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Audra Šaukšte Vandens.
Tiesa Prieš Melą.
Redaktorius, Kuris Netiki

Savo Laikraščiui.
Paskutinis Kareivio Laiškas.
Atsisveikinimas su Tėvais.

Rašo A. Bimba

Didelė frakcinė kova eina 
New Yorko Labor Party eilė
se. Tą partiją valdo ir ka
muoja labai arši Rose-Antoni- 
ni-Dubinsky klika.

Ir man ji prisiuntė savo 
manifestą. Plūsta kairiuosius, 
plūsta komunistus, o save sta
to nekaltais avinėliais.

Pastebėjau, kad jie prieš 
komunistus atsitempia iš Jer
sey City Hague ir j j pakiša 
panosėn. Ot, girdi, kokie jie 
blogi ir prakeikti — “jie re
mia Hague mašiną New Jer
sey !’’

Bet tai negražus melas. 
Skaičiau visus straipsnius apie 
komunistų poziciją linkui 
Hague. Daily Workeryje bu
vo pora editorialų. Pats Brow- 
deris savo laiške Tribūnui irgi 
prisimena apie tai.

Ar komunistai palaiko arba 
remia Hague mašiną?

Ne, niekados!
Ar jie Hague stato prieš 

gub. Edison?
Ne, nestato!

Iš visų tų raštų ir pareiški
mų išplaukia štai kas: Tos peš
tynės tarpe Edison ir Hague 
suskaldys demokratus, pada
lins Roosevelto pasekėjus ir 
valstiją atiduos hooveriniams 
republikonams.

Edisono pasekėjai ir Hague 
pasekėjai remia federalę val
džią, remia karą, remia Roo- 
seveltą. Tai svarbiausias klau
simas.

Todėl visi rooseveltiniai de
mokratai turi surast bendrą 
kalbą ir bendrą kelią. Reikia 
liautis Hague statyti baubu ir 
jį padaryti vyriausiu klausi
mu, o ne karą.

Tai ir viskas. Tai tokia New 
Jersey komunistų pozicija.

Matote, tiesa visai kitaip 
atrodo, negu melas. Melu 
Antonini-Rose-Dubinsky nori 
apgauti New Yorko darbie- 
čius.

Chicagiškis L. Jonikas, vil
nietis, labai gražiai vanoja 
seną Grgaičio kailį. Jis paro
do, kad Grigaitis netiki Gri
gaičiui !

Tai labai skaudus apkalti
nimas. Bet kas tiesa, tai ne 
melas. Reikia skaitytis su fak
tais. O faktai štai ką parodo:

1941 metų spalių 13 dieną 
Grigaitis paskelbė ant Naujie
nų pirmo puslapio, kad “Jus
tas Paleckis pamišo ir mirė 
Maskvos psichiatrinėje ligo
ninėje”. Spalių 24 dieną jis 
vėl griežtai pakartojo ir pa
reiškė, kad Paleckis miręs.

Bet dabar beveik kasdien 
Grigaitis tą patį Paleckį ko- 
lioja, kaipo gyvą ir labai vei
klų žmogų!

1941 metų spalių 4 d., Gri
gaitis paskelbė, kad Vilniuje 
Lukiškių kalėjime sėdį Liudas 
Gira ir Petras Cvirka ir mai
ną savo kailį, atsiverčią prie 
fašistų. O Salomėja Neris 
esanti sušaudyta.

Bet dabar beveik kasdien 
Grigaitis tuos rašytojus ir po
etus kolioja, vadina juos iš
gamomis, Maskvos “agentais”. 
Dabar sako, kad jie sėdi Mas
kvoje.

Vadinasi, jisai netiki savo 
Naujienoms!

Moteriškė vardu Adele Ra
binowitz prisiuntus Daily 
Workeriui $15 aukų ir savo 
posūnio Sidney laišką. Tas 
laiškas rašytas prieš išeisiant 
į frontą. Sidney žuvo tam mū
šyje, o draugai radę jo kiše- 
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HAMBURG 6 KARTUS 
BOMBARDUOTAS PER 

TRIS DIENAS
London, liep. 28. — Pul

kas Anglijos bombanešių 
praeitą naktį numetė dar 
2,000 tonų bombų į Ham
burgą. Tokiu būdu Ham
burgas per paskutines 72 
valandas jau šešis kartus 
bombarduotas anglų ir ame
rikiečių.

Jungtinių Valstijų lėktu
vai sekmadienį ir pirma
dienį ardė ir degino tą di
džiausią Vokietijos ir Eu
ropos uostą, nacių karo 
pramonės centrą ir laivyno 
bazę, o Anglijos bombane- 
šiai atakavo jį keturis kar
tus. Skaičiuojama, jog nuo 
praeito šeštadienio iki šiol 
numesta apie 5,000 tonų 
bombų į Hamburgą.

Praeitą naktį anglų lakū
nai taipgi atakavo įvairius 
kitus nacių taikinius šiauri
nėje Franci j oje, Belgijoje 
ir Holandijoje.

Negrįžo 18 Anglijos bom
banešių.

Hitlerininkai Grūda 
Savo Kariuomenę i 

Šiaurių Italiją
Berne, Šveic. — Praneša

ma, kad vokiečiai siunčia 
didelius daugius savo ka
riuomenės iš Austrijos per 
Brenner tarpkalnę į šiauri
nę Italiją.

Sakoma, kad jeigu na
ciams teks pasitraukti iš 
pietinės ir vidurinės Itali
jos, tai jie įsitvirtinsią 
naujose apsigynimo linijose 
šiaurinėje tos šalies dalyje.

Smarkūs Susikirtimai 
Tarp Nacių ir Italy
London, liep. 28. —Slap

ta Italijos radijo stotis Ita
lia Avanti pranešė, kad į- 
vyko smarkių mūšių tarp 
vokiečių ir italų kariuome
nės Albanijoj. Sako, jog vo
kiečiai po to užėmė Duraz- 
zo ir Valonos uostus tame 
krašte, kad pastot italams 
kelią išsikraustyt iš Balka
nų šalių.

Šiaurinės Italijos miesto 
Milano laikraštis Corriere 
Della Sera, perimtas į nau
josios valdžios rankas, ra
šo, jog ginkluotuose susi
kirtimuose tarp gyventojų 
ir fašistų užmušta keturi 
fašistai ir sužeista 25. Kiti 
pranešimai sako, kad nu
kauta bent 10 fašistų.

Nusižudęs Gayda, Mus- 
solinio Gramofonas
Madridas. — Pasklido 

gandai, kad nusižudęs Vir- 
ginio Gayda, Giornale d’Ita- 
lia dienraščio redaktorius, 
kuris buvo žinomas, kaipo 
Mussolinio gramafonas.

Rusai Pasivarė Dar 
4 Mylias ir Užėmė 
50 Gyvenamų Vietų

London, liep. 28. — So
vietų kariuomenė šturmu 
užėmė labai svarbius kari
nius kalnelius Oriolo srity
je, sutriuškino kartotinas 
vokiečių kontr-atakas, pa
žygiavo pustrečios iki ketu
rių mylių artyn Oriolo iš 
trijų pusių ir užėmė dau
giau kaip 50 sodybų, kaimų 
ir miestelių toje apylinkėje.

Į šiaurius nuo Oriolo vie
na stipri pozicija kelis kar
tus per dieną ėjo iš vienų 
rankų į kitas, kol rusai ga
lutinai supliekė batalioną 
vokiečių ir paėmė tą punk
tą.

Raudonarmiečiai, sumuš- 
dami nacių kontr-atakas, 
žymiai pagerino savo pozi
cijas Bielgorodo srityje, į 
pietus nuo Oriolo, ir ties 
Mga, 30 mylių į pietų rytus 
nuo Leningrado.

Kautynėse dėl Oriolo so
vietiniai kovūnai per dieną 
užmušė 2,200 vokiečių, o iš
tisame fronte liepos 27 d. 
sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 90 priešų tankų ir 
nušovė žemyn 44 jų lėktu
vus. Be to, buvo sudaužy
ta tuzinai vokiečių šarvuotų 
automobilių ir motorizuotų 
kanuolių.

Italy Karią Maištai 
Užimtuose Kraštuose
Berne. .— Pranešama, 

kad italų kariuomenė Jugo
slavijoj kelia riaušes, reika
laudama, kad ją tuojau su
grąžintų namo. Bet italų 
kariai atsisaką grįžti iš 
Juodkalnijos, Jugoslavijos 
dalies; girdi, mes nenorim 
Italijoj kariauti prieš Jung
tines Valstijas ir Angliją.” 
Teigiama, kad nacių slap
tosios policijos agentai, bi
jodami italų, pradėjo krau
stytis iš Italijos.

MŪŠIAI CATANIJOS 
FRONTE ATSLŪGĘ

šiaur. Afrika, liep. 28.— 
Neoficialiai pranešama, jog 
Catanijos fronte mūšiai 
tarp anglų ir nacių atslūgę 
ir dabar einą tik žvalgų 
veiksmai.

Tuo tarpu kanadiečiai 
pamaršavo 15 mylių pir
myn prieš hitlerininkus ki
tame Catanijos -sektoriuje, 
atakuodami juos iš viduri
niai - vakarinio šono.

Berlyno radijas skelbė, 
kad einą smarkūs mūšiai su 
rusais ir Kuban srityje 
(šiaurvakariniame Kauka
ze) ir prie Mius upės, ties 
Azovo Jūra.

Londone eina gandai, kad 
Mussolinis gal paspruko į 
Airiją.

VISŲ LIETUVIŲ 
APSVARSTYMUI

Editorialas
Mums atrodo, kad jau labai pribrendusios sąlygos 

rimtam pagalvojimui apie sušaukimą Amerikos lietu
vių suvažiavimo. Duodant pakankamai laiko geram 
prisirengimui, netenka abejoti, kad suvažiavimas galė
tų būti didelis ir atstovautų didelę daugumą Amerikos’ 
lietuvių.

Amerikos lietuvių suvažiavimas, mūsų supratimu, 
reikalingas trijų labai svarbių klausimų apsvarstymui 
ir išsprendimui.

Pirmas — apvienijimas ir sumobilizavimas lietuvių 
karo laimėjimui. Nors, tiesa, Amerikos lietuviai karą 
remia ir darbuojasi jojo laimėjimui, tačiau suvažiavi
mas suvienytų mus dar didesnėms karo pastangoms. O 
tai visų svarbiausias klausimas. Negalima gailėtis nei 
laiko, nei kaštų padėjimui mūsų vyriausybei įtraukti į 
karo pastangas kiekvieną lietuvį. ‘

Antras — teikimas medžiaginės paramos Lietuvos 
žmonėms. Tas tiesa, kad dabar Lietuvoje pasilikusiems 
žmonėms mes negalime suteikti jokios medžiaginės bei 
kitokios paramos. Betgi mes tikime, kad neužilgo Lie
tuva bus išlaisvinta. Nė įsivaizduoti mes negalime, 
koks ten žmonių nualinimas. Vokiškieji kryžiuočiai 
per du metu okupacijos visą kraštą pavertė į baisų el
getyną.

Ar mes esame susiorganizavę ir pasirengę ant ryto
jaus po pergalės skubintis Lietuvos žmonėms su masi
ne medžiagine pagelba? Ne, nesame. Beveik jokio pasi
ruošimo tam didžiuliam darbui Amerikos lietuviai ne
same padarę. Kai išgirsime, kad Lietuva jąu išlaisvinta 
ir kad Lietuvos žmonės išskėtę rankas prašo mūsų pa
ramos, mums ims kelius mėnesius susiorganizuoti, su
daryti aparatą ir pradėti rinkti aukas ir drabužius. 
Daug laiko ims, jeigu mes nebūsime iš anksto pasi
ruošę, jeigu neturėsime iš anksto sudarę tam darbui 
aparato. Suvažiavimas galėtų padaryti pradžią tam 
darbui ir pasiruošimui.

Tuo gi tarpu, kol Lietuva tebėra pavergta ir prie jos 
žmonių pačioje Lietuvoje negalime prieiti, mes turime 
teikti paramą evakuotiems lietuviams į Sovietų Sąjun
gos gilumą. Ten yra tūkstančiai suaugusiųjų ir vaikų. 
Tiesa, eina vajus už pasiuntimą dovanų lietuviams 
raudonarmiečiams ir vaikams Sovietų Sąjungoje, bet 
būtų daug platesnis ir išnašesnis darbas, jeigu į jį bū
tų įtrauktos plačios lietuvių masės. Suvažiavimas ga
lėtų ir tame daug gero padaryti.

Trečias — Lietuvos atstatymas. Okupantai ne tik nu
alino Lietuvos žmones, bet sunaikino jos pramonines 
ir kultūrines įstaigas. Reikės Lietuvą atstatyti. Mes 
manome, kad Amerikos lietuviai galėtumėme ir turė
tumėme labai daug prisidėti prie Lietuvos atstatymo. 
Kokioje formoje ir kokiomis priemonėmis mes galėtu
mėme prisidėti prie to didelio ir prakilnaus darbo, tai 
jau suvažiavimo reikalas. Suvažiaviman suplauktų 
įvairiausi pasiūlymai. Suvažiavimas galėtų juos apsvar
styti ir parinkti geriausius. Tuo reikalu būtų ga
lima iš anksto pasitarti su Tarybų Lietuvos vyriausy
be. •' ;

Tai tokie turėtų būti suvažiavimo darbai. Kas tokį 
suvažiavimą turėtų sušaukti, čionai nekalbėsime ir ne
duosime pasiūlymo. Šiuomi tik norėjome pačią suva- 
žiavio mintį iškelti ir patiekti plačiausiam visų lietu
vių apsvarstymui. Didžiųjų organizacijų kuopos, vieti
nės draugijos, kliubai bei rateliai raginami savo arti
miausiuose susirinkimuose šį mūsų pasiūlymą apsvar
styti ir pareikšti savo nuomonę. Taipgi kviečiame da
lyvauti diskusijose spaudoje. Laisvės špaltos bus toms 
diskusijoms plačiai atidarytos.

' k

Kodėl Mussolinis Tapo 
Išspirtas iš Valdžios
Šveicarijon atėję prane

šimai sako, kad Hitleris pa
skutiniame pasimatyme su 
Mussoliniu reikalavo iš
traukt kariuomenę iš Sicili
jos ir pietinės Italijos ir su
daryt apsigynimo liniją tik 
Vidurinėje Italijoje. Musso
linis su tuom sutiko ir ban
dė tokį pasitraukimą įpirš
ti didžiajai fašistų tarybai 
ir savo valdžios nariams.

Bet dėl to kilus tokia aud
ra, kad Mussolinis buvo 
priverstas išeit iš valdžios.

O naciai, bijodami, kad 
Italija tuojaus nepasi
trauktų iš karo, noroms-ne- 
noroms, sutikę ginti ir Sici
liją ir pietinę Italiją.

Ramusis Vandenynas, 
liep. 28. — Amerikos lėktu
vai padarė devynioliką nau
jų atakų per dieną prieš ja
ponus Kiskos saloje, vaka
riniuose Aleutuose.

Italai Pradeda Tar
tis dėl Pasidavimo 
Jungtinėm Tautom
Berne, šveic., liep. 28. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
naujasis Italijos premjeras 
Badoglio pasiuntė savo civi
lius atstovus ir vieną gene
rolą į popiežiaus valstybėlę 
Vatikaną ir jie pradėję tar
tis su Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos atstovais Vatika
ne apie Italijos pasidavimo 
sąlygas.

Italai Prašą Turkiją Tar
pininkauti Taikymuisi
Istanbul, Turkija. —Nau

jasis Italijos užsienių reika
lų ministeris Raffaele Gua- 
riglia slaptai tarėsi su Tur
kijos užsieniniu ministeriu 
Menemencioglu. Manoma, 
kad italų ministeris prašė 
Turkiją tarpininkaut tarp 
Jungtinių Tautų ir Italijos 
taikai daryti. Italijos minis
teris, po pasitarimo išskri
dęs Romon.

. ... ... . C
Hitlerininkai Degina 
Kaimus, Sprogdina

Tiltus ties Oriolu
Maskva, liep. 28. — Vo

kiečiai Oriolo srityje degi
na kaimus ir sprogdina til
tus, gal rengdamiesi pasi
traukt iš Oriolo “maišo”, 
kuriame daugiau negu pu
siau apsupta esą apie 250,- 
000 hitlerininkų.

Raudonarmiečiai atėmė 
iš vokiečių Mga, keturių 
geležinkelių mazgą 30 my
lių į rytus nuo Leningrado, 
j pietus nuo Ladogos eže
ro.

VOKIEČIAI NESIKRAUSTY- 
SIĄ E ITALIJOS

Stockholm, liep. 28.—Na
cių kontroliuojamas Skan
dinavijos Telegrafo Žinių 
Biuras pranešė iš Šveicari
jos, kad naciai atmetę nau
josios italų valdžios reika
lavimą ištraukti visą vokie
čių kariuomenę iš Italijos.

NEPAPRASTAS VIESULAS
Houston, Texas. — Siau

tė nepaprastai smarkus vie
sulas, kuris padarė bent du 
milionus dolerių nuostolių 
Houstone, Galvestone ir ki
tuose Texas valstijos pajū
rių miestuose. Viesulas šė
lo 100 iki 130 mylių smar
kumu per valandą. Dar nė
ra žinių, kad jis būtų už
mušęs ar sužeidęs kiek 
žmonių.

Amerikiečiai dasigrūmė 
jau iki 2,100 jardų nuo 
Mundos, japonų karo ba
zės, New Georgia saloj.

V
VENGRIJA TAIPGI 
NORINTI TAIKOS 

SU TALKININKAIS
London, liep. 28.—United 

Press, amerikiečių žinių 
agentūra, sako patyrusi iš 
patikimų šaltinių, kad Ven
grijos valdovai taipgi krei
pęsi į Turkiją, kad turkai 
patarpininkautų taikai da
ryti tarp Vengrijos ir 
Jungtinių Tautų.

Taipgi neoficialiai prane
šama, kad vengrų valdžia 
pasiuntus pranešimą emi
gracinei Jugoslavijos vy
riausybei Londone, kad 
Vengrija sutinka sugrąžint 
Jugoslavijos ruožtą, pri
jungtą Vengrijai 1941 me
tais.

Amerikiečiai Sici
lijoj Paėmė dar 

Šešis Miestus
Alžyro radijas pranešė, 

kad Jungtinių Valstijų ka
riuomenė užėmė Cefalu ir 
pehkis kitus miestus į rytus 
nuo pirmiau užimto Paler
mo, šiauriniame Sicilijos 
salos pajūryje.

Amerikiečiai galėtų kur 
kas smarkiau maršuoti į 
Messiną, didmiestį su uos
tu, stovintį šiauriniai- ryti
niame Sicilijos kampe per 
porą mylių vandens nuo 
pietinės Italijos. Bet Ame
rikos kariuomenė pirma ap- 
sitvirtina ir sutvarko daly
kus jau užimtuose miestuo
se ir tik tada žygiuoja to
lyn į rytus.

Prezidentas Subarė Val
džios Žinių Įstaigą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas aštriai su
barė valdišką Karo Žinių Į- 
staigą už tai, kad jinai sa
vo radijo kalboj į Italiją 
pavadino italų karalių Vik
torą Emmanuelį “moroniš- 
ku (silpnapročiu) fašistiniu 
karaliuku,” o naująjį Itali
jos ministerį pirmininką 
Badoglio perstatė “aukštuo
ju fašistu.”

Prezidentas vengė atsa
kymų į laikraščių reporte
rių klausimus apie Italijos 
siūlymus taikytis ir apie tai, 
kas bus, galų gale, padary
ta su Mussoliniu ir kitais 
italų fašistų vadais.

Sutinka su Churchillu
Prez. Rooseveltas pilnai 

sutiko su Anglijos ministe- 
rio pirmininko Churchillo 
kalba seime, kad talkinin
kai plieks Italiją iš visų pu
sių, kol tik ji eis išvien su 
Vokietija.

Talkininkų lakūnai bom
bardavo Reggio Calabria ir 
kitus miestus pietinėje Ita
lijoje.



Antra* > Puslapis Laisvė, Lithuanian Daily1 New* "
. ■ ■ ■ ■ I-I-Į ■ .............  ‘ - ........- -< - ■ -

Ketvirtadien., Liepos 29, 1948

> LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

\J The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holiday* 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-8878
• President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mlzara

munistai laikys savo partijų suvažiavi
mus ir galutinai išspręs vienybės reika
lą. Nelikę esą jokios abejonės, kad abu 
suvažiavimai vienybę užgirs ir greitu 
laiku Čilėj įsisteigs viena, nauja, didelė 
darbininkų klasės partija.

Uralas - Pergalės 
Kalvė

J. BUDRE1KA

Klausimai ir Atsakymai

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......................  $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ................  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

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

Act of March 3, 1879.

Daugiau Aiškumo Apie “Revoliu
ciją” Italijoje

Benito Mussolini nepasitraukė taip 
jau geruoju, kaip buvo iš sykio pasau
liui pranešta. Dabar jau beveik tikra, 
kad jis tapo nuverstas ir kad jis jau tu
pi kalėjime. Bet revoliucija prieš jį ne
buvo liaudies revoliucija.. Badoglio ir 
karalius Emmanuelis pasiskubino su sa
vo “revoliucija” arba “puču” prieš Mus- 
solinį kaip tik tam, kad pastoti kelią, 
kad užbėgti už akių tikrai revoliucijai, 
kuri būtų nušlavus ne tik Mussolinį, bet 
ir visus Badoglius ir Emmanuelius.

Ta klika, kuri nuvertė Mussolinį, no
ri išgelbėti Italijos fašizmą ir fašistus * 
nuo dviejų pavojų: nuo Italijos žmonių 
ir nuo Talkininkų ginklų. Ar jai pavyks, 
ar audringi įvykiai nenušluos ir juos po 
kelių dienų, tai jau kitas klausimas. Kaip 
ilgai Badoglio diktatūra galės palaikyti 
kraštę karo stovį prieš žmones? Kaip 
ilgai Talkininkų armijoms dar reikės 
kovoti, kad paimti visą Siciliją ir iškelti 
armiją pačion Italijon? štai sprendžia
mieji klausimai.

Kalbama, kad greitu laiku Badoglio 
pasiūlys Talkininkams karo paliaubas ir 
užves derybas dėl ištraukimo Italijos iš 
karo. Gal taip ir bus. Bet tai būtų nau
jos klikos bandymas apgauti Talkinin
kus į sutikimą palikti čielybėje Musso- 
linio fašistinį aparatą. Tai būtų bandy
mas išgelbėti monarchiją, kuri per dvi
dešimt metų užgyrė ir rėmė visus 
Mussolinio darbus, kuri buvo Mussoli- 
nio įrankis.

Ką atsakys Talkininkai? Ar jie atsi
žadės taikyti Italijai Casablancos kon
ferencijos nutarimą nedaryti jokių pa
liaubų, jokių pasitarimų su Ašies kraš
tais kitaip kaip tik pamatu besąlyginio 
pasidavimo (unconditional surrender) ? 
Reikia pasitikėti, kad nebus da
roma Italijai išimtis, kad Badoglio ir 
karalius turės besąlyginiai sudėti gink
lus ir pasiduoti, kad Talkininkų Armijos 
okupuos Italiją ir iš ten tęs karą prieš 
hitlerinę Vokietiją. Visas fašistinis apa
ratas turi būti likviduotas ir visi fašisti
niai kriminalistai turi būt suimti ir ati
duoti Jungtinių Tautų teismui dėl ati
tinkamo nubaudimo.

Čilėj Darbininkų Vienybė
Nors iš vienos Pietinės Amerikos res

publikos ateina smagios žinios. Praneša, 
kad Čilės Respublikos komunistai ir so
cialistai vienija savo jėgas į vieną dar
bininkų partiją. Jau tiek daug dėl vie
nybės atsiekta, kad Čilės parlamente 
komunistai ir socialistai darbuojasi iš
vien, kad principe jau susitarta dėl vie
nos partijos. Neužilgo socialistai ir ko

Henry Wallace Prakalba
Liepos 25 dieną Detroite mūsų vice

prezidentas Henry Wallace kalbėjo di
deliam susirinkime. Tai buvo beveik iš
imtinai darbo žmonių susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo Suvienytos 
Automobilistų Unijos prezidentas R. J. 
Thomas.

Ši Wallace prakalba skaitoma viena iš 
svarbiausių jo gyvenime prakalbų —sa
vo svarba lygi tai prakalbai, kurią jis 
pasakė apie “paprasto žmogaus šimtme
tį.” Jojo ši prakalba greitu laiku tilps 
Laisvėje.

Wallace nepasigailėjo kritikos rykštės 
tiems, kurie bando pasukti istorijos ra
tą atgal ir stato nuosavybės teises prieš 
žmogaus teises. Jis sakė, kad reakcionie
riai, amerikiniai fašistai, stambieji ka
pitalistai taip labai neapkenčia Roose- 
velto todėl, kad Rooseveltui preziden
taujant Washingtonas liovėsi buvęs ke
liu į Wall Strytį. Wallace labai aštriai 
pasmerkė visus tuos amerikinius fašis
tus, kurie norėtų sudaužyti darbo uni
jas. Jis sakė, kad 97 nuoš. visų darbi
ninkų remia karo pastangas visu šimtu 
procentų.

Savo prakalboje vice-prezidentas dar 
kartą plačiai palietė pokarinį ateities 
pasaulį. Jis teigė, kad turės būti iš pa
saulio iššluota alkis ir baimė, kad tas 
progresas, kurį padarė mokslas per šį 
karą, galės visus žmones aprūpinti 
žmonišku pragyvenimu.

Manoma, kad ši Wallace prakalba yra 
rooseveltinių demokratų platforma 1944 
metų rinkimams. Aišku, kad Wallace 
reiškė ne tik savo, bet ir prezidento min
tis visais pamatiniais klausimais, kurie 
stovi prieš Ameriką ir visas Jungtines 
Tautas.

Mirtis Išdavikams!
F. B. I. (Federal Bureau of Investi

gation) suareštavo aštuonius amerikie
čius išdavikus. Jie dirbo Hitleriui. Jie 
per radiją pranešinėjo priešui žinias apie 
Amerikos militarinius pasirengimus ir 
žygius.

Kodėl taip ilgai šitie parsidavėliai ne
buvo susekti, tai jau kitas klausimas. 
Svarbu, kad jie pagaliau sučiupti. Jiems 
tegali būti viena bausmė: mirtis!

Smith - Connally Įstatymas 
Jau Veikia

Kaip buvo tikėtasi, taip ir yra. Tas 
piktasai Smith - Connally įstatymas, 
Kongreso priimtas prieš Roosevelto pa
sipriešinimą, jau naudojamas prieš dar
bininkus. Pirmoji auka yra mainieriai. 
Pittsburgho apylinkėje Federal Grand 
Jury išdavė apkaltinimus prieš 30 mai- 
nierių unijos viršininkų ir narių. Jie 
kaltinami sulaužyme to naujo įstatymo, 
nes jie streikavo, kuomet kasyklos yra 
valdžios kontrolėje.

Tiems mainieriams grūmoja vienų 
metų kalėjimas ir penki tūkstančiai do
lerių piniginės bausmės!

Apkaltinimas ir teisimas mainierių ne
padės nei ramybei tarpe darbo ir kapita
lo, nei karo pastangoms. Valdžia, ban
dydama Smith - Connally įstatymo lai
kytis, susilauks iš darbininkų pusės pro
testų ir pasipiktinimo.

Amerikiečiai išsikelia j Siciliją. Užpakalyje ju sprogsta ant 'Vandens bombos, pa
leistos italų nuo sausžemio iš kanuolių.

Didžioje Sovietų Sąjungos 
šalyje yra nesugriaunama 
tvirtovė, kurios sienos nu- 
tyso per keturis tūkstan
čius kilometrų. Iš tos tvir
tovės grėsmingomis liūti
mis lekia į priešą sviediniai 
ir bombos, rieda milžiniški 
tankai, skrenda galingi lėk
tuvai. Su neapykanta ir 
pagieža žiūri į ją iš tolo 
hitleriniai siaubūnai. Jiems 
seniai varva seilės dėl glū
dinčių joje nesuskaitomų 
turtų. Bet tuščias jų pyktis 
ir bergždžias yra jų pavy
das. Tie turtai vis labiau 
išeina iš žemės gelmių i r 
virsdami mirties ginklais 
naikina klastingus įsiveržė
lius. Ir kasdien mūsų tėvy
nė vis labiau didžiuojasi tą
ja savo pergalės tvirtove, 
pergales kalve, kurios var
das — Uralas.

“Paimkime kad ir Uralą, 
kuris sudaro tokią turtų 
kombinaciją, kurios negali
ma rasti jokioje šalyje. Rū
da, anglys, nafta, javai — 
ko tiktai nėra Urale” — 
taip sakė draugas Stalinas 
1931 metais.

Geležis, varis, nikelis, 
chroma s, manganezas, 
magnijaus druskos, azbes- 
tas, talkas, grafitas, staty
bos medžiagos, anglys, dur
pės, nafta ir tiek daug kitų 
turtų—štai kas per šimtme
čius tūnojo., Uralo žemės 
gelmėse, kas vos buvo nau
dojama carinėje Rusijoje ir 
kas pilnu mastu pradėjo 
tarnauti mūsų šalies liau
dies ūkiui tik tarybinės 
santvarkos laikotarpiu.

Dėl hitlerinių gaujų įsi
veržimo Taryb. Sąjunga lai
kinai nustojo stambių pra
monės centrų. Fašistiniai 
budeliai, įsiveržę į Doneco 
baseiną, džiaugėsi atplėšę 
nuo Tarybų šalies pietų 
sričių geležies ir anglies 
kasyklas, tiesė savo gauruo
tas letenas net į Kaukazo 
naftą. Jie tarėsi tuo palau
žę tarybinę gynybos pramo
nę ir užtikrinę sau laimėji
mą. Bet vokiškieji okupan
tai skaudžiai apsivylė.

Šimtai ir tūkstančiai į- 
monių iš užgrobtųjų sričių 
buvo evakuotos į Uralo ir 
kitas vietas. Uralo fabrikai 
ir gamyklos ėmė dirbti ge
riau ir sparčiau, keleriopai 
padidino savo gamybą. Vis
kas buvo daroma vienam 
tikslui — ginklams kalti, 
aprūpinti Raudonajai Ar
mijai, kuri narsiai kovoja 
prieš fašistinius grobikus 
už Tėvynės garbę ir laimę.

Per neišpasakomai trum
pus terminus išaugo ir iš
bujojo Urale visiškai nau
jos, anksčiau ten nebuvusios 
pramonės šakos — tankų, 
lėktuvų, motorų statyba. 
Metalo pramonė ėmė gamin
ti tokias ketaus ir plieno 
rūšis, kokių anksčiau Ura
las nematė.

Karo metu naujos įmo
nės statomai tokiais tem
pais, kokių dar negirdėjo 
pasaulis. Štai tuščioje vie
toje per keturis mėnesius 
ten išaugo naujas galingas 
gynybinis fabrikas. O nese
niai visa Tarybų Sąjunga 
džiaugsmingai sutiko ži| 
nią, kad Magnįtogorske pa-1 
leista nauja — didžiausia 
Europoje — , aukštoji kros
nis (domna) Nr. 5. Prieš

kelias dienas pradėjo dar
bą dar viena nauja aukštoji 
krosnis Čusovo gamykloje. 
Tokioms milžiniškoms auk
štosioms krosnims pastaty
ti reikalinga 18-22 mėnesių. 
O Čusovo žmonės tai, atli
ko per 4 mėnesius. Savo 
darbu jie per tą laiką ke
turis kartus būvo laimėję 
pereinamąją Valstybinio 
Gynybos Komiteto Raudo
nąją Vėliavą.

Tos krosnys duos daugy
bę metalo gynybinei pra
monei.

— Metalo gausumas — 
vienas iš laidų, kad vokiš
kieji grobikai bus nugalėti. 
Mes didžiuojamės supras
dami, kad naujosios aukš
tosios krosnies metalas ne
trukus grius ant priešų gal
vų, —■ pareiškė iškilmin
game mitinge Čusovo auk
štosios krosnies statybos 
viršininkas, drg. Tiščenko.

Uralo žmonės dirba su 
nepaprastu pasišventimu ir 
pasiryžimu. Ten petys į pe
tį kovoja už naujus gamy
binius laimėjimus ir vieti
niai darbininkai, ir evakuo
tųjų įmonių bendradarbiai. 
Uralo įmonėsė sutiksime 
Krivorogo gręžėją Semivo- 
losą, ir Leningrado frezuo- 
toją Bosy, ir Dniepropet- 
rovsko plieno virimo spe
cialistą Sorokovą, ir ura
liečius Jankiną, Šalejevą ir 
tiek daug kitų. Yra net ir 
evakuotųjų iš Tarybų Lie
tuvos. Įvairūs žmonės iš 
įvairių vietų, o mintis jų 
viena —• dirbti vis geriau ir 
geriau, vis daugiau duoti 
frontui ginklų.

Fronte gerai pažįsta ir 
vertina Uralo darbą. Urale 
gaminti tankai ir lėktuvai 
dabar padeda Raudonajai 
Armijai varyti vokiškuosius 
okupantus lauk ‘iš Šiaurės 
Kaukazo, iš Dono stepių. 
Žengia pirmyn Raudonoji 
Armija ir jos keliui į per
galę reikalinga daugybė ge
riausių ginklų.

Tai žino ir tuo rūpinasi 
Urale. Rašydami savo pas
kutinę Naujų metų apys
kaitą draugui Stalinui ura
liečiai pareiškė:

“Palyginus su pirmuoju 
pusmečiu, per antrąjį 1942 
metų pusmetį padaryta mū
sų srityje ir perduota Rau
donajai Armijai: tankų, a- 
viacinės produkcijos, pa
trankų ir minosvaidžių — 
2į karto daugiau. Šaudme
nų išleista du kart daugiau, 
o pakrauta į frontą keturis 
kart daugiau. Ypatingai, 
keliasdešimt kartų padidėjo 
vienos ginklų rūšies ga
myba. Ją labai gerbia mū
sų fronto kariai ir meiliai 
ją vadina “Katiuša”.

Ir jie įsipareigoja 1943 
metais pagaminti ginklų ir 
šaudmenų dvigubai dau
giau negu pernai.

“Dideli mūsų uždaviniai, 
bet didelės ir jėgos, o atsi
davimas tėvynei — neišma
tuojamas. Tvirtai pareiš
kiame: padarysime. Galite 
pasikliauti mumis drauge 
Staline,”, — taip užtikrina 
mūsų mylimą vadą uralie
čiai.

Klausimas
Laisvėje buvo rašyta 

bent pora kartų, kad Da
rius ir Girėnas laimingai 
perskrido per mares, bet 
skrendant per Prūsų žemę 
girioje vokiški fašistai pa
šovė lėktuvą ir kartu su 
lėktuvu žuvo amžinai lietu
vių tautos sūnūs Darius ir 
Girėnas.

Bet skaičiau Dirvoje 
(No. 30), kur ponas Žadei- 
kis, kuris sėdi Washingtone, 
kalba kitaip apie Dariaus 
ir Girėno nelaimę. Jis sako, 
kad jie laimingai perskrido 
per mares, bet juos užklu
po gamtos rūstybė, užklupo 
didelis šturmas Prusnose ir 
sunaikino lėktuvą ir žuvo 
lakūnai Darius ir Girė
nas.

Tai kur teisybė, ką Lais

vė skelbia, ar ką ponas Ža- 
deikis pasakoja?

Lauksiu su nekantrumu 
atsakymo.

J. S. Rainys

Atsakymas
Smetonininkas žadeikis 

begėdiškai meluoja. Laisvė
je buvo atvejų atvejais nu
šviesta ir įrodyta, kad na
ciai - fašistai tuos drąsuo
lius nužudė. Jie žuvo ne 
nuo audros, bet nuo nacių 
kulkos.

Šis Žadeikio sapaliojimas 
apie audrą dar ir šiandien, 
kuomet visas svietas žino, 
kaip Darius ir Girėnas žu
vo, tik dar kartą parodo jo
jo pronaciškumą. Jis dar vis 
tebetęsia Smetonos politi
ką: nuplauti nacių kruvi
nas rankas.

Atsišaukimas | Mass. Valstijos Moteris 
Sąryšio Pikniko Reikale

Brangios Draugės Dstrbuotojos-Rėtnėjds Lietuviu Moterą 
Veiklos Mass. Valstijoj:

Per eilę metų mes turėda
vom sąryšio metinius pikni
kus, kurie visuomet buvo sėk
mingi, gražūs; visuomet su
teikdavo gausiai moralės ir 
materialės paramos tęsimui 
apšvietos-kultūros darbų lie
tuvių tarpe.

Mūsų pikniką šiemet palie
čia tos pačios aplinkybės, ku
rios paliečia mūsų abelną gy
venimą šiuo kovų laikotarpiu.

Vienok mes turime dirbti, 
turime dalinai nugalėti sunku
mus- keblumus. Mūsų piknikai 
turi įvykti. Mums reikalinga 
remti karo laimėjimo pastan
gos, reikalinga finansai abel- 
nai veiklai.

Šiuo tarpu kreipiuosi prie 
jūsų, geros valios gerų darbų 
rėmėjos, prašydama suteikti 
paramos, kiek ir kaip galima, 
įvyksiančiam Moterų Sąryšio 
piknikui 8-tą dieną rugpjūčio 
(August), Montelloj.

Visur mūsų draugės koloni
jose gražiai pasirodė tik ką 
užbaigtame 3 ambulansų vaju

je. Smagu tai girdėti, yra 
kuo didžiuotis.

Nematau reikalo ilgai agi
tacijai, nes esu tikra, kad ma
no sesės, pažangaus judėjimo 
rėmėjos- veikėjos yra visos ap- 
sipažinusios su mūsų piknikų 
pasekmingumo svarba ir šiuo 
tarpu pasitikiu, — jūs atsi
liepsite ir visais galimais bū
dais pagelbėsite sąryšio ko
mitetui ir draugėm montellie- 
tėm padaryti šį pikniką taip 
pat sėkmingu. * Kurios drau
gės arčiau Montello gyvenat, 
pasistengkit nuvykti į pikni
ką, nusiveždamos jam dovanų 
daiktais ar valgių stalui. Ku
riom negalima nuvykti į pik
niką susidėjusių aplinkybių 
dėlei, .pavieniai, organizacijos 
vardu ar bendrai, susidėjus 
pasiuskit aukų, valgių stalui ar 
išleisti kitu būdu piknike. 
Draugės montellietės atliks sa
vo pareigą, o mes atlikim savo 
jom pagelbėdamos.

M. K. Sukackienė.

Toronto, Canada

Burma.— Jungtinių Val
stijų lakūnai bombomis su
ardė du japonų naudojamus 
geležinkelio tiltus Burnoje.

Kanadoj Tveriasi Nauja 
Partija

Užėjus šiam žiauriam pa
sauliniam karui, Kanados dar
bininkų judėjimas tapo užda
rytas. N'ors darbininkų kla
sė visokiais būdais remia šį 
karą už sumušimą viso pasau
lio priešo hitlerizmo ir kartu 
remia visas karo pastangas, 
bet vis vien Kanados reakci
nė valdžia nekreipdama jo
kios domės į masinį žmonių 
spaudimą nuėmimui draudimo 
nuo komunistų partijos, vis 
vien ji pasiliko sau už teisę 
laikyti ir toliau komunistų 
partiją uždaryta.

Susidarius tokioms sąly
goms, Kanados darbininkai 
pradėjo verstis iš po uždaryto 
veikimo į viršų reikalaudami 
viešo organizuoto veikimo, 
kad jų veikimas prisidėtų prie 
karo, pastangų sutvirtinimo ir 
prie greitesnės pergalės ant 
Ašies Europoj ir kitur.

Kad tą darbą atlikti ar prie j 
jo prisidėti, reikia organizuoto! 
kūno, paremto veiksmais. To-i 
kiose sąlygose ir gimė gyvas, 
reikalas tverti naują partiją I 
Kanadoj, kuri sujungs visus 
datbininkus į tvirtą vieningą 
ir galingą jėgą kovai prieš fa
šizmą už demokratines žmo
nių teises.

Obalsis tvėrimui naujos par
tijos prigijo liaudies masėse ir 
greitai pradėjo tvertis darbi
ninkų kliubai su įvairiais pa- 
sivadinimais. Tą pasekė ir lie
tuviai, kurie suširifikę į unijos 
svetainę, 441 Queen St., W., 
skaičiuje kelias dešimt pažan
gesnių draugų ir draugių su

tvėrė “Lietuvių Darbininkų 
Kliubą.” Kliubas užsidėjo sau 
už pareigą pritraukti kuo dau
giausiai narių. To kliubo pir
mininku išrinktas J. Račys, se
kretorium V. Strazevičius ir 
keli draugai į valdybos sąsta
tą.

Trumpoj ateityje jie mano 
šaukti kitą mitingą, kuriame 
bus renkami delegatai į na- 
cionalę — visos Kanados kliu- 
bų konferenciją, kuri atsibus 
Toronte 21-22 d. rugpjūčio.

Toj konferencijoj, kaip pra
nešama, bus išdirbta partijos 
konstitucija ir kiti organizaci
niai planai. Taipgi bus skiria
mas ir partijos vardas.

J. B.

Wkai'lfMRiufWttk
WAR RO VUSt_________ _±
A scout car is a low-slung motor 

car armored with heavy steel plate, 
used to transport troops from one 
point to another. It is of low sil
houette ahd gives protection against 
machine gun and other ground fire. 
A scout car costs $5,000.

You and your neighbors Joining 
together can buy one of these vehi
cles for the Ordnance Department 
of our army with your purchase of 
War Bonds. We need hundreds of 
them and need them quickly. Put at 
least ten percent of your wages or 
income into War Bonds every pay 
day and help your fellow Americans 
top the War Bond Quota in your 
county. (J, y. Tteatnrj Department

War Bond Release No.9-W,
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Lietuviai Atsakingi
Darbininkai ■<

Pasidarbuokite Iki 
Rugpjūčio 15

Jau pirmiau buvome pranešę, kad mes norime užbaig
ti pasveikinimų rinkimo vajų su rugpjūčio viduriu. O 
pradžioje rugsėjo mėnesio bandysime sudaryti ir išsiųsti 
antrą siuntinį dovanų lietuviams Sovietų Sąjungoje. 
Toks yra mūsų nutarimas ir planas.

Gana daugelis jau labai gražiai pasidarbavo ir sugrą
žino blankas su parašais ir aukomis. Iš kitų nieko ne
sigirdi. Dar kartą norime priminti visiems pasveikinimų 
rinkėjams, kad tuojau pasidarbuotų, parinktų pasveiki
nimų. Su rugpjūčio 15 dieną grąžinkite blankas Vajaus 
Komitetui.

Jeigu kurie dar neturite minėtų blankų, bet norėtu
mėte pasidarbuoti tam gražiam tikslui ir parinkti pa
sveikinimų, tuojau kreipkitės į Pundelių Vajaus Komi
tetą, 419 Lorimer St., Brooklyn, 6, N. Y.

Nesinori per daug dažnai raginti draugus bei drau
ges. Mes tikime, kad visi suprantate svarbą šio vajaus 
ir pasidarbuosite.

Pundelių Vajaus Komitetas.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Priešhitleriniai Komitetai 
Kovoje Prieš Okupantus

Dar Labiau Didins Valstie
čių Apiplėšimą

Lietuviai Kovų Lauke
Rašo Jonas Marcinkevičius

“Dabar ne laikas knistis 
po atskirų asmenų pažiūras 
praeityje. Reikia užmiršti, 
jog kadaise tas ir tas buvo 
krikščionis demokratas ar 
laisvamanis, komunistas ar 
jaunalietuvis. Tėvynei mes 
visi esame lygūs ir visi 
prieš ją atsakingi. Šią sun
kią tėvynei valandą ji iš 
mūsų reikalauja įsitraukti 
į aktyvią kovą. Priešhitle- 
rinių kovotojų eilėse turi 
būti kiekvienas lietuvis, 
mylintis savo tėvynę ir 
trokštantis jos laisvės. Ne
nustokime kovoję iki Lie
tuvos žemėje bus išnaikinti 
visi vokiškieji plėšikai.”

Šiais žodžiais baigiasi 
Vilkaviškio apskrities, Vil
kaviškio valsčiaus vieno 
priešhitlerinio komiteto at
sišaukimas.

Vasario 22-24 dienomis 
Rygoje įvyko visų Pabalti
jo kraštų vokiečių komisa
rų pasitarimas, kaip padi
dinti “Ostlando” valstiečių 
apiplėšimą. Vokietijos rytų 
kraštų ministerijos žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Rik- 
kė pasitarime nurodė, kad 
Pabaltijo kraštų valstiečiai 
parodo permažą darbo in
tensyvumą. Jie, esą, perma- 
žai pristato okupantams ja
vų ar gyvulininkystės pro
duktų. Komisarai nutarė 
padidinti Pabaltijo valstie
čių apiplėšimą tiek, kad 
jie išmaitintų vokiečių plė
šikų kariuomenę Tarybų 
Sąjungos—Vokietijos fron
te.

Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, Kauno ir Vilniaus ra
diofonai buvo suhitlerinti. 
Į juos sulindo rudieji niek
šai su “daktaru” Alfred 
Mai priešakyje; pastarieji 
gi, pasidarę lietuviškųjų ra
diofonų šeimininkais, pasi
samdė į talką kelis parsida
vėlius žurnalistus. Ir taip, 
pavadinę Lietuvos radiofo
nus “landezenderiais”, jie 
pradėjo savo bjaurų darbą.

Labai Graži Dovana
REPORTAŽAS Iš 

FRONTO
Jau antrą kartą artileri

jos ugnis atliko savo dar
bą. Garsiai šnypšdamos 
“katiušos” pasiuntė priešui 
viską naikinančių sviedinių 
eilę. Baltų dūmų čiurlės dar 
tebekilo į padanges. Pėsti
ninkai antrą kartą pakilo į 
ataką.

Narsiai kovėsi mūsų ka
riai. Pirmosios atakos ko
votojų ir vadų didvyrišku
mo pavyzdžiai tebebuvo vi
sų akyse. Ir žengė pirmyn 
tikrieji Lietuvos liaudies 
sūnūs, nepaisydama! nei 
priešo minų, nei smarkios 
kulkosvaidžių ugnies, pa
niekinę mirtį.

— Tie žmonės kaunasi 
kaip liūtai, — kalbėjo kai
myninio junginio vadas 
majoras D. — Aš jau antri 
metai fronte, mačiau daug 
narsių žmonių ir galiu pa
sakyti — tai tikrai narsūs 
kariai.

Ir iš tikrųjų.. Kažin ar 
mes, rašytojai ii’ poetai, pa
jėgsime kada nors tikrai 
apdainuoti bei aprašyti 
mūsų karių drąsą bei iš
tvermę, su kuria jie puola 
priešą už savo Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.

Viena tų merginų, ku
rios su mumis žygiavo, 
stojo prie kulkosvaidžio ir, 
draugams žuvus, pati vie
na šaudė kontratakuojantį 
priešą. Ji atsilaikė nė žing
snio nepasitraukusi. Ji liko 
didvyrė. Žvalgai jaun. ser
žantas komunistas Sidoras, 
seržantas komjaunuolis Sa
baliauskas ir kiti išbuvo vi
są parą priešo užnugaryje. 
Juos laikė žuvusiais. Ta
čiau jie sugrįžo be nuosto
lių, gerai atlikę savo už
davinį. Kiti 20 vyrų, iš vi
sų pusių priešo apsupti, ne
sumišo ir nenusigando. Vi
są parą atsišaudydami jie 
nudėjo daug hitlerininkų ir 
be nuostolių sugrįžo į savo 
'dalinį.

N. kuopos snaiperis Ka
ziukas, išeidamas priešo 
medžioti, padavė pareiški
mą įstoti į partiją, pri
siekdamas kovoti su vokie
čiais, kaip dera komunis
tui. Jis savo priesaiką iš
tesėjo. Įsikasęs į sniegus, 
jis išgulėjo visą parą ir 
nudėjo keturis vokiečius.

< Kaziukas apdovanotas Rau
donosios Žvaigždės ordinu.

Išsprukusieji iš ligoninės 
SP pakelta temperatūra va
dai drąsiai ir sumaniai, be
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didelių nuostolių, išvedė sa
vo dalinius iš priešo įpino- 
svaidžių ugnies ir, apėję iš 
kairės aukštumą, pirmieji 
įsiveržė į N. kaimą. Vienas 
jų, jaun. Įeit. Bublis, atves
tas į medpunktą pareiškė: 
“Kovojau už Tarybų Lie
tuvą ir dar kovosiu.” Ser
žantas Dieninis granata nu
tildė priešo kulkosvaidį, 
komunistas seržantas drg. 
Jankelevičius pirmas paki
lo į ataką ir savo pavyz
džiu paskatino kitus. Kom
jaunuolis seržantas Murau
skas sužeistas taikliai šau
dė iš kulkosvaidžio puo
lantį priešą ir, tik gavęs 
griežtą vado įsakymą, pa
sitraukė iš rikiuotės. Lei
tenantas Sodeckas du kart 
sužeistas vis grįžo į mūšio 
lauką ir tik sužeistas tre
čiąjį kartą buvo išvežtas į 
medpunktą. Medicinos se
sutė ščiupakaitė drąsiai 
gelbėjo sužeistuosius.

Šitokiais didvyriškais pa
vyzdžiais mūsų lietuviška
sis Raudonosios Armijos 
junginys yra turtingas. 
Puolimas vyksta toliau, did
vyrių skaičius auga.

šelpiami Nukentėjusieji 
Nuo Hitlerininkų

“Paskutinį kąsnį su ju
mis dalinsimės, niekad jū
sų neužmiršime”, — kalbė
jo Raseinių apylinkės ūki
ninkas B., įteikdamas pro
duktus V. šeimai, kurios 
tėvas už priešhitlerinį vei
kimą išvežtas į konclagerį. 
Visos nuo hitlerininkų nu
kentėjusios šios apylinkės 
šeimos yra įvairiaip šelpia
mos. Jų šelpimą tvarko 
priešhitlerinis komitetas. '

Duonos Yra, Tik Ją Reikia 
Pasiimti

Dabar Rietavo-Andrieja
vo miškų darbininkams il
gam užteks- duonos. Sulai
kę keturis sunkvežimius su 
grūdais, traukusius Klaipė
dos krašto link, jie nudėjo 
vokiečių palydovus, o grū
dus, pasidalinę tarp savęs, 
suslapstė miškuose. Šį žygį 
organizavo priešhitlerinis 
miškų darbininkų komite
tas, kuris pasirūpino, kad 
ir iš vokiškų palydovų at
imtieji ginklai taip pat pa
tektų į lietuvių patriotų 
rankas. Po šio įvykio šioje 
apylinkėje susidarė visų 
mėgiamas posakis: “Duo
nos yra, tik ją reikia iš hit
lerininkų pasiimti”.

Platina Maskvos ir Londo
no Radijo Pranešimus

'Vilniaus gyventojams ligi 
gyvo kaulo įgriso hitleri
niai radijo tauškalai. Šio 
melo niekas ir klausyt ne
nori. Užtat Vilniaus mies
tą žaibo greitumu apibėga 
žinios iš Maskvos ir Lon
dono radijo. Šių žinių nuo
lat klausosi vienos gimnazi
jos priešhitlerinis komite
tas, kuriam vadovauja mo
kytojai. Mokiniai uoliai 
užrašinėja per Maskvos ir 
Londono radiją skaitomus 
pranešimus apie sėkmingą 
Raudonosios Armijos puoli
mą, apie vokiečių ir italų 
pralaimėjimą Afrikoje, 
partizanų judėjimą okupuo
tuose kraštuose ir, atspaus
dinę rotatorium, leidžia 
juos per rankas ir platina 
gatvėse. Tuo būdu moki
niai skleidžia tiesą apie pa
dėtį frontuose.

Labai atsiprašome drau
gės D. Barkauskienės iš 
Elizabeth, N. J., už klaidą. 
Paskelbiant pundelių auko
tojus, padėjome, kad pen
ktus pundelius atsiuntė K. 
Burkauskienė.

Draugė D. Burkauskienė 
išleido $50 ir prisiuntė pun
delius sekamai: trims rau
donarmiečiams, vieną pa
augusiai mergaitei ir vie
ną mažai mergaitei. Tai la
bai didelė ir graži dovana. 
Tai gražus pavyzdys ki
tiems lietuviams.

Pundelių Vajaus 
Komitetas.

SPARTUOLĖ ELZĖ
Nemaža evakuotųjų lie

tuvių yra pasižymėję, kaip 
darbštūs, sąžiningi ir su
manūs darbininkai įvai
riuose mūsų plačiosios Tė
vynės miestuose bei kai
muose. Daugelis yra įgiję 
stachanoviečio vardą, ap
dovanoti premijomis, pa
skirti atsakingesnėms ūki
nėms pareigoms.

Kazachstane, Altyn Tiu- 
be, medvilnės auginamaja
me kolektyvūkyje dirba 
drg. Elzė Dvilytė. Labai 
greitai persiėmė medvilnės 
rinkimo technika. Pradžio
je atlikdavo normą 100%, 
greitai pasiekė 120%. Buvo 
pakelta į stachanoviečių 
grandį. Metiniame susirin
kime, kolektyvūkio valdy
bos narys pareiškė, kad 
drg. Dvilytė pralenkė vie
tines stachanovietes. Čia 
pat jai buvo įteikta dovana 
pinigais ir arbata. Vietos 
kolektyvininkai ją vadina 
“spartuole Elze.”

Naciai bėga nuo Sovietų jūrininkų, vadinamų Juodųjų Jūrų Kovotojais. Juo
dųjų Jūrų laivyno kanuolės padeda jiems skinti Įsiveržėlius. Naciai tuos jūri

ninkus vadina “Juodąja Mirtimi.”

Per Kauno ir Vilniaus 
radiją vokiečiai, lietuvių 
tautos išdavikų lūpomis, 
varo melagingą hitlerinę 
propagandą, kurios tikslas 
—mulkinti ir apgaudinėti 
lietuvius. Štai, pavyzdžiui, 
“landezenderiai” nuolat ra
gina vykti į reicho darbo 
tarnybą, kruopščiai nuslėp
dami, kokią sunkią katorgi
nio darbo naštą ten velka 
išvežtieji mūsų broliai lie
tuviai. Arba, per Kauno ir 
Vilniaus radiją galima iš
girsti “aiškinimus”, kad 
miestų gyventojai badauja 
dėlto, kad ūkininkai pro
duktų nepristato, nors iš 
tikrųjų patys vokiečiai ati
ma iš ūkininkų produktus 
ir išgabena juos iš Lietu
vos. O ūkininkams dargi 
draudžia ką nors parduoti 
mieste. Panašių apgavikiš
kų aiškinimų pasitaiko be
veik kiekvienoje radijo pro
gramoje.

Dabar Kauno radiofonas 
paskelbė konkursą radijo 
vaidinimui parašyti. Kon
kurso rengėjai siūlo, kad 
vaidinime būtų džiaugia
masi vokiečių atėjimu, kad 
būtų garbinama Hitlerio 
kariuomenė. Kiekvienas 
lietuvis žino, kokias juodas 
dienas gyvena Lietuva po 
okupantų jungu. Tik did
žiausi niekšai gali tvirtin
ti, kad vokiečių įsiveržimas 
į Lietuvą galėjo sukelti 
žmonėse džiaugsmą.

Nei vienas padorus lietu
vis nesutiks dalyvauti Kau
no radiofono šlykščiame 
kokurse. Nesugundys jo ir 
tos premijos, kurias did
žiausieji lietuvių tautos 
priešai—Rentelnas ir Kubi
liūnas—siūlo to konkurso 
dalyviams.

Nusimelavusiems ir galu
tinai susikompromitavu
siems Kauno ir Vilniaus ra
dijo apgavikams niekas ne
betiki, lygiai taip, kaip ne
tiki ir okupacinės valdžios 
išleidžiamai lietuvių kalba 
spaudai. Todėl ir stengiasi 
ponai Mai ir Mayer minėto 
konkurso pagalba susime
džioti žmonių, kurie nėra 
sutepę savo doro lietuvio 
vardo ir kurie, tokiu būdu, 
gyventuojuose turi pasiti
kėjimo. Tuščios pastangos! 
Savo tautą mylįs lietuvis 
nenueis hitlerinio radijo 
tarnybon.

St. Vaitkūnas.
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Įsakyta Priimt Atgal 
Negrus Darbininkus
Washington. — Prez. 

Roosevelto Komitet. Teisin
gumui Darbuose įsakė pri
imt atgal apie 300 negrų 
darbininkų, kurie buvo pa
šalinti iš laivastatyklų va
kariniame Jungtinių Vals
tijų pakraštyje.

Amerikos Darbo Federa
cijos unijos vietiniai vadu
kai buvo privertę kompani
jas pavaryti tuos darbinin
kus tik todėl, kad jie neg
rai.

i.

Drg. Titas Pankratjevas, 
56 metų amžiaus komunis
tas, kilęs iš Jonavos valse., 
Kauno apskr., savo stacha- 
novietišku darbu pasižymė
jo dirbdamas kolektyvūky
je “Čeliabinskyj Rabočij” 
(Ščučansko ra j., Čeliabins- 
ko sr.). Nepaisydamas sa
vo amžiaus jis atlikdavo 
nemažiau kaip po 3 normas. 
Į jo darbą buvo atkreiptas 
dėmesys, jis buvo paskirtas 
brigadierium, o prieš kelis 
mėnesius išrinktas to pa
ties kolektyvūkio pirminin
ku. Drg. Pankratjevas vi
siškai pateisino savo išrin
kimą parodydamas, kad jis 
sugeba tvarkyti didelį, 7000 
ha ūkį.

Labai geri vietos organų 
atsiliepimai ir apie kitus 
dėl sąžiningo ir sumanaus 
darbo paskirtus vadovau
jančioms ūkinėms parei
goms evakuotus iš Lietuvos 
piliečius. Iš jų pažymėtini: 
drg. Vladas Katkūnas, Lie
tuvoje buvęs geležinkelietis, 
dabar Akmolinsko FGA 
mokyklos meisteris, paruo
šęs apie 200 kvalifikuotų 
darbininkų, kurių daugelis 
yra stachanoviečiai; drg. 
Mira Melamedaitė, kaunie
tė siuvėja, komunistė, da
bar pavyzdinga Kirovo sri
ties Noforskio rajono siu
vėjų artelės pirmininkė, iš
kelta toms pareigoms dėl 
savo sumanumo ir organi
zacinių sugebėjimų; drg. 
Vladas Strelcovas, valstie
tis mažažemis iš Rokiškio 
apskr., dabar gyvena Iva
novo srityje ir dirba ko
lektyvūkyje pieno fermos 
vedėju, kartu atlikdamas ir 
to paties kolektyvūkio ūk
vedžio bei sandėlininko pa
reigas.

GELEŽINKELIETIS
Žana Arka geležinkelio 

stotyje (Karagandos sr.) 
dirba geležinkeliečiu drg. 
Adolfas Bogužas. Tik po 
vieno mėnesio darbo jo at
lyginimas buvo padidintas 
penkiasdešimtim rublių. 
Trečią darbo mėnesį jam 
buvo pareikšta padėka, ku
ri buvo įrašyta darbo kny
gutėje, ir suteiktas spartuo
lio luniniečio vardas. Vė
liau jis gavo stachanoviečio 
luniniečio vardą ir jo at
lyginimas padidintas dar 
šimtu rublių.

Lietuviškos Kultūros 
“rūpintojėliai”

Hitlerinių okupantų pa
vergtoje Lietuvoje kultūri
nis gyvenimas merdi. Lie

I
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tuvių kultūra visaip slopi
nama. Lietuvoje varomas 
platus vokietinimo darbas. 
Ir nenuostabu. Juk beveik 
visų lietuvių kultūrinių į- 
staigų priešakyje pastatyti 
hitleriniai satrapai. Štai, 
pasigėrėkite: Kauno ir Vil
niaus radijofonų viršinin
kas Alfred Mahl; generali
nio komisaro propagandos 
skyriaus vedėjas Bruno Ma
yer; Kauno radijofono lite
ratūros skyriaus viršinin
kas Herbert Šefler; Valsty
binės Leidyklos direktorius 
Eizentrost.... Argi tai ne 
puiki lietuvių tautos vokie
tintojo kompanija?

HITLERININKO 
PINIGINĖ

Kovotojas Jonušas, įsi- • 
veržęs į vokiečių blindažą, 
nukovė du vokiečius. Pa
duodamas trofėjinę piniginę 
su dokumentais jis pasakė:

— Vos gyvas išlikau. 
Grįždamas tik spėjau gulti 
į sniegą — kulkos į šalmą 
tik skamba ir skamba....

Vienas nukautųjų fašistų 
pasirodė esąs Vili Osenkop- 
fas iš Hanoverio, fašistinės 
hitlerjugendo organizacijos 
narys. Kaip matyti iš do
kumentų, prieš karą jis bu
vo išvykęs' į Belgiją šnipinė
ti. Karui prasidėjus jis at
siduria Lenkijoj. Čia jis 
kaip tikras hitlerininkas 
tyčiojasi iš vietos gyvento
ju.

Pilna piniginė pornogra
finių leidinių ir nuotraukų. 
Nuotraukų parinkimas rodo 
jį esant visiškai persiėmu
sį hitlerinės Vokietijos 
“moralės” principais. Ma- . 
tomai, ne paskutinis jis 
buvo šlykščiųjų prievar
tautojų kompanijoj.

Įsibrovęs į Tarybų Są
jungą Vili Osenkopfas pa
sirodė esąs tikras hitleri
nis banditas. Netolimame 
kaime jis vadovavo šešių’ - ; 
tarybinių patriotų pakori
mo egzekucijai ir nusifoto
grafavo prie kartuvių.

Ir ryto saulei tekant šis 
fašistinis niekšas buvo nu
dėtas žemaičio Jonušo kul
kos. • •’ ?!

BE 100%
WITH YOUR

BOSTONO APYLINKĖJ
Visų Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisvės Naudai

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August 

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba 
iš vėliausių pasaulinių įvykių.

GRANVILLE PARK, ROSLINOALE, MASS.
Širdingai kviečiame visus Bostono apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi • pa
remti dienraštį Laisvę.
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CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
Tuo jis visiškai mane nugalėjo.
— Štai ką, Pieškovai, eik tu vėl pas 

mane! — pasiūlė jis. — Aš, ar žinai, 
šiais metais prisiėmiau mugėje darbų 
bent už keturiasdešimt tūkstančių — 
supranti? Tai aš ir įtaisysiu tave mugė
je; būsi tu mano kaip ir dešimtininku, 
priiminės! visokią medžiagą, žiūrėsi, 
kad viskas būtų savo laiku į paskirtą 
vietą pristatyta, ir kad darbininkai ne
vogtų — sutinki? Algos — penki rub
liai mėnesiui ir penkios kapeikos pie
tums! Bobos tau nekliūva, iš ryto tu iš
eini, vakare pareini; bobos — nuošaliai! 
Tiktai tu nepasakok joms, kad mes ma
tėmės, o tiesiog ateik per Velykėles ir — 
šabas!

Mes draugiškai išsiskyrėme, atsisvei
kindamas jis paspaudė man ranką ir 
net, nueidamas, iš tolo pamojavo skry
bėle.

Kai aš pasisakiau dirbtuvėje, kad iš
einu, pradžioj daugelis ėmė apgailestau
ti, ypač jaudinosi Povilas.

— Na, pagalvok, — prikaišiodamas 
kalbėjo jis, — kaip tu, su mumis apsi
pratęs, dabar gyvensi su visokiais pras
čiokais? Dailydės, dažytojai... Ak, tu! 
Tai vadinasi — iš vargonininkų į špitol- 
ninkus...

Žicharevas murmėjo:
— Žuvis įieško, — kur giliau, šaunus 

vyras — kur blogiau ...
Išleistuvės, kurias man surengė dirb

tuvė, buvo liūdnos ir nejaukios.
— Žinoma, reikia išmėginti ir šį ir tą, 

— kalbėjo Žicharevas, pageltęs ir pagi
riotas. — O geriau iš karto, bet stipriau 
ko nors vieno įsikabinti.

— Ir jau visam gyvenimui, — tyliai 
pridūrė Larionovičius.

Bet aš jaučiau, kad jie kalba prisiver- 
sdami ir lyg eidami pareigas, — gija, 
rišusi mane su jais, kažkaip iš karto pa
puvo ir nutrūko.

Ant plautų vartėsi girtas Gogolevas 
ir gargė:

— Nor-rėsiu — visi bus kalėjime! Aš 
—žinau paslaptį! Kas čia į Dievą tiki? 
Aha-a...

Kaip visuomet, prisišlieję prie sienų 
stovėjo nepabaigti paveikslai be galvų, 
prie lubų prilipę stiklinės pūslės. Su ži
buriu seniai bedirbo, pūslėmis nebesi-

naudodavo, jos buvo aprūkusios ir ap
dulkėjusios. Viskas taip buvo įsmegę 
man į galvą, kad, ir užsimerkęs, aš ma
tau tamsoje visą pogrindį, visus stalus, 
dažų dėžutes languose, teptukus, paveik
slus, pamazgų rėčką kampe, ties ja vari
nę praustuvę, panašią į gaisrininko šal
mą, ir nusvirusią nuo plautų nuogą Go- 
golevo koją, mėlyną, kaip skenduolio ko
ja.

Norėjau greičiau išeiti, bet Rusuose 
mėgiama tęsti graudžias minutes; atsi
sveikindami, žmonės lyg gedulingas mi
šias laiko.

Žicharevas, suraukęs kaktą, pasakė 
man:

— 0 tos knygos, Demono, aš negaliu 
tau atiduoti — nori, duosiu tau už ją 
dvi grivinas ?

Knyga buvo nuosava, — senis brand- 
meisteris buvo man ją dovanojęs, buvo 
gaila atiduoti Lermontovą. Bet kai aš, 
kiek įsižeidęs, nesutikau imti pinigų, 
Žicharevas ramiai įdėjo pinigą pinigi- 
nėn ir, nesvyruodamas, pareiškė:

— Kaip sau nori, o aš tau knygos 
nebeduosiu! Šita knyga — ne dėl tavęs, 
čia tokia knyga, kuri greit gali į nuo
dėmes patraukti....

— Bet gi ją knygyne pardavinėja, aš 
mačiau!

Bet jis dar labiau įtikinamai pasakė:
— Maža ko, krautuvėse taipgi ir re

volverius pardavinėja...
Ir nebeatidavė man Lermontovo.
Eidamas viršun atsisveikinti su šei

mininke, aš susitikau priemenėje su jos 
dukterėčia, kuri paklausė:

— Sako — tu išeini?
— Išeinu.
— Kad nebūtum išėjęs, būtų išvarę,— 

pranešė ji man nelabai meiliai, bet už
tat nuoširdžiai.

O girtutėlė šeimininkė pasakė:
— Sudieu, Dievai su tavim! Tu —ne

geras berniukas, neklaužada! Nors aš 
nieko blogo iš tavęs nesu patyrusi, o 
visi Sako — negeras tu!

(Bus daugiau) '

Seržantas Gricius Svečiuojasi 
Bridgeporte .

Gavęs porą savaičių atosto
gų iš armijos Chicago j e sve
čiuojasi seržantas Charles Gri
cius. ' .

Sgt. Gricius Chicagoj augęs 
ir čia ėjęs mokslą. Čia gyve
na jo motina ir seserys. Vie
na sesuo, Jadvyga Gricaitė, 
ypatingai plačiai žinoma chi- 
cagiečiams. Ji dažnai dainuo
ja lietuviškose- radijo progra
mose ir koncertuose.

Pirma įstojimo kariuome
nėn Chas. Gricius kelioliką 
metų gyveno Califomijoje. 
Ten daug veikė organizavime 
darbininkų, į uniją ir turi la
bai plačių pažinčių. Vienu tar
pu buvo išstatęs kandidatūrą 
į Californijos legislatūrą.

Kariuomenėj tarnauja tan
kų naikintojų skyriuje ir tar
nyba pilnai patenkintas. Pasi
svečiavęs pas saviškius ir pa
sikalbėjęs su daugeliu pažįs
tamų, Sgt. Gricius išvyks at
gal prie savo 
valstijoje.

Laimingos 
gcant Gricius.

Kuomet bus čia pagamintas 
pirmas orlaivis, tai tuomet su
rengs dirbtuvės atidarymo iš
kilmę. Pirmas čia pagamintas 
orlaivis skraidys padangėj 
dirbtuvės aplinkoj iškilmės 
laiku.

dalinio Texas

kelionės, Ser-
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PIKNIKAS

Kaimynas.
Primuštas Numirė Taverne
Joseph llolly^ 49 m., numirė 

taverne. Jį įnešė nežinomi vy
rai po peštynių gatvėj. Kada 
taverno savininkas apsižiūrė
jo, kad žmogus yra ant sofos, 
tai jau buvo negyvas.

Tavernas priklauso Allcson- 
dri, 7501 S. State St.
Baigia Budavoti Douglas Air

craft Company Dirbtuvę 
Baigia budavoti Chicagoj 

Douglas Aircraft Co. dirbtuvę. 
Darbą pradėjo 10 mėnesių at
gal. Mano užbaigti šio mėne
sio 30 d.

ši dirbtuvė bus bene pati di
džiausia orlaivių budavojimui 
Chicagoj. Jos pastatymas lė- 
šuos $33,000,000.

Douglas Aircraft Co. dirb
tuvėj gamins C-54 “Padangių 
galiūnus,” kurie galės pervež
ti 15 tonų krovinio, arba per
vežti 50 karių, pilnai pasiren
gusių mūšių laukui.

Kalbama kompanija turi 
kelioliką fabrikų. Vieną turi 
Californijoj. Ten gamina ketu
rių motorų, milžiniškus orlai
vius. Chicagos dirbtuvė bus 
pati didžiausia. Joje gamins 
keturių motorų oro milžinus. 
Tie orlaiviai daugiausia bus 
vartojami transportacijai.

Reikalauja Nugriauti Laužus
Advokatų Nacionalė gildija 

reikalauja, kad pietinėje mies
to dalyje ir kitose vietose bū
tų nugriauta netikę namai — 
laužai.

Savo pareiškime nurodo, 
kad seni namai pavojingi svei
katai. Gildija užgyrė Kainų 
Administracijos stiprią politi
ką kainų stūmime atgal.

Pagaliau savo rašte advo
katų organizacija stato mies
tui reikalavimą, kad prašalin
tų tuos policistus, kurie pasiro
do negrų neapkentėjais ten, 
kur gyvena juodveidžiai bei 
maišytai — baltveidžiai ir 
juodveidžiai. Be to, nurodė, 
turėtų daugiau negrų paimti 
policijos pareigoms.
Policija Nušovė Buvusį Kalinį

Stanley Sojovic, 32 m., kri
to nuo policijos kulkos. Polici
jos skvadas prisivijo ir liepė 
jam sustoti. Bet Sojovic pasi
leido važiuoti kiek mašina ga
li. Vaikėsi po gatves iki nušo
vė.

Buvęs kalinys, kaip kortelė 
parodo, dirbo karo 
Jį paleido iš Joliet 
metai atgal.
Prašys Prezidento

Nuleisti Vandens iš Ežero
Specialia komitetas iš Chi- 

cagos aldermanų siųs prezi
dentui Rooseveltui prašymą, 
kad patvarkytų daugiau van
denio nuleisti iš Michigan 
ežero.

Komiteto pirmininku yra 9- 
to ward o aldermanas Arthur 
G. Lindell. Jis ir kiti alderma- 
nai susirūpinę pietinės miesto

dalies žmonių sveikata. Tas 
paliečia apie 1,500,000 gyven
tojų.

Kiek pirmiau majoras Kel
ly kreipėsi į prezidentą van
denio nuleidimo klausimu. Nu
rodo, kad jeigu kas diena nu
leistų po 500 kubiškų pėdų 
daugiau vandenio iš ežero, 
negu dabar, tai tuomet nu
trauktų srutiną vandenį ir bū
tų prašalinta sveikatai pavo
jus. y : <■

ir tęsis iki vėlai vakaro. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame piknike, savo dalyvavymu pa- 
remsite dienraštį Laisvę, kuri lošia 
labai 
Kom.

svarbią rolę Šiuo laiku.
(177-179)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 2:30 v. 
dieną, YMHA, Ferry ir Walnut Sts. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes iš Centro prisiųsta blankos, no
minuoti Centro Valdybą. (177-178)

įmonėje.
kalėjimo

Daugiau

Ue VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 49-ta Kuopa

Pelnas Skiriamas Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas Prasidės

Pirmą Valandą Dieną ir

Tęsis Iki 9 VaL Vakaro

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Gera Orkestrą

Gros Šokiams

Įžanga 25c Asmeniui

D. M. ŠOLOMSKAS
D. M. šolomskas, vienas iš Laisves redaktorių, sakys prakalbą apie 

svarbius šių dienų įvykius

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Padėkime Išmokėti “Vilnies” 
Namo Skolas

Lietuvių Apšvietos Draugija, 
valdytoja namo, kuriame ran
dasi Vilnies spaustuvė, redak
cija ir ofisas, dar turi gana 
daug skolų.

ELIZABETH, N. J.
Mezgėjų susirinkimas įvyks sek

madienį, 1 d. rugpjūčio. LDP Kliu
be, 408 Court St., 3:30 v. dieną. 
Mezgėjos iš apylinkės yra kviečia
mos dalyvauti. Turime svarbių rei
kalų apkalbėti. — Sekr. (177-178)

Savo laiku mūsų draugai 
Michigano farmeriai buvo pa
darę sumanymą apmokėti tas 
skolas. Apie tai buvo kalbėta 
ir šėrininkų suvažiavime. Su
važiavimas karštai pritarė mi- 
chiganiečių sumanymui.

Mes, žemiau pasirašę, su
prasdami tą reikalą, norime 
pradėti vajų už sukėlimą bent 
penkių tūkstančių dolerių. 
Kreipiamės ir į kitus “Vilnies” 
patriotus, kad jie taip-pat pri
sidėtų savo aukomis. Padėki
me Lietuvių Apšvietos Drau
gijai išmokėti namo skolas.

J. Blaškis
J. Povilonis
A. Stalnionis
J. Kanceris
P. Juktonis
M. Paulauskas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
Shenandorio Lietuvių organizaci

jos rengia pikniką, Laisvės naudai. 
Įvyks sekmadienjž rugpjūčio 1 d. 
Šalia Laisvų Kapinių (Liberty Ce
metery). Vieta labai gera, patogus 
privažiavimas su karais arba auto
busais. Autobusai iš miesto važiuoja 
kas pusvalandį. Pradžia 10 v. ryto

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Teatrališko Ratelio na

riai ruošia savo metinį pikniką. 
Įvyks sekmadienį, 1 d. rugpjūčio, 
Liet. Taut. Namo Parke. Pradžia 1 
vai. dieną. Turėsime naujos rūšies 
skanių valgių ir gėrimų, taipgi mu
zikos 
visus 
laiką

pasilinksminimui. Kviečiame 
dalyvauti, praleisti smagiai 

tyrame ore. — Kt>m.
(177-178)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 1 d., I vai. 
dieną, YMHA salėje, Ferry ir 
nut Sts. Visi nariai kviečiami 
vauti. (177-178)

Wal- 
daly-

PITTSTON-WYOMING, 
ALDLD 12 kp. susirinkimas 

sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 7:30 v. 
v. Paprastoj vietoj. Kviečiame drau
gus dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti, ypač iš 12 
Apskr. — Vienas iš Narių.

(177-178)

PA. 
j vyks

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 1:30 v.v. 
Progresyvių Kliube, 325 E. Market 
$t. Prašau narių dalyvauti, turime 
svarbių dalykų aptarti. Iš Centro 
prisiųsta Nominacijų blankos. — 
Sekr. (177-178)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 2 v. die
ną. Kadangi šią vasarą sekmadie
niais beveik niekur negalima išva
žiuoti, tai praeitame . susirinkime 
nutarė, kad susirinkimai būtų penk
tadieniais panaikinti. Dabar 
kimai įvyks kaip pirmiau, 
kviečiame narius dalyvauti 
kimo laiku, turime svarbių 
aptarti. — V. Zelin.

susirin-
Todėl 

susirin- 
rcikalų

(177-178)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

3 d.

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje 
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje 
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių 
Už 250 tabletėlių 
Už 500 tabletėlių
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu i visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS 
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

$2.19
$4.95
$8.80

PRAŠOME JSITEMYTI, KAD ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 1 Augusi, 1943
į LIETUVIŲ PARKE
r UŽ LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

P

širdingai kviečiame Waterbury ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti šiame pik
nike. Puikiai praleisite laiką tyrame ore ir gražioje kompanijoje. Tuom pat kartu 
paremsite dienraštį Laisvę. Rengimo Komisija. Į

.5'.. ' . i ii..-

Iš senų

lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-
kalui esant ir 

l&WWnMS padidinu t o k i o
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
P°gi atmaliavoju 

’ įvairiom spalvom
JONAS STOKES

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

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLemnore 5-6101

F. W. Skalius
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Romos Radijas Skel
bė, kad Padaryta 

Galas Fašizmui
London, liep. 28. — Ro

mos radijas praeitą naktį 
kartotinai skelbė, jog fa
šizmui jau padarytas ga
las. Įvairūs europiniai pra
nešimai sakė, kad naujoji 
premjero Badoglio valdžia 
Italijoj visiškai uždarė fa
šistų partiją ir kad darbi
ninkai atakuoja fašistus 
šiaurinėje to krašto dalyje.

Per Šveicariją paskleis
tos žinios teigia, jog Mila
no didmiestyje tapo devyni 
fašistai užmušti ir 140 su
žeista. Žmonės paleidę—iš
laisvinę 74 politinius kali
nius, kurie buvo įkalinti 
kaipo fašistų priešai.

Fašistai, turėdami įvalias 
š a u t u v ų, kulkasvaidžių, 
bombų, ginasi iš už barika
dų Milane, kaip sakė atke- 
leiviai iš Italijos į Šveicari
ją. Panašių susikirtimų 
tarp darbininkų ir fašistų 
taipgi įvykę Turine, Bolog- 
noj, Genovoj ir kituose 
miestuose.

Buvę ginkluotų susidūri
mų ii’ tarp valdžios kariuo
menės ir juodmarškinių fa
šistų.

Vadovaujantieji fašistai 
buvo prisigrobę kumpių, 
dešrų ir kitų maisto reik
menų ir susikrovę juos ma
dinguose vasarnamiuose 
ties Como ežeru, šiaurinėje 
Italijoj. Tai dabar žmonės 
supuolę plėšią tuos valgius, 
o policija ramiai stovinti ir 
nemėginanti jų sulaikyti.

Besislapstą nuo arešto į- 
vairūs fašistų vadai, sako
ma, taipgi prisikrovę gink
lų ir amunicijos.

Demonstrantai Milane 
antradienį dainavą 4 prieš- 
vokišką dainą “Piave.”

Italija Bus Pliekiama 
Iki Visiško Pasidavi
mo, Sako Churchillas
London.—Anglijos prem

jeras Churchill, kalbėdamas 
seime liep. 27, įspėjo Itali
ją, kad jinai turi tuojaus 
besąlyginiai pasiduot talki
ninkams, o jeigu ne, tai 
“didžiausias tvanas ugnies 
ir plieno, krintąs ant ištisos 
Italijos... nusvilins ją, suža
los ir juodais degėsiais pa
vers per keletą mėnesių.”

Churchillas sakė, kad jis 
dar beveik nieko nežino a- 
pie naująją Italijos valdžią 
ir kad Anglija dar negavo 
jokių taikos pasiūlymų 
nuo jos. Jis teigė, jog nė
ra abejonės, kad italai abel- 
nai nori nusikratyti ver
giančių savo ponų vokiečių. 
Naciai ir po Italijos pasi
traukimo iš karo vis dar 
būtų stiprūs talkininkų 
priešai, kaip nurodė Chur
chillas, primindamas, jog 
Italija sudarė tik vieną de
šimtadalį visos fašistinės 
Ašies jėgos Europoje. Ant
ra vertus, Churchillas pa
reiškė :

Rusų Smūgiai Naciams
“Galingieji mūšiai Rusi

jos fronte, kur kas viršyda
mi visus ligšiolinius mūsų 
(Anglijos) ir Jungt. Valsti
jų karo veiksmus ant že
mės, padarė labai gilių žai
zdų Vokietijos armijai.”

Kas liečia Italijos valdy- 
mosi, jai atsimetus nuo na
cių, tai talkininkai skaitysis 
su demokratiniai sudaryta 
italų valdžia, kad nereikė
tų Jungtinėms Tautoms po
liciniai vesti visus smul
kiuosius vietinius reikalus, 
kaip kad hitlerininkai daro 
užimtuose kraštuose.

Amerikos “Lekiojanti Tvirtuma” (Flying Fortress), 
pavadinta “Mission Belle”, kažin kur Pacifiko okeane, 
taisoma dviejų mechanikų, kareivio Stanley Seaman i r 
korporalo Dean Thirkillo. Pamatę tokias gražuoles, 
“Mission Belle”, japonai dreba.

Angį. Submarinai Simai- [ Japonai Mundoje Neat
kino 23 Ašies Laivus laidžiai Atakuojami
London. — Anglijos lai

vyno ministerija pranešė, 
jog paskutinėmis dienomis 
anglų submarinai nuskan
dino 23 fašistų laivus Vi
duržemio ir Aegejaus Jūro
se; be to, jie sužalojo ir 
turbūt sunaikino dar kelis 
Ašies laivus.

įvairūs Nepatikrinti 
Gandai apie Mussolini
Pranešimas iš Švedijos 

teigė, kad Mussolinis nu
skridęs į Madridą, Ispanių 
jos sostinę. Kiti girdai skel
bė, kad jis nuvykęs į Por
tugaliją ir bandysiąs iš ten 
plaukt į Argentiną.

Atkeleiviai iš Italijos į 
Ispaniją pasakojo, kad Mu
ssolinis laikomas po polici
jos priežiūra viename va
sarnamyje arti Romos.

Berlyno radijas teigė, 
kad Mussolinis pasitraukė 
iš valdžios, bet, girdi, jis ir 
dabar naudojasi tinkama 
pagarba ir autoritetu. Na
ciai šnekėjo, kad Mussolinio 
pasišalinimas kaipo val
džios galvos dar nereiškiąs 
Italijos pasitraukimą iš ka
ro.

Pranešimai apie Briansko 
Geležinkelio Perkirtimą

Viena amerikiečių žinių 
agentūra ir paskiri kores
pondentai antradienį pra
nešė, kad Sovietų kariuome
nė jau perkirto svarbiausią 
naciams geležinkelį tarp 
Oriolo ir Briansko.

Trečiadienį Maskvos pra
nešimas Londonui sakė, jog 
raudonarmiečiai kaujasi su 
naciais prie Studenkovo, 5 
mylios į šiaurius nuo to ge
ležinkelio.
Kaip Berlynas Bando Nuaiš- 

kint Sovietų Laimėjimus
Berlyno radijas bandė 

štai kaip nuaiškint Sovietų 
laimėjimus, o nacių sumu
šimus Oriolo srityje: Atro
do, kad rusai turi, girdi, 
beveik neišsemiamą atsar
ginės kariuomenės daugybę. 
Vokiečiai, esą, nesistengia 
dabar užimti daugiau plotų, 
bet sunaikinti kuo daugiau
siai sovietinių jėgų. Naciai 
gyrėsi, būk pirmadienį jie 
sunaikinę 213 sovietinių 
tankų. — Savo nepasiseki
mus jie bando pridengti 
melais apie tariamus milži- tojai tebemiršta įvairiuose ka- 
niškus nišų nuostolius.

Ramusis Vandenynas, 
— Generolas MacArthur 
pranešė, kad amerikiečiai 
ir australai neatlaidžiai ata
kuoja japonus, desperatiš
kai besiginančius už vienos 
mylios ir penktadalio nuo 
Mundos, svarbiausios prie
šų karo bazės New Georgia 
saloje, Saliamono salyne.

KRISLAI

tė-
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

niuje laišką prisiuntė jo 
vams—tikram tėvui ir pamo
tei.

Laiškas tikrai nepaprastas. 
Jis parodo, ką šiandien jaučia 
vidutinis amerikietis karis. 
Sidney rašo:

“Aš nesu išsigandęs ar bi
jąs. Tiesa, aš jaučiu įtempi
mą, bet gal tai ir reikia tikė
tis. Jei man pataikys kulka, 
man daug geriau būtų, jeigu 
ant vietos užmuštų, negu bai
siai sužeistų.

“Aš labai susirūpinęs, kaip 
jūs liūdėtumėte, jeigu mane 
užmuštų. Bet aš tikiuosi, kad 
jūs taipgi didžiuositės, kad 
jūsų sūnus atidavė savo gyvy
bę už didžiausį visam pasau
lyj reikalą—už reikalą, 
žmonės būtu laisvi.” c.

kad

Paskui Sidney išreiškia 
žiausį dėkingumą savo 
vams, pasako, kaip didžiai jis 
juos gerbė ir mylėjo. Tiek 
daug jis turėtų jiems pasakyti, 
jeigu sugrįžtų gyvas, kaip jis 
juos prižiūrėtų ir užlaikytų!

Paskui Sidney sako:
“Jūs atsimenate, kaip prieš 

tapsiant kareiviu aš sakyda
vau, kad aš noriu prisidėti 
kuom nors prie pagerinimo šio 
pasaulio ?

“Dabar aš turiu tą progą. 
Jeigu mirsiu, tai nors žinosiu, 
kad mirštu už padarymą pa
saulio geresniu gyvenimui.

“Aš mirsiu ne kaipo didvy
ris, bet kaipo paprastas jau
nas žmogus, kuris darė viską, 
kas galima, nugalėjimui pik
tybės jėgų...”

did- 
tė-

Bet Sidney mirė herojaus 
mirtimi.

Visi iki vienam tų milijonų, 
kurie jau mirė Rytų fronte, 
Afrikoje, Sicilijoj, Pacifike — 
visi iki vienam mirė didvyrio 
mirtimi.

Kiekvienam iš jų nebus pa
statyta po paminklą. Bet vi
siems jiems bus pastatytas vie
nas didžiulis paminklas—nau
jas, gražus, laisvas pasaulis. 
Už tai jie kentėjo ir mirė.

Už tai kasdien mūsų kovo-

ro frontuose.

CLEVELAND, OHIO
War Labor Board pripaži

no trijų dirbtuvių darbinin
kam CIO uniją ir jau darbi
ninkai turi kontraktus su se- 
kamom kompanijom: Jos. Ry
erson Co., Lakeside Ave., su 
United Steel Workers (CIO); 
White Motor Co., United Au
to Workers; Accurate Parts 
Manufacturing Co., Lakeview 
Road and Euclid Ave. su 
UAW.

Joseph F. Ryerson kompa
nija reikalavo WLB sutikimo, 
kad kontraktas būtų geras tik 
karo laiku, po karo, kad ne
reiktų pripažinti unijos. WLB 
tą reikalavimą atmetė. Po ka
ro turės išrišti tą klausimą. .

Republic Steel liejykloj ant 
Denison Ave., įvyko biskis ne
malonumo. Pasamdė du neg
rus darbininkus į darbą, kur 
roliuoja storas blekes. Forma
lias paliepė jiems pasikabinti 
drapanas, kur visi kiti turi 
susikabinę tūloj šėpoj. Kada 
baltieji tą išgirdo, dešimts iš 
jų sustojo dirbę protestuoda
mi, kad leido negrus kabinti 
drapanas vienoj vietoj su bal
tųjų darbininkų.

Negrai tą pastebėję, nuėjo 
ir savo drapanas pasiėmė. Ei
nant dienai prie pabaigos, pro
testuojančių grupėj jau buvo 
apie 50. Atrodė, jog gali įvyk
ti tas, kas įvyko Detroite. 
Tuoj duota žinoti apie tai uni
jos vadams ir policijai ir bun- 
tas buvo prašalintas, bet poli
cija ir unijos vadai per 36 va
landas stovėjo ant sargybos. 
Kada pasirodė, kad viskas ty
ku, policija prasišalino, bet

Workers unijos vadai 
vis tėmija.

Steel 
padėtį

W. 129 gatvės du kai- 
išgyveno šalia vienas

Ant 
mynai 
kito aštuonis motus. Per pen
kis metus jiedu gyveno kaip 
geriausi draugai; viskuo vie
nas su kitu dalinosi, vienas ki
tam visame kame gelbėjo, da
lindamiesi visokiais įrankiais 
ir 1.1. Bet per pastaruosius tris 
metus jie pradėjo pyktis. Šie
met augindami pergalės dar
želius pradėjo smarkiai bartis. 
Vienas kaltino antrą, kad nu
karpius medelius meta šakas 
ant kaimyno daržo. Antras 
pradėjo kaltinti, kad kaimyno 
pamidorai (tomatoes) auga 
6 colius nuo gronyčios ant jo 
žemės.

Subatos vakaro jiedu susi
mušė. Kada policija atėjo, tai 
Mr. James V. Carroll rado su 
pavojingai perskelta galva. 
Nuvežė į šv. Jono ligoninę, o 
Mr. Thaddeus M. Philips at
sidūrė į kaėjimą. Philips su 
didelėm žirklėm perskėlė Mr. 
Carroll galvą. Tie du piliečiai 
puikiai pagelbėjo Hitleriui; 
abu turėjo išlikti iš darbo.

Visi, kurie važinėja automo
biliais neprisilipdę prie lango 
B ir C stikerių, bus inspektorių 
sulaikyti ir tinkamai, sulyg 
įstatymų, nubausti. OPA sako, 
kad turės prirodyti, ar turi 
knygutes B ir C. Pasiaiškini
mas, kad pametė, arba nu
mazgojus mašiną pamiršo pri
klijuoti, nebus priimamas. Ku-

AR NACIAI RUOŠIASI 
TRAUKTIS Iš ORIOLO? 
Maskva. — Raudonoji 

žvaigždė rašė, jog pastebė
ta, kad vokiečiai pradėjo 
traukti savo kariuomenę iš 
srities į pietus nuo Oriolo.

Bet trečiadienio praneši
mas, atėjęs per Londoną, 
sakė, jog naciai meta nau
jus būrius savo atsarginės 
kariuomenės į mūšius dėl 
paties Oriolo.

Pirmesne žinia teigė, kad 
hitlerininkai pradėjo nai
kint kai kuriuos įrengimus 
Oriole, gal ritošdapiiesi- pa
sitraukt iš td įhiėšto.

(Taigi dar heaišku, ar 
vokiečiai rengiasi apleist 
Oriolą ar tik pėrgrupuoja 
savo kariuomenę toles- 

(niems mūšiams dėl jo.)

rie bus sugauti bemeluojant, 
nustos teisę atnaujint raciona- 
vimo knygutę. Sugauti bevaži
nėjant su daugiau gaso, kaip 
pavėlinta dėl pasilinksminimo, 
taipgi bus nubausti. Jei pasi
rodys, kad važinėjo daugiau 
mylių negu paskirta per OPA, 
knygutės bus atimtos ir nebus 
grąžinamos taip ilgai, kaip 
įstatymas rodo.

Toliau inspektoriai yra in
formuoti sulaikyti ir su A sti
le eriais visus važiuojančius už 
pavieto rubežių. Ration Board 
taipgi gavo įsakymą, kad atė
jusius išsiimt naujas knygu
tes ir stikerius, turi gerai iš
tirti ar ištiktųjų pametė. Tas 
turi būti daroma, kad parody
ti, jog negali gauti nei A sti- 
kerio pavadavimui B ir C.

Sveikatos komisijonierius Ha
rold J. Knapp paskelbė, kad 
nuo pradžios sausio mėnesio 
žymiai prasiplėtė liga vadina
ma Cerebrospinal Meningitis. 
Po paskutinio pasaulinio karo 
ta liga buvo beveik nustojus 
veikti. Bet per pirmus šešis 
mėnesius šių metų jau 72 li
goniai užrekorduoti. 1942 m. 
tik 33, o 1941 metais tik 12. 
Tai buvo skaitomas normalis 
metas. Kaip rekordai rodo, tai 
1917 metais sirgo net 163; 
daugiau negu bile metą.

Ta liga pasireiškia daugiau
sia tarp augančių jaunuolių, 
nors ir kūdikiai ir suaugę gali 
užsikrėsti. Liga yra užkrečia
ma, nelengvai pagaunama. Li
gos perai įeina per nosį.

Priežastis jos išsiplėtimo 
esanti perdidelis gyventojų 
užsikimšimas. Jai besiplečiant 
patartina vengti didelių suei
gų, susikimšimo gyventojų. 
Liga dabar greičiau apgalima, 
kada pradėjo “serum” ir “sul
fa” vaistus vartoti, šiemet tik 
11 mirė, kuomet seniau neiš- 
gydavo didesnė pusė susirgu
sių. V. M. D.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.
• Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškasei ų.

Ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stėbūklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, patilęs, 
athlete’s foot, apsidėginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdėvimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti it mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (G), Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Dirbti už bufeto, geros išvaizdos.

REYNOLDS BUFFET
09 Pine SL, N. Y. C.

____________________________ (179)

Moterys virtuvėje 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

INDŲ MAZGOTOJOS 
(Vyrai ar Moterys) 

IlOTEL MARTHA WASHINGTON
80 East 80th St., New York City

(179)

Patyrimas 
gera alga, 
bas.

MOTERYS 
nereikalinga. Puikiausia proga, 
Audinių dažymas. Pastovus dar-

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn

I.R.T. Queens linija iki Vernon-Jackson Avė. 
stoties, arba 8th Avė. linija iki Greenpoint 
Avė. stoties.

(181)

MERGINOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos.
VELTUI GRUPINE POMIRTINES 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

82 Eagle St., Brooklyn.
(8th Ave. Subway iki 

Greėnpoint Ave. Stoties.)
(178)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL & DIE MAKERS
AUKŠTOS KAINOS 

100 NUOŠIMČIŲ
KARINIS DARBAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Kasdien 8:30—5:00.

SERVICE MACHINE CO.
158 Miller Street, Elizabeth, N. J.

ELIZABETH 2-0431
Kurie dirbate’būtinus karo darbus i 

neturėtų kreiptis.
(178)

CORRUGATED-PATYRĘ OPERATORIAI IR 
PAGELBTNINKAI. Daromi būtini karo ir ci
viliai darbai. GERA ALGA. NUOLATINIS 
DARBAS. Fabrikas randasi Bay way Term., 
Elizabeth, N. J. Iš karinių aukščiausios 
skalės darbų nesikreipkite. Box 997, Equity.

113 W. 42nd St., N. Y.

Philadelphia, Pa
Lietuvių Tautinių Vytauto 

Kapinių Dariaus ir Girėno su
sirinkimas laikytas liepos mė
nesį šių metų; apkalbėjus ki
tus reikalus, prieita prie Da
riaus ir Girėno paminklo sta
tymo ant lietuvių Vytauto ka
pinių klausimo. Iš komisijos 
raporto paaiškėjo, kad jų pa
minklo statymui fondo kvitos 
jau atspausdintos su jų pa
veikslais ir, kad jau sparčiai 
renkamos aukos. Pasirodė, 
kad biznieriai ir šiaip žmonės, 
kurie jiem simpatizuoja, gau
siai aukauja.

Nors jau nemažai knygučių 
žmonėms išdalinta, kurie 
tikslui renka aukas, bet 
rintieji gauti knygučių 
kreiptis pas L. T. K. šv.
rijos parapijos kleb. kun. J. 
J. Zittas, 331 Reed St., Phila. 
Arba atvažiuoti į jų parengi
mus, kurie atsibūna kas sek- 
.madienis, kaip 6 vai. vakare 
ir tęsiasi lig vidurnakčio, tai 
tuomet galima kvitų pareika
lauti ir bus suteiktas manda
gus patarnavimas visiems.

Taipgi, norintiems pirkti lo
tus ant aukščiau minėtų kapi
nių, tai galima gauti toj pa
čioj lietuvių įstaigoj. Lotai 
parsiduoda labai prieinamai 
ir į kapinės yra priimami 
dotis lietuviai be skirtumo 
žvalgų, ir kas kaip ndri, 
bažnytinėmis apeigomis 
laisvai.

L.T. Vytaro Kap. Kotu.

tam 
ne
gali 
Ma-

lam
pa
su 
ar

Italijos ambasadorius Ja
ponijai užtikrino, kad ita
lai ir toliau kariausią iš
vien su vokiečiais ir japo
nais.

Penktas .Puslapis 
, , , , —

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DAltfclNTNKAI

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalas 
Padėkit Gamint Aluminum 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti 

Duris į Pergalę

VYRAI - VYRAI 
VALDŽIA UŽGYRĖ 

ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ

THE
United States 

ALUMINUM CO.
Siūlo Jums 

Karo Laimėjimo
Darbus 

DABAR!!!
Nuolatinius Darbus 

Po Karo
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
JŪS GAUSITE

Iš PRADŽIŲ
Už 48 valandų savaitę 

BONŲ PROGOS 
Pridedant Algos Pakėlimus 

Po Pramokinimo 
Periodo

Puikiausios Progos 
Pakilimam

THE
United Statės

ALUMINUM CO.
FABRIKUOSE

BRIDGEPORT IR 
FAIRFIELD, CONN.

75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL 
TURI BŪT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F, RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJĖ
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBĖS ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA I DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI 
SU KOMPANIJOS 

ATSTOVU
KREIPKITĖS

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO

10 V. RYTO IKI 5 PO PIETŲ I

United States
Employment Service

OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE. 
28th ST. (4-TOS LUBOS)

205 Schermerhorn St.
(10-TOS LUBOS)
Brooklyn, N. Y.

Bank of Manhattan BIdg., 
Queens Plaza, L. I. City.

ASMENYS, DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR ESANTI BŪTINUOSE VEIKS
MUOSE NEIMAMI BE DARBDAVIO RAS
TU PAREIŠKIMO JŪSŲ ATLIEKAMUMO.

PARŪPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(180

REIKALINGI VYRAI
Bendram fabriko darbui. Gera alga, 

5 dienų savaitė ir viršlaikiai.
H. FOX & CO.

416 Thatford Ave., Brooklyn.

AUTO MECHANIC
Oldsmobile - Cadillac 

Service
Vien tik vyras su pilnu žinojimu apie Olds
mobile ir Cadillac karų tebus priimamai.

Gera Alga - Nuolatinis Darbas
Čia yra proga dirbti geriausioj {rengtoje 
Service Stotyje rytuose. Kreipkitės asmeniai.

*Bronx Boulevard 
Oldsmobile Co.

4327 Bronx Blvd.
(atti 2S6th St.)

Asmenys dirbanti karinius darbus ar esanti 
būtinuose veiksmuose nebus priimami be 
darbdavio raštiško paliudijimo savo atlieke- 
mutoo.

(177)

Patyrimas 
gera alga, 
bas.

nereikalingas. Puikiausia proga. 
Audinių dažymas. Pastovus dar-

ANTIPYROS CO.
1175 ManhAttAn Ave., Brooklyn

I.R.T. Queens linija iki Vernon-Jackson 
Ave. stoties, arba 8th Avė. linija iki Grėeh- 
point Avė. stoties.

(181)

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasatllto žmonoms ryto

jus bus Šviesus

i&* wu •:> OIBtWI
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Filmos-Teatrai

U

Išvažiuoja Atostogoms

Karštis New Yorke

o

Gražus Pasirinkimas
$

o

3*8^“Robertas Matusevičius

O

laikas

ir mes duosime

Green Star Bar & Grill
linkėjimų

Lietuviškas Kabaretas

bylos

Vynų ir Degtinių
(175-180)

459 GRAND ST
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3-jų kavai ką setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ir groser-
Dabarti-

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.
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gulėjo ir puvo 
Hitlerio geriau- 
tūkstančiai tan- 
lėktuvų ir kitų

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

vi- 
prie-

Miesto tarybos narys 
ward Vogei skelbia, kad 
Yorko miestas neužilgo 
nepaprastai didelį 
Jis bus pastatytas
landė, tarp Boardwalk ir Surf 
Ave. ir tarp West 8th ir 5th 
Sts.

tų ponų, su 
susidėjo, už- 
kriminalybę, 

papildė

šorių
dėlių, John Berthel, 27 m., nu
teistas nuo 5. iki 10 metų į 
Sing Sing.

VAISTŲ BIZNIS
427 Lorimer St., (6) Brooklyn, N.Y. 
Kreipkitės tik laišku.

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

Abe
lį esu- 
galės

Romero vadovaujančiose rolė
se. Toj pat programoj rodo 
“They Came to Blow Up Ame
rica,” apie nacių sabotažnin- 
kus.

Ed-
New 

turės 
aquariuma.
Coney Is-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALflS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse

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

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
Biznio Proga

Parsiduoda vaistų išdirbystė. Per 
daug metų išdirbtas biznis ir gerai 
išgarsintas po visą Ameriką. Par
duosiu visą biznį arba priimsiu į 
partnerius. Rašykite sekamu antra
šu.

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

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

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

MW

Mussolinis ir Musso- 
linis...

Italai Unijistai Smerkia Antaninį, Kam Jis 
Eina Su Buvusiais Mussolinio Garbintojais

Turėsime Naują 
Aquariuma

Matykite “Black Sea Figh
ters”- Arba Sevastopolio 

Apgynimą

Po to, kai Italijos H Dučė 
nusirito nuo savo sosto strima
galviais, Brooklyne kur tik 
eisi, vis tebegirdėsi žmones 
kalbant apie Mussolinį. Dau
giausiai, aišku, visokių pasa
kų girdėsi prie barų, saliūnuo- 
se.

Net ir fašistuojantieji lietu
viai, kurie prieš keletą metų 
Mussolinį labai aukštu ir di
deliu vyru statė, dabar juo
kiasi. Bet nenori jie pasisa
kyti : “Ak, kokis aš durnius 
buvau! Kam aš tuomet taip 
garbinau tą vari jotą, tą išval
gyto kiaušinio lukštą!”

Vienas vyrukas
—Mūsų tautos 

vien gudresnis už 
Smetona, pamatęs
vo kailiui, per karklyną nudū
mė į Berlyną, o iš ten per Bra
ziliją į Clevelandą pas Karpių. 
Na, o Mussolinis ir to negalė
jo padaryti. Jis turbūt yra 
sučiuptas už uodegos.

—Na, o kur, tu manai, Hit
leris neš savo kailį?—klausiu 
jo-

—Hitleris? Nežinau, 
joju, ar Stalinas jo tik 
čiups pirmiau negu jis 
kur nors pasprukti.

Italuose dabar didelis 
dėjimas. Anti-fašistai 
dirba sukaitę, šaukdami 
nes vienytis ir padėti

andai tarė:
vadas vis-

Mussolinį—
pavojų sa-

bruz- 
italai 
žmo- 
savo

gimtajam kraštui greičiau ap
sivalyti nuo fašizmo, išstoti iš 
karo ir būti laisvam.

Dabar tarp italų pradėjo 
smarkiai kilti komunistų var
das. Daugelis italų degina 
Mussolinio pikčius, kuriuos 
laikėsi

]ykai!

italų 
pikčius, 

užkampiuose.
mat, kaip keičiasi da-

Ndrs.

Stampos ir Punktai
Raudonųjų štampų su rai

dėmis P, Q, R ir S. laikas 
baigsis liepos 31-mą, šį šešta
dienį. Raudonos stampos var
tojamos pirkimui mėsos, svies
to ir kitų riebalų, sūrių, ke- 
nuotos mėsos ir žuvies.

Mėlynų štampų su raidėmis 
N, P. ir Q laikas baigsis rug
pjūčio 7-tą. Su jomis perkame 
kenuotus vaisius ir daržoves, 
taipgi tūlas džiovintas daržo
ves.

Kavos stampos 21-mos lai
kas baigiasi liepos 28. Štam
pą 22-ra bus gera svarui ka
vos pradedant 29-ta ir bai
giant rugpjūčio 11-ta.

Cukraus stampos 13-tospen- 
kiem svaram, laikas baigsis 
rugpjūčio 15-tą. Stampos 15 
ir 16 irgi geros pirkimui po 
5 svarus cukraus dabar ir bile 
kada iki spalių 
tinkamos namie 
kalams.

Batų stampos
baigsis spalių 31-mą.

31-mos. Jos 
kenavimo rei-

18-tos

Per Jaunas Bombardierius
Fred Improte, 14 metų, lošė 

bombardierių nuo gaisrinių 
laiptų prie savo namų su pien- 
baksiu. Nubaustas, jis pabė
go iš namų ir prisitaikė įs
prukti į LaGuardia orlaivių 
stotį ir ten nematant įsivogti 
į du orlaivius. Iš ten, 
ma, jį deportavo namo, 
N. 5th St.

Brooklyne bėgančios 
dabar greičiau išsprendžia
mos. Pirmiau laukti reikėda
vo vidutiniai apie 13 mėnesių, 
dabar atliekama bėgiu 10 mė
nesių. O 1932 metais padėtis 
buvo tokia, kad padavus skun
dą ant ko iki teismui būtų rei
kėję laukti keturis su virš me
tus.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Tarp N. Y. italų dabar atsi
randa visokių “Italijos gelbė
tojų”. Tuojau, kai Mussolinis 
nuėjo “šunims šėko pjauti”, 
tai tūli buvusieji jojo garbin
tojai, pradėjo skelbtis esą 
dideliais demokratais ir Itali
jos “demokratijos gelbėto
jais.”

Nesenai tam tikroji grupė 
žfnonių, vadovaujamų buvu
siojo Mussolinio garbintojo, 
laikraštininko Generoso Pope, 
susirinko New Yorke ir įstei
gė spacialų komitetą “Italijos 
demokratiją gelbėti.” Tame 
skaičiuje dalyvavo ir Luigi 
Antonini, Italų-Amerikiečių 
Darbo Tarybos prezidentas.

Šis Antoninio žygis sukėlė 
italuose unijistuose didelio ne
pasitenkinimo, tiesiog pasi
bjaurėjimo.

Po to subruzdo italai unijis- 
tai: jie pradėjo Antoninį 
smerkti. Vienu tokių smerkė- 
jų yra Joseph Catalanotti, 
Amalgameitų unijos vice-pre- 
zidentas ir Italian-American 
Labor Council sekretorius. 
Faktinai Catalanotti pasirašė

po pareiškimu, o prie jo prisi
dėjo ir eilė kitų žymių italų 
unijistų veikėjų ir viršininkų.

Pareiškime sakoma, jog vi
sai nesenai tūli 
kuriais Antonini 
gyrė kiekvieną 
kuria Mussolinis
tautai ir visai žmonijai, 
šiandien tie ponai savo 
pakeitė. Jie skelbiasi, 
jie visuomet buvę demokra
tais ir Mussolinio priešais, būk 
jie žinoję, kad Mussolinis esąs 
negeras. Tūli tų ponų, beje, 
priimdinėjo visokius medalius 
ir dekoracijas, kurias Musso
linis jiems gausiai teikė.

Pasirodo, kad pas italus 
Mussolinis, panašiai kaip ir 
pas lietuvius Smetona, meda
liais ir ordinais kaišė savo 
viernuosius iki patys gavo ga
la. €

Subruzdimas tarp New Yor
ko italų yra labai didelis. Ga
limas daiktas, kad tas viskas 
padės žmonėms dalykus išsi
aiškinti ir atskilti pelus nuo 
grūdų.

Jo pastatymas lėšuosiąs apie 
pusantro milijono dolerių. Bet 
tai būsiąs tokis Aquariumas ar 
Okeanariumas, kokio neturi nei 
vienas kitas miestas Ameriko
je.

žinoma, tai yra dar tik pla
nai, dar neužgirti atsakomin- 
gųjų miesto įstaigų, bet tikima
si, kad jie bus užginti.

Korporalas Robertas 
Matusevičius 

Rašo iš Afrikos
Šiomis dienomis lietuviams 

gerai žinomas žurnalistas Ro
bertas Matusevičius, kuris jau 
senai tarnauja Dėdės Šamo 
armijoje korporalu, rašo lais- 
viečiams iš šiaurės Afrikos. 
Prieš tūlą laiką buvo praneš-

ta, kad korporalas Matusevi
čius buvo sužeistas. Dabar, 
matyt, jis pasveikęs ir jau vėl 
dalyvauja aktyvėje tarnyboje.

“Norėčiau parašyti smulk- 
meniškiau apie gyvenimą 
Šiaurės Afrikoje, kurioje aš 
išbuvau apie 8 mėnesius,” ra
šo jis, “bet negaliu, nes cen
zūra gali sulaikyti laišką. 
Jaučiuosi gerai ir einu savo 
pareigas pasekmingai, tikėda
masis, kad susilauksime naujų 
pergalių—tokių, kokias turė
jome Afrikoje.

“Nesenai buvau ‘susitikęs 
vieną lietuvį karį, Eddy, iš 
Chicagos... Susitikau jį nak
tį—taip buvo tamsu, kad ne
galėjau matyti 
tačiau kalbėjo 
gražiai.

“Geriausių
siems mano draugams ir 
teliams.”

Šovė j Vyrą, Užmušė 
Nekaltą Moteriškę

Tūlas įsikaušęs vyrukas aną 
dieną bandė revolverio šūviu 
nudėti savo oponentą vyrą, 
bet šaunant šūvis pataikė į 
panelę Nettie Green, 22 me
tų amžiaus, kuri, nugabenta į 
St. John’s ligoninę, numirė.

šis nemalonus įvykis pasi
taikė saliūne, esančiam po nu
meriu .309 Ralph Ave., Brook
lyne. Policija jieško šovėjo.

Stanley Theatre, ant 7th 
Avė., netoli 42nd St., New 
Yorke, dabar yra rodoma do- 
kumentališka Sovietų Sąjun
gos filmą “Black Sea Figh
ters” (Juodųjų Jūrų Kovoto-

Per beveik tris, savaites New 
Yorką kočioja karštas oras. Jis 
ne tik karštas, temperatūra 
siekė vis virš 80 laipsnių, bet 
ir šlapias ir tas sudaro žmo
nėms nesmagumų. Pereitą an
tradienį, pav., temperatūra, pa
siekė 89 laipsnių.

Kai kada naktimis palyja, 
perkūnas patranko, žaibai pa- 
žaibuoja ir kai kurie jau mano, 
.kad po tos audrelės būsiąs, vė
sesnis oras. Deja! Karštiš ir 
vėl pradeda krėsti savo šposus.

Bendrai, liepos mėnesį New 
Yorke šiemet karšto oro turė
jome užtenkamai.

Koks bus rugpjūtis — pa
matysime.

Automobiliais šiemet žmonės 
negali iš miesto važiuoti poil
siui, todėl Coney Islande kas
dien žmonių daugybė. Ten, 
mat, galima už penktuką .nuva
žiuoti, nors . važiavimas nėra 
lengvas, nes traukiniai kupini 
ir kupini. Nemažai žmonių va
žiuoja ir į Rockaway ir kitus 
byčius, jieškodami atodūsio.

Sutkiene Atostogauja
Izabelė Sutkiene, žmona Ig

no Sutkaus, kuris laiko tavern 
biznį, ,492 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., išvažiavo atostogauti. Ji 
aplankė Medelius New Haven, 
Conn, ir išvyko į Worcester, 
Mass., kur manome pasisve
čiuos ilgiau.

Ignas Sutkus šiemet purtosi 
nuo vakacijų. Pernai jis turėjo 
vakacijų tris dienas ir spėjo 
apsilankyti Rockford, Ill. ir 
Chicago. Tai buvo nepaprastas 
“rush,” vargiai bet kas pasi- 
tenkentų tokiom skubiom vaka- 
cijom.

Už grasinimą sumušti auk- 
ir taip atėmimą 5 laikro-

Parsiduoda Delicatessen 
nė, arti Project Housing, 
niai savininkai negali išlaikyti biz
nio, nes sveikata jiems nedaleidžia. 
Parduoda už labai prieinamą kainą. 
Biznio galima padaryti apie $800 į 
savaitę. Sekmadieniais uždaryta. 
Prašome kreiptis tuojaus pas: 
Steinberg Delicatessen, 128 Ro
chester Ave., (kampas Bergen St.), 
Brooklyn, N. Y, (177-179)

Juozas Zakarauskas, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo gaspado- 
rius ir jo žmona išvyksta šį 
ketvirtadienį į Boston, Mass., 
pas Zakarausko brolį. Praleis 
ten savaitę laiko. O kitą sa
vaitę praleis Floridoj. Tenai 
randasi jų sūnus kariuomenėj, 
su kuriuo seniai matėsi. Sū
nus mokinasi būti parašiūtis- 
tu.

Kliubo gaspadoriaus parei
gas laikinai ves A. Deikus.

Linkime Zakarauskam link
smai praleisti atostogas.

Kitas brooklyniečiams gerai 
žinomas biznierius, M. Simo- 
navičius, taipgi išvyksta į 
Connecticut valstiją. Jo jau
niausiam sūnui ant rankos pa
daryta operacija, tad tėvas 
vežasi ant ūkės gydyti jį.

Linkime jiems abiems sma
giai praleisti atostogas.

A Rep.

Clarissa Neil, 13 m. mergiš
čia, pasišalinus iš namų, 974 
Aldus St., Bronxe, išsinešda- 
ma motinos karo bonų vertės 
$1,000. Motina susirgo iš rū- 
pesties apie dukrą.

Štai 
adresas

Tai viena iš dokumentalių 
filmų Sovietų Sąjungoj paruo
štų istorinių nuotraukų. Tai 
nėra kokis suvaidinimas, bet 
tikri paveikslai iš tos didvy
riškos kovos, kurią per aštuo
nis mėnesius sekė viso pasau
lio laisvę mylinti žmonija. 
Nors po 8-nių mėnesių Sovie
tų Sąjunga paliko Sevastopo
liu, geriau sakant, jo griuvė
sius, bet tai nebuvo Hitlerio 
pergalė, bet Sovietų Sąjungos 
ir visų Jungtinių Tautų, nes 
po Sevastopolio griuvėsiais ir 
jo apylinkėse 
apie 300,000 
sios armijos, 
kų, kanuolių,
ginklų. Sevastopolio didvyriai 
sumaišė Hitlerio 1942 metų 
ofensyvo planus, atvedė jo ar
mijas prie didžiausios milita- 
rinėj istorijoj katastrofos Sta
lingrado srityj ir paruošė 
Jungtinėms Tautoms pergalę.

Čia nėra džiaugsmo paveik
slai. čia matysite ’ tą žmoni
jos istorijoj dar nebuvusį, ku
ris yra Sovietų Sąjungoj, jū
reivių, marinų, kareivių ir pi
liečių pasišventimą. Čia ma
tysite Sovietų Sąjungos karo 
laivyno didvyrišką kovą gi
nant taip mažą šmotelį bran
gios ir laisvos savo tėvynės. 
Čia matysite, kaip Sovietų lai
vynas kriušina priešus, kaip

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

daro “komandų” diversijas, 
kaip pristato Sevastopolio ap
gynėjams padrūtinimus, mai
stą, amuniciją, išveža sužeis
tus ir pagaliau išveža pačius 
kovotojus.

Apart šių istorinių paveiks
lų yra žymus priedas iš dabar
tinių kovų Sovietų Sąjungoj. 
Čia matysite, kaip Sovietų Są
jungos liaudis pasiryžus ginti 
laisvę, turtą, tėvynę ir kiek 
suteikia savo valdžiai ginklų 
dirbdama viršlaikį. Maskvos 
subvių darbininkai suteikė ga
lingą šarvuotą traukinį, kiti 
kanuolių batarejas, kiti lėktu
vų eskadriles ir taip panašiai.

Rodoma labai įdomus pri- 
dėčkas iš Amerikos aktorių 
pastangų ir veiklos karo lai
mėjimui. Nepraleiskite nema
tę šį Sovietų istorinį judį.

Reporteris.

Dabar Turėsime Savo 
Municipal} Teatru

Coney Island” Dabar Ro
doma Academy Teatre

Ši muzikališkos komedijos, 
varsota filmą savaitę liepos 
29-tos, baigiant rugpjūčio 4, 
bus rodoma Academy of Mu
sic Teatre, 126 E. 14th St., 
New Yorke. Betty Grable, 
George Montgomery ir Cesar

Smagu rašyti šias eilutes: 
New Yorko miestas įsisteigia 
savo teatrą. Buvusioji Mecca 
Temple, puošni salė, kuri pa
teko į miesto nuosovybę, da
bar yra remontuojama, taiso
ma josios akustika ir kitkas. 
Neužilgo toje salėje bus vai
dinimai dramų, komedijų ir 
operų. Viską tvarkys patsai 
New Yorko miestas.

Sudaryta speciali taryba, 
kurios pirmininku yra miesto 
tarybos prezidentas, Newbold 
Morris, šion tarybon įeina ar
tistai, muzikai, darbo 
vadai, visuomenininkai, 
tai, etc.

Reikia tikėtis, kad į 
cipalinį teatrą įžanga
perbrangi, kad ji bus prieina
ma net ir su mažomis paja
momis piliečiams.

Už vartojimą arklio trauki
mui vežimo, kada arklys turė
jo sprande pratrintas žaizdas, 
jo savininkas Louis Cooper* nu
teistas pasimokėti $100.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

NOTARY

PUBLIC

telephone 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS




