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Smagi žinia iš Afrikos. Ten 
tapo sugriauta ir likviduota 
paskutinė koncentracijos sto
vykla. Jų buvo kelios. Jose bu
vo uždaryti ir kankinami poli-
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tiniai pabėgėliai, daugiausia Is
panijos kovotojai.

Sunki buvo kova jiems lais
vę laimėti. Visa istorija elgi
mosi su tais pabėgėliais kovo
tojais tiek bjauri, tiek šlykšti, 
kad koktu net prisimint ją.

* * *
Tie, kurie pirmutiniai pakėlė 

balsą ir ginklą prieš fašistus, 
buvo persekiojami ir medžioja
mi, .kaip laukiniai žvėrys. Tūk
stančiai geriausių Ispanijos 
tautos sūnų taip ir žuvo Afri
koje. O juos ten uždarė ir per
sekiojo Francūzijos Vichy val
džia.

* * *
Lietuviai nemažai prisidėjo

me prie tų pabėgėlių išlaisvi
nimo. Dar neseniai buvo ren
kamos aukos tam tikslui.

Nei vienas, kuris aukojo tam 
reikalui, nesijaučia nusiskriau- 
dęs. Priešingai, kiekvienas jau
čiasi prisidėjęs prie labai 
švento darbo.

Chicagos kunigų Draugas 
prakaituodamas perša tokią fi- 
lozofiją: “Remti Rusiją milita- 
rišku būdu, kaipo sąjunginin
kę, būtinai reikia, nes jos ka
riuomenės ryžtingai kariauja 
prieš Ašį.” Bet, girdi, “Rusija 
neturi intencijos tapti demo
kratišku kraštu ... ji siekia su
griauti demokratiją visur, kur 
tik ji egzistuoja,” todėl, 
reikia ją niekinti, plūsti, prieš 
ją kovoti, jos saugotis!

Ir taip Draugas kasdien el
giasi. Kokį tik melą sugalvoja 
ir sučiumpa, drebia Sovietų Są
jungai į veidą. O šiuo tarpu 
jam tų melų davė renegatas 
Max Eastman su savo straips
niu “Reader’s Digest.”

esą,

Bet visa ta filozofija yra 
perdėm idijotiška. Visų pirma, 
grynas melas, kad Rusija nori 
sugriauti demokratijas. Rusija 
išvien su demokratijomis kovo
ja prieš fašizmą — kovoja, 
.kad tas demokratijas apginti ir 
išgelbėti.

Antra, jeigu Rusija yra. mū
sų sąjungininkė, tai jinai ne
gali būti mūsų priešas. Jeigu 
jinai būtų priešas, jeigu jinai 
tykotų sugriauti mūsų demo
kratiją, tai mes prieš ją kovo
tumėme.

Kaip tik mes ir kovojame 
prieš Hitlerį, Mussolinį, Hiro
hito ir fašizmą, kad jie nori 
demokratijas sugriauti ir pa
vergti visą pasaulį.

Tiktai Hitlerio pastumdėliai 
skelbia svietui, kad Rusija 
ba Sovietų Sąjunga nori 
griauti demokratijas ir 
vergti kitus žmones.

Tai kur atsiduria 
ir Šimutis?

Prunskis

tiesa, ką 
kaip tada

ar- 
su- 
pa-

Draugas, matyt, savais žo- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Jeigu tas būtų 
Draugas sako, tai 
bus su taika? Kiekvienas rim
tai protaująs žmogus šiandien 
sako, kad taikos įvykdymas ir 
palaikymas remsis susitarimu 
ir sugyvenimu Amerikos, An
glijos ir Sovietų Sąjungos.

O pagal Draugą išeina, kad 
Amerika turi ruoštis jau dabar 
į karą prieš Sovietų Sąjungą.

Ar tai ne provokacija? Ar 
tai ne ardymas Jungtinių Tau
tų vienybės?

SOVIETU ARTILERIJA JAI) PASIEKIA ORIOL MIESTĄ
Raudonoji Armija

Pliekia Vokiečius
Visuose Frontuose

Maskva, liep. 19. — Sovie' 
tų kariuomenė per dieną 
nubloškė vokiečius dar pus
trečios iki keturių mylių at
gal Oriolo fronte ir atėmė 
iš priešų eilę kaimų ir mie
stelių ; užmušė daugiau 
kaip 5,000 nacių kareivių ir 
oficierių, sunaikino dar 78 
Hitlerio tankus, 20 šarvuo
tų automobilių ir 137 lėktu
vus. Tokiu būdu raudonar
miečiai šioje srityje atmetė 
priešus viso jau 26 iki 50 
mylių atgal nuo nelaimingo 
vokiečių ofensyvo pradžios.

Sovietai, atakuodami na
cius iš šiaurių, rytų ir pie
tų, tiek prisiartino prie 
Oriolo, kad jų kanuolės jau 
pasiekia nacius pačiame 
mieste.

Londono radijas prane
šė, jog rusams dabar telie
ka tik 10 mylių iki svar
biausio naciams geležinke
lio ir vieškelio, einančio 
tarp Briansko ir Oriolo. 
Sovietų artilerija jau bom
barduoja važiuojančius 
tuom geležinkeliu karinius 
vokiečių traukinius.

Greitieji Raudonosios Ar
mijos kovūnai vietomis 
pralenkė besitraukiančias 
atgal mechanizuotas nacių 
jėgas ir atakuoja juos už- 
nugarėn.

Berlyno radijas pranešė, 
jog rusai puola vokiečius ir 
600 mylių ilgio fronte į pie
tus nuo Oriolo ir pramušė 
nacių linijas, girdi, “atski
rose vietose,” visu tuom 
frontu iki • Kuban srities 
Kaukaze.

Vokiečių ir finų radijai 
taipgi skelbė, kad Sovietai 
pradėjo smarkesnes atakas 
prieš hitlerininkus Kareli
jos, Leningrado, Ilmen eže
ro ir Velikije Lūki frontuo
se.

Nušovė Žemyn Tuzinus 
Fašistų Lėktuvų

London. — Talkininkų 
lakūnai sekmadienį, bom
barduodami Neapolį, Reg
gio Calabria ir kitus italų 
miestus, tuo pačiu laiku 
nušovė žemyn 39 vokiečių 
ir italų lėktuvus, o savo ne
teko 12 lėktuvų.

Amerikos lėktuvai kovo
tojai užklupo būrį vokiečių 
transporto orlaivių, nešu
sių kareivius ir amuniciją 
saviškiams į Siciliją, ir nu
kirto žemyn 15 nacių lėktu
vų.

SKAMBA LIETUVIŲ HEROJŲ VARDAI
E-----------------------------------------------

ANCLAII 1’KASIVEKŽf. Lietuviški Raudonosios ' Armijos AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ
PRO CATANIJĄ Daliniai Oriolo-Kursko Fronte EMPEDOCLĘ
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Šiaur. Afrika, liep. 19.— 
Anglų tankai kaujasi prieš 
vokiečių Hermanno Goe- 
ringo tankų diviziją ir 15- 
tą nacių tankų diviziją jau 
pačiuose priemiesčiuose Ca- 
tanijos, didžiojo uosto mie
sto rytiniame Sicilijos salos 
pajūryje.—Neoficialiai pra
nešimai teigia, kad anglų 
armija, komanduojama ge
nerolo Montgomery’o 1 jau 
prasiveržė į šiaurius pro 
Cataniją.— Anglai nukovė 
didelį skaičių priešų ir ne
laisvėn paėmė daug vokie
čių. Kiek pirmiau vienas 
Anglijos ( karo didlaivis 
triuškinančiai bombarda- F 

vo kareivines ir uosto įren
gimus Catanijoj. Talkinin
kų lakūnai nuolat ardo ir 
degina karinius fašistų pa
status mieste ir apylinkėje. 
Kanadiečiai, užėmę Calta- 
gironę, maršuoja į Mira- 
bellą.

Amerikiečiai Smogė 
Dar 8 Jap. Laivam
Ramusis Vandenynas, lie

pos 19. — Jungtinių Vals
tijų ir Australijos lėktuvai 
ir kariniai laivai užklupo 9 
japonų laivus, kurie plaukė 
į vakarus nuo Kolombanga- 
ros salos, netoli New Geor
gia salos, Saliamono saly
ne. . Daugumai priešų laivų 
buvo pataikyta bombomis, 
torpedomis bei kanuolių šo
viniais ir nuskandinta bent 
vienas karinis laivais - nai
kintuvas ir vienas prekinis 
laivas, o sužalota dar du 
naikintuvai ir 4 kiti laivai. 
Amerikiečių ir australų 
laivai neturėjo jokių nuos
tolių. Bombarduojant japo
nų stovyklą Cahili, arti 
Buin-Faisi, nušauta žemyn 
13 priešų lėktuvų. Talki
ninkai neteko 4-rių lėktu
vų. O šeštadienį ties Ko- 
lombangara amerikiečiai 
nuskandino 7 japonų lai
vus. . ■užšaldyta maisto kainos VALGYKLOSE

Washington, liep. 19. — 
Valdiška Kainų Adminis
tracija išleido įsakymą, kad 
restoranai turi numuši val
gių ir gėrimų kainas že
myn iki tiek, kiek už juos 
ėmė balandžio 4-10 d. šį pa
vasarį New Yorke, New 
Jersey, Delaware ir kitose 
rytinėse valstijose.

Pasižymi Didvyriškais Žygiais
Maskva.— Kovūnas Pa

leckis rašo apie ugningus 
mūšius, kuriuos lietuviški 
Raudonosios Armijos pul
kai veda prieš vokiečius 
linkui Kursko:

Lietuviški Raud. Armijos 
junginiai kovėsi prieš įtū
žusias vokiečių atakas lin
kui Kursko.

Oriolo-Kursko fronto mū
šiuose už tėvynę lietuviš
kieji kariuorhenės jungi
niai pasižymi ištverme, nar
sa ir kariniais gabumais. 
Jų didvyrybės žygiai, rodo
mi tose kautyhėse, skamba 
svarbiausiuose Sovietų Są
jungos laikraščiuose.

Oficialis Sovietų Žinių 
Biuro pranešimas iš liepos 
9 d. sakė:

“Ties viena aukštuma ba
talionas vokiečių prasi- 
briovė iki vieno lietuvių 
būrio pozicijos. Užvirė įnir
tusi kova durtuvais. Mūsų 
būrys, komanduojamas lei
tenanto Kavoliūno, nugrū
do vokiečius atgal, ištaškė 
visas jų kontr-atakas ir nu
šlavė didesnę pusę priešų 
bataliono. Zakažajevo ko
manduojami kariai sudau
žė tris vokiečių tankus ‘Ti- 
grūs

Gautas iš fronto prane
šimas pažymi narsius veik
smus sardžento Griciaus 
komanduojamo būrio. Šis 
būrys leido priešams prisi
artinti iki 40 mastų; tada 
atidarė ugnies vėsulą ir 
kontr-atakavo vokiečius.

Uždaryta Visos Fašistų 
Organizacijos Talkininkų 
Užimtoj Sicilijos Daly j

šiaur. Afrika.* — Anglų 
generolas Harold Alexan
der, kaipo talkininkų gu
bernatorius Sicilijos salai, 
įsakė panaikinti visas fašis
tų partijos organizacijas 
tenai.

Savo pareiškime gem Al
exander sako, jog talkinin
kų tikslas yra išlaisvint ita
lus nuo fašistų režimo ir 
atstęigt Italiją kaip laisvų 
.žmonių kraštą.

Panaikinta visi fašistų 
išleisti įstatymai prieš žyr 
dus ir abelnai prieš kita
taučius ir kitatikius.

Nepripažįstama jokios 
italų karaliaus galios, kol

Pats Gricius nušovė ketu
ris vokiečius, o durtuvų 
mūšyje nudėjo dar šešis ki
tus.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų armijos laikraštis, pa
žymi dviejų lietuvių signa- 
listų žygį:

Vienas iš vokiečių tankų 
metėsi ant mūsų apkaso ir 
nutraukė telefono vielas. 
Paskui tankas buvo su
stabdytas. Mūsų koman- 
dierius susirūpino dėl su
ardytos susižinojimo linijos 
ir įsakė signalistams šni- 
cui ir Lančikui pataisyti 
telefono liniją. Šiedu drą
suoliai raudonarmiečiai da- 
šliaužė iki priešų tanko ir 
po pačiu tanku pataisė te
lefono liniją.

Sovietų Žinių Biuro pra
nešimas iš liepos 8 d. apra
šė šaunius veiksmus ka
nuolių baterijos, koman
duojamos Budauro. Šią ba
teriją bombardavo priešų 
lėktuvai ir artilerija. Pas
kui vokiečių pėstininkai ir 
tankai smarkiai puolė mū
sų bateriją. Mūsų artile
ristai leido priešui arti pri
eiti, o tada, gerai nutaiky
dami savo ugnį, ir sunaiki
no kelis ‘Tigrus’ tankus.

Sovietų vyriausybės laik
raštis Izviestija pastebi, jog 
ištisas frontas žino, kaip 
leitenantas Mockevičius su 
savo prieštankiniu šautuvu 
išmušė iš veikimo du prie
šų tankus.

talkininkai laikys užėmę 
Siciliją. Bus pilnai gerbia
ma privačios nuosavybės 
teisės.

Kurie buvusieji valdinin
kai ir pareigūnai nėra pa
varomi, tie turės toliau tar
nauti pagal talkininkų gu
bernatoriaus patvarkymus.

Į žmonių gyvenimą nebus 
kišamasi, išskyrus tokius 
atsitikimus, kur kariniai 
dalykai būtinai reikalauja 
įsikišimo.

Buvęs New Yorko guber
natorius Poletti (darbietis) 
yra vyresnysis narys gu
bernatoriaus gen. Alexan
ders valdžios civilių reika- 

. Šiaur. Afrika, liep. 19.— 
Septintoji Amerikos armi
ja, komanduojama generolo 
Pattono, užėmė Empedoclę, 
vieną iš neskaitlingų gerų 
uostų pietinėje Sicilijoje; 
išdaužė įtūžusias vokiečių 
kontr-atakas ties 'Barraf- 
ranca ir pasiekė punktą 
tiktai už 14 ar mažiau my
lių į pietus nuo Ennos, 
svarbiausio Ašies apsigy
nimo centro vidurinėje Si
cilijos dalyje. Mūšyje arti 
Barrafrancos amerikiečiai, 
tarp kitko, sunaikino du vo
kiečių tankus ir paėmė ne
laisvėn nemažai hitlerinin
kų. Kautynėse labai gerai 
patarnavo amerikiečiams 
ilgosios jų kanuolės, vadi
namos “Ilgaisiais Tamo- 
šiais.” Jos šaudo 155-mili- 
metrų storio šoviniais. A- 
merikiečiai visuose sekto
riuose žygiuoja pirmyn.

Talkininkai Užėmė 
Trečdalį Sicilijos

šiaur. Afrika.— Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir 
Kanados kariuomenė per 8 
dienas nuo savo įsiveržimo 
užėmė jau visą trečdalį Si
cilijos, didžiausios italų sa
los. Tuo pačiu laiku jie ne
laisvėj paėmė bent 30 tūk
stančių italų ir vokiečių 
karių. Vien tik amerikie
čiai suėmė 22 tūkstančius 
priešų. Prieš amerikiečius 
nuo pat pradžios buvo iš
statyta didžiausios vokie
čių ir italų šarvuotos jėgos. 
Užimdami Agrigento, Ame
rikos kovotojai vien ten pa
ėmė nelaisvėn 4,000 italų.

Skaičiuojama, jog 60 tūk
stančių vokiečių iki šiol vei
kė prieš amerikiečius ir an
glus. Anglai užėmė ir Ger- 
bini lėktuvų aikštę už tuzi
no mylių į vakarus nuo Ca- 
tanijos.

Susprogdino Amunicijos 
Sandėlius Salamauoj

Jungtinių Valstijų ir Au
stralijos lėktuvai numetė 
30 tonų bombų į svarbiau- • 
šią Japonijos karinę bazę 
Salamauą, Naujojoj Guine- 
joj; susprogdino amunici
jos ir gazolino sandėlius.

lų skyriaus, o buvęs New 
Yorko miesto valdžios ad
vokatas Chanler yra vy
riausias teisminiai-legalių 
dalykų prižiūrėtojas.

