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KRISLAI
Kun. Pakalnis Rašo.
Tarytum Dar Neužteko

Prieš Tarybų Sąjungą 
Šmeižtų.

Momentas Apie Antaną 
Tamošiūną.

Puikus Jis Buvo Kovotojas.
Rašo R. MIZARA

Pirmadienio laidoje New 
York Times išspausdino brook- 
lyniškio kun. N. Pakalnio laiš
ką. Kun. Pakalnis ten, tiesa, 
kunigo titulo nenaudoja, bet 
pasiskelbia esąs kažin kokios 
tarybos pirmininku.

Ką gi N. Pakalnis ten sako?
Jis puola Tarybų Sąjungą, 

mūsų talkininkę. Kun. vadina 
ją “imperijalistine.” Apie na
cių šeimininkavimą Lietuvoje 
jis nepasako nei žodelio.

Kunigėlis kaltina Tarybų 
Sąjungą, kam Lietuvos žmonės 
paskelbė (1940 m.) Lietuvą 
tarybine respublika. Jis kalti
na Tarybų Sąjungą, kam pa
staroji padeda Lietuvos par
tizanams kovoti prieš nacius 
okupantus; jis reikalauja, kad 
Tarybų Sąjunga sakytų Lie
tuvos žmonėms: Jūs neturėjo
te teisės 1940 metais apsispręs
ti; jūs neturite teisės būti lais
vi, bet privalote gyventi taip, 
kaip nori lietuviškieji smeto- 
nininkai; jie turi būti ponais, 
o jūs privalote tarnauti jiems 
vergais, 
1940 m.

kaip darėte 
birželio 15 d.!

prieš

tie žmonės, tie sme-Keisti 
tonininkai! Prisidengę visokių 
tarybų vardais, jie bando ple- 
pėt net per angliškąją spaudą 
tokius dalykus, kurie jiems 
patiems nedaro garbės, kurie 
juos pačius žemina.

Ir kalbėdami neteisybes, jie 
sakosi, būk atstovaują Ameri
kos lietuvius!

Na, o Amerikos lietuvių vi
suomenė milžiniškoje daugu
moje kaip uola stovi už ge
riausius santykius su Tarybų 
Sąjunga. Jie stoja, kad* po ka
ro Lietuva būtų laisva, be 
smetonininkų ir be išnaudoto
ju!

Andai pas mus buvo rašy
ta, kad Rytų Fronte, bekovo
damas prieš vokiškuosius fa
šistus, žuvo, be kitų lietuvių, 
Antanas Tamošiūnas, argenti- 
nietis.

Draugas Tamošiūnas išvyko 
iš Argentinos Ispanijos civili- 
linio karo metu; jis buvo iš
vykęs 
iš ten 
jungą 
Pulką

Ten

mušti fašizmą. Paskui 
jis pasiekė Tarybų Są- 
ir įstojo į Lietuviškąjį 

Raudonojoj Armijoj, 
jis didvyriškai žuvo!

Argentiniečių M o m e n t as 
gražiai apie kritusįjį karžygį 
parašo, o poetas Biednas su
kūrė puikų eilėraštį, kurį mes 
išspausdinsime Lit. ir Menas 
skyriuje.

Momento redakcija šitaip 
rašo apie žuvusįjį didvyrį:

“Išvažiavęs Ispanijon, Anta
nas Tamošiūnas paliko Argen
tinos lietuviams daug malonių 
apie jį atsiminimų. Jis jau žu
vo gindamas tėvynės žemę nuo 
plėšriųjų žvėrių-vokiškųjų fa
šistų, bet jo atmintis amžiais 
neišdildoma. . .

“Garbė tau, 
mošiūnai!

“Mes, Argentinos lietuviai, 
lenkiame čia savo galvas tavo 
pagarbai ir didžiuojamės, kad 
tu tarp mūsų mokėjai užsigrū
dinti kovoje už laisvę, kaip 
tikras darbo klasės karžygis.

“Tu kritai, bet mes tau pri
siekiame šventais mūsų meilės 
tau žodžiais, kad nenurimsi- 
me kovoje, kol tavo mirtis 
žudikams nebus atkeršyta.”

Antanai Ta-

A'Wa«.

Tenka pasakyti, kad pažan
giojoje Argentinos lietuvių vi
suomenėje iŠsiauklėjo daug 
gerų veikėjų ir kovotojų.

Tuo pačiu metu pas pažan
giųjų lietuvių priešus viešpa
tauja išgverimas ir moralinis 
sugriuvimas.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

TALKININKAI GRŪMOJA ĮSIVERŽT | PAČIĄ ITALIJA Kg

Angly Lakūnai Vėl 
Galingai Smogė 

Hamburgui
London, rugp. 3. — Šim

tai Anglijos bombanešių 
vėl audringai bombardavo 
Hamburgą, didžiausią Vo
kietijos uostą ir antrą di
džiausią vokiečių miestą, 
submarinų ir kitų karo pa
būklų fabrikų centrą. Šiuo 
žygiu anglai neteko 30 
bombanešių.

Tai jau aštuntą kartą per 
paskutines 10 dienų talki
ninkai iš oro daugmeniškai 
sprogdino ir degino Ham
burgo likučius.
Vėl Bombardavo Neapolį
Amerikiečių ir anglų lėk

tuvai jau antrą dieną paei
liui bombardavo Neapolio 
uostą, geležinkelio stotį, 
lėktuvų aikštes ir kitus ka
rinius pastatus toj apylin
kėj.

bet

Rooseveltas Siūlęs 
Italijai Septynis Pa

liaubų Punktus ~
Berlyno radijo praneši

mas, perduotas per Šveica
riją, pasakoja, kad prezi
dentas Rooseveltas pasiūlęs 
sekamus septynis punktus 
Italijai dėlei paliaubų su 
talkininkais:

Turi būti sustabdyti 
kokie Italijos armijos ar 
laivyno veiksmai; Italija tu
ri nustot bendradarbiavus 
su vokiečiais; turi būt at
šaukta italų kariuomenė iš 
Graikijos, Jugoslavijos ir 
kitų Balkanų karštų; Itali
ja turi pervesti nesugadin
tus visus savo karo pabūk
lus talkininkams; bus įkur
ta Italijoj bendra* anglų- 
amerikiečių - Sovietų val
džia, kuri veiks iki karo 
pabaigos; turi būti areštuo
ti visi kariniai Italijos kri
minalistai — ‘ vadovaujan
tieji fašistai; Italija turi 
sugrąžint visus nelaisvėn 
paimtus talkininkų karius.

(Nėra patvirtinimo iš jo
kio talkininkų šaltinio, kad 
prez. Rooseveltas siūlęs Ita
lijai minimus paliaubų 
punktus.).

Prispirti prie Sienos 
Japonai Mundo je

Australija, rugp. 3. — 
Talkininkų štabas pranešė, 
kad amerikiečiai ir austra
lai laužo paskutinius japonų 
apsigynimus apie Mundos 
lėktuvų aikštę, New Geor
gia saloje. Amerikiečiai su 
skystos ugnies švirkštu- 
vais, tankais ir artilerija 
pasigrūmė dar 500 iki 1,200 
jardų pirmyn ir pasiekė ry
tinį Mundos lėktuvų sto
vyklos skverną.

Nacių lėktuvai bombar
davo Palermo Sicilijoj.

------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------B 

Amerikiečiai Suėmė 10,000 Nacių-Iialų;
Rusai Įsiveržė į Oriolą, Sako Berlynas

RAUDONOJI ARMIJA 
UŽĖMĖ DAR 70 GY

VENAMU VIETŲ

to 
jie 
įsi-

London, rugp. 3. — Ber
lyno radijas kelis kartus sa
kė:

“Svarbiausi mūšiai buvo 
vedami Oriolo fronte. Prie
šai (rusai) įtūžusiai ataka
vo ypač pietiniai-vakarinėje 
miesto dalyje.”

Iš to reikėtų suprast, kad 
Sovietų kariuomenė jau į- 
siveržė į vieną Oriolo 
skverną. Bet oficialiai Mas
kvos pranešimai dar nekal
ba apie įsiveržimą į jokią 
paties miesto dalį.

Naciai, atakuojami septy
niais ruožtais Oriolo apy
linkėje, gal ruošia vokiečius 
prie pasitraukimo iš 
miesto; galbūt, todėl 
skelbia, kad rusai jau 
veržę į Oriolą.

Sovietai rugp. 2 d. prane
šė, kad ^raudonarmiečiai 
per dieną Oriolo, srityje 
prasiveržė dar keturias iki 
šešių mylių pirmyn ir užė
mė 70 gyvenamų vietovių; 
o vėlesnis Maskvos radijo 
pranešimas, naktį iš rugp. 
2 į 3 d., sakė, kad sovieti
niai kovotojai atėmė iš hit
lerininkų dar 40 gyvenamų 
vietų Oriolo apylinkėje, ta
me skaičiuje ir apskričio 
miestą Znamenskoje, 27 
mylios į šiaurvakarius nuo 
Oriolo.

Per dieną buvo užmušta 
bent 2,400 vokiečių vien 
šioje srityje.

Rugp. 1 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 77 vokiečių tankus 
ir nušovė žemyn 1110 lėk
tuvų.
Ištaškė Nacių Atakas Dq- 

neco ir Mius Srityse.
Naciai kartotinai ir des

peratiškai kontr- atakavo 
raudonarmiečius pietinėje 
fronto dalyje, Doneco Ba
seine ir ties Mius upe. So
vietai nugrūdo atgal visas 
priešų kontr-atakas, nuko
vė šimtus nacių ir vien Do
neco srityje sunaikino 
vokiečių tankus.
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Belaisvis Krug Antru 
Kartu Pabėgo

Detroit, Mich. — Antru 
kartu pabėgo iš belaisvių 
stovyklos Kanadoje Hans 
P. Krug, nacių lakūnų ofi- 
cierius.

Po pirmutinio jo pabėgi
mo, Krug buvo priglaustas 
detroitiečio vokiečio Ste- 

phano. Už tai Stephan bu
vo nusmerktas mirt kaip 
Amerikos išdavikas. Paskui 
prez. Rooseveltas pakeitė 
jam mirties bausmę kalėji
mu iki gyvos galvos.

Amerikos Kariuomenė Paėmė 
Du Svarbius Miestus Sicilijoj

šiaur. Afrika, rugp. 3.— 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė, užėmusi du svarbius 
miestus, San Stefano di Ca- 
mastra ir Mistrettą, vieš
kelių centrus šiauriniame 
Sicilijos pajūrio ruožte, pa
skui atėmė iš vokiečių ir 
italų dar Cerani ir Capizzi 
miestelius.

Ties Mistrettą amerikie
čiai paėmė nelaisvėn 10,000

KANADIEČIAI IR ANGLAI 
ŠTURMUOJA VOKIEČIUS

šiaur. Afrika, rugp. 3.— 
Kanadiečiai sudavė naują 
didelį smūgį hitlerininkams 
viduriniame Sicilijos fron
te ir užėmė Regalbuto 
miestą. Šiuo žygiu jie pra
siveržė jau į pačią Catani
jos lygumą. j. •

Aštuntoji anglų armija, 
komanduojama generolo 
Montgomery’©, g a 1 i n g ai 
šturmuodama vokiečius,

AMERIKIEČIU UŽKURTOS, DAR TEBEDEGA 
PLOESTI ŽIBALO ĮMONES RUMUNIJOJE

Istanbul, Turkija, rugp. 
3.— Dar tebepleška gais
rais šeši didžiausi žibalo 
perdirbimo fabrikai, ku
riuos amerikiniai bombane
šiai užkūrė praeitą sekma
dienį Ploesti srityje, Rumu
nijoje. Sumobilizuoti visi 
galimi rumunų ir vokiečių 
gaisrininkai stengiasi gais
rus užgesinti, kaip sako at- 
keleiviai iš 
Turkiją.

Amerikos 
tada sudaužė 
Ploesti žibalo 
stotį, padegė pačius žibalo 
šaltinius ir sunaikino dau-

Rumunijos į

bombanešiai 
ir didžiausią 

pumpavimo

ANGLAI ATSIŠAUKĖ I GRAI
KUS NEPADĖT NACIAMS 

PRIEŠ ITALUS

Cairo, Egiptas. — Atsa
kingas anglų karininkas at
sišaukė per radiją į graikus 
Kretos -salos gyventojus, 
kad jie ramiai laikytųsi ir 
nepadėtų vokiečiams, kurie 
stengiasi nuginkluot italus 
kareivius tenai.,

(Iš pirmesnių žinių buvo 
aišku, kad graikai labai ne
kenčia nacių, bet italus jie 
baisiai niekino,' ne tik kad 
jų neapkentė.)

Bėrlyno radijas sakė, 
kad Amerikos bombanešiai 
sekmadienį užmušę 116 as
menų ir sužeidę 147, ata
kuodami Ploesti žibalo sri
tį Rumunijoj., 

priešų karių, tame skaičiu
je 6,000 vokiečių.

Kariniai Amerikos laivai 
išbombardavo hitlerinin
kus, kurie mėgino atlaikyti 
vieškelį į rytus nuo San 
Stefano.

Amerikos kariuomenė iš 
vakarų pusės dabar pavo
jingai kerta šonan fašis
tams šiauriniai-rytiniame 
Sicilijos kampe.

triuškina įtūžusias priešų 
kontr - atakas, grumiasi vis 
pirmyn ir artinasi prie Ca- 
tanijos uosto - didmiesčio, 
rytiniame Sicilijos pajūry
je. Gen. Montgomery įsakė 
savo kovūnams suvaryt vo
kiečius į jūrą.

(Neoficialiai pranešama, 
šiuos žodžius berašant, jog 
anglai prasiveržė jau į pie
tinius Catanijos priemies
čius.) 

gius gatavo žibalo sandė
liuose.

Vokiečiai nušovė žemyn 
20 Amerikos bombanešių. 
Be t6, septyni amerikiniai 
bombanešiai buvo priversti 
nusileist Turkijos žemėn, o 
vienas nukrito jūron Tur
kijos pakrantėse. Visi jo' 
lakūnai išgelbėti. Turkija, 
pagal tarptautines teises, 
kaipo bepusiškas kraštas, 
sulaikė visus nukritusių 
bombanešių lakūnus iki ka
ro pabaigos.

Amerikiečiai tuo žygiu 
nušovė žemyn 51-ną nacių 
lėktuvą kovotoją.

HITLERININKAI NAUDOJA 
DAUG LENKŲ IR CECHŲ 

PRIEŠ SOVIETUS

Maskva. — Pravda rašo, 
kad tik viena iš kiekvienų 
keturių divizijų, kariaujan
čių prieš Sovietus Doneco 
fronte, tėra sudaryta iš 
vokiečių, o trys kitos divizi
jos sumobilizuotos iš lenkų, 
cechų, austrų ir šiaip įvai
rių kitataučių.

PLATUS EISENHOWE- 
RIO ĮGALIOJIMAS

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
■ir anglų premjeras Chur
chillas pilnai įgaliojo gen. 
Eisenhowerį triuškint Ita
liją, iki ji besąlyginiai pa
siduos.

TALKININKAI VADINA 
BADOGLIO ITALIJOS 
ŽMONIŲ IŠDAVIKU
London. — Talkininkų 

komanda vėl įspėjo italus, 
kad jau baigiasi jiems duo
tas atsikvėpimo laikas, ir 
anglai ir amerikiečiai ruo
šiasi šturmuot pačią Itali
ją

Alžyro radijas smerkė 
dabartinę Italijos valdžią, 
kad jis vis dar nieko neat
sako į talkininkų taikos pa
siūlymą. Amerikiečių-anglų 
komanda paskutiniame savo 
atsišaukime į Italijos žmo
nes, todėl, vadino naująjį 
Italijos prerpjerą, Badoglio, 
italų išdaviku, ir pareiškė:
Nepermaldaujamas Bus 

Ofensyvas
“Mūsų armijos greitu lai

ku pradės ofensyvą prieš 
pačią Italiją. Mes neper
maldaujamai žygiuosime 
per visą Italiją. Mūsų tiks
las aiškus. Valdžios'ryman
čios ant prievartos ir pa
vergimo turi būti su šakni
mis išrautos ir sunaikin
tos.”

Penkių Italijos Partijų 
Atsišaukimas

Penkios prieš-fašistinės 
partijos Italijoj išleido nau
ją pareiškimą, kuriame 
smerkia šiandieninį minis- 
terį pirmininką Badoglįo 
kaipo. vokiečių pataikūną, 
nenorinti taikytis su talki
ninkais. Tos partijos (tauti
ninkai, krikščionys demo
kratai, komunistai, sociali
stai ir laisvojo atsteigimo 
partija) griežtai reikalauja 
tuojautinės taikos.

Amerikiečių žinių agen
tūra United Press dėl to 
sako:

“Žmonėms visai nerūpi 
Italų imperijos atsteigimas 
ar kas kita; jie nori tik 
tuojautinės taikos, ir atro
do, kad jie yra pasiruošę 
kovoti už ją, jeigu rei
kės.”

Sovietų Kariai Užėmė 
Svarbius Vieškelius
London, rugp. 3. — So

vietų kovūnai užėmė du 
svarbiausius vieškelius arti 
Oriolo, ir dabar vokiečiams 
teliekąs tik geležinkelis kai
po vienintelis tinkamas pa
sitraukimo kelias iš Oriolo 
į vakarus linkui Briansko, 
kaip teigia neoficialė žinia 
iš sovietinio fronto.

Slaptasis vokiečių radijas 
Gustav Siegfried Eins sakė, 
kad gal Hitleris “pasi
trauks” iš valdžios, esą, 
“dėl blogos sveikatos.”

'▼-■.•♦i-
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Italai Romon Mar
guosią Priversti Val

džią Taikytis

r

I
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Madrido radijas skelbia, 
kad jeigu dabartinė Italijos 
valdžia su Badoglio prieky
je greitai nesusitaikys su 
talkininkais, tai, girdi, di
džiausios italų minios mar
šuos ant Romos priverst 
savo valdžią taikytis arba 
visai nuverst ją. Pasak Ma
drido, tai, esą, maršuoto- 
jams vadovausią “kairieji.”

(Tikrumoje gi šiandieni
niam judėjimui dėl taikos 
vadovauja ne kokia viena 
kairiųjų grupė, bet suvie
nytas penkių partijų fron
tas — tautiečių, krikščio
nių demokratų, komunistų, 
laisvojo atsteigimo ir so
cialistų partijų.)

Pradėjus talkininkų lėk
tuvam ir laivam iš naujo 
bombarduot Italiją, smar- 
kėja ir žmonių reikalavi
mai taikos.

; J

Didysis Įsiveržimas
Prieš Vokiečius Bus 
Padarytas iš Anglijos

Alžyras. — Elmer Davis, 
Amerikos Karinių Žinių 
Įstaigos galva, atsilankęs į 
Šiaurių Afriką, kalbėjo per 
Alžyro radiją ir užreiškė, 
jog didysis įsiveržimas į 
Europos žemyną prieš Hit
lerį bus padarytas iš Ang
lijos.

Vokiečiai vadino Europą 
savo tvirtuma, bet jinai yra 
lygiai pralaužiama, kaip ir 
Siciliją, kurią fašistų Ašis 
pirmiau vadino savo tvir
tuma, — sakė Elmer Davis..

i
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Amerikiečiai Pralaužė 
Nacių Liniją Sicilijoj
London, rugp. 3. — Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Churchillas pranešė seimui, 
kad Amerikos kariuomenė 
Sicilijoj pralaužė nacių ap- 
sigynimo liniją šiaurinėje 
Etnos' kalnyno fronto daly
je ir užėmė Troiną, svarbų 
vieškelių mazgą, o kanadie
čiai, apart Regalbuto mies
to, tą pačią dieną atėmė iš 
fašistų dar Centuripe, 20 
mylių į vakarus nuo Cata- 
nijos.

Anglai karo stebėtojai le
mia, kad vokiečiai per ke- • 
lias dienas galėsią būt vi
siškai nušluoti Sicilijoj.

4?
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NACIŲ PRISIPAŽINIMAS

r

Berlyno radijas skelbė, 
kad, girdi, apsidrūtinimo 
sumetimais vokiečiai turėjo 
užleist kai kurias vietas 
Sovietams, bet naciai viską 
sunaikinę bei sugadinę pir
ma, negu pasitraukę iš tų 
vietų.

aA
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Kas tame kaltas? Ar buvo iš valdžios 
pusės padaryta viskas, kas galima, kad 
prie tos tragedijos neprileidus? Turės 
paaiškėti. Kai birželio mėnesį pasiliejo 
kraujas Detroito gatvėse, New Yorke 
buvo perspėjimų ir raginimų griebtis 
reikalingų žygių apsisaugojimui nuo pa
našaus pavojaus. Labai gerus ir konk
rečius pasiūlymus davė Miesto Tarybos 
narys Peter Cacchione. Miesto majoras 
ir kiti vadai tuomet mus užtikrino, kad 
New Yorke viskas tvarkoje ir kad nėra 
jokios baimės panašaus kruvino susikir
timo.

Ką Pasakė Vice-Prezidentas 
Henry Wallace

Laisves Skaitytojo 
Balsas

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

Act of March 3, 1879.

Smetona ir Mussolinis

Mussolinis ir jo įsteigtas Italijoje fa
šizmas buvo tas pavyzdys, kurį sekė ir 
pamėgdžiojo kruvinas Antanas Smeto
na Lietuvoje. Smetona, tapęs Lietuvos 
diktatoriumi, nepraleisdavo progos neiš
garbinęs Mussolinio ir jojo smurto prieš 
Italijos liaudį. Ne tik Smetonai, bet jo
jo visai fašistinei klikai, kuri vadinosi 
Tautininkų Sąjunga, sakė pats Smetona, 
labai “patinka dabartinė Italijos tvar
ka.”

/ Bet Lietuvos žmonės su Smetonos fa
šizmu apsidirbo 1940 metais, o Italijos 
žmonės triuškina Mussolinio fašizmą 
šiandien. Dabar Smetona gyvena Ame
rikoje ir apverkia likimą savo mokytojo 
ir įkvepėjo. Apie tuos Smetonos smūt- 
kus gerai rašo Chicagoje dienraštyj Vil
nyje M. A. Pašešupis. Jis daro sekamus 
išvedžiojimus:

Gruodžio 16 d., 1926 m. Antano Smeto
nos vedami smurtininkai užpuolė Lietuvos 
seimą. Dalį atstovų areštavo, kitus privertė 
nusileisti. Lietuviškas diktatorius įvedė kru
viną diktatūrą. Fašistinio pučo pateisinimui 
Smetonos žvalgyba areštavo nieko nekaltus 
ir plačiai Lietuvoje žinomus komunistus Po
žėlą, Greifenbergerį, Giedrį ir Čiornį. Bai-‘ 
liškai diktatoriaus karo teismas pasmerkė 
juos mirtin ir sušaudė. Panašiom klastom 
ir nekaltų žmonių žudymu fašistai pasi
grobė galią Latvijoj, Estijoj ir, pagaliaus, 
Vokietijoj. Jie brisdami per kraują ir lip
dami per nekaltų žmonių lavonus sėdo į 
diktatorių krėslus sumindžiodami demokra
tiją, kad patenkinti saujalę godžių grobikų.

Harlemas, New Yorko miesto dalis, 
yra didžiausias pasaulyje negrų mies
tas. Čia susikimšimas nesvietiškas. Gy-. 
venimo sąlygos negrų masėms nepaken
čiamos. Jau daug kartų buvo įrodyta, 
kad ten policija dažnai atsineša linkui 
negrų brutališkai. Užtenka mažiausios 
nuožiūros arba priekabės areštavimui ir 
mušimui negrų jaunuolių. Buvo pažan
giųjų organizacijų šimtus kartų protes
tuota ir reikalauta pašalinti nežmoniš
kuosius policistus. Ar tai buvo padary
ta? Vargiai.

Pridėkime diskriminaciją prieš negrus 
darbuose. Tada suprasime, kad Harlemas 
jau seniai buvo sauso parako bačka. O 
dabar visur veikia panašiose situacijose 
priešo agentai, organizuoja chuliganus 
ir kelia riaušes pakenkimui karui.

Nesveikiausias ir pavojingiausias da
lykas Amerikos didmiesčiuose, tai atsky
rimas ir sukoncentravimas juodveidžių į 
tam .tikras sekcijas. Riaušės arba tokie 
kruvini įvykiai neįmanomi ten/kur balt- 
veidžiai ir juodveidžiai yra išsimėtę ir 
gražiai pasiskaidę gyvena. Anais metais 
kruvinos riaušės įvyko Chicagos South 
Sidė j e, birželio mėnesį riaušės įvyko De
troite aplinkui Woodward Ave., dabar 
New Yorko Harleme —kaip tik ten, kur 
negrai susikimšę kaip silkės bačkoje. Ten 
randos aukščiausios, ten beveik visas biz
nis ir visi darbai baltveidžių rankose, 
ten viešų kultūros ir apšvietos įstaigų 
mažiausia, ten policija brutališkiausia. 
Kol tokia situacija pasiliks, tol bus. sąly
gos tokiems kruviniems susikirtimams, 
kokie įvyko Chicagoje, Detroite ir New 
Yorke.

Antanas Smetona su pagalba kunigo 
Krupavičiaus ir kunigo Mirono, įkopė "į 
Lietuvos fašistinio diktatoriaus krėslą. Jį 
šventino ir laimino anuo laiku būdamas 
vysk ūpu Skvireckis, o dabar jau archivys- 
kūpas. Smetona reakcinių klerikalų buvo 
mylimas prietelius. Leonardas šimutis, ku
ris tuo laiku buvo Lietuvoj, padėjo šiam 
diktatoriui pakilti į valdonus, atvykęs į 
Ameriką tuoj po fašistinio perversmo, sa
kė prakalbas, girdamas Antaną Smetoną.

Komunistai Parodė Kelią
Visiems

šiandien, kada Mussolinis, Smetonos mo
kytojas nusivertė nuo diktatoriaus krėslo 
ir kada žlugo jo valdžia, tai didžiausia bai
me ir gailestis spaudžia Antano širdį.

Jis pasprukęs nuo Lietuvos liaudies 1940 
m. ir atbėgęs iš Berlyno šiandien Clevelan- 
de savo “Studijos” kambaryje gali užsi
verkti. Juk tai ne baikos! Neteko įkvėpė
jo ir mokytojo. Ir kaip nesigailėti! Juk iš 
paprasto advokatėlio pakilo į “tautos va
dą?* Jeigu nebūtų buvęs diktatorium, tai 
nebūtų nei “Pasakė Parašė” Antanas Sme
tona. Jeigu nebūtų parodęs kaip ir nepa
drąsinęs Benitas, tai Antanas nebūtų nei 
žinojęs kaip tą viską padaryti. Dabar žlu
go ir mokytojas ir vadas, žlugo visos viltys 
Antanui Smetonai būti ir vėl Lietuvos dik
tatoriumi. Visa praeitis vien kapais dvel
kia. Verki, Antanai Smetona, Mussolinio!

Didžioji Amerikos Gėda Pasikar
tojo Neu) Yorke

Šiuos žodžius rašant, pirmadienį, šeši 
žmonės jau mirė, užmušti, o daugiau 
kaip 500 sužeistų guli ligoninėse, 
keli šimtai suareštuotų. Miesto majoras 
ir parinkti žymūs negrų ir baltveidžių 
vadai kalba į žmones ir šaukia juos prie 
ramybės ir tvarkos.

Tai pasekmės susikirtimo tarp polici
jos ir negrų Harleme. Kaip tas prasidė
jo, aiškių davinių nėra. Aiškina, kad 
“ginčai” tarpe negro kareivio ir balt- 
veidžio policisto vienam hotelyje Harle
me privedė prie baisiosios eksplozijos.

Kam daugelis netikėjo, tas įvyko. Ku
rie prieš kelias dienas taip negražiai plū
do New Jersey valstijos komunistus, da
bar turėtų rausti iš gėdos.

Kaip atsimename, komunistai sakė, 
kad reikia padėti į šalį demokratų par
tijoje ginčus ir sudaryti bendrą frontą 
prieš hooverinius republikonus. Jie sakė, 
kad Edison ir Hague grupės turi veikti 
išvien, kad bandymas Hague padaryti 
didžiausiu baubu, o Edisoną ir jo pase
kėjus aniuolais, pasitarnaus tiktai tiems, 
kurie šiandien norėtų prezidentą Roose- 
veltą prigirdyti šaukšte vandens. •

Ir įvyko stebuklai: abi tos demokratų 
grupės susivienijo ir išstatė vieną kan- 

. didatą į New Jersey valstijos guberna
torius. Tuomi jų kandidatu yra Newarko 
miesto majoras Vincent J. Murphy. Mur
phy yra New Jersey valstijos Darbo Fe
deracijos sekretorius. Jojo kandidatūrą 
remia visos darbo unijos — Amerikos 
Darbos Federacija, C.I.O. ir geležinkelie
čių Brolijos. Aplinkui Murphy kandida
tūrą susivienijo visos pro-rdoseveltinės 
karo laimėjimo spėkos.

Tai džiugu visiems fašizmo ir reakci
jos priešams.

Nors, žinoma, politikieriaineatiduos 
kredito, bet faktas yra toks, kad šiame 
atsitikime komunistai visiems parodė . 
teisingą kelią, kaip susivienyti ir išvien 
kovoti prieš bendrąjį priešą.

Republikonų kandidatu yra Walter 
Edge. Jis atstovauja reakcines New Jer
sey valstijos jėgas.

. i

Taip vadinama liberalų ir menševikij 
Spauda sakė: Žiūrėkite, komunistai atsi- ’ 
gulė į vieną lovą su Hague! Įdomu bus, 
ar ji dabar sakys: Dabar taipgi ir mes, 
ir visos darbo unijos, ir ta “aniuoliška” 
Edisono grupė atsigulėme į tą pačią lo
vą su komunistais ir Hague !v

(Pabaiga)

Jis žino, kad aukšti muitai mūsų rin
koms apsaugoti veda kitus kraštus prie 
keršto ir boikoto.

Jis žino, kad nei jokia tautų koalicija 
negali nustelbti pinigų ir prekybos mo
nopolių. Jis matė sugriuvimą sankcijų, 
vestų Tautų Lygos, ir matė augimą dik
tatūrų, kurios kreipėsi į savo žmones, 
žadėdamos išlaisvinti juos iš ekonominės 
vergijos. Jis yra įsitikinęs, kad tautos 
privalo būti sujungtos kuo nors daugiau, 
kaip prekybinėmis sutartimis ir nepuo
limo sutartimis. Taikos darytojai priva
lo turėti daugiau drąsos ir numatymo, 
kaip karo ruošėjai.

Prieš metus aš patiekiau keturis žmo- 
nįų revoliucijos uždavinius, kaip aš juos 
numačiau. Jie buvo:

1. Uždavinys gaminti, kiek tik galima 
daugiausiai.

2. Uždavinys pristatyti į mūšio lauką 
taip greit, kaip greičiausiai galima.

3. Uždavinys mušti priešą viskuo, ką 
mes turime.

4. Uždavinys sukurti taiką — teisingą, 
mielaširdingą ir pastovią.

Milijonai mūsų žmonių, žmonių iš raš
tinių, fabrikų, ūkių, kasyklų, aliejaus 
šaltinių ir medžio apdirbėjų priėmė tuo
sius uždavinius su tipiška amerikietiška 
drąsa ir pasiryžimu. Jie didvyriškai au
kojasi, kad greičiau pasiekti pergalę. 
Bet jeigu karas deda savo uždavinius, 
tai taika turi savo atsakomybes. Trys 
žymiausios atsakomybės, kaip aš jąsias 
matau, yra sekamos:

1. Atsakomybe dėl žmonių apšvietimo.
2. Atsakomybė dėl suderinimo taikos 

metu gamybos, kad galėtume aprūpinti 
žmones darbu.

3. Atsakomybė dėl pasaulinio koope- 
ravimo planavimo.

Amerikos spauda, radijo, mokykla ir 
bažnyčia — filmos taipgi — laisvos nuo 
vyriausybės arba korporacijų spaudimo, 
gali perstatyti'mūsų žmonėms viziją jais? 
vės ir gausos, kuri turėtų Amerikoje bū
ti. Šitos didžiosios švietimo įstaigos gali 
mokyti mus apie pagrindinę dorybę ir 
supratimą, kurios yra būtinos, jei nori
me, kad mūsų jėga pasauliui būtų pa
laimą, o ne prakeikimas.

Darbininkų judėjimas pradeda atlikti 
savo darbą visuomenės švietime. Jis pra
deda parodyti, kad 97 nuoš. darbininkų 
.300 nuoš. kooperavo su mūsų vyriausy
be karo pastangose. Ateityje vis daugiau 
ir daugiau darbininkai įrodys, kad jie 
gali kooperuoti su samdytojais ir agri
kultūra tais klausimais, kurie ves prie 
padidinimo darbų, padidinimo gamybos 
ir aukštesnio pragyvenimo lygio. Ameri
kos žmonės žino, kad antrasis žingsnis 
linkui fašizmo yra sunaikinimas darbo 
unijų. Yra pas mus mažiukų Hitleriukų, 
kurie nuolatos puola darbininkus. Yra ir 
kitokių demagogų, aklai einančių, kurie 
šaukia: “Mes mylime darbininkus, 
bet....” šitų abiejų rūšių Hitler inkai ir 
demagogai yra Amerikos priešai. Abie j i 
jie suardytų darbininkų unijas, jei tik 
galėtų. Darbininkai privalo pažinti savo 
prietelius ir savo neprietelius.

Kai kanuolės nutils, Amerika atsistos 
su sekamais milžiniškais savo resursais:

1. Milijonai darbo žmonių: lavintų 
darbininkų, paleistų iš karo pramonės,

kariai ir jaunieji žmonės, siekią suaugu
siųjų amžiaus.

2. Didžiausi fabrikai pasaulyje.
3. Didžiausi resursai — naturališki ir 

dirbtiniai, artificialiai — taikos metui 
produktams gaminti — ir tūkstančiai 
naujų išradimų, laukiančių pritaikymo 
žmonių naudojimui taikos metu.

4. Didžiausios mokslinės įstaigos pa
saulyje žemės ūkio reikalams.

5. Didžiausias pareikalavimas butų, 
transportacijos, susisiekimo priemonių 
ir bendrai gyvenimui komforto.

6. Didžiausias rezervas sukauptų žmo
nių taųpybų — didesnis, negu kuri'tau
ta kada nors kur nors yra turėjusi.

Turint tokius turtus, kas gali drįsti 
sakyti, kad ši tauta bankrutuoja arba 
kada nors subankrutuos?

Jeigu mes norime taikos gamybą pa
jungti visų žmonių naudai, mes priva
lome pamiršti ekonomiją, pripažįstan
čią trūkumus. Perdaug korporacijų pa
sidarė pinigų laikydamos naujus išradi
mus nenaudojamus, palaikydami aukš
tas kainas ir mažindami gamybą. Įsi
vaizduokite 1932 metus, kai farmų ma
šinerijos ir automobilių kainos buvo nu
mažintos mažiau 15 nuoš., o gamyba su
mažinta 75 nuoš. Nestebėtina,' kad kiau
lienos kainos 1933 metais nupuolė tik 
iki 40 nuoš. normalių kainų.

Aš tikiu į mūsų demokratinę kapita
listinę sistemą, bet kapitalizmas turi bū
ti gausos kapitalizmas, užtikrinąs darbo 
žmonėms darbus. Jeigu mes sugrįšime į 
trūkumų kapitalizmą, tokį, kokis buvo 
1929 ir 19.32, mes privalome numatyti, 
jog sugrįžusieji' iš karo kariai ir paleis
ti iš karo pramonių darbininkai pasakys 
mums tai, ką jie mąsto!

Trečia atsakomybė yra pasaulinio ben
dradarbiavimo planavimas, kuris iš
plauks iš glaudaus žmonių ir jųjų vy
riausybės veikimo, iš partnerystės. /

Kai šis karas pasibaigs, mes susitiksi
me su degančiomis realybėmis.
... Netgi ir dabar Europoje ir Azijoje 
yra milijonai žmonių, kurių vienintelė 
mintis, vienas klausimas yra tokis: “Ka
da mes valgysime?”

Taikos nebus ten, kur badas viešpa
tauja.

Taika yra pajuoka, kur milijonai be
namių ir nesveikų teturi tik numirti lais
vę.

Amerika pirmiau privalęs maitinti 
daugelį žmonių, gelbėti atstatyti jų na
mus ir aprūpinti medicina namie ir ki
tuose kraštuose, pirmiau negu taika bus 
saugi.

Mes žinome, kad tūlos susitarusios ša
lys, norėdamos apriboti mpsų orinę pre
kybą, galėtų uždaryti mums oro kelius.

Mes žinome, kad susidarius grupė 
tarptautinių kartelių galėtų nušluoti 
mūsų rinkas'ir pasėti* karo sėklą.

Mės žinome, kad mes, uždarę duris ki
toms tautoms, negalime tikėtis, kad jos 
laikytų atdaras mums savo duris..

Mes žinome, kad imperialistiniai plė
šikai, naudodami Jungtines Valstijas, sa
vo baze, gali padaryti kitą karą neiš
vengiamu.

Tatai žinodami, mes galime padaryti 
bendradarbiavimą ar susikirtimą; vie
nybę arba klastingus žygius.

(Tąsa 4-me pus.)

Jie negali būti lietuviai
Aš prisiunčiu du doleriu 

Laisvei. Aš žinau, kad ir 
tamstom daug iškaščių pa
sidaro.

O dabar aš klausiu ger- . 
biamų redaktorių, kokios 
tautos yra Keleivio ir Nau
jienų redaktoriai? Aš ne
manau, kad jie yra lietu
viai. Pažangiųjų grupė tai 
yra tikri lietuviai, nes jie 
dirba dėl Lietuvos išlaisvi
nimo, renka pundelius ir 
aukas lietuviams vaikams 
ir lietuviams raudonar
miečiams. Jie parduoda ir 
perka karo bonus, jie dar
buojasi išvien su Washing- 
tonu, Londonu ir Maskva. 
Tai tie yra tikri lietuviai. * 
Jų darbas yra lietuviškas 
darbas.

O tautininkai, socialistai 
ir klerikalai, ką jie veikia? 
Ką gerą jie padarė dėl Lie
tuvos išlaisvinimo? Ogi nie
ko. Jie tik šmeižia Rusiją, 
surenka kelius dolerius, su
sieina į hotelį ir bučiuojasi. 
Tai'to negalima vadinti lie
tuvišku darbu ir tokių žmo
nių tikrais lietuviais. Jie 
darbuojasi, kad Lietuvą 
pražudyti. Ir kun. Pruns- 
kis tą patį darbą dirba. 
Juos galima vadinti išga
momis. J. J.

Priešfašistinių Kovoto
jų Paramai Aukos

Nuo birželio 4 iki liepos 
8 sekami prisiuntė aukų 
priešfašistinių kovotojų pa
ramai :

G. Šimaitis, Brockton, 
Maišš., hnti blankos surinkęs 
$8.00. '

V. K. Sheralis, Garwood, 
N. J., ant blankos surinkęs 
$5.75.

M. Strižauskienė, Wa
terbury, Conn, ant blankų 
surinkusi $12.35.

K. Bagdonas, So. Bend, 
Ind., ant blankos surinkęs 
$11.50.

J. Weiss, Brooklyn, N. 
Y., ant blankų surinkęs $3.- 
20.

Viso pasidaro $40.80. Vi
sa ta suma perduota Bend
ram Anti - Fašistinių 
Tremtinių Komitetui, 425 
Fourth Ave., New York, N.

Minimas komitetas yra 
daug prisidėjęs prie išlais
vinimo visų priešfašistinių 
kovotojų, kurie buvo kon
centracijos kempėse Afriko
je. Dabar tie *kovotojai yra 
laisvi. Jiems suteikta ir 
mat'erialės pagalbos.

Komitetas šiuo metu rū
pinasi išlaisvinimu prieš
fašistinių kovotojų, kurie 
randasi Ispanijos ■ kalėji
muose.

J. Gasiunas.

Naciai Krausto Civilius 
Iš Berlyno

Stockholm, Šved., rugp. 
2. — Nacių valdžia įsakė 
išsikraustyt iš Berlyno vi
siems tokiems civiliams gy
ventojams,'kurie nėra būti’ 
nai reikalingi . kariniams 
tikslams tenai.

Švedų korespondentai iš 
Berlyno pranešė, kad vo
kiečiai bijo, jog talkininkų 
bombanešiai gali taip smog
ti Berlynui, kaip ir Ham
burgu!.

Japonai sudarė savo pa
stumdėlių valdžią Burmoj.Amerikiečiai' kareiviai keliasi i Sicilijos salą. Paveikslas parodo, kaip karei

viai išlipu iš laivų skubinasi į sąusžemį. ■ 4K
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

, Įtj.........■w<y>Į..w.,. ruimui,
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti, {stokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Sveikinu Mass. Valstijos Liet. 
Sesutes, Šauniai Pasidarba
vusias Ambulansų Fondui!

Ir Kviečiu Tęsti Abelną V eiklą, Kuri Gelbsti Karo 
Laimėjimui šiai Šaliai; Teikti Pagalbą Karo Sublokš
tiem Mūsų Tautiečiam Liet uviam Laikinojoj Tėvynėj, 

Sovietų Sąjungoj.
Liepos 25-tą, puikiam Bo

stono viešbutyje Kenmore, 
Mass, pažangių lietuvių ko
mitetas surengė bankietą, 
kad įteikus 3 ambulansus: 
Amerikos Raudonajam Kry- 

*žiui, lietuviam kovojantiem 
Sovietų Sąjungoj ir Sovietų 
Sąjungai, ir tuomi užbaigti 
savo trumpą, šimtu nuošim
čių pasekmingai atliktą va
jų. Aš nesiimsiu plačiai ra
šyti šiuo reikalu, nes tai at
liks komiteto nariai ir Lais
vės bendradarbiai bostonie
čiai.

Mano tikslas — širdingai 
pasveikinti moteris, kurios 
nepaprastai daug prisidėjo 
padarymui šios kompanijos
— šio darbo skubiu, na-
v •siu.

Man teko tarti žodį į 
Mass. valstijos drauges 
darbuotojas Bostono Muni
cipal Auditorijoj vajų pra
dedant, teko prašyti ten 
esančių draugių ateiti ko
mitetui į talką, kad užbriež- 
tas tikslas būt lengviau pa
siektas. Kaip džiugu buvo 
išgirsti komiteto iždininko 
pareiškimą bankiete, kad 
daugiausia pasidarbavo-mo
terys, kad jos buvo ta jėga, 
kuri padėjo vajų užbaigti 
greitai, sėkmingai.

Čia išplaukė, atėjo į tal
ką man ir kitom draugėm 
pirmiau nežinomos seserys
— Monika Kapčiunienė ir 
draugė brightonietė Belike- 
vičienė.

Leiskit man x pasveikinti 
jus, brangios draugės, vi
sas, kurios taip gražiai, pa

Prie figūros tarsi priaugęs, 
pagal šią formą siūtas rayon, 
crepe ar panašios medžiagos 
dailus apatinis drabužis yra 
lengvai pasiuvamas namie.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

triotiniai, garbingai prisi
dėjot savo darbu šiame 
3 ambulansų nupirkimo va
juje. Be jūsų širdingos pa
galbos šis vajus būt buvęs 
daug ilgesnis, daug sunkiau 
baigtas. Lai šis gražus, lab
daringas darbas, taip nuo
širdžiai, gražiai atliktas, su
teikia mums visoms naujos 
energijos, naujo pasiryžimo 
kitiem mūs laukiantiem 
darbam, kurie gelbės Jung
tinėm Tautom'greičiau lai
mėti karą, greičiau nugalė
ti fašizmo siaubą, greičiau 
sugrąžinti mūsų sūnus, bro
lius iš kovų fronto, grei
čiau išlaisvinti mūsų gimti
nę šalį Lietuvą.

Apart gelbėjimo šios ša
lies karinėm pastangom, se
kantis tautinis mūsų dar
bas turi būti pasiuntimas 
dovanų ir sveikinimų lietu
viam, esantiem Sovietų Są
jungoj. Lai nei viena mūs 
draugė nemano, kad punde
lių komiteto (Brooklyne) 
paskelbtas vajus pasiuntimo 
dovanėlių vaikučiam yra 
mažos vertės. Atminkit, 
draugės ir draugai, kiek 
džiaugsmo, kiek sieloje-pa
sitenkinimo susikaupia, kuo
met mus bile vieną kas at
mena, pasveikina, įteikia 
dovanėlę bet kokia proga— 
vedybų sukaktuvių, gimi
mo, visuomeninės veiklos ir 
t.t. Kiek graudaus džiaug
smo gauni matydamas - ži
nodamas, kad nesi pamirš
tas.

Šių baisių kovų laikotar
piu mūsų tautiečiai pergy
vena sąlygų sudarytus trū
kumus. Baisių kovų su už
puoliku sunkumus, sielvar- 
tą, širdies skausmą, gailes-< no k01 
t.i žuvusiu knvns frnnt.p ir'dDavieS.tį žuvusių kovos fronte ir 
nukautų per nacius oku
pantus. Ilgesį savos šalies, 
iš kurios jie turėjo bėgti, 
palikdami dalį šeimos, gimi
nių, draugų. Žino jie, kad li
kimas paliktųjų skaudus. 
Ar daug, ar tankiai mes 
rimtai, širdingai apie tai 
pagalvojam? Kiek džiaugs
mo suteiktų mums aplaikius 
dovanėlę būnant tokioje 
audringoj padėtyje? Kięk: 
suteiktų naujų spėkų, nau
jos energijos grumtis pju 
juos supančiom gyveninio 
audrom!

Aš kviečiu kiekvieną lie
tuvę sesutę, kurios taip pa
tri j o tingai pasirodė savo 
darbu ambulansų fondui, ir 
visas kitas, kurios neėmė 
dalyvumo šiame darbe, sto
ti į vajų pasiuntimui pun
delių komitetui kuo dau
giausia dovanų ar jų suda
rymui pinigų, kad sekantis 
dovanų siuntinys būt kele
riopai didesnis, negu komi
tetas tikisi.

Pasiekite savo pažįsta
mas, pasitarkite kolonijose, 
rinkite daiktus ir pinigus 
dovanom. Tinkami dovanom 
daiktai jau buvo daug sy
kių įvardyti ir yra gerai ži

nomi. Lai Mass, valstijos 
gerosios lietuvės - lietuviai 
taip gausingai, taip nuošir
džiai pasirodo pundelių va
juje, kaip pasirodė ambu
lansų vajuje! Kiekvienas 
gražus, patrijotinis darbas 
šiuo momentu kovų už gra
žesnį, malonesnį gyvenimą 
duos mums užtarnautą pri
vilegiją džiaugtis laimėji
mu.

Nuoširdus ačiū priklau
so Mass. Valstijos Ambu
lansų Komitetui už sunkų, 
atsakomingą, gražiai atlik
tą darbą.

Sunkiausios, atsakomin- 
giausios pareigos teko at
likti pirmininkui, profeso
riui Kubiliui, jo pagelbinin- 
kui A. Kupsčiui, sekreto
riui Dr. Borisui ir iždinin
kui J. Grybui. Tiesa, jiem 
gelbėjo jų sunkiam darbe— 
atsakomingam darbe —mū
sų kolonijų draugės ir 
draugai darbuotojai, lyg 
tos darbščiosios lietuviškos 
bitelės nešdamos* medų (au
kas) į vieną avilį. Bet ko
mitetas turėjo neapsakomai 
daug darbo —atsakomybės, 
sunkių, jiem tiksliai linkė
tų painių problemų. Vienok 
visas audras, keblumus nu
galėjo, visą darbą gražiai, 
tvarkiai, greitai vedė su 
kolonijom, nuoširdžiai įkai
navo jiem suteiktą talką ir 
savo gražaus darbo užbai
gimui surengė šaunų ban
kietą Kenmore viešbutyje.

Priimdami atvykusius 
svečius, ' baigdami darbą, 
nerodė jokio nuovargio. 
Kaip tik priešingai, links
mai šypsanti, pilni pasiten
kinusio džiaugsmo jų vei
dai, rodos, atjaunėję. Pasi
žiūrėjus į juos, rodos, ma
tai stiprius, jaunus lietuvi
škus ąžuolus, kurie pasiry
žę ilgas metų eiles kovoti ir 
atremti bandančias juos 
perversti audras. Ten pat 
jiems gelbsti, kooperuoja
nepaprastų gabumų, talen
to, nepaprastas humanis
tas, humoristas, nuoširdus 
jų ir visų lietuvių draugas 
muzikos profesorius Bosto
no konservatorijoj, '< ponas

Priimkite širdingą ačiū 
varde Naujos Anglijos Mo
terų Sąryšio Komiteto vi
sas Ambulansų Fondo Ko
mitetas ir visi jam gelbė
ję gražiam, patri jotiniam 
darbe.

M. K. Sukackiene.
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BOSTONO APYLINKĖJ
Visu Lietuviu Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Naudai

Rugpjūčio 15 August
Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba 

iš vėliausių pasaulinių įvykių.

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

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.

Oakland ir San Fran
cisco, Calif.

Mezgėjų Piknikas Jr Pasitiki
mas Mylimos Bronės

Zalogiūtės
Liepos 18 d. įvyko mezgėjų 

piknikas d. Burdų darže. Ne
žiūrint, kad diena buvo pusė
tinai vėsi, vistiek suvažiavo 
geras skaičius lietuvių, apart 
oaklandiečių ir san franciskie- 
čių, iš toliau atvyko Aukščiai, 
iš Stockton, Jacobiai iš Con
cord, Senuty iš Pittsburgh; jie 
visuomet remia aukomis mez
gėjų darbą.

Komisijos ir darbininkių pa
sidarbavimu padaryta nema
žai pelno. Aukojo valgius: 
Karosienė, Ečienė, Burdiene, 
Jacobienė, Sutkienė, Mugia- 
nienė, Radienė, Jankauskienė; 
dirbo: E. ir K. Slegerienės, A. 
Shults, ir Koblin dirbo prie 
baro. Aukojo $2 pinigais: O. 
Aukštienė ir F. Tolario, drg. 
Proksaitienė aukojo bonką 
brendės, kuri buvo leista išlai- 
mėjimui. Padaryta $15.50. A. 
Šatas, laimėjęs ją paaukojo 
mezgėjom. Tai taip mūsų 
mezgėjos ir rėmėjai darbuoja
si raudonarmiečiams. Šis pik
nikas atnešė pelno (su auko
mis) $79.

šiame piknike buvo smagu 
matyti tik neseniai sugrįžusią 
iš rytų, mūsų veiklią ir myli
mą draugę Bronę Zalogiūtę. 
Prieš jos išvažiavimą į rytus, 
ji daug veikė tarptautiniame 
veikime, ypatingai daug pri
sidėjo suorganizavime Pabal
ti jos grupės dėl sukėlimo fi
nansų ir mezgįnių Sovietų Są
jungos raudonarmiečiams.

Mezgėjos pakvietė drg. 
Bronę pakalbėti; ji ir nurodė, 
kaip visoj Amerikoj dirba mo
terys Sovietų karžygiams, ji 
sakė, man labai buvo linksma, 
kai mačiau lietuvių spaudoje, 
kaip jūs čionai kalifomietės 
dirbate. Garbė mūsų draugėm. 
Sakė, visur klasinėje apie jus, 
ypatingai apie K. Jankauskie
nę, Sutkienę, Slegerienę, ku
rios tiek daug numezgė. Ragi
no tęsti šį taip svarbų darbą, 
kol bus karas laimėtas.

Pabaigus jai kalbėti, mez
gėjos suteikė jai pyragą su už
rašu : “Mielai sveikiname 
brangią Bernice.”

šiame piknike pasidarbavo 
pardavime Vilnies tikietukų 
J. K. Čaplikas ir K. Mugianie- 
nė.'

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugpj. 15 pas drg. E. Slege
rienę, 3370 Adeline St., Ber
keley, Calif.

Korespondentė, K. M.
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Mergytei sukneles forma, 
gaunama nuo 2 iki 10 

dydžio
Su formos užsakymu siųsti 

ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pečiuje Kepti Šutiniai
Teturint po mažai mėsos 

ir laiko, pagelbės permainą 
valgyje padaryti sekami šu
tiniai : : ■ i • ■ ■

Po eilę grūstų bulvių ir 
raugintų kopūstų sudėjus į 
apygilę kepamą blėtą, kur 
ne kur uždėstyti griežinė
liais dešros, kas priduoda 
mėsos kvapą ir skonį. Kep
ti vidutiniai karštam pečiu
je 20 minučių ar kol iškep§.

Sup j ausyti eggplant bly
no storio griežiniais, virti 
penketą minučių, išdėti blė- 
ton, užbarstyti druska ir ki
tais prieskoniais ir uždėti 
po gabalėlį sviesto. Ant kož- 
no ritinuko uždėti po grie
žinį tomeitės, vėl pasūdyti 
ir užbarstyti duonos trupi
niais. Uždėti ant kožnos to
meitės pjūvelį lašinių ir 
kepti 350 (F) karštyje per 
20 minučių.

Apdėk dugną pasviestuo- 
tos blėtos virtais ryžiais. 
Sumaišyk du puodukus vir
tos, maltos avienos su prie
skoniais — druska, maišy
tais stalavais ir raudonais 
pipirais, salierų druska, 
taipgi keliais lašais svogū
no ir citrinos sunkos. Da- 
dėk vieną biskelį plaktą 
kiaušinį. Supilk ant ryžių 
ir viršų vėl padengk ryžiais. 
Apibarstyk su pasvietuotais 
sausainio trupiniais. Kepk 
vidutiniame karštyje apie 
15 minučių ar iki kiaurai 
perkais. N. G.

Skoningas ir greit pada
roma užkandis paspraginus 
kepeninės dešros ir ant 
viršaus užpylus žaliais žir
niais ar pupelių ankštimis, 
sutaisytomis su baltu sosu.

Pajai, kai ir moterų ke
purės, įgijo taupią madą. 
Apatinė plutelė padaroma, 
kaip paprastai, o viršuti
nei, iš tešlos likučių, an)b vi
durio užtupdoma kokia su
rangyta figūrėlė ir/baigta.

NAUJOSIOS ANGLUOS MOTERŲ 
SĄRYŠIO ŽINIOS •

Šiuo tarpu yra atostogų me
tas. Daugelis moterų yra tuo 
paliestos, nes jos arba pačios 
atostogauja arba pas jas lan
kosi svečių. Tas sulaiko nema
žai draugių nuo visuomeninio 
darbo. Dėlei suminėtų ir nesu
minėtų priežasčių ir visokių 
daiktų, mezgimas (Raudono
sios Armijos kovotojams ir 
amerikiečiams kareiviams) su
mažėjo. Tėmijant mezgėjų 
darbštumą Brooklyne ir Kali
fornijoj, darosi nesmagu, kad 
pas mus draugės kiek ilgiau 
atostogauja. Pasilsėti, tiesa, 
reikia, bet ir vėl imkimės grei
čiau už darbo. Manau, kad 
draugės bostonietės, kurios ši
toj darbo srityje pirmavo, pir
miausiai atsilieps, o jas kitos 
paseks.

Mūsų Metinis Piknikas 
Jau Čia Pat

Rugpj. 8 d. įvyksta Sąryšio 
piknikas. Visos .žinome, kad 
susidėjus tokioms aplinky
bėms, daugelis iš kitų koloni
jų piknikan negalės nuvykti.) 
Todėl pikniko suruošimo dar
bas ir bendrai pikniko pasek- 
mingumas priklausys beveik 
išimtinai nuo draugių montel- 
liečių. Bet visos draugės, ku
rios arčiau Montello gyvena, 
stengkitės nuvykti į pikniką, 
nusiveždamos jam paramos, 
dovanų. Kurios draugės norė
tų ką nors pasiųsti, siųskite E. 
Beniulienei, 16 Bunker Ave., 
Montello, Mass.

Visos suprantam mūsų pik
nikų svarbą, todėl padėkime 
montellietėms padaryti šį me
tinį pikniką pasekmingiausiu.
Dienraščio Laisvės Piknikas

Įvyks Rugpj. 15 d., Roslin- 
dale, Mass.

Darbas jau pradėtas. Pikni-

7,000 Fosterio Prakalbose
Los Angeles, Calif.— Sek

madienį, liepos 18 d., Shrinc 
Auditorium buvo pilnutėlė žin- 
geidaujančios publikos pasi
klausyti William Z. Fosterio 
prakalbos. Apskaitliuojama, 
kad klausytojų buvo virš 
-7,000. Dramatiškai iškilo po
litinė demonstracija, kuomet 
kalbėtojas šaukė publiką prie 
vieningos kovos prieš defytis- 
tų bloką kongrese; ragino 
remti Roosevelto administraci
ją. Tūkstančiai karo darbi
ninkų ir unijų vadų tą ragini
mą priėmė ir užgyrė garsiu 
rankų plojimu.

Dvi savaitės pirmiau, Fos- 
teris taip pat buvo sutiktas 
San Francisco Civic Audito-

Šviežių salierų lapai, su
džiovinus pečiuje, galima 
pasidėti bonkoje (jar) var
tojimui . sriuboms, šuti
niams ir mėsoms, kada ne
turi šviežių salierų. Jie 
duoda tą patį skonį, kaip 
kad būtų įdėta salieros stie
belių.

Skanūs sandvičiai pada
roma ■ iš sukapoto virto lie
žuvio su salieromis, prie
skoniui sumaišius su rusiš
ku ar Thousand Island dre- 
singu.

Nuskinti vaisiai ir uogos il
giau laikosi atviri padėti prieš 
saulę, negu kur maišelyje, 
kad ir vėsesnė j vietoj. Saulė 
juos džiovina, bet apsaugo nuo 
pelėsių. , i

kas rengiamas. Draugės bosto
nietės, be abejo, daugiausiai 
tam darbuosis. Jeigu kada nors 
mūsų spauda vaidino svarbų 
vaidmenį, jeigu kada nors 
dienraštis Laisvė gerai tarna
vo Amerikos lietuvių visuome
nei, tai dabar iš tikrųjų ji to
kią rolę vaidina. Reikalinga 
Laisvei parama. Todėl, ku
rioms ir kuriems aplinkybės 
leis, dalyvaukite piknike. Pa
siuskit piknikui dovanų. Au- 
kas-dovanas siųskite H. Ta
mošiūnienės vardu, 91 Gard
ner St., West Roxbury, Mass.

Pundeliai ir Aukos 
Kovotojams

Be abejo, draugės, prieš 
mu visuomet stovi eilės darbų, 
kurie tenka atlikti — šeimy
niški ir visuomeniški darbai.
Bet mes visuomet surandame 
laiko ir energijos būtiniems 
darbams dirbti. Todėl suran
dame, kad suprantame tų dar
bų svarbą. Mes esame narėmis 
tos visuomenės, kuriai rūpi su
mušimas fašizmo, kuris mojasi 
pasaulį užkariauti ir pavergti.

Be kitų svarbių darbų, su
sijusių, su karo rėmimu, mes 
pasiryžome pasiųsti paramos- 
dovanų savo tautiečiams lie
tuviams Tarybų Sąjungoje, 
kovojantiems už Lietuvos lais
vę.

Dabar yra renkami pinigai 
ir perkamos dovanos, punde
liai, kurie siunčiami lietu
viams, esantiems Tarybų Są
jungoje. Pasikalbėkime su sa- 
wpažįstamomis, su kaiminko- 
mis, lietuvėmis ir lietuviais, 
nepaisant jų politinių pažiūrų. 
Paraginkime juos prisidėti 
prie šito kilnaus ir svarbaus 
darbo. Surinkę, siųskime Pun
delių Vajaus Komitetui. Tai 
bus iš tikrųjų gražus darbas!

M. K. S.

*iume. Ten mitinge dalyvavo 
irti 6,000 publikos. Abiejų 
nitingų įžanga siekė net po 
$1.10 ir per abu surinkta apie 
penki tūkstančiai dolerių. 
Apart to, šie mitingai, kaip 
lumatoma, turėjo didelę po
litinę įtekmę darbo eilėse.

Kalbėtojas tarp kitko pa
sakė, kad Amerikos žmonės 
turi pabusti politiniai ir mo
bilizuoti savo spėkas rėmimui 
Roosevelto karinės programos. 
Šalis šiandien susiduria su di
džiausiu pavojum, čia jis iš
kėlė žalingus darbus John L. 
Lewis’o, Hooverio šalininkų ir 
“polltax” demokratų, kurie 
sabotažuoja visas karo pa
stangas. Tokis sabotažas ne
gali būti ilgiaus toleruojamas 
ir reikia visiems kovoti prieš 
visus reakcionierius, sakė Fos- 
teris.

Apart Fosterio, kalbėjo Carl 
Winter, vietinis Komunistų 
Partijos darbuotojas, L. A. 
pavieto sekretorius. Jis kal
bėjo apie šio miesto rolę ka
ro produkcijoj ir politinę ko
vą prieš užgerintojus, pas
merkdamas penktos kolonos 
konspiraciją, atsakomingą už 
riaušes prieš meksikonus ir 
prieš negrus. Los Angeles val
stijos K. P. sekretorius, Wil
liam Schneiderman atidarė 
mitingą ir perstatė Fosterį 
kaipo “didį amerikoną.”

Mitingas praėjo labai en-. 
tuziastiškai. Publika išėjo pa
siryžusi daugiau rūpintis ša
lies karo reikalais kaip pro
dukcijoj, taip ir politikėj dir-
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI
CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)

0 šeimininkas lyg ir guosdavo jas:
— Palaukite, žvėrys — vištos, nebe- 

užilgo jis mirs!...
Tas beprasmiškas miesčionių kibimas 

prie bajorų, nekenčiant jų, savaime da
rė patėvį mant artimesnį. Musmirė—ne- 

’tikęs grybas, bet nors gi gražus!
Trokšdamas tarp šių žmonių, patėvis 

buvo panašus į žuvį, netikėtai pakliuvu
sią vištininkan, — kvailas palyginimas, 
kaip kvailas buvo ir visas jų gyvenimas.

Aš pradėjau pastebėti jame “Gero da
lyko” — man neužmirštino žmogaus — 
ypatybes; jį ir Karalienę aš dabindavau 
viskuo gražiausiu, ką man duodavo kny
gos, jiems atiduodavau viską, ką turėda
vau skaidriausio, visas fantazijas, skai
tymo sukeltas. Patėvis — toks pat sveti
mas ir nemylimas žmogus, kaip “Geras 
dalykas.” Jis jausdavosi esąs visiems 
namuose lygus, niekuomet neužkalbin
davo pirmas, atsakinėdavo į klausimus 
visuomet kažkaip ypatingai mandagiai 
ir trumpai. Man labai patikdavo, kad jis 
mokydavo šeimininką: stovi prie stalo, 
susilenkęs, ir barškindamas sudžiūvusiu 
nagu storą popierį, ramiai kalba:

—Čia reikia surišti gegnes raktu. Tas 
sumažins slėgimą, kitaip gegnės kės sie
nas.

— Tiesa, kad tave velniai! — mur
mėdavo šeimininkas, o pati jam sakyda
vo, kai patėvis išeidavo:

— Tiesiog stebiuos, kaip tu leidi save 
mokyti.

Ji kažkodėl ypač pykdavo, kai patėvis 
po vakarienės valydavosi dantis ir plau
davo gerklę, atmetęs galvą.

— Man matosi, — rūkščiu balsu sa
kydavo ji, — tamstai nesveika taip at
mesti galvą!

Jis, mandagiai šypsodamasis, klaus
davo:

— Kodėl gi?
— O... taip jau ...
Jis pradėdavo valyti kauliniu šipulė

liu savo melsvus nagus.
— Žiūrėkite, dar nagus valo! — jau

dindavosi šeimininkė. — Miršta, o dar...
— Ak! — dūsaudavo šeimininkas. — 

Kiek prie jūsų, žvėrys — vištos, kvaily
bių prikibę...

— O tu ką čia kalbi? — piktindavosi 
žmona.

O senutė naktimis karštai skusdavosi 
Dievui:

— Viešpatie, užkorė man ant kaklo 
šitą supuvėlį, o Viktorėlis — vėl nuoša
liai ...

Viktorėlis ėmė sekti patėvio maneras, 
jo lėtą eiseną, jo tvirtus poniškų rankų 
judesius; jis ėmė iš patėvio mokytis už

sirišti kaklaryšį ir gražiai, nečepsint, 
valgyti. Jis topradž šiurkščiai klausda
vo:

— Maksimovai, kaip prancūziškai ke
lis?

—Mane vadina Eugenijų Vasiljevi- 
čium, — ramiai primindavo patėvis.

— Na, gerai! O krūtinė?
Vakarieniaujant, Viktorėlis rėkdavo 

motinai:
— Ma mer, donne muazankor kum

pio !
— Ak tu, prancūzėli, — sakydavo su

sigraudenusi senutė.
Patėvis ramiai, kaip nebylys, kąsno- 

davo mėsą, į nieką nežiūrėdamas.
Kartą vyresnysis brolis pasakė jau

nesniajam:
— Dabar, Viktorai, kai tu prancūziš

kai išmokai, tau reikėtų meilužę susi
rasti ...

Tai buvo vienintelis kartas, kuomet, 
aš atsimenu* patėvis tylom nusišypsojo.

O šeimininkė, pasipiktinusi, numetė 
šaukštą ant stalo ir suriko vyrui:

— Kaip tau ne gėda blevyzgoti prie 
manęs!

Kai kada patėvis ateidavo pas mane į 
užpakalinę prieminę; ten, po laiptais, ei
nančiais į pakraigę, aš miegodavau; ant 
laiptų, prieš langą, skaitydavau knygas.

— Skaitote? — klausdavo jis, iškvėp
damas dūmus; jo krūtinėje šnypšdavo 
nuodėguliai. — Kas čia?

Aš rodydavau knygą.
— Aha, —sakydavo jis, pamatęs kny

gos pavadinimą, — šitą aš, rodos, esu 
skaitęs! Rūkyti norite?

Rūkydavome, žiūrėdami pro langą į 
šiukšjiną kiemą; jis kalbėdavo:

— Labai gaila, kad tamsta negali mo
kytis, tamsta, rodosi, turi gabumų...

— Štai aš mokaus, skaitau...
— Šito maža, reikalinga mokykla, 

sistema ...
Turėdavau noro pasakyti jam:
— Tamsta, ponuli, ir mokyklą 

jai, ir sistemą, o kas iš to?
Bet jis, lyg ir numanydamas tnano 

mintis, pridurdavo:
— Kas turi charakterį, — tą mokykla 

gerai auklėja. Gyvenimą gali stumti tik
tai labai raštingi žmonės ...

Kartą jis patarė man:
— Tamstai reikt iš čia išeiti, nematau 

čia tamstai nė prasmės, nė naudos ...
— Man patinka darbininkai.
— O ... Kuo gi ?
— Įdomu su jais.
— Gali būt...
O kartą jis pasakė: w

(Bus daugiau)

ture-

Ar Barzda Pakeičia Tautybę?
Neskaitau Naujienų nuo to 

laiko, kaip jų redaktorius pra
dėjo girti ‘‘nepergalimus Hit
lerio legionus” už “išlaisvini
mą” Lietuvos iš bolševikų ne
valios. Bet vakar užėjau pas 
kaimyną, kuris vis dar skaito, 
nors jau' ir nebetiki, ką moky
tasis daktaras rašo.

žingeidumo traukiamas pa
žiūrėjau. Matau —’ paveikslas 
grupės vyrų ir po juom paaiš
kinimas, jog tai esą “išdavi
kai,” “išgamos,” “renegatai” 
ir t.t. : ;

Jie visi lietuviai ir nufotogra
fuoti Maskvoje, bent taip aiš
kina Naujienų, redaktorius.

Bet įdomiausias paaiškini
mas prie poeto kapitono Liū
do Giros paveikslo. Tai, girdi, 
esąs “barzdą nusiskutusio ru
sų kapitono Liūdo Giros” at
vaizdas. Net krūptelėjau per
skaitęs tokį ‘‘mokslišką” pa
aiškinimą! Įsivaizdinkite, iki 
nebuvo nusiskutęs barzdą Liu
das Gira buvo lietuvis. Nusi
skuto ir, seičas, pasidarė “ru
sų kapitonu.” Ar esate girdėję 
tokį stebuklą ?

Kažin kokios tautybės da
bar yra man gerai pažįstamas 
mūkelė ant Halsted Stryto, 
kuris keli metai atgal irgi de
monstravo barzdikę? Tuomi 
laiku, žinau, jis buvo lietuvis 
ir redagavo “didžiausią” lie
tuvišką gazietę (mazgotę).

Netaip jau svarbu ar jis 
pats skutosi barzdą ar gal po 
“amžiaus permainos” plaukai 
iškrito, bet įdomu jo tautybė.

Jeigu barzdos nusiskutimas 
taip paveikė į Liudą Girą, kad 
jis ne tik “renegatu” ir “iš
daviku” virto, bet ir “rusų ka
pitonu,” tai gal ta pačia mie- 
ra mieruojant išsiaiškins, ko
dėl Naujienos taip pasiutusiai 
gyrė nacius, kada jų redakto
rius prarado veido “papuoša
lą.”

Buvęs N. Skaitytojas

Amerikiečiai kareiviai brenda per gilią žolę Sicilijoje išnaikinimui priešo 
snaiperių, kurie kur nors pasislėpę iŠ pasalų šaudo.

Aukos Laisves Bylos Vedimui
Chicagiečiai pradėjo rinkti 

aukas Laisvės bylos vedimui. 
Apie tą bylą reikia tiek pa
sakyti. Tūlas ukrainietis ap
skundė Laisvę neva už įžeidi
mą. Tas asmuo reikalauja 
kelių tūkstančių dolerių iš pa
žangaus lietuvių dienraščio.

žinoma, jis tų pinigų ne
gaus. Bet reikia bylinėtis ir 
tas daug lėšuoja. Tą supras
dami chicagiečiai ir norėdami 
padėti dienraščiui, pasiėmė 
parinkti aukų.

Marąuetteparkiečiai jau tu

ri surinkę virš $30. Bridgepor- 
tiečiai pasiryžę sukelti $50. 
Northsaidiečiai jau pradėjo 
rinkti aukas ir mažiausia su
rinks apie $20.

Žinoma, neatsiliks Roselan- 
do ir Cicero kolonijos. Galima 
drąsiai sakyti, kad Laisvės by
los vedimui chicagiečiai nusiųs 
apie $150.

Aš tiek pasakysiu, kad šį 
vajuką užbaigtume greit. Ku
rie dar neaukojote, o supran
tate reikalą padėti dienraščiui 
apsiginti, tai galite savo auką 
priduoti į Vilnies raštinę.

Bridgeportietis.

Jaunuoliai Žudosi Dėl 
Išbarimo

Mergina ir berniokas nusi
žudė. Manoma, kad dėl suba- 
rimo jie atėmė sau gyvybę.

Shirley M. Achten nusižudė 
kanale netoli 119th St. Rado 
jos ridikulį prie kanalo. Kiek 
sužinota, tai tėvai ją išbarė 
už vėlai parėjimą namo. Shir
ley buvo 18 metij.

Albert Veeder, 14 metų, at
ėmė sau gyvybę revolverio 
kulka vasarnamyje. Leido ato
stogas Michigan valstijoj. Už 
ką tai liko išbartas. Jaunuo
lis susijaudinęs nusižudė.

Ona Savukaitė Svečiuojasi
Ona Savukaitė iš Portage, 

Pa., svečiuojasi Chicago j e pas 
seserį Moniką Cook, Marquet
te Parke. Pereitą pėtnyčią 
Monika, jos sūnus Billy, Ona 
Savukaitė, Stella Bedokaitė .ir 
Onutė Savukaitė (Vilnies 
knygvedė) nuvažiavo į Leoni- 
kas, Mich., pamatyti Onos ir 
Monikos seserį Mildred.
Vytautas Remeikis Svečiuojasi 

Pas Tėvus
Vytautas Remeikis yra kari

nėse pareigose nuo pernai va
saros. Jis yra militarinėje po^ 
licijoj Virginia valstijoj.

Nuo pradžios tarnybos Dė
dei Šamui Vytautas gavo pro
gos pirmą kartą parvažiuoti 
atlankyti tėvelius ir savo drau
gus.

P; ir O. Remeikiai plačiai ži
nomi ne tik Chicagoje, bet ir 
kitur. Ypač Vytauto matušė 
savo nuoširdžiu darbštumu iš
garsėjo.

Remeikiai gyvena 2334 No. 
Campbell Avė. Vytautas gavo 
atostogų 10 dienų. Kor.

London, rugp. 2. —Ang
lijos ir Amerikos lėktuvai 
šiandien bombardavo lėk
tuvų aikštes vidurinėje 
Francijoje ir visi sugrįžo 
be jokių nuostolių.

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro pamokos įvyks ket
virtadienį, rugp. 5 d. Visi nariai bū
kite ir naujų narių atsiveskite.

P. Casper.
(183)

FIGHTING DOLLARS 
<fl> 1

* v... -'įf*
rA riterio a must be strong. 

Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. o

YOU on the home front must 
buy those guns—-those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare I

TRAKTYR1US į
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių |
Vynų ir Degtines ?

