
ESKADRILĖ “TARYBŲ LIETUVA” TAŠKE PRIEŠĄ ORIOLO•»

KRISLAI
Nėra Politinės Strategijos.
Dėl To Mūsų Politikai 

Suklumpa.
Kai Kurie Valstijos Depart

mental Priekaištai.
Tarybų Sąjunga Turi 

Gaires.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Visa eilė prezidentui Roo- 
seveltui pritariančių kolumnis- 
tų ir radijo komentatorių daro 
rimtų priekaištų mūsų valsty
bės departmental.

Suėmus trumpai, mūsų vals
tybės departmentas ir faktinai
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CHURCHILLAS IR VĖL TARSIS S3 PREZ ROOSEVELTU
visa prez. Roosevelto adminis
tracija neturi aiškaus, pasto
vaus užsieniniais klausimais 
nusistatymo; neturi blaivios 
užsieninės strategijos, sako 
jie. Dėl to mums tenka nere
tai susidurti su neatmezga- 
muoju mazgu; dėl to mums 
tenka suklupti.

Raudonoji Armija Išlaisvino 
Dar Apie 100 Apgyventų 

Vietų, Tolyn Vydama Priešą

Didžiosios Britanijos Minis
terių Pirmininkas Atvyko į 

Kanadą Pasitarimams
Pavyzdžiai:
1. Mes nesugebėjome korek

tiškai orijentuotis francūzų 
klausimais: pripažinome Be
tainą, paskui Darlaną, paskui 
kažin kur susiradome gen. Gi- 
raud, kuomet gen. de Gaullą 
mes vis atsisakėme pripažinti. 
Dabargi gen. de Gaulle yra 
Tautiniam Francijos Išlaisvini
mui Komiteto pirmininkas ir 
mes, norėsime ar ne, galop 
turėsime jį pripažinti!

2. Italijos klausime mes per
daug dėjome vilčių karaliaus 
soste — dabar matome, kokios 
košės tasai karalius privirė!

3. Mes buvome pasiruošę iš
kelti į viršūnes nusususį Aus
trijos princą, Hapsburgų Ottą, 
ir jam net austrų legijoną čia 
buvome pradėję organizuoti. 
Tuomi supykdėme daug cechų 
ir kitų tautų; pagaliau, Haps
burgų Ottą turėjome ir vėl 
pastumti šalin!

4. Mes tebepalaikome di
plomatinius ryšius su Suomi
jos fašistine valdžia, kariau
jančia prieš Tarybų Sąjungą, 
mūsų didžiausią talkininkę.

5. Mes bandome apgerinti 
fašistą Franko Ispanijoj — 
jam net aliejaus perleidžiame, 
kuomet Franko pakartotinai 
pareiškė stovįs su Hitleriu!

6. Gerai žinodami, kad Pa- 
balčio kraštų žmonės nusitarė 
būti socijalistiniais ir įstoti į 
Tarybų Sąjungos tautų šeimą, 
mes dar vis palaikome tų 
kraštų “atstovus” Washingto
ne, atstovaujančius tik save ir 
varančius fašistinę propagan
dą, vyriausiai atkreiptą prieš 
Tarybų Sąjungą. (Per Berlyną 
atbėgusiam Smetonai mes dar 
ir pinigų duodame!)

Šitie ir panašūs priekaištai 
yra daromi mūsų valstybės de
partmental.

Dabar kai kurie storaskū- 
riai kaltina Tarybų Sąjungą, 
kam ji suorganizavo Vokieti
jai Išlaisvinti Komitetą Mask
voje. Bet jie nesako,' kad mū
sų valstybės departmentas ne
turi jokio aiškesnio nusistaty
mo Vokietijos atžvilgiu.

Jei šiandien, sakysime, Vo
kietijoje pasireikštų tas, kas 
(tūliems gan netikėtai) pasi
reiškė Italijoje, mes nežinotu
me, ką daryti. . . .

Tolydžio, Dorotės Thomp- 
soniūtės žodžiais: Tarybų Są
junga neprarado iniciatyvos 
nei militariniame, nei politinia
me frontuose. Jinai veda poli
tinę kampaniją taip pat pui
kiai, kaip ir militarinę kampa
niją...”

Kodėl mes to negalime da
ryti? Todėl, kad mes neturi
me aiškios bendros politinės 
strategijos, — tuo būdu, kiek
vienas dirba, kaip jis išmano.

Kiekvieną sykį, kai tik Rau
donoji Armija pradeda ofen- 
syvą prieš vokiečius, tai reak
cinė mūsų krašto spauda ir 
tūli radijo komentatoriai, pra-

Charkovas supamas; Sumy 
Gali Būti Greit Paimtas.

Londonas. — Pagal vė
liausius Maskvos praneši
mus, pereitą antradienį 
Raudonoji Armija dar išlai
svino apie 100 apgyventų 
vietų — miestelių ir kaimų. 
70 apgyventų vietų atimta 
Charkovo fronte, o 30 — 
Briansko fronte.

' Be to, Raudonoji Armija 
vis labiau supa Charkovą. 
Kiti Raudonosios Armijos 
daliniai žygiuoja į vakarus 
— viena dalis linkui Polta
vos, o kita — linkui svar
baus Sumy miesto, kuris 
tėra tik 14-ka mylių atstu
me.

Puolimas Sumy miesto 
srityj padarytas naktį; 
raudonarmiečiai netikėtai 
užpuolė priešą, užmušė apie 
pusantro tūkstančio jo ka
reivių, pasiėmė 42 kanuo- 
les ir kitokios karinės me
džiagos. Be to, užėmė mies
telius Bolšoi Bobrik ir Bo- 
romlia.

Kiti Raudonosios Armi
jos daliniai, pasak Stockhol- 
mo davinius, jau esą Char
kovo priemiesčiuose.

Čionai yra spėjimų, kad 
vokiečiai negalėsią atsilai
kyti Ukrainos lygumose — 
jie neužilgo turėsią trauk
tis net iki Dniepro upės.

Briansko fronte Raudo
noji Armija taipgi žygiuoja 
pirmyn. Be kitko, ji užė
mė geležinkelio stotį Choti- 
nec.

Briansko srityj kur kas 
sunkiau Raudonajai Armi
jai kariauti, nes čia žemė 
pelkėta ir vokiečiai, matyt,.

Sumner Welles Laukia 
Naujo Paskyrimo

Washington. — Čionai 
patirta, kad prezidentas 
Rooseveltas skiria Sumner 
Wellesą, valstybės sekreto- 
toriaus padėjėją, naujo
sioms pareigoms, — parei
goms, susijusioms su karo 
r e i k a 1 a is ir pokariniais 
klausimais.
Naujos pareigos reikalaus 

iš Mr. Welleso -neretai iš
vykti į užsienius ir dėl to, 
spėjama, jis pasitrauks iš 
valstybės departmento pa
reigų ėjimo. -

Spėjama, kad Mr. Welle
so vietą užimsiąs Norman 
Armour, buvęs mūsų kraš
to ambasadorius Argenti
noje.

deda dūkti, baugintis komu
nistiniu baubu. Tas aiškiai pa
rodo, kas tie ponai per vieni 
ir ko jie nori!

geriau įsistiprinę.
Sovietai praneša, kad jie 

per dieną sunaikino 35 prie
šo tankus ir nukirto že
myn 84 lėktuvus.

Maskva. —Vokiečiai ban
do siųsti rezervų į Charko
vo frontą atsilaikyti prieš 
tarybinį ofensyvą, tačiau i- 
ki šiol jiems nepavyko Rau
donosios Armijos sulaikyti. 
Briansko fronte Raud. Ar
mija užėmė keletą svarbių 
aerodromų.

Du Sovietų Generolai— 
Didvyriai Žuvo Mūšiuos

Maskva. — Didieji mū
šiai, kuriuose Raudonoji 
Armija didvyriškai nugalė
jo vokiečius ties Bielgorodu 
ir Oriolu, be abejo, nemažai 
kainavo ir Tarybų Sąjun
gai. Bet kitų, žuvo ir žymūs 
generolai: Armijos genero
las Juozas R. Apanasenko 
— žuvo ties Bielgorodu; 
majoras generolas Leontis 
N. Gurtievas — Stalingra
do herojus, — žuvo Oriole.

(Abiem generolam bus 
pastatyti atatinkami pa
minklai tuose miestuose, 
kur jie bekovodami su žvė
riškuoju .priešu žuvo.)

Eskadrilės “Tarybų Lietuva" 
Lėktuvai-Kovotojai Nukirto 

28-nius Priešo Lėktuvus
Rašo S. PETROKAITIS

Maskva. — Lėktuvai, sudarą kovoto
jų eskadrilę, pavadintą “Tarybų Lietu
va”, dalyvavo mūšiuose Oriolo fronte. 
Ši lėktuvų eskadrilė buvo pastatyta au
komis, sudėtomis lietuvių, dirbančių už
frontėje, ir lietuvių raudonarmiečių. 
W43 m. vasario mėn. 20 d. ši eskadri
lė buvo pervesta aviacijos daliniui.

Pervedant šią eskadrilę Raudonosios 
Armijos lakūnams, ceremonijose, Lietu
vos liaudies atstovai, vyriausybės nariai, 
lietuvių raudonarmiečių atstovai ir Ta
rybų Sąjungoje gyvenančių darbo žmo
nių lietuvių atstovai, sakė priimantie- 
siems lakūnams:

“Tegu raudonąja žvaigžde paženklinti 
‘Tarybų Lietuvos’ eskadrilės lėktuvai ne
gailestingai puola priešą, kad jie padėtų 
Raudonajai Armijai nugalėti kruviną
sias Hitlerio govėdas ir paskubintų tąją 
valandą, kai raudonosios vėliavos ir vėl 
plevėsuos Tarybų Lietuvos miestuose ir 
kaimuose.”

Eskadrilė “Tarybų Lietuva” dalyvavo 
mūšiuose Oriolo fronte. Lietuviškasis 
pulkas Raudonojoj Armijoj kirto smū
gius priešui ant žemės, o “Tarybų Lie
tuvos” eskadrilės lėktuvai-kovotojai dau
žė priešą iš oro. Per 11 dienų “Tarybų 
Lietuvos” eskadrilės lėktuvai-kovotojai 1

nukirto 28 vokiečių lėktuvus, prarasdami 
tiktai vieną savo lėktuvą.

Eskadrilės komandierius šliutas pats 
vienas nukirto dešimts fašistų lėktuvų. 
Viso fronto kovūnai didžiavosi “Tarybų 
Lietuvos” eskadrilės atliktaisiais žy
giais.

Pasikalbėjime su jūsų korespondentu, 
komandierius Šliutas sakė:

“Mūsų lakūnai giliai įsidėjo į širdį žo
džius, pareikštus Lietuvos žmonių atsto
vų, pervedant mums “Tarybų Lietuva” 
eskadrilės lėktuvus, žodžiai ‘Tarybų Lie
tuva’ ant lėktuvų sparnų primena mums, 
kad mūsų šalis laukia mūsų, josios iš
laisvintojų. Mes prisiekėme atkeršyti 
fašistams už iškęstas Lietuvos žmonių 
kančias, už mūsų brolių ir seserų pra
lietą kraują ir ašaras. Mes pažadame 
tęsti kovą, mušti priešą be gailesčio.

“Aš manau, kad jau nebetoli toji die
na, kai mūsų ‘Tarybų Lietuva’ eskadrilė 
nusileis Lietuvos sostinės, Vilniaus, ae
rodrome ir mes galėsime pranešti Lie
tuvos liaudžiai, kad atlikome savo užda
vinius, kaip juos turi atlikti geriausieji 
Lietuvos sūnūs.”

(Plačiau apie “Tarybų Lietuvą” eska
drilę skaitykite šios dienos Laisvėje, pus- 
lapyj 3-čiam, “Už Lietuvos Laisvę” sky
riuje. — Red.)

LakūnaKaiškina Justui Paleckiui, Lietuvos Aukščiau
sios Tarybas pirmininkui, kontrolės aparatą pagerintų 
sovietinių lėktuvų, kurie sudaro eskadrilę “Tarybų Lie
tuva.” * Fotografija G. Petrusovo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Londonas. —Didelis skai

čius britų bombelių iš ant
radienio į trečiadienį naktį 
smarkiai daužė Vokietijos 
transportacijos centrą, Nu- 
remburgo miestą. Apie 1,- 
500 tonų bombų buvo nu
mesta. Negrįžo 16-ka bom
belių. Bet nukauta keletas 
ir vokiečių lėktuvų.

New Yorkas. — čia buvo 
girdėti kalba, sakyta per 
Tokijo radiją, kurioje įspė
jama japonai, kad talkinin
kai neužilgo labai daužys 
Japoniją iš oro.
Londonas.—Anglijos spau

da, sužinojusi, kad Chur- 
chillas greit tarsis su prez. 
Rooseveltu, teigia, jog dar 

šiemet Europoje karas bū
siąs užbaigtas. Anglų spau
da mano, kad Churchillas ir 
Rooseveltas nutars atidary
ti antrąjį frontą Europoje.

Berne. — čia sakoma, 
kad Badoglio valdžia pa
skyrusi Giuseppą Bastiani- 
nį Italijos ambasadoriumi 
Turkijon. Bastianini buvo 
užsienio reik, ministerio 
padėjėjas dučės viešpatavi
mo laikais.

New Yorkas. — čia gau
ta žinių, kad Graikijoje bai
siai išsiplėtė visokios ligos: 
džiova, karštinė ir kitokios. 
Apie 1,500,000 graikų serga 
vienokia ar/kitokia liga.

Dar Nežinia Tikrai, Kur 
Prezidentas Jį Susitiks.
Quebec, Kanada. — Pe

reitą antradienį čionai at
vyko Didžiosios Britanijos 
ministerių p i r m i n inkas 
Winston Churchill. Apie tai 
tuojau telefonu buvo pra
nešta prezidentui Roosevel- 
tui.

Mr. Churchill atvyko su 
britų karo vadais ir trans
portacijos ministerių.

Atvykęs čionai, ministe
rių pirmininkas tuojau 
pradėjo pasitarimus su Ka
nados premjeru W. L. Mac
kenzie King’u.

Kurią dieną ir kur Chur
chillas susitiks su preziden
tu Rooseveltu svarbiems pa
sitarimams, kol kas niekas 
nežino.

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas pareiš
kė spaudos atstovams an
tradienį, jog Kanados mi
nisterių pirmininkas jam 
telefonu skambino, kad į 
Quebecą atvyko britų mi
nisterių pirmininkas Chur
chillas. Iš to savaime išva

Antrasis Mėnuo Sicilijoj
Pereitą antradienį suka

ko mėnuo, kai talkininkai 
pradėjo savo militarinius 
veiksmus Sicilijoj. Tenka 
pasakyti, kad. iš pat sykio 
militarinės operacijos Sici
lijoj ėjo greičiau ir leng
viau, negu dabar. Prieš sa
vo galą, vokiečiai pasirįžo 
laikytis drūčiau. Kai vieni 
laikosi, tai kiti bėga į Ita
lijos sausžemį.

Komunistas Kanados 
Parliamanto Narys
Montreal. — Frederick 

Rose, žymus Kanados 
komunistų veikėjas, 
tapo išrinktas į parla
mentą; jis išrinktas Mon- 
treale, Cartier rajone.

Frederick Rose nugalėjo 
savo oponentus — liberalų 
partijos Commonwealth Fe
deracijos kandidatą ir pu
siau fašistinio bloko kan
didatą.

Tai pirmas įvykis Kana
dos istorijoje, kad komuni
stas tampa išrinktas parlia
ment nariu.

Berne. — Trys svarbieji 
Italijos geležinkeliai susto
jo veikę nuo pereito sekma
dienio, kai britų bomberiai 
apdaužė Turiną, Genoą ir 
Milaną.'

da išplaukė, kad preziden
tas Rooseveltas su Chur- 
chillu turės svarbias kon
ferencijas karo vedimo rei
kalais.

Vienas korespondentas 
tuojau paklausė prezidento, 
o kaip su Tarybų Sąjunga, 
— ar ji bus atstovaujama 
konferencijoje: ar Stalinas 
joje dalyvaus?

Prezidentas atsakė, kad 
ne, jis nedalyvaus, nors jis, 
prezidentas, norėtų, kad 
Stalinas dalyvautų joje. 
Konferencijoje nedalyvaus 
nei Chinijos vyriausybės 
aukšti pareigūnai. Bet abi 
šalys, Tarybų Sąjunga ir 
Chinija, bus informuotos 
apie konferencijos nutari
mus.

(Tarybų Sąjungos prem
jeras Stalinas šiuo metu 
vadovauja vasariniam Rau
donosios Armijos ofensy- 
vui Rytų Fronte. Dėl to, 
matyti, jis ir negali konfe
rencijoje dalyvauti. Be to, 
tūlų nuomone, politiniai 
klausimai, kurie galima iš
rišti be konferencijos, dar 
vis talkininkų neišspręsti, 
delsiami.)

Bet galas militarinių ope
racijų Sicilijoje artinasi. 
Kai tik talkininkų armijos 
užims Randazzo, tai, mena
ma, visa padėtis griežtai 
pasikeis. O Randazzo užė
mimas įvyks greitu laiku— 
gal net kai šiuos žodžius 
skaitytojai skaitys.

Tokios darosi išvados iš 
tų visų plačių koresponden
tų pranešimų.

Italy Vidaus Ministeris 
Pasitraukė

Berne. — Bruno Forna- 
ciari, Italijos vidaus rei
kalų ministeris, pasitraukė 
iš savo pareigų. Jis pareiš
kė, kad pasitraukiąs dėl to, 
kam Badoglio valdžia visus 
reikalus bando tvarkyti mi- 
litarinėmis priemonėmis.

Šis jo pasitraukimas rei
kia suprasti taip: žmonių 
bruzdėjimas Italijoje vis 
auga; žmonės reikalauja 
taikos, na, o Badoglio val
džia prisimygusiai pasirįžo 
eiti su Hitleriu ir tęsti pra
žūtingą karą. Todėl, ma
tyt, signioras Fornaciari ir 
pasitraukia.

Berne. — Anglų karo lai
vai smarkiai daužė Neapo
lio uostą Italijoj.
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Priešas Jau “Bėga”
Pavasarį su didele baime žmonija lau

kė vasarinio Ašies ofensyvo. Ypatingai 
buvo tikėtasi Hitlerio pasimojimo pra
laužti rytinį frontą ir užgrobti naujus 
Sovietų žemės plotus.

Tiesa, jisai bandė. Niekados pirmiau 
Hitleris nebuvo metęs kovon tiek me
chanizuotų jėgų, kiek jis metė pradžio
je liepos mėnesio linkui Kursko. Bet na
ciai gavo tokį smūgį nuo Raudonosios 
Armijos, jog ir dabar negali atsipeikėti. 
Raudonoji Armija ne tik atmušė piktą
jį priešą ir pavertė į niekus didįjį Hit
lerio ofensyvą, bet pati perėjo į ofen- 
syvą. Tasai ofensyvas puikiai vystosi. 
Priešas mušamas ir grūdamas atgal. 
Raudonoji Armija apsupa Charkovą ir 
traukia linkui Briansko.

Anglai ir amerikiečiai baigia išlaisvin
ti Siciliją. Greitu laiku iš ten naciai bus 
gražiai iššluoti.

Italijoje Mussolinis nuverstas. Badog- 
lio bando laikytis Hitlerio skverno įsi
kibęs, bet ir jam ateina galas. Iš Sicili
jos talkininkai mesis ant pačios Italijos.

Ore Talkininkai turi pirmenybę vi
suose frontuose.

Balkanuose verda didžiausias neri
mas. Bulgarija, Rumunija ir Vengrija 
laukia krizės.

Suomijos ponai dreba iš baimės ir vėl 
paleido darban propaganda, kad Suomi
jos valdžia trokštanti taikos.

Okupuotuose kraštuose — Lietuvoje, 
I^atvijoje, E’stijoje, Lenkijoje, Jugosla
vijoje — partizanų veikla stiprėja.

Visur Jungtinių Tautų pasisekimai, 
visur Ašis didžiausioje bėdoje!

Turime puikių prospektų, kad Ašis 
gali būti sutriuškinta dar šiemet!

Ko dabar tik reikia? Dabar tik reikia 
priešą pulti ir mušti be davimo jam at
sikvėpti. Rytiniam fronte Raudonoji Ar
mija atlieka savo pareigą — daugiau ne-' 
gu savo pareigą, nes ji turi prieš save* 
atkreipus mažiausia 90 nuošimčių Hit
lerio karinės mašinos.'

’ Anglija ir Amerika dabar turėtų mes
ti ant karo svarstyklių visas savo jėgas. 
Priešas turėtų būti puolamas iš visų pu
sių — per Italiją, per Franciją, per Ho- 
landiją, per Norvegiją.

Ar tai bus daroma? Kaip greitai?
Atsakymą težino prezidentas Roose- 

veltas ir premjeras Churchillas. Bet nuo 
atsakymo į šiuos, klausimus priklausys 
atsakymas į klausimą, ar dar šiemet bus 
fašistinė Ašis sudaužyta?

......•■i . ------------- ---------------- •. J i •» •/// ... L. " .‘■..•■■.j—--

Riisių brdugiškiirho Aiiklejiihui 
Pasiūlymas

Pilnai reikia sutikti su Dr. Max Yer- 
gan pasiūlymu. . Jis sako New Yorko 
hiiė$to niajbrui ir rilajofams visų rhięs- 
tų, kur rStidasi didžiules negrų grupės, 
kad Visur b'ūtiį iveriūini tarprasinidi kb- 
riiitėįai. šitie. koihitetai pasiimtų sali ūž 
pareigą švelninti rasinius santykius tar
pe baltveidžių ir jubdveidžių; auklėti 
rašinį draugiškumą ir kovoti prieš esa
mą diskriminaciją prieš negrus.

Dr. Yergan yra National Negro 
Congress prezidentas. Jis kalba vardu 
didelės organizacijos. Jis žino, kad jeigu 
bus palikta, kaip dabar yra, tai nebus 
galima išvengti tokių tragediškų įvykių, 
kokius turėjome Detroite ir New Yor
ke. Reikia ką nors daryti. Reikia užbėgti 
pavojui už akių.

Yergano siūlomi tarprasiniai komite
tai patarnautų tautinės vienybės reika
lui. Jiė turėtų silsideti iš parinktų abie
jų rasių piliečių, nuoširdžiai trokštan
čių prašalinti skriaudas ir išauklėti pa
sitikėjimą ir dbaūgiškumą tarpe Ame
rikos žmonių.

Britanijos Darbininkai ir Indija
Kadangi iš Indijos žinių mažai tesi

girdi, tai atrodo, kad ten viskas tvarkoje 
ir ramu. Tačiau taip nėra. Indusų vadai 
tebelaikomi kalėjime. Jau metai laiko, 
kaip jie uždaryti ir atskirti nuo žmonių. 
Metinėms liūdesio Sukaktuvėms atžymė
ti indusai miestuose vėl kėlė balsą už 
Indijos laisvę ir pilną nepriklausomybę.

jų tą balsą parėmė organizuoti darbi
ninkai. Transporto darbininkų unijos, 
kurios tūri 1,250,000 narių, priėmė rezo
liuciją ir ragina vyriausybę tuojau pra
dėti su Indijos atstovais derybas. Tų de
rybų tikslas — sudaryti Indijos naciona- 
lę valdžią.

Panašioj dvasioj priėmė rezoliuciją/ge
ležinkeliečių unija, kuri turi 400,000 na
rių. Ji nurodo, kad Indija turi būti pilnai 
įtraukta į karo pastangas. Bet kaip ilgai 
ten nėra laisvės^ Indijos liaudies sumo- 
bilizavimas karui neįmanomas.

Laisvi, Lithuanian Daily New?"1 
.. , ............................... .. ................ . ......................... ..

Justo Paleckio Prakalba, Pasaky 
ta Pabaltijo Seime Maskvoje
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Badoglio Susirado Judošius
Per radiją buvo pereitą pirmadienį 

pranešta, kad Badoglio pasikvietė “so
cialistų vadus” nuraminti darbininkus. 
H, girdi, jiems pavyko tai atsiekti. Mi
lane, Turine ir kituose, šiaurinės Itali
jos miestuose nerimo banga darbinin
kuose atsiuvusi. Darbininkai paklausę tų 
vadą ir sugrįžę į darbus.

Ant rytojaus skaitome spaudoje, kad 
parsidavėliais Badogliui yra Filippo 
Amedeo ir Bruno Buozzi. Jie vadinasi 
‘‘libefališk ąisiais socialistais.” Jie buvo 
nuvykę į Romą ir tarėsi su Bddoglio, 
Sugrįžę Milanan pradėjo agituoti darbi
ninkus grįžti į darbą, klausyti valdžios. 
Jie apkaltino kairiuosius darbininkų va
dus, kurie stojū už Uikį, “parsidavimu 
Bolševizmui.”

.Vadinasi, Italijoje atsirado judošiai. 
Jie vadinasi gražiu vardu, bet yra par
sidavę fašizmui. Kaip ilgai Šlįį jiidošią 
pagelba Badogliui pavyks Italijos darbi
ninkus apgaudinėti, tai kitas klapsimas. 
Veikiausia, jų juodašimtiški darbai grbi- 
tdi paaiškės ir suvėdžibtiems dHfbiHin- 
kams akys dtšiddryš.

Prezidentas Buvo “Žuvauti”
Radijas ir spauda dar vis tebekalba 

apie prežiderito Rdosevelto vakacijas ir 
pasekmingą žuvavimą Kanadoje, prie 
Huron ežero*. Jis ten išbuvęs ir išžuvavęs 
devynias dienas. '

O kas įdomiausia, kad su juomi žu
vauti buvo nuvykus visa grupė žymiau
sių kitų valdžios, armijos ir laivyno va
dų. , , j

Aišku, kad tasai prezidento žuvavi- 
mas nebuvo tiktai žuvavimas. Buvo at
laikyta kokia nors Svarbi konferencija. 
Šituos žodžius rašant dar nežinomas jo
sios tiirihys. Veikiausia greitu laiku pa
aiškės.

I ........................... ................II

r i 4'5Pranašauja Italijai Naują 
Eksploziją

Šveicarų laikraštis “Tat” rašo, kad 
dabar Italijoje yra trys skirtingos “kal
bos.” Valdžia ir valdžios kontroliųbją- 
mas radijas kalba vienaip. Spauda kalba 
skirįingiau; atsargiai , ir švelniai, girdi, 

z bahdydama išreikšti liaudies opiniją. Gi 
pati liaudis kalba visai kitaip: ji reika
lauja taikos!

Laikraštis tnūho, kad šitoks pasidali
nimas turės pasibaigti susikįrthnū arba 
eksplozija. Tokia eksplozija, žinoma, nu
šluotų Badoglio ir karalių Emmanuelį.

Prokuroras Biddle Vėl Iškirto
Šposą

C. I. O. pręzideritas Murray pasiuntė 
prezidentui. Rdosevėliui protestą prieš 
prokuroro Biddle hūošprendį dėl Sttiith- 
Conrtally įstatymd ąįškiniino. Biddle pa
tvarkė; kad bile dirbtuvėje lliažiima dar
bininkų turi teisę rėikaldūti balsavirhb 
stbeikuoti ar riėstrėikiibti. Tas reiškia, 
sako Murray, kūd pbra darbininkų gali 
tokį reikalavimą paštątyti ik visai ne
siskaityti su uhijū. Tokia tvarka įneš į 
dirbtuves dbihoralizaciją ir nepasitikėji- 
rtiį .

Mtirfay pataria pręzidentdi prbkuro- 
rą sUValdyti ir jo tbkį Smith-Cbhnūlly 
įstatymo aiškinimą atmesti.

Prieš tris, metus Lietuvos 
žmonės su džiaugsmu ir en
tuziazmu sveikino paskel
bimą Lietuvos Tarybų So
cialistine Respublika. Pir
mu kartu jų istorijoj Lietu
vos žmonėš ištikrųjų paėmė 
galią į savo rankas ir pir
mu kartu tapo valdovais 
savo žemės ir visų savo 
krašto turtų. Tarybų Lietu
voj darbiųinkai, valstiečiai 
ir darbo intelektualai tapo 
laisvais piliečiais pirmu 
kartu. Visos krašto pajėgos 
ir ištekliai likosi pasukti į 
vieną tikslą, būtent: sku
biam ekonominiam išvysty
mui ir pakelti pragyvenimo 
lygį ir kultūrinį laipsnį 
plačiosioms masėms žmo
nių.

Laikotarpiu tarybų san
tvarkos pabudavota 23 nau
jos industrinės dirbtuvės. 
Virš vienas šimtas tūkstan
čių žmonių gayo darbus ir 
buvo paliuosuoti nuo, reika
lo jieškoti pragyvenimo už- 
rubežiuose — Pietų Ameri
koj, Afrikoje ir kituose 
kraštuose. Fondai paskirti 
industrijos išvystymui 1941 
metų plane buvo šešius kar
tus didesni, negu 1939 m. 
Virš 260 milionų rublių bu
vo paskirta vien tik pama
tiniams investmentams. Ta
rybų Lietuvoj industrinė 
gamyba pakilo virš šimtu 
nuošimčių.

Kas liečia reformas žem
dirbystės srityje, iškalbiau
si liūdymą pateikia faktas, 
kad 75,000 bežemių ir ma
žažemių gavo žemės. Penki 
šimtai traktoHų, atvežtų iš 
brdliškų tarybinių respubli-. 
kų, padėjo ^ststiečianiš ap
dirbti žemę.-, į v \

Prasidėjo dar nematytas 
masių Tarybų 
žmonių siekimasis 
rą. Ne vien Įtiktai 
padaugėjo skaičiai mokinių 
visose mokyklose, 
pat ir suaugusieji 
mokytis. Virš 90 tūkstan
čių suaugusių dar
bininkų ir valstiečių lan
kė elementariškas ir vidu
rines mokyklas, pasiruoš- 
dami stoti, įl universitetus 
ar jau lankė liaudies uni
versitetus ir įvairius spe
cialius ir bendrosios apšvie- 
tos kursus. Sėkmingų mie- 
rių buvo imtasi panaikinti 
neraštingumą. Prie Tarybų 
vyriausybės buvo įsteigta 
pirma Lietuvos Mokslų 
Akademija, įsteigta pirmoji 
Lietuvos Philharmonijos 
Draugija ir Atidaryta sep
tyni teatrai. Plačiosios ma
ses lietuvių pilnai Suprato 
ir įvertino reikšmę to kū
rybinio ddrbo ir entuziasti
škai padėjo budavoti savo 
valstybę. Jiė išbūdavo j o ją 
patys ir sau patiem.

Viėhok. tiktai mažiau me
tų laiko Tarybų Lietuva iš
gyveno laisvėje. Ataka pik
tų priėšų vokiečių agreso
rių atnešė jai nesuskaito
mas kančias ir sunaikini
mą. Šimtai vaikučių tapo 
užmušti ar sužaloti Jaunu
kų Pionierių kempėj, Pa- 
lahgbje; keturi tūkstdnčiai 
darbininkų ir . valstiečių, 
buvo brutališkįai išskersti 
krėtingoje, dvylika tūks
tančių išžudyta Pivbnijos 
miške Ūetoli Ukmeigės; de
šimtys tūkstančių iššaudy
ta ar iškarta Vilniuje ( ir 
KaUne. Iš viso apie 200,- 
000 mūsų krašto žniohių 
žuvo rankose hitlerinių bū-

Lietuvos 
į kultū- 

didžiai

bet taip 
suskato

ėdrių,/
Hitierihirikai niekšai, tie 

idiikihiai paejūnai žiūtiHų-

jų plėšikiškų vyčių, nori vi
siškai išnaikinti mūšų tau
tą. Kaip'kad plėšikai vyčiai 
po jų draskūniškų įsibrio- 
vimų išsivarydavo lietuvius 
vefgijdh, taip šiandieną hit
lerininkai išvaro šimtus 
tūkstaričių musų žmonių 
vergų darbui Vokietijoje ar 
į karo zoną. Jie pavertė 
mūs kaimiečius baudžiau
ninkais, atėmė, iš jų viską, 
ką jiems buvo davusi Tary
bų vyriausybė, išplėšė nuo 
jų . viską, ką tik jie turėjo. 
Jie smaugia lietuvių tautą, 
stengiami paversti Lietuvą 
reguliariu “Ostlandu”, į 
milžinišką kapinyną, kuria
me hitlerininkai gerklių 
raižytojai būtų visuotinais 
viešpačiais.

Tačiau Tarybų Lietuva 
nepasidavė. Nežiūrint oku
pantų gręsmių ir terorizmo, 
lietuviai veda atkaklią ko
vą. Tarybų Lietuva atgai
vino lietuvių tautos tradici
jas kovingumo prieš jų 
amžinuosius priešus vokie
čius agresorius, tradicijas 
Mindaugio, Gedimino, Keis
tučio, Vytauto, tradicijas 
Žalgirio, tradicijas partiza
nų, kurie kovoje prieš Wil- 
helmo gaujas pirmajame 
pasauliniame kare. Nuo 
pirmos karo dienos lietu
viai Raudonojoj Armijoj ir 
darbininkų batali jonuose 
sukilo priešintis vokie
čiams įsibriovėliams. Greta 
greton, su kariais broliškų 
tautų, ginančių savo šventą 
žemę, tūkstančiai Tarybų 
Lietuvos sūnų Raudonosios 
Armijos kuopose įrodo sa
ve esant ištikimais, nar
šiais, u dišfciplihuotaiš ■ ka
riais. Ryžtinguose mūšiuose 
Oriolo-Kursko srityje lietu
viai užsipelnė negęstančią 
garbę ir sunaikino tūkstan
čius hitlerininkų. Daug 
žiaurių atakų desperatiškų 
hitlerininkų ir skaitlingi jų 
plieno “tigrai” sutiško atsi
mušus į lietuvių uolą.

tos, kaip vokiečių šnipas 
Kubiliūnas ar dvarininkas 
Plekavičius, kuris savo 
ranka iššaudė šimtus dar
bininkų, gali kekšepiršliautl 
okupacinėms jėgoms ir pa
dėti joms smaugti mūsų 
tautą.

Auganti kova ir atkaklu- 
kojusiai dirba karo indus- mas lietuvių buvo priežas- 
trijose ir laukuose, imdami timi to paties kanibalo 
savo dalį Tarybų žmonių Himmlerio vizito Lietuvon 
galingame darbe frontui, ir vadovavimo naujam Rei- 
Evakuotieji Lietuvos res-'cho terorui. Vienok hitleri- 
publikos piliečiai ir vyrai piinkai žvėrys negali už- 
Raudonosios Armijos eilėse niaužti Tarybų Lietuvos, 
iš savo kuklių išteklių su-; Lietuviai kariauja petis pe- 

tyn su didžiais Rusijos 
žmonėmis ir visais 
mis nepalaužiamos 
Sąjungos, kuri yra 
vieną iš pirmiausių vietų 
galingoje priešhitlerinėj ko
alicijoj. Tarybų Lietuva ims 
dalyvumą naujajame Grun- 
walde, kuris sudaužys mū
sų senus priešus vokiečius 
agresorius.

Istoriškos pergalės Rau
donosios Armijos prie Mas-, 
kvos ir Stalingrado palaužė 
vokiečių ofensyvą. Oriolo, 
Kursko ir Bielgorodo sri
tyse sėkmingi Tarybų ofen- 
syvai ir priešų sunaikini
mas Orio srityje, sunaikini
mas per talkininkų armijas 
fašistų jėgų ir tų armijų 
išsikėlimas ant Italijos sa
lų vis tai yra garbingais 
požymiais kelyje į neišven
giamą sumušimą Hitlerio 
Vokietijos. Diena mūsų 
pergalės, išlaisvinimo visų 
Tarybų teritorijų ir išlais
vinimo Tarybų Lietuvos ar
tėja.

Mūsų broliai lietuviai 
Amerikoje tėmija mūsų ko
vą didžiu susidomėjimu. 
Savo mitinguose ir savo 
spaudoje jie sveikina mūsų 
karius ir partizanus, ka
riaujančius už išlaisvinimą 
Tarybų Lietuvos ir įš savo 
pusės deda visas pastangas 
padėti pagreitinti sumuši
mą vokiečių agresorių.

Lietuviai! Kaip ilgai hit
lerininkai gyvens, taip ilgai 
mes, mūsų broliai, seserys, 
žmonos, vaikai, tėvai turėsi
me žūti. Mes turime išnai
kinti hitleriniiikus be pasi
gailėjimo, kad.mes ir mū
sų tauta galėtų gyventi. 
Priešas vis dar laikosi stip
riai, jis vis dar atsikerta. 
Jis turi 
jis turi 
visiškai

Tūkstančiai Lietuvos pi
liečių pasitraukė į Tarybų 
Sąjungos gilumą ir pašiau-.

aukojo 1,500,000 rublių sta
tybai “Tarybų Lietuvos” 
eskadrilės.

Pereitais metais drąsūs 
Lietuvos partizanai labiau 
įtempė savo kovą. Tarybų 
Informacijų Biuro prane
šimai kartkartėmis minėjo 
pasisekimus partizanų Lie
tuvoje naikinant fašistų 
garnizonus, išdinamituo- 
jant kelius, nuverčiant nuo 
bėgių traukinius.

Lietuvis partizanas var
du Albinas, apsuptas, 
nepasidavė, bet su
sisprogdino patsai save 
kartu su skaičiumi hitleri
ninkų. Jame mes turime 
tikriausį simbolį didumo ir 
didvyriškumo Lietuvos 
žmonių.

Tarybų Lietuvos drąsūs 
patrijotai laiko okupacines 
jėgas nuolatinėje baimėje ir 
tame turi gyventojų para
mą. 1942 metais Lietuvos 
partizanai sunaikino skait
lingus amunicijos ir maisto 
sandėlius, atakavo fašistų 
garnizonus, policijos stotis,1 
nuvertė militariškus trau
kinius, vežančius kariuome
nę ir ginklus. Vienu tiktai 
1943 metų mėnesiu “Vil
niaus” ir “Žalgirio” (Grun- 
waldo) partizanų daliniai 
sudaužė tris kariuomenės 
traukinius ir vieną trauki
nį su karui medžiagomis. 
Okupacinių jėgų valdovai 
Lietuvoje privertė net ir 
tas dalis gyventojų, kurios 
iš karto laikėsi pasyviai, 
stoti aktyvėn prieš juos ko- 
vęn. Tik atskiri išsigimė
liai, .išdavikai lietuvių tau-

žmonė-
Tarybų 
užėmus

Oro jėgų regimęnto komandieriaus pagelbininkas, at
sakydamas Tarybų Lietuvos atstovams, pareiškė: "Mes 
prižadame jums, mūsų, broliai, kad Lietuva vėl bus lais
va, linksma ir tarybinė. Mes prižadame jums, kad mes 
būsime pirmutiniai nusileisti į išlaisvinto Kauno aero- 
drbniOĮ,.” . Fotografija G. Potrusovo

11 Lai jūs busite pirmutinės laisvės kregždės mūsif, Ta- 
Lyfyu, Lietuvos padangėse'1, pareiškė Raudonosios Armi- 
jbš gėhėfolas Viikaūškaš. Fotografija G. Petrusovoj

būti sukriušintas, 
būti nugalėtas ir 
sunaikintas.

Justas Paleckis

Vice-prezident. Wallace 
Kalbės Riigs. 11 Dieną

Washington. — Vice-pre- 
židentas Wallace, kuris ne
senai Detroite pasakė isto
riniai reikšmingą kalbą, 
dabar praneša, kad jis kal
bės Čikagoje š. m. rugsėjo 
11 d. Jis kalbės apie poka
rinį Jungtinių Tautų vei
kimą.

Dėlei Detroite sakytosios 
Wallace kalbos, tūli reak
cininkai ir apyseriai smar
kiai vice-prezidentą puolė, 
o pažangioji visuomenė jį 
gyrė .

Berne. — Pasitraukus iš 
Balkanų tūloms italų divi
zijoms, vokiečiai, sakoma, 
turėsią prisiųsti savo divi
zijų Balkanams valdyti. Jie 
bijo, kad talkininkai neiš
keltų savo jėgį Balkanuo
se.

Berne. — Britų lakūnai, 
bombarduodami Milaną, 
Turiną ir Genoą, mėtė lape
lius, raginančius Italijos 
žmones pašalinti iš valdžios 
maršdlą Badoglio.
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Lėktuvu Eskadrilė Tarybų LietuvaI*

Tarybų Sąjungos gilumon evakuoti lietuviai ir Raudonosios Armijos lietuviški pulkai suaukojo 
L173.175 rublius, už kuriuos buvo pagaminta lėktuvai ir sudaryta eskadrilė “Tarybų Lietuva”.
Tai dovana Sovietų Sąjungos Raudonajai Armijai. Proga paminėjimo Raudonosios Armijos dvi
dešimts penkių metų sukakties 1943 metų vasario 20 dieną ta brangi lietuvių dovana buvo 
įteikta. Tų istorinių ceremonijų paveikslai tik dabar mus pasiekė ir mes juos čionai įdedame.

Iš kairės į dešinę: Leit. generolas Vincas Vitkauskas, 
Kazimieras Prekšas, Kostas Korsakas (toliau), Lietu
vių Rašytojų Sąjungos pirmininkas, ir Mečys Gedvilas, 
Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas, vėlina lakū
nams pasisekimo jų kovose prieš vokiškąjį priešą.

Fotografija G. Petrusovo

ESKADRILE JAU IŠSKRIDO TRIUŠKINTI PRIEŠŲ
Vasario mėnesio 20 dieną viename aerodrome įvyko lėktuvų eskadrilės “Tarybų 

Lietuva”, pastatytos lietuvių sudėtomis lė šomis, iškilmingas perdavimas šauniesiems 
stalininiams sakalams. Į iškilmes atvyko LTSR vyriausybės, partijos ir visuomenės 
atstovai.

Aerodrome jau iš tolo pamatėme išrikiuotus šaunius plieninius paukščius, ku
rių korpusus puošė skaisčiai raudonos žvaigždės ir mums taip brangus “Tarybų Lie
tuvos” vardas. Priešais lėktuvus buvo išsirikiavę lakūnai, kurie paskirti “Tarybų 
Lietuva” skraidyti. Lakūnų tarpe įvairių tautybių atstovai. Perduodant lėktuvus 
kalbas pasakė LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas drg. J. Paleckis, 
Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas drg. M. Gedvilas, generolas leitenantas V. 
Vitkauskas, Raudonosios Armijos lietuviš kų tautinių dalinių atstovas majoras Lunė 
ir eskadrilės lakūnų atstovai.

Drg. Paleckis savo kalboje be kita ko pareiškė: “Lietuvos istorija žino šaunų 
tautų draugystės pavyzdį, kai lietuviai, r ūsai, bielorusai ir kitos tautos prie Žalgi
rio sutriuškino groboniškojo kryžiuočių or dino jėgas. Praslinko daug šimtų metų i r 
štai vėl bendromis tarybinių tautų jėgomis triuškinami vokiški grobikai, ir mūsų 
genialiam karvedžiui draugui Stalinui vadovaujant bus pasiekta naujo Žalgirio, kur 
bus galutinai sutriuškinti vokiškieji grobikai”.

Lakūnai iškilmingai pasižadėjo, kad jie iš savo rankų nepaleis vairo ir ginklų 
iki Tarybii Lietuva bus išvaduota iš vokiškųjų grobikų nagų. Lakūnai pasižadėjo 
lietuvius painformuoti apie “Tarybų Lietuvos” pergales ore. Jie pasižadėjo pirmie
ji nutūpti išvaduoto Kauno aerodrome. Eskadrilė “Tarybų Lietuva” jau išskrido į 
kovos žygį. J. Šimkus.

Eskadrilės “Tarybų Lietuva” lėktuvai.
Fotografija G. Petrusovo

Tarybų Lietuvos Vyriausy
bės Laiškas Stalinui

Lietuvos Respublikos Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas M. Gedvilas pasakė: “Raudonoji Armija yra 
tautinės brolybės armija. Raudonoji Armija yra mūšy, tautos armija. Su džiaugsmu ir pasitikėjimu mes 
pavedame jai mūsų tėvynės išlaisvinimą.” ■ Fotografija g. Petrusovo

Justas Paleckis kalba į lakūnus, kuriems perduodama eskadrilė “Tarybų Lietuva”. Jis sako: “Jau Žal- w ' 
girio mūšyje, bendroje kovoje prieš vokiškuosius įsiveržėlius, buvo sudaryta vienybė ginkluose ir užmegsti 
kieti broliškumo ryšiai tarpe lietuvių ir Rusijos žmonių.” Fotografija g. Petrusovo

Eilėje stovi: trečias iš kairės į dešinę K. Korsakas,lietuvių rašytojų sąjungos pirmininkas; šeštas su 
barzda — Brigmanas — pasižymėjęs darbininkų unijų darbuotojas ir vadas; septintas — Kazys Preikšas 
— Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto Sekretorius; aštuntas — Mečys Gedvilas — LTSR Liau
dies Komisarų Tarybos Pirmininkas; devintas — generolas Vincas Vitkauskas. Už Vitkausko pafs pasku
tinis stovi Vladas Niunka — Lietuvos T. S. Respublikos Prokuroras.

LĖŠOS ‘‘TARYBŲ LIETUVOS“ LĖKTUVŲ 
ESKADRILEI PASTATYTI

Lietuviškuose tautiniuose Raudonosios Ar
mijos daliniuose ir evakuotųjų įvairių sri
čių ir respublikų LTSR piliečių š. m. vasa
rio 15 d. surinkta lėšų “Tarybų Lietuvos”
lėktuvų eskadrilei pastatyti:

1. Dalinyje, kurio vadas drg. Že
maitis ............................ 680,196,80 rbl.

2. Maskvos mieste .............. 130,320,00
3. Dalinyje, kurio vadas drg.

Soblys ................................ 86,303,75 ”
4. Kuibyševo srityje .............. 70,000,00
5. Lietuviškuose meno ansam

bliuose .......................... 6Q,000,00
6. Penzos srities .................. 19,885,00
7. Novosibirsko srities .... 17,500,00 ”

8. Saratovo, srities .............. 15,000,00 ”
9. Kirovo srities .................. 13,000,00 ”

10. Omsko ir Sverdlovsko sr. 12,000,00 ”
11. Jaroslavlio, Vologdos ir

Ivanovo srities ................ 11,500,00 ”
12. čuvašijos ĄTSR .............. 10,500,00 ’
13. Kazachijos TSR .............. 7,555,00 ”
14. Baškirijos ATSR .. .......... 7,500,00 ”
15. Totorijos ATSR .............. 7,500,00 ”
16. Molotovo srities .............. 6,381,00 ”
17. čkalovo srities ................ 5,000,00 ”
18. Uzbekijos TSR ................. 5,000,00 ”
19. Ivanovo mieste ................ 2,964,00 ”
20. Gorkio srities .................. 2,570,00 ”
21. čeliabinsko srities .......... 2,500,00 ”

IŠ VISO : 1,173,175,55 rbl.

Jugoslavų Kabinetas Su
griuvo, Bet Naujas Suor

ganizuotas

Londonas. — Jugoslavų 
ministerių kabinetas rezig
navo ir greitu laiku buvo 
naujas suorganizuotas. Se
nąjį kabinetą vadovavo Mi
los Trifumovič, o naująjį 
vadovauja — dr. Bozidar 
PourtiČ, kuris bus ne tik 
premjeras, bet ir užsienio 
reikalų \ ministeris. Draža 
MichMlovičius tebepaliktas 
karo ministerių.

Mes Suprantame 
Pareigą

Penzos srityje tebeplau- 
kia lėšos ‘Tarybų Lietuvos’ 
lėktuvų eskadrilei pastaty
ti. Iš Lietuvos evakuotųjų 
jau surinkta daugiau kaip 
20,000 rublių. Daugelis ati
duoda eskadrilės statybai 
visas savo santaupas.

Raudonarmiečia žmona 
drg. Geršanovięnė, kuri iš
laiko 6 vaikus ir 90 metų 
amžiaus senelę, įnešė 100 
rublių. Kita raudonarmie
čio žmona drg. Grinblatie- 
nė rašo įgaliotiniui: “Jūs 
gerai žinote mano būklę, ži
note, kad išlaikau sergan
čią motiną ir seną nedar
bingą tėvą. Fabrike nedaug 
teuždirbu. Nors jau tokiam 
pat tikslui esu paskyrusi 
savo dviejų savaičių uždar
bį, dabar skiriu ir “Tarybų 
Lietuvos” eskadrilei, kad 
tik mes greičiau galėtume 
grįžti į mūsų Tarybų Lie
tuvą.”

Iš Grabovo invalidų na
mų ten gyvenanti senutė M. 
Butkevičienė rašo: “Nors 
aš ir nieko neuždirbu, “Ta
rybų Lietuvos” eskadrilei 
siunčiu visus turimus pini
gus — 100 rublių.”

Dirbąs tarybiniame ūky
je drg. Č. Vyšniauskas, ku
ris taip pat yra dalyvavęs 
lėšų rinkliavoje kartu su vi
sais tarybinio ūkio tarnau
tojais ir darbininkais, “Ta
rybų Lietuvos” lėktuvų es
kadrilei pastatyti įmokėjo 
500 rublių. K. Didžiulis.

Istanbulas, Turkija. — 
Gautais daviniais iš Bulga
rijos remiantis, toje šalyje 
gali Iškilt revoliucija, j ei So
vietai atsiims Brianską ir 
Charkovą. Žmonės baisiai 
įtūžę prieš karaliaus Bori
so valdžią, veikiančią išvien 
su naciais.

Maskva, Kremlius, Draugui Stalinui.
Rūsčiomis didžiojo tėvynės karo dienomis, kada ne- 

suardomais leniniškos staliniškos draugystės ryšiais 
susijungusios visos Tarybų Sąjungos tautos žūtbūtinai 
kovoja prieš vokiškuosius grobikus, lietuvių tauta įtem
pia visas savo jėgas, kad iki galo atliktų savo pareigą 
broliškajai tarybinių tautų šeimai ir padarytų viską 
kuo greičiau išvalyti gimtajai žemei nuo vokiškųjų 
grobuonių. *

Iš Lietuvos evakuotieji darbo žmonės, užnugaryje 
dirbą fabrikuose, kolektyviniuose ir tarybiniuose ūkiuo
se, lietuviai kovotojai ir vadai eilėse šauniosios Raudo
nosios Armijos, smogiančios vokiškiesiems grobikams 
vieną smūgį po kito, geriausieji lietuvių tautos sūnūs 
partizanų eilėse ir antifašistiniam pogrindy — visa ko
vojanti prieš okupantus lietuvių tauta nesigaili savo 
jėgų vokiškosioms gaujoms sutriuškinti.

Lietuviškųjų tautinių Raudonosios Armijos dalinių 
kovotojai ir vadai, Lietuvos TSR evakuotieji piliečiai, 
įkvėpti garbingų Raudonosios Armijos laimėjimų, pa
siektų Jums, drauge Staline, vadovaujant, surinko iš 
savų lėšų 1.025.000 rublių “Tarybų Lietuvos” lėktuvų 
eskadrilei pastatyti. Lėšos renkamos toliau.

Šios kuklios lėšos surinktos tik nedidelės lietuvių 
tautos dalies. Mūsų broliai, kenčią vokiškųjų okupantų 
jungą, negali dalyvauti lėšų rinkime, bet jie savo pa
galbos įnašą Raudonajai Armijai įmokės triuškinančių 
smūgių švinu ir ugnimi į hitlerinių gaujų užnugarį.

Tegul stalininiai sakalai raudonžvaigždžių “Tarybų 
Lietuvos” lėktuvų eskadrilėje be pasigailėjimo daužys 
vokiškuosius plėšikus, nešdami išvadavimą mūsų bro
liams, su pasiaukojimu kovojantiems prieš hitlerinį 
jungą.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas

J. PALECKIS
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 

Pirmininkas M. GEDVILAS 
Lietuvos KP (b) CK Sekretorius

A. SNIEČKUS
Lietuviškojo Tautinio DVRA Junginio Vadas 

Generolas Majoras ŽEMAITIS 
Politiniams Reikalams Vado Pavaduotojas 

Brigados Komisaras MACIJAUSKAS

Stalinas Dėkoja Lietuviams
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 

Pirmininkui DRAUGUI PALECKIUI
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Pirminin

kui DRAUGUI GEDVILUI
Lietuvos KP(b) CK Sekretoriui DRG. SNIEČKUI
Lietuviškojo Tautinio DVRA Junginio Vadui

Generolui Majorui DRAUGUI ŽEMAIČIUI
Politiniams Reikalams Vado Pavaduotojui Brigados 

Komisarui DRAUGUI MACIJAUSKUI
Prašau perduoti lietuviškųjų tautinių Raudonosios 

Armijos dalinių kovotojams, vadams ir Lietuvos Tary
bų Socialistinės RespubĖkos piliečiams, surinkusiems 
1.025.000 rublių “Tarybos Lietuvos” lėktuvų eskadrilės 
statybai, — mano brolišką sveikinimą ir Raudonosios 
Armijos padėką. J. STALINAS. v
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I ŽMONĖSE MAKSIM GORKI

(Tąsa)
Juozapas palietė ranka mano koją, 

tęsdamas: ’
— Knygas ir visokius veikalus reikia 

suprasti! Taip sau niekas nieko nedaro. 
Ir knygas ne taip sau rašo, — o galvoms 
drumsti. Viskas daroma su protu, be 
proto — nei kirviu skinti, nei vyžas pin
ti....

Kalbėjo jis ilgai, tai atguldamas, tai 
vėl pašokdamas, tyloj ir tamsoj tyliai 
švaistydamas savo sklandžius priežo
džius.

— Sakoma: ponai prasčiokams svetimi 
žmonės. Ir tas — netiesa. Mes — taipgi 
iš ponų, iš jų pačių, tiktai—iš pačių apa
čių; žinoma, ponas mokosi iš knygų, o aš 
—iš špygų, be to, pono užpakalio kas be 
baltumas — čia ir visas skirtumas. Ne-e, 
vaikai, reikia pradėti kitaip gyventi, vi
sokius veikalus reikia mesti šalin! Tegul 
kiekvienas pasiklaus savęs: aš — kas? 
Žmogus. O jis kas? Vėl žmogus. Kas gi 
išeina: argi Dievas iš jo daugiau reika
lautų, kaip iš manęs? Ne-e, mes abu 
prieš Dievą lygūs....

Pagaliau, apyaušry, kai jau užgeso 
žvaigždės, Juozapas pasakė man:

— Matai, kaip aš sugebu sugalvoti? 
Prikalbėjau, ko ir nemaniau niekuomet! 
Jūs, vaikai, netikėkit manim, aš labiau 
iš nemigo, kaip rimtai. Guli-guli, ir gal
voji kokius niekus: anuo metu, šituo 
laiku tupėjo varna ant tvoros, nuo tvo
ros—ant šakos, miškais—laukais, Die
vas ją nubaudė: ėmė — paspringo, nu- 
dvėsė ir kažkur dingo! Kokia čia pras
mė? Nėra jokios prasmės.... Na—miki- 
me: tuoj reiks ir keltis...

XVIII.
Kaip pirma pečkurys Jokūbas,—Juo

zapas išaugo mano akyse ir užustojo ki
tus žmones. Jis buvo artimas pečkuriui, 
bet tuo pačiu metu buvo panašus ir į 
senelį, Petrą Vasiljevą, Smurą ir, pri
mindamas man tuos žmones, kurie stip
riai buvo įsmegę mano galvoje, jis taip
gi paliko ryškią žymę. Matėsi, kad jo 
mintys buvo dvejopos: dieną, prie dar
bo, žmonėse, jo mintys paprastos, daug 
aiškesnės už tas, kurios kildavo poilsio 
metu, vakarais, kai jis su manim eidavo 
miestan pas savo kūmą, ir naktimis, kai 
jis negalėdavo užmigti. Jo naktinės min
tys buvo ypatingos, daugiašalės, kaip ži
binto ugnis. Jos ryškiai šviečia, bet kur 
jų tikrasis veidas, kuri vienos ar kitos 
minties pusė Juozapui artimesnė ir 
brangesnė?

Man matydavosi, kad jis daug protin
gesnis už visus žmones, kuriuos tik kada 
nors man teko sutikti, aš vaikščiodavau 
aplink jį taipo pat nusiteikęs, kaip pir
miau vaikščiodavau apie pečkurį Jokū
bą, — rūpi perprasti, pažinti žmogų, o 
jis — slidus, šmaikštus ir —nepagauna
mas. Kame paslėpta jo tiesa? Kuomet 
juo galima tikėti ir kuomet—ne?

Aš atsimenu, kaip jis man pasakė:
— Pats pasiieškok, kame aš paslėp

tas!
Aš pakibintas, mano savimeilė palies

ta, dar daugiau — aš būtinai turiu sepį 
pažinti ir perprasti.

Kad r ir nepagaunamas, bet jis—tvir
tas. Tarytum, jeigu jis gyventų dar bent 
šimtą metų, vis tiek pasiliktų toks pat 
tarp daugelio nuostabiai nepastovių 
žmonių. Petras Vasiljevas taipgi buvo 
pastovus, bet tas jo pastovumas nebuvo 
man malonus; Juozapo pastovumas —ki
toniškas, daug malonesnis.

Žmonių nepastovumas labai krinta 
akysna, jų šokinėjimas iš vienos padė
ties kiton daro nemalonų įspūdį; ir aš 
jau buvau benustojąs stebėjęsis žmonių 
daromais šuoliais, buvau benustojąs do
mėjęsis žmonėmis ir mylėjęs juos.

Kartą, pradžioj liepos, prie tos vietos, 
kur mes dirbome, kulverčiais atitrenkė 
suklerusi karieta; barzdotas vežėjas bu
vo girtas, be kepurės, perskelta lūpa; ka
rietoje sėdėjo atsilošęs girtutėlis Griga
lius šišlinas, jį laikė už rankos drūta, 
raudonveidė mergina su šiaudine skry
bėlaite, papuošta raudonu kaspinu ir 
stiklinėmis vyšniomis; kitoj rankoj ji 
laikė skėtį, ir buvo įsispyrusi basnyčia 
kaliošuos. Mojuodama skėčiu, sverdu- 
liuodama, ji kvatojosi ir rėkavo:

— Tai, velniai! Mugė neatidaryta, nė
ra mugės, o jie mane į mugę!

Grigalius, susivėlęs, susikrimtęs, išli
po iš karietos, atsisėdo ant žemės ir, su 
ašaromis verkdamas, mums paskelbė:

— Ant kelių klupau — labai jau nusi
dėjau! Pamaniau ir nusidėjau! Jefimas 
sako: Grigaliau! Grigaliau — sako... Jis 

teisingai kalba, o jūs — man dovanokit! 
Aš visus jus galiu pamylėti. Jis teisin
gai kalba: vieną kartą gyvename... dau
giau vieno karto — negalima...

Mergina, plyšdama juokais, trepsėjo 
kojomis, jai nuo kojų smuko kaliošai, o 
vežėjas nekantriai rėkė:

— Važiuojame toliau! Mat, — arklys 
nestovi!

Arklys, sena, nuvaryta kumelė, visa 
putota, stovėjo kaip sušalusi; dėlei viso 
to buvo be galo juokinga. Grigaliaus 
darbininkai kvatojosi, žiūrėdami į jį, 
jo puošnią damą ir padūkūsį vežėją.

Nesijuokė vienas Tomas, jis stovėjo 
krautuvės duryse šalia manęs ir mur
mėjo:

— Nutrūko, kiaulė.... O namie — pati, 
gra-aži boba!

Vežėjas vis rūpino važiuoti, mergina 
išlipo iš karietos, pakėlė Grigalių ir, pa- 
siguldžiusi jį prie savo kojų, sumojavo 
skėčiu ir suriko:

— Važiuojam!
Tyčiodamies savo šeimininku, pavy

dėdami jam, žmonės ėmėsi darbo, Tomo 
sudrausti ir paraginti; matyt, Tomui 
buvo nemalonu matyti Grigalių juokin
gą.

— Vadinasi—šeimininkas! — murmė
jo jis. — Mėnesio nebeliko dirbti, so- 
džiun važiuosim... Nebeiškentė....

Man buvo gaila Grigaliaus ir pikta,— 
šita mergina su vyšniomis taip netiko 
šalia jo.

Aš dažnai pamanydavau: kodėl Gri
galius šišlinas—šeimininkas, o Tomas 
Tučkovas — darbininkas.

(Bus daugiau)

Sicilijos mieste Camiso žmones pasitinka amerikiečius. Jie džiaugiasi ir sveikina 
išlaisvintojus.

MASS. LIETUVIU DIDYSIS PIKNIKAS 
LAISVES NAUDAI

šiemet Laisves piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 15. d., 
Bostono priemiestyj Roslindale, 
Granville Parke.

Visiems važiuojantiems per 
Bostoną reikia imti subway 
trainą iki Forest Hills. Iš Fo
rest Hills, nulipus žemyn, im
kit street car su užrašu: Ded
ham Line ir važiuokit iki 
Beech gatves. Čia išlipę eikit 
Beech gatve į kalniuką, 3 mi
nutes paėję rasite Granville 
Parką.

Iš Bostono, Cambridge, So
merville ir Brighton, kainuoja 
10c atvažiavimas ir galima pik
niką pasiekti į pusę valandos. 
Subway ir street cars eina kas 
penkios minutės.

Nuo Providence ir iš Nor
wood© reikia važiuoti Norwoo- 
do busu iki Dedham Line. Nuo 
Dedham Line paimkit street 
car į Bostoną ir važiuokit į 
Roslindale iki Beech street, čia 
išlipę eikit Beech street iki 
parko.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų. Programa — 3-čią vai. 
po pietų.

Kalbėtojai: William P. Bur-

kinshaw —, Deputy Adminis
trator of War Savings Staff, 
Roy Mizara, Laisvės redakto
rius. Taipgi dalyvaus du šio 
karo karžygiai — Coast Guard 
Chief Boatswains Mate, Lloyd 
Morris (pirmas vyras iš Coast 
Guard aplaikė Purple’Heart).

Coxwain George Hoboush, 
kuris išgelbėjo šimtų amerikie
čių gyvybes, darant įsiveržimą 
į Afriką.

Muzikos dainių programą 
pildys:

George Stevens Orchestra, 
Latvių Choras iš Bostono, va
dovaus Edward J. Sugar, Nor- 
woodo Vyrų Grupė, vadovystėj 
William Petrick dainuos naujas 
dainas, Montello Liuosybės 
Choras, vadovybėje George 
Stevens ir Edwardas Kairis 
accordion solo.

George Stevens Orkestrą 
grieš šokiams. Prie įžangos ti- 
kieto bus duodamos dovanos: 
1. War Bond $25; 2. War Bond 
$25. 3. $10 War Stampom; 4; 
$5 War Stampom.

Jaunimas, vaikai ir suaugę, 
visi turėsit smagumo. Pribū- 
kim . anksti! Komisija.

dieną, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, kaip 7:30 vai. 
vakare, prasidės Bingo loši
mas. Lošimas bus kas penkta
dienis kiekvieną savaitę. Įžan
ga 50 centų ir už tą patį ti- 
kietą gaus 20 “geimių.” Išloši
mui bus karo bonų pirkimo 
štampai. Likęs pelnas eis kliu
bo pašalpos ^kyriun ir kliu- 
biečių kareivių fondan. Kvie
čiame visus ir visas atsilanky
ti. Kliubietis.

Mellon Plains, Pa.
Marijona Praskevičienė su

rinko $5 dėl nupirkimo dviejų 
ambulansų, kurių reikalais 
rūpinasi Pittsburgh Lietuvių 
Komitetas. Pradžiai mažai, 
bet darbas varomas pirmyn. 
Mes, motėi*ys, atjaučiame savo 
sūnus, kurie kariauja už mū
sų visų laisvę ir ateiname 
jiems su reikalinga pagalba, 
kad tik greičiau tas prakeik
tas hitlerizmas būtų sunaikin
tas.

Hartford, Conn.
Žinutės iš Mūsų Kolonijos
Liepos 25 dieną lietuvių, pa

rapijos svetainėje buvo nepa
prastas parengimas įteikimui 
nuo Hartfordo lietuvių ambu- 
lanso Raudonajam Kryžiui. 
Ant vežimo šono užrašyta: 
Donated by the Lithuanian 
Group of the American Red 
Cross of Hartford. Šis veži
mas naudojamas surinkimui 
aukojamo kraujo, kuris eina 
gydymui sužeistų kareivių.

Šiame prakilniame darbe 
pasižymėjo Hartfordo lietu
viai, o daugiausiai pasidarbavo 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, neš'zjiš prisidėjo su 
didžiausia auka ir iš pavie
nių žmonių, tai panelė Ma
ch uška. Pirmininkavo Lietuvių 
Raud. Kryžiaus Skyriaus pir
mininkė Valerija Kaunietytė.

Nuo lietuvių kalbėjo pralo
tas Jonas Ambutas, klebonas 
Kripas, Liet. Apierikos Piliečių 
Kliubo pirmininkas J. Pil
kauskas, advokatas F. Man- 
čiūnas ir W. Chase. Po pra
kalbų buvo renkamos aukos. 
Surinko apie $300. Po to kal
bėjo miesto majoras O’Connor 
ir Mr. George Algar, kuris

priėmė automobilių ir atidavė 
didelį lietuviams kreditą už 
pasidarbavimą.

’ Ant rytojaus visa iškilmė 
anglų laikraščiuose buvo pla
čiai ir įspūdingai aprašyta. Di
delė garbė toms draugijoms ir 
pavieniams asmenims, kurie 
prisidėjo prie atlikimo šio dar
bo. Tai nebuvo lengvas dar
bas, bet su gerais norais jis 
atliktas gana greitai. Dirbo 
visi nūoširdžiai, kaip lietuviai 
katalikai, taip ir laisvamaniai, 
nes visi suprato bendrą rei
kalą. Tas pageidaujama ir at
eityje, kad visi galėtume at
likti ir kitus darbus perga
lingam karui ant barbariško 
hitlerizmo.

Tiesa, yra motinų, kurios 
sako: “Kaip Dievas duos, taip 
ir bus.” Bet ant Dievo valios 
negalima visus reikalus palik
ti. Mūsų prezidentas Roose- 
veltas tiki į Dievą, bet jis 
kviečia mus visomis jėgomis 
padėti sumušti hitlerizmą.

Aukavo sekamai: P. Mize- 
revičienė $1. Po 25 centus au
kavo: M. Praskevičienė, J. 
Praškevičius, G. Smeltz, E. 
Urbanavičienė, A. Praskevi- 
čiūtė, H. Mazak, H. Kucara, 
M. Wallace, J. Cristol, H. Gro- 
bovski, C. Novak ir 25 centus 
smulkiais. Visiem aukavusiem 
tariu širdingai ačiū!

M. Svetakienė.

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

.Rugpjūčio 15 dieną, po pie
tų, Laisvės Choro svetainėje 
pažangios draugijos rengia 
pramogą, nuo kurios pelnas 
■skiriamas pundelių pasiunti- 
Inui lietuviams, gyvenantiems 
giliau Sovietų Sąjungoj. Tai
gi, brangūs broliai ir sesutės, 
dalyvaukite parengime, kad 
galėtume kuo daugiau pagal
bos suteikt raudonarmiečiams, 
kovojantiems už mūsų visų 
laisvę. * .

Penktadienį, rugpjūčio 13

g J. GARŠVA I
8 Graborius-Undertaker g
8 Laidotuvių Direktorius g
8 Išbalsamuoja ir laidoja ant 8
8 visokių kapinių 8
S Veltui šermenine §
8 (KOPLYČIA) 8
8 Parsamdo automobilius ir ka- 8
8 rietas veselijom, krikštynom 8
8 ir kitkam. o
g 231 Bedford Avenue g
8 BROOKLYN 8
8 Telephone: EVergreen 8-9770 8

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų,
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletelių ............................................................ .............................. $2.19
Už 250 tabletelių .......................................................................................... $4.95
Už 500 tabletelių .........  ..... -....................... ......... ......... $8.80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite
arba kreipkitės asmeniškai.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas jvyks 

rugpjūčio 13 d., 7:30 v. v. Liet, sa
lėje, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti taipgi atsives
kite ir naujų narių. Yra svarbių 
reikalų aptarti. — H. Žukienė, sekr.

(188-19Č)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas jvyks 

15 d. rugpjūčio, sekmadienį, 2 vai. 
dieną, 407 Lafayette St. Malonėkite 
dalyvauti. — A. Jocis, rašt. ' 

(189-191)

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 16 d., 7:30 v. v. jvyks 

išleistuvių pare, ruošiama dėl Anta- 
ho Jankūno, Jr. Jis išeina tarnauti 
Dėdės Šamo laivyne. Parė jvyks L. 
T. Name, kampas N. Main St. ir 
Vine St. Kviečiame visus jo gimines 
ir draugus dalyvauti. — Rengimo 
Komitetas. (189-191)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas jvyks 

15 d. rugpjūčio, 2 vai. dieną. Pas 
dd. Praleikius, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi bus 
nominacijos ALDLD Centro virši
ninkų. — P. Šlekaitis. (189-191)

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

I
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS Į
Telefonas: Hūmboldt 2-7964 ||

I 530 Summer AvenueB I
Arti Chester Avenue

| NEWARK, N. J. |
I -------- I
| VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
B Nėra valandų sekmadieniais. S
BilIUIIIIIIIUIIfflllUIlllhlllllllllllB

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

> Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

■ ■ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

® * £ £ £ £#*★★***★ * * .•£ £ £ I

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

kad visados bus patenkinti.

•LINKSMA PARž KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

Pakilo Laisvės Kaina
Visko braęgejimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisves kainą. Su pirma diena liepos (July 1st), 
Laisvės kaina yra sekama:

Jungtinėse Valstijose

METAMS $6.50, PUSEI METŲ $3.50
Brooklyne, kur dedama stampos

METAMS $7.00, PUSEI METŲ $3.75 '
Kanadoje ir Pietų Amerikoje: • j 

L $7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ J
Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 

po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 
kainų.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, (6), N. Y.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Penktas Puslapis

Liza Čaikina .
*

N. Michailovas.
(Pabaiga)

Liza atsisveikino su vy
rukais ir ėjo toliau. Taip ji 
atlankė penkioliką kaimų. 
Ir visur draugo Stalino žo
džiai kėlė naują kovos dva
sią: dažniau sprogo fašisti
niai transportai, išnykdavo 
ištisi kilometrai telefono 
vielų, po nakvynių, nepai
sant sustiprintos apsaugos, 
atsisakydavo veikti maši
nos.

Lapkričio 22 dieną Liza 
įvykdė susirinkimą Žukov- 
kos sodžiuje ir iš čia vyko 
į vienkiemį Krasnoje Poka- 
tišče, pas seną savo drau
gę Marusią Kuporovą.

Į vienkiemį Liza atėjo 
vakarop. Ir tuo metu, kai 
tik ji žengė į namus, Timo- 
fiejus Kolosovas, buvęs 
buožė, neapsirengęs, nubė
go į vokiečių štabą.

— Atėjo, — sušnibždėjo 
jis, lyg vagis.

Mašina su esesininkais 
leidosi į Krasnoje Pokatiš- 
če. Nesibelsdami įsiveržė į 
namus.

— Kur duktė? — nuo 
slenksčio sušuko karininkas 
senutei Kuporovai.

Motina išskėtė rankas, 
nustebusi žiūrėdama į ka
reivius. Supyško šūvis. Mo
teris krito, apsiliedama 
krauju.

Sukliko ir puolė budelį 
dvylikos metų Kolia. Vėl 
šūvis — ir vaikas krito ša
lia motinos.

— Šunys prakeikti, ką 
darote? — sušuko neištvė

rusi Marusia ir spiovė ka
rininkui į veidą.

Jis linktelėjo galva. Mer
gaitę sučiupo, išvedė į kie
mą.

III.
Lizą vienmarškinę ir basą 

išvarė į Peną. Kai tik pa
judėjo, suliepsnojo Kuporo- 
vų namai.

Sunku, visas kraujas ver
da. Bet ką padarys begink
lė ginkluotai gaujai?

Tamsu, kelio nematyti. 
Kai koja stoja ant aštrių 
akmenų, visą kūną gelia 
nepakeliamas s k a u s mas. 
Stingsta rankos, burnoje iš
džiūvo.

Liza ėjo tylėdama. Atėjo 
į štabą.

— Tu partizanė?
Tyla.
— Stalino jaunimas?
Tyla.
Kareiviai muša rykštėmis 

per kojas, rankas, nugarą.
Tyla .
— Kur tavo draugai? 

Kas tave pasiuntė?
— Mirtis jums, prakeik

tieji! — tarė Liza ir spio
vė karininkui į veidą.

Lizą nuvedė prie šulinio 
sušaudyti.

Vėl kankinimai, mušimai, 
ir atsakymas į visą — ty
la.

— Ei, kas pažįsta šią 
mergiotę? Ar tik ne ji va
das? — kreipėsi vokiečių 
karininkas į moteris.

Visos tylėjo.
— Sakyk, kur yra parti

zanų būrys — liksi gyva,—

vėl pasiūlė karininkas.
Liza atsakė žvilgsniu, 

kupinu karštos neapykan
tos.

— Gali būti, tu ne parti
zanė?

Iš minios išėjo moteris. 
Tai buvo Ariška Kruglova, 
kaip visuomet, girta.

Ariška priėjo prie Lizos.
— Tai ir yra partizanė, 

pirmoji komjaunuolė.
Karininkas sukomanda

vo.
— Aš pasiruošusi. Šauki

te, budeliai! — sušuko Li
za. Suaidėjo šūviai. Karei
viai šovė viršum mergaitės 
galvos.

— Mirtis vokiškiems oku
pantams! — silšiiko mer
gaitė.

Šūviai. Liza sumojo ran
ka.

— Aš žūstu už pergalę, 
už mūsų partiją, už Stali
ną!

Vėl šūviai. Liza krito ant 
šviežio sniego, nudažydama 
jį savo krauju. Vėl pakilo.

— Už tėvynę, už liaudį!— 
ištarė silpnėjančiu balsu.

Apie Lizos žuvimą būrys 
sužinojo tą pačią dieną. 
Miško žeminėje buvo pasi
rašytas sprendimas buožei 
Kolosovui, jo sūnui, Aviš
kai Kruglovai.

Naktį visas būrys leidosi 
į kelionę.

Prieš auštant įvairiose 
rajono vietose suliepsnojo 
vienuolika kaimų, kuriuose 
buvo apsistoję fašistai. 
Jauni partizanai, kuriems 
vadovavo draugai K. ir Sa
ša B., nuvyko į Kolosovų 
namus, atvedė juos į mišką 
ir sušaudė.

Praėjo keletas dienų.

Vieną tamsią žiemos naktį 
prie Kruglovų namų priė
jo keletas žmonių. Vieiias 
jų tyliai pabeldė į langą.

— Kas ten?
— Savi.
Kruglova įsileido atėju

sius, bet, pažvelgusi į juos, 
išblyško, apmirė.

— Mielieji mano, balan
dėliai, nežudykite! Dėl savo 
kvailumo išsiplepėjau. Am
žinai rankas kojas bučiuo
siu, viską jums pasakysiu 
apie vokiečius, tik gyvybės 
neatimkite,— vapaliojo iš
davikė, šliauždama prie 
partizanų kojų.

—’ Išeik!
Išdavikė mėgino sušukti. 

Jai užrišo gerklę, išvedė į 
kaimyninę sporto aikštelę. 
Iš ryto čia tebuvo šnipės 
lavonas.

Septynioliką dienų parti
zanai veltui mėgino paimti 
Lizos kūną. Vokiečiai, iš
gąsdinti gaisrų, Kolosovų 
bei Kruglovos nužudymo, 
sustiprino apsaugą, padidi
no baudžiamuosius būrius, 
negailestingai naikino' gy
ventojus. Ir vis dėlto sep
tynioliktąją dieną Lizos kū
nas dingo.

Drąsios mergaitės kūną 
partizanai nunešė į mišką 
ir palaidojo, kariškai pa
gerbdami. Pasakojimai a- 
pie Lizą sklido iš namų į 
namus. Iš sodžių, iš kaimų 
į Lizos nužudymo vietą ėjo 
moterys, kurios niekada jos 
netgi nebuvo mačiusios, — 
ėjo, kad paskutinį kartą pa
gerbtų liaudies didvyrę, ėjo 
nusilenkti jai, ėjo pabu
čiuoti žemės, kurią ji ap
taškė savb krauju.

Raudonoji Armija išmu

šė priešus iš Peno rajono. 
Raudonosios Armijos ka
riai veja juos į vakarus.

Praeina kariai, nuima 
kepures prie liaudies didvy
rės kapo, sustoja ir prisie
kia kovoti ir laimėti.

Praeis metai, piktžolėmis 
apžels išdavikų kaįjai, išpu
stys vėjai vokiškosios gro
bikų armijos kareivių kau
lus. Vėl pražydės mūsų ta
rybinė žemė, tarybiniai 
žmonės vėl sugrįš į namus, 
vėl ateis laimingas gyveni
mas, taika ir ramybė. Ir 
visoje mūsų žemėje su gilia 
meile ir didžia pagarba buš 
minimas didvyriškos kom
jaunuolės Elizavetos Iva
novuos Čaikihos gyvenimas 
ir mirtis. Kaip neblanksta 
saulė, taip niekuomet nenu
blanks tikrosios tarybinės 
liaudies dukters garbė.

Verte J. Mickevičius.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

F.REIKALINGI VYRAI“
blDELfc, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 

| MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 
TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ

Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybės
PROGA PAKILIMUI

KAFETERIJA DIRBTUVĖJE 
VELTUI DARBO PARtPINIMAS 

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

(Išskiriant šeštadienius) .

LOFT
CANDY CORPORATION

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

VERNON BLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVES DURŲ
(190) t         t•• a•(««• t«*»*•• t«•«•••«•«tttatx*******1..... ..................................

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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Wilmerding, Pa.

Bostono Apylinkei!
Visai arti mūšy apylinkės didžioji iškilme

Dienraščio Laisves
PIKNIKAS

RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS

Įvyks Sekmadienį, Rugp. 15 August
—1943—

Granville Park,, Rošlindale, Mass.
Bus piiiki dainų programa ir įspūdinga prakalba iš vėliausių pasaulinių įvykių.

Pikniko pradžia 1. P. M. — Programa prasidės 3 P. M. 
ĮŽANGA 25c ĮSKAITANT TAKSUS ’

Graži Dainy ir Instrument^ Muzikali Programa
NorwOtidb Vyrų Griijpč

vadovybėje William Petrikos
GEORGĖ STEVENS ORCHESTRA 

So. Bostono Bevardis Kvartetas

Montello Liuosybes ChOtas
vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Chorasv
vadovybėje Edward J. Sugar

Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
1- ttia dovana $25 War Bohd 3-čia dovana $10 War Startips
2- ra dovana $25 War Bohd 4-ta dovana $5 War Stamps

Laimėtojas gaus tik vjįeną dovaną

ROJUS MlZARA, LAISVES RED. SAKYS PRAKALBĄ
taipgi bus Valdžios kalbėtojas dėL pirkimo karinių BONŲ

KELRODIS Į PfkNlKĄ: Is Bostono važiuokite subvlray iki Forest Hills; Nuq Forest Hills važiuokite Ded
ham Line gatvekariu iki Beech Street. Eikite Beech Street iki Gi*an^iii6 Park. (Ifria 3 minutes vdikŠčioii nUo

KELRODIS Į PfkNlKĄ: Is Bostono važiuokite subway iki Forest Hills;

LDS 37 kuopos susirinkime 
išklausyta įvairūs raportai. Jtį 
tarpe buvo raportas iš aukų 
rinkėjų ambulanšų nupirkimui. 
Diskusijose išsireikšta, kad 
Pittsburgho draugai turėtų 
daugiau padirbėti ir nelaukti 
paskutinių dienų. Turi dideles 
draugijas, tai reikėtų iškelti 
susirinkimuose klausimą, kad 
draugijos iš iždų paaukotų 
taip svarbiam reikalui.

Mes, Wilmerdingo lietuvių 
maža kolonija, mes negalime 
prisilyginti prie Pittsburgho. 
Mes savo pareigą atliekame, 
bet to neužtenka. Mes nutarė
me tam reikalui iš draugijos 
aukoti. $100. Mes nutarėme 
tani reikalui vakarienę sureng
ti rugsėjo 5 dieną.

Vakarienė bus kaip 6 vai. 
vakare. Užprašome ir Pitts
burgho draugus ir drauges at
silankyti.

Buvo perskaitytas laiškas 
iš pundelių komiteto. Laiškas 
vienbalsiai priimtas. Mes pil
nai suprantame tą reikalą ir 
vargus lietuvių, pasitraukusių 
iš skvo gimtinės. Tam reika
lui paaukavome iš kasos $25.

Perskaitytas Laisvės atsi
šaukimas, kad jai padėtume 
apsiginti nuo skundėjų. Mes, 
Wilmerdingo lietuviai pareiš
kiame, kad savo dienraščio 
rieaplėfeime, nepaliksime bė
doj. Laisvė ir Vilnis, tai ge
riausi lietuvių laikraščiai, ku
rie mobilizuoja lietuvių mases 
karo laimėjimui ir hitlerizmo 
sumušimui. Už tai priešai ir 
siekia mūsų spaudą sunaikin
ti. Bet jiems tas nepavyks.. 
Mes iš1 kuopos iždo aukojame 
Laisvės apgynimui $5 ir na
riai dar ant blankos suauko
jo $7.

TURTLE CREEK, PA.
Draugas K. Leonavičius, 

nors senyvas žmogus, bet vei
kime, tai dar nepasiduoda ir 
jauniems dratigams. Kada tik 
kur draugija paprašė Leona
vičių, atlikti bent kurį darbą, 
tai jis jį atliko pilniausiai. At
liko, ir dar kitus ragino dirb
ti.

štai, jam buvo paduota blan
ką ririkimiii aukų anibūlansų 
riupirkimiii, vieno Amerikos 
Raudohajarii Kryžiui, kito Lie
tuvių pulkams Raudonošioš 
Arhiijos eilėse. Jis htsakė, kad 
nors jam slinku vaikščioti, bėt 
tokiaiii reikalui jis pasidar
buos, ir surinko $12. Ačiii 
draugui už tokį pasidarbavi- 
miį.

Aukavo sėkarti&i: K. Leoną-* 
vislūs $8': .

bd $l: B. t)atigircia, d. 
Arendos; O. Cook, C. Nortoii, 
C. Levine, B. Levine, . Andy 
CbT^ai, Š. Steck ir K. Lbona- 
vičįuš. . ; ,

AČiu višiėmš aukavusiems.
F. Vilkriš.

\ A*, M - Z ♦ * .u ■’ į •> V . . -Ą

Jei pirksi bonus įritinu ir 
*•'♦•••• ų r» į, ...» - į-.vi,viso pasaulio žmonėms ryto

jus btiš šviesus

AERO 200 MOKINIŲ

MERGINOS--MOTERYS 
18-35 . 

Dabar Priimamos Aplikacijos 
PER

Midtown Manhattan ManuTacturer
DEL

Radio Dalių Suvirinimo 
Machine Shop Mokinių 
Kohdenserių Tiesylojos 
Gera. Alga Mokinantis

Autothaiiškas Pakėlimas 
per 30 Dienų

Asmenys, dabar dirbanti karinius darbus, 
nebus iiriimami be darbdavio raštu pareiš

kimo apie jų atliekamumų

Hammarlund M f g. Co.
408 9ih Ave., (Kanip. 83rd St.), N. Y.

(189)

VYRAI
Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70c 
j valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuo 50 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

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

stotis, 8th Avė. linija.
(192)

ŠVAR1NT0J0S
Moterys Class A Ofisų 

Bildinge
$21.96 už 36 valandų 

į savaitę 
Naktinis Darbas

Puikios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės 9:30 A. M. 

Iki 4 P. M.
Nuo Pirmadienio, įimant 

Penktadienį 
Personnel Office

50 Rockefeller Plaza 
’ (190)

MAŠINISTAI 
MAŠINŠAP1J 

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.

KIELEY & MUELLER, INC.
2013—43id St.. NORTH BERGEN, N, J. 

PENNSYLVANIA 6-1898 — UNION 3-2838 
(189)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike 

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

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

(190)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VĄLAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
mrs. Wagner, .victoKia .ho
tel, 7TH AVE.ĮĘ, 51ST STREET,

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
..............    (X) 

KAMBARIŲ TVARKYTdjbS 
Neteikia patyrimo; turi būti šuvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York Citv
(X)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA VYRŲ-MOTĖRŲ 
OPERATORIŲ IR RĄNKINIŲ SIUVĖJŲ 
PRIĘ DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS.ApsiGy^iNjo .Pramonėje., ęreipkites 

DADOŪRIAN EXPORT
CORP.

25 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y.
(194)

Hitifei-iš Dar Vis Tikjs į 
Perg’alę

Bei’hė. — Tūli nacių va
dai tJaskėįbe Paryžiuje, kad 
fubjeris Hitleris dar vis ti
kįs į vokiečių pergalę. Tik 
tiė vadai nėpJsako, kiek 
dūug sykių Hitleris yra Vo
kietijos žmones apgavęs, 
skelbdunias, būk jis jau su
naikinęs Raudoniją Armi-

Palaimiūti ubagai dvasio
je!

Talkininkų , Vyriausias 
Štabas, Pietų Pacifike. — 
Amerikiečiai kariai apsupo 
paskutinius japonus, esan
čius New Georgia saloje; 
menaina, kad greit japonai 
bus sunaikinti arba tdreš 
pasiduoti.

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.

(Greenpoint Ave.Į
(189)

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

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Class A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADINĖ ALGA $33 UŽ 
44 VALANDŲ Į SĄVAITŲ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9:30 A. M. 
Iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

(190) ■

S
I

NAKTINIAI VALYTOJAI 
GERA ALGA.

Kreipkitės į Timekeeper
HOTEL BARBIZOrt, 140 E. 63RD ST., N.Y.

(191)

viĖsĖūčio t 
Karidorių Pa tarnauto j ai 
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M.

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

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

NETELEFONUOKITE.
... .. . (X)

POPIEklNfes SULirtkSTOMOS D&žfiS
Reikia hrigditwood Machine Operatorių

• Strippers, Patyrusių
Nuolatinis darbas; gera alga tinkamam žmo

gui. Tuojau. Saukite SPring 7-2057 
SHUTTLEWORTH CARTON CO.

474 W. Broadway
(190)

VYRAi VIDAUS RUOŠAI 
SIENŲ MAZGOTOJAI

Nuolatiniam darbui East Side residencijinia- 
me viešbutyje. Kreipkitės J Housekeeper’* 
Ofisų, 125 East 50th St. •

'• (190)



Seifas Puslapis LaisVe, Lithuanian Daily News Ketvirtadienis, Rugp. 12, 1948

Brooklynietis Karys 
Užmušęs Merginą

Statybos Inžinierius 
Džiaugiasi Norman

die Iškėlimu

MĖSA TURĖTŲ BŪTI IŠ PAT PRADŽIŲ Dalyvaukite Savo LLD
PADALINAMA

Majoras LaGuardia, kuris 
yra dėjęs ir toliau deda daug 
pastangų, kad miestas būtų 
p a k a n k a m ai aprūpinamas 
maistu, kad juodasis turgus 
būtų suvaldytas, į ateinančius 
raportus, kad miestan vėl ma
žiau atvežta mėsos, pareiškė:

“Aš visuomet sakiau ir sa
kau, kad turi būti galutinai nu
statyta kiekiai atitinkamoms 
sritims pagal skaičių gyvento
jų ir reikalą.” Majoras sako, 
jog nebūtų atvežimų po per-

šalininkai teisėjai išteisina ar
ba, tarsi pašaipai, menkai 
baudžia prasikaltėlius.

Vartotojo pareiga yra koo
peruoti su vyriausybe savo pa
ties gerovei — sudrausti plė
šikaujančius, neklausančius ra
portuoti kainų administracijai 
ir reikalauti veiklos, taipgi pa
rašyti ar pasiųsti delegaciją ir 
tiems teisėjams, kurie padeda 
kainų kėlimui ir juodajam 
turgui.

Kuopos Susirinkime 
Ketvirtadienį

Drau-Literatūros 
kuopos svarbus 
įvyks rugpjūčio

Karys Joseph MacAvoy, 24 
m., 7220 Third Ave., dabar 
randasi Harvard, Neb., orlai- 
vyno bazėj, pereitą antradie
nį įkaitintas užmušime 16 me
tų mergaitės Annos Milroy, 
kurios sudaužytas nuogas kū
nas buvo atrastas dirvoje per 
farmerį, išėjusį pjauti javų. 
Sakoma, MacAvoy prisipaži
nęs prie žmogžudystės.

eile bė-

praneši- 
ir kitais 
ir mūsų

Nors su pastatymu, išplau
kimų ant vandens ir sėkmingai 
atlikta kelione didžiojo laivo 
Normandie suplanuotojo dar
bas ir atsakomybė buvo baig
ta, tačiau, sakoma Vladimir 
Yourkevitch, Normandie su- 
planuotojas (designer), pa
skendimu labai rūpinosi ir iš
girdęs apie sėkmingą laivo ati- 
tiesinimą-atkėlimą iki 40 laips
nių pereitą antradienį, pareiš
kęs, jog jis jaučiasi taip, lyg
kad būtų senas draugas prisi- mažai ar perdaug, jeigu būtų 
kėlęs iš kapo.

Yourkevitch sako, j „ " 
gerai žinojęs iš pradžių, kad pristatoma, 
laivas galima atitiesti ir dė-l 
jęs pastangas įtikinti atitin
kamas įstaigas, jog reikia iš
kelti.

Iškėlimo ekspertai sako, kad 
laivas iškelta penkiais mėne
siais anksčiau numatyto laiko 
ir kad gale šios savaitės, jeigu 
kas nenumatomo neištiks, iš
kėlimo darbai būsią baigti ir 
pradėta pataisos.

Laivas dar bus pasviręs ant 
■§ono ilgai, kol išims daugybę 
cemento, supilto užlopymui 
skylių laivo šone.

nustatyta iš anksto
jog- jis i kyta, kiek kur turi

ir patvar- 
būti mėsos

mėsos po

Vartotojas.

Vyrai Pralenkė Moteris 
Davime Kraujo

rodo, kad vyrai 
davėjai pralenkė mo- 
Pirm to vis moterys 
davėjos pralenkdavo

pirmu kartu 3,-
2,320

kraujo
1,214

— 866

moterų, 
davė 1,- 
moterų. 
vyrai ir 
kartu ir

šiomis karštomis die-

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyn© skyriaus rekordai už lie
pos mėnesį 
kraujo 
teris. 
kraujo 
vyrus.

Kraujo priėmimo centre, 57 
Willoughby St., per mėnesį 
kraujo davė 
265 vyrai ir 
Antru kartu 
861 vyras ir 
Trečiu kartu
570 moterų. Ketvirtu 
toliau — 807 vyrai ir 427 mo
terys.

Viso nuo atidarymo šio cen
tro kovo 9-tą, 1942 m., čia 
turėta 125,504 aukotojai krau
jo.

Nedirbanti šapose asmenys 
prašomi kiek galint daryti su
tartis davimui kraujo vidur
dienį, kad prievakarį ir va
karus palikti dirbantiems die
nomis. Kraujo davė.fų' paran- 
kumui
nomis, centro kafeterijoj įtai
syta didžiulis oro reguliato
rius.

Norinti duoti kraujo, gali 
laiką susitarti telefonu: TRi- 
angle 5-8040. Susitarusieji, 
prašomi dėl menkų priežasčių 
neapleisti savo “deito,” nes ne
atėjus pasižadėjusiam kraujo 
davėjui veltui sutrukdoma lai
kas kelių žmonių — daktaro, 
slaugių, kraujo ištyrėjų ir pri
ėmėjų, registratorių ir įstaigos 
prižiūrėtojų.

Vaiką Pašovusį Berniuką 
Paleido

William Kelly, Jr., 14 m., 
83 Scribner Ave., New Brigh
ton, S. L, buvęs sulaikytas vai
kų prieglaudoj dėl pašovimo 
mirtinai 9 metų berniuko To
ny Bisogno, tapo paleistas. Iš
siaiškinta, kad vaikas nežino
jęs, jog tėvo reyolveris buvo 
su Šoviniais. Tačiau sulaikė 
kvotimui jo tėvą, pajūrio sar
gybinį. Revolveris buvęs kitas, 
ne tarnybinis ir revolveriui tu
rėti namie jis neturėjęs leidi
mo.

Parsiduoda ūkė, 100 akrų, su gerais 
budinkais, mašinerija ir galviją. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite savi
ninkui: Joe Rogers, R. D. 2, Ithaca, 
N. Y, (189-190)

Iš IDS Imos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

prekėmis. O ir 
miestan, vienoj 
gauti, kitur len- 
kad vienur sva-

Kaip dabar yra, 
daugiau statoma ten, kur bran
giau gali parduoti. Taip pat 
ir su kitomis 
po pristatymo 
vietoj sunkiau 
gviau, dėl to,
ras tos pat mėsos galima pirk
ti už 37 centus, kitur dešim
tuku reikalauja daugiau.

Vartotojai patys turėtų dau
giau kooperuoti su miesto vy
riausybe ir kainų adminis
tracija. Miesto vyriausybė nori 
padėtį sutvarkyti, nori graftą 
ir plėšikavimą iš maisto srities 
prašalinti. Bet nei vieni, nei 
kiti neturi tam tikslui gana 
paskyrų ir darbininkų, o ir 
tuose nuotikiuose, kur jų in
spektoriai suseka suktybę ir 
kaltininkus patraukia atsako
mybėn, tūli kainų kėlimo ir 
tuomi kenkimo karui laimėti

Susirinkimas įvyko ketvirta- 
5 d., Laisvės 
dalyvavo ne- 
du mėnesiai 
atostogų lai-

dienį, rugpjūčio 
svetainėje. Narių 
daug. Mat, tie 
pusėtinai šilti ir
kotarpis, tokiu būdu būna ne
skaitlingi susirinkimai 
la mažesnė.

ir veik-

priimtas 
vice-pir-

Ii

Paveikslai iš filmos “Bill 
Jack versus Adolph Hitler,” 
parodanti ir iškelianti dar
bininkų pastangas karui lai
mėti ir industrijos vedėjų ir 
darbo žmonių kooperaciją. 
Bill Jack savo kalbomis per 
garsiakalbį akstiną produk
ciją, o Ralph Heintz, inži
nerijos
planus. Kitos uolios darbo 
rankos savo taiklumu ir pa
skuba praveda tuos planus, 
gamina gyro-pilotus, orlai
viams trauklius ir kitus įran
kius, kurių vyriausybė rei
kalauja vis daugėjančiame 
skaičiuje.

Valdybos raportas 
be diskusijų. Kuopos 
mininko P. Grabausko nebuvo 
susirinkime, išvažiavęs atosto
gų. Pirmininkas A. Velička 
ragino narius darbuotis gavi
mui naujų narių.

LDS 1-mos kuopos susirin
kime apkalbėtas buvęs Laisvės 
redakciniam ir Krisluose pa
keltas klausimas ar reikalin
gas šaukti visų Amerikos lie
tuvių, kartu ir progresyvės 
srovės suvažiavimas. Kadangi 
tas klausimas bus diskusuoja- 
mas dienraščiuose Laisvėj ir 
Vilnyj, tai mūsų kuopos nariai 
nutarė tuo klausimu pasisaky
ti — užgyrė.

Simanas Vadvila . perstatė 
du naujus narius. B. Mičiulis 
prašė išpildyti -įstojimo į LDS 
aplikaciją, bus naujas kandi
datas kitam susirinkime. Lie
tuviams gera proga pasinau
doti LDS talka-vajumi už ga
vimą naujų narių. Per tą lai
kotarpį nauji nariai priima
mi be įstojimo mokesties į 
abudu skyrius, įstojantis gali 
sutaupyti pinigų ir turėti gar
bę priklausyti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime. Turtinga 
organizacija, visuomet jums 
užtikrinta pašalpa sergant, ir 
pomirtinė.

Kuopos Stovis
Ligonių 2. Eina prie susi- 

spendavimo 5. Draugūs reiktų 
išmokyti daboti patiems savo 
reikalus. Kam gi leistis susi- 
spenduoti. Ot, kur žmonės da
ro skriaudą patys sau nelaiku 
užsimokėdami, nes ištikus ne
laimei suspenduotas negauna 
pašalpos.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Lietuviu c 

gijos 1-mos 
susirinkimas 
12-tos vakaro 7:30 vai., 419
Lorimer St., Brooklyne. Jame 
bus nominuojamas Centro Ko
mitetas ir atliekama 
gamų kuopos, taipgi 
suomeninių reikalų.

Šiame susirinkime 
mą apie karo frontus 
svarbiais pasauliniais
krašto, taip pat lietuviškojo 
judėjimo reikalais padarys D. 
M. šolomskas, mūsų Draugijos 
centro sekretorius. O naujo 
visur yra labai daug, laikraš
čiai apie viską daug rašo, spė
lioja, bet, kaip atsimename, 
didžioji dalis amerikinės ir 
visa lietuviškoji spauda, apart 
pažangiosios spaudos, apsiri
ko didžiumos klausimų spėlio
jimu seniau. Tik mūsų pažan
gioji spauda ir mūsų organi
zacijų vadovybės turėjo aiškų 
ir teisingą pramatymą ir aiš
kinimą pasaulinių įvykių. Tad 
ir dabar mums svarbu išgirsti 
tą aiškinimą karo krypties ir 
kitais svarbiais dienos klausi
mais.

Mergina dirbusi pas farme- 
rius, netoli Sutton. Paskiausia 
ją matę gyvą šeštadienio va
karą, gazolino stotyje. Anot 
policijos, karys ją pasikvietęs 
pasivažinėti ir išsivežęs lau
kų keliu. Jai nepasiduodant jo 
užgaidoms, jis tvojęs jai gal
von su automobiliui užsukti 
raktu (crank) ir išmetęs ant 
dirvos. Sekmadienį dar buvęs 
nuvažiavęs pažiūrėti, ar jinai 
mirus.

FILMOS
“Mission to’ Moscow” ir 

RKO Teatruose
Paskubusioji amerikiečių fil

mą “Mission to Moscow” rug
pjūčio 11-tą pradedama rody
ti visuose Brooklyn© ir Queens 
RKO teatruose. Rodys per sa
vaitę laiko.

“Mission to Moscow” Centu
ry’s Kingsway Teatre

“Mission to Moscow,” War
ner Bros, gaminta, didžiausio 
pasisekimo turinti filmą, pa
ruošta, pagal buvusio ambasa
doriaus Sovietų Sąjungai, Jo
seph E. Davies geriausia par
sidavusią to vardo knygą, šiuo 
tarpu rodoma Century Kings
way Teatre.

Filmą parodo, kaip, ^akimis

tipiško amerikono ir jo šeimos, 
buvo pažinta didumas mūsų 
rusiškojo talkininko, kurio ar
mijos sulaikė nacių “blitzą.”

Walter Huston ir Ann Har
ding vaidina rolėse ambasa
doriaus ir Mrs. Davies, taipgi 
greta jų lošia daugelis kitų 
žymių aktorių su George To
bias, Gene Lockhart, Oscar 
Homolka ir Helmut Dantine 
vadovaujamose rolėse.

LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS) 
Rheingold Extra Dry Alus 

į Didelis pasirinkimas visokių ; 
> Vynų ir Degtines 
l Kasdien Turime
1 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
2 Savininkas

411 Grand St Brooklyn

genijus, patiekia •

a "11."1 '-'W1 erotams

Daugiau, Negu Dvigubos
Kainos už Ziperius

Kainų Administracija tyri
nėjo ziperių industrijos padė
tį rytinėse valstijose ir surado, 
kad iš apie $2,000,000 meti
nio ziperių biznio, mažiausia 
$1,300,000 surinkta virš lubi- 
nėmis kainomis. Įstaiga uždėjo 
fabrikantams drausmę.

yr t v'vv r v v T~y
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STRAWS
Summer Comfort

H Ml

Krautuvės ir Agentūros Visur

Į susirinkimą kviečiami ir ne 
nariai — įstoti į LLD, susi
pažinti su mūsų darbu.

Valdyba.

Sužinojus apie sūnaus nuoti- 
kį, Mrs. Mary Meers, apalpo. 
Atgaivinta, ji pasakojo, kad 
jos sūnus turėjęs įvairių bėdų, 
bet ji negalinti daleisti, kad 
jis būtų žmogžudys. Jis jai 
neseniai rašęs, kad jis buvęs 
kalėjime dėl sumušimo moters 
šokių salėje. Motinai aiškinosi 
esąs dėl to nekaltas, bet pra
šęs nesakyti jo žmonai apie 
tą nuotikį, nes žmonos gimi
nė, rašęs jis, “manęs neken
čia ir sužinoję, sakys: ‘ar 
nesakiau’.”

Matyt, žmonos giminės 
geriau pažino už motiną,
žmona Evelyn gyvena 529 
Fifth St., Brooklyne.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

aš

ai
Jo

Scena iš stebinančios apie 
mos “Black Sea Fighters, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Sevastopolio gynėjus fil- 
pradedančios trečia savaitę
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Gražus Pasiri11 kimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

O

"o

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

o

jT

jčT

5

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

o

T

o'

o

o

"F

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

o

o'

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 ,

F. W. Shalins
(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
sudarau su ame.

į rikoniškais. Rei
kalui esant ir

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

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

LUUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS

1

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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