Daugiau Kaip 500 
Bombanešiu Pleški
no Neapolį, Italijoj
šiaur. Afrika, liepos 19. 

—Pirmadienį iš ryto stam
bus būrys Amerikos bom- 
banešių ardė ir degino ge
ležinkelių stotis, traukinių 
kiemus ir kitus karui svar
bius įrengimus Romoje. Tai 
buvo dar pirmas talkininkų 
oro žygis prieš Italijos sos
tinę.

Amerikiečiai lakūnai-sten- 
gėsi nekliudyti bažnyčių, li
goninių, apšvietos įstaigų 
ir istorinių senovės pa
minklų, kaip kad preziden
tas Rooseveltas žadėjo sa
vo pareiškime popiežiui.

Roma yra Italijos gele
žinkelių mazgas, per kurį 
Mussolinis ir Hitleris siun
čia savo kariuomenę, amu
niciją ir kitus karo reik
menis savo armijoms į pie
tinę Italiją ir Siciliją.

Punktai, kuriuos dabar 
Jungtinių Valstijų lakūnai 
atakavo Romoje, yra tiktai 
už vienos mylios nuo fašis
tų partijos centro rūmų, 
bet bombos nekliudė kultū
rinio Romos centro esamo 
už kelių mylių toliau.

Didžiausias Iki Šiol Italijai 
Smūgis iš Oro

šiaur. Afrika.— Daugiau 
kaip 500 Anglijos ir Ame
rikos bombanešių susprog
dino visą širdį Neapolio, di
džiausio Italijos uosto, kar
tu ir geležinkelio centro, iš 
kur fašistai gabeno dau
giausiai savo kariuomenės 
ir reikmenų savo armijoms 
pietinėje Italijoje ir Sicili
jos ir Sardinijos salose. 
Tai buvo didžiausias iš visų 
oro žygių prieš Italiją iki 
šiol.

Italijos radi ja pripažino, 
jog amerikiečių ir anglų 
bombanešiai padarė milži
niškų nuostolių Neapolio 
centrui, pusės miliono gy
ventojų miestui.

Talkininkų lakūnai sykiu 
nušovė žemyn 21-ną priešų 
lėktuvą, o savo neteko tik 
vieno lėktuvo.

PATAIKĖ Į OPIAUSIAS 
NEAPOLIO VIETAS

Amerikos lakūnai pasku
tiniu žygiu prieš Neapolį, 
Italijoj, padarė daugiausiai 
nuostolių ginklų fabrikams 
ir sandėliams, torpedų dir- 
bykloms, geležinkelio kie
mams ir traukiniams.
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Pasiduokite arba Nukertėsite
Prezidentas Rooseveltas ir premjeras 

Churchillas išleido pareiškimą į Italijos 
žmones. Pareiškimas taip rūstus, kaip 
teisingas. Jame nebelieka jokios abejo
nės. Italai turi nuversti Mussolinio re
žimą ir besąlyginiai pasiduoti Jungti
nėms Tautoms, arba jie susilauks baisių 
smūgių. Talkininkai yra pasirengę ir 
pasimoję, sako Roosevelto-Churchillio 
ultimatumas, įsiveržti pačion Italijon ir 
kirsti tokius smūgius, apie kuriuos šian
dien italai nė sapnuoti nesapnuoja. Jų 
laukia liūdnas likimas.

“Laikas atėjo jums pasirinkti”, sako 
ultimatumas, “ar italai mirs už Musso- 
Įinį ir Hitlerį, ar jie gyvens dėl Italijos 
ir civilizacijos”.

Ištikrųjų italams dabar reikia pasi
rinkti. Bet kurį kelią jie pasirinks?

Visi pranešimai iš Italijos kalba apie 
tai, kad žmonės ištroškusiai laukia tai
kos ir kad juose viešpatauja didžiausias 
susijaudinimas ir nepasitenkinimas na
cių užplūdimu. Bet ar tie žmonės su
rinks užtenkamai jėgų ir drąsos sukilti 
prieš fašistus ir su jais apsidirbti, tai 
sunku pasakyti.

Manoma, kad Rooseveltas ir Church- 
illis išleis greitu laiku kitą, platesnį pa
reiškimą. Jame jie išdėstys tas sąlygas, 
kuriose italai, nuvertu >t£ąšistUs, galėtų 
susikurti ^avo demokratinę anti-fašisti- 
nę valdžią. Tai irgi bus siekiama to pa
ties tikslo: pakurstyti ir paakstinti Ita
lijos žmones prie sukilimo.

Sukilimas Italijoje būtų didžiausias 
Jungtinių Tautų laimėjimas. Mūsų ar
mijoms nereikėtų lieti tame fronte 
kraują ir karas būtų daug trumpesnis. 
Tos jėgos, kurios bus reikalingos užka
riavimui Italijos, būtų tuojau permestos 
į kitus karo frontus.

Smetona, Hitlerininkai ir Da
riaus-Girėno Žuvimas

Pereito penktadienio Laisvėje tilpo 
labai svarbus žymiojo lietuvių tautos 
rašytojo Žiugždos straipsnis apie de
šimties metų sukaktį nuo žuvimo Vokie
tijoje lietuvių lakūnų Dariaus ir Girėno. 
Jau tada buvo žinoma, kad jie žuvo ne 
lėktuvo nelaimėje, bet nuo hitlerininkų 
kulkų. Jie buvo nušauti.

Savo straipsnyje Žiugžda iškelia aikš
tėn baisią ir pardavikišką toje tragedi
joje Smetonos ir jojo valdžios rolę. Pa- 
aiški, kad jau tada Smetona darbavosi 
išvien su hitlerininkais ir slėpė jųjų 
kruvinus darbus lietuvių tautai. Kadan
gi dabar tasai Smetona gyvena Ameri
koje ir landžioja tarpe lietuvių ir ardo 
jųjų vienybę, tai Amerikos lietuviškai 
visuomenei labai reikalinga susipažinti 
su to Smetonos pasielgimu toje liūdnoje 
ir klaikioje tragedijoje prieš dešimtį 
metų.

Žiugžda, tarp kitko, rašo:
Kriminalis hitlerininkų darbas buvo taip 

aiškus, kad net jie patys tada nedrįso jo 
išsiginti.

Kaltinantis pasaulinės nuomonės balsas, 
tačiaus, taip rūsčiai kalbėjo, kad kilo iš
gąstis hitlerininkų stovykloje; tik tada jie 
mėgino nusiplauti sau rankas.

Smetona Padėjo Nubaltini Nacius.
Tame dalyke hitlerininkam padėjo Sme

tona ir jo valdžia, visuomet pasiryžusi pa
tarnaut vokiečių fašizmui.

Smetonos fašistai, susiderėję su hitleri
ninkais, greitai sudarė neva tyrinėjimų ko
misiją, sulipdytą vien tiktai iš “patikimų” 
jiem žmonių. Komisija turėjo neva tyrinėti 
aplinkybes, kuriose įvyko ta nelaimė, bet 
tikrumoje ji dėjo visas pastangas, kad pri
dengi Hitlerio nedorybę.

Klastingi komisijos paskelbti neva fak
tai, tačiaus, negalėjo apdumti žmonėms 
akių. Ir net patys komisijos nariai siaura
me savo draugų ratelyje pripažino, kad jie 
dare taip, kaip jiems buvo iš viršaus liepta.

Komisijos paskelbtas pareiškimas buvo 
grynas melas skersai - išilgai. Jinai pasako
jo, būk lėktuvo motoras sugedęs.

Vietiniai Liudytojai.
Galų gale, štai kas sužinota: yietiniai 

žmonės, gyveną arti Soldino/tą valandą iš
girdo motoro zvimbimą, o paskui kelis šū
vius, kurie buvo mušti iš tos pusės, kur bu
vo nacių smogikų kariuomenės stovykla ar
ti Soldino. Po to pasigirdo duslus,, dūzgiąs 
subildėjimas į žemę. Tada ir vėl viskas 
visiškai nutilo.

Lietuvos Lakūnų ir Laikraštininkų Nuomonė.
Visi lietuviai lakūnai atvirai kalbėjo apie 

tą kruviną hitlerininkų darbą.
Keli Lietuvos laikraštininkai buvo net 

surinkę tikroviškus parodymų dokumentus 
ir pasiruošę išleisti knygelę, įrodančią hitle
rininkų piktadarystę.

Sicilijos Gyventojai 
Sveikina Išlaisvin

tojus

Labai Mažai Vilties
Sųsiorgąnizavo nauja lenkų valdžia 

ištrėmime. Jon įeina “kairiųjų partijų” 
atstovai, kaip socialistų ir valstiečių. 
Bet tie atstovai nėra nei tų partijų, nei 
Lenkijos žmonių rinkti. Jie patys save 
pasiskyrė.

Nelaukiama pamatinio pasikeitimo 
tos valdžios politikoje. Jinai susideda 
iš anti-sovietinių elementų. Pavyzdžiui, 
karo ministeriu paskirtas gen. Kukiel, 
aršiausias Sovietų Sąjungos priešas ir 
tasai sutvėrimas, kuris pirmutinis susi
žavėjo nacių melu apie tuos nužudytus 
lenkų karininkus. Užsienio reikalų mi
nisteriu paskirtas Romer, buvęs lenkų 
ambasadorius Sovietų Sąjungoje. Jo gi 
ambasada pasirodė lizdu anti-sovietinės 
veiklos. Lenkų ginkluotųjų jėgų ko- 
mandierium paskirtas gen. Sosnowski, 
didžiausis atžagareivis, pilsudskininkas, 
nepermaldaujamas Sovietų . Sąjungos 
priešas.

Bet smetoniniai cenzoriai uždraudė tą 
knygelę išleisti ir sunaikino visą surinktą 
jai medžiagą. .

Gen. Gustaitis.
čia pravartu prisimint, jog generolas 

Gustaitis, pirmininkas komisijos neva tyri
nėjusios Lithuanicos sudužimą, bandė pa
bėgt iš Tarybų Lietuvos į Vokietiją.
Tai tokie faktai. Apart visų kitų rūsčių 

nusikaltimų, papildytų Smetonos prieš 
lietuvių tautą ir žmoniją, šis jojo patal- 
kininkavimas hitlerininkams - paslėpti 
jųjų žmogžudiškus darbus, nuplauti jų
jų rankas, suteptas lietuvių tautos sūnų 
krauju, istorijoje bus skaitomas vienu 
iš didžiausių ir baisiausių, yienu iš juo
džiausių ir kriminališkiausių.

16 ft wt Billions to
Į. i
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Ar Kriminalistai, Ar Pardavikai?
Federalė valdžia patraukė teisman 

lėktuvų išdirbyštės Curtis-Wright kor
poracijos viršininkus. Jie kaltinami pa
gaminime ir įteikime valdžiai netinkamų, 
pavojingų lėktuvams motorų arba inži- 
nų. Tie inžinai esą padaryti iš prastos 
medžiagos, ne pagal sutartį su valdžia. 
Reikia atminti, kad valdžia už tuos inžį- 
nus labai brangiai apmoka.

Kai beveik kasdien skaitome laikraš
čiuose pranešimus apie lėktuvų nelaimes, 
kuriose žūsta desėtkai lakūnų, tai kyla 
klausimas, ar nebus už tai atsakomingi 
tokie Curtis-Wright korporacijos virši
ninkai ?

Jeigu valdžios kaltinimai bus paremti 
faktais ir įrodyti, tai su tais viršininkais 
turėtų būti pasielgta kaip su kokiais 
bjauriausiais' kriminalistais bei išdavi
kais. , > , J

Karas yra karas, jis 
žiaurus ir skaudus, o ypa
tingai jis žiaurus ir sun
kus prieš Hitlerio, Mussoli
nio ir Hirohito barbarus. 
Naciai ir fašistai bei Japo
nijos samurajai nesiskaito 
su jokiais susitarimais, jo
kiomis tarptautinėmis tei
sėmis. Jie yra žvėrys žmo
gaus pavydale. Jie žvėriš
kai kankina ir žudo ne vien 
karius belaisvius, bet ir ci
vilius gyventojus. Jų karas 
yra pavergimui kitų kraš
tų ir žmonių, padarymui 
visų kitų vergais. O kas 
jiems nepasiduoda, tą jie 
naikina. Todėl šis karas 
yra taip žiaurus.

Bet jis skirtingesnis nuo 
pirmesnių karų. Tada karo 
apimtų plotų gyventojai ne
matė didelio skirtumo, kas 
ponaus, kas juos išnaudos. 
Šiame kare visos tautos, vi
si žmonės, kurie nori' būti 
laisvi, nori kultūriškai gy
venti — savo priešą mato 
hitlerininkuose ir fašistuo
se. Todėl šis karas virto vi
sos liaudies karu prieš bar
barus nacius.

Lietuvos ir visos Sovietų 
Sąjungos žmonės jau treti 
metai veda didvyrišką, par- 
■tizanišką karą. prieš vokie
čius. Daug partizanų žuvo, 
bet jie daug nudeda ir prie
šų. Pavergti žmonės Fran- 
cūzijoj, Belgijoj, Holandi- 
joj, Danijoj,' Norvegijoj, 
Jugoslavi j o j, J Graiki j o j — 

laukia, kada ateis Jungti
nių Tautų.ąrpiijos jų išlais- 
.vinimui ir jie stos su išlai
svintojų armijomis ir kovos 
prieš hitlerininkus.
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Aišku, kad me visi Vo
kietijos, Italijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Finliandijbs 

žmonės yra kalti už tų ša
lių fašistų valdonų budeliš
kus žygius. Ir ten milionai 
darbo žmonių, laisvės trok
štančių inteligentų ir biz
nierių, laukia, kad greičiau 
ateitų Amerikos, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos armijos 
ir sumuštų Hitlerio ir Mu
ssolinio banditus, išlaisvin
tų tų kraštų žmones, su
teiktų jiems progą .žmo
niškai greta su savo kai
mynais kurti naują gyveni
mą; darbuotis, kad šalies 
ekonomiškas gyve nimo 
laipsnis pakiltų, kad bujo
tų muzika ir dailė. Juk ne
galima manyti, kad visi i- 
talai, vokiečiai, rumunai, 
finai, vengrai virto žvėri
mis. Ten yra gerų ir nuo
širdžių žmonių, bet nuo jų 
teises paveržė hitlerinin
kai. Jiems užkorė brutališ- 
ką fašizmo režimą pirma, 
negu Hitleris ir Mussolinis 
užpuolė kitas šalis ginklų 
pagelba.

Ir štai jau vaisius mato
me Sicilijoj, kur išlipo 
Amerikos, Anglijos ir Ka
nados armijos. Sicilija yra 
Italijos dalis, apgyventa 
italais, — žmonėmis, kurie 
pirmiausiai pateko fašistų 
režimo nelaisvėn. Mussoli
nis ir jo šaika šaukė, kad 
italai jo klausą, jį mylį, už 
jį gatavi mirti, pagal jo 
pašaukimą eiti , pasaulio 
užkariauti. Mes sakėme, 
kad taip nėra, kad daug 
Italijos gyventojų, ypatin
gai darbo žmonių iš pat gi
lumos širdies neapkenčia 
Mussolinio ir jo viso reži
mo. Ir tą dabar pilniausiai 
patvirtina įvykiai Sicilijoj.

United Press korespon
dentas Dana Schmidt, ku
ris ten yra su Amerikos ar
mija, tarpe kitjko, rašo iš 
Sicilijos: “Sicilijoje, atrodo, 
nebus “nudegintos žemės.” 
Civiliai gyventojai karštai 
sveikina Jungtinių Tautų 
kareivius. Pietų Sicilijoj 
gyventojai savo valia pra
laužia uolose atvaras, kad 
Jungt. Tautų tankai galėtų 
praeiti pirmyn. Vietomis 
jie šaukia: ‘Ė v viva Ameri
ka!’ (Tegul Gyvuoja Ame
rika!) Ir sako: ‘Pagaliau, 
mes būsime amerikonais. 
Dabar mes gausime apsau
gą ir maistą.’”

Tos pat žinių agentūros 
kitas korespondentas Mr. 
John Gunther, kuris yra su
anglų armija, tarpe kitko, 
rašo: “Sicilijos gyventojai 
užtepa išrašytus obalsius: 
‘Evviva Duče’ ir ‘Evviva 
Mussolini’, ir ant sienų iš
rašo: ‘Evviva George VI!’ 
— reiškia, anglų karalius, 
sako grįžę iš fronto anglų 
of icier iai.

“Valstiečiai daro pastan
gų, kad aprūpinus kareivius 
gėrimu ir rūkymu ir visai 
ramiai užsilaiko. Pasikal
bant su jais, jie aiškiai iš
reiškia neapykantą linkui 
fašistų, o ypatingai vokie
čių.0

Associated Press kores
pondentas rašo iš Sicilijos: 
“Amerikos kovojanti kariai 
jau apsigyveno, kaip na
mie. Sicilija turtinga daržo
vėmis. \ ;Už< vienį cigaretą 
gali nusipirkti didelį water- 
meloną ir apie pusę tuzino 
salotų galvų.

Pirmoj okupacijos die
noj amerikiečiai nusipirko 
karvę ir turėjo geros mė
sos. Jie guolius įsitaiso 

kviečių šiauduose ir darži
nėse. Prie atgabento mais
to pridėjus vietinių daržo
vių ir vaisių, tai gerai mai
tinasi. Visur priversta krū
vos dynių, pamidorų, kan- 
talopų, kurių galima pigiai 
nusipirkti, kad ir už ame
rikonišką cigaretą.

“Lacata miesto gyvento
jai sako, kaip vokiečiai ten 
viešpatavo, tai įvedė racio
nalizaciją ant maisto, kad 
žmonės galėjo tik kartą į 
dieną pavalgyti.

“Amerikiečiai yra nude
gę saule, bronzinės spalvos, 
apžėlę barzdomis ir atrodo 
narsiais. O jūs- pamatytu te 
mūsų slauges, jų mėlynose 
uniformose! Ir pirmą klau
simą jos stato grįžusiam iš 
fronto: ‘Kaip .einasi ka
ras?’

“Leitenantas Ed. Raper 
iš Knoxville, Tenn., su savo 
kariais apsistojo ūkyj, kurį 
nusipirkęs Sicilijos gyven
tojas gyvenęs Amerikoje. 
Licate mieste vietos gyven
tojai renkasi aplinkui ame
rikiečius ir džiaugiasi, kad 
jų sulaukė.”

Iš Noto miestelio “Reu
ter” korepondentas rašo, 
kąd Sicilijos gyventdjai 
mūšiams prasidėjus buvo 
išlakstę įz kalnus, bet kaip 
tik anglai paėmė viršų, tai 
su ukvata grįžta į mieste
lius. Ji.e labai suvargę.

Pasipriešinimas italų ar
mijos menkas. Vieną kalną 
gynė 24 jų kanuolės ir po 
kelių Šūvių italai pasidavė. 
Kapitonas James Pennie 
sako. “Vieną minutę mu
šėmės, o už penkių minu-

čių jau dalinome cigaretus 
italams belaisviams. Po pir
mų mūsų šūvių pasidavė 
170 italų. Po kitos salvos 
jie iškėlė baltą vėliavą.”

Taip Sicilijoj liaudis atsi
neša linkui Amerikos, Ang
lijos ir Kanados armijų. 
Mes galime įsivaizdint, kas 
atsitiktų Francijoj, Belgi
joj, Holandijoj, Norvegijoj, 
jeigu ten ateitų demokra
tinių šalių armijos!

Mes galime jau dabar iš
sivaizdinti, su kokiu 
džiaugsmu Lietuvos žmo
nės pasitiks Raudonąją 
Armiją ir jos tarpe Lietu
vių Pulkus, kada iš ten bus 
ištrenkta žvėrys vokiečiai 
hitlerininkai! Mūsų įsitiki
nimu, jeigu dabar būtų kir
stas priešui smūgis Fran- 
cūzijoj, Norvegijoj, Balka
nuose,' Raudonajai Armijai 
puolant priešą iš rytų pu
sės tai mūsų pergalė Eu
ropoj būtų greita ir galuti
na. Sicilijoj atlikta labai 
gerax pradžia, bet to neuž
tenka, kad parbloškus hit
lerišką žvėrį. Jį reikia mu
šti visur. O jėgų tam mes 
turime!

D. M. š.

Pikai Žinok, Dėl Ko 
Kilo Šis Karas

Broli ir Sese! Ar tu nu
tarei, kad ne tik kilnus, 
garbingas ir geras dalykas 
prigulėti prie Liet. Darb. 
Susivienijimo ir ALDLD, 
bet kad didelę naudą neša 
tos dvi organizacijos, tau 
pačiam ir podraug visiems 
lietuvių tautos nariams ? 
Visų pirma, narys organi
zacijos nejaučiamai, išlėto, 
pakyla į aukštesnį kūrybi

nės - kultūros laipsnį. Tad 
žiūrėk, lankykis į kuopos 
mėnesinius susirinkimus. 
Aiškiai pamatysi, kas ver
kia, dejuoja, o kas links
mas, patenkintas gyveni
mo eisena. Liga jo nekan
kina. Sveikas, energingas. 
Kupinas gerų norų — tik 
gera daryti savo artimie
siems bičiuliams, kaimy
nams. Dėlko taip yra? Ka
ras mus visus skaudina. 
Milijonai žmonių karo lau
ke jau gyvybės siūlą nu
traukė. Tu, brol ir sese, lai
mingas, tavo akys nemato 
sriuvenančio kraujo iš kru
tinės mirtinai sužeisto ka
rio. Bet turi nepamiršti 
pareigų, kurias turi atlikti. 
Jei tavo sūnus, giminaitis, 
gyvybę aukauja, kad įgy
vendinti pasauly keturias 
laisves, tai tu turi būtinai 
pagelbėti įkūnyti tas ketu
rias laisves.

Trumpai, štai tau pasa
kysiu. Šis pasaulinis karas, 
tai karas darbo žmogaus 
su žmogaus išnaudotojais, 
su kraugeriais, parazitais 
visos darbo žmonijos.

Tad švieskis, skaityk at
sidėjusiai knygas, brošiū
ras išleistas per LDS ir 
ALDLD. Žiūrėk, neprarask 
sveikatos. Tik sveikas žmo
gus ir pilnai žinąs, dėlko 
kilo šis baisus pasaulinis 
karas, — nugalės darbo 
žmonių parazitus. Nekitaip.

D r. A. L. Graičiūnas 
»

Anglų lakūnai bombar
davo Munichą Vokietijoj ir 
Milano ir Bolognos sritis 
Italijoj. .

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo Neapolį, Italijoj, 
ir nušovė žemyn 21-ną fa
šistų lėktuvą. Talkininkai 
prarado vieną lėktuvą.

*

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER A VE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ARGI TAS GALI BŪTI 
PRIEŽASČIA?

Gerb. daktare, aš esu 
senas Laisvės skaitytojas. 
Ir aš matau — per Laisvę 
duodate labai naudingų pa
tarimų, už kuriuos ir aš 
jaučiu dėkingas, nes kai 
kuo pasinaudoju.

Dabar prašau patarimo 
per Laisvę ir aš. Aš esu 
59 metų senumo, o rtiano 
draugė — 54. Aš sveriu 
150 svarų, o mano draugė
— 160.

Mano draugė prieš kokią 
10 metų turėjo koją išsina
rinusi iš klubo. Ir daktarai 
atitaisė — ir buvo sveika. 
Bet dabar jai tą pačią ko
ją pradėjo skaudėti. Ir ji 
nuėjo pas daktarą. Tas 
daktaras jai sakė eiti ant 
operacijos. Taip turėjo bū
ti didelė operacija iš klu
bo. Tai jinai atsisakė eiti 
ant operacijos.

Dabar jau trys mėnesiai, 
kaip eina pas kitą daktarą. 
Tas daktaras daro mankš- 
tinimus ir braukymus ir 
dar kokių vaistų leidžia į 
raumenis.

Bet dabar va koks susi
painiojimas. Mano draugė 

kaltina mane už sugadini
mą jos nervų. Mes negulim 
vienoj lovoj. Bet vis kai ka
da nueinu. Ir taip, kaip tik 
dasiliečiu, tai man greit at
likta, o. mano draugė lieka
si be nieko. Tai ji man sa
ko, kad aš jos negaliu kir
šinti daugiau. Tai aš ir vėl 
laukiu vieną ar dvi savaiti
— ir vėl tas pats.

Taip tarp mūsų pasidarė 
ir barnių ir nesutikimų. 
Mes vedę jau 31 metus, bet 
pirmiau man taip nebūda
vo. Tai dabar prašom pa
aiškinti, argi tas gali būt 
priežasčia, kad nuo manęs 
jai suiro nervai?

Atsakymas.
Taip, Drauge. Tas gali 

būt priežasčia — ir visų 
dažniausia yra. Tai keblo
kas dalykas čia gvildenti. 
Nors trumpai suminėsiu.

Netikę, nepatenkinanti 
lytiniai susinėsimai sugadi
na ne vieną puikią moterį 
— sugadina jai nervus, su- 
baladoja visą organizmą. 
Tai liūdnas faktas.

Jūsų, drauge, tiesioginiai 
tame kaltinti gal neišpultų, 
nes Jūs negi iš blogos va
lios taip darote. Jums vys
tosi lytinė bejėgybė, vyriš
ka gyvenimo pakaita. Taip 
moteriai,, taip .vyrui, lyties 
liaukoms vystant, galima 
daug padėti atatinkamu 
liaukų preparatais.

O taip, kaip dabar Jums 
yra, tai jau vely Jūsų 
draugei visai neturėt susi- 
nešimų, tai bent nebus tų 
nervų sukrėtimų.

Ar ta visa liūdna muzi
ka turi didelių ryšių su 
Jūsų draugės klubu, sunku 
nusakyti. Be abejo, geriau 
jai1 nedaro ir klubui. Bet 
tegul vietos daktaras ir to
liau ją manko, masažuoja, 
vaistų leidžia ir t.t. O Jūs, 
Drauge, vely liaukas tvar
kykite, jei norite ko gero.
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Juozas Baltušis

Snaigėms Krintant8 UŽ LIETUVOS LAISVES
Ką Pasakojo Šėmoji

D vainių trobelėje buvo 
jau visi pavakarieniavę ir 
Petrelis rengėsi gulti. Ma
ma rinko nuo stalo indus. 
Tėtukas prie krosnies avėsi 
kojas. Tik dėdė Anupras sė
dėjo ant suolo ir nesiruošė 
niekur judintis. Jis iš lėto, 
kaip visada, prisikimšo pyp
kę ir kažką galvojo. Nelink
sma šįmet, nebuvo Mildelės, 
Petrelio sesers. Ją vokiečiai 
išvežė į Vokietiją. Mama 
net apsiverkė. Petrelis taip 
pat nieko nekalbino, nedrįso 
nt dėdės Anupro prašyti va
karinės pasakos pasekti. 
Bet kodėl gi jis nesirengia 
gulti?

— Dėde, kodėl .tu nesiren
gi gulti?

— Aš? Taip sau, miego 
nenoriu, — nepiktai pasakė 
dėdė Anupras.

Tas padrąsino Petrelį.
— O pasaką paseksi?

— Paseksiu, tik ne šian
dien — rytoj.

— O kokią?
— Dar nežinau. Paseksiu 

ką Šėmoji man papasakos.
— O Šėmoji juk nekalba.
— Kalba, vaikeli, naujų 

metų naktį kalba. Štai, ir aš 
gulti neinu — eisiu pasi
klausyti. O tu dabar mik. 
Rytoj tikrai paseksiu.

— Aš taip pat eisiu, dė
de, a?

— Vaikams, kurie naktį 
nemiega, ji nieko nepasa
kos.

Teko eiti gulti.
Rytą, kai Petrelis atsibu

do, buvo jau visai šviesu. 
Pro langus į .vidų švietė die
na ir trobelėje dar buvo šal
toka. Iš lauko įėjo dėdė 
Anupras. Jo ūsai buvo šar
moti ir atrodė, kaip dideli 
konkorėžiai.

— Dėde, a dėde, klausyk. 
Ką Šėmoji papasakojo?

— Ak gi, aš tau žadėjau 
pasekti.

Jis priėjo prie Petrelio 
lovelės, apkamšė antklodę, 
atsisėdo ant mažos kėdutės 
ir pradėjo:

“Nueinu aš vakar į tvar
tą, užlipu ant lubų, atsigu
lu ir klausau. O Šėmoji ne
žino, kad aš klausau.

Dūsavo, ilgai dūsavo Šė
moji, o paskui ir sako balta
jai avytei:

— Tu, — sako, žinai, kas 
tokie tie vokiški fašistai?

— Ne, — sako avytė, — 
nežinau.

— Jauna tu, tai dar neži
nai. Tai visai ne žmonės, o 
žvėrys.

— Turėjau — pradėjo ji 
savo pasakojimą — mažą 
sūnelį. Visi jį labai gyrė, 
kad gražus, kad linksmas. 
Ir tikrai jis buvo gražus: 
juodas visas, blizgantis, su 
balta žvaigždute kaktoje. O 
pievose jis būdavo tikras 
pramuštgalvis: šokinėdavo, 
išdykaudavo. O tada buvo 
pati vasara — pievos žalia
vo, žole buvo sultinga ir di
delė.

Vieną dieną, man ganan
tis prie kelio, prasidėjo ne
matyti dalykai — vieškelis 
pilnas užplūdo keistų šliau
žiančių mašinų. Kai praėjo 
mašinos, pradėjo didžiausiu 
būriu traukti žalsvai apsi
rengę žmonės. Jie gargalia
vo kažkokia nesuprantama 
kalba ir ėjo, vis ėjo iš va
karų. Pakelėje žolę apdul
kino, ėsti jos ten jau nebe
buvo galima ir mudu su 
žvaigždikiu (taip šeiminin
ke praminė mano sūnelį) 

pasitrankėm arčiau prie 
miško.

Į trečią dieną, ėjimas jų 
truputį apsistojo. Pasirody
davo mažais būreliais, kai 
kurie užsukdavo į mūsų na
mus, o paskui vieškeliu vėl 
nueidavo.

Tik vieną dieną išgirstu, 
kad mūsų kieme vištos kly
kauja, kudakauja. O gi 
žiūriu vienas iš tų žmo
gystų vaikosi kanapėtą
sias. Šeimininkė jam šau
kia, kad neliestų, o jis 
tik kažkokia lazda pagrasė 
ir pasigavęs tokią margutę 
su didele skiauture išsine
šė. Daugiau jos jau ir nebe- 
matėm.

Paskui vėl kurį laiką bu
vo ramu, kol vieną dieną du 
iš tų žmonių neatėjo į mū
sų pievą. Palengva jie ap
suko. mus, apžiūrėjo. Pas
kui vienas priėjo prie ma
nęs ir šypsodamas patekšle- 
no per kaklą. Bet mano šir
dis negera jautė. Aš vis 
kreiva akim žvilgterėdavau. 
Palikę manę, jie nuėjo prie 
žvaigždikio. O jis žmonių 
nebijodavo — buvo pratęs 
iš rankos duoną ėsti. Taigi, 
jiedu priėjo. Vienas apsika
bino jį už kaklo, o kitas vir-

Lietuviai Nukreipė Savo 
Ginklus prieš Vokiečius

Aštuntasis Lietuvių Pėstininkų Pulkas Atsisakė Vykti J 
Frontą ir Lieti Kraują už Lietuvos Pavergėjus ,

riai pasiryžo priešintis hit-KARIAI GINKLU PASI
PRIEŠINO VOKIEČIAMS

8-tas lietuvių pėstininkų 
pulkas, gavęs vokiškosios 
vadovybės įsakymą vykti į 
frontą, atsisakė jį įvykdyti, 
reikalaudamas grąžinimo į 
Lietuvą. Vokiečiams pa
naudojus ginklą, lietuviai 
kareiviai ir karininkai, vy
ras į vyrą, ėmė priešintis. 
Buvo užmušta daug hitle
rininkų.

Pulkas turėjo aukų.
* * *

Žinia apie 8-tojo lietuvių 
pėstininkų pulko išstojimą 
prieš vokiečius greitai pa
sklido po visas Stolbcų ir 
gretimas įgulas, kur stovė
jo hitlerininkų iš kitų oku
puotųjų kraštų suverbuoti 
daliniai. Bijodamiesi riau
šių išsiplėtimo, vokiečiai 

suėmė 620 lietuvių, o 425 
išgabeno į Baranovčius.

Vokiškoji vadovybė įsakė 
susilaikyti nuo 8-tojo pulko 
išsiuntimo į frontą.

PATRIOTINIS LIETU
VIŲ KARIŲ ŽYGIS

Apie lietuvių 8-tojo pės
tininkų pulko kareivių ir 
karininkų atsisakymą vyk
ti į frontą sužinota smul
kiau:

Gavę įsakymą vykti į 
frontą, pulko kariai pra
džioje jautėsi prislėgti. Nie
kas nenorėjo lieti kraujo už 
savo tautos budelius vokie
čius, juo labiau, kad pulke 
buvo žinoma apie Raudo
nosios Armijos lietuviškus 
junginius, kovojančius už 
Lietuvos išlaisvinimą nuo 
hitlerinių okupantų.

Kareiviai ir karininkai 
ėmė atvirai kalbėti, nevyk
siu į frontą. Pasirodė ran
ka rašyti lapeliai: “Nevyki
me į frontą. Atsukime gin
klus prieš vokiečius.” Ka- 

vę išsitraukė ir vis kažką 
gargaliuoja, čia aš nesusi
laikiau ir pradėjau prie jų 
šukuoti. Kai pribėgau, buvo 
jau vėlu — žvaigždikis gu
lėjo paplūdęs kraujuje. To
liau aš beveik nieko neatsi
menu. Šokau prie vieno at
stačiusi ragus, bet jis man 
juodu pagaliu, (kaip vėliau 
sužinojau tai buvo šautu
vas) trenkė per galvą ir 
vieną ragą nulaužė. Apsvai
gau ir netekau sąmonės.

Kai atsigavau, žvaigždi
kio jau nebebuvo. Tik krau
jo klanelis telkšojo po ma
no kojom.

Čia Šėmoji vėl sunkiai at
siduso ir nuleido galvą. O 
paskui pabaigė:

— Štai kodėl aš be rago 
ir tokiomis liūdnomis aki
mis.”

Kai dėdė Anupras baigė 
pasakoti, Petrelis jautė, kad 
jam gerklėje atsistojo kaž
koks kamuolys. Akys buvo 
pilnos ašarų.

— Tikrai, dėde, vokiečiai 
žvėrys. Jie ir mūsų Mildelę 
gal kur nukankino, jeigu su 
Žvaigždikiu taip pasielgti 
galėjo.

Dėdė sėdėjo tylus ir užsi
mąstęs ir veidas jo buvo 
toks liūdnas, kokio Petrelis 
dar niekuomet nebuvo ma
tęs. Ladzius.

“Tarybų Lietuva”

lerininkams.
Kai 8-ojo pulko kariai at

sisakė vykdyti hitlerininkų 
reikalavimą tuč tuojau iš
vykti į frontą, pastarieji' 
apsupo kareivines ir ėmė 
šaudyti. Lietuviai atsakė 
vieninga ugnimi, nuo kurios 
žuvo ne vienas šimtas hitle
rinių okupantų. 8-ojo pulko 
kariai ryžtingai pasiprieši
no vokiečių užmačioms pri
versti lietuvius vykti į 
frontą.

Per įvykusį mūšį žuvo 
315 lietuvių karių. Garbė 
jiems!

, * * *
Pulko kariai pasakoja, 

kad daliniuose visą laiką 
reiškėsi neapykanta vokie
čiams okupantams. Jau 
anksčiau dažnai įvykdavo 
ginčai ir net susirėmimai 
tarp lietuvių ir vokiečių 
karininkų, ypač, kai pasta
rieji imdavo užgauliuoti ir 
tyčiotis iš lietuvių tautos. 
Daugumas kareivių ir kari
ninkų norėjo vokiečių pra
laimėjimo. Nežiūrint griež
čiausios cenzūros, , pulką 
pasiekdavo žinios apie vo
kiečių pralaimėjimus prie 
Stalingrado, Voronežo, Do
no, Šiaurės Kaukaze, apie 
Romelio pralaimėjimus Af
rikoje. Tos žinios pakeldavo 
karių nuotaiką ir suteikda
vo viltį dėl greito Lietuvos 
išvadavimo.

“Už T. L.” •

Novorossiisko r u o ž te, 
šiaurvakariniame Kauka
ze; rusai atėmė iš priešų 
labai svarbią karinę aukš
tumą ir nušlavė daugiau 
kaip 600 vokiečių.

Bielgorodo sektoriuje, 
pietiniame • fronto gale, 
šiuo tarpu eina tik.žvalgų 
veiksmai iš abiejų pusių.

LAIŠKAI
Brangūs Draugai: Grą

žinu blanką su 24 doleriais. 
Naudokite pagal jūsų nuo
žiūrą. Pirkite ir siųskite, 
kas reikalinga lietuviams 
vaikeliams, gyvenantiems 
Tarybų Sąjungoje.

As stengsiuosi ir ant to
liau jums padėti vykdyti 
naudingus sumanymus.

Vardus paskelbkite dien
raštyje.

J. Stigienė.
Montello, Mass.

Pundelių Vajaus 
Komitetui.
Brangūs Draugai:

Prisiunčiu blanką su pi
nigais dėl lietuvių raudon
armiečių, kurie didvyriškai 
kovoja jau du metai. Aš la
bai buvau linksmas parink
ti pasveikinimų dėl Lietu
vos didvyriškų kovotojų. 
Surinkau $63. Malonėkite 
perduoti grynais pinigais 
brangiems kovotojams, ba 
žėdnas aukotojas reikala
vo, kad būtų pasiųsta jiems 
tiktai pinigais, ne kuom ki
tu, kaipo pasveikinimas 
dviejų metų sukakties pro
ga herojiškos kovos. Ir ma
lonėkite pasiųsti tuos var
dus visų aukotojų į Vilnį 
del pagarsinimo. To visi 
reikdavo. Ačiū.

Juozas S. Gelgota-Gilbert.
Grand Rapids, Mich.

Paaiškinimas
Labai gaila kad draugų 

pageidavimo ‘negalėsime iš
pildyti. Pundelių Vajaus 
Komitetas neužsiima per
siuntimu pinigų. Jisai siun
čia tiktai gautus gatavus 
pundelius ir už gautus pi
nigus superka įvairių daik
tų ir juos pasiunčia. Pirmą 
didžiulį siuntinį įvairių 
daiktų jau išsiuntėme. Da
bar ruošiame antrą. Tam 
tikslui jau turime arti tri
jų tūkstančių dolerių. Taip
gi turime kelioliką gatavų 
pundelių.

Ištikrųjų ten lietuviams 
gauti daiktus daug svar
biau, negu pinigus. Ypatin
gai raudonarmiečiams dai
ktai daug daugiau reikalin
gi, negu, pinigai. Ten yra 
viskas racijonuota (kaip 
čia Amerikoje kai kurie 
daiktai) ir už jokius pini
gus negali gauti daugiau, 
kaįp nuskirta. Tokiam atsi
tikime pinigai mažai terei
škia. Gi gavę dovanas 
daiktais (drabužiais, čeve- 
rykais, tabaku, maistu) 
tuojau gali naudotis.

Todėl mes pilnai pasitiki
me, kad jūs ir tie, kurie 
aukojo per jumis, sutiksite, 
jeigu ir už jūsų aukas bus 
pasiųsta dovanos daiktais.

Pundelių Vajaus 
Komitetas.

VOKIEČIŲ KAULAI — 
LIETUVAI TRĄŠA

Vokiški okupantai pata
ria valstiečiams tręšti že
mę kaulais, nes kitokių trą
šų nesą. Jie sako: “Kaulų 
rinkimu turi rūpintis ne 
tik kaimas, bet ir miestas.” 
Ir ištikrųjų, r Lietuvos pa-. 
triotai turi dėti visas pa
stangas, kad mūsų žemė bū
tų patręšta vokiečių kau
lais. Kad nepritrūktų kau
lų, reikia juo daugiau nai
kinti vokiečius, s

Sodžiuje giedojo jau tre
tieji gaidžiai, kai leitenan
tas Kreppelis išėjo iš Alau
šų kiemo. Laukus dar te
bedengė dulsvos sutemos, 
nors balstą akiračiai rodė 
artėjančią dieną. Žemai 
nusileidę pilki debesys gau
siai sklaidė purias snaiges. 
Orūs buvo tykus, ir snaigės 
leidosi iš lėto, pasisukioda- 
mos, ir tyliu šiugždėsiu 
gulė į baluojančius laukų 
plotus. Leitenantas Krep
pelis atsisegiojo milinę ir, 
pajutęs ant įkaitusio veido 
tirpstančių snaigių kuteni
mą, smagiai nusišypsojo.

He! Praleista naktis bu
vo verta leitenanto Krep- 
pelio. Jis puikiai pasidžiau
gė jaunąja Alaušiene! Dar 
vakar rytą, rekvizuojant 
karvę, nusižiūrėjo ją. Nu
davė sugraudintas jos aša
rų. Pamojo kareiviams pa
likti karvę. Vakare pasi
beldė į Alaušų duris su bu
teliu romų ir šokoladu ki
šenėje. Ha, ha! Kaip ji iš
plėtė akis! Kaip draskėsi ir 
daužė jo krūtinę kumšti
mis! He!

Leitenantas Kreppelis 
nurijo deginančias seiles. 
Aplinkui — nė gyvos dva
sios. Snaigės vis tirščiau 
krito, sulaikydamos nakties 
sutemų pasitraukimą.

— Reikės dažniau... — 
rezgėsi mintys girtojo lei
tenanto Kreppelio galvoje.
— Bobikė — fest! Vyras 
kaž kur pasprukęs... Sako, 
pas partizanus. Na, tas a- 
kių nerodys! Ha! Nusikal
timas leisti jai nuobodžiau
ti! 0 svarbiausia — pano
sėj. s Perėjai lauką, per 
žvyrduobių griovį — štai ir 
Alaušai... štai ir Alaušai...

Staiga jis krūptelėjo.
Prie žvyrduobių, besisu

kančių snaigių bangose, 
dūlavo kažkas juodas. Iš 
pradžių tai atrodė, lyg ir 
nulaužto medžio stuobrys, 
lyg kilometrų rodyklis. Ta
čiau geriau įsižiūrėjęs, jis 
pastebėjo jį judant ir artė
jant. Leitenantas Kreppelis 
pajuto šiurpulius nugaroj, 
instinktyviai griebėsi brau
ningo makščių, ir staiga 
nusijuokė iš savo baimės. .

Ha! Jis, leitenantas Kre
ppelis, leitenantas Villį 
Kreppel, išsigando kažko
kio praeivio, kažkokio — 
tfu! — žemaitiškos kiau
lės! Po velnių!

Jis pajuto grįžtant drąsą, 
nors nugara dar tebebėgio- 
jo šaltos skruzdėlės. Jo gal
voje gimė priekabi mintis: 
pagąsdinti! Ha, jis prieis, 
suriks, gal dar ir užsimos, 
o kai pamatys, kad užkliu
dytojo dūšia jau kulnyse, 
spiaus.į snukį ir nueis sau. 
Fest!

Leitenantas Kreppelįs su- 
sisagstė milinę ir pasparti
no žingsnius. Jis pastebėjo, 
kad priešais ėjęs žmogus 
stabtelėjo, paėjėjo dar tru
putį, o paskui visai susto
jo.

— Išsigando, šveinerei!
— nusišaipė leitenantas 
Kreppelis, ir dar labiau pa
skubinęs žingsnius, užriko:
— Eli, tu!

Žmogus tylėjo. Jis stovė
jo apsnigta nugara į leite
nantą Kreppelį ir žiūrėjo 
kažkur į laukus.

— Ei! — pakartojo lei
tenantas, . staiga pajutęs 
pykčio antplūdį.

Stovėjusis lėtai atsisuko.
— Kur valkiojiesi, šun

snuki? — sugriaudė leite
nantas Kreppelis.

Žmogus nieko neatsakė. 
Leitenantas Kreppelis kiek 

sutriko ir pats įniršo už 
tai ant savęs.

— Kur valkiojiesi, klau
siu? — subliovė jis. Iš kur? 
Kas tu toks? Nu?

Žmogus tyliai pasakė:
— Alaušas.
Gyvuliškas instinktas nu

bloškė leitenantą Kreppelį 
žingsnį atgal. Stvėrėsi gin
klo. Ir tą pačią akimirką 
pajuto prie gerklės stiprius, 
raumeningus pirštus. Į vei
dą papūtė karštas Alaušo 
alsavimas.

— Pas žmoną buvai, ką? 
— tyliai, bet grėsmingai 
kalbėjo Alaušas. — Manei, 
vyro nėra, tai viskas leis
ta. Nesiraityk, gyvate, ne
ištrūksi!

PAVERGTOJE LIETUVOJE
RUOŠIA NAUJĄ LIETU

VOS APIPLĖŠIMĄ
Didžiuliai hitlerininkų 

nuostoliai žmonėmis ir ka
ro technika ties Stalingra
du, Donu, Šiaurės Kaukaze 
ir kituose fronto baruose 
padarė didelę skylę vokie
čių frontui ir užnugariui.

Ložė, Rentelnas, Bleche- 
ris ir kiti Pabaltijo bude
liai Rygos konferencijoje 
kaip tik ir tarėsi, kokiu 
būdu, vokiečių frontui be
irsiant, pasiekti “vokiečių 
kariuomenės aprūpinimo 
maistu.” Bet valstiečiai vis 
dažniau atsisako pildyti 
produktų pristatymo prie
volės, tad hitlerininkai už
sibrėžė juos dar labiau “pa
skatinti.” O tatai reiškia: 
vokiški okupantai dar 
žiauriau puls prie valstiečio 
turto: grobs grūdus, linus, 
sėmenis, šiltus drabužius, 
pašarą ir gyvulius.

Tačiau hitlerininkams ir 
to maža. Jie, kaip tai buvo 
11915-1918 metais, skuba iš
vežti iš Lietuvos miško me
džiagą ir dėlto nutarė vals
tiečius priversti kirsti ir 
vežti miškus.

Chicagos Žinios
Ragina Pastatyti Atžymeji- 

mus Kare Žuvusiem

Civilio Apsigynimo centralinė 
raštinė išsiuntinėjo laiškus blo
kų kapitonam, kad jie suregis
truotų savo bloke, kiek yra ka
re žuvusių. Įvertinimui ir pa
gerbimui kare žuvusių ragina 
tam bloke, kur gyvena tas as
muo, kad būtų pastatytas atžy- 
mėjimas.

Laiške sako:
“Tai yra uždavinys civilinio 

apsigynimo įvertinti ir pagerb
ti tuos karžygius, kurie padėjo 
savo galvą už laisvę ir gerovę.”

Blokų kapitonai turi praneš
ti apie tuos asmenis centralinei 
Civilinio Apsigynimo raštinei.

Per Vieną Dieną 4 Coliai 
Lietaus

Chicagoj buvo ilgas ir smar
kus lietus. Protarpiais pylė, 
kaip iš viedro. Per 24 valandas 
iškrito 4 coliai vandenio.

Nekuriose vietose, žemumo
se po tiltais, tiek pribėgo van
denio, jog gatvekariai negalėjo 
gan ilgą laiką pravažiuoti. 
Kaip kur į namų rūsius pri
varė iš srutų nuolaidų vande
nio. Perkūnas keliose vietose 
sugadino elektros laidus.

Ar Karas Paliečia Orą?

