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Sovietų Galia.
Grigaičio Pasikeitimas.
“Geriausi Generolai.” 
Italija Neilgai Kariaus. 
Reikia Suvažiavimo.

Rašo P. BUKNYS

Oriolo - Bielgorodo paėmi
mas ir kiti didieji Sovietų lai
mėjimai, žiemą ir vasarą, pa
rodė pasauliui didelę Sovietų 
galią. O lietuviai aiškiausia 
pamatė, ko vertos Grigaičio 
ir jam tūravojančių pro-nacių 
pranašystės: “rusai neturi ge
nerolų. Geriausius iš jų pra
šalino, likvidavo... raudono
ji armija be vadovybės; pras
tai ginkluota... Vokiečiai eis 
per Rusiją, kaip peilis 
sviestą...”

Kur dabar dės akis tie 
litiniai žiopliukai, kada
visas svietas pamatė didžiąsias 
Sovietų pergales, būtent, 1941 
m. prie Maskvos, Leningrado, 
Rostovo, 1942-1943 m. Stalin
grado ruožte ir visu frontu iki 
Leningrado. O dabar Oriolo, 
Bielgorodo ruožte ir visu fron
tu iki Suomijos.

Ar ir dabar jie sakys: “ru
sų generolai, tai šalčiai-pus- 
nys.”
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Nacius triuškinantis Sovie
tų triumfas įrodė kiekvienam 
mąstančiam žmogui, jog So
vietų generolai ir visa Raudo
noji Armija nepaprastai ap- 
šarvota nauju mokslu, nauja 
kariavimo strategija, naujais 
geriausiais ginklais ir nauja 
karine technika.

Tai nauja milžiniška jėga 
kovoj už civilizaciją ir demo
kratines žmonių laisves.

Visi matome, kad jau So
vietai, su pagalba savo talki
ninkų, perlaužė nugarkaulį fa
šistiniam smakui ir jie su
tremps jį gal dar šią žiemą.

Aišku, kad kai kurie kiek 
žmoniškesni iš Sovietų, šmeiži
kų sarmatinsis savo aklų pra
našysčių bei nusišnekėjimų 
apie Raudonosios Armijos 
“silpnumus.” Tačiaus Pijušas 
Grigaitis ras būdų savo sarma
tai pridengti.

Kai jis suklupo savo prana
šystėmis, būk Sovietų valdžia 
“žlugs” ir kad “caras vėl su
grįš ant sosto Rusijoje” ir kai, 
jo pranašystėms bankrutavus, 
publika plakė jį juokais, tai 
Pijušas nusiskuto barzdą ir 
teisinosi: Aš dabar ne tas 
Grigaitis; būsiu naujas prana
šysčių bankrūtas.

K
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Tie, kurie verkšlena balta
gvardiečių generolų pastūmi
mo iš kelio, akyvaizdoje šių 
didžiųjų Sovietų laimėjimų, 
turėtų žinoti, kad Francijai ir 
gi reikėjo stumti į šalį tokius 
sutvėrimus, kaip gen. Petainą 
ir kitus jam panašius nacių 
pataikūnus. Tada didžioji per
galės garbė būtų tekusi Pa
ryžiui, vietoje Stalingrado bei 
Oriolo.

Gi dabar, kai ten šalies iš
davikai pačiupo valdžios vai
rą į savo rankas, francūzų tau
ta kenčia skaudžią nacių, oku
pacijos priespaudą ir didelę 
gėdą savo likimo.

, Jei Sovietai būtų toleravę 
“geruosius generolus” balta
gvardiečius ir trockistus armi
joje, dabar, vietoje garbingų 
pergalių, gal būtų susilaukę 
tokios tragedijos, kaip susilau
kė Francija. O dabar naujais 
generolais ir puikia Raudoną
ja Armija Sovietai yra ta pa
jėga, kuri neša viltį ir Franci
jai išsilaisvinti iš nacių prie
spaudos.

B’ Tegu kalba, kaip kas nori, 
bet Italija jau yra parblokšta 
šiame kare. Nedaug vilties te
galima dėti, kad karalius 
Emanuelis ir Badoglio norėtų 
taikos su talkininkais. Jiedu 
yra fašistai iš kaulo ir kraujo. 
Demokratijos jie bijo kaip šuo 
žaibo.

Tačiau Italijos žmonės gali 
(Tąsa 5-me pusi.)
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CHARKOVAS APSUPAMAS
SICILIJOJ TALKININKAI VISU FRONTU KERTA SMOGIUS
Vokiečiai Bėga Linkui Mes 

sinos, Bet Jiems Kelias
Būsiąs Užkirstas

Sako, Hitleris Jau Esąs Pa
siųstas “Šunims Šėko Pjauti”

ĮVYKO LABAI AŠTRIŲ SUSIRĖMIMŲ, KURIUOSE 
DALYVAVO AMERIKIEČIAI

Talkininkų Vyriausias Štabas šiaurės Afrikoje. — 
Vokiečiai Sicilijoje netikėtai pasirodė stiprūs ties Troi- 
na, kur amerikiečiai turėjo jiems užduoti triuškinantį 
smūgį. Norėdama kiek galint ilgiau prailginti talkinin
kams veiksmus Sicilijoje, kad jie negalėtų įsiveržti 
greit Italijon, vokiečių vyriausioji karo komanda įsakė 
savo armijai Sicilijoje laikytis iki paskutiniųjų.

Aštuntoji Britų Armija pereitą sekmadienį užėmė 
Bronte, Adrano, Biancavilla ir Belpasso miestelius. La
bai svarbu, kad ši armija pasileido aplink ugniakalnį 
Etną. Taipgi užimtas miestelis Acireale, stovįs pajū
ryj. Tas viskas parodo, kad Aštuntoji Armija, nesulai
kydama veiksmų pajūryj į šiaurius nuo Catania, bando 
aplenkti ugniakalnį Etną iš vakarų pusės — ji bando 
juo greičiau pasiekti miestelį Randazzo, svarbų susi
siekimų punktą. Jei šis miestelis greit pateks į talkinin
kų rankas, tai daugybė vokiečių, esančių ugniakalnio 
Etna srity, bus apsupti ir jie negalės niekur pasprukti. 
Patsai miestelis Randazzo yra nuoląt daužomas bombe- 
rių, —i mažai iš jo pasiliks kas daugiau, kaip griuvė
siai.

Tuo pačiu sykiu amerikiečiai stumiasi pirmyn šiau
riniame fronto sektoriuje. Be kitko, jie užėmė mieste
lį Santa Fratello, dėl kurio įvyko smarkių mūšių.

(Radijo skelbia, kad amerikiečiai išsodino savo jė
gas iš laivų šiauriniame Sicilijos pakraštyj, vokiečių 
užnugary j. Jeigu taip, tai reikia manyti, kad vokiečių 
Sicilijoje kariavimo dienos yra suskaitytos.)

Tolydžio talkininkų bomberiai be atvangos daužo ir 
daužo Messiną, vienintelį uostą Sicilijoj, iš kurio vokie
čiai galėtų pabėgti į Italiją.

Madridas. — Ispanų 
spauda skelbia, kad Vokie
tijoje įvyko stambių per
mainų valdžioje. Ji skelbia, 
būk šiomis dienomis susi
rinkusieji nacių valdžios po
litikai ir karo vadai nuta
rė pavesti visą karo vedi
mo galią maršalui Goerin- 
gui, po Hitlerio 1-mo nu
merio naciui, o Hitleris, ku
ris pastaruoju laiku buvo 
“susirgęs”, paliktas “tik 
šiaip sau”; jis neimsiąs jo
kių veiksmų karo vedimo 
reikaluose.

Faktinai, trys asmenys 
sudarą triumviratą (triju- 
kę), kuris dabar valdysiąs 
Vokietiją. Štai jie:

Maršalas Herman Goe
ring.

Maršalas Wilhelm Keitel, 
vyriausios karo vadovybės 
viršininkas,

Admirolas Kari Doenitz, 
laivyno komandierius.

Tačiau vyriausia gale 
priklausysianti Goeringui. 
Jis esąs “naujas Hitleris.”
• Turime atsiminti, kad 

Hitleris dar 1939 metais 
viešai pasakė: Jei mane ga
las kur nors griebtų, tai 
pirmuoju naciu, galinčiu 
užimti mano vietą, liekasi 
Goeringas, o antruoju—He- 
ssas. Bet Hessas šiuo metu

tupi Anglijos ka

si žinia apie pa

kur nors 
Įėjime.

Tačiau 
siuntimą Hitlerio šunims 
šėko pjauti, dar nėra pa
tvirtinta; tai tik gandai.

(Tūlų žinovų nuomone, 
Hitleris gali būti atstaty
tas, panašiai, kaip buvo 
Mussolinis. Jis gali būti at
statytas gražiai, povaliuko, 
ir paskui vokiečiai karo ruo
šėjai bandys sakyti pasau
liui: Žiūrėkit, jūs sakėte 
kariaujate prieš Hitlerį, 
dabar jo nėra, tai taikyki- 
mės. Kitais žodžiais, vokie
čiai imperijalistai viską 
suktai darys, kad galėjus 
kaip nors iškariauti sau 
žmoniškesnę taiką, nes ka
rą jie yra jau pralošę. Bet 
tuomi demokratinių kraštų 
jie neapgaus.)
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Berne. — Naujas žmonių 
bruzdėjimas pasireiškė Ita
lijos miestuose, ypačiai Tu
rine, Genovoj ir Milane, ku
riuos pereitą sekmadienį 
anglų bomberiai daližė. 
žmonės reikalauja taikos.

Italijos socijalistų parti
ja išleido į darbo žmones 
atsišaukimą, raginantį 
skelbti visuotiną streiką ir 
tuo būdu priversti Badoglio 
valdžią taikytis su talkinin
kais.

Iš Berlyno Bus Išgabenta 
Virš Vieno 'Milijono 

Motery ir Vaiky
Londonas. — Vokiečių 

radijo’skelbia, kad iš Ber
lyno pradedama evakuoti 
civiliniai gyventojai, dau
giausiai moterys ir vaikai. 
Greitu laiku bus išgabenta 
virš milijonas tpkių žmonių.

Išgabenamieji gausią 24- 
rioms valandoms valgyti. 
Bet jie turį 
butų raktus 
džiai.

(Kur tuos 
gabens, nepasakoma. Rei
kia manyti, kad nemažai jų 
bus nugabenti ir į Lietu- 
vą.)

Kodėl 
masinį 
mą?

Todėl, 
kininkų 
mano,, kad neužilgo Berly
nui teks, kas teko Hambur
gu! — sunaikinimas.

palikti savo
miesto val-

žmones naciai

vokiečiai pradėjo 
žmonių evakuavi-

kad jie bijosi tal- 
bomberių — jie

Gen. de Gaulle Reikalauja iš 
Talkininkų Pripažinimo

Casablanca, Franc ūzų 
Morokko. — Pereitą sek
madienį puošnioje šito mie
sto aikštėje įvyko milžiniš
kas žmonių sanskridis, ku
riame sakė kalbą žymusis 
Franci jos patri jotas, gen. 
Charles de Gaulle.

Generolas de Gaulle da
bar yra pirmininkas Komi
teto Tautiniam Francijos 
Išlaisvinimui. Todėl kalbė
tojas, netiesioginiai, rei
kalavo, kad Amerika, Ang
lija, Tarybų Sąjunga ir ki
ti talkininkai pripažintų ši
tą komitetą Francijos val
džia.

(Kaip žinia, Tarybų Są
junga jau seniai daro spau
dimą į Londoną ir Wa
shington, kad de Gaullo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. —• Tūli mano, 

kad Charkovas gali grei
čiau pereiti i Sovietų ran
kas, negu pirmiau buvo ti
kėtasi.

Priešakiniai Raudonosios 
Armijos būriai jau yra virš 
40 mylių į vakarus nuo 
Charkovo. “Koridorius”, 
kuriuo vokiečiai gali iš 
miesto pasprukti, sudaro 
50 mylių pločio, bet jis 
siaurinamas; tik trys gele
žinkeliai, vedą iš Charkovo, 
kol kas dar tebėra vokiečių 
rankose. Charkovo žmonės 
jau girdi raudonarmiečių 
kanųolių šūvių garsus.

Stockholmas. — Vis dau
giau ir daugiau gandų atei
na iš Suomijos, kad to kra
što valdžia norinti kaip

■■B

Šarkės Užpuolė Amerikietį 
Leitenantą ir Gerokai .

Jį Apkramtė
šiaurės Afrika. — Leite

nantas Robert D. Kurtz, iš 
Clawson, Mich., patyrė nau
jų prietykių Viduržemio 
jūroje.

Šis leitenantas, su kitais 
lekiojančios tvirtumos įgu
los nariais, buvo priverstas 
iššokti iš bomberio į jūrą, 
kai bomberis grįžo bom
bardavęs Neapolį.

Na, ir čia jį užpuolė žmo
gėdros, šarkės. Leitenantas 
turėjo smarkiai kovoti su 
jomis, tačiau visvien jo 
rankos ir kojos buvo gero
kai apkramtytos.

Ant rytojaus leitenantas 
ir kiti įgulos' nariai buvo 
išgelbėti. Šarkės padarytas 
žaizdas užgydžius, leitenan
tas ir vėl eina savo parei
gas. \ 

vadovaujamas komitetas 
būtų oficialiai pripažintas, 
bet Washingtonas ir Lon
donas kol kas vis delsia, 
laukia, sunku suprasti ko.)

Be to, gen. de Gaulle dar 
sykį pakartojo, kad visi tie 
francūzai, kurie 1940 me
tais nuėjo su tautos išdavi
kais, su Petainu, Lavalu, 
Doriotu ir kitais nenaudė
liais, bus savo laiku atatin
kamai nubausti. Nepraeis 
jiems tos išdavystės taip 
lengvai, kaip jie mano.

Gen. de Gaulle pagyrė ir 
generolą Giraud, kuriam 
šiuo metu pavesta vadovau
ti visus ginkluotuosius 
francūzus.

Morokkos sultonas apdo
vanojo generolą de Gaulle 
aukšto laipsnio ordinu.

nors išsitraukti iš karo. Ta
rybų Sąjungos laimėjimai, 
Hitlerio nepasisekimai varo 
Suomijos valdonams didelę 
baimę. O žmonės, kurių pa
dėtis yra baisi, vis reika
lauja taikos, — ypačiai da
bar, kai Italijoje eina tokis 
žmonių bruzdėjimas už tai
ką.

Talkininkų Karo štabas 
šiaurės Afrikoje. — Pasek
mingas amerikiečių jėgų iš
kėlimas šiauriniame Sicili
jos krašte gali dar greičiau 
paskubinti visišką vokiečių 
sunaikinimą toje saloje, tū
li spėja.

Washington. — OPA ma
no, kad sutvarkius geriau 
dalykus, bus galima nupi
ginti kainas ant šnapso.

Briansko Fronte Raudonoji 
Armija Sekmadienį Užėmė 

130 Apgyventų Vietų
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RAUDONOJI ARMIJA PARODO AIŠKIAI, KAD JI 
TURI VIRŠENYBĘ IR ORE.

LONDONAS. — Raudonoji Armija tebežygiuoja link 
vakarų nesulaikomai. Ji žygiuoja į vakarus greičiau 
negu vokiečiai pereitais metais šiuo laiku žygiavo į ry
tus, kai jie veržėsi į Stalingradą ir Kaukazą.

Charkovo fronte Raudonoji Armija nužygiavo pe
reitą sekmadienį apie devynias mylias. Ji supa Char
kovą, nukirsdama geležinkelius. Užimdami Bogodu- 
chovo miestelį, raudonarmiečiai nukirto geležinkelį, 
jungiantį Charkovą su Sumy miestu — Sumy, kuriame 
vokiečiai yra įsistiprinę, — Sumy, stovinčiame į piet- 
vakarus nuo Charkovo.

Be to, Charkovo fronte raudonarmiečiai užėmė 
miestelius, kurių tūli labai svarbūs strateginiu atžvil
giu: Bolšaja Pisarevka, Krasnopolie, Tarasovka, Žigai- 
lovka, Kurjevacha, Jamnoe, Krysno, Dolžik. Pastarasis 
nuo Charkovo randasi tik 16-ką mylių.

