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Anti-sovietinis Noremas pa
rašė knygą “Timeless Lithua
nia.” Lietuviški fašistai susi
rūpino jos išleidimu. Darbuo
jasi sušilę, žino, kad knyga 
patarnaus žmonijos priešams.

Nuo to laiko, kai Noremas 
sugrįžo iš Lietuvos, kur jis bu
vo Amerikos pasiuntiniu, nie
kur nepasakė gero ir teisingo 
žodžio apie socialistinį kraštą. 
Iš to reikia spėti, kad ir jojo 
knyga bus tokio pat pikto tu
rinio.

KRISLAI
Pinigai Blogam Tikslui.
Terliojimas ir Terliojimas.
Perdaug Kunigų.
Kraštas, Kur Žmonėms

Nevalia Mirti.
Rašo A. BIMBA
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Už tai knyga patiks Tary
bų žemės priešams. Noremas 
joje iškolios Lietuvos žmonių 
1940 metais pastangas atsikra
tyti Smetonos.

Gaila, kad atsiranda tokių 
be sąžinės ir be proto lietu
vių, kurie aukoja pinigus to
kio autoriaus veikalo išleidi
mui. Fašistai giriasi, kad jie 
jau esą surinkę $3,500, o dar 
reikėsią $1,500.

Kas nors gražiai pasipini
gaus ir pasipelnys, o knyga 
pakenks karo reikalams.

Amerikos redaktorius pata
ria nebesiterlioti vienį, kitų, kol 
Lietuva neišlaisvinta.

Patarimas, žinoma, geras. 
Bet šį patarimą pirmiausia tu
rėtų praktikuoti patsai auto
rius. Daug geriau pradėti nuo 
savęs.

Todėl, Juozai, nebekoliok ir 
nešmeižk pažangiųjų lietuvių. 
Taipgi nebeniekink Amerikos 
talkininkės Sovietų Sąjungos 
iki karo pabaigai.

Ar gal jūs tik savuosius tu
rite mintyje — kunigėlius ir 
davatkėles, o terliojimą kitų 
žmonių pripažįstate?

Bet kai Amerikoj 
desėtkais mūsų broliai lietu
viai miršta, tai niekas nekei
kia nei valdžios, nei krašto. 
Taip jau yra: kas gimsta, tas 
ir miršta. Lietuviai nėra jokia 
išimtis, nepaisant, kur jie gy
vena. Jie irgi negyvena su 
Matuzeliu!
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. Garse skaitau dar tokį pra
nešimą: “Penki Marijonai dia- kas ir Doneco baseine, pa- 
konai šventinami kunigais.” 
Ceremonijos įvyks Thompson, 
Conn.

Naujiena netikus. Lietuviš
kų kunigų jau ir taip perdaug. 
Parapijonų skaičius visur ma
žinusi, likusiems sunku esamus 
kunigus išmaitinti ir užlaikyti. 
O čia dar penki prisidės. . .

Kai skaitai tūlus lietuviškus 
laikraščius, tai susidaro toks 
įspūdis: Visur kitur žmonėms, 
pasenusioms arba skaudžios li
gos sučiuptiems, galima ir leis
tina numirti.

Išimtimi yra tiktai vienas 
kraštas, būtent, Sovietų Sąjun
ga. Ten griežtai uždrausta 
žmonėms mirti. Tą uždraudi
mą yra išleidę minėtų laikraš
čių redaktoriai.

labaiPavyzdžiui, numirė 
senas lietuvis kunigas, evakuo
tas į Sovietų Sąjungos gilumą. 
Kalta valdžia, kaltas kraštas. 
Kaip tai galėjo būti, kad ku
nigas nuvažiavo pas savo Su
tverto ją!

Kitas gavo laišką, kad vie
nos evakuotos šeimos vaikas 
numirė. Vėl tas pats pasmer
kimo dekretas Tarybų vyriau
sybei ir tam kraštui.

kasdien

Kažin, kuris kelias pasiro
dys geresnis. Talkininkai, ma
tyt, laukia, kad Italijos viduje 
pasidarytų toks pasikeitimas, 
jog Italija pati pasiduotų ir 
pasitrauktų iš karo.

Bet gali išeiti ir visai kitaip. 
Gali būti taip, kad karaliaus 
ir Badoglio spėkos taip sustip
rės, jog vietoje Mussolinio, tu
rėsime kitą diktatorių. Juk 
Badoglio pareiškė, kad naujo-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Sovietai per Dieną 
Atėmė 100 Vietovių 

Iš Hitlerininkų
London, rugp. 2. —Rau

donoji Armija, žygiuodama 
pirmyn klampiais keliais, 
per ištižusius nuo liūčių 
laukus ir ištvinusias upes 
Oriolo srityje, nubloškė vo
kiečius penkias iki septynių 
mylių atgal ir atėmė iš 
priešų daugiau kaip 100 so
dybų, kaimų ir miestelių į 
šiaurius, rytus ir pietus 
nuo Oriolo.,

Tarp Sovietų atkariautų 
vietovių yra Paslovo, devy
nios mylios į šiaurių rytus 
nuo Oriolo, ir Nikulina, 10 
mylių į pietus nuo jo.

Naciai įtūžusiai priešino
si, ir tik vienoj šiaurinėje 
šio fronto daly j jie su 
skaitlingais tankais darė 
devynias kontr-atakas per 
dieną. Bet visos vokiečių 
kontr-atakos liko sutriuš
kintos ir tik šiame sekto
riuje užmušta 3,000 hitle
rininkų.

Sovietiniai kovūnai ištaš
kė visas nacių kontr-ata- 

lei Mius upę, į pietų vaka
rus nuo Vorošilovgrado. 
Vien šičia tapo nušauta že
myn 53 vokiečių lėktuvai, 
sunaikinta bei iš veikimo iš
mušta 50 tankų ir užmušta 
1,500 nacių. Raudonarmie
čiai išdaužė hitlerininkų

Smarkėja Angly Veiks
mai Ties Catania

Šiaur. Afrika, rugp. 2.— 
Aštuntoji anglų armija pra
dėjo smarkesnius žygius 
prieš nacius į pietus nuo 
Catanijos, rytiniame Sicili
jos pajūryje, ir atėmė iš 
vokiečių dar kelis svarbius 
punktus. Kanadiečiai gi 
mažu - pamažu grumiasi 
pirmyn iš vakarų šono 
prieš atkakliai besiprieši
nančius hitlerininkus.

Milionai Italų Persigan
dę Pabėgo iš Miestų
Berne, rugp. 2. — Neofi

cialiai skaičiuojama, kad 
jau trys milionai italų pabė
go iš miestų į kaimus ir 
mažus nekarinius mieste
lius. Jie persigandę, kad 
talkininkai iš oro bombar
duos visus karinius taiki
nius Italijoj, kol jos val
džia pasiduos.

ji vyriausybė Italiją laikys ka
re.

Gal būtų buvę geriau, jei
gu Talkininkai būtų metę ant 
Italijos dideles savo spėkas, 
kai ten įvyko suirutė, kai Mus- 
solinis tapo nuverstas, kai vis
kas buvo sudemoralizuota. Įsi
veržimas būtų įvykęs be dide
lių nuostolių bei kaštų.

Sunku dabar pasakyti, kaip 
būtų buvę geriau. Trumpa at
eitis turės parodyti.

kontr - atakas ir Bielgoro- 
do ruožte, j pietus nuo Orio
lo.

Sovietų kariuomenė taip
gi atakuoja vokiečius ties 
Mga geležinkelių mazgu, į 
rytus nuo Leningrado, kur 
500 nacių tapo užmušta, 39 
jų fortai išdaužyta ir 11 
nacių tankų sunaikinta.

LEWIS PYKSTA, KAD 
D. FEDERACIJA VIS 

DAR JO NEPRIIMA
Washington. —Jungtinės 

Mainierių Unijos pirminin
kas, John L. Lewis yra ne
pasitenkinęs, kad Amerikos 
Darbo Federacijos pildan
tysis komitetas atidėlioja jo 
prašymą — priimt Mainie
rių Uniją atgal į Darbo Fe
deraciją. Lewisui artimi 
asmenys sako, kad jis at
siims savo aplikaciją į D. 
Federaciją, jeigu jo unijos 
priėmimas bus atidėtas iki 
po Darbo Federacijos suva
žiavimo, kuris įvyks spalių 
mėnesį.
Kodėl Darbo Federacija 
Dar Nepriima Lewiso
Yra kelios priežastys, dėl 

kurių Federacijos vadai ne
siskubina priimt Lewiso 
prašymą. Viena, tai kad 
Lewis atsisako atidengt 
Federacijai, kiek narių turi 
Mainierių Unijos distriktas 
num. 50, su kurio pagalba 
Lewis valdo visą uniją. An
tra, Lewis neužtikrina, kad 
jis vėl nešauks mainierių 
streikuoti. Trečia, Lewis 
reikalauja tokios plačios 
savivaldybės Mainierių Uni
jai, kad Darbo Federacija 
visai nesikištų į vidujinius 
jos klausimus.

Romos radijas sakė, kad 
Italija sutiktų derėtis su 
talkininkais, bet, esą, tau
tinė jos garbė neleidžianti 
besąlyginiai pasiduoti.

Mirė Juozas Kenkus 
Cranforde, N. J.

šeštadienio vakare, liepos 
31 d., staiga mirė namuose 
Juozas Kentrus. Jis buvo 
narys LDS ir ALDLD kuo
pų ir Laisvės rėmėjas.

Jo kūnas pašarvuotas 
Budreckio Laidotuvių Kop
lyčioj, 242 So. Wood Ave., 
Linden, N. J.

Antradienį, rugp. 3 d., 2:- 
30 v. dieną; jo kūnas bus 
sudegintas Rose Hill Kre- 
matorijoj, Linden, N. J.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Oną.

Draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyt į laido^ 
tuves.
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NAUJA TALKININKŲ ORO 
BOMBŲ AUDRA PRIEŠ DAR 
NEPASIDUODANČIĄ ITALIJĄ
šiaur. Afrika, rugp. 2.— 

Kadangi Italijos Badoglio 
valdžia vis delsė ir nepriė
mė , Jungtinių Tautų pa
kvietimo garbingai pasi
duoti, tai Amerikos ir Ang
lijos lėktuvai iš naujo pra
dėjo daugmeniškai bom- 
barduot karinius Italijos 
taikinius. Ypač audringai 
jie atakavo Neapolio uos
tą, geležinkelių stotis, lai
vus prieplaukose, valdiškus 
rūmus ir lėktuvų aikštes 
arti Neapolio. Tarp kitko, 
jie čia sunaikino nemažai 
Ašies lėktuvų ant žemės, 
supleškino žibalo sandėlius 
ir nukirto žemyn bent de-

Amerikiečiai Užėmė Dar 
9 Miestus Sicilijoj

šiaur. Afrika, rugp. 2.— 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė, užimdama dar devy
nis miestus šiauriniame Si
cilijos ruožtaį^per- dvi die
nas, nušlavė vokiečius de
vynias mylias atgal ir žy
giuoja toliau pirmyn į ry
tus per skardžius kalnus. 
Drauge su amerikiečiais 
pėstininkais, jų lėktuvai ir 
karo laivynas nuolat plie
kia hitlerininkus.

Neoficialiai pranešimai 
rodo, kad amerikiečiai, 
smogdami vokiečiams šo
nan, privertė juos taip spar
čiai pasitraukt atgal linkui 
Messinos uosto, esamo šiau-

Tarybų Lietuvos, Latvijos 
Ir Estijos Trejų Metų Su

kakties Minėjimas
Maskva. — Jonas Šimkus 

aprašo iškilmingą minėji
mą trejų metų sukakties 
nuo Tarybų valdžios įkūri
mo Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj:

Baltijos kraštų tautoms 
— lietuviams, latviams ir 
estams — liepos 21 yra is
torinė diena, nes tą dieną 
pirm trejų metų buvo pa
skelbta Tarybų santvarka 
Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj.

Laisvą ir ramų Lietuvos 
gyvenimą pertraukė vokie
čiai įsiveržėliai. Nuo to lai
ko jie išnaikino tūkstančius 
lietuvių, bet nepalauzė ko
vingos lietuvių valios.

Raudonoji Armija laužo 
atkaklius vokiečių pasiprie
šinimus, žygiuoja pirmyn į 
vakarus, linkui vokiečių už
imtos žemės. Lietuviai, lat
viai ir estai kerta smūgius 
priešams užnugarėn.

Įsitikinimas, kad jau ar
tėja išlaisvinimo valanda 
Tarybiniams Baltijos kraš
tams buvo pareikštas, mi
nint trečiametinę sukaktį

vynis priešų lėktuvus kovo
tojus.

Tuo tarpu Anglijos ir 
Amerikos karo laivai bom
bardavo Vibo Valentia Ma
rina uostą, geležinkelio til
tą virš Oliva upės, Crotone 
uostą ir kitus karinius tai
kinius pietinėje Italijoje.

Generolo Eisenhowerio 
komanda nuolat per radiją 
kalba italams, kad talkinin
kai vis plačiau ir pražūtin- 
giau ardys ir degins kari
niai svarbias Italijos vieto
ves, iki italai privers savo 
valdžią priimt Amerikos ir 
Anglijos siūlomą taiką.

riniai - rytiniame Sicilijos 
kampe, tik už poros mylių 
per jūros rankovę nuo pie
tinės Italijos.

Amerikos kūriuomenė da- 
sigrūmė iki dviejų mylių 
nuo San Stefano di Cama- 
stra, svarbiausio nacių at
spirties punkto pajūrinia
me gale jų Etnos kalno li
nijos.

Šiuo tarpu amerikiečių 
užmti miestai — Castel di 
Tusa, Motta, Pettineo, Cas
tel di Lucio, San Mauro 
Castelverde ir Sperlinga y- 
ra svarbūs vieškelių punk
tai.

nuo Tarybų santvarkos į- 
steigimo Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj. Tas minėjimas į- 
vyko Maskvoj liepos 21 d., 
vadovaujant Aukščiausiųjų 
Tarybų prezidiumams ir 
komisarams Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Socialisti
nių Tarybų Respublikų.

(Tąsa 5-me pusi.)

Vokiečiai Grobia Itali
jos Laivyną

Cairo. — Pranešama, kad 
naciai užgrobė 15 Italijos 
submarinų ir ruošiasi grobt 
visus italų laivus Francijos 
ir Graikijos srityje.

Slaptas italų radijas pra
nešė, kad vokiečiai nušovė 
23 italus jūreivius, kurie 
stengėsi apgint savo laivą 
nuo nacių grobikų.

Sofijoj, Bulgarijos sosti
nėj, pasklido lapeliai su at
sišaukimais į bulgarus atsi- 
mest nuo vokiečių karo ir 
mušt hitlerininkus.

Amerikos Lakūnai 
Sunaikino Daug 

Nacių Žibalo
Cairo, Egiptas, rugp. 2. 

— Daugiau kaip 175 didie
ji Amerikos bombanešiai, 
keturmotoriniai Liberato- 
riai, pakilę iš Šiaurių Afri
kos, sekmadienį dienos lai
ku pragaištingai atakavo 
Ploesti žibalo šaltinius ir jo 
perdirbimo fabrikus, už 35

DAUGIAUS MAISTO 
BUS PAGAMINTA 

NEGU 1942 M.
Washington. —Pagal gu

gančių javų, daržovių ir 
vaisių išžiūrą, žinovai iš 
žemdirbystės department© 
skaičiuoja, kad šiemet susi
darys 4 procentais daugiau 
maisto produktų, negu per
nai. Bet civiliams amerikie
čiams teks truputį mažiau 
maisto, negu per paskuti
nius 12 mėnesių, o tai to
dėl,, kad daugiau maisto rej* 
kės kariniams tikslams.

Civiliams gyventojams 
bus skiriama 75 procentai 
viso maisto (trys ketvirta
daliai) ; ginkluotoms Ame
rikos jėgoms 13 procentų ir 
Lend-Lease paskoloms ki
toms Jungtinėms Tautoms 
— 10 procentų.

Lyginti su 1942 m., civi
liai amerikiečiai gaus dau
giau kiaulienos, kiaušinių, 
vištienos, pieno, riebalų, 
valgomųjų aliejų, orindžių, 
lemonų, džiovintų vaisių, 
bulvių ir pupų. Bet šiek 
tiek mažiau teks civiliams 
jautienos, veršienos, avie
nos, žuvies, sviesto, sūrio, 
šviežių ir kenuotų vaisių ir 
daržovių, cukraus, 
arbatos ir kakao. 

ryžių,

Sklandytuvo Nelaimėje 
Užsimušė 10 Žmonių
St. Louis, Mo. — Nukrito 

armijos sklandytuvas, nu
trūkus jo sparnui, ir užsi
mušė St.- Louis miesto ma
joras Wm. D. Becker ir 
devyni kiti asmenys. (Sklan
dytuvas yra lėktuvas be 
motoro. Kariniai sklandy
tuvai yra prikabinami prie 
motorinių lėktuvų ir taip 
traukiami ilga virve, kol 
juos atliuosuoja. Tada pats 
sklandytuvas, panaudoda
mas vėją bei oro sroves ga
li tūlą laiką lėkti ir kur rei
kia nusileisti.)

Čia minimas nelaiminga
sis sklandytuvas nukrito, 
kai tik buvo atliuosuotas 
nuo motorinio lėktuvo. Su 
juom, apart miesto majoro, 
žuvo pirmininkas kompani
jos, pa'stačiusios tą sklandy
tuvą, Wm. B. Robertsonas; 
tos kompanijos generalis
vedėjas H. A. Krueger, du į šiaurinę Italiją. Naciai iš 
oficieriai, vienas kareivis ir ten kariausią, jeigu Italija 
keturi kiti asmenys.

mylių į šiaurius nuo Ru
munijos sostamiesčio Bu- 
charesto. Jie numetė 300 to
nų sprogstamųjų bombų ir 
tūkstančius padegamųjų 
bombų, ir suprantama, kad 
žiauriai apšlubino 90 pro
centų versmių ir fabrikų, 
teikusių gazoliną vokiečių 
oro laivynui.

Amerikiečiai neteko 20 
bombanešių, bet jie nušovė 
žemyn 51-ną nacių lėktuvą 
kovotoją.

žygyje dalyvavo apie 2,- 
000 specialiai išlavintų 
Amerikos lakūnų. Bombas 
jie mėtė skrisdami tik 500 
pėdų aukštyje ir žemiau. 
Naudodami tikriausius nau
juosius taikiklius, jie puikiai 
pataikė į žibalo įmones ir 
užkure milžiniškus gais
rus ir sprogimus.

Amerikiečiai laidė bom
bas iš taip žemai, kad jeigu 
jos būtų tuojau sprogusios, 
taf būtų galėjusios sužaloti 
bei sunaikinti pačius bom-> 
banešius. Jungtinių Valsti
jų lakūnai todėl mėtė, skir
tingas bombas, kurios ne 
tuojaus, bet tiktai po kiek 
laiko eksploduoja. Tokiu 
būdu bombanešiai gauna 
progos saugiai pasišalinti, 
pirm bombom sprogstant.

Apart žibalo ir tepamo
sios alyvos dirbyklų, ame
rikiečiai sunaikino ir daug 
gatūvo žibalo ir gazolino, 
laikomo sandėliuose.
Neoficialiai teigiama, kad 

Amerikos bombanešiai šiuo 
atveju sustabdė bei sunai
kino gal trečdalį iki puses 
žibalo ir gazolino patieki
mo vokiečių tankam, šar
vuotiems automobiliam ir 
lėktuvam.
Ketvirta Ataka prieš Ploes

ti žibalo Įmones
Tai buvo jau .antra ame

rikiečių ataka prieš Ploes
ti žibalo įrengimus. Pirmą 
kartą neskaitlinga grupė 
Jungtinių Valstijų bomba
nešių atakavo juos 11942 
m. birželio 12 d. O Sovietų 
lakūnai du kartu bombar
davo tas Rumunijos žibalo 
įmones 1941 m.

Paskutinis Ploesti bom
bardavimas "‘žymiai paliečia 
visą karo eigą,” sako gene
rolas Strahm, Devintosios 
Jungtinių Valstijų oro jė
gos galva.
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ir susitaikys su talkininkais.

Berne, Šveic., rugp. 2.— 
Pranešama, kad hitlerinin
kai sutelkė 18 divizijų savo 
armijos (apie 270,000 vyrų)

Naciai Subūrė 18 Divi 
ziju į Šiaur. Italiją
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Gal ir Vokiečiams Protas
Išsiblaivys

Nėra žinios, kiek tame yra tiesos, bet 
New Yorko spaudai iš Stockholmo pra
neša, jog buvę sąjūdžio ir masinių de
monstracijų ir pačiame Berlyne. Tos de
monstracijos įvykusios tą dieną, kai bu
vo paskelbtas Mussolinio nuvertimas. 
Pirmiausia pradėję Berlyne dirbą ita
lai, o paskui juos pasekę ir vokiečiai. 
Garsiai suskambėjus “Internacionalo” 
meliodija. Policija bijojusi pulti darbi
ninkus.

Tą pačią dieną gatvėse ir darbininkų 
rankose pasirodęs slaptas lapelis. Jame 
buvę sakoma:

“Vokiečiai! Ką padare italai, mes irgi 
galime padaryti. Jau užteko mums de
šimties metų melų, išdavystės, priespau
dos ir karo. Tiktai naciai vieni stovi 
skersai kelią į tą taiką, kurios mes visi 
trokštame, šalin Hitleris, Goėbbelsas ir 
Goeringas!”

Lapelis buvęs pasirašytas “Anti-na- 
čiško Bendro Fronto.”

Sidney Hillman ir Labor Party
New Yorko valstijos Darbo Partijos 

didžioji nelaimė yra tame, kad jos va
dovybė pakliuvo į rankas dešiniųjų, se- 
nagvardiečių menševikų. Susidarė ma
žytė klika — Dubinsky, Rose, Antonini, 
Counts, — kuri baigia nuganyti visą 
partiją į siaurą politinę sektą. Ta vado
vybė taip siaurai ir sektantiškai veikia, 
kad jau beveik visos darbo unijos iš
muštos iš Darbo Partijos. Amalgameitų 
Rūbsiuvių unija, kuri buvo viena iš Dar
bo Partijos suorganizuotojų, paskuti
niais pora metų veikliai partijos gyveni-' 
me visai nebedalyvavo.

Iš to susidaro Darbo Partijai labai 
rimtas pavojus. Tą pavojų mato Amal
gameitų prezidentas Sidney Hillman. Jis 
daro rimtą persergėjimą Darbo Parti
jos vadovybei ir reikalauja, kad Darbo 
Partija būtų sugrąžinta darbo unijoms! 
•Tegul Darbo Partija esti darbo unijų 
politinis įrankis. Tegul darbo unijos su
daro Darbo Partijos vadovybę, o ne po
litinių intrigantų grupelė.

Tai vaiky daržęlis Oakland, Calįfornijoje. Jųjų tęvąi, United Electric, Radio 
and Machine Workers unijos lokalo 1412 nariai, gali ramiai dirbti karo pramo
nėje, žinodami, kad ju vaikai ranęlasi gražioje pi leziūioje.

JJįllinąno pasiūlymas yrą gęras. Jį tu
rėtų paremti visi darbječiai, visos 
New Yorko vąlstijos darbo unijos.

Darbo,Partijos vadovybė tyli, nieko 
nesako apie Hillmano propoziciją. Jai, 
matyt, nepatinka reikalavimas Darbo 
Partiją sugrąžinti darbo unijoms.

Bet jeigu Darbo Partija nebus su
grąžinta darbo unijoms, jeigu joje pa
siliks dabartinė menševikiška klika vieš
patauti, tai jos ateitis labai abejotina. 
—Ji negalės sulošti nusveriamosios rolės 
šios valstijos politikoje.

Tos partijos kairysis sparnas, vado
vaujamas kongresmapo Marcantonio ir 
Connolly, pilnai pritaria Hillmano pasiū
lymui. Neužilgo įvyks “primaries”, ar
ba rinkimai partijos viršininkų. Rinki
muose dalyvauja visi piliečiai, kurie yrą 
užsiregistravę darbiečiąis. Jųjų pareiga 
žiūrėti, kad Rose Dubinskio grupė bū
tų gražiai atstatyta iš Darbo Partijos 
vadovybės.

Kriminalistai Neturės Kur 
Pasislėpti

Eina gandai, kad Mussolinis ią jo 
kriminalistų šaika jieško prieglaudos, 
kurioj nors nęutrališkoj šalyje. Bet 
prezidentas Rooseveltas persergėjo ne- 
utrališkas šalis, kad priėmimas fašisti
nių kriminalistų reikštų nedraugingą 
žygį prieš Jungtines Tautas. Persergė
jimas labai vietoje. Po pereito karo la
bai saugią užvėją kaizeris susirado Ho- 
landijoje. Praliejęs milijonų žmonių 
kraują, jis paskui palociuo'se gyveno. 
Jam nei plaukas nuo galvos nenukrito.

Šiandien Mussolinis ir jo šaika jieško 
prieglaudos. Rytoj to paties jieškos Hit
leris ir jojo klika. Bet Jungtinės Tautos 
yra pažadėjusios tuos kriminalistus iki 
vienam suimti ir nubausti. Šį sykį jie 
negalės išsisukti nuo atsakomybės už sa
vo darbus.

Anglijos valdžia taipgi išleido pana
šų persergėjimą neutrališkosioms šalims. 
Jos neturi suteikti prieglaudos šio karo 
ruošėjams. ’ ‘

Ne tik Mussolinis, Hitleris, Hirohito 
ir Tojo yra tais kriminalistais. Prieš tei
smą turės atsistoti ir už savo darbus 
pilnai užmokėti Suomijos, Vengrijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos valdonai. Jie 
turės būt sunaikinti.

Italijos Kareiviai ir Masių
Sąjūdis

Linksmiausia žinia atėjo iš Milano. 
Ten, matyt, darbo masių sąjūdis prieš' 
fašizmą ir karą yra toks didelis ir gilus, 
jog jis laimėjo kareivių simpatiją. Val
džios įsakymą- ginklais malšinti demon
stracijas armija ignoruoją. Atrodo, kad 
negelbsti nęi pakeitimas komandierių. 
Kai kareiviai atsisako šaudyti į savo 
brolius ir seseris gatvėse, karininkai pa
sidaro bejėgiais. Jie galingi tik tada, 
kada eiliniai kariai jų klauso.

Ką Pasakė Vice«Prezidentas
Henry Wallace

(Liepos 25 d:, Detroite vice-pręzi^en- 
tas Henry Wallace sakė kalbą, kurį UUY° 

’viena svarbiausiųjų jo kąlbų. Šipję sąyęj 
kalboje kalbėtojas lietė daugiausiai na
minius mūsų krašto reikalus. Mes čįą pa
duosime svarbiausias, vįęę-prezidento 
kalbos ištraukas.-—Laisvės Red.)

Prieš tris mėnesius, būdąmas Pietų 
Amerikoje, aš patyriau, kati net skur
džiausiai ten gyvenąs padiepįs darbinin
kas (peon) žiūri į prezidentą Roosevel- 
tą kaipo į simbolį savo brangiausių aspi
racijų būsimoje taikoje. Panašiai yrą 
Chinijoje ir okupuotoje Europoje. Inty
miai pažįstu pręzįdentą per 10 metų ir 
visuomet jis galutinoje išvadoje ąįato 
pirmoje vietoje žmogaus teises. tPas mus 
yra stiprios grupės, kurios naudojasi di
deliu prezidento, susįdėmejimu karinėmis 
pastangomis ir josios stengiasi sunaikin
ti viską, ką jis įvykino naminiame fron
te virš 10 metų bėgiu. Kąį kurie vadina 
šitas grupes “izęliaęininkąis,” kiti vadi
na jąsias “reakcininkais,” o, dar kiti, ma
tydami jas žengiant europiškomįs pėdo
mis, vadina,jąsias “Amerikos fašistais.”

Anksčiau ar vėliau šitų mažų, bet ga
lingų grupių, kurios stato, pinigą. į galią 
pirmiau žmonių, sąmokslą! neišvengia
mai bus iškelti prieš visuomenės akis. 
Mano tikslas šiandien, tačiau, pakalbėti 
apie rytojaus Ameriką.

Kai mes, kaipo pergąlėtojąi, padeda
me savo ginklus kovoje prieš žmonijos 
proto ir sielos pąvergimą, mes tuojau 
imamės ginklų didžiojoje kovoje prieš 
bądą, nedarbą ir pasaulinės rinkos su
varžymą.

Mes jieškome taikos, kuri būtų kas 
nors daugiau, kaip atodūsis tarp seno
sios tironijos mirties ir naujosios gimi
mo.

Mes nepasitenkinsime su taika, kuri 
mus vestų nuo fašistinių koncentracijos 
stovyklų įr masįnįų žmonių žudymų j 
tarptautinį gengstęriškų vąldžių raistą 
— valdžių, už kurių užnugariu stovėtų 
jėgos troškimu apiakę ir pinigų troški
mu pasiutę imperijąlistaį.

Badas neturi Teisių Bjliąus- neigi ver
giją turi Mągną Cąrtą.

Pasaulis norėjo, kad mes imtume ini
ciatyvą vadovauti sudaryme žmonių tai
kos po pirmojo pasaulinio karo, bet flięs 
nusispręndėme gyventi pąskyrium ir eiti 
savo keliu.

Badąs ir nedarbas apėmė fašizmo kri- 
minališkųjų plėšikų valdomus, kfąštųs. 
Jų vienintelis vaistas nesaugumui paša
linti buvo karas. Jų vienintelis, atsaky
mas į vargą ir nebuvimą progų žmonėms 
gyventi buvo pirmasis nacių p.psąky-. 
mas: “Plėšk savo kaimyną.”'

(Nurodęs, kad po pereito pasaulinio 
karo Amerika, buvo josios buvusių talki
ninkų prądėta vadinti “Uncle Shylo,cl?u,” 
Mr. Wallace nurodė, kad po šito, karo to- 
kių nesusitąrimų neturi būti. Ameriką 
privalo dąlyvąųti taikos sudaryme ir jo
sios palaikyme tarptautine plotme.)

Mes nęp,rivalome daryti pasirinkimo 
tąrp Hitlęrio pavergtojo, pasaulio ir at
gyvenusio savo dienas “normalumo” 
šventadienio. Defytis.taį, kurie kalba 
ąpie grįžimą,, į gė^sias senovės ąmeri- 
konizmo diedas, turi galvoje tojų laiką, 
kuriame buvo viską užtenkamai keliems 
ir trūkumai daugeliui, kai Wasbingtor 
nąs buvę pakelmė Sto,tįs į .Wall gatvės 
priemiesčius.

Neigi mūsų pasiripkįmąs galį būti tarp 
suamerikonizųotojo. fąši?iflQ, *r ątstęįgi- 
mo. prieškarinių trūkumų if nedąrbo. 
Perdaug jau milijonų mųsą žmonių išėjo 
iš tamsiųjų skiepų ir nedarbo, sąšlavy
nų, kad jie sutiktų grįžti į juos. ątgąl.

Mūsų pasirinkimas yra dęiflęjkra- 
ti.jos kiekvienam arbą keletui — tarp 
praplėtimo visuomeninių apsaugų įr eko
nominių progų visiems žmonęms — ąr-. 
bą sukaupimo mūsų gausiųjų ręsųysų Į 
rankas savanaudžių ir godišių.

Amerikos žmonės išstatė narsią ir aiš
kią sąžinę šitam visos žmopijos krizini.

Ir rytoj, kai taika ateis, tolerancijos 
mokymas bus taip pat jau svarbus, kaip 
svarbi televizijos gamyba. Sudarymas 
žmoniškos dijetos kiekvienąi šeimai • už
ims tiek pat . jau laiko planavimui, kaip 
pastatymui naujų automobilių, šaldytu
vų ir skalbiamųjų mašinų.

Išvien su Britanija, Rusijž., Chinija 
mūsų tauta taikos daryme ir palaikyme

pareikš savo didelių pastangų ir įtiki- 
nįrąų.

Bet daugelis mūsų patriotiškiausių ir 
toliausiai numatančių piliečių klausia: 
“Ęodėl- nęprądėti šitų keturių laisvių 
praktikuoti dabar sąvo kieme?”

Jie teisingi!
Pilnesnė demokratija visiems yra to- 

lyp nustūmirpąs karo. Mažesnė ji ąrbą 
dąlina demokrątįją gimdo nesantaiką ir 
klasinius konfliktus, kurie bando surasti 
išeitį kanuolėse ir skerdynėje.
Tik Pląti Depiokrątįją GąU Neprileisti 

Gimti Karams
Mes. negalime muštis, kad sutriuškinti 

nąęįų brutališkunią užsienyje ir tuo pa
čiu sykių ramiai žiūrėti į rasines riau
šes, nąmieji. Tie, kurie kursto rasinių su
sirėmimų ugnį tuo tikslu, kad pasida
rius politinio kapitalo čionai, namieje, 
žengią pirmuosius, žingsnius linkui na
cizmo.

Mes negalimą reikalauti progų lygy
bės žmonėms kitur visur ir nematyti ne
davimo teisės, balsuoti milijonams mūsų 
pačių žmonių. Kiekvienas. Jungtinių 
Valstijų pilietis, be skirtumo spalvos ar 
tikybos, ar jis gyvena ten, kur gimė, ar 
tapęs išgabentas. į karo pramonės ‘centrą 
bei į frontą, turi teisę balsuoti. Ir aš vi
liuosi, kad jis tatai daro.

Mes negalime siūlyti planų.ir talentų 
ątstątymuį bombų sugriautų miestų ki
tose šąlyse ir tuo pačiu sykiu trukdyti 
atstatymą mūsų pačių miestų. Lūšny- 
nąms nėrą vietos Amerikoje.

Mes negalime gelbėti gydyti žaizdas 
karo pąląužto pasaulio ir tuo pačiu sy
kiu nesaugoti mūsų pačių krašto žmonių 
sveikatos.

Męs negalime pakelti raštingumo kito
se tauto.se ir tuo pačiu sykiu nenaikinti 
tapjsuflio, kuris turi aprėpęs daugybę 
sričių mūsų pačių krašte. Demokratija 
gali pąsękflūngai veikti tik tuomet, kai 
visi žmones turės lygias progas pilniau- 
sįąį ąpšvįetai.

-Rąsąulįs yra kaimynystė. Mes jau ži- 
•:n'6ihę; kad badas Chinijoje paliečia mūsų 
paęįų sąugųmą; kad bedarbiai Indijoje 
turi artimus ryšius su bedarbiais čionai. 
Nacijonalės Fabrikantų Associjacijos 
(visi teų yra biznieriai) Pokariniams 
Klausimams Rišti Komitetas išmintin
gai paskelbė, jog padidėjimas gamybos 
kituose kraštuose nenužemins gyvenimo 
lygio Jungtinėse Valstijose. Tie faktų 
krąipyto.jai, kurie skelbia, būk jūsų vice- 
prezidęptąs. yra didelis svajotojas ir no
rįs pąstatyti ant Į).ųnojąus krantų T VA 
(milžiniška elektros stotis pietinėse vals
tijose, pastatyta ir valdoma Amerikos 
vyriausybės.—-Red.) ir kiekvieną rytą 
aprūpinti pięno kvcTtą kiekvieną hotten- 
tątą (Pietą Afrikoje tautelė, kurios na
riai mažesni už kitas juodveidžių taute
les ir silpnesni protavime.—JRed.), priva
lo pevskąUyti tąjį raportą. Negali jokis 
biznis klestėti, jei neklestės jojo kostu- 
mierįąį, klijentąi. Tai yra visiems- su- 
pvantapias dalykas. Jungtinės Valstijos 
po, kąro reikalaus daug klijentų.

Vidutinis amerįkietis gali nebūti eks
pertas visose mūsų ekoąomihio ir politi
nio gyvenimo srityse. Jis gali pilnai ne
suprasti mūsų pinigų ir rinkų sudėtin
gumo. Jis gali niekad pilnai nežinoti 
pasaulio prekyboj sudėtingumo, kąip jis 
yrą paliečiamas muitų ir kartelių. Jis 
gali daug nežinoti apie žemės ūkio pro
duktų kainų nustatymus ir subsidijas.

Bet kiekvienas amerikietis žino, kąs 
dąrosi, kai ateina infliaciją'— kai kai
noj greičiau kyla, negu algos, ir ji^ žino, 
jog didžiausias iš visų męląs yra tąs, būk 
pąsekmingesniam pinigų susikrovimui 
reikią pądaryti gyvenimo daiktų trūku
mą. Paprastas žmogus A^ierikojęt ir 
kiękvįenąs ąiu^įkietįą karys ųžiųryj 
nori ląisYO darbą ir bizųie ir Jis flęęi tu
rėti darbą. Jis nori, kad didieji kare fa
brikai bųtų pakeisti į fabrikus, ^gami- 
nanetus taikos laikams gaminius. Jis ži
no, kad jis ir kiti įsigijo naujo prityri
mo ir kad tas prityrimas būtų sunau
dotas. Vidutinis Amerikoje žmogus žino, 
kad flies galime pagaminti ir sunaudoti 
visus gafliįflius, Visus daiktus, kurie pa
kelia iflŪSlį gyvenimo lygį.. Jis nori ir 
jis privąlo turėti dąrbą, užtenkamai pa
valgyti ir apsirengti, žmonišką pastogę, 
savo nąflią ir aųtojĮųobilį, ir progą savo 
VąikUS išmoksliptį.

( 1 (Bus daugiau)

Jersey City, N. J.
Užsilikę ir Nepažymėti 

Dąlykai
Apie vidurį birželio mėne

sio Mačionių žentas su mote
te Kelsi suruošė savo tėvams 
20 metų vedybų gyvenimo po- 
kilį. Pokilis įvyko pačių Ma
čionių darže, kuriame dalyva
vo apie penkiasdešimts sve
čių. Svečių buvo iš Brookly- 
no ir vietinių. Susirinkę sve
čiai apdovanojo Mačionius 
gražiomis dovanomis, pasaky
ta grąžių kalbų ir linkėjimų. 
Mačioniai taria visiem atsi- 
lankiusiem ir už suteiktas do
vanas nuoširdų ačiū, ypatin
gai žentui ir dukterei Kelsi už 
jų triūsą, rūpestį, ir nuoširdu
mą.

Mačioniai esą vieni iš tų 
Jersey City, lietuvių biznierių, 
kurie tankiai paaukoja mūsų 
judėjimo reikalam. Mačioniai 
esą nuolatiniai Laisvės skai
tytojai ir niekuomet neatsisa
ko, kuomet pasiūlai nusipirkti 
bent kokiam parengimui tikie- 
tų. Mačioriienė esą nuolatinė 
parengimų lankytoja. Patsai 
Mačionis retai kur pasirodo iš 
priežasties sveikatos; tad nuo 
savęs linkiu Mačioniam dar 
daug laimės ir ilgų metų po
roje gyventi.

Nustebom
Vietos anglų laikraščiai vie- 

šąi paskelbė, kad Komunistų 
Partija uzgyrė mūsų miesto 
gasp.adorių Hague ir pasmer
kė New Jersey valstijos gu
bernatorių Edisoną. Mes, skai
tydami kapitalistų spaudoje 
tokį pranešimą, negalėjome 
suprasti, kame priežastis ir 
kodėl K. P. pasidarė Hague 
tokįs “geras”, o Edisonas blo
gas. Bet kuomet drg. Bimba 
pažymėjo priežastį “Laisvėje” 
krisluose, tai biskutį dalykas 
pasitaisė. Bet visgi, vienas 
draugas ketino parašyti apie 
tai plačiau, pažymint Hague 
ir • Edisono politinius darbus. 
Tariaus, Jersey City lietuviai 
žinod'Mti' Hague dalykus ne
sutinka su K. P. New Jersey 
valstijos sekr. nusistatymu ir 
tai gali būt tik jo vieno išsi
reiškimas, bet ne visos K. P. 
abelnai.

Iš Laisvės pikniko aprašy
mo Laisvėje vietinėse žiniose 
įsiskverbė klaida, pažymint 
pavardes. Tenai pažymėta, 
kad dalyvavo Paserpskienė, 
bet tokios moteries ir su to
kia pavarde mūsų mieste nė
ra. Teisybė, gyvena draugas 
Paserpskis, bet jisai esą vien
gungis, nevedęs ir kuomet to
kią pavardė pąskelbtą Lais
vėje, tai nežinanti dalyko 
klausia d. Paserp.skio, kur ji
sai gavo taip greit moterį, jis 
atsako: esu nevedęs ir baig
siu gyvenimą viengungis.

Liepos mėnesį įsirašė į LDS 
133 kuopą drg; Dąųgelienė, 
tai jau bus kelinta mūsų mies
te šeimyną, kuri visa priklau
so prie LDS 133 kuopos. Drg. 
Daugėlų sūnus buvo parvy
kęs iš kariuomenės atostogų 
keliom dienom pas tėvus ir 
moterį. Paviešėjęs išvyko at
gal eiti savo pareigas.

Praeityje vasarą mūsų mie
sto lietuviai vykdavo į Sum
mit, N. J.,. piknikauti, rinkti 
grybų ir t.t. Tačiau šią va
sarą esą nuo to. visko, ramu, 
nesant kuro negali vartoti ka
rų, šventadieniais visi sėdi na
mie ir grybąi girioje juokus 
daro, sensta, supūstą mekeno 
nepaiflitį. Negerai, bęt ką gi 
pądąvysi, turime taikytis prie 
aplinkybių.

. . K. Biurą5.
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MOTERIS PRIE LANGO

Priešais mano buto lan
gus stovėjo aukštas, nuby
rėjusiu tinku ir mažais rū
sio langeliais namas. Pro 
vieną jų kasdien matyda
vau 
veidą. Jos žilstelėję, ant 
kaklo išsisklaidę plaukai, 
kietai sučiauptos lūpos ir 
raukšlėmis išvagota kakta 
dažnai patraukdavo mano 
žvilgsnį. Atėjus vakarui, 
moteris nuo lango atsikel
davo ir, nuleidusi užuolai
dėles, 
Šviesa tame langelyje žibė
davo labai ilgai. Ji užges
davo dar negreitai po to, 
kai jau visa mūsų gatvė bū
davo pasinėrusi tamsoje. Ir 
kai aš rytą atsikeldavau, 
moterį jau matydavau sė
dinčią prie lango.

Į šią gatvę aš buvau atsi
kėlęs neseniai ir ši, tokio 
kankinančio liūdno veido 
moteris kėlė mano susido
mėjimą. Kartą eidamas gat
ve, aš tyčia pasukau į kitą 
šaligatvį norėdamas pažiū
rėti, ką ji dirba.

Ji mezgė.
Prie to paties namo buvo 

prikalta melsva iškaba su 
nupieštu batu ir užrašu: 
“Taisomi batai (Rūsyje)”.

Man rūpėjo taisyti batus 
— prikalti puspadžius. Ir 
aš, susivyniojęs juos į po
pierių, nunešiau.

Tamsoje nusileidęs laip
teliais įėjau į kambarį. Tai 
buvo tas pats kambarys, 
kuriame prie lango nuolat 
sėdėjo moteris. Nejaugi pa
taikiau ne čia? Bet kitų du
rų nebuvo.

Moteris pakėlė akis ir 
klausiamai pažvelgė į ma
ne.

— Atleiskit, ar čia tai
somi batai? — paklausiau.

Ji pakilo, paėmė mano 
batus, nunešė už mažos 
pertvarėlės ir grįžusi atgal, 
nežiūrėdama į mane 
kė:

— Dabar jo nėra... 
žiavęs.... Po poros 
grįš....

Aš vėl pakilau laiptais, ir 
praeidamas pro šalį pama
čiau tą patį, pavytusiai 
senstelėjusį/ bet lyg truputį 
pragiedrėjusį veidą. Ji vėl 
mezgė.

Po keleto dienų aš vėl už
ėjau. Moteris neramiai su
judo ir pasakė:

— Jo dar nėra... Bus po 
poros dienų,— ir nuleidusi 
akis į mezginį, laukė, ką aš 
pasakysiu.

Kartą, kai aš rengiausi į 
miestą, į mano kambarėlį 
buvo užėjusi buto šeiminin
kė.

— Kodėl jūs vaikščiojate 
su vasariniais ‘batukais, — 
pasiįdomavo ji. — Juk da
bar taip šlapia... Ir šiandien 
lietus lyja.

Tada aš jai papasakojau 
visą reikalą. Ji nusišypsojo.

— Atsiimkite atgal... Ne
bepataisys.

— Kodėl nebepataisys?
— Jį prieš du mėnesius 

vokiečiai sušaudė. Išsivedė 
ir sušaudė.

Tada aš vėl nuėjūu į tą 
rūsio kambarėlį, sustojau 
ties durimis ir nežinojau 
nuo ko pradėti.

Moteris neramiai pašoko 
nuo lango ir beveik šaukda
ma man pranešė:

— Jis dar negrįžo... 
poros dienų.... Aš labai 
siprašau!—Bet jos akys

susirupinusį moters

MINIATIŪRA
kė: “Ko tu čia valkiojies!”

— Atleiskit, gal tuomet 
aš galėčiau batus atsiimti?

— Kodėl ne, prašau.... 
Jeigu jums reikia skubiai, 
— lyg su palengvėjimu, 
prislopinusi balsą atsakė. 
Ir nežiūrėdama į mane, 
davė batus.

Aš vis delsiau išeiti, 
trynė rankas ir nerami
landėlę stovėjo prieš mane. 
Paskui nusisuko ir skubiai 
nuėjo prie savo darbo. 
Jausdami mano žvilgsnį, jos 
pečiai neramiai drebėjo. 
Žinojau, kad galiu įžeisti, 
bet man visa tai buvo kei
sta ir nesuprantama, todėl 
paklausiau:

— Kam jūs tai darote? 
Juk jį sušaudė.

pa-

va-

įžiebdavo šviesą.

Lyg elektros srovės pa
gauta, ji krūptelėjo ir atsi
suko pilnu neapykantos vei
du, tartum norėdama kaž
ką piktai man pasakyti, bet 
nesutikusi mano veide nei 
pašaipos, nei pykčio, ji be
jėgiškai nuleido rankas ir 
tyliai pratarė:

. — Aš nenoriu žinoti, kad 
jį sušaudė... Netikiu.... Man 
būtų per daug sunku...

Ji nutilo ir susimąsčiusi 
pridūrė:

— Kai atneša kas taisyti 
batus, man lengviau. Aš vis 
laukiu ir tikiu, kad grįš...

Kambaryje buvo labai 
tylu. Ji stovėjo įsmeigusi į 
tolumą akis, nieko nematy
dama. Aš tyliai ties duri
mis pastačiau batus ir dar 
tyliau išėjau. Ir kai eida
mas gatve žvilgterėjau į rū
sio langą — pirmą kartą jos 
ten nebuvo. Ji verkė.

VI. Mozūriūnas

DARBĄ PABAIGUS

LAIŠKAI
Gerbiami Tamstos:

Taigi aš jums prisiunčiu 
šio bei to dėl tų lietuvių, 
gyvenančių Rusijoj, dėl ku
rių yra renkamos aukos — 
pundeliai, dėl raudonarmie
čių ir vaikučių, ir t.t.

Taigi, jau bus prabėgęs 
ilgokas čėsas, kaip aš bu
vau pasikėsinęs tą padary
ti, ale susidarius pas mu
mis visokiausių gyvenimo 
reikalų devynioms galy
bėms, tai taip tasai dalykas 
ir buvo apleistas. Beje, 
daug dalykų pasiuntėm į 
Chicagą, dėl RWR.

O kitas dalykas, dar man 
reikalinga ir daugiau infor
macijų, kas link tų aukų— 
pundelių. Malonėsite duoti 
mums atsakymą į sekančius 
klausimus:

Ar galima aukauti į tuos 
pundelius vartotus, 
sekančius dalykus:

1. Fontanines rašomas 
plunksnas.

2. Tiesias — barberskas 
britvas — skustuvus barz
doms skustis.

3. Vaikučiams nertines 
kepuraites.

4. Muzikališkus
mentus: smuikas, klernetus, 
ir t.t.

5. Ant kaklo dedamus vil
nonius arba šilkinius šali
kus?

Suminėtųjų dalykų - da
lykėlių pas mumis irgi ran
dasi, ale nepasiklausęs ne- 
siunčiau per tai, kad buvo 
nugirsta, būk jūs vartotų 
dalykų nepageidaujat.

Malonėsite, duoti atsaky
mus.

Su

tikslinga, 
išlaidų ir

senus,

Kadyrijos Vaikų Namuose
Trečias Puslapis

t .
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Nors suvėluotai, bet dar
bą pavyko užbaigti, t. y. 
amerikiečių lietuvių Miner- 
svillės sveikinimais lietuvių 
tautos didvyriams užpildy
ti blanką iki paskutinei ei
lutei.

Tiesa, gavęs blanką, aš 
maniau, kad labai greitai 
ją pripildysiu ir greitai grą
žinsiu komitetui su geru 
pundu aukų. Bet taip nepa
vyko dėl neparankumo, 
man gyvenant nuošaliai 
nuo apgyventų vietų lietu
viais. Maniau siųsti blanką 
nepilnai pripildytą prieš 
22 dieną birželio su tiek au
kų, kiek tam laike turėjau 
surinkęs ant blankos. Bet 
kada pamačiau Laisvėj Pun
delių Komiteto paaiškini
mą, kad nesiskubint grą
žinti nepripildytas blankas, 
stengtis pripildyti, tą aš ir 
pildžiau nors lėtai. O į pa
baigą gerokai man pagel
bėjo su mašina senelis J. 
Kupčinskas pasiekti toli
mesnes apylinkes ir pripil
dyt blanką, už ką aš jam 
nuo savęs tariu širdingai 
ačiū varde visuomenės...

Aukų pavyko surinkti 
$33.25. Aukavusių vardus 
paduodu žemiau nukopija
vęs nuo blankos dėl aišku
mo, sulyg Komiteto reika
lavimo.

Geo. Kupčinskas, O. Mer- 
čaitienė ir ALDLD. 14 kuo
pa, Minersvillės, po $5.00. 
K. Senkus $2.00; A. K. Kli-

J. Kupčinskui, kuris daug 
man gelbėjo tame darbe!

Bet štai ko negaliu pra
leisti neprisiminęs, kad te
ko susitikti ir tokių, ku
riems prisiminus apie au
kas, pasveikinimus lietu
viams raudonarmiečiams, 
gauni tokį atsakymą:

“Aš čia gyvenu, čia 
man gerai, aš gyvenau ir 
augau Lietuvoj, žinau, kas 
ten yra — krokodiliai, ne 
žmonės! Jie nuo manęs ne
gaus nė cento....”

Tai kaip apie tokius ga
lima prisiminti? Juk jie ir 
dabar didžiumoj' daro gerą 
pragyvenimą iš lietuvių 
amerikiečių, o jų broliai ar 
giminės gal kovoja herojiš
kai rytų fronte uždaisvą de
mokratiją, visos žmonijos. 
Jų tėvai ir giminės gal iš
žudyti hitlerinių pasiutėlių 
senojoj tėvynėj. Jie tuos 
kovotojus vadina krokodL 
liais! Gaila, kad tokius išsi
gimėlius motina pagimdė ir 
savo krūtimis auklėjo....

J. Ramanauskas. 
Minersville, Pa.

Ką Tu Frontui Padarei?

John

manauskas, Marė Rama
nauskienė, V. Ramanaus
kas, Anna Swirsky, Katrė 
Kupčinskienė, B. Sausana- 
vičius, Alex Čeponis, Gede- 
minas, V. Ramanauskas, 
Anna Shemberienė,
Tuson, ir V. Tuson. Visi 
minersvilliečiai.

Iš aplinkinių gauta: iŠ 
Mar Lyn, Antanas ’ Bani- 
šauskas, $1.00; iš Llewellyn, 
J. Barkauskas, M; Paukš- 
taitis ir Ona Paūkštaitienė 
po ,$1.00.

Užbaigęs savo darbą esu 
pilnai patenkintas, kad 
man pavyko surinkti pas 
geros valios lietuvius tiek 
aukų pasveikinimui mūsų 
senosios tėvynės Lietuvos 
herojus, kovojančius už 
tarptautinės demokratijos 
apgynimą nuo nacinio - fa
šistinio barbarizmo. Ačiū 
visiems aukavusiems, taip 
pat ačiū ir tiems draugams, 
kaip tai, broliui ir seneliui

Ką rytoj tu atsakysi, 
Kai paklaus tavęs kariai: 
—Ką tu, jaunas pionieriau, 
Kovai—frontui padarei?
—Ar elgeisi tu drausmin

gai?
Buvai mokiniu geru?
Ar žinai, kokie tai ginklai— 
Ar gali jau būt kariu?
— Ar žinai ką apie miną? 
Kaip kovoja granata?
Ar žinai, kad gint tėvynę 
Pareiga mūsų šventa.
— Ar mokeisi rišti bintą? 
Sanitaras ar esi?
Bombos degamos kai krinta 
Ar mokėtum užgesinti?
—- Ar ėjai į darbo talką 
Šeimoms mūs šaunių 

karių?
Kiek priskaldei žiemai 

malkų ?
Kiėk tu nukirtai rugių?
Kai paklaus šaunus karys 

mus:
— Ką tu fronte padarei?
Mes tvirtai jam atsakysim: 
Viską darėme, kas reik.

Jonukas čigonukas

Talkininkų lėktuvai sek
madienį bombardavo Reg
gio Calabria, pietinėje 
lijoje . ' .

Ita

instru-
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pagarba,
Joe Pakutinsky, 

Urbana, Ill.

Atsakymas
Jau daug kartų 

aiškinę, kad kol kas neren
kame ir nesiunčiame lietu
viams senųjų drabužių. Se
nų drabužių sutaisymas, iš
valymas ir persiuntimas su
sidursi su tam tikrais keb
lumais. Su naujais kas ki
ta: jokių keblumų nėra.

Senas drapanas renka, 
taiso ir siunčia Sovietų 
žmonėms abelnai Russian 
War Relief organizacija. 
Todėl ten reikia jas ir au
koti. . '

Kas kita su muzikališkais 
instrumentais, britvomis ar
ba fontaninėmis plunksno
mis: jeigu dar visai geri, 
nesugadinti, juos galima 
gražiai apvalyti ir dėti į 
pundelius. Tačiau ir šiame 
atsitikime reikia parinkti, 
nesiųsti bile kokį daiktą su
čiupus.

Pundelių Vajaus
Komitetas

esame

Broliška Parama 
Išlaisvintiems Rajonams.

Stalinabadas. Tadžikista
no darbo žmonės teikia 
brolišką paramą gyvento
jams tų rajonų, kurie da
bar išlaisvinti nuo hitleri
nių okupantų. Per kelias 
dienas respublikoje jiems 
buvo surinkta 7,146 pūdai 
įvairių sėklų, 2,100 pūdų 
mėsos ir t.t. Į Šiaurinį Kau
kazą šiomis dienomis buvo 
išsiųsta automobilių ir trak-’ 
torių partija, o taip pat di
delis darbinių arklių skai
čius. Į Rostovo sritį atsta
tymo darbams dirbti išvyko 
inžinierių ir mechanikų 
grupė. Teikiama parama 
diena iš dienos auga.

Rajoniniam Debiosų mie
stelyje gyvena gražus Lie
tuvos vaikų būrelis. Čia iki 
11943 metų veikė dveji vai
kų namai ir lietuviškos kla
sės prie nepilnos vidurinės 
mokyklos.

Kadangi dvejus atskirus 
vaikų namus laikyti vienoje 
vietoje nebuvo 
reikėjo daugiau
aptarnaujančio personalo, 
todėl nuo 1943 
mėn. abeji vaikų namai bu
vo sujungti į vienus ir, be 
to, įsteigta lietuviška ne
pilna vidurinė mokykla. Iki 
šių mokslo metų pabaigos 
mokykloje veiks II, III, V, 
VI ir VII lietuviškos kla
sės, o nuo ateinančių moks
lo metų namus numatoma 
dar praplėsti. Sujungtų vai
kų namų ir mokyklos di
rektorium paskirtas prof. 
Kriščiūnas.

Nbrs centriniai bei vietos 
valdžios organai ir Lietu
vos TSR vyriausybė kreipia 
daug dėmesio į tuos vaikų 
namus, bet dėl karo sąly
gų neišvengiama ir sunku
mų. Jaučiamas ir prityru
sių auklėtojų bei adminis
tratorių trūkumas.

Sujungtų vaikų namų va
dovybei ir personalui teks 
padėti dar nemaža pastan
gų, kad šie vaikų namai ir 
mokykla pasidarytų tikrai 
pavyzdinga tarybine auklė
jimo įstaiga. Reikia atsi
minti, kad čia ruošiami ka
drai atvaduotai Tarybų Lie
tuvai, kur bus reikalingi iš
simokslinę, k u 11 ū r i ngi, 
drausmingi, komu nizmo 
mokslu ir dvasia persiėmę 
tarybiniai žmonės. Vaikų 
namų ir mokyklos uždavi
nys taip paruošti auklėti
nius, kad jie galėtų būti pa
vyzdžiu atvaduotos Lietu
vos jaunimui.

Negalima dar pasakyti, 
kad jau padaryta visa, kas 
turėjo būti daroma šiam 
tikslui pasiekti. Auklėtinių, 
o kartais ir pagalbinio per
sonalo tarpe pastebėta ir 
nekultūringumo reiškinių: 
šiurkštaus elgesio, nesiskai
tymo su savo žodžiais ir t.t. 
Nepakankamas dar ir lietu
vių kalbos mokymas.

Paskutiniu metu padary
ti kai kurie pakeitimai mo
komojo ir auklėjamojo per
sonalo tarpe. Ateityje dar 
teks mokyklos kadrus pa
stiprinti.

Baigdamas turiu pasakyt, 
kad nepaisant pastebėtų 
trūkumų, auklėtojai ir mo
kytojai rodo daug pasišven
timo ir nesigaili darbo auk
lėtinių naudai. Vaikai rodo 
didelio aktyvumo ir noro 
lavintis. Jų pasirodymai 
scenoje pagirtini. Pašalinus 
kai kuriuos trūkumus, pa
didinus drausmę, pakėlus 
kultūringumą, sustiprinus 
politinį ir bendrąjį moky
mą, visiškai galima tikėtis 
iš auklėtinių gerų tarybinių 
darbininkų.

J. Laurinaitis

m. sausio

Hamburgo Sunaikinimas

Atkeleiviai iš Vokietijos 
į Švediją sako, jog Ham
burge tik 50 namų tebesto
vi. Visi kiti esą sunaikinti 
talkininkų oro bombomis.

Be kitko, sunaikintas il
gas tunelis po * Elbė upe, 
jungęs Blohm - Voss laiva- 
statyklas su pačiu Ham
burgu, sudaužyta didžiausia 
geležinkelių stotis mieste, 
sutriuškinti prieplaukų į- 
rengimai ir net statomieji 
submarinai.

K

Dalis Lietuvos vaikų su
tiko naujuosius metus Vi
durinėj Azijoj, tolimoje, bet 
broliškoje, saulėtoje Uzbe
kijos Tarybinėje Respubli
koje, Kadyrijos lietuviškuo
se vaikų namuose (st. Ka- 
ganoviči, Taškentskaja obl. 
Ordžonikidzevski r-n, s. s. 
Durmen, Litovski dėt dom).

Daugumas jų — kaunie
čių darbininkų vaikai.

Vakarų Ukrainoje yra 
graži Zaleščikų vasarvietė. 
Vienoje šios vasarvietės 
vaikų sanatorijoje gyveno 
ir Tarybų Lietuvos vaiku
čiai, kuriuos Tarybų Lietu
vos valdžia prieš pat karą 
pasiuntė čion ilsėtis, svei
katą taisyti. Jų poilsį —pir
mą darbininkų vaikų lai
mingą poilsį, sutrukdė vo
kiškieji plėšikai.

Iš Ukrainos vaikai buvo 
evakuoti Vidurinėn Azijon. 
Juos iš karto apgyvendino 
vienuose Taškento srities 
vaikų namuose (Begovate). 
Kada Uzbekijos TSR vy
riausybė Kady rijo j įsteigė 
lietuviškuosius vaikų na
mus, į juos pirmaisiais ir 
pateko ši Zaleščikų vaikų 
grupė.

Kuklioje vaikų namų sa
lėje kukliai, bet skoningai 
papuošta 
sunkiai 
storas naujų metų senis. 
Aplink tautiškais drabu
žėliais pasipuošę vaikai — 
programos dalyviai.

LTSR LKT įgaliotinis 
drg. B. Fridmanas — lat- 
vys šiltais, širdingais žo
džiais pasveikina vaikučius, 
linkėdamas sėkmės moksle 
ir darbe, greito pasimatymo 
laisvoj Tarybų - Lietuvoje. 
Išreikšdami savo karštą 
padėką partijai ir vyriau
sybei už ypatingą rūpestį ir 
globą, vaikai į t ei k i a 
įgaliotiniui gražią dovanė
lę — auklėtinės Laimos Jal- 
kūnaitės skoningai išsiuvi
nėtą darbelį.

Vaikų tarpe esama nema
ža tikrai gabių. Stasei Gie
draitytei—12 m. Tai Kau
no geležinkeliečio duktė. Ji 
ne vien gera auklėtinė, ge
ra mokinė, bet ir gera šokė
ja. “Jūreivio šokį” ji pašo
ko kaip tikras berniukas. 
“Mes atkeršysim už sakalo 
mirtį” — deklamuoja Salo
mėjos Nėries eilėraštį Vik
toras Janulevičius, Kauno 
gyventojo sūnus. Savo ga
bumais išsiskiria gyvas, 
miklus 12 metų Bernštei- 
nas, Kauno batų fabriko 
darbininko sūnus.

Karštais, entuziastingais 
plojimais vaikai priima 
laišką lietuviškųjų dalinių 
kovotojams, kurį vaikų var-

eglutė, į kurią 
atsirėmęs stovi

du perskaito Simukas Na- 
vickis:

“Brangūs kovotojai. Mes 
sveikiname, jus 1943 m. pro
ga ir prašome: muškite vo
kiečius, kurie žudo žmones 
ir vaikus, veža mūsų darbi
ninkus į Vokietiją, kanki
na mūsų brolius ir seseris 
konclageriuose. Muškite 
vokiškus žudikus, išvykite 
juos iš mūsų žemės, kad ■ 
mes greičiau galėtume grįž
ti į Tarybų Lietuvą pas sa
vo tėvus.”

Šokėjų grupė šoka ir dai
nuoja “Sėjau rūtą, sėjau 
mėtą”, visi vaikai, kartu su 
svečiais, žengia linksmą 
maršą — ir štai, pačiame 
šventės įkarštyje su dideliu 
triukšmu, milžinišku krep
šiu ant galvos nešinas, sa- 
lėn įsiveržia “laiškanešys”. 
Jis kaip tik šiuo momentu 
atvyko iš Taškento, su įga
liotinio ir namų vadovybės 
dovanomis. Du vyresnieji 
vaikai priėmimo knygoj pa
sirašo laiško ir dovanų ga
vimą, — o dabar gauna 
saldumynų, knygutes, gi 
pionierių klubas — gražų 
orkestrėlį.

Lietuviškieji vaikų na
mai jau spėjo gražiai pasi
rodyti. Šiems vaikams fa
šistai atėmė visa brangiau
sia — tėvus, artimuosius, 
mokyklą. Uzbekijos broliš
koji respublika — naujoji 
jų tėvynė.

O. Kapras

NACIŲ OHCIERIUS 
SAKO: KR1ZIS VO

KIEČIU ARMIJOJ
Maskva. — Sovietų pusėn 

perbėgo vyresnysis vokiečių 
leitenantas Helmuth M. 
iš jų pėstininkų 216-tos di
vizijos, ir štai ką jis pra
nešė:

“Neseniai Berlyne aš da
lyvavau oficierių susirinki
me, kur kalbėjo Goeringas 
(aukščiausias po Hitlerio 
nacių vadas). Prisiminęs a- 
pie vokiečių kariuomenės 
nepasisekimus rytiniame 
fronte, Goeringas pripaži
no, kad Vokietija kenčia 
krizį ir kad turime būti pa
siruošę išgirst visokių ne
smagių staigmenų.

“Goeringas sakė, jog 
daugelis senųjų generolų 
pasirodė bankrutais, nega
biais vadovauti karo veiks
mams dabartinėje padėtyje. 
Jis leido suprast, kad bus 
griežtai apvalytas aukštųjų 
oficierių štabas ir pavaryti 
kai kurie generolai.”
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PIKN I KAS
Dienraščio Laisves Naudai

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August

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

GRANVILLE PARK, ROSLINDALE, MASS.
širdingai kviečiame visus Bostono apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.



Kėl.Irtas Poslapis
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ZMONESE MAKSIM GORKI Chicagos Žinios
(Tąsa)

— Važiuojame. į Kunaviną! Aš ten 
pasiliksiu ligi vakaro, o tu namie pasa
kysi, kad aš su rangovais užtrukau....

Palikęs jį vienoj užmiesčio gatvėj, taip
gi apsemtoj, aš grįžtu pro Mugę į Iešmą, 
ptisirišu laivę ir, sėdėdamas joje, žiūriu 
į dviejų upių santaką, į miestą, garlai
vius, dangų. Dangus, lyg pasipūtęs di
džiulės paukštės sparnas, pilnas baltų 
debesų. Mėlynose gelmėse tarp debesų 
pasirodo auksinė saulė ir vienu žvilgs
niu viską pakeičia žemėje. Viskas , ap
linkui juda gyvai ir linksmai, greita upės 
srovė lengvai neša daugybę sielių; ant 
sielių tvirtai stovi barzdoti vyrai, iriasi 
ilgais irklais ir balsiai rėkauja. Mažu
tis garlaivis tempia prieš vandenį tuščią 
valtį, upė neša, blaško jį, jis kraipo snu
kį, kaip lydys, ir pūškuoją, spirdamasis 
ratais į vandenį, greit priešais jį bėgan
tį. Valtyje, nuleidę kojas, sėdi petys pe
tin keturi vyrai — vienas raudonais 
marškiniais — ir dainuoja dainą; žodžių 
nesigirdi, bet aš pažįstu ją.

Man atrodo, kad čia, gyvoje upėje, aš 
.viską pažįstu, man viskas artima, ir vis
ką aš galiu suprasti. O miestas, užlietas 
užpakaly manęs, — blogas sapnas, šei
mininko išmislas, taip pat nelabai tesu
prantamas, kaip ir jis pats.

Visko prisižiūrėjęs, aš grįžtu namo, 
jausdamasis suaugusiu žmogumi, suge
bančiu dirbti bile kokį darbą. Pakeliui aš 
žiūriu nuo Kremliaus kalno į Volgą,—iš 
tolo, nuo kalno, žemė atrodo didžiulė ir 
žada duoti viską, ko tiktai panorėsi.

Namie aš turiu knygų; tame bute, kur 
gyveno Karalienė Margo, dabar gyvena 
didelė šeimyna: penkios panelės, viena 
už kitą gražesnė, ir du gimnazistai — 
šitie žmonės duoda man knygų. Aš go
džiai skaitau Turgenevą ir stebiuos, kaip 
pas jį viskas suprantama, paprasta ir 
rudeniškai skaidru, kaip švarūs jo žmo
nės, ir kaip gražu viskas, apie ką jis ro
miai pasakoja.

Skaitau Pomialovskio “Bursą” ir taip
gi stebiuosi: kaip keistai viskas panašu 
į paveikslų dirbtuvės gyvenimą; man taip 
gerai pažįstamas ilgesys ir nusiminimas, 
pereinąs į žiaurų savivaliavimą.

Gera būdavo skaityti rusiškas knygas, 
jose visuomet jausdavau kažką pažįsta
mą ir liūdną, lyg tarpu puslapių būt pa
slėptas gavėniškas varpų gaudimas,— 
kai tiktai atverti knygą, jie tuojau pra
deda tyliai gausti.

“Negyvėlės dūšios” man nepatiko; 
“Užrašai iš negyvųjų namų” — taipgi; 
“Negyvėlės dūšios”, “Negyvieji namai”, 
“Mirtis”, “Trys mirtys” — šis knygų 
vardų vienodumas kreipė į save mano dė- ‘ 
mesį, sukeldamas manyje neapykantą to
kioms knygoms. “Laiko ženklas,” “Žing
snis po žingsnio”, “Kas daryti”, “Smuri- 
no bažnytkaimio kronika” — taipgi ne
patiko, kaip ir visos tos rūšies knygos.

Bet man labai patikdavo Dikensas ir 
Valter Skotas; šių autorių raštus aš 
skaitydavau su didžiausiu pasigėrėjimu, 
po du, tris kartus tą pačią knygą. V. 
Skoto knygos būdavo panašios į šven
tadieniškas pamaldas turtingoj cerkvėj,
— kiek per ilga ir nuobodoka, bet užtat 
visuomet iškilminga; prieš Dikensą aš ir 
dabar su pagarba lenkiu galvą,— šis ra
šytojas nuostabiai išmokęs žmonių mei
lės meno.

Vakarais namo priebutyje susirinkda
vo skaitlinga draugija: broliai K., jų se
serys; riestanosis gimnazistas Siemaš
ka; kai kada ateidavo panelė Pticynaitė, 
kažkokio aukšto valdininko duktė. Kal
bėdavo jie apie knygas, apie eilėraščius,
— tai būdavo artima, suprantama ir 
man; aš skaitydavau daugiau už juos 
visus. Bet dažniau jie pasakodavo vienas 
kitam apie‘gimnaziją, nusiskųsdavo mo
kytojais; klausydamas šių pasakojimų, 
aš jausdavaus esąs laisvesnis už drau
gus, labai stebėdavaus jų per didele kant
rybe, bet vis dėlto pavydėdavau jiems — 
jie mokosi!

Mano draugai buvo vyresni už mane, 
bet man matėsi, kad aš suaugesnis, dau
giau už juos patyręs; dėlei to būdavo 
kiek nesmagu — norėdavau būti arti
mesnis jiems. Aš pareidavau namo vė
lai vakare, dulkėtas įr purvinas, paty
ręs daugybę įspūdžių, visiškai ne tokių, 
kaip jų įspūdžiai — labai jau vienodi. 
Jie daug kalbėdavo apie paneles, įsimy
lėdavo tai vieną, tai kitą, mėgindavo ra-

syti eilėraščius; dažnai jie šaukdavosi 
mano pagalbos, aš su noru imdavaus to 
darbo, lengvai pritaikydavau rimus, bet 
kažkodėl mano eilėraščiai visuomet išei
davo jumoristiški, o panelę fticynaitę, 
kuriai dažniausia būdavo skiriaihi eilė
raščiai, aš būtinai prilygindavau daržo
vėms — svogūnėliui.

Siemaška man sakydavo:
— Kokie gi čia eilėraščiai ? Čia — ba

tam vinys.
Nenorėdmas nuo jų atsilikti, aš taipgi 

įsimylėjau panelę Pticynaitę. Nebeatsi
menu, kuo ta meilė pasireikšdavo, bet 
pasibaigė blogai: pažaliavusiame žvaigž
džių kūdros vandeny plaukiojo lenta, ir* 
aš pasisiūliau panelei—pavažinėsiąs ją 
ant tos lentos. Ji sutiko, aš prisitraukiau 
lentą prie krašto, ir atsistojau ant jos, 
mane vieną ji gerai kėlė. Bet kai puikiai 
pasirėdžiusį panelė, visa kaspinuota, gra- 
cioziškai atsistojo ant kito galo lentos, 
o aš išdidžiai nusistūmiau nuo kranto, 
prakeiktas lentgalys susiūbavo po kojo
mis, ir panelė pasinėrė kūdroj. Aš rite
riškai puoliau prie jo, greit ištraukiau 
ją ant kranto,—išgąstis ir žali kūdros 
maurai subiauriojo mano damos gražu
mą!

Grąsindama man šlapiu kumšteliu, 
ji šaukė:

— Tu tyčia panardei mane!
Ir, nepatikėjusi mano pasiteisinimų 

nuoširdumu, nuo to laiko ji labai prie
šingai nusistatė.

Apskritai, mano gyvenimas buvo neį
domus; senoji šeimininkė nekęsdavo ma
nęs, kaip ir seniau; jaunoji žiūrėdavo į 
mane įtariamai; Viktorėlis, dar rudes- 
nis, kaip seniau, vis prunkšdavo, nuolat 
jausdamasis nuskriaustas.

Braižybos darbų šeimininkas turėda
vo daug; neapsidirbdamas dviese, su 
broliu, jis pasikvietė padėjėju mano pa
tėvį.

Kartą aš parėjau iš Mugės anksti, 
penktą valandą, ir, įėjęs į valgomąjį, 
pamačiau prie arbatinio stalo, šalia šei
mininko, užmirštą žmogų. Jis ištiėše 
man ranką.

— Sveiki... 
f

Aš apdujau, taip netikėtai' sutikęs, 
tuoj kaip gaisras sušvito praeitis ir nu
degino širdį.

— Net nusigando, — suriko šeiminin
kas.

Patėvis buvo labai sudžiūvęs ir žiūrė
jo į mane šypsodamasis; jo akys buvo 
dar labiau padidėjusios, visas jis buvo 
suglamžytas, prislėgtas. Aš įkišau ran
ką į jo laibus, karštus pirštus.

— Štai ir vėl susitikome, — tarė jis, 
kosėdamas.

Aš atsitraukiau, nusilpęs, lyg primuš
tas. •

Tarp* mūsų nusistovėjo kažkokie at
sargūs ir neaiškūs santykiai — jis va
dindavo mane tėvo vardu, kalbėdavo su 
manim, kaip su lygiu.

— Kai eisite krautuvėn, prašom nu
pirkti man ketvirtą dalį svaro Lafermo 
tabokos, šimtą Viktorsono gilzų ir virtos 
dešros svarą...

Pinigai, kuriuos jis man duodavo, vi
suomet būdavo nemaloniai įšilę nuo jo. 
karštos rankos. Buvo aišku, kad jis — 
džiovininkas ir nebe šios žemės gyvento
jas. Jis ir pats tai žinojo ir kalbėdavo 
ramiu, storu balsu, sukdamas smailą 
juodą barzdelę:

— Mano liga beveik nebeišgydomą. 
Valgant daug mėsos, galima pasitaisyti. 
Aš gal dar ir pasitaisysiu.

Valgydavo jis labai, daug, valgydavo 
ir rūkydavo papierosus; nerūkydavo jis 
tik tuomet, kai valgydavo. Aš kasdien 
pirkdavau jam dešrų, kumpio, sardinų, 
bet bobutės sesuo neabejodątną ii* kažko
dėl su kerštingu jausmu sakydavo:

— Mirties užkandomis neprivalgydin
si, jos neapgausi;'ne!

Šeimininkai labai keistai ąpseidaVo su 
patėviu, jie prisispyrę siūlydavo jam pa
mėginti tą ar kitą vaistą, o ūž akių iš
juokdavo jį.

— Bajoras! Trupinius, sako, reikią 
dažniau šluostyti nuo stdtlų, nuo trupi
nių, girdi, vinsą musės, —- pasakodavo 
jaunoji šeimininkė, o senutė jai pritar
davo :

— Kaip gi, bajoras! švarkelis visas 
sudilęs, blizga, o jis vis dar šepečiu jį 
brūžuoja. Kad jam — nė dulkelės!

(Bus daugiau)

300 Delegatų Dalyvavo Poli
tinio Veikimo Konferencijoj
Įvykusioj politinio veikimo 

konferencijoj dalyvavo -300 
delegatų nuo darbo unijų. Jie 
atstovavo apie 2,000,000 uni- 
jistų iš Vidurvakarinių valsti
ją ;

Sidney Hillman, CIO unijų 
Politinio Veikimo Komiteto 
nacionalis pirmininkas dviejų 
diedų konfėrencijOs eigoj pa
žymėjo, kad unijos nesiima 
organizuoti trečią partiją, 
Unijų. Politinio Vėikimb Ko
miteto tikslas sudaryti nepar- 
tijinę veiklą, kad būtų išrink
ta į valdžios vietas žmonės, ku
rie palaiko Roosevelto pažan
gią politiku.

Toliau plačiai besikuriančio 
veikimo vadas nurodė, kad 
dėka unijų energiškom pa
stangom naujoji dalyba lai
mėjo 1936 metais. Gi atei
nančiais metais pažangiečių 
laimėjimas yra dar svarbesnis 
dalykas.

Konferencija įvyko Hotel 
Sherman. Joje išrinktas ko
mitetas pareiškė kreipsis į 
ADE unijas, kad jos prisidėtų 
prie politinio veikimo.

Rep.

La Grange, III., apdovanotas 
medaliu už pasižymėjimą Ki
nijoj. Jis yra garsus lakūnas. 
Eina pareigas Jungtinių Vals
tijų orlaivyno korpuse Kini
joj.

Kapitonas Ruse dalyvavo 
41 kartą mūšiuose prieš japo
nus. Išbuvo 203 valandas mū
šių lauke. Už tai gavo lakūno 
garbės kryžių.

J. Kashius Aukojo Daug Dra
panų Sovietų Žmonėm

J. Kashius, kuris turi dra
panų valymo ir taisymo krau
tuvę, 3120 So. Halsted St., 
pereitą savaitę paaukojo į Lie
tuvių Drapanų Rinkimo Cent
ra, 755 W. 31st St., dėl Sovie- 
tų Sąjungos žmonių 21 štuką 
drapanų. Visos naujos, tai 
kelinės ir marškiniai.

Šį J. Kashiaus pavyzdingą 
žygį turėtume ir kiti pasekti. 
Sovietų Sąjungos žmonėm, 0 
tęn daug yra ir lietuvių, labai 
trūksta* drapanų. Tie baisūs 
mūšiai, kurie eina treti metai, 
žmones labai suvargino. Mi-, 
lionam teko pasitraukti iš gy
ventų vietų. Jie negalėjo pa
siimti daug drapanų, nes teko 
bėgti šūvių liepsnose.

Tad kas tik galite nieko ne
laukdami aukokite drapanų.

Bridgeportietis.

Kariams Cigaretai
Akeląitienė iš Baltimore, pra

nešė, kad Phila. lietuvių kliu- 
bai ir kitos organizacijos turi 
progą aprūpinti lietuvius ka
rius cigaretais. Organizacijoms 
pakelis ei garėtų kainuos tik 5 
centai, arba $50 už 1,000 pa
kelių. O jei Phila. lietuviai su
keltų $250, nupirktų. 5,000 pa
kelių cigaretų, o 1,000 gautų 
veltui. Cigaretų kompanija ant 
pakelio atspaudins lietuvių svei
kinimą kariams. Nežiūrint, ku
rioje dalyje pasaulio mūsų ka
riai randasi, valdžia jiems ci- 
garetus pristatys.

Žuvo Karys
Liepos 26 d. tapo palaidotas 

Edwardas Kundrotas, 21 me
tų, Liudviko . ir Agotos sūnus. 
Jaunam Edwardui su priešu ne
teko susitikti, nes jis žuvo be
silavindamas kariško muštro. 
Liūdesyje liko tėveliai, broliai, 
Pranas Dėdės Šamo tarnystėj,

Australijoj, Juozas ir Louis na
mie. * * ♦

Albert. J. Rūkas, Veronikos ir 
Leono sūnus, Europos karo 
veiksmuose dingęs. Jis buvo 
kulkosvaidžio operuotojas bom- 
banešyje. S. V. R.

London. — Jugoslavijos 
partizanai įsiveržė į Itali
jos Udine apskritį.

EVERYBODYm
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys! 
BUY WAR BONDS

susi- 
Mor- 
kad

Karine Gamyba Sklandžia* 
Eina Chicagoje

Chicagos įmonininkų 
vienijimo vardu Sterling 
ton padarė pareiškimą,
įvairių karo reikmenų čia pa
gamina 18-tą nuošimtį. Jo pa
reiškimas parodo, kad Chica- 
ga yra vienas didžiausių karo 
gamybos centrų.

Tąja proga jis nurodė, kad 
streikų čia buvo tik 9-tas nuo
šimtis. Iš to aišku, kad Chi
cagos darbininkai yra labiau 
pasiryžę ir sąmoningesni fa
šizmo priešai už nekuriu kitų 
miestų darbininkus.

Kaip leitenantas generolas 
B. Somervell apskaičiuoja, 
tai karinė gamyba neišpildo 
numatytų kvotų, yra atsiliki
mų kaip kuriose įmonėse. Ta
čiau tų atsilikimų Chicagoj 
yra mažiau, negu kituose ka
ro įmonių centruose.

Philadelphia, Pa
Bombanešio Vajus Eina Prie 

Pabaigos—Sukruskime!
Liepos 2i? d. Raud. Kryžiaus 

ir Karo Pergalės Komitetas su
rengė prakalbas Lietuvių Tau
tiškame name. Pirmininkavo 
komiteto pirmininkas J. Kava- 
lauskas. Kalbėjo: Lukoševičius, 
Pranaitis, Grinius, .kun. Valan- 
čiūnas, kun. Martusevičius ir 
angliškai jūreivis David Nor
cross, kuris Pacifiko Jūrose 
mūšiuose su japonais buvo sun
kiai sužeistas. Bonų tą dieną 
parduota už $12,300. Viso iki 
liepos 25-toš sukelta $2^0,000. 
Dar reikia sukelti $180,000, o 
laiko beturime su virš porą sa
vaičių, nes vajus baigiasi su 16 
d. rugpjūčio. Sukruskime pa- 
dii^bėti visi, kad pasiskirtą su
mą, $400;000, sukeltume su 
kaupu.

Apdovanojo Lakūną Kryžium 
Už Pasižymėjimą Chinijoj 
Kapitonas John C. Ruse iŠ
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VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygunioje

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

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)

IS New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę teiefonuokite: Catskill 8Š5-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

bokite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę: 

KaIp j?ATARTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! bĖMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin- 
. ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv.

Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. '

, KnygelSi Autoriau
KAINA 35c;

Uokėstį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp omiš 5c. arba 3c; vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

Adv. CHAS. P. KAL 
.... .......

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

I
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS |
B Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue |
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Dideli* pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLtCIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 
f Opposite Forest Parkway I

WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves a

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- B 

mai visose dalyse miesto. g 
Tenl. Virginia 7-4499 i

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs k ra javus
sudarau su ame- 

K9M|il|D rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom

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

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

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių j dieną, 

» sudėtis yra sekama:
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Pantothenic

Bl
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridečkų. Kaina yra sekama:

$2.19
$4.95
$8.80

Niacin 3333 
beturi jokių 
Už 100 tabletėlių 
Už 250 tabletėlių 
Už 500 tabletėlių
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu j visus miestus C.O.D. Rašykite • 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAtJSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

BHBESBK



Antradieniu Rugpj. 3, 1943

Tarybų Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos 3-jy 

Mėty Sukaktis
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Rytinis radijas atnešė
nių milionams Sovietų Są
jungos piliečių apie Raudo
nosios Armijos pergales. 
Jis taipgi paskelbė trijų 
metų sukakties minėjimą 
nuo Tarybų galios įsteigi
mo Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj.

Sovietų spauda plačiai ra
šė apie šią istorinę dieną 
Tarybiniam Baltikui. Izvie- 
stija (Sovietų vyriausybės 
organas) įtalpino dėl to edi- 
torialą ir smulkmeningą 
straipsnį ir atspausdino ei
lę fotografinių paveikslų iš 
lietuviškų Raudonosios Ar
mijos pulkų. Viena fotogra
fija rodo leitenantą Seriep- 
ką šaudant iš prieštankinio 
šautuvo į vokiečių tankus.

Pravda (Sovietų Komu
nistų Partijos vyriausias 
laikraštis) idėjo tris straip
snius apie Tarybinę Lietu
vą, Latviją ir Estiją.

Jau pirm susirinkimui 
prasidedant, daugelis Mas
kvos lietuvių, latvių ir ki
tų maskviečių sugužėjo į 
puikųjį Darbo Unijų Rū
mą. Svetainės pilioriai bu
vo išpuošti gėlėmis ir vėlia
vomis. '

Priekyje raudonųjų vėlia
vų spindi aukso raidėmis o- 
balsis:

“Tegyvuoja Tarybų Lie
tuva, Tarybų Latvija ir Ta
rybų Estija!”

Kilo delnų plojimų aud
rą, kai ant pagrindų pasi
rodė Aukščiausiųjų Tarybų 
prezidiumų pirmininkai: 
Lietuvos — Paleckis, Latvi-. 
jos — Kirchensteins ir Es
tijos — Varės, ‘str’ kitais 
prezidiumų nariais. Buvo ir 
Sniečkus ir Gedvilas. Greta 
jų sėdėjo Sovietų Sąjungos 
vyriausybės atstovai: A. A. 
Andrejevas . ir generolas 
leitenantas Ščerbakovas.

Tarp prezidiumo narių yra 
ir poetas Liudas Giras, Ko
stas Korsakas ir dainininkė 
Staškevičiūtė. Šalia lietuvių 
sėdi Latvijos ir Eštijos val
džių ir organizacijų atsto
vai ir Baltarusijos ir Uk
rainos valdžių atstovai.

Susirinkimo programą 
skleidžiama per visas So
vietų Sąjungos radijo sto
tis.

Broliškų Tarybinių tau
tų šeima parodo nuoširdžią 
vienybę ir draugiškumą.
Gen. Morozovo Sveikinimas

Generolas leitenantas Mo
rozovas, kalbėdamas vardu 
didžiosios rusų tautos ir 
didvyriškos Raudonosios 
Armijos, sveikina Tarybų 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
“Padėti pavergtiems lietu
viams, latviams ir estams”, 
sako jis, “skubinasi visos 
Sovietų Sąjungos tautos su 
rusais priekyje, ir jau neto
li ta diena, kada 
kraštai vėl taps 
niais.”

Ukrainų Tauta
poetą Mikolą Bažaną pasi
žada dėti visas pastangas, 
kąd išlaisvinus ir atsteigus 
Baltijos kraštus. Panašiai 
pąsižadėjo broliškoji balta
rusių tauta, lietuvių drau
gė nuo senųjų laikų.

Susirinkimą atidarė Pa
leckis. Stipri, pilna pasiti
kėjimo jo kalba iššaukė šil
tus sveikinimus. Po jo kal
bėjo pirmininkai Tarybų 
Latvijos ir Estijos Aukš
čiausių Tarybų prezidiumų. 
Jie pareiškė, kad jau arti 
Baltijos tautų pasiliuosavi- 
jno valanda ir atsišaukė. į

ži-

Baltijos 
Tarybi-

per savo

2 Ml' . J.

EąiftVS, Lithuanian Daily NeW«”

jas dar labiau pasmarkint 
kovą prieš vokiečius įsiver
žėlius ir sunaikint juos. 
Nes kol vokiečiai įsveržėliai 
gyvuoja, tol nėra Baltijos 
tautoms gyvenimo.

Pulkininkas Įeit. Balods 
ir pulk. Įeit. Tankman pra
nešė susirinkimui apie did
vyrišką kovą latvių ir estų 
dalinių Raudonojoj Armijoj 
prieš vokiečius įsiveržėlius. 
Jie pasižadėjo dar narsiau 
kovoti.
Lietuviški Pulkai Mūšių 

Ugnyje
Lietuviškieji Raudonosios 

Armijos pulkai dabar ka
riauja fronte, kur vokiečiai 
stumiami atgal į vakarus. 
Jie, todėl, negalėjo atsiųsti 
savo atstovų į šią iškilmę. 
Taigi jie atsiuntė tik svei
kinimus, kuriuos pasirašė 
komandierius generolas ma
joras Karvelis ir pulkinin
kas Macijauskas.

Susirinkimas vienbalsiai 
pasiuntė sveikinimus lietu
vių, latvių ir estų tautų 
draugui, Sovietų Sąjungos 
maršalui Stalinui ir išleido 
atsišaukimą į Tarybinio 
Baltiko tautas, kad juo la
biau pasmarkintų kovą 
prieš vokiečių užnugarę.

Po susirinkimo įvyko kon
certas, kuriame dalyvavo 
geriausi Baltijos tautų ar
tistai. Dainavo Lie
tuvos valstybinio ansam
blio s oli s t a i Staskevi
čiūtė ir Marijošius ir latvių 
ir estų valstybinių ansam
bliu solistai.

Sovietai Remia Laisvos 
Vokietijos Grupę

Maskva. — Svarbiausias 
Sovietų Sąjungoj laikraštis 
Pravda ilgame straipsnyje 
pirmoj vietoj paberžė tarp
tautinę svarbą Laisvosios 
Vokietijos Tautinio Komi
teto, kuris įsisteigė Mas
kvoj per liepos 13-21 d. kon
ferenciją.

Konferencijos atstovais 
buvo vokiečiai oficieriai ir 
kareiviai iš belaisvių sto
vyklų, pabėgėliai Vokietijos 
seimo nariai, rašytojai, ar
tistai ir kt.

Savo išleistame manifeste 
jie šaukė Vokietijos žmo
nes ir armiją sukilti, nu
versti nacių diktatūrą, tūo- 
jaus padaryti taiką ir įkur
ti demokratiją.

Anot Pravdos, tai Lais
vosios Vokietijos Tautinis 
Komitetas net daugiau pa
tarnaus nuvertimui hitleri
ninkų režimo, negu pana
šus Laisvųjų Italų Komite
tas, veikęs iš Londono, pa
tarnavo. nuvertimui Musso- 
linio diktatūros. O tas ita
lų komitetas susidėjo iš į- 
vairių politinių srovių, pra
dedant monarchistais, res- 
publikiečiais ir baigiant so
cialistais ir komunistais.

Amerikiečiai įsiveržė 
I Kiskos Salą

Vichy radijas skelbė, kad 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė jau įsiveržus į Kiškos 
salą vakariniuose Aleųtuo- 
se, prieš japonus.

Hitlerininkai Nuginkluo 
ja Italus Graikijo je

Cairo. —Neoficialiai 
nešama, kad vokiečiai 
dėjo nuginkluoti visus 
lūs karius Graikijoj.

Hitlerininkai uždarė
trūkimą italams per Grai
kijos, Jugoslavijos ir Alba
nijos prieplaukas.

pra- 
pra- 
ita-

iš-

New Haven, Conn
Tenka parašyti iš lietuvių 

veikimo New Haven ir West 
Haven miestų. Paprastai ko
respondencijos žymimos tik 
New Haven, bet gi ir West 
Haven neatsilieka veikime nuo 
New Haven.

Tiesa, West Havene mažai 
gyvena lietuvių, progresyvių 
yra tik kelios šeimynos. Mes 
visada veikiam išvien su New 
Haven draugais, priklausome 
tose pat organizacijose, ren
giame parengimus bendrai.

Kiek laiko atgal Literatūros 
Draugijos 32 kuopos susirinki
me sekretorius ' J. Didjunas 
pridavė aukų rinkimo blankų 
ir paagitavo, kad mes prisidė
tume su aukomis paremdami 
lietuvius raudonarmiečius, ku
rie kariauja Raudonosios Ar
mijos eilėse už Lietuvos laisvę 
ir mūsų visą malonų gyveni
mą. Padiskusavus visi vien
balsiai nutarėme, kad aukų 
rinkimas labai geras darbas, 
kad reikia pasiųsti kovotojam 
pasveikinimą su pinigiška pa- 
gelba.

Bet, kadangi, susirinkime 
nedaug dalyvavo, tai aš aiš
kinau, kad nuo narių bus ma
ža auka, kad New Haven ir 
West Haven lietuviai gali dau
giau paremti, neprivalome pa
siduoti mažesnėms kolonijoms. 
Už tokią mano kalbą draugai 
ir uždavė “bausmę” — pa
imti blanką ir pririnkti pilną 
vardų su aukomis.

Energingai ėmiausi darbo, 
tuojau blanka buvo jau pilna, 
tik sunkus dabar susisiekimas, 
bet į kurią lietuvių stubą ūžė

tai niekur neatsisakė 
Kada aš tariau ačiū 

tai, žmonės man
kad aš juos neaplen- 

atėjau parinkti aukų 
svarbiam reikalui.

j ome, 
aukoti, 
už aukas, 
ačiavo, 
kiau, 
tokiam
Reiškia, mes turime daug nuo
širdžių lietuvių, kurie supran
ta bendrą reikalą, kurie nuo
širdžiai prisideda su aukomis, 
kad pagelbėjus sumušti hitle- 
rizmą ir išlaisvinti Lietuvą, 
grąžinti namo milionus Ame
rikos jaunų vyrų, jų tarpe 
tūkstančius ir lietuvių.

štai aukavusių vardai. J. 
Rudman aukavo $7. Po $5 
aukavo: ALDLD 32 kuopa, J. 
Šemeta, B. Daujotą, J. Tuma- 
sai ir J. Šimkus. Po $2: J. 
Koncas, B. Weitkeviciene, A. 
Milleris, J. Aleksa, J. Didju- 
nas ir S. Miliauskienė. Po $1 
aukavo: S. Masionienė, A. 
Petkienė, A. Latvienė, J. Ale
ksa, V. Bekša, J. Alešiunas, 
B. Medelis ir B. Aleksa. Bend
rai viso pasidaro $55. Tai yra 
graži auka ir aš nuo savęs vi
siems aukavusiems tariu šir
dingai aciu, kad parėmėte ko
voj lietuvius brolius raudon
armiečius !

J. Aleksa.

Naciai įsake civiliams vo
kiečiams apleist Italiją.

Stoughton, Mass
Jau 76 Lietuviai Armijoj
■Mūsų mažytėj kolonijoje 

daug žinių yra, tik stoka laiko 
rašyti. Bendrai pažvelgus į 
gyvenimą, negalima matyti di
delio pasitenkinimo: mūsų 
moterys visados jaus tą skau
smą širdies, pakol mūsų gar
binga armija neapgalės vokiš
ko barbarizmo. Stoughtono 
mažytė lietuvių kolonija davė 
Dėdei Šamui 76 lietuvių j.au- 
nuolius, kurie jau dėvi gar
bingus armijos rūbus. Čia vi
sų vienas troškimas, kad U.S. 
A. garbinga armija ir Sovie
tų herojiška armija kuogrei- 
čiausia sutruškintų rudus fa
šizmo žvėris ir visi laimingai 
grįžtų į normalį gyvenimą.

Tikiu, kad laikas pavelys 
vėliau kada aprašysiu plačiau 
apie mūsų garbingus karius.

Dabar su skaudančia šir- 
džia paminėsiu vieną, kuris 
buvo visų mylimas, kaip jau
nimo taip ir Genesnių, tai ser- 
žentas Alfonsas M. Kvedar. 
Jis tarnavo armijos oro kor
puse, nelaimėj žuvo birželio 
6 d., 1943, Pyote, Texas. Kū
nas buvo atvežtas ir su mili- 
tarėm apeigom Stoughtone 
birželio 14 d., palaidotas. Ve
lionis priklausė prie LDS. vie
tinės jaunuolių kuopos, buvo 
darbštus ir doras jaunuolis. 
Paliko nuliūdime tėvus, sese
rį (Tručinskienę) ir brolį, ku
ris dabar tarnauja laivyne. 
Tebūna tau, jaunuoli, lengva 
laisva žemė, kurią buvai pil
nai pasirengęs apginti!

Šiais metais Stoughtono 
High School baigė 88 jaunuo
liai, pasitaikė 
44 mergaitės, 
tuviai, panelė 
te, E. Kimtis 
(Mockus).

šiais metais, tai pirmu syk 
Stoughtono lietuvių istorijoj 
taip pakilo lietuvių intelektu- 
ališka spėka, baigė lietuviai 
mokslus: Dr. Bernard Jatul, 
biologas Alfonsas Chestnut ir 
vaistininkas Edwardas Sved- 
res. Pastarasis baigęs vaisti
ninko mokslą stojo į laivyną 
ir buvo pasiųstas į Northwes
tern University, Chicago, 111., 
kur ėjo prisirengimo mokslą. 
Užbaigęs gavo paaukštinimą. 
Geriausio pasisekimo.!

“Laisvėj” jau pirmiau ra
šyta apie Dr. Bernard Jatul 
ir Svedrį.

44
Jų

ir

berniukai ir 
tarpe 3 lie- 
Grubenskai- 

F. McKay

Dabar žodelį kitą apie jau
ną mokslininką biologą Alfon
są F.’Chestnut (Česnulevičių). 
Alfonsas įsigijo aukštus mok
slus ir sugebėjo save gerai 
persistatyti mokslo vyrų aky-* 
se. Stoughtono High School 
baigė 1935 m., įstojo į Col
lege of William and Mary, 
Virginia, baigė 1941 ir gavo 
laipsnį B. Sc. čia* jis buvo pa
sirengęs studijuoti ir tęsti stu
dijas dėl magistro laipsnio, 
bet dėl tam tikrų, aplinkybių 
■persikėlė į Rutgers Universi-

Ponią Čiang-kąi-šekienę pasitinka Kanados ministę- 
rią pirmininkas W. L. Mackenzie King, ^k&i ji nuvyko 
aplankyti Kanadą.

tetą, New Brunswick, N. J. 
Čia jis baigė mokslą ir gavo 
laipsnį M. Sc. Alfonsui ir jo 
tėveliams šie 1943 metai daug 
reiškia, užbaigus mokslą ga
vo pakvietimą ir dabar eina 
pareigas Associate biologist, 
State of New Jersey. Jis yra 
Relių fraternitų narys, ypa
tingai už aukštą garbę skai
toma būti nariu Sigma Xi, nes 
tas fraternitas daugiau iš pa
rinktų mokslo vyrų susideda.

Kodėl aš taip džiaugsmin
gai rašau apie Stoughtono 
jaunus mokslininkus? Jie nu
džiugino ne tik tėvus, bet ir 
kiekvieno doro lietuvio širdį, 
dorai, pavyzdingai augdami, 
įdėdami visą energiją į įsigiji
mą mokslo. Tiesa, ne visi su
lauksime jų produktingiausio 
darbo vaisių. Bet, mes jiems 
pasitikime, kad jie bus nau
dingi visai žmonijai.

Pavyzdinga Česnulevičių šei
myna. Draugai Česnulevičiai 
draugingi, vaišūs, malonūs 
žmonės, atydžiai seka spaudą, 
ir darbuojasi visuomenės la
bui. Draugė česnulevičienė 
yra maloni jautrios širdies mo
teris išauklėjo du pavyzdingus 
sūnus, tai garbė jai.

Pas mus būtų gerai, kad kas 
iš darbščiųjų draugų parinktų 
aukų tarp Stoughtono lietuvių 
“Laisvės” apgynimui. Atmin
kit, kad fašistai ne vien su 
kardu eina atimti žmonių lais
vę, jie eina ir stengiasi visais 
būdais kaip pavergti demo
kratišką žmoniją.

Stoughtono Lietuvių Mote
rų Kliubas turėjo “Pikniką” 
Jatulio pamiškėj. Tikrybėje, 
tai buvo (Surprize) įkurtuvės 
Jatulių naujame ūkyje. Kliu- 
bietės apdovanojo drg. Jatu- 
lienę gėlių bukietu ir gražia 
ornamentiška vaza.

Draugai, nepamirškim “Lai
svės” apgynimą, mūsų laikraš
tis, mes ir turim apgint!

Korespondentas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Dirbti kavos išdirbystčje, pakavi
mui. 40 valandų 
šeštadieniais.

ARNOLD
243 Pearl St,

savaitė, nedirbama

& ABORN
New York City 

(182)

PBOSYTO JA
Reikalinga prosytoja prie moteriškų drabu
žių, Dry Cleaning departments. BLUE 
WHITE LAUNDRY, 685 Cary Ave., }Vest 
New Brighton, Staten Island.

(181)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(184)

MOTERYS 
nereikalinga. Puikiausia 
Audiniu dažymas.

ANTIPYROS
1175 Manhattan Avė.,

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

(181)

Patyrimas 
gerą alga, 
bas.

proga. 
Pastovus dar-

co.
Brooklyn

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

VEŽIOTOJAI 
REIKALINGI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA VALANDŲ UŽMOKESTIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS

NORTH SHORE BUS CO., INC. 
136-48 ROOSEVELT AVENUE 

FLUSHING, L. I.
Atsišaukite j kambarį 200, kasdien tarpe 9 
vai. ir 11 vąl. ryte.

(182)

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

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

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

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir • kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS .MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
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. Mažesnė 50c.

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

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisįųsti ir mokestį. Ąų- 
bą galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomįs, o ręstą 
užsimokėsite C. O. D.

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

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

NAKTIMS APVALYTOJAI 
IR INDŲ MAZGOTOJAI

Kreipkitės į Patarnautojų Viršininką, 
Timekeeper’s Ofise.

HOTEL GREAT NORTHERN »
109 West 56th Street

(181)

NAKTINIAI VALYTOJAI
VYRAI VIDAUS RUAŠAI

GERA ALGA. KREIPKITĖS Į TIME
KEEPER.

HOTEL BARBIZON
140 East 63rd St., New York

(182)

PECKŪBIAI
Pastovus darbas, geroje senoje ištaigoje, prie 
high pressure steam boilerių ; puikios sąlygos, 

paliuosuojamieji šiftai, 40 vai. savaitė.
Kurio dabar esąte būtinuose veiksmuose, ne
bus priimami be darbdavio raštiško pareiš
kimo apie atliekamumą.

PILGRIM LAUNDRY. INC. 
1102 Prospect Ave., Brooklyn

(181)

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

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

(Greenpoint Ave.)
(183)

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 BŪT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F, RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJĖ
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBES ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA I DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NĘW YORKO MIESTE 

KASDIEN PASITARIMĄI
SU KOMPANIJOS 

ATSTOVU
KREIPKITĖS

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO

10 v. RYTO IKI 5 PO PIETŲ I

Uųited States
Employment Service

OF WAR MANPOWER COMMISSION

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

Livingston, N. J
Mūsų Vyrai Ligoniai

Paprastai sakoma, kad mo
terys tankiau serga. Gi šiuom 
sykiu pas mus susirgo vyrai. 
Draugas Vincas Žilinskas, ro
dos, jau pasveiko, sirgęs apie 
5 savaites ir turėjęs nelengvą 
operaciją. Drg. Žilinskas na
rys LDS 8-tos kuopos, tik gąi- 
la, kad neprikla'uso į pašelpos 
skyrių, kur būt padengę nors 
dąlį ligoninės ir kitų su li
gą surištų išlaidų. Drg. Felik
sas Klastow, fotografistas, irgi 
apie 5 saivaitės nesijaučia ge
rai. Prięžastis negalavimo, 
pasekmės praeito pasaulinio, 
karo. Drg. Klastow priklau
so į LDS 47 kuopą, Livingston, 
tačiaus į pašelpą neapsireiškė, 
manydamas greit susveikti. 
Šiuos žodžius rašant, sakoma, 
jau veik sustiprėjęs ir galįs 
savo darbą atlikti.

Draugas A. Pąlson-Palubin- 
skas, turėjo plaučių įdegimą, 
kur dirbdamas gerai sušilęs 
išgėrė šalto nuo ledų vandens 
kelis kartus ir tas labai pavei
kė į plaučius.

šiuom syk ir jis eina prie 
susveikimo, jąu trečia savaitė 
gydosi namuose, po daktaro 
priežiūra. Drg. Palson pri
klauso taipgi prie mūs gar
bingos organizacijos, Susivie
nijimo 47 kuopos, 
Nuo savęs linkiu 
greit susveikti.

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

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

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

I’ARCPINIMĄS DARBO 
NEMOKAMAI

(186)

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

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn

I.R.T. Queens linija iki Vernon-Jackąpn 
Avė. stoties, arba 8th Avė. linija iki Green-’ 
point Aye. stoties.

(181)

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

(184)

FABRIKE DARBININKAI
Drūti. 55 centai j valandą, 

\ taipgi viršlaikiai.
VĮNCENT J. SPELMAN & CQ. 

3rd Avė., ir Pacific St., Brooklyn 
(i8S)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai 
PĄTYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M.

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

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

netelefonuokite.
• , (184)

Livingston.
draugams

Albinas.

DIRBTUVES DARBININKAI
100 nuoš. garinis Darbas 

Jeigu dabar dirbate 'karinius darbus, nesi
kreipkite be darbdavio raltlško parelikirno 

apie atliekamumą.
CECO STEEL PROPUCTS CORP.
Gale' Ne>y Xork Ave., Jersey City. 

(Jackson Ave. gatvekarlais iki Henderson St_. 
Hoboken ; ęikite pėsti 4 blokus i vakarus).

T " (1*2) t



Sestas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News
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NewWko^g^fcrZlnit k La Guardia Vyks Wash- 
ingtonan Kovoti Prieš 

Kainų Kilimų
Sveikina Vokiečius, Ko- New Yorko Mieste Nepriva- 

vejančius Už Laisvę | jo pasikartoti Tas, Kas
Vokiečiai - Amerikiečiai U- 

nijistai, per savo sekreto
rių Faber, pasiuntė Mas
kvon pareiškimą vietos vo
kiečių unijistų vardu. Pareiš
kimas pasiųstas Tautiniam 
Komitetui Vokietijai Išlaisvin
ti.

Kaip žinia, tasai vokiečių 
komitetas Maskvoje įsikūrė 
nesenai. Jo tikslas: kovoti 
prieš hitlerizmą, išgelbėti Vo
kietijos liaudį.

Visi daugiau protują vokie
čiai Amerikoje dabar mato, 
kad tam vokiečių komitetui 
Maskvoje teks suvaidinti la
bai svarbi rolė Vokietijos iš
laisvinime iš po bestijiško fa
šizmo,

Brooklyno LDS 1 Kuo
pos Nariams

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugpj. 5 
dieną, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Nariai, dalyvaukite 
kuo skaitlingiausiai ir pasimo- 
kėkite duokles, kad neliktu
mėte suspenduoti. Turėsime ir 
bėgančiais reikalais pasitarti. 
Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti į LDS.

Kp. užr. sekr. J. K.

Iš beturiu Atletų Kliubo

Buvo Detroite!
Harlemo Įvykis Turi Būti Kuoveikiausiai išaiškintas ir Kalti
ninkai Atatinkamai Nubausti; Majoras La Guardia Reikalauja 

Ramybės; Darbininkų Vadai ir Visuomenininkai su Majoru

Lietuvių Atletų Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks at
einantį penktadienį, rugpjūčio 
6 d., Atletų Kliubo patalpose, 
168 Marcy Ave., Brooklyne, 
8 vai. vakare.

Kadangi pereitame, pusme
tiniame susirinkime, gal b’ht, 
dėl priežasties daugelio narių 
buvusių išvažiavusių atosto
goms, susirinkimas buvo ne
skaitlingas, tai valdyba nebu
vo išrinkta ir senoji valdyba 
buvo laikinai palikta iki šiam 
susirinkimui. Taigi šiame su
sirinkime nariai prašomi skait
lingai susirinkti, kad būtų 
kam ir iš ko rinkti naują val- 

’dybą ar tą pačią' valdybą už
ginti.

Nariai taipgi prašomi pa
kalbinti savo pažįstamus įsto
ti į kliubą. Be kitų patogumų 
kliubo nariams, dar yra privi
legija tapti ir YMCA nariais, 
kur galima naudotis visais ten 
esamais patogumais, kaip kad: 
maudymosi prūdas, solarium, 
gimnastikos kambarys ir kt.

Beje, drg. A. Pivariūnui, 
buvusiam kliubo nariui, mi
rus, kliubas nupirko jam dide
lį gyvų gelių vainiką, rodos, 
Už $10.

Rep.

Ne Kaip Jam Pavyko!
Suareštuotas Barney Gold

stein, May’s Department krau
tuvės tarnautojas Brooklyne. 
Jis kaltinamas pavogime 1,800 
porų moteriškų kojinių!

Šis vyrukas jau seniau du 
sykius buvo baustas už vagi- 
šiavimą, todėl dabar, jei jis 
bus surastas teismo kaltu, jam 
teks skaudžiai nukentėti.

Sveikina Moteris Kliubietes
J. Stankaitienė rašo S. Sas- 

nai:
“Sveikinu visas drauges 

kliubietes ir nekliubietes, taip
gi ir draugus. Siunčiu geriau
sių linkėjimų visiems iš aukš
tų kalnų ir žaliuojančių girių 
—iš Catskill Mountains.”

D-gė Stankaitienė leidžia 
ten savo atostogas.

Sugrįžęs iš Waterburio, kur 
jis sekmadienį sakė kalbą lie
tuvių piknike, D. M. šoloms- 
kas pasakoja, kad piknikas 
buvo gražus, geras.

Iš sekmadienio į pirmadienį 
naktį New Yorke buvo bepra
dėjusį plėstis rasinių riaušių 
ugnis. Jei miesto viršininkai, 
spauda, radijo, veikėjai ir pa
ti visuomenė nereaguos į tai 
atitinkamai, toji ugnelė gali 
išsivystyti į baisų gaisrą, — 
gal dar didesnį, kaip Detroite.

šiuos žodžius rašant, dau
giausiai negrais apgyventame 
miesto rajone, Harleme, šeši 
žmonės jau yra užmušti, o 
virš poros šimtų sužeisti—vis 
daugiausiai juodveidžiai.

Į šį gaisrelį šūvį paleido 
baltveidis policmanas, kai jis 
pašovė negrą kareivį, Military 
Police pareigūną.

Visokių pasakų ir gandų 
apie šį baisų įvykį dabar pa
sakojama. Kol kas nėra tikrai 
išaiškinta, kaip ten riaušės 
prasidėjo. Bet žinomas vienas 
faktas: gaisras prasidėjo, jis 
reikia gesinti; jis neturi plės
tis į kitas miesto dalis!

Kai Kurios Pasakos
Policija šitaip aiškina riau

šių prasidėjimą:
Girdi, policmanas James 

Collins, išgirdęs hotelyj Brad- 
dąck (272 W. 126th. St.) tūlą 
negrę merginą, Margie Polite, 
perdaug garsiai kalbančią. Jis 
nuėjęs ją suvaldyti. Bet mergi
na jo neklausius. Tuomet neg
ras karys, militarinis policma
nas, Robert Bandy, smogęs po- 
licmanui buože, o šis išsitrau
kęs revolverį, į kareivį paleidęs 
šūvį ir jį sužeidęs. Kareivis 
nugabentas ligoninėn. Atrodo, 
kad policija čia perdaug vis
ką nubaltino.

Tuč-tuojau Harleme paskly
do gandai, kad negras karei
vis tapo sunkiai sužeistas arba 
užmuštas. Prasidėjo žmonių 
grupavimasis į būrius. Vieni 
bėgo į ligoninę (Sydenham), 
kur jis pirmiausiai buvo nuga
bentas. Ten kažin kas iš mi
nios paleidęs kelias bonkas į 
langus. Iš ten karys vėliau bu
vo perkeltas į kitą ligoninę.

Policija įsimaišė su buožė
mis. Prasidėjo skandalas. Mi
nia rinkosi į atskirus būrius, 
pradėjo kilti muštynės tarp 
negrų ir baltųjų. Užpultas 
vienas kitas automobilius — 
apversti. Apversti kai kurie 
busai gatvėse.

Viskas prasidėjo apie 8 v. 
v. (sekmadienį). Bet jau tvar
kos nebuvo galima įvesti, be
tvarkė vis plito.

Majoras La Guardia, pasi
kvietęs talkon du žymius ne
grus darbuotojus — National 
Maritime Unijos vice-preziden- 
tą Ferdinandą Smithą, ir Dr. 
Murray Yergan, National Ne
gro Congress’o prezidentą, nu
vyko į radijo stotis ir per ra
diją pradėjo malšinti žmones. 
Visi trys reikalavo žmones 
liautis kėlus riaušes. Liepė vi
siems eiti namon gulti. Prašė 
tų, kurie yra namuose ir klau
so radijo, šaukti namon nuo 
gatvių žmones. “Ramybės! 
Ramybės!” prašė kalbėtojai.

Ramybės Nėra
Ramybės, tačiau, nebuvo ga

lima atsteigti iki pirmadienio 
popiečio, kai šitie žodžiai yra 
rašomi. Harleme visokia trans- 
portacija uždaryta. Joki civi
liniai automobiliai ten negali 
įvažiuoti. Pristatyta keliolika 
šimtų slaptos ir viešos polici
jos. Saliūnai uždaryti. Niekam 
neleidžiama į didesnes grupes 
rinktis, žodžiu, Harleme yrą 
kaip karo stovis.

Piliečiai, Ramybės!
Kiekvienas New Yorko gy

ventojas, baltveidis ar juod- 
veidis, privalo tą žinoti: riau
šėmis klausimo neišrišime. 
Riaušių, nori tik visokį Ku 
Klux Klanai, tik Krikščionių 
Frontininkai, tik fašistai, tik 
naciai, kuriems rūpi skaldyti 
žmones, dalinti juos pagal ra
ses ir tautas. Rasinės riaušės 
— jųjų tikslas, nes jie žino, 
kad tas gali labai pakenkti 
mūsų kraštui, o padėti Hitle
riui ir japoniškam banditui.

Todėl gyventojai turi klau
syti miesto administracijos pa
tvarkymo, užsilaikyti ramiai, 
nesiduoti provokatoriams ap
gauti.

Lietuviai, Laisvės skaityto
jai! Saugokitės būti įveliami į 
negarbingą darbą. Neleiskite, 
kad jus kas nors sukurstytų 
pulti ant negrų ar ant kitokių 
tautų žmonių.

Atitinkamu laiku, atitinka
mos įstaigos išaiškins šitų Har
lemo riaušių kaltininkus. Mes 
tik atlikime savo: užsilaikyme 
ramiai, šaltai, vengkime bet 
kokio pasijudinimo, kuris ves
tų prie rasinių riaušių !

Karys Tony Žemaitis 
Australijoje

Juozo ir Amilijos . žemaičių 
sūnui Pvt. Tony žemaitis, iš 74 
St. Nicholas Ave., Brooklyn, 
N. Y., jau suėjo 6 mėnesiai, 
kai tarnauja kariuomenėj. Tė
vai šiomis dienomis aplaikė iš 
valdžios pranešimą, kad jis 
yra išvežtas į Australiją.

Pvt. Tony žemaitis pasise
kimas armijoj labai geras. Jis 
yra gavęs auksinį medalį už 
šaudymą. Civiliniam gyvenime 
jis labai dažnai važiuodavo 
medžioti, tad gavęs daug prak
tikos pataikyti į “bull’s eye.”

Pirm išėjimo kariuomenėn 
jis dirbo už manadžerį gro- 
sernėj.

Pvt. žemaičio tėveliai ir jo 
žmona, Mamie Sinkevičiūtė, 
linki jam daug pasisekimo 
kaipo kareiviui ir laukia jo 
laimingai sugrįžtant.

Mirė Antanas Juškauskas

A. Linkus Apleido 
Kriaučystę

Jaunasis Antanas Linkus, 
jaunas vyras, bet plačiai atsi
žymėjęs organizacijose pas 
kriaučius ir Liet. Am. Piliečių 
Kliube, etc., šiomis dienomis 
paliko kriaučių amatą, nes ga
vo darbą prie karui laimėti 
reikalingesnio darbo, žinoma, 
tas darbas labai atsakomingas, 
tai yra Assistant Supervisor 
Bethlehem Steel kompanijoj. 
Linkiu tau, Antanai, gero pa
sisekimo ! C. N.

Ugniagesiu Darbo Vai.
Gali Būt Prailgintos
Majoras La Guardia mano, 

kad gali prisieiti pailginti dar
bo valandas miesto ugniage
siams. Priežastis: permažai 
žmonių. Dabar ugniagesiai dir
ba po 8 vai., ibet gali prisieiti 
taip, kad jie dirbs tik dviem 
pakaitomis — po 12 vai. per 
parą.

Karas skaudžiai atsiliepė į 
ugniagesių profesiją. Ten, mat, 
dirba parinktieji vyrai, jauni 
vyrai, ir dėl to daugelis jų jau 
tarnauja Dėdės Šamo .kariuo
menėje.

Miesto majoras La Guardia 
pareiškė, kad jis šiomis dieno
mis vyksiąs į Washingtoną 
tartis su atsakomingais asme
nimis dėl nepaprastai greito 
kainų kilimo New Yorko mies
te.

Majoras yra teisingas: rei
kia kas nors daryti. Nes mais
to produktų kainos kyla ir ky
la, užuot puolusios. Su mažes
nėmis pajamomis darbininkai, 
ypačiai tie, kurie turi nema
žas šeimas, greitu laiku nega
lės sudurti galo su galu, nors 
jie dirba ir dirba sunkiai.

Maisto produktų kainos ky
la galvatrūkčiais.

Mes turime OPA organiza
ciją, kuri rūpinasi maisto kai
nų kontroliavimu, tačiau nie
ko iš to neišeina: kainos kaip 
kilo, taip tebekyla.

Jose liurbi Skambins Iš 
Radijo Stoties

Pasižymėjęs pianistas, Jose 
Iturbi, sekamą trečiadienį, 
rugpj. 4 d., tarp 10:30 ir 11 
v. v., skambins “Cresta Blanca 
Carnival” programoje. Jis at
liks Gould’o “Child Prodigy” 
ir Liszt’o “Hungarian Fanta
sy”.
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas ‘$l.Q0 ir aukščiau 
Auksinis $3;5O ir aukščiau.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau. .

o

o

o

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS
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Rugpj. 1 d. numirė Antanas 
Juškauskas, 56 m. amžiaus. 
Sirgo* šešis mėnesius ir gulė
jo Metropolitan ligoninėje.

Pašarvotas graboriaus Le- 
vandausko (Le Vanda) koply
čioje. Būs palaidotas trečiadie
nį, rugpj. 4 d., šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvės įvyks 9 vai. 
ryto.

Velionis paliko žmoną Ami- 
liją, sūnų Antaną, brolį Pe
trą ir seserį Veroniką Jasiulai- 
tienę.

Iš Lietuvos paėjo iš Birščių 
kaimo, Krosnos parapijos, Su
valkų gub. Buvo kriaučius 'ir 
dirbo Matulevičiaus dirbtuvėj.

Velionis Juškauskas buvo 
Laisvės skaitytojas ir priklau
sė Amalgameitų unijai.

Teilsisi jis amžinai!

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ./ 

OPTICAL. CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoi. unija iapoj 

Telef.: GR. 7-7553
DETROITE, j BH?”””

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

it * W ★ ★■ ir' # W ★ * * * ★ * ★ ★ ★ w W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą ’

• PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I

Geo. Klimo Veikimas 
Teatrui

Brooklyne ir apylinkė
je pusėtinai išsigarsinęs tarpe 
lietuvių ir svetimtaučių filml- 
ninkas George Klimas dabar 
gastroliuoja rodydamas filmas 
čechoslovakų IWO organizaci
jai sekamose vietose:

Pereitą penktadienį, liepos 
30 jis rodė filmą Guttenberg, 
N. J.; šeštadienį, liepos 31, 
Newark, N. J.; o ateinantį tre
čiadienį, rugp. 4 d., rodys Jer
sey City, N. J.

Be to, Klimas suorganizavo 
geriausius tarpe lietuvių akto
rius ir jau gerokai prasimoki- 
no vaidinimą veikalo “Kupro
tas Oželis,” kurį taip greitai, 
kaip tik aktoriai galės sklan
džiai vaidinti, Klimas yra pa
sišovęs nufilmuoti.

Gražus darbas! Linkime 
Klimui ir aktorių grupei ge
riausių pasekmių.

Rep.

Poniutė Frances Hanson, 51 
m. amžiaus, moka septynes 
kalbas, ši pralavinta poniu
tė buvo sugauta vagišiavime ir 
buvo General Sessions teisme 
nusmerkta vieneriems metams 
kalėti. Ji vaikščiodavusi po 
didžiąsias krautuves ir vagi
šiavusi—ne vieną sykį ji jau 
pirmiau buvo sučiupta, bet vis 
išsisukdavo; dabar—ne.

Lankėsi Tom Vermal
šiomis dienomis Brooklyne 

lankosi Tom Yermala, rašyto
jas apie lietuvius sportininkus 
—LDS organo Tiesos bendra
darbis. Tom Yermala yra 
brooklynietis, bet prieš metus 
laiko su šeima išvyko į Cleve- 
landą ir ten dirba karinėje 
pramonėje.

Po keletos dienų Tom Yer
mala vyks atgal į Clevelandą.

Reikalaus Išmesti iš Tarny
bos Anti-semitą Policmaną.

Miesto tarybos narys, Peter 
Cacchione, pareiškė, kad jis 
reikalausiąs miesto tarybos 
posėdyje, kad būtų paleistas 
iš savo pareigų anti-semitas 
policmanas James LeRoy 
Drew.

Iš tikrųjų, jeigu mūsų mies
to policijoje tarnaus toki žmo
nės, kurie gyventojus skirsto 
pagal rases ir tautas, tai ga
lime suprasti, prie ko tas gali 
privesti.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.
❖••O

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Antradienis, Rugpj. 3, 1943 
-- —-nrirmrA -

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes duosime 
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.




