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Išlaisvintas.
Jai Vaidinasi Pražūtis.
Tėvai ir Vaikai.
Kiškoje.

Rašo R. Mizara.

Charkovas išlaisvintas.
Reikia manyti, kad jis šiuo 

tarpu išlaisvintas visiems lai
kams, kad vokiškieji plėšikai 
jo daugiau jau nebegalės pa
sigrobti.

Tai nepaprastai didelis Ta
rybų Sąjungos laimėjimas. Tai 
laimėjimas, uždegąs džiaugs
mu ne tik SSSR piliečius, bet 
ir viso pasaulio laisvę ir tai
ką mylinčiuosius žmones!

Išlaisvinę Charkovą, rau
donarmiečiai kovūnai dabar 
žygiuoja išlaisvinti visą Ukrai
ną.

O kai bus išlaisvintas Brian- 
skas, atsidarys durys į Bielo- 
rusiją, jau treti metai ken
čiančią sunkią vokiškųjų oku
pantų žiauriosios priespaudos 
naštą.

Kai bus išlaisvintas Smolen
skas,—atsidarys durys j Lietu
vą, mūsų tėvų kraštą, kur 
mūsų tautiečiai akis pražiūri 
belaukdami išlaisvinimą ne
šančios Raudonosios Armijos.

Nu š. m. liepos mėnesio 
5-tosios vokiškieji naciai Ry
tų Fronte panešė baisių nuo
stolių. Be to, kad jie buvo iš
mušti iš Oriolo, Belgorodo ir 
Charkovo, hitlerininkai nete
ko kareivių :

300,000 užmuštais.
25,000 nelaisvėn paimtais.
Apie 700,000 sužeistais.
Jie neteko tūkstančių tan

kų, tūkstančių lėktuvų, tūks
tančių kanuolių, virš 25,000 
motorinių sunkvežimių. 

f į

Hitlerinei Vokietijai Šian
dien vaidinasi niekas dau
giau, kaip tik pralaimėjimas, 
pražūtis. Ką ji darys, ji vis 
pralaimės, neteks miestų, pa
aukos tūkstančius ir tūkstan
čius daugiau žmonių—iki vi
siškai bus parblokšta arba 
iki pasiduos Jungtinėms Tau
toms.

I tokią padėtį ją įvedė fa
šizmas. Į tokią padėtį ją įve
dė chuliganas Hitleris ir jo 
šaika!

Fašizmas visuomet buvo ir 
tebėra didžiausias neprietelius 
ne tik savo tautai, bet ir visai 
žmonijai.

Vienas žymiųjų tarybinių 
generolų — generolas Rokos- 
sovskis — sakė:

‘‘Esu dalyvavęs mūšiuose 
prieš tėvus. Dabar grumiuosiu 
su sūnais... Turiu tiesą pasa
kyti: tėvai buvo geresni ka
riai. Hitleris sugadino Vokie
tijos kariuomenę. Vokiečių ka
riuomenė nėra tikroji kariuo
menė — tai erzacinė kariuo
menė...”

Sukaneveikė Hitleris dau
gumą vokiečių tautos. Suka
neveikė jis savo kariuomenę.

Aišku, neprivalome užsi
merkti prieš tąjį faktą, kad 
hitlerinė kariuomenė, nors ji 
sukaneveikta, nors ji sumaši- 
nalinta, nors ji be sielos, dar 
vis didelė ir dar vis gerai gin
kluota.

Bet ji galima būtų neužil
go visiškai palaužti ir pergalę 
Europoje laimėti dar šiais me
tais, jei Europoje būtų greit 
atidarytas antrasis frontas.

Aš dar vis viliuosi, kad to- 
kis frontas turės būti atidary
tas.

Mes laimėjome pergalę — 
nors ji kitaip buvo , pasiekta, 
negu Charkovas—Aliutų salo
se, šiaurės Pacifike.

Japonai pabėgo iš Kiškos. 
Jie pabėgo iŠ amerikinės te
ritorijos, iš kurios jie buvo 
grūmoję Alaskai.

Tai irgi žymėtinas mūsų

Darbo žmonių 
Dienraštis
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ANGLIJOS LAKŪNAI 
VĖL BOMBARDAVO

BERLYNĄ
• _____

London, rugp. 25. —Nak
tį iš antradienio į trečiadie
nį lengvieji Anglijos bom- 
banešiai taip pat sprogdino 
ir degino Berlyną. Nei vie
nas jų nedingo. Anglų la
kūnai matė tebepleškančius 
didžius gaisrus, kuriuos 700 
didžiųjų Anglijos bombane- 
šių užkūrė naktį pirmiau, iš 
pirmadienio į antradienį.

(Vieni neoficialiai prane
šimai sako, jog tą naktį 
buvo Berlynan paleista 1,- 
800 tonų bombų, o kiti tei
gia, jog virš 2,000 tonų.)

Tada atakoje dalyvavo 
apie 5,000 anglų ir ameri
kiečių lakūnų, kurie fakti- 
nai nušlavė keturias ketvir
taines mylias Berlyno mie
sto. Jiems priešinosi šimtai 
vokiečių lėktuvų ir didžiau
sias sutelkimas priešlėktu
vinių kanuolių. Todėl ang
lai neteko 58 bombanešių.

Dancigo nacių radijas 
skelbė, kad tuo. žygiu 73,- 
000 berlyniečių liko be pa
stogės.

Berlyno geležinkelių sto
tys taip sudaužytos, kad 
jokie traukiniai iš jų neiš
eina.

Amerikiečiu Oro Žygiai 
Prieš Vokiečius

London, rugp. 25.—Jung
tinių Valstijų didieji bom- 
banešiai vakar dieną ataka
vo tris vokiečių lėktuvų sto
vyklas Paryžiaus srityje. 
Be kitko, buvo nušauta že
myn šeši nacių lėktuvai.

Kartu pranešama apie 
pirmesnius Amerikos bom
banešių žygius. Tada, rugp. 
17 d., jie triuškindami ka
rinius Švainfurto ir Regen- 
sburgo fabrikus, vakari- 
niai-pietinėje Vokietijoje, 
sykiu nušovė žemyn ir 147- 
nis priešų lėktuvus, o ne 75 
iki 95-kių, kaip kad buvo iš 
karto pranešta. Grįždami 
Anglijon, tuomet amerikie
čiai smogė dar nacių lėktu
vų fabrikui Bordeaux, 
Franci j oje.

DAR 112 TONU BOMBŲ 
JAPONAM N. GVINĖJOJ
Amerikos ir Australijos 

lakūnai numetė dar 112 to
nų bombų į japonų lėktuvų 
stovyklą Wawak, netoli Sa- 
lamaua, Naujojoj Guinejoj, 
ir nesusidūrė beveik su jo
kiu pasipriešinimu iš japo
nų pusės.

laimėjimas, kuris prisidės prie 
greitesnio japoniškojo žvėries 
sunaikinimo!

Kitais žodžiais, mes laimi
me, nors gal ir perlėtai, bet 
laimime! Tas privalo kiekvie
ną amerikietį sustiprinti dva
sioje ir paakstinti uoliau rem
ti mūsų krašto karines ■ pa
stangas! Į , |

Quebeko Tariniai Paaiškės Veiksmais, 
Sako Prez. Roose vėl tas ir Prem. Churchill
Talkininkai Suardė 
Neapolio Susisieki

mus su Italija
šiaur. Afrika. — Jung

tinių Valstijų ir Anglijos 
lakūnai taip išdaužė gele
žinkelių mazgus, tiltus ir 
bėgius didmiesčio Neapolio 
srityje, jog tas miestas jau 
nebeturi jokių gelžkelinių 
susisiekimų su Italija.

Amerikiečių bombaųe- 
šiams sunaikinus geležinke
lių stotis Bari (pietiniai-ry- 
tiniame Italijos pakraštyje) 
ir kitas, į pietų vakarus nuo 
Neapolio, o talkininkų lakū
nams ir karo laivams suar
džius geležinkelių įrengi
mus pietiniai - vakarinia
me Italijos pajūryje, jau vi
sa pietinė Italija tapo at
kirsta nuo greitesnių susi
siekimų su šiaurine to kraš
to dalim. Tuomi labai su
trukdyta ir nacių kariuome
nės judėjimai*

Siaučia Dany Demons
tracijos ir Kautynės

Su Hitlerininkais
Stockholm, šved., rugp. 

25. — Banguoja masinės 
danų demonstracijos Ko- 
penhagene, Danijos sostinė
je, ir kituose miestuose 
prieš nacius. Danai patrijo
tai maršuoja su Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos vėliavo
mis. Vokiečių kariuomenė 
juos atakuoja. Danai gina
si. Anot švedų laikraščio 
Aftonbladeto gautų žinių, 
tai vien Kopenhagene 50,- 
000 nacių kariuomenės slo
pina danus.

Associated Press prane
šė, jog susikirtimuose tapo 
užmušta bent 20 vokiečių ir 
30 danų.

Kalunborgo radijo stotis 
paskelbė, jog susprogdinta 
didžiausia Kopenhageno sa
lė, kurion tilpo 16,000 žmo
nių.

Oficialis Kopenhageno ra
dijas atsišaukė į gyvento
jus, kad nurimtų. Bet danų 
sabotažo veiksmai ir judėji
mas prieš nacius eina vis 
platyn.

GAL ROMA BUS PRIPA
ŽINTA ATVIRU MIESTU
Berne, Šveic. — Prane

šama, kad Anglija iš esmės 
priėmus popiežiaus siūlymą 
pripažint Romą atviru, ne
kariniu miestu. Sakoma, 
jog tam tikrai šveicarų ko
misijai bus pavesta žiūrėt, 
kad Roma būtų nuginkluo
ta ir kad joje nebūtų varo
ma jokia karinė veikla. 
Tuomet, girdi, anglai ir a- 
merikiečiai iš oro jau ne
bombarduos Romos.

H ------------------------ ®

Prezid. Roosevelto ir Premjero 
Churchillo Bendras Pareiškimas

QUEBEC, Canada, rugp. 24. — Prezidentas Roosevel- 
tas ir Anglijos ministeris pirmininkas Churchillas išleido 
sekamą bendrą pareiškimą:

PAREIŠKKIMO TEKSTAS:
Jau pabaigė savo darbą anglų - ąmerikiečių karinė 

konferencija, prasidėjusi rugp. 11 d. svetingoje Kana
dos valdžios globoje.

Buvo apžvelgta visa-pasaulinis karo veiksmų lau
kas šviesoje daugelio smagių faktų, kurie įvyko po pre
zidento ir ministerio pirmininko sueigos, gegužei bai
giantis, Washingtone; ir tapo padaryta reikalingi 
sprendimai būsimiems greitiesiems šių dviejų kraštų 
laivyno, armijos ir oro jėgų žygiams.

Kadangi šios jėgos mišriai ir nuolat veikia prieš prie
šus įvairiose žemės rutulio dalyse, tai būtinai reikia, 
kad aukščiausioji karo vadovybė pilnai išlaikytų tikslo 
ir planingumo vienybę.

Toliau reikės daugiau pasitarimų, — gal trumpes
niais laikotarpiais negu pirma,—beeinant platyn ir gi
lyn Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos kari
nėms pastangoms prieš priešus.

Padarytų tarimų paskelbimas nepatarnautų kovojan
čiai mūsų kariuomenei. Šie tarimai tik pačiais veiks
mais tegali paaiškėti.

Galima,. taeiaus, . pranešti, jog kuriniai štabų galvų 
svarstymai labai lietė karą prieš Japoniją ir sėkmingos 
pagelbos teikimą Chinijai. P-s T. V. Soong, atstovauda
mas generalissimą Chiang Kai-sheką (vyriausią chinų 
karo vadą), taipgi dąlyvavo tuose svarstymuose. Šioje 

srityje, kaip ir europinėje, prezidentas ir ministeris 
pirmininkas atrado galimu priimti ir užgirti vienbal
sius visų štabo galvų patarimus. Taip pat buvo prieita 
susitarimo politiniais klausimais, dėl kurių daroma ka
ro veiksmai arba kurie plaukia iš tų veiksmų.

Buvo nutarta laikyt ir kitą konferenciją, pirm šių 
metų pabaigos, tarp Anglijos ir Amerikos vyriausy
bių, apart trijų valstybių sueigos, kurią galima būtų 
suruošt su Sovietų Rusija. Pilni raportai tarimų, kiek, 
jie liečia karą prieš Vokietiją ir Italiją, bus įteikti So
vietų vyriausybei.

Šioje konferencijoje buvo kreipiama dėmesio į san
tykius su Prancūzų Komitetu Tautai Laisvinti, ir su
prantama, jog tam tikros valdžios padarys dėl to pa
reiškimą antrojoj šios savaitės pusėj.

VOKIEČIAI IR ITALAI BELAISVIAI 
GIRIA SOVIETUS SAVO LAIŠKUOSE
Ankara, Turkija. — Dau

gelis vokiečių ir italų belai
svių atsiuntė atvirus laiš
kus iš Sovietų Sąjungos į 
Vokietijos ir Italijos amba
sadas (atstovybes) Turkijo
je, kad tuos laiškus perlei
stų belaisvių giminėms ir 
draugams namie.

Savo atvirlaiškiuose vo
kiečiai ir italai oficieriai ir 
kareiviai pareiškia didelį 
pasitenkinimą sąlygomis ir 
giria Raudonąją Armiją ir 
Rusijos žmones, kad taip 
gražiai su jais elgiasi. Dau
gelis atvirlaiškių baigiasi 
pastabomis, jog fašistinė 
Ašis neteisingai perstatė 
komunizmą.

Tarp kitko, atėjo ir atvi
ras laiškas vokiečių feld
maršalo gen. Fr. von Pau- 
lųs’o, kuris buvo nelaisvėn 
paimtas ties Stalingradu. 
Paulus taipgi rašo, kad jis 
pasitenkinęs. Dėl tokio jo 
laiško perpykęs Franz von 
Papen, Vokietijos ambasa
dorius Turkijai.

Panašiai rd'šo ir kiti vo- 
kičeių oficieriai, net aristo
kratai.

O italų oficierių ir karei
vių laiškai tiesiog entuzias
tiškai atsileipia apie rusus, 
apie jų draugiškumą ir so
vietinę santvarką.

Nežinia, ar vokiečių ir 
italų ambasadoriai Turkijo
je perleis tuos laiškus Vo
kietijon ir Italijon, ar gal 
(greičiau) nukniauks.

18,000 Vokiečių Prigirdyta 
Hamburgo Tunelyje

. London. — Reuters žinių 
agentūra paduoda žinią iš 
Šveicarijos, jog 18,000 as
menų prigėrę tunelyje, kuo
met talkininkų lėktuvai, ne
seniai atakuodami Hambur
gą, subombardavo ir tune
lį po Elbe upe.

Žmonės buvo subėgę į šį 
tunelį, kaip į slėptuvę nuo 
oro bombų.

Pasitraukė Sumner 
Welles, Valstybės 
Vice-Sekretorius

Washington. — Rezigna
vo (atsistatydino) Ameri
kos valstybės vice-sekreto- 
rius ponas Sumner Wel
les, pagal Cordell Hull’o, 
valstybės sekretoriaus, rei
kalavimą, išstatytą prez. 
Rooseveltui.

Sumner Welles yra politi
niai pažangesnis žmogus už 
Kulią ir kur kas palankes
nis Sovietų Sąjungai. Ypač 
atgaleiviai demokratai kon
greso nariai iš pietinių val- 
stjų darė spaudimą prez. 
Rooseveltui, kad pašalintų 
Sumnerį Wellesą iš val
džios.

Yra spėjimų, kad gal pre
zidentas skirs Wellesą Ame
rikos ambasadorium Mas
kvai. Ji

Prezidento Roosevelto 
Kalba per Radiją 

Kanados Seime
Ottawa, Canada, rugp. 25. 

Prez. Rooseveltas čia kalbė
jo Kanados parlamente tre
čiadienį per pietus,ir jo kal
ba paskleista per radiją. 
Seimo nariai ir svečiai di
džiu entuziazmu sveikino 
prezidentą.

Savo kalboje prez. Roose
veltas paminėjo kanadiečių 
laimėtas pergales išvien su 
amerikiečiais ir pranešė, 
kad jo pasitarimuose su 
Anglijos premjeru Chur- 
chillu Quebeke, Kanadoj, 
buvo išdirbta planai grei
čiausiam karo laimėjimui, 
kuo glaudžiausiai veikiant 
išvien visiem talkininkam.

O kas liečia pačius Que
beko konferencijos tarimus, 
tai juos iš mūsų veiksmų 
sužinos Vokietija, Japonija 
ir Italija, sakė prezidentas. 
Jei Vokietijos generolai bū
tų Quebeke buvę ir girdėję 
apie ateinančius mūsų veik
smus, tai jie būtų pamatę, 
jog geriau būtų jiem, jeigu 
jie dabar pasiduotų, o-ne 
vėliau.

Fašistiniai gengsteriai vis 
dar stengiasi sukelt nesuta
rimus tarp Talkininkų, bet 
tai bergždžias darbas. Su 
tais gengsteriais bus karta 
ant visados apsidirbta. O 
karą laimėjus, mes žengsim 
į naujas geresnes dienas, 
kad žmonės būtų laisvi nuo 
bado ir laisvi nuo užpuoli
mų iš tokių kriminalistų 
pusės, sakė prez. Rbosevel- 
tas.

Amerikos bombanešiai 
pleškino Sapri geležinkelių 
mazgą, Italijoj.

SOVIETU KOVŪNAI 
ŽYGIUOJA PIRMYN 

VISUOSE FRONTUOSE
London, rugp. 25. — Rau

donoji Armija bloškia vo
kiečius vis tolyn atgal nuo 
atvaduoto Charkovo. Na
ciai kai kur sumišime bėga, 
palikdami savo ginklus. 
Hitlerininkų komanda svie
džia frontan naujus pastip
rinimus saviškiams, kad su^ 
laikyt raudonarmiečius; bet 
sovietiniai kovūnai juos su
pliekia.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Charkovo per dieną 
buvo užmušta 2,000 vokie
čių ir sudaužyta 25 jų tan
kai. Bežygiuojant raudon
armiečiams linkui Sumy, į 
šiaurvakarius nuo Charko
vo, tapo nukauta daugiau 
kaip 600 priešų, sunaikinta 
18 jų tankų ir užimta ke
lios gyvenamos vietovės.
PIRMYN IKI DNIEPRO!

Maskvos radijas paskelbė 
redakcinį Pravdos straips
nį, kuris sako, jog Raudo* 
noji Armija maršuoja ne 
tik artyn Sumy ir Poltavos, 
bet ir linkui Kijevo, Ukrai
nos sostamiesčio. Sovietų 
kariuomenė paėmė punktus 
jau tik už 21-nos mylios į 
šiaurius nuo Poltavos mies
to, geležinkelių mazgo ir 
vokiečių tvirtumos. Prane
šimai iš Maskvos teigia, jog 
rusai dabar pasiryžę nu
trenki nacius atgal iki 
Dniepro upės.

Doneco Baseine, į pietų 
vakarus nuo Vorošilovgra- 
do, Sovietai stengiasi ap
supti vokiečius. Čia raudon
armiečiai išvijo hitlerinin
kus dar iš kelių kaimų ir 
per dieną užmušė 800 prie
šų tik viename sektoriuje. 
Kai kuriose nacių kuopose 
teliko tik po tris iki šešių 
kareivių.

Į pietus nuo Iziumo per 
žiaurias kautynes rusai už
ėmė vieną vokiečių tvirtu
mą, užmušė apie 1,000 hit
lerininkų ir pagrobė 16 tan- 
kų.

Briansko srityje raudon
armiečiai atėmė iš priešų 
dar keturias gyvenamas 
vietas.

Sovietinės jėgos rugp. 23 
d. visuose frontuose sunai
kino bei išmušė iš veikimo 
77 vokįečių tankus ir nu
šovė žemyn 106 nacių lėk
tuvus.

Sovietų kariniai laivai 
nuskandino du nacių trans
porto laivus, viso 8,000 to
nų, ir du mažesnius laivus 
Rygos ir Finliandijos įlan
kose.

Penkios demokratinės par
tijos Italijoj atsišaukė į 
žmones, kad eitų išvien su 
Talkininkais, kai šie įsiverš.

Berne, šveic. — Praneša
ma, jog Milane pašautas 
Mussolinio brolėnas, buvęs 
fašistų partijos sekretorius.
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Kreditas Sidney Hillmanui
Amalgameitų Rūbsiuvių Unijos pre

zidentas Sidney Hillman atlieka labai 
svarbų istorinį darbą. Būdamas CIO po
litines veiklos komiteto pirmininku, jis 
energingai mobilizuoja darbo mases prieš 
reakcinius kongresmanus ir senatorius 
ir ruošia jas jų misijai 1944 metų prezi
dentiniuose rinkimuose. Visose valstijo
se kuriami yra panašūs CIO komitetai. 
Hillmanas pasiūlė New Yorko valstijos 
Darbo Partijos vadovybei sugrąžinti par
tiją darbo unijoms, politinėn veiklon 
įtraukti visas unijas. Jis kreipėsi į Ame
rikos Darbo Federacijos Pild. Tarybą ir 
kvietė bendron unijų politinėn veiklon. 
Dabar jis su panašia propozicija atsi
kreipė į geležinkeliečių brolijas.

Nevisur jis tapo maloniai priimtas. 
New Yorko Darbo Partijos dešinioji va
dovybė dar nedavė teigiamo atsakymo. 
Federacijos Taryba nutarė nesidėti su 
CIO bendron veiklon. Nežinia, ką pasa
kys geležinkeliečiai. Bet svarbu, kad pa
stangos dedamos. Svarbu, kad klausimas 
energingai keliamas. Svarbu, kad eili
niai unijistai mobilizuojami' svarbiam 
politiniam darbui.

Sidney Hillmanas atlieka tikrai dide
lį, tikrai naudingą darbą.

Mūsą Valstybės Departmento 
Keista Elgsena

Garsioji National Maritime Union 
savo paskutinėje konvencijoje nutarė pa
siųsti savo prezidentą Joseph Curran Eu
ropon. Jo misija: aplankyti Angliją ir 
Sovietų Sąjungą dėl padidinimo tarptau
tinės darbininkų vietnybės šiame kare. 
Tai juk labai garbinga misija!

Brolis Curran tuojau padavė mūsų 
valstybės departmentui prašymą suteik
ti jam leidimą išvažiuoti iš Amerikos, 
tai yra, suteikti jam užsieninį pasportą. 
Na, ir laukė atsakymo. Laukė ir nesulau
kė. Pasirodė, kad valstybės departmen- 
tas, ponas Hull, ar kas kitas, nenori leis-- 
ti Curranui važiuoti Europon ir darbuo
tis didesniam darbininkų apvienijimui. 
Pamatęs, kad leidimo negaus, Curran 
sėdo į tavorinį laivą ir išvažiavo kaipo 
paprastas darbininkas-jūrininkas. Jis 
nusprendė savo unijos narių nutarimą 
pravesti gyveniman, rizikuodamas savo 
gyvybe.

Dabar spaudoje plačiai rašoma apie 
Currano pasielgimą. Jis ne tik kritikuo
jamas, bet tiesiog smerkiamas. Vietoj 
kaltinti ir kritikuoti valstybės depart- 
mentą už nesuteikimą legalaus leidimo, 
tai ta spauda kaltina žmogų, kuris* pildo 
organizacijos nutarimą ir nori pasitar
nauti karo laimėjimui.

Laisvės Reikalai
. Rugsėjo mėnuo tai bus 

mūsų planavmo mėnuo, 
kaip kuo geriausia ' prisi
ruošti prie Laisvės vajaus 
gavimui naujų skaitytojų. 
O spalių mėnuo turi būt pa
siryžusio darbo mėnuo gau
ti savo dienraščiui naujų 
skaitytojų.
. Organizacijos savo mi
tinguose sekantį mėnesį — 
rugsėjo mėnesį — privalo 
turėti dienotvarkyje dien
raščio Laisvės vajų. Turime 
visi prisirengti iš anksto 
stoti į vajų. Didžiausią bei 
skaudžiausią smūgį užduo
sime lietuviškiem fašistam, 
Laisvės skundikams, paro
dydami jiejns, jog gauname 

’daug naujų skaitytojų.

Finansinės paramos šiuom 
kartu mūsų dienraštis gavo 
sekamai.

M. Strižauskienė prisiun
tė pelno nuo spaudos pik
niko, įvykusio rugpjūčio 1 
d., Waterbury* Conn., $125.

John Sadnick, Pittsburgh, 
Pa., prsiuntė dienraščiui su
rinktų aukų, $2OJ5.

Nuo Mažiuknų Pares, 
B ridge water, Mass., $11. -

Fotografas Jonas Stokes, 
Brooklyn, N. Y., $10.

M. Leipus (užeigos savi
ninkas), Brooklyn, N. Y., 
$5.20.

Mr. ir Mrs. J. Bekam
pis, Mercchantville, N. J., 
$5 bylai ir $5 Popieros Fon
dui.

Kodėl valstybės departmentas nedavė 
Curranui pasporto, nežinoma. Veikiau
sia bus todėl, kad jis yra kovingas uni
jos vadas ir atvirai stoja už tarptautinę 
darbo unijų vienybę. Kitokios priežasties 
nesimato. Nes kai pernai žinomas anti- 
sovietinis International Ladies (Garment 
Workers Unijos prezidentas David Du
binsky panorėjo važiuoti Europon ir va
ryti savotišką propagandą, mūsų valsty
bės departmentas davė jam pasportą be 
jokių ceremonijų. dTai yra toks vienpu
siškas valstybės departmento pasielgi
mas, kad jis tiesiog nustebins daugelį 
amerikiečių.

Dar daugiau tos pačios “misterijos.” 
United Automobile Workers Unija ir 
United Electrical, Radio and Machine 
Workers Unija nutarė su ta pačia misi
ja pasiųsti Anglijon ir Sovietų Sąjungon 
savo prezidentus. Kol kas tie unijų vir
šininkai dar neišvažiavę. Spėjama, kad 
taip bus pasielgta iš valstybės depart
mento pusės ir su jais.

Charkovas, Antras Frontas ir 
Quebeco Konferencija

Raudonoji Armija rytų fronte vėl pa
siekė didžiausio istorinio laimėjimo, vėl 
uždavė nacių gaujoms be’galo skaudų 
smūgį. Ne tik visa Sovetų Sąjunga, bet 
visas pažangusis pasaulis džiaugiasi ir 
didžiuojasi paėmimu Charkovo.

Su paėmimu Charkovo Raudonoji Ar
mija neapsistoja. Ji žygiuoja pirmyn lin
kui Poltavos ir Dniepro upės. Susidarė 
rimtas pavojus visoms Hitlerio armijoms 
Donetso klonyje. Jos gali būti apsuptos 
ir sunaikintos.

Ką gi šis naujas Raudonosios Armijos 
laimėjimas parodo? Jis parodo, kad da
bar kertant mirtinajam priešui iš visų 
pusių, jis būtų greitai pribaigtas. Jis pa
rodo, kad mūsų didžioji talkininkė su di
deliu kaupu atlieka savo pareigas šia
me kare. Tas pagaliau parodo, kad karą 
galima baigti dar šiemet ir išgelbėti mi
lijonus brangiausių gyvybių.

Bet taipgi aišku, kad jeigu nebus ati
darytas antras frontas, jeigu nebus puo
lama ant Hitlerio iš vakarų, vienas ryti
nis frontas negalės taip greitai apsidirb
ti su hitlerine Vokietija. Karas turės nu
sitęsti labai ilgai. Priešas dar galės at
sipeikėti ir ištraukti iš Talkininkų ne
suskaitomus milijonus gyvybinių aukų. 
Nebėra nuoširdaus anti-fašisto, kuris tos 
tiesos nematytų ir nepripažintų.

Ką duos Quebeco konferencija? Kai ši
tie žodžiai pasieks skaitytoją, konferen
cija gal jau bus baigus savo darbą ir jo
sios dalyviai skubins namo. Ar ji duos 
antrą frontą Europoje prieš Hitlerį? 
Tai visų svarbiausias šiandien klausi
mas. Teigiamo atsakymo laukia visa 
žmonija.

Antras frontas nebūtų kokia ten ma
lonė tik Sovietų Sąjungai. Antras fron
tas reikalingas ne tik tam, kad išgelbė
ti milijonus Sovietų Sąjungos gyvybių. 
Jis reikalingas išgelbėjimui Anglijos, 
Amerikos ir kitų tautų. Jis reikalingas 
bendrajam visos žmonijos reikalui.

Kurie bando aiškinti taip, kad antras 
frontas reikalingas tik Sovietų Sąjungai 
pagelbėti, arba tik Sovietų Sąjungai si
tuaciją pataisyti, padėti Raudonajai Ar
mijai šioje kritiškoje karo stadijoje, ta
sai apgaudinėja save ir kitus. Tasai pa
deda ne Jungtinių Tautų karo pastan
goms, bet fašistinei Ašiai. Tašai padeda 
karo prailginimui ir padidinimui žmo
nijos kančių.

V. Vilkauskas, Hudson, 
N. H. $5.

Petras Kleviačka, Kewa
nee, Ill., $3.50.

Po $3: K. Briedis, Brook
lyn, N. Y., J. Egeris, Hud
son, N. H.

Po $2: Elzbieta Granic- 
kienė ir Alekas Velička, 
Brooklyn, N. Y., J. Ragau
skas, Shelton, Conn., Ber
tha Brazauskienė, Detroit, 
Mich.

F. Kavaliauskienė, Ta
coma, Wash., $1.50.

Po $1: V. T. Yokim, New 
Britain, Conn.; G. Šiušąs, 
Waterbury, Cohn.; X Sir- 
bickas, Hudson, N. H.; Geo. 
Wareson ir Chas. Balčiū
nas, Brooklyn, N. Y.

Draugijų Komisijoms ir 
asmehims aukojusiems (le
kuojame už gražią paramą.

Laisvės Administracija.

Senos Mūsų Bėdos ir 
Naujos Pareigos

Laikas nuo laiko mes tu
rime pasikalbėti mūsų or
ganizaciniais reikalais — 
pasikalbėti atvirai ir huo- 
širdžiai. Mūsų organizaci
jos yra mūsų tvirtovės, mū
sų darbo žmonių judėjimo 
pagrindas. Ypatingai mūsų 
Amerikos Lietuvių Litera
tūros Draugija užsitarnau
ja rimčiausio dėmesio ir 
rūpestingiausios priežiūros. 
Jau nuo seniai ji yra visos 
Amerikos lietuvių pažan
giojo judėjimo ašis. Aplin
kui ją sukasi visas to ju
dėjimo kultūrinis gyveni
mas.

Didžiojo gi karo metu 
Literatūros Draugijos vaid
muo pasidarė dar svarbes
nis. Beveik visa iniciatyva 
ir veikla karo rėmimo pa
stangų išplaukia iš Litera
tūros Draugijos kuopų. Ži
noma, toli gražu ne visos 
kuopos yra pilnai įsitrau
kusios į karo pastangas, bet 
didelė jų didžiuma labai 
rimtai prisideda prie karo 
laimėjimo. Taipgi mes visi 
sutiksime, kad be galo būtų 
sunku pasilaikyti mūsų pa
žangiajai spaudai, jeigu ne 
šios didžiulės organizacijos 
veikla ir parama.

Todėl Litertūros- Draugi
jos stiprinimas ir auklėji
mas turėtų būti kiekvieno 
susipratusio lietuvio rūpes
čiu. Kuopose atsakominga- 
sias vietas turėtų užimti tie 
nariai bei narės, kurie ne
pamiršta savo, organizaci
nių pareigų. Visas organi
zacinis Draugijos aparatas 
turėtų apimtį, veikliausias 
pažangiosios visuomenės jė
gas. Senesniems, daugiau 
prityrusiems veikėjams rei
kėtų rūpintis auklėjimu 
naujų" jėgų, įtraukimu 
Draugijos kuopų veiklon 
naujų spėkų.
<>Aš žinau, jog tai labai 

sena “maldelė” — taip se
na, kaip senas' yra mūsų 
visas judėjimas. Tai patari
mai, šimtus kartų duoti ir 
pakartoti. Labai dageliui iš 
mūsų jie per vieną ausį į- 
eina, per kitą išeina. Tas 
tiesa. Bet taipgi klausimas 
yra, kur mūsų organizaci
jos šiandien stovėtų, jeigu 
nors vienus metus šią “mal
delę” mes visi pamirštu- 
mėme ?

Mūsų Centro sekretorius 
davė man labai svarbių in
formacijų apie mūsų Drau
gijos dabartinį organizacinį 
stovį, palyginant su tuo, ko
kis buvo 1942 metais. Iš 
vienos pusės i. galime pasi
džiaugti, kAd dabartinis 
Draugijos stovis kur kas 
geresnis. Bet, iš kitos pu
sės, atsimenant tai* kad 
mes randamės pačiame ka
ro sūkuryje, kad mūsų visų 
pareiga būti veiklesniais, 
pėr daūg džiaugtis negali
ma. Kaip,. pavyzdžiui, mes 
galime pasiteisinti ir 
džiaugtis, kai dar ir šian
dien 885 Draugijos nariai 
tebėra nemokėję duoklių už 
1943 metus ? Dar turime to
kių kuopų, kurios hėra iš
rinkusios duoklių iš dėšėt- 
kų savo narių. Geriausią to 
apsileidimo pavyzdį mums 
duoda didžiošįos lietuvių ko
lonijos didžioji Draugijos 
19-toji' kuopa. Ji Randasi 
Chicago j e, bėt ji dar turi 
50 narių, nemokėjusių duok
lių už šiuos metus! Kodėl 
ten toks apsileidimas? Ką 
veikia tos kuopos valdyba? 
Kodėl tuo reikalu nepasirū
pina draugai vilniečiai?

Viskas, kas belieka pasa
kyti, tai tik karštai palin
kėtų kad kaip 19 kp., taip 
kitos, kurios randasi p.ana-
šioje kategorijoje, greitai 
imsis už darbo ir tą padėtį 
pataisys. Turime taip nusi
statyti, kad su spalių 1 die
na, kada pasibaigia duoklių 
pasimokėjimo prailginimo 
laikotarpis, tie visi 885 na
riai bus pasiekti ir iš jų 
duoklės bus iškolektuotos. 
Sekretorius sako, kad mes 
turime 73 kuopas, kurių 
visi nariai iki Vienam yra 
pasimokėję duokles. Štai 
gražus pavyzdys visoms 
kuopoms pasekti!

Dar noriu priminti drau
gams Centro iškeltą obalsį 
šiemet gauti Draugijai tūk
stantį naujų narių. Atrodo, 
jog tai labai didelis pasimo- 
jimas. Bet nėra toks nega
limas, kaip atrodo. Faktas 
yra, kad mes jau esame 
šiemet gavę apie šešius 
šimtus naujų narių. Tai be
reikia keturių šimtų! Gi 
metų pabaiga dar toli.

Taigi, darbuokimės abiem 
frontais: pasiekime senuo
sius narius, kurie dar ne
pasimokė j ę duoklių ir ver
buokime naujus narius. 
Taip pasistengkime, kad 
spalių pradžioje mes galė
tumėme pasakyti: Visi se
nieji nariai geram stovyje! 
O kad pabaigoje metų ga
lėtumėme pasidižiuoti: Mū
sų Draugija šiemet didžiojo 
karo audrose paaugo tūks
tančiu naujų narių!

Žodis tiems mūsų spaudos 
skaitytojams, kurie nepri
klauso prie Literatūros 
Draugijos. O tokių yra ke
letas tūkstančių. Jų vių vie
ta šioj mūsų kultūrinėje 
organizacijoje. Nelaukite, 
draugai, prašymo bei pa
kvietimo. Įstokite į mūsų 
Draugiją be atidėliojimo!

Malonu pranešti Draugi
jos nariams, kad žurnalo 
“Šviesos” No. 3 jau gata
vas. Jį gausite už keleto 
dienų. Ten rasite naudingų 
ir gražių pasiskaitymų.

Taipgi mes jau gavome 
geriausių lietuvių tautos 
rašytojų naują kūrinį “Lie
tuva Ugnyje”. Jis taikomas 
mūsų Draugijos leidiniui 
1944 metams. Tai puikus 
veikalas apie mūsų gimti
nio krašto gyvenimą, kan
čias, Viltis,ir aspiracijas.

Jeigu viskas eis gerai, 
jeigu nariai gerai duokles 
mokėsis ir neturėsime fi
nansinių trukumų, tai nau
jąją knygą galėsime išleis
ti pačioje pradžioje metų. 
Centralinis Komitetas pasi
žada atlikti saVO pareigas. 
Prašome Visus narius ir 
veikėjus padaryti tą patį.

A. Bimba,
LLD. Pirmininkas

Šiuo metu, kada daugelis 
šeimininkių prezervuoja 
maistą, namuos, Amerikos 
Raud. Kryžius įspėja jas 
apsisaugoti, kad išvengti 
nelaimių. Praeitais metais 
apie 30,000 asmenų mirė 
nuo nelaimių, kurios- įvyko 
namuose — daugiau negu 
6,000 mirė nuo apsidegini- 
mų ir eksplozijų.

Kad išvengti šių nelai
mių, Raud. Kryžius duoda 
šiuos patarimus:

Neleiskite mažų vaikų į 
virtuvę, kada tenai yra ver
dančių skysčių. Neleiskite 
jų prie karštų pečių arba 
bonkų.

Atsargiai kilnokite karš
aus indus, stipriai laikyki
te, kad neišpultų iš rankų.

Jeigu ant grindų yra iš
lietų skysčių, būtinai su- 
šluostykite, kad nepaslystu- 
mėt.

Kada parafinas tarpo- 
mas, atminkite, kad jis 
greitai užsidega, padėkite 
po indu asbestos dangtį. 
Atminkite, kad eksplozija į- 
vyks, jeigu į karštą parafi
ną įpilsite vandens.

Kad ir nelaimė nemirti
na, visvien galite būti sun
kiai sužeisti. Dar prie to 
prisideda gydymo ir ligoni
nės išlaidos. Daug geriau 
pasisaugoti, kad išvengti ne
laimių.

Apsisaugojimas nuo ne
laimių priklauso nuo kelių 
faktorių. Vienas būtinas 
dalykas yra išvengimas pa
dėties, kuri gali privesti 
prie sužeidimų arba mir
ties. Gera sveikata ir tin
kamas mokslas padės su
mažinti nelaimes. Raud. 
Kryžiaus kursai apima ne 
tik kaip iševngti nelaimių, 
bet ir namų slaugą, pirmą 
pagelbą, mitybą, plaukimą 
ir kaip apsisaugoti vande
nyje. Visa tai turi savo tik
slą sumažinime nelaimių, 
palaikymą geros fizinės ir 
dvasinės sveikatos. Praei
tais metais tūkstančiai a- 
merikiečių baigė vieną arba 
kelis iš šių kursų.

Klasės lietuviams, čeko- 
slovakams, ukrainiečiams, 
lenkams, 'japonams, ameri 
kiečiams, rusams, italams, 
graikams, vokiečiams, tai- 
jams (Thailanders),: jugo
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Tai jaunos gražuoles, laimėjusios kontestą C.I.O. 
uniju piknike Loraine, O. Iš kairės j dešinę: Dorothy 
Garbic, laimėjus trečią vietą; Frances Manega, laimė
jus pirmą vietą; Irene Webber—antrą.

Saugokitės — Sumažinkite 
Nelaimes

slavams, kiniečiams, fi
nams, vengrams ir kitiems 
svetimų kilmių amerikie
čiams buvo sudarytos per 
Raud. Kryžių Chicagoje, 
New Yorke, Pittsburghe, 
Brooklyne, Washingtone, 
Clevelande, San Francisco 
ir kitur.

Kai kur mokytojai moka 
vieną arba daugiau sveti
mą’ kalbų, kiti mokina per 
vertėjus: Quincy, Mass., 
grupė finų sėkmingai baigė 
pirmosios pagelbos kursus 
su vertėjo pagelba, kaip ir 
grupė kiniečių Sacramen
to, Californijoj. Didžiuose 
miestuose, kaip New York, 
Chicago, Brooklyn ir pan., 
kur yra daug mokančių 
svetimas kalbas, klasės daž
nai laikomos svetimose kal
bose.

Visos Raudonojo Kry
žiaus įstaigos turi prityru
sių mokytojų, kurie gali dė
styti šiuos dalykus. Klasės 
yra sudarytos tinkamais 
laikais. Jeigu esate užinte- 
resuoti, prisirašykite prie 
Raudonojo Kryžiaus (Red 
Cross Chapter Headquar
ters).

PAGALVES MOKESČIAI
Okupantai apdėjo visus 

Lietuvos gyventojus vadi
namu asmens mokesčiu. 
Daugelis gyventojų nepajė
gia to mokesčio sumokėti ir 
nemoka. Tada vokiečiai pa
skelbė, kad tie gyventojai, 
kurie nebus sumokėję as
mens mokesčio, negaus sau
sio mėn. maisto kortelių. 
Maisto kortelės bus išduo
damos tik pristačius mo
kesčių sumokėjimo kvitą.

Gautomis žiniomis, oku
pantai yra apdėję dideliais 
mokesčiais netik žmones, 
bet ir visus gyvulius. Už 
šiuos taip pat reikia mokėti 
mokestį. Nuo šunų mokes
čių yra atleisti tik tie su
neš, kurių savininkai yra 
vokiečiai.
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PARTIZANŲ BŪRYJE
V. Silvonis

Mūsų Knygos Lietuvai
Rašo St. Jasilionis.

Amerikoje lietuvių išleis
tos knygos suvaidino visos 
lietuvių tautos gyvenime 
gana svarbią rolę. Buvo lai
kai, kada pačioj Lietuvoj 
buvo uždrausta spausdinti 
lietuvių kalba knygas; buvo 
uždrausta skleisti ir iš ki
tur atgabentąsias. Bet lie
tuvių tauta atspari ginti sa
voms teisėms. Jos sūnūs, 
nepaisydami drausmių, ga
beno lietuvišką knygą iš už
sienio — iš prūsų ir iš 
Amerikos — ir skleidė.

Atgavus spaudą Lietu
voj, prasidėjo apštus spaus
dinimas knygų ir laikraš
čių pačioj Lietuvoj. Gyve
nant Lietuvai nepriklauso
mą gyvenimą, knygų spaus
dinimo kiekis jau buvo ga
na aukštai pašokęs, tik di
delei jų daliai trūko vertin
gumo, nes ne viskas buvo 
leista spausdinti esant Lie
tuvai fašistinio režimo rė
muose.

Tarybų Lietuvos gyveni
me, tik vienų metų bėgyje, 
jau buvo padalyti gražūs 
žingsniai knygų leidime, 
bet... barbarai naciai su
trempė viską. Jie net ir 
viešą knygų ir dokumentų 
deginimą įvykino — paver
tė pelenais visa tai, kas 
mūsų tautai svarbu, kas 
brangu! * * *

Nėra abejonių, kad bar
barai naciai bus iš Lietuvos 
išvyti, kad mūsų tėvų ša
lis vėl pražydės Tarybų 
santvarkoj. Tik visa tai, 
kas sunaikinta, reikės po 
valiai iš naujo susikurti. 
Ims laiko, reikės darbo, rei
kės kaštų!

Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugija galėtų 
duoti Lietuvai gražią pa
galbą — galėtų surinkti vi
sas vertingąsias knygas ir, 
kaip tik atsidarys susisie
kimas, pasiųsti.

Detroitietis knygos bran- 
gintojas A. M. Metelionis 
savo laiške šiame klausime 
rašo man: “Pas mumis ge
ros literatūros randasi daug 
ir ji tūno nenaudojama. 
Dabar jau laikas mūsų 
Centrams, kuopoms ir pa
vieniams nariams imtis 
darbo: rinkti, grupuoti, kad 
laikui atėjus būtume pasi
rengę pasiųsti ją į Lietu
vą.”

Mes dažnai didžiuojamės 
Literatūros Draugijos iš
leistomis knygomis, brangi
name ir vertiname jas. Mes 
jau senai norėjome savo 
perskaitytas kfiygas pasiųs
ti saviškiams į Lietuvą, bet 
fašistinė - smetoninė san
tvarka, suvaržiusi žodžio 

laisvę, neįsileido mūsų kny
gų. Ne vienas knygų pun
delis grįžo man pačiam — 
su antspaudomis: Retour, 
non admis.

Prisimenu, apie trejetas 
metų atgal, Literatūros 
Draugijos 12-to Apskričio 
konferencija Scran tone kė
lė šį klausimą — rinkimą 
knygų siuntimui į Lietuvą. 
Bet susisiekimas tada dar 
nebuvo parankus. Ir todėl 
darbas buvo paliktas, ne
pradėtas.

Šiandien reikalas išrodo 
kitaip. Tarybų Sąjunga su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis yra draugiškame 
bendradarbiavime. Galimas 
daiktas, kad apveikus fa
šistus, tie draugiški' santy

kiai nepakriks. Gi mūsų 
knygų reikalingumas Lie
tuvoje — padidėjo šimte
riopai, kuomet tenai bar
barizmo audra viską su
trempė ir pelenais paver
tė ...

Taigi, šiuo reikalu turė
tų tuojau tarti žodį Litera
tūros Draugijos Centro Ko
mitetas, o kuopos turėtų 
imtis darbo!

Naktis prieš Puolimą
Tamsu keturkampiame 

pabūklo tarnybos apkase. 
Tik durims prasivėrus, pa
stebi penkių likusių pabūk
lo tarnybos narių veidus — 
pavargusius, pajuodusius.

Ką tik grįžome iš darbo. 
Jau penkta naktis, kai ka
sam kelią giliame sniege 
pabūklui/ artindamiesi į 
priešo pozicijas.

j Rytoj puolimas. Turim 
užimti artimą kaimą. Nuo
taika įtempta. Visi tylūs. 
Darbas buvo nelengvas, bet 
ne tai mums galvoj —mums 
rūpi, kaip rytoj geriau at
likti savo uždavinį. Pabūk
las ir sviediniai pervilkti į 
naują ugnies poziciją ir rū
pestingai užmaskuoti aukš
tomis sniego sienomis. Tik 
griovį tarnybai kasam pa
mainomis. Žemė įšalusi, 
kieta, bet vis dėlto pasiduo
da kaplio smūgiams.

Pabūklo vadas vyr. serž. 
Gerdvilas liepė kol kas pa
mainomis pasilsėti, bet ne
sinori — neramu širdyj.

— Rytoj parodyk, ką tu 
sugebi,— sako kov. Laukai
tis naujam taikytojui lenin- 
gradiečiui Kazokui.

— Pasistengsiu, — atsa
ko Kazokas trumpai.

Stiprūs, artimi,priešo še- 
šiavamzdžio minosvaidžio 
minų sprogimai nutraukia 
pasikalbėjimą. Kažkas len
da į apkaso vidų. Pasirodo 
dalinio vado padėjėjas. 
Rankose raštelis — pasku
tinis įsakymas:

—Rytoj 7 vai. 30 min. 
prasideda artilerijos paruo
šimas. Mūsų uždavinys — 
palaikyti kaimyninio dali
nio kairįjį sparną.

Ir čia jis, nurodęs svie
dinių skaičių, leistą mums 
šaudyti per artilerijos pa
ruošimą bei priešo pozicijų 
gilumon, priduria:

— Veikti šaltai ir vikriai, 
— nuo to priklausys puo
limo sėkmė.

Vado padėjėjas išeina.
Mes apsižvalgom, susispie- 

čiam aplink gęstančią ugnį. 
Vėjas švilpia, ūžia. Lau
kiam rytojaus. Akys savai
me užsimerkia....

— Kelkis pamainon, jau 
antra valanda, — girdžiu 
aš duslų pabūklo vado bal
są. . «

Ir mes laukiame paskuti
nio ženklo. Tuojau vėl pra
dėsime atkaklią ir kruviną 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

C. Blochas.

Maskva. — Leningrado 
fronte rusai per dieną nu
kovė 400 vokiečių ir sudau
žė 31-ną jų fortą.

Ukrainos partizanai Rov- 
ny srityj šį mėnesį suardė 
21-ną karįpį vokiečių trau
kinį.

Amžina Garbe Jums, 
Jaunieji Draugai

Jonas Marcinkevičius
Tai buvo praeitų metų 

pabaigoje. Mes susirinkome 
pasitarti jaunųjų ir prade
dančiųjų junginio rašytojų 
reikalais. Jūsų tada buvo 
42, jaunieji draugai. Iš jūsų 
veidų dvelkė tuomet tvir
tas pasiryžimas kurti ko
vingą žodį ir su ginklu 
rankoje drauge negailestin
gai mušti grobiką vokietį.

Jūs savo žodžio laikėtės, 
jaunieji draugai.

Amžinai mano atminty 
gyvens jaunasis rašytojas, 
buvęs “Tiesos” korespon
dentas drg. J. Bitaitis. Sė
dėjęs tuomet prie stalo lyg 
ir nuošaliau nuo kitų drau
gų, jis staiga priėjo prie 
manęs ir paklausė:

— Kažin, ar greit mes 
žygiuosim į frontą?

— Ar jau nusibodo apy
sakas rašyti?

— Ko vertos mano apy
sakos — aš nežinau, bet 
ginklą vartoti jau gerai iš
mokau.

Drg. Bitaįčio dalinys vie
nas pirmųjų stojo į kauty
nes. Jis ne tik savo jaunuo
liškoje kūryboje išreiškė 
neapykantą priešui ir gra
žiosios tėvynės meilę: drg. 
Bitaitis pirmasis su ginklu 
rankoje įsiveržė į svarbią 
aukštumą, nukovė keliolika 
fašistų ir... krito didvyrio 
mirtimi, širdies krauju ap- 
šlakštęs savo rankraščius 
ir “Tiesos” korespondento 
knygelę.

Drg. B. Kirstukas su 
skaudžiu ilgesiu svajojo a- 
pie savo tėvynę Lietuvą. 
Rašydamas vieną iš pasku
tiniųjų apysakų — “Kris
tupą”, jis pats sakėsi jau
tęsis arčiau savo žmonių, 
savo liaudies, dėl kurios jis 
kovojo dar pogrindžio lai
kais.

Išvedęs savo dalinį į ko
vos lauką, drg. Kirstukas 
buvo vienas pirmųjų, suėju
sių su priešu į sąlytį.

— Už Tarybų Lietuvą!— 
išgirdo savo vadą visi kovo
tojai. Kirstukas krito, bet 
jo dalinys nuėjo į priekį, į- 
siveržė į priešo apkasus.

Arba, štai drg. M. Glu
chas.

— Aš stengiuos būti ge
ras rašytojas, bet drauge 
nė kiek ne blogesnis ir sa

nitarijos instruktorius, — 
kalbėjo jis jaunųjų rašyto
jų pasitarime.

Jis savo žodį tesėjo. Tris 
paras, nepasitraukdamas iš 
pirmųjų pozicijų, drg. Glu
chas gelbėjo sužeistuosius. 
Kai kovotojai pamatė, kad 
jų pamiltasis sanitarijos 
instruktorius žuvo nuo prie
šo minos, jie šoko pirmyn 
ir sunaikino daug vokiečių.

Nuo klastingojo priešo 
minos žuvo drg. š. Joche- 
lis. Tai buvo gyvas jaunuo
lis. Jis rašė ugningus, pil
nus neapykantos priešui ei
lėraščius, turėjo begales li
teratūrinių sumanymų ir, 
be abejo, būtų visus juos į- 
vykdęs, jei ne belaikė mir
tis. *

Drąsiai vedė kovotojus į 
ataką pradedąs dramatur
gas drg. P. Variakojis. Ir 
sunkiai sužeistas, jis nepa
sitraukė iš kovos lauko; 
dar pasiuntė grobuoniui vo
kiečiui eilę mirtinų kulkų, 
iki sanitarai jį nuvežė į me
dicinos punktą. Išlaikė sa
vo tarybinio kario žodį drg. 
Puzonas ir eilė kitų, kurie 
vieni ėjo žvalgybon, kiti su 
tankais, treti šliaužė su 
pėstininkais į priešą, būda
mi visur pirmose puolan
čiųjų eilėse.

Atsimenu aš juos, kupi
nus jaunos kūrybinės ener
gijos, ir suskausta širdį, 
kad keleto jų jau niekad 
nebematysiu, nebeišgirsiu 
jų ugningų eilėraščių, apy
sakų....

Amžinoji garbė jums, 
jaunieji draugai! Jūs savo 
žodį tesėjote, žiauriai ker
šydami priešui už jūsų 
kraują ir žaizdas, mes eisi
me toliau jūsų kūrybos ir 
kovos keliu.

Segulos saliukė tai uolų- 
kalnų krūva ir niekam dau
giau netiktų, kaip įtaisy
mui radijo stoties bei oro 
tėmijimo punkto. Iš arti
mosios Kiskos salos, ta- 
čiaus, Amerikos lėktuvai 
gali bombarduot šiaurinės 
Japonijos salas Kurilus su 
svarbia ten priešo laivyno 
baze Paramushiru, 765 my
lios į pietų vakarus.

Ši visa šeima dalyvauja karo pastangose. Benjamin 
Franklin ir jo žmona dirba Brewster Aeronautical kor
poracijos dirbtuvėje Johnsville, Pa., prie inžinų patik
rinimo. Abudu yra automobilistų unijos veiklūs nariai. 
Gi jy sūnus tarnauja Dėdės Šamo laivyne.

Miško aikštelėje ilsėjosi Žemaituko 
partizanų būrys. Buvo šiltas rudens va
karas. Pats būrio vadas, dėl savo, ryš
kios žemaitiškos tarmės visų vadinamas 
Žemaituku, buvo išvykęs į vieną pamiš
kės kaimą gauti būriui svarbių žinių. 
Partizanai išsisklaidė po aikštelę ir il
sėjosi, kaip kam patiko. Vieni miegojo, 
pasidėję kuprines po galva, kiti kramtė 
sausainius, treti tyliai šnekučiavo, su
gulę samanynuose. Poilsį budriai saugo
jo toliau miške pastatyti sargybiniai.

Aš prisijungiau prie nedidelio jaunų 
partizanų būrelio. Po poros dienų man 
reikėjo išvykti į tolimą kelionę, gal būt, 
tame partizanų būryje daugiau ir neteks 
pabūti, o susibūrę būrelyje penki patys 
drąsiausieji partizanai traukė mano dė
mesį. Aš nenorėjau išvykti ar
timiau su jais nepasikalbėjęs. Man 
rūpėjo šiek tiek patirti apie jų pra
eitį, sužinoti priežastis ir psichologinius 
motyvus, kurie atvedė juos į tą visoje 
Lietuvoje išgarsėjusį partizanų būrį ir, 
gal būt, užčiuopti nepaprasto jų drąsu
mo šaknis.

Proga pasitaikė kuo geriausia. Jaunie
ji partizanai kalbėjosi apie savo praei
ties dienas. Ap tai šiltas ramus vėlybo 
rudens vakaras, ar tai poilsis po pavo
jingo žygio — būrys atvyko ilsėtis po 
atkaklaus mūšio, sunaikinęs visą vokie
čių esesininkų baudžiamąjį būrį su storu 
kapitonu priešakyj — atpalaidavo visų 
galvas nuo kasdieninių rūpesčių, išjudi
no netolimos praeities atsiminimus.

— Aš neprisimenu nei tėvo, nei moti
nos, — kalbėjo Vincųlis, ištysęs, bet 
gana tvirtas, gyvų rudų akių, apie 20 
metų vaikinas. — Iš- pat. mažens pas 
svetimus. Ganiau žąsis, kiaules, karves. 
Mokyklos lankyti neteko. Draugai pra
mokė kiek skaityti ir rašyti, pradėjo mo
kyti skaičiuoti, bet dorai nieko neišmo
kė. Greitai persikėliau dirbti į kitą vals
čių, ten gerų draugų iš karto neradau. 
Mokytis labai norėjau, bet kaip moky
sies, pusbernio amžiaus sulaukęs. Kol 
dar apie karves vaikščioji, tarpais ir 
knygą gali paskaityti. Saugokis tik ne
įleisti bandos į avižas. Pusberniui — vi
sai kitas reikalas. Dirbi per dieną, lak
stai liežuvį iškišęs ligi pat vakaro. No
rėtum vakare .prisėsti prie knygų, bet ir 
laiko maža, ir gaspadorius barasi. Pas 
vieną gaspadorių bandžiau vakarais skai
tinėti, bet jis man tokią “lekciją” už 
veltui žibalo deginimą atskaitė, kad visai 
teko nuo knygų atsisakyti.

Vincųlis kiek patylėjo, perbraukė ran
ka tamsias garbanas ir, atsidusęs, kal
bėjo toliau:

—Tarybiniais laikais atgijo viltis ko 
nors išmokti. Mane priėmė dirbti į gele
žinkelių dirbtuves, vakarais lankiau su
augusių vidurinę mokyklą. Pradėjau sva
joti daugiau apie mokslą. Būsiu, sakau, 
inžinierius — geležinkelių specialistas: 
labai jau man patiko tos mašinos.

Vinculio kaktoje atsirado gili raukš
lė.

—Bet, štai, pereitų metų birželis,—tęsė 
jis toliau. — Prasidėjo karas. Kaip šian
dien prisimenu vokiečių atėjimą į Kau
ną. Tankai, sunkvežimiai pilni kareivių, 
girtos dainos. Paskui kartuvės prie Kū
no Kultūros Rūmų. Iš mūsų dirbtuvių iš
vežė pirmą^partiją į Vokietiją. Užrašė ir 
mane. Tris atsisakiusius vykti išvežė į 
kalėjimą. Kalbėjo, kad juos sušaudė, 
kaip maištininkus. Aš sprukau į kaimą. 
Ten, žiūriu, dar sunkiau iš katorgos išsi
sukti. Už pabėgimą iš dirbtuvių grėsė 
sušaudymas. Aš gi ne avelė; kad plauna
mas tylėčiau. Susitikau Žemaituką ir, 
štai, aš miško brolis partizanas. Pamėg
toji specialybė tebetraukia. Kaip žinot, ir 
šiandien aš geležinkelių specialistas. Ne 
vienas hitlerininkų ešolonas nulėkė 
nuo bėgių dėl mano specialybės.

Vincųlis nusišypsojo, pasirąžė ir tvir
tai pridūrė:

— Vis tiek aš būsiu inžinierius. Tik 
vokiečius lauk — aš ir vėl mokykloj. 
Juozapai, duok susisukt naminės. Parū
kysim.

Juozapas buvo mažojo būrelio “se
nis”. Ėjo 27-uosius metus. Ir labai rim
tas. Aš dar nebuvau matęs jo juokian
tis.

— Pabėgai nuo katorgos, — pradėjo 
jis, kreipdamasis į Vinęulį. — Pabar, va
dinas, ir kitus kartais nuo katorgos iš- 
gelbsti. Tu gal dar ir būsi inžinierius.

Man žmonos ir vaiko nieks nebegrą- 
žins.

Juozapo veidas iš rimto pasidarė pik
tas. Net ramiose, šviesiai mėlynose aky
se sužibėjo piktos kibirkštėlės.

— Gyvenau ramiai savo ūkyje, —tęsė 
jis, — jokia politika, vadinasi, man ne
rūpėjo. Man su žmona ir jos seserim už
tekdavo darbo prie mūsų 12 hektarų. O 
čia dar vienai vaiką reikdavo prižiūrėti. 
Dirbdavau kaip jautis nuo tamsos lig 
tamsos, net laikraščio nebūdavo kada 
paskaityti. Vadinas, ir galva ne labai 
tebuvo šviesi. Tarybiniais laikais iš kar
to man ne viskas buvo aišku. Niekas ma
nęs nejudino, rados daugiau pinigų. Bet 
ėjo visokios kalbos. Daugiausia baisumų 
pripasakodavo mūsų kaimo vokietis 
Lichteris, tas, kur prieš karą buvo išva
žiavęs į Vokietiją, o prie vokiečių buvo 
mūsų valsčiaus amtsforštėjėriu.... Pava
sarį aš jį pasiunčiau pas Abraomą. At
simenat, kai mudu su Simuku buvom pir
mą kartą atsiskyrę vokiečių pamedžioti.

Juozapas pasižiūrėjo į greta gulintį 
Simuką, baltaplaukį jaunuolį, nuolatinį 
jo “medžioklių” draugą, ir kalbėjo to
liau:

— Užėjus vokiečiams aš iš karto nė 
nenusigandau. Tas pats Lichteris buvo 
tiek daug gerų dalykų apie juos pripa
sakojęs. Tačiau greitai viskas pasirodė 
kitaip. Lichteris pasidarė amtsforštėjė
riu ir tuojau pradėjo viską pats daryti, 
ką buvo kalbėjęs apie bolševikus. Įvedė 
“šeines” važiuojant iš kaimo į kaimą, iš 
daugelio atėmė ūkius ar tai už pristaty
siu neįvykdymą, ar tai pats velnias ži
no už ką. Vadinas^ visos jo pasakos apie 
■bolševikus buvo išgalvotas pasižiūrėjus 
pačiam į save. Ne kartą norėjau jam 
fcpiauti į veidą, bet bijojau. Prasidėk su 
velniu, vadinas.

— Paskui visą kaimą ištiko bėda, — 
kalbėjo toliau Juozapas, nušluostęs ran
kove prakaitu aprasojusią kaktą. —Vie
ną pavakarį į kaimą atėjo keli vokiečiai 
Lukošių Pet.ro, įmesti iš ūkio. Petras 
įsikarščiavo ir 'smogė vyriausiajam vo
kiečiui kirviu į pakaušį. Kiti vokiečiai 
išsigandę griebėsi brauningų. Petras su
spėjo peršokti per tvorą ir į krūmus. Kol 
vokiečiai susigriebė ir pradėjo šaudyti, 
Petro ir pėdsakai dingo. Už krūmų to
liau buvo didelis miškas, o vokiečiai, ži
not, miško bijo labiau kaip velnias kry
žiaus. Taip jiems ir nepavyko Petro su
čiupti.

Juozapo akyse vėl sužibėjo pyktis.
— Savo kerštą vokiečiai išliejo visam 

kaimui. Tą pačią naktį atvažiavo vokie
čių pilnas sunkvežimis. Aplaistė benzinu 
trobas ir padegė pavėjui. Mano trobos 
sudegė pirmutinės. Aš miegojau svirne 
ir spėjau iš liepsnų iššokti. Gyvenamoji 
troba jau baigė degti. Su ja sudegė ir 
mano 'žmona, jos sesuo ir mūsų kūdikis. 
Tik tada aš pamačiau vokiečių sunkve
žimį. Prie jo stovėjo kilęs iš mūsų kaimo 
Lichteris, vokiškas amtsforštėjėris...
' Juozapas nutilo. Ant jo kaktos išsipy
lė stambūs prakaito lašai. Visi tylėjo 
laukdami pabaigos. Mano galvoje šmėkš
telėjo dr žiauresni vaizdai — vokiečiai 
šeimininkavo Lietuvoje iau daugiau kaip 
metus. Susimąstęs net knioktelėjau, kai 
vėl išgirdau Juozapo balsą:

— Tą naktį išėjau Petro ieškoti. Tik 
po dviejų dienų sutikau jį miške. Nuo 
to laiko pradėjom miško brolių gyveni
mą. Ne vieną vokietį mes pasiuntėm pas 
Abraomą. Jis pereitą pavasarį žuvo,

(Tąsa 5-me push)

Stasys Zajančkauskas.

Taiklus Šautuvėli!
Taiklus šautuvėli, drauguži plieninis! 
Viens kitą pamilom, tapai man brangus. 
Dėl tėviškės laisvės kovoj žūtbūtinėj 
Nekenčiamas priešas mūs jėgą pajus.
Tu skinsi man kelią, kur širdį taip 

traukia,
Kur saulėje tviska melsvi ežerai.
Kur gimtojo krašto gražiojom palaukėm 
Vaikystėj žaidžiau su drugelių būriais...•
Mes gailesčio priešui abu nepažįstam. 
Težino kiekvienas liaudies kraugerys: 
Žudikui vaikų ir senelių — fašistui 
Ranka mūs taikli ir plieninė širdis. 
Vekiančioji Armija. f-
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— Dainuoja, — sumurmėjo šeimi
ninkas, linguodamas galvą ir šypsoda
masis.

O Kleščovas traukia, kaip skudutis:
Jam skaisčioji mergužė atsako:
Aš esu vargdienėlė mergaitė...
— Gerai, — šnabžda šeimininkas, 

mirksėdamas paraudusiomis akimis, — 
tai, kad jį velniai.... gerai.

!Aš žiūriu į jį ir džiaugiuos; o raudan
tieji dainos žodžiai, nugalėję smuklės 
triukšmą, skamba vis galingiau, gra
žiau, širdingiau:

Jaunimėlin manęs nevadina, 
Apsirėdžius mat aš per prastai, 
Nedaboja manęs bernužėliai, 
Su manim visi laikos šaltai...
Vienas senas našlys siuntė piršlius, 
Darbininkės ieškojo jisai, — 
Bet tokios aš dalios nepriimsiu, 
Aš nenoriu prapulti visai!...
Mano šeimininkas begėdiškai pravir

ko, — sėdi, palenkęs galvą, o ant jo ke
lių krinta iš akių ašaros.

Kai balnius padainavo trečią dainą, 
šeimininkas pasakė, susijaudinęs ir lyg 
suglamžytas:

— Nebegaliu ilgiau čia bebūti —trok
štu, tie kvapai, kad juos kur velniai... 
Važiuojam namo!...

Bet gatvėje jis pasiūlė:
— Traukiame, Pieškovai, į restoraną, 

užkąsime ir tiek... Nesinori namo!...
Nesiderėdamas, įsėdo į vežėjo roges 

ir visu keliu tylėjo, o restorane, užėmęs 
staliuką kertėje, iš karto pradėjo pusbal
siu, žvalgydamasis, piktai liūdėdamas:

— Sujaudino mane tas ožys... tokį liū
desį sukėlė.... Ne, štai tu skaitai, galvo
ji, o tu pasakyk, kas per velniava? Gy
veni, gyveni, keturiasdešimt metų pra
gyventa, o pasikalbėti nėra su kuo. Kitą 
kartą — parodytum visą širdį, kalbė
tum apie viską, o nėra su kuo! Su ja 
pasikalbėsi, su žmona, jos nepasiekia... 
Ir kas ji? Jai vaikai... na, ruoša, savi 
dalykai! Ji mano dūšiai svetima. Žmona 
— draugas ligi pirmojo vaiko... taip vi
suomet esti. Be to, ji apskritai... na, tu 
pats matai... nė pagroti, nė pašokti... ne
gyva mėsa, kad ją kur velniai! Liūdna, 
brolyti...

Jis krūpčiodamas išgėrė šaltą, kartų 
alų, patylėjo, atmetė ilgų plaukų kuokš
tą, ir vėl ėmė kalbėti.

— Apskritai, brolyti, — nėra dorų 
žmonių! Na, tu ten su prasčiokais kalbi, 
šį bei tą... aš suprantu, labai daug netei
sybių, nedorybių — tiesa, brolyti... Va
gys visur! O tu manai, tavo kalba ką 
nors pasiekia? Nebebuvę! Taip. Jie,— 
Petras, Juozapas, — vagiliai! Jie man 
viską pasakoja, ir ką tu apie mane kal
bi, ir viską... Ką, brolyti?

Aš tylėjau nustebintas. *
— Užtataigi! — pasakė šeimininkas, 

šypsodamasis. — Tu gerai buvai suma
nęs — mauti Persi j on, ten nors nieko 
nesuprasi — svetima kalba! O savoj 
kalboj — vienos šunybės!

— Juozapas pasakoja apie mane? — 
paklausiau aš.

— Na, žinoma! O tu kaip manei? Jis 
už visus daugiau kalba, plepąs. Jis, bro

lyti, gudrus... Ne, Pieškovai, žodžiai ne
pasiekia. Teisybe? O kuriems velniams 
ji? Tai vis viena kaip sniegas rudenį — 
nukrito purvynėn ir sutirpo. Purvynės 
padaugėjo. Tu verčiau tylėk....

Jis vis gėrė alų ir, neidamas girtyn, 
vis greičiau ir pikčiau kalbėjo:

— Priežodis sako: žodis — ne kal
tas, o tylėjimas — auksas. Ak, brolyti, 
ilgu, ilgu... Teisingai jis dainavo... Visi 
mes našlaičiai...

Apsidairęs, jis ėmė kalbėti žemesniu 
balsu:

— Buvau sisiradęs aš sau.... širdies 
draugą — moteriškę čia vieną buvau su
tikęs, našlę, jos vyrą ištremti Sibiran nu
teisė už netikrus pinigus — sėdi čia, ka
lėjime. Susipažinau aš su ja.... pinigų 
jos neturima nė kapeikos, be to dar ji... 
kaip žinai.... suvedėja mane supažindino 
su ja.... Įsižiūriu— koks malonus žmo
gus! Gražuolė, žinai, jaunutė... miela, 
malonu! Kartą, kitą... paskui ir sakau aš 
jai: kaip gi tai tu, sakau, tavo vyras — 
žulikas, tu pati jam neištikima, tai kam 
gi, sakau — Sibiran? Ji, matai, eina su 
juo drauge ištrėmiman, ta-aip... Ir štai 
ji man sako: kad ir kažin koks jis būtų, 
aš jį myliu, jis man geras! O gal kaip 
tik dėl manęs jis nusikalto? O kad aš 
su tavim griešiju — tai dėl jo, jam, sa
ko, pinigai reikalingi, jis — bajoras ir 
pripratęs gerai gyventi. Jeigu, sako, aš 
viena gyvenčiau, aš būčiau dora. Tam
sta, sako, taipgi geras žmogus ir patin
ki man labai, bet nekalbėk sų manim apie 
tai... Kad tave tuoj!... Atidaviau aš jai 
viską, kiek tik su savim turėjau — aš
tuoniasdešimt rublių su viršum — ir 
sakau: atsiprašau, sakau.... aš nebegaliu 
daugiau su tamsta, nebegaliu! Išėjau ir 
štai...

Patylėjęs ir staiga apsigėręs, jis mur
mėjo:

— Šešis kartus buvau pas ją... Tu ne
gali suprasti, kas tai yra! O gal aš kitus 
šešis kartus buvau prie jos buto priėjęs... 
įeiti nedrįsau... negalėjau! Dabar ji išva
žiavo....

Jis uždėjo rankas ant stalo ir pašnab
ždom, judindamas pirštus, pasakė:

— Neduok Dieve, vėl sutiksiu ją... ne
duok Dieve! Tada — viskas velniop! Ei
nam namo... einam....

Išėjome; jis, eidamas, sverduliavo ir 
murmėjo:

— Mat kaip, broluži...
Manęs nenustebino nuotykis, apie kurį 

jis papasakojo, — man senai matėsi, kad 
su juo turi atsitikti kas nors nepapras
ta.

Bet tai, ką jis pasakė apie gyvenimą ir 
apie Juozapą, mane labai prislėgė.

XX.
Tris vasaras pragyvenau aš “dešimti

ninku” negyvame mieste, tarp tuščių 
tuščių trobesių, stebėdamas, kaip darbi
ninkai rudenį griauna nevykusiai pasta
tytas krautuves, o pavasarį stato lygiai 
tokias pat.

(Bus daugiau)

Du Broliai Yodžioniai Kariš
koj Tarnyboj.

Du broliai Benjaminas ir 
Albinas Yodžioniai garbingai 
tarnauja Dėdės Šamo milita- 
rinėj tarnyboj. Jų tėveliai Jo
nas ir Ona Yodžioniai su savo 
sūneliais į Worcester! atvyko 
apie 22 metai atgal iš Brock- 
tono. ši šeima gyvena 32 
Crane gatvė.

Albinas Yodžionis, dabar 
suląukęs apie 30 metus, lanke 
pradžios mokyklą dar būda
mas Montello, Mass., ir atvy
kęs į Worcester!, lankė Roo
sevelt mokyklą-, Grafton St. 
Junior High ir paskui baigė 
Komercijos Aukštesnę mokyk
lą. Jisai dirbo Plymouth teat
re prie orkestros kaipo muzi
kantas per daug metų.

Albinas Yodžionis, Seržantas, 
Militariškos Orkestros Narys

Prieš tris metus, Albinas 
stojo į J. V. Armiją ir jau pa
siekė seržanto, laipsni. Jisai 
yra prie militariškos orkest
ros, Naujosios Anglijos sekto
riaus. Jisai griežia trimitą.

CHICAGOS ŽINIOS
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimas.
Apskričio komitetas plačiai 

diskusavo Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo 
klausimą. Vienbalsiai pasisa
kė už suvažiavimą. Pažymi, 
kad tinkamai prie tokio suva
žiavimo prisirengti, ta’i reikia 
šaukti miestų ir apylinkių pla
čios konferencijos karo laimė
jimo klausimais.

Rep.

VISUOMENES ATYDAI

INWAR 
BONDS

?N Priešai Greit Patirsi? 
Prancūzu Armijos Jėgą

Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamų mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.

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

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
.LAISVĖS ADMINISTRACIJA

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

Alžyras. — Prancūzų ar
mija Šiaurinėje Afrikoje 
jau gabiai perorganizuota, 
puikiai ginkluota ameriki
niais ginklais, ir “priešai 
greit pamatys jos galybę,” 
kaip sakė generolas de Gau
lle, Kovojančiųjų Prancūzų 
vadas, sveikindamas laišku 
dėl to generolą Giraudą, 
vyriausią tos armijos ko- 
mandierių.

Generolai Giraud ir de 
Gaulle yra bendri pirminin- 
.kai Prancūzų Komiteto 
Tautai Laisvinti.

Jeiz pirksi bonus —- mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus 1

Benjamin Yodžionis, 
Oro Korpuso Narys.

Naciai {veda Karo 
Stovį prieš Danus

■ A......... Į

London, rugp. 24. — Na
ciai, įvedė griežtą karo sto
vį šešiuose Danijos mies
tuose, kad nuslopinti gy
ventojų sąjūdžius ir sabo
tažą prieš vokiečius.

Pastaruoju laiku danai 
išplėšė kelis šimtus šautuvų 
iš nacių sandėlių ir, tarp 
kitko, susprogdino vokiečių 
naudojamą elektros dirbyk- 
lą.

vos Raudonarmiečiams ir našlai
čiams. Sekmadienį, 29 d. rugp. J. 
Deltuvos Ūkėje, Hanover, Maryland. 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus dalyvauti, būsite aprūpinti val
giais ir gėrimais, taipgi dalyvaudami 
paremsite šj svarbų tikslą. — Kom. 

(201-103)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

įvyks piknikas rugp. 29 d., 1 vai. 
dieną. Ruošia Komunistų Partija, 
Brocktono Skyrius. Bus muzikališka 
programa ir šiaip įvairių gėrimų ir 
valgių. Iš Brocktono-Montello va
žiuokite busu Ames St. Via Field 
St. Priveža netoli pikniko vietos. — 
Kom. (201-203)

Benjamin Yodžonis yra vie
nais metais. jaunesnis už Al
biną. Jisai pradžios mokyklą 
pradėjo Montello, Mass., pas
kui baigė Roosevelt mokyklą 
Worcestery; tada’ mokinosi 
būti, elektrikieriu Bernaičių 
Amatų mokykloje. Prieš įsto
jimą į karinę tarnybą, Benja
min dirbo prie Railway Exp
ress Agency. Prieš du metu, 
Benjamin apsivedė su Eliza
beth Fitton. Benjamin priruo
šiamąjį lavinimą gavo Flori
doj, ir įgyjo pfrmos klasės 
“private” laipsnį. Paskui Ben
jamin buvo paskirtas mokytis 
radio mechanizmo Scott Field, 
Ilk, kur bus per penkis mėne
sius, gi iš ten bus vėl pasiųs
tas kur nors mokytis. Nuo ba
landžio 23 dienos, Benjamin 
yra prie Oro Korpuso.

Prieš tūlą laiką jo žmona 
Elzbieta lankėsi pas savo vyrą 
Scott Field lėktuvų stovykloj. 
Albino ir Benjamino tėveliai 
linki savo sūneliams pasiseki
mo Dėdės Šamo karinėj tar
nystėj ir linksmiems ir svei
kiems sugrįžti pas tėvelius, 
Benjamin pas žmoną, ir pas 
jų draugus ir prietelius po nu
galėjimo barbariško hitleriz- 
mo. K.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką, rugp. 

29 d. pas Stasį Kuržinską. Turėsi
me gėrimų ir valgių. Prielankus pa
tarnavimas užtikrintas. Kelrodis: 
Važiuojantiem j Mahanoy City iš 
rytų ar vakarų, sukitės ant N. 
Maine gatvės. Davažiuokite iki 
“Kajer Bjūrės” ir sukite į dešinę 
ant Park Place kelio. Tiktai mailė 
ir pusė nuo miesto iki piknikui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus j šio sezono paskutinį mūsų pa
rengimą. Susipažinkite su nauja vie
ta ir draugais. — Kom. (201-203)

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugyjos 2 kp. su

sirinkimas įvyks rugpjūčio 26 d., 
7:30 vai. vakare, Piliečių Kliubo 
kambariuose, 367 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Visi Draugijos nariai 
privalote dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų. Po susirinkimo turėsime 
diskusijas, vienu iš svarbiausių klau
simų, kuris mus visus liečia. — Se
kretorius J. P. (200-201)

LAWRENCE, MASS.
Atydai keturių kolonijų draugams! 

Lowell, Mass., Haverhill, Mass., 
Lawrence, Mass, ir Nashua, N. H. 
Yra šaukiama platus pasikalbėjimas 
tarp minėtų keturių kolonijų, ap
tarti kaip surengti didelį parengi
mą dienraščio Laisvės naudai. Todėl 
prašome draugų pribūti susirinkime 
rugpjūčio 29 d., 2 vai. dieną. Maple 
Parke, Methuen, Mass. Apari to, 
bus ir kitų svarbių klausimų, ypač 
Lietuvių Suvažiavimo klausimas. 
Nepamirškite dalyvauti. — S. Pen- 
kauskas. (200-203)

Mėsos Gamyba Pašoko 19 
Nuošimčių.

Šįmet mėsos gaminama 19 
nuošimčių daugiau, negu 1942 
m. Nors galvijų mėsos paruo-

Šimas sumažėju bet už tai 
daugiau avienos ir kiaulienos. 
Tas ne tik pripildė pernykštį 
nuošimtį, bet dikčiai prašoko.

Per vieną savaitę mėsos pa
rūpina 327,000,000 svarų.

Iš kitos pusės^ grasina, būk 
šįmet nebus gero steiko. Sako, 
kad kainų, nustatymas tam 
kenkiąs. Tas , netiesa. Prieš 
kainų nustatymą daugiausia 
alarmo kelia stambūs gyvulių 
supirkėjai — spekuliantai.

Le VANDA

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0783 
NIGHT-—HAvemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Grab orius-U nd ert akėt

337 UNION AVENUE

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

' ’. ■ .

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ir ALDLD 25 kp. ben

drai rengia pikniką pagelbai Lietu

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

I 
iI

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

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

|»x426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 4110BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

I’okestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp amis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus.

92 klausimai su
Knygeli! ▲■toriu

Adv. CHAS. P. KAL

•Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.



Bostono ir Apylinkes Žinios

save atkreiptus draugiškus 
jis nugalėjo drovumą ir už-

seserį Onutę — jai buvo tik 
girtas vokietis... Labai negra-

pusę, iš kurio šaka 
į palocių. Iš piet- 
daili tarpkalnė drie- 
palocių. Gi, per ke- 
mažytis upeliukas,

surėdyme išnyks 
rasinės neapykan- 
santaika ir spar- 
kultūra. Tokiame

tai kiekviena 
pagaminus tauti- 
Lietuviai turėjo 
‘šaltanosių”. Už

ketvirtadienis, Rugp. 26, 1943
..... ... ——.------  '- ' - ___ - _

Tai Būtų Prasižengimas 
Nepaminėti.

Rugpjūčio 8 d., Andrisonų 
Dvare, Jamaica Plain, įvyko 
tarptautinis piknikas, kurį bu
vo surengęs Russian War Re
lief. Maniau, jog gal kas apie 
jį parašys “Laisvėje”, nes aš 
visą savaitę neturėjau nei va
landos liuoso laiko, bet pasi
rodo, kad niekas. O nežinoti 
dienraščio skaitytojams apie 
tokią istorinę vietą, tai būtų 
didžiausias nuostolis.

Andrisonų Dvaras randasi 
kalnuose, apie penkiolika my
lių nuo Bostono. Iš jų dvaro 
labai dailiai matosi visas Bos
tonas. Palocius randasi pa
čioj viršūnėj kalno. Nuo jo 
matosi visi dvaro trobesiai ir 
apie daugiau kaip tūkstantis 
aktarų jo nuosavybės. Visą 
nuosavybę apjuosia kelias ir 
vienas kelias perkerta nuosa
vybę per 
iškrypsta 
vakarių, 
k i as i pro 
lią įteka
kuris išvingiuotas jau pagal 
žmogaus protą. Pati tarpkal
nė tai žemiškas rojus. Skaity
tojau, duodu žodį, jog kaip 
gyvas nesi matęs jokiame te
atre tokių dailių scenerijų, ko
kios čia gamtiniai suderintos. 
Kad praeiviai nematytų šio 
dailaus reginio, visa tarpkal
nė išlieta cemento tvora, apie 
dvylikos pėdų augščio ir apie 
mylią ilgio, o kur upeliukas 
įteka, ten atrodo it pragaro 
vartai, plieninė tvora, kelio
mis pėdomis augštesnė ir už 
cementinę.

Andrisonų dvare dirba apie 
20 darbininkų, bet jie dėl mai
sto nieko neaugina, o vien tik 
gėles, medžius ir inventorių 
prižiūri. Matomai savo laiku, 
kada tai dvare žemė buvo dir
bama ir laikė daug gyvulių, 
nes kokiais tik padargais bu
vo žemė dirbama, •'tai visi pa
dargai tvarkiai užlaikomi. Vi
sos patalpos, kokios buvo nau
dojamos dėl ūkio reikalų, 
dabar paverstos į muzėjų. 
Pleškės, balnai, kamanos ir 
žirgų patkavos, su kuriais bu
vo išjoję į Amerikos-Meksikos 
karą ir viskas kas buvo nau
dojama tame kare, dabar ran
dasi Andrisonų mūzėjuje. Pir
mutiniai automobilių modeliai, 
kurie buvo pasirodę: Anglijoj, 
Francijoj ir Italijoj,— ir jie 
čia randasi. O Amerikoje, nuo 
pirmutinio automobilio mode
lio iki dabartinio.

Stebėtinas 
nes pleškės, 
nos, išteptos 
iš krautuvės
tys ir kiti metalai,

užlaikymas. Odi- 
balnai ir kama- 
aliejais, tarsi tik 
parneštos, o sak- 

tai taip
blizga, jog tarsi grynas auk
sas.

Prie kelio akmenyse įmuš
tos bronzinės lentos, kur šei
mos atskirų narių yra biogra
fijos. čia nusakoma, kuris 
ėmė dalyvumą kokiame kare; 
moterys, prie kokių organiza
cijų priklausė; net pasakoma, 
jog ji buvo revoliucijos duk
terų komiteto pirmininkė.

Prie paties palociaus yra 
kompasas, kuris nusako visas 
valdžios strategines vietas, 
kad reikalui esant, nepadary
tume klaidos.

Aplink visą palocių muša 
fontanai ir gal kokia tik pa
saulyje randasi gėlė, tai čia 
puošia gėlynus.

Kas randasi pačiame palo- 
ciuje, nedrįstu nei pradėti ra
šyti. Jeigu norėtume nors pa
viršutiniai parašyti, kokios ten 
brangenybės randasi, tai ma
žiausiai reikėtų jame pagy
venti bent kelis mėnesius.

Piknikas.
Dėl piknikų vieta dabarti

niu tratisportacijos patarnavi
mu gana prasta ir klaidi. Į 
pikniką įžanga buvo 25c. Ko
misija sakosi, kad už įžangą 
surinko daugiau, kaip aštuo
nis Šimtus dolerių, kas reiškia, 
jog publikos turėjo būti dau
giau kaip trys tūkstančiai.

Kadangi piknikas buvo

»-
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tarptautinis, 
tauta turėjo 
nių valgių, 
pasigaminę
vis labiausia visiems patiko, 
tai armėnų—atsiprašau ar tei
singai pavadinsiu — “šašliki”. 
Tai aviena ant dratų suvars
tyta ir atvirame lauke ant 
ugnies kepta.

Gana jaukus įspūdis buvo 
susidaręs, kuomet publika ėjo 
pef- stalus ir ragavo įvairius 
valgius. Ypatingai moterys, 
teiravosi pas pardavėjas, kaip 
tie valgiai galima sutaisyti.

Programas susidėjo iš kal
bų ir šokių. Šį sykį šokiais 
armėnai pralenkė garsius rusų 
šokikus. Tik visa bėda buvo 
tame, jog dėl ankštos svetai
nės ne visi tuos šokius galėjo 
matyti.

Kas šiame piknike buvo, tai 
dar kartų įsitikino, jog socia
listiniame 
tautinės ir 
tos, žydės 
čiau pakils
tarptautiniame sąskridyj daly
vaudamas žmogus pasijunti, 
jog gyveni tame Markso teo
rijos pasaulyje ir nori ęušuk-

ti: Viso pasaulio darbininkai, 
greičiau viehykitėš, - hės mes 
toje vienybėje jau gyvename!

Skaitytojau, tik pagalvok, 
Sovietų surėdymai nėra bai
sus tokiems turčiams, kur mes 
laikėme šį pikniką, / bet jis 
baisus tokiems, kaip Grigaitis, 
Miėhėlsonas ir tokiam bulve- 
lupiui, kaip Štilsonas.

Jaunutis.
Ekstra Bostoniečiams.

Gavome pranešimą^ jog Bos
tono miesto gaspadorius Mau
rice Tobin, 13 d. rugsėjo pa
leis visus miestui priklausan
čius sunkvežimius ir jie va
žiuos gatvėmis rinkdami dra
bužius dėl karo nukentėjusių, 
Sovietų žmonių. Už tokį Tobi- 
no žygį mes jį galime tik pa
sveikinti. Bet kad šis darbas 
būtų tinkamai atliktas, čia jau 
nuo mūs priklauso. Mes pri
valome su tam tikra literatū
ra aplankyti kiekvieną pilietį 
ir jį paraginti, kad iš anksto 
paruoštų manančius aukoti 
drabužius ir kad kitus jis ra- 
gintų.

Rugpjūčio 29 d., 4 vai. po 
pietą yra šaukiamas tam špe- 
cialis susirinkimas, šiame su
sirinkime turėsime išdirbti pa
siruošimą, gauti literatūrą ir 
pasiskirstyt gatves, kad nelik-

tų nei vienas žmogus, kuris 
apie tai nežinotų. Taipgi mes 
nuo savęs turėsime gauti, kad 
kas mums pagelbėtų' pasiekti 
visus mums paskirtame dist- 
rikte.

Šiame susirinkime privalo 
dalyvauti: dorchesteriečiai,
brightoniečiai if kuriuos tik 
apima Bostono ribos.

Susirinkimas atsibus Piliečių 
Kliubo kambariuose, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kviečia visus dalyvauti specia- 
lio Komiteto sekretorius, J. 
Petruškevičius.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MERGINOS PAStUNTINfcJIMUI

GEROS ALGOS. x 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARŠIZON
140 EAST 63RD STREET (202)

ŠEIMININKAS PRIE LUNCH COUNTER.. 
Pilnam ar daliai laiko, valandos sulyg jūsų 
patogumo. Patyrimas nereikalingas. Duoda
ma uniformos ir valgis. Krautuvė vedinamu 
oru. Asmenys dabar esantieji būtinuose veik
smuose 
Dee.
F. W.

Jaunutis.

Atmesta mainierių sutartis
Washington, rugp. 25. — 

Valdinė Karo Darbų Tary
ba aštuoniais balsais prieš 
keturis >atmetė sutartį, ku
rią Mainierių Unijos pirmi
ninkas Lewis padarė su an
gliakasy klų kompanijomis 
Illinois valstijoje.

Sutartis pamatiniai at
mesta todėl, kad ji žadėjo 
mainieriams $1.25 priedo 
per dieną, kaipo atlyginimą 
už laiką, kurį angliakasis 
sugaišta nuo įėjimo pro 
kasyklos vartus iki pačios 
savo darbo vietos.

nereikalingas.
Krautuvė vėdinamu

nebus priimami. Kreipkitės į Mr.

WOOLWORTH CO., 44TH ST. IR 
BROADWAY. (202)

mėrginos-Moterys
Amžiaus 17—4d metų, patyrusios ir be paty
rimo. Operacijoms mašįpšapėje. Radio da
lių sudėjimui. Radio patikrinimam. Gera 
alga, gera proga karinių darbų fabrike. As
menys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimami be darbdavio pareiškimo jų 
atliekamumo. CARDWELL, 81 PROSPECT 
ST., BROOKLYN, N. Y. (201)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

Philadelphia, Pa

0

PARTIZANŲ BŪRYJE
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

sprogdindamas vokiečių sandėlį, aš pa
sekau į Žemaituko būrį. Vadinas, vis te- 
bemedžioju vokiečius. Keršiju jiems už 
žmoną, už kūdikį, už Simuko seserį ir 
daug kitų.

Truputį patylėjęs Juozapas dar pridū
rė:

— Ir mano galva pasidarė šviesesnė. 
Pradėjau geriau suprasti ir bolševikus. 
Kartais man atrodo, kad aš pats esu bol
ševikas ir jau labai seniai, tik ligi šiol to 
nesuvokdavau, vadinas. Nieko. Ateis lai
kas, išvysim vokiečius ir sakau jums, 
broliai, aš tikrai būsiu pirmose bolševi
kų eilėse.

Simukas — pats jauniausias partiza
nas. Jam tik 17 metų. Jį surado Juoza
pas ir dabar juodu neišskiriami drau
gai. Iš pažiūros niekas nepasakys, kad 
tas nedidukas baltplaukis kuklus jaunuo
lis — vienas drąsiausiųjų partizanų vi
same būryj et Ilgai teko prašyti, kol jis 
papasakojo trumpą savo istoriją:

— Aš esu iš kaimo. Tėvai turėjo 3 hek
tarus žemės ir penkis vaikus. Aš pats 
vyriausias. Teko ganyti, dirbti pusber
niu, pagaliau bernu. Tarybų valdžia tė
vams pridėjo dar 5 hektarus. Mečiau 
tarnavęs pas ūkininkus, pradėjau padėti 
tėvams gautą žemę dirbti. Nė nepaju- 
tom, kai prasidėjo karas, atėjo vokie
čiai. Apie jų darbus visi žinot.

Simukas stabtelėjo. Jo skruostai pa
raudo. Atrodė, kad jis drovėjosi toliau 
pasakoti. Pažvelgęs į besiklausančius ir 
pamatęs į 
žvilgsnius, 
baigė:

— Mano 
15 metų —
žiai su ja pasielgė... Ji parbėgo iš lauko 
suplėšyta suknele, klaikiomis akimis. Il
gai sirgo vargšė ir neišlaikė... Nebėr 
Onutės... Tik mirdama papasakojo ma
mai, kas su ja atsitiko. Nutykojau aš jį 
vieną vkarą ir kirviu į galvą... Slapsčiaus 
miške. O paskui Juozapas atvedė mane 
pas jus.

Simukas, baigęs pasakoti, sunkiai atsi
duso. Įsiviešpatavo ilga tyla. Susisukom 
“bankrutkes” ir rūkėm tylėdami. Tylą 
pertlaukė Antanas, 22-jų metų neaukš
tas rudaplaukis vyriškis, giliai kaktoje 
įlindusiomis mažomis akimis.

— Baigęs trisdešimts aštuntais me
tais Belvederio pienininkų mokyklą^ — 
pradėjo jis pasakoti, — aš visą laiką dir
bau miestelio pieninėje. Sekmadieniais 
giedodavau bažnyčios chore. Gyvenau 
klebonijoj, pas brolį vikarą. Paskelbus 
Lietuvoje tarybų valdžią, nusiminiau. 
Daug buvau girdėjęs pasakojant apie 
bolševikus, kad jie ėsą ir šiokie ir tokie. 
Tarybų valdžios metai tų kalbų nepa
tvirtino, Bažnyčios veikė kaip veikusios, 
kunigų nelietė. Mano brolis gyveno kaip 
gyvenęs, laikė sau mišias kaip laikęs. Ir 
aš dirbau kaip dirbęs toj pačioj pieni
nėj. Kalbos apie bolševikus truputį paši-

keitė. Tie patys, kurie skleidė tas kalbas, 
dar sakydavo, kad bolševikų dienos vis 
tiek esančios suskaitytos. Prasidėsiąs 

karas, ateisią į Lietuvą vokiečiai ir šu- 
trukdysią bolševikų darbus. Prisipažin
siu, kad ir aš vokiečių atėjimo nė kiek 
nebijojau.
. Antanas permetė mus visus žvilgsniu 
ir kalbėjo toliau. Matyt, buvo pratęs di
deliam būry kalbėti.

— Na, ir atėjo tie vokiečiai. Jau pačio
mis pirmosiomis dienomis jie parodė sa
vo veidą. Kaip šiandien prisimenu sunk
vežimius su girtais kareiviais, degančius 
kaimus ir miestelius, verkiančias jų iš
gėdintas mūsų merginas. Pradžioje gal
vojau, kad visa tai praeis,w frontui to
liau pasistūmėjus, — apie vokišką tvar
ką nemaža kalbų buvau girdėjęs. Bet 
greitai pamačiau tos vokiškosios “tvar
kos” tikrą paveikslą. Jei pradžioje plė
šė žmones neorganizuotai, kiekvienas 
pirmas pasisukęs vokietis, tai įvedus 
“tvarką,” plėšimas buvo taip suorgani
zuotas, kad kiekvienas grūdelis turėjo 
patekti į vokišką gerklę. Visi tą “tvar
ką” gerai pažįstat. O tariamieji bažny
čios gelbėtojai, visai greta bažnyčios, 
mokyklos patalpose įsteigė ištvirkavimo 
namus, prievarta sugabenę ten mūsų 
merginas. Klebonas mėgino protestuo
ti, bet už tat jį suėmė ir išvežė, dievai 
žino kur.

Antanas suspaudė kumščius ir užbai
gė:

— Visa tai tiek mane įpykino, kad aš 
pradėjau degti kerštu. Aš tada supratau, 
kas skleidė gandus apie bolševikus... 
Daugiau galit pasiklausti Žemaituką. Jis 
pasakys, kaip aš patekau pas jus. Kas 
ieško, tas suranda. Aš gi ieškojau kerš
to.

Baigus Antanui pasakoti, visi sužiu
rome į penktąjį jaunuolį, visų vadinamą 
Studentu. Studentu jis niekad nebuvo, 
karui prasidėjus, jis mokėsi devintoj vi
durinės mokyklos klasėj. Čia jis pateko 
visai neseniai. Į Žeimaituko būrį jis per
sikėlė iš kitos partizanų grupes.

— Nedaug ką aš tegaliu pridėti prie 
to, kas papasakota, — tarė jis. — Visi 
žinote, ką padarė iš mūsų brangios Lie
tuvos prakeiktieji fašistai. Politika aš 
niekados labai nesidomėjau — mane la
biau domino sportas. Bet aš labai myliu 
Lietuvą, myliu savo tautą, savo protėvių 
kalbą. Aš matau, kad vokiečiai neša 
pražūtį Visai mūšų tautai. Ir aš nenoriu 
geruoju pasiduoti. Čia aš jaučiuos pir
mosiose mūsų tautos gretose. Aš čia pa
siliksiu ligi galo.

Eidamas prie šio drąsuolių būrelio, aš 
tikėjau išgirsiąs nuostabių istorijų' pa- 
matysiąs nepaprastų didvyrių. O čia pa
prastos; čkūpuotoje LiėtUvoje kasdieni- ' 
nes istorijos, paprasti jaunuoliai, kokių 
tūkstančiai. Ir tada as visa savo sąmo
ne supratau, kad gyvoji Lietuva nenu
galima, kad lietuvis niekados nebus ver
gu.

Penktas Puslapis
...................................... .................................. ......................... ■■■-’ ■-........................................................••■■•--*

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

BE PATYRIMOPATYRĖ IR
GEROS ALGOS —

PUIKIAUSIOS

NUOLATINIS DARBAS.

DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L. 0. KOVEN & BROS., INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J.
AR

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(207)

43

dėl 
tautiečiai 

kun. Bagdo-

pats kunigas 
gražiai ir

MERGINOS-MOTERYS
SCHRAFFT’S

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GERA ALGA
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

MERGINOS PRIE SODĖS

IŠDAVIMUI SODES IR VALGIŲ. 
NUO 11 A.M. iki 8 P.M.

AR NUO 3 P. M. IKI VIDURNAKČIO.

SALES GIRLS

VIRTUVĖJE DARBININKĖS 
SALAI) DARYTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
STEAM TABLE 

INDŲ MAZGOTOJOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

VIRĖJOS
DESERTŲ DARYTOJOS

PILNAM LAIKUI IR DALIAI LAIKO 
PROGOS PAKILIMUI

IS KARINIŲ DARBŲ NEBUS PRIIMAMOS
Kreipkitės Kasdien—8 A. M. iki 5 

Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P 
šeštadieniais—8 A. M. iki 1 P.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SCHRAFFT’S
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMA

GERA ALGA
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI 

DIENOM AR NAKTIM
Iš Karinių Darbų Nebus Priimami.

Kreipkitės kasdien—8 A. M. iki 5 P. M. 
Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P. M. 
Šeštadieniais-r8 A. M. iki 1 P. M.

■ H.

■ i

tau-

Juo-
Vie-

tau ir moks-

ir Jonas Gri- 
apie Sovietų 
kartą Gri- 

spyčių apie

Philadelphijos lietuviai ku
nigą Bagdoną vadindavo pro
gresyviu kunigu. Kai Smeto
na lankėsi Philadelphijoj, tai 
kun. Bagdonas ne tik nesilan
kė jo bankiete, bet nedavė sa
vo beno užgriežti maršą 
Smetonos. Už tai 
protestavo - prieš 
ną.

Bet dabar tas 
Bagdonas labai
prielankiai rašo koresponden
cijas apie Smetoną’ ir jo pri
buvimą ant atlaidų į Pennsyl- 
vanijos valstiją. Ar tas reiš
kia, kad Bagdonas nori palikti- 
katalikų tikėjimą ir remti 
tišką tikėjimą?

Griaudžiomis ašaromis 
zas Tysliava verkia per
nybę, iš kur tie “driskiai”, 
“badu mirštanti” rusai ūkinin
kai (farmeriai) gauna tiek pi
nigų ir tokias dideles sumas 
skolina dėl savo valdžios. Taip 
buvo rašyta Vienybėj rugpj. 
13 d. Kaip amerikonai sako, 
tasai numeris yra nelaimingas, 
bet Tysliava dar nelaiminges
nis, kad tokio mažo dalykėlio 
nesupranta. Tai 
lo vyras!

Viena karta 
nius taip manė 
žmones. Vieną 
nius išpyškino
“driskius” rusus matrosus, būk 
jie neturį drapanų, nes utėlės 
suvąlgiusios jų, drapanas. O 
apie valgį tie matrosai negalį 
nė mislyti. Bet kaip tai jam 
bekalbant ištrūko pasakymas, 
kad tie vargšai “driskiai” bu
vo atėję į to paties Griniaus 
laikrodėlių krautuvę ir vietoj 
prašyti valgyti, tai paprašė 
jiems parodyti visus laikrodė
lius. Iš sykio Grinius manęs, 
kad jie juokus krečia, bet ma
trosai atsakė, kad jie ištiesų 
nori pirkti. Tada Grinius su
dėjęs į maišą visus laikrodė
lius ir matrosai jam už tai už
mokėjo — ir užmokėjo daug 
brangiau, negu moka paprasti 
kostumeriai. Dabar kad ir ge
riausias Griniaus prietelius 
negausi pas jį pirkti laikrodė- 
yių, nes tie “driskiai” matro
sai visus išpirko.

Daug Philadelphijos lietu
vių kalba, kad Vienybė ima iš 
lenkų ponų garsinimus, kad 
Lietuva būtų jiems parduota už 
pigią' kainą. Net yra laikraš
čių, kurie protestuoja prieš Vie
nybės redakciją.

Philadelphijos lietuviai supir
ko bonų vertės 400,000 dolerių 
ir pirks* bombanešį, kad nu
skristi pas Hitlerį ir pasveikin
ti “lietuviškais kiaušiniais.”

Daug patrijotų rengiasi Lie
tuvą išstatyti ant licitacijos, bet 
vargiai gaus kupčių, nes dau
gelis kupčių žino, kad jie daug 
vargo turčs su lietuvišku žirgu, 
o naudos mažai, nes lietuviški ■ • 

partizanai dabar yra labai gud
rūs. Jeigu jie dabar Hitleriui 
neduoda ramylbės, tai ką jau 
bekalbėti apie tokius .kupčius, 
kurie norėtų Lietuvą pirkti.

Partizanas.

56

P. M. 
. M. 
M.

WEST 23RD ST., N. Y.
Tarpe 5th ir 6th Avės.

(X)

MERGINOS-MOTERYS

5

AMŽIAUS 18—35.
Lengvas Fabriko Darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.;
DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAIMĖ. 

$20 Į SAVAITĘ. 
Patogios Darbo Sąlygos. 

Telefonuokite

BEEKMAN 3-4857 '
Dėl Pasitarimo.

VYNIOTOJOS 
PAKUOTOJOS

PASTOVUS DARBAS.
Gabūs Sandarbininkai.

Patyrimas Nereikalingas.
5 dienų savaitė. Kreipkitės:

539 WEST 45th ST., CITY

(203)

(203)

56 WEST 23RD ST., N. Y.
TARPE 5TH IR 6TH AVĖS. _ 

(X)

Karo Laimėjimo Darbai 
Ir Pastovūs Darbai

5 dienu savaitė (50 vai. savaitė). $30.25. 
Jei tinkanti darbui ant mašinos $38.50 —« 
841.80 (50 vai. savaitė). Turi būti 3A «a 
vaikais ar 4F.

Atsineškite pilietybės įrodymą.
Su įrodymais atvažiavimo ir ateiviai priima, 
mi. Asmenys iš karinių darbų ar būtinų 
veiksmų nebus priimami be darbdavio pareiš
kimo jų atliekamumo.Keller - Dorian Corporation
516 West 34th St., New York City.

- 7-tos lubos.

■1
).

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI. 

SERVICE ELEVĖTTERIŲ OPERATORIAI. 
Nuolatinis J laibas ; apmokamos vakacijos. 

Kreipkitės j Timekeeper. 
HOTEL PARK CRESCENT 

87 th St., ir Riverside Drive.

NAKTINIAI VALYTOJAI 
MALIAVOTOJAI

GEROS ALGOS.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

Kreipkitės į Timekeeper.

HOTEL BARBIZON 
140 EAST 63RD STREET

(202)

Šeimininkių 
Atydai

proga gauti interesingą darbą didelėje 
saldainių moderniškoje išdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITĖ
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA

Kreipkitės j Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR STH ST., L. I. CITY

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos be paliūdijimo savo atliekamumo.

(203)

Štai

Turi 
alga,

KĖDŽIŲ DIRBĖJAI 
IR STATYTOJAI

būt patyrę prie gerų kėdžių. Gera 
nuolatinis darbas.

MALLIN FURNITURE CO. 
644 — 1st Avenue

(20J)

PARDAVĖJOS
Jei nepatyrę, mes jus-išlavinsime. Daliai 

laiko ir pilnam laikui darbas. Vakarais ir 
sekmadieniais nedirbama. Vėdinama krautuvė. 
Malonios darbo sąlygos. Darbininkės iš 

nų užsiėmimų nebus priimamos.
F. W. WOOLWORTH, 82 NASSAU 

NEW YORK

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

(X)

f
* j ®

būti-

ST.,

(201)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

FABRIKO DARBININKAI
Išdirbėjai apsaugos dratų. Turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co., 178 Sullivan St. (Erie Basin), 

Brooklyn, 9 A.M. iki 4 P.M. 
nuo pirmadienio iki penktadienio

(204)

f

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Virtuvės Darbininkai—$225
I MENESĮ, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGĮ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

INDŲ NUfiMĖJAI, INDŲ 
Mazgotojai ir tt.

VIRĖJAI $310 Į MENESĮ 
PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ DARBŲ KANADOJE IR ALASKOJE. 

TURI BOTI ATIDĖTI NUO DRAFTO.
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, nebus imami be darbdavio paliuosavimo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bėchtel-Price-Callahan
CONSTRUCTORS.

KASDIEN, SU PIRMADIENIU, ĮIMANT 
ŠEŠTADIENĮ 8:30 A.M. IKI 4:80

U. S. Employment Service of 
.. Hotel & Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.

I I t

P.M.
WMC

(201)

Paprasti darbininkai $231.60
MAŽIAUSIA MĖNESINE

GARANTIJA
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJE 

DARBAI
TRANSPORTACIJA Į DARBĄ APMOKAMA 

KAMBARYS IR GUOLIS, 11.25—11.50
I DIENĄ

NEMOKAMAI Į DARBĄ IMANT 
MEDIKALĖ EGZAMINACIJA 

TURI BOTI PALIUOSUOTI NUO 
MILITARINĖS TARNYBOS 

KREIPKITĖS Į KOMPANIJOS ATSTOVĄ

BechteLPrice-Callahan
CONSTRUCTORS

Kasdien, su pirmadieniu, Įimant šeštadieni, 
nuo 8:80 A.M. Iki 4:80 P.M.

U. S. Employment Service of WMC 
44 E. 23rd St. (4th floor) N. Y. C. •

Karinių ar būtinų darbų .darbininkai nebus 
priimami be darbdavio paliuosavimo. 

. (201)

i

1

-I

(X)

•;*a

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

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

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

NETELEFONUOKITE.

4
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NewWko^M^Zinlos
Rengiantiems Kariams 

Pundelius

Sukniasiuviai Renka 
Pinigus Sovietų 

Ligoninei
Moteriškų drabužių siuvėjų 

unijos—ILGWU— nariai prieš 
tūlą laiką nusitarė sukelti 
$20,000 įsteigimui Sovietų Są
jungoj ligoninės vardu velio
nio Joseph Baruchowitz, ko
munisto eilinių sukniasiuvių 

'vado, priklausiusio 117-me lo- 
kale.

Vajus vedamas nacionaliai 
ir jau surinkta virš pusė mi
nėtos sumos. Kaliforniečiai 
esą arčiausia savo kvotos už
baigimo. Tai bus graži ir svar
bi dovana nuo unijistų.

Hari Komitetas Pradė
jo Meškeriavimą

Pereitą pirmadienį, miesto 
tarybos posėdžių salėj, įvyko 
pirmas viešas tarybos įsteigto
jo neva tyrinėjimų, komiteto 
posėdis. Buvo skelbta būsiant 
didelių audrų, naujų atradi
mų, kurių jieškojimui juk iš
leis $40,000 miesto pinigų.

Posėdyje buvo pašaukta liu
dininkais keli šoferiai ir klau
sinėta miesto iždininkas Al- 
merindo Portfolio, viešųjų dar
bų komisionierius Irving V. H. 
Hule ir Edward J. Hethering
ton, maisto inspekcijos virši
ninkas, komiteto kaltinami 
vartojus miesto automobilius 
privatiškiems reikalams— va
žiuoti į arklių lenktynes ir tt.

Hetherington klausinėjime 
prisipažino, kad jis 1940 me
tais vartojęs miestavą Ply
mouth kelionei į Nova Scotia 
be leidimo savo viršininkų. 
Kontrolierius pats paskyrė to 
klausimo tyrinėtoją.

Portfolio sakėsi buvęs žiūrė
ti .komiteto menamų arklių len
ktynių, bet neatsimenąs, kad 
būtų miesto mašina važiavęs. 
Kiek ir kam jis vartojo miesta- 
vas mašinas, automobilius iš
duodančio garadžiaus rekordai 
turį parodyti.

Hart, tyrinėjimo vedėjas, per- 
klausinėjime neparocfl^kad iž
dininkas būtų savo reikalais 
važinėjęs, jis tik sakė, jog re
kordai rodą, kad jis važiavęs.

Komisionierius Hule prisipa
žino važiavęs savo mašina į 
Madison Square Gardena 1940 
metais žiūrėti kumštynių, bet 
išsiaiškino, kad jis tuomet dir
bo 24 valandų darbą kaipo vie- 
šųšų darbų komisionierius ir 
palaikytojas ryšių tarp miesto 
ir WPA, tad savos mašinos jis 
negalėjęs turėti po ranka.

Nei vienas iš tyrinėjimo va
dų — Hart nei Louis Cohen— 
nieko neiškėlė prieš patį majo
rą LaGuardią, kuris visą lai
ką buvo posėdyje ir prieš kurį 
buvo žadėta pasakyti labai 
daug.

Užklaustas išeinant iš posė
džio, ką jis mano apie tuos ty
rinėjimus, majoras jiems ati
davė “Bronx saliutą’’ ir repor
teriams pasakęs “matykite ma
ne rytoj.”

Gaudami pėdę neužmirškite n 
savo šalies reikalus — pir- 

kite bonus ir štampas.

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, rugpjūčio 29 d. įvyks 

piknikas,, ruošiamas suvienytų Lie
tuvių Draugysčių ir Kliubo. Pelnas 
bus skiriamas Am. Raudonajam 
Kryžiui. Bus Klaščiaus Parke, Betts 

ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, paremti finansiškai Šią 
svarbią organizaciją. Komitetas su
sideda iš L. Am. Piliečių Kliubo, §v. 
Jurgio Drg., Dr. Martin Liuterio 
Drg. ir Susivienijimo Liet. Ameri- 

’ koje. (201-203)

Progresyviai Darbiečiai
Rems Haskell Kandidatūrą

Pereito pirmadienio vakarą 
įvykusiame Demokratų Parti
jos posėdyje, viešbutyje Bilt
more, demokratų viršylos no
minavo leitenantą generolą 
William N. Haskell tos par
tijos kandidatu į New Yorko 
gubernatoriaus pavaduotojus— 
Lt. Governor.

Haskell yra 65 metų, neuž- 
ėmęs pirmiau jokios politinės 
vietos, dabar veikiąs su buvu
siu gubernatoriumi Lehmanu 
kare nukentėjtįsiems remti.

Sužinoję, jog demokratai 
nominavo į New Yorko Lieute
nant Governor (gubernato-

riaus pavaduotoją) Įeit. gen. 
William N. Haskell, progresy
vių darbiečių vadai Vito Mar- 
cantonio ir Eugene P. Connolly 
pareiškė, kad progresyviai 
rems jo kandidatūrą.

Laukiama valstijinio darbie- 
čių komiteto pasisakymo tuo 
klausimu. Jie jau išstatė savo 
kondidatu O’Leary, bet gal jo 
kandidatūrą ištrauksią para
mai demokratų kandidato.

Republikonai savo kandidatu 
nominavo valstijos senatorių 
Joe R. Hanley iš Perry.

Filmos-Teatrai
“Seeds of Freedom” Atgimdo 
Neužmirštamąjį “Potemkin”

ir

Jie 
ak- 
ko-

siomis su sveikinimais ir mai
stu sukilusiems jūrininkams 
nuo miesto gyventojų. Taip 
pat labai įtemptas momentas 
pergyvenama, kada sukilėlių 
laivas apsupamas caro atsiųs
tų sukilėlius sunaikinti laivų, 
bet baigiasi anų laivų jūrinin
kų atsisakymu šaudyti į saviš
kius ir begaliniu visų jūrinin
kų, džiaugsmu dėl šio brolišku
mo.

Jaunieji šio karo partizanai, 
išklausę senojo jūrininko pa
sakojimo, sutinka, jog kartą 
matęs ar girdėjęs, kas dėjosi 
ant Odessos laiptų 1905 me
tais, negali užmiršti. Ir iš 
naujo susistiprinę Odessos-Po- 
temkino kovotojų dvasia išei
na tęsti kovą prieš šių dienų 
aršiausius budelius nacius, iš
eina mažoje grupėje grumtis 
su daugeliu priešų, 
mušti paskutinį nacį 
sti kovoje.

Be supažindinimo
čių su šiuo stebėtinai gražiu, 
neužmirštamu meno kūriniu iš 
ankstybųjų caristinės Rusijos 
žmonių kovų už duoną ir lais
vę, ši filmą, matomai, turi ir 
kitą tikslą—parodyti pamati
nes priežastis, dėlko Sovietų 
Sąjungos žmonės kariauja 
prieš nacius taip, kaip niekas 
pasaulyje pirmiau nekariavo. 
Parodo, jog kartą pažinę lais
vę, žmonės vergais daugiau 
nebus. St.

išeina iš- 
arba kri-

amerikie-

pa- 
dėl 
ka
ti k

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs bartenderis. 

Dėl daugiau informacijų telefonuo- 
kite EV. 4-8313, arba kreipkitės as
meniškai pas Louis Freeman, 35 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(199-201)

O labiau- 
ypatinga 
jūrininko 
kariauti,

Ragina Šią Savaitę 
Daugiausia Kenuo- 

ti Tomeičią
admi-Maisto paskirstymo 

nistracijos darbo prižiūrėtojas 
šioje srityje Charles Cronin 
ragina “tomaites uždėti ant 
pat viršaus pirkinių, sąrašo šią 
savaitę.” Jisai šeimininkes įs
pėja, kad tomaičių derlius da
bar yra pačiame gausume ir 
yra proga pasinaudoti jomis 
gaminimui įvairių valgių. Ra
gina vartoti jas dabar ir susi- 
kenuoti vartojimui žiemą.

Lankėsi Jūrininkas 
Šolomskas

Pirmu kartu po išėjimo ka- 
riškon tarnybon, rugpjūčio 25 
lankėsi Brooklyne Matas Šo- 
1 omskas, buvęs LDS jaunimo 
veikiantysis sekretorius, dabar 
tarnaująs jūrininku. Ta proga 
atlankė ir laisviečius savo dė
des Domininką ir Petra Šo- 
lomskus ir visus laisviečius, 
taipgi LDS Centrą.

Matas gerai atrodo. Sakosi 
jaučiąsis gerai ir svoriu paau
gęs. Maistas esąs labai geras, 
ryšiai eilinių su savo viršinin
kais, į kuriuos jie žiūri, kaip 
į mokytojus, esą draugiški, 
tad jis visai pasitenkinęs tar
nyba. Tuo trumpu laiku jau 
gavęs 2-ros klasės jūrininko 
laipsnį.

Pasidairęs, pasimatęs su sa
viškiais čionai, Matas išsiskubi
no pas tėvus į Philadelphia, 
Pa., kurie neseniai turėję na-

Brooklyno pašto viršinin
kas Frank J. Quoyle primena, 
kad siunčiamos kariams, esan
tiems užjūriuose, kalėdinės 
dovanos turi būti išsiųstos lai
kotarpiu tarp rugsėjo 15-tos 
ir spalių 15-tos. Esantiems lai
vyne dovanas galima bus siųs
ti iki lapkričio 1-mos.

Stipriai, Saugiai Sudėkite.
Kadangi pundeliai turės to

limą ir sunkią kelionę, taipgi 
kai kuriem teks ir pastovėti 
sandėliuose, tad pašto viršinin
kas prašo įsitėmyti sekamą:

1. Dovanas dėti tik į blėti- 
nes ar specialiai tam iš “fiber
board” darytas dėžutes, ap
vynioti stipria popiera, suriš
ti stipria virvute, aiškiai, 
stambiu raštu už adresuoti.

2. Nedėti gendančių daiktų. 
Taipgi uždrausta yra paštu 
siųsti alkoholiniai gėrimai, vi
sokį degtukai, padegami skys
čiai ar bile koki nuodingi 
daiktai, kurie galėtų ką su
sargdinti, numarinti, ar suža
loti siuntinius.

Kalėdiniuose 
tankiai dedama 
daiktai. Darant
liūs, pataria kiekvienos ‘rūšies 
daiktus suvynioti paketukais 
ir sandariai sudėti, kad viens 
į kitą nesitrintų. Pavyzdžiui, 
vienas čokolado šmotelis, jei
gu jis bus paliktas dėžutėje 
liuosai vartytis, kratytis, nuo 
jo gali nusitrinti popiera ir 
visus kitus pundelyje sudėtus 
daiktus taip apvelti, jog ati
darius pundelį bus koktu žiū-

rėti, pundelio įtalpa atrodys 
lyg būtų siųsta paniekai—už- 
gavimui, o ne dovanai.

Aštrūs instrumentai turi 
būti sudėti taip, kad jie ne
galėtų prasikalti iš pundelio 
ir sugadinti kitus siuntinius ar 
sužeisti pašto darbininkus.

Viešėjo Brooklyne
laisvie- 
viešnia 

iš Det-

pundeliuose
kelių rūšių 

tokius punde-

Pereitą antradienį 
čius atlankė tolima 
Bertha Brazauskienė 
roit, Mich., ir jos sesutė Mrs.
S. L. Westerman, brooklynie- 
tė, pas kurią Brazauskienė at
vyko paviešėti.

Brooklyne viešnia pirmu 
kartu. Miestas jai atrodo pra
stesniu, senesniu, labiau apše
pusiu už jos Detroitą, kurį ji
nai laiko savo namais nuo 
1928 metų. Jos ir Mrs. Wes
terman originaliai namai yra 
Bridgeville, Pa., kur ir dabar 
tebegyvena jų tėvas Meškaus
kas. Nors jos Amerikoj gi
musios ir užaugusios, tačiau 
abi gražiai kalba lietuviškai. 
Brazauskienė yra ir Laisvės 
skaitytoja, taipgi LDS narė.

Apžiūrėjusi įstaigą, Brazau
skienė paaukojo $2 Laisvės 
gynimui ir $1 Botkino ligoni
nei.

Jono Klaščiaus 
Šeima Padidėjo

Jonas Klasčius, žymus Brook- 
lyno vaizbininkas, savininkas 
Lietuvių Kuro kompanijos ir 
pagarsėjusio Clinton Park, 
šiomis dienomis džiaugiasi pa
didėjusia savo šeimyna.

Mrs. John Klasčius, rugp.
20 d., Bushwick ligoninėje, 
sėkmingai susilaukė dukrelės. 
Dabar Klaščiai jau turi dvi 
dukras. Graži šeima.

Queens karys Gordon A. 
Bergmann iš St. Albans pri
gėrė nukritęs su parašiutu į 
Smith’s ežerą, Nebraskoj, lai
ke kariškų pratimų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

i 

į 
.3

mie tris sūnus, pastaruoju lai
ku išleido du, o trečias išeina 
šį penktadienį. Matas grįš tar
nybon Sampson kempėn 31 d. 
šio mėnesio.

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 ALINIS)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
e Savininku

411 Grand St Brooklyn

“Seeds of Freedom” paga
mino Potemkin Productions, 
Inc., William Šekely priežiū
roje. Dirigavo Hans Burger. 
Albert Maltz parašė anglišką
jį aiškinimą, redagavo Marc 
Sorkin. Pirmu kartu rodoma 
Stanley Teatre, 7th Avė. 
42nd St., New Yorke.

V yriausi Aktoriai:
Henry Hull, Aline MacMa- 

hon, Martin Wolfson, Russell 
Collins, Grover Burgess, Wen- 
del Phillips, John Berry, Pe
ter Frye, Louis Sorin.

Filmą prasideda su parti
zanų grupės išsiruošimu vo
kiečių užnugariu 1941 metų 
vasarą, kaip jie išsireiškė, 
“kovoti prieš įsibriovėlius na
cius kol patys bus gyvi arba 
kol bus išmušti visi naciai iš 
Sovietų Sąjungos žemės.” 
nesiruošė vienam kokiam 
tui ir po to pasilsiui, bet 
vai iki galo.

Belaukdami išmušant valan
dos, kurioje jie turės stoti 
skirtin, jie pasipasakoja, 
ko jie nori prieš vokiečius 
riauti. Visi turi baisių,
kerštu budeliams galimų atsi
skaityti skriaudų, 
šia visus sudomino 
buvusio Odessos 
priežastis — noras
kad negrįžtų senovė, kad ne
grįžtų buvusi seniau baisi pra
eitis.

— Kokia ta praeitis?—pa
sipylė iš jaunesniųjų klausi
mai.

—Vaikai, jūs tik girdėjote 
apie praeitį, bet mes senesnieji 
nekenčiame fašizmo dėlto, 
kad panašią vergiją mes pa
tys seniau pergyvenome savo 
krašte...

Ir su senojo jūrininko žo
džiais pro jūsų akis, pagerin
tuose paveiksluose, sulėtintuo
se, pritaikant kalbai, slenka 
pro jūsų akis praeities vaiz
dai—jūrininkų, gyvenimas ant 
laivo “Potemkin” po žandaro 
nagaika ir mintant puvėsiais. 
Bet vieną gražią dieną karty
bių taurė tapo perpildyta, jū
reiviai atsisakė valgyti ir už 
tai viršininkams besiruošiant 
grupę jūrininkų sušaudyti, jū
rininkai sukilo.

Seka arši kova prieš savo 
budelius caristus, masinės šer
menys Odessoj ten nuvežtam 
“Potemkin” jūrininkų vadui, 
kurį caristai nušovė laike jū
rininkų sukilimo. Paskiau ca
ro žandarų pėstininkų ir rai
telių baisus šaudymas, daužy
mas, trempimas tų nekaltų 
minių, atėjusių tik pamatyti 
nušautąjį jūrininką, savo se
ną draugą, pagerbti jį kaipo 
kovoje už duoną kritusį kar
žygį.

Nepaprastai gražus, jaudi
nantis vaizdas matosi, kada 
visa prieplauka mirga buori- 

1 nėmis valtelėmis, išsirikiavu-

Park ir Irving Teatruose
Įdomus supuolimas, kad 

veik pradžioje ir gale centra- 
linės New Yorko miesto dalies 
veikia du pažangias, priešhit- 
lerines filmas rodanti teatrai, 
tai Irving Teatras prie Irving 
Place ir 15th St. ir Park Te
atras prie Columbus Circle ir 
69th St., abu New Yorke.

Park Teatre gale šios sa
vaitės, rugpjūčio 26, 27 ir 28 
rodys intriguojančią ir kartu 
šiurpulingą hitlerininkų įsi
galėjimą ir siautimą pačioje 
Vokietijoje parodančią filmą 
“Hitler’s Children”, paremtą 
ant Gregor Ziemer’io garsio
sios knygos “Education for 
Death”. Taipgi programoj yra 
ir lengvas, juokingas numeris 
“Three Hearts for Julia.”

Irvinge rodys kitą lygiai įs
pūdingą ir priešnacišką filmą 
“Professor Mamlock”, prade
dant rugpjūčio 27-tą, bai
giant pirmadienį, 30-tą. Kam 
galima, pamatykite šias fil
mas.

Academy Rodo “Stormy 
Weather” ir “Bomber’s 

Moon”
“Stormy Weather”, muzika- 

liška lengva komedija, ateina 
į Academy of Music, 126 14th 
St., New Yorke, vienai savai
tei—rugpjūčio 26 iki rugsėjo 
1-mos. Toj pat programoj 
“Bomber’s Moon” ir komiškos 
filmos.

n'ui^iwiite

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

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

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

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
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Tenl. Virginia 7-4499

Stanley Rutkūnas
- Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

6 tai 
a<^resas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

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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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Iniclalinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai Žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jy kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

u 
G 
G 
g 
G 
G 
G 
G 
g 
y 
y 
G 
u 

y 
y 
G 

y 
y 
G 
g
G

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

L?
G