Charkovo fronte vokiečiai panešė didelių nuostolių. 
31 tankas sunaikintas, paimta nemažai vokiečių į ne
laisvę ir daug militarinio grobio pateko Raudonajai 
Armijai. Tik vienas Gvardijos šaulių būrys suėmė 300 
belaisvių, 320 motorinių sunkvežimių ir motorinių dvi
račių ir daugybę kitokio grobio.

Kitame sektoriuje sovietiniai kovūnai suėmė 500 be
laisvių ir 48 vokiečių tankus, esančius geroje padėtyj. 
Iš tų 48 tankų, 15-ka buvo “Tigrų” — didžiųjų vokie
čių tankų, kuriuos jie praminė tigrais, manydami tuo- 
mi nugąsdinsią Raudonosios Armijos kovūnus.

Be to, Raudonosios Armijos kovūnai pradėjo veiks
mus ir pietinėje Charkovo pusėje.

Briansko fronte, Raudonoji Armija pažygiavo apie 
septynias mylias į vakarus. Ofensyvas čia eina pagal 
Oriolo Briansko geležinkelį. Netoli Briansko randasi 
Karačevo miestas, nuo kurio raudonarmiečiai tebuvo 
tik 17-ką mylių. Šiame fronte Sovietai atsiėmė apie 130 
apgyventų vietų, miestelių ir kaimų. Tarp svarbesnių 
miestelių, yra Bedlachin, Klim'enovo, Mosčenaja, Kras- 
nie, Riabinki, Babikovo, Lebedka, Vorobjevka, Alma- 
zovo, Verchniaja Bojevka ir kt.

Šiame fronte vokiečiai keletą kartų bandė kontr-ata- 
kuoti, bet kiekvieną sykį jie buvo atmušti ir jiems pa
daryta daug nuostolių. Čia taipgi, apart to, kad daug 
vokiečių buvo užmušta, nemažai^ jų karo ginklų pate

ko Sovietams. Paimta ir be laisvių. Iš ♦ viso perei
tą sekmadienį Briansko fronte Raudonosios Armi
jos kovūnai užmušė apie 4,500 vokiečių.

Be šitų dviejų ofensyvų, Raudonoji Armija pradėjo 
veiksmus ir ties Novorossijsku, Šiaurės Kaukaze, ir 
ties Leningradu.

Sekmadienį Sovietų bomberiai taškė vokiečių susi
siekimo priemones, geležinkelius ir kariuomenės kon
centracijas, parodydami aiškią savo viršenybę ore.

(Londonas, beje, skelbia, kad iki šiol naciai dar ne
išdrįso pasakyti savo žmonėms, kad Bielgorodo miestas 
jau Sovietų rankose. Bet jie turės pasakyti dar blo
gesnių žinių, nes, tūlų militarinių ekspertų nuomone, 
Charkovas gali pereiti Sovietams bėgyj keletos die
nų.)

Iš Sįtockholmo ateina žinių, kad vokiečiai evakuoja 
iš Charkovo tūlus savo tarnautojus.

Sako. Jie Nuskandinę 
Amerikos Laivą

New Yorkas. — Berlyno 
radijas skelbia, būk vokie
čių submarinai nuskandinę 
Amerik. transportinį laivą, 
virš 20,000 tonų įtalpos. Tuo 
laivu esąs buvęs švedų lai
vas Kungsholm, kurį ame
rikiečiai nuo švedų nupirko 
1941 metais. Tačiau ši ži
nia yra priešo paleista ir 
kaipo tokią ją reikia imti. 
Mūsų krašto vyriausybė 
josios nepatvirtino.

s
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Washington. — Vyriau
sias Jungt. Valstijų laivyno 
komandierius adm. E. J. 
King pareiškė pereitą šeš
tadienį, kad vyriausioji tal
kininkų strategija šiuo me
tu yra tokia: (1) Kiek ga
lint daugiau vokiškųjų jėgų 
atitraukti iš Rytų Pronto, 
kad raudonarmiečiams bū
tų lengviau kariauti, ir (2) 
daryti f viską, kad palaikyti 
Chiniją kare; t. y., ją ap
rūpinti karinėmis 
gomis.
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nekalta ir bešališka, 
galima spręsti iš se 
Griniaus iš vedžioji

Londonas, 
sušaudė dar 
kaltinamų “šnipinėjime tai 
kininkams.”

— Vokiečiai
20 hollandų,
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5,000 Indusų žuvo Potvinyj
New Delhi, Indija. —Ma

žiausiai 5,000 asmenų žuvo 
baisiame potvinyj, pasirei- 
škusiame Rajputana srity j. 
Manoma,' kad ši skaitline 
dar gerokai paaugs, kai vis
kas galutinai bus suskaity-

gauti Talkininkus, kad jie nepultų ant 
Italijos, kai Mussolinis buvo nuverstas, 
kad leistų Badoglio vyriausybei nuslo
pinti liaudį ir sustiprinti Italijos karines 
jėgas. Tikslą pilnai atsiekė. '

Hitleris ir Badoglio apgavo Talkinin
kus. Dabar jau aišku. Dabar Hitlerio 
agentas Ribbentropas randasi Romoje ir 
tariasi su Badoglio sustiprinimui Italijos 
atsparos prieš Talkininkus.

Panašiai išeis su gandais 'ir apie na
cių bėgimą iš Norvegijos. Gaila, kad 
Amerikos didžioji spauda taip uoliai 
tuos nacių gandus gaudo ir platina.

Dabar jau turėtų būti aišku kiekvie
nam, kuris turi nors kiek proto ir jį 
naudoja, kad naciai savanoriai nebėgs iš 
niekur. Jie tai įrodė Afrikoje ir įrodo 
Sicilijoje, jie tūkstančius sykių yra tai 
įrodę Rytiniam fronte. Juos reikės iš 
visur spėka išmušti. Tam reikia pasi
rengti. Visi gandai apie jų bėgimą iš 
kur nors savanoriai yra nacių apgavys
tė ir jiems nereikia tikėti.

atsiuntimas Raudonosios 
Armijos į Pabaltį buvo ne
reikalingas ir nepateisina
mas.

Lai šitas pulk. Griniaus 
pripažinimas Pabaltijo ir 
Suomijos vyriausybių in
trigų ir suokalbių su Ber
lynu 11939 metais atidaro 
akis tiems lietuviams, kurie 
tapo apgauti ir suvedžioti 
pronaciškos propagandos iš 
Keleivio, Naujienų, Drau
go, Darbininko, Amerikos 
ir kitų panašių svetimiems 
dievams tarnaujančių laik
raščių.

Rugsėjo Mėnesį Parduos 
Stevens Viešbuti

Metai atgal armijai nupir
ko Stevens viešbutį. Jo pasta
tymas lėšavo $12,000,000. Ka
ro departmentas nupirko už 
$5,500,000. Iš jo armija išsi
kels šį mėnesį. Ateinančio mė
nesio 4-tą numato namą par
duoti varžytinėse.

Stevens viešbutis yra vienas 
iš didžiausių pasaulyje. Jis tu
ri 3,000 kambarių. Kaip da
bar atrodo, tai tą milžinišką 
namą parduos už keletą šimtų 
tūkstančių.

Edwin Shermikas Sužeistas 
Kautynėse Su Priešu

Gauta žinia iš karo depart
ment©, kad Edwin Shermikas 
liko sužeistas kovoje su prie
šu. Pirmiau jis buvo Islandi
joje. Jo tėveliai Isabelė ir Juo
zas Shermikai gyvena 3334 W. 
62nd PI., Chicagoj.

Edwinas buvo per daug me
tų LDS Monarch kuopos na
rys. ’Ir dabar jis yra nariu tos 
organizacijos. Daug veikė jau
nimo organizavimui. Priklausė 
prie LKM Choro ir buvo veik
lus meno srityje. Choras jam 
įteikė auksinę spilkutę už pa
sižymėjimą prieš įstojimą ar
mijom _ . ' ! /

SUBSCRIPTION RATES 
United States, per year .............

United States, six months ............
Brooklyn, N. Y., per year .............
Brooklyn, N. ¥., six months „.....
Foreign countries, per year .........
Foreign countries, six months __
Canada and Brazil, per year ____
Canada and Brazil, six months —.

Ankara. — Apie 60 ame-< 
rikiečių lakūnų, nusileidu
sių Turkijoje po to, kai jie 
daužė Ploesti aliejaus šalti
nius Rumunijoje, tapo čia 
internuoti. 3 lakūnai nu
skendo, kai jų bomberis nu
sileido ant jūros.

Ploesti aliejaus šaltiniai 
dar vis dega.

— Pavažinėsime laiptais 
kokius penkiolika kartų ir 
eisime namo, — rimtai pla
nuoja 10 metų pipiras, neš
damas ant rankų savo se-

Pavojas Chinijai iš Vidaus
Sovietų darbo unijų organe “Karas ir 

Darbininkų Klasė” rašo Vladimir Ro- 
goff apie Chinijos vidujinę padėtį. Ro- 
goff rašo pasiremdamas savo patyri
mais. Jis neseniai lankėsi Chinijoje. Sa
vo akimis matė padėties rimtumą.

Rogoff teigia, kad Kuomintango par
tijoje ir Chunkingo valdžioje esą prisi- 
veisę labai pavojingų elementų. Jie tu
ri labai atsakomingas ir strategiškas 
vietas. Jie iš ten darbuojasi Japonijos 
naudai. Tiesioginiai nedrįsta ir negali, 
tai vartoja visokius kitus būdus. Pavyz
džiui, jie kelia nepasitikėjimą Chinijos 
komunistais ir jų vadovaujamomis Aš
tuntąja ir Ketvirtąja armijomis. Nori, 
kad Chiang Kai-shekas vėl sukurtų ci
vilinio karo gaisrą prieš komunistus ir 
tuomi sutrukdytų karą prieš japonus.

Šitie elementai, pasak Rogoff, kalba 
apie “garbingą taiką su Japonija,” arba 
kelia klausimą apie “beviltingumą ko
vos”. O jų tikslas yra pakirsti liaudies 
moralą.

0 kas pavojingiausia, kaip jis teigia, 
tai kad Chiang Kai-sheko valdžia dažnai 
pasiduoda šių pavojingų elementų įta
kai. Ji pasiuntusi skaitlingus armijos 
būrius į tas sritis, kuriose veikia Aš
tuntoji ir Ketvirtoji armijos, su tikslu 
jas nuginkluoti ir išnaikinti komunis
tus. Tas, aišku, veda pfi'ė naujo civilinio 
karo. Gi savitarpinis karas būtų didžiau
sia visų Jungtinių Tautų nelaimė.

Rogoff eina toliau ir kaltina tuos 
pačius elementus Chinijos valdžioje ir 
armijoje vedimu sabotažo prieš karo pa
stangas. Jie kenkia sumobilizavimui ša
lies pramonės ir gamtinių resursų karo 
reikalams. Predaug atsidedama ant įve
žimo ginklų iš Amerikos ir Anglijos. O 
kadangi šitie kraštai turi rūpintis ir ki
tais karo frontais, tai pristatyti pakan
kamai ginklų Chinijai nepajėgia 
Chinijos armija negauna pakankamai 
naujų jėgų jos sudrutinimui. Chinijoje 
jaunų vyrų netrūksta, bet nėra pastangų 
juos išlavinti ir įtraukti armijom

Tai tokia Chinijoje situacija, kaip ją 
pastebėjo šis Sovietų rašytojas. Kad ji 
labai pavojinga, tai savaime aišku.

Helen Casro (WA- 
Vesely, 1. Wilke, A 
V. Baranauskas, T 
J. Gizewich, F. Sa- 
G. Paskier, Bagdo-

Perdaug Gandį
Nacių propagandos biuras nesigaili 

gandų klaidinimui ir demoralizavimui 
Jungtinių Tautų žmonių. Dabar jis kepa 
ir svietan leidžia gandus apie Norvegi
ją. Girdi, vokiečiai žada geruoju iš Nor
vegijos pasitraukti. Ir todėl, esą, kad 
Švedija nutarė nebeleisti vokiečiams ga
benti karinės pagelbos per jos teritori
ją Suomijai ir Norvegijai. Betgi tas “ne- 
beleidimas” buvo padarytas, kaip prane
ša spauda, Vokietijos ir Švedijos susi
tarimu. Vadinasi, Vokietija nutarė, kad 
Švedija nebeleistų Vokietijai gabenti ar
miją ir ginklus per Švedijos teritoriją 
Vokietijos armijoms Norvegijoje ir Suo
mijoje !

• Čia jau kur nors yra šuo pakastas. 
Tokiais stebuklais gali tikėti tiktai pa
skutiniai kvailiai. Šis Švedijos “neleidi
mas” bus toka pat apgavystė, kokia bu
vo josios vadinamas “neitralitetas”. Nuo 
pat karo pradžios Švedijos socialdemok
ratinė valdžia leido Hitleriui naudoti jos 
teritoriją karui prieš Sovietų Sąjungą, o 
svietui skelbėsi esanti šiame* kare neitra- 
liška.

Kiek pirmiau buvo leidžiami gandai, 
kad naciai jau apleidžia Italiją ir iš jos 
bėga. Bętgi tie patys naciai už kiekvie
ną žemės pėdą nachališkiausiai kariauja 
Sicilijoje. Tie gandai buvo tam, kad ap-

Redwingeriai Kare
LDS Redwings kuopos šie 

nariai tarnauja Dėdei Šamui:
St. Koveikis, A. Perchess, 

A. Preikšas, W. Judge, St. 
Bernot, T. Litvinas, Al. Uras- 
ky, J. Naudžiūnas, Alb. Swey- 
rush, B. Pocius, J. Urbikas, St. 
Yotka 
VES), T. 
Vestart, 
Damaška 
liamonas, 
nas, B. Mikolaitis

Savo spindinčiais veidais 
maskviečiai tarytum saky
te sakė, jog Frolovo paveik
slai tai ne tik meno kūri
nys, bet ir saviškas simbo
lis, įkūnijantis, tarybinį 
žmogų su didvyriška iš
tverme, ginantį savo tėvynę 
ir visos žmonijos laisvę nuo 
rudųjų barbarų, savo ’ pra
kaitu, kančiomis ir krauju, 
kuriantį naujo ateities gy
venimo mozajiką, kuri greit 
sužibės visu savo grožiu 
žengiančios pergalės švieso
je. ’ V. R.

Kai Visi. Lietuviai Laukia 
Pergalės....

Gal ir gerai, kad lietuviškas pronaciš- 
kas elementas turi savo eilėse ir atvirų 
pronaciškos propagandos šinkorių. Jie 
ima kartas nuo karto ir viešai išplepa 
visas tos piktosios veislės paslaptis.

Prie tokių reikia priskaityti Brooklyno 
taip vadinamos Lietuvių Tarybos pirmi
ninką kunigą Norbertą Pakalnį. Keno 
nors pakurstytas ir pamokintas, šis ku
nigas parašė The New York Timesui 
laišką. Laiškas tilpo rugpjūčio 2 dieną. 
Laiško tikslas buvo dar vieną kartą “vi
sų lietuvių” vardu pakenkti karo pastan
goms. Visas laiškas atkreiptas prieš So
vietų Sąjungą.

Bet ten pat kunigas Pakalnis “visų 
lietuvių,” tai yra, visų pronacių vardu, 
pasigiria, kaip jie išsigandę, kaip jie 
baisiai • bijo Jungtinių Tautų pergalės 
prieš fašistinę Ašį.

(Beje, kum. Pakalnis kalba ne tik “visų 
lietuvių” vardu, bet taipgi pasisavina 
estus, latvius ir suomius.)

Jis sako: “jokie kiti žmonės Europo
je taip nebijo į vakarus slenkančio ka- 
nuolių baubimo, kaip lietuviai, estai, lat
viai ir suomiai.”

Reiška, kuomet kiekvieną Raudonosios 
Armijos laimėjimą prieš nacius visi 
žmonės, visos tautos, visa Amerika, nuo
širdžiai sveikina ir džiaugiasi, tai kuni
gas Pakalnis ir visa ta pronaciška klika 
iš Brooklyno Lietuvių Tarybos pasitinka 
su baime ir prakeiksmu.

Kiekvienas Raudonosios Armijos smū
gis naciams, kiekvienas laimėjimas Ry
tiniam fronte, reiškia, kad ant tiek ka
ras bus trumpesnis, kad ant tiek ma
žiau Amerikos ir visų Jungtinių Tautų, 
taipgi ir mūsų lietuvių jauniausių ir 
brangiausių gyvybių bus sutaupyta. Tuo 
tarpu tokie begėdžiai, tokie pardavikai, 
kaip kun. Pakalnis, drįsta “visų lietu
vių” vardu kalbėti, kad lietuviai dreba 
iš baimės dėl tų Raudonosios Armijos 
laimėjimų.

O kaip jie pyksta ir skerečiojasi, kai 
kas juos pavadina pronaciais! Šis kun. 
Pakalnio laiškas puikiai įrodo, kokiems 
dievams tarnauja tos Lietuvių Tarybos 
ir iš kokių gaivalų ir pardąvikų jos su
sideda.

Kiekvienas lietuvis tėvas, kiekviena 
lietuvė motina ištroškusiai laukia savo 
sūnaus sugrįžtant iš karo. Trokšta, kad 
karas būtų laimėtas kuo greičiausia, 
kad kuo mažiausia jaunuolių reikėtų pa
aukoti. Bet Pakalnis ir visa ta klika iš 
Tarybos šaukia: Mes drebame iš baimės 
dėl kanuolių baubimo artėjimo į vaka
rus, nes tas baubimas reiškia, kad na
ciai traukiasi atgal, kąd jie yra mušami 
ir grūdami atgal, kad ateina jiems ga
las, kad ateina pavergtųjų kraštų, tame 
ir Lietuvos, išlaisvinimo valanda! Jie 
atvirai sako, kad jie nori, kad dar ilgiau 
Lietuvoje pasiliktų vokiški kryžiuočiai 
viešpatauti ir niokoti. Jie pasisako, kad 
jie bijo Jungtinių Tautų pergalės.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

PRIPAŽĮSTA FAKTUS, 
NES NEBEGALI JŲ 

PASLĖPTI
Smetonos diktatūros lai

kais pulk. K. Grinius buvo 
“Lietuvos karo atstovas 
Berlyne.” Jis ten būdamas 
ištikimai darbavosi Smeto
nos diktatūrai ir, žinoma, 
pusėtinai daug žino apie 
Berlyno intrygas. Per Ber
lyną atbėgęs Amerikon 
pulk. Grinius visą energiją 
pašvenčia kovai prieš So
vietų Sąjungą, pasislėpęs 
po “Lietuvos ‘nepriklauso
mybės” maska.

“Studentų žodžio” No. 5 
Grinius parašė atsiminimus 
iš jo 1939 metų patyrimų ir 
pavadino juos “1939 metų 
nuotrupomis.” Būdamas iš
tikimas savo anto-sovieti- 
nei misijai, pulk. Grinius 
sušilęs bando šio karo su
ruošimą ’ suversti ne ant 
Hitlerio ir nacių, bet ant 
Sovietų Sąjungos. Bjauriai 
ir piktai jis puola tą Ame
rikos talkininkę.

Tačiau Grinius išsiplepa 
ir kitką. Žinoma, nepasako 
visko, nes bijo pilnos tie
sos, tačiau nors aplinkiniais 
keliais pripažįsta tai, ką 
mes esame rašę ir teigę. 
Pavyzdžiui, jis sako:

“Pabaltis vis daugiau 
aliarmuojasi. Norėdami už
akcentuoti savo savarankiš
kumą ir protestuodami prieš 
užkulisines derybas, estai 
ir latviai birželio 7 dieną 
pasirašo su vokiečiais ne
puolimo paktą.”

O tas “nepuolimo pak
tas”, kaip buvo žinoma, bu
vo Eis ti jos ir Latvijos f asis
tuojančių valdžių pavedi
mas Pabalčio vokiečiams. 
Sovietų vyriausybė su
žinojo tą suokalbį, j JKąip 
žinoma, paskui Sovie
tai ' pareikalavo teisės 
į Pabalti jos kraštus pasiųs
ti savo armiją apsigynimui.

Lietuvos smetoninė vy
riausybė irgi, žinoma, nepa
siliko 
Tatai 
karnų

Bet iki pat šiai dienai 
lietuviški kvislingai iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir iš 
Lietuvių Tautines Tarybos, 
kurios pirmininku yra tas 
pats pulk, Grinius, tas Es
tijos, Latvijos, Suomijos ir 
Lietuvos vyriausybes per- 
stato nekaltomis panelėmis. 
Ir dabar jie dar drįsta svie
tui’ meluoti, kad iš Pabalti
jo kraštų Sovietų Sąjungai 
jokio pavojaus nebuvo ir 
kad Sovietų vyriausybės

Susižeidė Roselandietis Augus
tas Križanauskas

Vežant kurui medžius-mal- 
ką^jsu$$eidė visiems gerki ži
nomas roselandietis Augusti
nas Križanauskas. Ligonis 
randasi savo namuose 10701 
So. State St.

Tyrintieji liuoso laiko ap
lankykite ligonį.

A. M-skas.

Pavyzdingi Chicagiečių Darbai
Rusų Karo Pagalbos Komi-, 

tetas, lietuvių veikiantis sky
rius, 'gana smarkiai darbuoja
si. Drg. S. Mažeikienė, kuri 
prižiūri tą skyrių ir priima 
drabužius, pridavė draugių są
rašą, kurios vėliausia dirbo ir 
kurios jau turi virš 40 valandų 
įdėję į tą darbą.

Šį kartą Marquette Parko 
draugės didžiumoje pasidar
bavo. Nėra jokios abejonės, 
kad marquetteparkietes visa
da pasižymi savo darbštumu, 
gal ir šį kartą garbės vėluką 
išneš. Jau turi įdirbę po virš 
40 valandų šios draugės: L. 
Matuzienė, M. Kirdeikienė, A. 
Kukuraitienė, O. Milašiūnienė, 
O. Šurvilienė. Šios draugės 
dirbo šią savaitę ir smarkiai 
vejasi aukščiau minėtas drau
ges: S. Budrienė, A. Drusei- 
kienė, B. Rasin, K. Sanders, 
H. Jurgens. Atvežė vertingų 
ir daug drabužių G. Biliskis ir 
paaukavo dolerį dėl palaiky
mo svetainės.

Gauta pranešimas iš tarp
tautinio centro, kad pastaro
mis dienomis pasiekė Sovietų 
Sąjungą laivas su pasiųstais 
drabužiais.

žiema artėja, karo nukentė- 
jusiems reikia drabužių, nelai
kykime, kad kur kampuose 
pelėtų, siųskime į kovojančią 
šalį už mūsų visų laisvę. Juo 
greičiau sumuš nacius, juo 
skubiau pasibaigs karas ir 
daugelio mūsų sūnų gyvybes 
išgelbėsime.

Kas turite drabužių pasky
rimui tam tikslui, arba liuoso 
laiko valandėlę, pagelbėjimui 
jų sutvarkyti, nepamirškite 
centro numerio: 755 W. 31st 
St. Prisidėkime su savo darbu 
tuojau.

Antradienis, Rugpj. 10, 1948

Anksčiau čia buvo tylu ir 
tuščia. Po iškaba: “Sekanti 
stotis” žiburys nušvietė už
rašą 
bar toje pat vietoje skais
čiai dega naujosios stoties 
vardas: “Stalino vardo ga
mykla.” Dabar čia grūdasi 
žmones, jaučiama ypatinga 
šventadieniška nuotaika. 
Daugybės maskviečių va
žiuoja apžiūrėti naujosios 
stoties, kuri buvo atiduota 
į eksploataciją kaip tik per 
Naujuosius Metus;

Naujoji Maskvos metro 
linija, kuri yra 6,2 klm. il
gio ir prailgina bendrą Ma
skvos metro ilgį iki 33 klm., 
sujungia pramoninius Mas
kvos rajonus — Proletarinį 
ir Taganką — su miesto 
centru.

Statant naująją metro li
niją, teko atlikti milžinišką 
darbą. Pakanka nurodyti, 
jog reikėjo išimti 700,000 
kūbometrų grunto ir sudėti 
apie 200,000 kūbometrų 
betono. Visą šį darbą teko 
atlikti sunkiose karo sąly
gose, kada pramonė yra už
imta ginklų gamyba ir sun
kiai tegalėjo padėti metro
politeno statytojams. Ne
lengvos buvo ir technikinės 
sąlygos, nes keturis kartus 
teko kasti tunelius po Mas
kvos upe. Teko ieškoti nau
jų darbo būdų, metodų, pa
tiems gaminti ręikiamą į- 
rengimą. Trūko kvalifikuo
tų kadrų, ir teko mokyti 
naujų. Tai buvo pirmon ei
lėn moterys, vakarykštės 
namų šeimininkės, kurios 
per trįimpą laiką išmoko 
naujo sunkaus darbo po že
me.

Nepaisant sunkių sąlygų, 
naujoji metro stotis yra ne 
tik ne blogesnė už kitas, 
statytas taikos metų, bet 
neabejojamai viena iš gra
žiausių. Išlipę iš traukinio 
jūs einate puikia alėja iš 
keturiasdešimt šešių mar
murinių kolonų. Marmuras 
joms, 'kaip ir stoties sie
noms atvežtas iš Gruzijos, 
iš gimtosios Stalino* vietos
— iš Gori apylinkių kalnų.

Sienose — dideli paveik
slai, vaizduojantieji 
krašto 
žmones, jo gynėjus. Žvejai, 
geležies valcuotojai, trakto- 
ristai, raudonlaivyniėčiai
— štai tų paveikslų temos.

Jie primena tuos laikus, 
kada mūsų kraštas visas 
savo jėgas skyrė taikingai 
naujo gyvenimo kūrybai.

Puikūs tie paveikslai, bet 
dar puikesnė jų istorija. Šie 
paveikiai yra mozajikiniai, 
padaryti iš mažų spalvotų 
akmenukų. Juos dirbo dai
lininkas leningradietis Vla
dimiras Frolovas. Sunkiau? 
siais Leningrado laikais, 
kada priešas, apsupęs mies
tą, norėjo jį palaužti tam
sa,, badu, šalčiu, Frolovas 
nekūrentame bute, sugru
busiais pirštais derino ak
menėlį jprie akmenėlio, dir
bo savo kruopštų darbą.

“Iš viso vokiečiai šiame 
laikotarpyje sukombinavo 
ir demonstratyviai pravedė 
visą eilę politinių manevrų, 
kaip, pavyzdžiui, Generali
nio Štabo viršininko gene
rolo Halderio triukšmingą 
kelionę į Suomiją ir Estiją, 
tokios pat rūšies kelionę į 
Lietuvą vokiečių generolo 
von Tipelskirch, kelių po
vandeninių laivų ekskursija 
į Taliną, pagaliau sistema- 
tįškas vokiečių bombonešių 
keliones , nuo Brusterorto 
(Rytprūsiuose) į Taliną, 
lĮelsinkius ir atgal, daly
vaujant pakaitomis lakū
nams suomiams ir estams. 
Vis tai faktai, kurie nega
lėjo likti rusams nežinomi. 
Čia aiškiai vokiečiai norėjo 
rusus įbauginti, padaryti 
juos sukalbamesniais.”

Nors pulk. Grinius, buvęs 
Smetonos valdžios ištikimas 
tarnautojas ir dirbęs Ber
lyne, veikiausia žino, koks 
buvo Smetonos valdžios 
suokalbis padarytas su gen. 
Tipelskirch, bet nepasako, 
gražiai paslepia. O kad suo
kalbis buvo padarytas (ir 
tas, bęje, negalėjo likti ru
sams nežinomas), tai vėliau 
paaiškėjo — paaiškėjo, kad 
Smetona buvo pasižadėjęs 
Lietuvą pavesti Hitleriui ir 
kreipėsi prie jo, prašant 
jį atsiųsti Lietuvon nacių 
armiją ir ją okupuoti. Šitą 
faktą Grinius dabar patvir
tina. - ! •
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Kada vokiečiai jau visiškai 
prisiartino prie miesto, Fro
lovas užkasė savo paveiks
lus į žemę. Jisai pats žuvo, 
bet jo paveikslus atkasė ir 
jie amžinai gyvens požemi
niuose metro rūmuose, ra
gindami mūsų krašto žmo
gų į darbą ir kovą.

Linksmi, švytinčiais vei
dais apžiūrinėja maskvie
čiai naująją rhetro stotį. 
Kariai ir darbininkai, na
mų šeimininkės, vaikai žiū
ri, aiškinasi, didžiuojasi, 
kad karo sunkmečiu pasta
tė tą puikų kūrinį.

Maskvietis, kaip visuo
met prikabus.

—Kodėl grindys slidžios? 
— reikalauja paaiškinimo 
senukas, brūžindamas koja 
tik ką išplautas puikias 
juodo marmuro grindis.

Garsiai džiaugiasi šeimi
ninkės. Joms dabar neberei
kės stovinėti prie tramva
jaus. Vietoje geros valan
dos, kur jiems anksčiau iš
eidavo į miesto centrą, jos 
dabar pasieks jį per 8-10 
minučių.

Visų laimingiausi vaikai. 
Jiems ypatingai patinka es
kalatoriai— judantieji laip-
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SUŽEISTUOSIUS
šo perduoti Jums, išlaikiu
siems sunkų kovos bandy
mą, savo liepsningą parti
zanišką sveikinimą. Jie lau
kia tos dienos, kai prie Lie
tuvos sienų galės paspausti 
Jums ranką.

Draugai! Jūs, kurie au- 
kavot savo kraują! Mes lin
kime Jums kuo greičiausiai 
pasveikti ir su įgytu kovo
se prityrimu grįžti į savo 
dalis, kad su naujomis jė
gomis bei energija dar ryž
tingiau vytumėte hitlerines 
gauja į Vakarus. Priešaky 
dar sunkios kovos. Priešas 
kabinasi ir kabinsis kiek
vieno užgrobtos žemės kilo
metro. Tačiau visos jo pa
stangos neišgelbės jį nuo 
neišvengiamo pralaimėjimo.

Kaupkite, broliai, jėgas, 
sveikite, ir grįžę pas savo 
kovos draugus, artinkite 
Hitlerio pralaimėjimą. Atei
tyje dar geriau vykdykite 
draugo Stalino įsakymą 
nuolat tobulėti karo moks
le ir, išeidami iš savo pri
tyrimo, ruoškitės tolimes
nėms kovoms.

Tegyvuoja tautinio Lie
tuvių Raudonosios Armijos 
junginio didvyriai - kovo
tojai, vadai ir politiniai dar
buotojai !

Tegyvuoja Vyriausiasis 
Raudonosios Armijos va
das, Tarybų Sąjungos mar
šalas, draugas Stalinas, ve
dąs mus į pergalę!

J. Paleckis, 
LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo pirmįnink.

, M. Gedvilas, 
Lietuv. TSR Liaudies Ko
misarų Tarybos pirminink.

A. Sniečkus, 
Lietuvos Komunistų Parti
jos (bolševikų) Centro Ko

miteto Sekretorius.
1943 m. kovo 31 d.

Iš Debiosy Vaiky 
Namų No. 2

■ i

Mes norime papasakoti 
mūsų draugams pionie
riams, esantiems kituose 
vaikų namuose, kad visi la
bai gerai mokomės. Nese
niai pasibaigė mokslo metų 
ketvirtis, ir turim pasigir
ti, kad pasibaigė vienais 
penketais. Bet mes vistiek 
nesustojame vietoje, o sten
giamės visą laiką įgyti kuo 
daugiau žinių. Dėl to mūsų 
namuose ir vyksta socialis
tinis lenktyniavimas. Lenk
tyniauja vieni vaikų namai 
su kitais, klasė su klase, 
kambarys su kambariu. Mes 
taip pat išleidžiame sieni
nį laikraštėlį, ruošiame 
koncertus. O be to tai mes 
tikrai galėtumėm pasigirti 
savo puikiu choru, kuriam 
rūpestingai vadovauja my
lima mokytoja drg. Lan- 
gevičienė. Gražiai sutarti
nai mes dainuojame lietu
viškas liaudies dainas, ku
rios taip primena mieląją 
gimtinę, gražųjį Nemuną, 
žaliuosius klonius, ošiančius 
miškus. Mes stengsimės 
mokytis kuo geriau, būti 
kuo stropesniais, padėti 
narsiajai Raudonajai Ar
mijai ir tuo prisidėti prie 
žiauriųjų vokiškų okupan
tų galutinio sumušimo.

G. Elrslovaitė.

Brangūs draugai kovoto
jai, vadai ir politiniai dar
buotojai!

Mes kreipiamės į jus, ku
rie didvyriškai kovo jot ir 
sužeisti buvot. Šiandien vi
sos Tarybų Lietuvos mintys 
apie jus.

Vyksta sprendžiamioji 
kova prieš vokiečius, amži
nus mūsų tautos priešus. 
Praeityje ugnimi ir kardu 
teriojo jie mūsų žemę, 
daug lietuviško kraujo pra
liejo. Tačiau tos skriaudos 
blunka prieš pragarą, kurį 
šiandien hitlerininkai su
kūrė laikinai pagrobtoj 
mūsų tėvynėje. Jų kankina
ma Lietuva, kiek pajėgia 
kovodama prieš grobikus, 
kreipia savo žvilgsnius ir 
tiesia savo rankas į mus, 
laukdama pagalbos iš Rytų, 
kur, karo audrai siaučiant, 
buvo priversti pasitraukti 
karščiausi Lietuvos patrio
tai. Mes, būdami toli nuo 
Lietuvos, nė vienai akimir
kai nepamiršome savo Mo
tinos Tėvynės vargų. Nuo 
pat pirmųjų dienų ėmėme 
čia organizuotis į lietuvišką 
tautinį Raudonosios Armi
jos junginį. Visi troškome 
kuo greičiausiai prisidėti 
prie bendros Tarybų Sąjun
gos tautų kovos. Visų no
ras buvo suduoti ir savąjį, 
koncentruotą, lietuvišką 

smūgį prakeiktam pavergė
jui.

Brangūs draugai! Praūžė 
sunkiausiomis sąlygomis 
pirmieji mūšiai. Parodėte 
daugybę puikių narsumo ir 
tikro didvyriškumo pavyz
džių. Parodėte, kad esate 
verti mūsų narsiųjų protė
vių vardo ir garbės. Mirtina 
neapykanta nuožmiam prie
šui lydėjo Įeit. Borisevičių, 
kada jis vedė kuopą atakon 
ir krito narsuolio mirtimi. 
Šventa keršto liepsna degė 
komjaunuolio serž. Astrau
sko širdis, kada jis, sunkiai 
sužeistas, įsakinėjo drau
gams, rodydamas ranka į 
priekį: “Nežiūrėkite ma
nęs, draugai, — pirmyn.” 
Už savo paniekintą tėvynę, 
už artimuosius serž. Gu- 
žauskas, nebodamas jokių 
kliūčių, nukovė 7 vokiečius. 
Draugė Dieninaitė iš mūšio 
lauko išnešė 62 sužeis
tuosius ir paaukojo sa
vo gyvybę tėvynės 
labui. Karšta tėvynės mei
lė lydėjo drg. Volfsoną, 
drg. Šmutovą ir šimtus’ ki
tų didvyriškoje jų kovoje. 
Daug nežinomų didvyrių 
aukštai iškėlė lietuvio rau
donarmiečio vardą. Dauge
lis iš Jūsų apdovanoti ordi
nais ir medaliais.

Mūsų junginy pasireiškė 
tikra tautų draugystė —čia 
greta su lietuviais didvyriš
kai kovojo ir kitų mūsų 
krašto tautų atstovai.

LTSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumas, LTSR 
Liaudies Komisarų Taryba 
ir LKP (b) CK sveikina sa
vo narsiuosius karius, kurie 
daug kraujo nuleido priešui 
ir nesigailėjo savojo dėl 
brangios tėvynės.

Garbė Jums visiems! Lie
tuva niekuomet nepamirš 
Jūsų žygių.

Lietuvos partizanai, ku
rie irgi su ginklu rankose 
kovoja prieš grobikus, pra-

“PILVO VERGAI“ ' 
LIETUVOJE

Okupantai apiplėšė mūsų 
krašto valstiečius, išvežė 
sugrobstytus maisto pro
duktus į Vokietiją, o Lietu
vos gyventojams įvedė ba
do normas. Suprantama, 
kad tai sukėlė didelį gyven
tojų nepasitenkinimą. Ėmė 
murmėti dargi tie, kurie 
seniau dėl vienų ar kitų su
metimų laukė vokiečių atei
nant. Okupantų laikraštis 
„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” gruodžio 10 d. nume
ryje rašo: “Negalima ne
pripažinti, kad į Ostlando 
trobas prasiskverbė nesan
taikos, egoizmo ir gobšumo 
elementai. Dargi tie patys 
žmonės, kurie anomis bir
želio dienomis mums dėko
jo, dabar dainuoja šlykš
čias niurnėjimo dainas, nes 
jie turi atsisakyti nuo tų 
malonumų, prie kurių jie 
priprato ramiais ir sočiais 
laikais... Pilvo vergai turė
tų geriau paskaityti metra
ščius ir pažiūrėti, koks di
delis badas būdavo se
niau...”

DARGI APIE; KARVĖS 
PIENĄ GALVOTI 

NEVALIA
Liūdni vokiškų okupantų 

reikalai: niekas nebetiki jų 
valdžios tvirtumu, nepai
sant visos jų melagingos 
propagandos. “Deutsche 
Zeitung im Ostland” gruo
džio 12 d. numeryje šitaip 
rašo apie Lietuvos gyven- t > r•" j

Insaro Vaiky Namuose
Pirmąjį mokslo metų ke

tvirtį 70 nuošimčių visų 
Insaro (Mordovijos, respub
likoj) lietuviškojo vaikų 
namo auklėtinių pažymiai 
sudaro: “labai gerai” ir 
“gerai”. Namų auklėtiniai 
mokosi bendroje Insaro vi
durinėje mokykloje. Jie ge
rai paruošia pamokas ir 
mokslo pažangumas siste- 
matingai kyla. Drausmės 
atžvilgiu auklėtiniai moky
kloje užima pirmąją vietą. 
Visi mokytojai ir mokyklos 
direkcija patenkinti lietu
viais vaikais, nuolatos sta
to juos pavyzdžiu visiems 
moksleiviams.

Virte verda namuose ir 
kultūriniai auklėjamasis 
darbas. Kiekviena diena 
vaikų namuose aktyviai 
veikia įvairūs saviveiklos 
rateliai: muzikos ir meni
nės saviveiklos ratelis, ka
riniai - fizikultūrinis, rank
darbių ir kt. Visi rateliai 
veikia lenktyniaudami vie
nas su kitu. Socialistinis 
lenktyniavimas vaikų na
muose išvystytas gerai. 
Mokslo pažangume, draus
mėje saviveikloje bei visose 
kitose srityse lenktyniauja 
klasė su klase, komisija su 
komisija.

Visuose vaikų namuose 
vyrauja kovinga dvasia ir 
gilus tarybinis patrijotiz- 
mas. Nuo paties mažiausio 
ligi vyriausio visi auklėti
niai labai domisi karo ei
ga, politiniu visuomeniniu 
Tarybų Sąjungos gyvenimu. 
Ir reikia pasakyti, kad ne 
tiktai domisi, bet ir sten
giasi visu kuo galėdami pil
dė ti narsiai kovojančiai 
mūsų Raudonajai Armijai.

A. Petrovskaja 

tojus: “Kada mes atėjom, 
jie buvo sotūs. Siekdami 
laimėti karą, mes jau prieš 
metus turėjome stipriau su
sijuosti. Turėjo tai padaryti 
ir Ostlando (Lietuvos ir kt. 
šalių) .žmonės... Ir štai, už
uot žiūrėję į ateitį, jie ėmė 
žiūrėti atgal, į praeitį. Jie 
nusivylė karu.... ir pasiduo
da priešo įtakai, praranda 
tikėjimą į pergalę.... su to
kiais filisteriais, užsimaniu
siais galvoti apie karvės 
pieną, negalima mūsų prie
šų nugalėti!”

LIETUVOS ŠEIMININ
KĖS NUSIVYLĖ

Kauno radijas skundžia
si, kad Lietuvos šeiminin
kės nebeteko vilties, kad 
jos klauso įvairių “gandų,” 
užuot buvusios optimistės. 
Okupantų tarnas gruodžio 
27 d. mokė Lietuvos šeimi
ninkes: “Visam pasauliui 
dabar tenka pergyventi 
sunkias dienas. Tuos sun
kumus tenka pakelti ir mū
sų šeimininkėms. Tačiau 
reikia būti patvariomis. Vi
sos, kas platina melagingus 
gandus, yra vertos pasmer
kimo ir dargi nubaudimo. 
Kiekviena šeimininkė turi 
skleisti kituose optimizmą. 
Negalima nuleisti rankų ir 
sakyti, kad jau nebėra vil
ties....” O kaip pramaitinti 
savo šeimą, gaunant dienai 
200 gramų duonos normą, 
okupantai savo “patari

muose šeimininkėms” ne
pasako... u.

Lietuviai -- Tarybų Sąjungos 
Meisteriai

Šiomis dienomis Visasą
junginis Fizkultūros ir 
Sporto komitetas prie Ta
rybų S-gos Liaudies Komi
sarų Tarybos suteikė mūsų 
geriausiems sportininkams, 
lengvaatletui drg. Šimanui 
ir šachmatų meisteriui drg. 
Mikėnui, Tarybų Sąjungos 
sporto meisterio laipsnį. 
Drg. šimanas senas ilga- 
metinis Lietuvos bėgimo 
čempionas, jam šiuo laiku 
priklauso 800 m, 1000 m, 
1500 m, 2000 m, 3000 m, ir 
5000 m. Lietuvos bėgimo 
rekordai. Rudenį 1942 m. 
drg. šimanui sukako 15 m. 
aktyvaus sporto darbo. Dar 
dabar jis aktyviai dalyvau
ja lengvosios atletikos ir 
slidžių sporto rungtynėse. 
Rudenį 1942 m., Maskvoje 
drg. šimanas dalyvavo ru
dens krose 10 km, bėgime 
ir laimėjo trečią vietą. Da
bar jis treniruojasi slidžių 
sporte ir dalyvaus įvai
riose slidžių sporto 
rungtynėse Maskvo
je. Nuo 1940 m. iki šio Jai- 
ko jis yra Respub. Fizkul
tūros ir Sporto komiteto 
(prie LTSR Liaudies Komi
sarų Tarybos) pirmininku.

Drg. Mikėnas yra Lietu
vos šachmatų čempionas. 
Jis dalyvauja įvairiuose 
šachmatų turnyruose, kur 
sėkmingai atstovavo Lietu
vą. Tarybų Sąjungoj jis da
lyvavo 1942 m. Kuibyševo 
šachmatų turnyre ir laimė
jo trečią vietą. Dabar drg. 
Mikėnas Maskvoje ruošiasi 
Tarybų S-gos šachmatų 
turnyrui.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

LIETUVES PAVYZDIN
GOS DARBININKES
Ivanovo srityje, mėsos 

apdirbimo įmonėje dirba 
drg. St. Stanislavskienė, 
Lietuvoje .buvusi siuvėja. 
Pradėjusi dirbti greitai pa
sižymėjo savo darbštumu ir 
tvarkingumu. “Jos rankose 
darbas tirpte tirpsta”, — 
didžiuojasi tos įmonės di
rektorius.

N. fabrike dirba dvi se
serys Slovaitės. Fabrike jos 
anksčiau niekados nėra dir
busios, o jau buvo tris kar
tus premijuotos.

Ivanovo srities kolekty
viam ūky “Novaja Žizn” 
dirba drg. S. Jagilienė su 
dukterim. Už išaugintą di
delį kopūstų derlių jos abi 
premijuotos. Nuo jų neat
silieka ir tame pat ūkyje 
dirbanti drg. Glezeraitė.

Buvusi siuvėja drg. A. 
Jakubauskaitė, dėl savo 
darbštumo, paskirta invali
dų artelės gamybos vedėja. 
“Mūsų mylimieji, mūsų vy
rai fronte,—sako drg. Ja
kubauskienė,— o mes visu 
atsidavimu dirbame čia. Jų 
ir mūsų vienas tikslas — 
greičiau sumušti okupantą 
ir visiems vienu keliu su
grįžti į mylimą Lietuvą.”

A. Čiplys.

PENZOS LIETUVIAI
Penzos srities N. fabrike 

1942 m. liepos mėn. pradė
jo dirbti evakuotos iš Lietu
vos komjaunuolės drgg. S. 
Gladšteinaitė, Z. Ivasevi- 
čiūtė ir E. Liachtaitė. Jos 
padirbėjusios kelias savai
tes, pradėjo kasdien atlikti 
darbo normas, o greitai ir 
perviršyti. Gruodžio mėn., 
jos pasidarė stachanovietė- 
mis ir buvo apdovanotos pi
nigine premija.

Tape i pačiame fabrike 
dirba šaltkalviu ir buvęs 
Šiaulių “Bato” fabriko dar
bininkas jaunuolis Aizikas 
Karolis. Tačiau jis savo 
darbu garbės Lietuvai ne
daro. Paklaustas apie jo 
darbą fabriko skyriaus vir
šininkas pareiškė,, kad šis 
jau spėjo pereiti visus ce
chus, nė vieno pavesto dar
bo tinkamai neatlikdamas.

Penzos lietuviai džiaugs
mingai sutiko “Tarybų Lie
tuvos” pasirodymą. Visi 
nekantriai laukia naujų nu
merių. Ypač visi domisi ži
niomis iš okupuotos Lietu
vos. Komjaunuolis drg. Ma- 
čiulaitis rašo įgaliotiniui : 
Labai dėkojame, kad mūs 
neužmiršote ir išrašėte 
“Tarybų Lietuvą.” Dabar 
mes žinome, kaip mūsiškiai 
ir visa Lietuvos liaudis ko
voja prieš kraugeriškąjį fa
šizmą.”

K. Didžiulis.

Lietuviai Fizkultūros Institute
’Rudenį 1942 m. šeši lietu

viai sportininkai drg. Ūd
ras, Starošas, Savickas, Va- 
riūnas, Šulcas, Aršvila įsto
jo mokytis į Maskvos Leni
no Ordino' Valstybinį Fiz
kultūros Institutą.

Jau praėjo keli mokslo 
mėnesiai, per kuriuos jie 
pasirodė esą geri sportinin
kai — klausytojai ir turi 
Instituto vadovybės tarpe 
gerą vardą. Reikia pažymė
ti, kad jie yra vieninteliai 
Pabalti j oš atsovai šiame 
institute. į Jaunas, .turintis 
18 metų instituto klausyto
jas lietuvis drg. Ūdras pa
skirtas grupės vyresniuoju 
ir laikomas vienu geriausiu 
vadu institute. Visijaunuo-

Brolių Kapai
J. MARCINKEVIČIUS

Aušo. Visą naktį siautusi 
smarki pūga nerimo. Vė
jas tebedegino veidus, lyg 
liepsna. Ant kelių kelelių 
čia tysojo ilgos ir gilios 
sniego juostos, tarpais su- 
bėgdamos į smailias kupras. 
Tekdavo bristi iki juos
mens.

Ketvirtą parą mes žygia
vome pirmyn, arčiau prie
šo įsistiprinimų. Kovotojų 
gretos irdavo, vienas kitas, 
nutrynęs kojas, stabtelėda
vo apsižvalgyti, ar nepama
tys iš kur atšliaužiančio 
sunkvežimio. Tik dvi jau
nos Žemaitijos dukros, kul
kosvaidininkės, Rutkaus
kaitė ir Semionova, buvo 
visiems pavyzdžiu. Žalsvais 
blizgančiais šalmais užvo- 
žusios savo šviesius plau
kus, su kuprinėmis ir ka
rabinais ant pečių, jos žy
giavo pirmutinės, šalia da
linio vado, o paskui jas tu
rėjo sekti visi. Atsigrįš bū
davo, Rutkauskaitė, paro
dys savo raudoną kaip 
kraujas veidą, šyptels, ir 
vėl eina lengvai, tintum, ne 
ji, o žalsva paukštė skren
da sniego paviršium.

— Man jau kraujas gal
von muša, o tos mergšės iš
tisą šimtą kilometrų tin
kuoja lyg į vestuves,—bal
su sumurmėjo dalinio tė
vas Grigaitis, nešdamas pa
nosėje ilgą ledo žvakutę. 
Murmėjo ir daugiau, bet vi
si iš paskutiniųjų spyrėsi 
jaunoms kulkosvaidinin
kėms neužsileisti.

Vidudienį atžygiavome į 
stambiai žemėlapy atžymė
tą N. kaimą poilsiui. Besi- 
žvalgydarni kur sušilti, .pa
stebėjome, kad iš viso kai
mo tėra likę vienį griuvė
siai. Žmonės gyveno žem- 
namiuose ir rūsiuose. Iš po
ros užsilikusių mūrinių na
melių išėjo moterėlės mūsų 
pasitikti, maloniai kviesda
mos į vidų.

— Nėra mūsų kaimo, ne
beieškokit, — kalbėjo jos 
liūdnai. — Čia juk neseniai 
siautė priešas.

Būrelis kovotojų suėjome 
į vidų. Sienos dar tebebuvo 
pajuodusios nuo dūmų, lan
gai užkaišioti skudurais ir 
šiaudais. Viduraslyje sto
vėjo dar jauna, bet labai iš
blyškusi moteriškė, o aplink 
ją stovėjo pulkas vaikų, nu
plyšusių ir suliesėjusių 
tartum jie tik vakar būtų 
persirgę šiltinėm.

— Viską vokiečiai iš mū
sų atėmė, net paskutinę pa
galvėlę, — ėmė pasakoti 
mums moteriškė keistai ra
miai, net abejingai. — Avį 
buvome paslėpę ant aukšto. 
Kartą subliovė — ir tie ne
vidonai surado... šešiolikos 
metų mano broliuką ten, 
antai, už lango ant obels 
pakorė.

Galinis langas dar tebe
buvo su stiklais. Nusigrį- 
žau nuo tų išblyškusių vai
kučių, bet per langą pama
čiau dar liūdnesnį vaizdą. 
Ant kalnelio iš po gilaus 
sniego kyšojo čia balti kry
žiai, čia penkiakampės 
raudonai dažytos žvaigždės.

— Kas ten?
— Tai brolių kapai, — 

taip pat abejingai atsakė, 
bet jos akyse buvo skaus
mas. — Mokykloje buvo 

liai su atsidėjimu mokosi ir 
labai dėkingi Lietuvos vy
riausybei ir LK(b)P CK, 
kurie suteikė jiems galimy
bės būti šio garsaus insti
tuto klausytojais.

A. šimanas.

suvaryta apie 400 mūsų be
laisvių. Vokiečiai užkalinė
jo duris, prie langų pastatė 
sargybinius su šautuvais ir 
mokyklą padegė. Vargšai 
belaisviai šoko iš liepsnų, o 
vokiečiai juos čia pat šaudė. 
175 belaisviai visiškai sude
gė. Pajuodę kaip anglys, 
susisukę ir baisūs jie gu
lėjo sniege ir žėruojančiuo
se griuvėsiuose, ir mes, 
moterys, nebeiškentėm ir 
puolėm prieš vokiečius. 
Dvyliką moterų, kai kurias 
net su vaikais, sušaudė iš 
automatų.

Matyt, per sunkūs jai bu
vo tie atsiminimai. Ji atsi
sėdo, susiėmė galvą ir pra
virko. Karštoms ašaroms 
riedant, ji per vieną valan
dą pripasakojo tiek daug 
baisenybių, kad mums atro
dė, jog mes klausomės visus 
10 metų.

— Po to, ką aš mačiau, 
jau niekas man nebebaisu. 
Fronte žuvo ir mano vyras. 
Atkeršykite jūs jiems, ba
landėliai, atkeršykit, kaip 
reikiant. Už mano brolį, už 
tuos belaisvius, už tą že
mę, kurią mindžioja tie 
šlykštūs gyvūnai...

Vėlai vakare mūsų dali
nys išžygiavo iš kaimo. 
Priešo pozicijos jau buvo 
arti. Tarpusavyje nebesi
šnekėjome. Nors siautė dar 
didesnė pūga, bet mūsų gre
tos buvo tvarkingos. Dali
nio tėvas Grigaitis ėjo pir
masis. Jo šautuvo durtuvas 
iš tolo blizgėjo ir atrodė 
toks ilgas, tartum siekte 
siekė priešo blindažus. Visų 
akyse mirguliavo brolių ka
pai, visų širdys buvo pri
tvinkusios begalinio pykčio, 
begalinio keršto ir troški
mo ko greičiau susitikti su 
priešu ir triuškinti jį iki 
paskutinio kraujo lašo, už 
barbariškus žygius, už su
mindžiotą Tarybų žemę, už 
brangią Lietuvą, kur ne 
vienas toks brolių kapas, 
storu balto sniego sluoksniu 
apneštas, šaukte tebešau
kia, kad žmogus dar negali 
būti laimingas.

Balade
Kukuoja gegužė raiboji 
Kas rytas žaliajam šile. 
Pavartėje dairos į tolį 
Palinkus močiutė žila.

Kas dieną sūnų jinai laukia, 
Laisvųjų trijų sakalų, 
Kurie rugiagėlių palauke 
Į girią išėjo keliu...

Ramina ją girių vėjelis, 
Atskridęs melsvuoju lauku. 
O sambrėškoj mėnuo 

išbalęs
Suglosto sidabrą plaukų..

O vieną ankstyvąjį rytą, 
Kai vyšniomis snigo baltai, 
Su saule iš girios atskrido 
Padangėmis trys sakalai.

Ir ėmė jie guosti ją, seną, 
—Neverksim, motuše, 

dabar,
Sūneliai tavi — partizanai, 
Žmonių numylėti. Neverk...

Atkeršys už sunkią jie 
dalią,

Už raudą motušių žilų, 
Už lauką nuniokotą žalią, 
Pirkužę tarpe obelų....

Palaimino skriejančius 
tolin

Laisvūnus močiutė žila.
Kukavo gegužė raiboji, 
Kukavo žaliajam šile.

E. Mieželaitis.
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CLEVELAND® ŽINIOS
(Tąsa)

— Gerai, brolyti, Dievo surėdyta, — 
dažnai kalbėdavo jis. — Dangus, žemė, 
upės teka, garlaiviai plaukia. Sėdai į gar
laivį, ir kur tiktai nori: į Riaza- 
nę, arba į Rybinską, į Permę, li
gi Astrachanės! Riazanėje aš 
ūsu buvęs, — nieko sau miestas, tiktai 
nuobodus, nuobodesnis už Nižnį; o mūsų 
Nižnis — šaunus, linksmas! Ir Astracha
nėj — taipgi nuobodu. Astrachanėj, svar
biausia, kalmukų daug, o man tas nepa
tinka. Nemėgstu aš jokios mordves, šitų 
kalmukų, persų, vokiečių ir visokių bam- 
bizų... Man patinka savi žmonės, kurių 
akys nežvairos! Žydų taipgi nemėgiu ir 
net nesuprantu, kam jų Dievui prirei
kė? Išmintingai surėdyta....

.Paniuręs mūrininkas Petras priduria:
— Išmintingai, tik nereikalingo lyg ir 

daugoka!... , W
Prisiklausęs jų kalbų, įsikiša Juoza

pas:
— Nereikalingo — yra, kad ir šitos 

jūsų kalbos — visiškai nereikalingos! 
Ak, jūs, sektantai! Reikia jums pančio.

Juozapas — labai savotiškas žmogus, 
ir negalima suprasti, su kuo jis sutinka, 
dėlei ko ims ginčytis. Kartais atrodo, 
kad jis šaltai sutinka su visais žmonė
mis, su visomis jų mintimis; bet dažniau 
matai, kad visi jam nusibodę, jis žiūri į 
žmones, kaip į pusgalvius ir sako Petrui, 
Grigaliui, Jefimui:

— Ak, jūs, šunyčiai....
Jie šypsosi, kad ir be didelio noro, kad 

ir nelinksmai, bet vis dėlto šypsosi.
Šeimininkas duodavo man pietums 

penkias kapeikas dienai; tiek nepakak
davo, aš būdavau alkanas; tai matydami, 
darbininkai kviesdavo mane pusryčiautų 
ir vakarieniautų draug su jais, o kai ka
da ir rangovai pasivadindavo mane ar- 
batinėn arbatos gertų. Aš visuomet su
tikdavau, aš mėgdavau sėdėti tarp jų, 
klausydamas lėtų kalbų, keistų pasako
jimų; jiems patikdavo, kad aš daug bu
vau skaitęs dvasiškų knygų. .

— Prisilesiojai tu knygelių sočiai, kie
tai prisikimšai gurklį, —'įkalba, būdavo, 
Juozapas, žiūrėdamas į mane rugiagė
lių spalvos akimis; sunku įspėti iš akių 
jo nuotaiką: akių vyzdžiai visuomet ju
da, plaukia, lyg tirpdami.

— Ir saugok tas žinias, nepamesk; 
užaugsi — būk vienuoliu ir guosk žmo
nes žodžiais, arba — milijonierium...

-— Misijonierium,— pataiso jį mūri
ninkas nuskausto balsu.

— Kaip? — klausia Juozapas.
— Sakoma — misijonieriai, juk žinai! 

Ir ne kurčias tu....
— Na, gerai, — misijonierium, su ere

tikais ginčytis. Arba prie pačių eretikų 
prisirašyk, — taipgi pelningas verslas! 
Su protu ir eretikai neblogai gyvena...

Grigalius susigėdęs šypsosi, o Petras 
kalba barzdon:’

— Burtininkai taipgi neblogiausiai 
gyvena, bedieviai visokie....

Bet Juozapas tuojau prieštarauja:
— Burtininkų raštingų nėra, jiems 

mokslas nereikalingas....
Ir pasakoja man:
— Klausyk: gyveno mūsų valsčiuje 

toks kampininkėlis, Tuška, nudvėsęs, 
niekam tikęs; gyveno — kaip plunksna, 
šen, ten, kur vėjas pučia, ir — nė darbi
ninkas, nė dykaduonis! Ir išėjo jis kartą, 
neturėdamas ko veikti, šventųjų vietų 
lankytų, ir klaidžiojo porą metų, o pas
kui staiga atsirado visiškai nebe toks: 
plaukai — ligi pečių, ant galvos—šlikė, 
apsivilkęs ruda su tanele; žiūri į visus, 
kaip ešerys ir prisispyręs siūlo: atgai
laukite, nelabieji! Kodėl gi neatgailauti, 
ypač —moteriškosioms? Ir ėmė viskas 
eiti doron: Tuška sotus, Tuška girtas, 
Tuška moterimis be galo patenkintas....

Mūrininkas piktai įsikiša:
— Ar tas svarbu, kad sotus ir gir

tas?
— O kas?
— Svarbu — žodis!
— Na, žodžiuos aš nesigilinau, žodžių 

ir man pačiam netrūksta.
— Mes Dimitrą Tušnikovą labai gerai 

pažįstame, — kalba įsižeidęs Petras, o 
Grigalius, nuleidęs galvą, tylom žiūri į 
savo stiklinę.

—• Aš nesiginčiju, — taikindamasis, 
pareiškia Juozapas. — Aš tiktai mūsų 
Maksimovičiui pasakoju apie įvairius

*— Kai kurie keliai ir kalėj iman nu
veda....

— Labai dažnai! — sutinka Juozapas. 
— Reikia nusimanyti, kur kada reikia 
pasukti...

Jis mėgsta truputį paerzinti dievobai
minguosius žmones — kalkiuotoją ir 
mūrininką; gal gi jie jam ir nepatinka, 
tiktai jis to neparodo. Apskritai, jis— 
žmogus sunkiai įkandamas.

Su Jefimu jis kiek švelnesnis, geres
nis. Dengėjas nedalyvauja pašnekesiuo
se apie Dievą, teisybę, apie sektas —mė
giamiausiuose pasikalbėjimuose jo drau
gų. Pasistatęs kėdę prie stalo šonu,;— 
kad kėdės atlaša nekliudytų kupros,— 
jis ramiai geria arbatą, bet staiga visas 
įtimpsta, žvalgydamasis prirūkytame 
kambaryje, klausydamasis triukšmingo 
balsų mišinio, pašoksta ir greitai dings
ta. Tai reiškia, kad atėjo kažkas, kam 
jis skolingas, o tokių yra nemaža, ir ka
dangi kai kurie jų muša jį—jis,ir kuria.

— Ko dar jie pyksta? — negali jis 
suprasti, — juk jeigu aš turėčiau pini
gų, tai argi neatiduočiau?

Kai kada Jefimas ilgai sėdi, būdavo, 
susimąstęs, nieko nematydamas, negir
dėdamas; jo plačiaskruostis veidas su
švelnėja, geros akys pasidaro dar geres
nės.

— Apie ką dūmoji? — paklausia jį.
— Galvoju, — kad gi aš būčiau tur

tingas, ak — vesčiau tikrą tikriausią 
ponią, bajoraitę, kaip Dievą myliu, pul
kininko dukterį, pavyzdžiui, ir mylėčiau 
gi ją — Viešpatie! Gyvas sudegčiau ša
lia jos... Dėlto kad, brolyčiai, dengiau aš 
kartą stogą pulkininko vasarnamy...

— Ir turėjo jis dukterį našlę,— girdė
jome kiek kartų! — šiurkščiai pertraukia 
Petras.

Bet Jefimas, trindamas delnais kelius, 
siiibuoja ir tęsia:

— Būdavo, išeina ji į sodą, visa balta, 
žiūriu aš į ją nuo stogo ir — kas man 
saulė, — ir — kas man jos šviesa? Taip, 
tarytum, ir pulčiau, kaip karvelis, po 
jos kojų! Tiesiog—uogelė piene! Taigi su 
tokia ponia tegul sau būt kad ir visą gy
venimą — naktis!

— O ką valgytumėt? — rūsčiai klau
sia Petras, bet Jefimas nenusimena.

— Viešpatie! — sušunka jis. — Ar 
daug gi mums reiktų? Be to gi ji — 
turtinga...

Juozapas juokiasi:
— Ir kada gi tu, Jefimai, išsidūksO’- 

si?
Be moterų, Jefimas daugiau apie nie

ką nekalba, ir dirba jis labai nevienodai 
—arba dirba greitai ir gerai, arba lėtai 
poška jo medinis plaktukas, palikdamas 
skyles. Jis visuomet atsiduoda alyva ir 
batų tepalu; bet turi jis ir savo kvapą, 
sveiką ir malonų, panašų į ką tik nu
kirsto medžio kvapą.

Su dailyde įdomu kalbėti apie viską; 
įdomu, bet nelabai malonu, jo žodžiai vi
suomet kelia širdies nerimą, ir sunku 
suprasti, kada jis kalba rimtai, kada 
juokauja.

Su Grigalium geriausia kalbėtis apie 
Dievų, jis mėgsta tokius pasikalbėjimus 
ir yra tvirtai nusistatęs.

— Grigaliau, — klausiu aš, — o žinai: 
yra žmonių, kurie netiki į Dievą?

Jis rąmiai šypsosi:
— Kaip tai?
— Sako: Dievo nėra!
— A! Šitaip! Aš tą žinau.
Ir, baidydamas ranka nematomas mu

ses, kalba:
— Dar karalius Dovydas, atsimeni, 

yra pasakęs: “tarė beprotis savo širdy
je: nesama Dievo,” mat, dar kuriais lai
kais jau kalbėta apie tai bepročių! Be 
Dievo — niekaip negalima apseiti...

Juozapas lyg ir sutinka su juo:
— Atimk iš Petrylps Diev^ — jis tau 

prodys, iš kur kojos dygsta)
Gražus Šisjino veidas pasidarp rūstus; 

čiupinėdamas kalkėtais pirštais rusvą 
barzdą, jis paslaptingai kalba:

— Dievas yra,kiekviename kūne; są
žinė ir visas vidujinis branduolys — iš 
Dievo!

— O nuodėmės?
(Bus daugiau)

Iš Clevelando Darbo Unijų 
Veikimo

Varde 1,500 darbininkų-kių 
Industrial Rayon Co. ir Con
tainer Co., buvo paduota rei
kalavimas, kad būtų pakeltos 
algos visiems darbininkams po 
5 centus į valandų. War La
bor Board tok) reikalavimą 
atmetė. Bet priėmė naują pa
tvarkymą, kad visi nauji dar
bininkai gautų lygias algas su 
senais darbininkais.

Container Co. turėjo tokias 
algas, kad naujas darbininkas 
gaudavo algos po 60 centų, o 
dabai' gaus 70 centų, kaip kad 
gauna senas darbininkas. Mo
teris darbininkė gaudavo 45 
centus į valandą, Q dabar gaus 
55 centus. Mašinistams palik
ta senoji algos forma, tai $1.- 
25 i valandą.

Industrial Rayon Co. gavo 
tą patį pripažinimą. dėl nau
jų darbininkų. Pradinis mo
kestis buvo 54 centai į valan
dą, o dabar gaus 70 centų. 
Vieną svarbų tarimą WLB| pa
darė, tai priėmė pripažinimą, 
kad moterims už lygų darbą 
bus mokama lygi alga.

Toks nutarimas WLB sukė
lė didelį nepasitenkinimą pas 
senus darbininkus. Tokiame 
atsitikime tik nauji darbinin
kai gauna algų pakėlimą, o 
senieji pasilieka prie tų pačių 
algų. Ką unija dabar tuo 
klausimu darys, tai priklausys 
•nuo pačių darbinipkų. Nes atė
mus nuo algos 20. nuošimčių, 
o maisto kainoms pakilus iki 
40 nuošimčių, pragyvenimas 
pasidarė neįmanomas. Tiesa, 
bosai pataria dirbti viršlaikį, 
bet ne visi darbininkai gali tai 
padaryti, kartais sveikatos 
klausimas nusako darbo va
landas. Be to, šiluma ten sie
kia 100 laipsnių. Nėra jokios 
ventiliacijos, nes išdirbant to
kius plonyčius siūlus, bile vė
jas trukdytų darbą.

Rayon Corporation ir 212 
lokalo UTW 'of' A kontraktas 
pasibaigė. Kompanija atsisa
ko atnaujinti be WLB. Tad 
vėl teks kreiptis į Labor Boar- 
dą. Čia naujas trukdymas, bet 
turėsime kreiptis į WLB, ki

taip galime prarasti uniją, 
kuri nelengva buvo suorgani
zuoti.

Jei ne WLB pagalba, tada 
tektų skelbti streikas, kas šiuo 
laiku trukdytų karo pastan
gom. Be to, apkąįtįntų darbi
ninkus, o tikrenybėje, tai kom
panijos užsispyrimas ir noras 
prie to privesti darbininkus.

CIO laimėjo balsavimus ir 
kolektyves derybas dėl Stan
dard Oil Workers Union. Lai
mėjimas lietė visus darbinin
kus, išskyrus technikus ir už- 
veizdas.

No. 2 dirbtuvėje, 3220 E. 
65th St., balsavimuose dalyva
vo 183 darbininkai, iš jų 105 
balsavo už CIO. NLR Board 
pripažino CIO galią ir atsto
vybę Aluminum Co. of Ameri
ca ant Denino Avė. ir CIO 755 
lokalą UMM and Smelter 
Workers.

War Manpower direktorius 
W. P. Edmunds tarėsi su uni
ja ir kompanija, kad oficialiai 
išdirbus planus, kad ateityje 
unija rūpintųsi prižiūrėjimu tų 
darbininkų, kurie praleidžia 
daug dienų neatėję į darbą.

Unija pasiūlė, kad geriau
sia, išklausinėjus darbininką, 
iš kokios priežasties tas įvyko 
ir paskelbti ant skelbimų len
tos. Dar, be to, atlankyti jų 
namus ir patirti tikras prie
žastis.

Antras svarbus klausimas, 
tai kad unija pasiimtų į savo 
rankas patyrimą, kodėl darbi
ninkai apleidžia vieną dirbtu
vę ir eina į kitą. Kad tinka
mai išsiaiškintų ir jei galima, 
bandytų įkalbėti, kad pasilik
tų senajame darbe.

Trečią klausimą unija pa
siūlė, tai kad ateityje unija 
turėtų teisę supažindinti nau
jus darbininkus su dirbtuvės 
sąlygomis, unijos veikimu ir 
kompanijos įstatais. Unija ma
no, kad toks bendras darbas 
duotų daug našesnį darbą 
dirbtuvėje.

WMC directorius W. P. Ed
munds mano, kad unija tikrai 
turi gerų sumanymų dėl na
šesnio darbo karo laimėjimui.

Tačiau dabar' tenka laukti 
kompanijos, kad pasirašytų po 
kontraktu ir galėtų pradėti 
darbą.

CIO jau yra pilnai prie to 
darbo prisirengus ir išrinkus 
veikiantį komitetą, kad grei
čiau galima būtų veikti. Ta
čiau kompanijos privatinis di
rektorius E. J. Caffili nesisku
bina pasirašyti. Matomai, ma
no, kad WLB gal neprivers to 
padaryti ir jie tuo būdu su
laužys uniją.

Tačiau unija įsitikinusi, kad 
ji bus pripažinta ir iš kalno 
sudarė veikimui komitetą.

Visiems aišku, kad kompa
nijai tik rūpi dideli pelnai, o 
ne produkcija.

V. M. D.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 11 d., 7:30 v. v., 103 
Green St. Draugai, malonėkite skait
lingai susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų, kur bus reikalas apkalbėti, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių 
prirašyti. Org.

(186-188)

MONTELLO, MASS.
1-mo Apskričio piknikas įvyks 

rugpjūčio 22 d., LTN Parke. Kvie
čiame visus dalyvauti, vietinius ir
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I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Į Telefonas: HUmboldt 2-7964

| 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

I VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Į Nėra valandų sekmadieniais. >|
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VAKACIJOS<♦>
<♦>Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

<f>
<♦>

| * LIETUVIŠKAS

TRAKTYRJUS Į
(VALGYKLA IR ALINfi)

3 Rheingold Extra Dry Alus j
> Didelis pasirinkimas visokių 5
\ Vynų ir Degtinės ?
5 Kasdien Turime :

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
s Savininkai J

411 Grand St. Brooklyn

<♦>

<!>

<!>

<!>

<>

<!>

>

<j> 
fe

BLOZNELIŲ FARMOJE
Catskill, N.R. F. D. 2 Cauterskill Rd

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $1Q j savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

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

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

VISUOMENĖS ATYDAI
Dienraštis Laisve tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisves spaus

tuve atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

Laisves spaustuve turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlięką pilnai artistiškai.

Gražią spauda, kreipiantis biznįų ar draugijų reika
lais, kelia firmoj prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisves spaustuvė spausdiną knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.
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Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui*

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street < Brooklyn (6), N. Y.

iš apylinkės, praleisime laiką sma
giai ir gražiai. Dalis pelno bus ski
riama dienraščiui Laisvei. Prašome 
kuopų raštininkų platinti bilietus, 
pinigus prisiųskite W. Yurkevičiui, 
736 N. Montello St., Brockton, 
Mass., bus perduota kasieriui K. 
Česniui, Stoughton, Mass., arba ku
ris pribusite piknike, sugrąžinsite 
ant vietos. Kelrodį visi žino, nes 
parkas yra visiems žinomas.

W. Yurkevičius, rašt. 
(186-188)

BAYONNE,z N. J.
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo 

susirinkimas įvyks antradienį, rug
pjūčio 10 d., 8 v. v., Kliubo salėje, 
329 Broadway. Visi nariai privalo 
pribūt susirinkime, yra svarbus, ne
atidėliotinas svetainės išlaikymo 
klausimas apkalbėjimui.
(186-187) Jonas Zaleckas.

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 11 bus pasitikimo žy

mių delegatų iš Sovietų Sąjungos, 
Itzik Feffer, žymus poetas; prof. 
Solomon Michoels, artistas. Masinis 
mitingas įvyks Arenoje, 4530 Mar
ket St., atvirame ore .šalia didėsės 
salės. Jei būtų lietaus, tai bus vi
dury salės. New Yorke susirinko 
47,000 žmonių. Įžanga 55c ir $1.10. 
Šiuos svečius pasveikins įvairių tau
tų atstovai. Lietuviai prašomi daly
vauti šiame susirinkime trečiadienį. 
(186-188) Rep.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugpjūčio 11 d., 8 v. v. 
LDP Kliubo salėje, 408 Court St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite Šiame 
susirinkime, nes turėsime daug svar
bių dalykų apkalbėjimui, svarbiau
sias dalykas, tai pasimokėti duokles. 
(186-188) V. K. Sheralis, sekr.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

- ■ ■ ■ --------------'4

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

W, jfc ★ W W * ★ W. # it

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių*
Ateikite pasimatyti su Givials

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

. Tel. EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
, .(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dięną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
♦•O

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



Antradienis, Rugpj. 10, 1943

Liza Čaikina >4

N. Michailovas.
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(Tųsa)
— Mes nebūsime Hitlerio 

vergai, jis mūsų nepalauš. 
Mes visi, kaip vienas, sto
sime tėvynės ginti. Didelė 
garbė mūsų komjaunuo
liams būti kovos lauke. Vi
si, kieno širdis plaka, į kovų 
prieš okupantus! — kvietė 
Liza.

— Reikia veikti! — išsi
veržė iš šimtų krūtinių at
sakymas į Lizos kvietimų.

Vokiečiai vis artinos. Li
za rinko partizanų būrį. 
Grigorjeva, Zujeva,' .Blaz- 
dinskaja, Tichomirovas — 
iš viso šešiasdešimt aštuoni 
žmonės nutarė eiti į miškų.

Drauge su Nikalojum 
Grigor j e vu, Lenin grado 
kalnų instituto studentu, į 
partizanus išėjo visa jo šei
ma: brolis moksleivis Vla
dimiras, sesuo Nina, moky
toja, ir senukas tėvas Le
onidas Grigor jevas.

— Drauge visa šeima gy
venome, — tarė tėvas, — 
visa šeima ir kariausime.

Prieš pat vokiečių atėji
mų Liza užėjo į gimtų j į 
kaimų. Namie pabuvo vos 
keletu minučių ir paprašė 
motinų palydėti jų iki uos
to.

— Štai, mama, gal būt, 
paskutinį kartų , ir einame 
drauge.

— Kų tu, Lizute! — nuo- 
gųstaudama sušnibždėjo 
motina. — Argi galima to
kius žodžius kalbėti?

—Aš einu į partizanus. 
Gal žūsiu. Bet mūsų liaudis 
ištvers, visa pakels, o fašis
tams nedirbs. Betgi žinok: 
jeigu išgirsi, kad tavo duk
terį užmušė arba sugavo, 
nieko nekalbėk, neprisipa- 
žink, kitaip kolchozų sude
gins.

Motina nieko neklausinė
jo: žinojo, jog tai veltui.

Paraudo dangaus kraš
tas — ėmė švisti. Rasos
lašai žibėjo lyg ašaros. Liza j rio makštis.

sustojo, pasitaisė ant pečių 
maišelį ir prispaudė motinų 
prie savo krūtinės. Pagal 
.senų paprotį plačiu kryžiu
mi peržegnojo senutė savo 
kūdikį, ranka nubraukė iš
tryškusias ašaras, ir Liza 
nuėjo, nusinešdama su sa
vimi .motiniškų palaimini
mų.

Prasidėjo naujas gyveni
mas, nauji rūpesčiai. Bū
riui trūko maisto, buvo ma
ža ginklų. Daugelis neturė
jo jokio karinio patyrimo. 
Bet niekas nenusiminė.

— Pagyvensime — visko 
įsigysime, — sakydavo bū
rio vadas Filimonovas. — 
Svarbiausia — tvirtai lai
kytis, mokėti įžiūrėti, kas 
bus rytoj. Sunkumų bus la
bai daug. Kuris silpnokas, 
prisipažinkite, — nelaikysi
me.

x Silpnokų neatsirado.
Giliam miške Filimono

vas sulaikė būrį. Iškasė ke
letu žeminių, vienoje jų į- 
rengė radijų.

Visų jauniausias partiza
nas, Vasia Tichomirovas, 
turėjo penkiolikų metų, bet 
geresnio žvalgo būrys ne
norėjo.

Šviesių, žvaigždėtų naktį 
Liza ir Vasia išvyko į.žval- 
gybų. Išėjo i miško ir pa
matė liepsnos apimtų akira
tį.

— Golovkovas dega, —ta
rė Vasia. — Ten Zamiati
nas, o ten toliau Torope- 
cas.

Visur buvo karo pėdsa
kų: apdegusių sunkvežimių 
laužas, sudaužyti tankai, 
sviedinių išrausta žemė, iš
deginti laukai, sugriauti na
mai....

Pasigirdo motorų ūžesys: 
ėjo vokiečių tankai. Žvalgai 
pasislėpė dauboje ir iš ten 
— į tankumynų.

Bėk į būrį, — sušnabždė
jo Liza, atsegdama revolve-

BOSTONO APYLINKĖJ
Visų Lietuviu Didysis

PI KN I KAS
Dienraščio Laisvės Naudai

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba 
iš vėliausių pasaulinių įvykių.

So. Bostono Bevardis 
Kvartetas

George Stevens Orchestra

Norwoodo Vyrų Grupė
vadovybėje William Petrlkos

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar

Montello Liuosybės Choras 
vadovybėje Geo Steponavičiaus

ROJUS MIZARA
Laisvės redaktorius, sakys pra
kalbą iŠ valiausių pasaulinių 
įvykių, 'taipgi kalbės valdžios 
atstovai dėl pirkimo karinių bo
nų.

b-
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GRANVILLE PARK, ROSUNDALE, MASS.

širdingai kviečiame visus Bostono apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.
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Kolona pasuko iš kelio į 
nenupiautų žolę. Kareiviai 
išlindo iš tankų angų, nu
tildė motorus.

Liza pirmų kartų arti pa
matė vokiečius ir pati nu
stebo: ji riė kiek nesijaudi
no. Atidžiai ji sekė ženklus, 
stengdamosi nustatyti va-’ 
dus: patikrindama keletu 
kartų suskaitė kareivius. 
Jie, matyti, ruošėsi ilsėtis. 
Iš tankų nešė butelius, ry
šulius, antklodes, priegal
vius. Karininkui tiesiai ant 
žolės patiesė staltiesę. Jis 
ilgas, kreivapetis — nusi
vilko mundurų, marškinius, 
pasirišo ant kaklo rankš
luostį ir nuėjo į smėlėtų u- 
pės krantų.

— Artinasi, — tuo mo
mentu mergaitė išgirdo Va
šios balsų.

Palikusi jį sekti, Liza nu
šliaužė toliau į miškų. Pas
kui nusimetė avalynę z ir, 
mosuodama rankomis, nu
bėgo, kaip anksčiau bėgda
vo lenktynėse. Valandėlė — 
ir ji vėl šliaužė, šliaužė prie 
gluosnių, vešliai išsišakoju
sių aukštame upės krante. 
Tiesiog priešais jų sėdėjo ir 
neskubėdamas rūkė ilgasis 
karininkas su dryžomis kel
naitėmis.

Ir staiga ryto kapų tylo
je pasigirdo sprogimai, šū
viai, — partizanai davė pir
mų mūšį priešui. Metęs į 
šalį papirosų, karininkas 
pašoko. Beveik netaikyda
ma, Liza iššovė vienų, ant
rų kartų. Vokietis pašoko 
vietoj, lyg nudegęs, žengė 
keletu žingsnių ir parkrito 
kniūbsčias.

Po kelių valandų partiza
nai paskirstė atimtus, gink
lus. Taip dėka Lizos jų ko
vingas gyvenimas prasidėjo 
anksčiau, negu būrys tikė- 
josL •• ■ •

Kaimuose partizanai vi
sur turėjo savų žmonių, sti
prios paramos. Būrio buvi
mo vietų stropiai saugojo, 
bet žmonės žinojo, kieno 
ranka verčia nuo pylimų 
traukinius, daro netikėtus 
užpuolimus, sprogdina mi
nomis automobilius. Slap
tais keliais ėjo į partiza
nus pranešimai. Kaimyni
nių kaimų kolchozninkai 
džiovino jiemą sausainių, iš 
Zaneprečės apylinkės at
siuntė vienuolikų maišų 
miltų, iš rajono centro 
kruopų, sviesto, cukraus.

Kartų komjaunuoliai iš
vyko mėsos parsinešti. Už
ėjo į kaimų. Kaimo pakraš
tyje stovėjo vokiečiai. Vy
rukai ėmė klausinėti sutik
tųjų kolchozininkų.

— Ko gi jūs mane, tam
suolį, klausiate?
binėjo barzdočius. Iš 
kur aš žinau, kur vokie
čiai, o kur partizanai! Mes 
tamsūs žmonės, mums kad 
tik duonos bei žemelės, o 
apie visa kita patys žinoki
tės. Jums geriau matyti: 
jūs laikraščius skaitote.

Bet kada senelis įsitiki
no, kad vyrukai saviškiai, 
komjaunuoliai, jis nusilei
do į rūsį ir ėmė nešti iš ten 
stambius mėsos, gabalus.

r (Bus daugiąu)

- atsikal-
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Londonas. — čionai kai 
kurie ekspertai apskaičiuo
ja, kad, norint Berlynu pa
versti į griuvėsių krūvas, 
reikėtų ►net 35-kių didelių 
bomberių užpuolimų. Ma
žiausiai teikiu numesti po 
vienų bombų tonų ant 60 
gyventojų.

Tūli spėja, kad, nepaisant 
visokių kliūčių, talkininkai 
gali pradėti Berlynu dau
žyti, kaip daužė Hambur-
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Chicagos Žinios
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Vytautas Remeikis Lankėsi 
Vilnyje

Vytautas Remeikis apsilan
kė Vilnies Jšleistuvėj. Jis lei
džia atostogas pas tėvelius 
Chicagoj.

Vytautas yra užsitarnavęs 
pirmos klesos kario laipsnį. 
Eina pareigas Miiitarinėj Po
licijoj Virginia valstijoj.

Apie tarnybą veiklių north- 
saidiečių sūnus sako, kad jam 
gerai sekasi, kariai pasirengę 
smarkiai atakuoti priešą iki 
Ašis bus nugalėta ir karas pil
nai laimėtas. M.

Kas Pralenks?
Dvi Literatūros Draugijos 

kuopos, Brighton Parko ir 
Bridgeporto, lenktyniuoja ku
ri iš jų gaus daugiau naujų 
narių. Brightonparkietė O. Jo- 
kubauskienė sakosi jiepasiduo- 
sianti L. Prūseikai. Brighton 
Park gavo 18 naujų narių ir 
tiek pat Bridgeporto kuopa. 
Abidvi kuopos turi po 
užsimokėjusių narių.

Kas pralenks?

šimtą

Italų Mitingas Demokratinių 
Pažiūrų Apvienijimui

Chicagoj gyvena apie 400,- 
000 italų. Daugelis jų buvo po 
fašizmo įtaka. Tačiau pasku
tiniais metais nuo fašizmo at- 
sipalaidojimas vis smarkiau 
eina. Dabar, kai Mussolinis 
žlugo, o Badoglio nori palai
kyti fašistinę tvarką Italijoj, 
tai dar smarkiau čia pradėjo 
veikti demokratinio nusistaty
mo italai. Nuo fašistinių pa
žiūrų atsimeta visi padoresni 
žmonės.

Solidarizavimui visų demo
kratinių grupių italų išeivijos 
rugpjūčio 29 d. Grant Parke 
bandshell vietoj rengia masi
nį mitingą.

Kalbėtojais numatyta pa
žangus teisėjas G. L. Quilici, 
Peter Fosco, ir~t.tr

Liet. Keistučio Kliubo Valdyba 
Vėl Eikvoja Narių Iždą

Pereitame, Lietuvių Keistu
čio Pašalpos Kliubo susirinki
me, rugpjūčio 1-mą, buvo ma
žai narių. Bet kliube priklau
so apie 1,400 vyrų ir moterų. 
Valdyba iš kąlno sufrėmavo 
skymą ir nusitarė pasiųsti 4 
delegatus į konferenciją, kur 
terlios mūsų šalies talkininkę 
pro-naciniais epitetais. Per 
gvoltą, laužydami metinio su
sirinkimo nutarimus, gavo 20 
balsų susirinkime dalyvavusių 
ir užtvirtino delegatus. Dar 
vieną delegatą nutarė paskirti, 
tai tūlą Pivariūną. Jis, regis, 
gyvena Pittsburghe. - Kliube 
priklauso 1,400 narių, bet jie 
20-čia balsų nusitarė užmokė
ti kelionės lėšas.

Kliubo pirmininkui buvo 
duota užtektinai pastabų, kad 
jis nelegaliai leidžia kliubo iž
dą eikvoti. Ant kiekvienos pa
stabos pro-nacinės propagan
dos elementai rėkė: “Sėsk, 
sėsk!”

Pirmininkas N. - Klimas ap
gaudinėja narius ir žemina 
kliubo vardą. Jis tikrino, kad 
tie delegatai savąnoriai va-r 
žiuos į konferenciją, tik nori 
mandatų. Bet paskui, kaip sa- 
lėn įlindo teisėjas Zuris ir 
kaip Valukas pradėjo reika
lauti keliones lėšų, tai Kli
mas šoko aiškinti, kad tik tei
sėjas Žūtis savom lėšom va
žiuos, o kitiems užmokės.

Visi delegatai, žinoma, nau- 
jieniečiai, reakciniai ir nusi
statę ppeš mūsų šalies talki
ninkę, Sovietų Sąjungą.

Tai matote, kaip dvidešim
čia balsų naujieninių pakali
kų elementai bandys konfe
rencijoj kalbėti viso kliubo 
vardu. Tai yra bjaurus pasity
čiojimas iš 1,400 kliubo narity, 

Teisėjas Zuris neva statosi 
prezideųto Roosevelto politi
kos palaikytojas/ • bet ranka 
rankon veikia su pro-nacinės 
propagandos gaivalais. Ton 
konferencijon, žinoma, atvyks 

atstovai nuo Smetonos, kuris 
kruvinom kojom sumindžiojo 
demokratiją Lietuvoje. Keis
tučio Kliubo veiklesni nariai 
turėtų dalyvauti visuose susi
rinkimuose ir neleisti organi
zaciją naudoti reakcijos stip
rinimui; neleisti eikvoti iždą.

Kliubo valdyba susideda iš 
tokių, kurie sufrėmuoja narius 
ir tampo juos po teismus. Ta 
valdyba ir iždą eikvoja.

B^b’e, N. Klimas sakė, kad 
jie turi kokį ten fondą. Apie 
jį nieko nebuvo girdėti. Tą 
fondą laikė paslėpę nuo na
rių. Jie tą iždą eikvoja savo 
politiniams reikalams.

Kliubo Narys.

Philadelphia, Pa

viso liepos mėnesį tu- 
nabašninkų.” Atvertė 
Suskaičiau net 33 mi- 
tik per vieną liepos

Mirę Lietuviai
Pirmadienio vakare užėjau 

pas laidotuvių, direktorių K. J. 
Ramanauską, gauti žinių apie 
mirusius lietuvius, nes per ra
dio A. Dzikas . pranešė, kad 
Ramanauskas turi trejas lai
dotuves ir vienas jau palaido
tas. Sakau: “kaip gali tinka
mai aptarnauti, turėdamas 
tiek šermenų ąpt syk?”—“Tai 
dar ne’ viskas”, sako jaunas 
laidotuvių direktorius, “žiūrėk, 
kiek iš 
re jau 
knygą, 
rusius 
mėnesį, kuriuos Ramanauskas 
palaidojo. Iš to skaičiaus tik 
4 lietuviai, kiti rusai, lenkai, 
amerikonai ir kitų tautų.

Liepos 27 d. mirė praeito 
karo veteranas Wm. Smottz, 
1117 Green St., 56 metų. Pa
laidotas liepos 31 d. šv. Kry
žiaus kapinėse.

Liepos 29 d. mirė korpora- 
las Jonas Mūza, 28 metų. Tar
navo Fort Jackson S. C. Liko 
nuliūdime motina Emilia, bro
liai Andrius ir Jonas, abu tar
nauja Dėdei Šamui.

Liepos 30 d. mirė Ona Sku- 
kauskaitė, 31 m., gyveno 3228 
Mercer St. Praeitų metų lapkr. 
23 d. mirė jos tėvas.

Tą pačią dieną mirė Ona 
Durienė, 56 metų, gyveno 1434 
N. 7th St.

Liepos 31 d. Lietuvių Repu- 
blikonų Pašalpos Kliubo įvy
ko susirinkimas bonų pirki
mui. Pirmininkavo Juozas Ko- 

/

valauskas, Liet. Raud. Kry
žiaus ir Karo Pergalės Komi
teto pirm. Buvo eilė vietinių 
kalbėtojų ir drg. Pranaitis iš 
Camden, N. J. Visi ragino 
pirkti kuodaugiausia bonų«r 
Kliubiečiai išpirko už $16,175.

Washington. — Gen. Mac- 
Arthur as praneša, kad ja
ponai Pacifike dabar yra 
defensyve. Militarinė inici
atyva perėjo talkininkų pu
sėn.

KRISLAI
(Tąsa nuo Į pusi.) ’ 

priversti juos priimti talkinin
kų patiektas taikos sąlygas. 
Jei to nebus, tai Amerikos ir 
Anglijos karinės pajėgos greit 
apsidirbs su Italija.

Kada Amerikos ir Anglijos 
militarises pajėgos susidurs 
su vokiečiais ant Europos že
myno, nacių gals smuks su 
kiekviena diena. Raudonoji 
Armija artinasi prie Lietuvos, 
ir Lietuvos išlaisvinimas gali 
įvykti neužilgo.

Dėlei pagalbos I Lietuvos 
žmonėms, reikia pasitarti. 
Taipgi turime labiau pečiais 
susiglausti savo šalies karo pa
stangom. ’!. ;

Didieji mūšiai su naciais ir 
Japonijos imperialistais dar 
tebėra prieš akis. Bonai ir 
Raudonojo Kryžiaus j kampani
jos ir įvairūs kiti karo laimė
jimui uždaviniai šąukia mus 
pasitarti stipresnei kooperaci-
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HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI
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REIKALINGI VYRAI
DIDELĖ, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 

MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 
TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ

Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybes
PROGA PAKILIMUI

KAFETERIJA DIRBTUVĖJE 
VELTUI DARBO PARUPINJTMAS 

PATOGI TRANSPORTACIJA
Pasitarimai — 9 A. M. iki 12 Dieną ir 1 P. M. iki 8 P. M.

(Išskiriant šeštadienius)

LOFT
CANDY CORPORATION

40TII AVENUE IR 9TH STREET, LONG ISLAND CITY
IRT, BMT, 6TH AVĖ. IR 8TH AVE. SUBWAYS IKI QUEENS PLAZA

VERNON BLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVES DURŲ
090)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AERO 200 MOKINIŲ

MERGINOS--MOTERYS
18-35

Dabar Priimamos Aplikacijos
PER

Midtown Manhattan Manufacturer
DEL

Radio Dalių Suvirinimo 
Machine Shop Mokinių 
Kondenserių Tiesytojos 
Gera Alga Mokinantis

Automatiškas Pakėlimas 
per 30 Dienų

Asmenys, dabai1 dirbanti karinius darbus, 
nebus priimami be darbdavio raštu pareiš

kimo apie jų atliekamumą

Hammarlund Mfg. Co.
408 9th Ave., (Kamp. 88rd St.), N. Y.

(189)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS...
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET,

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York Citv 
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA P ARKINI N K U 
VYRŲ IR MOTERŲ

’Dirbti Downtown banko bildinge. 
Nuolatinis darbas ir gera alga.

VYRAI - APVALYTO JAI
Geroje sveikatoje. Amžiaus 40-55 m. 
Dieniniams ir naktiniams šiftams.

MOTERYS SVARINIMUI
Patyrusios ir be patyrimo. 

Amžiaus 30-50 metų. 
Trijų naktų šiffas.

Kreipkitės į Personnel Departmentą.

Chase National Bank
52 Cedaf Street, New York.

(188)

jai, didesniam darbui su savo 
šalies valdžia.

Dienraščio Laisvės editoria- 
le ant pirmo puslapio liepos 
29 d. pasiūlymas šaukti Ame
rikos lietuvių suvažiavimą yra 
pagirtinas dalykas. Organiza
cijos privalo tai pasvarstyti ir 
duoti savo sumanymus, kaip 
tai įvykinti kuo sėkmingiau
sia.

Taip vadinamos Amerikos 
Lietuvių Tarybos šaukiamą re
akcininkų suvažiavimą Pitts
burgh e visuomenė ignoruoja, 
šv. Jurgio. Lietuvių Draugystė, 
didžiausia draugija Brookly- 
ne, atsisakė siųsti delegatus į 
jų suvažiavimą.’

Visuomenė • nori visų lietu
vių vieningo suvažiavimo. Gi 
Pittsburgh© suvažiavimo šau
kėjai pažangiųjų organizacijų 
nekviečia, Jų suvažiavimas nė
ra visų lietuvių, jis yra siau
ras sriovinis dalykas.

Penkta* Paraph

I

J

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nereikia patyrimo. ISmokite gerą amatą. 70c 
į valandą. .86c ui dviejų mėnesių. Nuolatinis 

darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack
son Ave. stotis, IRT subway. Greenpoinfc 

stotis, 8th Ave. linija. •
092)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninoje dirbtu
vėje. Patyrimas pageidaujama, bet 

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
GRamercy 5-5008

' . (188)

MAŠINISTAI 
MAšINšAPfiJ 

PAGELBININKAI 
TURRET LATHE 

OPERATORS
BAIGĘ AMATŲ MOKYKLĄ 

APVALYTOJAS
Paliuosuotas nuo drafto ar virš 38 m. - 
Puikiausia mokestis ir darbo sąlygos

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Dirbantieji kariniuose darbuose, sulyg savo 

pilniausio išsilavinimo nesikreipkite 
Kreipkitės, skambinkite ar rašykite:

D. CASO, PLANT SUP'T. 

klĖLEY & MUELLER, INC. 
2013—43rd St., NORTH BERGEN, N. J. 

PENNSYLVANIA 6-1808 — UNION 3-38J8 
(189)

i

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA 

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON
140 EAST 63RD ST., N. Y.

(188)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike 

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

BOWEY’S, INC.
771 Bedford Ave., Brooklyn.

(180)

»,'Sl

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

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

(Greenpoint Ave.)
(189)

Walre Up, Amwlcantl

or savings and loąn association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy

BENDRAM APVALYMO DARBUI- 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL. 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

(X)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai 
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M.

IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY. 

NETELEFONUOKITE.
(X)

eantl
Make Amąrtcą’* 

answer roar out 
over the would. 
Every dtiien must

back the United Stątee Amr

with work end money. v
Do your part: Buy WBed 

State* Defense Bond* and



mr.'1 •• J-:? U.

Beltas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

f NwYorko^<M^2lnloi
Milionierkos Kūnas Ne

turįs Žmogžudystes 
Požymių

Buvusio iškasto iš naujo ty
rinėjimui milionierkos Janet 
Snowden Gill kūno apžiūrėji
mas pravesta per New Yorko 
miesto vyriausį medikalį eg- 
zaminierių Dr. Thomas Gon
zales ir toksikologistą Dr. 
Alexander Gettler.

Po išklausymo jų raporto, 
distr. prokuroras Hogan pa
sakė, kad nesą pamato ma
nyti, jog Gillienė būtų buvus 
nužudyta. Neskelbiama, ar ty
rinėjimas jau laikoma užbaig
tu ar dar bus vedamas ir to
liau.

Gillienė, aliejaus milionų sa
vininkė, kapitono William S. 
Gili žmona, buvo rasta negy
va birželio 1-mą prie viešbu
čio Savoy-Plaza už penkių die
nų po susitarimo grįžti gyven
ti su vyru, su kuriuo jinai per 
tūlą laiką buvo pasimetus.

Žaibas Užmušė Du 
Žmones

Eidami East River paupiu 
prie Coster St., Bronx, perei
to sekmadienio popietį tapo 
žaibo užmušti du vyrai, Joseph 
Ring, 55 m., ir jo švogeris Jo
seph Humble, 52 m. Jų drabu
žiai ir batai suplėšyti į skute
lius, jiedu užmušti, bet kūnai 
likę čielybėje. Vieno iš jų ves
tasis šuo išlikęs sveikas, par
bėgęs namo ir drebėdamas nė- 
ręš į kamputį kambario, šuns 
elgsena, sako Mrs. Humble, 
ją įspėjo, kad kas blogo tu
rėjo atsitikti. Nelaimės niekas 
nematė, tik paskiau praeiviai 
pastebėję kūnus.

Užmuštieji gyveno 769 Bry
ant Ave., dirbo namo prižiū
rėtojais.

O

Išleistuvės
Pereito šeštadienio vakare, 

rugpj. 7, Liet. Atletų Kliube, 
buvo išleistuvės George Tapu- 
čiui, kuris vakar - pirmadienį 
išvyko karinėn tarnybon.

Išleistuvių suruošimu, tarpe 
kitų kliubiečių, daugiausia rū
pinosi ir jose pirmininkavo 
kliubo fin. raštininkas Walte- 
ris Ambotas. Jis iššaukė besi- 
vaišinančius ir draugiškai be
sikalbančius Tapučio draugus 
kliubiečius ir svečius pasakyti 
po kelis žodžius. Visi kalbėju
sieji palinkėjo būsimam kariui 
geriausio pasisekimo priešą 
sumušti ir greičiau karą už
baigti ir jam pačiam ir visiems 
kitiems, jau seniau išėjusiems, 
sveikiems sugrįžti ir tada dar 
linksmiau pasivaišinti perga
lės džiaugsmo dvasioje.

Kaip pats garbės svečias 
Geo. Taputis išsireiškė, jis tu
ri daugiau savo draugų gin
kluotose jėgose, negu radosi 
čia pasilikusių. Vienas iš tokių 
draugų išleistuvėse dalyvavo, 
tai Sgt. Albinas Yuraą, kuris 
buvo sugrįžęs gale savaitės ir 
sekmadienį vėl išvyko tarnys
tėm

Išleistuvės buvo labai drau
giškoj nuotaikoj ir tokiomis 
jos užsibaigė. Rep.

Sunkvežimis Užmušė Moterį
Ant Union Avė., šiaurinėj 

pusėj Grand St., moteriai ei
nant skersai gatvės ją užga
vo sunkvežimis-trokas ir už
mušė ant vietos. Ambulansas 
paėmė negyvą. Nelaimė įvyko 
šeštadienį prieš piet.

Moteriškė 
tautos.

pusamžė, italų

Reporteris.

Spangles,” Ringlings cir
kas, užsidarys rugpjūčio 17 
pO; išbuvimo Madison Square 
ĮGardene per 9 savaites.

Piliečiams Primini
mas

Nominacijos kandidatų (pri
maries) įvyks rugpjūčio 10, šį

pereituose
po piet

gyventi 
jie bu- 

nepadavė 
rinkimų

Visi užsirašę partijų bal
suotojais (enrolled voters) 
turi teisę balsuoti nominacijo
se kandidatų tos partijos, ku
rios balsuotojais yra užsirašę 
laike registracijos balsavi
mams pereitą rudenį.

Balsuoja tose pačiose vie
tose, kur balsavo
rinkimuose, nuo 3 vai. 
iki 10 vai. vakaro.

Persikrausčiusieji 
kitame distrikte, jeigu 
vusiu skirtu laiku 
savo naujo antrašo
tarybai, negalės dalyvauti no
minacijose.

Darbiečių Atydai
Darbiečiai balsuotojai turės 

pasirinkti tarp reakcininkų, 
prezidento Roosevelto priešų 
iš vienos pusės ir tarp Progre
syvių Komiteto iš kitos pusės. 
Tad balsuotojai prašomi apsi
žiūrėti.

Brooklyne ir New Yorke 
pažangiečių sleitai yra viršu
je ant baloto. Bronxe pažan
giečių sleitas yra apačioje ba
loto.

Nominuojama kandidatai į 
distrikto prokurorus (District 
Attorney), į teisėjus (Justice 
of the City Court) ir kandi
datai į partijos komiteto na-

rius (Candidates for Party 
Position of Committeeman).

Nominuojant partijos komi
teto narius, kryžiukas dedasi 
viršuj to sleito, už kurį bal
suojate.

Kandidatai į komiteto na
rius nominuojama ne mažiau 
dviejų iš kožno distrikto. Už 
kandidatus į teisėjus ir proku
rorus balsuoja tik už vieną.

New Yorko ir Bronx apskri- 
čiuose (counties) dar bus no
minuojama ir delegatai į dis
trikto konvenciją.

Brooklyne konvencijos dele
gatų nereikia nominuoti.

New Yorke oficialis balotas 
yra progresyvių.

Bronxe ir Kings (Brookly
ne) ne oficialiai (opozicijos) 
sleitai yra progresyvių.

Queens apskrityje visų dar- 
biečių yra susitarta-sutikta 
ant vieno sleito.

New Yorko e apskričio dau
gelyje distriktų ir Demokratų 
Partijos yra dvejopi sleitai, 
vieni artimesni prezidento Roo- 
sevelto karui laimėti progra
mai, kiti jai priešingi.

Visi, turinti teisę, raginami 
dalyvauti nominacijose ir bals- 
suoti už progresyvius, kad iš
statyti gerus kandidatus ir pa
žangią, šalies ir darbo minių 
reikalus ginančią, Darbo Par
tijos (ALP) vadovybę.

Darbininku Pašalpinė 
Reikalavo Atstumti 

Atgal Kainas

Mokyklose Užkandžiai 
Bus Duodami ir Šį 

Sezoną

Jurgine Visuomet Turi 
Užkvietimą ir Vertuo

sius Paremia
laikė
Tarp 

reikalų,

šv. Jurgio Draugystė 
susirinkimą rugpj. 4 d. 
paprastų draugijos 
buvo ir pora laiškų skaitoma.
Vienas nuo Brooklyno lietuvių 
draugijų, kurios rengia ben
drai pikniką, rugpjūčio 29 d., 
Raudonojo Kryžiaus naudai; 
prisiuntė tikietų ir prašė, kad 
nupirktų. Tapo nupirkti 30 ti
kietų. Antras laiškas, tai nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
su prašymu išrinkti delegatus 
į Pittsburgh e šaukiamą tary
bos konferenciją rugsėjo 2-3 
dd. Laiškas buvo diskusuoja- 
mas ir beveik vienbalsiai nu
tarta delegatų nesiųsti.

C. N.

Zigmas Kaulinis 
Alabamoje

Karys Zigmas (James) Kau
linis, maspethietis, rašo Miza- 
rams, kad jis jau yra išga
bentas iš Camp Upton, L. L, į 
Alabama valstiją. Dabar jis 
tarnauja Camp Rucker. Mais
tas kariuomenėje, sako Zig
mas, yra geras, nors sunkumų 
naujokui ten taipgi užtenka. 
Be abejo, tai yra tiesa. Ka
riauti tai nėra piknikauti, ne
paisant, kaip mes kalbėtume.

Lietuvių Tarpe
K. Sundukas, nuo 138 Nor

wood Ave., Brooklyn, 
Randasi namie.

Antradienis, Rugpj. 10, 1948

Bijojo Kristi Aukštyn Vieši Brooklyne

serga.

J. Laukaitis, 48 Marcy Ave., 
Brooklyn, serga. Randasi na
mie. *•

Gal būt manydamas esąs 
nepakankamai sunkus kristi 
žemyn, Michael Micich, 61 m. 
užrišo sau ant kaklo elekriš- 
ką prosą ir iššoko mirtin iš 
apartmento 6-tam aukšte, 
prie 500 E. 16th St., N. Y. „

Avė., 
si namie.

Adomėnas, 69 Irving 
Brooklyn, serga. Randa-

J. Struogis, 370 Hooper St., 
Brooklyn, serga. Randasi na
mie.

Keturi newyorkieciai, orlai- 
vyno nariai, šiomis dienomis 
apdovanoti atsižymėjusių 
kūnų kryžiumi už svarbius 
gius karo frontuose.

la-
žy-

103rdA. Navickas, 97-12 
Richmond Hill, serga. Randa
si Kingsbridge Rd. Veteran’s 
ligoninėje, Bronx, N. Y.

Greatnekiškio Jono Vanago 
sūnus Antanas tarnauja Dėdės 
Šamo armijoj. Randasi Texas 
Valstijoj. Taipgi ir žentas, Jur
gis Petkus, tarnauja marinuo
se, prie orlaivių. Randasi Long 
Islande. C.

Miesto tarybos narys 
muel DiFalco, New Yorko 
mokratas, reikalavo sulaikyti 
kėlimą rendų New Yorke, ža
dėdamas pats imtis organizuo
ti rendauninkus, jeigu Kainų 
Administracija tuojau nepa
naudos jai duotos federalės 
teisės sustabdyti kilimą.

Sa- 
de-

Pas brooklyniečius židžiū- 
nus, 473 Grand St., vieši jau
nuolės viešnios, Lillian Burbai- 
tė ir Aldona Miliauskiūtė iš 
So. Bostono. Pereitą savaitę 
svečiavosi pas juos Jonas Bur
ba su žmona Elena.

Jų sūnelis, tuo tarpu buvojo 
vyresniosios Burbienės, Jono 
motinos globoje.

Svečiai Burbai yra židžiūnų 
giminės, žinomojo LDS žy
maus vajininko ir laisviečio Jo
no Burbos vaikai. Jisai pats ir
gi norėjęs atvažiuoti svečiuos- 
na pas gimines ir kitus laisvie- 
čius, bet neturįs laiko. Apart 
sunkaus dienos darbo, kiekvie
ną valandą pašvenčiąs gauti 
LDS naujų narių ir pasiryžęs 
atvažiuoti tik vajui pasibaigus, 
su LDS vajininko čampionatu.

N.

Nuo 6 iki 30 asmenų kas 
vakaras pereina Snyder Ave. 
teismabutį ir būna nubausti 
už žaidimą “dice” (kauliu
kais) iš pinigų.

jauni vyrukai, vienas 
metų, sužeisti susidū-

Trys 
tik 16 
rime su policistu alinėje, 1843 
Broadway, kurią, sakoma, jie 
bandė apiplėšti anksti pereito 
penktadienio rytą.

FILMOS
štai maža dalis žinių ko

kios matomos žiniškose filmo- 
se visuose Embassy Newsreel 
Teatruose:

Orlaivininkai iššokinėja iš 
japonų padegto orlaivio. Ar
kivyskupas Spellman rapor
tuoja iš savo kelionės. Naujie
ji Amerikos “invazijos taxis” 
neria vandenin 50 mylių grei
čiu per valandą. Douglas fa
brike išleidžiamas pirmasis 
“Skymaster,” didžiausis trans
porto orlaivis.

CHARLES’
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 
100 nuoi. unija lapoj 

Telef. t GR. 7-7553
( 2539 Woodward Avenue 

DETROITE: | 602 Hofmann Bids.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

International Workers Or
der (IWO), darbininkų pašal- 
pinė, gyvuojanti ir veikianti 
maždaug kaip mūsų LDS, sa
vo konferencijoj, įvykusioj 
viešbutyje Pennsylvania, nuta
rė paremti prezidento Roose- 
velto programą reikalavimu 
atstumti atgal produktų kai
nas.

Konferencijoj atstovauta 
43,000 tos organizacijos narių. 
Paprastu rezoliucijų priėmimu 
konferencija nepasitenkino. 
Jie išplatins 10,000 atviručių 
siuntimui New Yorko kon- 
gresmanams su raginimu rem
ti prezidentą ir abelnai ves 
kampaniją prieš pelnagrobys- 
tę.

New Yorko miesto mokyk
lose buvę per WPA duodami 
nemokami užkandžiai bied- 
nuomenės ir nedamaitintiems 
vaikams, būsią duodami ir at
einantį sezoną, kaip praneša
ma iš Albany.

Pereitam sezone išduota 
12,000,000 tokių, užkandžių 
740 liaudies 
mokyklose.

Programos 
bui manoma
lionas dolerių, kurio 60 nuo- 

duosianti valstija ir 
miestas.

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 t o k i o 
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 5-6191ir parapijinėse

pravedimo dar- 
išleisti apie mi-

šimčių 
apie 40 nuošimčių

Normandie Iškeliama
Iš Dumblo

Lapašausko Kriaučiai 
Irgi Buvo Piknike

Nors ir per vėlai, bet ge
riau vėliau, negu niekad. No
riu padaryti pastabą Kores
pondentui, kuris aprašė apie 
kriaučių pikniką, įvykusį lie
pos 17. Korespondentas apra
šė beveik visų lietuvių kriau
čių dirbtuvių gražias iškabas 
ir taip toliau. Bet vienos iška
bos Korespondentas nematė, 
kuri, mano supratimu, buvo 
gražiausia, tai Lapašausko 
dirbtuvės iškaba. O ji buvo 
gražiausia todėl, kad Lapa
šausko darbininkam nekaina
vo nei vienas centas, nes La- 
pašauskas viską fundino — 
alų ir degtinę ir tą iškabą.

Prie užkandžių vikriai dar
bavosi J. 
Žilinskai, 
pašausko 
kai

, Buvusio didžiausio ir grei
čiausio keleivinio laivo Nor
mandie, paskiausiu laiku va
dinto vardu U.S.S. Lafayette, 
iškėlimui priruošiamieji dar
bai baigti ir gale pereitos sa
vaitės pradėta iš laivo pum
puoti vanduo. Laivas pereito 
sekmadienio vakarą jau buvo 
atitiestas iki 50-to laipsnio ir 
iškeliamas po 11 colių per va
landą. Aprokuota, kad pusė 
laive buvusių 100,000 tonų 
vandens jau buvo išpumpuota.

Po iškėlimo, imsią apie še
šetą savaičių išvalyti vidų ir 
nuplėšti nereikalingas laivo 
dalis ir 
ko ims 
mijos 
mams,
ma naudoti.

paskiau dar kiek lai- 
įrengti pritaikant ar- 
transporto reikalavi- 
kam laivas planuoja-

buvo

Vaicekauskai ir M. 
Aš manau, kad La- 
dirbtuvės darbinin- 

geriausiai vaišinami.
Darbininkas.

Išeina į Kariuomenę

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02J Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499
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Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 

Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

šarlatano Weinbergo advo
katas atėjo pas teisėją aiškint, 
jog Weinberg esąs dumas-dur- 
nelis, kad tuomi išsukti jį nuo 
bausmės už 
suokalbius 
įstatymui.

falsifikavimą ir 
kenkime drafto
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Antanas Bastys, Astoria, N. 
Y., LDS 200 (jaunuolių) kuo
pos narys, išeina rugpjūčio 
19-tą.

Antanas Sinkevičius (Sin
eus), Glendale, N. Y., taipgi 
jaunuolių kuopos narys, išei
na rugpjūČįo 25-tą.

Buvęs Wall Stryto brokeris 
Carl Louis Eiermann, 48 m., 
rastas užsidusinęs gasu savo 
namuose, Pelham Manor.
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UTUANICA SQUARE RESTAURANT

VITAMIN-B-COMPLEX

'V

o

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

BĮ
B2
B6

$2.19
$4.95
$8.80
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282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių j dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Pantothenic

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612
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Stanley Rutkūnas
Savininkas

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vi tam i n-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių ....................................................................
Už 250 tabletėlių ....................................................................
Už 500 tabletėlių ........................................................-..........
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome §1 speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums ši skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yrą nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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