Buvo paskleista nuomonių, 
kad šaudymas iš didžiųjų pa
trankų turi įtakos į orą: iššau
kia lietų. Į šį klausimą atsakė 
General Electric mokslininkas 
L. A. Hawkins, kad jokios įta
kos neturi.

Gali šaudyti iš didžiausių 
kanuolių kiek tik nori, tai vis

Leitenantas Kreppelis 
pritrūko oro. Siaubo išplės
tomis akimis jis dar spėjo 
pamatyti sužvilgant peilio 
ašmenis.

Po valandėlės Alaušas 
pasikėlė nuo leitenanto 
Kreppelio lavono ir giliai 
atsipūtė. Iš po atmesto lei
tenanto milinės skverno 
prasisunkė tamsi kraujo 
srovelė ir guodžiai traukė 
į save purų, baltą sniegą. 
Alaušas vėl pasilenkė prie 
stingstančioj o, neskubėda
mas nujuosė ginklą ir pa
suko juo nešinąs, iš kur at
ėjęs.

O paskui jį, vis labiau 
švintančioj ryto aušroj, 
lengvu sūkuriu sekė purios, 
snaudulingos snaigės, tyliu 
šiugždėsiu uždengdamos jo 
pėdas.

Be to, hitleriniai bude
liai per konferenciją nutarė 
dar daugiau lietuvių vary
ti į reicho darbo katorgą,’ 
o ypatingai moksleivius, 
kuriuos vokiečiai vadina 
dykinėtojais. Tokia darbo 
mobilizacija reiškia išveži
mą naujų tūkstančių ir tūk
stančių lietuvių į hitlerinę 
vergovę.

Rentelnai, braškant Vo
kietijos frontui ir užnuga
riui, skuba visiškai apiplė
šti Lietuvos ūkį ir išnaikin
ti lietuvių tautą. Nepa
vyks! Lietuviai diena iš 
dienos vis labiau priešinasi 
vokiečių plėšikams ir neto
li ta diena, kada rudieji 
plėšikai bus išvyti iš mūsų 
tėvynės.

Patriotai duos vokiečių 
kareiviams ne maisto pro
duktų, o kulką į kaktą. Pa
triotai naikins ne savo tė
vynės miškus, o okupantus. 
Patriotai važiuos ne į Vo
kietiją, o eis į Lietuvos mi
škus ir su ginklu atkakliai 
kovos už jos laisvę. Būki
me patriotai.

A. Liepsnoms.

permaža pajėga, kad galėtų 
paveikti į orą.

Tik tada ant oro galėtume 
padaryti įtaką, sako Hawkins, 
jeigu mes galėtume sudaryti 
190,000,000,000 tonų spaudi
mą.

Į oro jėgą kanuolės šūvio 
spaudimas nieko nereiškia.

R. Baranikas Rašo Iš Armijos

Protarpiais Rudolfas Bara
nikas, kuris dirbo “Vilnies” 
redakcijoj ir dabar yra armi
joj, vilniečiams parašo. Savo 
laiške J. Mažeikai žymi, kad 
viskas su juo gerai; yra inži
nierių skyriuje ir pereina pa
grindinius karo pratimus.

Tarp kitko, jis laiške pažy
mi, kaip eidamas šiandien kari 
nes pareigas įsivaizduoja įstai
gą, kurioje dirbo:

Tik keli mėnesiai atgal visi 
dirbome kartu,, bet man tai at
rodo kaip gili praeitis. Kartais 
velkantis nuvargusiam su pilna 
apranga ir šautuvu per dyku
mos karštą smėlį įsivaizdinu 
Juozą kur nors džiunglėse, jus 
(su portfeliu po , ranka) ei-* 
nant Halsted gatve, Praną ša- 
poj dėstant eilutes, Kirką bė
giojant ir dėstant kokio paren
gimo skelbimą, Prūseiką ap
žvalgai medžiagą renkant, o 
Onutę pinigus skaitant ir bė- 
davojant, kad per mažai, — vi
sus tą patį — už pergalę — 
darbą dirbančius.

Jis savo laiške žymi, kaip 
tik gaus kiek ilgesniam laikui 
atostogų, tai atlankys Los An
geles lietuvius.

'i
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‘ Visi knarkia, mykia, sapnuodami, kaž
kas , kliedą, springdamas žodžiais, ant 
plautų baigia iškosėti savo gyvybės li
kučius Davidovas. Kampe drybso mie
go ir degtinės sukaustyti “Viešpaties 
vergai” — Kapendiuchinas, Sorokinas, 
Peršinas; nuo sienų žiūri šventųjų pa
veikslai be veidų, be rankų ir kojų. 
Smaugia aliejaus, pašvinkusių kiaušinių, 
grindų plyšiuose perrūgusios purvynės 
sunkus kvapas.

—Kaip man visų gaila! — šnabžda 
Povilas. — Viešpatie!

Šitas gailesys ir man vis dažniau ne
beduodavo ramybės. Mums, kaip aš jau 
esu sakęs, visi darbininkai buvo geri 
žmonės, o gyvenimas buvo blogas, nepa
kenčiamai nuobodus. Kai siausdavo žie
mos pūgos, kai viskas žemėje — namai, 
medžiai — drebėdavo, kaukdavo, verkda
vo, ir gavėniškai skambėdavo nuobodūs 
varpai, — į dirbtuvę įsirisdavo nuobodu
lio banga, sunki, kaip švinas, smaugdavo 
žmones, užmušdama juose viską, kas gy
va, traukdama juos į smukles, pas mote
ris, kurios taip pat padėdavo užsimiršti, 
kaip ir degtinė.

Tokiais vakarais ir knygos nebepadė- 
davo, todėl mes su Povilu stengdavomės 
pakelti žmonių nuotaiką savo priemonė
mis: tepdavomės veidus suodžiais, da
žais, ir, vaidindami įvairias komedijas, 
mūsų pačių sugalvotas, didvyriškai ko
vodavome su nuoboduliu, versdami žmo
nes juoktis. Atsiminęs “Padavimą apie 
tai, kaip kareivis išgelbėjo Petrą Didįjį”, 
aš atpasakojau tą knygutę tiesiogine 
kalba, ir mes, užlipę ant plautų pas Da- 
vidovą, vaidindavome tenai, linksmai ka
podami galvas įsivaizduojamiems šve
dams; žiūrovai kvatodavosi.

Jiems labai patikdavo legenda apie 
kinų velnią Cingi-JuTongą; Povilas vai
dindavo nelaimingąjį velnią, sumaniusį 
padaryti gerą darbą, o aš — visa kita: 
žmones — vyrus ir moteris — daiktus, 
gerąją dvasią ir net akmenį, ant kurio 
ilsėdavosi didžiai nusiminęs kinų velnias 
po kiekvieno nepavykusio bandymo da
ryti gera.

Žiūrovai kvatodavosi, o aš stebėda^ 
vaus, kad taip lengva žmones prajuokin
ti, — dėlei to lengvumo man būdavo net 
truputį nemalonu.

— Ak, pajacai! — šaukdavo mums. — 
Ak, nevidonai!

Bet juo toliau, juo įkyriau lįsdavo man 
į galvą mintis, kad šių žmonių sielai liū
desys artimesnis už džiaugsmą.

Patsai linksmumas, kaipo toks, pas 
mus niekuomet negyvena ir nėra verti
namas, o jį tyčia spauste išspaudžia, kai
po priemonę rusiškam mieguistam ilge
siui atmiešti. Įtartina vidujinė jėga to
kio linksmumo, kuris gyvena ne pats sa
vaime, ne dėlto, kad norėtų gyventi, o 
tėra liūdnųjų dienų iššauktas.

Ir labai dažnai rusiškas linksmumas ■ 
netikėtai ir nejučiom virsta baisia dra
ma. Šoka žmogus, tarytum traukyda
mas jį surišusius raiščius, ir, staiga iš
laisvindamas savyje žiauriausią žvėrį, 
puola visus ir visa, plėšo, kramto, laužo...

Šis dirbtinas linksmumas erzindavo 
mane, ir, susijaudinęs, aš imdavau pasa
koti ir vaidinti staiga kilusias mano gal
voje fantazijas, — turėdavau didžiausio 
noro sukelti žmonėse tikrą, laisvą ir 
lengvą džiaugsmą! Tas man bent kiek 
sekdavosi, mane girdavo, manim stebė
davosi, bet ilgesys, kurį man lyg ir pasi-^ 
sekdavo truputį prasklaidyti, vėl paleng
va tirštėdavo ir stiprėdavo, slėgdamas 
žmones.

Pilkas Lariohovičius maloniai sakyda
vo:

—Na gi ir juokdarys tu, kad tave kur 
Dievai!

— Ramintojas, — pritardavo jam Ži- 
charevas. — Tu, Maksimovičiau, derin- 
kis pakliūti į cirką, arba į teatrą, iš ta
vęs turėtų išeiti ge-eras pajacas!

Iš visos dirbtuvės į teatrą eidavo, per 
Kalėdas ir užgavėnias, tiktai du — Ka
pendiuchinas ir Sitanovas; vyresnieji 
rimtai patardavo jiems nusiplauti šią 
nuodėmę per Tris Karalius Jordano eke
tėje. Sitanovas labai dažnai sakydavo 
man:

— Mesk viską, mokykis artistu!
Ir, jaudindamasis, pasakodavo liūdną 

“Artisto Jakovlevo gyvenimą”.

— Mat, kas gali išeiti!
Jis mėgdavo pasakoti apie karalienę 

Mariją Stiuart, vadindamas ją “šeima,” 
° ypač gėrėdavosi “Ispanų bajoru.”

— Don Sezar de-Bazanas — tai, Mak- 
simovičiau, tauriausias žmogus! Nuo
stabus !

Jis pats taipgi buvo kiek panašus į 
“Ispanų bajorą”: kartą aikštėje, ties 
gaisrininkų bokštu, trys gaisrininkai, 
žaisdami, mušė sodietį; nemažas žmonių 
būrys stebėjo mušimą ir gyrė gaisrinin
kus. Sitanovas puolė į vidurį, stipriais 
ilgų rankų smūgiais ištaškė gaisrinin
kus, pakėlė sodietį ir pastūmėjo jį į žmo
nes, surikęs:

— Veskit į šalį!
O pats pasiliko vienas prieš tris; gais

rininkų kiemas buvo už dešimties žings
nių, tie galėjo pasišaukti draugų ir\Si- 
tanovą primušti, bet, jo laimei, gaisrinin
kai, nusigandę, nubėgo į kiemą.

— Šunes! — riktelėjo jiems Sitanovas.
Sekmadieniais jaunuomenė eidavo žiū

rėti kumštynių už kapinių, į palaukę, 
kame rinkdavosi, muštis apylinkės sodie
čiai su asenizacijos gurguolės darbinin
kais. Iš asenizatorių pusės stodavo į ko
vą garsus kovotojas — mordvinas, mil
žinas, maža galva ir nesveikomis, visuo
met ašarotomis, akimis. Šluostydamas 
ašaras murzina rankove, jis stovėdavo 
priešaky savo būrio, plačiai išsikėtęs, ir 
ramiai šaukdavo:

— Eikite .šen, ar ką, nes taip šaltoka!
Prieš jį iš mūsų pusės išeidavo Kapen

diuchinas ir visuomet mordvinas sumuš- 
davo jį. Bet sukruvintas, uždusęs kazo
kas sakydavo:

— O vis dėlto įveiksiu mordviną!
Tai, pagaliau, pasidarė jo gyvenimo 

tikslu, jis net nustojo degtinę gėręs, 
prieš guldamas trindavosi kūną sniegu, 
valgydavo daug mėsos, kas vakaras, la
vindamas raumenis, žegnodavosi dviejų 
pūdų svarsčiu. Bet ir tas negelbėdavo. 
Tuomet jis įsiuvo į pirštines švino ga
balus ir pasigyrė Sitanovui:r o ,,

— Dabar — galas mordvinųi!
Sitanovas griežtai įspėjo jį:
— Liaukis, nes aš iškelsiu tai aikštėn 

prieš mūšį!
Kapendiuchinas nepatikėjo, bet prieš 

mūšį Sitanovas pasakė mordvinųi:
— Pasitrauk, Vosyliau, pirma aš su 

Kapendiuchinu susigrumsiu!
Kazokas paraudo ir suriko: '
— Aš su tavim nenoriu, eik šalin!
— Niekis, — tarė Sitanovas ir žengė 

prie jo, žiūrėdamas į kazoko veidą per
veriančiu žvilgsniu. Kapendiuchinas ėmė 
trypti vietoje, paskubom nusimovė pirš
tines, užsikišė jas už juostos ir greitai 
dingo.

Ir mūsų ir priešingoji pusė buvo ne
maloniai nustebintos, kažkoks rimtas 
žmogus pasakė Sitanovui piktai:

— Šitaip, brolyti, visiškai netinka, — 
asmeniškus ginčus viešame mūšyje 
spręsti!

Prie Sitanovo kibo iš visų pusių, plūs- 
dami jį, jis ilgai tylėjo, bet, pagaliau, ta
rė rimtajam žmogui:

— O jeigu aš pastojau kelią žmogžu
dystei ?

Rimtasis žmogus iš karto suprato ir 
net pakėlė kepurę, sakydamas:

— Tąsyk tau iš mūsų pusės — širdin
gas dėkingumas!

— Tiktai tu, dėtie,, neplepėk!
—Kam? Kapendiuchinas — geras ko

votojas, o nepasisekimai pykdo žmogų, 
mes suprantame! O jo pirštinaitės reiks 
dabar iš anksto apžiūrėti.

— Jūsų dalykas!
Kai rimtasis žmogus atsitraukė, mū

sų pusė ėmė barti Sitanovą:
— Reikėjo tau lįsti! Būt numušęs ka

zokas, o dabar mes vaikščiosime nuveik
ti... .. ...

Barė ilgai, kibdami, su .pasigėrėjimu.
Sitanovas atsiduso, ir tarė:
— Ak, jūs, šantrapa...
Ir netikėtai iššaukė mordviną į kovą. 

Tas išėjo į priekį, linksmai mosuodamas 
kumštimis ir kalbėdamas:

— Pasimušime, sušilsimu ...
Keletas žmonių, susitvėrę už rankų, 

pastūmė nugaromis tuos, kurie stovėjo, 
užpakaly, — pasidarė platus, erdvus ra
tas. į

(Bus daugiau)^

ALDLD Reikalai
’ Nominacijos.

Literatūros Draugijos Cent
ro Komiteto narių ir > alterna- 
tų nominacijos prasidėjo su 
liepos 1 diena ir baigsis su 
rugpjūčio 15 diena* Kiekvie
na kuopai gavo po dvi blankas. 
Surašius ant blankų nominuo
tų vardus ir kiek kuris balsų 
gavo, vieną blanką pasilaiky
kite kuopoj, o kitą grąžinki
te į centrą ne vėliau rugpjū
čio 23 dienos.

Kuopų valdybos privalo su
šaukti skaitlingesnius susirin
kimus, aptarti kandidatus ir 
atlikti organizacines pareigas. 
Pas mus, mūsų, kultūros ir 
apšvietos organizacijoj yra 
vienybė ir solidarumas, nėra 
jokių frakcijų, jokių užsivari
nėjimų, nes visi dirbame pra
kilniam tikslui. Bet organi
zacijai yra svarbiau, kada 
skaitlingiau nariai dalyvauja 
nominacijose ir viršininkų rin
kimuose.

Duoklių Pasimokėjimas
Centro Komitetas pratęsė 

duoklių pasimokėjimą nuo lie
pos 1 dienos iki spalių 1 die
nos. Mes pasitikime, kad vi
si nariai per tą laiką atliks 
savo pareigas ir duokles pasi
mokęs. Jau tik kelios kuopos 
yra, kurios dar nėra visai 
duoklių mokėję. Manome, kad 
ir jos atliks savo pareigą.

Lietuvių tautos priešai, na
cių propagandos skleidėjai iš 
“Naujienų” bandė pasidžiaug
ti, kad Literatūros Draugijos 
“nariai nemoka duoklių.” Jie 
tauškia, kad būk Amerikos 
lietuviai neįvertina mūsų 
Draugiją ir jos literatūrą, 
žinoma, tai tuščios hitleriškos 
pasakos. Literatūros Draugi
ja yra veikliausia lietuvių or
ganizacija visoj Amerikoj. 
Vien šiemet mes jau gavome 
510 naujų narių. Vien Litera

tūros Draugijos 1-ma kuopa, 
Brooklyne, arba 52 kp. Detro
ite yra kelis kartus skaitlin- 
gesnės, kaip visa Grigaičio 
hitleriška “S.S.” susaide. Gi 
mes turime veik 200 kuopų, ir 
arti 7,000 narių! Atsakydami 
į Grigaičio hitl^?išką džiaugs
mą, visi nariai' pasimokėkite 
duokles, kurie dar esate ne
mokėję.

104 Garbės Kuopos
Pirmiau buvome paskelbę 

82 kuopas, kurios jau pralen
kė 1942, metų narių stovį duo
klių pasimokėjimu. Birželio 
mėnesį sekamos kuopos tą pat 
atliko, tai yra, į garbingų 
kuopų sarašą įstojo: 
Kp. Miestas

1 Brooklyn
8 Cambridge

34 Rumford
49 St. Louis

52 Detroit
54 Elizabeth
57 Cleveland
64 Moline
65 Racine
68 Hartford
74 New Kensington
78 Fitchburg
79 Itoseland
83 Muskegan

138 Maspeth.
184 Cudahy
185 Richmond Hill
187 Chicago
186 Beloit
188 Detroit
190 Cleveland
209 Trenton.
Mes pasitikime, kad dešim

tys kuopų pilnai sumokės šį ir 
sekamus mėnesius.

510 Naujų Narių. .
Jau gavome 510 naujų na

rių į Literatūros Draugiją 
1943 metais. Jeigu visi ener
gingai pasidarbuosime, tai 
gausime iki metų pabaigos vi-

są tūkstantį. * Mūsų knygos 
atitinka dienos reikalams, jos 
šviečia ir mobilizuoja mases 
kovai už laimingą žmonijos 
ateitį.

Daugiausiai naujų narių ga
vo sekamos kuopos:
Kp. Miestas Kiek gavo 

narių
162 Toronto .................. 36
105 Toronto .................. 33

50 Rochester ............... 27
52 Detroit .................... 24

1 Brooklyn ............ 17
104 Chicago .................. 15
57 Cleveland ................ 15

107 Steubenville ........... 15
19 Chicago .................. 14

98-B Burlington .............. 14
137 Montreal ............... 14

Kaip matome, tai visa eilė 
kuopų labai gražiai pasirodė. 
Rochesterio lietuviai padidino

kuopą ant 27 naujų narių, 
Brooklyne vien drg. J. Weiss 
gavo 10 naujų narių į 157-tą 
kuopą.

Bendrai kuopos Chicagoj 
gavo 58 naujus narius; Brook
lyne—46, Toronto—59, Det
roite—28, Montreale—26, Cle- 
velande—24, Steubenville — 
15, Burlington—14, Pittsburg- 
he-r-10, ir panašiai

Visi stokime darban ir dirb
kime kultūros ir apšvietos or
ganizacijos auklėjimui! Gau
kime daugiau haujų narių. 
Centre yra knygų 1942 ir 1943 
metų, kurių galės gauti kiek
vienas naujai įstojęs narys.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

bM
BM

M

<♦>

<!>

VAKACIJOS
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Dideliame sode^ ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje
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BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catski

Didele upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

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

valgis ir guolis)

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

Prašome iŠ anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin Bl 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje
Pantothenic Acid .100 Gamma vienoje tabletėlėje.

neturį jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių ........................... ................................-....................
Už 250 tabletėlių .................................................................................
Už 500 tabletėlių ......................................................................... .......
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus x miestus C.O.D. 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465, LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IK ALINK) 
Kheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

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
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levaudauskas
Graborius-Undertaker *

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyor 8-1158

L-- . , , , į
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DR. J. J. KAŠKIAUČRJS

J. GARŠVA
G raborius-U nder taker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

F. W. Slialins
1 • ( Shalinskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru- 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Niacin 3333 Gamrha ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų,

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

.... $2.19

.... $4.95.

.... $8.80
Rašykite

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, mos vis dar 
patarnaujame už sėdas žemas kainas. •

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

30 Dienų 
Nuolaida

skelbimą

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taįp žemos, kąd pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

ir mes duosime

Liūdėsi© 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
Telefonas Poplar 4110
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liūdna Žinia iš 
Portland, Ore.

* * Pranešu liūdną žinią apie 
jauną lietuvį kareivį Joną 
Karbanskį, kuris neseniai 
žuvo. Jo motinėle Domičia 
Ka^banskienė ir jo patėvis 
Stasys Palinauskas gavo 
nuo valdžios telegramą, 
kad jų sūnus John Karban- 
skis yra žuvęs Honolule, 
Hawaii saloj.

Tai skaudi žinia tėvam ir 
visiem giminėm. Tai yra ir 
didelis nuostolis mūsų L.D.

* S. 106-tai kuopai, netekus 
Jono Karbanskio, kuris šiai 
kuopai prigulėjo.

Visi, todėl, dideliai apgai
lestaujame netekę gero jau
nuolio Jono Karbanskio ko
voje prieš fašistų Ašies 
barbarizmą. Reiškiame gi
lią užuojautą visiems jo ar
timiesiems šioj liūdnoj va
landoj.

(Toliau bus plačiau pa
rašyta.)

4 J. Stupur.

Amerikiečiai šturmuoja 
japonų apsigynimo liniją 
už 1 mylios nuo Mundos.

Rand. Armijos Žygiai Ties 
Rostovu ir Leningradu

Maskva.— Į vakarus nuo 
Rostovo viena raudonar- 

* miečių grupė įsiveržė į vo
kiečių poziciją ir sunaikino 
du šaudymo punktus su bu
vusiais juose priešais.

Leningrado fronte sovie
tiniai artileristai nutildė 
dešimtį vokiečių kanuolių ir 
mortirų baterijų, sunaikino 
12 fortų, aštuonis atskirus 
požeminius apkasus, keturis 
tėmijimų punktus ir su- 
sprogdino penkis amunici
jos sandėlius.

KIEK MAISTO GAUS CI
VILIAI AMERIKIEČIAI

Washington. — Valdinė 
Karinio Maisto Adminis
tracija apskaičiavo, kad per 
sekamus 12 mėnesių civiliai 
Jungtinių Valstijų gyven
tojai, bendrai imant, gaus 
apie 70 procentų viso mai- 

4 sto, o kiti 30 procentų eis 
karinėms Amerikos ir tal
kininkų jėgoms.

Iš kiekvieno 100 svarų 
mėsos civiliams teks 63 
svarai; civiliai gaus apie 
75 nuošimčius kiaušinių ir 

, paukštienos, 75 proc. pieni
nių valgių, 65 proc. riebalų 
ir aliejų, 70 proc. kenuotų 
daržovių ir 53 proc. kon
servuotų vaisių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

džiais skelbia Pakšto filozofi- 
ją, kuris neseniai “pranašavo,” 
kad tuojau po šio .karo dar net 
aštuonios tautos turėsiančios 
kariauti prieš Sovietų Sąjungą.

Tokia Draugo ir visų kleri
kalų pozicija. Ji yra klaidinga 
ir pavojinga. Ji yra dalimi Go- 
ebbelso propagandos.

Na, tai Brooklyn© “amerikie
čiai,” “naujagadyniečiai” ir 
“vienybiečiai,” arba taip vadi
nami tarybininkai, paskelbė ir 
veda dar vieną boikotą prieš 
dar vieną masinę, prakilnią ir 
puikią organizaciją.

šį sykj jie užboikotavo Pilie
čių Kliubą. Boikotavo Kliubo 
parengimą. Boikotavo Kliubo 
labai gražų darbą surinkti ir 
sudaryti amžinai atminčiai 
Brooklyno lietuvių karių sąra- 

, šą-‘
Bet kaip boikotas prieš Jur- 

ginę, taip prieš Kliubą tik 
jiems patiems neskaniai atsirū
go.

Laisvoji Sakykla
“TĖVYNĖS” REDAKTORIUS 
IR “GERIEJI LIETUVIAI”
Jau kelintam Tėvynės nu

meryje Tėvynės redaktorius 
Bajoras bara Laisvės redakto
rius, kam šitie būk skundžią 
ir niekiną “gerus lietuvius” ir 
da patrijotus, tokius, kaip tų 
visokių smetoniškų tarybų na
rius, o kartu ir jo paties y pa
tą laisviečiai vadiną hitleri
ninkais. šitokį pavadinimą 
jis ir jo tarybininkai rokuoja 
niekinimu “gerų lietuvių”. Bet 
ar Bajoras neniekina gerų lie
tuvių vardo SLA organe? Štai 
biskis ištraukų iš jo išsireiški
mų, tilpusių, Tėvynės No. 23:

“Tai Antanas Bimba. Tas 
pats begėdis, kuris laike pra
eito karo SLA Pildomąją Ta
rybą prakalbose išvadino 
žmogžudžiais, kad ji SLA pi
nigais pirko Amerikos Laisvės 
Bondsų. Tas pats komunizmo 
apaštalas, kuris per visą savo 
gyvenimą provokuoja patrio- 
tinguosius lietuvius, šiandien 
drįsta geriems lietuviams pri
kaišioti kokį tai ‘svetimiems 
dievams’ tarnavimą.

“Tas pats Laisvės redakto
rius, kuris dar prieš birželio 
22 d., 1941 m., susirietęs gar
bino Hitlerį ir niekino mūsų 
prezidentą Rooseveltą... Jo 
akys nebijo jokių dūmų, kuris 
jau tiek neteko sąžinės, kad 
didžiuojasi net tokiu juodu 
darbu, kaip viešas Amerikos 
patriotingųjų lietuvių skundi
mas valdžiai vien dėl to, kad 
tie lietuviai nėra komunis
tai...” (Skundimu jie skaito 
Laisvės editorialą, tilpusį for
moj atviro laiško valstybės se
kretoriui.—Red.).

Tai tik trumpa ištrauka iš 
Tėvynės ir tai redaktoriaus 
perlai, kurie aiškiai parodo, 
kiek juose yra nesupratimo, 
veidmainystės ir melagystės. 
O jau pagiežos tai pilnas puo
das išliejama ant Laisvės šta
bo žmonių galvos ir vien tik 
dėlto, kad šitie yra kitokios 
pasaulėžvalgos. Vien tik dėl
to, kad šitie neniekina Rusijos 
ir jos ekonomiškos ir politiš
kos santvarkos, kuri yra bu- 
davojama ant tokių pamatų, 
kurie prašalins karus ir to
kias žmogžudystes, kokios da
bar atsikartoja beveik kas 20 
metų. Tokiais rašiniais Tėvy
nė yra užpildyta šiandien ir 
taip buvo jau per daugiau 20 
metų. Geram lietuviui, ku
ris gero vėlino ar vėlina žmo
nėms, nėra vietos Tėvynėje. 
Tėvynė atdara tik tokiems, 
kaip Količienė, Pivariūnienė, 
Bakanas, Dargis ir dar maga
ryčioms Buivydas, kurie, no
rėdami patikt redaktoriui, da
ro viską, kad pasekus jį, nes 
kitaip jų rašiniai netilptų Tė
vynėj. Pataikaudami redak
toriui, vieni sužiniai, kiti gal 
nesužiniai, bet visi tarnauja 
Hitleriui ardydami vienybę 
tarpe' lietuvių šiuo laiku čion 
Amerikoje.

Aš neturiu intencijos ginti 
Laisvės redaktorius. Gal ir ge
rai jiems, kad jų ginami ele
mentai jiems patiems akis ba
do, nors ir melagingais argu
mentais, kadangi laisviečiai 
daro viską, kad nedavus vie
tos tokiems rašiniams, kurie 
akis bado mūsiškiams hitleri
ninkams ( ?—Red.) Da ir da
bar guli Laisvės redakcijoj ne
sunaudotų pora piano rašinių 
prieš hitlerininkus. Reiškia, jie 
jus apginą, o jūs jiems gra
žiai atsimokate, kad ir mela
gystėmis. Taigi, tikslas šito 
rašinio yra apgint SLA ir 
tūkstančius jo narių ir jų ge
rą vardą. Jau ilgiau negalė
jau pakęst tokio bjauraus pa
niekinimo viso SLA ir tų tūks
tančių SLA narių, kurių pini
gais yra leidžiamas organas, 
kad tarnautų SLA, o ne Hit
leriui. šiandien organas tar
nauja daugiausia Hitleriui. O 
jis mūsų pinigais leidžiamas 
ir tokiu būdu pastato visą S. 
L.A. ir jo narius į pavojų. Ir 
redaktoriaus per organą talpi
namos melagystės prieš kito

kių pažiūrų lietuvius laiko 
tūkstančius narių už mulkius. 
Tokio mulkinimo negalima il
giau pakęsti, čionai noriu pa
rodyti Bajoro melagystes ir į 
kokį pavojų jis su savo kole
gomis traukia visą SLA.

Vardan teisybės, štai jo ne
supratimas. Jis kaltina, kad 
A. Bimba nepritarė anam ka
rui. čion jis norėjo Bimbą 
paniekint, kad Bimba 25 me
tai atgal protavo visai kitaip, 
kaip dabar: tada jis buvo ka
rui priešingas, o dabartinį re
mia su kūnu ir dūšia. O Ba-' 
joras, kaip buvo pirma, taip 
jis ir dabar. Reiškia, pagal 
Bajoro paduotus argumentus, 
Bimba padarė gerą progresą 
pirmyn, o Bajoras per-tą patį 
laiką nepaslinko nė colio pir
myn progrese. Bajoras pats 
save paniekino visai nepaste
bėjęs. Taikė Bimbai, pataikė 
sau į akį. Bajoras nė tiek ne
supranta, kad tada buvo visai 
kitas dalykas su karu, o da
bar vėl visai kitokis dalykas. 
Kada Hitleris, nugalėjęs Len
kiją ir Franciją, užpuolė Ru
siją, kuri nenorėjo karo, tada 
atidarė akis žėdno, kas tik 
turi sveiko proto, kad pasaulis 
yra dideliam pavojuje, karas 
neišvengiamas niekam. O ta
da buvo visai kitokis momen
tas. Kitaip sakant, pagal Ba
joro protavimą išeina—kokį 
protą turėjo vaikas būdamas 
5. metų, tokį jis privalo turėt' 
ir tada, kada jau jis sulaukė 
30 metų.

Bajoras sako: “Bimba 1941 
metais garbino Hitlerį”, čion 
jau begėdiška melagystė ir 
mulkinimas SLA narių. Aš 
skaitau Laisvę jau keliolika 
metų ir da niekad nemačiau, 
kad laisviečiai būtų tarę gerą 
žodį dėl Hitlerio. Ir, kiek 
man yra žinoma, komunistai 
ir laisviečiai visados buvo di
džiausi fašizmo priešai. Hitle
ris net ir knygą parašė prieš 
komunistus ir net savotišką 
internacionalą sutvėrė prieš 
komunistus. O kad Rusija bu
vo padarius nepuolimo sutar
tį su Vokietija ir tam pažan
gūs žmohės pritarė, tai tas ne
reiškė garbinimą. Tokias su
tartis Rusija buvo padarius su 
žėdna šalimi, su kuria ji tik 
galėjo susitart. Tas tik paro
do, kad Rusija nenorėjo karo 
taip, kaip ir kitos šalys. Ame
rika ir Anglija buvo padariu
sios sutartis su Vokietija ir la
bai pataikavo Vokietijai. Tai 
kodėl neniekinate Roosevelto 
ir Demokratų Partijos? Reiš
kia, bijotės. Taigi, ar čion ne 
melagystė ir veidmainystė ? 
Ar Bajoras nepajėgia to su
prasti ?

Bajoras sako: “Jie skun
džia valdžiai gerus patrijotin- 
gus lietuvius vien tik dėlto, 
kad jie nėra komunistais.” 
Čion ir vėl didelė melagystė 
ir veidmainystė ir mulkinimas 
akių SLA nariams. Aš čion 
paklausiu Bajoro ir jo pasekė
jų : paduokit vardus tų gerų 
ir negerų lietuvių. Kodėl jūs 
pusės, tie iš tarybų, yra ro- 
kuojami gerais lietuviais, o ki
ti blogais? Reiškia, jūs pasi- 
velinat lietuvius skirstyt taip, 
kaip jums patinka, tai kodėl 
progresyviai negali taip pat 
manyt apie jumis? Ypatingai, 
kadangi šitie pastarieji turi 
ir įrodymus, kad jūs abaze 
yra visi hitlerininkai, kurie 
kenkia ne tik mūs SLA, bet 
kartu ir šiai šaliai su savo hit
leriška propaganda. Ar yra 
etiška patiem save girtis? 
Kaip toki žmonės vadinasi, 
kurie patys save garbina, o ki
tus niekina be jokių įrodymų 
jų blogumo? Teiksis Bajoras 
ir jo kolegos duoti atsakymą 
ant tų visų klausimų.

Kas yra tais geraisiais? Ar 
tie iš Vienybės, ką suędė S.L. 
A. apie $30,000? Ar mažu 
tie iš Atstatymo Bendrovės, 
kurie suėdė gerų lietuvių apie 
500,000 dolęrių? Tai vis tau
tininkai. Dabar parodykit, ką 
blogo padarė tie iš Laisvės pa
stogės, kad jūs juos taip nie

kinat? Be abejonės, jūs sa
kysit, kad laisviečiai simpati
zavo 3-čiam Internacionalui 
su centru Maskvoj. Tai kas 
čionai yra blogo? Juk Smeto
na su smetonininkais simpati
zavo hitlerininkams ir Hitle
riui su centru Berlyne. Ir An
tanas Smetona hitlerišku būdu 
nuvertė žmonių, išrinktą val
džią Lietuvoj. Jeigu ne hitle
rinis mokinimas, Smetona ne
būt bandęs pasigriebt į savo 
rankas diktatūrą. Paklauskite 
paties Smetonos ir jeigu jis 
turi kiek vyriškos drąsos, tai 
jis patsai jums pasakys, kad 
tdi teisybė. Tai kodėl nenie- 
kint smetoniškų lietuvių, kurie 
yra atvažiavę Berlyno pašlo
vinti. Vieni jų prisidengę ku
nigų švarku, kiti minyškos, 
treti tautininkų, bet jų visų 
darbai aiškiai rodo, kad jie 
visi yra Hitlerio gerai išmoky
ti agentai. Tai ar jie yra tie 
geri lietuviai vien tik dėlto, 
kad jie pagal Hitlerio įsaky
mus ardo vienybę tarp lietu
vių čia Amerikoj ? Katalikai 
turi savo Internacionalą su jo 
centru Romoj, pas Mussolinį, 
kuris irgi yra šios šalies prie
šas. Jie ima visokius patvarky
mus iš italijono. Tai mažu jie 
yra tais gerais lietuviais? Ko
dėl jie yra geresni už tuos iš 
L-vės pastogės? Kodėl laisvie- 
čiams ir progresyviams lietu
viams nevalia veikiančius pa
gal Hitelerio įsakymus vadint 
hitlerininkais? Kodėl Hitleris 
su Mussoliniu, pagal jūs supra
timą, yra geresnis, o Stalinas 
blogesnis? Ar todėl, kad šitie 
du sukūrė peklišką ugnį, kad 
pavergti visą pasaulį? Ar to
dėl, kad jiedu žudo tūkstan
čiais savo jaunus vyrus ir kitų 
šalių, nekaltus žmones, įskai
tant ir mūs šalies jaunuolius? 
Ir kodėl Sovietai su Stalinu, 
priešakyje negeri? Ar dėlto, 
kad jie pastojo kelią tiems ci
vilizuotiems plėšrūnams, ku
rie norėjo kelio per Rusiją į 
Alaska, per Alaska sausže- 
miu apsupti Ameriką ir sunai
kint šios šalies žmones ir tur
tą? Ar tai dėlto jie negeri, 
kad apsaugojo Amerikos žmo
nių gyvastį ir jų turtą ir da
vė progos šitai šaliai prisi
rengti, kad atmušus priešą? 
Taigi, Bajorę, prašau į šiuos 
ir kitus klausimus atsakyti. 
Pasišauki! į pagelbą tą visą 
hitlerišką tarybą su Smetona 
priešakyje.

(Bus daugiau)

Kodėl Talkininkai 
Bombardavo Romą

Washington, liepos 19.— 
Amerikos ir Anglijos lakū
nai, bombarduodami kari
nius taikinius Romoj, metė 
ir lapelius, kuriuose nuro
dė, jog Mussolinis ir Hitle
ris naudojo Romą kaip sa
vo kariuomenės telkimo ir 
jos pergabenimo centrą, ka
rinių fabrikų ir patalpų 
vietovę, po kurios sparnu 
yra ir lėktuvų stovyklos.

PERSIGANDUSIŲ NACIU 
“TAKSIŲ ARMIJA”

London. — Anglų radi
jas paskelbė žinią iš Orio
lo fronto, jog Sovietų pasi
sekimais tapo desperacijon 
įvaryti hitlerininkai, ir jie 
pašaukė kiekvieną savo au
tomobilį ir troką kuo grei
čiausiai dieną ir naktį vi
sais garais gabent naujus 
atsarginius vokiečių karei
vius į tą frontą, kad kaip 
nors sustabdyt rusų žygia
vimą p i r m yn ir ne
leist jiems perkirst svar
biausią naciams geležinke
lį, einantį iš Oriolo į 
Brianską.

Berlyno radijas, paga
lbaus, pripažino, jog Sovie
tai tikrai prakirto vokiečių 
linijas Oriolo srityje, ir na
ciai jau nesigiria, kad, esą, 
jie užtverę rusų pralaužtas 
spragas, kaip kad iki šiol 
girdavosi.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS--MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam 
PRESO DARBUI 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS
■ • Dienų ir Naktų Šiftai - 
Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Aver, 

Kearny, New Jersey 
Važiuokite No. 40 busu iš Newark, N. J., 
iki Quincy Ave., Kearny.
______________________________________(171)

MERGINOS--MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINE POMIRTINES 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

32 Eagle St., Brooklyn.
(8th Ave. Subway iki 

Greenpoint Ave. Stoties.)
(171)

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

Berne. — Vichy Franci- 
jos policija ir nacių kariuo
mene daro ablavas prieš 
neištikimus Lavalio val
džiai asmenis. Jau šimtus 
jų suėmė..

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BROCKTON, MASS.
Didele Proga

Nepaprastai geras investmentas. 
Iš priežasties savininko nesveikatos, 
esu priverstas parduoti nuosavybes 
— namus ir lotus.

Parsiduoda namas 65 Vine St. Pa
talpa, krautuve ir 4 kambariai gy
venimui ant viršaus.

Parsiduoda 7 kambarių namas, 69 
Vine St., 2 karam garažiai, 3 lotai. 
Abu namai moderniškai įruošti gy
venimui. Prašome kreiptis tuojau, 
nes greit norime parduoti. (164-169)

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, .kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBŪKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

Ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS f NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO.'3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stėbūklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, , skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus^ KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mu. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S; pašto stampomis, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A.

1 Hartford (6), Conn.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGI VYRAI

OPERATORĖS SU ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO PAPRASTAM DAR
BUI SIUVIMUI ANT SINGER 
MAŠINOS. GERA ALGA SU VIRŠ
LAIKIAIS APSIGYNIMO FABRI
KE. NORTHERN FEATHER 
WORKS, INC. 39 BACKUS ST., 
FOOT OF CHESTNUT STREET, 
NEWARK, N. J. BUS NO. 3, NO. 
31 OR CHAPEL.

(173)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR MAUDY
NIŲ APŽIŪR£TOJOS. Nuolat, gera alga.

Kreipkitės į Housekeeper 
HOTEL WENTWORTH, 59 W. 46th Street, 
New York City.

. (170)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
APVALYTOJOS

Pageidaujama patyrusių. Pilnam ir daliai 
laiko.

Y. M. C. A.
nuo 35—50 metų. 570.—$80. i mėnesj. Ap- 
mokamos vakacijos. Kreipkitės 9 iki 11 ry
tais. Employment Department, 215 West 
23rd St., New York City.

(169)

SURAIŠIOTOJOS IR SUVYNIOTOJOS
Audimo ir dažymo dirbtuvėj. Mokančios skai
tyti ir rąžyti; stipraus subudavojimo mote
riškės, jaunos ar senyvos. • Gera alga. I.R.T. 
Queens Line, iki Vernon-Jackson Avė. sto
ties. 8th Ave. Subway, Greenpoint Ave. sto
ties.

ANTIPYROS CO.,
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(173)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

VYRAI REIKALINGI PAPRAS
TAM FABRIKO DARBUI. GERA 
ALGA SU VIRŠLAIKIAIS APSI
GYNIMO FABRIKE. NORTHERN 
FEATHER WORKS, INC., 39 
BACKUS ST., FOOT OF CHEST
NUT ST., NEWARK, N. J., BUS 
NO. 3, NO. 31 OR CHAPEL.

,.(173)

VYRAI, 18—40 METŲ
Metalo ženklinimui ar turinti mašinšapės 
darbo patyrimo; nuolatinė vieta. Telefonuo- 

kite MA. 2-6287. MILLER CO.
7 OLIVER ST., NEWARK, N. J.

(171)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

SU VACUUM VALYMUI VYRAI 
MALIAVOTOJAI 

Maliavotojam Pagelbininkai 
GERA ALGA

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON

1420 EAST 63RD ST., N. Y.
(172)

SUPERINTENDENTAS, kuris pageidauja 
malonių susisiekimų, 72 šeimų namas, laip
tais užlipama. Parūpi ir kitokių darbų. Alga 
$140 ir 2% kambariai, apatinis apartmentas, 
prededama telefonas, gesas ir eleketra veltui. 
Rašykite angliškai: Box 302, 20 W. 43rd St., 

N. Y. C.
(171)

PALAIKOMASIS MECHANIKAS
Suaugęs, apsipažinęs su sieninių laikrodžių 
mechanizmu. Automatiniu fire alarm ' ar 
telegraph sistemom ar automatinėm biznio 
mašinom; gera proga ir gera alga. Kari
nis fabrikas. Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN

(171)

AUTOMATINIŲ ŠRIUBAM MAŠINŲ 
SET-UP MAN.

Patyręs ant Brown & Sharpe (00). Nuolati
nis darbas; gera alga.' Kariniam fabrike. 
Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN

(171)

PAPRASTI DARBININKAI 
KILNOJIMUI MEDŽIO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VALANDŲ;

56 VALANDŲ SAVAITĖ
HILLCREST LUMBER

1036 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
(171)

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Ave.)
(170)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius kari- 

' nius darbus nebus priimami. 
Kreipkitės į Employment ofisą 

Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien.

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarj nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
(171)

VYRAI—STIPRUS
Patyrimas nereikalingas. Darbas prie armi
jos t rokų. 60c j .valandą, 40 valandų savai

tė, viršlaikiai. Brinberg Body. Builders, 
37-42 22nd St., Long Island City.

(169)

VYRAI!
REIKALINGI BĄNANŲ DEPARTMENTS 
VAISIŲ KRAUTUVĖJE. PAGEIDAUJAMA 
PATYRUSIŲ, BET NĖRA BŪTINAI REI
KALINGA. GERA ALGA. DAUG VIRŠ

LAIKIŲ.
SMILEN BROS.

4702 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN
(169)

P AKUOTOJ AI IR PAGELBININKAI
Berniukai lengvam fabriko darbui. Carbon 
popieros išdirbystėje. Dabar dirbantieji ka
rinėse ar būtinų darbų pramonėse nebus 
priimami.

H. M. STORMS CO.
561 GRAND AVE. BROOKLYN, N. Y.

______________________ (169)

REIKALINGI VYRAI
Atlikų (waste) popieros dirbtuvėje. Sukrovi- 
mui, iškrovimui ir rišimui į bėlas. Ruberti 
Salvage Co., Route 25 £ Hetfield Avenue, 
Elizabeth, N. J.

(169)

ALUMINUM DARBININKAI

VYRAI - VYRAI
THE

UNITED STATES 
ALUMINUM CO.
REIKIA JŪSŲ

DABAR IR 
PO KARO!

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIAMS DARBAMS
ALUMINUM

Yra
Gyvybinis Karo Metalas

Aluminum yra reikalingas karo fabrikams 
gaminimui ginklų, kurie padarys mūsų ka
reivius ir mūsų jūreivius geriausiai ginkluo

tais kovojančius vyrus pasaulyje.

$41.08-$43.68
PRADŽIAI

Už 48 Valandų Sa
vaitę.

Bony Progos
Pridedant Algos Pakėlimus 

Po Prasilaužimo Periodo
Gera Proga Pakilimui

THE
UNITED STATES
ALUMINUM CO.

FABRIKAI
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN.
1 VALANDA IR 15 MINUČIŲ NUO 

GRAND CENTRAL TERMINAL
Turi būti 3A su vaikais ar 4F, paliuosuotas 
dol< nęgalumų. Atsineškite {rodymus pilietybė* 
ar Įvažiavimo popiefas. Valdžia leidžia pri
imti ir ateivius. Nemokamai sveikatos egza- 
minacija priimant j darbą New Yorko mieste.

KASDIEN PASITARIMAS
SU

KOMPANIJOS ATSTOVU

KREIPKITĖS
NUO PIRMADIENIO IKI

PENKTADIENIO
10 V. RYTO IKI 5 V. PO PIETŲ

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE
OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE.
28th ST. (4-tos LUBOS ), N. Y. C. 

205 Schermerhorn St.
(10-TOS LUBOS)

Brooklyn, N. Y.
Bank of Manhattan Bldg.
Queens Plaza, L. I. City.

ASMENYS DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR BŪTINUS DARBUS NEBUS 
IMAMI ATYDON BE DARBDAVIŲ PALIŪ-

DYJIMO JŲ ATLIEKAMUMO
DARBO PARŪPINIMAS NEMOKAMAI

(174)

APVALYTOJAI
Dienų ir naktų darbas; ligoninėje. 

Nuolatinis darbas; gera alga ir val
gis. Kreipkitės į Housekeeper.
JEWISH MEMORIAL HOSPITAL

Broadway & 196th St., N. Y. C.
(170)

PASTOVŪS DARBAI
Po karui prie dažymo ir užbaigimo audinių 
dirbtuvėje. Būtina pramonė, kariniai darbai. 
Patyrimas nereikalingas. Augžtos algos.

I.R.T. Queens Line, iki Vemon-Jackeon 
Avė. stoties. 8th Ave. Subway, Greenpoint 
Ave. stoties.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(178)

VYRAI MOKYTIS 
VOLŲ KERIAVOTI 

Ant Celluloid ir Plastikų 
Gera alga; daug viršlaikių 

Kreipkitės:

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey.
Važiuokite No. 40 busu iš 

Newark, N. J. iki Quincy Ave., 
Kearny, N. J.

(in)

REIKALINGI BAČKŲ 
DIRB£JAI

Tight Barrels
BŪTINOJE PRAMONĖJE

Kreipkitės Pas 
AMERICAN MOLASSES CO., 

280 Richards SL, -Brooklyn.
, (W0)
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tačiau galima buvo atro- 
pagal tą, ’’’kas čia dalyva- 
buvo atstovauta, o ko ne- 
Pasirodo, kai kurie žmo-

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

nei 
pir-

pa- 
už-

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Pil.

•iv

REIKALAVIMAI

Dr. Jo-

PARDAVIMAI

trumpai 
kalbėto-

Arthur Arent.
yra ypatingas 

susideda iš fil- 
vaidinimo—vie-

293 
Tel.

Jeigu dar negavot 3-čios 
maisto knygelės, nesirūpinkit. 

,Ji bus siuntinėjama iki liepos 
31-mos.

— V. Paukštys.
(169-170)

................ ,,

Parsiduoda grosernė ir namas. 
Randasi gerai apgyvento] kaiminys- 
tėj. Biznis yra per ilgus metus ge
rai išdirbtas. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
aš ir mano moteris turime apleisti 
namą ir bizni todėl, kad mūsų svei
kata nedaleidžia toliau užlaikyti. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreptis pas Clement Shaltis, 34 
Avenue A, Freehold, N. J. Telefo
nas Freehold 828, „(164-169)

1.1 hi

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, RICH. HILL

Sekanti trečiadienį, 21 d. liepos, 
8 v. v. Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai kuri« tik galite, malonėkite da
lyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų. Yra blankos Centro valdy
bos nominacijos. Kurie dar negavo
te šių metų išleistą knygą, ateikite 
ir atsiimkite.

NewYortaR^Ė^fe?liil(W
Lankėsi Brooklyne 
Lietuviai Kariai

Šiomis dienomis lankėsi 
Brooklyne pas savo tėvus, gi
mines ir draugus šie lietuviai 
kariai:

PFC Charles šivis, Jr., Med. 
Det., Staten Island ; Pvt. Frank 
J. Cussick, Miller Field, Sta
ten Island, ir Corporal Ernest 
F. Lubinskas, Camp Edwards, 
Mass.

PFC. šivis apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti Am. 
Kliubo iškilmėse išstatant gar
bės surašą lietuvių karių var
dų. Jis turėjo grįžti pareigos- 
na praeitą šeštadienį.

Tačiau Corpor. E. F. Lu
binskas ir Pvt. F. J. Cussick 
linksmai su savo senais drau
gais dalyvavo praeitą sekma
dienį, Piliečių Kliube, išstatant 
lietuvių karių vardų surašą.

Visi jie turėjo tik po tris 
dienas atostogų.

Tiesa, lankėsi ir daugiau 
lietuvių karių, bet jų visų var
dus neteko sužinoti. Gaila.

Rep.

“It’s Up To You”-- 
Priklauso nuo Jūsų

Šiuo pavadinimu yra išleis
ta filmą. Ją išleido Agrikul
tūros Departmentas, koope
ruojant Skouras Teatrų virti
nei, American Theatre Wing 
ir kitoms organizacijoms. Tą 
veikalą parašė

Šis veikalas 
tuomi, kad jis 
mos ir gyvųjų
nas dapildo kitą.

, Ateinantį penktadienį Liau
dies Teatro nariai susirinks 
Laisvės svetainėje, 219 Lori
mer St., 8 vai. vakare, aptfis- 
kusuoti šio veikalo perstatymą 
Brooklyne ir kitose apylinkė- 

kurie interesuojasi 
prašomi

se. Visi 
teatru ir vaidinimu 
atsilankyti.

Kaip jau pats vardas pa
sako, šio karo laimėjimas ar 
pralaimėjimas priklauso nuo 
mūsų. Taigi ir šis veikalas vy
riausiai paveikia į kiekvieno 
gero piliečio patriotiškus jaus
mus ir parodo, J<ą mes turime 
daryti, kad pagelbėjus laimėti 
šį karą.

Jame yra ir dramos ir tra
gedijos ir komedijos; taigi vei
kalas yra labai įdomus ir, ma
nau, gerai susimokinus jį su
vaidinti, dapildant su juomi 
kartu išleista filmą, daug ge
ro duos mūsų pastangoms ka
rui laimėti. Rep.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie 

maliavojimo darbo. Proga išsimoky
ti darbo. Jaunas ar senyvas. Pra
šau kreiptis: Frank Gražys, 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 2-1454. Šaukite vakarais.

įspūdingai Pagerbta 
Šimtai Lietuvių 

Kovotojų
Liepos 18-tos popietį įvyko 

i š k i Įmingąs apvaikščiojimas 
atidengimo garbės sąrašo B’k- 
lyno lietuvių, tarnaujančiųjų 
Jungtinių Valstijų ginkluotose 
jėgose. Sąrašas sudarytas Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo tarimu ir jo paskirtos ko
misijos pastangomis ir išrašy
tas ant frontinės kliubo namo 
sienos, prie Union Avė.

savo mitinguose ir 
raštinę pardavęs už 
karo bonų ir stam- 
kaipo iš italų tėvų 

pareiškė, 
talkininkų

Sicilijon

ant Berlyno atkeršyti naciams 
už Darių-Girėną. Jis ragino, 
kad didžiosios organizacijos iš
keltų tą klausimą, o LDS, .ku
ris jau pirko bonų net už 120,- 
000, prisidės ir prie bomberio 
pirkimo bent su dviem dešim
tim tūkstančių dolerių, s

Paskiausiu iškviestas Kazys 
Kreivėnas, Piliečių Kliubo pir
mininkas, trumpai dar priminė 
didžiuosius Kliubo darbus ir 
kvietė visus lietuvius talkon — 
piliečius įstojant į kliubą, o ki
tus paremiant 
“jeigu 
ka.”

Kam 
darbai.

kliubo darbus, 
tie darbai jums patin-

Antanas Linkus, Jr.
programos vedėjas

Sąraše randasi virš keturi 
šimtai vardų ir palikta vietos 
keliems desėtkams pavėluotų 
priduoti. Sąrašas sudarytas al
fabetiškai. Matėsi jau dauge
lis vardų dadėtų po sudarymo 
bendro sąrašo. Dapildomieji 
sąrašai taipgi dedami alfabe
tiškoje tvarkoje. Paskiau pri
dedamiems, sakė kliubiečiai, 
reikės damokėti 25 centai su 
kiekviena pavarde, atmokėji- 
mui artisto lėšų.

šioje didelėje šeimoje ma
tėsi vardai ir iš mūsų įstaigos 
išėjusių karių—Dobinio, Ven
tos, Visockio, LDS jaunimo 
veikėjo Ormano ir eilės kitų 
žmonių darbuotojų organiza
cijose, ir niekur nepriklausiu
sių, visokių pažiūrų ir parti
jų, taipgi nepartinio jaunimo. 
Piliečių Kliubas neskirstė, ne
rezervavo pagarbos vien savo 
nariams, bet visiems ir kiek
vienam, kuris tik tarnauja 
mūsų karinėse jėgose Ameri
kos ir Jungtinių Tautų perga
lei ant fašizmo, kurių tik var
dai tapo priduota kliubo ko
misijai.

Kalbėtojų
Oras karštas, bet gražus, 

saulė kepina, tačiau šiandien 
svarbi diena ir vieta, braukda
mi prakaitą čia jau prieš pro
gramos pradžią susirinko bū
riai lietuvių. O dabar, paken- 
čiantieji daugiau saulės susi
būrė prieš estradą. Ir besi
slapstantieji bildingų. pavė
siuose pasispaudę arčiau.

Programa pradėta neužilgo 
po 3 vai., beveik skelbtu lai
ku, su Amerikos himnu, per
duotu rekorduotos garsiakal
bio sistemos.

Programą atidarė ilgametis 
Piliečių Kliubo vadas-veikėjas 
Juozas Draugelis, sąrašo pa
ruošimo komisijos pirminin
kas, kuris taipgi yra žino
mas ir kaipo Jurginės veikė
jas. Jisai trumpai, ryškiai iš
aiškina šio susirinjdmo tikslą 
ir perstato programos vedėju 
Antaną Linkų, Jr. komisijos 
sekretorių.

Pasveikinęs susirinkusius, A. 
Linkus gabiai, bet 
perstatinėjo svečius 
jus.

Pirmuoju kalbėjo
shua Friedman, vietos distrik- 
to demokratų vadas, o po jo 
ilgoką prakalbą sakė Harry 
Gittleson, valstijos seimelio 
narys iš šios apylinkės.

A. Linkus perskaito tele- 
gramas-sveikinimus nuo vals
tijos senatoriaus James J. 
Crawford ir Brooklyno prezi- 
.dento John Cąshmore, kurio
se jie apgailauja, kad kitos 
pareigos neleidžia -jiems čio-

nai būti asmeniškai, pareiškia 
širdingus sveikinimus Piliečių 
Kliubui ir šio mitingo daly
viams už patrijotišką darbą.

Kalba New Yorko miesto 
tarybos narys Peter V. Cac- 
chione, kuris, apart šimtų to
kių prakalbų už karo laimėji
mą, yra 
per savo 
$250,000 
pų. Jisai,
kilęs amerikonas, 
jog Amerikos ir 
armijų įsiveržimas 
reiškia Italijos žmonių paliuo-
savimą iš per 20 metų kentė
tos Mussolinio ir fašizmo ver
gijos, kad tas įsiveržimas yra 
sveikinamas Italijos žmonių ir 
visų demokratiškų Amerikos 
italų. Įspūdingoje ir turtingo
je faktais prakalboje Cacchio- 
ne ragino visus dar labiau vie
nytis ir veikti prieš penktąją 
koloną namie, kad prašalinus 
sabotažninkus-kenkėjus galė
tume geriau, daugiau teikti 
paramos karo frontams.

Penkiolika milionų Ameri
kos sveturgimių, sakė Cacchio- 
ne, esame didelė jėga, galime 
daug nudirbti karo laimėji
mui, jeigu būsime vieningi 
tarpusavyje ir vieningi su 
Amerikos žmonėmis, su žmo
nėmis visų rasių, tautų ir ti
kybų.

Nuo dienraščio Laisvės kal
ba Domininkas šolomskas, ku
ris taipgi yra ir didžiosios lie
tuvių apšvietos organizacijos 
—Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro sekretorius, o sy
kiu ir kliubietis.

Šolomskas aukštai 
vo Piliečių Kliubą už 
eilę ki(,ų patrijotingų

gi galėtų nepatikti toki 
Kad patinka, rodė 

skaitlingas būrys dalyvių ir 
šiandieninėj pramogoj, susirin
kę, nežiūrint karščių ir užmir
šę darbus, taipgi išvakarėse 
buvusio kriaučių pikniko nuo
vargį.

Paskelbta viena minutė tylos 
pagerbti .kritusius kare karžy
gius.

Programos vedėjos A. Lin
kus iššaukia visus sąrašo stei
gimo komisijos narius ir padė
kojęs už kooperaciją sąrašo pa
ruošime, pavyzdingą rimtį ir 
laike programos ir atsilanky
mą, pervedė susirinkimą komi
sijos pirmininkui Juozui Drau
geliui.

Užėmęs vietą, Draugelis trum
pai padėkojo kooperavusiai šių 
iškilmių suruošime spaudai ir 
radijui, kalbėtojams ir publi
kai, taipgi pareiškė apgailą, 
kad nekurie nematė reikalo 
remti šį patrijotišką darbą. — 
Mes jiems atleidžiame, — 
reiškė Draugelis. Ir tuomi 
darė susirinkimą.

Kas tie “ignoravusieji,” 
komisijos, nei susirinkimo
mininkas neigi .kurie kiti iš 
kalbėtojų ar komisijos neįvar
dino, 
.kuoti 
vo ir 
buvo,
nes jautėsi per dideli dalyvauti 
bendroje visų lietuvių sueigoje 
pagarlbai kelių šimtų didvyriš
ko lietuvių jaunimo, kariau
jančio už mūsų kraštą ir visos

Bing Crosby ir Dorothy Lamour filmoje “Dixie”, 4-ta savaitė rodomoj Para
mount teatre (prie Times Square), New Yorke.

Protestavo Prieš “Jim 
Crow” Miestą

Komunistų delegacija perei
tą ketvirtadienį įteikė majo
rui LaGuardijai pirmą pundą 
peticijų su gyventojų parašais, 
protestuojančių prieš leidimą 
Metropolitan Life Insurance 
firmai statyti mieste gyvena
mų namų projektus su hitle
riška siena — nusistatymu ne
įleisti į tuos namus negrų. 
Gaunama tūkstančįai parašų 
po protestu.

Išmestai Kario Žmonai 
Rasta Kiti Namai

Kriaučiains ir Kitiems

kredita- 
šį ir už 

darbų, 
kaip ka'd"gavimas aikštės pa
garbai lietuvių didžių vyrų 
Dariaus-Girėno, kuriuos naciai 
nušovė prieš dešimtį metų po 
laimingai perskridimo Atlanti- 
ko kelionėj iš Amerikos į Lie
tuvą. Perdavė trumpą peržval
gą pereitos savaitės gerų ži
nių iš karo fronto. Atiduoda
mas pagarbą mūsų kariams, 
esantiems sąraše, kaip ir 
tiems, kurių dar nesiranda šia
me sąraše, bet kariauja už 
mus visus ir visos žmonijos 
laisvę, šolomskas pareiškė vil
tį, kad pergalės diena artėja. 
Nors, sako jis, mes, turėsime 
dar sunkių kovų., tačiau nebe
toli ta diena, kada Amerikos 
lietuvis didvyris susitiks Lietu
vos lietuvį didvyrį raudonar
mietį kur nors Berlyne ir šir
dingai pasveikins viens kitą 
su pergale ant fašizmo-hitle- 
rizmo.

Advokatas Steponas Briedis, 
Jr., šv. Jurgio Draugijos atsto
vas, taipgi Pil. Kliubo veikėjas, 
trumpoje kalboje, angliškai, 
pareiškia pasitikėjimą, kad 
kaip lietuviai Žalgirio kovose 
ir per šimtmečius narsiai kovė
si prieš anų laikų teutonus ir 
.kryžiokus, taip tų kovotojų ai
niai Amerikos ginkluotose jė
gose kovos narsiai, lietuvių 
tautai nepadarys gėdos.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organo Tiesos redakto
rius Jonas Gasiūnas, pareiškęs 
pagarbą kariams, kurių garbei 
įrengtas šis sąrašas, taipgi Pi
liečių Kliubui už atliktą didelį 
darbą, stipriai pabrėžė rei
kalą Brooklyno lietuviams di
desnio vieningumo rėmime ka
ro pastangų. Parodė pavyzdžių, 
.kad mes vieningai veikdami 
kartą atlikom didelį darbą -— 
pernai nupirkome ambulansą 
Raudonajam Kryžiui. Kad kitų 
miestų lietuviai vieningai veik
dami nuperka bomberius, am- 
bulansus ir kad mes turėtume 
bendromis jėgomis nupirkti 
bomberį -Lituaniką ir pasiųsti

žmonijos laisvę. Kiek teko pa
tirti, kviesti buvo visi be skir
tumo, bet tik dalis atliko savo 
patrijotinę, pilietinę pareigą.

Piliečių Kliubas ir ypatingai 
jo komisijos valdyba — Drau
gelis, Linkus — ir visi komisi
jos, nardai, kurie pasidarbavo 
įrengime šio sąrašo, nusipelnė 
daug visai Brooklyno' lietuvių 
visuomenei ir mūsų krašto ge
rovei, nes toki darbai prisideda 
prie kėlimo mūsų .karių ir civi
linių moralo, o tas viskas veda 
prie greitesnės pergalės.

R ep.

Pereitą savaitę buvo išmes
ta iš apartmento, Astorijoj, 
Mrs. Teresa Belinsky, kario 
žmona su trim mažais vaikais, 
kaipo nepageidaujama, nors 
ji mokėjo rendos $40 per mė
nesį iš gaunamų pragyveni
mui $82.

Belinskienės padėtis buvo 
nurodyta kariškiams nepapra
stos pagalbos įstaigai ir toji 
kreipėsi į namo savininką, o 
negalint su juo susitarti, šei
mą sukraustė į miestavą 
Queensboro Projektą.

Savininkas skundęsis, kad, 
vyrui parėjus, jų apartmente 
esą barniai, jinai išgerianti po 
stiklą alaus ir rūkanti. „

Įdomu, kiek vyrų beliktų jo 
name, jeigu ir juos pradėtų 
sijoti už tuos pačius “prasi
kaltimus.”

Iš metinio kriaučių pikniko 
aprašymą rasite Laisvėje lie
pos 21-mos laidoje.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI PTlnTjJ
nuoS. unija šapo] 1100 

TeleL: GR. 7-7553 
f 2539 Woodward AvenueDETROITE: į fi02 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE

Turime Gerų

Štai 
adresas

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

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTART
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y




