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Kai pernai Amerikoje su

šaudė keletą nacių šnipų, tai 
atrodė, kad daugiau niekšų 
nebeatsiras. Bet jų atsiranda, 
jie tebesiveisia. Valdžia vėl 
suėmė keturis jų. Juos irgi 
laukia kulka kakton.
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ROOSEVELTAS ĮSPĖJA NACIŲ VADUS TUOJ PASIDUOTI
Ana diena sutikau viena 

lietuvį darbininką. Jis važia
vo į darbą. Jis dirbąs didelė
je mašinšapėje.

Dirbt esą labai gera, labai 
lengva, o uždarbiai irgi geri. 
Bosai, girdi, vaikštinėja >r ra
gina darbininkus dirbti pa
lengva, neskubinti!

Tai jau nebe nuo pirmo 
darbininko tenka tai girdėti. 
Su tokiais bosais reikia būti 
atsargiais. Jie trukdo karinę 
gamybą. Jie kenkia karui. 
Aišku, kad kai kurie jų yra 
nacių agentai.

Raudonoji Armija Užeina 
Naciam Užnugarėn; Paėmė 
Dar 60 Gyvenamų Vietovių

Dirvoje Karpius jau antru 
atveju tvirtina, kad 1905 me
tų revoliucijos laikais Pijus 
Grigaitis organizavęs Lietuvo
je monopolių daužymą. Net 
cituoja žandarų raportą pa
rėmimui savo argumentų.

Grigaitis, žinoma, griežtai 
užsigina. Jis visomis keturio
mis kovojęs prieš monopolių 
daužymą. Tautiškais juodran- 
kiais vadina Karpių ir jo ka- 
marotus (“N.”, rugp. 24 d.).

Man atrodo, kad tos disku
sijos tarpe Grigaičio ir Kar- 
piaus yra visai tuščios. Ką 
Grigaitis darė būdamas nesu
brendusiu moksleiviu, niekam 
dabar nesvarbu.

Svarbu, ką jis dabar daro, 
ką jis dabar daužo. O dabar 
Grigaitis sušilęs daužo viską, 
kas pažangu, darbininkiška, 
lietuviška ir patrijotiška. Da
bar jis yra vienas iš svarbiau
sių naciškos propagandos šin- 
korių.

Už tuos griekus jam dabar 
atleidimo jau nebegali būti.

Šiandien šitą piktą darbą 
Grigaitis dirba sąmoningai, 
apgalvotai, tiksliai. Nuo mo
nopolių daužymo gadynės pra
bėgo jau beveik visas ketver
tas desėtkų metų. Grigaitis jau 
pilnai suaugo, pusėtinai apse- 
no. Turėjo įgyti ne tik dau
giau proto, bet ir padorumo.

Bet išėjo atbulai. Nusibala- 
dojo dar giliau į miškus. O 
kas liūdniausia, kad iš ten 
jam sugrįžti nebeįmanoma. 
Tiktai grabo lenta beištaisys 
jojo tas politines kupras...

Prieš šešias savaites į Dėdės 
Šamo laivyną išlydėjome Mo
tiejų šolomską, gerai žinomą 
lietuvį jaunuolį veikėją. Tre
čiadienį jis mus aplankė. 
Traukia pas tėvelius Philadel- 
phijon.

Motiejus džiaugiasi savo 
gamyba. Maistas esąs geras, 
užlaikymas puikus. Sveikata 
netenką skųstis.

Dar neteko kalbėtis su ame
rikiečiu jūrininku bei kareiviu, 
kuris dejuotą arba skųstųsi 
dėl valgio. Dėdė Samas savo 
kovotojus gražiai prižiūri. Rū
pinasi jų sveikata ir abelna 
gerove.

Taigi, kai kaltais mes civi
liai žmonės pajuntame kokį 
trukumą, atminkime, kad pir
moje vietoje stovi mūsų jau
nieji kovotojai. Be to, Dėdė 
Samas daug maisto turi ga
benti užsienin; Anglijos ir So
vietų Sąjungos ginkluotoms 
jėgoms.

Gavau laišką nuo “Natio
nal Committee to Abolish the 
Poll Tax.” Komitetas darbuo
jasi, kad Kongresas priimtų 
Marcantonio Bilių HR7. Bi- 
lius reikalauja panaikinimo

London, rugp. 26. — So
vietų kariuomenė, laužyda
ma stiprius vokiečių pasi
priešinimus, vakar paėmė 
daugiau kaip 60 miestelių ir 
kaimų į šiaurių vakarus nuo 
Charkovo. Raudonarmiečiai 
galutinai atėmė iš nacių 
Achtyrkos miestą su gele-

Angly Bombos 3 Naktis 
Paeiliui Sprogdino 
Ir Degino Berlyną

London, rugp. 26. —Grei
tieji dvimotoriniai Anglijos 
bombanešiai naktį iš trečia
dienio į ketvirtadienį vėl 
sprogdino ir degino Berly-. 
ną. Iš šio žygio negrįžo tik: 
vienas bombanešis. Tai bu
vo jau trečia anglų ataka 
iš oro prieš Berlyną per 

tris naktis paeiliui.
UŽMUŠTA 12,000 BER

LYNIEČIŲ?
Slapta vokiečių radijo 

stotis pranešė, jog šimtai 
Anglijos bombanešių, pleš
kindami Berlynu naktį iš 
pirmadienio į antradienį, 
užmušę 12,000 gyventojų, 
sužeidę 50,000 berlyniečių, o 
pusę miliono kitų palikę be 
pastoges.

Sako, Oro Žygiai Galį Par- 
blokšt Nacius Ekonominiai
Washington.'— Amerikos 

generolas H. L. George sa
kė, kad jeigu Talkininkai 
gana pasmarkintų oro ata
kas prieš Vokietiją, tai, e- 
są, ji ūkiniai susmuktų jau 
apie šių metų pabaigą.

Pasmarkės Smūgiai Japonam 
Sako Pattersonas

Australija. — čia atsi
lankęs Jungtinių Valstijų 
karo vice - sekretorius, Pa
ttersonas užreiškė, jog to
liau bus vis smarkiau ir 
smarkiau kertama japo
nam.

Maskva. — Sovietų lakū
nai vėl pleškino geležinkelių 
mazgus, stotis ir traukinius 
vokiečių užnugarėje, pieti
niame ir centraliniame 
frontuose.

“poll tax” sistemos pietinėse 
valstijose.

Komitetą sudaro žymūs vi
suomenininkai. Apart daugy
bės kitų, pasirašiusių komite
to rėmėjais, randu pavardę 
Eleanor Rooseveltienės.

Ta moteriškė prisideda prie 
visų prakilnių darbų. Garbė 
Amerikai turėti Rooseveltienę 
už “Pirmąją Leidę”.

-........ •
-Komitetas ragina piliečius 

siųsti senatoriams reikalavi
mus balsuoti už minėtą bilių. 

žinkelio stočia, kuri per į- 
tūžusius mūšius pirmiau 
kartotinai ėjo iš vienų ran
kų į antras. Vakar šioje sri
tyje sovietiniai kovūnai 
taipgi atvadavo Zenkovą, 
11,000 gyventojų miestelį ir 
malūnų centrą, už 84 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Char
kovo ir už desėtko mylių į- 
vakarus nuo Poltavos mies
to, penkių geležinkelių maz
go ir vokiečių tvirtumos. Iš 
dabartinių savo pozicijų 
raudonarmiečiai, todėl, gali 
smogt naciam ne tik šonan, 
bet ir užnugarėn Poltavos 
apylinkėje.

Iziumo srityje, į pietų ry
tus nuo Charkovo, sovieti
niai kovūnai, persigrūmę 
per Doneco upę, vis bloškia 
vokiečius atgal. Toliau į 
pietus Doneco Baseine rau
donarmiečiai atėmė iš prie
šų dar eilę gyvenamų vie
tovių, tame skaičiuje didelę 
geležinkelio stotį. Nuo savo 
užimto Donecko-Amvrosi- 
evkos miesto su geležinke
lio stočia Sovietų kariuome
nė stumia vokiečius atgal 
linkui Stalino, svarbiausio 
pramonės centro Doneco 
Baseine.

Visuose karo frontuose 
sovietines jėgos rugp. 24 d. 
sunaikino bei išmušė iš vei
kimo 104 vokiečių tankus ir 
nušovė žemyn 95 jų lėktu
vus.

Rugp. 26 d. pranešimais, 
raudonarmiečiai Charkovo 
fronte per dieną užmušė a- 
pie 2,000 nacių, o Doneco 
Baseine nukovė 2,500 prie
šų.

Briansko fronte Sovietų 
kovūnai atėmė iš hitlerinin
kų kelis apkasus ir išdaužė 
jų kontr-atakas.

Anglas L. Mountbatten- 
Talkininky Koman- 

dierius Burmai
Ottawa, Canada. —Prez. 

Rooseveltas ir Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill paskyrė lordą Louisą 
Mountbatteną vyriausiu ko- 
mandierium anglų ir ame
rikiečių jėgų pietiniai-ryti- 
nėje Azijoje. Mountbatte- 
nas( vadovaus Talkininkų 
ofensyvui iššluot japonus iš 
Burmos ir Malajų, Angli
jos kolonijų. Tuomet •Ame
rika ir Anglija galės Bur
mos Keliu daugmeniškai 
siųst karo reikmenis Chi- 
nijai.

Ofensyvas prasidės, kai 
praeis nuolatiniai tvaniški 
lietūs Burmoj, apie spalių 
rpėnesio pusę.

Lordas Mountbatten, 43 
metų, yra vice-admirolas, 
Anglijos karaliaus giminai
tis anglų narsuolių-koman- 
dų organizuoto j as.

Lietuviški Raudonosios Armijos 
Būriai Ištaško Hitlerininkus

Jeigu Naciai Tęs Karą, tai 
Jiem Bus Juo Blogiau, Sako 

Prezid. Rooseveltas
PREZ. ROOSEVELTO KALBA KANADOS SEIMUI
Prez. Rooseveltas, trečiadienį kalbėdamas Kanados 

parlamentui (seimui) Ottawa mieste, tarp kitko, pa- 
riškė:

Quebeco konferencijoje. Iš kaires j dešinę: Preziden
tas Rooseveltas, premjeras Churchillas ir Kanados gu
bernatorius Athlone.

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus:

Lietuviškųjų Raudonosios 
Armijos dalinį^ kareiviai ir 
komanduoto jai," vadovau
jant Motiekai, Kisieliui, 
Šurkui ir Petroniui, pasižy-

Talkininky Lakūnai Su 
Žeme Maišė Foggią ir 

Taranto, Italijoj
Šiaur. Afrika, rugp. 26.— 

Jungtinių Valstijų bomba
nešiai ir lėktuvai kovotojai 
įkandžiai sprogdino ir ap
šaudė didžiąją fašistų lėk
tuvų stovyklą prie Foggios 
miesto, priešais Neapolio, 
bet arčiau rytinio pajūrio, 
pietinėje Italijoje, ir taipgi 
ardė dešimtį kitų lėktuvinių 
aikščių Foggios apylinkėje.

Tuo pačiu žygiu ameri
kiečiai bombomis triuški
no Foggios geležinkelių 
mazgą ir kitus pastatus. 
Skraidydami tik apie 100 
pėdų nuo žemės, lakūnai 
puikiai pataikė į visus ka
rinius priešų taikinius. 
Kartu jie nekirto žemyn ir 
26 vokiečių-italų lėktuvus.

Anglų bombanešiai per
kūniškai atakavo Taranto 
geležinkelių mazgą ir uos
tą, pietiniai - rytiniame Ita
lijos snape.

Iš visų tų veiksmų negrį
žo 15 Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų.

Hitleris Grūda Savo Atsar
ginius į Doneco Frontą
Maskva. — Naciai grūda 

frontan vis daugiau savo 
atsarginės k a r i u o menės, 
kad suturėtų rusus Doneco 
Baseine. Sovietai šluoja at
gal ir tuos priešų pastipri
nimus.

Berlyne tebesiaučia gais
rai užkurti anglų bombomis 
pirmadienio naktį.

mėjo nepaprastais žygiais 
mūšiuose linkui Oriolo, lie
pos mėnesį. Komanduotojų 
apsukrumas, iniciaty
va i r d r ą s a daug 
patarnavo mūšiams lai
mėti. Aš jau esu rašęs 
apie didvyrio leitenanto 
Kavaliūno ir kitų žygius. 
Dabar aš noriu duoti pa
vyzdžių, kaip kiti mūsų 
raudonarmiečiai kovėsi 
tuose, jau visam pasauliui 
žinomuose mūšiuose.

Antrasis pulko koman- 
duotojas, pulkininkas Įeit. 
Dilmanas buvo priekinėse 
pozicijose didžiausiuose mū
šio įkarščiuose, ir nors 
sunkiai sužeistas, jis vis 
komandavo, iki priešai tapo 
atmušti.

Vyresnysis puskarininkis 
Gricius iš automatinio šau
tuvo nukovė šešis vokie
čius, paskui pasigriebė 
lengvąjį kulkasvaidį ir vis 
skynė hitlerininkus. Jis bu
vo keturis kartus sužeistas, 
bet tiktai tuomet pasitrau
kė iš mūšio lauko, kai vo
kiečiai buvo atmesti atgal.

Vyresnysis leitenantas 
Jurevičius suorganizavo ap
sigynimą vieno mūsų dali
nio, kuris buvo pusiau ap
suptas, ir nepaisydamas 

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikos Lakūnai Plie
kia Japonus Chinijoj
Washington, rugp. 26.— 

Amerikos lakūnai, atakuo
dami japonų įrengimus 
Hankowe ir apygardoj, 
Chinijoj, nušovė žemyn 19 
priešų lėktuvų. Amerikie
čiai neteko dviejų lėktuvų.

Ottawa, Canada. —Apart 
Kanados seimo narių, 40,- 
000 žmonių minia, sugužė
jus Parlamento Kalvon, 
klausėsi prezid. Roosevelto 
kalbos.

Didžiuose pasitarimuose... su Anglijos ministeriu pir
mininku Churchillu ir su karo štabais Quebeke mes kū
rybiniai svarstėme bendrąjį mūsų tikslą šiame kare — 
mūsų pasiryžimą laimėti pergalę kuo trumpiausiu lai
ku— ir būtinai reikalingą sandarbininkavimą su di
džiais ir narsiais kovojančiais mūsų talkininkais.

Ir mes sutartinai padarėme tam tikras išvadas. Su
prantama, aš negaliu čia paskelbti pačias išvadas. Bet 
savu laiku mes (veiksmais) pranešime slaptąsias Que- 
beko konferencijos žinias Vokietijai, Italijai ir Japoni
jai. Savo priešams mes duosime tas žinias vienintele 
kalba, kurią tegali suprasti jų sudarkyti protai.

Kartais aš noriu, kad tas didysis įkvėpimų meistras, 
nacių vadas (Hitleris), būtų dvasioje buvęs Quebeko 
konferencijoj — aš esu visiškai patenkintas, kad jo čia 
asmeniškai nebuvo. Jeigu jis ir jo generolai būtų suži
noję mūsų planus, tai jie suprastų, jog sveikiau būtų 
jiem, jeigu jie pasiduotų tuojau dabar, o ne vėliau.

Nelaboji nacio savybė yra ta, kad jis visai nesugeba 
suprasti, taigi ir gerbti savo bendrų-žmonių ypatybių 
ir teisių. Jis težino tik vieną būdą poelgiams su savo 
kaimynu — visų pirma melais suvilioti kaimyną, pas
kui niekšiškai iš pasalų jį užpulti, o tada nužudyti jį 
arba pavergti. Lygiai taip daro ir fanatiški Japoni
jos militaristai.

Mūsų priešai desperatiškai stengiasi visaip iškraipy
ti šios Quebeko konferencijos tikslus ir pasėkas. Jie 
vis dar mėgina paskirstyti ir nukariauti Talkininkus, 
kurie taip noriai atsisako nuo pasiskirstymo, kaip ir 
nuo savęs nukariavimo.

Mes eikvojame savo jėgas, medžiaginius turtus ir 
net pačias savo sūnų ir dukterų gyvybes todėl, kad 
gehgsterių gauja tautų bendruomenėje nepripažįsta 
padoraus, žmoniško elgimosi.

Mes darome tikrus — absoliučiai, neatšaukiamai tik
rus — žingsnius dabar juos sykį ant visados pamoky
ti. Taip, šį kartą mes galutinai nušluosime tuos pik
tadarius.

Tai nėra jokia slaptybė, jog Quebeke buvo daug kal
bamasi apie pasaulį po karo... Aš manau, kad mes gali
me pasiekti naujų ir geresnių dienų, negu vadinamos 
‘senosios geros dienos.’

Ms tikfai galime padaryti žymių žingsnių linkui di
desnės laisvės nuo bado, negu iki šiol. Pilnai sutarti
nais veiksmais išvydami (tarptautinius) kriminalistus 
ir amžinai laikydami juos po padu, mes tikrai galime 
me įsteigti laisvę nuo užpuolimų baimės.

Amerika Nereikalaus Lend-Lease Paskolą 
Atmokėjimo iš Jungtinių Tautų, Kaip 

Pareiškė Prezidentas Rooseveltas
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas raporta
vo kongresui, kad nuo lend- 
lease (paskolų) fondo įstei
gimo 1941 m. kovo mėnesį 
iki šių metų liepos pabai
gos Amerika parėmė talki
ninkus $13,973,339,000. So
vietam pasiųsta iš tos su
mos $2,444,000,000 para
mos, Anglijai $4,458,000,- 
000, Anglijos kolonijoms 
bei pusiau - kolonijoms (In
dijai, Australijai, Naujajai 
Zelandijai ir kt.) ir Chini- 
jai — $2,496,000,000.

. Paskolų fondo lėšomis 
pasiųsta Sovietų Sąjungai 
daugiau kaip 150,000 trokų 
ir automobilių, 190,000 ka
ro lauko telefonų ir kt. Bet 
daugiau kaip ketvirtadalį 

visų siuntinių Sovietams su
darė maistas.

Savo laiške prie raporto, 
prezidentas sako, kad Jung
tinės Valstijos nesistengs 
pinigais išrinkti tų paskolų 
iš Jungtinių Tautų: “Per
galė ir taikos užtikrinimas 
yra vieninteliai pinigai, ku
riais jos mums gali atsitei
sti.”

(Tąsa 5-me pusi.)

Tik 1 Myl. į Salamauą
Australija, rugp. 26. — 

Amerikiečiai ir australai 
tiek pasigrūmė pirmyn, kad 
jiem telieka jau tik viena 
mylia iki Šalamua, svar
biausios japonų karo bazes 
Naujojoj Guinejoj.
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Sveikos Lenką Kunigo Miiitys
Tom Dombrowski, Daily Worker ko

respondentas, rašo apie veiklą lenkų ku
nigo Stanislaus Orlemanski, kuris yra 
klebonu Lenkų Rymo Katalikų Bažny
čioje, Springfield, Mass. Kūn. Orlemans
ki parašęs du straipsnius lenkų laikraš
čiui “Glos Ludowy”. Tuose straipsriitto- 
se kunigas plačiai išdėstęs savo mintis, 
kokie turėtų būti santykiai tarpe Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos. Be to, kun. Or
lemanski pats pirmutinis pradėjęs or
ganizuoti tarpe Amerikos lenkų pagalbą 
Sovietų Sąjungoje organizuojamai len
kų divizijai Kosciuško vardu.

Labai teisingai šis kunigas stato pir- 
mon vieton karo laimėjimą. Pasiekimui 
to tikslo, jis sako, mes turime padėti į 
šalį visus partijinius skirtumus ir siisi- 
vienyti. Jis smerkia tuos, kurie kubsto 
lenkus prieš Sovietų Sąjungą. Kun. Or
lemanski pripažįsta, kad komunistinė re
voliucija Rusijoje atliko milžinišką dar
bą. “Komunistinė revoliucija,” jis sako, 
“suteikė Rusijos žmonėms rieapsakbmą 
naudą: jinai išlaisvino mases ir jaš ap
švietė. Tie du faktoriai suvienijo Rusi
jos žmones ir atsako už tai, kad šian
dien Rusija yra galingiausia tauta pa
saulyje.” Jis ragina lenkus keisti savo 
atsinešimą linkui Sovietų Sąjungos.

“Argi reikia dar argumentuoti,” sako 
kun. Orlemanski, “kad. įrodžius, jog Ru
sija šiandien nėra ta, kokia buvo prie 
carų? Amerika, Anglija ir visas pasau
lis sakė, kad Rusija neatsilaikys prieš 
Vokietiją ilgiau, kaip keletą savaičių. Ta
čiau Rusija susitiko su galingiausia pa
saulyje armija mūšio lauke, grumiasi su 
ja jau trečius metus, nepaisant visų ata
kų iš vokiečių pusės, jinai kerta jiems 
skaudžiausius smūgius, kitais žodžiais, 
visai sunaikina ir sutriuškina juos. Ar
gi ne aišku, kad Rusijoj turėjo įvykti gi
liausias pasikeitimas? Kas padarė Ru
siją tokią galingą ir taip suvienytą? Nie
ko nevertos visos diskusijos iš priešin
gos pusės. Ten turi būti kas nors tokio, 
ten turi būti pasitenkinimas, ten turi bū
ti tikslo vieningumas, ten turi būti ap
švietimas kovingųjų masių, ir ten turi 
būti ekonominis ir socialinis progresas.”

Pagaliau kun. Orlemahski stato klau
simą, su kuomi turi eiti Amerikos len
kai, su lenkų valdžia ištrėmime, ar su 
Amerikos valdžia? Jis griežtai teigia, 
kad jie turi eiti tuo keliu, kurį nurodo 
Amerikos vyriausybė. Girdi, mes turime 
pakartoti prezidento Roosevelto pasaky
mą: “Mes turime džiaugtis būti Rusi
jos gerais kaimynais ir nuoširdžiais 
draugais.”

tas taip pat pabrėžė, kad negali atideng
ti kohfėrencijos tarimų. Ir jis pasiten
kino tiktai1 abelnomis frazėmis apie 
Jungtinių Tautų pasiryžimą karą laimė
ti ir nušluoti fašizmų.

Minėtam pareiškime tik du dalykai 
gana aiškiai' pasakyta, būtent, kad ne
užilgo, tai yra, dar šiais metais, Chur
chill ir Rooseveltūs ŠU jiįjtį Štabais Vėl 
turės susirinkti, ir kad btis behdra Ame
rikos; Ariglijds ir Sovietų Šųjūhgos kon
ferencija. Mės jau ešame kalbėję apie 
čiui “Glos Ludowy”. TiWSe StraipshiUO- 

jų valstybių bonferekcijos paskūoihimUi 
karo laimėjimo.

Quebeco konferencijos hūtarimai tū- 
rės greitoje ateityje pasireikšti formoje 
karinių žygių. Tdhi irios pasitikime. To 
lauks visa žmonija.

Sumner Welles
Washingtonas neboužginčija gandų, 

kad valstybės sekrėtdriaiis Cordell tiuli 
padėjėjas Sumner Welles fėžigriuoja ar 
jau rezighkvd. Sakoma, prieš išvykstant 
į Quebec konferenciją Hull atsilankė pas 
prezidentą ir griežtai pareikalavo: pa
leisk iš vietos Welles, arba priimk ma
rio rezignaciją. Dar prieš tai sekr. Hull 
paveikęs visą eilę senatorių palaikyti jo 
pusę.

Taigi, ponas Welles tampa išmestas. 
Tai buvo numatyta iš seniau. Niekam 
nebuvo paslaptis, kad tarpe liuli ir Wel
les eina “vaina.” Ypatingai Amerikos 
santykiuose su Sovietų Sąjunga tarpe jų 
buvus didelė nesaiitaika. Welles stojo ūž 
sustiprinimą tų saritykių, o tiuli prie
šingai.

Ar p. Welles prasišalinimas iš tos 
svarbios vietos atneš pamatinių pakei
timų mūsų valstybės departrhente; dabar 
sunku pasakyti. Sakoma, kad Hull nori 
gauti pagelbininku saVd politinių pa
kraipų žmogų, kuris jb ištikimai klau
sytų. Sumner Wėlles nusidėjo tūomi; kad 
jis turėjo savo įsitikinimus ir dažnai jais 
vaduodavusi.

KARČIOS TEISYBĖS 
ŽODIS

dili algos dienraštis Vil- 
tliš labai gffražiįi ir teisingai 
pastebi Lietuvos žmonių 
priešams, kad jų veikla 
Amerikoje nieko jiems ne
duos. Laikraštis sako:

Lietuvos žmonės ryžtingai 
kovoja prieš nacius pavergė
jus. Gaunama viš daugiau 
žinių apie heroiškas LiėtUvos 
partizanų kovas. Jie daužo, 
naikina nacių traukinius su 
armija ir karo medžiaga, 
jie daro narsius, rizikingus 
ahi ndciu užpuolimus.

Lietuvos partizanai, palai
komi liaiidiės; aukojasi kovo
je Už Lietuvės išlaisvinimą.

Lietuviai Raudonojoj Ar
mijoj taipjaii kOVOja p ties 
Lietuvos patetgėjus.

kada Lietuva bus išlais
vinta, suprantama, kovotojai 
už jos laisvę tUrėš daugiau
sia tėisėš pasakyti, kokia tu
ri būt LiėtUVOjė Santvarka, 
kas jų valdys.

Bet Amerikoj yra grupe
les politikierių, kUrie pasišo
vę vaidyti Lietuvą. Jie nie
ko neveikia Lietuvos labui, 
bet planuoja užkartų savo 
valdžią Lietuvės žmonėms, 
kurie savo krauju laisvina 
LietUvą, kurie aukoja gyvas
tis už LietUVOs laisvę.

Kas tie politikieriai?
ViėUas jų yra Antanas 

Smetona, buvęs diktatorius 
fašistinės Lietuvos valdžios. 
Jis pabėgo iš Lietuvos 1940 
metais, kada pamatė, jog ir 
Lietuvos armija nepalaiko♦
jo, priešinga jo fašistiniam 
rėžimui.

Jis pabuvojo Berlyne, pas
kui atvyko Amerikon ir sky- 
muoja čia vėlei Lietuvą val
dyti. j

.Kita grupęyra lietuvių

■ ....
klėrikaliį, su priemaišom nu- 
sigyVėhusių politikierių, ne
turinčių sūvo sėkėjū, kaip 
p. P. Grigaitis.

Jie hdfėtų p; K. Pakštą ar 
kitą saviškį Lietuvos Valdonu 
Uždėti.

Ar Lietuvos žmonės to no
rės?

Jie to nepaiso. Jie nema
no Lietuvos žmonių, norų 
klausyti, jų valiai pasiduoti. 
Jie gerai žino, kad Lietuvos 
žiriohėš, išspyfę lūuk Smeto
ną, nendrės ir Pakšto ar ki
to tokio.

Tos politikierių grupės 
skythudja, planuoja. Lan
džioja po kahčeliarijas, kur 
jų bent kas paiso. Jie ruo
šiasi Lietuvą valdyti prieš jos 
žmonių valią.

Teises ir dorovės atžvilgiu, 
tiesiog neįmanoma, kaip gru
pelės žmonių, kurie niekuo 
neprisideda prie kovos prieš 
Lietuvos okupahtus, o dar 
teikia jiems talkos skleidimu 
jų propagandos, gali turėti 
pretenzijų prie Lietuvos val
džios, netik nepaisant tų, kas 
lieja kraują už Lietuvos lais
vę, bet dar priešingai jų va
liai.

Lietuvos žmonės neprašo 
klerikalų ir fašistų, kad šie 
duotų Lietuvai valdžią.

Lietuvos žmonės mokėjo 
susitvarkyti prieš kaią (jie 
Smetoną išvijo)', jie moka 
kariauti, jie mokės savo rei
kalus rėdyti ir po karo.

Bereikalingai tds grupės 
skymudja, eikvoja laiką ir 
mulkina žmones. Jų planai 
Lietuvai, jų užmačios valdy
ti Lietuvą, nesipildys.

Lietuvos žmonės, Lietuvos 
partizanai, kurie aukojasi 
dėl Lietuvos laisvės, lietuviai 
raudonarmiečiai turi pir
miausią teisę spręsti saVo ša
lies likimą ir jie yra kompe- 
tėntiški tam. <

Savim Nepasitikė 
jimas
(Feljetbnas)

Aišku, kad už šitas pažiūras kun. Or- 
lemanskis susilaukė smarkiausios kriti
kos ir pasmerkimo iš reakcinių ratelių. 
Reakcinė lenkų skauda prifeidiis kunigo 
adrėsu aštriausius prakeiksmus. Vei
kiausia, katalikų bažnyčia šiam kunigui 
itgi nedovanbs. ,

Berlynas Bus Sugriautas
Specialistai sako, kad per 45 atakas iš 

lėktuvų, galima Berlyną visai sugriauti 
—taip, kaip tapo sugriautas Hamburgas. 
Kaip atrodo, toks likimas nacių sostinės 
ir laukia. Kasdien Talkininkų lėktuvai 
šimtais skrėnda ir griauna Berlyną. Vie
ną dieną buvo nulėkę septyni šimtai lėk
tuvų ir numėtė ant miesto du tūkstan- 
čitis tonų bombų! Atakose talkininkai 
neteko 58 lėktuvų. Tai labai dideli nuo
stoliai, bet priešui padaryti nuostoliai 
pilnai patėisiria mūsų nuostolius.

Hitleris ir visi Vokiečiai mariė; kad 
jiems vėl nerėikėš jaUSti karų ari t savd 
žemės, kaip riereikėjo Pirmajame Karė. 
Jie siautė ir naikino svetimus kraštus, 
bet Vokietijos riiiėstai; kaimai ir fabri
kai išliko sveikutėliais. Jie manė, kad 
dabar vėl jie eis ir plėš visus.kraštus, o 
jų miestai ir kaimai pasiliks čielybėje. 
Skaudžiai apsiriko. Vienas pd kitam Vo
kietijos didmiesčiai virsta į griuvėsius.

Pagaliau atėjb kaldina pačiam Berly
nui. Dabar Vokiečiai prisimins Londono, 
Maskvos ir Lenirigrado žmdiiių likimą, 
kai hitlerininkai teri iš oro sejb. mirtį. 
Dabar jiė turi bėgti ir slapstytis, nuo 
bdmbų. Dabar jie tūkstančiais žūsta sa
vo miestų gatvėse.

Gaila žmonių. Taip, ghila. Dėt kaip 
šU kitų kraštų ir tautų žmonėmis? Jų 
dar daugiau gaila. Jų daugiau gaila to
dėl j kad jie nekalti, kad jie buvo užpulti 
vokiškų razbairiinkų. To nėgalima pasa
kyti apie, vokiečių tail tą. Jliiai visų neša 
didėlę dglį atsakomybės už šaVO naciškų 
barbarų kfiriiinalystes.

Visų yra pripažinta, kad an
tro laipsnio žmogaus nelaimė, 
tai netekimas savim pasitikė
jimo. Gal kas pažingeidaus , su
žinoti, kas yra laikoma pirmo 
laipsnio žmogaus nelaimė? Apie 
tai, gerbiami priedeliai, dasi- 
pfotėkitė patys. Jūsų Laulitiš, 
nebūdamas nei adVokatū, nei 
kdnigu, nėsijaučia korppėtėn- 
tišku išaiškinti Visaš gyvėnihid 
painiavas. Manė užduotis, kal
bėti apie tuos; kurie netenka 
savim pasitikėjimo.

Netekimui savim pasitikėji
mo, yra galybės įvdirių prie
žasčių. Pradedant paprasta gir-

venimu žmonių, netekusių sa
vim, pasitikėjimo, skaitykite lie
tuviškų pro-nacių spaudą. Skai
tant prb-nacinius laikraščius, 
rodosi,: matai ir’jauti jų redak- 
tdriUs, bendradarbius ir “visuo
menės Veikėjus” kamuoj antes, 
stenant po nepakeliamu kry
žium. Rodėsi, dar žingshiš, ki
tas ir jie neišlaikys juos sle
giančios sunkenybės, kris veidu 
putvan ir numirs nespėję atlik
ti hei paskutinės išpažinties!

Pamatine priežastis tos di
džiulės mūsų pro-nacių nelai
mės, tai hitlerininkų nepasiseki
mai sovietiniame fronte. Mat,

rias abidvi • jungia ta pati ner
vų sistema. Už tai yka tiek daug 
nuotikių, kad vienai akiai ga
vus mirtiną smūgį ir kita nu
stoja ėjusi savo pareigas.

Taigi, visai natūralu; kad 
hitlerininkų šiometinio ofensy- 
vo sovietiniame fronte sumali- 
mas į dulkes pro-nacių genero
lų kraujo spaudimą pakėlė iki 
pasibaisėtinos aukštumos. Ši
taip dalykam einant, aišku, kad 
pas juos savimi pasitikėjimas 
supleškėjo kaip gniūštė šiaudų 
įmesta į liepsną. Kai žmonės 
netenka savimi pasitikėjimo, tai 
tūom patim procesu išnyksta 
pas juds pajėga save kontro
liuoti, kas veda prie nesuprati
mo gyvenimo realybės. Dėl to
kios priežasties pas juos ūpas 
tai pakyla į nesvietiškas aukš
tumas, tai vėl krinta į bevil
tišką bedugnę.

Nekalbant apie “visuomenės 
vėikėjUs,” kurie barška, kaip 
sudžiūvęs avies kailis nuo men
kiausio palietimo, net ir vy
riausias tūzas, generolas Gri
gaitis (kuris visuomet buvo jū
sų Pauliaus pasididžiavimu) 
pradėjo blaškytis, kaip gaidys, 
patekęs į kilpas, žiūrėk, jam 
ūpas taip pakyla, kad pasijun
ta nenugalimu milžinu ir pra
deda uostus bombarduoti iš di
džiųjų kanuolių. Bet karščiui 
perdegus, puola nusiminimam 
Pradeda nepasitikėti nei savim, 
nei Amerikos Lietuvių. Ta
rybos galybe, primena mo
kyklinio amžiaus dienas ir pasi
duoda ubagavimo ideologijai.

Tokiais ūpo nuopuolimo laiko
tarpiais generolui Grigaičiui, 
kaip ir visiems jo kolegoms ro
dosi, kad Lietuvą galima išpra
šyti nuo ko nors kaipo al- 
mužną. Na, ir klupčiuoja tie 
generolai nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių. Tegul jūsų Pauliaus 
jjiėvas nebaudžia už prilygini
mą, kad tie jų žygiai labai su
puola su labai uriaravo ubago 
žygiais, kuris atėjęs dirbtuvėn, 
visiem išdalina korčiukes, ku
riose aiškinama ubago padėtis 
ir ko jis reikalauja. Lygiai tas 
pats procesas eina ir pas juos. 
Jiė varde visokių vadavimo są
jungų, tarybų, suvažiavimų ir 
konferencijų, dalina savo uba
giškus pareiškimus visiems, kas 
tik tokius pareiškimus nuo jų 
priima, kuriuose maldauja, kad 
jiems atiduotų Lietuvą, lyg vi
si tie asmenys būtų Lietuvos 
savininkais ir galėtų Lietuvą 
atiduoti tam, kuris pirmiau pa
prašys.

Jeigu atsiranda koks juokda
rys ir pažada Lietuvą jiems, tai 
jiė tuojau “iš galvos” pradeda 
kraustytis. Štai jums vienas pa
vyzdėlis : “Amerika priešinga 
Lietuvos pavergimui.” Tai Nau
jienų liepos 23 editorialo ant
rašte. Iš šio pareiškimo galė
jai daryti išvadą, kad Amerika 
jau atkariavo Liėtūvą hūo hit- 
lėrinihkų ii* dabar, kaipo savo 
savastį, gali pavesti kam tin
kama. Bet' skaitant toliau Gri
gaičio išvedžiojimus persitikri
ni, kad nieko panašaus neatsi-

tis Daily Tribune ir Hearsto 
laikraščiai, tai bent “Ameri
ka!” šitokia “Amerika” lygiai 
tiek turi macės, kaip • grigaiti- 
nė taryba, kurios sekretorium 
yra pats dr. Grigaitis.

Tai kur nuveda žmones nete
kimas Savim pasitikėjimo. Jiem 
atrodo, kada jie verkia, tai ir 
visas svietas drauge su jais 
verkia.

Kaip ten nebūtų, bet jūsų 
Paulius giliai sdsirūpinęs tų 
generolų likimu. Biedni naba
gai, jau nei to nesupranta, kad 
niekas negali atiduoti kitam ko
kį nors svetimą daiktą, kuris 
jam nepriklauso. Kągi Grigai
tis pasakytų, jeigu Paulius pa
sišauktų kleofą Jurgelionį ir 
atiduotų jam Grigaičio šetus iš, 
Naujienų bendrovės? Sakytų, 
po velniais, taip tai visai nede
mokratiška !

Dar viena įdomybė. Tai tar
pe grigaitinių ir karpinių iški
lusi liežuviriė vaina. Mat, gfi- 
gaitiniai stoja už smetoninę 
Lietuvą, be Smetonos, o karpi
niai spiriasi, kad būtinai turi 
būti su Smetona. Mat, jo eks
celencija jier trumpai viešpata
vo ir nesuspėjo visus savo prie- 
telius apdalinti medaliais, ži
noma, dabartinė jų vaina yra 
vedama už pabėgusį kiškį, ku
rio nei grigaitiniai, nei karpi
niai nepagaus.

PduLiUs.

Detroit, Mich.
Detroito Kunigas Apie Ispani

jos Fašistus
Pasikalbėjime su spaudos 

atstovais kunigas J. M. Ciar- 
rocchi pareiškė, kad :— Palik
ti Ispanijos respubliką Franco 
ir fašizmo globoje, buvo “po
litinė klaida.”

Jis tai pasakė “The Wage 
Earner”, A. of CTU organo 
atstovams. Toliaus kunigas 
Ciarrocchi, Detroito šv. Mari
jos parapijos ir žinomas kaipo 
priėŠfašistas ir vadas Italų- 
Ariierikbnų, sako: — Italija 
nebūtų įsivėlus į šį karą, jei 
Ispanijos Respublika būtų ga
vusi pagalba, kurios buvo už
sitarnavus. Toliau jis sako:

“Gibraltaras negali būti nu
imtas nuo jūrių, bet jis gali 
būti atskirtas nuo Ispanijos 
kontinento. Mussolinio palai
kymas Franco buvo tikslas 
vartoti Ispanijos vadus Už
grobti Gibraltarą, o tuo pačiu 
laiku, Ispanijos fašistų vadai 
bus nuolankūs Mussolinio ber
nai. Mussolinis greičiausia vi
sai nebūtų įsiklampojęs į karą 
prieš Angliją, jei būtų žino
jęs, kad Gibraltaras jam ne
pasiekiamas.”

Toliau kunigas sako: — 
Daug katalikų buvo suklai
dinta prieš Ispanijos žmones, 
kad jie žudė kunigus ir vie
nuoles. Bet Franco šalininkai

tuoklyste ir baigiant nėpašie- nacių ir pro-nacių interesai ir 
kitou -užsibrėžto tikslo. Kurie Siekiniai taip panašūs vieni ki- 
žingėidaujate susipažinti su gy- tiems, kaip žmogaus akys, ku-

tiko.
Štai jums generolo Grigaičio 

“Amerika:” Chicagos dientaš-

i L'1' L'’ "’ ' Jv.V.
Tai tik Jaiis Italijos mašininių kaniioliii, kūridš rastos tižėtfiiiš Sičilijbs uostą 
Mėššiiią. Nei vietia iš jtj riėtii^Ūjd jptbgbš nei Viėhą šūvį paleisti. Lėiifendhtaš 
RobfeH L; ŠpHrigėr, iš frrovo, Utah/ jaš apžiūriilėja.

irgi žudė kunigus Basque prd- 
vincijoj.

Aš esu įsitikinęs, kad Ispa
nijos liaudis būtų ilgiau Val
džiusi ir turėjusi galią, ji visai 
kitaip būtų pažiūrėjus į kata- 
likus- ..

Galų gale jis pasako: Hitle
ris ir Mussolinis pagalbą ispa- 
nams-fašistams teikė, ne kad 
išgelbėti krikščionybę, bet jie 
norėjo pasiimti Gibraltarą.

Kažiil ar lietuviški kunigė
liai sutiks su kalbamu kUhigū 
ir pasižymėjusiu visubhieninin- 
ku, kad Ispanijos fašistai ko
vojo už pagrobimą daugiau 
žemių, už priešpaddą liaudies 
ir grąžihimą vergijos. Frdhčui 
hiėkad nerūpėjo poteriai, jis 
paklusniai dirbo Hitlerio, ir 
Mussolinio labui. Tik peTsilp- 
has buvo kartu stoti į karą, 
nes liaudis vis dega neapykan
ta ir kerštu prieš budelį Fran
co ir jo šaliiiiiikUS.

i ’ Ddtroittetė.

Talkiniriktį lakūnai bottl- 
bardaVO ir didžią Italijos 
salą Sardiniją
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Viskas Paga£ Plang
Kodėl Jie Nesirūpina Lietuviais, Išvežtais Į Vokietiją, ir Kodėl Jie Nuolat 

Rėkia Apie Lietuvius, Pasitraukusius Sovietą Sąjungos Gilumon?
Kodėl lietuviški ponai, 

atbėgę Amerikon per Ber
lyną, taip rūpinasi tais lie
tuviais, kurie suspėjo pa
bėgti nuo Hitlerio giliau į 
Sovietų Sąjungą? Kodėl jie 
taip susirūpino mūsų bro
liais, seserimis, tėvais, kurie 
išsigelbėjo nuo hitlerininkų 
teroro, išliko gyvi ir galės 
grįžti į laisvą Lietuvą? Ko
dėl tie ponai, hitleriškų 
kryžiuočių užtarytojai, nori 
tuos lietuvius iškraustyti iš 
Sovietų Sąjungos į Persiją, 
kuri mūsų giminėms yra 
svetima šalis?

Ir kodėl tie ponai, save 
besivadiną diplomatais, neK 
sirūpina šimtais tūkstančių 
mūsų brolių, seserų, gimi
nių, kurie yra nacių išvež
ti į Vokietijos gilumą ir 
priversti dirbti pavojingus 
darbus? Tokių lietuvių yra 
šimtai tūkstančių. Ir kodėl 
jie nesirūpina tais lietu
viais, kuriuos naciai apvel
ka į kaino munderą ir varo 
į karo frontą kariaut, muš
tis prieš jų pačių brolius ir 
tėvus, kurie kovoja Raudo
nosios Armijos eilėse už iš
laisvinimą Lietuvos? Kodėl 
Smetonos ponai sėdi Wa
shingtone, landžioja po lie
tuvių kolonijas ir gadina 
orą?

Juk jie galėtų apie tuos 
lietuvius lengvai sužinoti 
per Lisaboną, tiesiai iš 
Berlyno, nes jie iš Berlyno 
gauna visokias hitleriškas 
informacijas. Tai jiems bū
tų nesunku sužinoti ir apie 
mūsų brolius ir seseris, iš
vežtus į Vokietiją katorgos 
darbams. Jiems nesunku 
būtų sužinoti ir apie nukan
kintus, nužudytus ir badu 
numarintus mūsų brolius ir 
seseris. Kodėl tie ponai ir 
jiems tarnaujanti spauda 
tais reikalais nesirūpina?

Tik todėl, kad jiems ne
apeina lietuvių likimas, ir 
todėl, kad jie mano, kad jų 
prietelius Hitleris mokės 
apsidirbti su tais lietuviais. 
Tam hitlerininkai ir Smeto
nos pakalikai padarė Berly
ne planą dar pirm nacių už
puolimo ant Lietuvos.

Draugai, Amerikos lietu
viai, nemanykite, kad tie 
ponai ir jiems tarnaujanti 
spauda tikrai rūpinasi Lie
tuvos žmonių laisve. Juk 
jeigu taip būtų, tai jie ne
niekintų tuos Lietuvos 
žmones, kurie, užpuolus 
Hitleriui ant jų tėvynės, bė- 
go giliau į Sovietų Sąjun
gą, kad tik išlikus gyviems. 
Bėgo viską palikdami, kaip 
seniau mūsų prabočiai bėg
davo nuo vokiškų kryžiuo
čių!

Matyti, kad tiems Lietu
vos liaudies priešams, rūpė
jo, kad naciai galėtų kuo 
daugiau išžudyti Lietuvos 
žmonių, Smetonos ir jo fa
šistų valdžios priešų.

Mat, jų buvo padarytas 
planas Berlyne, kad Hitle
ris turi staigiai, urmu už
imti Lietuvą, kad Smetonos 
priešai negalėtų pabėgti.

Kaip žinome, kada Lietu
vos liaudis sukilo, tai į Ber
lyną pabėgo Antanas Sme
tona, su daugybe savo šni
pų ir žandarų, kurie bijojo 
Lietuvos žmonių keršto už 
praeityje bjaurius savo dar
bus, ir kurie žinojo visus 
Lietuvos liaudies • vadus ir 
veikėjus. Taigi Berlyne bu
vo iš tų Lietuvos nepriete
lių suorganizuotas judošių 
legionas, kuris kartu su hit

lerininkais užplūdo Lietu- , 
va. Tų judošių buvo rolė 
nurodinėti Lietuvos žmones 
hitlerininkams, kurie jų nu
tarta nužudyti.

Ir ką gi jie buvo nutarę 
išžudyti Lietuvoj? Pirmiau
siai — komunistus, žydus ir 
lenkus. Kad Hitlerio bude
liai tą niekšišką darbą būt 
galėję įvykinti, tai jiems ir 
buvo reikalinga Lietuvos iš
gamų pagelba.

Tik dėka Tarybų Lietu
vos vyriausybei, jos budru
mui ir Sovietų Sąjungai, iš 
kurios laiku pribuvo kari
nės pagelbos Lietuvos liau
džiai, tūkstančiai, o gal 
šimtai tūkstančių Lietuvos 
žmonelių galėjo pabėgti nuo 
fašistų mirties. Jie, pabėgę 
į Sovietų Sąjungą, nesnau
džia, bet dirba karo laimė
jimui, net Lietuvių Pulkus 
sudarė, kovoja, kad išlais
vinus Lietuvą. Štai kodėl 
pikta tam Hitlerio legionui 
ir jo pasekėjams!

Broliai ir sesės lietuviai, 
kurie dar nežinote, kas tie 
yra atbėgę per Berlyną ir 
ko jie čia atbėgo! Jeigu 
tiems ponams tikrai būtų 
rūpėjus laisva Lietuva ir 
laisvi žmonės, tai jie nebūtų 
bėgę pas Lietuvos didžiau
sius neprietelius, kryžiuočių 
ainius, ir maldavę Hitlerio, 
kad jis užimtų Lietuvą ir 
išžudytų jos žmones —Sme
tonos priešus, kad tą atlik
tų tie patys kryžiuočiai, 
kuru protėviai žudė Lietu
vos žmones!

Ar Smetona ir jo pakali
kai to nežinojo? Jie gerai 
žinojo kas yra vokiečiai ir 
ką jie yra atlikę Lietuvai 
praeityje. Bet kada jie ne
galėjo ilgiau sėdėti ant Lie
tuvos žmonių sprando, tai 
griebėsi bjauriausių prie
monių prieš Lietuvos žmo
nes, kad praliejus jų krau
ją, kad tik vėl grąžinus sau 
valdininkų vietas, nors ant 
Lietuvos žmonių kaulų!

Hitleris pažadėjo, kad 
kaip tik Lietuva bus apva
lyta nuo Smetonos priešų, 
tai Smetona su savo pakali
kais vėl galės grįžti.į Lie
tuvą ir gyventi be baimės. 
Tokis jų planas buvo pada
rytas.

Tai nėra jokia propagan
da ar niekinimas kokios y- 
patos. Tai yra pačių tų di
plomatų p a s i g y r i m as. 
Thompson, Conn, yra kuni
gų kolegija. Tai yra di
delis dvaras, su daug trio- 
bų ir kvietkynų, tikras ro
jus.

Ir čia gyvena pačios tų 
lietuvių atbėgėlių diploma
tų. Liepos 4 dieną, 1941 m., 
jos sakė:

— Mes esame pabėgėlės 
iš Lietuvos. Mes čia gyve
name devynios ir turime še
šias stubas. Mūsų vyrai yra 
diplomatai Washingtone. 
Jie tik retkarčiais parva
žiuoja.

Taigi, tos ponios ir buvo 
užklaustos: ar jūs manote 
kada grįžti į Lietuvą? Tai 
net kelios balsiai sušuko:

— Mes tuojau grįšime, 
kai tik bus Lietuvoj išmuš
ti žydai, lenkai ir tie pra
keikti komunistai.

Taip pareiškė tos diplo
matų žmonos. Kad būtų aiš
kiau, kokis tas planas buvo 
padarytas Berlyne, 11940 m., 
tai čia paduosiu iš Keleivio, 
lapkr. 20 d., 1940 m. mintį. 
Keleivio redaktoriui Mi- 
chelsonui buvo atsiųstas 
laiškas iš Berlyno, kokio tai 
lietuvių išgamos, ku
ris, matyti, gerai 
žinojo tą planą, pagal kurį 
hitlerininkai turėjo išžudyti 
visus fašistų priešus. Tai 
jis rašė, kad pirmiausiai tu
rės būti pakarti Lietuvos 
poetas Liudas Gira ir gene
rolas Vincas Vitkauskas, 
kuris, kaip žinome, dabar 
vadovauja Lietuvos pulkams 
Raudonojoj Armijoj ir ei
na išlaisvinti lietuvius iš 
kryžiuočių nelaisvės, o poe
tas Gira, kaip rašė, taip ir 
rašo liaudies dainas, poezi
ją ir taip pat yra Lietuvių 
Pulkų kovotojas.

Dabar pažvelkime, kokią 
“kriminalystę” jie atliko, už 
ką juos fašistai rengėsi pir
muosius pakarti. Pirmu 
prasikaltimu jie skaito, kad 
generol. Vitkauskas, būda
mas vyriausias komandie- 
rius Lietuvos armijos, ne
leido kareiviams žudyti 
Smetonos priešus. Antras 
jo baisus “prasikaltimas”, 
tai kad, kada Lietuvoj susi
darė nauja vyriausybė, tai 
'jis su ja sutiko.

O kas liečia Lietuvos po
etą Liudą Girą, ką gi “bai
saus” jis prasikalto Lietu
vos žmonėms? Ką jis blogo 
padarė, kad pirmas turi bū
ti pakartas?

Pirmas “baisus” jo nusi
dėjimas, tai tame, kad kaip 
buvo liaudies atidaryti 
Kaune kalėjimų vartai, kur 
Smetonos fašistai buvo su- 
grūdę geriausius Lietuvos 
sūnus ir dukras ir kankino, 
daugelį jų vien už knygelių 
skaitymą, tai kaip pradėjo 
į laisvę eiti tie kankiniai, 
kaip koki šešėliai, nepana
šūs į žmones, tai poetas 
Liudas Gira pirmutinį ka
linį apsikabino ir pabučia
vo.

Ot, tame ir yra jo “baisus 
nusidėjimas,” ne vien prieš 

Tai Amerikos taip vadinami “jeeps”, kurie naudojami rytų fronte Raudonosios 
Armijos reikalams.

savo ypatą, nes jis mokytas 
ir aukštoji klasė skaitė sa
vu žmogumi, bet ir prieš 
ponus, nes jis tą padarė vie
šai, susirinkus dideliam 
pulkui žmonių prie kalėji
mo.

Antras Liudo Giros “nu
sikaltimas” buvo tame, kad 
jis viename susirinkime pa
sakė “žydišką prakalbą,” 
.kurią per radiją girdėjo vi
si Lietuvos žmonės. Jis sa
kė, kad jis jaučia, kad visi 
žmonės yra, kaip jo broliai. 
Na, argi reikia dar didesnio 
“nusikaltimo,” kaip šitas?! 
Ot, už tai smetonininkai ir 
rengėsi juos pirmiausiai nu
žudyti, o paskui ir kitus fa
šistų priešus. Bet kada tie 
žmonės pabėgo giliau į So
vietų Sąjungą, tai dabar 
Smetonos agentams labai 
pikta.

Toje pat gromatoj, tas 
Hitlerio šnipas rašė, kad 
kaip jis pateks į Ameriką, 
tai darys viską, kad pakar
ti ir išnaikinti visus Tary
bų Lietuvos simpatikus.Bet 
iki šiol dar negirdėjau, kad 
jis ką nors būtų kur pako
ręs. Gal jis liko Berlyne ir 
iš ten siunčia visokius nuo
dus Keleivio redaktoriui 
Michelsonui, kuris patsai jų 
neėda, bet jais šeria Kelei
vio skaitytojus.

Kaip išgelbėti tuos lietu
vius, kurie dar klauso tų 
ponų, savo pinigais juos pa
laiko? Argi tie lietuviai dar 
vis nemato tos teisybės, 
kad atbėgėliai iš Berlyno 
yra žmonių laisvės priešai, 
kad jie kenkia anti-hitleriš- 
kai mūsų kovai?

Ar dar vis yra tokių, ku
rie nežino, kaip Smetona 
per 14-ką metų viešpatavo 
Lietuvoj, kad Lietuvos žmo
nės baisiai kentėjo ir šėrė 
visokius siurbėlės savo kru
vino prakaito vaisiais?

Lietuvos darbo žmonės 
laukė valandos, kad kas 
juos išliuosuotų. Daugelis 
buvo įpuolę į nusiminimą ir 
jau geresnio rytojaus ne
matė. Lietuvos darbininkai 
ir maži ūkininkai buvo iki 
gyvojo kaulo apgraužti 
Smetonos parazitų.

Bet štai papūtė laisvės 
vėjelis ir Lietuvos nuvargu
si liaudis įgavo tiek ener
gijos, kad pradėjo * reika
lauti, idant parazitai patys 
sau duoną užsidirbtų. Sme
tonos pakalikai, visokį iš
naudotojai, išgirdę tokį 
žmonių reikalavimą, pradė
jo bėgti pas Hitlerį jieško- 
dami pagelbos ir maldauda
mi jos iš svetimųjų prieš 
Lietuvos žmones. Jie su 
svetimųjų pagelba dar kar
tą norėjo užsirioglinti ant 
Lietuvos žmonių sprando.

Bet jau per vėlu, ponai! 
Jūs daugiau niekados nega
lėsite siurbti. Lietuvos 
žmonių kraujo ir prakaito! 
Jums reikėtų tik gailėtis už 
jūsų bjaurius darbus, ku
riuos atlikote mūsų senoje 
tėvynėje. Darbininke.

Sunkiomis Tarybų šaliai die
nomis gimė'Raudonoji Armija. 
Vilhelminės Vokietijos ginkluo
tosios gaujos, išdavikiškai su
laužiusios taikos sutartį, ver
žėsi į Leningradą. Silpnai gink
luoti Raudonosios Armijom bū
riai 1918 m. vasario 23 dieną 
prie Pskovo ir Narvos sutriuš
kino vokiškas gaujas. Tose per
galingose kovose gimė Raudo
noji Armija — tarybinės že
mės ir tarybinės liaudies laimė
jimų gynėja.

Slinko džiaugsmingi socialis
tinės statybos metai. Tarybinė 
liaudis kūrė naują gyvenimą, 
visaip stiprino pirmąją pasau
lyje darbininkų ir valstiečių 
valstybę, kasmet pasiekdama 
vis naujų laimėjimų. Augo ir 
stiprėjo ir Raudonoji Armija, 
organizuojama bei auklėjama 
bolševikų partijos ir jos vadų— 
Lenino ir Stalino. “Raudonoji 
Armija yra taikos ir visų šalių 
tautų draugystės gynimo armi
ja,” — sako Vyriausiasis Ka
riuomenės vadas drg. Stalinas 
savo 1943 m. vasario 23 dienos 
įsakyme. “Ji sukurta ne sveti
moms šalims užkariauti, bet 
Tarybų Šalies sienoms ginti.” 
Ji tautų broliškumo ir drau
gystės armija, kurios eilėse yra 
visų tarybinių tautų, jų tarpe 
ir lietuvių tautos, geriausieji 
sūnūs.

Kada vokiškieji grobikai už
puolė mūsų šalį, “nuo to laiko 
Raudonoji Armija virto armi
ja žūtbūtinės kovos prieš hit
lerinę kariuomenę, armija ker
šytojų už smurtą ir pažemini
mus, kuriuos daro vokiškieji 
fašistiniai niekšai mūsų bro
liams ir seserims okupuotose 
mūsų Tėvynės rajonuose” 
(Stalinas).

Raudonoji Armija savo 25- 
kerių metų sukaktį sutiko 
sprendžiamuoju tėvynės karo 
momentu, atvaduodama tarybi
nę žemę iš vokiškųjų grobikų 
nagų. 20 mėnesių atkakliausiuo
se mūšiuose Raudonoji Armija 
vienų viena pakėlė visą šio ne
paprasto karo sunkumą, atlaikė 
milžiniškų fašistinių gaujų 
spaudimą, laimėjo daug stam
bių mūšių.

1942 m. lapkričio 19 d., Rau
donoji Armija priėjimuose prie 
Stalingrado ėmė pulti vokiš
kuosius fašistus ir nuo to lai
ko karo veiksmų iniciatyvą lai
ko savo rankose. Jos puolamų
jų operacijų tempas bei smo
giamoji jėga nesilpnėja. Jos 
puolamosios operacijos vyksta 
1,500 klm. frontu ir ji beveik 
visur laimi. “Per tris mėnesius 
Raudonoji Armija išvadavo nuo 
priešo Voronežo ir Stalingrado 
sričių, čečenų, Ingušų, šiaurės 
Osetijos, Kabardinų, Balkarių 
ir Kalmukijos autonominių res
publikų, Stavrapolio ir Krasno- 
daro kraštų, čerkesų, Karača- 
jų ir Adygiečių autonominių 
sričių teritorijas, beveik ištisai 
Rostovo, Charkovo ir Kursko 
sritis.” (Stalinas),

Sicilijos mieste Troina vaikai stengėsi pasislėpti laike 
mūšių už miestą. Kai amerikiečiai paėmė miestą, jį ra
do beveik visai sugriautą, o jo žmones išsislapsčius. 
Paskui jie sugrįžo ir džiaugėsi išlaisvintojų laimėjimu.

Raudonoj i Armi j a - Arini j a 
Išvaduotoja

Tokiu būdu prasidėjo masi
nis priešo vijimas iš Tarybų 
šalies.

Kaip drg. Stalinas savo įsa
kyme nurodo, per tuos 3 puoli
mo mėnesius žymiai pasikeitė 
jėgų santykis Tarybų Sąjun
gos - Vokietijos fronte, nes fa
šistinė Vokietija vis labiau sil
pnėja, o Tarybų Sąjunga stip
rėja. Per 20 karo mėnesių 
Raudonoji Armija išvedė iš ri
kiuotės iki 9 milijonų vokiečių 
fašis’tų kareivių ir karininkų, 
iš kurių vien užmuštais — ne 
mažiau kaip 4 milijonus karei
vių bei karininkų. O per 3 pas
kutiniojo Raudonosios Armijos 
puolimo mėnesius buvo sutriuš
kinta 112 fašistų divizijų, už
mušta daugiau kaip 700,000 ir 
paimta nelaisvėn per 300,000 
fašistų kareivių bei karininkų., 
Per tą patį laiką vokiečiai ne
teko daugiau kaip 7,000 tankų, 
4,000 lėktuvu, 17,000 pabūklų 
ir daug kitų ginklų.

Bet drg. Stalinas .savo įsaky
me nurodo, kad hitlerinė armi
ja dar galutinai nesutriuškinta, 
be kovos ji nepalieka nė vieno 
mūsų žemės kilometro ir .kova 
su vokiečiais grobikais dar pa
reikalaus nemaža aukų.

Bet jokie vokiškų fašistinių 
nauji triukai, jokios nau
jos avantiūros, jokios “to
talinės mobilizacijos” negalės 
išgelbėti į dugną grimstančio 
hitlerinės Vokietijos laivo. Rau
donoji Armija sudavė fašisti
nei vokiečių kariuomenei nepa
taisomą smūgį. Artėja tarybi
nių žemių, jų tarpe ir Tarybų 
Lietuvos išvadavimo valanda. 
Raudonoji Armija — armija 
išvaduotoja — pergalingais 
žingsniais artinasi prie mūsų 
tėvynės sienų.

Todėl kiekvieno lietuvio pa
trioto šventa pareiga dar la
biau sustiprinti kovą su vokiš
kais grobikais, priešintis oku
pantų vykdomai “totalinei mo
bilizacijai,” nevažiuoti į hitle
rinę darbo katorgą bei nestoti į 
Hitlerio organizuojamus legio
nus, kurie bus pasiųsti į Tary
bų Sąjungos—Vokietijos fron
tą neišvengiamai mirčiai.

Drg. Stalinas savo įsakyme 
nurodo: “Plačiau kurstyti par
tizaninės kovos ugnį priešo už
nugaryje, ardyti priešo komu
nikacijas, sprogdinti geležinke
lių tiltus, trukdyti priešo ka
riuomenės kilnojimą, ginklų ir 
šaudmenų gabenimą, sprogdin
ti ir padeginėti karinius san
dėlius, užpuldinėti priešo įgu
las, neleisti besitraukiančiam 
priešui deginti mūsų kaimų ir 
miestų, visomis jėgomis, viso
mis priemonėmis padėti puo
lančiai Raudonajai Armijai.”

Artinasi lemiama kovos už 
laisvę ir išsivadavimą valanda. 
Jūsų, broliai, kova priartins 
Raudonosios Armijos galutinę 
pergalę ir laimingą gyvenimą 
atstatytoje, laisvoje Tarybų 
Lietuvoje. (“Tiesa”)

JAU NEPASIRODO NACIŲ 
LĖKTUVAI ITALIJOJ

šiaur. Afrika, rugp. 25. 
—Amerikos lakūnai be at
laidos bombarduoja pietinės 
Italijos geležinkelių cent
rus, uostus, lėktuvų aikš
tes ir kitus karinius taiki
nius, ir jau niekur prieš 
juos nepakilo kovon nacių 
lėktuvai. Paskutinį kartą 
tik Bari srityje antradienį 
pasirodė vokiečių lėktuvai 
kovotojai; ir amerikiečiai 
nukirto 14 jų žemyn.

Amerikos bombanešiai 
dabar, tarp kitko, padegė ir 
vieną Italijos šarvuotlaivį.

Suprantama, kad hitleri
ninkams pradeda labai sto- 
kuot lėktuvų. Bet tai nerei
škia, kad Italija be kovos 
galėtų būti užimta. Juk 
naujasis Italijos diktatorius 
Badoglio įsakė tuojaus 
grįžti armijon visiems bu
vusiems paleistiems vyrams 
iki 37-nių metų amžiaus.

CHICAGOS ŽINIOS
Pertvarkė Moterų Darbo 

Įstatymą.
Pirmesnis valstijos įstaty

mas, neleidžiantis daugiau 
moterims dirbt kaip 8 vai. per 
dieną ir nedaugiau šešių die
nų per savaitę liko pertvarky
tas. Darbdavys gali pagal 
naują įstatymą moteris palikti 
darbe ilgiau, net ir 10 valandų, 
per dieną ir net septintą die
ną dirbti, bet turi būti sutiki
mas iš darbininkių pusės. Ta
tai padaryti, darbdavys turi 
įrodyti, kad būtinai reikia il
gesnes valandas dirbti.

Tačiau už darbą viršaus 40 
valandų turi mokėti laiką ir 
pusę ir už septintą dieną du- 
beltavą laiką.

Taipgi neturi diskriminuoti 
už prigulėjimą prie unijos ir 
nepalaikytu rasinę diskrimina
ciją.

Šį nutarimą padarė naujai 
paskirta valstijos komisija 
prie nesenai išleisto įstatymo.

Užmušė Neregį, Buvusį Karį
Karį Kennedy, 36 m., už

mušė pravažiuojantis automo
bilistas. Jis prarado regėjimą 
po mūšių Pearl Harbor. Buvo 
pratinamas prie neregio gyve
nimo, neregių ligoninėj. Neto
li ligoninės ant Roosevelt rd., 
jį užmušė.

Šarkių Žuvų Mėsa Chicagos 
Rinkoj

Sumažėjus mėsos kiekiam 
Chicagos rinkoj, vis daugiau 
žmonės ima valgyti žuvis. 
Prieš kiek laiko” čia pasirodė 
Šarkių žuvų mėsa. Ją žmonės 
pamėgo ir pradėjo gerai pirk
ti.

Aną dieną Vernon Dawe, 
kuris atstovauja Alaska Fish 
Oil Co., užsakė 30,000 svarų 
Šarkių žuvų mėsos.

V. Dawe sako, kad pasto
viai pareikalavimas šios žu
vies auga. Jis mano padaryti 
kontraktą, kad iš Alaskos van
denų žuvį, po 1,000 svarų dy
džio, čia siųstų pastoviai.

Reikia Daugiau Kraujo 
Plazmos.

Daugiau sužeidimų fronte, 
o rengiantis didesniem karo 
veiksmam reikia daugiau 
kraujo plazmos sužeistų gel
bėjimui.

Raudonojo Kryžiaus Chica
gos skyrius atsišaukia į žmo
nes ir prašo daugiau kraujo 
aukoti.

Todėl kas tik galite auko
kite kraujo. Kreipkitės į krau
jo aukojimo įstaigą, 5 North 
Wabash avė. Telefonas Wa
bash 7850.
Traukinys Užmušė 83 Metų 

Senukę.
Miss C. Popp, 83 metų, ėjo 

skersai gelžkelį Des Plaines 
ties Chicago ir North Western 
gelžeklio stotimi. Traukinys 
užbėgo ir užmušė moterį, jos 
kūną nuvelkant 50 pėdų.
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(Tąsa)
Šeimininkui labai rūpėjo, kad aš tik

rai uždirbčiau jo penkis rublius. Jeigu 
krautuvėj dėdavo grindis, — aš turėda
vau išmesti žemes per aršiną gilumo; 
valkatos imdavo už šitą darbą rublį, aš 
nebepaspėdavau beprižiūrėti dailydžių, o 
jie nusukiodavo durų užraktus, ranke
nas, vogdavo visokius smulkius daiktus.

Ir darbininkai, ir rangovai visaip sten
gėsi mane apgauti, ką nors pavogti, ne
labai ir tesislėpdami, lyg eidami nuobo
džias pareigas, ir nė kiek nepykdavo, kai 
aš juos nutverdavau, bet, nepykdami, 
stebėdavosi:

— Stengiesi tu už penkrublę, kaip už 
dvidešimt, juokas ima, bežiūrint!

Aš sakydavau šeimininkui, kad, su
taupydamas mano darbu rublį, jis priki
ša dešimt kartų daugiau, bet jis, mirkte- 
rėjęs man, sakydavo:

— Kalbėk, apsimetėli!
Aš suprasdavau, kad jis įtaria mane 

padedant vagiliams, ir dėlei to aš šlyk- 
štėdavaus juo, bet neįsižeisdavau; tokia 
jau tvarka: visi vagia, ir pats šeiminin
kas taipgi mėgia pasiimt svetimą daik
tą.

Apžiūrėdamas, mugei pasibaigus, 
krautuves, kurias būdavo apsiėmęs re
montuoti, ir pamatęs užmirštą virtuvą, 
indus, kilimą, žirkles, o kartais net dė
žę arba audeklo rietimą, šeimininkas sa
kydavo, šypsodamasis:

— Surašyk šiuos daiktus ir nunešk 
viską į sandėlį!

O iš sandėlio jis vežiodavo daiktus na
mo ir liepdavo man ištaisyti sąrašą.

Aš nemėgstu daiktų, ir nieko pats ne
norėdavau turėti, net knygos ir tai var
žydavo mane. Aš beveik nieko neturėjau, 
teturėjau tiktai mažutį Beranžės tome
lį ir Heines dainas; norėjau įsigyti Puš
kiną, bet vienintelis miesto bukinistas, 
piktas senelis, labai brangiai Puškinui 
prašė. Baldai, kilimai, veidrodžiai ir vis
kas, kas užgriozdindavo šeimininko bu
tą, man nepatikdavo, erzindavo savo 
sunkiu keblumu ir dažų bei lako kva
pais; man nepatikdavo šeimininkų kam
bariai, panašūs į dėžes, prikimštas ne
reikalingų daiktų. Ir būdavo biauru, kai 
šeimininkas vilkdavo iš sandėlio sveti
mus daiktus, baigdamas užkrauti jais 
savo butą. Karalienės Margo kambariuo
se buvo taipgi ankšta, bet užtat gražu.

Gyvenimas atrodė man esąs tuščias, 
beprasmiškas, kvailas. Štai mes perstato- 
me krautuves, o pavasarį, potvynio me
tu, vanduo užlies jas, išpūs grindis, suga
dins duris; nuslūgs vanduo, supus sijos. 
Kasmet vanduo užlieja Mugę, gadina 
trobesius, grindinius; šie potvyniai pri
daro žmonės daug nuostolių, ir visi žino, 
kad tie potvyniai patys savaime nepra
nyks.

Kiekvieną pavasarį didžiulės ledo ly
tys traiško ir neša su savim valtis, smul
kiuosius garlaivėlius, — žmonės, padū
savę, vėl statydinasi naujus laivelius, o 
kitais metais atsitinka vėl tas pats. 
Koks kvailas stumdymasis, vis toje pa
čioje vietoje!

Aš klausinėju apie tai Juozapą, jis ste
bisi ir kvatojasi.

— Ak, tu, gervinėli, tai mat kas tau 
parūpo! O kas tau darbo, a?

Bet tuojau jis pradeda kalbėti kiek 
rimčiaus, nors vis dar tebedega pašaipos 
ugnelė jo mėlynose ir, nežiūrint jo seny
vo amžiaus, vis dar tebeskaisčiose akyse.

— Čia tu teisingai pastebėjai! Žino
ma, tai žinoti tau nėra reikalo, o gal gi 
it ne pro šalį! Tu dar štai ką įsidėk į 
galvą.

Ir pasakoja sausais žodžiais, dažnai į- 
terpdamas visokių priežodžių ir nelauk
tų palyginimų. .

— Žmonės skundžiasi: žemės maža, o 
Volga pavasarį griauna krantus, neša 
žemę, kuri nusėda jos dugne; tada kiti 
skundžiasi:Volga senka! Pavasarį ir per 
vasaros liūtis upeliai ir upelyčiai taipgi 
rausia griovius, — ir vėl žemė eina 
upėn!

Jis kalba be gailesio, be pykčio, lyg ir 
gėrėdamasis savo taip puikiu gyvenimo 
nedarnumų pažinimu, ir, nors ir sutinka 
jo žodžiai su mano mintimis,—man ne
malonu jų klausyti.

— O dar žiūrėk — gaisrai...
Aš prisimenu, — rodos, nebuvo tokios 

vasaros, kad už Volgos nedegtų miškai; 
kasmet liepos mėnesį dangus aptrauktas

drumzlinai gelsvais dūmais; raudona 
saule, netekusi spindulių, žiūri į žemę, 
kaip liguista akis.

— Miškai — tai niekis, ■— sako Juoza
pas, — tas turtas ponų, valdiškas; pras
čiokas miškų neturi. Miestai dega — 
taipgi nedidelis daiktas, — miestuose gy
vena turtingieji, jų gailėti nėra ko! O 
tu atsimink bažnytkaimius, sodžius — 
— kiek sodžių per vasarą sudega! Gal 
ne mažiau šimto, na, čia tai jau —nuo
stolis!/; . * ; >

Jis tyliai juokiasi. - u > -
— Yra turto, trūksta mokslo! Ir išei

na, lyg žmogus dirbtų ne sau, ne žemei, 
o ugniai ir vandeniui!

— Ko gi tu juokies?
— O ką? Gaisro ašaromis neužgesysi, 

o potvynis nuo ašarų pasidarys dides
nis.

Aš žinau, kad šis protingo veido se
nis — protingiausias iš visų žmonių, ku
riuos ‘tik man teko pažinti, bet ką jis 
myli, ko jis nekenčia?

Aš galvoju apie tai, o jis vis dar tebe- 
kursto marų) ugniakurą sausais žode
liais.

— O tu įsižiūrėk', kaip menkai tesau
go žmonės sveikatą, ir savo ir kito, a? 
Kad ir tavo šeimininkas, —'kaip lamdo 
tave? O degtinėlė kiek žmonėms prida
ro? Ir apskaičiuoti negalima, čia ir mo
kyčiausias protas suklups.... Gryčia su
degs — kitą galima suspirti, o kai geras 
vyras be reikalo pražus — to nebeati- 
taisysi! Ardaljonas, pavyzdžiui, arba 
Grigalius — žiūrėk, kaip vyras suliep
snojo! Pokvailis jis, bet nuoširdus žmo
gus, tas Grigalius! Rūksta, kaip šiaudų 
pėdas. Bobos ir apipuolė jį, kaip kirmė
lės užmuštą miške.

Aš klausiu jį — neužgaunamai, smal
siai :

— Kam tu pasakoji šeimininkui mano 
mintis?

pačiam bus ramu, o vienuoliams — pel
nas ! Širdingai patariu. Pasauliniams rei
kalams tu, matyt> netinki, ar ką...

Vienuolynas netraukė, bet aš jaučiau, 
kad esu susipainiojęs ir sukuosi užbur
tam rate. Būdavo ilgu.. Gyvenimas pasi
darė panašus į rudens mišką, — grybų 
nebėra, tuščiame miške nebėra ko veik
ti, ir rodosi, kad jį visą kiaurai pažįsti.

Degtinės aš negerdavau, su mergino
mis nesitampydavau, — šias dvi apsvai
gimo rūšis man atstodavo knygos. Bet 
juo daugiau aš skaitydavau, juo sunkiau 
būdavo gyventi taip kvailai ir betiksliai, 
kaip, man matėsi, gyvena žmonės.

Man ką tik suėjo penkiolika metų, bet 
kai .kada aš jausdavaus ^pagyvenusiu 
žmogum; aš kažkaip vidujiniai išbrin
kau, pasidariau nebemitrus nuo viso to, 
ką pergyvenau, perskaičiau, apie ką ne
ramiai galvodavau. Pažvelgęs į save gi
liau, aš įžiūrėdavau, kad mano įspūdžių 
talpykla buvo panaši į tamsų sandėlį, 
prigrūstą visokių daiktų. Sutvarkyti 
juos neturėjau nė jėgų, ne nusimany
mo.

Ir visos sunkenybės, kad ir jų buvo 
labai daug, netvirtai tesilaikė, supdavosi

ir siūbuodavo mane,.kaip vanduo netvir
tai stovintį indą.

Aš priklindavaus nelaimėmis, ligomis, 
skundais; kai aš pamatydavau, kas žiau
ru, ■— kraują, mušimą, net žodžiais ty
čiojimąsi žmogumi, —tas sukeldavo ma
nyje organišką pasibiaurėjimą; jis pa
virsdavo kažkokiu šaltu siutimu, ir aš 
pats imdavaus, kaip žvėris, o po to aš 
ligi skausmo pajusdavau gėdą.

Kai kada kildavo didžiausias noras 
primušti kankintoją — žmogų, ir aš taip 
puldavau muštis, kad net dabar tebeat
menu, koks nusivylimas, sumišęs su gė
da ir liūdesiu, perimdavo mane, kai pa
tirdavau esąs per silpnas. ’

Manyje gyveno du: vienas, pažinęs 
perdaug šlykštybių ir purvo, truputį nu
sigando viso šito ir, kasdienių baisybių 
pažinimo prislėgtas, ėmė nebepasitikėti 
gyvenimu, žmonėmis, žiūrėti į visus įta
riamai, visų, ir patsai savęs, gailėdama
sis. Šitas žmogus svajodavo apie tylų, 
vienišą gyvenimą su knygomis, be žmo
nių, apie vienuolyną, miško ar geležin
kelio sargo trobelę, apie Persiją ir pa
naktinio tarnybą kur nors miesto pakraš
ty. Kad tik mažiau žmonių, kad tik to- 
liaus nuo jų...

(Bus daugiau)

ant Park Place kelio. Tiktai maile 
ir pusė nuo miesto iki piknikui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus į šio sezono paskutinį mūsų pa
rengimą. Susipažinkite su nauja vie
ta ir draugais. — Kom. (201-203)

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

drai rengia pikniką pagelbai Lietu
vos Raudonarmiečiams ir našlai
čiams. Sekmadienį, 29 d. rugp. J. 
Deltuvos Okėje, Hanover, Maryland. 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus dalyvauti, būsite aprūpinti val
giais ir gėrimais, taipgi dalyvaudami 
paremsite šį 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)

Elizabeth, N. J.
Svarbus Parengimas

Pergalės Komitetas įvairių 
tautų ruošia labai svarbų pa
rengimą, nedėlioję, rugpj. 29 
d., po pietų, Warinanco Parke. 
Bus koncertas, prakalbos ir šo
kiai. /

Rusų, lenkų ir ukrainų šoki
kai šoks tautiškus šokius. Ma
ry Wojyakovski, lenkų IWO 
veikėja sakys kalbą. Dalyvaus 
atstovai ir nuo kitų slavų gru
pių. Bus pagerbtos motinos, ku
rių sūnai tarnauja karinėse jė
gose. *

Kalbės • Ne,war ko majoras

Vincent J. Murphy, Elizabetho 
majoras James T. Kirk, Mo
ran Weston, negrų veikėjas, E. 
Thompson, elektros darbininkų 
unijos vadas ir kiti. Dainuos 
žymūs dailininkai. Pradžia 2 
vai. po pietų. Visi kviečiami.

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 į Mahanoy City iš 
rytų ar vakarų, sukitės ant N. 
Maine gatvės. Davažiuokite iki 
“Kajer Bjūrės” ir sukite į dešinę

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies Reikalus — pir

kite bonus ir Štampas.

feyi

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. Apart to, 
bus ir kity svarbių klausimų, ypač 
Lietuvių 'Suvažiavimo klausimas. 
Nepamirškite dalyvauti. — S. Pen- 
kauskas. (200-203)

I DR. J. J. KAŠKIAUČIUSI
Telefonas: HUmboIdt 2-7964 

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

į NEWARK, N. J. |
I I

į VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
t Nėra valandų sekmadieniais.
liiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiyiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiN
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Ramiai ir net maloniai jis aiškina:
— 0 kad jis žinotų, kokios kenksmin

gos tavo mintys; reikia, kad jis mokytų 
tave; kas tave pamokys, be šeimininko? 
Negi blogo norėdamas aš jam pasako
ju, o tik tavęs gailėdamas. Vaikinas tu 
nekvailas, o tavo galvoje vis nelabasis 
drumsčia. Pavok — aš nutylėsiu, pas 
merginas eik — taipgi nutylėsiu, ir pasi
gersi — nepasakysiu! O apie tavo atža
rumą vis bus pranešta šeimininkui, taip 
ir žinok!

— Nebekalbėsiu aš su tavim!
Jis patylėjo, krapštydamas nagu sma

lą nuo delno, paskui, pasižiūrėjęs į mane 
maloniomis akimis, pasakė:

— Meluoji, kalbėsi! Su kuo gi tu dau
giau kalbėsi? Ir nėra su kuo....

Dabar man atrodo, kad švarutėlis ir 
čiuinas Juozapas panašus į pečkurį Jo
kūbą, visam kam abejingą.

Kai kada jis panašus į Petrą Vasilje
vą, kartais jame pasimato kažkas bendra 
su seneliu — jis panašus į visus mano 
matytus senius. Visi jie buvo nuosta
biai įdomūs senai, bet aš jaučiau, kad 
gyvent su jais negalima,—sunku ir biau
ru. Jie, tarytum, graužia dūšią, jų pro
tingos kalbos dengia širdį rūdžių sluoks
niu. Juozapas geras? Ne. Blogas'? Taip
gi ne. Jis protingas, štai kas man aišku. 
Bet, stebindamas savo lankstumu, šis 
protas slėgdavo mane, ir, pagaliau, aš 
ėmiau justi, kad jis man yra visaip kaip 
priešingas.

Mano galvoj sukildavo juodos mintys:
“Visi žmonės — svetimi vieni kitiems, 

kad ir kalba malonius žodžius ir meiliai 
šypsosi, ir visi šiai žemei — svetimi; at
rodo, kad nė vieno netraukia prie jos’ga
lingas meilės jausmas. Viena tiktai bo
butė myli gyvenimą ir viską myli. Bobu
tė ir puikioji Karalienė Margo.”

Kai kada šios ir panašios mintys ap
glėbdavo mane, kaip tamsus debesys, bū
davo trošku ir sunku gyventi, o kaip gi 
kitaip galima gyventi,, kur gi eiti? Net 
pasikalbėti be Juozapo nebėra daugiau 
su kuo. Ir aš vis dažniau kalbėdavau su 
juo.

Jis domėdamasis klausydavo mano 
karštų plepalų, perklausinėdavo mane, 
stengdamasis kažką išklausti, ir ramiai 
sakydavo:

— Užsispyręs genys, bet nebaisus, nie
kas jo nebijo! Širdingai aš tau patariu: 
stok tu vienuolynai^ pagyvensi ten, kol 
užbaigsi augti, — ir imsi raminti mal
dininkus gražiais pašnekesiais, ir tau

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

VISUOMENES ATYDAI
Dienraštis Laisve 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 tinkamą 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.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-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 «

zA/v j,.,,., .m-al 12, . aC

— . R

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

Kiekvieną subatą 
Įcaršta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

, *- i ———-------- -—____ —_______________________ — IAZ

a

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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 patenkintu

BŪKITE 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 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

------------ KAINA 35c.
. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp orius 5c. arba 3c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

4^r.'CBAS.'P.;.KAl ‘ .

Knyrelia Autoriai
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Penktas Puslapis

Lietuviški Raudonosios 
Armijos Būriai Ištaško 

Hitlerininkus

Tarybinis Mokslas Kovoja 
UŽ Tėvynės Laisvę ir Garbę

(Tąša titlo 1-mu pūsi.) 
rimtų savo žaizdų, jis to
liau vadovavo kautynėms.

Mūsų kovūnai dažnai lei
do vokiečių tankams ii* pės- 
tininkaftis prisiartinti iki 
20-Š0 jardų, ir tada šlavė 
juos tiksliai netaikyta Ug
niui. Puskarininkis Jocius, 
besaugodamas mūsų artile
rijos sandėlius, kulkasvai- 
džio ugnim nuskynė 12 vo
kiečių. Didvyriškai pasižy
mėjo puskarininkiai Zolo- 
tas ir Raguckas ir efreite- 
ris Račkauskas. Juos ata
kavo vokiečių smogikų bū
rys su penkių tankų para
ma. Drąsuoliai lietuviai at
mušė tą ataką, nukovė de- 
sėtktis vokiečių, o kitus pri
vertė bėgti.

Mortirirtinkas Zubras su 
saujele kareivių padarė at
aką ir mortiros ugnim nu
šlavė priešus, kurie trukdė 
mūsų pėstininkų judėjimą. 
Per Zubro ataką buvo pa
imti vokiečių apkasai.

Kuomet mūsų junginiai 
perėjo į kontr-ataką, jau
nesniojo puskarininkio Ba- 
kano vadovaujami artileris
tai dėjo visas pastangas, 
kad padėt pėstininkams pe
reit per pelkes, ir sunaiki
no kelis priešų fortukus, a- 
municijos sandėlius ir apie 
20 vokiečių, o patys išliko 
be jokių nuostolių.

Jaunas lietuvių poetas 
Zajančkauskas dalyvavo 
mūšyje ir drauge su kitais 
mūsų kovūnais užmušė 
daugiau kaip 10 vokiečių ir 
pagrobė svarbius priešų do
kumentus.

Signalininkas Grigoravi- 
čius buvo pastatytas už 50 
jardų nuo priešų fronto po
zicijų ir perleidinėjo žinias 
savo dalinio štabui. Minoę 
skeveldra nuplėšė du jo kai
riosios rankos .pirštus. Jis 
apsirišo ranką ir tęsė savo 
darbą.

Pirmosios pagalbos mo
kytojas, puskarininkis Ja
nuškevičius, dalyvaudamas 
pėstininkų atakoje, išnešė 
mūsiškius sužeistuosius iš 
priekinių pozicijų, į kurias 
priešai įtūžusiai žėrė ugnį. 
Paskui jis vėl sugrįžo mū- 
šin.

Tokie žygiai buvo puikūs 
pavyzdžiai visų kitų kbvū- 
nų pastangoms sumušti 
priešus.

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

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

13'BINDERY
(KNYGŲ APDARYMUI)

Merginos, patyrę palygintojos (collators), 
prie stalų dirbti, drątų siūti, mažų bindery 
mašinų operuotojos, taipgi keletą mokintis 
amato. Matykite Mr. Young.

i š6ns
35-37 36ih ŠL, Lohg tdlĄntt City.

(107)

\ APVALYTOJOS
Rezidehciriiame viešbutyje. Nepaprastai geros 
darbo sąlygos; gėri tipai. ^Sekmadieniais ne
dirbama. $16.86 i savaitę, kreipkitės | 
Housekeeper.

HOTEL ALDEN
82rtd St., ii* Central Park Wept.

(204)

&

skyrių 
darbą, 
mūsų 
kovą

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

1942 m. kovo 24 d. savo tele
gramoje TSRŠ Mbkšlų Akade- 
mijbs prezideiitūi V. L. Koma- 
rovtii drg. Štaiirtas rašė:

“Aš reiškiu įsitikinimą, kad 
nepaisant sūnkią karo meto są
lygų, Mokslų Akademijos mok
slinė veikla vystysis koja kbjon 
su išaugusiais Šalies reikalavi
mais ir Mdksią Akad. Prezidiu
mas, Tamsioš vadovaujamas, 
padarys visa; kas reikalinga 
stovintiems prieš Akademiją 
uždaviniams įvykdyti.”

Mūsų šalies Mokslų Akade
mija veikia jau 217 metų. Bet 
ypatingai gražius ir svarbius 
puslapius įrašė į jos ilgą istori
ją tarybinės santvarkos metai.

Net ii* didžiausio pakilimo 
inetu Mokslų Akademija carų 
laikais tufėjb tik 5 laboratori
jas, 5 muziejus, 1 Inštitutą; 2 
observatorijas ir apie 15 įvai
rių komisijų. Moksld darbuoto
jų turėjo 212 žmonių. Jaunųjų 
mokslininkų kadrų tais laikais 
Mokslą Akademija neriiošė.

Dabdf TSRS Mokslų Akade
mija juiigia 76 stambiausius 
mokslinius tyrinėjimų institu
tus, 7' filialus respublikose ir 
srityse, su savu mokslo įstaigų 
tinklu, ir daugybę įvairių įvai
riausių laboratorijų, stočių, ko
misijų Ir draugijų. Joje dirba 
apie 5000 mokslo darbuotojų, 
t. y. 25 kartus daugiau negu 
carizmo laikais. 1941 metais 
tarybinėje Mokslų Akademijo
je ėjo aspirantūrą ir ruošėsi 
savarankiam tyrinėtojų darbui 
980 jaunų mokslininkų.

Didieji darbo žmonių vadai— 
Lenihas ir Stalinas — TSRS 
Mokslų Akademijos veiklai tei
kė didžiausios reikšmės, visa- 
keriopai ja rūpindamiesi. Apsi
ginklavusi marksizmo leniniz
mo mokslo metodais Tarybinė 
Mokslų Akademija nuveikė pa
saulinės reikšmės ddfbus, ku
riems suminėti čia neužtektų 
vietos.

Didžiajam Tėvynės karui pra
sidėjus, daugelis Mokslų Aka
demijos mokslo darbuotojų sto
jo į Raudonosios Armijos eiles 
ir nemaža jų didvyriškai žuvo 
kovose už Tėvynės laisvę if 
garbę.

Nustatydamas TSRS Mokslų 
Akademijos darbo gaires Tėvy
nės karo metu, drg. . Stalinas 
rašė Akademijos prezidentui:

“Tikiuos, kad TSRS Mokslų 
Akademija atsistos priešakyje 
novatorių judėjimo mokslo ir 
gamybos srityje ir taps pažan
gioje tarybiriid rrtokšlb centru 
besiplečiančioje kovoje prieš 
mūsų liaudies ir visų kitų lais
vę mylinčių, tautų pikčiausią 
priešu —- vokiškąjį fašizmą.”

TSRS Mdkslų Akademija 
garbingai vykdo šią drg. Stali
no direktyvą.

Pirmiausia, tenka pažymėti 
Urąlo resursams mobilizuoti 
komisijds vėiklą. Ji padėjo 
Uralo gamykloms pradėti nau
doti vietinį margancą ir, aukš
tųjų krosnių anglį; kėkso vie
ton. Surastas metodas fero- 

rafinuoti, 
elektros 
įmonėse 

gamybos 
Komisija 
ugniaat- 

apaiiam iuųuui rvcovi, SUl’adO 

naujų žaliavos šaltinių trans
portui. Ėnergetikoš srityje Ko
misija sutvarkė Uralo metalo 
gamyklų kuro fežifrią, padėda
ma sutaupyti iš tolimų vietų 
atgabenamos anglies f ūš is. Ko
misija nėmažai padėjo vykdant 
pagrindinių Uralo tfahspdfto 
mazgų rekdhštfukciją, krovinių 
judėjimui padidinti.

Atliktas darbas Kazachsta
no rezervų mdbiližacijai pa
ruošti.

Fizikos — matematikos, che
mijos, biologijos ir technikos 
mokslų skyriuose atlikta apie 
50 svambią šaiiės gytiybai mok- 
slihiiį tyfihėjimo darbų. Dalis : 
tų darbų jau taikoma gynybi- ; 
nėję pramonėje.

Atlikti labai svarbūs darbai 
karihės akūštikds ir inžlgiiėtiž-,

mo srityje; kurie jau pritaiko
mi mūsų Karo Jūrų Ldivyhė.

Daug darortia riaftos gamybai 
padidinti, bėrizino kokybei pa
gerinti, retųjų metalą gamybai 
patobulinti; Gerinami dujų ge
neratoriai; konstruojami svar
būs kafiiibmėnei įrankiui ir 
priėtaišai.

Visas tas darbas yra tainp- 
riai susijęs su Tėvynės karo 
reikalavimais. Met ir tuo metu, 
.kai hitlerinės gaujos buvo ap
supusios Leningradą, TSRS 
Mokslų Akademijos institutai 
Lenino mieste aktyviai veikė ir 
dirbo svarbą gynybinį darbą.

Tėvynės karo istorijai me
džiagą ruošia visuomenės mok-

slą skyriai, kurie lygiagrečiai 
leidžia veikalus, atskleidžian
čius barbariškąjį fašižmt) vei
dą. s

Literatūros ir kalbos 
institutai dirba svarbų 
nušviešdami didvyrišką 
liaudies praeitį if jos 
prieš fašizmą.

čia tik maža dalis to, ką pa
darė įžymiausias tarybinio mo- 
kšlo židiiiys. Bet ir iš to gali
me sbprašti, kokiu kafštu pa- 
triotižiilU užsidegę tarybiniai 
iiibkšlihihkai, šiūo metu nu
kreipę Visus savo dafbus frėh- 
tūi remti ir pergalei pfiaftinti, 
Viši .kaip vienas Utsiliepę į my
limojo vado ir karvedžio, žy
miausiojo mokslo draugo 
mokslo glbbėjū

ir 
drg. Stalino 

šaukimą kbVon už didžiąją ta
rybinę Tėvynę.

J. Biidrėika.
(Iš “Tarybą Lietuva”)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MERGINOS PAŠtUNTINEJIMVI 

‘ GEROS ALGOS.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

Krelpklles j Timekeeper.
HOTfcL BARBIŽON

140 EAST 63RD STREET (202)

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

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

JERSEY CITY, N. J.
AR

U PASAKĖ KANADOS DARBO 
ŽMONIŲ ATSTOVAI?

J. 13. Salšbėrgdš, išrinktas į 
OritaHjds šėiihėlį St. AiidrėWš 
raidirigė (Toronte) pareiškė:

“Oritarijbs žmones parašė 
naūją ir nutveriantį skyrių 
rinkimų dieną, rugpjūčio 4. Vy
rai ir moterys darbiniuose dra
bužiuose, gaminantieji karo 
įrankius, vyrai ir moterys uni
formose, kovojantieji fašistinį 
priešą, atmetė senos linijos par
tijas.

“Rinkimų rezultatai giliai pa
veiks ddbdrtiriį ir ateitifeš poli
tinį šios provincijos ir aplamai 
dominijos vystymąsi. šimtai 
tūkstančių žmonių hutraukė se
nus ryšius ir politinį prisiriši
mą. Vietoj sekti ‘senas tradi
cijas’ ir mestis nuo liberalų 
prie torių, žmbriės nutarė, kad 
jau laikas surasti naujus išsi
reiškimo būdus ir pasirodyti 
kaip neprigulminga politinė 
jėga.

“Kas svarbiausia, tai kad 
darbo žmbhės iškilo kaip nepri- 
gulmin&d jėga p4riėš* politinį 
monopolį, laikytą abiejų Senų 
partijų nuo pat Konfederdcijds; 
Su išimčia laikotarpio nuo 
1919 iki 19Ž3 metų. Išrinkda
mi 34 (j C F ir 2 dafbininkų kan
didatus — viso 36 darbininkų 
ir farmerių kandidatus, žmo- 
hės pdrodė savo nusistatymą 
niekad negrįžti prie seno, o 
huolatos maršuoti pirmyn į 
haują gyvenimą.”

A. A. MacLeod, išrinktas į 
Ontarijos seimelį Bellwoods rai- 
dihge (l’ororite), pareiškė:

“bhtarija, svarbiausia pro
vincija mūsų šalyje, dabar ta
po progrėsyviškiaūsia provinci
ja Kanadoje. Kaip kad senos 
linijos strategistai dažndi 
ko — ‘ką Ontariją daro, tą 
ro ir visa tauta.’ Rinkimų 
žultatai pranašauja apie
kad Kaiiada žėhgš pirmyn atei
tyje.

“Darbo žmonės galutinai at
sistoja ari! savo kojų. Ant sie
nos jau užrašyta ir mister King 
yra užtektinai gudrus matyti, 
kad r įtikėjai bašttiėfkė Hė tik 
šios provincijos liberalų admi
nistraciją, bet ir linguojančią 
ir pataikaujahčią fėdferUlės li
beralų valdžios politiką, ypa
tingai kur ji netikusiai ąbsiėiiia 
su darbinihkais. Dafbd žmonės 
pareiškė, kdd jie nesileis būti 
traktuojami kaip povaikiai. 
Barbo žmonės rėikalaiijA lygios 
vietos karo pastangų, vedime ir 
prisirengime pbkafihiam laiko
tarpiui.”

“Didėlė proga ir didėlė atsa
komybė stovi prieš dkiš O0F 
nariams, taipgi ir diifblhiriką 
atstovams,” pareiškė Wiiiikhi 
Dfennison, taipgi iŠHhktąė l’d- 
rpnte į Ontarijos sėihiėij ČbB 
tikietu;

“žmonės pasisekė hž greitą 
įvbdimą daugelio progresyvių it 
rėikalingų pakeitimų Ontarijoj; 
ir jie lauks Vėikihid ir -namą 
frbnte, kaip ir pilno Ontarijos 
rėmimo kariškų pastangą lai- 
hlėjimui karo. Mes privalome 
įtikinti juda, kUd d&fbittinktp 
farmerių opozicija gali privers
ti valdžią tarriaiiti jų labui.”

Raė Luckock, išrinkta Brack-

šElMlHlNKfeS PRIE LUNCH COUNTER.. 
Pilnam ar laiko, valandos sulyg jūsų 
patog^nlo. Patyrimas nereikalingas. Duoda
ma uniformos ir valgis, krautuvė vėdinamu 
oru. Asmenys dabar esantieji būtinuose veik
imuose nebus priimami. Kreipkitės į Mr. 
Dee.
F. W. WOOLWORTH. CO., 44TH ST. IR

BROADWAY. (202)

0

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

(207)
<

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIKAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 iii. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

MERGINOS-MOTERYS

SCHRAFFT’S
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
GERA ALGA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.
MERGINOS PRIE SODF.S 

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

NUO 3 P. M. IKI VIDURNAKČIO.
SALĖS GIRLS

VIRTUVĖJE DARBININKES 
SALAD DARYTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
STEAM TABLE 

INDŲ MAZGOTOJOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERTŲ DARYTOJOS

PILNAM LAIKUI IR DALIAI LAIKO 
PROGOS PAKILIMUI

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

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

ondale raidinge (Toronte); 
reiškė, kad rinkimai rodo, 
žmonės labai nepasitenkinę 
nomis partijomis.

“Mes, daribo žmonių atstovai,” 
sUko' ji, “turime žiūrėti, kad 
nepadaryti klUidos, neapsvaigti 
laimėjimais.” Sunkumai dar 
priešakyje ir darbininkams rei
kia ‘‘vietoje skaldymosi, siėkti 
vienybės, nuoširdžiai, kad nie
kas negalėtų suskaldyti.”

Ji išreiškė didelę padėką vi
siems balfeiibtojams ir darbuo
toj ams ir dadėjo, kad - tai tik 
pradžia, kad didesni laimėjimai 
stdVi priešakyje. “Darbo žmo
nės maršuoja. žiūrėkime, kad 
mes maršuotume į teisingą pu
sę ir kartu.”

Bob (Carlin, išrinktas Sudbu- 
ryje, taipgi CCF tikietu, pa
reiškė, kad svarbiausiu jo sie
kiu bus žiūrėti ir “diribti su vi
somis jegbmiš, kurios stato 
priešakiu karo laimėjimo klau

“Tas nei-eiškia,, ’’dadėjo jis, 
“kad aš tuo pačiu laiku nedirb
siu dėl tuojautinių žmonių rei
kalų ir pokarinio laikotarpio.” 
Be to, jis niekad nepamiršiąs 
ir unijistų, kurie jį išrinko.

Jis taipgi pareiškė, kad jis 
pasitenkinęs, jog Toronte iš
trinkti Salsbetgas ir MacLeod.

Ffed Rose, kuris rugpjūčio 
9 dieną buvo išrinktas į fede- 
ralį parlamentą, nuo Cąrtier 
faidingo (Mohtfeale), pareiškė, 
kad “Cattier žmonės balsavo Už 
darbo žmonių visuotinų kariškų 
pastangą politiką, .prieš fašiz
mą ir antisemitizmą, kaip ir 
prieš rinkiminę korupciją.”

Kalbėdama^ dpiė ČCF, kuri 
statė tame raidinge savo na- 
ciohalį sekretorių, jis pareiškė:

“Darbo žmonės Cartier, rai- 
dihgė griežtai atmetė begėdiš
ką, skaldančią CCF vadų poli
tiką; kurie pastatė savo kandi
datą; hėpUisant gerai žinomos 
simpatijos kairiajam sparnui 
šiame distrikte.”

Jeigu nė CCF, sako jis, dar- 
Ibininkų kandidatas būtų gavęs 
dar didesnį skaičių balsų virš 
Bloc Bopulair kahdidato. Bldc 
Popuiair yra fėakciriė partija, 
nusištačiUšl biriėš katą. Bet tas 
faktas, kad CCF štatė kandida
tą, beveik būtų dav^S progą re
akcionieriams pfslv^fyti savo 
žmogų. Tik keliais šimtais bal
sų Fred Rose sumušė jų kari- 
didatą. *

Aplamai imant, dauguma CCF 
atstovų, kurie < buvo išrinkti į 
Bhtaijoš seimelį, išsireiškė, 
kd-d Hhkihiai parodė, jdg On- 
tąrijdš žttidnės ir aplaniai visos 
ifeihądbš^yra nepasitenkinę se- 
ftdftiiš partijomis ir jų valdžid. 
Valdžia tiitri stengtis tą matyti 
ir tuoj aus pakeisti savo politi-

pa- 
jog 
se-

McKees Rocks, Pa
Už Lietuvių Suvažiavimą
Pittsburgh ir apylinkės lietu-* 

viai žino, kad Grigaičio-Šimučio 
šaukiamas jomarkas, kuris 
Įvyks Pittsburghe, tai nėra lie
tuvių suvažiavimas ir Į jį ne
renka delegatų.

Literatūros Draugijos 40 kuo
pa, atsibuvusiame savo susirin
kime vienbalsiai pasisakė, už vi
suotiną lietuvių suvažiavimą, 
kokį pasiūlė dienraštis Laisvė. 
Mes žinome, kad tik nuoširdžiai 
lietuviai nusistatę už pagalbą 
Jungtinėms Tautoms, remia 
dabar karo pastangas ir ateity
je nuoširdžiai rems Lietuvos 
žmones. Prie to darbo prisidės 
nuoširdūs ir kitų sriovių eili
niai , žmonės, nepaisant jų ap
gavikiškų vadų. Visuotinas lie
tuvių suvažiavimas gali padė
ti apvienyti Apierikos nuošir
džius lietuvius tiems prakil
niems tikslams.

M. Paulauskienė, 
<Sekr.

AR

SCHRAFFTS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMA 

GERA ALGA
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAt

DIENOM AR NAKTIM 
Iš Karinių Darbų Nebus Priimami.

Kreipkitės kasdien—8 A. M. iki 5 F. M. 
Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P. M. 
šeštadieniais—8 A. M. iki 1 P. M.
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HELP WANTED—MALE 
RĖiKALlNGt VYRA!

ša- 
da- 
re- 
tai,

grafaite.”

STIKLO PJAUSTYTOJAI (2), susipažinę 
su stiklais ant kojukių ir išdabintų kavalkų ; 
nuolatinis darbas; 90c iki $1.00 j valandų 
tinkamiem vyram. EnAght—LeCarboulec,
Ine., 160 Fifth Ave.. N. Y. C.

MAŠINISTAI 
PATYRĘ

ENGINE LATHE HANDS 
48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

HAMILTON ST., HARRtSON, H. X 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(204):

850
Dabar dirbant) karinius darbus nebus prii
mami. * (208)

BERNIUKAI-VYRAI
Lejigvas fabriko /laibas, 40 valandų savaitė.
$18, pridedant laiką Jr pusę už viršlaikius;
Abelnai Uždarbio $26.50 j savaitę, 
kite jrodymus savo amžiaus.
AutūmotIve Specialty coRp.

382 Jeffėrson St., Brooklyn.
14th St., Canarsie Line iki Jefferson St., 
stoties.

(208)

FOUNDRĖS DARBININKAI
Kapotojai ir Pagelbihinkai 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVĖR & CO.

HAMILTON ST.. HARRISON, N. J.

N. J. 
pramik

(208)

56 WEST 23RD ST., N.
Tarpe 5th ir 6th Ayes.

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

(X)

PAPRASTI DARBININKAI
Foundrėje ir Mašinšapėje 

T. SHRIVER & CO.
850 HAMILTON ST., HARRISON. 
Darbininkai dabar dirbanti karinėse 

n esc nebus priimami.

FABRIKO DARBININKAI
Išdirbėjai apsaugos d ratų. Turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co., 178 Sullivan St. (Erie featinj,

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

(20i) *

ŠeiiniiiinkiŲ 
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 APLINKYBES

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA
Kreipkitės j Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVĖ. IR 9TH ST., L. I. CITY

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos be paliudijimo savo G&tliekamumo.

(203)

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

(X)
Amerika Nereikalaus 
Lend-Lease Paskolą 

Atmokėjimo
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

AŠIES ŽMONES NETURI 
BIJOT PASIDAVIMO 
“Apart atsakomingų fa

šistų vadų, tai Ašies kraš
tų žmonės visai neturi bijo
ti besąlyginio pasidavimo 
Jungtinėms -Tautoms,” pa
reiškė prez. Roosevėltas: 
“Mes atnešime maisto ba
dau jan tiem ir vaistų ser
gantiem išlaisvintose srity
se,” kaip kad jau darome* 
Sicilijoj: “JUngtlhitį Tautų 
tikslas yra dūoti galimybę 
išlaisvintoms tautoms su
kurt sau laisvą politinį gy- 
venimąj pagal savo pasirin
kimą, ir pasiekt ekonomi
nio saugumo.”

London, rugp. 26. —Nuo 
Charkovo rus Ji dayijo vo
kiečius jail trečdalį kelio 
linkui Kijevo, Ukrainos so- 
stattiiesčio.

AREŠTUOTA DAR ŠEŠI 
VOKIETIJOS ŠNIPAI

AMŽIAUS 18—35.
Lengvas Fabriko Darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
DIENŲ, 10 VALANDŲ SAVAITE. 

820 J 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)

chromui lydinti ir 
kuris sutaupo daug 
energijos. Račidsė 
mokslininkai sprendė 
padidinirho būdus, 
susekė naujas vietas 
sparidm riioiitii kasti

NUTARĖ STREIKUOS 
Johnsville, Pa. — Nubal- 

škvti štMkttot 6,000 BreWs- 
ier lėktuvų korporacijoj 
darbininkų, jeigu samdyto
jai per 30 dienų nepateh- 
kins darbiriiiikiį rėikalavi-

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGU I VISAS SUBWAYS 

ASMENYS IŠ KARINIU DARBU 
AR IŠ BŪTINU VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO JŲ ATLIEKAMUMO. 

PUBLIX METAL GOODS CORP.
j..x; loo 6th Ave. •

(204)

NAKTINIAI VALYTOJAI 
MALIAVOTOJAI

GEROS AIŽIOS^ 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS. 

Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBLZON 

140 EAST 63RD STREET 
_______________________ (tm 

PATTERNMAKERS
NUOLATINIS DARBAS 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO. 

I HAMILTON ST.. HARRISON. N. J.
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(208)

Detroit, Mich.— Valdžios 
agentai areštavo Grace Bu
chanan - Dineen kaip nacių 
šnipę. Ji Kanadoje giinus, 
esanti turtingos šeimos duk
tė ir vadinosi “Francijos 

Be to, suimti
kaipo Hitlerio šnipai dr. 
Frėd William Thomas, The- 
fesa Behrens, Jaunųjų Ka
talikių Sąjungos* veikėją, 
Detroite, ir prekinis jūri
ninkas Bertrand Stuart 
Hoffman.

‘Areštantai laikomi po 
$50,000 parankos kiekvie
nas.

Suimta dar pora? moterų 
Vokietijos piliečių.

Amerikiečiai Naikino Naciu 
Aerodromus Francijoj

KAMBARIŲ APTVAĖ- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

London. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvai bombar
davo Vokiečių lėktuvų aikš
tes Tricųuevilįe, Bernay ir 
Beaumoht le Rogor ir su
sprogdino elektros dirbyklą 
tis RdUėh, Frakcijoj.

KAMbARtŲ TVARKYTOJOS 
Rezidenciniame viešbutyje. Nepaprastai ge
ros darbo sąlygos. Darbininkėm valgomasis 
kambarys ir lašų maudynės; geri tipai ; 39 
valandų savaitė, $16. Kreipkitės į House
keeper.

HOTEL ALDEN
82n<i St. ir Central Park West

(204)

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

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

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

NETELEFONUOKITE.
... .

PAPRASTI FABRIKO 
DARBININKAI

Pa tyrinąs nereikalingas. 62% centų 
į valandą: nuolatinis darbas.

Kreipkitės į 
CHEMICAL FACTORY 

Nevins ir Butler Sts., Brooklyn.

Ijondon. — Anglų lakū
nai, sugižę ntio feerlvno, 
vadina “Subostytū Plia- 
ciiitn” puikiausią to miesto 
gdtvę Uhtėr dfen Lįndėii.

London, rūgp. 26. — At
vyko Londonan Ivan Mais- 
ki, buvęs Sovietų ambasa
dorius Anglijai, d dabar už
sienio reikalų vice-komisa- 
ras.
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Jono Barausko Išleistu 

vės Kariuomenėn
M. Simonavičiaus užeigos 

kambaryj, po num. 426 S. 5th 
St., trečiadienio vakarą, rugp. 
25, buvo susirinkęs gerokas 
būrys Jono Barausko draugių 
bei draugų atsisveikinti su 
juomi. Mat, ant rytojaus Jo
nas turėjo išeiti Dėdės Šamo 
kariuomenėn. Jonas Baraus
kas iki šiol dirbo karinių dar
bų liejykloj (“foundrėj”), dė
lei ko jis ir buvo iki šiol pasi
likęs. Jisai apie 9 metai at
gal atvyko iš Lietuvos. Lietu- 
tuvoj tarnavęs kariuomenėj 
prie kulkasvaidininkų, taigi, 
Jonui kariuomenės gyvenimas 
jau žinomas.

Šią išleistuvių parę surengė 
M. Simonavičius su keletą Jo
no artimų draugų. Apart gė
rimų buvo ir skanių užkand
žių, kuriuos rūpestingai paga
mino Simonavičių kaimynė U. 
Arčikauskienė. (Simonavičienė 
yra išvažiavus keletai dienų 
pasilsėti tyrame ore). Kiek 
užkandus, Walteris Kardokas, 
pares vedėjas, pirmiausiai pa
prašė Jurgį Kuraitį padaryti 
pradžią atsisveikinimų — pa
sakyti prakalbėlę, ką Jurgis 
ir atliko. Vėliau buvo pakvie
sta dar keletas dalyvių, kurie 
trumpomis kalbomis palinkėjo 
Jonui pasisekimo ir laimėjus 
karą, vėl sugrįžti pas savo se
nus draugus, 
vai.; viskas 
gražiai.

Linkiu 
žmonijos 
sveiku ir

tau, 
neprietelius, sugrįžti 
vėl būti su mumis.

š.

Siuvėjų Žinios
Kriaučiai Atmetė Pittsburgh© 

Konferenciją.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus 

susirinkimas įvyko rugp. 25 
d.. Liet. Am. Pil. Kliubo sve
tainėje.

Beveik dar pirmu kartu 
Kliubo svetainėj tiek daug 
kriaučių prisirinko. Apart pa- 

' prastų skyriaus reikalų, buvo 
skaitomi keli laiškai:

Raudonojo Kryžiaus naudai 
rengiamo pikniko, rugp. 29 d., 
nupirkta 50 tikietų.

Antras laiškas, ,tai nuo A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
kviečiantis išrinkti delegatus į 
Pittsburgho konferenciją ant 
rugs. 2-3 dienų, čia kilo karš
tos diskusijos ir didžiuma 
sų tapo nutarta nerinkti 
įlegatų.

Frank Reinhardt tapo 
rinktas į Skyriaus Pildomąją 
Tarybą.

Kadangi V. Zaveckas, Sky
riaus pirmininkas, negalėjo 
dalyvauti susirinkime, tai su
sirinkimą vedė vice pirminin- 

t kas J. Stankevičius. Vedė su
sirinkimą labai tvarkingai.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
dar darbų kriaučiai turi įva- 
Jias, bet algų pakėlimo dar 
nesimato. '

Apie unijos įsteigtą apdrau- 
dą paaiškėjo, kad kurių duok
lės neatsilikę daugiau, kaip 
už tris mėnesius, mirusio na
rio šeimyna gauna 500 dole
rių.

Nuo spalių 1 d., kriaučiai 
mokės duokles po $2.15 į mė
nesį. C. N.

m*

BROOKLYN, N. Y
Sekmadieni, rugpjūčio 29 d. jvyks 

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, Šv. 
Jurgio Drg., Dr. Martin Liuterio 
Drg. ir Susivienijimo Liet. Ameri
koje. - (201-208)

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

ro-

Ale-

Jonai, sumušus
kurie

LITUANĮCA SQUARE RESTAURANT

Kliubietė.

Buvo Atostogose Susilaukė Sūnaus

iš-

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ

221 So. 4th
BROOKLYN,

Tel. EVergreenPare baigėsi 12 
išėjo ramiai ir

An- 
dau- 

tai 
nes

282 Union Avė
BROOKLYN, N. Y.

bal- 
de-

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

dar randasi 
turi

Paveikslas iš dramatiškos filmos “Hitler’s Children”, 
dysimos rugpj. 26, 27 ir 28 Park Teatre, Columbus Circle, 
New Yorke.

krautuvė bus bandoma 
atdara kožną vakarą, 
šeštadienio ir sekmadie-

Atostogauja
savaitę atostogauja

Penktad., Rugpjūčio 27, 194$

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
Street 
N. Y. 
7-6868

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

F. W. Shalins
• (Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

tyrumas didžiuliame butelyje

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų

Laisve, Lithuanian Daily NeWs . ;....... . .... .. ..

Šį Sekmai Rengiama 
Piknikas Raudonojo

Kryžiaus Naudai

Drabužių Taisymo ir Siuvi 
mo Krautuvėj Darbas 

Eina Sėkmingai
Orui kiek atvėstant, Moterų 

Apšvietos Kliubo įsteigta krau
tuvė ant Union Avė. ir Scholes 
St. priėmimui drabužių dėl So
vietų žmonių sparčiau įsisiū
buoja. Iki šiol, dienomis, krau
tuvėje darbavosi veik tiktai R. 
Laukaitienė, H. Petkevičienė ir 
E. Kasmočienė; joms gelbėjo 
.keletas kitų draugių, bet visas 
didžiulis darbas buvo atliktas 
tų trijų draugių, o jos jau la
bai daug yra nuveikusios iš
siunčiant didelį troką sutvarky
tų aprėdai ų.

Praeitam kliubiečių susirin
kime darinkta pagelbininkių ir 
dabar 
laikyt 
apart 
nio.

Praeito antradienio vakare 
krautuvėje darbas ėjo visu 
spartumu; mat susirinko geras 
būrys moterų ir keli vyriškiai 
atėjo į pagelbą, kas buvo didelė 
parama, nes didesnių kavalkų 
drabužių ir baksų kilnojimas 
reikalauja stiprokų muskulų, o 
ten kaip tik jų randasi, 
tradienio vakare turbūt 
giausiai prakaito išliejo, 
Helena Andruškevičienė,
jinai sudėstė net 115 moteriš
kų suknelių. Draugas Dagys

Praeitą savaitę grįžo iš ato
stogų laisvietės Mary Wilson- 
Vasiliauskienė su dukterimis 
Geraldine ir Marian, ir Ona De
gutienė su sūnumi Ričardu. Jie 
atostogose išbuvo pas Aldoną ir 
Povilą Aleknus, White Sulphur 
Springs, N. Y., daugiau kaip 
savaitę laiko. Gaila, kad anks
čiau niekas apie tai neparašė, 
nes visi čia suminėti yra geri 
laisviečiai ir darbininkiškų rei
kalų rėmėjai.
Labai Pasitenkinę Aldonos ir 

Povilo Aleknų Svetingumu
Jau daugeliui yra žinoma iš 

Laisvėj tilpusių aprašymų, o 
kitiems iš patyrimo ten apsi
lankant, kad Aldona ir Povilas 
labai rūpestingai priima ir ap
tarnauja pas juos atsilankan
čius atostogaujančius svečius. 
Taip buvo ir su šiomis virš mi
nėtomis laisvietėmis. Jos grįžo 
labai pasitenkinusios ne tik ten 
esant jų geru vaišinimu ir sve
tingumu, bet dar Aldona ir kai 
ką iš farmos produktų būtinai 
įdėjo joms namo parsivežti.

Aleknų adresas yra:
Mr. Paul Alekna,

Livingston Manor, N. Y.
Kurie dar turės progos ato

stogauti, tai patartina parašyti 
Aleknams dėl, kelrodžio ir sąly
gų, kad galėtų jas praleisti su 
jaunais, draugiškais farmeriais. 

tvarkė vyriškus siūtus ir over- 
kotus, o, d. Kanopienė dėstinėjo 
mažamečiams drabužėlius. Tai
sytojų adatos, žirklės ir prosas 
veikė apsukriai, taip, kad atė
jus dešimtai valandai nesuspė
ta nei deramai tvarką krautu
vėje palikt dėl dienos darbinin
kių.

Moterims besidarbuojant, ke
letas praeivių užėjo pasitei- 
raut, kuomi jie galėtų prisidėt 
prie kilnaus triūso. Pasižadėjo 
atnešt rūbų.

Draugė Lukoševičienė, ku
rios du sūnai tarnauja Dėdės 
Šamo vyrų eilėse, atnešė 8 
dreses, du moteriškus žiponus 
ir vyrišką overkotą ir siūtą. 
Viskas švarutėliai, rūpestingai 
sutvarkyta, taip, kad tik teko 
supakuot ir išsiųsti.

Draugė Bitermonienė vėl at
nešė pundą megstinių, iš ku
rių bus siuvami svederiai.

Vienas svetimtautis, net nuo 
Putnam Ave., atvežė pundą 
vyriškų ir vaikams ^drabužių.

Kas turit kiek atliekamų 
drabužių, neškite į krautuvę, 
o žiemai atėjus, jais džiaug
sis tie, kuriems fašistai atėmė 
visas galimybes žmoniškai ap
sirengti.

Julija ir Jurgis Matulevi
čiai, Vaitkų duktė-žentas, Lais
vės kaimynai, gyvenantieji ant 
Stagg St., pereitą pirmadienį 
susilaukė sveiko, drūto sūnelio, 
antro kūdjkio. Pirmiau jie jau 
turėjo dukrelę, kuri šiuo tarpu 
randasi savo močiutės Vaitkie
nės priežiūroje. Matulevičienė 
su sūneliu randasi Bushwick li
goninėj

Plaukiodamas Hudson upėj, 
prigėrė *Z metų berniukas Ch.' 
Timpson.

Lena Horne, filmoje “Stor
my Weather”, trečia savaitė 
rodomoj Albee Teatre, Brook- 
lyne, ir Academy of Music Te
atre, New Yorke.

Albertas Urbaitis 
Išėjo Tarnybon

Rugpjūčio 26-tą išėjo kariš- 
kon tarnybon Albertas Urbai
tis, sūnus Onos ir Antano Ur- 
baičių, gyvenančių 188 So. 3rd 
St., Brooklyne. Kitas jų sūnus, 
tėvas kelių metų dukrelės, taip
gi dirbąs svarbų darbą karo 
įmonėje, kol kas 
namie. Uribaičiai taipgi 
dukterį, vienok ir jinai jau gy
vena su savo šeimyna.

Sėkmingos Albertui tarnybos 
ir laimingai sugrįžti!

Urbaičiai yra seni fašizmo 
priešai, dienraščio Laisvės skai
tytojai ir prieš-fašistinio judė
jimo rėmėjai. Urbaitienė, Al
berto motina, priklauso Moterų 
Apšvietos Kliube, kuris yra 
daug nudirbęs karo leimėjimui 
ir tuose darbuose ne kartą yra 
gavęs d. Urbaitienės paramos.

D-ė.

Pikietuoja Darbininkų 
Ėdiką

' Jūrininkų Unijos nariai, jū
rų didvyriai, veda nepertrau
kiamą pikietą prie World-Te
legram bildingo, New Yorke, 
protestui prieš to laikraščio 
kolumnisto Westbrook Pegler 
piktas atakas ant Amerikos 
jūrininkų ir abelnai ant darbo 
žmonių.

Pikiete jau dalyvavo daug 
atsižymėjusių, torpeduotų jū
rininkų, taipgi motinos, našlės 
ir vaikai tų jūrininkų,, 
jau padėjo gyvastį.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

I Sta/ 
a4fesa«

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504S

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PĄŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

■ ■.„■.•n

Piknikas yra rengiamas ben
drai kelių lietuviškų pašalpinių 
draugysčių ir kliubų, taipgi ir 
susivienijimo. Pelnas yra ski
riamas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Piknikas įvyks rug
pjūčio (Aug.)- 29 dieną, Klaš
čiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspeth, L. I.

Komitetas, susidėjęs iš Pilie
čių Kliubo, šv. Jurgio Draugy
stės, Martin Luther Draugijoj 
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj (SLA) širdingai kviečia 
visus dalyvauti šiame piknike, 
nes jis yra rengiamas labai 
svarbiam tikslui. Remkim Rau
donąjį Kryžių, kuris yra labai 
reikalingas remti.

Komiteto narys J. Y.

Šią
kas Velička ir Petras Kapickas. 
Jie išvyko’ į Connecticut vals
tiją. Pasimatys su draugais 
New Havene ir Waterburyje. 
Dieną-kitą mano praleisti ant 
farmos. Jiedu išvažiavo su au
tomobiliu. Tas duoda jiem pro
gos plačiau apsukti, su daugiau 
draugų pasimatyti.

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8098

810 UI MT.Ofl.

hv longIsland City* N-T. 
Mate only by PepsVColaConvp^V^^|MM|n

Mergina Bandė Padegt 
Ligoninę

Mergina slaugės padėjėja 
prisipažinusi padegime beskių 
Daktarų Ligoninėj pereitą pir
madienį. e] i aiškinasi visą die
ną turėjusi galvoskaudį ir ne
žinanti, dėlko ji taip pasiel
gusi. Tačiau detektyvai mano, 
kad teisme iškils kitos to prie
žastys. Jinai iš karto pasako
jo mačiusi ligoninėj nežinomą 
vyrą, kuris atrodęs įtartinas 
ir nustūmęs ją laiptais, bet 
tokio vyro niekas kitas ligo
ninėj nebuvo matęs ir nesura
do.

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

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

30 Dienų* 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

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

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

Italai Antonimui Vėl 
Priminė Išeiti

Amerikos Italų Darbo Ta
ryba aną sykį buvo nutarusi, 
kad Luigi Antonini turi ap
leisti tos tarybos prezidentys
tę, nes jo veikimas nesuderi
namas su tos tarybos karui 
laimėti veikimu. Antonini ne
norįs tos vietos apleisti, tad 
toji organizacija iš naujo pa
reikalavo, kad Antonini neš
dintųsi lauk.

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINU) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

Traukiu paveikslus famihjų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
k naujus paveiks- 
L lūs ir krajavus 

sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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




