra
nešimo, kokiose miesto dalyse 
kada bus renkamos, kad padė
ti tas skardines prie šalygat- 
vio, kur trokas važiuodamas 
paims ryte kaip 8-tą valandą.

Taigi ir lietuvės gaspadines 
būkite taupios, ir nei vieną 
skardinę nenumeskite, bet pri- 
rengkite kaip reikiant, nupjau
nant abudu galus, gerai išmaz- 
gojant ir išsausinant, galus su
dedant į vidų, paskui suplo- 
jant ir padėkite prie šalygat- 
vio, prie savo stulbos, kad ga
lėtų paimti ir nuvežti į tas 
dirbtuves, kur bus perdirbtos 
į karinę medžiagą. Sų tuom 
daug prisidėsite prie padaugini
mo karines produkcijos ir at
liksite patriotišką darbą, pa
greitinsite pergalę, išgelbėsite 
daug mūsų karių gyvasčių. Ne
reikia įsivaizdinti, kad viena 
skardinė mažai reiškia. Vienas 
prie vieno ir susidarys dide
lė krūva.

Clevelande jau ir taip sto
ka bulvių, ir šiomis dienomis 
dar didesnis trūkumas pasida
rė. Birželio 4 d. atvežė naujų 
bulvių iš Louisiana ir Florida 
valstijų. Kada maisto inspekto
rius .peržiūrėjo, pasirodė, kad 
bulvės sugedusios ir netinką 
dėl valgio. Turėjo išmesti dau
giau kaip 43,000 svarų. Fede
ral Food and Drug Administra
torius darys tyrinėjimą, kas 
yra kaltas, kad tos bulvės su
gedo. Surądus kąltininkus, sa
ko, 'bus gerai nubausti už tokį 
darbą. Kada maistas taip rei
kalingas ir jo stoka civiliam 
gyventojam, turi būti verčia
mas laukan.

diečius, kad-/nemanytų, kad jau 
viskas tuom užsibaigia. Užsi
baigia tik tas specialis vajus, 
o rinkimas drapanų tęsis ir to
liau. Kas ką turi, gali priduo
ti į centralinę stotį, E. 9th St. 
ir Huron Road.

K. M. D.

Worcester, Mass.
Aukos Ambulansams

Jau kelios savaitės nesimato 
žinių iš mūsų kolonijos ambu- 
lansų fondo reikale? Tiesa, 
spaudoj tilpo platūs praneši
mai Centralinio Komiteto šiuo 
reikalu, bet reikalinga tarti žo
dį ir pačios mūsų kolonijos sto
vio reikalu.

Dėl susidėjusių aplinkybių, 
mūsų komisija šiuo laiku ne
gali nieko surengti ambulansų 
fondo reikalui. Buvo jau pra
nešta sekretoriaus dr. Boriso 
ir iždininko J. Grybo, kad už 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ambulansą yra $1,200 daugiau, 
.kaip buvo pirmiau manyta. Ta 
suma jau gerai įpusėta sukelti, 
lietuviai geros širdies supran
ta reikalo svarbą kitose kolo
nijose, tą pat padarys ir Wor- 
cesterio lietuviai.

Jau Sųkelėme $1,188.80
Iki šiol perdavė Centro Ko

mitetui Bostone $1,188.80, tai 
mažai trūksta iki $1,200, bet 
mes turime viršyti tą sumą, nes 
dar gali pasidaryti ir daugiau 
išlaidų.

Vėliausiu laiku sutvarkyta 
blankos No. 345 su $40 aukų, 
dalis nuo judamų paveikslų 
pelno $16.80 ir drg. M. Ma- 
čįonio auka $2, kas bendrai pa
sidaro $58.80.

Drg. Mačionis parodė labai 
gražų pavyzdį tiems draugams, 
kurie iki šiol dar nėra su au
ka prisidėję, arba nori vėl pri
sidėti. Jis, sutikęs d. J. Bakšį, 
pareiškė: “Na, pastebėjau 
spaudoje, kąd jums dar reikės 
daugiau pinigų užbaigimui am- 
bųlansų pirkimo kampanijos, 
as negalėjau dalyvauti jūsų pa
rengime, kurio pelnąs buvo tam 
skiriamas, tai štai mano $2 įr 
perduok vietos kpmitetyi.”

Tai gražus pavyzdys. Pra
šome ir įeitus draugus ir drau
ges, kurie dar nesate aukavę, 
tai pasekti d. IVĮačionį. Galite 
priduoti savo auką bile komi
teto nariui: A. Pilkauskui, J. 
Lukui, M. K. Sukackienei, ar
ba bile organizacijos nariui, 
įgalia  jant jį perduoti minėtąm 
komitetui. Pasitikime, kad grei
tai bus sukelta reikalinga su
ma ir užbaigtas tas garbingas 
darbas. 'M. K. S.

tenai išmoksta, kaip kovoti 
prie bi kokių aplinkybių. Ne 
tik Britų Komandos, bet ir 
tūkstančiai kitų narių Alijau
tų jėgų baigė panašų treine- 
rąvimą šiuose centruose. Ka
reiviai kovojančių francūzų, 
čekų, lenkų, norvegų, belgų 
ir amerikiečių, visi išlavinti 
kartu kovoti kaipo Komandai.

“Susivieniję mes pergalė- 
sim” yra jų motto, ir kiekvie
na fazė lavinimo ir strategijos 
prie to siekia. Kareiviai yra 
lavinami būt jūreiviais, jūrei
viai kareiviais. Karininkai ir 
kareiviai visi 4rau£e lavinasi, 
kad išmokti vienas kito darbą 
ir gynimą.

Komando kovotojas išmok
sta vartoti visus kareivio gin
klus, tommy-gun, šautuvą, an
ti-tank šautuvą, three-inch 
mortar, nes jis turi mokėti 
vartoti tuos ginklus, kuriuos 
jam duoda. Jis turi mokėti, 
kaip elgtis įvairiose vietose ir 
prie įvairių oro sąlygą ir to
kiam darbui jis yra prireng
tas fiziniai ir protiniai. Kada 
pulkai yra lavinami, jie žy
giuoja daugiau negu 60 my
lių per 20 valandų ir dar ne
ša su savim kelių dienų reik
menų. Komando kareivis gali

Ar Rooseveltas Pasira
šys Smitho Bilių?

Washington, birž. 21. — 
Dar nežinia, ar prez. Roo
seveltas atmes - vetuos 
Smitho - Connally- sumany
mą prieš darbo unijas ir 
streikus. Bet jeigu prezi
dentas ir nepadėtų parašo 
po šiųom kongreso priimtu 
bilium, tai bilius šią savaitę 
yis tiek taptų. įstatymu. Tik 
jeigu prezidentas jį vetuo- 
tų-atmestų, tai tas darbi
ninkam žalingas sumany
mas būtų sulaikytas.

Darbininkų priešai, rody
dami į mainierių streiką, 
stengiasi paveikt prez. Ęoo- 
seveltą pasirašyt Smitho-. 
Connally bilių, Bet Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
CIO vadai rągiųa preziden
tą atmest šį diktatorišką 
sumąnypią. Jie sako, jog 
toks įstatymas ne ‘tik nesu
stabdytų streikų, bet juo 
labiau pakurstytų darbinin
kus streikuoti.

gauti įsakymą prisistatyti pa
radui per kelias valandas į 
vietą, kuri gali būti už 100 
mylių. Kaip jis pasiekia tą 
vietą, yra jo dalykas, bet jis 
turi prisistatyti nustatytoj vie
toj paskirtam laike. Jie irgi 
turi žinoti, kaip plaukti su 
sunkiu kroviniu, kaip navi- 
guoti guminiuose laiveliuose, 
kuriais jie priplaukia prie 
krašto išlipę iš submarinų, ir 
visą kitą techniką amfibinio 
karo.

Pirmas parašiutų puolimas 
įvyko Campagna, Italijoj. Pa- 
rašiutistai nukrito netoli van
dens įvados, kuri buvo sker
sai mažo upelio Tragino. Jie 
šį pastątą tuoj sunaikino, ir 
tiltelį susprogdino, kad niekas 
negalėtų greitai prie vietos 
prieiti. Užduotį atlikę, Ko
mandai traukėsi per dumblą 
ir sniegą, kada jie buvo pa
stebėti ūkininko, kuris davė 
aliarmą. Greitu laiku, nuo 
kalnų, jie pastebėjo artėjantį 
būrį, kaimo šunys bėgo pirma, 
paskui vaikai su motinomis, 
kuriuos sekė vyrai su apsi
ginklavusia policija. Koman
da turėjo pasiduoti, kad iš
saugoti vaikus ir moteris. Jų 
suėmimas sukėlė didelį furo
rą Italijoj. Vieta, kur juos 
sugavo, buvo uždrausta net ir 
neutraliams, ir militariai au
toritetai paskelbė, kad šis žy
gis buvo “visapusinis nepasi
sekimas.”

Lapkričio men., 1941 metų, 
Komandų būrys buvo išsiųstas 
padaryti įsiveržimą į Gen. 
Rommel namus Beda Littori- 
joj šiaurės Afrikoj. Per ve- 
sulą ir lietų jie galėjo pasi
slėpti; pagaliau jie prislinko 
prie namų. Jų kapitonas pa
sibeldė į duris, ir kadangi jis 
-prabilo vokiškai, sargybinis 
tuoj juos įleido. Visas namas 
sukilo; vyrai bėginėjo šen ir 
ten; šūviai pasigirdo; šviesos 
užgęso. Kada kratą padarė, 
Komandos rado, kad genero
lo Rommel nebuvo namie. Bet 
3 pulkininkai-leitenantai ir 
keli kareiviai buvo užmušti.

Tarp suvienytų veiksmų ligi 
šiol, buvo Komandų užpuoli
mai ant Dieppe, St. Nazaire, 
Madagascar ir šiaurės Afri
koj. Goebbelsas išjuokė šiuos 
“indijonų” puolimus, jis jų bi
jo, nes nežino, kada ir ką jie 
puls. Tas paveikia vokie
čių moralę neigiamai, o užka
riautiems žmonėms duoda vil
ties. Mažųjų Tautų pasiryži
mas nepasiduoti, yra sustip
rintas, kada jie žino, kad at
eis diena, kada kur nors Eu
ropos kontinente Suv. Tautos 
užduos smūgį tiesiai į priešo 
širdį, šie puolimai ligi šiol 
tiktai prisirengimai didžiu
liam žygiui visų suvienytų jė
gų.

FLIS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI
MEDŽIO DIRBTUVĖJE

(1) FINISHING SAW. (1) BAND SAW.
(1) SANDPAPER MAN. Turi būt patyrę. 
Valdžios darbas. Gera alga, nuolatinis dar

bas su viršlaikiais.
MAZZA FRAME CO.

410 EAST 77th ST. N. Y. C.
* (147)

VYRAI—BE PATYRIMO
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

KNYGŲ APDIRBIMUI
Prielankios darbo sąlygos,

J. F. TAPLEY CO.
45-31 Court St., L. I. City

Court Sq. Sta. 6-šios minutės į Manhattan.
(147)

Berlyno radijas sakė, kad 
anglų lakūnai bombardavo 
ir vieną miestą pietvakari
nėj Vokietijoj.

VYRAI
16, 17 arba pąliųosuoti nuo drafto. 
$20 į savaitę pradžiai. Laikas ir pu
sė už viršlaikius. Išsimokysite gerą 

amatą.
JĄMpS CUTIB

875 WEST BROADWAY, N. Y. C.
________________ _____________________ (147)

KALVIAMS 
PAGELBININKAI

Pilietybės Nereikalaujama 
UTICO, INC.

1431 UTICA AVE., BROOKLYN 
Tel.' BŪckminster 4-7500

(147)

HUYLER’S CAFETERIA 
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE, L. L, N. Y. 
KRAUTUVĖS APVALYTOJAI 

VYRAI SANDELIO KAMBARIUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuo 4 v. dieną iki vidurnakčio; nuo vidur
nakčio iki 8 v. ryto, ar bi laiku tarp 4 v. 

dieną iki 8 v. ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformai.
« (152)

REIKALINGI VYRAI prie medžio šveitimo 
mašinos. Patyrimas nereikalingas. 40 vai.

savaitė. DAVID WOODCRAFT CO..
26 East 22nd St., N. Y. C.

(147)

VYRUI, proga darbščiam vyrui išsimoky
ti gerą amatą; pasidaryti save bendrai nau
dingų, mokantis automobiliu važiuoti. L. B. 
F. Metai Products Co., 64—6th Avė.

(147)

OPERATORIAI
PATYRĘ ANT SINGER MAŠINŲ 

VALDŽIOS DARBAS
Gera alga; nuolatinis darbas.

COAT CORPORATION
OF AMERICA

37—18 NORTHERN BLVD.
LONG ISLAND CITY

Arti Queens Plaza
10 minučių nuo Times Square

(147)

REIKALINGI VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Bendram Sandėlio Darbui
Tajerių atrinkimui, pakavimui ir vynioji

mui, sukrovimo darbas.
40 vai. savaitė, laikas ir ^pusė už viršlaikj.
Dirbantieji karo pramonėj nebus priimami.

FIRESTONE TIRE &
RUBBER CO.

Warehouse
528 Ferry St., Newark

(146)

IŠSTŪMIMŲ OPERATORIAI
Patyrę prie plastikų. Taipgi vyrai mokytis. 

Gera alga, geros darbo sąlygos, daug 
, viršlaikių.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite ant 
Quincy Avenue.

(160)

VYRAI MOKYTIS
HOLŲ TVARKYMUI PRIE CELLULOID 

IR PLASTIKŲ.
GERA ALGA; DAUG VIRŠLAIKIŲ.

INSEL CO.
ARLINGTON, N. J.

Važiuokite No. 40 busu, išlipkite ant 
Quincy Avenue.

(150)

VIRŠUTINIAI
LIEJIKAI

l-mos ir 2-ros Klasių

IŠLAUKINIS MAŠINISTŲ 
FORMANAS

VIDUJINIAI LAIVŲ MECHANIKAI

1-mos, 2-ros ir 3-čios Klasių 
Reikalingi

IRA S. BUSHEY & SONS
KREIPKITĖS DIENOMIS. 

Nuo 7 v. rytais iki 5:30 v. v. 
UNITED STATES 

EMPLOYMENT SERVICE 
of the

WAR MANPOWER COMMISSION

425 Columbia St., Brooklyn
Asmenys dabar dirbanti karo dar
bus ar kitus būtinus darbus, nebus 
priimami be naudingumo pareiškimo.

Darbo Suteikimas Nemokamai.
(150)

VYRAI, kaipo paprasti darbininkai, plieni
nių daiktų sandėlyje. Nuolatinis darbas, gera 
alga, puikiausios darbo sąlygos, proga paki
limui. E. D. Giberson, 58-30 57th St., off 
Grand St., Maspeth.

(146)

HĘLP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
586 68rd St., Brooklyn, N. Y.

(146)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 48rd St., New York City

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. patyrusio.: 
valandos nuo 9 iki 4 dienom, pusė dienos 
šeštadieniais; 14 kambarių. $16.60 per savai

tę, su tipais. ARDSLEY HOUSE, 
29 W. 12 St.

(148)

HUYLER’S CAFETERIA
REPUBLIC AVIATION CORP. 
FARMINGDALE, L. I., N. Y. 

INDŲ ATĖMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

PRIE BUFETO MOTERYS 
VIRTUVEI PAGELBININKĖS 

PRIE KEPIMO PAGELBININKĖS
Nuo 4 iki vidurnakčio; nuo vidurnakčio iki 
8 v. ryto; ar bi laiku tarp 4 P.M. iki 8 v. 

ryto.
Atsineškite Pilietines Popieras 

Gera alga, valgis ir uniformos.
(152)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos

Puikios Valandos
Pilną laiką ar dalį laiko 

Kreipkitės j Timekeeper's ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X>

Indų Atėmėjos
PADĖKIT KOVOT KARE

NAMŲ FRONTE 
Už Gerą Algą 
TAIPGI REIKIA 

MERGINŲ PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOJIMUI 

FONTANŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
Virtuvės ruošai 

Stalų Patarnautojų
Kreipkitės j Employment Ofisą 9 v. rytaią 
iki 1 v. dieną, nuo pirmadienio iki penkta
dienio.

NEW YORK HOSPITAL
580 EAST 70th STREET

(146)

MERGINOS - MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas
UŽSAKYMŲ Tvarkymo Darbas 

Atrinkimui, pakavimui ir vyniojimui. 40 vai. 
savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius.

Dabar dirbančios karo pramonėje nebus 
priimamos.

FIRESTONE TIRE & ..
RUBBER CO.

Warehouse
528 Ferry St., Newark 

_______________________________________ (146)

PADĖJĖJOS VIDAUS 
RUOŠAI

(patyrusios prie viešbučio)

Maudynių Tvarkytojos
Pilnam ar daliai laiko. Duodama valgis ir 

uniformos.

ĘĄMBARIŲ TVARKYTOJOS
(Su ir be patyrimo prie viešbučių) 

Dienom ir naktim, pilnam ir daliai laiko.
Valgis, jeigu gyvena čia. 
Kreipkitės j Housekeeper 

įėjimas iš Timekeeper’s ofiso.

HOTEL BILTMORE
44th ST. Ir VANDERBILT AVE.

Patogiai privažiuojama iš visų dalių miesto.
(X)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS

GERA ALGA, nuolatinis darbas 
East Side rczidencijiniam viešbuty
je. Patyrimas nereikalingas. Kreip
kitės į Housekeeper’s ofisą 125 E. 
50th St, N. Y. C.

(147)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VALYTOJAI 
NAKTIMIS

INDŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI

VYRAI NAMŲ RUOŠAI

KITOKĮ NUOLATINIAI 
DARBAI

VYRAI IR MOTERYS
DIDELIAM MIDTOWN 

KLIUBUI

Kreipkitės į Timekeeper.

175 WEST 58th STREET
NEW YORK CITY

<)♦>

AUDĖJAI IR VYNIOTOJAl
VYRAI IR MOTERYS 

Reikalingi, audėjai, su ar be Jacquard paty* 
rimu. Vyniotojai su ar be patyrimo.

QUEENS TEXTILE MILLS 
10-86 46th AVENUE 
LONG ISLAND CITY 

TELEFONAS: STILLWELL 4-0110 
(147)

Gaudami pgdę neužmirškite ią 
sayo šalies reikalus —- pir

kite bonus ir stamgas.
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Mtas pualapis  ' ' L A’ I S V E Antradienis, Birželio 22, 1948

NwWto<^KiWZiiiioi Apsivedė Adv. Keistutis
Michelsonas

žmona; 
žmona.

Mykolas Liepus su

MIESTO OFICIALE “TRIBUTE 
TO RUSSIA” DIENA

New Yorko miesto majoras 
Fiorello II. LaGuardia pereitą 
sekmadienį pasiuntė pasveiki
nimą nuo New Yorko miesto 
žmonių Sovietų Sąjungos žmo
nėms.

Tuo pat kartu majoras at
sišaukė į miesto gyventojus šį 
antradienį, birželio 22-rą, pa
reikšti pagarbą tam mūsų did
vyriškam talkininkui. Kalbė
damas iš miestavos radio sto
ties WNYC majoras sakė:

“Antradienį sueis dveji me
tai Hitlerio atakos ant Rusi
jos. Esu tikras, jog antradie
nį tą sukaktį Hitleris minės 
velydamas, kad jis tos atakos 
būtų nepradėjęs. Bet jis ten 
dabar yra ir yra įkliuvęs. Ir 
šia proga aš noriu pasiųsti 
New Yorko žmonių linkėjimus 
Rusijos žmonėms, pasakyti 
jiems, kaip mes grožimės jų 
drąsa ir jų pasiryžimu ir kaip 
dėkingi mes esame jiems už

išlaikymą linijos ir ji išlaikė 
liniją. Ir dabar, aš manau, 
mes pradedame ir eisime pir
myn iki galo.

“Man pranešta, kad antra
dienis, birželio 22-ra, bus 
Rusijos Diena, čionai, New 
Yorke, ‘Tribute To Russia’ 
yra oficialis tos dienos titulas, 
ir aš atsišaukiu į New Yorko 
miesto žmones tą dieną pa
reikšti pagarbą mūsų didvy
riškam talkininkui.”

Majoras bus vienu iš eilės 
žymių kalbėtojų Randall’ Is
land mitinge šį sekmadienį, 
27-tą birželio, greta Joseph E. 
Davies, prezidento Roosevel- 
to specialio pasiuntinio Mas
kvon, iš kur jis neseniai su
grįžo. Taipgi kalbės žmonės 
iš Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos militariškos sri
ties. Mitingas bus dalimi “Tri
bute to Russia” savaitės kam
panijos.

LIETUVIU TARPE
Juozas Barauckas nuo 421 

Suydam St., Brooklyn, išėjo į 
kariuomenę birželio 11 d. 
Randasi Camp Upton. Jaunuo
lis J. Barauckas yra ridgewoo- 
diečių Smetonų žentas.

išvyko į Conn, valstiją ant 
ūkės koletai savaičių atostogų 
ir pataisyti savo sveikatą. Nes 
S. Karvelis turėjo sunkią ope
raciją, todėl nori tyru oru ir 
maistu greičiau pilnai pasveik
ti - sustiprėti.

Filmos-Teatrai

Scena iš istoriškos, dokumentalūs ir įspūdingos fil- 
mos “The Russian Story’, rodomos Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. Priedams rodo
ma “69th Parallel”, parodanti laivų konvojaus ke
lionę Į Sovietų Sąjungą ir kovas su j jūrų vilkais— 
nacių submarinais.

Žiupsnelis Įspūdžių iš 
Sutuoktuvių Pokilio

Pereitas pusmetis advoka
tui Keistučiui Mielielsonui bu
vo kupinas svarbių jo gyveni
me įvykių. Per šį pusmetį jis 
pilnai legalizavosi savo pro
fesijoje — atliko baro egza
minus ir “buvo prileistas prie 
baro.” Pradėjęs gyventi, taip 
sakant, pilno advokato gyve
nimą, jis nutarė ir apsivesti— 
apsivesti su pažangiesiems 
Brooklyno lietuviams gerai ži
noma Elena Baltrušaičiute, 
aidiete, LDS veikėja, studen
te. Jiedu jau senokai drauga- 
vosi, bot “galutinas klausimo 
išsprendimas” — sutuoktuvės 
—teįvyko tik birželio 19 d.

Jaunavedžiai šliūbą ėmė ci
vilinį. Teisėjas Donald Surp- 
less atvyko į jaunavedžio na
mus ir ten juodu sutuokė, o

Pabroliais-pamergėmis jau
navedžiams buvo: korporalas 
Jules Lazūnas ir jo žmona, 
Lillian Lazūnas; Vytautas Ra
dzevičius (iš Bridgeporto) ir 
jaunosios sesutė Olga Baltru- 
šaičiūtė .

Suvalgę puikią yakarienę, 
svečiai draugiškai šnekučiavo
si, šoko ir apie 12 vai. v. išsi
skirstė.

Jaunavedžiai “medaus mė
nesiui” ✓išvažiuos tik po savai
tės laiko, nes šią savaitę adv.. 
Michelsonas turi svarbių bylų, 
kurios turi būti užbaigtos. Jie
du važiuos keletui savaičių į 
pietines valstijas, gal kur į 
Floridą, gal kur kitur.

Jaunieji Michelsonai gyvens 
pas jojo tėvelius, 104-41 — 
115th St., Richmond Hill.

Adv. Michelsonas, nors jau
nas amžiumi, jau spėjo gra
žiai pasižymėti mūsų visuome
niniame gyvenime. Jis gražiai 
veikia LDS — yra LDS Jau
nimo Komiteto pirmininkas; 
jis puikus kalbėtojas-prele- 
gentas; jis gabus žurnalistas, 
rasinė j ą s progresyviškajai 
spaudai.

Todėl šia sutuoktuvių pro
ga, šių žodžių rašytojas, o su 
juo ir dienraščio skaitytojai 
reiškia jaunavedžiams laimin- 
giausio, pasekmingiausio šei
myniško gyvenimo!

RISE STEVENS 
žymioji mezzo-sopranas, 
kuri šį trečiadienį dai
nuos Cresta Blanca Car
nival radijo programoje, 
duosimoj per Columbia 
Network nuo 10:30 iki 
11 vai. vakaro.

A

Jono ir Rozalijos Stankevi
čių, nuo 2 Varet St., Brook
lyn, sūnus Antanas, kareivis 
lakūnas - mechanikas, buvo 
parvykęs koletai dienų pasi
svečiuoti pas tėvus. Antanas 
tarnauja Mississippi valstijoj 
ir turi daug užsitarnavimo 
ženklų. Lietuviškai kalba taip, 
kaip kad būtų vos iš Lietuvos 
atvykęs koks nors gimnazistas. 
Man patiko ne tik jo graži 
lietuvių kalba, bet ir išreikš- 

’tos mintys apie šį karą.
Ridgewoodietis S. Karvelis

Woodhavenieciu Juozo ir 
Rozalijos Ambrozaičių sūnaus 
Juozo, kuris tarnauja Dėdės 
Šamo armijoj, moteris savai
tė tam atgal pagimdė sūnų.

Serga Tamošius Vaitukaitis, 
nuo 175 Eldert St., Brooklyn. 
Randasi Bushwick ligoninėje.

Jonas Miltakis, nuo 1148 
Glenmore Ave., Brooklyn, ser
ga. Randasi namie.

Pranas Poderis, nuo 160 Eu
clid Ave., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

PARDAVIMAI
Real Estate

Williamsburghe parsiduoda 5-kių 
aukštų, 28-nių apartmentų namas, 
su dviem krautuvėm. Lotas 40x102. 
Garu šildomas. Renda $7,584. Par
siduoda už $18,500. Pinigais $4,000, 
balansas ant 1-mo mortgage, 10 
metų, 4% int. Kreipkitės pas: Sa
muel Smith, 66 Court St., Brook
lyn, N. Y. Tel. TRiangle 5-7681.

(144-146)

Jono Bebartos, nuo 369 
Knickerbocker Ave., Brook
lyn, moteris serga. Randasi 
Lutheran ligoninėje.

C. N.

Parsiduoda didelis mūrinis namas, 
3-jų lubų aukščio, su saliūnu ir 
svetaine, taipgi 5 garadžiai, kampi
nis namas. Lietuvių apgyventa vie
ta, 265 Second St., kampas Clark 
Pl, Elizabeth, N. J. Jeigu nesutiks 
pirkimu, galima saliūną ir salę iš
nuomoti. Kas link kainos, prašau 
kreiptis laišku, arba telefonuokite 
vakarais: EL. 3-9263. Priežastis yra 
tame, kad dirbu dirbtuvėje, o žmo
nai vienai yra per sunku tvarkyti, 
antras sūnus tuoj išeis į kariuome
nę. L. Paulauskas, 265 Second St., 
Elizabeth, N. J. (146-152)

RANDAV0JIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai su 

maudyne ir visais kitais patogu
mais. Visi šviesūs ir tykūs, arti 
parko. Dėl randos pasitarsime. Si
monas Maila, 562 Wilson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (141-146)

Margaret Taras Išeina 
' Į Ligoninę

Buvusio brooklyniečio-lais- 
viečio Petro Taras, dabar gy
venančio Elizabeth, N. J., 
žmona Margaret birželio 22- 
rą išeina į Park East ligoni
nę, New Yorke, skausmingai 
operacijai ant hemorroids. Toj 
pačioj ligoninėj ji turėjo kitą 
operaciją prieš keletą mėne
sių, kurią laiko gerai pavyku
sią, tad grįžta ton pačion pra- 
šalinimui nesveikatos kitoj sri
tyje.

Linkime greit pasveikti.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 5 kambariai (kam

piniai). Garu šildomi, karštas van
duo per ištisus metus. Vėliausi 
Įrengimai. Venetian Blinds. Antros 
lubos. Netoli stoties. Kreipkitės 
pas: Mr. Hintzas, 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. (146-148)

Pereitą antradienį prisaik
dinta 282 policistai paleistų 
pataisoms prižiūrėtojais. Iš 
jų 272 vyrai, 10 moterų.

Majoras LaGuardia birže
lio 15-tą įteikė didvyriškumo 
požymius 21 policistui ir 18- 
kai gaisragesių.

5O-tas AUKSINIO JUBILIEJAUS 50-tas

PIKNIKAS
Rengia

ŠV. JURGIO LIETUVIŲ DRAUGYSTĖ

; ŠEŠTADIENĮ, 26 BIRŽELIO-JUNE
; DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Pradžia 2 vai. p. p. Bilietas 50c (su taksais)

ANT. PAVIDŽIO ORKESTRAS
Gros Lietuviškus Ir Amerikoniškus Šokius.

Kelrodis: Iš Williamsburgho važiuoti Broadway L. Jamaica 
traukiniu ir išlipti Elderts Lane ir 75th St. stotyje. Automobiliu 
—važiuoti Bushwick Ave. iki Jamaica Ave., kur sukti j kairę ir 
važiuoti iki parko. Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

“The Russian Story”—Rinki
nys Skaisčių Momentų

Siekiant artimesnio bendra
darbiavimo ir ' draugingumo 
tarp šių dviejų didžiųjų de
mokratijų, Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos; norint 
pagerbti Sovietų Sąjungą su
kaktyje dviejų metų didvyriš
ko sulaikymo hitlerininkų 
maršavimo pavergti pasaulį, 
buvo tinkama, kad ir filmose, 
kaip kad daugelyje kitų sri
čių būtų Amerikos visuomenei 
perstatytas tas didysis kaimy
nas tokiu, kokiu jis ištiesų 
buvo praeityje ir kokiu yra 
šiandieną.

Tą milžinišką darbą pasi
ėmė Joseph Bursty n su savo 
sandarbininkais . ir ilg^o, virš 
metus laiko paemusio, darbo 
pasekmėje sudaryta dabar ro
domoji Stanley Teatre, New 
Yorke, filmą “The Russian 
Story.”

Rusijos žmonių kova prieš 
nuolat užpuldinėjančius juos 
vokiečius yra taip sena, kaip 
sena pati Rusija. Tad ir šios 
filmos pirmosios scenos nuve
da žiūrovą į 1208 metus, kada 
vokiečių vyčiai, dabartinių na
cių pirmtakūnai, užpuolė 
Rusiją per ežerą Peipus ir 
buvo rusų žmonių, vadovauja
mų Aleksandro Nevskio ištaš
kyti ir ežeran suvaryti.

Toliau seka vaizdai iš Pe
tro Didžiojo laikų, kaip jisai 
pasiryžo iš bajorų užguitų, 
aptamsintų, nuolankių ir vis
kame atsilikusių Rusijos žmo
nių padaryti laisvės kariūnus, 
moderniškus kovotojus prieš 
naminį ir užrubežinį Rusijos 
žmonių ir laisves priešą. Ir 
jam vyksta. Kartą pajudinęs 
pančius, kartą pajutęs savo 
galią, kaimietis ir darbininkas 
daugiau nevergaus, bet kovos 
prieš vergiją iki paskutiniam 
atdūsiui. Taip dabar kovoja 
Sovietų Sąjungos žmonės vi
same virš tūkstančio mylių il
gio fronte.

Kovos prieš vidujinius prie
šus, žfnonių pavergėjus vals
tybės viduje, yra nepavaduo
jama sąlyga žmonių pasiruo
šimui sėkmingai mušti išlau
kinį priešą. Tie laikotarpiai 
įspūdingai perstatomi scenose 
iš 1905 metų revoliucijos, kuo
met caro žandarai ir kitos /
ginkluotos jėgos užsiųsta šau
dyti, arklių kanopomis su
trempti beginklius, ėjusius 
prašyti žmoniškesnių sąlygų 

žmones — vyrus, moteris ir 
kūdikius. Taipgi yra neuž
mirštinų vaizdų iš pergalin
gos 1917 m. revoliucijos, per 
kurią pasiliuosavus nuo pan
čių Rusijos liaudis pradėjo 
budavoti savo jėgas apsigyni
mui nuo svetimųjų grobikų, 
kurie, žinojo jie, rengėsi ateiti 
anksčiau ar vėliau. Ir atėjo 
birželio 22-rą, 1941 m.

Šiurpulingas, jokioj filmoj

pirmiau nematytas vaizdas pa
rodoma iš šio karo, Smolens
ko fronto, kur naciai, nepasi
tenkinę atviru kankinimu ir 
žudymu žmonių, naikinimu jų 
turto, suvaro būrį moterų su 
kūdikiais ant rankų priešaky
je savo būrio ir tuomi tikisi 
apgauti raudonarmiečius, da- 
eiti prie jų pozicijų ir tada 
užpulti. Naciai žinojo, kad 
Sovietų kariuomenė į moteris 
ir kūdikius nešaudys. Tame 
jie buvo teisingi, Sovietų ka
riai dėjo kelias gyvastis net 
vienam kūdikiui išgelbėti, bet 
ir naciams nedovanojo. . .

Filmą yra įspūdingas pri
minėjas svarbių faktų iš Ru
sijos istorijos, nors kaipo kovų 
už buitį ir laisvę istorija nė
ra, negali būti pilna. Milžiniš
ko, kovingo krašto 700 metų 
istorija negalima suglausti į 
jokią vieną filmą. Tai tik pra
bėgama, bet neužmirštama 
peržvalga, teikianti galimybę 
geriau pažinti ir teisingiau 
įkainuoti mūsų didį ir didvy
rišką kaimyną, kurio karo 
dviejų metų sukaktį minės, 
kurį už jo didžius darbus pa
gerbs visas laisvę mylintis' pa
saulis. Z.

(Prieš metus laiko a d v. 
K. Michelsonas su Helen Bal- 
trušaičiūte buvo pabroliu ir 
pamerge Lazūnams, o dabar 
tuo pačiu anie jiedviem atsi
mokėjo; viena iš priežasčių 
korporalo Lazūno parvykimo 
iš Utah valstijos ir buvo šios 
sutuoktuvės.)

Vestuvių pokilis — gražus, 
jaukus — įvyko lietelyje Gra
nada, Brooklyne. Be abiejų 
jaunavedžių teveliu ir gimi
nių, dalyvavo kai kurie arti
mesnieji jų draugai. Iš pro
fesionalų matėsi adv. Vižlians- 
kas (Weslan), dr. Petriką; iš 
biznierių — Steponas Karve
lis, kriaučių kontraktorius su

Pereitą sekmadienį apie mi- 
lionas žmonių buvo suvažiavę 
į Coney Islandą.

Social Science Research 
Council, 230 Park Ave., New 
Yorke, išdavinėjo $48,000 pri
zams 38 vyrų ir moterų, pasi
žymėjusių studijavime įvairių 
mokslų.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir' 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612

OFICIALIS LDS OPTIKAS

100 nuoŽ. unija žapoj
Tclef.: GR. 7-7553

DETROITE:

Užslinkus ant veiduko Man
ketui, užduso savo vygėj Arm- 
strong’ų 3 mėnesių sūnelis, 
Bronxe.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAveinoyer 8-1158
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

• Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

1

UNION SQ. 
OPTICAL CO.

147 FOURTH AVE.
Arti 14th St.
Ahls Ištiria-

GYDYTOJAI

2539 Woodward Avenue 
C02 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS

B

USEFUL... PRACTICAL

h

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178
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GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

3

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambaryą 
u ž fi j i m u i gru- 
pfims. Nedfiliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilai.

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

t-----

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosime■ Atsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

&r. & W "Ar W, W # ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★★ ifc ★

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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




