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I ..........
Maskvoje ir kituose Tarybų 

Sąjungos miestuose jau rodo
ma amerikoniška filmą Mis
sion to Moscow. Maskvoje ji 
rodoma dviejuose didžiuosiuo
se miesto teatruose. Filmą ro
doma taip, kaip ji padaryta, 
be jokių cenzoriškų iškarpų. 
Viskas, ką rusai prie filmos 
pridėjo—rusų kalboje paaiš
kinimus.

Kitose tarybų respublikose 
bus dedami paaiškinimai tų 
respublikų oficialėmis kalbo
mis.

Be abejo, Tarybų Sąjungos 
žmonės, stebėdami Mission to 
Moscow, turi gardaus juoko. 
Jie suranda filmoje netikslu
mų. Jiems atrodo, kad joje 
tarybinis gyvenimas ne rea
liai atvaizduojamas; tarybų 
Sąjungos vadai taipgi. Pav., 
Stalinas, jie sako, toli gražu 
netikrai atvaizduojamas.

Vienas stebėtojas pareiškė 
Amerikos spaudos korespon
dentui Maskvoje:

— Tik vienas atvaizduoja
mas dalykas panašus j Stalino 
—jo pypkė. ..

Tačiau Tarybų Sąjungos 
žmonės gražiai įvertina Mis
sion to Moscow dėl dviejų da
lykų : (1) ji vaizduoja gigan
tiškas Tarybų Sąjungos pa
stangas, darytas taikai palai
kyti; (2) ji artina Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos žmones.

Prieš savaitę kažin koki tai 
gudruoliai buvo 'paleidę Ame
rikos spaudoje “žinią”, būk 
Stalinui ši filmą nepatikusi, 
būk jis uždraudęs ją rodyti 
Tarybų Sąjungoje.

Tūli laikraščiai atrodė pliš 
iš džiaugsmo. Jie rašė edito- 
rialus, jie spausdino karika
tūras, pajuokiančias tuos A- 
merikos žmones, kurie šią fil
mą gyrė.

—žiūrėkit,— jie bliovė, — 
jūs, Amerikos raudonieji: jūs 
čia giriate tą filmą, kurią jū
sų vadas į šiukšlyną išmetė.

Kur dabar tie redaktoriai 
padės savo akis?

Aš nežinau I

Prieš virš savaitę laiko teko 
apsilankyti Našvėje, N. H., ir 
Bostone, žinoma, neteko ten 
ilgai būti, dėl to ir nebuvo 
progos susieiti su daugeliu 
draugų.

Mane stebino Cambridge’- 
iaus lietuvių kolonija. Dr. J. 
Repšys ir jo žmona nusivedė 
Evą ir mane į vietos Lietuvių 
Piliečių Kliubo patalpas.

Kliubas puikiai gyvuoja. Jo 
pirmininku yra žymus ir ga
bus vietos veikėjas Beleckis; 
draugiškas vyras. Jis sakė, 
kad prie pirmos progos Kliu
bas žada statyti didelę ir puo
šnią salę.

Biznį kliubas daro puikų.

Našvė — nedidelė lietuvių 
kolonija. Bet man žmonės sa
kė, kad iš ten tapo paimta 
jau virš 200 jaunų lietuvių, vy
rų į USA kariuomenę. Iš tų 
jau yra pasiekusių aukštus ka
riuomenėje laipsnius vyrų.

Mano pusbrolio sūnus, Ta
mas Mizara, nesenai buvo tik 
vaikiščias. Dabar gi jis jau 
kariuomenėje korporalas, — 
aviacijoje technikas, nors dar 
lanko kariuomenės mokyklą 
Illinois valstijoje. Tarno vy
resnysis brolis, Aleksandras, 
taipgi neužilgo išeina kariuo
menėn, palikdamas žmoną ir 
dukrelę.

Stebėtinai greit žmonės au
ga.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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KERTASI ITALŲ KARIUOMENE SU NACIAISV-.-■ ITALIJOJ
GENER. EISENHOWER 
SIŪLO ITALAM GAR

BINGA TAIKĄ
šiaur. Afrika, liep. 29. — 

Gen. Eisenhower, vyriau
sias talkininkų komandie- 
rius Viduržemio Jūros sri
tyje, šiandien pasiūlė Itali
jos žmonėms tuojautinę ir 
garbingą taiką sekamomis 
sąlygomis:

Italai turi liautis bendra
darbiavę su naciais ir turi 
neleist vokiečiams išgabenti 
anglų ir amerikiečių belais
vių iš Italijos. Tuomet šim
tai tūkstančių italų belais
vių bus sugrąžinti Italijon 
pas savo šeimas.

Gen. Eisenhowerio atsi
šaukimas į Italijos žmones 
su taikos pasiūlymu sako:

“Jeigu jūs taip padarysi
te, tai mes išlaisvinsime jus 
nuo vokiečių ir išgelbėsime 
nuo karo baisenybių... mes 
ateiname pas jus kaip jūsų 
laisvintojai.”

Talkininkai laikinai už
ims Italiją, bet jie švelniai 
ir palankiai elgsis su gyven
tojais, panašiai kaip jau už
imtose Sicilijos dalyse, — 
sakė gen. Eisenhower:

“Jūsų vyrai sugrįš į nor
malų savo gyvenimą ir nau
dinguosius darbus. Seno
sios jūsų krašto laisvės ir 
padavimai bus atsteigti.”

Italų Liaudis Atakuoja 
Juodmarškinius

London, liep. 29. — Mila
ne, Bari, Neapolyje ir ki
tuose Italijoj miestuose 
žmonės užpuldinėja žino
mus fašistus. Valdžios ka
riuomenė ir policija šauna
maisiais ginklais kaujasi su 
fašistais, kurie taip pat ge
rai apsiginklavę.

Žmonės ardo geležinke
lius ir sprogdina tiltus, nau
dojamus vokiečių kariuome
nės.

Neoficialiai teigiama, 
kad jau šimtai asmenų už
mušta įvairiuose susikirti
muose.

Nauji Oro Žygiai 
Prieš Vokiečius

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai, vėl bombarduodami 
nacių karinius taikinius, su
naikino ir virš 60 jų lėktu
vų. Negrįžo 23 Amerikos ir 
18 Anglijos bombanešių.

Našvė—vyriausiai tekstilės 
pramonės miestas. Dabar ten 
darbų užtenkamai!

Darbininkų darbo sąlygos 
kur kas geresnės negu jos bu
vo seniau. Tai vis dėka tam, 
kad buvo kovota, reikalauta!

Našvėje mes turime daug 
gerų laisviečių, bet mažai jų 
tegalėjau susitikti.

Bus Visiškai Muiluotos Hitlerio ir Japonųiv

Tojo Gaujos, Pareiškė Prezidentas
Washington. Prezidentas 

Rooseveltas, kalbėdamas 
per radiją liep. 28 d. vaka
re, pakartojo, kad Jungti
nės Tautos muš Italiją, Vo
kietiją ir Japoniją, iki jos 
pasiduos be jokių sąlygų iš 
savo pusės.

PREZIDENTO KALBA
Prez. Rooseveltas, tarp 

kitko, sakė:
— Pirm pusantrų metų 

su viršum, aš sakiau kon
gresui: “Berlyno, Romos ir 
Tokio (Japonijos) militari- 
štai pradėjo šį karą, bet 
susitelkusios, užrūstintos 
žmonijos bendrosios masės 
pabaigs jį.”

Ta pranašyste jau prade
da pildytis.

Įvyko pirmasis sprogi
mas Ašyje. Kriminalis, su
puvęs fašistų režimas Ita
lijoj byra į trupinius.

Hitleris atsisakė pąsiųsti 
gana paramos, kad išgelbėt 
Mussolinį. Ir tai yra fak
tas, kad Hitlerio kariuome
nė Sicilijoj pavogė motori
nius italų įrengimus, taip 
suklampindama italų karei
vius, kad jiem nieko dau
giau neliko, kaip tik pasi
duoti. Tai dar kartą vokie
čiai išdavė savo sąjunginin
kus italus.
Fašistiniai Kriminalistai 

Tikrai Bus Nubausti
Mussolinis nenoromis pa

darė išvadą, kad jis jau 
priėjo liepto galą; jis pa
matė šešėlį teisdarystės il
gos rankos.

Jis ir jo fašistų gauja 
bus nuteista ir nubausta už 
kriminalinius jų nusikalti
mus prieš žmoniją.

Joks kriminalistas neiš
vengs bausmės tuom, kad 
jis “rezignuos” (atsistaty
dins).

Mūsų sąlygos Italijai te
bėra tos pačios, kaip ir 
mūsų sąlygos Vokietijai ir 
Japonijai — “besąlyginis 
pasidavimas.”

Mes niekada ir jokiu bū
du nesiderėsim su fašizmu. 
Mes neleisime jokiam fašiz
mo pėdsakui išlikti.

Galų gale Italija pati at- 
sisteigs. Patys Italijos žmo
nės pasirinks sau valdžią 
pamatiniais demokratiniais 
laisvės ir lygybės pagrin
dais. Tuo pačiu laiku Jung
tinės Tautos neseks Musso- 
linio, Hitlerio ir japonų pė
domis, kurie plėšia ir badu 
marina užimtus kraštus.

Mes jau duodame pagal
bos italams Sicilijoj.

Naciai, fašistai ir Japoni
jos militaristai kiekviena
me užkariautame krašte 
pavertė žmones vergais.

Mes' esame pasiryžę su
grąžinti toms užkariautoms 
tautoms jų vertybę kaipo

Rooseveltas Pabrėžė Amerikos, Anglijos ir So
vietų Kovos Vieningumą; Sakė, jog Pasaulyj Dar 

Nebuvo Puikesnių už Rusus Kovotojų; Siūlė
Aprūpinimus Kareiviam po Pergalės

Prezidentas Rooseveltas
žmonių, kaipo savo likimo 
viešpačių, turinčių teisę 
naudotis žodžio laisve, reli
gijos laisve, laisve nuo ba
do, laisve nuo baimės.
PASIRUOŠIMŲ DIDUMAS

(Čia prez. Rooseveltas 
priminė, kokių ilgų ir sudė
tingų pasiruošimų reikėjo 
žygiams į Šiaurių Afriką ir 
Siciliją ir kiek tenka vien 
gazolino sunaudoti lėktuvų 
veiksmams.)

Kiekvienai Lekiančiajai 
Tvirtumai (didžiajam bom- 
banešiui), kurs bombardavo 
Neapolio uosto įrengimus 
(Italijoje), pakilęs iš savo 
stovyklos Šiaurinėje Afri
koje, reikėjo 1,110 galionų 
gazolino kiekvienam žygiui.

Pradinėje atakoje prieš 
Siciliją dalyvavo 3,000 lai
vų, kurie nugabeno 160,000 
vyrų - amerikiečių, anglų, 
kanadiečių ir francūzų — 
sykiu su 14,000 trokų ir au
tomobilių, 600 tankų ir 1,- 
800 kanuolių.

O ta pradinė jėga buvo 
kiekvieną dieną ir kiekvie
ną naktį didinama tūkstan
čiais naujų pastiprinimų.

Labai rūpestingi prisi
rengimai veiksmam Sicilijoj 
jau davė gerų vaisių. Nes 
mes turėjome tik mažų 
nuostolių, kur kas mažes
nių, negu mes buvome iš 
anksto skaičiavę.

TALKININKŲ 
VIENYBĖ

Jūs girdėjote tūlus žmo
nes šnekant, kad anglai ir 
amerikiečiai, girdi, nieka
dos negalėsią gerai išvien 
veikti, kad sandarbininkavi- 
mas tarp jų negalimas da
lykas. Tunisija ir Sicilija 

parodė, jog tokios šnekos 
tai melas.

Mums pryšakyje stovi 
daug didesni mūšiai. Ir mes 
juos drauge vesime.

LAIVŲ STATYBA
Mūsų naujų laivų staty

ba šiandien yra beveik pa
sakiškai didelė. Šiemet mes 
statomės virš 19 milionų to
nų prekinių laivų, o kitą
met statysimės daugiau 
kaip 21-ną milioną tonų.

Per kelis paskutinius mė
nesius jau mažiau mūsų 
laivų tenuskandinama, o 
mes vis daugiau ir daugiau 
sunaikiname priešų subma- 
rinų.

Rusai Puikiai Veda Visų 
Didžiausią Kovą

Didžiausi ir lemiamiausi 
mūšiai šiandien yra vedami 
Rusijoj. Aš džiaugiuos, kad 
anglai ir mes galėjome šiek 
tiek prisidėt prie Rusijos 
armijų smogiamosios galy
bės.

1941 - 1942 m. rusai su
gebėjo pasitraukti be jų ei
lių sulaužymo, perkrausty
ti daugelį iš savo karinių 
fabrikų iš vakarinės Rusi
jos toli į šąlies gilumą, iš
silaikyti pilniausioj vieny
bėj, beginant savo tėvynę.

Rusų armijų pasisekimas 
parodė, jog pranašavimai 
apie jas pavojingi — tai 
faktas, kuris yra jau kalte 
įkaltas tam “viršgamti- 
niam” strateginio įkvėpimo 
specialistui, p. Hitleriui.
Rusų Planai Suderinti su 

Jungt. Tautų Planais
Trumpai tegyvavęs vo

kiečių ofensyvas, pradėtas 
šio mėnesio pradžioj, buvo 

! desperatiškas bandymas su- 

drūtint Vokietijos žmonių 
dvasią (moralą). Rusai ta
tai suprato. Jie tuojaus iš
dirbo planus atakai iš savo 
pusės — planus, kurie susi
derina su visa Jungtinių 
Tautų ofensyve strategija.
Niekados Pasaulyje Nebu

vo Puikesnių Kovotojų 
už Rusus

Pasaulis dar niekados nė
ra matęs didesnio pasišven
timo, pasiryžimo ir pasiau
kojimo kaip tas, kurį pa
rodė Rusijos žmonės ir jų 
armijos, maršalo Juozo Sta
lino vadovybėje.

Ši šalis turėtų visuomet 
džiaugtis, galėdama būti 
geru kaimynu ir nuoširdžiu 
draugu ateities pasaulyj su 
tokia tauta, kuri besigelbė- 
dama tuo pačiu žygiu pa
deda gelbėt visą pasaulį 
nuo nacių pavojaus.

(Tąsa 5-me pus.) I

SOVIETAI PLIEKIA
VOKIEČIUS ŠONAN 
ORIOLO FRONTE

i
London, liep. 29. — So

vietinė kariuomenė pažy
giavo septynias mylias pir
myn Kursko geležinkeliu 
artyn Oriolo ir paėmė to 
geležinkelio stotį Stanovoi 
Kolodezą, tiktai 11 mylių į 
pietų rytus nuo Oriolo.

Kiti raudonarmiečių da
liniai taip staiga kirto šo
nan naciams į šiaurius nuo 
Oriolo, kad tūkstančiai 
priešų galvatrūkčiais bėgo 
atgal, vengdami apsupimo.

Kai kurie pranešimai iš 
fronto teigia, kad vokiečiai 
pradeda traukti savo ka
riuomenę ir įrengimus iš 
Oriolo fronto pietinės da
lies, bijodami, kad jiem ne
atsitiktų taip, kaip Stalin
grade. Bet abelnai naciai 
atkakliai priešinasi, ir be
galiniai žiaurūs mūšiai nuo
lat siaučia.

Nežiūrint hitlerininkų 
desperatiškų pasipriešini
mų, sovietiniai kovūnai per 
dieną bendrai pažygiavo 
pustrečios iki keturių my
lių pirmyn visu Oriolo 
frontu; atėmė iš vokiečių 
dar 32 sodybas, kaimus ir 
miestelius; sunaikino 32 na
cių tankus, nušovė žemyn 
62 jų lėktuvus ir užmušė 
2,500 priešų.

Amerikiečių lakūnai pa
degė vieną karinį japonų 
laivą ir vieną prekinį ir su
naikino 9 priešų valtis ties 
New Britain sala.

Amerikiečių lakūnai su
naikino dar bent 26 japonų 
lėktuvus Chinijoj.

SIUNČIAMA 75,000 
ITALU PASTOT KE
LIĄ VOKIEČIAMS

London, liep. 29.—Neofi
cialiai pranešama, kad Hit
leris siunčia 150,000 savo 
kariuomenės iš Austrijos 
per Brenner tarpkalnę į 
šiaurinę Italiją, kur vokie
čiai sudarė sau apsigynimo 
liniją pagal Po upę.

žinios atėjusios per Is
paniją teigia, kad naujoji 
Italijos valdžia pasiuntė 
75,000 savo armijos užkirst 
kelią naciams, traukian
tiems per Brenner tarpkal
nę į Italiją.

Šiaurinėje Italijoje jau 
nuo pirmiau buvo 60,000 
vokiečių kariuomenės, ir 
pranešama, kad jau įvyko 
atvirų mūšių tarp italų ir 
nacių karių.

Visuotini Streikai Ir 
Revoliucinės Demon

stracijos Italijoj
London, liep. 29. — Pra

nešama, kad išsiveržė vi
suotini streikai Milane, Tu
rine ir kituose dideliuose 
Italijos pramonės miestuo
se. Darbininkai, audringai 
demonstruodami gatvėmis, 
reikalauja tuojaus susitai
kyti su Jungtinėmis Tauto
mis ir visiškai iššluoti vo
kiečius.

Milane pasidarę jau visai 
panašu į revoliuciją, kaip 
sako Associated Press, ži
nių agentūra, kuri praneša 
ir apie kautynes tarp vo
kiečių ir italų kariuomenės.

Italų generolas Canale 
paskelbė Milane, kad strei- 
kieriai bus šaudomi, jei tuo
jaus negrįš dirbti. Bet vi
suotinas streikas vis tęsia
si.

Italija Šaukia Namo 
Savo Karius iš Bal
kanų ir Francijos

London, liep. 29. — Itali
jos valdžia įsakė grįžt na
mo keturioms savo armijos 
divizijoms iš Francijos ir 
22 divizijoms iš Graikijos 
ir kitų Balkanų kraštų, 
kaip pranešama iš Madrido.

Įmatoma ginkluoti susi
kirtimai tarp norinčių grįžt 
italų ir sulaikančių juos 
vokiečių. Pirmesnės žinios 
sakė, jog naciai jau užėmė 
Albanijos uostus, kad per 
juos italai negalėtų grįžt iš 
Balkanų kraštų.

(Kiti pranešimai teigė, 
kad vokiečiai Graikijoje 
pavarė italų kariuomenę iš 
tvarkos palaikymo - polici
jos pareigų ir patys viską 
perėmė į savo rankas.)
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Amerika ir Karo Belaisviai
Afrikoje amerikiečiai ir anglai paėmė 

daug karo belaisvių. 0 dabar Sicilijoje 
i irgi jau bus arti šimto tūkstančių italų 

suimta.
Amerikos valdžios ir armijos yra nu

statyta, kad karo belaisviai turi gauti 
tokias pat porcijas maisto ir kitų asme
ninių dalykų, kaip ir mūsų kareiviai. Vi
si reporteriai teigia, kad tos taisyklės 
yar griežtai prisilaikoma. Todėl į ame
rikiečių rankas pakliuvę karo belaisviai 
džiaugiasi. Jiems netik pasibaigė karo 
kančios, bet jie gauna daug geriau pa
valgyti, negu būdami Italijos arba Vo
kietijos armijose.

Jau daug tūkstančių belaisvių yra at
vežtų Amerikon^ Daugiau bus atvežta. 
Čionai jiems duodama darbas ir užlai
kymas.

Su belaisvių atgabenimu nėra taip 
lengva. Vokiečių submarinai nesigaili 
laivų, kuriais belaisviai gabenami. Juos 
užpuola ir bando nuskandinti. Naciams 
negaila savo žmonių. Tie žmonės jiems 
nebereikalingi, nes jie nebegali padėti jų 
karo mašinai. Todėl stengiasi juos pa
siųsti jūrų dugnan.

Neseniai laikraščiuose buvo rašyta, 
kaip vokiečių ir italų submarinai užpuo
lė ant anglų konvojaus, kuris gabeno 10,- 
000 karo belaisvių Anglij'on. Užpuolimas 
buvo labai didelis ir žiaurus. Aišku, kad 
naciai žinojo, jog ten gabenami belais
viai. Tačiau desperatiškai puolė laivus ir 
stengėsi juos nuskandinti. Londonas 
praneša, kad pavyko visus dešimtį tūk
stančių karo belaisvių nugabenti Angli- 
jon. Submarinams nepavyko nei vieną 
laivą nuskandinti.

Ar Jie Melagiai, Ar Jis Idijotas?
Amerikos lietuviai dar nėra pamiršę 

tūlos spaudos aprašymus Sovietų rau
donarmiečių prieš porą metų. Atsimena
me, kaip tie raudonarmiečiai buvo pie
šiami ir perstatomi. Atsimename apie 
“virvėmis pakabintus šautuvus” ant jų 
pečių ir taip toliau. Buvo tokių silpna
dvasių, kurie tam tikėjo ir tokiais tuos 
kovotojus už žmonijos laisvę vaizdavosi. 
Paskui, užėjęs karas ir Raudonosios Ar
mijos herojiškas pasirodymas tuos bjau
rius šmeižtus išblaškė vėjais. Bet, žino
ma, tie melagiai iš tų redakcijų štabų 
neatsiprašė nei visuomenės, nei savo 
skaitytojų už tą apgavystę.

Kur tau jie atsiprašinės. Jie pamiršta 
“virves” ir audžia kitus melus.

Tame negražiame amate labai gražiai 
yra pasižymėjęs So. Bostono katalikiško 
Darbininko redaktorius. Jis ir šiandien 
sušilęs įkalbinėja savo nelaimingiems 
skaitytojams ir pasekėjams, kad Sovie
tų Sąjungoje visi buvo ubagai, nuogi ir 
alkani. O kas kitaip manąs, tas esąs ap
gautas arba Maskvos agentas.

Pasiskaitykite sekamą Darbininko pa
mokslą apie tą didįjį kraštą ir jojo ko
vinguosius žmones:

Lankiusieji Rusiją europiečiai ir ameri
kiečiai beveik vienodai ją aprašo. Gyveno 
geriausiuose viešbučiuose, buvo puikiai vai
šinami, matė daug pažangos ir gėrėjosi i 
Maskva ir jos įstaigomis. Ir nestebėtina, 
kad vien gerų įspūdžių yra išsinešę, nes 
būdami inturistų klasėje, lankė tik tas vie
tas, kurias sovietų vyriausybė norėjo jiems 
parodyti... Tikrojo rusų gyvenimo nete
ko jiems patirti, nes'saugiai buvo daboja
mi, kari niekur su Baudžia nesusidurtų. Ta
čiau kai kurie žingeidesniejį mėgino vogčįo- 

mis vienu kitu žodeliu su darbininkais pa
sikeisti, bet sužinot beveik nieko nesužino
davo, nes sovietijos gyventojams yra ko 
griežčiausia draudžiama su svetimtaučiais 
kalbėtis. Tad jokių informacijų negalėdavo 
iš jų išgauti. Tačiau iš niūrios darbininkų 
išvaizdos (sovietijoj beveik nieks nesišyp
so), i apnešiotų ir nudriskusių drabužių, iš 
pernelyg didelio skaičiaus apsiavusių kalio
šais (dėlto, kad neturi batų), iš išbadėju
sių veidų—buvo numanu, kad prastiems 
žmonėms ten ne pyragai. Ir stebėjosi užsie- 1 
nio laikraštininkai iš tokių gyvenimo prieš- . 
ginybių Sovietų Rusijoj. Čia puikūs aukšti 
namai, puošniai įrengti viešbučiai, viena ki
ta murmulu nuklota požeminė stotis, viena 
kita pavyzdinga ligoninė ar vaikų prieglau
da, keletas modernių teatrų—bet kiek tolė
liau į kampų nugrūsti darbininkų ir šiaip 
biednuomenės kvartalai, nors aukštomis tvo
romis aptverti, bet nešvariu kvapsniu duo
dą apie save žinoti, sukeldavo nejučiomis 
turistų įtarimų, kad ten, už tvoros, greta 
su paviršutiniais sovietų “civilizacijos” 
blizgučiais, esama didelio skurdo ir viso
keriopos priespaudos.

— Darb. licp. 27, 1943.

Bet, šitie “elgetos,” šitie “išbadėję pa
vargėliai,” per du metu atlaiko praga
rišką karinę Hitlerio mašiną. Taip jie 
kovoja, taip jie tvirtai laikosi, kad jais 
stebisi ir jais didžiuojasi visas demokra
tinis pasaulis.

Ar Darbininko redaktoriai apie tai pa
galvoja? Pagalvoja ir supranta, kad jie 
tauškia nesąmones, bet jie taip suėsti 
neapykantos prieš socialistinį kraštą, jog 
pliauškia nesąmones, nors tuomi patys 
pasistatydami didžiausiais idijotais vi
suomenės akyse.

Nieko jiems nereiškia, pavyzdžiui, kad 
toks žmogus, kaip Wendell Willkie, ketu- 
rioliką dienų išbuvo Sovietų Sąjungoje 
ir atydžiai studijavo jos žmones ir gyve
nimą. Savo knygoje “One World” jis pa
kartotinai teigia, kad niekas jo ten už 
nosies ne vedžiojo, kad jis ėjo, kur norė
jo, matė, ką norėjo. Ir jis ėjp, stačiai, 
landžiojo visur. O jis niekur nesurado to 
pragaro, kurį Darbininko redaktorius 
bando perstatyti.

Arba paimkime amerikietį Albert 
Rhys Williams. Jis puikiai moka rusiš
kai. Jis Sovietų Sąjungoje gyveno daug 
metų. Jis ten keletą metų dirbo visokiuo
se darbuose — dirbtuvėse, laukuose, miš
kuose. Jis draugavo su Sovietų žmonė
mis. Jis parašė knygą “The Russians.” 
Visoje knygoje nesurasi nieko panašaus, 
ką tauškia Darbininko redaktorius.

Klausimas yra toks: Ar šitie vyrai yra 
bjaurūs parsidavėliai, ar pikti melagiai,

• ar Darbininko redaktorius yra papras
tas idi jotas?

LaisVe, Lithuanian Daily Nows

Ginkime Savo Žemelę 
Maitintoj ėlę

jėlę ir visą mūsų turtą.
Organizuokime partiza

nų būrius, su ginklu ran
kose užpuldinėkime ir nai
kinkime vokiečių sandėlius 
ir transportą. Neleiskime 
jiems išvežti prisigrobtojo 
turto ir gabenti į frontą vis 
naujus ešelonus kareivių.

Nesiduokime mobilizuo
jami į vokiečių kariuomenę 
ar policiją. Nevažiuokime į 
Vokietijos katorgos darbus. 
Mus varo dirbti prie įvai
riausių karinio pobūdžio 
darbų. Nedirbkime okupan
tams. Ir savo arklių ne
duokime pašlijusiems vo
kiečių karo reikalams tai
syti. Tuo mes pagreitinsi
me galutinį okupantų pra
laimėjimą.

Neatlikinėkime privalo
mų pristatymų prievolių. 
Tegu stimpa badu grobikų 
armija, kuriai Raudonoji 
Armija smogia triuškinan
čius smūgius Tarybų Są
jungos - Vokietijos fronte. 
Nemokėkime jokių mokes
nių ir skolų. Užpuldinėki
me ir naikinkime ipotekos 
bankus, kredito draugijas 
ir kitas raštines, kur yra 
mūsų aprašytojo turto ir 
ūkio, privalomų pristaty
mų, mokesnių ir atnaujintų 
skolų knygos. Nei vienos 
pėdos savo žemelės neati- 
duokime okupantams. Nai
kinkime vokiečius kolonis
tus, o jų namus ir turtą 
paverskime pelenais.

Tegu nei vienas mūsų en
gėjas neišvengs pelnytosios 
bausmės. Tegu vokiečių o- 
kupantų lavonai pasiliks 
trąšomis jų nualintai mūsų 
žemei.

' L. Aida
(“Už Tarybų Lietuvą”)

Paveikslas parodo, kaip amerikiečiai kareiviai iš lėk
tuvo lipa ant salos Rendova, kurią neseniai atėmė iš 
Japonų.

Kas Ką Rašo ir Sako
ARGENTINOJE TAUTI
NĖS VIENYBĖS KLAUSI

MA B IR LIETUVIAI
Argentinos lietuviai irgi 

diskusuoja tautinės vieny
bės klausimą. Jų laikrašty
je “Momentas” bendradar
bis K. Vainoms sekamai

Kanados lietuvių laikraš
tis “Liaudies Balsas” savo 
laiku šitiems “gvildento- 
jams” štai kaip rašė: “Kada 
naciai bus sumušti, tai Lie
tuvą okupuos Lietuvos armi
ja, su generolu Vitkausku 
priešakyje.

“Lietuviams nėra reikalo
ieškoti svetimos armijos, ka
dangi jie turi savo armiją, 
savo generolus.

“Ta armija, kuri lieja 
kraują už Lietuvos išvadavi
mą, užtikrins teises Lietuvos 
žmonėms pareikšti savo no
rus.”

Rimtesnio atsakymo tiems 
Lietuvos “išlaisvinimo” jies- 
kotojams ir būti negali. Tad 
ruoškimės ir mes kuo grei
čiausiai prie vienybės kolo
nijoj sudarymo ir bendromis 
jėgomis ir visa išgale parem
kime savo brolius kovojan
čius už tėvynės laisvę.

Cicero, III.

Yonkers, N. Y.

Niekas nedrįs primesti tiems ameri
kiečiams parsidavimo. Niekas nesakys, 
kad jie yra melagiai.

Pusiaukelyje Negalės Sustoti
Italija negalės sustoti ten, kur ji da

bar atsidūrė. Gen. Badoglio turės aiš
kiai krypti vienon ar kiton pusėn. Gan
dų apie Italiją yra tiek, kad jų nesura
šytum nei ant jaučio odos.

Greitai viskas turės paaiškėti: Ar Ba
doglio prašys pas Talkininkus taikos, ar 
bandys eiti Mussolinio keliu.

Du dalykai dabar jau aiškūs. Vienas, 
kad Italijos žmdnės yra ištroškę taikos 
ir kad jie žada tinkamai atsiteisti su sa
vo fašistiniais kankintojais. Ateina ži
nių apie darbininkų sukilimus Milane, 
Turine ir kituose miestuose. Pradeda pla
čiai lietis darbo žmonių kerštas prieš 
juodmarškinius fašistus. Jau ne vienam 
jų teko to keršto paragauti ir jie dau
giau niekados nebebus žmonių kankinto
jai.

Komunistai, socialistai, tautininkai, 
katalikai ir demokratai eina išvien. Jų 
manifėstas į Italijos žmones nepalieka 
jokios abejonės, jog Italijos darbo ma
sės ruošiasi sprendžiamiems mūšiams su 
pavergėjais. Labai sunku tikėti, kad Ba
doglio ir karalius pajėgtų tas mases iš 
naujo suveržti ir surakinti.

Kitas dalykas, kuris dabar jau aiškus, 
tai kad Londonas, Washingtonas ir Mas
kva nežada pamiršti Casablancos konfe
rencijos obalsio “unconditional surren
der.” Italija turės visai padėti ginklus 
ir atsiduoti pilnon Talkininkų malonėn, 
kol Ašis tebėra nesunaikinta, arba jinai 
bus spėka išmušta iš karo.

Vienintelis mūsų pragy
venimo šaltinis yra iš tėvų 
paveldėtoji žemelė maitin
to jėlė, kurią kaip įmanyda
mi purenome, nesigailėda
mi nei laiko, nei lėšų. * Už 
mūsų triūsą ji mus apdova
nodavo gausiais savo tur
tais. Pradėjus Lietuvą min
džioti vokiečių okupantų 
batui, drauge su mumis, 
Lietuvos ūkininkais, pra
virko ir mūsų žemelė, lyg 
ji būtų tinginio valdoma. 
Nebeištęsim męs to, kas jai 
priklauso. Nębegalim jai 
duoti mineralinių trąšų. 
Tvartuose mėšlo jai nebetu
rime. Nebėra nei kuo jos 
purenti, nei kuo apsėti. 
Trūksta arklių, sėklų, dar
bo įrankių ir net darbščių 
darbo rankų. Viską vokie
čiai pas save išgabeno. Dėl 
to dideli mūsų žemelės plo
tai dirvonais pavirto.

O mus, žemelės purento- 
jus, įsibrovėliai pastatė ver
gų pade tin, kuriems, jų ma
nymu, nereikia nei valgyti, 
nei apsivilkti. Atėmę visą 
mūsų derlių ir kitus žemės 
ūkio produktus, okupantai 
pasityčiodami mums siūlo 
•maitintis miškų uogomis, 
grybais ir daržovėmis, ta
čiau ir jų didelę dalį jie jau 
spėjo išgabenti.

Įsibrovėliai grobikai nu
alino ne tik mūsų žemės 
ūkį, bet ir mūsų pačių fizi
nes jėgas pakirto. Nuolat 
didėjantieji privalomų pri
statymų, mokesnių ir kitų 
prievolių našta perviršija 
mūsų ūkio ir mūsų pačių, 
ūkininkų, pajėgumą. To o- 
kupantai nepaiso. Ir dar 
daugiau. Kadaise du trečda
liai visų mūsų ūkių buvo 
įsiskolinę ipotekos bankams 
bei šiandien vokiečių pasi
grobtoms kredito draugi
joms, įvairiems vokiečių 
pakalikams, spekuliantams 
ir lupikams. Hitlerininkai 
ištraukė iš archyvų ir pra
dėjo išieškoti visas šias se
nas tarybų valdžios panai
kintas skolas.

Šios okupantų priemonės 
aiškiai rodo jų siekimus, — 
sugrobti visą mūsų derlių 
ir gyvulius, o mūsų žeme
lę su trobesiais į vokiečių 
bei jų pakalikų rankas ati
duoti, kaip tat jie anksčiau 
padarė su naujakurių že
mėmis. Tuo būdu visiems 
mums, lietuviams, j i e 
spraudžia lazdą su krepšiu 
į rankas ir šautuvo buože 
rodo kelią į vokiečių kume
tynus. Savo plėšikiškus rei
kalavimus jie paremia sun
kiomis bausmėmis.

Jokio pasirinkimo mums 
nėra. Viena mums belieka 
— dar labiau užaštrinti ko
vą prieš irtūsų engėjus. Įvai
riausiomis priemonėmis gin
kime savo žemelę maitinto-

Sužinojau, kad J. ir Mrs. 
Matejušaičių trys sūnai tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėj. Du jau dalyvavo Šiauri
nėj Afrikoj kovose prieš fa
šistus. Pranešta, kad Jonas 
likosi sunkiai sužeista. Nuo 
savęs linkiu .jam greitai pa
sveikti ir užuojauta Mateju
šaičių šeimynai.

Išėjo į kareiviavimo tarnybą 
W. Balžentis. Jau arti metai 
tarnauja župkos sūnus, o vė
liau M. župkos išėjo du sūnai. 
Kiti lietuviai yra armijoj šie: 
J. Gurkšnis, I. Gurkšnis, V. J. 
Pietutis ir J. Kvederas, Jr.

L. Yudeikienė vis dar nėra 
pilnai pasveikusi. J. Alkones 
po sunkios operacijos sveiksta. 
Mirė jau trys lietuviai, būtent: 
Z. Kaš'kienė, V. Kudirka ir Bu- 
belienė.

Reporteris.

Berne, Šveic. — Praneša
ma, kad ištraukiama italų 
kariuomenės daliniai iš Al
banijos ir Graikijos.

Lindės, N. J., automobilistų unijos nariai General 
Motors dirbtuvėje sudėjo $5,256 dėl Navy Relief. Čia 
dvi jaunos darbininkės deda dolerius j specialiai paga
mintus baksus.

tuo reikalu išsireiškia:
Paskutiniu laiku visa pa

žangioji spauda yra pilna 
editorialų, straipsnių ir įvai
rių juose komentarų apie 
Nacionalės Vienybės sudary
mo klausimą, kuriuo yra su
sirūpinusi visa Argentinos 
liaudis.

Lietuvių kolonija tą taip 
svarbų klausimą irgi jau se
nai svarsto. Daug buvo ra
šyta, kalbėta, svarstyta ir pa
galios, net ir veikta, bet prie 
nieko konkretaus neprieita. 
Bet ar gali būti mūsų kolo
nijos tarpe tas klausimas ati
dėtas į šalį, kada eina žūt
būtinės kovos už gyvenimą 
visame pasaulyje? Ne. Vi
sos kultūringos tautos, visos 
šalys stropiai gvildena jį ir 
eina prie apsisprendimo.

štai pabaigoje praeito mė
nesio slavai gyventojai Pietų 
Amerikoje užbaigė savo Pir
mąjį Kongresą, kuriame da
lyvavo šimtai atstovų nuo 
visų slavų tautinių organiza
cijų, kurios randasi šiame 
kontinente. Kas gi tame kon
grese buvo svarstoma ? Pir
moje eilėje buvo pastatyti 
du patys svarbiausi klausi
mai: 1) Suvienijimas visų 
slavų tautų broliškais ryšiais, 
ir 2) Parama bendromis jėgo
mis broliams, kurie kovoja 
už fašizmo pavergtų tautų 
išliuosavimą.
Ar mes lietuviai, gyvenan

ti Argentinoje, galime pra
leisti pro pirštus šiuos taip 
svarbius klausimus nepa
gvildenę jų? Jokiu būdu ne
galim. Lietuvos liaudis irgi 
kenčia fašistinės priespau
dos jungą, jau greit bus du 
metai ir tiek pat laiko, kaip 
veda mirtiną kovą už išsi- 
liuosavimą. Bet ar mes tin
kamai padėjome jų kovoms 
bendromis visos mūsų kolo
nijos jėgomis? Ne. Kol kas 
dar to nebuvo, o tai padaryti 
yra būtinas reikalas.
. Pas mus, kai kurie “patrio
tai” pasitenkina gvildenimu 
klausimų, kas išvaduos Lie
tuvą, kokia ji turės būti pa
sibaigus šiam karui ir daug 
kitų dalykų kalbama. Man 
atrodo, kad šitokius klausi
mus statyti dabar, tai dau
giau negu tušti žodžiai.

Lietuvos liaudis yra pa
vergta ir bendrai su kitomis 
tautomis daužo pavergėjus, 
taip retagvardijoji, taip karo 
frontuose. Fronte turi Rau
donosios Armijos lietuvių da
linius, o retagvardijoj narsių
jų partizanų būrius, kurie 
veda mirtiną kovą su įsiver
žėliais. Reiškia, kad Lietuva 
trokšta laisvės ir už'ją k 
voja, tai mūsų pirmutinis už
davinys yra padėt mūsų bro
liams toj kovoj, o ne kalbėti 
tuščias kalba; “kaip jie tvar
kysis” nugalėję priešą, arba 
kas ją turės išliuosuoti.

Kur ir Kaip Žmonės Kalba?
Dirbant įmonėj girdisi įvai

rių nuomonių. Sutinki visokio 
nusistatymo žmonių. Aną die
ną sutikau nepažįstamą žmo
gų. Bet kelis sakinius iš jo pu
sės išgirdus gali spręsti, kokius 
laikraščius ir literatūrą jis 
skaito.

Lietuviai, skaitanti Naujie
nas ir Draugą, negali aiškiai 
suprasti, kas šiandien yra svar
biausia ir kaip dirbti už gerą 
ateitį.

Reakcinė spauda savo raštais 
lietuvių tarpe sukląidina daug 
gerų žmonių jų pačių nelaimei.

Štai, kelios dienos atgal kal
bantis su grupe Draugo skai
tytojų pasirodė, kad jie labai 
suklaidinti. Jie net to neperma- 
to, kad prezidentas Roosevel- 
tas teisingai dirba dėl karo lai
mėjimo ir už pastovią, teisin
gą taiką, jog daugiau karų ne
būtų.

Jie net nesupranta to, kodėl 
Rooseveltas nepasirašo ant bi- 
lių, kurie nėra naudingi darbo 
žmonėms.

Republikonų laikais, kada bu
vo šaudomi net karo veteranai, 
kai jie neturėjo ko valgyti ir 
reikalavo fconų Washingtone, tai 
jiem atrodo tas buvo tik šiaip 
sau priepuolis. Ten žuvo lietu
vis karo veteranas Yuška. Pas
kui jie, tie žmonės, kurie šian
dien yra suklaidinti reakcinin
kų, pradėjo matyti teisybę. Jie 
sutiko ir sakė, kad Vilnis už
stojo už darbo žmones. Naujie
nos ir Draugas dažnai nutylė
davo ir nerašė apie darbinin
kų kovas, apie jų reikalus ir 
streikus.

Draugas turi ką rašyti apie 
tikėjimą, Naujienos šmeižti Ru
siją ir komunistus. Mat, iš Gri
gaičio žmonos valstiečiai atė
mė dvarą, tai jis ir niekina da
bar juos, pajuokavo mano pa
žįstamas.

Pro-nacinė spauda suklaidina 
žmones, bet jiems išaiškinus 
padėtį sutinka su teisybe ir 
greit atmaino savo pažiūras.

Dabartiniu laiku, kuomet at
eina rinkimai, labai svarbu pla
tinti mūsų laikraščius, ypač 
tarpe fašistinės propagandos 
suklaidintų žmonių. V, R.
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Mėginimas Ugnimi
Rašo ILJA ERENBURGAS

Vokietis Richardas Grom- 
melis, buvęs studentas, pa
skui vokiečių armijos ef- 
reitorius, gegužės mėnesio 
dieną, kada aplink jį žydė
jo purienos ir čiulbėjo vy
turiai, savo dienoraštyje 
užrašė: “Aplink mus pava
saris, gyvenimo triumfas, o 
mes jaučiamės mirę. Ne tik 
dėl pavojaus, — mes apsi
pratome su mintimi, kad 
kiekvienas mūsų kas valan
da gali mirti; yra ir kitas 
dalykas — niekas mūsų ne
žino, kam šita mirtis? Mes 
dar kalbame apie Vokieti
ją, apie fiurerį, apie karinę 
garbę, bet mums tai — žo
džiai, ir mes žinome, kad 
mūsų mirtis betiksliška ir 
neišvengiama. Mes miršta
me nuo kažkokios epidemi
jos, kurią vadina “karu.” 
Kai aš buvau mokykloje, 
mums daug kalbėjo apie ka
rą, ir tada karas man ro
dėsi linksmas žaidimas bar
škalais ir ordinais, o iš tik
rųjų — smarvė ir mirtis 
štai ir viskas! Man biauru 
dabar galvoti apie Hilda. 
Gal būt, ji susidėjo su ki
tu, gal būt, tiesiog ramiai 
sėdi prie lango ir siuva. Aš 
netgi nepavydžiu jos ra
mybei, man ji svetima, ne 
žmona, o fenomenas, gyvy
bingas vabzdys. Pasakysiu 
daugiau — Vokietija man 
dabar neegzistuoja, o ir 
mano draugams, aš tuo esu 
įsitikinęs. Pirmiausia, ten 
pabėgti negalima, antra, 
pabėgti iš viso negalima — 
negalima pabėgti nuo savęs, 
o mes jau nebe žmonės, o 
ginklai, kaip laikraščiuose 
rašoma, “materialinė da
lis.” Smarvė ir mirtis, ne
paisant žydėjimo ir visų ki
tų pavasariškų dalykėlių. 
Bobų aplinkui nėra,, išvarė 
arba išbėgiojo. O degtinės 
taip pat nėra. Tiktai ruda 
šykšti Heinco fizionomija. 
Dieve, kaip aš nekenčiu 
draugų!...”

R i char das Grummelis 
vaizdingai išreiškė tą puvi
mo procesą, kuris prasidėjo 
vokiečių kareivio dvasioje. 
Karas — sunkus mėgini
mas, karas ugnimi išmėgina 
tautos sielą ir kiekvieno 
žmogaus sielą. Po kariniu 
išsimankštinimu vokiečiai 
pasirodė beturį supuvusią 
sielpalaikę. Jie iš mažens 
rengėsi karui, kaip gran
dioziškam paradui, ir karas 
sukrėtė juos savo nepuoš- 
numu, savo žiauriu papras
tumu. Jie daug ir dažnai 
kalbėjo apie mirtį, rodėsi, 
jie su ją susigiminiavo, ta
čiau jie buvo paruošti už
mušinėti, o ne aukotis. De
šimt metų jie girdėjo per
šaldytą savo fiurerio loji
mą, kuriame buvo ir patai
kavimo, ir siundymo: “Jūs 
— išrinktųjų rasė. Jūs — 
ponų tauta. Pasaulis tepri
klauso jums.” Tai klausyti 
jiems buvo malonu. Malonu 
buvo kiekvienam jų, kaip 
“rinktinės rasės” atstovui, 
gerti šampaną Paryžiaus 
šantane. Tačiau atėjo sun
kios dienos. “Ponų tauta,” 
patekusi į Rusiją, sutiko 
sau nelauktą pasipriešini
mą. Čia kaip tik hitleriniai 
auklėtiniai ėmė abejoti: 
“Už ką mes mirštame?” 
Žodžiai pasirodė esą lengvi, 
kaip kartoniniai atleto ap
gaviko svarsčiai.

Karas atsistojo prieš 
juos, kaip beprasmiškas li
kimas, kaip šiltinės arba is- 
pankos epidemija. Bemei- 
liai žmonės, jie įnirto prieš 

savo artimuosius, prieš 
žmonas, prieš draugus, 
prieš tėvynę. Čia — atsis
kaitymo pradžia, čia —pir
masis istorinio teisingumo 
pasirodymas. Žmonės, pri
vertę verkti milijonus žmo
nų — lenkių, prancūzių, če
kių, rusių, — dabar savo 
pačių žmonas vadina „vab
zdžiais.” Žmonės, dėl tuš
čios veislinės atrankos nai
kinę filosofus, poetus, kitų 
tautų darbuotojus, prisipa
žįsta, kad jie nepakenčia 
savo draugų. Žmonės, su
naikinę pusę Europos su 
vieninteliu tikslu sukurti 
perdėtai didelę Vokietiją, 
dabar murma, kad jiems ne
egzistuojanti ir Vokietija. 
Taip už save keršija pa
mintas žmogiškasis pradas.

Mirties kareiviai miršta 
ne tik nuo kulkų arba svie
dinių, jie miršta nuo viduji
nės tuštumos, nuo savo vir
šininkų melo, nuo pykčio, 
godaur ir viską ryjančio. 
Jie penėjo šį pyktį kaip gy
vatę, galvodami, kad gyva
tė įkąs kitus, bet, štai, gy
vatė aprangė pačios Vokie
tijos kūną ir gelia jos šir
dį...

Karas mums niekad ne
atrodė šventė, jos bufatori
ja nesuteikdavo formos 
mūsų vaikystės sapnams. 
Mes pažinojome kitus žy
gius: jaunuoliai, kaip į ata
ką, ėjo į taigą, jie ne grio
vė miestus, jie state, jie 
apguldavo mokslą, stengda
miesi apvaldyti žodžio pa
slaptį, skaičius, formules, 
jie užkariavo Arktiką ir 
veržėsi į stratosferą. Atsi
gręžę atgal į praeitį, mes iš 
pradžių pamatėme Puškiną 
ir Tolstojų. Paskui mes su
pratome, kad Suvorovas ir 
Kutuzovas leido Puškinui 
tapti Puškinu. Mes didžia- 
vomės ne jėga, o tiesa, ir, 
galvodami apie kitų valsty
bių gyvenimą, mes kalbėjo
me sau: gal būt, mums sun
ku, tačiau mes norime gy
venti teisingai. Ir, štai, 
priešas užpuolė mus. Atsa
kydami mes nepradėjome 
žvanginti ginklais. Praeitą 
vasarą rūstus buvo Rusijos 
veidas, apšviestas gaisrų a- 
tošvaisčių, sučiauptos buvo 
jos lūpos, ir įtemptoj, giliai 
žmoniškoj tyloj per auksi
nes dirvas ešalonai ėjo į va
karus.

Kare yra viskas, kaip ir 
žmogaus gyvenime: ir link
smumas, ir ilgesys, ir ne
tekimo sielvartas, ir -per
galės džiaugsmas. Niekas 
nepasakys: “Karas — tai 
žemas dalykas” arba “Ka
ras — tai aukštas daly
kas”. Karas .karui nelygu. 
Ko vokietis Richardas 
Grommelis atėjo į Smolen
sko žemę? Jis pats to neži
no. Jam pasakė, kad Vo
kietija reikalinga “gyvybi
nės erdvės”. Jam ir jo drau
gams tai buvo abstrakcija. 
“Gyvybinę erdvę” jie pakei
tė pasiplėšimu, “trofėjais”, 
per prievartą pagrobtomis 
moterimis, girtavimu tarp 
kapų.

Prieš Richardą Gromme- 
lį ėjo Ivanas Šeloputovas, 
dvidešimt trejų metų žval
gas. Jis kilęs iš Oriolo. Jo 
miestą vokiečiai sugriovė, 
kaip gegutė sugriauna sve
timą lizdą. Ten liko jo mo
tina, Pelagėja Vasiljevna, 
su sergančia dukteria. Pe
lagėja Vasiljevna buvo ti
kinti, vaikščiojo į cerkvę, o

Laisve, Lithuanian Daily News

Milžiniški Jungtinių Valstijų lėktuvai skrenda bombarduoti japonų pozici
jas Pacifiko salose.

jos duktė, komjaunuolė, 
skaitė, kaip šventraštį, Os- 
trovskio romaną ir kalbė
jo: “Štai, kaip reikia gy
venti...” Ivanas tiktai dabar 
suprato, kaip jis myli sa
vuosius. Ne kartą jis gal
vojo: “Kas atsitiko sesu
tei? Ji svajojo būti didvy
re, neišėjo j karą, nes varg
šelė raiša, o su vokiečiais 
gyventi ji negalės, užmuš 
ją, pakars”... Ivanui buvo 
gaila motinos: vokiečiai 
nuskriaus senutę. Jis ne
galvojo apie savo gyveni
mą. Aš žinau, kad jis dir
bo dirbtuvėje, prie frezeri- 
nių staklių, domėjosi mate
matika — vėlai naktį sėdė
davo prie sąsiuvinio. Tik
riausiai, turėjo jis ir didžią
ją svajonę, ir mylimą mer
gaitę. Vokiečiai suardė jo 
gyvenimą. Jis užmušė Ri
chardą Grommelį ir atnešė 
į štabą krauju suterštą už
rašų knygutę. Jis neklausė 
ir neklaus, kodėl jis kare. 
Jis nori išgelbėti savuosius, 
jis nori apginti savo ir sa
vo liaudies gyvenimą. Jis 
kariauja, kaip alsuoja, nes 
žmogus turi alsuoti.

Visi pažįsta tylą prieš 
mūšį, susikaupimą, prityli- 
mo valandą prieš ataką. 
Kiekvieno gyvenimas —tai 
dideli namai, neapmatomas 
laukas. Dažnai tokią valan
dėlę, prieš pavojų, matai, 
kiek daug gyvenime dar ne
padarei, kaip daug nepama
tei, kiek grožio nepastebė
jai savo didžiuosiuose na
muose, neapmatomame lau
ke. Šios mintys nenužemi
na kovotojo, jos jį sustipri
na. Karas praplėtė ir pa
gilino mūsų gyvenimą. Vi
sa, ką mes neaiškiai jautė
me, pasidarė aišku, ryškiai 
apibrėžta, išbrėžta pačioje 
širdyje.

Kare kiekvienas karys 
dar aštriau pajuto savo 
meilę artimiesiems, šeimai. 
Jis atsiminė tėvo pasakoji
mus apie “germaną”, apie 
pilietinį karą, ir tėvas pasi
darė jam artimesnis. Jis 
suprato liūdesį motinos, iš- 
puoselėjusios jį sunkiau
siais metais. Kai jis vyko į 
karą, motina neišlaikė — 
pravirko. Už šias ašaras 
sūnus turi atmokėti prie
šui: kodėl senai moteriai 
neleido rainiai pergyventi 
senatvės?

Karys eina per kaimą — 
kažkur ties Viazma. Švie
siaplaukė mergiotė sumišu
si šypsosi. Ir karys atsime
na savo dukrelę. Jis pats iš 
Sibiro, ten kaimai kitoki ir 
medžiai ten kitoki, tačiau 
jo mergaitė taip pat su
mišusi prunkštelės į ranku
tę, jeigu svetimas ją pa

klaus: “Kaip tavo vardas?” 
Sibire ramu, o čia buvo vo
kiečiai. Kaip dar išliko šie 
žmonės? Štai, tą trobą su
degino.... Ir karys jaučia, 
kad jis gina savo vaikų li
kimą. Dar neseniai jis bu
vo nerūpestingas, žinojo,— 
pats išgyvensiu ir vaikus iš
maitinsiu. O dabar nuo jo 
drąsos priklauso artimųjų 
gyvybė.

Patriotizmas prasideda 
nuo paprasčiausio daikto: 
nuo medžio ties namais, 
nuo skersgatviuko, bėgan
čio žemyn upelio link, nuo 
antaninių obuolių kvapo ar
ba stepių pelynų žolės. Ka
ras kiekvienam tarybiniam 
žmogui padėjo suprasti jo 
gimtųjų vietų grožį, šiau
rietis atsimena miškus ap
link Dviną arba Suchonę, 
stuobrius, plaukiančius pa
vandeniui, rausvas birželio 
naktis ir juokingą žodį 
“drolia”, kuriuo vadindavo 
mylimąją. Ukrainietis ma
to susimąsčiusius topolius 
paliai kelią, auksinę vasa
ros vidurdienio tylą, kada 
gyvenimas rodosi toks tur
tingas, toks pilnas, jog su
stoja laikas, ir tiktai ra
mus gylio birzgimas įsimai
šo į iškilmingą tylą. Gruzi
nas laimina kalnų orą, įkai
tintą akmenį ir netikėtą si
dabrinio upelio džiaugsmą, 
ledinio vandens skonį, rak
štų vyną, skliūduriuojantį 
burdiuke, paprastus drau
gystės žodžius ir aidą, pa
kartojusį paskutinius jo žo
džius: ‘Ligi pasimatymo”.... 
Leningradietis kliedi gimto
jo miesto rūku, platybe Ne- 
vos, galingos kaip Rusija, 
pasistiebusios bronziniais 
žirgais ir ryškia Vasaros 
sodo žaluma, miestu, kur 
kas namai — tai istorijos 
puslapis. Maskvietis mato 
kreivus skersgatviukus, į- 
mantrius kaip atsiminimai, 
o paskui jis išeina į plačias 
naujosios Maskvos gatves. 
O ten toliau Kremlius, se
noviniai bokštai, Rusijos 
garbė ir raudonosios atei
ties žvaigždės.

Upeliūkštis įteka į upelį, 
upė įteka į Volgą, Volga ži
no savo kelią į jūrą. Meilė 
namams, kaimui, kraštui 
virsta meile tėvynei. Argi 
galima suprasti meilės jė
gą, neišmėginus jos baisio
je ugnyje? Dabar žmonės 
suprato, kaip jie myli savo 
artimuosius, suprato, kaip 
myli tėvynę, Rusiją, Tary
bų Sąjungą. Suprato tai ligi 
galo, kai priešas prieš tė
vynę pakėlė savo niekšišką 
ranką. Kas praeitą rudenį 
nepajuto paties paprasčiau
sio dalyko: “Be Tėvynės aš 
negaliu gyventi”?

(Tąsa kitam numery j.)

Springfield, III.
Mano, Kad Karas Negreit 

Užsibaigs

Šiomis dienomis mūsų vals
tijos demokratas senatorius Lu
cas, .kalbėdamas su laikraščių 
reporteriais, sakė, jog mano, 
kad už kokių dešimt dienų'Ali- 
jantų armija kariaus Italijoj. Ir 
tai būsianti didelė armija. Ka
da Britanijos 8-ta armija ap
sidirbsianti Messinoj, italai 
nieko nebeturės su Sicilija.

Kalbant apie karo užbaigą, 
senatorius Lucas’ pasakė, kad 
dar daug karių žus iki karas 
užsibaigs. Hitleris, .kaip mano 
Lucas, rengiasi prie kokio ne
paprasto žingsnio. Dabar tik 
mes žengiame į krizinį perio
dą kaip Pacifike, taip ir Euro
poj. žmonės, kurie mano, kad 
karas greit pasibaigs, daro di
delę klaidą. Jis norėtų tikėti ki
taip, bet jis tokį gaunąs 'supra
timą sėdint admirolų sesijose.

Užklaustas, ar jis kandida
tuos kitą metą, Lucas atsakė, 
kad jis kol kas nėra jokis kan
didatas ir nenorįs kalbėti apie 
politiką.

Apie Roosevelto kandidatavi
mą ketvirtam terminui, jis pa
sakė, kad tuom labiausiai rū
pinasi anti-Rooseveltinė spau
da ir prieš jį nusistatę republi- 
konai. Jis neseniai užklausė 
vieno tokių- republikonų, kodėl 
jie tiek daug plepa dabar apie 
ketvirtą terminą. “Turbūt jūs 
bijote, kad jis būtų išrinktas.”

Republikonas jajn atsakęs: 
“Kaip vienas iš vadovaujančių 
republikonų, aš tikrai bijau, 
kad jis laimėtų.”

Senatorius Lucas yra Roose
velto šalininkas. Jis puikią pra
kalbą pasakė Chicagoj birželio 
22 d., “Tribute to Russia” mi
tinge. Jis sveikino raudonar
miečius sakydamas: “Nacius, 
kuriuos nudėjo raudonarmie
čiai, mūsų kariams nebereikės 
nudėti.”

Mainų Vargšas.
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PHILADELPHIA, PA.
Ar Ilgai Jie Bosaus?

Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovė ir Lietuvių Ameri
kos Ukėsų Kliubas nutarė ap- 
sivienyti į vieną organizaciją. 
Atlaikyta abiejų organizacijų 
bendras susirinkimas. Dery
bos buvo ilgai vesta, kol visi 
reikalai sutvarkyta. Pagaliau 
vienybė atsiekta, vienybės ko
misijos pirmininkas Jonas Rai
nys, kuris daug darbavosi pri
rašyme naujų narių prie Lietu
vių Darbininkų, Susivienijimo 
kuopos, kliubo ir kitų draugi
jų, išdavė raportą ir raportas 
priimtas vieningai ir draugiš
kai.

Vienybės komiteto sekreto
rius Jonas Streleckas po to pa
prašė abiejų organizacijų na
rius rinkti bendrą valdybą iš 
abiejų organizacijų narių. Su-
sirinkimas vieningai tam pri
tarė, nes taip ir turi būti at
siekus abiejų, organizacijų vie
nybę.

Bet štai Jonas Ivanauskas 
pašoko ir šaukia, kad jis jau 
į knygą užrašė, kad preziden
tu palieka Jonas Griganavi
čius, o jeigu bus renkama val
dyba, tai būk bus sugriauta 
organizacija. Nariai suprato, 
kad jis grūmoja nariams, kad 
jeigu nepaliks jo plauko Joną 
Griganavičių prezidentu, tai 
jie skaldys organizaciją ir 
tvers savo draugiją.

Nariai, norėdami vienybės, 
nusprendė palikti ant toliaus 
Bendrovės valdybą eiti parei
gas. žinoma, tokis pasielgi
mas parodė, kad narių tei
sės paneigiamos ir kliubo val
dyba pasitraukdama iš savo 
vietos protestavo. Tai jau blo
gai paveikė į narius. Nariai 
manė, kad abi organizacijos 
draugiškai susivienijo, kad jie 
demokratiškai, kaip priprasta, 
išsirinks savo valdybą. Bet 
ponai Ivanauskas ir Grigana
vičius tas demokratiškas narių 
teises paneigė. Suprantama, 
kad nariai visada nenusileis. 
Mūs yra apie 500 žmonių ir 
mes savo teisių pareikalausi
me.

East St Louis, III.
Pasekmingai Atliko Operaciją 

Ant Širdies

Dr. H. H. Weathers (negras 
chirurgas) St. Mary’s ligoninėj 
padarė operaciją ant širdies tū
lam Nathaniel Pickett, širdis 
buvo' pažeista taip, kad prisiėjo 
siūti trimis stičiais. Ligonis iš
gijo.

Tai labai nepaprasta operaci
ja ir retas iš po tokios opera
cijos išlieka gyvas. Pirmutinis 
chirurgas, atlikęs tokią opera
ciją buvo Dr. Daniel Hale Wil
liams, kuris mirė 1931 metais. 
Jis tokią operaciją atliko Provi
dent Hospital, Chicagoje. Vy
ras, kuriam ta operacija buvo 
padaryta 1939 metais, gyveno 
Paryžiuje.

Kor.

Trečias Puslapis

Tenka dar pastebėti, kad 
Liet. Muzikalės Bendrovės 
Name ponas Jonas Griganavi- 
Čius laiko prie durų pastatęs 
žmogų, kuris kad tik kiek, tai 
ir velka brolį lietuvį už spran
do laukan. Kokią Čia sistemą 
įvedė ponas Griganavičius, ar 
ne iš Hitlerio pasiskolinęs? 
Ar gi ne laikas ten padėti lie
tuvį žmogų, kuris mokės žmo
niškiau apsieiti?

Muzikantas.

Matas Šolomskas Laivyne

Philadelphijoj gimęs, augęs 
ir mokslus ėjęs Matas (Motie
jus) šolomskas, sūnus Motiejo 
ir Marcelės šolomskų jau tar
nauja Dėdės Šamo laivyne ir 
šiuo laiku aukštutinėje New 
York valstijos dalyj eina spe-
cialį mokinimąsi.

MATAS ŠOLOMSKAS

Matas šolomskas žinomas 
Philadelphijos lietuviams, nes 
jis dar jaunas būdamas jau 
pradėjo veikti pažangios žmo
nijos labui. Per daugelį metų, 
kada Hitleris ir jo gaujos ruo
šėsi užpulti pasaulį, kad jį pa
vergti, tai Matas su kitais pa
žangiais lietuviais mobilizavo 
mases atrėmimui tos baisios 
katastrofos. Kada Hitleris, 
Miissolinis su pritarimu kitų 
fašistų užpuolė Ispanijos liau
dį, tai jis darbavosi pagalbai 
Ispanijos kovotojų.

Vėliau per kelis metus Ma
tas šolomskas dirbo prie dien
raščio Vilnies, Chicagoj, reda
guodamas angliškąjį skyrių, 
važinėjo po kolonijas, organi
zavo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuoposna jaunimą.

Kada Jonas Orman as, LDS 
jaunuolių sekretorius ir Tie
sos angliškojo skyriaus redak
torius buvo pašauktas į armi
ją, tai tada Matas užėmė jo 
vietą ir per kelis mėnesius 
dirbo.

Kada smetoniški ir kiti ele
mentai pradėjo niekinti Wa- 
terburyj ruošiamą LDS 49 
kuopos ir Russian War Re
lief Komiteto pikniką ir pra
kalbas pagerbimui Sovietų-Są
jungos dviejų metų didvyriš
kos kovos, tai Matas jau pat 
išvakarėse pašaukimo į Dėdės 
Šamo tarnybą nuvažiavo ten 
ir savo prakalboj gerai išva
nojo kailį tiems, kas kenkia 
mūsų karo pastangoms ir tar
nauja Hitleriui.

Matas savo tarnyba paten
kintas, jis rašo, kad lavintis 
sekasi, kad jis jaučiasi, kaip 
tikrai gavęs dideles vakacijas. 
Pas jį pasiryžimo pasiruoši
mui nestok uoj a.

Matas, išeidamas į laivyną, 
paliko tėvą, motiną, dvi sese
ris ir du brolius. Dabar teko 
patirti, kad jo abu broliai, ku
rie yra jaunesni, taip pat gal 
būti greitai bus pašaukti į 
Dėdės Šamo tarnybą.

Pranas (Jimis) šolomskas, 
kuris garbingai baigė aukštes
nę mokyklą ir yra pasižymė
jęs sporte, kaipo futbolinin
kas, kuris buvo gavęs už ge
rą mokinimąsi veltui mokytis 
kolegijoj, liepos 27 dieną šau
kiamas galutinai egzaminaci- 
jai kareiviavimo reikale.

Martynas, kuriam neseniai 
suėjo 18-ka metų, liepos 15 
dieną buvo pašauktas egzami
nam j ai ir gavo 1-A paskyrimą, 
tai yra, pirmam šaukimui. Jis 

(Tąsa 5-me pusi.ji
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Penktadienis, Liepos 30’, 1943

! ŽMONĖSE I MAKSIM GORKI
Lewiston-Auburn, 

Maine
(Tąsa)

Ir staiga pravirko ir kalbėjo, ašaro
dama:

— Kad tebebūt gyvas nabašninkas, 
mano saldusis vyrelis, duotų jis tau pipi
rų, išdirbtų gerai kailį, bet paliktų, ne
varytų! O dabar viskas kitaip eina: 
kad tik kiek, — tuoj išeik! Ak, ir kur tu, 
vaikeli, pasidėsi, prie ko prisiglausi?

XVI.
Mes sū šeimininku plaukiame laivele. 

Mugės gatvėmis, tarp mūrinių krautu
vių, ligi antrųjų gyvenimų apsemtų pa
tvinusius upės. Aš — iriuos, šeiminin
kas — nemokėdamas vairuoja; laivė ne
vikriai sukiojasi, plaukydama drumzli
nai susimąsčiusiame vandenyje.

— Ak, kaip daug šiemet vandens, kad 
jį kur velniai! Sutrukdys jis darbus,— 
murma šeimininkas, rūkydamas cigarą; 
jo dūmai paduoda skrudyta gelumbe.

— Lėčiau! — šaukia jis, nusigandęs.
— Į stulpą važiuojame!

Susidorojęs su laive, jis barasi:
—Na gi ir laivę davė, nedorėliai!

Jis rodo man tas vietas, kur, vande
niui nuslūgus, prasidės krautuvių re
monto darbai. Ligi melsvumo nuskustas, 
apkarpytais ūsais, su cigaru dantyse,— 
jis nepanašus į rangovą. Jis vilki odiniu 
švarkeliu, avi aukštais batais, per petį
— medžiotojo krepšys, tarp kojų —bran
gus dvivamzdis Lebelio šautuvas. Jis to
pradž taisosi odinę kepurę,—užsimaukia 
ją ant akių, patempia lūpas ir rūpestin
gai dairosi aplinkui; arba — atmaukia 
ją ant viršugalvio, pajaunėja ir šypsosi, 
galvodamas apie kažką malonų,—ir ne
sinori tikėti, kad jis turėtų daug darbo, 
kad lėtas vandens slūgimas darytų jam 
rūpesčių, — jame žaidžia kažkokių lais
vų godų banga.

O mane slegia tylaus nustebimo jaus
mas: taip keistai atrodo šis išmiręs 
miestas, tiesios trobesių eilės su uždary
tomis langinėmis, — miestas, visas van
denio užlietas ir, tarytum, plaukiąs pro 
mūsų laivę.

Dangus pilkas. Saulė pasiklydusi de
besyse, ir tik iš reto blykčioja jos si
dabrinė šviesa.

Vanduo taipgi pilkas ir šaltas; nežy
mu, kad jis teka; atrodo, lyg jis būt 
sustingęs draug su tuščiais namais,

krautuvių eilėmis/, murzinai geltona 
spalva dažytomis. Kai išlenda iš debe
sų pablyškusi saulė, viskas aplinkui kiek 
nušvinta, pilkas dangus atsispindi van
denyje, — mūsų laivė kabo ore tarp 
dviejų dangų. Apie laivę supasi sudužę 
statinės, dėžės, pintinės, skiedros ir 
šiaudai, kartais lyg nebegyva gyvatė 
praplaukia kartis ar rąstas.

Kur-ne-kur langai atidaryti, ant sto
gų džiūsta skalbiniai, vailokai; pro langą 
žiūri j pilką vandenį moteriškė, prie vie
nos krautuvės pririšta laivė, kurios rau
doni šonai riebiai atsispindi vandenyje.

Galvos linkterėjimu šeimininkas rodo 
man šuos gyvybės ženklus ir aiškina:

— Čia — mugės sargas gyvena. Išlen
da pro langą ant stogo, sėdasi į laivą ir 
plauko, žiūri — beg nėra kur vagių? 
Kai vagių nėra — pats vagia...

Jis kalba lėtai, ramiai, galvodamas 
apie kažką kitą. Aplinkui ramu, tuščia 
ir nepriprasta. Volga ir Oka susilieję į 
didžiulį ežerą; tolumoj, ant kalno matosi 
margas miestas su daugybe sodų; sodai 
dar nesprogę, bet medžių pumprėliai jau 
dideli ir kiek žalsvi. Mieste gaudžia var
pai, o čia — lyg užmirštose kapinėse.

Mūsų laivė sukiojasi tarp dviejų ei
lių juodų medžių, mes plaukiame Svar
biausiąja linija link Senosios katedros. 
Cigaras neduoda šeimininkui ramybės, 
skleisdamas jam prieš akis gailius dū
mus, laivė topradž susiduoda į medžių 
liemenis, — šeimininkas, susierzinęs, 
stebisi:

— Kokia netikus laivė?
— O tamsta pasimesk vairavęs.
— Kaip taip galima? — murma jis. 

—Jeigu laivėj dviese, tai visuomet—vie
nas iriasi, kitas vairuoja. Štai, žiūrėk: 
Kinu eilės ...

Aš senai kiaurai pažįstu Mugę; pažįs
tu ir šias juokingas eiles su keistais sto
gais; stogų kampuose sėdi, sukryžiavę 
kojas, gipsinės kinų figūros; seniau aš 
su draugais mėtydavau į jas akmenimis, 
ir kai kuriems kinams kaip tik aš esu 
numušęs galvas, rankas. Bet aš jau ne
besididžiuoju tuo...

— Niekai, — sako šeimininkas, rody
damas eiles. — Kad man būtų davę sta
tyti....

ls Mūsų Veikimo
Dabartiniu laiku visos mū

sų draugystės bei kuopos, ku
rių čia turime nemažai, visai 
nieko neveikia; visos lyg ap
mirę ir ko tai laukia! Tiesa, 
negalima jau perdaug triukš
mauti, nes tai karo laikas. 
Randasi pas žmones ir visokių 
trūkumų. Visgi, su gerais no
rais galėtumėm kaip ką ir nu
veikti. O darbo taip daug, 
štai pundelių vajus, kituose 
miestuose, eina gana smarkiai. 
Rodos, ir mes turėtume prie to 
naudingo darbo prisidėti. Pa
raginimą tuo reikalu iš drau
go A. Bimbos aplaikiau tūlas 
laikas tam atgal. Todėl, su- 
kruskime, brangūs draugai, 
paaukodami nors dalelę savo 
liuoslaikio mūsų labdaringam 
darbui.

Mūsų kolonijoje lietuviai 
beveik ant pirštų suskaitomi, 
didžiuma jų seni amerikonai 
ir pasiturinti. Vieni dirba au- 
dinyčiose, kiti dirba čeverykų 
išdirbystėje. Dirba gana sun
kiai ir savu prakaitu ne sykį į 
dieną apsiprausia. Ir atrodo, 
kad visi turėtume būti, kaip 
vienos šeimynos vaikai, vien
minčiai, pirmeiviai ir pažan
gūs žmonės. Bet, toli gražu 
taip nėra. Užtenka paminėti 
Sovietų Sąjungą ir kaip ma
tai liksi priešas. Nežinau, ko
dėl taip mūsų lietuviai nusi
statė prieš tą galingą darbo 
žmonių šalį, kuri taip skaud
žiai muša Hitlerio barbarus? 
Ar Sovietų Sąjunga dar nega
na parode ištikimybės visų ša
lių darbo žmonijai?

Brangus skaitytojau! Meski
me mūsų senus įpročius ir nu
sistatymus, kurie veda mus 
prie nesusipratimo. Eikime prie

šviesos ir vienybės ir būkime, 
kaip sakiau, vienos šeimynos 
vaikai arba nariai. Nes vieny
bėje tik pergalė.

Nors maža dalimi, betgi ir 
mes, geros valios žmonės pri
sidėjome prie gero ir naudin
go darbo, kaip tai, ambulansų 
nupirkimo. Vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, antrą 
dėl Lietuvos kovotojų ir trečią 
dėl USSR. Už tokį puikų, dar
bą Mass. Lietuvių Komitetas 
tikrai užsitarnauja didžios pa
garbos. čionais paduodu au
kavusių vardus:

$10 aukavo John Krapavic- 
kas, Jr.

Po $5: K. J. Washkiai, iš 
Brighton, Įdass., Ch. E. Erei- 
montai iš Somerville, Mass.

$3 A. Apšegienė,
Po $2.50: F. Apšega, J. 

Krapavickas, Sr., E. Krapa- 
vickienė, A. Stukas, J. Stulgie
nė.

$2 P. žarkauskas.
Po $1:

Liaudanskas, 
nes, K.
Mrs.
Plundunis,
Vaitonienė, 
leikienė, A. Breitmozerienė, J. 
S. Vaišvilas ir P. Jvirkštąs 50c. 
Viso aukų surinkta $50.

Varde Massachusetts Lietu
vių Komiteto visiems aukoju
siems tariu širdingai ačiū! Pi-

A. Kaulakis, J.
Algė J. Vaito- 

Breitmozer, Mr. & 
James II. Allen, Joe 

J. žėlinskas, U. 
V. Chužas, S. ši

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.

(Bus daugiau)

WATERBURIO LIETUVIŲ DIDYSIS

J. GARŠVA S
Graborius-Undertaker K

Laidotuvių Direktorius s
Išbalsamuoja ir laidoja ant ■ 

visokių kapinių ®
Veltui šermenine g

(KOPLYČIA) į
Parsamdo automobilius ir ka- g 
rietas veselijom, krikštynom B 

ir kitkam. $
231 Bedford Avenue |

BROOKLYN |
Telephone: EVergreen 8-9770 0

F. W. Shalins
(Shalinskas)

! FUNERAL HOME
j 84-02 Jamaica Avenue S
! Opposite Forest Parkway 0
| WOODHAVEN, N. Y. |

t’ Suteikiam garbingas laidotuves K

| $150 I
Koplyčias suteikiam nemoka- m 

į mai visose dalyse miesto. g
Tenl. Virginia 7-4499 I

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 49-ta Kuopa

Pelnas Skiriamas Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas Prasidės

Pirmą Valandą Dieną ir

Tęsis Iki 9 Vai. Vakaro

Gera Orkestrą

Gros Šokiams

Įžanga 25c Asmeniui

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

svarbius šių dienų įvykius

PRAŠOME 1SITEMYTI, KAD JVYKS SEKMADIENJ

Rugpjūčio 1 August, 1943
LIETUVIŲ PARKE

Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.
širdingai kviečiame Waterbury ir iš apylinkes lietuvius dalyvauti šiame pik

nike. Puikiai praleisite laiką tyrame ore ir gražioje kompanijoje. Tuom pat kartu 
paremsite dienraštį Laisvę. Rengimo Komisija.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Iludsono upe laivais. 
Atvažiavę telefonuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

KnygelSi Autoriai

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
85 centus.

Adv. CHAS. P. KAL 
■»!' ...... ' 1 1 ' i ■ gS

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y,

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose
KAINA 35c.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE

nigai pasiųsti sekr. J. F. Bo
ris.

John Krapavickas, Jr., už
laiko valgomų daiktų krautu
vę. Ir yra sūnus Jono ir Emi
lijos Krapavickų, kurie visa
da aukoja pagal išgales ge
riems tikslams.

A. Apšegienė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
Shenandorio Lietuvių organizaci

jos rengia pikniką, Laisvės naudai. 
Įvyks sekmadienįž 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 
ir tęsis iki vėlai vakaro. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame piknike, savo dalyvavymu pa
remsite dienraštį Laisvę, kuri lošia 
labai svarbią rolę šiuo laiku. — 
Kom. (177-179)

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)

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 pasilinksminimui. Kviečiame 
visus dalyvauti, praleisti smagiai 
laiką tyrame ore. — Kom.

(177-178)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks sekmadienį, rugpjūčio 1 
d., 6 v. v., 155 Hungerford St. Visos 
draugės dalyvaukite, galėsime dau
giau nuveikti, visoms būna links
miau. — V. K. Sekr.

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)

LDS 51 kp. ^usirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 1 vai. 
dieną, YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Visi nariai kviečiami daly
vauti. (177-178)

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

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)

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

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kpi 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 susirin
kimai įvyks kaip pirmiau. Todėl 
kviečiame narius dalyvauti susirin
kime laiku, turime svarbių reikalų 
aptarti. — V. Zelin. (177-178)

Lc VANDA

VITAMIN -B- COMPLEX

Telefonas Poplar 4110

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

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

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

$2.19
$4.95
$8.80

miestus C.O.D. Rašykite

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama: 
Vitamin BĮ 
Vitamin B2 
Vitamin B6 
Pantothenic

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
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 į visus 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

LIETUVIŠKAS Ą

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

> Rhelngold Extra Dry Alus
? Didelis pasirinkimas visokių c
? Vynų ir Degtines :
s Kasdien Turime .>

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i

Juozas Zeidat
s Savininkai £

411 Grand St. Brooklyn į

ĮĮĮĮ
' ‘‘V *
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Chicagos ŽiniosBus Visiškai Nušluotos 
Hitlerio ir Tojo Gaujos, 

Sakė Prezidentas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Stumdome Japonus

Ramiojo Vandenyno sri
tyje mes stumdome japonus 
nuo Aleutų iki Naujosios 
Guinejos... Japonai prarado 
daugiau lėktuvų ir daugiau 
laivų, negu jie galėjo nau
jų pasistatyt.

Mes siunčiame lėktuvų ir 
kitų būtinų karo reikmenų 
didvyriškoms generalissimo 
Chiang Kai-sheko (chinų) 
armijoms ir turime dėti vi
sas pastangas daugiau jų 
pasiųsti.

Mes grumiamės pirmyn, 
kad užimt pozicijas, iš ku
rių galėtume atakuoti pa
čios Japonijos salas iš šiau
rių ir iš pietų, iš rytų ir iš 
vakarų.

(Čia prezidentas pabrėžė, 
jog naminis mūsų frontas 
ir karinis yra vienas ir tas 
pats, ir pravest tarp jųdvie
jų skirtumą tai yra nesu
brendęs supratimas ir klai
da. Abudu turi dirbti kaip 
sąlydi vienuma.)
Neapleisime Vyrų ir Mote

rų, Grįžtančių iš Karines 
Tarnybos

Aš esu užtikrinęs mūsų 
vyrus ginkluotose jėgose, 
kad Amerikos žmonės ne
apleis jų, laimėjus karą.

Aš tikiuosi, kad kongre
sas padės įvykdyti šį užtik
rinimą.

Sugrįžtąs kareivis, jūrei
vis ir marininkas turi tei
sę, aš manau, gauti bent 
štai ką:

1. Paleidimo mokesnį 
kiekvienam ginkluotų jėgų 
nariui ir prekinio „laivyno 
jūrininkui, kada jis ar ji 
garbingai paleidžiama, ir 
tiek to mokesnio, kad jo 
užtektų iki naujo užsiėmi
mo suradimo.

2. Jeigu darbo, ryžtai 
jieškojus, nerandama, tai 
suteikti nedarbo apdraudą, 
jei asmuo užsiregistruoja 
Jungtinių Valstijų Darbų 
Suradimo Įstaigoje.

3. Proga ginkluotų tar
nybų nariams toliaus švies
tis ar amatų mokintis val
džios lėšomis.

4. Teikti paskolų (kredi
to) visiems ginkluotų jėgų 
nariams, pagal nedarbo 
pensijas ir kt. apdraudos 
įstatymus. Šiais tikslais tu
rėtų būti su jais elgiamasi 
lygiai taip, kaip kad jeigu 
jie būtų visą laiką dirbę 
privačioj pramonėj.

5. Pagerint ir paplatint 
aprūpinimą ligoninėse, pa
sveikimo reikalą ir medika- 
lius aptarnavimus.

6. Duot pakankamas pen
sijas negalintiems dirbti, 
sužeistiems ginkluotų jėgų 
nariams.

Kaip Ilgai Karas Tęsis?
Karo ilgis priklausys nuo 

nesiliaujančio veikimo viso
mis pastangomis karo fron
tuose ir čia namie. Tos pa
stangos yra vienos ir tos 
pačios.

Amerikos kareiviui nepa
tinka ilgas kariavimas. Ta- 
čiaus, jeigu jis pasitrauktų 
iš savo pareigos bent vienai 
minutei, jis galėtų netekt 
savo gyvybės ir dar paau- 
kot savo draugų gyvybes.

Tąja pat prasme — jeigu 
darbininkas čia namie nesi
stengia, šaltai žiūri į savo 
darbą arba tinginiauja, jis 
taip pat gali paaukoti Ame
rikos kareivių gyvybes ir 
prisidėti prie to, kad būtų 
prakištas svarbus mūšis.

Supliek t ir Hitlerio ir Tojo 
šaikas

Planai, kuriuos mes pa
darėme, išmušti Mussolinį 
ir jo šaiką, jau žymia da
lim pavyko. Bet mes dar 
turime išmušt Hitlerį ir jo 
šaiką ir Tojo (Japonijos 
premjerą) ir jo šaiką. O 
tai nelengvas darbas.

Mes dar turime sumušti 
Hitlerį ir Tojo jų pačių na
muose.

Mes nesitaikysime kitaip, 
kaip tik laimėję visuotinę 
pergalę. Toks tai yra kiek
vieno amerikiečio pasiryži
mas karo frontuose. Toks 
tai turi būti ir bus pasiry
žimas kiekvieno amerikie
čio šičia namie.

Pasigėręs Užmušė Moterį
KENOSHA, Wis. — Liepos 

21 mūsų mieste įvyko baisi tra
gedija. Iš visko matosi, kad tai 
girtuoklystės išdavas.

Užmušime Mrs. Alice Kurzi
lius, 51 m. našlės, prisipažino 
Steve Urban, 25 metų North- 
saidės gyventojas. Užmuštosios 
kūnas atrastas ant lovos, sker
sai išsidriekęs, Urbano namuo
se, 905—48th Street.

Tos baisios tragedijos auką 
atrado Urbano draugas J. Bag
donas, 25 metų, 4710 Seventh 
Ave., kada jis, apie 7-tą valan
dą, sustojo Urbano namuose pa
kviesti Urbaną eiti kartu kru
tamu paveikslų pasižiūrėti. Pa
matęs baisų reginį, Juozas Bag
donas nubėgo į karčiamą ir pa
šaukė policiją.

Kaip matyti, Urbanas jau 
19-39 metais turėjęs reikalą su 
policija. Jo paveikslas buvęs 
policijos archyve. Policistai, 
paskirti jo j ieškoti, visi gerai 
įsižiūrėjo paveikslą ir pradėjo 
ablavą visam mieste.

Policistas (leitenantas) Tus- 
ler važiavo kartu su detektyvu 
Walter Chase skvado kare. Va
žiuojant į pietus ant Eighth 
Ave., netoli Fifty-first St., po
licistas Tusler pamatė Urbaną 
einant su moteria. Urbanas pa
sidavė be pasipriešinimo. Mo
teris taipgi policijos gerai ži
noma kaip prasto charakterio. 
Ją betgi paleido.

Kada policija apie žmogžu
dystę pradėjo kamantinėti, Ur
banas prisipažino ir papasakojo 
sekamą istoriją apie įvykį: Ur
banas tą rytą atsikėlęs apie 6 
valandą ir tuoj nuėjęs į artimą 
karčiamą. Čia kelis išsitraukęs, 
nuėjo į kitą karčiamą. Apie 
10:30 ryte atėjusi ir Mrs. Kor- 
zilius. Jis jos nepažinojęs pir
miau. Ji užsiprašė išsigerti ir 
Urbanas pasiūlęs jai užfundy- 
ti. Jiedu gerokai išsigėrę kar
čiamą apleido ir abu nuėjo į 
Urbano namus. Tai buvę 1-mą 
vai. popiet.

Kas atsitiko namuose, Urba
nas apipasakojo sekamai: Tarp 
jų iškilęs ginčas. Urbanas ap
kamšęs langus, kad niekas ne
girdėtų jų barnių. Barnis iški
lęs dėl to, kad moteris atsisa
kiusi turėti su juom reikalą. Jis 
nuėjęs į daržinę atsinešt kūjį. 
Sugrįžęs rado ją stovinčią kam
bary. Tuoj drožė kūju per gal
vą. Moteris parkritusi ant grin
dų. Tada jis dar tris sykius 
drožė kūju ir, pamatęs kraują, 
jis išsigandęs ir paėmęs jos kū
ną nuo grindų, nunešęs ir pa
metęs skersai lovos. Kūjį nu
nešęs atgal į daržinę, jis apie 
3-čią valandą nuėjęs į miesto 
byčių, kur apie valandą laiko 
gerai pamiegojęs. Atsibudęs 
jis vėl nuėjo į karčiamą, išsi- 
gėrė ir paskui nuėjo į judžius. 
Iš čia išėjęs jis susitiko kitą 
moterį ir vedęs ją namo, kada 
policija sučiupo.

Tai tokia istorija baisios 
žmogžudystės. Tai tokis galas 
betikslio gyvenimo ir girtuok
lystės. Vietoj dirbti, kaip kiti 
sveiki piliečiai ir prisidėti prie 
karo laimėjimo, jis metė dar
bą pradžioje šio mėnesio, nes 
jam darbas nepatikęs.

Steve Urbano tėvas, John Ur
ban, tik šešios savaitės atgal 
mirė. Mrs. Kurzilius, po tėvais 
McGeehan, gimė Racine, Wis.,

Minersville, Pa.
Kasyklose Tapo Užmuštas 

Pranas Levansavičius
Liepos 29, ketvirtadienį, čia 

buvo palaidotas kasyklų dar
bininkas Pranas Levansavičius 
apie 50 metų amžiaus. Jis 
liko Užmuštas kasyklose prie 
darbo. Paėjo iš Nemaitonių 
kaimo, Trakų apskrities, nuo 
Užuguosčio. Liko nuliūdime 
moteris ir, rodos, pora vaikų. 
Taipgi motina, kuri keli me
tai atgal, atvyko čia iš Lietu
vos; dvi seserys: Gudeliaus- 
kienė ir Bagušinskienė, gyve
nančios Minersvillės apielin- 
kėj. M. L.

1892 metais. Tėvai abu jau mi
rę. 1941 m. ji atsikraustė į 
Kenoshą apsigyventi su sūnu
mi ir dukteria. Vyras William 
Kurzilius mirė 1935 m. Duk
ters vardas Mrs. Eugene White.

Seniau Mrs. Kurzilius užlai
kius grocernę, bet pastaruoju 
laiku dirbusi karinį darbą, 
Snap-On Tools Corporation 
dirbtuvėj. Buvo narė mašinistų 
unijos.

Urbano namai, matyti, gero
kas girtuoklių lizdas. Kada po
licija atvyko apžiūrėti tragedi
jos visą sceną, kitam kambaryj 
jie sutiko Juozą šaltį, kuris 
vos galėjo ištarti: “Steve tą pa
darė.” Jau buvo girtas. Jo 
frentas Wm. Romalowski taip
gi buvo girtas. Policija nega
lėjus su jais žmoniškai susi
kalbėti.

Kokią bausmę uždės žmogžu
džiui visą dalyką ištyrus, kol 
kas negalima pasakyti. Tas pa
lieka teismui nuspręsti.

Kenoshietis.

Amerikiečiai Vis Pir
myn Traukia Sicilijoj

Šiauriniame S i c i lijos 
ruožte amerikiečiai užėmė 
dar keturis miestus: Poliz- 
zi, Collesano, Petralia ir 
Alimena; bet susiduria jau 
su kietais pasipriešinimais 
iš vokiečių pusės.

(Pranešama, kad naciai 
nuginklavo italus kareivius 
ir pristatė juos tik apkasus 
kasti ir kitus apsitvirtini- 
mo darbus dirbti.)

Kavai Pirkti Jau 
Nereikės Štampų

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas savo kalbo
je per radiją pranešė, kad 
tuoj aus bus pertrauktas 
reikalavimas štampų iš ka
vos pirkėjų, nes laivų tiek 
padaugėjo, kad jau gana 
kavos prigabena iš Pietų 
Amerikos.

Prezidentas taipgi sakė, 
kad neužilgo bus leidžiama 
ir daugiau cukraus pirkti.

Raudonieji lakūnai įkan- 
džiai atakavo nacių trauki
nius, stotis, sandėlius ir ki
tus įrengimus Brianske ir 
kitur priešų užfrontėje.

Madrido radijas teigė, 
jog civiliai ir kariškiai ita
lai šiaurinėje savo krašto 
dalyje elgiasi kaip vokiečių 
priešai.

Berne, liep. 29. — Italų ir 
vokiečių kariuomenė metė
si slopint kroatus ir slovė
nus Fiume ir Trieste, rei
kalaujančius atskirt tuos 
miestus su apylinkėmis nuo 
Italijos.

Berlynas spėja, kad gal 
Italijos . karaliaus sūnus 
Umberto tapsiąs nauju ka
ralium.

LLD 104 Kp. Turi per 100 
Narių; Pavyzdingas 

Susirinkimas
Liepos 19-tą Hollywood sa

lėj įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 104 kuopos atviru
tėmis šauktas susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo arti 30 
kuopos narių.

Kuopos organizatorius A. 
Grina ir vedė susirinkimą. 
Kirstukas perskaitė protoko
lą. Guzevičienė raportavo 
apie narių stovį. Kuopos se
nų narių yra užsimokėję duo
kles virš 80. Dar keletas yra 
nesimokėję duokles. Laike per
eito vajaus ir iki šio susirin
kimo į kuopą yra gauta 18 
naujų narių. O. Jokubauskie
nė daugiausiai pasidarbavo 
kuopos auginimui. Ji gavo 14 
naujų narių.

Dabar mūsų kuopa turi arti 
šimto narių. Neabejojame, iki 
metų pabaigos mes prašoksi
me šimtinę. Atrodo, kad mes 
galime pralenkti 19 kuopą.

O. Jokubauskienė raporta
vo apie apskričių pikniko ti- 
kietų pardavimą. Kuopa yra 
pardavus per 20 knygučių. Ta
čiau teks dalintis su LDS kuo
pa, nes buvo bendrai dirba
ma.

Buvo plačiai kalbėta apie 
išvažiavimo surengimą į mau
dynes Jackson Park. Išvažia
vimą sumanė LDS kuopa. Li
teratūros kuopos susirinkime 
prie sumanymo prisidėjo. Iš
važiavimas įvyks rugpjūčio 1 
d. prie Industrial muziejaus į 
pietus už lagūno.

Atlikus kuopos reikalus, bu
vo nominacijos į Centro Val
dybą. Kadangi centras yra 
Brooklyne ir jo nariai gali bū
ti tik tie, kurie gyvena tame 
.mieste, arba arti jo, tai visus 
ir nominavome senus viršinin
kus. Jie parodė dikčiai rūpes
tingumo ir darbštumo organi
zacijos gerovei.

šisai susirinkimas tenka 
skaityti vienu iš pavyzdingiau
sių. Seniai jau buvo toks skait
lingas ir tokioj geroj nuotai
koj pravestas susirinkimas.

Atlikus organizacijos reika
lus, O. Jokubauskienė pakvie
tė visus prie kugelio, šauniai 
užkandome, pasikalbėjome ir 
išgėrėme.

Nepadarysiu klaidos prisi
minęs, kad ši kuopa daugiau
sia gavus naujų narių visame 
apskrityje. Už kuopos augimą 
daugiausia kredito tenka O. 
Jokubauskienei.

Kuopietis.
Vagonas Drapanų Sovietų 

Sąjungos Žmonėms
Iš Lietuvių Drapanų Rinki

mo Centro, 755 W. 31st St. iš
vežė labai daug drapanų. Pir
miau iš čia buvo perduota į 
Rusų Karo Pagalbos miesto 
centralinę stotį 400 štukų. Da- 
bas vėl ten pristatė 1,000 štu
kų.

Drapanų rinkimo pirminin
kas nesistebėjo pamatęs tiek 
daug ir tokių gerų drapanų, 
atsiųstų iš lietuvių centro.

Šiuo laiku yra prirengiama 
iš Chicagos pasiųsti visą va
goną į prieplauką, kur dra
panos bus kraujamos į laivus 
ir vežamos į Sovietų Sąjungą.

Šia proga reikia priminti 
visiems karo rėmėjams, kad 
skubiai aukotų drapanų. Tūks
tančiai lietuvių yra pasitraukę 
į Sovietų Sąjungos gilumą. 
Jiems nebuvo kada pasiimti su 
savimi drapanų. Kai naciai už
puolė deginti jų namus, tai iš
bėgo, ką turėjo ant savęs. O 
tokių žmonių yra ne šimtai 
tūkstančių ale milionai.

Aukavimas drapanų nuo ka
ro nukentėjusiem yra prisidė
jimas prie karo laimėjimo.

Todėl šiuomi visus geros va
lios lietuvius raginame aukau
ti drapanų kiek kas gali.

Šio darbo reikia visiems im
tis greit, kad drapanos Sovie
tų Sąjungos žmones pasiektų 
pirma, negu ateis žiema. An
tra, reikia renduoti krautuvę 
drapanų taisymui ir pakavi
mui. Tad kas tik galite greit 

aukokite drapanas, kad tą 
taip svarbą darbą atliktume į 
trumpiausią laiką.

Drapanų taisymu ir paka
vimu rūpinasi S. Mažeikienė. 
Dabar centre drapanų yra ne
daug.

Kiti, kurie neturite drapa
nų, galite pasekti Domininko 
Gvaldos pavyzdį. Jis aną die
ną įteikė $2 aukų tam reika
lui, pareikšdamas, “kai netu
riu drapanų aukoti, tai duo
du tam reikalui pinigų.”

Vienas iš Drapanų 
Rinkinio Komiteto.

Amilija Young Svečiuojasi 
Chicagoj

Amilija Young-Jeskevičiūtė 
svečiuojasi Chicagoj. Ji yra 
viešnia F. ir K. Abekų. Taip
gi atlankys savo vyrą Charles 
Young, kuris šiuo laiku yra 
karinėse pareigose Alabama 
valstijoj.

Amilija yra mokytoja, se
niau daug veikusi meno sri
tyje, kol nebuvo taip užimta 
savo profesijos ir gyvenimo 
reikalais.

Belgai Paminėjo Savo Šalies 
112 M. Nepriklausomybę 
Chicagoj gyvenanti belgai 

paminėjo 112 metų, sukaktį 
nuo Belgijos nepriklausomy
bės įsteigimo. Belgija atsisky
rė nuo Olandijos 1831 m. ir 
įsteigė nepriklausomą valsty
bę.

Iškilmė įvyko Edgewater 
Beach viešbutyje. Garbės sve
čias buvo Belgijos generalinis 
konsulas John Van Rickstal. 
Puotoj dalyvavo atstovai nuo 
Chicagos Belgų Karo Pagel- 
bos fondo ir atstovai nuo bel
gų organizacijų.

Kor.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS I

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 
iškaščių.

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. Stebuklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1, Mažesnį 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 ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o ręstą 
užsimokėsite C. O. D.

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(184)

MOTERYS
Dirbti už bufeto, geros išvaizdos.

REYNOLDS BUFFET
69 Pin© St., N. Y. C.

(179)

MOTERYS VIRTUVĖJE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

INDŲ MAZGOTOJOS 
(Vyrai ar Moterys)

HOTEL MARTHA WASHINGTON
30 East 30th St., New York City

(179)

MOTERYS
Patyrimas nereikalinga. Puikiausia proga, 
gera alga. Audinių dažymas. Pastovus dar
bas.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn 

I.R.T. Queens linija iki Vernon-Jackson Avė. 
stoties, arba 8th Avė. linija iki Greenpoint 
Ave. stoties.
______________________________________(181)

MERG1N0S-M0TERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINĖ POMIRTINĖS 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

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

Greenpoint Ave. Stoties.)
(178)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIRĖJAS
Dirbti privatinėje berniukų auklėjimo mo
kykloje, Westchester County. Aptarnavimui 
45 mokytojų, studentai pagelbiniai patarnau
tojai. Pradžia $75 j mėnesį, valgis, kamba
rys ir baltiniai. Malonios aplinkybės, siū
lančios pastovumų ir užtikrinimų.

RAŠYKITE LEWIS J. EVANS
Supt. Plant and Supply

CHILDREN’S VILLAGE
DOBBS FERRY, N. Y. •

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIU-
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc. 
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 

(Greeiu>oint Ave.)
(183)

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 

neturėtų kreiptis.
(178)

CORRUGATED—PATYRĘ OPERATORIAI IR 
PAGELBININKAL Daromi būtini karo ir ci
viliai darbai. GERA ALGA. NUOLATINIS 
DARBAS. Fabrikas randasi Bayway Term., 
Elizabeth, N. J. Iš karinių aukščiausio* 
skalės darbų nesikreipkite. Box 997, Equity, 

<13 W. 42nd St., N. Y.
(179)

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

taip pat mokosi, bet laike va- 
kacijų dirba.

Taip yra su Matu šolomsku 
ir jo broliais. Panašiai yra su 
daugeliu kitų jaunuolių. Visi 
mokėsi, lavinosi, stengėsi būti 
naudingais kultūriškai visuo
menei, darė planus savo lai
mingam gyvenimui, bet bar
bariškų hitlerininkų uždegtas 
karas, užpuolimas ant pasau
lio sugriovė tuos planus ir mū
sų šalies jaunuolius, kaip ir 
Sovietų Sąjungos, Anglijos, 
Chinijos pastatė į padėtį, ka
da jie atitraukiami nuo civilio 
gyvenimo ir stoja, kad apgy
nus mūsų laisvę ir ateities lai
mingą gyvenimą.

Nuo savęs linkiu pasekmin
go tarnavimo Matui šoloms- 
kui. Draugas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

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 

$41.08 - $43.68
IŠ PRADŽIŲ 

Už 48 valandų savaitę 
BONŲ PROGOS 

Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Pramokinimo 

Periodo
Puikiausios Progos 

Pakilimam
THE 

United States
ALUMINUM CO.

FABRIKUOSE 
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN. 
75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL 

TURI BOT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F, RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DfiL NEPAJfc- 
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBĖS ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA I DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTB 

KASDIEN PASITARIMAI 
SU KOMPANIJOS 

ATSTOVU
KREIPKITĖS ' 

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO 

10 V. RYTO IKI 5 PO PIETŲ Į

United States 
Employment Service 

OF WAR MANPOWER COMMISSION 

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

N. Y. C.
205 Schermerhorn St.

(10-TOS LUBOS)
Brooklyn, N. Y.

Bank of Manhattan Bldg., 
Queens Plaza, L. I. City. '

ASMENYS, DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR ESANTI BŪTINUOSE VEIKS- 

• MUOSE NEIMAMI BE DARBDAVIO RAS
TU PAREIŠKIMO JŪSŲ ATL1EKAMUMO.

PARCPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(181)

REIKALINGI VYRAI
Bendram fabriko darbui. Gera algą, 

5 dienų savaitė ir viršlaikiai.

H. FOX & CO.
416 Thatford Ave., Brooklyn.

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Puikiausia proga, 
gera alga. Audinių dažymas. Pastovus dar
bas.

ANTIPYROS CO.
1175 Manluattan Ave., Brooklyn

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

(181)

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

(184)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
SIENŲ MAZGOTOJAI

Nuolatiniam darbui East Side rer.idcncijinia- 
me viešbutyje. Kreipkitės į Housekeeper’s 
Ofisų, 125 East 50th St.

(179)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai

PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M. 
IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

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

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

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 
Steinberg Delicatessen, 128

PARDAVIMAI
Biznio Proga

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

Laisve, Lithuanian Daily News

\<‘hYorMi^/^ifc? /inkis
Apie Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubą Reikalauja Išmest Antaninį iš D. Partijos

Penktadienis, Liepos 80, 1943

FILMOS TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Pasikalbėjimas su Kliubo Gaspadorium, Juozu Zakarausku; 
“Kliubo Biznis Eina Puikiai,” Sako Jis; Turi Du Sūnus Ka

riuomenėje; Dabar Vyksta Pas Savo Sūnų į Floridą

Jau tūlas laikas rengiausi 
pasikalbėti su Brooklyno Lie
tuvių Piliečių Kliubo gaspa- 
doriumi apie biznį ir kai ku
riuos kitus dalykus. Tą pasi- 
mojimą įvykdžiau pereitą tre
čiadienį.

Radau Juozą Zakarauską 
kliube, dirbantį už baro.

—Girdėjau, kad rengiesi iš
važiuoti atostogų ?—tariau.

Taip,—atsakė.— Tenka va
žiuoti vienai savaitei į Quincy, 
Mass., pas švogerį Morissą, o 
paskui tolydžio vyksiu į Jack
sonville, Floridą.

—J Floridą ?
—Jes; ten tarnauja kariuo

menėje mano sūnus Algirdas; 
noriu jį aplankyti ir pasidai
ryti po pietus; važiuojam abu 
su žmona.

—Berods jūs turėjot ir kitą 
sūnuj ?—klausiu.

—Taip, taip, — Edvardas. 
Šis jau virš metai tarnauja ka
riuomenėje; dabar jis eina sa
vo pareigas Brooklyne. Ed
vardas tarnauja pėstininku, o 
Alg irdas mokosi techniku prie i 
aviacijos.

Juozas Zakarauskas malo
nus žmogus. Kapsas, iš Gu
delių, Marijampolės apskričio. 
Atvyko jis Amerikon 
metais—buvo tuomet įskųstas 
už veikimą prieš caro valdžią 
—pabėgo į Ameriką.

Brooklyne gyvena jau 38-ri 
metai. šičia jis yra dirbęs 
Borden’s pieno kompanijai, 
paskui Liebmano bravore; vė
liau savo biznių turėjo, o per 
pastaruosius septynerius me
tus dirba Kliube; pirmiau tar
nautoju, o dabar jau antri me-

tai išrinktas 
riumi.

—Kaip gi 
teiravausi.

Kliubo gaspado-

Kliubo biznis?—

šiemet geriau,
Svečių turimekaip pernai.

nuolatos daug, žmonės atrodo 
pinigingesni; tik bėda, kad 
negalima gauti visokių pro
duktų, kiek jų nori. Karas, 
mat.

— Kas sudaro kliubo kostu- 
merius—vieni lietuviai?

—Ne, ne. Turime daug ki
tataučiu, v

Mums taip bekalbant, įėjo 
vienas tur būt rusų tautybės 
žmogus, pramokęs lietuviškai. 
Jis pareiškė celebruojąs dėl 
Mussolinio viešpatavimo su
smukimo.

— Kiekoj jūs čia dirbate?
— Tryse: aš pats, Alekas 

Deikus ir Antanas Lukas. Kai 
aš išvyksiu, Alekas Deikus 
mano vietą užims.

— Na, o kaip gi dabar salės 
reikalai stovi?

— O gi šitaip: Dabar salę 
mažiau žmonės išrandavoja, 
nes negali rengti visokių pa- 
rių, vestuvių pokylių, kaip se
niau ruošdavo. Maisto suporci- 
jonavimas varžo visokius žmo-

1905 ulių baliukus. Beje, salę da
bar pentiname; Antanas Bal
čiūnas tuojau pradės savo še
pečiu ją gražinti. •

Zakarauskai iš Floridos su- 
grįžš kada nors rugpjūčio mė
nesio viduryj.

Palinkėjau Juozui ir jo žmor 
nai pasekmingiausios kelionės. 
Pasispaudėme rankomis ir aš 
nuėjau savais keliais.

Rep.

New Yorko miesto Ameri
kos Darbo Partijos pirminin
kas, kongresmanas Vito Mar
cantonio, ir sekretorius Euge
nijus P. Connolly, reikalauja 
išmesti iš Amerikos Darlio 
Partijos Luigi Antoninį, reak
cinį Dubinskio draugą. '

Kaip žinia, Amerikos Dar
bo Partijos platformoje yra 
specijalus skyrius, pasisakąs 
už tai, kad tarp Amerikos ir. 
Tarybų Sąjungos būtų palai
komi draugiški santykiai. Na, 
o Antoninis nesenai išstojo 
Hcarsto spaudoje su bjaurio- 
j ima is Sovietų Sąjungos adre-

laišką New

su. Jis pareiškęs, būk Tary
bų Sąjungos vadai norį “su
naikinti demokratines Jungti
nes Valstijas.”

Marcatonio ir Connolly pa
siuntė specialų
Yorko valstijos Amerikos Dar
bo Partijos
Counts ir sekretoriui Rose, rei
kalaujantį Antoninį tuojau 
pašalinti iš Darbo Partijos ei
lių. Jei valstijos Darbo Par
tijos viršininkai atsisakytų tą
jį reikalavimą išpildyti, tuo
met bus imamasi teisminių 
priemonių, sako kongresmanas 
Marcantonio ir Connolly.

pirmininkui

Kampanija Supirkimui Sulfa Vaistų, Kurie 
Bus Pasiųsti Raudonarmiečiams

iš karo 
žinia: 

invazi-

invazija

Embassy Newsreel Teat
ruose Naujos Paveiksluotos 

žinios
Embassy Newsreel Teatruo

se (New Yorke) ketvirtadie
nį prasidėjo nauja programa; 
paveiksluotos žinios 
frontų. Svarbiausia 
matysite paveiksluose 
ją Sicilijoje.

Kaip nekalbėsime,
Sicilijon yra vienas reikšmin
giausių žygių šiame kare Pie
tų Europoje. Invaziją padarė 
Amerikos, Britanijos ir Kana
dos kariai virš 2,000 laivų.

Be to, rodomos nuotraukos 
iš Naujosios Ginėjos, Indijos, 
Chinijos.

Be žiniškų nuotraukų, ro
doma mokslinių filmų ir šiaip 
gražių šmotų.

Frank Sinatra Dainuos 
Stadiume

t'
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DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Vilnis Apie Dobrovolskį

Lisa Sergio Apie Mussolinio Nuvertimą
Buvusioji II Dučes Vertėja Įs
pėja Visuomenę, Kad Su Nu
vertimu Mussolinio Fašizmas 

Dar Nenuvirto
Ar jūs klausotės radijo ko

mentatorės Lisos Sergio? Ji 
neretai pasako daug karčios 
tiesos. Lisa Sergio kalba iš 
WQXR radijo stoties 7 vai. 
vakare; ji kalba apie politi
nius reikalus.

Kas gi toji Lisa Sergio? Tai 
buvusioji oficiali Mussolinio 
vertėja—iš italų kalbos į ang
lų ir iš anglų į italų. Ji tar
navo Mussoliniui iki 1937 m. 
Paskui ji metė jam tarnavusi, 
pasmerkė itališkųjų fašistų 
imperialistinius žygius ir at
vyko į Jungtines Valstijas, 
kur ji ir tebegyvena.

Taigi Lisa Sergio gerai pa
žįsta tą paukštį, Mussolinį, ar
ba, kaip tūli lietuviai jį va
dindavo, “Masulionį.”

Pereitą pirmadienį Lisa Ser
gio, be kitko, sakė:

“Mussolinis, pasitraukdamas 
iš dučio vietos, tai jis tą pa
darė gelbėdamas savo kailį. 
Nesistebėčiau, jei kada nors 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje 
tą patį padarytų ir Hitleris.* 
šis Mussolinio žygis bus Jung
tinėms Tautoms išbandymu, 
ką jos darys su diktatoriais.

Russian War Relief Komite
to Taut. Grupių Divizijos pir
mininkas Zlatko Balakovič 
praneša, kad yra pradedama 
speciali kampanija supirkimui 
sulfa vaistų raudonarmiečiam.

Sulfa vaistai padeda greit 
pagydyti sužeistųjų žaizdas; 
jie yra plačiai naudojami ka
rių sveikatai palaikyti.

Taigi dabar bus dedama pa
stangų surinkti didelę sumą 
pinigų ir supirkti didelį siun
tinį tų vaistų, kad juo dides
nis skaičius raudonarmiečių 
būtų jais aprūpintas.

Specialėje kampanijoje su
rinktais pinigais bus nupirkta 
sekami vaistai: sulfanilamide, 
sulfathiazole, sulfapyridine ir 
sulfadiazine.

Raudonosios Armijos auto
ritetai yra pasakę, kad šitie 
keturi vaistai labai daug pa
dėjo sumažinti mirtį tarp su
žeistųjų raudonarmiečių.

Pav., Botkino Ligoninės Mas
kvoje vyriausis chirurgas, pro
fesorius M. O. Friedland, pa
reiškė, kad Tarybų Sąjungos 
gydytojai labai plačiai varto
ja šituos vaistus.

Pasak Balokovičiaus, sulfa-

nilamide taikoma žaizdoms, 
kad neprileidus kraujui užsi
nuodyti; sulfathiazole ir sul- 
fapyridine naudojami kovai 
prieš pneumoniją (plaučių už
degimą), o sulfadiazine var
tojama gydyti nudegimams ir 
paviršiaus žaizdoms gydyti.

Be abejo, Amerikos visuo
menė karštai parems šią kam
paniją. Nes kas šiandien neį
vertina tos didvyriškos kovos, 
kurią Raudonoji Armija veda 
Rytų Fronte ?

Amerikos žmonės privalo 
visais galimais būdais padėti 
tiems didvyriams, kurie išgel
bėjo pasaulio civilizaciją ir 
kultūrą nuo žvėriškojo fašiz
mo.

Rugpjūčio 3-čią dieną Lewi- 
sohn Stadiume, pasirodys pa
sižymėjęs amerikietis daini
ninkas Frank Sinatra; griežš 
garsusis Filharmonijos orkest
ras, vadovaujamas Max Stei- 
nerio.

Pereitą antradienį tapo iš
trauktas iš Hudson upės (ties 
Dyckman gatve, New Yorke) 
lavonas brunetės moteriškės, 
apie 25 metų amžiaus. Jis 
sveria apie 125 sv., 5 pėdų 
aukštumo.

Kol kas nepavyko išaiškinti 
skenduolės asmenybės.

Chicagos dienraštis Vilnis 
rašo :

Juozas Dobrovolskis—Dob
row šiuo laiku studijuoja Die
sel inžinų mechanizmą Beloit, 
Wis., apie 120 mylių nuo Chi
cagos. Jis baigs- kursą už sa
vaitės laiko ir paskui važiuos 
į San Pedro, Cal. Ten jo lau
kia didelės ir atsakomingos 
pareigos.

Juozas Dobrovolskis yra gi
męs ir augęs Brooklyne. Jo 
tėvelis turi nejudinamo turto 
agentiją ant Grand ir Lorimer 
gatvių. Juozas jau senai tar
nauja pakraščių sargyboj, nuo 
1935 m. Jis yra užsitarnavęs

puskarininko laipsnį ir yra 
plačiai apsipažinęs su Diesel 
inžinų mechanizmu.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

7

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.
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“Tačiau,” tęsė Lisa, “fašiz
mas gali gyvuoti ir be Hitlerio 
ir Mussolinio.

“Architektas pastato namus, 
bet kai jis iš jų pasitraukia, 
nemai tebelieka pastatyti. Tai
gi, Hitleris ir Mussolinis 
tiktai architektai. Namas 
šizmas), kurį jie sukūrė, 
gan sandariai laikosi.”

Apie maršalą Badoglio
mentatorė tarė, kad jis suda
ro pavojaus, nes tai oportunis
tas nuo galvos iki kojų. Jis 
pataikavo fašistams. Jis va
dovavo Italijos kariuomenei, 
žygiuojančiai ant Ethiopijos.

Italijos karalių Emmanuelį 
Lisa Sergio vadina asilu, ku
ris galėjo neprileisti įsigalėti 
fašizmui Italijoje, bet nieko 
nedarė.

Atvyko Atostogų
Kari B'alasky su savo jau

na, dailia žmona Violet atvy
ko iš Miami, Floridos, į Rich
mond Hill pas draugus Paukš
čius praleisti apie savaitę lai
ko atostogas.

Kari yra drauges Paukštie
nės sūnus. Svečiai pasakoja, 
kad nors jie gyvena pietuose, 
Miami, Floridoj, tačiau ten 
nejaučia tiek daug karščio, 
kaip New Yorke.

Užklaustas, kaip dabar jam 
patinka New Yorko miestas, 
Kari atsake:

Home Nursing Painokos
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Brooklyno skyrius pra
šo mus pranešti sekamą:

Ketvirtadienį, rugpjūčio 5 
dieną, Brooklyno Raudonasis 
Kryžius atidaro pamokas mo
terims bei merginoms, kurios 
nori pasimokinti apie naminį 
slaugavimą (home nursing). 
Pamokos įvyks ketvirtadienių 
ir pirmadienių vakarais, tarp 
7:30 ir 0:30 v.v. Vieta: 7 
Hanson Place, Brookyne.

Mokyklą vadovaus Mrs. Ed
na M. Nilssen, registruotuoji 
slaugė (nurse). Moterys ir 
merginos, susidėmėjusios šiuo 
klausimu, prašomos greit už
siregistruoti. Užsiregistruoti 
galima asmeniškai arba per 
laišką, bei per telefoną: MAin 
4-6001.

—Juo aš 
New Yorką, 
Miami.

daugiau 
tuo labiau

BrooklyneKari yra
ir visa ši apylinkė jam 
žinoma.

pas: 
Ro

chester Ave., (kampas Bergen St.)f 
JBrooklyn, N. Y. X177-179).

šeštadienį-sekmadie- 
Administracijos in- 
buvo sustabdę 7,291 
bet didžiuma turė-

Pereitą 
nį Kainų 
spektoriai 
motoristą,
ję atostogų leidimus, gi 661 
buvę prasižengėliai.

~~~ H-— ■' j

paveiks- 
ir kra javus 

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

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

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

X221 So. 4ih Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-G8G8

VALANDOS: . 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

Lietuviškas Kabaretas

Vynų ir Degtinių

660 GRAND ST,

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

i-ii ’ • «''

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8098

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

matau 
myliu

augęs 
gerai

E.

Laiminga Panelė
Kaip žinia, prieš tūlą laiką 

mirė buvusiojo Amerikos pre
zidento Teddy Roosevelto sū
nus, majoras Kermit Roosevel- 
tas. Prieš mirsiant jis pali
ko savo testamentą, kuris šio
mis dienomis buvo atidengtas.

Kam gi mirusis majoras pa
liko savo turtą ?

Ogi štai kam: vieną penk
tadalį viso savo turto jis pa
liko tūlai “Hertai Carlai Pe- 
ters’iūtei iš New Yorko”, o ki
tas keturias dalis—Savo žmo
nai, našlei.

Kas gi toji laimingoji p-lė 
Herta Carla Peters’iūtė?

Neskelbiama. Tiek tik pa
sakoma, kad ji buvusi draugė 
Rooseveltų šeimos.

Green Star Bar & Grill

61 fit 
a(1fesas

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS




