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Jinai randasi amerikinės Lie
tuvos širdyje—Chicagos Brid- 
geporte.

Well, 19-toji kuopa turi dar 
apie 50 narių, nemokėjusių 
duokles už šiuos metus.

Stebino mane ir narių pa
vardės. Veiklūs draugai, bet 
pamiršo savo paprasčiausias 
organizacines pareigas. Biskį 
sarmata, net man, Brooklyne 
gyvenančiam.

Tai kuopai priklauso Zal- 
dokas, Judzentavičiai ir kiti, 
man gerai žinomi, veikėjai. 
Ką sakote, draugai ?

'Overseas News Agentūra 
praneša sekamą svarbų daly
ką iš Londono: šešiolika šimtų 
skočių ir anglikių merginų pa
gimdė aštuonioliką šimtų kū
dikių jų vyrams lenkams ka
reiviams nuo to laiko, kai čia 
pribuvo lenkų armija ištrėmi-
___ me.

Ten randasi lenkų valdžia 
ištrėmime, ten randasi jos ar
mija. Jokia kita armija nėra 
taip pasižymėjus. . .

Iš Maskvos pranešta, kad 
Sovietų vyriausybė nutarė at
skirti mokyklose berniukus 
nuo mergaičių, tai yra, atski-
rai juos mokinti. Tai daroma 
po ilgo ištyrimo, jog atskirai 
sėkmingiau galima vaikus Iš
mokinti. •

Surasta, kad mergaitės grei
čiau subręsta, smarkiau pra
džioje imasi už mokslo, o ber
niukai lėčiau. Mišriose klasėse 
merga itės nuskriaudžiamos, 
nes jos prilaikomos, stabdo
mos. Atskirose klasėse jos ga
lės smarkiau progresuoti.

Draugas giriasi, kad Ameri
koje smarkiai eina ruošimas 
naujų lietuviškų kunigų. Po 
karo jie būsią gabenami Lie
tuvon.

Vilnis gi mano, kad kunigų 
Lietuvoje pilnai užtenka ir už
teks po karo. Po karo dar jų 
mažiau reikės. Juk Lietuvos 
žmonės nestovės ant vietos — 
progresuos, šviesis, kultūrės. 
Mažiau prietarų, mažiau ku
nigų.

—1—•—a
Reikia sutikti su Vilnies iš

vedžiojimais. Draugas klysta, 
jeigu mano, kad po karo rei
kės Lietuvon kunigus impor
tuoti iš Amerikos.

Daugelis Marijonų, matyt, 
ruošiasi skristi Lietuvon ir su
sisukti sau šiltus lizdus. Vei
kiausiai prisieis nusivilti. Pa
tartina susirasti čia kitokį už
siėmimą ir nesitikėti po karo 
Lietuvoje rojų rasti.

Tautininkų, fronte irgi Vai
na. Tysliava pasisakė už kle- 
rikalų-mėnševikų konferenci
ją, bet Klinga ir Strumskis iš
leido manifestą prieš konfe
renciją.

Tikėkite ve kam: Viskas bus 
iš anksto išplakta ir iškepta 
Amerikos Lietuvių Taryboje. 
Pittsburgho konferencija bus 
tiktai roberinis štampelis už
tvirtinimui.

Mes puikiai pažįstame Gri
gaitį, Bagočių ir jų kliką. At
simename Am. Liet. Kongre
so laikus. Menševikai griež
čiausiai reikalavo, kad suva
žiavime nebūtų keliamas joks 
klausimas, kuriuomi nesusitar
ta ir nenutarta iš anksto.

Klerikalai neprastesni dik-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

3,000 Talkininkų 
Lėktuvų per Dieną

Pleškino Nacius

Spėjama, kad po Roosevelto- 
Churchillo Pokalbių Bus 

Įsiveržimas Vakarų Europon
London, rugp. 19.—šian

dien vėl būriai talkininkų 
lėktuvų išskrido iš Anglijos 
atakuot karinius nacių tai
kinius vakarų Europoj.

Vakar apie 3,000 Ameri
kos ir Anglijos lėktuvų 
bombardavo ir apšaudė vo
kiečių karo punktus Vokie
tijoje ir Franci jo j e. Prie
šai buvo atakuojami iš oro 
visas 24 valandas tose sri
tyse.

Amerikiečiai neteko 36 
bombanešių, o anglai —41- 
no. Bet jie nušovė žemyn 
ir gana daug priešų lėktu
vų.

Amerikos bombanešiai, 
lydimi anglų ir kanadiečių 
lėktuvų kovotojų, bombar
davo, tarp kitko, nacių lėk
tuvų stovyklas Holandijoje 
ir Franci joje.

Anglų bombanešiai nu-
mete 1,500 tonų sprogsta
mųjų ir gaisrinių bombų į 
Peenemuendę, slaptą nacių 
karinių išradimų ir instru
mentų centrą, prie Baltijos 
Jūros, šiauriniai - rytinėje 
Vokietijoje. Peemuende fa
brikai ir laboratorijos, už
ima puspenktos ketvirtai
nės mylios miške, liko taip 
išdaužyti ir išdeginti, kad 
reikėtų dvylikos mėnesių 
laiko jiems atstatyt, kaip 
rodo anglų lakūnų fotogra
fijos.

Lengvieji Anglijos bom
banešiai vėl atakavo Ber
lyną, jau 71-mą kartą šia
me kare.

Amerikos Karo Laivai 
Bombarduoja Italiją
šiaur. Afrika, rugp. 19.— 

Jungtinių Valstijų karo lai
vai iš didžiųjų kanuolių 
bombardavo Paimi ir Gioia 
Tauro, pietinės Italijos pa
jūrio miestus su geležinke
lio stotimis,. 18 iki 20 my
lių į šiaurių rytus nuo Si
cilijos.

Amerikiečių laivyno šo
viniai ir talkininkų bomba
nešiai suardė daug tiltų, ge
ležinkelių ir elektros stočių 
pietinėje Italijos dalyje. 
Anglų ir Amerikos lakūnai 
taipgi smarkiai bombarda
vo ir apšaudė karines Sa
lerno ir Castrovillare sri
tis. '

tatoriai už Grigaitį. Jie bijo 
žmonių ir viešumos. Jie pa
pratę parapijose ir bažnyčiose 
diktuoti, taip pat elgiasi ir su
važiavimuose. Nors ant para- 
pijonų galvų malkas skaldys, 
bet jie turi tylėti ir klausyti.

Pittsburgho konferencijos 
delegatai bus tie nelaimingi 
belaisviai Pakalnio, Balkūno, 
Prunskio, Grigaičio, Stilsono ir 
Vaidylos “parapijonai.” Neva
lia bus jiems nei išsižioti prieš 
tuos neklaidinguosius klebo
nus. ..

Atvykęs Kanadon, anglų premjeras Winston Churchill (kairėje), ir Kanados 
premjeras Mackenzie King (dešinėje). Greta Churchillo—jo žmona, o šalia Mac
kenzie Kingo stovi Churchillo duktė Mary. Dabar Churchillas su prez. Roosevel- 
tu Quebec’e, Kanadoj, svarsto naujus karo veiksmus prieš Hitlerį ir Japoniją.

Sovietai Užėmė Geležinkelių Stotis Netoli 
Charkovo; Esą Tik 12 Myl. nuo Briansko

London, rugp. 19. — So
vietų kovvūnai • sudaužė 
naujų . Hitlerio pulkų ir 
tankų kontr-atakas Char
kovo fronte, pažygiavo iki 
septynių mylių pirmyn pie
tų vakaruose, šiaurvaka
riuose ir vakaruose nuo 
Charkovo ir atėmė iš prie
šų Zmijevo rriiestą su ge
ležinkelio stočia, 20 mylių į 
pietų vakarus nuo Charko
vo, Opošnają apskričio mie
stą, 24 mylios į šiaurius 
nuo geležinkelių centro ir 
nacių tvirtumos Poltavos.
Raudonarmiečiai Charko

vo fronte taipgi atvadavo 
nuo vokiečių geležinkelių 
stotis Syrotovką, Nizy, 
Grebennikovką ir 46 kitus 
miestus, miestelius ir kai
mus. Atėmus’iš nacių Zmi- 
jevą, dabar jiem telieka tik 
viena geležinkelio linija pa
sitraukimui iš Charkovo.

Charkovo apygardoje So
vietai per dieną užmušė 3,- 
500 hitlerininkų, sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 42 
jų tankus ir pagrobė, dar 13 
tankų. Pačiame mieste 'rau
donarmiečiai atėmė iš prie
šų vieną didelį fabriką, ku
rį vokiečiai buvo pavertę į 
savo tvirtumą.

Rugpjūčio 17 d. sovieti
nė kariuomenė visuose 
frontuose sunaikino bei 

sunkiai sužalojo 114 nacių 
tankų. Tą pačią dieną buvo 
nušauta žemyn 129 vokie
čių lėktuvai.

NETOLI BRIANSKO
Briansko fronte raudon

armiečiai rugpjūčio 18 d. 
pažygiavo dar iki keturių 
mylių ir užėmė miestus Be- 
rezovką ir Mylinką su ge
ležinkelio stotimis, 2 ir 20 
myl. į šiaurių rytus ir ry
tus nuo Briansko. Be to, 
Sovietai per dieną atgriebė 
dar . 38 kaimus ir miestelius 
šiame fronte, čia per 24 va
landas buvo nukauta apie 

800 hitlerininkų ir tam tik
ras skaičius jų paimta ne
laisvėn.

Londono > radijas sakė, 
kad rusams dabar telieka 
tik 12 mylių pasiekti Brian- 
ską, geležinkelių mazgą ir 
nacių tvirtumą^

Spas Demiansko srityje,

VILNIAUS VARDO LIETUVIŲ 
PARTIZANŲ BŪRIO ŽYGIAI
Maskva. — Rašo R. Šar

maitis:
Birželio pabaigoj šiemet 

vokiečių traukinys kelionė
je į rytų frontą išvažiavo 
iš Kauno. Ant jo platformų 
buvo prikrauta priešlėktu
vinių patrankų, jo vagonai 
buvo pilni kanuolinių šovi
nių, minų, šautuvinių kul
kų ir kulkosvaidžių diržų. 
Priešlėktuvinės kanuolės, 
pastatytos ant priekinės ir 
užpakalinės platformų, sau
gojo traukinį.

Lietuvių partizanų būrio 
vardu Vilnius žvalgai nu- 
tėmijo atvažiuojantį trau
kinį, ir būrio korhandiei ius 
įsakė susprogdint jį.

Partizanų grupė, paskir
ta traukiniui susprogdint, 
perėjo per mišką ir pasiekė 
geležinkelio liniją, kuri, žir 
noma, buvo saugoma vokie
čių kareivių ir žandarų.

Sutemus, partizanai pri
šliaužė prie geležinkelio li
nijos, padėjo sprogimus ir 
pasitraukė. Baisia eksplozi
ja traukinys susprogo. Jo 
garvežis išlėkė oran ir dre
bėdamas nukrito žemyn; 
vagonai suvirto vieni ant 
kitų. Tamsiame miške aidė
jo žvangėjimas sudraskytų 
geležų ir vokiečių klyksmai. 
Septyniolika vagonų su ka
rinėmis vokiečių medžia
gomis pavirto krūva sulau
žytų lentų ir geležgalių. Po 
traukinio suardymo, dar il
gai sproginėjo -minos ir šo- 

į šiaurius nuo Briansko So
vietai nugalėjo stiprias vo
kiečių '^kontr-atakas- ir dar 
pasivarė kiek pirmyn. Šia
me fronte tapo nušluota 
apie 1,000 vokiečių, sunai
kinta 10 jų tankų ir nu
kirsta žemyn devyni priešų 
lėktuvai.

viniai, kurie jau niekados 
nežudys ir nežalos sovieti
nių piliečių.

Kuomet vokiečiai pasitai
sė geležinkelio liniją, lietu
viai partizanai iš Vilniaus 
būrio tuojaus, sekamą nak
tį nuvertė nuo bėgių kitą 
karinį priešų traukinį, su
naikindami 12 vagonų su 
kareiviais.

. Pirma negu vokiečiai pa
spėjo apvalyt geležinkelio 
liniją nuo griuvėsių, kelei
vinis vokiečių traukinys va
žiavo iš priešingos pusės 
nuo Sovietų Vokiečių 
fronto ir užbėgo ant griu
vėsių, ir septyni jo vagonai 
liko suardyti. Sužeista toks 
didelis skaičius priešų, kad 
negalima buvo jų sutalpinti 
artimose apylinkės ligoni
nėse, ir daugelis jų tapo 
nugabenta į Vilnių.

Amerikiečiai Ištaškė 
Japonus ties Velia
Pietinis Pacifikas. —

Jungtinių Valstijų karo lai
vai ir lėktuvai sužalojo du 
Japonijos naikintuvus; ma
noma, kad nuskandino tre
čią ir sunaikino daug japo
nų valčių su šimtais jų 
karių, kurie mėgino įsi
veržt į Amerikiečių užim
tą salą velia Lavellą, cent- 
raliniame Saliamono saly

ne, z-

Quebec, Canada, rugp. 19. 
— Neoficialiai pranešama, 
kad prezid. Rooseveltas ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill drauge su 
aukštaisiais savo karinin
kais, šičia daro galutinus 
planus įsiveržimui į Euro
pos žemyną prieš nacius. 
Spėjama, kad pasibaigus 
Roosevelto - Churchillo pa
sitarimams, esą, gal jau šią

TALKININKAI ŠAUKIA PAVERGTAS TAUTAS 
GALUTINAI PAS1RU0ŠT ĮSIVERŽIMUI

London. — Jungtinių 
Tautų radijas iš Alžyro at
sišaukė į francūzus ir kitas 
nacių pavergtas tautas, kur 
rias ragino daryti pasiruo
šimus padėti talkininkam 
prieš vokiečius, kai anglai 
ir amerikiečiai atvyks už
imtų kraštų laisvinti. Atsi
šaukimas sako;

“Prasdeda naujas karo 
laipsnis — pavertgų kraš
tų laisvinimas.

“Mes. raginame jus kuo 
greičiausiai ir tobulai už
baigt savo pasirengimus. 
Bet jūs turite būti labai 
atodairūs, neišsiduot prie
šams iš anksto.

Daug Karty Didesni 
Ašies Nuostoliai Sici

lijoj, negu Talkininkų
šiaur. Afrika. — Ameri

kiečiai ir anglai Sicilijoje 
viso neteko tiktai 25,000 ka
rių nuo įsiveržimo iki rugp. 
10 d., skaitant užmuštus, 
sunkiai sužeistus bei nelais
vėn pakliuvusius. Bet iki 
tos dienos talkininkai už
mušė ir sunkiai sužalojo 
32,000 italų ir vokiečių, o 
nelaisvėn paėmė 103,000. 
Taigi fašistai prarado bent 
135,000 savo karių.

(Bet baigiant amerikie
čiams ir anglams užimt Si
ciliją, buvę suimta dar virš 
95,000 priešų. Taigi talki
ninkai vien nelaisvėn paė
mė apie 200,000 fašistų, 
kaip neoficialiai skaičiuoja
ma’.)

Tuo pačiu laikotarpiu fa
šistai neteko 502 kanuolių 
ir 260 tankų. Iki rugp. 17 
d. talkininkai nušovė že

myn bei pagrobė 1,691-ną 
vokiečių ir italų lėktuvą Si
cilijoj, o anglai - amerikie
čiai neteko tik 274-rių lėk
tuvų.

VOKIEČIŲ STREIKAI
London. — Alžyro radi

jas pranešė, kad išsiveržė 
streikai kariniuose Vokieti
jos fabrikuose Berlyne, 
Stuttgarte ir kituose mies
tuose.

savaitę talkininkų armijos 
užpuls hitlerininkus Euro
pos sausumoje.

Teigiama, kad prezid. 
Rooseveltas ir Churchillas 
kreipią dėmesį į faktą, jog 
Sovietų ofensyvas sulaiko 
didžiąją daugumą vokiečių 
kariuomenės, ir tatai labai 
palengvintų talkininkams į- 
siveržimą į vakarų Europą.

I

“Sveikinsiančiai laisvini
mo armijas tautai bus pra
nešta paskutinę minutę a- 
pie mūsų darytiną įsiverži
mą.”

Eisenhower Pasiruošęs 
Veržtis Italijon

Madrido radijas teigė, 
kad generolas Eisenhower, 
vyriausias amerikiečių - an
glų komandierius, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui ir 
anglų premjerui Churchil- 
lui pranešimą, jog talkinin
kų armijos jau pilnai pri
ruoštos tuojau įsiveržt Ita
lijon.

Raudonoji Žvaigždė 
Reikalauja Tikro 
Antrojo Fronto

Maskva. — Sovietų ka
riuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė priminė, 
jog tiktai amerikiečių-ang- 
lų įsiveržimas į vakarinę 
Europą galėtų žymiai su
trumpinti karą. Sako:

“Kova dėl Sicilijos neiš
traukė nei vienos vokiečių 
divizijos iš .Sovietų - vo
kiečių fronto...*O antruoju 
frontu mes suprantame tik 
tokį mūsų talkininkų karo 
veiksmą vakaruose, kuris 
ištrauktų 50 iki 60 nacių di
vizijų iš Sovietų - vokiečių 
fronto.”
Raudonoji žvaigždė nuro

do, kad 211 vokiečių divi
zijų veikia prieš Sovietus, o 
Francijoj, Balkanuose ir ki
tuose Europos kraštuose 
naciai telaiko viso tik 91-ną 
savo armijos diviziją.

Sunaikinta 215 Japonų 
Lėktuvų Nauj. Guinejoj

Australija, rugp. 19. — 
Amerikos ir Australijos la
kūnai per dvi dienas sunai
kino 215 iki 225 japonų lėk
tuvų Wewake, Naujojoj 
Guinejoj, ir nuskandino bei 
pavojingai sužalojo 10 pre
kinių Japonijos laivų ir tu
zinus motorinių valčių toje 
srityje.



i LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Lais ve, Ine.
I Every day except Sundays and Holidays 

Established'April 5, 1911*
427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NĖW YORK 

Tel. STagg 2-3878
President Jos. Welttl
Secretary Treasurer D. M. ShoU 
Editor Roy Miedra

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................   .$6.50

| United States, six months -.......... ......... $3.50
Brooklyn, N. ¥., per year ................. $7.00
Brooklyn, N. ¥., six months -......... $3.75

> Foreign countries, per* year ................  $8.00
Foreign countries, six months _....... ... $4.00
Canada and Brazil, per year ..... _ $7.00
Canada and Brazil, six months_____ $3.75

Kodėl reikalingas poilsis? Reikalingas 
poilsis tai armijai, tiems kariams, kurie 
per 40 dienų be sustojimo kariavo Si
cilijoje. Jie to poilsio pilnai užsitarna
vo. Jie tą poilsį turi gauti.
' Betgi ne tik šitą armiją mes turime. 
Sicilijos užkariavimui buvo panaudota 
tiktai maža dalelė tų jėgų, kurias turi 
amerikiečiai ir anglai. Kur keli milijonai 
kitų karių? Ką veikė ir veikia didžiules 
Talkininkų armijos Anglijoje ir Arti
muosiuose Rytuose? Nejaugi tiktai tie 
du šimtai tūkstančių veteranų iŠ Sicilijos 
ir Afrikos tegali kariauti ir turi šį karą 
laimėti?

Tam sunku tikėti. Tam visai nesinori 
tikėti.

Laisve, Lithuanian Daily“ News

Pabalčio Kraštų Tarybinių Vyriausybių 
Atsišaukimas į Savo Žmones

Penktadienis, Rugpj. 20,

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

Act of March 3, 1879.

Dekono Protingas Balsas
Garsusis Canterburio dekonas Dr. 

Hewlett Johnson, autorius knygos “So
vietų Galybė,” mano, kad karas galėtų 
pasibaigti su Kalėdomis. Galėtų, jeigu 
Talkininkai atitrauktų nors 50 vokie
čių armijos divizijų iš rytinio fronto. Jis 
teigia, kad dabar reikėtų atidaryti antrą 
frontą, pulti vokiečius iš vakarų.

“Jeigu mes atakuotume dabar — gal 
gana dideliais kaštais — mes sučiuptu- ‘ 
mėme Vokietiją ant vienos kojos,” sa
ko dr. Johnson. “Bet jeigu mes eisime 
palengva, jinai atsistos ant abiejų kojų 
ir tada mes turėsime ilgą, kruviną ka
tą.”

Taip prabilo šis dekonas. Jo balsas tei
singas. Jį turėtų išgirsti Talkininkų va
dai ir karo strategai.

Nepaisant visų gana didelių žygių ir 
pasisekimų visuose kituose frontuose, 
faktas pasilieka faktu, kad iki šiol Hit

leris nebuvvo priverstas ištraukti iš ryti
nio fronto nei vienos savo divizijos. Tai 
parodo pranešimai iš Maskvos. Taip pa
reiškė vokiečių radijo komentatoriai, 
kurie dar vis tebesapnuoja apie sunai
kinimą Raudonosios Armijos. Vadina
si, tos jėgos, kurias Hitleris buvo pa

rsiuntęs Afrikon ir Sicilijon, buvo ne iš 
rytinio fronto. Rytų fronte Hitleris 
tebelaiko apie du šimtu penkiasdešimts 
divizijų. •

Argi Sovietai neturi teisės Reikalauti 
iš savo talkininkių, kad jos darytų to
kius militariniUs žygius, kurie iš rytinio 
fronto atitrauktų nors penkiasdešimts 

. divizijų.
Argi Sovietai neturi teisės reikalau

ti iš savo talkininkių, kad jos darytų to
kius militariniUs žygius, kurie iš ryti
nio fronto atitrauktų nors penkiasde
šimts divizijų? Ir jeigu tai būtų padary
ta, sako dekonas Johnson, su ateinan
čiomis Kalėdomis katas būtų baigtas! 
Raudonoji Armija galėtų nugalėti ir 
sunaikinti du šimtu vokiečių divizijų!

* Poilsis Batų Pralaimėjimas
Sicilijoje mūšiai pasibaigė. Dešimties 

tūkstančių ketvirtainių mylių sala su 
keturiais milijonais gyventojų išlaisvinta 
iš fašizmo. Nuo jos iki Italijos sausže- 
mio tiktai dviejų mylių pločio vanduo. 
Priešo nuostoliai gana dideli. Gen. Ei
senhower sako, kad užmuštais, sužeis
tais ir nelaisvėn paimtais priešas nete
ko 167,000 karių.

Sicilijos užkariavime dalyvavo gal ne 
daugiau kaip du šimtai tūkstančių a- 
merikiečių, anglų ir kanadiečių.

Sicilijos užkariavimo politinė ir stra
teginė reikšmė labai didelė. Apie tai be
gali būti jokios abejonės. Dabar Sicili
joje Talkininkai turės bazes, iš kurių 
bus galima pasekmingai pulti priešą Eu
ropoje. Italija gali būti greitai išmušta 
iš karo. Kalbama, kad Hitleris jau už
ima šiaurinę dalį ir ruošiasi ten pasi
tikti Talkininkus. Ten jis esąs sutraukęs 
apie deVynioliką divizijų savo armijos. 
Reikia atminti, kad Sicilijoj Hitleris ne
turėjo daugiau kaip dvi vokiškas divizi
jas! - - .

Svarbiausias klausimas, į kurį atsa
kymo laukia visas pasaulis, tai kas se
ka? Ką darys Talkininkai? Iniciatyva 
Talkininkų rankose. Jie turi progą pasi
rinkti vietą ir laiką persiėmimui SU 

pHešu.
Bet eina pavojingi gandai. Jeigu jie 

taptų faktu, tai įvyktų didelė tragedi
ja. Eina gandai, kad dabar Talkininkų 
armija turės gerai pasilsėti ir iš nau
jo pasiruošti naujiems žygiams. Gal pra-> 
eisią vėl keli mėnesiai, kaip praėjo tar
pe pabaigimo karo Afrikoje ir įsiver
žimo Sicilijon, kol būsią daroma nauji 
žygiai. .

Senoji Lietuviškų Goebbelso 
Agentų Pasaka

Kletdkalų spaudai dar neatsibodo kar
toti seną lietuviškų Goebelso agentų pa
saką apie “lietuvių sukilimą” prieš Lie
tuvos Tarybinę vyriausybę. Pastaruoju 
laiku ji tą nacišką melą remia šveica
rų' laikraščių “La Liberte”. Bet, matyt, 
ten rašė koks nors lietuviškas parsida
vėlis, arba minėto laikraščio redakciją 
.melagingai informavo. Nes ten sapalio- 
jama apie “areštus, žudynes ir neišpa^ 
sakytus žiaurumus” Tarybų Lietuvoje. 
Tuo tarpu visas svietas žino, kad Tary
bų Lietuvoje nebuvo jokių žudynių ir 
jokio žiaurumo.

Pagaliau, girdi, “nukankinti ir nualin
ti šio baisaus teroro, lietuviai sukilo 
prieš sovietus”. Tada “sukilėliaai sufor
mavo valdžią, kuri IMI m. birželio 23 
dieną paskelbė nepriklausomybę”. Čia 
niekas daugiau, kaip tik nacių propagan
da. Tai pakartojimas Viso to, kas buvo 
svietui skelbiama ir meluojama tuojau 
po nacių įsiveržimo Lietuvon ir įvedimo 
baisiausio teroro. Tai buvo nacių me
las, kad paslėpti nuo pasaulio savo kri- 
minalystes. Ir klerikalų spauda, kuri tą 
melą tebekartoja, sąmoningai tarnauja 
naciams.

Rumunų Pulkai Anglijoje
Overseas News Agentūra praneša iš 

Londono, kad pagaliau Anglijos valdžia 
nutarė organizuoti rumunų pulkus An
glijos armijoje.

Tie pulkai bus abelnoje anglų armi
jos komandoje, bet jie susidės tiktai iš 
rumunų. Dabar rumunai bus kviečiami 
stoti į tuos pulkus ir lavintis karinio 
muštro.

Bet dėl šito Anglijos vyriausybės žy
gio nesigirdėt jokių protestų bei susirū
pinimo. Nei komercinė spauda, nei ra
dijas nekelia jokio aliarmo. Gi kuomet 
Sovietų vyriausybė nutarė organizuoti 
lenkų pulkus, tai buvo tokių, kurie pa
truko bekeldami triukšmą. Visais kam
pais pasipylė spėliojimai, spekuliavimai 
ir “perspėjimai”. Maskva, girdi, jaU ruo
šiasi pasiimti Lenkiją. Dabar galima 
būtų panašiai šaukti, kad Anglija 
ruošiasi pasiimti Rumuniją*

Šis įvykis tiktai parodo, kaip tūla 
spauda visai nesivadųoja teisingumo 
principu. Teisingumo principas reikalau
ja, kad lygiai ir bešališkai būtų trak
tuojamos visos šiame kare talkininkės. 
Nereikia plauką skaldyti ir iš piršto 
laužti melus, kai kalbama apie vieną tų 
talkininkių.

Anglija turi teisę vartoti geriausius 
jai prieinamus būdus laimėjimui karo. 
Tokią pat teisę turi ir Sovietų Sąjun
ga. Bandymas jai tą teisę užginčyti tik^ 
tai parodo veidmainystę ir vienpusišku
mą. .

Tarybų Lietuvos, Tarybų 
Latvijos ir Tarybų Estijos Pi
liečiai, broliai ir.Sesės!

Šiandien sueina trys mėtai 
nūo įsteigimo Tarybų valdžių 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. 
1940 m., liepos 21 dieną, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos par
lamentas konstituciniu būdu 
pravedė istoriškus rinkimus, 
padarė istorišką nuosprendį* 
Tai buvo vienbalsis žmonių 
valios pareiškimas, ko jie per 
metų metus geidė ir siekė, kad 
įsteigti žmonių atstovybę — 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
Tarybines valdžias, kurios 
draugingai sugyventų su kito
mis Sovietų Sąjungos tarybi
nėmis tautomis. Tą dieną bu
vo pradėtas entuziastiškai 
kurti laimingas ir smagus ta
rybinis gyvenimas.

Bet šisai ištvermingas veik
lus darbas naujo gyvenimo kū
rimo tęsėsi tik. vienuoliką mė
nesių. Darbininkų, valstiečių ir 
inteligentų tarybinė valdžia 
per trumpą gyvenimo laiką 
Pabaltijos šalyse paspėjo pa
kilti ekonominiai ir duoti tūks
tančiams žmonių žemės skly
pus. Socialistinės'įmonės smar
kiai kilo aukštyn, šimtai tūks
tančių vaikų gavo progos lan
kyti mokyklas ir universitetus. 
Tautinė kultūra ir dailė plito 
ir augo.

Šie visi laimėjimai jaunų, ta
rybinių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valdžių buvo su
trempta kojomis fašistinių įsi
veržėlių, kurie pasalingai ir 
išdavingai užpuolė Tarybų Są
jungą.

Naciai panaikino nepriklau
somą gyvenimą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ir jas pavertė 
Vokietijos kolonija, duodant 
paniekinantį vardą Ostlandas. 
Tarybinių valdžių, įsteigtos 
žmonėms demokratinės laisvės 
liko sumindžiotos. Vokiški 
Okupantai įvedė kruviną 
“Naujos Tvarkos“ režimą 
mūsų šalyse,Ip'anaikinant ele* 
mentariškiausias žmonių tei
ses, nekaltus žmones tūkstan
čiais žudant.

Prie Tarybų valdžios Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj žmo
nės buvo savininkai savo tau
tinio turto. Vokiški okupantai 
viską išplėšė iš jų.. Visur eina 
šiurpulingas naikinimas. Neap- 
skaitliūoti ekohominiai nuosto
liai padaryta mūsų šalims. 
Atėmus žmonių darbo vaisius,, 
paplito neapsakomas vargas: 
mūsų, broliai ir sesutės miršta 
badu.

Lietuvą, Latviją if Estiją 
valdant darbininkams, valstie
čiams ir inteligentams žmonės 
užsiėmė statybiniu — kūrybi
niu darbu savo naudai. Atėję 
vokiečiai, įvedė fašistinės pa
baisos vergiją, verstiną darbą, 
išnaudojimą iki gyvo kaulo. 
Šimtus tūkstančių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių

išvėžė j Vokietiją Verstiniems 
darbams*

LiėttlVOS, Latvijos ir Estijos 
tarybines valdžios, žmonių ge
rovei, atskleidė visas ekono
mines galimybes, suteikė di
džiausias progas kultūrinti gy
venimą ir mokslihtiš; sudarė 
sąlygas tautinės sąvokos kili
mui. Vokiškieji okupantai 
žiauriausiai persekioja žmo
nes ir naikina jų tautinę kul
tūrą, brukdami jiems fašizmą 
ir sistematiškai vokietindami 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Net apsakyti negalima, ko
kis sunaikinimas, koki kentė
jimai eina prie vokiečių oku
pantų. Dęl tų kahčių darbi
ninkų, valstiečių, ir inteligen
tų širdyse dega kerštas ir no
ras kovoti prieš pavergėjus. 
Jie žino, kad vokiškieji agre
soriai buvo šimtmetiniai prie
šai, prieš kuriuos mūsų žmo
nės Vedė mirtingas kovas.

Šiandien, kaip ir seniau, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės kovoja prieš vokiškus 
plėšikus už savo išlikimą, už 
tautinę laisvę visame Pabalčio 
krašte.

Mūsų žmonės žino ir yra 
tvirtai įsitikinę, kad tik Tary
bų vyriausybė gali atsteigti 
tautinę laisvę ir bepriklauso
mą gyvenimą.

štai kodėl Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonės taip glau
džiai laikosi su Sovietų Są
junga ir Veda griežtą kovą 
miestuose ir kaimuose prieš 
vokiškus okupantus per visą 
Pabalčio kraštą.

Eilės partizanų darosi skai- 
tlingesnės ir galingesnės. Trau
kiniai, veža hitleristus ir jų 
karinius pabūklus — daužomi. 
Nacių agentai naikinami par-

To masių 
prieš ha-

ėjo j ofensyvą, pralaužė Hit
lerio linijas ii* eina vakarų 
link.

'tarptautinė militarinė ir po
litinė padėtis vis labiau ir la
biau darosi mums palankesnė 
ir blogesnė situacija fašisti
nėse šalyse. Artėja valanda, 
kada Raudonoji Armija kartu 
su talkininkų armijomis, Visiš
kai palauš fašistinio žvėries 
nugarkaulį.

Lietuviai, latviai ir estai, at
siminkite Stalino žodžius, kad 
priešas dar galingas, kad per
galė -tufės būti laimėta aštrio
se ir sunkiose kovose*.

Visomis išgalėmis, visomis 
pajėgomis jūs savo tautinio 
pašiliuosavimo kovose pulkite 
priešą, kad išlaisvinti mūsų 
žmones iš fašistinės tironijos.

Naikinkite fašistų jėgas, ardy
kite jų mobilizavimąsi, kad 
neleisti visiškai sunaikinti mus 
tautiniai. Nesiduokite fašistam 
mobilizuoti į Hitlerio plėšikiš
ką armiją. Eikite į miškus. 
Spieskitės į partizanų būrius 
ir stokite kovon prieš paver
gėjus; kovokite Už pergalę ir 
Už laimingą gyvenimą. Neleis
kite naciams plėšti mūsų šalių 
turto. Sukilkite prieš okupan
tus.

Lai gyvuoja Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Tarybinės So
cialistinės Respublikos!

Lai gyvuoja mūsų brangi ir 
.nenugalima Tarybų Sąjunga!

Lai gyvuoja nepalaužiamas 
draugiškumas tarpe SSSR tau
tų!

Lai gyvuoja herojiška Rau
donoji Armija, kuri neša iš
laisvinimą Hitlerio pavergtoms 
tautoms!

Lai gyvuoja nuoširdžiausias 
Pabalčio tautų draugas, di
dis Tarybų Sąjungos vadas 
maršalas Stalinas!

Paminklas

tižanų. kulkomis.
kylančio judėjimo
cius niekas negali sulaikyti.
Jo negali sulaikyti

fronte, garbingos 
. Armijos eilėse, 
veda užfrontėje 
šalyje dirbdami 
k o 1 e k t yviuose

kokį parodė 
kovoje prieš 
užtikfinitną,

hitleristai 
if tuo mažiau gali sulaikyti iš
davikai Kubiliūnai, Daiikef- 
sai bei Miaejai. Lietuviai, lat
viai ir estai kovoja už savo 
šalių laisvę 
Raudonosios 
Jie tą. kovą 
Tarybinėje 
įmonėse ir
ūkiuose, kad daugiau pagami
nus karo medžiagų Raudona
jai Armijai.

Herojiškumas, 
tarybines tautos 
nacius, duoda
kad pergalė bus mūsų, žiemą 
1942-1943 m. Raudonoji Ar
mija, vadovybėje maršalo Sta
lino, davė vokiečiams triuški
nančius smūgius. Hitleris ti
kėjosi, kad jo jėgos atsigfiebs 
šią vasarą. Bet jau įrodyta, 
kad tai tuščia viltis. Pradėtas 
nacių puolimas Oriolo, Kursko 
ir Belgorodo frofite pasibaigė 
jų didžiausiu nepasisekimu. 
Raudonoji Armija ne tik at
mušė priešo puolimus, bet per-

. ,* ■ ■ »—■■■■*------------M... , .............................-y

Tai buvo Tarybų Bieloru- 
sijoj, viename mažame 
miestelyje. Miestelio pa
kraštyje stovėjo mokykla-- 
naujas namas su kolonomis, 
o prieš mokyklą, ant aukšto 
kalnelio žmonės pastatė Le
nino paminklą.

Paminklas buvo išlietas 
iš juodo špižiaus ir pastaty
tas ant didelio granito ak
mens. Kiekvienas atvykęs į 
miestelį, pirmiausia pama
tydavo Leniną. Prie pa
minklo vaikai moksleiviai 
pasodino gėlių ir 4 jaunus 
berželius. Jie norėjo paso
dinti visą sodą, bet nespėjo. 
Prasidėjo karas* Atlėkė fa
šistų lėktuvai ir taikingą 
miestelį apmėtė bombomis, 
o paskui pfapdėjo jį daužy
ti iš sunkiųjų pabūklų. Kai 
prįešas buvo jau visai arti, 
gyventojai pasitraukė iš 
miestelio, moteris ir vaikus 
išvežė į saugesnes vietas, o 
vyrai pasiėmė ginklus ir 
išėjo į miškį — pasidarė 
partizanais. Tik seniai ne
spėjo išeiti. Jie pasislėpė.

Vokiečiai, įėję į miestelį, 
pamatė, kad geriausieji na
mai sudegę nuo jų bombų, 
Lenino paminklas suardy
tas, o Visas miestelis' tik 
vieni griuvėsiai. Jie tuojau 
pradėjo plėšti išlikusius na
mus. Tą naktį paskutiniai 
gyventojai išėjo iš mieste
lio. Kai jie susirinko lauke, 
paaiškėjo, kad jų tebuvo tik 
šeši. Visi šeši, nieko vienas 
kitam nepasakę, atsisuko į 
kalnelį, kur stovėjo Lenino 
paminklas ir grįžo prie jo. 
Jie surado akmenį, ant ku
rio stovėjo Lenino stovyla 
ir atnešė jį į senąją vietą. 
Paskui jie surado ir Leni-

no stovy lą. Atsargiai jie ją 
paėmė ir pastatė ant ak
mens. Paminklas vėl stovė
jo senoj vietoj.

Iš ryto vokiečių karinin
kas nutarė apžiūrėti mies
telį. Jis pasiėmė 2 kareivius 
ir nuėjo gatvėmis. Bet, stai
ga, jis sustojo. Ant kalne
lio su aukštai iškelta ran
ka stovėjo Leninas. Fašis
tas išsitraukė revolverį, nu
bėgo prie kalnelio. Čia jis 
atsipeikėjo, įsidėjo atgal į 
kišenių revolverį ir, paėmęs 
iš kareivio granatą, ištiesė 
ranką norėdamas ją mesti 
į stovylą. Bet numesti jis 
nespėjo. Suaidėjo šūvis ir 
karininko ranka nusviro 
kulkos perskrosta. Vokie
čiai pakėlė triukšmą. Subė
go'visą. kareivių kuopa. Ka
rininkas juos surikiavo ir 
pasuko’ į mišką ieškoti šū
vio kaltininkų. O tuo tarpu 
į miestą iš kitos pusės įsi
veržė partizanų raitelių bū
rys. Vokiečius partizanai 
pradėjo mušti iš abiejų pu
sių kol visi buvo sunaikin
ti.

Kitą dieną į miestelį at
vyko tarybiniai tankai. Ir 
pirmą, ką pastebėjo mūsų 
tankistai, buvo Lenino pa
minklas. Prie paminklo sto
vėjo sargyboje senis parti
zanas ir laikė rankoje me
džioklinį šautuvą.

Kononovas

Rochester, N. Y

Nelaimingoji Norvegija
Norvegija buvo viena iš tų kraštų, 

kuriuos vokiečiai okupavo pačioje pra
džioje karo. Tai jaU bus daugiau du 
metai. Bėt, matyt, Norvegijos žmohės la
bai fteapkebčia tos okupacijas. Matyt, 
norvegai nepasiduoda pavergėjams, ne
paisant visų kvislingų ir parsidavėlių na- 
ciams. • ••

Todėl vokiečiai ten turi įvedę krūvi- 
niausio teroro sistemą, šimtai norvegų 
sušaudyta kaipo įkaitos. Dabar visoje 
Norvegijoje esąs įvestas karo stovis. 
Naciai stišaudė Norvegijos Oslo miesto 
policijos viršininką, nes jis buvęs oku
pantams neištikimas.

Norvegai ištroškusiai laukia išlaisvin
tojų/ • , , dalmąsL ifitfistU SU ■ Sicilijos1 Išlaisvintų f gyventojų t vaikais.

Įs Rugpjūčio Gedemino 
Draugystės Susirinkimo

Rugpjūčio 6 d. Gedemino D- 
tės susirinkime buvo nutarta 
pora gerų dalykų.

Pirmas: atidaryti draugystes 
užeigos vietą (barą) nuo 12 v. 
dieną, vietoj 4-se po pietų.

Tas turėtų padaryti daug pa- 
rankumo nariams. Atsisakius 
buvusiam manedžeriui Juliui 
štašaičiui, išrinktas Jonas Vai
tas, visiems gerai žinomas 
draugiškas žmogus. •

Nutarta duoti svetainę per 
visą šį sezoną veltui vartotiems 
drabužiams taisymui ir pakevi- 
mui dėl Russian War Relief, 
Inc.

jftU buvo koresp. pfahėŠta 
apie buvusio ižd. M. GedraiČib 
vartojimą draugijos pinigų sa
viems reikalams*

Raportuota, kad jau yra ge
rą dalį atsiteisęs, o likusius su
tiko mokėti nedSIihėttlis išmo
komis.

Rugp. 3 d. mifė draugystės 
narys Pranas Svetikag, 59 m. 
Paliko sūnų ir moterį, kurie 
gyveria Detroite. Palaidotas SU 
bažnytinėmis apeigomis.

> Neteko patirti, iš kur velio
nis paėjo’ iš Lietuvos. Kor. C.
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KAIP SUSMUKO HITLERIO 
OFENSYVAS?

Michail Bragin
apsigynimo pozicijas ir mo
kėsi, kaip jas ginti. Sovietų 
tankai važiavo virš pėsti
ninkų apsigynimų, kaip ti
krame užpuolime. Pėstinin
kai slėpėsi žemėj, kada virš 
jų galvų kriokdami važiavo 
tankai.

Taip besiruošiant apsi
gynimui, atrodė, kad Rau
donosios Armijos vyriausia 
komanda sutiko paleisti 
iniciatyvą iš savo rankų 
ir tik gintis. Bet pagelba 
tokio “atsisakymo nuo ini
ciatyvos” maršalas Kutuzo
vas pasitraukė iš Borodino 
mūšio lauko, atidavė jį Na
poleonui tam, kad paskui 
sunaikinti Napoleono armi
ją.

Raudonosios Armijos ko
manda ruošėsi ne vien ap
sigynimui, bet, po pasek
mingo atrėmimo priešo ata
kų, pačiai pereiti į kontr- 
ofensyvą. Atliekant šį pa
siruošimą, kartu buvo ve
dama labai energingas žval- 
gavimas kiekvieno priešo 
pasijudinimo.
Pradžia vokiečių ofensyvo

Dvi valandos prieš ofen- 
syvą vokiečiai atidengė iš 
kanuolių ugnį. Bet vos vo
kiečių batarėjos paleido 
pirmą ugines salvą, kaip 

Raudonosios Armijos pui
kiausia pasaulyj artilerija, 
tartum įjungta elektros 
sriovė, paleido atsakymui 
naikinančią ugnį iš įvairių 
kanuolių, o ypatingai iš la
bai didelio skaičiaus di
džiųjų kanuolių. Sovietų ar
tilerijos ugnis privertė dau
giau kaip pusę vokiečių ka
nuolių nutilti, sugurino, su
daužė jas ir savo ugnį per
kėlė į vokiečiu koncentraci
jos punktus, iš kur jie tu
rėjo pradėti savo atakas. 
Tokis paruošimas Sovietų 
artilerijos, m i 1 ž i n i škas 
trenksmas jau pačioj pra
džioj mūšių įnešė nusimi
nimą vokiečių tarpe ir pri
davė drąsos raudonarmie
čiams.

Mūšių pasekmės iš pat 
pradžios pasisuko į mūsų 
laimėjimą. Vokiečių fašistų 
komanda, būdama užsispy* 
rus laimėti pergalę, grūdo 
vis naujas divizijas į mū
šio lauką. Jų jėgų sukon
centravimas buvo gigantiš
kas. Ir jeigu vokiečių ko
manda būtų atsisakius nuo 
ofensyvo, tai jai būtų už
ėmę kelias savaites laiko 
permesti tas jėgas kitur. 
Bet vokiečių komanda, kuri 
dėjo viltį ne ant lauko ar
tilerijos, bet ant tankų ir 
motorizuotos artilerijos, vis 
dar tikėjosi, kad ofensyvas 
pavyks.

Priešo milžiniškos jėgos
Ir hitlerininkai, kaip ko

kia šaranča, puolė ant So
vietų pozicijų. Jų jėga buvo 
milžiniška. Iš Oriolo pusės 
vokiečiai atakavo tik ant 
30 kilometrų fronto, o tan
kų mases metė tik ant 10 
kilometrų. Čia buvo jų sep
tynios tankų divizijos, de
šimts motorizuotos artileri
jos pulkų, daugybė pėsti
ninkų divizijų ir tūkstan
čiai lėktuvų. Greitai šioms 
jėgoms Hitlerio komanda 
dar davė tris tankų divizi
jas iš rezervo. Kokia buvo 
milžiniška priešo jėga, gali
ma suprasti kad ir iš to, 
kad čia vokiečiai daugiau 
tankų turėjo, kaip laike vi
so jų, karo prieš Lenkiją, ir

Tai Buvo Didžiausi Istori
joj Mūšiai

Vokiečių komandos įsiti
kinimu, jų ofensyvas prieš 
Kurską turėjo išspręsti to
limesnį karo likimą. Pir
miausia, užimdami jie Kur
sko fronte įsikišimą būtų 
prašalinę pavojų jų armi
jų apsupimo Donbaso sri- 
tyj. Antra, paimdami gelž- 
kelio liniją nuo Oriol per 
Kurską iki Charkovo jie 
būtų galėję ją naudoti toli
mesniems karo veiksmams.

Vokiečiai pasitikėjo, kad 
jiems pavyks apsupti Rau
donąją Armiją Kursko iš- 
sidavime. Jų komanda bet
gi suprato, kad Raudonoji 
Armija neužleis to ploto be 
žiaurios kovos. Todėl vokie
čiai nusprendė užduoti 
Raudonajai Armijai smūgį 
pagelba milžiniškų mecha
nizuotų jėgų. Teritorija la
bai tinkama masiniam tan
kų naudojimui. Keliai kon
centravimui jų jėgų pato
gūs, viso apie 180 kilomet
rų nuo vokiečių vyriausių 
karo bazių.

Von Schliffenas mokino 
vokiečius kirsti smūgį kon
centruotomis jėgomis. Pa
gal tą mokslą Von Liuden- 
dorfas norėjo išlaimėti Pir
mą Pasaulinį Karą. Pagal 
tą pat principą vokiečiams 
pavyko karo operacijos 
1941 ir 1942 metais. Jie li
ke josi, kad jiems pasiseks 
tas ir 1943 metais.

Betgi 1941 metais vokie
čiai puolė Sovietų Sąjungą 
išilgai 3,000 kilometrų (2,- 
000 mylių) frontą. 1942 me
tais jie vystė ofęnsyvą lin
kui Stalingrado ir Kaukazo 
ant 600 ' kilometrų ilgio 
fronto. Gi 1943 metais, 
Oriol-Bielgorodo srityj ant 
300 kilometrų, o vyriausiai 
tik ant 50 ar 60 kilometrų 
metė savo mechanizuotas 
jėgas taikindami prieš Kur
ską. K •

Vokiečiai tikėjo į “T-6” 
tankus, pramintus “Tig
rais” ir į ant motorinių 
platformų pastatytas ka
nuoles, žinomas, kaipo 
“Ferdinandai”. Vokiečiai 
metė šiuos ginklus masė
mis ir, pagal jų apskaitlia- 
vimą, tie ginklai turėjo į- 
nešti paniką Raudonosios 
Armijos eilėse. Bet vyriau
siai fašistų komanda pasi
tikėjo, tai užpuolimu iš pa
salų. To atsiekimui nacių 
propaganda per ištisus mė
nesius skelbė, būk jie neda
rys jokio ofensyvo prieš 
Sovietų Sąjungą 1943 me
tais.
Bet ta apgavyste neišdegė

Maršalo Stalino vadovy
stėje Raudonosios Armijos 
komandieriai Kursko ir 
Oriol frontuose jau nuo se
niai nutėmijo vokiečių pasi
ruošimus ir numatė kryp
tis, kuriomis bus padaryta 
vyriausias užpuolimas. Pa
siruošta apsigynimui. Apsi
gynimas paruoštas toli gi- 
lumon, ant daugelio kilo
metrų. Mūsų pėstininkai už- 
sikasė į žemę. Prieštankinis 
apsigynimas gerai paruoš
ta ir jo padrūtinimui su
teikta artilerija ir minų 
laukai. Šis apsigynimas pa
ruoštas ne pasyviai veikti, 
bet aktyviai, suteikiant jam 
pagelbą tankų iš užnuga
rio.

Tuo ,pąt kartu buvo ener
gingai lavinamas! pasitikti 
priešu. Pėstininkai statė 

tris kartus tiek tankų turė
jo, kaip jie naudojo 1941 
metais užpuolime ant Mas
kvos.

Vokiečių tankų užpuoli
mui gelbėjo oro užpuolimas. 
Per kelias pirmas ofensyvo 
dienas naciai kasdien darė 
iki 3,000 lėktuvų užpuolimų. 
Bet nepaisant to, priešui 
nepavyko paimti viršų ore. 
Sovietų didvyringi lakūnai 
ir prieš-lėktuvinės patran
kos padarė vokiečiams mil
žiniškų nuostolių.

Sovietų pėstininkai, kurie 
buvo pirmose eilėse kovų, 
palaikomi artilerijos, mor- 
tirų, saperų ir aviacijos, iš
laikė priešo užpuolimą ir 
ant šios linijos prasidėjo 
milžiniškas naikinimo mū
šis. Vokiečių tankų divizi
jos gavo baisų smūgį. Jų 
pėstininkai buvo atkirsti 
nuo tankų ir naikinami. 
Bet Hitlerio komandieriai 
grūdo vis naujas jėgas pir
myn. Ir banga po bangos 
naujos jėgos ritosi pirmyn 
ir traukėsi atgal, palikda
mos tūkstančius lavonų ir 
šimtus degančių tankų.

Mūšio svyravimas
Vienoj vietoj vokiečių 

tankai persilaužė per pir
mas apsigynimo linijas ir 
atsimušė į antras. Bet jie 
nesunaikino pirmųjų linijų 
mūsų jėgų, o tik “persiri
to” per jas. Mūsų pėstinin
kai atmušę visas priešo pė
stijos'atakas pasitraukė į 
antras apsigynimo linijas, 
kur priešo tankai buvo su
naikinai.

Antrą dieną priešo puo
limas prasidėjo su nauju 
įdūkimu. Bet Sovietų arti
lerija padarė priešui, ypa
tingai jo tankams, baisių 
nuostolių. Nacių generolai 
tęsė ofęnsyvą. Ir čia jie at
gaivino Pirmo Pasaulinio 
Karo Generolo Von Liuden- 
dorfo strategiją, kuri žino
ma, kaipo “veršio strategi
ja.” Jiems ta strategija pa
sitarnavo pradžioj šio ka
ro kitur, bet jie nedakaina- 
vo Sovietų apsigynimo sis
temos ir mūsų kovotojų, ir 
kaip koki buliai šturmavo 
mūsų pozicijas, panešdami 
daug nuostolių.

Nuo kalno buvo plačiai 
matoma ant daugelio kilo
metrų į pietuš ir šiaurius. 
Išilgai tą kalną eina Kur
sko gelžkelis- ir plentas. 
Tas, kas valdo kalną, yra

Sicilijos sostinės Palermos gyventojai entuziastiškai pasitiko amerikiečius, kaipo 
išlaisvintojus iš ^fašizmo.

šeimininkas visoj apylinkėj. 
Pakalnėj ėjo žiauriausi mū
šiai.
Raudonosios Armijos jėgos 

stoja kovon
Ir štai stojo kovon So

vietų tankai palaikomi arti
lerijos. Prasidėjo mūsų 
kontr-ataka. Vokiečiai prie
šakyj turėjo savo didžiuo
sius tankus — “Tigrus”, 
taip pat ir iš šalių, o vidu
ryj motorizuotas kanuoles 
— “Ferdinandus.” Jų “Tig
rai” ir “Ferdinandai” ati
dengė ugnį į Sovietų tan
kus. Sovietų tankai priva
žiavo arčiau ir trenkė iš 
savo kanuolių. Šis plieno 
milžinų mūšis abuvo labai 
panašus į karo laivų mūšį 
jūroj.

Pradžioj mūšio vokiečiai 
naudojosi tuo, kad jų ka
nuoles toliau siekė. Bet su- 
gabūs Sovietų tankiečiai 
prisiartino arčiau, naudojo
si savo tankų vikrumu ir 
kirto smūgius į skaudžias 
vietas vokiečių didelių tan
kų. Mūšis pasiekė aukš
čiausio įnirtimo laipsnio. 
Degė vokiečių ir Sovietų 
tankai. Sovietų padegtų 
tankų didvyriai šaudė iki 
susprogo ar sudegė jie su 
tankais, vietoj iš jų bėgti ir 
likti priešo ugnies auko

mis.
Dabar prasilaužimas per 

apdrūtintas pozicijas būna 
tik tada pasekmingas, jeigu 
priešui neleidžiama atsipei
kėti. Ir šiame tankų mūšy j 
Sovietų tankiečiai daug nu
kentėjo, bet jie sulaikė prie
šo ofensyvo tempą ir tuo 
suteikė mums pergalę.

Priešas,, Traukiasi
Vokiečiai apšaudomi iš 

Sovietų tankų ir kanuolių 
pradėjo trauktis. Jie trau
kėsi ne tvarkę) j,..slėpėsi už 
savų tankų, paliko daug ka
nuolių kovų lauke.

Sovietų jėgos pasiruošė 
pasitikti naujus priešo už
puolimus. Didžiumą mūsų 
tankų įkasėme į žemę taip, 
kad tik kanuoliniai jų bok
štai kyšojo žolėj. Tokiu bū
du Sovietų tankus pavertė
me į šimtus plieninių tvir
tumų, kurios išvien su pė
stininkais ir artilerija pa
stojo kelią naujoms priešo 
atakoms.

Valanda po valandos, die
na po dienos, naujos priešo 
jėgos ritosi prieš mūsų ap
sigynimo pozicijas. Tai bu
vo baisios jėgos, daugybė 
tankų, palaikomos tūkstan
čių orlaivių. Greta Sovietų 
tankų buvo mūsų motori
zuota pėstija ir prieštanki
nio apsigynimo skyriai. Va
dovavo patyrę ir mūšiuose

dalyvavę komandieriai. Tai 
buvo žmonės, dalyvavę Sta
lingrado kovose ir kituose 
mūsų pergalių mūšiuose.

Priešas atmuštas nuo 
šios mūsų tankų linijos pa
suko į vakarus, prie kalnų, 
linkui Fatežo. Bet ir čia bu
vo sutiktas Sovietų tankis
tų. Artėjo krizis mūšio per
svaroj. Hitlerio generolai 
su naujais padrūtinimais 
metė dar 300 naujų tankų.

Bet priešas jau buvo pa
nešęs milžiniškų nuostolių 

žmonėmis. Ir štai nacių ko
mandieriai davė įsakymą 
jau neatakuoti Sovietų po
zicijas, bet pereiti prie ap
sigynimo. Visiems buvo aiš
ku, kad nacių ofensyvas 
prieš Kurską susmuko, kad 
priešas pralaimėjo!

Mūsų kontr-ofensyvas
Po to Raudonoji Armija 

Oriol-Kursko srityj perėjo 
į kontr-ofensyvą ir pradėjo 
priešą grūsti atgal, linkui 
tų pat pozicijų, iš kur jis 
pradėjo savo puolimą. Tuo 
pat kartu kiti Raudonosios 
Armijos daliniai pralaužė 
priešo pozicijas į šiaur-ry- 
tus nuo Oriol miesto ir 
naikino priešo tankų divizi
jas, kurios blaškėsi bandy
damos išgelbėti padėtį.

Hitlerio komanda, kuri 
pilnai tikėjo, kad jos ofen
syvas pavyks, buvo kaip 
perkūno pritrenkta. Ne jie 
pralaužė Sovietų apsigyni
mų liniją, bet Raudonoji 
Armija pralaužė jų apsigy
nimo linijas. Ir pirmą pa
sisekimą Raudonoji Armija 
panaudojo pernešdama ko
vas į gilumą priešo apsigy
nimo pozicijų.

Šiemet Hitleriui nepavy
ko prasiveržti į gilumą mū
sų apsigynimo pozicijų. Jis 
buvo sulaikytas ant pirmų
jų mūsų apsigynimo pozici
jų ir panešė didžiausių nuo
stolių. Po to Raudonosios 
Armijos Aukštoji Koman
da davė įsakymą pradėti 
mūsų užpuolimą.

Raudonosios Armijos ko
manda dar kartą parodė, 
ką reiškia karinis menas. 
Ji mokėjo puikiausiai pa
ruošti apsigynimą, ant to 
apsigynimo pozicijų nualin
ti priešo jėgas, nuvarginti 
jas, sumušti ir tada iš ap
sigynimo pusės pereiti į 
užpuolimo pusę, įveikti 
priešo galingas apsigynimo 
pozicijas ir maršuoti pir
myn. Ir šios mūsų perga
lės yra dar didesnės, kaip 
buvo pergalės prie Stalin
grado, kurios jau nuskam
bėjo pasaulyj, išgarsinant 
Riaudonosios Armijos gene
rolų gabumą.

“Pravda”.

Urugvajaus pažangiųjų 
lietuvių laikraštis Darbas 
rašo apie Penktosios Kolo
nos įsigalėjimą tame kraš
te. O Ašies agentalms ir 
parsidavėliams lengva veis
tis ir darbuotis todėl, kad 
žmonėse nėra vienybės. 
Darbas sako:

Kaip Baldomiro, taip da
bartinė Amėzagos vyriausybė 
trokšta tautinės demokratiškos 
vienybės kovoj prieš nacifaši- 
stų totalitarizmą, bet visi žem
valdžiai ir kapitalistai tam
priai susiję su užsienio vien
minčiais trukdo vyriausybei 
darydami visokias demago
giškas machinacijas naudoda
miesi padėtimi, kuri yra itin 
sunki karui tęsiantis. Herre
ros atstovaujami feodalai ir 
stambūs' biznieriai dar tebe- 
valdo visą Urugvajaus ekono
miją su kuo nusveria ir poli
tikoj kaip viduj, taip užsieny.

Bet kas tame kaltas, kad 
neįstengia pažabot herreristų ? 
Kalti nenuširdūs demokratai, 
kurie vietoj kovoję prieš her- 
reristus veda jėgų skaldymo 
politiką ir nors netiesioginiai, 
bet pasitarnauja penktai Hit
lerio kolonai, herreristams.

Iki šiol Urugvajuj politinės 
partijos nuoširdžiausiai dar
buojasi už vienybės įgyvendi
nimą, tai Komunistų, Nepri
klausomųjų Tautininkų, Bal- 
domiristų, (Koloroda sekto
rius) ir iš dalies Blanco-ace- 
vedistų (taipgi Koloradų sekto
rius), bet stambiausia badzistų 
partija, su Batlles giminai
čiais galviny, veda tuščias po
lemikas ir nerodo noro koo
peruoti su aukščiau minimom 
partijom. Bet už vis didžiau
sią gėdą daro Socialistų par
tijos va()ai, kur vien tik žo
džiu pasisako prieš fašizmą ir 
herrerizmą, bet realybėj už
siima skaldymu -populiarinių 
jėgų, gąsdindami komunisti
niu baubu visus. Socialistų 
spauda matomai nėra kontro
liuojama partijos, bet kas kaip 
užsimano, taip skleidžia pro
pagandą. Vienas pavyzdys: 
“EI Sol” savaitraštis visada iš
eina prieš Union General de 
TrabSjadores ir visus sindika
tus. Neseniai vienas Nepriklau
somų Tautininkų partijos na
rys, Autobusų sindikato darbi
ninkų atstovas pasakė: “So
cialistų partijos lyderiai turė
tų pasimokinti iš buvusių klai
dų, nes paskutiniai balsavimai 
lapkričio 29 d. rodo, kad par
tija nebepasitikėjo ir vietoje

President of Pepsi-Cola Company Receives War 
Service Award For Salvage Campaign

WALTER S. MACK, JR., (Second from right), President or 
Pepsi-Cola Company, and Vice-Chairman of the Industrial 

Salvage Committee for Greater New York, receiving War Service 
Award from Rolland J. Hamilton, (extreme left), Chairman of che 
Committee, for “patriotic services rendered in behalf of the War Sal
vage Program” at a luncheon meeting at which Mr. Mack was host at 
the Harvard Club in New .York City to 112 divisional chairmen Of 
salvage groups receiving similar awards. In addition to his Vice
Chairmanship of the Industrial Salvage Committee, Mr.' Mack is 
Chairman of the Beverage Industry Salvage Committee.

(Back row, left to right): Paul C. Cabot, Director of Salvage 
Division of WPB, Washington, D.C.; Commander Albert F. Rice, 
U.S.N., Commanding Officer in Charge of Naval Aviation Cadet Selec- 
tive Board, and John P. Magire, Regional Director of War Produc
tion Board, look on. . .... ,, ,It was announced at function tnat over 400 million lbs. of scrap 

1 had been collected from industry in Greater New York since the. 
į Campaign began last May. Function was also occasion for launching 
I of industrial copper scrap campaign.

Kova Su Žmonių Priešais 
Urugvajuje

Tyę&M Puslapi?

buvusių dviejų Svirne atstovų, 
gavo tik vieną.”

Katalikų partija, Union Ci- 
vica, taipgi kartais pasisako 
už vienybę, o kitą kartą ardo 
tą vienybę, nes kleras irgi su
siskirstęs; jie daugiau rūpinasi 
“pomirtiniu” gyvenimu, kaip 
dabartiniu. Dėl to, kad yra 
nemažai falangistų kunigų ir 
jie yra aršiausi priešai demo
kratijos.

Tai šitokioj padėty labai 
gerai bujoja penkta kolona ir 
kbųspiruoja prieš visus demo
kratus, o ypatingai prieš ko- 
vingiausį liaudies sektorių — 
kompartiją, kurią jie vadina 
totalitarizmu ir kitap panašiai.

Penktos kolonos agentų 
šmugeliavimas prisidengus pa- 
trijotinėm frazėm stato į rim
tą pavojų.

Ir jeigu laiku demokratai 
nesistengs griežčiau pasielgti 
pritariant ir reikalaujant iš 
vyriausybės pusės kovos prieš 
5-tą koloną ir įvairius speku
liantus, tai galime sulaukti la
bai blogų rezultatų. Visas blo-_ 
gumas tęsis tol, kol bus atsa- 
komingose įstaigose sabotaž- 
ninkų, kaip pavyzdys dabar
tinėj tam tikroj ekonomijos re
guliavimo įstaigoj, Direccion 
de Asuntos Economicos galva 
Bassabe Castellanos ir jam pa
našių kitose įstaigose.

Peter J. McGuire, suor- 
gąnizuotojas United Bro
therhood of Carpenters 
and Joiners unijos. 1882 
metais jis pasiūlė, kad 
Amerikoje būtų įvesta dar
bo šventė. 1894 metų bir
želio 28 dieną Kongresas 
oficialiai nutarė įvesti na
cionalinę darbo šventę ir 
pavadino ją “Labor Day.” 
Nuo to laiko kasmet Labor 
Day atsibūna kiekvieno 
rugsėjo pirmą pirmadienį. •
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(Tąsa) ? — Aukščiau savo dūšios nesikeliu...
Šventadieniais, nuo pietų ligi devintai 

valandai, aš išeidavau pasivaikščioti, o 
vakarais sudėdavau smuklėje Duobių 
gatvėje; smuklės seimininkas, drūtas ir 
visuomet prakaituotas žmogus, baisiai 
mėgo dainas, apie tai žinojo beveik visų 
cerkvių giedotojai ir rinkdavosi pas jį; 
jis vaišindavo juo* degtine, alum, arba
ta. Giedotojai — žmonės girtuokliai ir 
neįdomūs; dainuodavo jie be noro, tik
tai dėl vaišių, labai dažnai giedodavo 
šventas giesmes, o kadangi dievobai
mingieji girtuokliai pripažindavo, kad 
šventas giesmes smuklėje giedoti nepri
dera, tai šeimininkas kviesdavosi juos j 
savo kambarį, ir aš tegalėdavau girdėti 
dainas ir giesmes tiktai pro duris. Bet 
dažnai dar smuklėje dainuodavo sodie
čiai, amatininkai,—smuklininkas pats su
rasdavo dainininkus mieste, apklausinė- 
damas suvažiavusius miestan sodiečius,
ir kviesdavosi juos pas save.

O kampe mauroja paniuręs oktavistas:
— Argi galite suprasti šio biauraus 

angelo giesmę jūs, kirmėlės, jūs, pelė
siai?

Jis visuomet ir su visais nesutikdavo, 
su visais ginčydavosi, visus kaltindavo, 
ir beveik kas Šventadienis jį skaudžiai 
už tai mušdavo ir giedotojai, ir visi, kas 
tik galėdavo, kas tik norėdavo.

Smuklininkui patinka Kleščovo dainos, 
bet jis nemėąia paties dainininko; vi
siems skundžiasi juo, nori jį pažeminti, 
pasijuokti iš jo; tat žino ir nuolatiniai 
smuklės lankytojai, ir pats Kleščovas.

— Geras dainininkas, bet labai jau pa
sipūtęs, reikėtų jį sudrausti, — sako jis, 
ir kai kurie svečiai sutinka su juo.

— Tas teisybė, išdidus vaikinas!'
— Ir kam reikia nosį riesti? Balsas— 

Dievo duotas, ne paties prigyventas? O 
ir tas balsas — argi jau toks didelis?—
stengiasi įkalti visiems užsispyręs smuk-

Dainininkas visuomet sėsdavo kėdėn 
ties degtinės statine, — jo galva atsi
mušdavo statinės dugne, lyg apskrituo
se rėmuose.

Už visus gražiau — ir visuomet kaž
kokias ypatingai gražias dainas — dai
nuodavo mažutis, sudžiūvęs balnius Kle
ščovas; žmogus sumaigytas, suglamžy
tas, su rudų plaukų kuokštomis; jo nosis 
blizgėdavo, o mažutės mieguistos akys 
nė kiek nejudėdavo.

liniukas.
Kiti sutinka su juo:
— Teisybė, čia ne tiek balsas, kiek— 

mokėjimas.
Kartų, kai dainininkas, ataušęs, išėjo, 

smuklininkas ėmė prikalbinėti Plikšę:
— Kad tu, Marjon, užsikartum ant 

Kleščovo, pasitampytum su juo, a? Ar
gi tau sunku?

— Taigi, kad aš būčiau jaunesnė,— 
šaipydamosi, pasakė prekiautoja.

Smuklininkas karštai ir balsiai ėmė

Piknikas ant Ūkės.
Dar kol vasaros malonus 

oras, medžiai ir laukai žaliuoja, 
tai ta proga norime pasinaudo
ti. Tokia pfoga bus šį sekma
dieni rugpjūčio 22 dieną, kuo
met įvyks draugiškas išvažia
vimas arba piknikas pas drau
gus Smalsčius, ant 10-tos my
lios arti Scheaffer Rd. Ten bus 
įvairią Užkandžių ir vaišią. 
Taipgi bus įvairių žaidimų, ir 
laimėtojai gaus dovanas. Taip
gi rengėjai sake, kad turės ir 
lietuvišką muziką^ Pradžia nuo 
1 vai. po pietų; įžangos nebus.

Šis išvažiavimas yra rengia
mas dėl paramos angliško dien
raščio “Daily Worker’io.” Mes 
turime žinoti, kad “Daily Wor- 
keris” yra nepaprastai svarbus 
kovos įrankis prieš darbininkų 
išnaudotojus ir nušviečia viso
kius politinius ir ekonominius 
klausimus. “Daily Workeris” 
išleidžia labai daug knygų ir 
brošiūraičių įvairiais dienos 
klausimais ir tas viskas atseina 
.milžinišką sumą pinigų. “Dai
ly Workeris” yra parduodamas 
daugiaus kaip 80 didmiesčių 
žmonėms, nuvežimas ir platini
mas daug atseina.

Todėl, kaip matome, toks 
laikraštis anglų kalboje atlieka

lyvaus geras kalbėtojas anglų 
kalboje — William Ž. Foster. 
Bus šokiai, įvairių žaislų ir do
vanos prie įžangos. Alvinas.

CHICAGOS ŽINIOS
stungis — užmirštas 

žmogus—vėl pasireiškė
Kaip Stungiui Rūpi Karo Pa

stangos; Mėto Motinas su
Vaikais iš Buto

Savo laiku naujieniečių tar
pe buvo smarkus vyras, vardu 
Jurgis Stungis. Bet pastaruoju 
laiku, po SLA suskaldymo, jis 
buvo “užmirštas žmogus.0

Šiomis dienomis jis vėl pasi
reiškė, bet jau teisme. Jis nu
baustas $100 užsimokėti už 
išmetimą iš buto motinos su 
vaikais.

Teisme paaiškėjo štai kas:
Paraudavęs Stungio namus 

žmogus norėjo išleisti vieną 
butą kam nors. Atsišaukė ar
mijos lakūno žmona su trim 
vaikučiais ir norėjo pasiren- 
duoti namus. Bet Stungis ne
leido jai.

Atsakymas butą moteriškei 
su Vaikais, kurios vyras ka
riauja Už demokratiją ir gel
bėjimą civilizacijos, parodo 
Stungio atsįnešimą į karo pa-

išsikraustyti, o kada ji to ne
darė, jis išmetė ją su vaiku
čiais gatvėn.

Moteriškė betgi netylėjo. Ji 
nuėjo teisman.

Jurgis Stungis nubaustas 
$100 už savo tokį elgesį.

Kaip sakiau, savo laiku 
Stungis labai rėkavo. Jis bu
vo berniukas St. Gegužiui ir 
Pi Grigaičiui, kada jie skaldė 
SLA 1930 metais. Jis bėgiojo, 
rėkė, dirbo. Bet kada SLA su
skaldytas, Stungis likosi už
mirštas.

Ir buvo jis užmirštas iki da
bar. Paskilbo jis tik, kai turės 
šimtinę pasimokėti už išmeti- 

‘mą motinos su vaikučiais ant 
gatvės. R«p.

Mažiau Gazolino Visiems 
Vidurvakariams

Kainų Administratorius Vi- 
durvakarių apygardoje Ray
mond S. McKeough paskelbė, 
kad šiuo laiku Washingtone 
svarsto gazolino sumažinimą 
Vidurvakariuose. Kiek bus su
mažinta, tai tuojau būsią pa
skelbta.

Jau yra aišku, kad ant ku
ponų gaus mažiau, bet kiek 
mažiau, tai bus vėliau pra
nešta.

“Laisvėje” galima gauti' 
Apsigynimo Bonai

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 22-rą, <

Olympia parke, įvyks worcesterie- 
čių rengiamas dienraščio Laisvės
naudai piknikas. Bus visiems atsi
lankiusiems galima pasirinkti ska
nių valgių — rengėjos užtikrina. 
Prašom visuš-visas būtį.

Kviečiam Hudspno ir Gardnerio 
Laisvės skaitytojus ir rėmėjus mus 
atlankyti. — LDS 155 kp.

(195-196)

WILKES BARRE, PA.
Pranešame iš anksto, kad rugsė

jo 5 d. įvyks pažmonis, po pietų, 
26 Howard St., atti South ir Han
cock gatvių. Vakare bus rodoma 
Sovietų krutamieji paveikslai. Taip
gi bus šokiai, alaus ir užkandžių. 
Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(195-197)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia metinį pik

niką ir šokius bendrai su Rusų Cho
ru. įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
12 vai. dieną. Polish National Park, 
16th Avė. ir Speedway, Irvington, 
N. J. Važiuokite autobus No. 1 
Newark, priveža du blokus nuo par
ko. Įžanga 55c, įskaitant taksus. V 
Kviečiame visus. (195-197)

SHENANDOAH, PA.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

pikniką, sekmadienį, rugp. 22 d. ša
lę Laisvės kapų, pradžia 10 v. ry
to, tęsis iki vėlai vakaro. Prašome 
vietinių ir apylinkės svečius daly
vauti šiame piknike, bus šalto alaus 
ir gerų užkandžių. — Kom.

(195-197)

Būdavo, užsimerkia, prisišlieja pa
kaušiu prie statinės dugno ir, atstatęs 
krūtinę, pradeda tyliu, bet viską nuga
linčiu tenoru:

Ir krito rūkas lygiuos laukuos,
Ir uždengė rūkas visus kelius...

Čia jis atsistodavo, atsirėmęs per pu
siau stalo, smagiai atsilošęs, ir širdingai 
traukdavo, atmetęs galvą:

Ak, ir kur gi aš eisiu,
Platų kelią kur rasiu?

Jo balsas buvo nedidelis, bet nenu
ilstamas; jis sidabrine styga perverdavo 
kimų smuklės klegesį, graudūs žodžiai, 
dejavimai ir šūkavimai nugalėdavo vi
sus žmones, — net girtieji pasidarydavo 
nustebusiai rimti, tylom žiūrėdavo į sta
lus priešais save, o man plyšdavo širdis, 
perpildyta to galingo jausmo, kurį vi
suomet sužadina gera muzika, stebuklin
gai pasiekdama sielos gelmes, z

Smuklėje pasidaro tylu, kaip cerkvė
je, o dainininkas—-lyg geras šventikas. 
Jis nemoko, o ištikrųjų visa širdimi mel
džiasi už visą žmonių giminę; balsiai ir 
teisingai dūmoja apie visus vargingo 
žfmogaus gyvenimo sielvartus. Iš visų 
pusių žiūri į jį barzdoti žmonės, žvėriš
kuose veiduose mąsliai mirksi vaikiškos 
akys; kartais vienas kitas atsidusta, ir 
tas labai gerai parodo nugalinčią dainos 
jėgą. Tokiomis minutėmis man visuomet 
matydavosi, kad žmonės gyvena apsime
tę, o tikrasis žmogaus gyvenimas—štai 
jis!

Sėdi kampe plačiaveidė prekiautoja 
Plikšė, begėdiškai pasileidusi boba; pa
slėpė galvą riebiuose pečiuose ir verkia, 
tyliai plauna ašaromis, savo begėdiškas 
akis. Netoliese nuo jos užsigulęs ant sta
lo niūrūs oktavistas Mitropolskis, ilga
plaukis vyras, su didelėmis akimis gir
tame veide; Žiūri į degtinės stikliuką, 
paima jį, kelia gerti ir vėl stato ant 
stalo, atsargiai ir be triukšmo, — kažko
dėl negali išgerti.

Ir visi žmonės smuklėje apmirė, lyg 
įsiklausę kažko senai užmiršto, kas buvo 
brangu ir artima jiems.

Kai Kleščovas, pabaigęs dainą, kukliai 
sėsdavosi kėdėn, smuklininkas, duoda
mas jam degtinės stiklinę, sakydąvo, ma
loniai šypsodamasis:
/ — Na, žinoma, gerai! Kad ir tu ne 
tiek dainuoji, kiek pasakoji, vis tiek ge
rai, ką čia ir bekalbėti! Geriau niekas 
nepapasakos...

Kleščovas atsargiai gerdavo degtinę, 
atsargiai atsikrenkšdavo ir tyliai saky
davo :
' — Padainuoti kiekvienas gali* kas tu
ri balsą, o parodyti dainos dūšią, — aš 
vienas tegaliu!

? — Na, vis dėlto nesigirk I
— Kas neturi kuo, tas nesigiria, —vis 

taipo pat tyliai, bet labiau užsispyręs 
kalbėdavo dainininkas.

— Išdidus tu, Kleščovai! — su apmau
du sušunka smuklininkas.

šaukti:
— Argi jaunos moka? Ryžkis, Mar

jon! Tai bent pasižiūrėtume, kaip jis im
tų apie tave suktis! Kad taip jį liūdesiu 
įvarius, tai imtų jis dainuoti, a? Ryž
kis, Marjon, padėkosiu, a?

Bet ji neapsiėmė. Didelė, drūta, ji, nu
leidusi akis, čiupinėdama ant krūtinės 
skarelės spurgus, Vienodai ir lėtai kal
bėjo:

— Čia jaunos reikia. Kad aš būčiau 
jaunesnė, — ilgai nesvarstyčiau...

Beveik kas kartas smuklininkas steng
davosi nugirdyti Kleščovų, bet tas, pa
dainavęs dvi tris dainas ir išgėręs už 
kiekvieną po stiklinę, rūpestingai apsP 
rišdavo kaklą megstiniu šaliku, kietai 
užsimaudavo kepurę ir išeidavo.

Dažnai smuklininkas, suieškojęs kitą 
dainininką, suleisdavo juos rungtis; pa
dainuos, būdavo, balnius dainą, o jis, pa
gyręs dainininką, sako, jaudindamasis:

— čia, beje, dar vienas dainuojantis 
yar atėjęs! Na gi, prašom pasirodyti!

Dainininkas kartais parodydavo ge
rą balsą, bet aš neatsimenu tokio atsiti
kimo, kad kada nors kuris nors daini
ninkas būt padainavęs taip paprastai ir 
širdingai, kaip padainuodavo mažutis, 
nežymus balnius.

— Ta-aip, — apgailestaudamas, sako 
smuklininkas, — žinoma, gerai! Svar
biausia — balsas čia, na, o dūšia...

Kiti juokauja:
— Ne, matyt, balniaus negalima įveik

ti!
O Kleščovas, žvalgydamasis į visus iš 

po rudų kuokštuitų ančiakių, ramiai ir 
mandagiai sako smuklininkui:

— Jūs juokaujate, Jums nepasiseks 
surasti geresnio už mane dainininko, nes 
mano gabumai — iš Dievo...

— Mes Visi — iŠ Dievo!
— Daug degtinės prikišite, ir vis tiek 

nerasite...
Smuklininkas užkaista ir murma:
— Ką žinai, ką žinai....
O Kleščovas, nenusileisdamas, įrodinė

ja jam:
— Dar aš jums pasakysiu, kad dai

navimas, tai, pavyzdžiui, ne gaidžių ko
va....

— Žinau, žinau! Ir ko tu kabinies?
— Aš nesikabinu, o tiktai įrodinėju: 

jeigu daina — tiktai žaidimas, tai tas 
jau.—iŠ velnio!

—- Gana, pakaks! Verčiau padainuo
tum dar.„

— Dainuoti aš visuomet galiu, nors 
ir sapnuodamas, — sutinka Kleščovas, 
atsargiai kosėdamas, ir pradeda dainuo
ti.

Ir visi menkniekiai, visi nešvarūs žo
džiai ir' sumanymai, visa, kas šlykštu, 
smukli.ška — stebuklingai išnyksta, kaip 
dūmai; į visus padvelkia kitoniško gy
venimo srovė — mąslaus, švaraus, pilno 
meilės ir ilgesio.

. . . . ,. (Bus daugiau)

kad 
mėnesio

milžinišką ir svarbų darbą, o 
mes tik vieną tokį laikraštį tu
rime ant 130 milijonų žmonių.

Mes tikimės, kad dauguma 
suprasite svarbą ir atvyksite į 
mūsų draugišką pikniką.

Tarptautinis Piknikas 
Labor Day

Mes, paprastai, žinome, 
pradžioje rugsėjo
įvyksta dvi šventės — sekma
dienis ir pirmadienis esti 
darbininkų diena, šiemet tos 
šventės įvyksta rugs. 5 ir 6 dd. 
Sekmadienį, rugs. 5 d. įvyks 
didelis tarptautinis piknikas 
Hovart Parke, W. Warren ir 
Gulley Rd. Įžąnga tik 25c.

Tarptautinio pikniko komite
tas prašo visų, tautų žmones, 
kad tą dieną nerengtų savų

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker S

Laidotuvių Direktorius J
Išbalsamuoja ir laidoja ant /

Visokių kapinių s
Veltui šermėnirie s

(KOPLYČIA) g
Parsamdo automobilius ir ka- £ 
rietas veselijom, krikštynom g 

ir kitkam. £
231 Bedford Avenue Š

BROOKLYN £
Telephone: EVergreen 8-9770 5

M

.. ................ ............. ....

stangas. Ar galima atsakyti 
tokiai moteriškei butas, kurios 
vyras kaujasi už visų mūsų 
laisvę ?

Bet Stungis atsakė.
Jis taipgi1 atsakė ir kitai. 

Pagalios jo rendauninkas su
pyko ir išrendavo butą Mrs. 
Consindine su keliais Vaikais. 
Stungis, tai sužinojęs, liepė jai
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DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

◄>•0
337 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
Tol, STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite Žią naudingą knygely: 

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Knygeli* Aw4orie»
KAINA 35c.

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

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,
Adv. CHAS. P. KAL t

Į, l.ll'MUnW.' Į1, > iTT."-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglių išsibaigs iki paskutinant 
kavalkui, užsisakykite iŠ anksto. Nes žiemą yrą 

' sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu
i Skaitykite jų savaitraštį

Į LIAUDIES BALSĄ
j Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Į Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
| $3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 

į žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokėlo sričių.
Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 

nacių priespaudoje.
Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 

tais svarbiais raštais

(■■M

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai huo Republic Teatro 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

r; ’

V r "

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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GRĮŽIMAS
Boris Gorbatov.

Kraujas nespėdavo sušal
ti ant ašmenų — taip kirto- 
mės. Baltieji kailinukai ga
ravo karštais garais—taip 
jojome. Tris paras balne, 
tris paras mūšiuose, tik 
sniegas iš po kanopų dulka, 
kardai švilpia, ant nugaros 
gobtuvai kaip sparnai skai
sčiai raudonuoja. Ir kaip 
sapne — vienkiemiai, gai
srai, keliai, gauruoti dūmai 
viršum kazokų sodybų, 
kraujas ir pelenai 
ant sniego, viršum visa ko, 
— aštrus karšto arklių pra
kaito, degėsių ir dūmų kva
pas, senas, pažįstamas kau
tynių kvapas.

Pergalė teikia sparnus. 
Žmonės užmiršo apie mie
gą, poilsį. Kojos sustingo 
balno kilpose, nertiniai ap
ledėjo, veidai pašiurpo nuo 
vėjo, apsilupo. Nuo kazokų 
pergalės šauksmo užkimo 
gerklės. — Kautis! Kautis! 
Vyti ir pavyti priešą, kirs
ti, visu greičiu jojant, kaip 
rykštės, n e n u š 1 u o stant 
bjauraus kraujo nuo kar
dų! Ir laimikių nėra kada 
skaičiuoti, ir laimikinio 
konjako nėra kada gerti— 
vyti ir vyti, vaduoti gimtą
ją Dono žemę.

Dar ilgai būtų galėję ne- 
pailsdami kautis ir veržtis 
pro gauruotą, snieguotą 
stepę žmonės, bet arkliai 
pailso, arkliai pasirodė silp
nesni, negu žmonės. Žili 
nuo šerkšno, pailsę, jie dre
bėjo visu kūnu, sunkiai, 
užkimusiai kvėpuodami ir 
godžiai rydami šaltą orą. 
Ir, pažvelgęs į juos, majo
ras Dorošenko, kazokų pul
ko vadas, apgailestauda
mas suprato, kad ir arkliai 
ir žmonės, o tur būt ir jis 
pats reikalingi atodūsio. Jis 
pasakė trumpai adjutantui:

* —Stanicoje žmonėms ir
arkliams poilsis. Lig auš
tant! Kazokai įėjo į stani
cą mėlyną vakarą. Ir vis
kas buvo kaip visada tokio
mis dienomis.

Bobos, juokdamos ir 
verkdamos, puldinėjo prie 
balnų kilpų, glamonėjo ka- 
žokų kojas, žiūrėjo į akis, 
tarpe tų didvyrių gauruo
tomis kepurėmis, snieguo
tomis milinėmis j ieškoda
mos savo vyrų ir sūnų. Ir 
kiekvienai rodėsi, kad būti
nai turi būti čia, tarp tų 
mielųjų žmonių vaduotojų, 
jis 
laukiamasis.

Štabas užėmė šiltą, erd
vią trobą. Majoras Doro
šenko, patvarkęs būtinus 
reikalus ir įsitikinęs, kad 
viskas kaip reikiant, trum
pai tarė adjutantui: “Ei
me!” ir išėjo į gatvę. Ad
jutantas iššoko paskui jį, 
tik užsimetęs milinę antpe
čių.

Majoro adjutanto vardas 
buvo Vasia Selivanovas. Jis 
tik neseniai labai nekant
riai baigė mokyklą ir labai 
rūpestingai išsiaugino ūsus, 
manydamas, kad be ūsų nė
ra kazoko. Šių dienų mū
šiai buvo jo pirmasis ug
nies krikštas. Jo pirmasis 
mūšis buvo pergalėtojiškas 
mūšis. Jis nepažino kar
čiųjų nepasisekimų dienų. 
Ir karą jis vaizdavosi tokį, 
kokį matė per šias tris die
nas. Rykščių kirtimas — 
štai kas yra karas. Smagus 

. rykščių kirtimas.
Majorą Dorošenką jis 

gerbė, net garbino, kiek 
prisibijojo. Prisibijojo ne 
vien tik kaip viršininko* 
bet ir kaip žmogaus. Su

visų brangiausias,

Foreign Language Press Aids National War Fund

iš-

ir ant
su

linksmais, nerūpestingais, 
lengvais žmonėmis Vasia 
lengvai susidraugaudavo, 
bet paniurusių prisibijoda
vo visuomet, o majoras Do- 
rošenka buvo nesupranta
mai paniuręs, nekalbus ir 
protingos išraiškos veidu. 
Ne toks turįs būti, Vasios 
manymu, kazokas,— kazo
kas ir kariauja linksmai, ir 
puotauja linksmai, ir mirš
ta linksimai, o Dorošenkos 
ir mūšyje antakiai su
traukti, lūpos suspaustos, ir 
karčios raukšlikės apie bur
ną. Bet kartą teko Vašiai 
pamatyti, kaip žiba niau
rios majoro akys, baisi ug
nis degė jose, broleliai ma
no, ir Vasia staiga pasijuto 
geltonsnapis berniūkštis ir 
susiprato, kad yra šiame 
kare ir gyvenime, ir žmo
nėse kažkas, ko dar jis ne
sugeba suprasti ir pajusti. 
Bet apie tai nebuvo kada 
Vašiai galvoti, smagusis 
rykščių kirtimas pagavo jį 
visą. Tik vieną užsikirto 
sau Vasia dėl majoro:, be 
reikalo neklausti, suprasti 
iš pusės žodžio, o ilgus pa
šnekesius pasilaikyti sau.

Ir dabar, gatvėje, jis ne
klausė Dorošenkos, kur jis 
čia eina naktį, tylėdamas- 
ėjo paskui jį ir net nieko 
nespėliojo. “Tur būt, sar
gybų tikrinti einame”.

Bet Dorošenka staiga su
stojo ties viena troba ir pa
beldė į langą.

—Kur čia mes, drauge 
majore? — nejučiomis 
trūko Vašiai.

— Į svečius.
Durys atsivėrė,

slenksčio pasirodė senis 
lempa. Nustebęs įsižiūrėjo 
jis į svečius ir, ūmai paži
nęs, džiaugsmingai nusi
šypsojo.

— Dievuliau tu mano,— 
subruzdo jisai,—taigi, pra
šom, prašom į trobą. Kaip
gi čia? Dieve tu mano, 
koks džiaugsmas!

Kazokai įėjo į trobą. Jo
je buvo tuščia ir šalta, ir 
vieniša, ir Vasia niekaip 
negalėjo suprasti, ką jiems 
čia veikti, šioje senio tro
boje.

Majoras sunkiai sėdos ant 
suolo, tylėdamas stebėjo ji
sai senį betriūsiant, paskui 
ištiesė rankas į ugnį, pir
miau kairę, kurioje trūko 
vieno piršto, paskui dešinę, 
ir rodės, kad tik to jis ir 
yra čia atėjęs,— štai šitaip 
pasėdėti prie ugnies, paty
lėti, pasišildyti po kelionės.

Paskui jis patrynė ran
kas, pirštai subraškėjo, ir 
pakėlė galvą.

— Vadinasi, nepažinai 
manęs, seni?
‘—Aa? — nustebęs atsi

liepė senis.
Nepažinai, sakau?
Senis neryžtingai priėjo 

prie jo ir įsižiūrėjo.
—Atleisk, vaikeli,—kaltu 

balsu tarė jis,— atmintis 
nusilpo.

—O mes buvome susitikę. 
Ir neseniai. Visą parą aš 
pas tave išgyvenau.

— A-a,— apsidžiaugė se
nis, — gyvenai, gyvenai, 
daugelis jūsų čia praėjo, 
gyveno. Kaip gi... Bet kada 
gi čia. Neatsimehu , at
leisk...

Majoras staiga ūny ju
dėsiu numetė nuo pečių mi
linę ir, atsegęs nuo diržo 
planšetę, bloškė ją ant sta
lo. Vasia stebėjo jį suglu
męs. Nieko jis negalėjo su
prasti šiame susitikime. 
Majoras kažką išėmė iš 
planšetės ir išdėstė ant eta*

War Fund; Nathan It. Seidinart, chairman, ForeignEmil Schram, chairman N. Y. Committee, National..................
Language Press Division, and Dr. Hendrick Willem van Loon, chairman, United Nations Relief Wing, 
at luncheon of editors and publishers of foreign language press who were lauded by Mr. Schram for 
their loyalty in support of the war effort. The press representatives pledged unanimous cooperation in 
behalf of the War Fund’s forthcoming appeal in October for $17,000,000 to be raised locally for work 
of the USO, United Seamen’s Service and 16 other major organizations serving our own armed forces 
and our fighting allies. The nationalities’ group quota is $750,000.
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lo, ir Vasia pamatė, kad čia 
buvo Jurgio kryžiai ■— du 
sidabriniai kryželiai ant 
seno susidėvėjusio kaspinė
lio.

— Pasiimk savo kryžius, 
seni! — balsu ištarė majo
ras.

Senis sumišęs pažvelgė į 
kryžius, paskui į' majorą, 
paskui į kryžius vėl.

Staiga jis išsigandęs su
sitraukė.

— Gal aš, — sumurmėjo 
senis, %— gal ką įžeidžiama 
esu pasakęs tada? Gal už
gavau ?

— Ne, ką jau ten,—šyp
telėjo majoras.

— Įžeisti nenorėjau,
tik širdis man tada kartė
lio . buvo pritvinkusi. Gal 
ir esu ką nereikalinga 
bamptelėjęs, kokį apmaudų 
žodį. x Tai jau, nekaltink, 
mielasis.

Vasia sėdėjo dabar, akis 
išplėtęs, ir žiūrėjo į tuos 
du nesuprantamus
žtnones,'ir vis neįstengė su
vokti, kas tarp jųdviejų yra 
įvykę.

— Lietaus vanduo ir tas 
kartus, todėl jis ir akmenį 
kala,— prabilo majoras. — 
Ne, aš neturėjau apmaudo 
prieš ’ tave, seni. Rūstūs 
buvo tavo žodžiai, jau kiek 
aš — akmuo esu, tačiau ir 
mane prakalė.

Senis lyg nesąmoningai 
paėmė kryžius į rankas ir 
patrynė juos sugrubusiu 
delnu. Blankiai žybtelėjo 
sidabras lempos šviesoje.

— Kryžius už vokiečius 
esu gavęs, — sudrebėjusiu 
balsu prabilo jis,— jerma- 
nais mes juos anuomet va
dindavom. Jau kirtom, kir
tom ! Tu nekaltink, • miela
sis, seno žmogaus. Širdis 
man prieš jus tada buvo ap
kartusi...

— O man? — ūmai su
šuko majoras, ir dar taip, 
jog Vasia net krūptelėjo.— 
O man ar ne kartu tada 
buvo? Manai, seni, lengva 
man buvo komanduoti “į 
žirgus!” ir šalin? Ar leng
vas, manai, dalykas iš gim
tųjų sodžių trauktis?

— Didelis tada atsitrau
kimas buvo, — pramurmėjo 
senis.

— Man gal kiekviena so
džiaus bobos ašara į sielą 
skverbėsi, sielą degino, — 
karštai? kalbėjo toliau ma
joras. '

senio ir, žiūrėdamas tiesiai 
jam į akis, tarė:

— Atsimeni, ką tu man 
šūktelėjai... Kryžius mes
damas?

—Kaip neatsiminsi,— su
murmėjo senis.

— Ir aš atsimenu... “Ero
dai, — surikai tu man, — 
suteršė t jūs rusų garbę, su- 
teršėt!” — ir sViedei savo 
jurgius į dulkes. T*aip?

— Taip, — niūriai atsi
liepė senis.

— AŠ tuos kryžius pakė
liau. Velniai žino, visko esu 
savo amžiuje matęs, ne 
žmogus palikau — akmuo, 
o tavo šauksmas, seni, lig 
šiol ausyse skamba. Aš juk 
supratau, viską supratau: 
kuo tu mane?'palaikei tada, 
ką tu apie mane, kazoką, 
galvojai. Štai tavo kryžiai, 
seni. Aš juos tris mėnesius 
su savim tampiau. Planše
tėje gulėjo, o lyg aš juos 
būčiau krūtinėje nešiojęs. 
Sunkūs tavo kryžiai, seni. 
Sunkūs! Pasįjmk juos at
gal. Nori — ant krūtinės 
nešiok, nori — skrynioje 
paslėpk. Paklausk mano ad
jutantą, jis tau papasakos, 
kaip mes tavo jermanus lu
posi. Ne blogiau už jus, se
ni. Papasakok jam, Vasia.

Ir staiga jis ėmė kvatoti 
skambiai ir linksmai, ir tai 
buvo pirmą kartą, kad Va
sia matė majorą juokiantis.

— Pažinai dabar, seni? 
Prisiminei? — juokėsi ma
joras.

visus 
randu, 
raukš- 
lempą

— Pažinau, — nusišypso
jo ir senis, — kaip nepažin
ti.

Jis paėmė nuo stalo lettn- 
pą ir pakėlė ją tiesiai prie 
majoro veido. Niūriose Do- 
rošenkos akyse sužibo ug
nelės.

— Na, ar. toks pat?—šyp
sodamasis paklausė jis.

—Lyg tau ant veido ran
dų daugiau rados. Ką?

— Kazokui randas, kaip 
ir kryžius, — dovana, — 
vėl nusišypsojo majoras.— 
O tau, seni, lyg raukšlių 
daugiau prisidėjo!

— Karas, sūneli, 
ženklina. Karį — 
mus, atsarginius, — 
lele. — Jis pastatė
ant stalo ir atsiduso.—Kaip 
raukšlės neatsiras! Ką mes 
čia be jūsų išgyvenome... 
Seniai, būdavo pas mane 
sueina. ' Šnekamės tylomis. 
“Tu,— sako jie man,— Ti- 
mofėjau, senas kazokas. 
Kariavai. Kavalierius. Tak
tiką ir strategiją supranti. 
Kaip, va, anot tavęs, kas 
toliau bus?” O kokia čia 
mano, draugai, strategija? 
Žemėlapių neturiu, planų 
nėra, žinių, ir tų retai be
ateina. Matydavau as se
nus vokiečius — jermanus, 
prisižiūrėjau ir dabartinių. 
Pagal mano strategiją išei
na: turime mes vokietį su
mušti, tokį aš sau planą tai
sau. O kolei vokietis po ma
no pirkią vaikščioja, mano 
grindis girgždina... Ech! —

Marų gal kiękvię-

na— vyrą, ir vaikai — te- 
vą. Ir žemė pritvinks krau
jo, bus riebi, ir derės... de
rės...

Pasilsėjęs arklys smagiai 
ėmė bėgti risčia ir štai jau 
išnešė majorą į apylinkę ir 
nešė, nešė į naujus mūšius 
ir kirstynes.

O senis liko. Ilgai su pa
vydu žiūrėjo jis, pridėjęs 
delną prie kaktos, į šauniai 
jojančius kazokus. Ir dū
savo, kad jaunystė praėjo 
ir neužšoksi dabar ant eik
liojo žirgelio, nenujosi į kir
stynes jermanų kirsti... 
Paskui atsigręžė ib grįžo į 
stanicą. Nūnai susitarė se
niai susirinkt kolchoze pasi
žiūrėti: kuo pavasarį sutik
ti, kuo arti, kuo sėti.

O viršum stanicos, vir
šum stepės, viršum kazokų, 
sniego dulkėmis apgaubtų, 
vis aukščiau ir aukščiau 
kilo saulė, kruvinai raudo
na, linksma, jauna keturias
dešimt trečiųjų metų saulė.

Veikiančioji armija. . 
“Pravda”, 1943. III. 5.

Verte O. Juodelienė

Jis valandėlę susimąstė. — 
Arba dar bobos užbėgs, čia 
viena, Čia kita.... “Jau tu ei
tum, seni, — kudakina, — 
artilerijos pasiklausytum. 
Puola mūsiškiai, ar trau
kiasi?0 Na, išeisi į kalve
lę, atgręši ausį į rytus, 
klausais... Vėjas stepėje ū- 
žia, artilerija muša.... Ausis 
girdi: išeina, mūsiškiai tol
sta. Ausis girdi, o širdis 
netiki. Netiki širdis, drau
gai, jau ta mano, senio, šir
dis. Netiki ji, kad gali vo
kietis rusą nugalėti. Na, 
grįši prie bobų ir šnapšte- 
lėsi joms: neabejokit, esą, 
laukit, grįš mūsiškiai, ne
apgaus. štai jūs ir grįžot; 
— jis staiga senio būdu su- 
kūkčiojo, sudrebėjo visas,— 
grįžot, mielieji. Neapgavot!

— Neapgavom, seni?
— Neapgavot.
— Ech, seni! — Majoras 

priėjo prie jo ir stipriai su
spaudė už pečių.— Ech, ka
zoke!

Net Vašią sujaudino ši 
scena, vos nesukūkčiojo ir 
jisai. Lig šiolei žemė, ku
rioje jis kovėsi, rodėsi jam 
linksmu kirstynių lauku. O 
dabar tartum kraštai išsi
plėtė, ir pamatė jis tolius ir 
visą žemę kruviną ir pele
nuotą, ir pilkapius stepė
se, ir kaip stovi jose, at
gręžę į rytus širdgėlos ♦ku
pinus veidus, mūsų žmonės 
ir klausosi. Ar čia vėjai ū- 
žia, ar mūsiškiai eina? Ar 
čia vargas sparnais plasno
ja, ar, pagąliau, laisvė?

— Ką gi, ar ilgiau pas 
mus paviešėsite ar kaip?— 
šypsodamasis ir šluostyda
mas ašaras, paklausė se
nis.

— Lig auštant, seni, — 
atsakė majoras, ne vieni ta
vo man yra kryžiai, seni. 
Ne tu vienas lauki. Ir už 
Šiaurės Doneco reikalų turi' 
me. Ir Donbase laukia. O 
Zaporožėje laukia manęs 
maniškiai.... — jis užsikirto 
ir sunkiai pabaigė: — gal, 
vieni kapai manęs ten lau
kia, vis tiek skubėti reikia.

— Ė, kokia bėda, —su
mojo rankomis senis, — ir 
pavaišinti nėra kuo. Viską 
prakeiktieji vokiečiai išne
šiojo.

— Rasime! Vasia, bute
liuką ! Duokš, seni, stikli
nių. O štai yra viena.

— Ne, palauk, — gudriai 
nusijuokė senis, — toji ne
tinka. Aš tuojau.

Jis priėjo prie durų, pa
kėlė grindų lentą ir nėrė 
kažkur po grindimis. Greit 
jis pasirodė iš ten. Rankose 
turėjo tris senoviškas pur
purines taures.

— Senelių — iškilmingai 
tarė senis, statydamas tau
res ant stalo, — išsaugojau 
nuo vokiečių.

Majoras ėmė iš lėto pil
styti degtinę.

Auštant pulkas pakilo iš 
stanicos. Kažkur iš už Do
no kilo ir skleidėsi po dan
gų didi raudona saulė, ir 
jos spinduliai, lyg aukso ka
lavijai, užsimojo jau viršum 
Šiaurės Doneco, tartum 
saulė būtų perėjusi J ata
ką.

Žiūrėdamas į .tą saulę, 
kylančią viršum mėlynos 
nuo šalčio stepės, senis ta
rė majorui:

— Kruvini tie bus metai, 
sūneli. Mat, aušra kokia.

Jis stovėjo, saulės ap
šviestas, žilas, liesas, be 
kepurės, ir balsas jo skam
bėjo, pranašiškai.

— Didžios kirstynės bus, 
sūneli, och, didžios! Ir to
se kirstynėae, žus, išiiyks 
priešas. Ir žmonės liks gry
nesnį, ir broliai susieis, ir 
motina sutiks sūnų, ir žmo-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

REIKIA VIRĖJO IR
VIRĖJUI PAGELBINlNkO

dirbti kempėje. Alga nenustatoma. Y.M.O.A. 
kempėje. Pasitarimai — 420 Lexington Avd.. 
Suite 915. '
u tj, Mr. L. N. Walbridge

(1»7)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA 

Kreipkitės j Timekeeper 
HOTEL BARBIZON, 

140 EAST 63RD ST., N. Y.
(197)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, $18 PRADŽIAI 
SU VIRŠLAIKIAIS DAUGIAU

INTERESINGAS DARBAS KNYGŲ IŠDIR
BAMO DIRBTUVĖJE. M.ALON1O8 APLiN- 
KYBftS. PAKILIMAI. PATYRIMAS NEBEL 
KALINGAS.

J. J. LITTLE & IVES
435 EAST 24TH ST.

(Wl)
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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.; NETELEFONUOKtTE

Kapitalistai bando atitraukti darbininkus nuo 
prezidento Rodsėvėlto. Vienas ją saito r “Meš patyrė* 
mė, kad ,:|ui&ibor Day buvo* nącioftalėk Šventė dar ;> prieš 
tai, kaUKdqseveltas patekt) į Baltąjį Namą. Todėl dar* 
Liniukai neturi už k/| jam’ būti dėkingais.” 1 . - --- • ‘ .

į V. ’ KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; getą proga pakili 

muL Kreipkitės j Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

OPERUOTOMS
IR

PROSYTOJOS
ANT

SLIP COVERS
MACY’S

SANDĖLYJE
Reikia keleto operatorių ir proaytojų ant 
slip covers. Patyrimas nereikalingM.

Asmenys, dabar dirbanti karintus ar būtinų 
darbų pramonėse, nebus priimami be palluo- 

savimo iš buvusiojo darbdavio. 
KREITKltfiS ASMENIŠKAI 

47-44 31ST ST.
LONG ISLAND CITY

BMT ar 1RT požeminiai traukiniai (Flushing 
Local) iki Rawson St. Indfcpendėnt traukiniu 

iki Queens Plaza.
(19«)
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nas kūdikio; ’ ri^telėj^i^yi^^
šįrdį draskė. Juk ir manie
ji kažin kur taip pat,— jis 
sugriežė dantimi! ir nutilo.

Valandėlę truj^o tyla, ir 
tyloje aiškiau buyoį girdėti, 
kaip Sd?Hužp:yri|įfiftę^Vejas, 
tartum sparnu paukštis. 
Majoras staiga priėjo prie
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MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 
botinoje pramonėje 
5-K1Ų DIENŲ SAVAITE

Aplikantai turi būti 91 m. atnliau* it nA. 
*inti dirbti huo 2t3O P. M. iki vjdurhakMe. 
Laikas ir pusi už viršlaikius, pridedant nak
tinių Slftų bonus. Aplikantai turi mokėti 
angliškai skaityti |r telyti.

Kreipkitės nuo pirtnadienlo iki penkUdi*. 
nio 8 A. M. iki 13 vai. po platų. Reikalinga* 
tažtu pareiškimas atliekamumo.

EAGLE PENCIL CO.
710 fc. HTH STREET, N. Y. C.
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NowYorko^AfoZiniot
Darbo Partijos Komitetas 

Nominuos Kandidatus
Visas Amerikos Darbo Par

tijos šios valstijos komitetas 
šaukiamas į posėdį šio šešta
dienio popietį, viešbutyje Cla- 
ridge, New Yorke, tikslu no
minuoti Amerikos Darbo Par
tijos kandidatą į gubernato
riaus pavaduotojus ir į State 
Court of Appeals teisėjus.

Šiame susirinkime bus nu
sitarta, ar Darbo Partija sta
tys savo kandidatus, ar rems 
katros kitos partijos išstaty
tą kandidatą. Kokius išstatys, 
kitos partijos, tebėra spėlioja
ma, kadangi demokratai susi
rinks pirmadienį, o republiko- 
nai — antradienį.

Dėl gubernatoriaus pavad. 
rinkimų, kaip jau buvo minėta 
pirmesnėse laidose, buvo gin-

čų. Gubernatorius Dewey ir 
prokuroras Goldstein nenorė
jo, kad būtų rinkimai. Demo
kratai jų reikalavo ir teis
mas patvarkė, kad lt. guber
natorius būtų renkamas.

Didžiuma unijistų, kaip ro
do pereitos nominacijos parti- 
tijos komiteto, pageidautų, 
kad Darbo Partijos Komitetas 
užgirtų Roosevelto šalininką 
iš demokratų ir tuo būdu at- 
steigtų pro-rooseveltinių ir 
progresyvių jėgų bendravimą 
politikoje. Taip veikiant, bū
tų galima užduoti smūgį rea- 
akcininkams. Ar to panorės 
dubinskinių kontroliuojamas 
Darbo Partijos valstijinis ko
mitetas, matysime ne už ilgo.

Filmos-Teatrai
Paskutinės Dienos Pamatyti 

“Black Sea Fighters”
Dokumentališka Sovietų fil

mą “Black Sea Fighters” pra
deda 4-tą ir paskutinę savaitę 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Rugpjū
čio 24-tą pradės rodyti kitą 
filmą. Atsižvelgiant į vakaci- 
jų ir karščių sezoną, kada 
daugelio teatrų programos 
silaiko tik po porą dienų, 
dieną, trys su virš savaitės 
gana geras rekordas.

Filmą atvaizduoja didvyriš
kus Sevastopolio gynėjus, nu
šlavusius Hitlerio lengvai pa
darytą, bet sunkiai beįvykdy- 
tą planą, kuriuomi jis žadėjo 
Sevastopolį paimti per dvi sa
vaites, o pravertė tam 250 
dienų ir bepaėmė tik 11-kos 
bildingų griuvėsius iš šimtą 
tūkstančių gyventojų turėjusio 
miesto.

iš-

PO

Nauja Eisensteino Filmą 
Ateina į Stanley

Filmą “Seeds of Freedom” 
pradėjus rodyti Stanley Tea
tre, rugpjūčio 24-tą, amerikie
čiai ir vėl turės progą pasigro
žėti vieno iš žymiausių, gal 
geriausiai žinomo šiame kraš
te europiečio filmų direkto
riaus, Eisensteino, kūryba.

Eisensteino filmų pasirody
mas visuomet buvo didelėmis 
žiniomis nuo tos gruodžio die
nos, 1926 m., kada “Potemki
nas” taip netikėtai, tarsi mete
oras, užkrito ant newyorkieciu 
ir sukėlė didelės nuostabos, 
pasigrožėjimo ir diskusijų. Ei
senstein tuomet buvo tik 27 
metų amžiaus vaikinas. Jo fil- 
mos atrodė filmų industrijos 
konservatyvams baubu, o jau
nesniems — inspiracija.

Vaikystėje jis parodęs ta
lento braižybos-piešimo me
nui ir to mokinosi. Jo pirmas 
susidūrimas su teatru buvęs 
jau Sovietų Sąjungos laikais, 
kada jis buvo pakviestas ga
minti scenerijas vienam iš mo
derniškiausių Maskvos teatrų. 
Vaidyba, filmos, jam pasirodė 
įdomesniu, gyvesniu užsiėmi
mu už paišybą ir jis pradėjo 
diriguoti vaidybai, o paskiau 
filmoms, greta scenerijų gami
nimo. Pirma jo filmą buvo vi-

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų aptamautoja 

Esame biznierių pora su berniuku, 
vienų ir pusės metų amžiaus. Rezi
dencija prie Seagate 
(Sept.) 15 
lefonuokite 
7 iki 10 v.

iki rugsėjo 
d., vėliau Flatbush. Te- 

Esplanade 2-5091 nuo 
v. Klauskite Firester. • 

(195-200)

Reikalinga Superintendent, pri 
žiūrėti 27 šeimų apartmeptinį namą 
Garu šildoma, karštas vanduo. Maži 
pataisymai. Kreipkitės: 1060 Han
cock St., arti Bushwick Ave., Apt. 
1, Brooklyn, N. Y. (195-200)

■ ■—11 »nijt ■ ■ -'■■■ iia Loji ih«t

Lankėsi Tolima Viešnia
Pereitą trečiadienį laisvfe- 

čius atlankė Ursula Bagdonie
nė, Moterų Kliubo ir Aido

Penktadienis, Rugpj. 20. 1943
:.............................' ■ t.....

Milionam Kare Nukentėjusių 
Reikia Pagelbos

Vaikai Chinijos, Rusijos, 
Graikijos, Didžiosios Britani
jos, Lenki,jos, Holandijos, če- 
choslovakijos, J u g o s 1 avijos, 
Belgijos, Maltos, Francijos, 
Norvegijos, Luxembourg, — 
šeši milionai karo aukų—gaus 
maisto, drabužių, priežiūros ir 
laikinus namus ateinančiais 
metais dėka pastangoms dir
busiu Nacionaliam Karo Fon
dui įstaigų, pareiškė Emil 
Schram, New Yorko Komite
to fondo pirmininkas.

Ta pagalba ateis pasekmėje 
Nacionalio Karo Fondo viso 
krašto plotme būsimo vajaus, 
kuriame siekiama sukelti visa
me krašte $125,000,000. New 
Yorko miestui kvota yra arti 
$17,000,000. ši kvota liečia 
visas miesto dalis.

“Be badaujančių, nedaval- 
giusių vaikų, arti 60 milionų 
suaugusių, nukentėjusių nuo 
nacių, ir japonų brutališkumo,

taipgi bus gelbstimi iš to ben
dro fondo,” sako p. Schram.

“Vien tik Rusijoj 40,000,- 
000 asmenų buvo perkelti iš 
savo namų į kitas dalis kraš
to, kas sudaro reikalą juos 
šelpti. Lenkijoj 8,000,000 išvy
ta iš namų ir remiasi ant iš
laukinės pašalpos. Jugoslavijoj 
įsibriovėliai benamiais paver
tė 1,000,000. Belgijos pabėgė
liams teko iš savo krašto bėg
ti į Angliją ir kitų kraštų žmo
nėms tenka atsidėti ant pašal
pos. Du milionai Belgijos vai
kų, jaunesnių 18 metų, kenčia 
nuo nedamitimo ir 35 nuošim
čiai jų yra džiovininkais.”

Panašų likimą milionų žmo- 
ir kituose kraštuose nuro- 

ponas Schram savo rapor- 
primindamas, kad tas va- 
sukėlimui jų pagalbai ben-

dutiniai sėkminga. Antroji, 
“Potemkin” jį iškėlė pasauli
niai, o trečioji, “Ten Days that 
Shook the Wrld” sustiprino 
tą jo pasaulinę reputaciją.

Raškiau jis buvo atvykęs 
Amerikon, bet nežiūrint Hol- 
lywoodo patogumų, jis nema
tęs galimybių sėkmingai dirb
ti, nuvyko Meksikon ir susiža
vėjęs Meksikos žmonėmis ir 
gamtiniais vaizdais, ten paga
minęs kelis tūkstančius pėdų 
filmų, pakankamai kelioms 
filmoms. Viena iš sugrupuotų
jų rodomojon pilno ilgio pro- 
gramon yra “Thunder Over 
Mexico.”

Sugrįžęs Sovietų Sąjungon, 
jis darė bandymus gaminti 
kalbančias filmas ir pirmąja iš 
tų jo gamyboje buvo “Alex
ander Nevsky,” filmą prama
tanti likimą sekamų teutonų, 
vokiečių įsiveržėlių Rusijon. 
Dabartiniu laiku Eisenstein |
yra užsiėmęs gamyba kitos di- dated Edison mechanikas, aiš- 
delės filmos, perstatančios gy- kinosi, kad mergiščios moti- 
venimą Rusijos caro, “Ivan na turinti prižiūrėti šešis kitus 
the Terrible,” kuri neužilgo vaikus ir kad Catherine bėgan- 
būsianti užbaigta. ti iš namų, dėl to ją užrakinęs.

Rugpjūčio 24-tą pradėsimo- Ji ten išbuvus apie dvi savai- 
ji rodyti Stanley Teatre Ei- tęs. Mergaitė paimta vaikų 
sensteino filmą “Seeds of i prieglaudon iki bus išspręsta 
Freedom” perstato Sovietų 1 byla ir nustatyta, kur ji bus 
Sąjungos žmonių istorinį pa
siryžimą sunaikinti hitlerizmą, 
parodo istoriją partizanų gru
pės, veikusios su Raudonąja 
Armija didvyriškoje gynyboje 
Sevastopolio.

nių
do
te,
jus
dro fondo prasidės neužilgo ir 
baigsis gruodžio 7, antroje 
Perlų Uosto sukaktyje.

Pašiūrėj Užrakinta 
Mergiščia

Vincas Daubaras Staiga 
Mirė

Kaimynams per ilgą laiką 
girdint verkšlenimą iš užra
kintos, kieme stovinčios pašiū
rės prie 12-37 37th Ave., Long 
Island City, tapo pašaukta po
licija, kuri atlupus Spyną at
rado ant cementinių grindų 
pamesto matraso 
metų mergiščią
Fitzgerald. Mergaitė 
kad ten ją užrakino jos 
vis Thomas Brennan.

Pranešus apie nuotikį
j ui Hojckart, jisai pats su pro
kuroro padėjėju Kerwick nu-! 
vyko apžiūrėti vietą. Jie at
radę sąlygas “baisiomis” — 
“tarsi puslapį iš Dickens apy
sakos.”

Pašauktas patėvis, Consoli-

gulint 13 
Catherine 

sakė, 
patė-

teisė-

Vincas Daubaras, Kaspers- 
ko siuvyklos darbininkas, per
eitą visą savaitę, kaip papras
tai, buvo darbe ir, sakoma, 
jautęsis stiprus, tik viename 
galvos šone jautęs kokį nesma
gumą. Sekmadienį dar buvęs 
piknike, o pirmadienio ryto 
apie 5 vai., mirė.

Daubaras priklausė lietuvių 
Amalgameitų 54-tame skyriuje 
ir buvo aktyvus dalyvis visų 
tame lokale iškilusių tarpusa
vinių kovų, ginčų.

Choro narė, buvusi brookly- 
nietė, dabar Ypsilanti, Mich., 
apylinkės gyventoja. Atvykus 
čionai aplankyti sūnų Osvaldą 
su marčia ir atlikti kai kuriuos 
asmeniškus reikalus, kuriuos 
užbaigus, atvyko ir pas mus 
pasimatyti ir užsirašė dienraš
tį Laisvę. Išvažiavo atgal ket
virtadienį.

Detroitan jinai išvyko prieš 
pusmetį, jieškoti darbo karo 
industrijoj, tačiau tuo tarpu 
pačiame mieste darbo gauti 
nepavykę, tad ne po ilgam iš
važiavo į užmiestį, už apie 40 
mylių, kur pradėjo veikti di
džiuliai nauji fabrikai ir ėmė 
tūkstančius naujų darbininkų, 
daugiausia suvažiavusių iš mūs 
šalies visų kraštų, nes vietiniai 
jau buvo sugerti į miesto ir 
priemiesčių fabrikus.

Pradžia, sako ji, buvo labai 
sunki, atrodę, kad negalėsian
ti ištesėti ne tiek dėl paties 
darbo, kiek dėl naujoviškų, 
nebepriprastų sąlygų. Ant vie
tos nebuvę valgyklų, ir net 
krautuvės tik už kelių mylių. 
Gyveno ant greitųjų sukaltuo
se, laikinuose barakuose, ku
rių tūluose užėjęs lietus atei
davo tiesiai lovon ir iš bara
ko išėjęs, turėjai bristi stačiai 
į purvą, nes dar nebuvo su
vesta rynos nei takai nusau
sinta .

Prie to visko prisidėdavęs 
ilgėsis — pripratus čionai vi
sada skubėti į susirinkimus ir 
pramogas, ten nebuvo kas 
veikti, o į Detroitą nuvažiavi
mui susisiekimas buvo labai 
neparankus, kartais neužtik
rintas, kad sugrįši laiku seka
mos dienos darbui, tad nebu
vę kitos išeities, kaip tūnoti

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE) 

1 Rheingold Extra Dry Alus 
? Didelis pasirinkimas visokių 
į Vyny ir Degtines
> Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
> Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

auklėjąma toliau.

senas žemas kainas.

ir mes duosime

Alvin Krulevitch, gavęs 13 
trafiko tikietų, su gavimu pas- 
kiausio suimtas ir padėtas po 
$30,000 kaucija.

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

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

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

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

Gražus Pasirinkimas

o

Q

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

Scena iš vėliausios Ernst Lubitsch komedijos “Hea
ven Can Wait,” rodomos Roxy Teatre, New Yorke,

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

New Yorko studentai daug 
patarnaują karui vieną savai
tę mokindamiesi karo darbų ir 
gamindami karui reikmenis, 
kitą savaitę eidami abelną 
mokslą, c.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę

H

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai • 
už $7.50

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

barakuose. Kantrybės pridavė 
tik tas, kad vistiek kas nors 
turi dirbti, taipgi matymas, 
kad vyriausybė deda pastan
gas trūkumus šalinti, kiek tai 
galima laikinoj kolonijoj.

Dabar, sako ji, viskas pa
gerėjo — barakai ir aplinku
ma, suisiekimas, įtaisyta dvi 
kafeterijos, smarkiai veikia 
CIO unija. Tad nors darbas ir 
sunkus, bet sąlygos gerėlesnės 
ir uždarbiai geri, tad pasiry
žus ten būti, kol baigsis ka
ras. Darbininkų imą ir dabar.

D ė.

8 Sužeisti Bušo Nelaimėj
Miestavas busas susidūrė su 

automobiliumi, pasukęs šonan 
išplėšė gabalą šaligatvio ir nu
laužęs medį sustojo prie laip
tų namų 1407 75th St., Brook- 
lyne. Astuoni asmenys, šeši iš 
tų buso keleiviai, sužeisti.

Mrs. L. Dalletta, 55 m., bu
vo pradėjusi skęsti Coney Is
lande. Ją išgelbėjo gyvybės 
sargas Eugene Walker.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EVcrgreen 7-6868

• •
VALANDOS:

1 9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Liūdesio valandoj kreipkitčs pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

lfe$ f J