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat .
Savininkai £

411 Grand St. Brooklyn j

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

g
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.|'
Blokas nuo Ilewes St. eieveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 >C I

KĄ PASAKĖ VICE-PREZIDENTAS 
HENRY WALLACE BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS

Įsigykite šią naudingą knygelę:

London, rugp. 2. — Dar 
keli tūkstančiai Amerikos 
kariuomenės atplaukė Ang- 
lijon. x
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt $-7964

. 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

S
 Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė(KOPLYČIA)

w Parsamdo automobilius ir ka- 
$ rietas veselijom, krikštynom 
k ir kitkam.
$ 231 Bedford Avenue
$ BROOKLYN
v 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

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

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

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft £ ft ft ft ft ft ft ft * ft ft ft * ft ft ft. ft ft

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

> kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

S tai 
adresas

Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
" (RAMANAUSKAS)

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Mes privalome tęsti puikų bendradar

biavimą su britais. Mes privalome susi
pažinti su mūsų naujaisiais prieteliais, 
rusais. Mes galime taikiai vieųame pa
saulyje gyventi su rusais, jei mes paro
dysime sau ir visam pasauliui tuojau po 
karo, kad mums rūpi paleisti gamybą 
gaminimui taikos metu naudotinų pro
duktų, idant pakelti visų žmonių gerbū
vį aukščiausiame laipsnyje.

Atlanto Čarteris suteikia plačiąją ben
drųjų principų bazę, kad apsaugoti mū
sų daromuosius ‘žygius ir sprendimus. 
Tai yra pasitikėjimo Čarteris, kuris pri
valo gyvuoti ir Amerikos žmonės nori, 
kad jis veiktų ir gyvuotų.

žmonijai pergalės diena ateis taip tik
rai, kaip ši teroro naktis praeis.

Pasaulis yra viena šeima su viena-at
eitimi — ateitimi, kuri suriš mūsų bro
liją širdimi ir protu, bet ne retežiais; 
ateitis, kuri išsaugos praeities ir dabar 
gimstančią kultūrą; ateitis, kuri išsi
dirbs taiką atviro ir draugiško koopera- 
vimo lygyj; ateitis, kurioje demokratija 
tarnaus žmonijai, suteikdama kiekvie
nam žmogui progos prisidėti prie kitų 
ir savo gėrio pakėlimo.

Iššaukimas ir proga laimėti taikos mū
šį žmonijoje prasiplėtė., Pergalė reika
lauja geriausių įpūsų minčių, geriausios 
mūsų energijos ir nuolatinio mūsų savi
mi pasitikėjimo. .

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATUOS VEIKIMĄ

Pilietybėm pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurių įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Knygeli Autorini

Dokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 8c., vertės, viso už 
85 centus.

Adv. CHAS. p. KA.L

KAINA 35č.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Vokiečiai įkaitinta Geležimi 
Pažymi Sov. Belaisvius

Maskva. — Pravda at- 
spausdino fotografiją vo
kiečių komandos įsakymo 
paženklint raudonai įkai
tinta geležia visus nelais
vėn paimtus sovietinius ka
rius. Taip jie įdegina tri
kampio pavidalo ženklus 
nugaron sovietiniams belai
sviams.

Bus Draftuojami ir Tėvai
Washington. — Žmonių 

Jėgos Komisijos pirminin
kas Paul V. McNutt pareiš
kė, jog neužtenkant pavie
nių ir bevaikių vyrų, turės 
būt imami kariuomenėn ir 
vedusieji iki 37 metų am
žiaus, nepaisant, kiek vaikų 
jie turėtų, vis tiek, ar vai
kai būtų prigyventi pirm 
Amerikai įstojus karan ar 
paskiaus.

Tik labai dideliuose šei
mos reikaluose būsią kai 
kurie to amžiaus tėvai pa- 
liuosuojami nuo karinės 
tarnybos.

Skaičiuojama, kad apie 
ateinančių metų pradžią 
būsią draftuota jau iki 
400,000 tėvų.

London. — Anglų radijas 
pranešė, kad nacių teismas 
Amiens mieste, Francijoj, 
nusmerkė numarint dar 11 
žmonių už sabotažo veiks
mus prieš nacius.

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris A. 
Eden gyrė Amerikos bom- 
banešių žygį prieš Rumuni
jos žibalo įmones ir vadino 
jį tikrai puikiu.

Worcester, Mass.
Rugpjūčio mėnesis yra labai 

svarbus mūsų apylinkei. Štai 
8 d. rugpjūčio Worcesteryj at
sibus du svarbūs įvykiai: 10 :30 
rytą įvyksta LLD 11 kp. susi-, 
rinkimas. Tarp kitų dienos 
klausimų turėsime išpildyti 
nominacijų blankas, nominuo
jant į LLD Centro valdybą na
rius dėl ateinančių metų. To- 
‘dėl visų narių yra pareiga da
lyvauti 29 Endicott St. sve
tainėje.

Tą pačią dieną Olympia 
Parke atsibus Suvienytų Orga
nizacijų piknikas. Prie įžangos 
tikieto yra gražių dovanų. 
Pirmas prizas yra $50. Čia tu
rėsime daug svečių. Worces- 
terio ir apylinkės lietuviai yra 
prašomi dalyvauti.

15 d. rugpjūčio Bostono 
apylinkėje įvyksta visų lietu
vių didysis piknikas dienraš
čio Laisvės naudai, čia bus 
puiki dainų programa ir sakys 
kalbą vienas iš Laisvės redak
torių. šis piknikas turėjo įvyk
ti 18 d. liepos, bet dėl tam ti
krų priežasčių nebuvo galima 
įvykdyti.

Todėl, kurie turite pirmiau 
pirktus įžangos tikietus, tai jie 
bus geri dėl šio pikniko. Tė- 
mykite Laisvėj, bus paskelb
tas kelrodis per pikniko ko
misiją.

Rugpjūčio 22 d. Worceste- 
rio Olympia Parke įvyks 
worcesteriečių surengtas pik
nikas Laisvės naudai, čia visi 
Laisvės patrijotai turėtų daly
vauti, nes rytuose dienraštis 
Laisvė yra vienatinis darbi
ninkų žmonių laikraštis. Tai 
yra žibintas už tiesą ir laisvę 
darbo žmohių gyvenime, čia 
taipgi bus gražus pažmonys, 
apart programos, dalyvaus 
laisviečiai ir visų kolonijų dar
buotojai. Rengėjai lauks jūsų 
visų tą dieną.

J. M. L.

Įvairios Žinios iš Kanados
Vakarų Kanada Sveikina

T. Buck
Blairmore.— Virš 800 žmo

nių Crows Nest Pass miestelyj 
susirinko į mitingą, kuriame 
kalbėjo Tim Buck, komunistų 
vadas.

Mitingas įvyko Columbus 
salėj.

Miesto majoras Enoch Wil
liams taipgi sveikino Tim Bu- 
cką, kaip pirmasis miesto pi
lietis.

Tim Buck kalbėjo apie dar
bininkų pareigas ir numatomą 
naujų darbininkų partiją.

Automobilistai Už CCF 
Kandidatus

Windsor.— United Automo
bile Workers unijos 200 sky
rius užgyrė CCF kandidatus: 
A. N. Alles,- Essex North dist- 
rikte; Dr. R. M. Crouch, Es
sex South distrikte; George 
Bennett, Windsor-Walkerville 
distrikte.

Unijos nariai savo mitinge 
karštai užgyrė Roy England, 
skyriaus prezidento, kalbą, 
kurioj jis ragino Ontarijos 
darbininkus laikytis vienybės. 
Jis nurodė, kad vieningas dar
bininkų judėjimas gali sėk
mingai kovoti prieš fašistuo- 
jančius elementus, kurie taiko 
visas atakas prieš darbininkus.

Užgyrė Unijos ir Samdytojų 
Pasiūlymą.

Port Arthur.— Bruce Mag
nuson, Lumber and Sawmill 
Workers Unijos 2796 skyriaus 
sekretorius, pranešė, kad Re
gional War Labor Board už
gyrė unijos ir medžio industri
jos savininkų bendrą pasiūly
mą, kad miško darbininkams 
būtų duodami tam tikri bonai 
už atsižymėjimą darbe.

Sulyg to pasiūlymo, miško 
darbininkų algos pasilieka to
kios pat, bet jeigu darbinin
kas per mėnesį padarys ką 
virš numatytos normos, tai už 
tai jis gaus ekstra. Taipgi bus 
daugiau mokama tiems, ku
rie bus ilgiau išdirbę miško 
industrijoj.

ši sistema nelies špalų ir 
rąstų kirtėjų.

Mirė 88 Kanadiečiai Dėl 
Stokos Masto.

Ottawa.— Kanados armija 
pranešė, kad 88 kanadiečiai 
mirė Japonijos belaisvių kem
pėse. 4

Mirčių rekordus studijuo
jant esą galima matyti, -kad 
daugelis iš jų mirė dėl blogo 
maisto.

Aplamai imant, japonų ka
reivių dijeta esanti neužtekti- 
na dėl kanadiečių, o belais
viams duodamą dar prasčiau.

Kanados vyriausybė sten
giasi pasiųsti savo belaisviams 
japonų rankose koncentruotų 
vitaminų, kad apsaugoti juos. »

Pakelia Akliems ir Seniems 
Pensijas

Ottawa.— Ontarijos prem
jeras Harry Nixon pranešė, 
kad Ontarijos vyriausybė su
tinka dadėti nuo savęs po 
$3.00 į mėnesį prie aklų ir se
natvės pensijos.

Ottawos vyriausybė pakėlė 
aklų, ir senatvės pensijas nuo 
$20 iki $25. Kadangi Onta
rijos vyriausybė dadės po $3, 
tai Ontarijos akli ir seni gaus 
po $28 į mėnesį.

Bendra suma, tačiau palie
ka ta pati. Pavyzdžiui, iki 
šiol buvo leidžiama turėti ki
tų jeigu iki $125 į metus. Da
bar bus leidžiama tik. iki $65. 
Tokiu būdu, pensijonieriai ne
galės turėti daugiau įeigų, 
kaip $365 į metus. Palengvi
nimas tik tiems, kurie neturi 
jokių jeigu, apart pensijos.

Unijos Reikalauja, kad CCF 
Ištrauktų Savo Kandidatus
TORONTO.— Visa eilė uni

jų išnešė reikalavimus, kad C. 
C.F. ištrauktų savo kandidatus 
iš St. Andrew ir Bellwoods dis- 
triktų, kur kandidatuoįa J. B. 
Salsberg ir A. A.zMacLeod, po
puliarūs darbininkų veikėjai.

Nurodoma, kad miesto val
dybos rinkimai aiškiai parodė, 
jog CCF neturi įtakos tuose di- 
striktuose, kai tuo tarpu Sals- 
bergas ir MacLeod turi didelę 
progą būti išrinktais.

Miesto valdybos rinkimuose 
pažangūs kandidatai išėjo pa
čiais pirmais.

Winnipego Unijos už Unijų 
Vienybę, už Socialiąaciją 
WINNIPEG. — Winnipeg 

Trades and Labor Taryba priė
mė rezoliuciją, kurią įteiks 
Trades and Labor Congress of 
Canada konvencijai, kuri įvyks 
rugpjūčio mėnesį.

Savo . rezoliucijoj, Winnipego 
Trades and Labor Taryba rei
kalauja, kad darbininkų unijos 
būtų suvienytos į Tarptautinę 
Amatų Unijų Federac. ir kad 
į tą federaciją būtų priimtos ir 
Sovietų Sąjungos unijos.

Kitoj rezoliucijoj reikalauja, 
kad Kanadoj būtų įvestas į a- 
merikiečių Vagnerio aktą pa
našus įstatymas.

Pokariniais klausimais rezo
liucijoj Taryba reikalauja, kad 
būtų įvesta geresnė socialė 
tvarka. Kol nebus įvesta visuo
meninė nuosavybė, sako rezo
liucija, nebus galima panaikin
ti nedarbo ir betvarkės.

Sudbury, Canada
Noriai Rašosi po Sveikinimu

Kadangi šiuo laiku eina va
jus rinkimui parašų po pasvei
kinimu1 lietuvių, kovojančių 
Raudonosios Armijos eilėse, 
prieš vokiečių fašistinę armi
ją, kuri pasiryžusi pavergti vi
sas tautas, tai ir mes, sudbu- 
riečiai, neatsiliekame nuo to 
darbo.

Nors dabar Sudburyje sun
ku tokį darbą pravesti (darbi
ninkai dirba pamainomis ir 
negalima visiems susieiti į vie
ną vietą), tačiau, pastangomis 
nekuriu veiklių draugų, buvo 
pakalbinti veik visi lietuviai. 
Galime pasididžiuoti Sudburio 
lietuvių supratimu ir įvertini
mu šio svarbaus darbo. Veik 
visi lietuviai padavė savo bro
lišką ranką tiems kovotojams, 
pasirašydami po pasveikini
mu.

Tiesa, atsirado koks pustu
zinis lietuvių, kurie nepasira
šė ir tokiu būdu atsisakė iš
tiesti ranka lietuviams kovoto
jams. Vienas iš jų tarpo dar 
pareiškė,’kad jis nenorįs, kad 
lietuviai kariautų prieš vokie
čius.

Gal kabi neaišku, kodėl tie 
lietuviai nenori pasveikinti 
mūsų brolių, kovojančių už 
Lietuvos išlaisvinimą. Aš pa
sakysiu, kad toks jų nusista
tymas yra Naujienų ir Kelei
vio propagandos rezultatas. 
Tie laikraščiai, visokiais bū
dais šmeiždami Sovietų Sąjun
gą, o nieko nesakydami prieš 
hitlerininkus, užagitavo neku
rtuos lietuvius prieš Sovietų 
Sąjungą. Jie tiesiog patenkin
ti, kad vokiečiai kariauja 
prieš tą šalį.

Nors tie laikraščiai pyksta, 
jei kas pasako, kad jie sklei
džia nacių, propagandą, bet 
gyvenimas rodo, kad jie taip 
dafo. Jų skaitytojai visai ne- 
sibaugina vokiečiais, o tuo tar
pu dega neapykanta prieš de
mokratijų geriausią talkinin
kę. Fašizmo ’’Priešas.

Montreal, Canada
Kas Bus Rugpjūčio 8 Dieną

Šios kolonijos progresyviai 
lietuviai pastaruoju laiku, 
smarkiai organizuojasi ir ruo
šiasi prie Metinio Liaudies 
Balso Pikniko, kuris įvyks 8 
d. rugpjūčio, Ville La Salle, 
prie 8-tos Ąvęnue.

šio pikniko priruošimu la-, 
blausiai susirūpinusios moterys, 
jos visuose distrįktuose organi
zuojasi, renka įvairias aukas ir 
kita. Jau visa eilė moterų yra 
pasižadėjusios kaip ką paauko
ti, o kitęs sutiko paprašyti au-

Kaip Kovoja Sovietų 
Didvyriai?

. Majoras V.Kryskin
Raudonoji Armija ėjo 

pirmyn. Tai buvo Kubanies 
srity j. Priešas atkakliai 
priešinosi, darė pastangų 
sulaikyti mūsų jėgas prie 
kiekvienos patogios vietos, 
išlaikyti savo užnugaryj 
svarbius susisiekiiūo kelius, 
ištraukti iš pavojaus karinę 
technikų ir apsilpninti mū
sų didvyringą pirmyn ėji
mą. ■

— Nepavyks! — drąsiai 
tarė Sovietų oficierius, ap
žvelgęs besivingiuojančią 
atstoj upę, ir įsakė pakvies
ti pas jį jaunesnįjį leitenan
tą Michailovą. Kada Mi
chailo vas jau buvo pas jį, 
tai komandierius ramiu ir 
šaltu tonu aiškino:

— Vokiečiai traukiasi. 
Mūsų pareiga įnešti jų eilė
se suirutę, priversti juos 
trauktis iš kelio, padaryti 
taip, kad jie negalėtų išgel
bėti savo karinės techni
kos. Reikia susprogdinti 
tiltą jų užnugary, užminuo
ti vieškelį. Užduotis rimta, 
pavojinga, bet vardan mūsų 
pergalės ir brangios tėvy
nės turime būtinai tą atlik
ti. Tą užduotį atlikti pave
du jums, pavedu jūsų drą
sai, sugabųmui ir pasitikiu, 
kad drąsus kovotojas nepa-. 
darys gėdos rusų oficieriui 
ir gvardiečiui!

— Taip! — atsakė Mi- 
chailovas.

Visą naktį nedidelė gru
pė gvardiečių priešakyj su 
leitenaritu Michailovu čiu
pinėjo priešo pozicijas, j ieš
kodami silpnos vietos. Bet 
pralysti nęgaįįma: visi ke
liai ir prie jų priėjimai už
minuoti, apšaudomi šautu
vų, kulkasvaidžių jr mino
svaidžių ugnimi. Per ištisą 
dieną grupė išgulėjo prieš 
vokiečių pozicijas ir tik 
naktį apsimaskavusių dra
bužių pridengti pralindo į 
priešo užnugarį. Bet nepai
sant viso atsargumo, prie
šas juos pastebėjo. Į dangų 
pakilo raketų šviesos, su
tauškėjo automatiški šau
tuvai ir kulkasvaidžiai, vi
soj apylinkėj kaukė kulkų 
spiečiai.

Sunki padėtis. Linkui tik
slo bus apie 20 mylių, o lin
kui savų grįžti visai arti. 
Ką, ar grįžti atgal? Atsi-

kų.' Bet kadangi šios .kolonijos 
lietuviai labai ' išsimėčiusiai ir 
toli vieni nuo kitų gyvena, tai 
sunku bus aplankyti visas mo
teris, atsikreipiant į jas aukų, 
todėl rengėjų vardu kreipiuosi 
į visas moteris. Kurios jei tik 
nori kuo prisidėti, bus labai 
maloniai jų aukos priimamos. 
Tas pats tenka pasakyti ir su 
darbininkėmis, kurios turėtų 
norą pasidarbuoti laike pikni
ko, labai kviečiamos.

Nereikia užmiršti ir mūs vy
rus. Jie irgi nenori atsilikti 
nuo moterų. Jau ne vienas 
man į ausį šnibždėjo, kad at
sineš “saldžiosios” ar ko kita... 
Moterys ruošiasi prie garbės 
stalo ir bufeto, kad tik kuo 
įvairiau pamarginus, o vyrai 
rūpinasi įvairiomis gėlėmis ir 
kita, • Kiek atrodo, tai pas vi
sus labai' didelis ūpas ir entu
ziastiškai ruošiasi prie šių di
delių iškilmių, kas reiškia, kad 
turės būti kas tai nepaprasto 
ir skirtingiau už kitus paruoši- 
IJ1US.

Rengėjai ruošiasi visu štur
mu, kad pasekmingiau priruo- 
šus, gi svečiai taipgi turėtų 
ruoštis kuoskaitlingiausiai ja
me dalyvauti. Taigi, nepamirš
kite 8 dienos rugpjūčio. Patys 
ruoškitės dalyvauti ir kitus 
kvieskite. ‘Komiteto Narė. 

sakyti nuo žygio? Ne! Nie
kados! Tatai nepadarys lei
tenantas Michailovas. Gar
bė rusų oficieriaus, garbė 
gvardiečio brangesnė ir už 
pačią gyvybę. Pilnas pasi
ryžimo jis vyko pirmyn lin
kui tikslo, o paskui jį ir 
grupė kovotojų.

Pavyko pasislėpti nuo 
priešo. Tris paras išbuvo 
priešo užnugaryj ir tikslą 
atliko. Bet tai nebuvo len
gvas žygis., Tiltą vokiečiai 
saugojo didelėmis jėgomis. 
Vos būrys prisiartino prie 
jo, kaip vokiečiai atidengė 
smarkią automatų ir kul
kasvaidžių ugnį. Bet kovos 
pasekmes išprendė Sovietų 
minosvaidžiai. Kovotojai 
veikė greitai ir drąsiai. 
Bent kokis susvyravimas 
galėjo baigtis pralaimėji
mu. Priešas žinojo, kad į jo 
užnugarį prasiyeržė Sovie
tų. kovotojai ir galėjo per
mesti daugiau jėgų.

Leitenantas Michailovas 
suorganizavo iš kovotojų 
būrio mūšio apvalą pozici
ją. Kovotojai vedė mūšį su 
vokiečiais, o jis patsai su 
Dobroveckiu ir Timošenko, 
pasiėmę po sunkų krovinį 
sprogstančios ; medžiagos, 
palindo po tiltu. Aplinkui 
sprogo rusų minos, leidžia
mos į vokiečius iš minosvai
džių, tratėjo kulkasvai
džiai.

Prabėgo kelios kankinan
čios minutės. Pagaliau, visi 
trys grįžo atgal pas savo 
kovotojus bevilkdami pade
gimo vielą. Rusai manev
ruodami pradėjo trauktis. 
Vokiečiai atidengė dar pa
siutesnę ugnį, manydami, 
kad jie apgynė tiltą.

— Užduotį atlikome! — 
tarė leitenantas Michailo
vas ir toj sekundoj trenkė 
baisus sprogimas. Tiltas 
buvo sunaikintas. Priešui 
pasitraukimas užkirstas.

Auštant seržantas Verev
kinas su grupe kovotojų pa
kasė 8 minas ant plento. 
Dobrovickis kitoj vietoj 7, 
o Timošenko dar 6 minas. 
Tą atlikę kovotojai pasislė
pė tankioj girioj ir laukė. 
Netrukus jie matė, kaip 
besitraukianti vokiečių ko
lona iš šarvuočių ir trokų 
užvažiavo ant vienos minų 
grupės ir susprogo.

— Gerai darbas atlikta! 
— tarė leitenantas Michai
lovas. — Bet to dar negana. 
Mes dar parodysime vokie
čių barbarams, kaip terioti 
mūsų brangią tėvynę! Mes 
jiems parodysime, kaip 
mes savo tėvynę ir laisvę 
mylime ir mokame ginti.

Netrukus kita vokiečių 
kolona užvažiavo ant ant
ros minų grupės ir buvo iš
mesta į orą. Po to vokiečiai 
metėsi bėgti tiesiai per lau
kus palikdami savo karinę 
techniką.

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, reųmatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Dirbti kavos išdirbystėje, pakavi
mui. 40 valandų savaitė, nedirbama 
šeštadieniais.

ARNOLD & ABORN
243 Pearl St, New York City

(182)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KXTOJOS

..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)

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

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St, New York City

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

PLASTIKŲ MOLDERIAI
Taipgi reikalinga, vyrų mokytis to amato bū
tinose karo i>ramonėse. Gera alga laike mo- 
kinimosi. Daug viršlaikių. Progų ir po karo 

mokytis plastiko amato tiems, kurie 
qualifikuos

PASITARIMAI IKI 6 V. V. KASDIEN
Nesikreipkite, jeigu dabar dirbate karinėje 

■pramonėje.

MULTI PRODUCTS TOOL CO.
123 SUSSEX AVE. 
NEWARK, N. J.

Važiuokite No. 24 ar 44 busais iki City Sub
way, Norfolk St. Vienas blokas iki dirbtuvės.

(184)

APVALYTOJAS
Prižiūrėti ugnį, 70 šeimų namas. Gera alga 
ir kambarys. Skambinkit Buckminster 2-3942, 
Superintendent, 189 E. 34th St., Brooklyn, 

N. Y.

VEŽIOTOJAI 
REIKALINGI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA VALANDŲ UŽMOKESTIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS

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

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

, (182)

NAKTINIAI VALYTOJAI
VYRAI VIDAUS RUAŠAI

GERA ALGA. KREIPKITĖS Į TIME
KEEPER.

HOTEL BARBIZON /
140 East 63rd St., New York 

________________________________________ (182)

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

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

(Greenpoint Ave.)
(188)

/VWWVWVWWWWWWWWVWWWWVX

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS 
REIKALINGI KAIPO KEPĖJAI

Jeigu nepatyrę, mes išmokysime. Vakarais 
arba sekmadieniais. nereikia dirbti. Darbinin
kai, dabar dirbanti karo pramonėse, nebus 
priimami. F. W. Woolworth, 82 Nassau St., 

New York City.
s (184)

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatų 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, nusišutipimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

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

Užsisąkydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. •Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o ręstą 
užsimokėsite G. O. D.

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalas.
Padėkit Gamint Aluminum 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti 

Duris į Pergalę
VYRAI - VYRAI 

VALDŽIA UŽGYRĖ 
ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ

THE
United States 

ALUMINUM CO.
Siūlo Jums 

Karo Laimėjimo 
Darbus

DABAR!!!
Nuolatinius Darbus 

Po Karo
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
JŪS GAUSITE

$41.08 - $43.68
IŠ PRADŽIŲ 

Už 48 valandų savaitę 
BONŲ PROGOS 

Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Pramokinimo ’ 

Periodo
Puikiausios Progos 

Pakilimam
THE

United States
ALUMINUM CO.

FABRIKUOSE
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN. 
75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL 

TURI BŪT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F, RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJfi- 
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBĖS ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA Į DARBĄ PRIIMANT 

EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI 
SU KOMPANIJOS 

ATSTOVU
KREIPKITĖS 

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO 

10 V. RYTO IKI 5 PO PIETŲ Į

United States 
Employment Service 

OF WAR MANPOWER COMMISSION 

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

N. Y. C.
205 Schermerhorn St.

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

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

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

PARCPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(18«)

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

(184)

FABRIKE DARBININKAI
Drūti. 55 centai j valandą, 

taipgi viršlaikiai.
VINCENT J. SPELMAN & CO.

3rd Ave., Ir Pacific St., Brooklyn
(18«)

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

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

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

NETELEFONUOKITE-
. (184)

DIRBTUVES DARBININKAI
100 nuoš. Karinis Darbas

Jeigu dabar dirbate karinius darbus, nesi
kreipkite be darbdavio raštiško pareiškimo 

apie atliekamumų.
CECO STEEL PRODUCTS CORP.
Gale New York Ave., Jersey City.

(Jackson Ave. gatvekariais iki Henderson St., 
Hoboken; eikite pėsti 4 blokus į vakarus).

(182)

, ROOFERS
SIDEWALL MECHANICS

Patyrę arba kurie nori mokytis; gera alga, 
bonai; pastovus darbas; gpdraudos protekci
ja ; svarbioj pramonėj; visi darbo įrankiai 
duodami; pilietybė nereikalinga. Kreipkitės 
visų savaitę. 17 N. West St., Mt. Vernai).

(priešais N. Y. 'Central Stoties)



Šeštas Puslapis 
‘ B ■ . .....

Laisve, Lithuanian Daily News

NewYorko^M^ZInlos
New Yorkas-Daugybės 

Tautu Didmiestis
Niekur pasaulyje, turbūt,

Trečiadienis, Rugpj. 4, 1943 , . ... .

Ji Turėjo Kitą Meilužį

Iš Lietuvių Kriaučių 
Unijistų Susirinkimo
Liepos 28 d. Lietuvių Kriau

čių 54 skyrius laikė susirinki
mą, Liet. Am. Piliečių Kliube. 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė, nepaisant labai šilto 
oro. O susirinko daug todėl, 
kad norėjo išgirsti ką nors 
apie algų pakėlimą. Na, ir iš
girdo. Atstovai, kurie daly
vauja aukštesnėse unijos įstai
gose, davė raportą, kaip daly
kai dedasi su tuo algų pakė
limu. Sako, Unijos preziden
tas Hillmanas pareiškęs, kad 
kriaučiai gavo algas pakelti 
1941 m. virš 15%, tokiu būdu 
jie dabar lai nesvajoja apie 
algų pakėlimą, nes, girdi, mai- 
nieriai jau keliolika metų, 
kaip negavo pakelti ir nega
vo šiemet, nepaisant, kad ir 
buvo sustreikavę. Susirinkusie
ji protestavo, kad jau ir taip 
kriaučių algos užšaldytos, o 
kriaučių gaminti drabužiai kai
nuoja dvigubai, negu buvo 
1941 m. ir niekas tų^kainų 
nebando užšaldyti. Susirinku
sieji tiek įsikarščiavo, kad net 
buvo tokių išsireiškimų, kad 
jie vis tiek eis į streiką, ar 
kam patiks ar ne.

Antras, tai buvo raportuo
ta apie unijos įsteigtą apdrau- 
dos fondą. Unijos narys, pil
nai užsimokėjęs duokles (o 
pilnu skaitomas nariu, kuris 
tik už tris mėn. skolingas), 
galės gauti šalpą per kelioli
ka savaičių po $15, jeigu pa
sitaikys susirgti, ir jo šeimyna 
gaus $500, nariui mirus.

Čia taipgi kilo nemažai ler- 
mo, kadangi lietuviai kriaučiai 
mažai gaudavo darbų, tai jų 
ir duoklių knygelės labai daug 
atsilikę, po du, tris metus ir 
daugiau. O kad davaryti kny
geles į geras, tai unijos vir
šininkai pareikalavo, kad po 
daugiau mokėtų savaitines 
duokles, net po du dolerius. 
Per daug kas savaitę po tiek 
mokėti, kuomet, dabartiniu 
laiku, darbininkai apkrauti ki
tokiais valdžios mokesčiais. 
Kad lietuvių kriaučių knyge
lės atsilikę, tai ne jų kaltė, 
nes dabar yra “check off” sis
tema, palieka ir neklausia, ar 
tu nori ar ne. Na ir jeigu taip 
toli atsiliko, tai, aišku, kad tik 
pusę laiko dirbo. Bet lokalo 
valdyba mano kreiptis pas 
unijos viršininkus tuo klausi
mu ; gal galės kaip nors vir
šininkai palengvinti padary
mui “geresnių knygelių.” De
legatas C. Kundrotas, rapor
tuodamas apie lietuvių kriau
čių padėtį, pareiškė sekamai : 
Sako, pirmiau, tai yra, pora 
metų tam atgal, lietuviai kriau
čiai neišdirbo pilno laiko, nes 
nebuvo darbų, o dabar darbų 
yra, bet iš priežasties stokos 
darbininkų ant nekuriu sek
cijų, tai kitos sekcijos darbi
ninkai turi eiti namo, nes nė
ra kam priduoti darbo.

C. N.

Mitingai
Ši savaitė — pirmutinė sa

vaitė rugpjūčio mėnesyj: To
dėl joje įvyks daug mitingų. 
Be kitų, bus:

LDS 1-mos kuopos mitingas 
ketvirtadienį.

Piliečių Kliubo mitingas 
penktadienį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO LIAUDIES 

TEATRO NARIAMS
Liaudies Teatro narių susirinki

mas jvyks šio penktadienio vakarą 
8-tą vai., rugpjūčio 6-tą, Laisvės sa
lėje. Visi dalyvaukite, nes turėsime 
padaryti planus viso sezono.

Senoji Valdyba.
(184)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. su

sirinkimai jvyks ketvirtadieni, rugp. 
5 d., 8 v. v., Rusų Name, 56-58— 
61st St. Prašome narių dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti —Valdyba.

(182-183)

Ramybė Harleme Atsteigta
šiuos žodžius rašant (rugpj. 

3 d. po pietų), galima sakyti, 
kad ramybė Harleme atsistei- 
gia, viskas eina į normalines 
gyvenimo vėžes.

Tačiau, neramybė, riaušės, 
kurios buvo pradėjusios plės
tis iš sekmadienio į pirmadienį 
nakty* padarė daug žalos, pa
liko antspaudą ant viso mūsų 
gyvenimo.

Dabar apskaičiuojama, kad 
Harlemo riaušėse žuvo penki 
asmenys (visi negrai) ; virš 
500 žmonių sužeista, tarp jų 
40 policmanų ; virš 500 asme
nų suareštuota.

Medžiaginių nuostolių pa
daryta už keletą milijonų do
lerių, Nes, naudodamiesi nera
mybe, tam tikri patamsio ele
mentai, pradėjo mušti krau
tuvių vitrinas, plėšti krautu
ves — valgomųjų produktų 
krautuves, degtinės krautuves, 
ir kitokias. Plėšė ir nešėsi, jei 
nebuvo sučiupti.

Tiek miesto viršininkai, tiek 
visuomenininkai pripažįsta tą 
fakta: Harlemo riaušės buvo £

skaudus dalykas mūsų miestui 
ir visam kraštui, tačiau tai ne
buvo rasinės riaušės ta pras
me, kokia norėjo visoki ku 
kluksklaniečiai, k riks čionių 
frontininkai ir kitoki hitleri
ninkai, fašistai.

Kiekvienas pripažins, kad 
Harlemo veikėjai, negrų va
dai, glaudžiai kooperavo su 
miesto administracija, su mies
to majoru, kad neleisti plėstis 
riaušėms, kad neprileisti joms 
patapti antru Detroitu.

Ir tas jiems phvyko.
Nes jeigu Harleme, kur gy

vena apie 300,000 ' negrų, bū
tų iškilusios pilnoj to žodžio 
prasmėje rasinės riaušės, tai 
josios būtų padariusios nesu
skaitomos žalos visam miestui 
ir visam kraštui, — šimtai 
žmonių būtų žuvę, o sužeis
tuosius būtų reijtėję skaityti 
tūkstančiais.

Nesmagu, kad šis gaisrelis 
įvyko, tačiau* smagu, kad jis 
buvo laiku nuslopintas.

Dabar turi būti dalykas iš
tirtas ir kaltininkai nubausti.

Filmos-Teatrai
“Mission to Moscow” Bus 

Rodoma RKO Teatruose
Garsioji Warner Brothers’ 

filmą “Mission to Moscow” 
jau pradėta rodyti po RKO 
teatrus, kurių yra visose mies
to dalyse.

Taigi, dabar žmonės galės 
pamatyti ją papigintomis kai
nomis, galės pamatyti šią gar
siąją filmą savo kaimyniškuo
se teatruose.

Ilollywoodo teatre ši filmą 
turėjo didžiausio pasisekimo. 
Ji turėjo pasisekimo visuose 
miestuose, kur tik ji buvo ro
doma. “Mission to Moscow” 
turi pasisekimo ir pačioje Ta
rybų Sąjungoje — Maskvoje 
net dviejuose teatruose ji ro
doma ir teatrai persipildę 
žmonėmis.

Pirmaujančias roles filmoje 
vaidina Walter Houston, Ann

Harding, George Tobias, Os
car Homolka, Gene Lockhart 
ir Helmut Dantine.

Nueikite pamatyti šią filmą, 
kai tik pagausite laiko ir tu
rėsite kelias dešimts centu ki
šenėje.

“Stormy Weather” Pasiliks 
Trečiai Savaitei Roxy Teatre

Jau per dvi savaites Roxy 
Teatre, New Yorke, buvo ro
doma 20th Century-Fox mu- 
zikalinė filmą “Stormy Wea
ther,” kurioje dalyvauja toki 
žymūs artistai, kaip Lena Hor
ne, Bill Robinson ir Cab Cal
loway su savo orkestrą.

Dabar pranešama, kad fil
mą pasilieka tame pačiame te
atre dar vienai savaitei. Be 
filmos, yra daug pridėčkinių 
pamarginimų, muzikos, dainų, 
šokių, šposininkų, ir t.t.

Jūsų Reporterio Nuoty
kiai Pirmadienį

Vėlyvas pirmadienio popie
tis. Važiuoju iš Williamsbur- 
go į Manhattaną pamatyti fil
mos “Stormy Weather” (rodo
ma Roxy teatre).

Paimu Independent subvės 
traukinį. Jame keliolika neg
rų. Jie sėdi greta baltųjų, o 
baltieji — greta jų. Niekas 
niekam nieko nesako. Viskas 
ramu, gražu.

Pasiekiu Roxy teatrą. Daug 
negrų eina į vidų, kiti jau lau
kan; nemažai tarpe jų karei
vių. štai prie teatro durų neg
rai kariai juokauja su baltai
siais. Visur ramybė. Gražu. 
Malonu. Kaip ir turėtų būti.

Nueinu pamatyti filmos 
“Stormy Weather.” Filmos 
aktoriai —■ išimtinai negrai. 
Čia įeina dalis garsiausiųjų 
negrų šokikų ir muzikų — 
Bill Robinson, Lena Horn, 
Cab Calloway, ir kiti.

Stebėtojai, kurių pilnas te
atras, gėrisi, džiaugiasi negrų 
talentu taip pat, kaip negrai 
kad džiaugiasi baltveidžių ta
lentu.

Bet netoli nuo Roxy teatro, 
pamaniau sau, šimtai policma
nų, pastatyti; ten baigiama slo
pinti riaušės, kurias tūli pro
vokatoriai išprovokavo.

Kodėl nepašalinti tąsias 
priežastis, kurios veda prie 
riaušių? Ar galima jos paša
linti? Taip, galima. Tik reikia 
noro ir pasiryžimo. Panaikin
kime džimkrovizmą, panaikin
kime diskriminaciją, panaikin
kime sąlygas, gimdančias riau
šes ir riaušių pas mus nebus, 
niekas apie jas negirdės, ne
paisant, kaip visoki hitlerinin
kai ir provokatoriai jų norėtų!

Reporteris.

Karštis Tebesvilina ,
Karštis New Yorką tebesvi

lina. Pereitą pirmadienį buvo 
virš 90 laipsnių karščio.

Visas liepos mėnuo šiemet 
buvo karštas beveik be jokios 
pertraukos. Kai kada naktimis 
palydavo, o dienomis — ir vėl 
saulelė, ir vėl karštelis, ir vėl 
žmoneliai prakaitavo!

nerasime tokio ypatingo did
miesčio, kokiu yra New Yor- 
kas. čia gyvena visokių tautų 
ir tautelių žmonių. Kokių tau
tų rasi pasaulyje, tokių rasi 
New Yorke.

Italų New Yorke gyvena 
daugiau, kaip Romos mieste.

žydų gyvena daugiau, kaip 
Palestinoje.

Šimtai tūkstančių vokiečių, 
lenkų, rusų ispanų, lotynų- 
amerikiečių, vengrų, ukrainie
čių, cechų, francūzų, skandi
navų tautų; arti pusė milijono 
negrų; daugybė chiniečių, etc., 
etc.

Lietuvių irgi gyvena nema
žai, nors mažiau, kaip Chica
go j e.

Na, dabar pagalvokime: 
jeigu čia prasidėtų rasinis ka
ras, jeigu prasidėtų nesantai
ka tarp rasių, tarp tautų. Kas 
būtų ? Tai būtų blogiau, negu 
kunigų skelbiamoj pekloj!

Todėl reikalinga toleranci
ja, susiklausymas, vienų ki
tiems pagarba. Tik tokioj dva
sioj gyvenant, galima bus iš
vengti visokių nesusipratimų. 
Visos tos tautos sudaro ame
rikiečius, sudaro vieną tautą, 
vieną kraštą — Jungtines 
Valstijas, šiandien kovojan
čias prieš fašizmą, prieš bes
tiją Hitlerį, Tojo ir kitus raz- 
baininkus.

Aną dieną Laisvėje buvo 
rašyta, kad Savoy Plaza vieš
butyje nusižudžiusios ar nu
žudytos milijonierkos, Janet 
Snowden Gill’ienėš, kūnas iš
imtas iš kapo ir peregzami- 
nuotas, ištirtas. Tai buvo pa
daryta miesto prokuratūros 
įsakymu.

Ką tyrinėtojai kūne sura
do ? Kol kas pilnas tuo reika
lu žinias teturi tik prokuroras.

Tiek žinoma, kad tą naktį, 
kai milijonierką rado negyvą, 
iššokusią nuogą per viešbu
čio langą, abu Gill’ai smarkiai 
gėrė. Viešbučio tarnautojai 
liudija, kad net 44 maišytų 
“drinksų” į Gill’ų svytą (kam
barius) buvo nunešta tą nak
tį, kurią gražioji moteriškė bu
vo rasta nuoga negyva! Tai 
bent trupučiuką buvo išgerta!

Prokuratūra dabar atiden
gia ir kitą paslaptį: nusižu- 
džiusioji ponia buvo turėjusi 
kitą meilužį, — tūlą armijos 
karininką, kurio vardo nei pa
vardės policija kol kas neiš
duoda.

Ji tam savo meilužiui buvo 
parašiusi laiškutį, labai gra
žų, meilišką laiškutį, kuriame 
sakė, kad “aš tave myliu ir 
mylėsiu amžinai.”

Taigi, prokuratūra aiškina, 
kad klaida būtų sakyti, būk 
nusižudžiusioji ponia tą die
ną buvo atvykusi iš Kalifor
nijos susitaikyti su savo vyru,

armijos kapitonu Gili. Grei
čiau bus tiesa tame, kad ji 
buvo atvykusi ne susitaikyti 
su savo vyru, bet pasakyti 
jam, kad josios meilė jam jau 
išgaravo, išsekė, kad ji turi 
kitą karininką, kurį myli ir 
kuriam savo širdį paveda.

Jeigu taip, tuomet tenka ki
taip aiškinti moteriškės nusi
žudymo (ar nužudymo) prie
žastį, kuri dar vis tebėra la
bai miglota, neaiški ir gal to
kia pasiliks.

Kaip ten bebūtų, išvada ir 
kitiems pamoka iš to plaukia 
tokia: perdaug laisvas gyve
nimas, perdidelis baliavojimas, 
nesirūpinimas gyvenimu veda 
žmones prie išgverimo ir išny
kimo! Kiekvienas privalome 
daugiau disciplinuotis ir rū
pintis visuomeniniais reikalais, 
apart asmeniškųjų!

Išėjo iš spaudos žurnalo 
“Soviet Russia Today” nume
ris už rugpjūčio mėnesį. Be 
kitų įdomių straipsnių, telpa 
buvusiojo ambasadoriaus Jo
seph F. Davieso straipsnis apie 
tuojautinius Jungtinių Tautų 
uždavinius.

•Mr. Davies ragina tuojaus 
atidaryti antrąjį frontą Euro
poje.

Pagelbėkit savo tautai pirkda* 
mi bonus ir štampas

Ir pas lietuvius yraft nema
žai anti-semitų, baltųjų šovi
nistų ir kitokių nenaudėlių, 
kurie kursto rasę prieš rasę, 
tautą prieš tautą.

Tokiems neturi būti vietos 
padorioje visuomenėje!

Ndrs.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

C H ARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA 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

kraščių saugotojas (US 
Coast Guard) neseniai 
tapo pakeltas i antros 
klasės elektristą. Ant. 
Y a k Š t i s yra sūnus 

#woodhaveniečių drau
gų Yakščių. Šituo jo 
laipsni o pakėlimu 
džiaugiasi pats Anta
nas, džiaugiasi žmone
lė, tėveliai ir draugai.

Jei pilkai bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Komunistai Reikalauja 
Ištirti Riaušių Priežastį

New Yorko valstijos Komu
nistų Partija išleido pareiški
mą Harlemo riaušių klausimu. 
Komunistų Partijos vardu Gil
bert Green, valstijos sekreto
rius, sako:

“Komunistų Partija šimtu 
nuošimčių remia miesto majo
ro ir Harlemo visuomenininkų 
pastangas atsteigti ir palaikyti 
tvarką.

“Mes taipgi remiame suma
nymą ištyrinėti tuojautines 
priežastis, privedusias prie ši
tų nelaimingųjų įvykių. Mes 
panaujiname savo reikalavi
mą, kad džim-krovizmas būtų 
iššluotas, kad visokia diskri
minacija būtų pašalinta, kad 
aukštos butų nuomos būtų nu
žemintos, blogi butai pataisy
ti, kad aukštos produktų kai
nos būtų sumažintos, kad poli
cijos storžieviškumas būtų pa
naikintas — nes šitos visos 
priežastys yra priežastimis gi
laus juodveidžių žmonių nepa
sitenkinimo.”

Ant. Juškauską Laidos 
Trečiadienį

Mirusiojo Ant. Juškausko 
kūnas bus palaidotas (iš gra- 
boriaus Levandausko koply
čios) trečiadienį, rugpj. 4 d. 
9 vai. ryto. Jis bus palaidotas 
Šv. Jono kapinėse. Laidotuvė
mis rūpiliasi graborius Levan- 
dauskas (Le Vanda).
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Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

o

o
Puikiausi moderniniai Žiedai.

Setas $30.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

o

o

o

o

o

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS
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Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienu, mes darome ši speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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. Y.

o

o

o

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

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

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

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

$2.19

$8.80




