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miestu, Italijoje, 
kovoja, kad išsi- 
siauručiame kam- 
jinai prieš keletą

Šiuos žodžius rašant (tre
čiadienį) mūsų 5-toji Armija 
ties Salerno 
didvyriškai 
laikyti tame 
pelyje, kurį 
dienų užėmė.

Mūšiai aštrūs, kruvini. Ne
mažai amerikiečių jau pagul
dė savo galvas, bekovodami su 
žmonijos priešu, naciškuoju 
žvėrimi.

Mes, pasilikusieji namieje, 
mes, mūsų fronto užnugaris, 
privalome padėti savo kovoto
jams Italijoje ir kituose pasau
lio kraštuose.

Kaip geriausiai šiuo tarpu, 
padėti ?

Pirkime karo bonus. Pasku
binkime sukelti 3-čiąją Jungti
nių Valstijų karo paskolą— 
15-ką bilijonų dolerių sumą!

Tuo pačiu sykiu Rytų Fron
te priešas mušamas be atvan
gos. Didvyriškoji Raudonoji 
Armija ima miestą po miesto, 
tvirtumą po tvirtumos.

Prieš porą dienų girdėjau 
per radiją vieną koresponden
tą Maskvoje aiškinantį apie 
vokiečių tvirtumas, kurias jie 
įsisteigė Rytų Fronte.

Korespondentas sako, kad 
aplink Brianską, Smolenską ir 
Kijevą vokiečiai įsteigė daugy
bę mažesniųjų Mannerheimo 
tvirtumų linijų. Tas viskas 
Raudonajai Armijai tenka su
naikinti, kad ji galėtų žygiuo
ti pirmyn. Na, ir ji naikina, 
guldydama vokiečių karius 
kasdieną tūkstančiais!

Malonu, kad tuose istori
niuose mūšiuose gražiai pasi-i 
rodo ir mūsų broliai lietuviai 
savo lietuviškuose pulkuose.' 

Skaitykite šios dienos Lais
vėje Jono Šimkaus pranešimą 
apie žygius tų, kurie kovoja 
Briansko fronte.

LDS Centro Valdybos nuta
rimą dėl nupirkimo Dėdei Ša
mui bomberio nariai ir veikė
jai pasitiko entuziastiškai.

Dabar tenka mestis visiems 
darban, kad reikiamoji suma 
—175 tūkstančiai dolerių— 
būtų juo greičiau sukelta.

Teisybę LDS iždininkas dr. 
Kaškiąučius sako savo pareiš
kime, kad į tąjį darbą “reikia 
visus narius išjudinti.”

Jeigu Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui pavyks (o dėl 
to mažai tenka abejoti) sukel
ti reikiamą sumą ir nupirkti 
bomberį, tai jis bus atlikęs tik
rai didelį ir patrijotišką dar
bą.

Šiuo metu Daily Workeryj 
tąsomis spausdinama garsioji 
Onos Segher apysaka “The 
Seventh Cross.”

Kiek šitų žodžių rašytojui 
teko skaityti apysakų, “The 
Seventh Cross” iš jų visų, ma
no nuomone, yra patsai geriau
sias anti-fašistinis veikalas.

Ona Segher yra vokiečių 
tautybės moteriškė, paragavu
si Hitlerio botago. Antrasis 
Europos karas ją užklupo 
Francijoje. Autorė buvo pa
likta su dviem kūdikiais Pa
ryžiuje, o josios vyrą “demo
kratinė” Francijos valdžia įki
šo į koncentracijos stovyklą.

Baisaus vargo autorė turė
jo perkęsti, iki ji su savo šei
ma pagaliau buvo išlaisvinta 
iš hitlerizmo nelaisvės, šiuo 
metu Ona Segher gyvena Mek
sikos sostamiestyj ir ten kuria 
naują veikalą apie savo ir ki
tų išgyventąsias kančias.

Kurie skaitote angliškai, bū
tinai bandykite perskaityti 
apysaką “The Seventh Cross.”

■ Neužilgo mes pradėsime 
spausdinti Laisvėje naują, įdo
mią ir gražią apysaką. Greit 
bus apie tai oficialiai paskelb-
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Amerikiečiai su Mirtinu 
Didvyringumu Abelnai At
muša Nacių Šturmavimus

8-J1 ARMIJA SKUBI TALK
Raudonoji Armija Pasiekė 

Vietas tik 30 Mylių nuo 
Dniepro; Visur Šluoja Nacius

London, rugs. 15. — Do- 
neco fronte Raudonoji Ar
mija per dieną nužygiavo 
iki 15 mylių pirmyn ir kai 
kur užėmė punktus jau tik 
35 mylios į rytus nuo Dnie
pro upės ajlkūnės, Dniepro- 
petrovsko - Zaropožės sri
tyje.

Raudonarmiečiai sulaužė 
nacių apsigynimo liniją ties 
Lozovaja.

Azovo Jūros ruožte so
vietiniai kovūnai atėmė iš 
nacių pajūrinę
Jaltą, 16 mylių į vakarus 
nuo Mariupolio, ir žygiuoja 
artyn Melitopolio, per kurį 
eina vienintelė geležinkelio 
liniją į Krimo pussalį.

Raudonoji Armija per
kirto naciams geležinkelį,

tvirtumą

9-ji Anglų Anui ja 
Plaukianti į Balka

nus, Sako Turkai
Istanbul, Turkija, rugs. 

15 — Turkų radijas sakė, 
kad išsijudino galinga 9-ji 
anglų armija Viduriniuose 
Rytuose (Egipte bei Syri- 
joj). Turkai spėja, kad ši 
armija plauksianti įsiveržt 
į Balkanų kraštus prieš vo
kiečius. Bet dar nežinia, ar 
9-ji armija pulsianti Grai
kiją ar Jugoslaviją.

(Šiam pranešimui trūks
ta patvirtinimo iš bet kurių 
Talkininkų šaltinių.)

Dies Bando Atsišiepti 
Prezid. Rooseveltui
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas savo laiške 
kongresui smerkė tuos se
natorius ir kongresmanus, 
kurie prie svarbaus finan
sinio sumanymo prikergė 
visai pašalinį pataisymą — 
sulaikyt algas trims prieš- 
fašistiniam valdininkam: R. 
M. Lovettui, G. Watsonui ir 
Wm. E. Doddui, paskir
tiems prezidento.

Rooseveltas sakė, jog tie 
valdininkai tik pagal kon- 
gresmano M. Dieso įtari
mus, be jokio teismo, bau
džiami ir tuomi laužoma 
Jungtinių Valstijų konsti
tucija. — O Dies juos įta
rė kaip neva artimus ko
munistam.

Prezidentas pareiškė, kad 
jis dėl tokio pataisymo bū
tų visai atmetęs (vetavęs) 
patį sumanymą, jeigu nebū
tų greitai reikėję valdžiai 
finansų, kurie buvo kartu 
nubalsuoti.

Atžagareivis Dies, į tą 
Roosevelto pareiškimą atsi
liepdamas, nušnekėjo, būk 
prezidentas, girdi, , patai
kaująs raudoniesiems.

einantį tarp Niežino ir Čer
nigovo, ir dasigrūmė iki 
71-nos mylios nuo Kijevo. 
Raudonarmiečiai ūžė mė 
Kunaskovą tik už trijų my
lių nuo Niežino geležinke
lių mazgo.

Sovietų kariuomenė grę- 
sia apsupt daugius vokiečių 
į vakarus nuo Briansko.

Raudonoji Armija per 
dieną sunaikino bent 4,000 
vokiečių ir atėmė iš jų 335 
gyvenamąsias vietoves.

Azovo pajūryje raudon
armiečiai staigiu smūgiu 
nukovė 800 nacių ir pagro
bė 1,500,000 kanuolinių šo- 
nių, 37 kanuoles, 23 morti- 
ras, 369 vagonus, 600 tonų 
kviečių ir daug kitų reik
menų.

Ne Mussolinis, o Kas 
Kitas Skleidžia Jo 

“Įsakymus”
Per kokią tai fašistų ra

dijo stotį buvo paskelbta 
Mussolinio vardu įsakymai: 
kad jis, girdi, pašalina Ita
lijos karalių Viktorą Em- 
manuelį ir jo šeimą nuo so
sto; panaikina karaliaus ir 
premjero Badoglio sutartį 
su Talkininkais dėlei besą
lyginio Italijos pasidavimo; 
panaujina savo juodmarš- 
kinių partiją vardu fašistų 
respublikiečių partijos; iš 
naujo organizuoja fašistų 
miliciją ir pasižada kariaut 
išvien su Hitleriu iki galo, žymėjimus mūšiuose. Kar- 
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Berlyno radijas sakė, kad 
visus tuos įsakymus pasira
šęs pats Mussolinis. Bet 
niekas negirdėjo Mussolinio 
balso, kuomet jie buvo skel
biami, ir niekas dar iki šiol 
nematė Mussolinio po to, 
kai jis buvo areštuotas.

Madrid. — Eina gandai, 
kad Mussolinis tapo nušau
tas per susikirtimą tarp at
siųstų išlaisvint jį vokiečių 
parašiutistų ir sergėjusių 
Mussolinį italų milicininkų.

PREZIDENTAS UŽ JAUNŲ 
TĖVŲ ĖMIMĄ ARMIJON
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas' pareiškė, 
kad turėtų būt šaukiami 
armijon tokie jauni tėvai, 
kurie nedirba jokio šalies 
gynimui naudingo darbo. 
Prezidentas sakė, kad rei
kia juos net pirma imt ka
riuomenėn, negu būtinus 
karui darbus dirbančius be
vaikius ir pavienius.

NežiūrintMaskva.
prasidėjusių Ukrainoj lietų 
ir klampynių, Raudonoji 
Armija maršuoja pirmyn 
visu 600 mylių ilgio frontu.

Čia parodoma Saržento Pijaus Gudaičio vadovauja
ma mortirų grupe. Ji apšaudo besitraukiančius vokie
čius Briansko fronte. <
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LIETUVIŠKI RAUDONOSIOS 
ARMIJOS PULKAI SUNAIKI

NO 13,000 VOKIEČIŲ
Maskva. — Jonas Šimkus 

rašo:
Lietuviams gerai yra pa

žįstamas pulkininkas Šur- 
kus. Jis buvo senas Lietu
vos armijos pulkininkas, o 
dabar atsižymėjo Raudono
sios Armijos eilėse. Jis yra 
apdovanotas Raudonosios 
Žvaigždės Ordinu už pasi- 

tą jis buvo mūšyje sužeis
tas, bet nesitraukė iš prie
kinės kautynių linijos. Ka
reiviai jį tėvu vadina.

Neseniai aš kalbėjausi su 
pulkininku Šurkum.

— Koks yra lietuvių ko-

Talkininkų Oficieriai

Partizanais
London. — Talkininkų o- 

ficieriai, slaptai nuvykę Ju
goslavijon ir Graikijon, ma
tėsi su partizanų vadais ir 
bendrai planavo žygius 
prieš vokiečius, kad sude
rint jugoslavų ir graikų pa- 
trijotų veiksmus su Talki
ninkų armijų veiksmais, 
kuomet jos įsiverš į tuos 
kraštus. Anglų karininkai 
tarėsi su liaudies partiza
nais jugoslavais ir su Mi- 
chailovičo četnikais.

London. — Pranešama, 
kad Jugoslavijos partizanai 
atėmę iš nacių Susak ir Ba- 
kar miestus, vakariniame 
to krašto pajūryje.

vūnų ūpas-nioralas? — už
klausiau aš.

— Puikus, — atsakė šur- 
kus: — Mažiau kaip per 
vieną mėnesį mūsų kariuo
menė nužygiavo 120 kilo
metrų pirmyn ir atvadavo 
nuo vokiečių 60 gyvenamų
jų vietovių. Jau 2,009 lietu
viai yra apdovanoti .ordi
nais ir medaliais ir dar 300 
pristatyta garbės ženklam. 
Vyriausias komanduotojas 
maršalas Stalinas du kar
tu viešai dėkojo mums 
drauge su kitais Raudono
sios Armijos daliniais, ku-

(Tąsa 5-me pusi.)

Tūkstančiai Italų 
Karių Kaujasi su 

Hitlerininkais
London, rugs. 15. — Ap

linkiniais keliais atėjusios 
žinios teigia, jog Trento 
mieste bei apylinkėj šiauri
nėje Italijoje, 8,000 italų 
karių ugningai kovėsi prieš 
nacių kariuomenę.

Berlyno radijas pripaži
no, kad įvyksta ginkluotų 
mūšių tarp vokiečių ir ita
lų net Romos gatvėse, nors 
naciai pirmiau skelbė, kad 
jie, girdi, Romoje viską pa
ėmę į savo rankas.

šiaurinėje Italijoje gele
žinkeliečiai streikuoja prieš 
vokiečius.

Amerikos lakūnai įkan- 
džiai bombardavo japonų 
laivus Hong Konge.

Piet. Italija, rugs. 15. — 
Tebesiaučia įtūžę mūšiai be 
jokios atlaidos tarp ameri
kiečių ir vokiečių Salerno 
pajūryje, į pietus nuo Nea
polio, Italijoj. Nacių kanuo
les iš artimų užnugarės kal
nų pila nuolatinę ugnį j 
amerikiečius visame 24-rių 
mylių ilgio pajūriniame 
ruožte, turinčiame tik dvi 
iki šešių mylių pločio. Hit
lerininkų artilerija ir lėktu
vai be paliovos bombarduo
ja Talkininkų laivus ir val
tis su norimais įgabenti pa
stiprinimais amerikiečiams.

Dvi smarkiausios vokie
čių Goeringo šarvuotos-tan- 
kų divizijos ir viena pėsti
ninkų divizija desperatiškai 
dieną ir naktį kontr-ata- 
kuoja Penktąją Amerikos 
armiją, komanduojamą nar
suolio generolo Marko W. 
Clarko. Amerikiečiai turi 
ištisas 24 valandas paroj be 
jokio poilsio grumtis prieš 
įnirtusius,.nacių antpuolius^ 
Jau nuo vakar šėlsta tiesio
giniai mūšiai akis akin — 
durtuvais . ir kitais šalto 
plieno įrankiais.
NUOLATINĖ TALKININ

KŲ UGNIES AUDRA
PRIEŠ VOKIEČIUS

Talkininkų laivai žeria 
pražūtingą nuolatinę ugnį 
iš kanuolių ir kulkasvaidžių 
į hitlerininkų pozicijas. A- 
merikos lakūnai kas minutę 
bombarduoja ir apšaudo 
nacius, jų tankus, kanuoles 
ir susisiekimus. Amerikie
čiai savais tankų naikintu-

VOKIEČIAI UŽĖMĖ POPIE
ŽIAUS VATIKANĄ

Berne, Šveic., rugs. 15.— 
Nacių kariuomenė įsiveržė 
į popiežiaus valstybėlę Va
tikaną, pristatė savo 
nuolių ir kulkasvaidžių Va
tikano gatvėse ir aikštėse. 
Vokiečių sargai visomis pu
sėmis apsupo šv. Petro ka
tedrą ir sergsti bet kokius 
įėjimus į ją ar išėjimus. Po
piežius tapo vokiečių feld
maršalo Kesselringo belais
viu.

ka-

150 ITALIJOS LAIVŲ TENKA 
TALKININKAMS

London. — Į talkininkų 
uostus jau atplaukė 80 ka
rinių Italijos laivų ir dau
giau kaip 20 prekinių. Be 
to, dar 50 įvairių Italijos 
laivų plaukia pasiduoti ang
lams ir amerikiečiams.

VOKIEČIU SKAIČIUS 
ITALIJOJ

London. — Anglų kari
ninkai skaičiuoja, kad vo
kiečiai Italijoj turi iki 300,- 
000 kariuomenės. Anot ang
lų, tai naciai ištraukę tik 
pora savo divizijų iš Sovie
tų fronto.

vais ir kitais pabūklais su
daužė dar 18 priešų tankų.
AMERIKIEČIAI GREIT

UŽTVĖRĖ NACIŲ 
PRAKIRSTĄ SPRAGĄ 
Vienu atveju naciai su 

tankais ir šarvuotais auto
mobiliais buvo prakirtę 
spragą amerikiečių - anglų 
linijoj ir prasiveržę iki jū
ros. Bet Amerikos kovūnai 
per žūt-būtinę kontr-ataką 
greit sunaikino vokiečių į- 
varytą kylį ir atsteigė savo

NEI PĖDOS ATGAL!
Į šiuos pragarinius mū

šius atsilankė pats koman
duoto jas gen. Clark ir įsa
kė amerikiečiams nesi- 
traukt nei vienos pėdos at
gal. Hitlerininkai po to ke
turis kartus paeiliui štur- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikos Kovūnai 
Paėmė Capri Salą; 
Arti Anglų Pagalba
šiaur. Afrika, rugs. 15.— 

Kariai Penktosios ameri
kiečių armijos paėmė italų 
Capri salą, netoli Salerno. 
Mūšiuose dėl Salerno ame
rikiečiai laimėjo kai kurias 
pozicijas.

Vėliausiomis žiniomis, 
Aštuntoji anglų armija, iš 
pietiniai rytinės Italijos jau 
tiek nužygiavo pirmyn, kad 
jai telieka tiktai 67 mylios 
susijungt su amerikiečiais 
Salerno ruožte.

Dar niekas ir niekada iš 
oro taip audringai nebom
bardavo, kaip dabar Ameri
kos lakūnai bombarduoja 
vokiečius ties Salerno.

Dar Abejotina Salerno 
Mūšių Pasekmė

Alžyras, rugs. 15. — Jau 
septintą dieną-naktj bešėls
tant mūšiams tarp ameri
kiečių ir vokiečių ties Sa
lerno, vis nėra tikros per
svaros vienon ar antron pu
sėn ir dar negalima pasa
kyt, katrie laimės tą kovą, 
kaip teigia naujausias pra
nešimas iš Talkininkų šalti
nių.

NACIŲ PAGYRŲ PASAKA
Berlyno radijas gyrėsi, 

būk mūšiuose dėl Salemo 
vokiečiai užmušę bei sužei- 
dę 8,000 iki 10,000 ameri
kiečių ir tiek pat nelaisvėn 
paėmę.

(Niekas nepatvirtina šio 
nacių propagandos pagy
ro.)

Amerikos lakūnai supleš
kino 20 iki 25 japonų lėktu
vų ant žemės Wewake, 
Naujojoj Guinejoj.
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Italijos Laivyno Pasidavimas
Bene didžiausiu Jungtinių Tautų lai

mėjimu iki šiol Italijoje bus Italijos lai
vyno pasidavimas. Faktas yra, kad na
ciai Italijos laivų gavo labai mažai, kaip 
ir nieko. Pasirodo, kad-laivyno vadovy
bė buvo anti-fašistų rankose. Juk jeigu 
jie būtų buvę Mussolinio pasekėjai fašis
tai, tai jie labai gražiai būtų galėję 
visą laivyną atiduoti Hitleriui, kuomet 
Badoglio pasidavė. Tai būtų buvęs labai 
skaudus smūgis Talkininkams, nes Ita
lija turi pusėtinai didelį laivyną ir jį 
Hitleris būtų galėjęs’labai sėkmingai pa
naudoti Viduržemio jūroje.

Italijos laivynui pasidavus, Vidurže
mio jūra pasidaro gana saugiu keliu 
Talkininkų transportacijai. Dabar iš Af
rikos amerikiečiai ir anglai gana saugiai 
galės kelti armijas ir karo pabūklus Ita
lijon ir ten plėsti frontą prieš vokiečius.

Be to, dabar Italijos laivynas prisidės 
prie vedimo karo prieš vokiečius. Nėra 
nė abejonės, kad Talkininkai jį panau
dos savo reikalams.

--- 1----- j---------- ----------------------------  
to Lietuvos. Artėja Lietuvos išlaisvini
mo valanda.

Ir didžiuojasi ir džiaugiasi visa lietu
vių tauta (išskyrus, žinoma, klerikali
nius, tautiškus ir menševikiškus elemen
tus, kurie dreba iš baimės dėl Raudono
sios Armijos laimėjimų), kad mūšiuose 
už Brianską taip šauniai, taip didvyriš
kai pasižymėjo lietuviškieji Raudonosios * 
Armijos pulkai. Matote Laisvėje atvaiz
dus lietuvių kovūnų. Jų matysite dau
giau.

Laisvė su pasididžiavimu deda tuos 
paveikslus. Žiūrint į tuos didvyrius, 
džiaugsmo ašara ištrykšta iš akių. Štai 
kur tikrieji lietuviai, štai tie tautos sū
nūs, kuriems tikrai rūpi tautos reikalai. 
Štai tie, kurie už tautos ir žmonijos rei
kalus aukoja gyvybę!

Kas Ką Rašo ir Sako
..................... .................................................... ..............".................. ' --------------------------------- ---------------------------------------- --------- ----------------- ------

Milžiniški Nacių Kapai Rytuose
Pergalinga Raudonoji Armija nesulai

komai žygiuoja pirmyn. Visas pasaulis 
stebisi jos galia ir ištvermingumu. Juk 
ji veda pasaulio istorijoje negirdėtą 
ofensyvą prieš puikiausiai ginkluotą ir 
paruoštą Hitlerio kelių milijonų armiją. 
Žinoma, ji pati irgi aukdja be galo daug. 
Apie tai negali būti jokios abejonės. O 
vienok jinai tebėra neišsėmus savo ker
tamųjų jėgų — kerta ir kerta priešui 
be mažiausio atleidimo. Kerta vienur, 
kerta kitur. Daug kas manė, kad toks 
baisus ofensyvas negalės ilgai tęstis, kad 
jokia kita armija visoje pasaulio istori
joje nėra galėjus tokia skale taip ilgai 
tęsti ofensyvą.

Krito Oriolas, Belgorodas, Charkovas, 
Stalino, Mariupolis, Sumy, o pagaliau ir 
Brianskas! Visi tie didžiausi laimėji
mai pasiekti vienu ofensyvu bėgyje po
ros mėnesių.

Hitleriniai barbarai krinta nuo rau
donarmiečių kulkų, kaip rudenį lapai nuo 
medžių. Už kiekvieną tų didžiausios 
svarbos strateginių punktų jie kovojo ir 
laikėsi dantimis įsikandę. Kiekvienoje 
vietoje jiems buvo Hitlerio įsakyta nesi
traukti, kovoti iki paskutinės gyvybės. 
Ir kiekvienas tas punktas tapo pavers
tas milžiniškais nacių kapais. Visi laukai 
nutręšti nacių krauju ir kaulais.

Kaip baisiausi žvėrys jie atėjo sveti
mus kraštus plėšti ir niokoti. Džiaugėsi 
laimėjimais ir grobiais. Bet dabar, kaip 
pikčiausi šunes, amžinai guli tuose sve
timuose laukuose. Pasibaigė plėšimo die
nos tų milijonų, kurie krito rytuose. At
eina kaleina ir tiems, kuriems .pavyko 
pasprukti iš Raudonosios Armijos ran
kų. Iki vienam piktieji įsiveržėliai bus 
išgrūsti arba sunaikinti.

Nuo Briansko kelias veda linkui Smo
lensko. Arčiau prie mūsų gimtinio kraš-

Mussolinis Vėl Pas Hitlerį
Hitleris skelbia pasauliui ir didžiuoja

si, kad jis išvogė Mussolinį ir parsivežė 
namo. Mussolinis esąs išgelbėtas! Vei
kiausia tuojau Mussolinis suorganizuos 
naują fašistinę valdžią ir bandys italus 
laimėti savo pusėn. Nesinori tikėti, kad 
jis gautų didelio pasisekimo. Tiktai jo 
fašistiniai pastumdėliai vėl sutiks eiti 
vokiečiams talkon ir mirti kur nors mū
šiuose nuo Talkininkų kulkų, kad didysis 
kriminalistas Mussolinis vėl galėtų būti 
diktatorium.

Tačiau ve kas labai neaišku: Kodėl 
gen. Eisenhower nepareikalavo iš Ba
doglio, kad Mussolinis būtų atiduotas 
Talkininkams dėl nubaudimo? Kodėl? 
Daug sveikiau būtų buvę visam Jungt. 
Tautų reikalui, jeigu Mussolinis būtų bu
vęs paimtas nelaisvėn, pastatytas prie 
sienos ir sušaudytas. Jo karjera būtų 
buvus gražiai užbaigta vienos kulkos 
pagelba. Dabar, patekęs į Hitlerio ran
kas ir atsistojęs naujos fašistinės val
džios pryšakin, jis veikiausia dar pajėgs 
sunaikinti kelius šimtus tūkstančių la
bai brangių gyvybių amerikiečių ir an
glų. Taip gali būti. Taip veikiausia bus.

Dabar jau aišku, kad buvo keno nors 
padaryta klaida, leidžiant Mussoliniui 
pasilikti Italijoje.

KOKIAS TŪLI LAIKRAŠ
ČIAI PADUODA ŽINIAS

Nerasime pasaulyj laik
raščio pilnai tobulo, be trū
kumų, be tokių ar kitokių 
jame nedateklių. Bet tūli 
lietuviškieji t. v. laikraš
čiai, redaguojami “akade
minio išauklėjimo” (kaip 
jie sakosi) vyrų, dažnai pa
sirodo tokiais jau menku
čiais, kad gėda juos net į 
rankas paimti.

Štai, turime po ranka 
Amerikos Lietuvį iš š. m. 
rugsėjo 14 d. Ak, kokia ten 
makalienė, nepasakius pras
čiau! Kaip gaila tokių skai
tytojų, kurie to laikraščio 
“mokymais” šviečiasi!

Paimkime pirmąjį A. L. 
puslapį. Štai žinių antraš
tės:

kė Stalinui Pokarinį Paktą, 
kuris draudžia Rusams kištis 
į Rytus-į Pabaltiją. . .”

Tai jums “žinia” jei no
rite!

Sugalvojo kokis peckelis 
Millbury gatvėje ir pakepė, 
o tu, vargdieni Amerikos 
Lietuvio skaitytojau, priva
lai ją suvalgyti!

-Kad peckelis tą žinią ra
šė, galima suprasti ir iš to: 
rusams Pabaltijo kraštas 
ne į rytus, bet į vakarus. 
Tačiau tam redaktoriui to- 
kis dalykas yra mažmožis. 
Prie tos- “iš Washingtono 
žinios” pridėčkas tokis:

“Rusai yra pasiryžę prie 
didelių koncesijų Viduržemi- 
nėse Jūrose ir Italai tam pri
taria.“

L. redaktoriaus gudrios 
galvos, “Lietuvos gyvento
jai” pradėsi kariauti prieš 
“kitus okupantus.” Tai ne
sąmone, kokią gali “sukur
ti’ ’tik “akademinio išauk
lėjimo” razumas.

Lietuvos žmonės laukia 
Raudonosios Armijos, kaip 
kalinys išlaisvintojo. Ir 
Raudonoji Armija ten ateis, 
nešina Lietuvos žmonėms 
laisvę. Raudonosios Armi
jos eilėse yra lietuviškieji 
pulkai, sudaryti iš geriau
siųjų Lietuvos liaudies sū
nų. Sugrįžę Lietuvon, jie 
bus šeimininkais savo ša
lies, tarybinės Lietuvos re
spublikos.

Visame paminėtoje A. L. 
laidoje pirmame puslapy j 
įdėtos keturios “žinios”, pa
gimdytos nesveikos redak

toriaus vaizduotės. Trys iš 
jų atsuktos prieš Tarybų 
Sąjungą.

Nors pereitą savaitę Ry
tų Fronte įvyko milžiniškų 
mūšių ir didelių Tarybų lai
mėjimų, A. Lietuvio redak
torius nesiteikė įdėti apie 
juos nei vienos eilutės!

Tai vis tas pats A. L., ku
ris dar 1941 metų rugpjūčio 
mėnesį buvo išspausdinęs 
per visą puslapį antraštę, 
skelbiančią, būk vokiečiai 
jau pasigrobė Leningradą L

Kyla klausimas, nejaugi 
neatsiranda nedideliame A. 
L. skaitytojų būrelyje bent 
vieno žmogaus, išmintinges
nio už jo redaktorių, kuris 
galėtų pasakyti jam: “Tu, 
ponas, nors esi ‘akademinio 
išauklėjimo’ vyras, grįžki 
atgal kiaulių ganyti!”

Om luck oum Eviry Ten 
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Automobilistų Unijos Konvenci
jos Belaukiant

Spalių 4 dieną Buffalo mieste susi
rinks United Automobile Workers uni
jos konvencija. Galima daktas, kad su
važiuos keliolika šimtų delegatų. Jie vėl 
apžiūrinės unijos reikalus ir priims pla
nus ateities darbui ir kovoms.

Ši unija yra visai jaunutė. Ji yra svar
bia dalimi CIO judėjimo. Tai bene skait
lingiausia unija visoje Amerikoje. O bu
vo laikai, kuomet tiktai dideli optimistai 
ir svajotojai sapnavo apie galimybę au
tomobilių pramonės darbininkus suor
ganizuoti. Fordas ir General Motors bu
vo taip pasivergę ir dvasiniai apnuodiję 
savo darbininkus, jog atrodė, kad nieka
dos juos nebebus galima laimėti darbo 
unijai — o juo labiausiai kovingai, pro- 
gresyviškai darbo unijai. Atminkime, 
kad prieš 1936 metus visoje toje milži
niškoje pramonėje tebuvo ne daugiau 
kaip 25,000 unijistų! Tie keli unijistai 
priklausė prie Amerikos Darbo Federa
cijos. Seniau Gompersas, o paskiau 
Green žadėjo ir žadėjo automobilistus 
organizuoti, bet tie pažadėjimai pasilik
davo tuščiais žodžiais. Tiktai susiorgani
zavęs CIO rimtai paėmė tą be galo svar
bų ir didelį darbą.

Iš sykio unijoje buvo įsigalėjęs darb
davių agentas trockistas Homer Martin. 
Jis buvo unijos prezidentu, bet slap
tai dirbo išvien su darbdaviais, Kova 
buvo be galo sunki tą sutvėrimą išmes
ti iš vadovybės. Atsimenate, kaip lietu
viški trockistai - menševikai iš Naujosios 
Gadynės, Keleivio ir Naujienų keikė ir 
plūdo visus, kurie išėjo prieš Martiną ir 
kėlė jo pardavikiškus darbus aikštėn.

Tiktai pasiliuosavus iš Martino parda- 
vikiškos vadovybės, United Automobile 
Workers unija pradėjo kilti ir augti 
kaip ant mielių', šiandien ši unija turin
ti 1,077,947 narius! Gal jokia kita unija 
nėra taip smarkiai išaugus į tokį didelį 
judėjimą per tokį.trumpą laikotarpį.

Abelnai paėmus, dabartinė uųijos va
dovybė yra gera. Jos prezidęntu R. J. 
Thomas, o sekretorium Adės. Pastara
sis yra katalikiškų pažiūrų žmogus, bet 
gana kovingas unijistas. Abudu šie vadai 
turėtų būt palikti savo vietose. Menše
vikų frakcija, kuri yra pasimojus Adės 
išėsti iš sekretoriaus vietos, tūrėtą būti 
atmesta Buffalo konvencijoje.

“Rusai siūlo germanams at
skirą taiką; Alijantai pataria 
rusams nekliudyti Rytų-Pa- 
baltijos.”

Kada ir kur rusai siūlė 
germanams atskirą taiką? 
Nepasako nei to laikraščio 
redaktorius, išpyškinęs to
kią didelę antraštę.

Pačiame “žinios” tekste 
(kuri paimta iš Washingto- 
no!) A. L. redaktorius skel
bia, kad ne rusai, bet “ru
suose suorganizuota vokie
čių taryba” siūlanti germa
nams atskirą taiką, kai 
“Hitleris su savo pareigū
nais” bus nuverstas. Žino
ma, ir čia nesąmonė. Vo
kiečių Komitetas Vokietijai 
išlaisvinti, veikiąs Maskvo
je, siūlo germanams ne at
skirą su “rusais” taiką, bet 
ragina vokiečius nuversti 
Hitlerį ir taikytis su visais 
talkininkais.

Bet ar tai rūpi A. L. re
daktoriui, kuris yra karštas 
smetonininkas? Jam nerūpi 
pasakyti tiesa; jam rūpi 
papliaukšti, — gal gi yra 
durnių, kurie ims jam ir pa
tikės.
Nekliudyti Rytų- 
Pabaltijos

Kita, taipgi stambiomis, 
juodomis raidėmis išspaus
dinta “žinia” (taipgi iš 
Washingtono) apie “prez. 
Roosevelto ir Churchillo 
pasiūlymą Stalinui” štai 
kaip byloja (pasak Am. 
Lietuvio):

“Sužinota iš diplomatinių 
šaltinių, kad Amerikos ir An
glijos viršminėti vadai patei

Prie kokių “didelių kon
cesijų” rusai yra pasiryžę ir 
koki italai jų pasiryžimui 
pritaria? Neklauskite A. 
Lietuvio redaktoriaus, nes 
jis nežino, bet nežinodamas 
tauškia.

Dar viena “žinia” yra 
tame pačiame puslapyj įdė
ta “iš Londono”. Pasiskai
tykite :

“Iš Pabaltijos ateina ži
nios, kad tų šalių gyventojai 
—Estijos, Latvijos ir Lietu
vos yra pasiruošę su ginklu 
rankoje vyti laukan nacius 
ir kitų okupantų nebeįsileis- 
ti.“

Kad Pabaltijo gyventojai 
yra pasirįžę vyti iš savo 
kraštų nacius, nereikia di
delio galvočiaus, kad žinoti. 
Bet kad jie būtų pasirįžę 
“kitų okupantų neįsileisti” 
— tai yra paties A. L. “ži
nios” rašytojo išgalvotas 
nonsensas. Nes ką gi tas 
“rašytojas” turi galvoje, 
plepėdaams apie “kitus o- 
kupantus?”

Aišku, jis turi galvoje 
Raudonąją Armiją. Ji mu
ša vokiečius, brukdama 
juos atgal Vokietijos lin
kui.

Bet daleiskime, ryt-po- 
ryt Raudonoji Armija at
muš vokiečius prie Lietu
vos sienos ir sustos, bijoda
ma “Lietuvos gyventojų”. 
Lietuvos liaudis sukils prieš 
vokiškuosius o k u p antus. 
Bet ar ji juos iš Lietuvos 
išmuš. Aišku, ne! Ji jų 
neišmuš, jei Raudonoji Ar
mija neis jiems, gyvento
jams, talkon. O kai ji eis 
jiems talkon, tai, sulyg A.

Užsienio Lietuviai ir 
Lietuvos Tragedija

Man rodos, nėra pasauly
je lietuvio, kuriam nerūpė
tų dabartinė Lietuvos tra
gedija, kurią pergyvena 
Lietuvos liaudis, atsidūrusi 
po nacių žiauria priespau-* 
da. Ypatingai, mes, Pietų 
Amerikos lietuviai gerai at- 
menam pirmąją vokiečių 
okupaciją, kurią pergyve
nom ir savo kailiu patyrėm.

Mes tą gerai suprasdami 
be jokių išvedžiojimų, at- 
jaučiam mūsų tautiečių 
tragišką likimą ir žinome, 
kad jiems yra reikalinga 
parama. Bet dabartiniu mo
mentu, kuomet nacių plėši
kai yra užpuolę mūsų liau
dį, plėšia ir žudo,yra neįma
noma juos sušelpti. Tą pa
darysime, tuomet, kai mū
sų gerieji kaimynai — So
vietų Sąjunga, išmuš nacius 
lauk iš mūsų tėvynės.

Dabartiniu momentu visų 
lietuvių, o labiausiai tų, ku
rie randasi po nacių pries
pauda, yra pageidavimas— 
kogreičiausias nacių žlugi
mas, kartu su tuo ir mūsų 
tėvynės išlaisvinimas. Todėl 
mes turime remti tuos, ku
rie pliekia naciams kailį.

Šiuo taip prakilniu ir di
džiu darbu — parama, yra 
nemažai padaryta Pietų 
Amerikos lietuvių tarpe. 
Bet, deja, ne visi lietuviai 
taip supranta Lietuvos tra
gišką likimą. Štai “Balso” 
sukurto Lietuvai Gelbėt 
Komiteto sekretorius Nor
kus, atsišaukia į Argenti
nos lietuvius, kad jie nere
mia jų pačių sutvertą L. G. 
Komitetą — girdi: “Lie- 
tuvęs gyventojų likimas y- 
ra tragiškas. Mūsų reagavi
mas į tą padėtį yra būti
nas.” Ir ant galo užgieda 
vėl jiems įprastą giesmę: 
“Nepakeliui su tais, kurie 
remia globėjus?’ Tai yra ap
gailėtinas dalykas, jeigu tik 
taip supranta ir įvertina 
Lietuvos tragišką likimą, ir 
mūsų tautos gelbėjimą L. 
G. K. sekretorius. Bet 
nemanau, kad visi to Ko
miteto nariai taip supranta.

Jeigu mūsų tauta yra už
pulta nacių plėšikų gaujos, 
yra plėšiama ir jos gyven
tojai žudomi. Jeigu mūsų 
gerieji Sovietų . Sąjungos 
kaimynai irgi to pačio plė
šiko užpulti narsiai ginasi 
ir žingsnis po žingsnio ve
ja lauk iš savo tėvynės na
ciškus plėšikus, tai ir mūsų

dina globėjais, neva nesu
prasdamas, kad Lietuvos 
liaudžiai nacių jungo nusi
kratymas be Sovietų Sąjun
gos neįmanomas.

Visi lietuviai, kuriems ti
krai rūpi tragiškas Lietu-
vos likimas ir jos gelbėji
mas, remia tuos, kurie pa
deda mūsų tautai pasiliuo- 
suoti, nes kitokis rėmimas 
neįmanomas, o jeigu ir siu
stų kas nors Lietuvon siun- ♦ 
tinius, tai būtų pasitarnavi- 
mas naciams, nes Lietuvos 
liaudis tų siuntinių nema
tys, kol naciai ją laiko pa
vergę.

Bet L. G. K. sekretorius 
sako, kad remti R. Armiją, 
tai nėra tautos gelbėjimo 
reikalas. Reiškia, tegul sau 
naciai plėšia mūsų tautą, o 
kaip ne btis ko plėšti, gal 
patys apleis Lietuvą? Čia 
tai jau bjauriau, kaip su 
Krilovo pasakėčių vežimu. 
Ir dar sakosi, kad ruošia 
visuomenę tautos gelbėjimo 
uždaviniams. Tai labai ap
gailėtinas dalykas.

Šiandien visų lietuvių pa
reiga, kokių tik jie įsitiki
nimų nebūtų, remti Sovietų 
Sąjungą, nes kas ją remia, 
tas padeda savai liaudžiai 
būti greičiau išlaisvinta iš w 
po nacių vergijos.

Kas į dabartinę Lietuvos 
liaudies tragediją žiūri pro 
pirštus sąmoningai, tas pa
deda naciams, dar ant kiek 
ilgiau kankinti Lietuvos 
liaudį.

Kuomet Lietuva bus išlai
svinta iš po nacių priespau
dos, jos liaudis rašys dar 
vieną istorijoj lapą iš savo 
kovų ir perkentėtų kančių. 
Ši istorija kalbės ir apie už- 
sienio lietuvių rėmimą tų 
kovų ir ji įvertins, ar pa- > 
smerks.

Pašešupietis.
(Iš argentiniečių 

“Momento”)

Jungtinių Valstijų bom- 
banešiai padarė daug nuos
tolių japonų įrengimam 
Hongkonge.

Talkininkai Italijoj per 
dieną nušovė 10 vokiečių 
lėktuvų, netekdami trijų sa
vo lėktuvų.

Vidurinėje Ukrainoj Rau
donoji Armija perkirto vo
kiečiam geležinkelį tarp 
Romny ir Poltavos.

tėvynę jie išlaisvins, nes ir 
mūsų broliai kartu su jais?
pasiryžusiai kovoja, kaip jaunus tgvus armijon.Raudonoje Armijoje, taip ir
partizanuose. Na, o L.G.K.
sekretorius, dar pašmeiš- cių, stovi už 210 mylių į pie- 
damas Sovietų Sąjungą va- tų vakarus nuo Maskvos.

Washington. — Kongre
sas greit svarstys, ar imt

Brianskas, atimtas iš na-
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Su Manimi Milijonai KOVŲ EPIZODAI
Rašo J. Marcinkevičius.S. ENGELČ1NA

Gavome įsakymą išžy
giuoti. Mūsų būry visi nu
tarė, kad pagaliau žygiuo
jame į frontą.

Mano šeimininkės žuvo 
brolis, o vyras sužeistas. Jis 
guli toli ligoninėje. Išdėlio
jau savo daiktelius ir paste
bėjau, kad turiu daug be
reikalingų. Atidaviau jai. 
Vargšė moteriškė. Ji man 
nieko nepasakė. Tik pravir
ko ir išėjo pro duris.

Žygiuojame sniego kal
nynais. Sunkoka, bet visų 
nuotaika gera. Mūsų virši
la net lietuvišką dainą mė
gina niūniuoti. Žmogus jau 
amžiuje, kovojęs rusų dali
niuose ties Maskva, bet jo 
nuotaika visuomet kaip jau
nuolio.

Aš žygiuoju drauge su 
Maryte. Ji kaunietė, žymiai 
aukštesnė už mane. Man ta
tai net patogu. Kai sniegas 
pusto, rodos, labiau ją už
kliūva. Mudvi pasakojam 
viena kitai apie savo kūdi
kystę, paliktuosius tėvus. Ji 
labai norėjusi pabuvoti Vil
niuj, bet vargšei neteko. Aš 
jai pasakoju apie Vilijos 
pakrantes, apie sostinės 
įdomybes, o ji taip godžiai 
klauso, kaip kūdikis.

Žygiuojam per sudegin
tus kaimus. Taip nyku ir 
tuščia, ir taip baugu dėl 
mūsų brangios tėvynės — 
Lietuvos. Pasiliko mano se
nutė motina — kur ji? Pa
siliko brolis — kur jis? Gal 
ir juos vokietis fašistas pa
korė ar sudegino, kaip čia 
štai kaimuose žmones.

Užtikome kaime tris svei
kas trobas. Suėjome į jas,

Broliams Lietuviams
RAŠO BIELORUSIJOS RAŠYTOJAS VILNIETIS

MAKSIM TANK
Nemuno ir Nėries — tų 

mėlynųjų mūsų garbės ir 
draugystės kelių — pakraš
čiais matyti seni mūsų tėvų 
ir protėvių piliakalniai, ža
liuoja aukštos pušys, giliai 
įleidusios savo šaknis į gim
tąją žemę, o viršūnės jų 
aukštai iškilusios į mėlyną
jį Lietuvos ir Bielorusijos 
dangų. Ant tų upių krantų 
stovi miestai ir kaimai, kur 
kiekvienas akmuo — tai is
torija tautos, kurios priešui 
niekuomet nepavyko ir ne
pavyks pavergti.

Lietuvai ir Bielorusijai— 
kaip prieš šimtus metų — 
pirmosioms atiteko teutonų 
ordų smūgiai. Suliepsnojo 
senoji Lietuvos sostinė — 
Vilnius, vienas gražiausių 
Pabaltijo miestų.

Čia po Vytauto Didžiojo 
vėliavomis telkėsi Lietuvos 
ir Bielorusijos kariuomenė 
kovai prieš kryžiuočius. Čia 
pirmasis spaustuvininkas 
daktaras Francišek Skory- 
nia paliko mums savo bibli
ją. Čia buvo rašomi nemir
tingi Lietuvos Statuto pus
lapiai. Čia, Gedimino kalne, 
palaidoti Kalinausko ir jo 
draugų palaikai.

Čia, reakcijos siautėjimo 
laikais, giliame pogrindyje 
buvo kalama laisvė ir ku
riamos laisvės dainos, ku
rios paskui taip pražydo 
Tarybų Lietuvoje.

Ne! Ne, to neišdegins 
karo ugnis ir • nesutryps 
kaustyti vokiškųjų barba
rų batai.

susispaudėme, lyg silkės 
bačkoje. Marytė užmigo ant 
viršilos peties, o aš akių ne
sumerkiu. Namo šeimininkė 
prisėdo prie manęs ir, lyg 
pašautas paukštis, gailiai 
cypsėjo tol, kol išpasakojo 
visas savo bėdas.

— Ar nesunku tau, duk
rele, tą šautuvą su savim 
vilkti?

— Ne, — atsakiau, aty- 
džiai pažiūrėjusi jai į akis. 
— Šautuvą aš nešiosiu tol, 
kol nė vieno fašisto neliks 
gyvo.

— Matyk, — šyptelėjo 
moteriškė, — kalbi kaip se
nas generolas. O be moti
nos vis tiek tau blogai.

Ji man atnešė stiklą pie
no, paskutinį stiklą, nutrau
kusi nuo savo kūdikio. Ji 
mane glostė, kaip savo du
krą.

Draugai miegojo, garsiai 
knarkė, o aš verkiau. Iš 
džiaugsmo, tartum mane 
glostė mano • tikra motina 
gimtajame mieste — bran
giajame Vilniuje.

Išėjome anksti rytą. Ar
ti plyšavo sviediniai. Mes 
ėjome drąsūs ir pasiryžę at
keršyti už nekaltai pralietą 
kraują, ėjome parsinešti į 
savo namus amžinosios gar
bės.

Viršila niūniavo lietuviš
ką dainą. Marytės šalmą 
tirščiau gaubė šarmas. O 
mano šautuvas blykčiojo ry
tinės saulės spinduliuos. Aš 
jaučiausi ne viena — ėjau 
su milijonais ir nešiau savo 
brangiajam Vilniui ateities 
žvaigždę — raudoną žvaigž
dę.

“Tėvynė Šaukia.”

Per apkasus ir blindažus, 
per fronto liniją mes mato
me ugnies pašvaistę. Tai de
ga prie Nemuno žemė. Mes 
girdime šūvių garsus. Tai 
kovoja lietuvių tauta.

Lietuviai! Muškit vokiš
kuosius okupantus! Keršy
kite už išvarytuosius į ne
laisvę, už mirtį ir ašaras, už 
išdegintus, tankais sutryp
tus savo tėvynės — Lietu
vos laukus! Drauge mes 
nugalėsime.

Tegu kiekviena kulka tie
siai pataiko į priešo širdį.

Netoli mūsų susitikimo 
valanda. Nebetoli valanda, 
kai motinos susitiks su sū
numis, Raudonosios Armi
jos kariai su Lietuvos parti
zanais, broliai susitiks su 
broliais.

Nebetoli tavo laisvės va
landa, Lietuva!

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. 

ISPANIJOS PILIETINIO
KARO DALYVIAI KAU

NASI SU VOKIEČIAIS
Kovoje dėl svarbios gyve

namosios vietovės ypatin
gai pasižymėjo trys kovoto
jai, dalyvavę Ispanijos pilie
tiniame kare.

Du priešo kulkosvaidžiai 
kliudė pėstininkams slinkti 
į priekį. Traukdami paskui 
save prieštankinį šautuvą 
drąsūs kovotojai, Antanas 
Tamošiūnas, Jonas Šimuko- 
nis ir Antanas Slapšys pri
šliaužė prie priešo apkasų 
ir keliais taikliais šūviais 
nutildė abu priešo kulko
svaidžius. Bet priešas dar 
tebebuvo stiprus ir akylas. 
Iš kairiojo sparno tris ko
votojus ėmė supti ištisas 
vokiečių būrys. Antanas 
Slapšys, 11937 metais daly
vavęs Internacionalinėj bri
gadoj Ispanijoj ir Aragono 
fronte buvęs sužeistas, pir
masis rado išeitį. Puolęs 
prie priešo kulkosvaidžio, 
jis jį atsuko atgal ir prie
šą priplojo prie žemės. Tuo 
pasinaudoję kiti draugai 
paleido į darbą savo prieš
tankinį šautuvą.

Pirmąjį sužeidė Antaną 
Tamošiūną. Tai Argentinos 
lietuvių veikėjas. Į Ispaniją 
jis buvo atvykęs 1937 metų 
vasarą. Kartu su geriau
siais Ispanijos liaudies sū
numis kovojo Madrido, A- 
ragono, Estremadūros ir 
Katalonijos frontuose ir 

buvo pakeltas į kapitono 
laipsnį. Prisiminęs visą sa
vo praeitį, atsiminęs fašis
tų kruvinus darbus, jis tiek 
įniršo, kad pakilęs stačias 
metė į vokiečių būrį grana
tą. Jis žuvo garbingai, ko
vodamas su fašistais vokie
čiais, ir jo mirtis atėmė 
priešui aštuonis užmuštais 
ir šešis sužeistais.

Prie prietankinio šautuvo 
liko šimukonis. Tai vyras, 
kuris taip pat buvo nuvy
kęs į Respublikoniškąją Is
paniją ir ten su ginklu ran
kose kovojo prieš fašizmą. 
Sunkiai sužeistas į petį, jis 
nepasitraukė iš kautynių 
lauko kol atvyko parama. 
Savo drąsa ir sumanumu 
jis atlaikė priešo veržimąsi 
ir padėjo atvykusiems mū
sų daliniams užimti strate
giškai svarbią aukštumą. 
Šie Ispanijos pilietinio ka- 

įro dalyviai pristatyti apdo
vanoti ordinais ir meda
liais.

šą leido 76 mm pabūklo va
das Smilga Robertas. Svie
diniai lėkė tiesiai į taiki
nius. Per trumpą laiką 
Smilga sunaikino penkis 
priešo ugnies taškus. Dabar 
Smilga vadovybės pristaty
tas apdovanoti Raudonosios 
žvaigždės ordinu.

Kuopoj labai mylėjo vi
sada ramų vadą Danušį. Ir 
kai jis pakilo visu ūgiu su 
šūkiu lūpuose: “Pirmyn, į 
vakarus!” visa kuopa, kaip 
vienas, pakilo ir su šūkiu 
išsiveržė paskui jį į priekį. 
Niekas nepriėjo taip arti 
prie N. kaimo, kaip devinto
ji kuopa ir jos didvyriška
sis vadas.

Vyr. Įeit. Meigelis rodėsi 
paprastas ir nepastebimas. 
Apie jį kalbėdavo: “civili
nis pilietis”. Bet kovoje ko
votojai ir vadai su nuosta
ba pamatė Meigelį kaip liū
tą besikaujantį vis pirmose 
eilėse Dešiniajame sparne, 
apie 250-300 m. nuo kaimo, 
nutilo kulkosvaidis. Meige
lis jau skuba tenai. Kulko
svaidžio tarnyba išvesta iš 
rikiuotės. Ilgai negalvoda
mas, Meigelis greitai šoko į 
kairįjį puolančios kuopos 
sparną, atsinešė šovinių, ir 
kulkosvaidis vėl visu spar
tumu pradėjo veikti.

Kovotojas A. Gricius pir
masis įsiveržė į priešo ap
kasus, nors neseniai slapta 
buvo išėjęs iš ligoninės, ir 
be gailesčio pradėjo naikin
ti priešą. Kovotojas Šarka, 
keršydamas vokiečiams už 
jo tėvų nužudymą, nukovė 
tris hitlerininkus. Žemgu
lys pirmasis prišliaužė prie 
priešo vielos užtvaros ir pa
guldė čia pat tris vokiečius. 
Belazaras, būdamas du kar
tu sužeistas, neišėjo iš ko
vos ir vadovavo savo dali
niui, kol šis užėmė aukštu
mą, kurią karinė vadovybė 
buvo įsakiusi užimti.

Sniegas nustojo pustęs. 
Mašinos su sviediniais at- 
pūškėjo pačiu laiku. Priešo 
ugnies taškai buvo sunai
kinti. Pėstininkai veržėsi 
pirmyn ir pirmyn. Priešo į-

REPORTAŽAS IŠ 
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Daugelis puolime dalyva
vusių draugų vadovybės 
buvo apdovanoti ordinais ir 
medaliais. Dieninaitė jau 
suspėjo pasidaryti legenda- 
rine didvyre.

Kojos tebemirko į pati
žusio sniego pusnis, avaly
nė tebebuvo permirkusi. 
Tačiau kovotojai, nepaisy
dami nieko, ėjo pirmyn ir 
pirmyn.

Ir kiekvienas žingsnis į 
priekį vis gimdė naujus did
vyrius.

' Pirmosios kulkosvaidžių 
kuopos vyr. sežantas Špicas 
kovoje už N. kaimą su kul
kosvaidžiu išlindo toli į 
priekį ir taiklia ugnimi pa
dėjo puolantiems mūsų pė
stininkams.

Ramiai ir šaltakraujiškai 
sviedinį po sviedinio į prie

tvirtinimai juodais dūmais 
kilo į dangų.

Pirmieji blindažai buvo 
užimti. Tas didžiulis, tas 
skausmingas įniršimas vedė 
kovotojus į vietą, kurią ka
rinė vadovybė buvo įsakiusi 
užimti. Įsakymas buvo į- 
vykdytas. Ir ėjo visi — ko
votojai ir vadai, ėjo visi lie
tuviai išmušti priešo iš to 
kelio, kuris eina į Lietuvą. 
Ir visų akyse buvo vaizdas: 
drąsi sanitarė Dieninaitė ir 
puikusis kovotojas Daunys. 
Tame reginyje visi matė 
ryškų pavyzdį, šviečiantį 
kelyje į laisvąją Tarybų 
Lietuva, c.

Vakaras. 19.00. Šiltai iš- 
kūrentoj patalpoj vyksta 
dalinio partijos biuro posė
dis. Darbų, tvarkoj — pri
ėmimas į partiją pasižymė
jusių kovose prieš vokiš
kuosius fašistus kovotojų ir 
vadų.

Įeina nuvargęs įdegęs 
drg. G rinkus. Jis ką tik at
vyko iš pirmųjų linijų. 
Šiandien jam sekasi. Su sa
vo padaliniu jis įvykdė gau
tąjį uždavinį ir užėmė nu
rodytąją ribą. Ir dabar 
svarstomas jo priėmimas į 
partiją. Jaunasis vadas iš 
džiaugsmo susijaudinęs.

Partbiuro s e k r e t orius 
praneša “Dabar bus svars
tomas drg. Grinkaus pareiš
kimas priimti jį į partiją.”

Drg. Grinkus paprastais 
žodžiais pasakoja savo gy
venimo istoriją. Kilęs iš 
darbininkų. Tik įvedus Lie
tuvoje Tarybų santvarką, 
jis pradėjo geriau ir lai
mingiau gyventi. Dabar jis 
junginio eilėse kaunasi dėl 
savo tėvynės išvadavimo iš 
vokiškųjų grobikų, nesigai
lėdamas nei jėgų, nei pa
čios gyvybės'. •

Drg. Grinkus baigia žo
džiais: “Vadovybės skirtus 
kovos uždavinius aš visuo
met stengiausi ko geriausia 
įvykdyti, pasižadu ir atei
tyje juos garbingai vykdy
ti.” Jis priimamas kandida
tu į VKP(b) narius.

Dar šešis pareiškimus ap
svarsto partijos biuras savo 
posėdyje. Į partiją priimti 
komjaunuolis drg. Markevi
čius — puikus minosvaidi
ninkas, drg. Ramanaus
kas. Sabakonis ir kt.

Mūsų partinė organizaci
ja gavo gerą kovingą papil
dymą. i”1”

Už puiky atsižymejimą Briansko fronte smarkiausi 
raudonarmiečiai lietuviai apdovanoti medaliais. Pa
veikslas parodo karį Joną Žukauską aplaikant medalį 
nuo majoro Juodagalvio.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
OKUPANTŲ VERGOVĖJ 

Grasina kuro nebeduoti. 
Okupantų laikraštis “Kau- 

ener Zeitung” vasario 23 
dienos numeryje grasina 
kitais metais nebeduoti ku
ro tiems Lietuvos gyvento
jams, kas neis į miškus mal
kų kirsti ir į durpynus dur
pių kasti.

Okupantai meluoja. Ir 
1941 m., ir Ii942 m. Lietu
vos gyventojai, jų tarpe 
studentai, artistai ir dau
gelis kitų Lietuvos inteli
gentų okupantų išvaryti 
kirto miškus, kasė durpes, 
tačiau kuro jie taip ir nema
tė. Mūsų pačių rankomis 
iškirstus miškus ir iškastas 
durpes vokiečiai išsigabeno 
į savo faterlandą, palikda
mi mūsų krašto žmones kę
sti šaltį. Taip bus tol, kol 
okupantai mindžios mūsų 
mę.

Visų dorų lietuvių parei
ga atsisakyti kirsti miškus 
ir kasti durpes okupantams.

Hitlerininkai Atima Lietuvių Tautai 
Teisę Mokintis

Bemaž jau dvejus metus 
naikinę Lietuvą, ardę ir 
griovę visą jos medžiaginį 
ir dvasinį gyvenimą, hitle
riniai okupantai jau galuti
nai nori išplėšti lietuvių 
tautai viena iš pagrindinių 
jos teisių — teisę mokytis, 
teisę pasiekti visus mokslo 
laipsnius, tą teisę, dėl ku
rios lietuvių tauta visada 
atkakliai kovojo ir kurią vi
su platumu ji įsigijo tarybi
nės santvarkos metais.

Hitleriniai laikraščiai su 
fašistišku akiplėšiškumu 
jau išdėsto visus savo nusi
statymus, kas būsią daroma 
su mokykla Lietuvoje ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose. 
Iš tų kultūros griovikų 
samprotayimų bei okupuo
tai Lietuvai skelbiamų pra
nešimų aiškiai matyti, kad 
Lietuvos švietimui okupan
tų galutinai užneriama kil
pa.

Hitleriniai kultūros grio
vikai atvirai pasisako, kad 
mokyklų tvarkymas Pabal
tijy j esąs galimas tiktai pa
gal Vokietijos kultūra. Ko
kia yra hitlerinės Vokieti
jos “kultūra”, visiems gerai 
žinoma. Ir okupantai atvi
rai skelbia, kad pirmiausia 
“vokiškos kultūros” vykdy
mas būsiąs nukreiptas į tai, 
“kad nuslopintų vietos gy
ventojų veržimąsi į pasisa
vinimą didesnio žinių kie
kio.” Vokiškieji tamsos ne
šėjai bijosi, kad Lietuvos 
žmonės n e į s i g y t ų mok
slo žinių. Jie su akiplė
šišku ciniškumu skelbia, 
kad “tokia padėtis, kada vi
siems pradžios mokyklos 
mokiniams, be jokios atran
kos, prieinamas aukštasis 
mokslas, negali būti nei 
tikslinga, nei teisinga —nei 
Vokietijai, nei Ostlandui, 
nei bet kuriais kitai šaliai.” 
Vadinasi, pagrindinė vokiš
kųjų okupantų mintis Lie
tuvos švietimo atžvilgiu y- 
ra ta, kad aukštasis moks
las neturi būti visiems pri
einamas ir kad iš viso jokio 
aukštojo mokslo nereikia.

Vykdydami tokį mokslo 
griovimo nuostatą, hitleri
ninkai jau pradžios mo
kykloje rengiasi daryti mo
kinių atranką, ir į vidurinę 
mokyklą bū^ią priimami tik 
tie mokiniai, “kurie pra
džios mokykloje įrodė, kad 
jie pagal savo rasinius bei

Jei mus išvarys prievarta, 
reikia visaip darbus sabo
tuoti, trukdyti mūsų krašto 
turtų naikinimą ir išvežimą 
į Vokietiją.

REMIA OKUPANTUS
Kai kurios lietuvės ūki

ninkės Plateliuose, Plungė
je, Onušiškyje, Marijampo
lėje ir kitose vietose, oku
pantų verčiamos, aktyviai 
rinko šiltus drabužius vo
kiečių kariams.

Gėda toms ūkininkėms! 
Jos padeda mūsų krašto 
pavergėjams dar labiau api
plėšti Lietuvos gyventojus 
ir remti mūsų tautos žudi
kus. Kas padeda okupan
tams, tas padeda jiems žu
dyti mūsų tautą. Visų lietu
vių ūkininkių pareiga boi
kotuoti visokias rinkliavas 
okupantų naudai, atsisakyti 
duoti jiems ne tik šiltų dra
bužių, bet ir apskritai bet 
kokius daiktus, nevykdyti 
jokių okupantų įvestų prie
volių.

kitus požymius gali būti at
renkami kaip busimieji ka
drai atsakingoms profesi
joms”. Kitaip sakant, mo
kyklas vokiškieji okupantai 
taikysią tik tiems asme
nims, iš kurių jie tikėsis 
pasidaryti parsidavusių tar
nų, tėvynės išdavikų. Visą 
gi lietuvių tautos masę o- 
kupantai nori palikti be 
mokslo, be šviesos ir pa
versti savo vergais, savo 
juodžiausio darbo darbinin
kais. » *

. Mokslo griovimo darbą ir 
atėmimą lietuvių tautai tei
sės mokytis kraugeriai oku
pantai vykdo jau dabar. 
Jau dabar jie paskelbė, kad 
universitetų mokslinis dar
bas sustabdomas. Hitleri
ninkai nori universitetų ba
zę įkinkyti į savo sukleru
sios karinės mašinos stipri
nimą.

Iš kitos pusės, jau dabar 
visų mokyklų vadovybėms į- 
sakyta, kad keturiomis sa
vaitėmis prieš mokslo metų 
pabaigą pristatytų hitleri
nei darbo įstaigai apie visus 
mokinius žinias, pagal ku
rias bus nustatoma kiek
vienam mokiniui specialy
bė. Pagal nustatytąją spe
cialybę šis mokyklinis jau
nimas turės eiti mokytis į 
žemesniųjų amatų kursus, 
ar mokyklas ir paskui turės 
vergauti vokiškiems viešpa
čiams. Gi bet koks aukštes
nis mokslas jaunajai lietu
vių kartai visiškai uždaro
mas.

Taip galutinai vokiškieji 
okupantai atima • lietuvių 
tautai kelia į šviesą, į mok
slą. Šita barbariška oku
pantų priemonė yra viena iš 
daugelio jų priemonių, ku
riomis jie nori pavergti ir 
pagaliau sunaikinti lietuvių 
tautą.

Tik hitlerininkų sutriuš
kinimas, tik atvadavimas 
Tarybų Lietuvos iš vokiš
kųjų okupantų jungo išgel
bės Lietuvą iš fašistinės 
tamsybės prarajos.

J. Žiugžda*

GIRIASI NACIAI
Berlyno radijas, be jokio 

patvirtinimo iš niekur ki
tur, pasakojo, būk nacių 
bombanešiai ir kanuolės ša
lin nuviję 5 talkininkų tran
sporto laivus ir 30 iki 40 
motorinių valčių nuo Saler
no, Italijoj. ' •
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Parašė
Leonid Andrėj ev KRIKŠČIONYS Verte

J. B a r k u s
Montello, Mass.

(Tąsa)
“Na, koks jau ten išdidumas, tėveli, 

tokiame mūs amate!”
“...pralenkiate Kristaus sprendimą ii' 

akyplėšiškai atsisakote nuo ryšių su 
šventąja Stačiatikių Bažnyčia. Mokate 
gi jūs Tikiu į Dievą Tėvą?”

“Ne.”
“Bet jūs tikite į mūsų Viešpatį Jėzų

> Kristų?”
“Kaipgi, tikiu.”
“Kiekvienas tikrai tikintis į Kristų, 

tuo pačiu įgyja krikščionies vardą...”
“Liudininke! Jūs suprantate: reikia 

tik tikėt į Kristų...” patvirtina pirminin
kas. , . . . X.

“Ne!” ryžtingai atsako Karaulova. 
“Tai kas gi iš to, kad aš tikiu, kai aš to
kia? Jeigu aš būčiau krikščione, tai aš 
tokia nebūčiau. Aš net ir poterių nekal- 

r bu.”
“Tai teisybė”, patvirtino liudininkė 

Pustoškina. “Jinai niekuomet nesimel
džia. Pas mus į namą — namas mūsų 
geras, penkiolikrublinis — šventąjį pa
veikslą buvo atvežę, tai ji tuo laiku į ki
tą namo dalį išėjo. Jau kiek mes ją ne
prikalbinėjome, nenusileido. Jau ji to
kia, atleiskite! Jai ir pačiai, pone teisė
jau, su tokiu pobūdžiu nelengva.”

“Mūsų Viešpats Jėzus Kristus,” tęsė 
kunigas, pažvelgęs į pirmininką, “atlei
do paklydėlei, kai ji gailėjosi...”

“Tai jinai gailėjosi; o aš argi gailė
jausi?”

“Bet ateis dvasinės giedros valanda ir 
jūs atgailausite.”

“Ne. Jei bent kai pasensiu, arba mir
ti pradėsiu, tuomet atgailausiu, — bet 
kas jau tada per atgaila? Nuodėmiavo, 
nuodėmiavo, o paskui ėmė ir viena minu-

ta atsigailavo. Ne jau, dalykas pabaig
tas.”
„ “Kokis jau tuomet atgailavimas!” ba
so balsu patvirtino domiai klausiusi 
Kravčenko. “Dainavo dainavo, alų gėrė, 
vyrus priimdinėjo, o čia, čiupt, ir atsi
gailavo. Kam tokia atgaila reikalinga? 
Ne jau, dalykas užbaigtas.”

Jinai pasitraukė ir riebiais, trumpais 
pirštais nuėmė nuo Karaulovos peties 
siūlagalį, o pastaroji nė nekrustelėjo.

“Jiedvi, veikiausia, gerai duetą dai
nuoja,” pamąstė gynėjas: “Šios krūtinė, 
kaip kalvio dumplės. Su jausmu dainuo
ja....Ir kaip tai aš neprisimenu, kur tas 
jų namas randasi....”

Pirmininkas sklystelėjo rankomis ir, 
vėl padaręs malonų, religingą veidą, at
leido kunigą:

“Atleiskite, tėveli!... Tokis užsispyri
mas! Atleiskite, jog patrukdžiau.”

Kunigas linktelėjo ir atsistojo savo 
vietoj, prie pastolio, o jo rankos, neva 
taisydamos ant krūtinės kryžių, biskį 
drebėjo. Publikoj šnibždėjosi, o amatnin- 
kas, kurio barzdelė tuo laiku lyg ir dar 
labiau praretėjo, tiesė savo kaklą visur, 
kur šnibždėjosi, ir laimingai šypsojosi. 
“Ot, tai užvažiavo!” garsiai šnibždėjo ji
sai, pagavęs keno nors žvilgsnį. Kaltina
masis, nepatenkintas sutrukdymu, šlykš- 
tėdamasis žiūrėjo į Karaulovą, skubiai 
sukiojo ūselius ir kažką planavo.

Teismas tarėsi.
“Na, kągi daryti? Juk gi tai idiote!” 

piktai kalbėjo pirmininkas. “Ją žmonės 
į dangaus karalystę traukia, o jinai...”

“Mano nuomone,” pratarė teismo na
rys, “reikėtų patikrinti jos protą. Vi
duramžiuose teismas smerkdavo sudegin
ti moteriškes, kurios tikrenybėje buvo 
isterikės, o ne raganos.”

(Bus daugiau)

Detroito Žinios rio virš $138. Jeigu būtume 
dėję daugiau pastangų, būtų 
dar gausiau sudaryta paramos.

LLD. 52 Kp. Reikalai.
Mes ne nejaučiame, kaip lai

kas greit prabėga, savaitė po 
savaitei, ir jau kitas mėnuo. 
Žinote, kad mes laikome organi
zacijų susirinkimus sykį į me
nesį, ir jeigu dalyvauji organi-

po biskį padirbėkime, tai bus 
geros pasekmės ir didelė nau
da dėl mūsų darbininkiškų lai
kraščių. Nelaukime, kad kas 
mus ragintų, bet tuojaus stoki
me darban'naujų narių ir nau
jų skaitytojų gauti. Jeigu pats

. 'zacijos susirinkime kiekvieną negali užrašyti dėl stokos infor- 
mėnesį, tai susirinkimai būna macijų, tai pranešk kuopos val-

knygų.

fe'.-

svarbesni ir žingeidesni. Todėl, 
draugai ir draugės, nepamirš
kite, kad sekamą sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 19 d. įvyks 
LLD 52 kp. mėnesinis susirin
kimas, 10:30 ryte, 4097 Porter 
St. Labai svarbu kiekvienam 
dalyvauti ir rūpintis visais rei
kalais. Dar yra narių, kurie ne
pasiėmė 1943 metų 
Knyga labai žingeidi.

Taipgi kviečiame kiekvieną 
narį stoti į talką ir gauti nau
jų narių į LLD 52 kp. Mes per 
praeitus metus įrašėme 31 nau
ją narį, šiemet turime dar ge- 
riaus pasistengti ir gauti nau
jų narių dvigubai. Jeigu mes 
visi gautume nors po vieną na
rį į kuopą, tai būtų labai leng
vas darbas, o turėtume milži
nišką kuopą.

Taipgi tą galėtume padaryti 
su mūsų laikraščiais, Laisvės ir 
Vilnies vajum. Gauti vienas 
naujas skaitytojas yra mažas 
darbas sykį į metus, o atliktu
me didelį darbą, jeigu visi po 
biskį dirbtume. Todėl, jau bus 
laikas ir su vajum dėl laikraš
čių pradėti judintis. Neatsidė- 
kime vien tik ant vajininkų, 
kad jie dirbtų. Kuriem tik 
svarbu progresas ir darbininkų 
judėjimas lietuvių tarpe, visi

dybai per laišką ar telefonu ir 
mes .būsime jums dėkingi už 
rodą ir gausi už tai pagarbą. 
Dar sykį primenu, kad skaitlin
gai 
kp.

dalyvaukite sekmadienį 52 
susirinkime.

J. Alvinas, 
52 .kp. fin. sekr.

Svečiai iŠ Cleevlando.
Rugsėjo 5 d. netikėtai buvo 

atvykę iš Clevelando Jonas ir 
Ona Karmuzai pasisvečiuoti 
pas savo gimines Joną ir Mar
garet Alvinus į Detroitą. Kar
muzai, yra labai artimi giminės 
M. Alvinienei. Jie čion pabuvę 
tris dienas linksmi grįžo į sa
vo buveinę. Apsilankė pas 
draugus Abraičius, jų gimines 
ir miesto žingeidžias vietas ap
žiūrėjo. Sakė, viskas labai pa
tinka Detroite. M. Alvinienė.

Mes Gausiai Parėmėme 
“Daily Workerį”

Angliškas dienraštis “Daily 
Workeris” yra nepaprastai 
svarbus dalykas ir kad mums 
reikia jis paremti, tą daugelis 
gerai žinome. Bet kartais mes 
jį pamirštame gausiai platinti 
ir patys skaityti. Detroito par 
žangesni draugai ir draugės 
šiemet nors su mažomis pastan
gomis sukėlė dėl Daily Worke-

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Piliečių Politinis Kliubas

SEKMADIENĮ, RUGS. 19 SEPT
JOHN SATULA’S ORKESTRĄ ŠOKIAMS

LIETUVIŲ PARKE
Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Piknikas prasidės 1 vai. dieną. 
Šokiai nuo 3 vai. Iki vakaro.

VALGIAI IR GĖRIMAI

Daugiausia pasidarbavo dėl to 
tikslo ir aukavo šie draugai ir 
draugės. Per Lietuvių Komu
nistų kuopą sukelta aukų 
$33.25. Per Liet. Kom. kp. pik
niką d. Smalsčių ūkėje $37.45. 
Per d. J. Butėnienę gauta aukų 
$6.00, per J. Luobikį gauta au
kų $1.25. Nuo spaudos pikniko 
skirta dėl Daily Workerio $40. 
Viso nuo Detroito lietuvių su
kelta tam reikalui $138.10.

Apart piniginės paramos 
draugai ir draugės prisidėjo 
daug su medžiagine parama. 
Draugai Jakščiai aukavo galio
ną vyno ir'maisto dalį, d. Gra
bauskai a'brūsuką dėl laimėjimo 
ir sūrį, A. Depšis $1.00 pini
gais, d. Smalsčiai davė veltui 
vietą ir daug visokio maisto. 
Rengėjai nuoširdžiai dėkuoja 
darbininkams, kurie dirbo pa
rengime.

Apart mūsų kuopos parengi
mo, mes prisidėjome su para
ma dėl Daily Workerio ir tarp- 
tautiškam parengime. Tarptau- 
tiškas parengimas įvyko rugs. 
5 d. Mes, lietuviai, nors trum
pu laiku ir su mažai pastangų 
tam piknike padarėm pelno 
$20.15. Draugė Smalstienė au
kavo didelį indą raugintų agur
kų, kiti geros valios draugai ir 
draugės aukavo ir nupirko už
kandžių per draugę P. Jakštie
nę, taipgi draugai ir draugės 
nuoširdžiai padirbėjo. Per jų 
pastangas darbas pavyko pasek
mingai. Ačiū visiems bendra
darbiams.

Dar smagu priminti, kad 
šiemet ant tarptautinio pikniko 
dalyvavo didelis skaičius lietu
vių ir daugelis gėrėjosi Wm. Z. 
Foster id prakalba, 'žmonės už
girdo daug svarbių dalykų iš jo 
prakalbos.

Kaip Pils Su Aido Choru?
Jau laikas susirūpinti mums 

detroitiečiams Aido Choro pa
mokomis. L. M. Pažangos Cho
ras jau pradėjo pamokas, bet 
kas rūpinsis Aido Choro svam
biu darbu, dar nieko negirdėt? 
Valdybos nariai randasi S. V. 
kariuomenėj, kiti su kitais dar
bais užimti, likusieji būtinai tu
ri šaukti choro susirinkimą.

Alvinas,

Mano Atsiminimai Apie 
Velionį H. Stankų

šioje lietuvių kolonijoj drau
gas Hermanas Stankus išgyve
no daug metų. Čia jis pralei
do, gal būt, geriausią savo 
amžiaus dalį. Jo šeimyniškas, 
ekonominis ir draugijinis gy
venimas buvo vienas iš pavyz
dingiausių, per tai jis turėjo 
daug pažįstamų ir draugų.

Drg. H. Stankus gimė ir au
go Lietuvoje ir tenai praleido 
savo jaunystės dienas. Paskui 
caro laikuose tapo paimtas į 
Rusijos kariuomenės tarnystę. 
Pabaigęs tarnystę sugrįžo į sa
vo tėviškę ir paskui iš ten at
vyko į Amerikos Suvienytas 
Valstijas.

Iš pradžių šioje šalyje jis 
darė sau pragyvenimą iš savo 
amato kaipo siuvėjas, paskui 
užsidėjo drabužių krautuvę ir 
pasekmingai ją palaikė per 
daugelį metų. Nors iš preky
bos nepralobo, bet darė gražų 
pragyvenimą.

Jo šeimyniškas gyvenimas 
buvo labai pavyzdingas: visą 
laiką gražiai sugyveno su savo 
moteria ir laisvoje dvasioje iš
auklėjo savo vaikus. Ne tik 
padoriai juos išaugino, bet sa
vo pastangomis leido jiems iš
eiti aukštesnius mokslus.

Draugo H. Stankaus drau
gijinis bei politinis gyvenimas 
buvo platus ir reikšmingas. 
Apsigyvenęs Montellos lietu
vių kolonijoj, tuojaus pradė
jo organizatyvį darbą. Būda
mas Liet. Soc. Sąjungos nariu, 
padėjo montelliečiams sutver
ti LSS 17-tą kuopą, kuri į 
trumpą laiką išaugo ir likosi 
skaitlinga nariais. Vėliaus, 
kuomet prasidėjo masinis or
ganizavimas Lietuvių Tautiš
ko Namo Draugovės pastaty
mui lietuviams svetainės, drg. 
H. Stankus buvo vienas iš pir
mųjų, kuris visą laiką uoliai 
darbavosi lietuvių. naudai. 
Paskui, kada pradėjo statyti 
svetainę, jis tapo išrinktas 
minėtos draugovės pirminin
ku ir pasekmingai ėjo savo 
pareigas, rūpestingai prižiūrė
damas statybos darbą.

Pradžioje 1913-tų metų H. 
Stankus su pagelba Prano Bal
sio suorganizavo “žiburėlio 
Draugiją”. Ši draugija tapo 
sutverta išimtinai del lietuvių 
vaikų su tikslu, kad duoti pro
gą čia augantiems jaunuo
liams lavintis lietuvių kalbą, 
muziką, Lietuvos istoriją ir 
abelnai lietuvių dailę.

Drg. H. Stankus nuoširdžiai 
darbavosi minėtos draugijos 
naudai, idant padidinti jos na-’ 
rių skaitlių. Į keletą metų jo 
troškimas išsipildė: “žiburė
lio Draugija” augo ir bujojo 
taip, kad viename laikotarpy
je turėjo daugiau kaip šimtą 
narių, kurie susidėjo iš ber
niukų ir mergaičių. Daug iš 
jųjų nemažai prasilavino lie-, 
tuvių kalbos ir muzikos.

Per pasidarbavimą H. Stan
kaus ir su pagelba L. Grikšto 
tapo sutverta “Vienybės Pa- 
šelpinė Draugija.” Jos nariais 
yra vyrai ir moterys.

Apart jo organizatyvio 
darbo, drg. H. Stankus prisi
dėjo prie abelno lietuvių, pro- 
gresyviško judėjimo: daug sy
kių buvo išrinktas į įžymesnes 
apskričių konferencijas, ėmė 
dalyvumą įvairiose diskusijo-

se, debatuose ir masiniuose 
susirinkimuose, pasakė nema
žai prakalbų ir skaitė keletą 
referatų. Vieną jo referatą 
gerai atsimenu, tai buvo apie 
astronomiją. Nors astronomija 
yra nelengvas siužetas, vie
nok drg. H. Stankus ją gerai 
išdėstė.

Jo prigimtasis būdas cha
rakterizavo jo asmenyje indi- 
viduališkas ypatybes: kalbė
davo išlėto, niekad nesikarš- 
čiuodamas ir visokius klausi
mus rišdavo nuosekliai. Daug 
skaitė ir daug žinojo, per tai 
malonu būdavo su juom pasi
kalbėti. Turiu tiesą pasakyti, 
jog H. Stankus buvo stiprios 
dvasios žmogus. Jis niekados 
nesitaikindavo prie kitų žmo
nių minčių ir nepataikaudavo 
savo priešams. Visuomet iš
reikšdavo be baimės savo min
tis ir savo persitikrinimus, ne
žiūrint, ar kam tas patinka, 
ar ne.

Taip, liūdna yra pasakyti, 
kad mirtis atskyrė gerą drau
gą iš mūsų tarpo, bet tie 
draugai, kurie jį gerai pažino, 
niekad jo nepamirš!

Lai mūsų draugas ramiai 
sau ilsisi!.

S. Baronas.

Montreal, Canada
Didelis Piknikas

Rugpjūčio 22 dieną įvyko 
bendras piknikas Sovietų Są
jungos pagelbai, kurį rengė lie
tuviai, rusai, Ukrainai ir kar- 
pato-rusai. žmonių buvo tarpe 
2,000 ir 3,000. Dalyvavo Sovie
tų Sąjungos atstovybės nariai 
F. Widiasov ir Zubov. Pelno 
nuo pikniko liko $3,430 Sovie
tų Sąjungos medikalei pagel
bai. Tai bus nemaža parama 
didvyriškai Sovietų Sąjungos 
liaudžiai, kuri taip energingai 
kovoja už mūsų visų reikalus.

F. Widiasov pasakė tinkamą 
kalbą, kaip Hitleris pavergęs 
visą Europą, pasikihkęs jos 
milžinišką techniką užpuolė ant 
Sovietų Sąjungos. Prieš Sovie
tų Sąjunga atsistojo klausimas: 
pasiduok nacių ^erjfijon ar ko
vok.

Suprantama, laisva liaudis 
pasirinko kovos kelią ir jau 
treti metai krušina fašistų jė
gas tuo išgelbėdama visą pa
saulį iš nacių vergijos, suteik
dama progą Amerikai ir Angli
jai pasiruošti karui.

Jo kalba buvo karštai publi
kos palydėta. Bendrai piknikas 
pavyko. Atrodo, kad permažai 
lietuvių dalyvavo. G-lys.

NUO RED. Apie trūkumus 
judėjime, tai riškite ant vietos 
organizacijose. Spaudoj tie da
lykai kitiems skaitytojams ne
interesingi ir juos aprašant ne
galima pataisyti veikimą.

Amerikos bombanešiai 
atakavo japonus Hankowe 
ir Wuchange, Chinijoj.
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I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS I
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| Telefonas: IlUmboldt 2-7964 g
I 530 Summer Avenue |

Arti Chester Avenue
| NEWARK, N. J. j
j --------------------- I

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais, g 
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Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30. dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosime

PRANEŠIMAI

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kp. moterų susirin

kimas įvyks ateinančioj nedėlioj, 
rugsėjo (Sept.) 19 dieną, 2:30 vai. 
po pietų, pas dd. Buividųs, 63 Wood
row Ave., Dorchester, Mass, šiame 
susirinkime turėsime aptarti daug 
svarbių dalykų. Vienu iš tų yra 
dienraščio Laisvės vajus, kuris pra
sidės su pirma diena spalio. Todėl 
visos drauges būtinai dalyvaukite. 
Kviečiame ir mezgėjas dalyvauti. — 
II. T. (218-219)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 19 d. rugs., 2-rą vai. po 
pietų, svetainėje 407 Lafayette St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime ir atsiveskite naujų apli
kantų. — F. rašt. A. Jocis.

(218-219)

susi- 
19 d. 
pietų,

SCRANTON, PA.
Liet. Literatūros Draugijos 

rinkimas atsibus sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.), 2-rą vai. po
pas draugus Proleikus, 407 Electric 
St. Visi nariai dalyvaukite susirinki
me ir atsiveskite naujų aplikantų. 
Turimo svarbių reikalų aptarimui, 
tad nepraleiskite šio susirinkimo. — 
Sekr. P. Šlekaitis.

K218-219)

MONTELLO, MASS.
Piknikas, rengia Lietuvių Tautiš

ko i namo knygynas, įvyks šį sekma
dienį, 19 rugs. (Sept.), pradžia 1 v. 
po pietų. Bus muzikalė programa ir 
bus įvairių valgių ir gėrimų. Pra
šome iš apylinkių ir vietinius skait
lingai susirinkti į šį pikniką ir pa
remti apšvietos ir kultūros darbą.— 
Knygyno Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Literatūros Draugijos Moterų kuo

pa rengia pikniką, įvyks šį sekma
dienį, 19 d. rugs., bus Olympia Par
ke. Pelnas nuo šio pikniko yra ski
riamas pundelių fondui, paramai 
Sovietų Sąjungoje esančių lietuvių 
vaikučių ir lietuvių karių Raudono
joje Armijoje. Šiame piknike bus 
priimamos ir įvairios dovanos, daik
tais ir pinigais. Kurie norite pa
remti savo tautos vaikučius ir ko
votojus Raudonojoje Armijoje, daly
vaukite šiame piknike. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. — Rengėjos.

(218-219)
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Atsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.00.

STENGER & STENGER, Optometrists
'• 391-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 2:30 v. 

po pietų, RAS ir IRO kuopos ruo
šia vakarienę ir prakalbas. Įvyks 
IRO 3118 Kuopos svetainėj, ' 324 
Henderson Ave., kampas Cliff St.

Kalbės S. Nikola juk temoj: Kaip 
mes galime geriausiai padėti Jung
tinėms Tautoms išlaimėt! karą. Nuo 
banketo pelnas skiriamas ŪSO pa
galbai. Visus ir visas kviečiame at
silankyti. -- T. Litvinovich.

(218-219)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 19-tą, Maple 
Parke, kaip 3 valandą po pietų. Ma
lonėkite dalyvauti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

(217-219)

PITTSBURGH, PA.
31 spalio (Oct.) įvyks svarbus pa

rengimas, kurį ruošia North Sides 
LLD 8 kp., LDS 160 kp. ir Liet. Mo
terų ApŠvietos Kliubas.

Nuo šio parengimo pelnas yra 
skiriamas pirkimui ambulanso. Tai
gi prašome Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų tą dieną nieko nerengti ir 
kviečiame dalyvauti šiame parengi
me. — Rengimo Komisija. (217-218)

BAYONNE, N. J.
Ateinantį penktadienį, tai yra, 

rugsėjo 17, 1943, bus rodomi Sovie
tų Sąjungoj gaminti judžiai, 
“Shors,” istorija apie partizanus. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 37 
centai. (Kur bus rodomi?—Adm.).

217-218)

I LIETUVIŠKAS * ?

Traktyrius j
(VALGYKLA IR ALINE)

> Rheingold Extra Dry Alus
> Didelis pasirinkimas visokių
į Vynų ir Degtines ;
> Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į
Juozas Zeidat j

> 8*vininkaa

411 Grand St Brooklyn ■

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausių 

ir -

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną eubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė 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

■

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
49G GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
t;

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 .Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

TeBfonas Poplar 4110
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Lietuviški Raudonosios 
Armijos Pulkai Sunai

kino 13,000 Vokiečiu
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

rie kovėsi linkui Oriolo, ir 
ta padėka yra įrašyta kiek
vieno kareivio asmeniniame 
rekorde. Musių eigoje mūsų 
lietuviai kariai sunaikino 13 
tūkstančių hitlerininkų.

— Ar vokiečiai atkakliai 
priešinasi?

— Labai atkakliai. Bet 
jie negali atlaikyti mūsų 
smūgip. Skaičius užmušamų 
ir sužeidžiamų vokiečių yra 
apie pusketvirto karto di
desnis, negu mūsų. Ir vo
kiečių moralas jau smunka.
Paimti nelaisvėn vokiečiai 

kareiviai sako, kad jų su
pratimu Vokietija jau pra
kišo karą. Gana daug vo
kiečių patys perėjo mūsų 
pusėn ir pasidavė. Vokie
čiai belaisviai sako, kad to
dėl jie atkakliai priešinasi, 
jog bijo, “kad SS nacių žan
darai nesušaudytų mūsų, 
jeigu mes trauktumės at
gal.” Tačiau, vis tiek jie 
traukiasi, palikdami dide
lius kiekius karinių savo 
medžiagų. Vienoj tik vietoj 
mūsų lietuvių kariuomenė 
pagrobė keturis vokiečių a- 
municijos sandėlius, kur 
buvo daugiau kaip 54 mi- 
lionai artilerijos šovinių.
Mes taipgi pagrobėme dide
lius daugius kitų dalykų, 
tame skaičiuje tankus, ka- 
nuoles, kulkasvaidžius ir 
automatinius šautuvus.

— Kaip tamstai atrodo 
gyventojų nuotaika atva
duotuose apskričiuose ?

— Jie mus pasitiko kaip 
mylimus brolius, — atsakė 
pulkininkas šurkus: — Se
nelės moterys tiesiog lai- 
minte laimino mūsų karei
vius. Vierioje vietoje mes 
suėmėme vokiečius į reples 
ir perkirtome jiems pasi
traukimo kelius. Tokiu bū
du mes išlaisvinome ir apie 
400 šeimų, kurias hitleri

ninkai ruošėsi Vokietijon 
išgabenti.

— Ar jūs permaršavote 
per Oriolą?

— Mūsų kovūnai praėjo 
pro Oriolą ir maršavo to
lyn į vakarus. Bet aš ap
lankiau jį ir mačiau, ką vo
kiečiai padarė šiam pui
kiam miestui. Beveik visi 
namai ir tiltai buvo sus
progdinti arba sudeginti. 
Bažnyčios taip pat susprog
dintos. Žvėriški vokiečių 
žiaurumai į tokį įtūžimą į- 
veda mūsų karius, kūd jie, 
nepaisydami n u o v argio, 
veržiasi pirmyn, nugalėda
mi visas kliūtis, kad tik kuo 
greičiausiai išvyt vokiškuo
sius žvėris iš Tarybų že
mės.

Pulkininkas Šurkus atsi
sveikino mane, tardamas:

— Na, tai iki pasimatymo 
Lietuvoje.

Karo lauko automobilis 
su pulkininku bėgo sau ša
lin, ir greit pranyko man iš 
akių.

SUOMIAI ĮSITIKINĘ, KAD 
NACIAI PRAKIŠO KARA
Stockholm, šved., 

15. — Pranešimai iš 
mijos - Finliandijos sako, 
kad suomiai galutinai įsiti
kinę, jog Hitleris faktinai 
jau pralaimėjo karą. Suo
mijos gyventojai ir net įvai
rūs politikai pageidaują tai
kos.

Diena pirmiau pasklido 
Žinios ar gandai, kad vokie
čiai ruošiasi atšaukt savo 
kariuomenę iš Suomijos.

rugs. 
Šuo-

Steigi.

Amerikiečiai su Mirtinu 
Didvyringumu Atmuša 

Vokiečiu Atakas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mavo amerikines pozicijas, 
bet amerikiečiai ištaškė 
įnirtusias priešų atakas ir 
atlaikė visus savo punktus.

Kitose šio nesiliaujančios 
ugnies ruožto dalyse, ta
čiau, naciams pavyko laiki
nai šiek tiek pasivaryti pir
myn.
GARSIOJI ANGŲ ARMI
JA ATMARšUOJA PA

GALBON AMERI
KIEČIAMS

Šaunioji anglų 8-ji armi
ja, komanduojama genero
lo Montgomerio, skubiai 
maršuoja rytiniais Italijos 
pajūriais iš pietų linkui 
šiaurių, kad kuo greičiau
siai pasiekt Neapolio liniją, 
pasukt į vakarus ir susi- 
jungt su amerikiečiais, taip 
sunkiai kovojančiais Saler
no srityje. Generolui Mont- 
gomeriui užėmus Cosenzą 
ir toliau bežygiuojant pir
myn, anglam teliko jau tik 
apie 100 mylių iki Salerno. 
Tada būtų atkirsta ir Hit
lerio kariuomenė, užsiliku
si į pietus nuo Salerno-Ne- 
apolio linijos.

Naciai yra susprogdinę 
visus tiltus ir prikasę minų 
po keliais ir tarpkalnėse, 
per kurias teks anglams 
traukti į Salerno sritį. Tos 
kliūtys taip trukdo Aštun
tąją armiją, kad ji tik apie 
20 mylių per dieną tegali 
pasivaryti pirmyn. Bet kuo
met po keleto dienų šie an
glai susijungs su amerikie
čiais, tai vokiečiai tikrai 
bus nušluoti Salerno srity
je ir, menama, Talkininkai 
netrukus užims Neapolio 
didmiestį su puikiu uostu.

Anglai Mini {laužimą Naciu 
Nugarkaulio Ore

London, rugs. 15. — Ang
lija šiandien minėjo trejų 
metų sukaktį nuo dienos, 
kada anglai sudavė skau
džiausią vokiečiams smūgį 
ore. 1940 m. rugsėjo 15 d. 
Anglijos lakūnai ir priešor- 
laivinės patrankos sunaiki
no 185-kis nacių lėktuvus 
iš tų, kurie bombardavo 
Londoną ir kitus anglų mie
stus.

Tuomi buvo įlaužtas nu
garkaulis vokiečių jėgom 
ore ir nušluota jų viltis su- 
bombarduot Angliją iki pa
sidavimo, kaip teigia Ang
lijos karininkai.

PASTIPRINIMAI AMER1-
KIEČIAMS SALERNOJ

Alžyras, rugs. 15. — Tal
kininkų lėktuvai ir laivai 
visomis galimybėmis gabe
na pastiprinimus amerikie
čiams Salerno mūšiuose su 
vokiečiais, kurie ten turi 
daugiau kariuomenės, negu 
amerikiečiai.

Ko Chinai Reikalauja
Washington'. — Chinijos 

užsieninis ministeris Soong 
reikalavo, kad japonai bū
tų iššluoti ne tik iš Chini
jos ir Mandžurijos, bet taip
gi iš Korėjos, ir kad For- 
mosos sala būtų sugrąžinta 
Chinijai.

Berlynas kalba apie įtū
žusius mūšius dėl Novoros- 
siisko, Vakariniame Kauka
ze.

Italai kertasi su vokie
čiai Dodekanėse salose ir 
Albanijoj.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, 16 IKI 35
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Maisto dirbtuvė. Lengvas darbas, išlėto, nuo
latinis, $16.50 pradžiai.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

SKALBYKLOS PROSŲ . 
OPERATORĖS

KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS
Kreipkitės

NEWARK ATHLETIC CLUB
16 Park Place, Newark, N. J.

(218)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS / 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

PAKUOTOJOS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

LĖKTUVŲ VALYTOJOS 
REIKALINGOS

AMERICAN AIRLINES’
FLAGSHIP FLEET

Palaikymui savo Flagships blizgančiai švariai, 
daugeliui svarbių karinių kelionių, American 
Airlines įstaigai reikia moterų tuojau bendram 

valymo patarnavimui.
Aplikantės turi būti mažiausia 21 metų am
žiaus. Skiriamos dirbti į La Guardia Field, 

48 vai. darbo savaitė.

ALGA $104 Į MĖNESĮ
Pasitarimai žemiau paduotu antrašu kas die
ną 9 A.M. iki 5 P.M. Ketvirtadieniais iki 9 
vakaro, šeštadieniais iki 12:30 P.M. Prašome 

kreiptis tik mokančias skaityti ir rašyti 
angliškai

American Airlines, Ine.
103 East 41st Street 

New York City

Asmenys iš būtinų pramonių nebus priimami 
be darbdavio paliudijimo jų atliekamumo.

(218)

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur'svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mortis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 3 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. ŠVILPA’S NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusiu niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čekį. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.
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REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—-FEMALE

Kambarių aptvar- 
kytojos

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

SVEČIŲ PRIĖMĖJOS
Jaunos moteriškės, kurios interesuojasi links

mu dalies laiko darbu.

DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 

Prielankios Aplinkybės 

Patyrimas nereikalingas

EMPLOYMENT OFFICE 8TII FLOOR

JAMES McCREERY 
5TH AVĖ. IR 34TH ST., 

New York City.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nesikreipkite be darbdavio paliudijimo savo 

atliekamumo.

(219)

MOTERIŠKĖS REIKALINGOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLATINĖS DARBININKĖS

Atsižvelgiant į ateitį pokariniu perijodu.

SAYFORD CO.
50 WASHINGTON ST., BROOKLYN.

(219)

MERGINOS!
VIRŠ 16

NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA PRADINĖMS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th ST., BROOKLYN.

(224)

MERGINOS—
SODŲ APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

INDŲ MAZGOTOJOS
DIENINIS AR VAKARINIS DARBAS

APVALYTOJAI (VYRAI)
DIENINIAI IR VAKARINIAI DARBAI

GERA ALGA
DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 

LINKSMOS APLINKYBĖS

PENNSYLVANIA DRUG CO.
140 WEST 33RD ST., N. Y.

(220)

MERGINOS i
Lengvas krovimo darbas ir drabužių sužen- 
klinimas. Pradžiai alga $20 už 40 valandų 

pridedant laikų ir pusę už viršlaikius.

LERNER SHOPS
354 1TH AVE., N. Y. C., 8T1I FLOOR

(224)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

AUTO - VEŽIMŲ 
APTARNAUTOJAI
VYRAI IR MERGINOS

DARBAS SU ATEIČIA

STOCK CLERKS 
MECHANIKAI

UŽSAKYMŲ-IŠVEŽIOTOJAI
PILIETYBES NEREIKALAUJAMA
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠAUS 

40 VALANDŲ
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nepriimami be darbdavio paliudijimo jų 
atliekamumo.
KLAUSKITE:

W. C. WATSON
1102 ATLANTIC AVĖ.

ARTI FRANKLIN AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

TELEI’HONAS MAIN 2-7704
(223)

VYRAI - MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI 

PAGELBININKAI 
ELEKTROS DARBININKAI 
FABRIKO DARBININKAI

PLIENINIŲ STATINIŲ 
PRAMONĖ

AUKŠTOS ALGOS
48 valandos, 5 dięnų savaitė. Asmenys iš 
karinių darbų nepriimami be darbdavio pa
liudijimo jų atliekamumo.

Kreipkitės į Employment Ofisą.
9 A. M. Iki 4 P. M.

INLAND STEEL
CONTAINER CO.

353 Danforth Av., Jersey City
(219)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas; geros darbo sąlygos. Pa
tyrimas ir pilietybe nereikalingi. Kreipkitės 

į Building Superintendent.
SLOANE HOUSE, Y. M. C. A.

353 W. 33rd St;
(220)

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Gaudami pėdę neužmirškite i> 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir Štampas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
40-50 METŲ AMŽIAUS

Naudingi sukrovimų ir išsiuntimų kambaryj. 
40 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius
, Kreipkitės Mr. McGuirl

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L. I. C.

(220)

STOGDENGIAI '
ŠENGELIUOTOJAI

Aukščiausios galimai algos mokama. Visi dar
bai randasi Queens County.

Kreipkitės visit savaitę
AMERICAN PROJECTS CORP.

109-01 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, Long Island

(220)

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI 

PECKURIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

GAMYBOS 
DARBININKAI
CHEMIKALŲ IŠDIRBYSTEI

NEW JERSEY
t

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

GERA ALGA
MOKINANTIS

PUIKIAUSIOS SĄLYGOS
AUTOMATIŠKI PAKĖLIMAI

DIRBAMA MAŽIAUSIA
48 VALANDOS Į SAVAITĘ

Greitas, Pigus 
Bušu Patarnavimas
Tiesiai į Fabriką

AMERICAN
CYANAMID CO.
159 GREENWICH ST.
Tarpe Cortlandt ir Liberty Sts.

NEW YORK CITY
ATDARA NUO PIRMADIENIO 

ĮIMANT PENKTADIENI 
9 A. M. IKI 7 P. M.

Žmonės, dabar dirbanti karinius darbus, ne
turėtų kreiptis be darbdavio paliudijimo apie 

savo atliekamumą.
(220)

MAŠINISTAI
DRAFTSMEN

ELEKTRINIAI, MECHANINIAI

PASISIUNTIMU1 BERNIUKAI
REIKALAUJA MIDTOWN 

ELECTRONIC MANUFACTURER 
AMERIKOS PILIEČIAI

SU DRAFTO PRATĘSIMU 
KREIPKITĖS

Richardson-Allen Corp.
15 WEST 20TH STREET

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(218)

BUtiH.WAftBMiMlnAuk

EI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS NUOLATINIS DARBAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

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

JERSEY CITY, N. J

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

Q

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Mokytis nuolatiniam

MOULD CASTING
Sunkus darbas, turi būt stiprūs

70c | VALANDĄ PRADŽIAI
7 DIENŲ SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
DVIGUBA ALGA UŽ SEKMADIENĮ 

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimam be darbdavio paliūdijimo 

atliekamumo.

SUPERIOR
189 BANKER ST, 

Greenpoint, Brooklyn.

jų

(224)

VYRAI-BERNIUKAI
PRIĖMIMUI—IŠSIUNTIMUI 

P AKUOTOJAI—APVALYTOJAI
KROVINIŲ DARBAS
LERNER SHOPS

354 4th Ave, N.Y. City, 8th floor
(224)

BERNIUKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

ALGA $23 Į SAVAITĘ 

SELECT FOOD MARKETS 
641 MADISON AVE. 
NEW YORK CITY

(224)

BERNIUKAI—BERNIUKAI 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

NUOLATINIS
$18.50 PRADŽIAI.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

GELEŽINKELIO
VAGONŲ KROVĖJAI Prie

■hVYRAI AMŽIAUS 17 IKI 55
BŪTINAS DARBAS

(218)

MALIAVOTOJAI

AVĖ

(223)

(219)

BERNIUKAI IR SENYVI VYRAI

(219)

(218)

VYRAI PRIE KROVINIŲ

BLOOMINGDALE’S

ST.,

darbuose

(220)

(218)

8 VAL. DIENA, 68c PER VALANDĄ 
UŽ VIRŠLAIKIUS $1.02 Į VALANDĄ

Mes turime štabo vietų 
nuo drafto atidėtiem vyram

Laivėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Pasitarimui valandos — rytais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT OFISE

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ

LEXINGTON AVE., IR 60th 
Now York City

Tie, kurie dabar esate būtinuose 
nesikreipkite.

ROPE SCAFFOLD MEN 
Nuolatinis darbas su viršlaikiais.

Tiktai patyrę vyrai 
$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 

Pageidaujama Piliečių

Sugabus vyras, naudojantis įrankius, stiprus, 
su patyrimu kūrenti steam boiler. (Tik žie
mų) ir galėtų būt naudingas bendrai prie 
dirbtuvės. Ištisų metų nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Alga $120 į mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A.RJ, darbo dienom. Gend Realty Corp., 
750 Grand St., Brooklyn. Paimkite 14th St., 

Canaraie liniją iki Grand St. stoties, 
(224)

Unijinės algos, nuolatinis darbas. Patyrę vy
rai

UNITED CIGAR--WHELAN STORES CORP.
EMPLOYMENT OFFICE, 1st FLOOR. 

Corner 39th St., & 1st Ave.
Brooklyn, N. Y.

ATSINEŠKITE SOCIAL SECURITY KORTĄ 
IR ĮRODYMĄ GIMIMO DIENOS

Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veiks
mų nesikreipkite be darbdavio paliudijimo 

jūsų atliekamumo.

KREIPKITĖS Į:
FREIGHT AGENT, L. I. IL IL 

21ST ST. IR JACKSON
• SKERSAI NUO POST OFFICE

LONG ISLAND CITY,
8 A.M. IKI 2 P.M.

BURNS
1025 48th Ave, Long Island City

Vernon Ave. Station, Interboro Subway.
(219)

COCOLINE PRODUCTS, INC.
40-20 22nd St, Long Island City.

(218)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
PAGELBININKAI 

P AKUOTOJAI 
Bendras fabriko darbas 

Būtinoj Pramonėj 
ATLANTIC GUMMED PAPER CORP.

1 Main St, Brooklyn, 7th floor
(220)

gali uždirbti

$60 IKI $70 Į SAVAITĘ 
su viršlaikiais. Kreipkitės:

TEDDY’S
155 South Street, 

.. New York City

krovimo darbo dideliame sandėlyje. 
Patraukianti alga.
5 dienų savaitė.

Apmokamos vakacijos, pastovus darbas.

Patyrimas nereikalingas, darbas chocolate 
dirbtuvėje. Nuolatinis darbas. Pasirinkimas 

pakilimui. Šaukite

PAKUOTOJAI IR BERNIUKAI 
Pagelbėjimui išsiuntimų departmente. Gera 

alga ,pradžiai. 5 dięnų savaitė. 
BROOKLYN ART PUBLISHING CO.

43 W. 23r^ St,'N. Y. City.
(218)

v

$

REIKIA VYRŲ
IŠSIUNTIMŲ ROMUI

ALLYN & BACON
Publishers

11 EAST 36TH ST.
7th Floor

MAŠINISTAI (2)
OPERAVIMUI LATHE WITH 20” SWING 

BOTINA PRAMONĖ 
GERA PROGA 

PASTOVUS DARBAS 
Kręipkitės dienom 9 A.M. 

(išskirant šeštad. ir sekmad. 
SURFACE TRANSPORTATION CORP. 

129TH ST, & 3RD AVE, MANHATTAN.

Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų nebus 
priimami be darbdavio paliūdijimo apie jų 

atliekamumą.

AUTO MECHANIKAI
• TURI BŪTI PATYRĘ ANT

DIESEL ENGINES
Ir Turi Mokėti Naudoti Micrometer 

Kreipkitės dienomis 9 A.M. 
(išskiriant šešt. ir sekm.) 

SURFACE TRANSPORTATION CORP.
129TH ST., & 3RD AVE, MANHATTAN.

Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų nebus 
priimami be darbdavio paliudijimo apie jų 

atliekamumą.

Penfcttf Py»l«j»hį
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(221)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I
I

El
«-Ji

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

(X)

(X)

(218)

hi

I
R

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE, IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

FABRIKO PAGELBININKAI >

STIPRŪS
55 CENTAI Į VALANDĄ 

PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS
VINCENT J. SPELMAN & CO 
3rd AVE., & PACIFIC ST 

BROOKLYN
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nepriimtini be darbdavio paliūdijimo .dėl 
atliekamumo.

BERNIUKAI
17 IR VIRŠAUS

ŽUVŲ VALYTOJAI 
ir KAROTOJAI
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Ketvirtadienis, Rūgs. 16, 1948
r

I NewYorto^zZz8i8fe2ini(H
Įspūdingos Prakalbos, Skam
bios Dainos ir Įdomūs Judžiai 
Mūs Laukia 16-tos Vakarą
Paskutiniu kartu primena-! kalus ir vadas William Z. Fos- 

me brooklyniečiams ir apylin-į ter, Amerikos Komunistų Par- 
kės lietuviams, jog tas didysis 
williamsburgiečių masinis mi
tingas su veteranų kovotojų 
prakalbomis, Aido Choro dai
nomis ir vertingomis filmomis

' tijos nacionalis pirmininkas. 
Kadangi komunistų įspėjimai 
ir perspėjimai apie fašizmą, šį 
karą ir visus svarbius pasauli
nius ir mūsų krašto klausimus 

įvyks jau šio ketvirtadienio va- ! visuomet pasitvirtino gyveni- 
karą, rugsėjo 16-tą, didžiąją-1 me, tad visiems svarbu išgirs

ti, kokios prieš mus ateina di
džios problemos ir kaip jas su
tikti.

me Grand Paradise Ballroom, 
kampas Grand ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne.

Pradžia 8:30 v. v. Įžanga 
25c. Iš anksto tikietai gauna
mi pas lietuvius komunistus. 
Vien savo vakare pereitą šeš
tadienį jie išpardavė kelis de- 
sėtkus tikietų.

Prakalbas sakys ilgametis 
kovotojas už darbininkų rei-

Taipgi kalbės mūsų miesto 
—Brooklyn© — atstovas New 
Yorko miesto taryboje Peter 
V. Cacchione.

Iki pasimatymo masiniame 
mitinge, Grand Paradise salėj !

Kom.

t '■
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Elektristy Konvencija 
Pasisakė už Ketvirta 

Terminą

Jaunimas Parodys Dar 
Nematytą Naujovę 

Parengime

Lietuviai Gausiai Parėmė Ką 
ro Pastangoms Uoliai Tarnau 

j antį Anglišką Dienraštį

Devintoji konvencija United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Unijos, CIO, posė
džiaujanti viešbutyje New 
Yorker, New Yorke, pereitą 
antradienį pareiškė, jog pre
zidentas Rooseveltas yra “žy
miausia figūra,“ aplink ku
rią Amerikos žmonės gali su
siburti karui už besąlyginį 
Ašies pasidavimą.

Konvencija priėmė rezoliu
ciją, kuria pasisakoma už ket
virtą terminą prezidentui Roo- 
seveltui. ši yra pirma iš di
džiųjų unijų, oficialiai pasisa
kiusių tuo klausimu. Rezoliu
cija, beje, priimta atsistojimu 
ir ilga stovinčių ovacija .

Vienintelis balsas prieš, bu
vo balsas vado trockistų gru
pės, Max Mont iš Ford Instru
ment Co., Long Island City.

Priimta daug kitų rezoliuci
jų karo laimėjimo, demokrati
jos išlaikymo ir praplėtimo na
mie ir kitais klausimais, 
čiančiais unijistų ir viso 
to

Už dviejų savaičių, tai yra 
spalio 2-rą, šeštadienio vaka
re, įvyks puikus vakarėlis Lais
vės svetainėje.

Tas parengimas yra ruošia
mas LDS 200 (Builders) jau
nuolių kuopos, pagerbti mūsų 
kuopos karių tėvelius, ir tuom 
pačiu sykiu sukelti kiek nors 
finansų pasiuntimui tiem kuo
pos nariams dovanų-cigaretų.

Iš mūsų kuopos dabar yra 
išėję arti dvidešimts jaunų vy
rų, kurie tarnauja laivyne, ar
mijoj, ir marinuose.

šiame parengime bus pada
ryta didelė “bulletin board,“ 
ant kurios bus paveikslai visų Veličkai

Lietuvių komunistų grupės 
pasidarbavimu pereito šeštadie
nio vakarą, Laisvės salėj, buvo 
sušaukta draugiško pobūdžio 
sueiga-puota, kurioje greta pa- 
sivaišinimo ir šokių buvo tarta 
žodis kitas apie bėgamus svar
bius reikalus ir tie žodžiai Gluo
sniai paremti darbu.

Svarbiausiu nuoveikiu buvo 
parama angliškam darbininkų 
dienraščiui Daily Worker.” Pa
kviestas pasakyti, ką jis mano 
apie Daily Worker, R. Mizara 
pareiškė, kad be to, jog Daily 
Workeris visuomet buvo, yra ir 
bus vyriausiu Amerikos liau
dies reikalų gynėju, jis šian
dien yra nepavaduojamu mobi- 
lizatoriumi Amerikos žmonių 
už greitą ir visuotiną pergalę 
ant fašizmo, efektingai ir drą
siai veda, kovą prieš tos perga
lės priešus svetur ir namie. Tai 
nelengva užduotis, reikalau
janti didelių lėšų, prie kurių 
visi pritariantieji kovai prieš 
fašizmą prašomi prisidėti.

Vakaro rengėjams paskelbus 
rinkliavą, Daily Workerio pa
ramai aukojo:

L. Grikštas $10.
A. O. Walmusai ir J. Ažius 

po $6.
Po $5: V. H. Zablackai, J. 

A. Zablackai, P. A. Pakalniš
kiai, A. Dagis, M. O. Dobiniai, 
A. Matuliai, A. Skirmontai, M. 
Misevičienė, P. Kapickas, F. S. 
Vaitkai, J. K. Rušinskai, V.* 
Bovinas, K. Mockus, V. Keršu- 
lis, A. Giedra iš White Plains,' 
V. Rudaitis, S. Sasna.

Po $3: G. Waresonas,' A. D.
, K. I. Levanai, M.

Karpavičienė. J. Gudeliauskas 
50c. S. Zajankauskas 25c.

Tam pačiam tikslui pirmiau 
pasidarbavo ir pridavė pinigų 
sekami draugai: D. M. šoloms- 
kas $38.25, J. Weiss $25, J. 
Gasiūnas $22.30, A. Bimba $10, 
V. Tauras $10, V. Rudaitis $10, 
J. Dainius $10, R. ir E. Miza- 
rai $11, A. Balčiūnas $10, M. 
Stakov $7, P. šolomskas $6.50, 
Cl. Bready $6, S. Sasna $5.30, 
G. Kuraitis $5, J. Kovas $5, G. 
Wareson $5, L. Kavaliauskaitė 
$4, K. Thomas $3, Elsie Gasiū
nas $2, Nik. ir Frances Pakal
niškiai $4, Anne Vagnis $2, J. 
Barkus $2, M. Bederman $1.70, 
J. Stirbis $1, J. Steponaitis $1, 
J. Stanaitis 50c.

Viso lietuviai yra sukėlę šia
me vajuje virš $350.

Visiems aukojusiems per mi
nėtus čia darbuotojus, taipgi 
aukojusiems ir dalyviams pra
mogoje pereitą šeštadienį lie
tuviai komunistai yra nuošir
džiai dėkingi už taip draugišką 
talką svarbiame darbe. L.K.N.

Trečios Karo Paskolos ve
dėjai New Yorke sako, kad 
miestas prašoksiąs savo kvotą, 
kuri yra virš keturi bilionai 
dolerių.

Išleidžiame Kariškoji 
Tarnybon Dar Vieną 

Jaunuolį
Edwardas židžiūnas, sūnus 

Onos ir Rojaus židžiūnų, rug
sėjo 16-tą išeina tarnybon 
Jungtinių Valstijų laivyne. Pas 
tėvus likosi jaunametė dukre
lė Ruth.

Tarnybon Edwardas įstojo 
liuosnoriu, nelaukęs savo ei
lės, kuri dar buvo tolokai, ka
dangi jis dar 17 metų amžiaus. 
Faktinai, jo širdis jau seniai 
buvo laivyne, nors dėl savo 
amžiaus ir liekno subudavoji- 
mo buvo priverstas laukti. Be
laukdamas tos progos, dirbo 
dienraščio Laisvės spaustuvėj, 
vikriai šokinėdamas aplink 
stalus prie laikraščio sudėjimo 
į puslapius ir kitų technikos 
darbų, kurių daugelį buvo pra
mokęs tuo palyginamai trum
pu laiku ir nuoširdžiai, gabiai 
dirbo.

Edwardas atėjo Laisvėn 
prieš metus laiko mokytis sa
vo tėvo amato ir užvaduoti 
tuomet mūs išleidžiamą ka
riuomenėn Povilą Ventą. Jau 
tada Edwardas aimanuodavo, 
kad jis negalįš išeiti kariškon 
tarnybon. Nežinia, kiek kartų 
jis per savaitę sverdavosi pa
žiūrėti, ar daug paaugęs ir 
kaip dažnai rokuodavo kalen
dorių dienomis, tačiau žinia, 
kad labai laukė ir iš neseniai 
turėtos atostogos sugrįžo links
mas, kad jį jau priėmę tarny
bon.

Tai dienraštis Laisvė išleido 
jau penkis jam dirbusius, o 
skaitant su LDS Centro rašti
nės išleistais — aštuonius iš 
savo nedidelės pastogės. Pasi-

liko didelis nedateklius, kuris 
prisieina atpildyti likusių di
desniu, ilgesniu darbu, nes pa
tyrusių pavaduotojų lietuvių 
laikraščiui visuomet nelengva 
gauti, juo labiau dabar. Ed- 
wardo pasitraukimo pasekmė
je, supliekęs editorialą, redak
torius Rojus Mizara pasiraito
jo rankoves, užsidėjo žiurstą 
ir stojo šapoje prie stalų pa
gelbėti Senkevičiui sudaryti 
laikraščio puslapius.

Edward as yra gimęs Brook- 
lyne, bet augęs Bostone ir tik 
prieš metus su tėvais vėl apsi
gyvenęs Brooklyne, tad Bosto
ną tebelaikė savo namų mies
tu. Tenai jis yra dainavęs 
prof. Kubiliaus chore ir daly
vavęs grupėse ir solistu radio 
programose (sopranu). Turi 
pamėgimo skambinti balalai
ka ir mandolina, čionai, kaipo 
turįs mažai pažinčių, aktyviai 
į jaunimo judėjimą nebuvo įsi
traukęs, bet juomi ir visu lie
tuviškuoju judėjimu domėjosi. 
Vargiai įvyko tokia lietuvių 
pramoga, kurios Edis nebūtų 
atlankęs. Priklausė prie Lie-

' ■ ■:.u ■ , . -.t. „ '3>l'Wiil,i| U.'J 

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 200-nės kuopos BuiLDerS. 
Tai kuopa, kuri bene dau
giausia iš visų šioj apylinkėj 
davusi karui. Iš didelio būrio 
mišraus jaunimo likosi veik tik 
vienos, merginos ir grupė jau
nų, su mažais kūdikiais mote
rų, vaikinai-vyrai išėjo tarnau
ti mūsų kraštui.

Militariškas mokslas Edwar- 
dui nebus visai naujas, jis jo 
mokinęsis per trejus metus vi
durinėje mokykloj, Bostone, 
buvęs mokinių militariškos 
grupės viršyla-leitenantu.

Kadangi Edis po pašaukimo 
turėjo greit mus apleisti, tad 
nei tradicinės laisviečiams iš
leisti sueigėlės nebuvo kada 
sukviesti, tik pačios įstaigos 
darbininkai jaunam draugui 
įteikėm nedidelę piniginę do
vaną, kad jam nereikėtų visiš
kai atsisveikinti su dūmu iki 
gaus algą nuo mūs Dėdės Ša
mo.

Linkime Edwardui sėkmin
gos tarnybos ir laimingai, svei
kam sugrįžti pas namiškius ir 
mus visus.

gerovę.

Tarp Lietuvių

lie- 
kraš-

Jonas Simonavičius, sūnus 
Mateušo ir Emilijos Simonavi- 
čių, žinomų biznierių, parvy
ko keliom dienom atostogų iš 
kariškos tarnybos Mississippi 
valstijoj.

mūsų narių uniformose, ir ap
rašymai apie juos, tai yra, 
kiek galima ir leistina, kokį 
darbą jie dabar dirba laimė
jime šio baisaus karo. Bus pa
žymėta jų atsiekimai ir atsižy- 
mėjimai. Mūsų nariai pavyz
dingai pasirodo visur. Bus įdo
mu visiems pamatyti šį gražų 
dalyką.

Užkandžių bus užtektinai, 
taipgi muzika šokiams.

Programa bus, bet apie ją 
vėliau pranešime.

Įžanga tik 35c iš anksto ir 
50c prie durų.

Nedarykite, draugai, jokių 
kitų planų tam vakarui. Atei
kite pas mus! M. S.

p.

J. Vinikaitis, R.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Pur7II <^i STANLEY Misiūnas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų. Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

F. W. Shalins
(Sbalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

»
B

*j 1

Vincas Kazakevičius, Jurgio 
ir Onos Kazakevičių sūnus, ne
seniai perkeltas į Tennessee 
valstiją, o Jurgis dar vis bū
na Arizonoj.

Gavęs trumpą atostogą, ku
ria nebūtų galėjęs pasiekti 
namų, Jurgis Kazakevičius 
patraukė pas Los Angeles lie
tuvius ir ten su jais 
praleidęs atostogą. 
žada padaryti ir su 
jeigu pavyks gauti.

smagiai 
Tą patį 
sekama, 

Ž. R.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PORTERIS 

(Namo Apvalytojas)
Woodhaven apartamentiniam na

mui. Gera alga ir patogios darbo są
lygos. Telefonuokite VI. 7-8493.

(218-223)

f

PRANEŠIMAS
MOTERŲ ATYDAI

Brooklyn© Moterų ApŠvietos Kliu- 
bo susirinkimas nukeliamas iš 16- 
tos i 23-Čią rugsėjo, nes daugelis 
moterų pareiškė pageidavimą išgir
sti žymių darbininkų vadų prakal
bas 16-tos vakarą, Grand Paradise 
salėj. — Kliubo Valdyba.

(217-218)

Labai Svarbus Posėdis 
Įvyks šį Šeštadienį

šeštadienį, rugsėjo 18 d., 7 
vai. vakare, Laisvės Svetainėj, 
419 Lorimer St., atsibus labai 
svarbus bendras posėdis Lite
ratūros Draugijos Centro Ko
miteto, Liet. Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdybos, 
Lietuvių Meno Sąjungos, Lie
tuvių Komiteto Pagalbai So
vietų Sąjungos ir Pundelių 
Komiteto narių. Taipgi ir vi
sų šios apylinkės veikėjų. ’

Šiame posėdyje bus svarsto
mas klausimas Visuotino Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimo. 
Mes žinome, kad klerikalai ir 
socialistai laikė konferenciją 
Pittsburghe, bet tai 
tikslas tik pakenkti 
lietuvių vieningiems 
bams ir pakenkti 
liaudies reikalams.
lietuviai turi sušaukti savo su
važiavimą, kuris tikrai imsis 
naudingų darbų, kaip Ameri
kos karo laimėjimui, taip ir 
Lietuvos žmonių pagalbai. Vi
si ir visos kviečiami.

L. Reporteris.

Kraujalis.
Po $2: F. O. Reinhardtai, 

J. R. Kasmočiai, A. Balčiūnas, 
Vaznis, V. O. Čepuliai, P. 
Bukniaų Ch. Degutis, P. K., 
Gužas, J. Baležentis, P. O. 

Cibulskiai. Po $1.50: J. Valai
tis, Mr. ir Mrs. Prankaičiai.

Po $1: A. Kalakauskienė, V. 
Sinkevičius,
židžiūnas, J. Byron, N. Nagu- 
levičiūtė, V. Venckūnaitė, L. 
Ja.kštis, F. Dūlis, K. Balčiūnas, 
O. Balčiūnienė, J. Jordan, V. 
Bunkus, V. Tauras, A. Murei- 
ka, R. Mizara, A. Sinuša, P. 
Grabauskas, F. Krunglis, V. 
Guoga, J. O. Kazakevičiai, Dul
kė, P. Baranauskas, J. Marčiu- 
kienė, M. Banaitienė, O. Papie- 
nė, Tamošiūnienė, M. Kulikie- 
nė, K. Joneliūnas, Briedienė, M. 
Repinskienė, Bacevičius, K.

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

f
i

buvo jų 
Amerikos 
karo dar-

Lietuvos 
Amerikos

LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Į , Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
Ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 

pavyktu. (x)

Pirmomis dviem dienomis 
Trečios Karo Paskolos vajaus 
newyorkiečiai išpirkę $77,- 
784,820 vertės karo bonų.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks-

t. lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

P pogi atmaliavoju 
* įvairiom spalvom

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

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

Yį—---------------------------------------------------------------------------------------

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

DABAR RODOMAS
NAUJAS ... SUJAUDINĄS ... 

NUSTEBINĄS!
Galingiausias iš visų judis
* ženklas.

1500 MIUONŲ
Laisvų VyTų ir Moterų Visaine 

Pasaulyje. Dėl šio Vieno
Įvykio

LIETUVA
VĖL BUS LAISVA!

Vokiečių Armijos supliekimas 
STALINGRADE.—

Matyk judžių žaibą

“The City That
Stopped Hitler-Heroic 
Stalingrad”
“Miestas, Kuris Sulaikė

Hitlerį—Heroiškas
. Stalingradas”

Būtinai pamatyk "KATUSHA"— 
naujausią slaptąjį Sovietų ginklą, 
kuris žudo nacius, kaip kirmėles. 
Dar niekada savo gyvenime Jūs 
nematėte tokio galingo judžio.

Victoria Theatre
BROADWAY IR 46 TH STREET 

NEW YORKE

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-0612
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

Iniclalinis žiedas,. 
$15.00 ir aukščiau.

Sial

Liūdėsto valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, 

kad visados

o

o

NOTARY 
PUBLIC

O

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas
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3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvlais 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS




