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Naciai Degina Kai-Raudonoji Armija Veja Nacius iš Taman

kultūrin

LITVA - LIETUVA

paskyrimas

tie patys 
“pamink-

Likučiai Nacių Sugrūsti į 
Taman Pussalio Kamputį,

Vairuojamoji Nacių 
Sausumos Torpeda

Didžiausi Vagys Žmonių 
Gyvulių -- Hitlerininkai

Daugėja sabotažo veiks
mai prieš nacius Rumuni

Vokiečiai Nužudė 
40,000 Rusų, Su

versdami Kasyklon

Hitlerininkai Sušaudė 
Dar 50 Prancūzų

Amerikos Bomberiai 
Pleškino Frankfurtą, 
Nacių Ginklų Centrą

žemės colio, 
savo apsigy-

Bet pirmyn 
Raudonosios

Jugoslavų p a r t i z anai 
smarkiai kaujasi su naciais, 
bet pripažįsta, kad priešai 
atėmė Susak miestą.

Meluoja ir Patys Provoka 
toriškai “Užginčija”

Rumunijoj gyventojai su
degino Mocior-Nitza odų 
fabriką ir Schmidt chemi
kalų fabriką. Tiedu fabri
kai vokiečiam dirbo.

ANGLIJOS ARKIVYSKUPAS VĖL PABRĖŽIA 
VISIŠKĄ RELIGIJOS LAISVĘ SOVIETUOSE

Talkininkai per 4 dienas 
iš oro bombardavo Vokieti
ją 7 kartus.

ATIMTAS TEISMAS APSILEIDĖLIŲ 
PEARL HARBOR KOMANDIER1Ų

Jungtinių Valstijų 
Armija Vis Pirmyn 

Linkui Romos

Dar Bent Du Lietuviai 
Nukentėję Kare

nepalikdami nei jų kūdikių. 
Sovietinė vyriausybė atkasė 
dvi didžiules duobes, kur 
suversta sušaudytųjų lavo
nai.

bent tris;- kalinius priešų 
traukinius.

Sovietinės jėgos per die
ną sudaužė 155 nacių tan
kus ir nušovė 42 jų lėktu
vus įvairiose fronto daly-

ūsų Ambasado

Washington
Valstijų karo ir laivyno de
partmental atidėjo karinį

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Buvusios Kubanėje galin
gos vokiečių armijos liku
čiai tapo suvaryti į siaurą 
šio pussalio kamputį ir, ma
tyt, stengiasi pabėgti į di
delį Krimo pussalį per Her
co vandens rankovę, turin
čią apie penkias mylias plo
čio.

Sovietų lakūnai skandina 
nacių valtis, kuriomis vo
kiečiai stengiasi ištrūkti iš 
Taman sklypo į Krimą, ir

Sovietai Artinasi prie G 
melio-Mogilevo Plento

Nacių Paryžiaus radijas 
pranešė, kad jie sušaudė 
dar 50 francūzų, girdi, už 
tai, kad francūzai tebežudo 
ir terorizuoja vokiečius 
Franci joj.

Šiaur. Afrika, spal. 4. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė atėmė iš vokiečių Be
nevento, 35 mylios į šiaurių 
rytus nuo Neapolio, ir dar 
užėmė Motta ir Monte Mi- 
letto miestus toje srityje, o 
vakariniais pajūriais nuvijo 
nacius jau apie 30 mylių į 
šiaurius nuo Neapolio. Hit
lerininkai atkakliai prieši
nasi, bet amerikiečiai stu
mia juos vis tolyn atgal lin
kui Romos.

Anglai-amerikiečiai tuo 
tarpu paėmė Frigento į ry
tus nuo Neapolio.

Amerikos kariuomenė nuo 
Benevento prasiveržė per 
Calore upę.

Anglų laivynas iškėlė di
delį skaičių savo kariuome
nės į Tremolį, Adriatiko 
Jūros uostą, užnugarėn vo
kiečių linijos-, apie 50 mylių 
į šiaurius nuo pirmiau už
imtos Foggios. Čia anglai 
muša nacius šonan apie 115 
mylių į pietų rytus nuo Rd* 
mos.

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė W. Averell Harrimaną 
ambasadoriumi Tarybų Sąjun
gom Jis užims nesenai grįžu
sioj© iš ten ambasadoriaus 
Standley’o vietą.

Spauda skelbia, jog nauja
sis ambasadorius yra didelis 
realistas, tat mokės gražiai ap
ginti mūsų krašto interesus ir 
draugiškai sugyventi su SSSR 
vyriausybe.

London. — Vokietijos ko
manda per radiją pranešė, 
kad naciai apleido Taman 
miestą, to paties vardo pus- 
salyje, tik už penkių mylių 
nuo Kerčo sąsiaurio kran
tų, tarp Juodosios ir Azovo

Washington. — Paskelb
ta vardai dar 608 ameri
kiečių, užmuštų įvairiuose 
frontuose. Tarp jų yra Ed. 
H. Kilkus, kurio motina T. 
Kilkienė gyvena Bayonne, 
N. J.

Itališkame Amerikos 
fronte sužeistas Walteris 
Giedris, kurio motina Julia 
Giedrienė gyvena West-

Kimmelį ir generolą W. C. 
Shortą, kurie buvo Perlų 
Uosto komandieriai tuo lai
ku, kai Japonijos lėktuvai 
iš pasalų užpuolė ten Ame
rikos laivus ir kitus įrengi
mus. Bet kai ateis tinka
mesnis laikas, tiedu ex- 
komandieriai bus teisiami 
už apsileidimą savo parei
gose, už nepasiruošimą at
remt užpuolimą ' iš japonų 
pusės bile kada.

Amerikos laivyno ir karo 
departmental bendrame pa
reiškime sako, kad jeigu 
adm. Kimmel ir gen. Short

Cairo, Egiptas. — Grįž
damas iš Maskvos, čia su
stojo Yorko arkivyskupas, 
antras po Canterbury arki
vyskupo aukščiausias Ang
lijos bažnyčios dvasiškis. 
Atėjusiem pas jį laikraščių 
reporteriam Yorko arkivy
skupas sakė, jog jis pats 
matė, kad rusai turi pilną 
religijos laisvę ir kunigai 
gali ruošti tokias pamaldas, 
kokios tik jiem patinka.

Yorko arkivyskupas, be 
kitko, dalyvavo pravoslavų 
katedros pamaldose Mask
voj, ir pareiškė,1 kad tatai 
jam padarė labai gilų įspū
di. Tūkstančiai žmonių, gir
di, buvo viduj ir dar minia 
stovėjo už durų.

Pirmesniame savo pareiš
kime šis arkivyskupas pa
stebėjo, jog daugiausiai į pa

maldas eina senesni žmo
nės, virš 35 metų amžiaus.

Maskva. — Vokiečių lėk
tuvai degina ir ardo kaimus 
ir įvairius pastatus vakari
niuose Baltarusijos apskri- 
čiuose, ruožte tarp buvusių 
pirm karo Lietuvos-Latvi

jos ir Sovietų sienų, kaip 
rašo Raudonoji žvaigždė, 
Sovietų kariuomenės laik
raštis.

Hitlerininkai jaučia, kad 
jie iš to ruožto bus išvyti, 
todėl iš anksto varo kuo 
didžiausio naikinimo darbą.

Stockholm. — Hitleriniu 
kų ir jų pastumdėlių radijai 
skleidžia sužinius melus, e-« 
są, apie “galimybę atskiros 
taikos” tarp Sovietų ir na
cių. Tuos savo išmislus hit
lerininkai paskui per radi
ją “užginčija,” bet taip 
“užginčija,” kad sukelt ne
pasitikėjimą tarp Ameri
kos-Anglijos, iš vienos pu
sės, ir Sovietų, iš antros.

bet ir gerais patrijo 
-mokėti žmonėms pa 

svarbumą ir ge

Jeigu taip bus, tai nieko 
daugiau iš naujojo mūsų, pa
siuntinio niekas ir nereika
laus!

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad vokiečiai, 
masiniai žudydami rusus- 
ukrainus civilius gyvento
jus,' sumetė daugiau kaip 
40,000 jų gyvų ar negyvų į 
vienos kasyklos skylę arti 
miesto Stalino, Doneco Ba
seine, kuris jau yra atva
duotas.

Sovietų vyriausybė pa
skyrė tam tikrą komisiją, 
kuri tyrinėja, ar naciai tuos 
žmones gyvus sumetė ka
syklon ar sušaudytus, kaip 
rašo Aleksiejus Tolstojus 
sovietinėje spaudoje, šauk
damas atkeršyti hitlerinin
kams.
Numarino ir Sušaudė 124,- 

000 Charkovo žmonių
Charkove 1941-1942 m. 

žiemą naciai badu numari
no apie 100,000 gyventojų, 
o 1941 m. gruodyje jie kan
kino ir paskui sušaudė apie

Gomelio srityje buvo pa
imta nelaisvėn daugiau kaip 
120 vokiečių ir pagrobta 
kiekiai jų tankų, kanuolių 
ir kitų ginklų. Raudonoji 
Armija taipgi pažygiavo 
artyn Vitebsko ir Oršos.

Barents Jūroj sovietiniai 
lakūnai nuskandino priešų 
laivą 6,000 tonų, o Baltijos 
Jūroje sunaikino nacių 
transporto laivą 3,000 tonų.

Taman pussalyje tapo 
nukauta dar apie 500 hitle
rininkų ir tam tikras jų 
skaičius nelaisvėn paimta.

Sovietiniai sapiorai išrin
ko 60,000 minų, kurių na
ciai buvo prisodinę žemėj 
šioj apylinkėj.

Amerikiečiai nušovė 21 
Japonų lėktuvus Indo-Chi

būtų dabar tardomi, tatai 
galėtų blogai atsiliept kari
nėms mūsų pastangoms.

Pagal įstatymus, tai byla 
prieš juodu po dviejų metų 
jau būtų nusenus, ir jiedu 
negalėtų būti teisiami po 
šių metų gruodžio 7 d., tai 
yra, po dviejų metų sukak
ties nuo to japonų žygio.

Tačiaus gen. Short ir 
adm., Kimmel patys atsisa
kė nuo tokios savo teisės 
iki šešių mėnesių po dabar
tinio karo pabaigos. Vadi
nasi, iki to laiko jie pasi
duoda teismui.

London, spAl: 4. — Ofi
cialiai pranešama, jog Rau
don. Armija prasiveržė per 
didelę Pronja upę ir nublo
škė vokiečius atgal iki 29 
mylių nuo Mogilevo, priešų 
tvirtumos Baltarusijoj. Tuo 
pačiu laiku, .pažygiuodami 
šešias iki devynių mylių 
pirmyn, sovietiniai kovūnai 
užėmė punktus tik už 24 
mylių nuo plento, kuris jun
gia Gomelį, Mogilevą, Oršą 
ir Vitebską, stipriąsias ka
rines nacių bazes Baltaru
sijoj.

Vien šioje srityje rau
donarmiečiai, grumdamiesi 
per balas ir pelkes, užmušė 
2,200 vokiečių per dieną ir 
atvadavo 70 gyvenamųjų 
vietų, tame skaičiuje Rys- 
lav, Drakovką ir eilę kitų 
miestų ir miestelių.

Raudonieji lakūnai antra
pus f roti to sunaikino dar

New Yorko apylinkėje 
praeitą mėnesį buvo suimta 
dar 42 nacių šnipai, o tarp 
jų ir broliaduktė Rudolfo 
Hesso, buvusio antro po 
Hitleriui aukščiausio nacių 
partijos vado.

Hess, kaip žinoma, yra 
nulėkęs Anglijon, siūlyti 
anglam taiką su Vokietija, 
o karą išvien su Anglija 
prieš Sovietus. Anglijoj jis 
areštuotas ir laikomas kaip 
karo belaisvis.

Litva, kaip ir daugybė 
gyvenamųjų vietovių Orio
lo srityje, per beveik dve
jus metus patyrė vokiečių 
“naujosios santvarkos” bai
senybe^ - plėšimus, netei
sybes, vergiją ir katorginį 
darbą.

Lietuviškieji Raudonosios 
Armijos pulkai, drauge su 
kitomis 'Raudonosios Armi
jos jėgomis, liepos 5 d. su
stabdė fašistinių gaujų o- 
fensyvą ir pradėjo kontr- 
ofensyvą iš savo pusės.

Priešai atkakliai kovėsi

dėl kiekvieno 
dėl kiekvieno 
nimo punkto, 
žygiuojančios 
Armijos banga buvo stipri, 
stipri ginklais, vadais ir sa
vo neapykanta fašistams. 
Niekas negalėjo tos bangos 
sulaikyti.
Pamačiau Litvą-Lietuvą
Rugpjūčio 10 d. aš gavau 

paskyrimą mūšiui. Apžval- 
ginėdamas ateinančios mū
sų atakos ruožtą, aš pama
čiau, jog galutinasis šio 
žygio punktas tai bus kai
mas vardu Litva-Lietuva.

Karininkai susirinko ap
tarti savo paskyrimo veik
smus. Kareiviai stovėjo )ap- 
link mus 
mūšin kiekvienam įdomus.

(Tąsa 5-me pus.)'

Maskva. — Rašo kapito
nas P. Rimkevičius:

Oriolo srityje, už Okos ir 
Kromos upių, glūdi tarp že
mų kalnelių LITVA-LIE
TUVA kaimas,' kurio pa
krantes plauja mažas upe-

London. — Neoficialiai 
skaičiuojama, kad naciai 
Italijoj gal teturi tik pen
kias ar šešias armijos divi
zijas.

mus tarp Lietuvos 
ir Baltarusijos

Beje, Detroite apsiėmė bū
ti dienraščių vajininkais seka
mi darbštieji asmenys: Vera 
Smalstienė, Marė Smitrevičie- 
nė, Jonas ir Margareta Alvi- 
nai, Jurgis Nausėda, Jonas 
Luobikis ir Antanina Šabienė.

Geriausio jiems pasisekimo!

KRISLAI
Detroitietis Apie Mūsų 

Dienraščius.
Žymės, Kurių Italija Niekad 

Nepamirš.
Sicilijos Dvarai.
Naujasis

rius
Rašo

Naciai per Berlyno radi
ją sekmadienį gyrėsi, kad 
jie, pirm pasitraukiant iš 
rytinių Dniepro upės pa
krančių į vakarines, pagro
bė ir išsivarė 106,000 galvi
jų, 110,000 avių, 60,000 ark
lių, 60,000 civilių žmonių ir 
“pasiėmė” 18,000 valstiečių 
vežimų.

Nacių submarinai mag
netinėmis torpedomis ata
kuoja Talkininkų laivus. 
Tai vadinamas naujas Hit
lerio pabūklas.
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Apgriautas, apiplėštas gra
žusis Neapolis, per šimtmečius 
klausąs gręsmingai dūsaujan
čio Vezuvijaus, tapo išlaisvin
tas. 20-tojo amžiaus hunai, 
naciai, bėgdami iš miesto, pa
liko tokias žymes, kurių Ita
lija niekad nepamirš, kurios 
iššauks pasišlykštėjimą iš 
kiekvieno padoraus 
go žmogaus.

Tarybų Sąjungoje 
nenaudėliai panašių 
lų” sau pasistatė tūkstančius.

Naikindami gražiuosius 
miestus, piešdami gyventojus, 
tūkstančiais skersdami žmones 
tie budeliai vis kelia didesnę 
ir didesnę viso pasaulio žmo
nių neapykantą ir tuomi jie 
artina sau negarbingą galą, 
pražūtį.

London, spal. 4. — Didie
ji Amerikos bombanešiai 
galingai smogė Frankfor- 
tui, nacių lėktuvų, ginklų ir 
sprogimų fabrikų centrui, 
50 mylių į pietų rytus nuo 
Berlyno, o Anglijos lakūnai 
ardė ir degino Kasselį, gar
vežių, lėktuvų ir kitų kari
nių dirbyklų miestą, vaka
rinėje Vokietijoje. Anglai 
numetė 1,000 tonų bombų į 
Kasselį.

Anglų oro ministerija 
pranešė, kad 24 jų bomba
nešiai negrįžo.

Niūjorkiškio dienraščio PM 
korespondentas Londone, Fre
derick Kuh, praneša jdomų 
dalyką: talkininkų valdžia
Sicilijoje, sako Mr. Kuh, pasi
ryžo išparceliuoti dvarus ma
žažemiams valstiečiams.

Pasirodo, kad Sicilijoje yra 
daugybė didelių dvarų, kurių 
nemažai savininkų-fašistų pa
bėgo, kai mūsų armijos įžengė 
Sicilijon. Tik vienoje Caltani- 
sseta provincijoje 36 nuoš. vi
sos žemės priklauso mažiau 
kaip vienam nuošimčiui dvar
ponių.

Tokiu savo žygiu talkinin
kų -valdovai mano patraukti 
mūsų pusėn ne tik Italijos, 
bet ir Vengrijos, Rumunijos, 
Prūsijos ir kitų hitlerininkų 
valdomų kraštų valstiečius.

Beje, Sicilijoje beraštišku- 
mas žmonėse dar vis labai pla
tus: virš 40 nuoš. gyventojų 
nemoka nei skaityti nei rašyti.

bendradarbis, Alvi
nas iš Detroito, rašo:

“Mūsų spaudą, Vilnį ir 
Laisvę, daug lengviau gali
me platinti arba užrašyti 
negu kitus kuriuos laikraš
čius, nes jie per laikus sa
kė žmonėms teisybę ir da
bartinis karas dar daugiau 
įtikino žmones, kad kiek
vienas jų pasakymas, pa
tvirtintas gyvenimo faktais. 
Todėl, ne tik mes turime 
būti tų laikraščių platinto
jais 
tais, 
aiškinti 
rūmą . .
Vargiai ką galima daugiau 

pridėti prie d. Alvino pasaky
mo. Ne bent tik tą, kad šian
dien, karo metu, kiekvienas 
laisvietis ir vilnietis privalo 
daugiau susidėmėti dienraščių 
stiprinimu ir platinimu negu 
kada nors pirmiau.

Vajus naujiems dienraš
čiams prenumeratoriams gau
ti jau prasidėjo.

per dieną sunaikino dar ke
lias dideles motorines jų 
valtis.

Pirm poros dienų rau
donarmiečiai atėmė iš nacių 
Starotatarovskają ir tris 
kitus aptvirtintus miestus 
Taman srityje.

Sovietų kariuomenė pra
sigrūmė pro klampynes, ku
rios iki šiol tarnavo na
ciams kaip apsauga tarp 
Taman pussalio ir bendro
sios Kuban srities.

Londono karininkai spė
ja, jog po visiško nacių iš- 
šlavimo iš to kampo Sovie
tai per Kerčo Sąsiaurį da
rys įsiveržimą į didįjį Kri
mo pussalį.

T AIQVpQ ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
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London. — Vokiečiai ry
tų fronte pradėjo vartot 
naujos rūšies torpedas prieš 
Sovietų tankus. Tokia tor
peda panaši į mažiuką Lan
kutį ir yra vairuojama iš 
užpakalio. Torpedos “uode
goj” yra špūlė vielos, su 
kurios pagelba nacis kėra- 
voja torpedą ir elektrine 
kibirkščia padega torpedos 
sproginį priekyje, o to spro
gimo esą 150 svarų. Vokie- 
tys galįs net iš savo slėp
tuvės vairuoti torpedą per 
1,500 jardų.

Sovietų karininkai atra
do, kad geriausias būdas 
apsigint nuo tokių torpedų 
— tai nukirst jų vielas, 
kaip sako Tass, sovietinė 
žinių agentūra.
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Lenkai ir Lietuviškieji Smeto- 
nininkai.

Tūli lietuviškieji smetonininkai dar vi
sai nesenai pradėjo himnus giedoti len
kų imperialistams ir raginti lietuvius ei
ti išvien su ponais. Ponai lenkai palan
kiai j chlopus mirktelėjo, pasakydami: 
“Priimam ‘jus, chamai litvinai,—išvien 
prieš bolševikus!...”

Na, bet kas gi po to?!
Lietuviškoji visuomenė neklausė nei 

ponų lenkų, nei jų agentų. Ir štai, po 
kiek laiko tie patys smetonininkai jau 
mato reikalo išleisti oficialį pareiškimą 
prieš “lenkų propagandą.” Pakšto-Gri- 
niaus “Lietuvių Tautinė Taryba” skel
bia, kad lenkai lietuvius užgauną, juos 
skriaudžią. Minėtosios Tarybos pareiški
me (tilpo Amerikoje š. m. spalių 1 d.) 
atsakoma į lenkų biuletino ar žurnalo 
(mes jo nematėme) “The Polish Re
view” straipsnius.

Deja, mums atrodo, kad p. Pakštas 
savo šūviu taiko ne į tą taikiklį. Jis ban
do kritikuoti tokį lenkų posakį, kuris, 
nori ar nenori, yra teisingas.

“The Polish Review” (No. 32) paskel
bė, jog Lietuvių Tautos Taryba, įsteig
ta Vilniuje 1917 metais, buvo kaizeriš- 
kas padaras (“...the Lithuanian Natio
nal Council created there by the Ger
man occupants...”) .. Į

Kodėl gi nepripažinti juodo daikto 
juodu, nors tatai rodytų ir nelabai geras 
tavo kaimynas?

Argi toji taryba nebuvo įkurta pagal 
kaizerio Wilhelmo antrojo direktyvas? 
Juk tai faktai, kuriuos kiekvienas žino, 
kiekvienas, kas tik nori suprasti—su
pranta !

Minėtoji taryba buvo įkurta pagal kai
zerio direktyvas ir ji tarnavo Vokieti
jos imperijalistams. Taryba, vadovauja
ma Smetonos ir jo veislės sėbrų, rįžosi 
surišti Lietuvą “amžinais ryšiais” su 
kaizerine Vokietija. Jeigu tie ryšiai nu
trūko, tai ne dėka Smetonai,—tai reikia 

/padėkoti Didžiajai Spalių Revoliucijai, 
Vokietijos žmonių sukilimui ir talkinin
kų armijoms, nugalėjusioms kaizerio ar
mijas !

Tai vienas dalykas.
Antrasis yra tokis. Tas pats “The Po

lish Review” (No. 34) įdėjo rašinį apie 
tai, kad tūli lietuviški niekšai, tarnaują 
Hitleriui, galabinę lenkus patrijotus.

Pakšto taryba bando tatai užginčyti.
Bet tai vėl gi tuščias darbas.
Būkime atviri ir pripažinkime tą fak

tą, kad Lietuvoje buvo niekšų, parsida
vusių Hitleriui, tarnavusių jam ir dar 
vis tebetarnaujančių (tolygiai, kaip 1914- 
1918 metais buvo lietuviškų išgamų, tar
navusių kaizeriui Wilhelmui). Jie padė
jo ir tebepadeda Hitleriui šaudyti tiek 
lietuvių tautos patrijotus, kovojusius 
prieš hitlerininkus, tiek lenkų tautos pą- 

Bį ,trijotus, kovojusius prieš hitlerininkus, 
tiek žydus, tiek baltarusius, tiek rusus 
patrijotus.

Tegul “tautinės tarybos” viršininkai 
paskaito 1941 metų tūlus lietuviškus 
laikraščius Amerikoje — Draugą, Dar- 

f bininką, Naujienas, Vienybę, ir kt., — o 
jie suras, jog mes sakome tikrą tiesą.

Patsai Pakštas parašė knygelę, ku
rioje aiškiai pabrėžia, kad tūli lietuvių 
tautos išsigimėliai padėję hitlerininkams 
įeiti į Kauną, — jie saugoję Kauno til
tus 1... Žinoma, Pakštas nevadina jų tik- 

| ruoju vardu, — jis juos garbina.
Tegu “tautinės tarybos” vadai paskai

to tų laikų specialaus Vienybės korės’ 
pondento, atvykusio iš Vokietijos su hit

lerininkų armijomis į Lietuvą, aprašy
mus. O jie pamatys, kad mes sakome 
tiesą, jie, be to, suras \tų metų pro-hitle- 
rinėje lietuviškoje spaudoje džiaugsmin
gus aprašymus, kaip tūli “lietuviškieji 
patrijotai” patapo hitleriniais policinin
kais ir padėjo naciams tvarką palaikyti, 
— bolševikus medžioti ir šaudyti! Jie 
suras ir tą faktą, kad Lietuvoje buvo su
organizuota lietuviškoji nacių partija.

Vis tai buvo juodi, bjaurūs “žygiai”, 
kuriuos mes smerkėme ir kuriuos smer
kė kiekvienas padorus žmogus, bet ku
riuos gynė Pakšto tipo “tėvynainiai.”

Taigi reikia pripažinti, kad lenkai ir 
čia yra pasakę tiesos, nors ji mūsų tau
tai labai neskani.

Norint ponams lenkams į tai tinkamai 
atsakyti, reikėtų šitaip atsakyti: Taip, 
lietuvių tautoje atsiranda niekšų, hitle
rininkų, tarnaujančių bestijiškiems oku
pantams, bet ar lenkų tautoje jų nėra?! 
Ar visi lenkai padorūs, geri? Ar pačiose 
lenkų viršūnėse, pačioje jų t. v. vyriau
sybėje, tupinčioje Londone, nėra tokių, 
kurie dar taip nesenai bandė hitlerinę 
propagandą išpūsti iki to, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausybė, mūsų talkininkė, 
buvo priversta nutraukti su jais viso
kius ryšius, kaipo su Hitlerio talkinin
kais? I

Tik šitokia klausimo pastatymas už
čiauptų kai kuriems plačiaburniams po
nams lūpas.

Kova Dėl Žodžio Laisvės 
Per Radiją

S #

Žodis per radiją, oro bangomis leidžia
mas žodis, Jungtinėse Valstijose yra gan 
apribotas ir stropiai prižiūrimas FCC 
(Federalinės Komunikacijos Komisijos).

Su radiju ne taip, kaip su spauda:" 
laikraštį bet kokia žmonių grupė arba 
pavienis žmogus gali pradėti leisti ir per 
laikraštį gali savo žodį tartį. Jis gali lei
sti brošiūrą arba knygą, gali leisti lape
lį ir per jį išreikšti savo nuomonę.

Ne taip su radiju. Atsidaryti savo ra
dijo stotį, iš kurios būtų galima pasa
kyti žodis, negalima. Radijo stočių skai
čius yra apribotas. Daugybė radijo sto
čių yra sujungtų į t. v. “tinklus”, į savo
tiškų trustų rankas, — pav. Columbia 
Broadcasting System, National Broad
casting System, Mutual Broadcasting 
System. Šitie “tinklai” yra patys didžiau
si ir į juos yra įtraukta tūkstančiai ra
dijo stočių, kontroliuojamų “tinklų” vir
šininkų.

Dėl to neretai šitie “tinklų” viršinin
kai pasidaro savotiškais despotais, drau
džiančiais bet ką per radiją pasakyti,— 
faktinai, leidžiančiais pasakyti tik tą, 
kas jiems patinka arba kas patinka toms 
grupėms, kurias jie atstovauja.

Štai CBS direktorius, Paul White, an
dai pareiškė, kad jis neįeisiąs per savo 
“tinklą” žinių komentatoriams pasakyti 
taip, kaip jie mano, bet jie turį aiškinti 
žinias taip, kaip jis mano, arba kaip tam 
tikra grupė žmonių, kontroliuojančių ra
diją, mano.

Prieš tai sukilo tūli žymūs žinių aiš
kintojai per radiją. Toks Cecil Brown, 
Walter Winchell ir kiti pakėlė protestą. 
Juos remia visa eilė kitų žymių žurnalis
tų ir korespondentų, imančių dalyvumą 
per radiją žinias perduoti.

Be abejo, visuomenė turi paremti tuos 
žmones, kurie kovoja dėl laisvės žodžio.

Bet yra dar ir kitas svarbus dalykas, 
dėl kurio reikėtų pasisakyti: tai dėl su
teikimo žodžio organizuotiems darbinin
kams, ypačiai darbo unijoms.

Yra patirta, kad keliais atvejais tūli 
radijo “tinklų” viršininkai atsisakė su
teikti progos darbo unijoms (pav. CIO) 
turėti savo programus per radiją. Jie 
atsisakė tatai padaryti už pinigus (už 
dyką CIO nenori). CIO advokatas Lee 
Pressman kadaise patiekė FCC visą eilę 
pavyzdžių, kaip radijo “tinklų” viršinin
kai neprileidžia organizuotiems darbi
ninkams pasakyti žmonėms per radiją 

• tą, kas yra svarbu ne tik darbininkams, 
bet ir visai visuomenei.

-Kitais žodžiais, visuomenė turėtų tar
ti savo žodį, kad radijo stočių savinin
kai arba jų direktoriai privalėtų skaity
tis su tuo pamatiniu mūsų Teisių Biliaus 
dėsniu, su žodžio laisve.

........ .

Pasipildė Komitetas Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimui Šaukti 

l

Po to, kai pasirodė spau
doje preliminarinis prane-į
Šimas dėl demokratinių Iie-( 
tuvių suvažiavimo sušauki
mo, buvo imtasi f darbo ir 
veikta galutinam komiteto 
sąstato sudarymui.

Š. m. spalių 2 dieną įvy
ko praplėstas komiteto su
sirinkimas, kuriame patsai 
komitetas galutinai suši- 
tvarkė ir pasiskirstė parei
gomis sekamai:

Adv. Keistutis Michelso- 
nas, pirmininkas .

Vincas Bovinas, vicepir
mininkas.

Rojus Mizara, sekreto
rius.

Katarina Petrikiene, iž
dininkė.

Be to, į komitetą' įeina 
daugelis profesionalų, vi
suomenininkų ir veikėjų, 
kaip iš Brooklyno, nuo 
centrinių organizacijų, taip 
ir iš daugelio kitų mieštų.

Minėtame posėdyje buvo 
galutinai nutarta suvažiavi
mą šaukti š. m. gruodžio 18 
ir 19 d.d. Masinę suvažiavi
mo sesiją turėti ne penkta
dienį, gruodžio 17 d., bet 
šeštadienio vakarą arba 
sekmadienį. Apie tai bus 
pranešta vėliau. Penktadie
nis, pasirodė, būtų neprak
tiškas, nes tą dieną ne visi 
delegatai galėtų suvažiuoti. 
Suvažiavimas įvyks Brook- 
lyne (bet masino-sesija gal
bus laikyta New Yorke).

Skaitytas ir priimtas ofi-

cialinis Suvažiaviman šau
kimas, kuris duodamas 
spaudai ir kai tik bus gata
vas, — bus 'siuntinėjamas 
organizacijom ir draugi
jom.

Visi demokratinio nusi
statymo lietuviai, kuriems 
rūpi matyti šį suvažiavimą 
pasekmingą, prašomi jį po- 
puliarizuoti ir juomi rūpin
tis.

Visais Suvažiavimo su
šaukimo reikalais prašomi 
kreiptis pas sekretorių 
(427 Lorimer St., Brooklyn, 
6, N. Y.)

R. Mizara,
Komiteto Demokratiniam 
Amerikos Lietuvių Suva
žiavimui Šaukti Sekreto
rius.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
_________________ ,   - - ■ v

PASAKe prakalbą, 
KURIA “SUSIŽAVĖJO” 

VISA AMERIKINĖ 
SPAUDA

Vargiai rasi visoje Ame
rikoje tokį laikraštį, kuris 
nebūtų komentavęs Eari 
Browderio prakalbos, pasa
kytos Chicago j e šių metų 
rugsėjo 26 dieną. Pavyz
džiui, New Yorko didieji 
laikraščiai citavo, smerkė 
ir kritikavo šią prakalbą 
net keliais atvejais. Ne tik 
kolumnistai, bet patys re
daktoriai davė ilgus, kri
tiškus, kartais tiksliai pra
kalbą iškraipančius komen
tarus. Tačiau, jei neklysta
me, nei vienas laikraštis ne
talpino minėtos prakalbos 
ištisai. < 1

Hearsto laikraščiai iš tos 
prakalbos padarė didžiau
sią sensaciją. Jie ją persta
tė taip, jog atrodytų, kad 
tai buvo ne Browderio, A- 
merikos Komunistų Parti
jos sekretoriaus ir vieno 
Amerikos piliečio pareikšta 
mintis, bet oficialus ir grie
žtas Sovietų vyriausybės’ 
pareiškimas Amerikai ir' 
Anglijai. Tai, žinoma, yra 
tikslus tos prakalbos bei 
Browderio minčių iškraipy
mas. Net ir kiti laikraščiai*, 
pavyzdžiui, “The New York 
Times”, išlaužė iš tos pra
kalbos panašią mintį. Bet, 
žinoma, Browderis nekalbė
jo ir nekalba Sovietų Są
jungos vardu. Visai teisin
gai sako Robert Minor, kad 
tiesiog idijotiška ir kvaila 
vaizduotis, jog Sovietų vy
riausybė reikštų savo pozi
ciją vieno Amerikos pilie
čio lūpomis. , jinai turi sa
vo žmones ir savo įstaigas 
savo pozicijai dėstyti.

Tai kodėl rugsėjo 26 die
nos Browderio prakalba 
taip plačiai ' nuskambėjo? 
Todėl, kad ji palietė arba 
Užkliudė be įalo svarbų ir 
visiems rūpimą klausimą. 
Browderis kalbėjo apie rei
kalingumą atidarymo ant
ro fronto vakarų Europoje. 
Jis kritiškai peržvelgė tuos 
faktorius, kurie antro fron- 
to atidarymui trukdo. Jo 
išvada buvo,1 kad visomis 
Talkininkų jėgomis puolant 
iš dviejų pušių ir mušant 
hitlerinę Vokietiją karą 
būtų galima, baigti ir lai
mėti dar šiemet, 1943 me
tais!

Atžymėjęs1 75 dienų va
sarinį Raudonosios Armijos 
•ofensyvą ir jos didžiausius 
laimėjimus, Browderis sa
ko:

“šis graudi J ožiškas lai- 
mejimas, neturįs tolygaus

visoje istorijoje, buvo pa
siektas prieš dviejų trečda
lių visų nacių ginkluotų ir 
geriausių jėgų sukoncent
ruotą galią, apginkluotą iš 
visų Europos arsenalų. Bu
vo pasiekta be Anglijos- 
Amerikos spėkų intervenci
jos vakarinėj Europoj, be 
antro fronto. Tapo įrody
ta, be mažiausio krislelio 
abejonės, kad jeigu antras 
frontas būtų buvęs atidary
tas vakaruose pereitą pa
vasarį arba vasarą, tai Hit
leris būtų buvęs iki šiol nu
šluotas nuo žemės pa
viršiaus, kad Europoje ka
ras būtų buvęs pilniai lai
mėtas.”

Bet, jis sako, kas praėjo 
jau praėjo. Prarastų pro
gų nebeatgriėbšime. “Bet 
dar ir dabar mes galime 
1943 metus padaryti spren
džiamaisiais metais”, sako 
Browderis, “tačiau mes ta
tai negalėsime padaryti 
vesdami ‘saugų’ karą, lai
kydami Anglijoje milijonus 
kareivių, nieko neveikian
čių, kuomet tik už kelių 
mylių skersai kanalą naciai 
skaito Franciją savo atos
togų vietove, didžiuojamie- 
si, kad mūsų nuostoliai per 
pirmuosius pusantrų metų 
mažesni, negu buvo per vie
nus 1942 metus ant mūsų 
vieškelių nuo automobilių. 
, “Jeigu Anglijos-Ameri
kos jėgos tik pusę tiek dar
bo atliktų vakaruose, kiek 
sovietinės armijos atlieka 
rytuose, Ui nuo smūgių na
cių režimas subyrėtų dar 
šiems metams nepasibai
gus.”

Tai tokia Browderio nuo
monė apie galimybes karą 
laimėti, jeigu būtų atidary
tas antras frontas be jokio 
delsimo.

Bet kodėl mes to antro 
fronto neturime? Browde
ris mano, kad tame kaltas 
yra Churchillis. Jis mano, 
kad mūšų generolui Eisen- 
howeriui nepavyko įtikinti 
Chūrchillį dėl atidarymo 
antro fronto. Prieš metus 
laiko Stalinas irgi nepajėgė 
pakeisti Churchillio nusi
statymą prieš antrą frontą. 
Pagaliau Churchillio užsi
spyrimui pasidavė arba nu
sileido ir prezidentas Roo- 
seveltas.

Browderis teigia, kad jei
gu nuo 1942 metų lapkričio 
mėnesio nebuvo atidarytas 
antras frontas, Ui ne dėl 
negalėjimo, arba techniško
jo nepajėgumo, bet dėlei 
nenorėjimo. Prieš metus 
laiko dat gal buvo šiek tiek 
pamato argumentuoti, kad

raščio leidėjas.”
Amerika negali eiti Tri

bune keliu. “Taip sakyti, 
kaip sako Tribune ir visi 
antro fronto priešai, kad 
antras frontas yra specia- 
lis rusų reikalavimas, yra 
tiktai kitaip pasakyti, kad 
mes siūlome visai pasi
traukti iš karo, kad šis ka
ras ištiesų nėra mūsų ka
ras, kad tai yra tiktai rusų 
karas ir lai vieni kovoja, 
tuo tarpu mes stovėkim 
rankas susidėję, pasiųski
me jiems lend-lease reikme
nų, truputį pagirkime juos, 
bet saugokimės ugnies lini
jos, loškime saugiai.”

Browderis mano, kad A- 
merika tuo keliu negali ei
ti ir neis. Jis tiesiog sako, 
kad “musų visa tautinė 
garbe ir tautiniai interesai 
susiję su antro fronto klau
simu.”

Dabar prieiname prie to 
prakalbos punkto, kuris 
daugiausia sukėlė diskusijų 
ir kuris buvo daugiausia iš
kraipytas. Browderis sako:

mes neturime paruoštų jė
gų pulti hitlerinę Vokietiją 
iš vakarų. Šiandien , toks 
argumentas, sako Browde
ris, yra perdėm klaidingas, 
tai yra, be jokio pagrindo.

Kodėl Churchilliui pavy
ko ir pavyksta antrojo 
fronto atidarymą atidėlio
ti? Visi žinome, sako 
Browderis, kad Anglijos 
žmonės reikalauja antro 
fronto. Jis kaltina Church
illio strategijos rėmėjus 
Amerikoje. Pirmoje vietoje 
čionai antro fronto atida
rymui priešingi visi prona- 
ciai, visi fašistai, visi apy- 
seriai, visi reakcijonieriai. 
Spaudoje šituos elementus 
geriausia atstovauja Chica- 
gos “Tribūne.”

Jis nurodo, kad 
“Tribune” stačiai

toks 
pa

niekina ir įžeidžia Ameri
kos armijas ir žmones, 
teikdamas, kad mes negali
me prieš nacius atsilaikyti 
bei kariauti. Pavyzdžiui, 
“Tribune” rašo, kad hitle
rininkams labai nesiseka, 
kad Vokietijos žmonės nu
sivylę, kad jų moralo pa
kėlimui reikia kokios nors 
“pergalės”, o tos pergalės 
Rusijoje naciai nebegali pa
rodyti. Bet, girdi, jeigu 
amerikiečių armija išsikel
tų Europon, tai vokiečiai ją 
greitai sumaltų ir tada na
ciai galėtų Vokietijos žmo
nėms pasigirti dideliu lai
mėjimu. “Tribūne“ taip ir 
sako:

“Pergalę laimėti Rusijoje 
progas nekokios, taipgi nie
kur kitur jie jos atsiekti 
negali, nebent mes šią va
sarą ko nors patenkinimui 
numestame jiem (naciam) 
Amerikinę armiją jų ka- 
nuolems ir kulkosvaidžiams 
sudraskyti. Mes galime įsi- 
vferžti Europon, be abejo
nės, bet tiktai Amerikos 
priešai galėtų reikalauti, 
kad mes turime imti tokią 
didelę riziką, jeigu jos ga
lima išvengti.”

Browderis komentuoja:
“Taigi, rusai gali, kad ir 

su silpnesnėmis jėgomis ir 
prastesniu apsiginklavimu, 
Sumušti nacius, bet ameri
kiečiai, kad ir su daug di
desniu skaičium kareivių ir 
geresniais ginklais, būtų 
tiktai nacių kamuolių irkul- 
kasvaidžių sudraskyti. į 
kąsnelius ir tuomi būtų su
teikta nąciaihs pergalė, ku
rios niekur kitur jie nega
li laimėti. Taip sako Tri
bune. Bet kas tiki tam, ką 
sako šiandien Tribune, tu
ri būtį toks pat lunatikas 
(beprotis), kaip ir to laik-

“Daleiskime, dėl argu
mentacijos, kad mes lei
džiame Sovietų Sąjungai 
laimėti šį karą be mūsų di
džiulio militarinio dalyva
vimo. Ar jūs nors valandė
lei manote, jog mes galime 
tikėtis, kad Sovietų Sąjun
ga atsisuktų ir taipgi su
muštų dėl mūsų Japoniją? 
O tada mes, tasai didysis, 
išmintingasis, turtingasis ir 
mielaširdingasis Dėdė Sa
mas ateis ir pasakys vi
siems tiems išdykusiems 
Europos ir Azijos vaikams, 
ką jie turi daryti ir ką pa
statyti prie jų reikalų ve
dimo?”

Dėlei šito pasakymo 
Hearsto spauda suriko, kad 
Rusija neprisidės prie su
mušimo Japonijos, kuomet 
Vokietija bus nugalėta. 
Bet, kaip matome, nieko 
panašaus Browderio nėra 
pasakyta.Viena, jis nekalbė
jo už Sovietų Sąjungą, o 
tik už save ir savo vien
minčius, antra—jis tik nu
rodė, kaip neleistina būtų 
mums, jeigu mes neprisidė- 
tume prie sumušimo Vokie
tijos Europoje, tuojau ati
darant antrą frontą vaka
rinėje Europoje, tikėtis, 
kad Sovietų Sąjunga, su
mušus Vokietiją, dar mums 
karą laimėtų ir prieš Japo
niją. Tai ir viskas.

Koalicija yra koalicija. 
Trys didžiosios valstybės 
susitarė laikytis išvien ir 
išvien kariauti iki pilno ka
ro laimėjimo. Jos visos tu
ri lygiai dalyvauti karo 
operacijose, lygiai imti ri
zikas ir nešti nuostolius.

Browderis nurodo, kad 
Japonijai įsigalėti padėjo 
įsigalėjimas hitlerizmo. 
Tarpe 1933 m. ir 1941 metų 
tiktai Sovietų galia šiek 
tiek suvaldė japonus, nes 
jie buvo ne kartą supliekti 
susirėmimuose prie Man- 
džurijos rubežiaus. Sunai
kinus hitlerizmą, jis teigia, 
bus nebesunku apsidirbti su 
Japonijos militarizmu. Bet 
jeigu, hitlerizmas nebus nu
šluotas, tai nugalėjimas Ja
ponijos ims daug laiko ir 
be galo daug kaštuos. To
dėl, kaip ir buvo nekartą 
prezidento Roosevelto pa
reikšta, visų pirma visomis 
jėgomis turime pulti ir su
naikinti hitlerizmą.

Bet kol nėra antro fron
to prieš Vokietiją, kol jau 
antri metai antro fronto 
atidarymas atidėliojamas, 
tol negalime sakyti, kad vi
sos Jungtinių Tautų jėgos 
paleistos darban hitlerizmo 
sutriuškinimui. . .

r
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Lietuvaitė KovojeUŽ LIETUVOS LAISVE Už Tėvynę
VI. Mozūriūnas

AUSTANT

KOVŲ EPIZODAI
J. Marcinkevičius

siau

tardymo ir teismo buvo su
šaudyta 1,000 areštuotųjų. 
Areštai ir masiniai žudy
mai buvo tęsiasi ir toliau. 
Gegužės 19—26 d. laikotar
pyje buvo išžudyta apie 5,- 
000 žmoniųlietuvių ir 
lenkų.

Praėjo metai nuo šio bai
saus hitlerininkų nusikalti
mo. Per tuos metus kruvi
nieji okupantai dar išžudė 
ne vieną tūkstantį Vilniaus 
krašto gyventojų. Tačiau 
jokiu teroru nepavyks oku
pantams palaužti kovingos 
lietuvių dvasios. Vilniaus 
krašto, kaip ir visi Lietuvos 
gyventojai, atkakliai kovoja 
dėl mūsų krašto išlaisvini
mo iš hitlerinio jungo, dėl 
laisvos Tarybų Lietuvos. 
Toje kovoje auga ir stiprėja 
visų Vilniaus krašte gyve
nančių tautų draugystė, ir 
tos draugystės nesuardys 
nei vokiškųjų okupantų, 
nei reakcingų emigracijos 
sluoksnių provokaciniai mė
ginimai supjudyti lenkus 
prieš lietuvius.

M. Pranaitis.
(“T. L.”)

brolių kraujo balsas atker
šyti už juoš. Išgirdo jauna 
didvyrė sunkiai prislėgtą 
motinos dejavimą, ir užvi
rė nepaprastas kerštas Zo- 
zės širdyj.

Praeis karo audra. Nu
švis Lietuvos padangė lais
vės saule. Vėl žaliuos dar
želiai prie merginų langų, 
vėl oš laisvi tarybų Lietu
vos miškai. Ramiai ban
guos Nemunas. Snaus ra
mi Šešupė. Tik dainos 
skambės apie praūžusią ka
ro audrą. Minės jose apie 
karžygiškas lietuves, apie 
jų pasiaukojimą už tėvynės 
laisvę. Didelėmis aukso rai
dėmis istorijos puslapiuose 
įrašytas lietuvaičių karių 
vardas per amžius liudys, 
jog jos moka ginti savo tė
vynę, drąsiai miršta už ją.

Ir laisva Palangos Jūra, 
ir miškai ant Nemuno kran
to amžinai giedos joms pa
dėkos himną...

Kruvinųjų Skerdynių 
Vilnijoje Metinės

Briansko gyventojai, dar išlikę gyvi, sveikina Raudonąją Armiją, įžengiančią j 
miestą. Tokią laimingą gyventoją rasta mieste nedaug. Tūkstančius Briansko 
gyventoją naciai išžudė, o kitus tūkstančius išvežė Vokietijon vergijos darbams 
dirbti.

Aušo ...
Pilkoje ryto prieblandoje, 

kada neryškiai, vos vos pra
deda atsiskirti laukų snie
gas nuo papilkusio dangaus, 
kuopa miškelyje užėmė iš
eities pozicijas. Kariai gu
lėjo sniege, retkarčiais pa
judindami tirpstančias ran
kas ir laukė paruošiamosios 
artilerijos ugnies. Priešaky
je, tarp išsimėčiusių kalve
lių, buvo priešo įsitvirtini
mo lizdai. Nei krūmo, nei 
kupstelio— 800 metrų kiau
rai į visas puses vokiečių 
apšaudomo lauko, tiesėsi 
prieš jų akis. Tiktai čia, to
je vietoje, kur dabar buvo 
jie, tyliame ryto vėjuje švi- 
lavo miško plotelis ir den
gė juos nuo priešo akių.

Pirmoji bomba, nukritusi 
į ramų soduose paskendusį 
Lietuvos miestą, kiekvieno 
tėvynę mylinčio lietuvio ir 
lietuvės širdyje uždegė ne
apykantą ir kerštą priešam.

Prie ištrypto rūtų darže
lio jauna, vos gyveniman 
įžengusi mergaitė, prie kū
dikio lavono motina garbin
gai davė priesaiką atkeršy
ti už kūdikį, už išardytą gy
venimą, už pavergtą, priešų 
niekinamą tėvynę.

Pasiryžo lietuvė ir darbu, 
ir ginklu, kaip narsioji Gra
žina, atkovoti savo tėvynei 
laisvę, vėl sau grąžinti at-

Ir, štai, mes matom, žiau
riojo tėvynės karo metu, to
limose Tarybų Sąjungos už
frontėse, prie mėlyno Ne
muno užaugusi mergaitė 
dirba prie staklių, kasyklo
se, kolektyviniuose ūkiuose. 
Ji dirba ryžtingai, nes ji ži
no, kad^savo darbu ji pa
greitina mylimos tėvynės 
išvadavimą.

Koks nepaprastas džiaug
smas apima lietuvaitę, ka
da ji sužino, kad sudaromas 
lietuviškas Raudonosios Ar
mijos junginys ir kad, ly
giai su vyrais, ji gali stoti 
į jo eiles ir eiti į šventą ko
vą už mylimą, priešų nio
kojamą gimtinę. Iš saulėto 
žydinčio Uzbekistano, iš vė
juoto Uralo, iš miškuotos 
Udmurtijos — lietuvės, šau
kiamos pavergtosios gimti
nės balso, susirenka į vieną 
didžiulę karių šeimą, kurią 
jungia vienas jausmas, vie
nos mintys: ‘‘Lietuva” — ir 
kerštas už jos kančias.

Sudunda lietuviškojo ka
rio valdomas tankas, sutra
ta lietuvės automatas, ir 
mūšio trenksmas, lyg .pir
mas pavasario žaibas, pra
našaudamas gamtos atgimi
mą, pavergtajam tėvynei 
pranašauja artimą laisvę, 
saulėtą dieną. Žydės vėl nu- 
vytusios gėlės, sužaliuos vėl 
priešo nutryptos pievos — 
tai Lietuvai žada didvyriš
ka lietuvio ir lietuvės kova.

Kieno vedamos stojo į 
pirmas kovos eiles savano
rėmis narsios lietuvaitės 
Kutraitė, Ivenskytė, Baitle- 
rytė, Niaurienė? Lietuva 
jas veda į pergalės kovą. Jos 
girdi per ugnį, per patran
kų trenksmus pagalbos šau
kiantį, priešų paniekintos 
brangiosios gimtinės balsą. 
Jos mato, kaip paraudus 
nuo brolių kraujo žemė va
karuose.

. Ir, štai, lietuvaitė, tylaus 
miško ošimo auginta, kau- 
jasi narsiai pirmosiose ug
nies eilėse. Lietuvaitė su ne
apykanta sviedžia į priešo

Aštuntoji anglų armija 
per dieną pažygiavo iki 30 
mylių pirmyn rytiniai-pie- 
tinėje Italijoje ir užėmė 
San Severo ir Lucera mies-

beveik nepriguldamas, tik 
retkarčiais suklupdamas gi
liame sniege, jis bėgo tie
siog į kalnelių pusę, iš kur 
nuolatos pasigirsdavo prie
šo šūviai. Atsidūręs tarp 
dviejų priešo blindažų, pro 
ambrazūros langelį metė 
prieštankinę granatą, bet 
tuojau pat pajuto kaip kaž
kieno rankos apkabino jį iš 
užpakalio ir bandė tempti 
prie kito blindažo durų. At
galia ranka smogė buože 
laikiusiam į vidurius ir atsi
sukęs pamatė, kad iš greti
mo blindažo iššoko dar ke
letas vokiečių ir metėsi prie 
jo. Pirmuosius du jis nušo
vė. Bet trečiasis aukštas ru
dais išsitaršiusiais plaukais 
vokietis suskubo prie jo pri
bėgti, ir Aukštakalnis tik 
staigiu judėsiu suspėjo iš
vengti durtuvo. Šokęs į ša
lį, jis iš visos jėgos smogė 
hitlerininkui į šoną ir šis, 
nesuspėjęs net riktelėti, su
smuko.

— Išėjome žvalgybon an
trą kartą. Einame, šliaužia
me, ogi aš pradedu įtarti, 
kad mes paklydome ir grįž
tame atgal. Staiga pamatau 
įtartiną sniego kupstą. 
“Kurio pulko?”, klausiu bal
su. Tyla. O mano draugas, 
visą laiką šnekėjęs, kad mes 
einame į priešo užnugarį, 
atsiliko. Be to, jis buvo su
šalęs ir iš tolo jau barškėjo 
milinėje, lyg į skardinę dė
žę įdėtas. Pakilau vienas ir 
drąsiai einu kelioliką žings
nių pirmyn. “Kokios da
lies?”, šūktelėjau dar gar-

rusiškai. Staiga 
“Halt”. Tas balsas buvo 
toks skardus ir rėžiantis, 
kad rodos mina šalia būtų 
sprbgus. Man nebeteko nie
ko galvoti, nes aiškiai su
pratau, kur patekęs.... Šo
kau ant vokiečio lyg alka
nas vilkas...

Sėdį prie verdančių bul
vių kovotojai tik dabar pa
matė mudu su Kolia sto
vinčius už jų nugarų, bet 
nė vienas nekrustelėjo. Kar- 
navičius senas kareivis ir 
nepagyras. Tik visiems bu
vo įdomu sužinoti, dėl ko iš 
jo kairiosios rankos sunkėsi 
kraujas.

— Aš jį, rupūžę, čiupau 
už gerklės, o jis šast ant 
šono ir mane persimetė. 
Mano galvoje žybtelėjo iš
ganinga mintis: kišeniuje 
peilis. Aš kišu ranką į de
šinę kišenę, o jis, biaurybė, 
įleido savo dantis man į 
kairiąją. Du pirštus su
kramtė. Tačiau aš persime
čiau jį per save. Kriokė, 
kaip velnias karštam van
deny, bet.... papioviau...

— Gana, — šūktelėjo ko
votoja Onutė. — Eikš, per- 
rišiu ranką, nes tuoj bulvės 
išvirs.

Įėjo Krupšas. Penkias pa
ras iš eilės jis išbuvo pir
mose linijose su savo būriu. 
Jam teko labai daug ištver-

Lietuvą nuo vokiečių, užei
tų į pakelėje tarp senų iri
džių ir vijoklių stovinčią 
pirkią ir paspaustų tėvams 
rankas. Jie žinojo — likę 
gyvi tai padarys, nes jie 
buvo tikri draugai, surišti 
sunkių kovų ir kraujo.

Leitenantas pažiūrėjo į 
laikrodį. Buvo be dešimties 
minučių septynios. 7.00 jie 
turėjo pradėti puolimą. Jis 
dar kartą apmetė akimis 
karius ir nusikabino nuo 
peties automatą. Jis jų nie
ko neklausė ir nedrąsino, 
nes matė į save nukreip
tas akis, ir užteko vieno ne
bylaus mosto, kad visi pa
kiltų.

Suurzgė tankai ir auto
matininkai, sušokę ant jų, 
prigulė savo baltais slepia
maisiais apsiaustais prie to
kio pat baltai dažyto ir ap
sitraukusio ryto šerkšnu 
plieno.

Artilerijos ugnis, išdau
žiusi daugelį vokiečių blin
dažų, suardžius! minuotas 
vielų užtvaras, neužgniaužė 
galutinai priešo ugnies. 
Prabildavo priešo kulko
svaidžiai, širdį plėšiančiu 
spiegimu‘sproginėjo minos, 
pakirsda/nos tai vieną, tai 
kitą kovotoją.

Aukštakalnis nejuto nie
ko. Jį, kaip visuomet, buvo 
apėmęs atakos įkarštis ir, I liūs. Gegužės 21 d. be jokio

Aukštai viršum galvų, 
sušvilpė pirmieji sviediniai 
ir tarp kalvelių pakilo stul
pai su žeme sumišusio snie
go. Visas laukas užsitiesė 
nenutrūkstančiu griausmu 
ir dūmų uždanga. Suklego 
priešo kulkosvaidžiai, šnyp
šdamos sproginėjo minos.

mams.
Kurį laiką padirbėjusios 

kaip eilinės kontrolininkės, 
jos gavo atsakingesnes pa
reigas. Drg. Mitkauskienė 
paskirta tabelio vedėjos pa
reigoms. Šalia tiesioiginių 
pareigų ji pasižymėjo ir vi
suomeniškoj veikloj. Ji kas 
dieną pertraukos metu 
skaito darbininkams laikra
ščius, aiškina jiems darbo 
drausmės, stachanovietiško 
darbo ir kitus klausimus. 
Be to, drg. Mitkauskienė 
yra aktyvi fabriko sieninio 
laikraščio bendradarbė ir 
leidėja. Jau trys mėnesiai, 
kaip ji paskirta fabriko 
part-kabineto vedėja. Šioje 
veikloje pasižymėjo kaip ga
bi organizatorė ir gera ma
sinės propagandos darbo 
plėtė j a. Jos dėka iš pačių 
darbininkų sudarytas skait
lingas agitkolektyvas, kuris 
iš vedėjos kas dieną gauna 
naujos medžiagos kaip po
litiniais, taip' ir gamybos 
klausimais, kasdieninius so
cialistinių lenktynių rezul
tatus. Už gerą darbą parti
niam kabinete partijos mie
sto komitetas viešai per ra- 
diją jų pagyrė ir kvietė ki
tus sekti jos pavyzdžiu.

Neatsilieka nuo jos ir ki
tos tame fabrike dirbančios 
lietuvės. Drg. Chajetienė 
buvo paaukštinta į briga- 
dyrius ir meisterius, o da
bar ji jau dirba planuotoja. 
O drg. Romaitė paskirta 
vyriausiuoju kontroliuoto
ju, ir "neatsitraukdama nuo 
gamybos ji' pajėgė baigti 
šešių mėnesių medicinos se
serų kursus labai gerais pa
žymiais. Kaip gerą med. se
serį ją paėmė iš fabriko ir 
paskyrė medicinos sesers 
darbui Tarybinėje ligoninė
je. K. Didžiulis.

— Dievui į langus piški- 
na, — ištiesdamas nugulė
tą ranką, pratarė Aukšta
kalnis greta gulinčiam ma
žam, strazdanuotu veidu ka
riui. Tas nusijuokė trūk
čiojančiu neramiu juoku ir 
nieko neatsakęs nusigrįžo į 
prie tanko rūkančių auto
matininkų būrelį.

Kariai tarp savęs nesikal
bėjo. Per ilgus kovų metus 
viskas jau buvo išpasako
ta. Kiekvienas iš jų žinojo,, 
kokią merginą mėlynom a- 
kim turėjo automatininkas 
Vadeika ir kad gražiausieji 
ežerai, tai Aukštaitijos eže
rai, apie kuriuos dažniausia 
kalbėdavo Aukštakalnis. Ir 
eidami į atakas, jie nekar
todavo senų istorijų, mir
dami jie neprašydavo drau-

tanką granatą, lietuvaitė su 
meile švelniai 'apriša su
žeistą draugą. Ji kerštinga 
priešams, ji švelni mylinti 
sesuo — broliams.

Niekuomet nepamirš Tė
vynė savo mylimos dukros 
Zosės Dieninaitės, kuri su 
nepaprastu d i d vyriškumu 
suteikinėjo pirmąją pagal
bą, po priešo kulkų kruša, 
sužeistiesiems kariams. Ji 
išgelbėjusi iš mirties 65 
žmones, pati paaukojo sa
vo vos pražydusią jaunystę. 
Ji veržėsi į tėvynę per lieps
nojančią ugnį. Ji norėjo 
greičiau išvysti pavasario 
pumpurais p a s i p u o šusią 
Nevėžio pakrantę. Ją šaukė

1942 m. gegužės mėn. 
Rygoje leidžiamas vokiečių 
laikraštis “Deutsche Zei- 
tung in Ostland” paskelbė 
lakonišką okupacinės val
džios komunikatą: “Vil
niaus krašte nubausta mir
timi 400 vietos gyventojų 
už dviejų atsakingų vokie
čių pareigūnų nužudymą.” 
Viešai girdamiesi masiniu 
nekaltų gyventojų žudymu 
okupantai pasakė tik dalį 
tiesos. Kaip šiandien jau 
yra nustatyta, per šias kru
vinas skerdynes buvo išžu
dyta ne 400, bet arti 5,000 
Vilniaus krašto gyventojų. 
Šiandien jau yra paaiškėju- 
sios kai kurios šio baisaus 
hitlerininkų nusikaltimo 
detalės.

1942 m. gegužės 19 d. 
apie 10 v. ryto netoli Šven
čionių ties Vigodų kaimu 
partizanai sustabdė vokie
čių automobilį, kuriame va
žiavo pagarsėjęs savo žiau
rumais vokiečių kreisko- 
mendantas Beck su dviem 
sonderf iureriais. Nudėję 
šiuos hitlerinius banditus 
partizanai laimingai pasi
slėpė (dar iki šiol nenusta
tyta, kas nužudė Becką ir 
jo palydovus). Kelioms va
landoms praslinkus, kada 
žinia apie Becko ir palydo
vų nužudymą pasiekė Šven
čionis, stovįs tenai esesinin
kų būrys surengė mieste 
kruviną pogromą. Su revol
veriais rankose smogikai 
brovėsi į ramių gyventojų 
butus ir vietoje žudė ištisas 
šeimas; per trumpą laiką 
esesininkai išžudė gatvėse 
ir butuose du šimtus su vir
šum Švenčionių gyventojų, 
jų tarpe 2 kunigus. Į Vigo
dų kaimą buvo pasiųsta 
baudžiamoji ekspedicija, 
kuri išžudė visus to kaimo 
vyrus. Visi vyrai buvo iš
žudyti taip pat ir Kapturū- 
nų kaime. Tą pačią dieną 
buvo duotas telegrafu įsa
kymas į visus Švenčionių ir 
Švenčionėlių apskr. valsčių 
centrus įvykdyti masinius 
“įtartinų elementų” areš
tus. Areštuoti buvo vežami 
i Švenčionis ir Švenčionė-

lėktuvų, šešiavamzdžiai mi
nosvaidžiai, šaltis, * maisto 
nedakteliai nė valandėlei 
nepalaužė jo valios, ištver
mės ir drąsos. Jis vedė sa
vo būrį tris kart atakon. 
Būrio vadui žuvus jis per
ėmė būrio vadovavimą, ir 
kovotojai klausė jo lyg seno 
ir prityrusio vado. Tačiau, 
svarbiausia, kad Krupšo ko
votojai, nepaisant jokit; 
sunkumų, visuomet būdavo 
geriausiai maitinami ir 
šaudmenimis aprūpinami. 
Pro kulkosvaidžių ugnies 
užtvaras, pro sprogstančių

(Tąsa 4-me-puslapyje) •

Naktis. Viršum pilkšvos 
apdaužytos cerkvės kabo 
mėnulis. Kaž kur urzgia 
priešo lėktuvas. Retkar
čiais vampteli artilerija. 
Sviediniai sprogsta šalia 
kelių, kuriais mūsiškiai vie
ni grįžta į kaimą trumpam 
poilsiui, kiti į pirmąsias li
nijas.

Stoviu didžiuliame sode. 
Jis visas iššalęs, išvartytas
— atrodo klaikiai.

— Gal turi degtuką? — 
staiga nugirstu už nugaros.

Tai berniokas iš Bieloru- 
sijos. Jis pats jauniausias 
mūsų kariniame junginy.

— Prašau.
Kolia užsirūko. Jo pa

blyškęs veidelis purvinas ir, 
išvargęs. Veltiniai peršla
pę, pliurpsi. Bet papirosas 
dantyse jo povyzai teikia 
graudaus vyriškumo.

— Baisu, a?
— Ne-e...— nutęsia Kolia 

šypsodamasis. — Ne tokių 
dalykų esu matęs... Tik val
gyt norisi... — Ar nežinot 
kartais, kur čia surasti vir
šilos Krupšo būrį?

— Jie ten, sugriautuose 
namuose, — parodau.

— Eisiu paprašyti bulvių,
— numeta jis papirosą. — 
Dvi paras žvaigždėmis rai
tau...

Einame abu. Kolia bren
da. per sniegą atsargiai, kad 
neužpultų ant minos. Mat, 
vakar jo akyse vienas ko
votojų • susisprogdino. Ei
name lyg gandras su var
nėnu. Pažįstu aš Kolią se
niai. Jojo tėvą vokiečiai 
sušaudė. Jis su vyresniuo
ju broliu pabėgo iš Minsko 
apylinkių pas partizanus.

Vėliau perėjo į Tarybų Są
jungos gilumą. Dėl ko jis į- 
stojo į mūsų junginį —sun
ku pasakyti. Kartą mano 
užklaustas atsakė: “Bielo- 
rusija ir Lietuva kaimynai, 
reikia kits kitam padėti.” 
Padykęs ir sąmojingas vai
kas. Jis buvo ir tebėra visų 
mylimas.

— Juk tu ne Krupšo bū
ry? paklausiau.

— Žinoma. Aš N. pulke 
ryšininkas. Bet Krupšas ge
riausiai maitina savo kovo
tojus ...

Vlado Krupšo būrio kovo
tojai sėdėjo aplink išgriau
tą pečių, ir virė didelį kibi
rą bulvių. Vanduo jau kun
kuliavo, purvinos putos kilo 
į viršų, bet visų dėmesys 
buvo nukreiptas į kovotoją 
Karnavičių, kuris stipriai 
laikydamas šautuvą ranko
je, garsiai nusijuokdamas 
pasakojo:

Dabar Aukštakalnis ap
sidairė. Kova vyko už kiek
vieną guburelį, už kiekvie
ną tranšėją. Prigulęs už iš
ardyto blindažo vokietis 
taikėsi. Prieš jį stovėjo lei
tenantas ir, nejausdamas 
pavojaus, kažką šaukė. Vo
kietis taikėsi į leitenantą. 
Aukštakalnis šoko prie hit
lerininko ir durtuvo smūgiu 
prismeigė vokietį prie že
mės, bet tuo pat metu nu
skambėjo šūvis ir leitenan
tas krito.

— Kuopa, klausyk ma
nęs! — apsidairęs ir niekur 
nematydamas jaunesnio va
do, šūktelėjo Aukštakalnis 
ir pats metėsi draugų prie
šakyje prie paskutinio pasi
priešinimo punkto.

Mūšis baigėsi. Kova buvo 
laimėta. Aukštakalnis pasi
žiūrėjo į rūkstančius blin
dažų griuvėsius, besivolio
jančius vokiečių lavonus ir 
tik dabar atsiduso. Mintys 
nukrypo į vakarus. Jis ap
metė akimis priešais baluo- 
jančius laukų plotus, lyg 
norėdamas pamatyti, ar 
dar daug kelio liko iki Lie
tuvos.

Rytuose, už ką tik palik
to miško, kilo didelė saulė.

Kur tik bebūtų evakuoti 
iš Lietuvos piliečiai, kur 
tik jie bedirbtų, jie savo 
darbą stengiasi visais at
žvilgiais atlikti sparčiai ir 
tobulai. To šiandien reika
lauja tėvynė, jos šauni Rau
donoji Armija.

Eina žinios apie pasižy
mėjusius lietuvius darbinin
kus iš visų didžiosios tary
bų žemės kampų. Ir visiems 
prieš akis Pirmoji Gegužės.

Penzoje N fabrike jau 
apie metus laiko dirba drg. 
Mitkauskienė, Romaitė, 
Frankaitė, Chajetienė ir kt. 
Tik atėjus į fabriką dirbti 
jos buvo paskirtos techniki
nės kontrolės darbui, nes 
fabriko vadovybė pastebė
jo, kad lietuvės darbininkės 
dirba labai stropiai, nepra- 
leisdamos nė vienos detalės, 
kuri neatitiktų reikalavi-

frj
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VAKARŲ FRONTE 
•NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE.

(Tąsa)

Mileris vėl prasideda su pora pusbačių. 
Tat geri, gražūs, angliški, geltonos 
minkštos odos pusbačiai, su ilgais, sega
mais ligi pat kelių, auliukais, žodžiu, 
puikūs. Mileris sužavėtas dailumu, laiko 
juos padais priglaudęs prie savo purvinų 
batų, ir klausia:

— Pranai, argi tu šiuos pusbačius pa
siimsi? ‘

Mes visi trys galvojom vienodai: kad 
jis ir pasveiktų, tačiau kur juos abu dė
tų, juk jam dabar tik vieno tereikės. Ta
čiau dabar taip pusbačius palikti būtų 
gaila, nes, aišku, jam mirus, sanitarai 
juos vis tiek nujos.

Mileris atkartoja:
— O gal tu juos čia paliktum?
Kemerichas nenori. Tat jo geriausia 

pora.
— Mes juk galėtume sumainyti,—siū

losi Mileris vėl, — čia mums pravers to
ki pusbačiai.

Tačiau Kemerichas nesutinka.
Aš užminu Mileriui koją; šis nenoro

mis vėl pakiša pusbačius palovėn.
Truputį su juo dar pakalbam ir atsi

sveikinam.
— Taisykis, Pranai.
Aš jam prižadu, kad rytoj vėl aplan

kysiu. Mileris taip jau; jis galvoja apie 
pusbačius ir dėl jų pasiryžęs budėti.

Kemerichas vaitoja. Jis karščiuoja. ’ 
Išėję laukan sulaikėm vieną sanitarą ir 
prašom jį, kad jis Kemerichui duotų 
morfijaus.

Sanitaras atsisako.
— Jei mes kiekvienam morfijaus duo

tume, tad reikėtų jo turėti keletas pil
nų statinių.

— Tu jau, tu r būt, tik karininkus ap
tarnauji, — pasišiaušia Kropas.

Į jų tokį pasikalbėjimą tuoj įsikišu aš 
ir, pirmiausia, pakišu sanitarui cigaretą. 
Jis priima. Paskum kldusiu:

— Ar iš viso tu gali tat padaryti?
Jis įsižeidžia.
— Kam klausiat, jei netikit...
Aš įspaudžiu į jo ranką dar porą ci- 

garetų.
— Padaryk jau tą paslaugą...
— Na, gerai,—sako jis.
Kropas seka pasku? jį; jis netiki, kad 

šis tat padarys, ir nori pats savo akimis 
pamatyti. Mes laukiame lauke.

Mileris vėl apie pusbačius pradeda 
giedoti.

— Jie man kaip tik geri. Mano tai 
lyg eldijos, negaliu nė paeiti, net pūsles 
pritryniau. Kaip tu manai, ar jis ligi ry
tojaus išgyvens, kol pasibaigs mūs tar
nyba? Jei jis naktį mirs, tad pusbačius 
matysi kaip savo ausis...

Albertas grįžta.
— Jūs manot------ - ? klausia.
— Baigta,—patvirtina Mileris.
Eanam į savo barakus. Aš galvoju apie 

laišką, kurį turėsiu rytoj parašyti Ke- 
mericho motinai. Mane tiesiog šiurpulys 
nukrėtė, gera būtų bent lašelį degtinės 
išgerti, širdžiai nuraminti. Mileris rau
na žolę ir kramto. Staiga mūs mažasis 
Kropas meta iš dantų cigaretą, žvėriš
kai jį trypia, jo veidas nuliūdęs ir sumi
šęs, apsidairo ir suniurna:

— Kad tave kur šimts pypkių, tu 
bjaurybe!

Einame toliau. Ilga tyla. Kropas nu
rimo. Mes žinome, ką tat reiškia. Tat 
fronto karštligė. Ja serga dažnas.

Mileris jį klausia:
— Ką ten tau tokio Kantorekas ra

šė?
Jis juokiasi:
— Mus laiko geležiniais jaunuoliais.
Mus visus paėmė piktas juokas. Kro

pas širsta; jis džiaugiasi, kad dar gali 
kalbėti.

Taip, jie visi šitaip galvoja, visi, visas 
tūkstantis tokių Kantorekų! Geležiniai 
jaunuoliai! Jaunuoliai! Mes visi esame 
ne daugiau kaip dvidešimties metų am
žiaus. Jauni? Jaunuoliai? Tat jau senai 
praėjo. Dabar jau esam seniai.
i • n.

Man tiesiog gėda pamąnyti, kad na
mie vienam rašomojo stalo stalčiuj guli 
pradėta “Sauliaus”' drama ir nemaža 
krūva eilėraščių. Nevieną yakarą dėl jų 

išsėdėjau. Visi mes taip darėme. Tačiau 
dabar tat atrodo taip netikra, nerealu, 
kad tiesiog iš naujo net negalėčiau įsi
vaizduoti.

Nuo to laiko, kai mes čia esam, mūsų 
senasai gyvenimas liko kirste nukirstas, 
ir ką mes kita galėjom padaryti, tat įvy
ko ne mūsų noru. Kitą kartą mes mėgi
nam apžvelgti ir išsiaiškinti viską, ta
čiau tat kažin kodėl mums nevyksta. 
Tiesiog mums, dvidešimties metų vy
rams, Kropui, Mileriui, Lejeriui, man, 
mums visiems, Kantoreko geležiniais 
jaunuoliais pavadintiems, itin viskas yra 
neaišku. Senesni žmonės labai yra susi
gyvenę su praeitimi; jie turi pagrindo: 
žmonos, vaikai, verslas ir reikalai, o 
tat yra taip glaudžiai susiję, jog ir ka
ras negali išplėšti. Mes dvidešimties me
tų vyrukai turime tik tėvus ir kuris-ne- 
kuris mylimą mergelę. Tat nedaug—juk 
mūsų amžiuj tėvų valdžia silpniausia, o 
mergelės dar nesuspėjo mus užviešpa
tauti. Be to daugiau mes beveik nieko 
ir neturėjome; truputį svajonių, kiek 
meilės, ir mokykla; toliau mūs gyveni
mas dar nenuėjo. Ir šio paties nebeliko.

Kantorekas pasakytų, kad mes dabar 
kaip tik stovime ties gyvenimo slenks
čiu. Tat yra panašu.: Mes dar nė šaknų 
neįleidom. Karas mus nuplovė. Kitiems, 
senesniems, jis yra tik pertrauka, jie 
gali galvoti ir apie tai, kas toliau bus, 
apie ateitį. Mes esam jo pagauti ir ne
žinom, kaip visa tai turi baigtis. Žino
me tik tai, kad mes čia sužiaurėjom kei
stu ir liūdnu būdu, ir mums teks siel
vartauti dar ne kartą.

Kad Mileris nori turėti Kemericho 
pusbačius, dar tat nereiškia, jog jis Ke
mericho mažiau gailėtųs, kaip kiti, kad 
apie jo skausmą negalvotų. Jis tat moka 
skirti. Jei Kemerichui pusbačiai būtų 
reikalingi, tai Mileris mieliau sutinka 
dygliuotom vielom basas vaikščioti, už
uot manytų, kaip įgyti Kemericho pus
bačius. Tačiau pusbačiai juk nieko ben
dro neturi su Kemericho padėjimu, tik 
jie Mileriui galėtų praversti. Kemerichas 
mirs, ir vis tiek jie kam nors atiteks. Ko
dėl tad Mileris apie juos nepasirūpintų, 
juk jis turi daugiau teisės pusbačiams 
nei sanitarai. O kada jau Kemerichas 
numirs, tad bus per vėlu. Dėlto Mileris 
dėl jų budi jau dabar. Apie tai kitaip 
manyti jau nėra prasmės, nes tat būtų 
dirbtina. Mums yra tikra ir teisinga tik 
patys faktai. O geri batai dabar retas 
dalykas.

Anksčiau viskas buvo kitoniškai. Ka
da mes atvykome į apskrities komendąn- 
tūrą, tad dar buvome 20 jaunų žmonių 
klasė. Prieš įžengdami į kareivinių kie
mą visi drauge pirmąkart gyvenime nu- 
siskutome barzdas. Tad dar dėl ateities 
visiškai nebuvom nusistoję, apsisprendę, 
neturėjome jokių planų. Beveik niekas 
aiškiai nė nemanė apie kurią ten profe
siją ir karjerą. Visi gyveno tik savo da
bartinį būvu Dėlto buvome prisigėrę ne
aiškių idėjų, kuriomis vaizdaVomės gy
venimą ir patį karą esant romantišką.

Kariškai buvom mokomi dešimtį sa
vaičių, tačiau per tą laiką mes tiek paty- 
rėm, jog per dešimtį metų mokykloje nė 
dalies to negalėjom patirti. Patyrėm, jog 
gerai nuvalyta saga Čia yra svarbiau nei 
perskaityti keturi tomai Šopenhauerio.

(Bus daugiau)

SNAKE j

It'» going to cost Billions to
I dcfeftqtheJopg i

Mussolinis ir jo išlaisvintojai naciai. Paveikslas prisiųstas per Švediją.
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Tai tokios nedideles kvotps 
paskirtos kiekvienai lietuvių 
kolonijai ir iki lapkričio 27 
dienos jos turi būti sukeltos, 
kad sėkmingai galėtume baig
ti tą prakilnų karo laimėjimo 
pagelbos darbą.

žinoma, toki Bakanai ir 
Vainoriai kenks tam darbui, 
kaip ir abelnai jie kenkia lie
tuvių vienybei ir karo laimė
jimo pastangoms, bet mes, 
draugės ir draugai, dirbkime, 
kad atsiekus tą prakilnų tiks
lą. Visų jūsų talka yra labai 
reikalinga, 
mitetas be 
ko negalės

Patsai vienas ko- 
jūsų pagelbos nie- 
atlikti.
Mažeika,

Pirmininkas.
J. Urbonas,

Sekretorius.

Maskva. — Pereitą penk
tadienį Sovietai atvadavo 
dar 460 gyvenamųjų vietų.

de jų blindažus... N. pulkas 
ėjo į ataką.

Vlado Krupšo būrys vėl 
buvo pirmutinis. Su juo 
drauge šį kart ėjo ir Bielo- 
rusijos berniokas Kolia.

Pittsburgh, Pa.

Baltimore, Md

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. •

Kovų Epizodai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

minų plotus jis surasdavo 
būdų ar pats nueiti, ar su- 
maningesnius kovotojus pa
siųsti ten, kur bent kiek 
buvo maisto ir šaudmenų ir 
vis tai pristatyti į pirmą
sias linijas. Daug gyvenime 
matęs ir patyręs, buržuazi
nės Lietuvos laikais miesto 
valdyboje buvęs šoferiu, vos 
pajėgęs užsisodinti mažytį 
sodelį Kauno fortuose, 
Krupšas taip pamilo laisvo
sios tarybinės Lietuvos gy
venimą, giliai į širdį įsidėjo 
savo plačiosios tėvynės at
eitį, ir nesigailėjo savo gy
vybės, kad tik priešas būtų 
sutriuškintas ir kad lietuvi
škojo junginio vardas būtų 
amžinai garbingas.

— Patys gyventojai ma-l 
no būriui šias bulves atne
šė, — tarė jis šypsodama
sis. — Sėsim visi ir užką
sim, nes po ^valandos vėl 
grįžtam ten, iš kur atėjo
me.

Skanios buvo bulvės. Šil
tas buvo namelis, nors pro 
sviedinio išrautą kampą 
švilpė vėjas. > .

Po valandos Vlado Krup
šo būrys vėl nužygiavo pir
myn. Minos šalia kelio ne- 
besproginėjo. Buvo tyla, to
kia tyla, kuri pranašauja 
audrą.

Trečią valandą ryto ta 
audra kilo. Tūkstančiai ar
tilerijos sviedinių draskė 
priešo įstiprintą kaimą, ar-

į Magoti 
lakūnai, 
kitas pa- 
iš Virgi-

Kvotos Ambulansų Fondui
Lietuvių Vienybės Komite

tas Karo Laimėjimui laikė po
sėdį ir paskyrė kolonijoms, 
kiek ir kuri turi sukelti aukų, 
kad galėtume greičiau sukelti 
reikalingą fondą nupirkimui 
dviejų ambulansų — vieno A- 
merikos Raudonajam Kryžiui, 
o kito Lietuvių Pulkams, ku
rie Raudonosios Armijos eilė
se taip didvyriškai kovoja, ir 
artinasi išlaisvinimui Lietu
vos.

Kvotos yra sekamos: Wil- 
merdingui, McKees 'Rocks, S. 
S. Pittsburgh ir Soho po $500. 
Ambridge ir Aliquippa $200, 
New Kensingon—$100, Brad
dock, Duquesne ir Homestead 
—$300, Carnegie $50, Bridge
ville, Cuddy ir Myse — $100, 
Washington — $100 ir Court
ney ir New Eagle — $25.

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

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINS)
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat š
< Savininku

5 411 Grand St Brooklyn §

Rugsėjo 25 dieną, Pasade
na, Md., įvyko nelaimė. Spro
go lėktuvas ir įkrito 
upę. žuvo du jauni 
vienas leitenantas, o 
prastas. Jie skrido 
nijos.

Kur lėktuvas įkrito, ta vieta 
vadinasi North Ferry R. Vprds 
Point. Arti gyvena William ir 
Jaune Rothamel. Tą pamatęs, 
William Rothamel nusimetė 
drabužius ir šoko į upę, norė
damas pagelbėti, bet visos jo 
pastangos buvo veltui. Tik ka
da pribuvo ugniagesiai, kraštų 
apsaugos žmones, tai pagelba 
virvės ištraukė lėktuvą iš 15- 
kos ar 16-kos pėdų gilumos. 
Bet žmonių jau gyvybė buvo 
užgesus. Tas, kurią buvo prie
šakyj, tai labai sužeistas, o 
kito tai tik kojos. William 
mano, kad antras bus prigė
ręs. i

Ant rytojaus du kareiviai 
susižeidė kojas, begelbėdami 
kitas lėktuvo dalis. Mano anū
kė Rothameliukė ir ten dar
buojasi. Tai, kaip sako, neži
nai, kur mirtis, sekioja. Taip ir 
su tais jaunais vyrais. Vardus 
jų dar neskelbė, nes tai mili- 
tarinis sekretas.

M. Janonienė.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Toni. Virginia 7-4409

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietai pradėjo nau
jas atakas prieš vokiečius, 
matyt, norėdami užkirst 
naciam pabėgimą iš Krimo.

V

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

sunkus pristatymas anglies.
lllįU

Fotografas
Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

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

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

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

r

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glviala

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST. ,
Skersai nuo Republic Teatro 

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

kad visados

Štai 
adresas

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Nuolaida
Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes duosime 
i Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu

statytos taip žėruos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

• STENGER & STENGER, Optometnsta
394-398“ Broadway Brooklyn, N. Y.

liWtuiw i ... ...................................... ....................... ... i OrwHh,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, J^a. 

Telefoną® FopUr 4U®

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

kitės prie manęs dieną 
Ar naktį, greit I suteiksi* 
me modemišką 'patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
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LITVA-UETUVA So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

“Draugai,” tariau aš, “šian
dien mes būsime Litvoj-Lie
tuvoj.”

Žodis “Lietuva” buvo įsi
kūnijimas visko, kas mums 
brangu — mūsų tėvynė, 
mūsų šeima, mūsų laukai, 
mūsų upės, miškai ir kuria
mojo darbo laimė.

Niekas Negalėjo Mūsų 
Sulaikyti

Mūšis, kuris tuomet pra
sidėjo, buvo kietas, kaip ir 
visada. Priešai gerai apsi- 
tvirtinę gyvenamąją vietą, 
esamą tarp mūsų ir Litvos.

Dabartiniai mūšiai yra 
bendrai atkaklūs, bet tos 
dienos mūšis buvo tiesiog 
neatlaidus. Niekas negalė
jo sulaikyt mūsų briovimo- 
si pirmyn. Viename punkte 
priešų artilerijos ugnis bu
vo tokia smarki, kad mūsų 
tankai turėjo kiek toliau 
prisilaikyti, bet mūsų pėsti
ninkai vis tiek varėsi pir
myn, nors tik žingsnis po 
žingsnio, bet tikrai ir tvir
tai. Mūsų kareiviai tą die
ną pareiškė neapykantą 
priešams, juo labiau padau
gindami ugnį iš visų savo 
šautuvų ir patrankų. Jie 
sunaudojo dveja tiek dau- 
daugiau kulkų ir' mino
svaidžių - mortirų sprogi
mų, ir iki pietų buvo su
vartota jau visa tai dienai 
skirtoji amunicija. Reikėjo 
gauti daugiau amunicijos.

Dienos laiku pristatyti 
frontan amunicijos, tai bu
vo gana pavojingas darbas, 
nes priešų kulkų lietus bu
vo atskyręs mūsų fronto li
nijas nuo mūsų užnugares.

Šiame mūšyje priešai, 
jausdami nepaprastą spau
dimą žygiuojančios pirmyn 
Raudonosios Armijos, atsi-: 
gabeno sunkiąją savo arti
leriją. Atrodė, kad joks gy
vas daiktas negalėtų praeiti 
per tą ugnies švino lietų.

Bet vis tiek mums buvo 
laiku atgabenta daugiau 
kulkų ir sproginių. Ir mes 
paėmėme Litvą-Lietuvą.

Priešai taip skubiai bė- 
go, kad nepaspėjo suprog- 
dint nei tiltų, kuriuos jie 
ruošėsi sunaikinti.

Štai kaip savo tėvynės 
meilė ir neapykanta priešui 
paakstino lietuviškojo Rau
donosios Armijos dalinio o- 
ficierius ir kareivius išmuš- 
šti fašistus iš to kaimo, ku
ris buvo simbolis gimtosios 
mūsų Lietuvos.

Mūsų žmonės, išvarginti 
fašistų junge, jau girdi ka- 
nuolių griausmus ir mato 
liepsnojančius sprogimus, 
nešančius jiem laimę ir lai
svosios kūrybos darbą.

Italijos Kąraliaus 
Atsišaukimas

Italijos karalius Viktoras 
Emmanuelis atsišaukė per 
radiją iš karinės Talkįnin- 
kų bazės į italus, kad nie
kas neremtų Mussolinio ta
riamos “naujosios fašisti
nes respublikos,” kuri yra 
nacių padaras. Karalius ša
kė, jog tai tik laiko klausi
mas, kada litalija paskelbs 
karą Vokietijai.

Berlynas ’ tik šeštadienį 
pripažino, kad vokiečiai pa
sitraukė iš Kremenčugo, 
kurį Sovietai paėmė jau ke
lios dienos pirmiau.

Anglų lakūnai numetė 1,- 
000 bombų į nacių plieno 
'fabrikų miestą Hageną, va
karinėje Vokietijoje. Ne
grįžo 9 anglų lėktuvai.

CLEVELANWKIAI RENGIASI SMAR
KIAI DIRBTI DIENRAŠČIŲ VAJUJE

Užbaigus vasaros sezono 
parengimus ir piknikus, turi
me smarkiai mestis į darbą 
rudens sezono. Ypatingai 
prieš mus visus stovi labai 
svarbus darbas, tai tinkamai 
pravesti Vilnies ir Laisvės va
jų-

Dienraščių vajus prasidėjo 
su pirma diena spalių. Mes, 
Cleveland© vajininkai ir vaji- 
ninkės, turime stoti į darbą, 
kad šiais metais būtinai pra
lenktume detroitiečius, o tas 
bus galima, jei tik visi pa
dirbėsime.

Linksma pranešti, kad mū
sų gera ir patyrusi vajininkė 
E. Sklerienė yra pasirengusi 
daug dirbti šių metų vajuje ir 
pas ją yra mintis, kad būtinai 
reikia pralenkti detroitiečius. 
Taip pat kalba ir P. Kurulis, 
jis mano, kad Clevelandas ga
li daug atlikti ir jis neklysta. 
Kiek žinome, tai jis visada 
gauna daug naujų narių.

Tiesa, mes negalime palik
ti viso darbo ant tų veiklių 
draugų, visi turime stoti į 
darbą, kad juo daugiausia 
gauti naujų skaitytojų. Jei tik 
gausime po vieną skaitytoją 
Vilniai ir Laisvei, tai atliksime 
tikrai sąmoningo darbininko 
pareigą. Nieko nėra svarbes
nio darbininkui, kaip turėti 
savo reikalų gynėją, dienraštį, 
kuris diena iš dienos paduoda 
visapusiai svarbias žinias.

Apytikriai mes kasdieną 
praleidžiame be jokio reikalo 
po 15 centų, o dienraštis 
mums nekainuoja nei 3 centus. 
Tiesa, kada mes vienu kartu 
mokame po $6, atrodo nema
ža suma, tačiau kartais išėję 
į vieną kartą tiek pinigų pra
leidžiame besilinksmindami. 
Nesiginsiu, kad ir aš tą patį 
padarau. Reikia gyvenime tu-

CHICAGOS ŽINIOS Rochester, N. Y.
300,000 Studentų Gaus Nupi

ginta Kaina Pietus
Federalė valdžia ir valstija 

sudarė fondą duoti vaikams 
pigiai pietus. Parduos po 10 
centų pietus, kurių tikra kaina 
būtų tarpe 18-25 centų.

Duos pietus tik tiem vai
kam, kurių tėvai yra be dar
bo arba našlių vaikam. Tokių 
vaikų per visą valstiją yra 
apie 300,000.

Jie mokės už pietus tik 10 
centų. Iš federalės valdžios 
paskirtų pinigų prie kiekvienų 
pietų bus pridėta tarpe 2 ir 9 
centų. Valstijos valdžia pridės 
kiek mažiau ir bus kaina pri
einama biedniems studentam.

ODT Paims Nevartojamus 
Trokus

Apsigynimo Tr&nsportacijos 
Raštinė paskelbė, kad paims 
nevartojamus trokus — rekvi
zuos dėl pervežimo ūkio pro
duktų.

ODT pareiškė, kad trūksta 
trokų pervežimu/ agrikultūri- 
nių gaminių. Trokai, kurie ne
vartojami, bus paimta ir per
siųsta į tas vietas, kur labiau
sia reikia.

Šiuo laiku suimama vaisiai 
ir daržovės. Jos ilgai negali 
pasilikti ant lauko, nes suges. 
Daržovės ir vaisiai turi būti 
paimta nuo ūkių ir sudėta į 
šaldytuvus.

Daktarų Stokos Nesą
Nežiūrint, kad iš Chicagos' 

daug daktarų buvo pašaukta 
militarinėm pareigom, tačiau 
dar dikčiai pasiliko jų civilių 
žmonių gydymui, pareiškė 
Chicagos Modikalė Draugija.

Pirmiau buvo kalbėta, kad 
gali atsirasti civilių žmonių 
sveikata pavojuje dėlei suma
žėjimo daktarų. Tačiau sako, 
yra pakankamas skaičius me
dikų civilių žmonių patarna
vimui. ;

rėti įvairumo, tačiau visada ir 
visuomet turime prisiminti 
darbininkų spaudą ir ją pir
moje vietoje remti. Kurie jau 
skaitome Vilnį ar Laisvę, ne
laukime jokių paraginimų, už
simokėkime juo greičiausia, 
tuomi sutaupinsime veikiančių 
draugų laiką ir atliksime savo 
kaipo sąmoningo darbininko 
pareigą.

Nepavaduojamai yra svar
bi dartfininkų spauda, ypač šio 
karo metu, mes per ją gauna
me teisingiausias karo žinias. 
Dėka jos, mes sužinome viso
kius mūsų priešų skymus, ku
rie bando įsipiršti į darbininkų 
jausmus, pagelboje pro-nacių 
laikraščių, kur jie visokiais 
vardais slepia savo tikrą po
litinį veidą.

Jei mes visi nuolatiniai skai
tytume darbininkišką spaudą 
ir vieningai veiktume palei 
spaudos nurodomus būdus, tai 
nebūtų ir karų, nes iš kalno 
parengtume darbo priešams 
galą. Darbininkų spauda vi
suomet kalbėjo prieš nacius- 
fašistus. Bet dėka to, kad visi 
nemokėjo jos suprasti ir viską 
leido pro pirštus, dabar turi 
atsakyti savo sūnų aukomis. 
Nors mes negalime kaltinti 
žmonių už tai, ką jie nežino. 
Tačiau tie draugai ir draugės, 
kurie supranta spaudos svar
bą, turėtų juo daugiausia dėl 
to padirbėti.

Dar kartą prašau ir raginu 
kiekvieną clevelandientį ir 
corletiečius stoti į darbą, kad 
tinkamai vajų pravestume. 
Tiesa, reikėtų tuojau sušaukti 
platus susirinkimas ir vienin
gai išdirbti darbui planai bei 
pasidalinti apylinkes, kur kat
ram patogiau veikti. Dirbkime 
dėl mūsų spaudos.

Pasaulio Pilietis.

Cicero Veiks Su Chicaga Ka
ro Fondo Rinkliavoj

Community Chest and War 
Fund rinkliava prasidės atei
nantį mėnesį. Tęsis kol sukels 
$13,000,000.

Kitokių rinkliavų nebus. 
Rinks į vieną Community 
Chest and War Fund. Paskui 
iš to fondo duos į bendruo
menės fondus ir į karo para
mos fondus.

Cicero miestas paskelbė, kad 
veiks rinkliavoj bendrai su 
Chicagos miestu. Cicero mies
te numatyta surinkti $100,000 
į tą fondą.

Mažus Verslininkus Stumia 
J Bankrotą

Užtenka pasidairyti po mies
tą ir tuoj pamatysi, kad kur 
pirmiau buvo maži krautuvi
ninkai, tai šiandien jų teliko 
tik dalis. Vieni jų negali išssi- 
versti, padaryti gyvenimą, o 
kiti, dar jeigu ir galėtų išsi- 
maityti, tai eidami dirbti į 
įmones pasidaro geresnį gyve
nimą.

Nėra surinkta statistikos, 
kiek nuo karo pradžios mažų 
verslininkų užsidarė duris, bet 
jeigu kas surinktų tokią sta
tistiką, tai ji būtų įdomi.

Mažus verslininkus, kaip ir 
mažus pramonininkus didieji 
išstumia iš rinkos ir nuvaro į 
darbininkų eiles.

Bendrai, mažo biznieriaus 
gyvenimas yra sunkesnis, negu 
vidutiniai lavinto darbininko.

S. P.

Skalbykla Ima Pęr Daug 
Už Darbą

Kainų Administracijos raš
tinė patraukė skalbyklų savi-, 
ninkus į federalį teismą už 
ėmimą daugiau už patarnavi
mą, negu nusakyta lubų kai
nose. Viena jų yra Ashjian 
Bros., Ine., kuri dangįausia už
siima kaurų valymu. ;

LDS Pirmo Apskričio Kuopos 
ir Massachusetts Lietuvi?

Konferencija
Pabaigoje rugsėjo mėnesio 

Massachusetts ir Apylinkės 
Lietuvių Komitetas išsiuntinė
jo laiškus, kaipo pakvietimus, 
kad įvairios lietuvių organiza
cijos dalyvautų šaukiamoje 
konferencijoje, spalių 17 d. 3 
vai. po pietų, Municipalėj Au
ditorijoje, E. Broadway, South 
Boston, Mass.

Draugai ir draugės, LDS. 
nariai, jei praeitais metais pa
naši konferencija buvo reika
linga ir skaitlinga, tai šioji 
konferencija keleriopai reika
lingesnė, manau, kad visi tą 
jaučiame, nes pats gyvenimas, 
pati baisiojo karo eiga mus 
kiekvieną sužadina, kad susi
eiti kalbėtis ir tartis. Tartis 
ne vien šios šalies karo pa
stangų gelbėjimu, bet taipgi 
mūsų tėvynės Lietuvos. Mato
me, kad Lietuvos atvadavimas 
jau nebetolimas, ačiū Raudo
nosios Armijos ir Sovietų liau
dies sukauptoms pastangoms. 
Tikrai stebuklus daro, begrūs- 
dami baisūnus vokiečius įsi
veržėlius linkui Berlyno, na
cinis “blitzkrigas” atbulon pu
sėn daug greičiau eina.

Todėl, visos LDS. kuopos su 
didžiausiu ūpu imkite dalyvu- 
mą šaukiamoje konferencijoje 
ir išrinkite skaitlingas delega
cijas. Jei kuri kuopa negautu
mėt tiesioginio pakvietimo lai
šku, tai pastebėję šį paragi
nimą imkite domėn kaipo pa
kvietimą, arba jei kurios kuo
pos susirinkimas būtų jau 
praėjęs, pirma šaukiamos 
konf., tai kuopos valdyba gali 
įgalioti kuopos atstovybę. 
Skaitlius delegatų gali būti 
toks, kaip apskričio konferen
cijoms.
LDS. Pirmo Aps. Pirm.

D. G. Juslus.

Iš Pažmonio Laisvės Paramai
Rugsėjo 25 d., Gedimino 

svetainėje įvyko smagus pa- 
žmonys Laisvės paramai. 
Daug smagumo pridavė pra
nešimas apie Smolensko paė
mimą. čia buvo daug fundinS 
mų už Smolenską, Kijevą ir 
Vilnių. Kiti sakė, kad “Dėdė 
Juozas” daug parako1 sugadi
no bešaudydamas už tiek 
daug miestų atėmimą nuo na
cių.

Vakarienė buvo skaniai pa
gaminta ir duota iki sočiai pa
valgyti. Gaspadinėmis — dr- 
gės V. Buliene, L. Totorienė, 
O. Gricienė ir R. černauskie- 
nė. Dr-gė V. Buliene aukavo 
pusbakanio didumo babką, 
prie kavos. Babka buvo verta 
apie $2. Gedimino Draugystė 
suteikė svetainę veltui, kuri, 
galima sakyti, mažiausiai su- 
taupino $5. Paskui pavieniai 
prisidėjo su aukomis sekamai:

A. ir L. Bekešiai $3; J. 
Stanley $2.50.

Po $2: J. ir A. Ivonaičiai, 
R. Barauskas, R. Sherelis ir B. 
ir R. černauskai. M. Severinas 
$1.50.

Po $1: F. Kurkulis, J. Mer
kevičius, G. Savage, P. Bugai- 
liškis, J. Totoris, G. Mikitas, 
F. Baltakis, J. Rinkevičius, 
W. ir A. Lekavičiai, B. Duo
ba, J. Vaitas, P. žirgulis, S. 
Gendrėnas, L. Pultin, Chas. Si
maitis, Skaurorias, J. Labeika 
ir Ona Vilimaitienė.

Viso aukų $32.00. Nuo va
karienės liko $35.30. Viso 
$67.30.

Gerai. Bet, rengimo komisi
jos manymu, galėjo būti daug 
geriau, nes nei pusė Laisvės 
skaitytojų nebuvo. Kodėl?..«.

Jeigu būtų praleista keno 
vardas arba skaitlinė, kiek au
kota, — praneškite komisijos, 
n&riui černauškiii.

AČiu visiems aukotojams ir 
dalyviams. Kitą kartą pada
rysime pasekipįpgiau.

*■ Čemaiiskas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IKI 4S

VISOKIEM DARBAM 
POPIERINIŲ DIRBINIŲ FABRIKE 

DAROMA BŪTINI SVEIKATAI 
DIRBINIAI

Mums reikia mašinų prižiūrėtojų, pakuotojų, 
peržiūrėtojų ir bendrai pagelbininkų. 

Darbas lengvas, švarus, linksmas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Pastovūs Darbai
Kreipkitės ar rašykite, 840 East 134th St. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(235)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESĘRT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA .VALGIS IR UNIFORMOS 
DONAI — 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)

PAKUOTOJOS
STOCK CLERKS

5 DIENŲ SAVAITĖ
Gera Pradžiai Alga ir 

Proga Pakilimui

OXFORD UNIVERSITY PRESS
2 W. 17th St. — 5-tos lubos.

(234)

MERGINOS IR MOTERYS
Lankstymų tissue popieros patternų. 

Gera alga ; linksmas darbas.
Pradinės ar patyrę; apmokamos vakacijos.

ADVANCE PATTERN CO.
331 East 38th St.

(238)

MERGINOS IR MOTERYS 
18—45

PAKAVIMUI - VYNIOJIMUI
Lengvas, švarus darbas.

Gera alga; pastovus darbas. 
Uniformos Nemokamai 

Kreipkitės
GOTTFRIED BAKING CO.

5ISt ST., IR 11TH AVE., N. Y. C.
(234)

MERGINOS
18-45

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$26 Į SAVAITĘ AR DAUGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MENESIŲ. PATYRI

MAS NEREIKALINGAS. 
BŪTINA PRAMONE.

ASMENYS Iš KARINIŲ AR BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DARBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

NATIONAL BISCUIT CO.
445 W. 15th St., prie 10th Ave., City

(237)

MERGINOS 17 METŲ AR VIRŠAUS. 
$26 SAVAITĘ UŽ 48 VALANDAS.

Geros darbo sąlygos
NOMA ELECTRIC CORP.
55 West 13th St., N. Y.

(235)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU- ’ 
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI. 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

• 56 WEST 23rd ST., N. Y,
(X)

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

BERNIUKAI-VYRAI
18-50

MAISTAS LAIMES KARĄ 
KRAFT CHEESE CO.

TUOJAU GAUNAMI
DARBAI FABRIKE

TOJE

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS
KREIPKITĖS

812 JERSEY AVENUE, JERSEY CITY
7 A. M. — 5 T. M,

TELEFONAS JOURNAL SQUARE 2-6040
JEI ESATE BOTINUOSE VEIKSMUOSE, TAI NESIKREIPKITE.

(340)

.HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA 
APVALYTOJŲ

PATARIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA

Būtini Kariniai Dalybai Dabar 
Po Karo Bus Praplėsta Programa 
Iš būtinų darbų reikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkitės 9-5 Kasdien
I Employment Ofisą

AMERICAN 
EXPORT AIRLINES

Sea Plane Base, LaGuardia Field, 
Jackson Heights

(Independent I.R.T. ar B.M.T. iki 
74th St. ir Roosevelt Ave. / 

Važiuokite LaGuardia Field Busu.) 
(239)

AUTO SIMONIZERS
Daliai ar Pilnam Laikui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Taipgi Reikalingi 

GARADŽIUI AUTOMOBILIŲ
TVARKYMUI VYRAI

Kreipkitės

THE SIMONIZ CO.
181 West End Ave. (68th St.) .

New York City
(234\

VYRAI
16 METŲ AMŽIAUS AR VIRŠAUS
Daliai ar Pilnam Laikui

Būtinas Karo Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

IŠSILAVINSITE GERESNĖMS POZICIJOMS

Gaylord Container 
Corp.

FT. OF BROADWAY 
JERSEY CITY

Važiuokite Marion Bušu nuo Journal Square 
iki mūsų dirbtuvės.

(235)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA 

BŪTINA PRAMONĖ 
SURINKIMUI, PERŽIŪRĖJIMUI, 

PAKAVIMUI 
STIKLINIŲ INDŲ IŠDIRBEJOS 

ŠIFTŲ DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS 

GREITI* PAKILIMAI

Metro Glass Bottle Co.
135 WEST SIDE AV., JERSEY CITY 

(234)

MERGINOS $18 PRADŽIAI 
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIAIS 

Lengvas fabriko darbas būtinoje pramonėje. 
Pakilimai; pastovus darbas.

T. & P. OPTICAL CO.
154 West 14th St., N. Y. C. 

__________________ (235)

KAMBARIŲ APT VA R- 
KYTOJOS ’

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

N. Y.C.; NETĖLEFONUOKITE 
________________________ (X) 

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE 

Lengvas Krovimo Darbas 
CENTURY RIBBON MILLS, INC.

1071 — 6th Avenue 
(Basement)

(289)

MERGINOS—'patyrimas -nereikalinga*. Paka
vimui vieno zvaro pakučių.' Gera alga.

SANTORO MACARONI
225 Cook St. -Brooklyn.

(285)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

(X)

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. >.

 (X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIBTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

'TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKAOUOS 

PASTOVUS DARBAS 
16 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 2 3RD ST., N. Y.

u AKB.A KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. • 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

 - (X)

REIKALINGI KEPĖJŲ 
PAGELBININKAI

Dieninis darbas. Patyrimas nereikalinga*.
CALIFORNIA PIE BAKING CO.

330 Douglass St., 
Brooklyn.

(23F)

MAŠINISTAI
KURT VERSEN CO.

KREIPKITĖS PER
U. S. EMPLOYMENT SERVICE 
404 38TH ST., UNION CITY, N. J.

(23«

APVALYTOJAI
eleveiteriam ir APTVARKYMUI vyrai 

Nuolatinis darbas, geros darbo sąlygos. 
Alga 3111.00 ir viršaus. Kreipkitės pa* 

Mr. Schulz.
William A. White & Sons 

51 East 42nd St.
1284)

REIKIA
VYRŲ

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
DIDELIAI KEPTUVEI

Gera Alga 
Laikas ir Pusė

> Už Viršlaikius

CUSHMAN'S SONS, INC.
3339 Park Ave. — Bronx

(238)

JAUNI VYRAI
BOTINA PRAMONE

$27 pradžiai. Alga pakeliama laike trijų 
savaičių. Ptenklų dienų savaitė. Po karini* 
darbas. Iš karinių darbų nepriimame.

KNAPPHEIDE
1684 York Avė. (tarpe 88 Ir 89 St*., N.Y.C.)

(235)

VYRAI
KAIPO PAPRASTI 

DARBININKAI 
plieno sandėliui 

1-mam, 2-ram ir 3-čiąm šiftam 
40 valandų savaitė 

Su mažiausia 8 vai. viršlaikių 
ir daugiau jei pageidaujama. 
PRADŽIAI 78c Į VAL.

• Patogi Vieta
Kreipkitės asmeniškai

Iš karinių darbų nesikreipkite be 
darbdavio pareiškimo dėl jūsų 

atliekamumo.
Matykite Superintendentą

Peter A. Frasse & Co., Ine.
17 GRAND STREET,

At Bth Avė., City. . •
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NewYorto^/^fc>2iniOT
Dubeltava Puota
Rugsėjo 26, Gustaičiai turė

jo suruošę savo sūnui, dakta
rui P. Gustaičiui, išleistuvių ir 
dukrai Elmirai sužadėtuvių 
puotelę.

Dr.Petras Gustaitis, Jr.

Daktaras P. Gustaitis nuo 
praeito pavasario randasi Dė
dės Šamo tarnyboje, bet pas
kutines šešias savaites buvo 
parvykęs į New Yorką studi
juoti chirurgijos šakoj specia
li kursą Kolumbijos Universi
tete. Studijas baigęs, greitai 
išvyksta tolimesnei tarnybai.

malonų

Edward 
augštus 

mokslus ir

Pirmieji Šūviai Nacionalio 
Fondo Vajuje; Girdėsime 

Prezidento Prakalbą
Iš to fondo gaus savo šėrą 

ir Russian War Relief, kuris 
rūpinasi teikimu pagalbos So
vietų Sąjungai su jos skait
lingomis respublikomis ir tau
tomis.

Trumpoje sutraukoje, fon
das ir bendras didelis vajus 
yra įsteigtas tam, kad atski
roms grupėms nereikėtų turėti 
atskirų vajų ir kad silpniau
sios neliktų be pagalbos.

Kliubiečių Žinios

prezidento 
prakalba.

šio sąskri-

Elmira Gustaitytė
Elmira, Gustaičių jauniau

sioji dukra, susižadėjo su Pir
muoju Saržantu Edward F. 
Wilk, kuris, gavęs porą savai
čių iš tarnybos atostogų, par
vyko pas savo tėvelius ir arti
muosius iš Fort Blis, Texas, ir 
taja atostogų proga, padova
nojo savo išrinktajai mergužė
lei gražų deimanto žiedą. Abu 
jaunuoliai jaučiasi tikrai lai
mingi, kaip ir būt kitaip ne
galima. Dabar tik laukia tos 
laimingos valandos, kada 
baigsis karas, Edwardas grįš 
ir juodu galės sukurti 
šeimyninį lizdelį.

Pirmasis Saržantas 
F. Wilk yra baigęs 
technikos srityje
kol nebuvo pašauktas šalies 
tarnybon, jis ėjo Sperris orlai
vių dirbtuvėse labai atsako- 
mingas pareigas.

Elmira seniau dainavo Aido 
Chore, bet pradėjus lankyt 
Hunters Kolegiją dėjei moks
lo studijų chorą turėjo apleis
ti. Dabar jinai, kaip ir jos se
sutė Anna, dalyvauja tiktai 
jaunuolių—Builders eilėse ir 
ten sulig išgalės darbuojasi.

Gustaičiai išauklėjo labai 
gražiu šeimą—dvi dukras ir 
sūnų ir visi vaikai yra pasiekę 
aukštus mokslus. Jų vyresnio
ji dukra Anna, kaipo account
ant, užima atsakomingą tar
nybą, o vakarais Kolombijos 
Universitete tęsia tolimesnes 
studijas; ji yra pasibrėžusi 
pasiekti accountant mokytojos 
laipsnį. Sulig jos pasiryžimo, 
atrodo, kad jai nebus sunku 
tai dakopti. Nors Gustaičiams 
teko padėt labai daug energi
jos ir rūpesčio pakol vaikus 
išleido aukštuosius mokslus, 
bet dabar turi kuomi pasi
džiaugti, nes tos didės pastan
gos davė deramas pasekmes.

Puotelėn buvo sukviesta 
gražus .būrys jaunimo ir gimi
nių; Elmirai sužadėtuvių pro
ga įteikta daug gražių dova
nėlių. Laimingos jaunuoliams 
kloties! K.

Moterys Rengia Šauną 
Balių Šeštadienį

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo kvartalinis susirinkimas 
įvyko 1-mą spalio. Kliubiečių 
atsilankė jame nemaža^ skai
čius ir sumokėjo daug mėnesi
nių ir pomirtinių duoklių. Taip 
ir turi būti, nes šį mėnesį rei
kia išmokėti trys pomirtinės. 
Vieną, Juozo Rinkevičiaus, po
mirtinę jau atmokėjom jo bro
liui Jonui, o dvi dar liko: Piva- 
riūno ir Osipausko.

Laukimo Naujų Metų vaka
rienės išrinkta komisija: NalL 
vaika, Steponaitis, Andriuške
vičius, Balčiūnas ir Brazaitis. 
Komisijai pavesta nustatyti ir 
tikieto kainą, atsižvelgiant į 
tai, kokis bus maisto ir gėrimo 
sudėtinumas. Apribojimas mai
sto sudaro daug kliūčių suren
gimui didelės vakarienės.

ligonių turime šešis: Jonas 
Grisaitis
praeitų metų ir bebūnant li- 
gonbutyj jam
Dabar jau turime tris kliubie- 
čius praradusius po vieną ko
ją : Kulys, Kulboką ir Grisaitis.

Antaną Usevičių suvažinėjo 
Bridgeporte 4-tą birželio. Ar 
jis dar yra ligoninėj ar jau ne, 
nežinome. Gal būt Juozas šny- 
ras teiksis vėl pranešti apie jo 
padėtį.

Kazimieras Pačėsa, po sun
kios operacijos, nuo 18-tos rug
sėjo išvažiavęs ant Menderio 
farmos. Dabar, kuomet oras 
dar nėra šaltas — lai jam bū
na smagu ten pasilsėti.

Antanas Barzdaitis, hunting- 
tonietis, šį metą jau antru sy
kiu serga kraujo užplūdimu. 
Senatvės sulaukus žmogui viso
kios bėdos prasideda.

apsirgo 9 gruodžio

San Carlo’ Operos žvaigždės aktoriai ir choras atvyksta 18-kai dienų į 
Broadway Teatrą, 53rd St. ir Broadway, New Yorke. Pirmas perstaty
mas įvyks spalių 7-tos vakarą.

Katalikai Meldėsi Už 
Romos Išlikimą

Paskutinės Dvi Dienos 
Registracijai

Porelei Iškeltas Keistas 
{kaltinimas

jo sugrį- 
vidurže-

John P. Graff, 27 m., ir jo 
žmona Martha, 21 m., sulaikyti 
vienas po $25,000, o kitas po 
$15,000 kaucijos kaltinimu, 
kad jiedu karčiamose neva su
sidraugaudavę su užeiviais, 
paskui išsiviliodavę lauk su sa
vim, primušdavę ir apiplėšdavę.

i Kad persistatyti šeimyna, kaip

Kas dar neužsiregistravo 
balsavimams, raginami tai pa
daryti tuojau, šiandien, ne
laukiant paskutinės valandos. 
Registracija antradienį nuo 5 
po piet iki 10 :30 vakaro. Pas
kutinę dieną, trečiadienį, nuo 
7 ryto iki 10:30 vakaro.

katalikus 
popie-

Pereitą sekmadienį, Polo 
Grounds, įvyko masinis suti- 
kimas-prakalbos archivyskupo 
Spellman, pirmos po 
žimo iš kelionės po 
mio sritį.

Spellmanas šaukė
melstis už išlikimmą 
žiaus Pijaus XH-to ir krikščio
nybės, Taipgi Romos miesto, 
kuris dabar randasi nacių ran
kose, o amerikiečių ir anglų 
armijos, kandamosios su na- 

, ciais, eina jį išlaisvinti nuo na- 
į cių.

nupjovė koją.
Visų susipratusių Darbininkų Į reikiant, net 2 metu amžiaus 

pareiga skaityti ‘‘Laisvę” i kūdikį nusinešdavę.

Moterys kliubietės ir mez
gėjos, taipgi siuvėjos kare nu- 
kentėj tįsiems gelbėti ruošia 
smagų balių šio šeštadienio va
karą, spalių 9-tą, Laisvės sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Moterys yra paskubusios
iki I visuomet suruošiamais turtin- 

'gais publika ir geromis, na- 
į mie gamintomis vaišėmis ba
liais. Toks bus ir šis. Kad už
tikrinti baliaus sėkmingumą, 
jos iš anksto platina tikietus. 
Viename tik jaunimo baliuje 
pereitą šeštadienį O. Čepulie
nė, E. Andruškevičienė ir ki
tos išplatinusios apie 80 tikie- 
tų. O tas jau rodo, kad atė
jus baliun prie vienos sienos 
atsisėdus neteks žiūrėti tuš- 
čion kiton, nes bus su kuo pa
sikalbėti ir pabaliavoti.

Baliaus pelnas eis pirkimui 
vilnų, audeklų ir kitko reika
lingo mezgimui-siuvimui dra
bužių lietuviams raudonarmie
čiams, vaikams ir kitiems nu- 
kentėjusiams nuo hitlerizmo 
rytų fronte. Įžanga tik 25c. 
Rengėjos kviečia visas-visus 
atsilankyti.

vei-

Pirmasis didžiojo New Yor- 
ko šūvis sukėlimui 17-kos mi- 
lionų dolerių 26-šių nacionalių 
ir vietinių karo organizacijų 
paramai bus formaliai iššautas 
“Tribute To Gallantry” pie
tuose ir teatro vakare Wal
dorf-Astoria viešbutyje šio 
antradienio vakarą, spalių 5.

Bankiete, kuriame dalyvaus 
virš pusantro tūkstančio sve
čių, pradedant ambasadoriais, 
baigiant vietinių žymiųjų or
ganizacijų viršininkais ir va
dais, bus girdima 
Roosevelto radio 
Taip pat ir dalis
džio programos bus transliuo
jama per radio.

Prezidento Roosevelto pra
kalba bus perduodama visų 
radio stočių spalių 5-tos vaka
ro 10:31. Gi kitos dalys šios 
Waldorf-Astoria pokilyje duo- 
simos programos bus girdimos 
sekamai:

WNEW ir WQXR 8:45 
9 vai. vakaro.

WEVD — 9 iki 10:45.
WINS 9:16 iki 9:26. 
WHN—10 iki 10:30. 
Specialiai šiam tikslui

kalą “Tribute To Gallantry” 
paruošė Ben Hecht. Suvaidins 
Radio City Music Hali štabas 
vadovybėje Leon’o Leonidoff. 
Scenas paruošė Bruno Maino. 
Muzikos kompozicijas — Erno 
Rapee, kuris vadovaus ir or
kestrai.

Be šio veikalo, programoj 
bus ir trumpų prakalbų, ku
rias sakys Winthrop W. Aid- 
rich, Nacionalio Karo Fondo 
prezidentas, majoras F. H. La 
Guardia, Chester I. Barnard, 
prezidentas United Service 
Organizations (USO), Mrs. 
Oswald B. Lord, pirmininkė 
New Yorko Moterų Divizijos 
prie to fondo. Emil Schram, 
miesto kampanijos pirminin
kas, bus vakaro vedėju.

Garbės svečiuose bus amba
sadoriai tų valstybių, kurių 
kare nukentėjusių šelpimui 
yra sudaryti fondai.

Sovietų Sąjungą, kurios ri
bose įeina ir nukentėjusių ka
re lietuvių šelpimas, atstovaus 
Andrei A. Gromyko ir žmo
na. Didžiąją Britaniją—mini
stras Sir Gerald Campbell ir 
Lady Campbell; Chinijos — 
ambasadorius Dr. Wei Tao- 
ming ir Madame Wei. Taipgi 
bus Belgijos, čechoslovakijos, 
Francūzijos, Graikijos, Lux
emburg, Holandijos, Norvegi
jos, Jugoslavijos .ir Lenkijos. 
Tarpe organizacijų atstovų 
bus ir lietuvių atstovų.

Fondas siekia po visą šalį 
sukelti šimto ir dvidešimt pen
kių milionų dolerių fondą, iš 
kurio jau yra iš anksto numa
tyta duoti tam tikras sumas 
visiems karo pagalbos fon
dams, pradedant Amerikos 
ginkluotoms jėgoms gelbstin- 
čia USO, baigiant svetimų 
kraštų kare nukentėjusių pa
galba, įskaitant net mažytę 
Luxemburg.

Navy St., kantine, Brooklyn, 
yra įvesta sistema kas šokių 
vakaras traukti liosus ir laimė
tojui leidžiama nemokamai te
lefonu pašaukti savo namiš
kius, nežiūrint, kaip toli jie gy
vena.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

1Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
J STANLEY MISIŪNAS

MIRĖ
August Beganskis, 53 m. 

amžiaus, 177 — 23rd Street, 
Brooklyne, mirė spalių 2 d. 
Laidotuvės įvyks spalių 6 d., 
šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namuose.

109 S. 
spalių 
spalių

Kū-

Joseph Victor, 57 m., 
3rd St., mirė namuose, 
3 d. Laidotuvės įvyks 
7 d. šv. Jono kapinėse,
nas pašarvotas graboriaus J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave.

Velionis paliko našlę Agnes, 
podukrą ir posūnį.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. Gar
šva.

Gaudami pėdę neužmirškite h 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampa*.

Stasys Plaktoms 17-tą rugsė
jo irgi pasidavė daktariško 
peilio aštrumui. Kaip jam 
sekasi po operacijos, dar nie
ko nežinome.

Martynui Bernutai, kaip iš
lupo pusę viršutinių dantų, 
tai 
bet 
ras

ne tik apetitas pagerėjo, 
ir akių švięsa. Bet dakta— 
dar neleidžia dirbti.

J. N.

Didžiuma Amerikos žydų 
darbininkų, ypatingai dirban
tieji karo darbuose, pasilikę 
prie darbų per savo naujų me
tų šventes.

J. GARŠVA
Graborlus-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

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJĄ! PTln^f 
100 nuoS. unija šapo]

Telef.t GR. 7-7553 
f 2539 Woodward AvenueDETROITE: | 602 Hofmnnn Bjdg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

. . STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS 

geriausi gėrimai 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
r širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

\ legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA e

i

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

DIENRAŠČIO

Laisves
KONCERTAS 

Įvyks 

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM 
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas {vyks 

ketvirtadienį, spalių 7 d., 8 v. v., 
Bazelio salėje, Crescent ir Atlantic 
Avė. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes turime labai daug svarbių daly
kų aptarti, taipgi bilietai gatavi dėl 
mūsų vakarienės, turime kiekvienas 
pasiimti bilietų ir platinti. — M. 
Klimas, sekr. (234-236)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, spalių 7 d. Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti, taipgi 
atsiveskite ir naujų narių prisirašy
ti. (234-236)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARTENDERIS
Green Star Bar ir Grill, 459 

Grand St., Brooklyne, reikia bar- 
tenderio dirbti vakarais. Pageidau
jama, kad būtų patyręs. Gera alga. 
Dėl daugiau informacijų, skambin
kite telefonu: Namų—EV. 8-0893. 
Biznio — EV. 4-8698, (230-235)

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotos $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $3.50 Ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

Iniclalinls žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

Kiekvieną aubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vaL 
dieną iki vėlai.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LlfidAslo valandoj kreipkite pas mus. Patarnavimas

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST
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