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Perskaičiau rugpjūčio 5 die
nos lenkų buletiną “Poland 
Fights.” Buletiną leidžia “Po
lish Labor Group.”

Šiame numeryj telpa straips
nis “Toward a New Interna
tional Structure.” Tai esąs len
kų planas ateities pasaulio 
struktūrai. Jame pasakoma, 
ko lenkai tikisi po šio karo.
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RAUDON. ARMIJA JAU TIK UŽ 5 MYLIŲ NUO ORIOLO
a

Buletino redaktoriai sako, 
tie planai bei pasiūlymai esą 
paimti iš įvairių dokumentų, 
slaptai leidžiamų Lenkijoje. 
Tasai lenkų “pagrindinis” ju: 
dėjimas labai plačiai disku- 
suojąs Lenkijos ir visos Euro
pos ateitį.

žinoma, negalima kaltinti 
visus lenkus už šio buletino tu
rinį. Tai yra darbas mažos 
grupelės. Bet įdomu, apie ką 
ta maža grupelė sapnuoja ir 
planuoja.

O ji sapnuoja labai daug. 
Skaitai ir manai, kad čia kal
ba tie žmonės, kurie darys po 
karo, ką norės, pasiims, kas 
jiems patiks.

Pirmiausia, turėsianti būti 
suorganizuota “Centralinės- 
Rytinės Europos Federacija.” 
Lenkija, kaipo didžiausia vals
tybė, žinoma, toje federacijo
je ponavos. Nors tai nepasa
ko, bet tai aišku.

Koks tos federacijos tiks
las? Jos tikslas bus “apsau
goti Lenkiją ir kitas Centrali- 
nes-Rytines Europos šalis prieš 
didžiųjų valstybių imperializ- 
mą.

Pasaulis mano, kad šis ka
ras padarys galą imperializ
mui. Bet lenkai mano kitaip.

Kai jie kalba apie “didžių
jų valstybių, imperializmą,” 
tai jie, žinoma, pirmoj vietoj 
turi Sovietų Sąjungą. Vadinasi, 
jie žada elgtis taip, kaip po 
pereito karo: skymuoti ir kon
spiruoti prieš savo didįjį kai
myną.

Jie nieko nepasimokino iš 
praeities. Jie mano, kad jie 
ką nors apgaus. Bet aišku, 
kad pirmiausia save apsigaus.

Lenkijos niekas iš Jungtinių 
Tautų nenori paimti. Jos ne
priklausomybė užtikrinta. To
kį pažadėjimą seniai davė 
Churchill, Rooseveltas ir Sta
linas.

Tai ko jie kabinėjasi prie 
Sovietų Sąjungos? Kam jie 
nori sutelkti dar kelias valsty
bes į federaciją prieš Sovietų 
Sąjungą?

Tame straipsnyje arba len
kų plane kitas svarbus punk
tas, tai pačios Lenkijos terito
rija. Jie nepasitenkina Lenkija 
tik iš lenkų. Jie sako, kad po 
karo turi būti atsteigta tokia 
Lenkija, kokia buvo pirmiau 
— su dešimts ar daugiau mi
lijonų pavergtų žmonių.

Lenkijai turį priklausyti 
Vilnija, Ukrainos ir Baltgudi- 
jos dalys. Bet iš savo pusės, 
jie žada būti geri tiems žmo
nėms po karo.

Girdi, “ukrainiečiai ir balt- 
gudžiai, kurie gyvena lenkų 
teritorijoje, turės pilniausią 
tautinio, socialinio, ekonomi
nio ir kultūrinio išsiplėtojimo 
laisvę...”

Matote, ukrainiečiai ir balt- 
gudžiai gyvena ant lenkų te
ritorijos! Ta žemė tų kelių mi
lijonų ukrainiečių ir baltgu- 
džių, kuriuos smurto keliu po 
pereito karo Lenkija buvo pa
sigrobus ir pavergus, nėra jų 
žemė, nėra jų teritorija. Ji 
priklauso lenkams, o jie yra 
tik “svečiai.”

Ir pikta ir koktu skaityti to
kius lenkų pareiškimus.

(Tąsa 5-me pus.)'

Komunistų Vadas Iš
rinktas į Meksikos 
Kongreso Atstovus

Mexico City. — Į Meksi
kos kongreso atstovų rūmą 
tapo išrinktas Dionisio En- 
cina, generalis Meksikos 
Komunistų Partijos sekre
torius. Jis gavo 28,770 bal
sų; prieš jį kandidatavęs 
oficialės PROM partijos 
žmogus gavo 4,531 balsą, gi 
fašistų kandidatas tik 215 
balsų.

AMERIKIEČIAI MUŠA 
JAPONUS JAU PA

ČIOJE MUNDOJE
Australija, rugp. 4. — 

Amerikos kariuomenė dasi- 
grūmė iki japonų Mundos 
lėktuvų aikštės rytinio ga
lo, New Georgia saloje, ir 
užėmė Bibolo kalno šlaitus, 
už mylios į šiaurius. Bet 
paskutiniai talkininkų pra
nešimai teigia, kad japonai 
vis stipriau ir stipriau prie
šinasi.
Nuskandinta šimtai Japo

nų Valčių su Kareiviais.
Per paskutines 10 dienų, 

talkininkų lakūnai sunaiki
no apie 200 japonų valčių, 
gabenusių karius ir reikme
nis į New Georgia salą 
prieš amerikiečius ir aus
tralus. Manoma, kad jie su
žalojo ir du karinius japo
nų laivus-naikintuvus.

Naciai Perkrausto Austrijon 
Karinius Fabrikus ir Kita

taučius Darbininkus
London. — Sužinota, kad 

naciai perkraustė daugelį 
savo karinių fabrikų į Aus
triją ir sugrūdo ten šimtus 
tūkstančių lenkų ir ukrai- 
nų darbininkų, šie darbi
ninkai ir austrai bijo, kad 
Amerikos ir Anglijos lakū
nai, todėl, pradės taip' įkan- 
džiai bombarduot fabrikus 
Austrijoj, kaip Ruhr kraš
te, vakarinėje Vokietijoje.

Cairo, rugp. 4. — Ang
lų generolas Maitland Wil
son sakė, jog talkininkai 
jau turi gana jėgų įsiveržt 
į Europos žemyną prieš na
cius.

į; Raskite 
Savo Darbą!

Jūs galite atlikti savo:; 
į į pareigą ir padėti karą lai-įį 
'įmeti, gaudami geriausiai;! 
; į jums tinkamą darbą. Stebė-į; 
į į tinas progas šiandien šutei-!: 
įįkia United States Alumi-!; 
į į num Company ir kitos di-iį 
į į dž josios pramonės organiza-įį 
'įcijos. , ;!

Atsiverskite Laisvės pus-; 
įįlapį “Help Wanted,” kur ; 

pajieskoma darbininkų. Pa-! į 
sunaudokite šiomis nepa- į 

! įprastomis darbo progomis. į į

NAUJA DEMONSTRACIJŲ, 
STREIKŲ BANGA DEL

TAIKOS ITALIJOJ
Berne, Šveic. — Vėl išsi

veržė tūkstantiniai darbi
ninkų streikai 'ir demons
tracijos Milane, Genovoj ir 
kituose Italijos miestuose, 
kuomet žmonės pamatė, kad 
Badoglio valdžia nedaro jo
kių žingsnių linkui taikos 
su Jungtinėmis Tautomis. 
Darbininkai grąsinančiose 
demonstracijose vis griež
čiau ir griežčiau reikalaują 
taikos tuojaus. Demonstran
tai smerkė premjerą Ba
doglio, kad jis, nesi taikyda
mas su demokratiniais kra
štais, atidaro Italiją hitle
rininkų įsiveržimui prieš 
talkininkus.

Genovoj, Novi Ligure ir 
kituose miestuose įvyko 
kruvini susikirtimai tarp

Tik Pačią Italiją Šturmuo
jant, Tegalima Priverst Ją 

Pasiduot, Sako Anglai
London, rugp. 4. — Pra

nešimai iš Madrido ir kari
ninkai Londone sako, kad 
po aštria Badoglio diktatū
ra Italijoj sudrūtėjęs Ro
mos pasipriešinimas talki
ninkams.

Berlyno radijas skelbia, 
kad, girdi, “visa italų tau
ta” einanti išvien su savo 
premjeru Badoglio, pasiry
žusiu tęsti karą prieš talki
ninkus.

(Vakarykščiai radijo pra

Ne Visuomet Pavyksta 
Italams Apginti Savo 

Laivus nuo Vokiečių
Slapta Leghorn radijo 

stotis Italijoj pranešė, kad 
vokiečiai tris kartus mėgi
no užgrobt italų karo lai
vus, stovinčius Bordeaux 
uoste, Franci j o j, bet italai 
jūreiviai atmušė tuos na
cių bandymus. Italai visai 
neišeiną iš savo laivų, sau
godami juos nuo hitlerinių- 
kų. _____

Istanbul, Turkija. — Ne- 
oficialė žinia teigia, kad vo
kiečiai užgrobė tris italų 
laivus, gabenusius Italijon 
savo kariuomenę, kuomet 
tie laivai staptelėjo Kretos, 
salos prieplaukoj pasiimti 
kuro.

Kiti nepatvirtinti prane
šimai iš Turkijos kalba apie 
daugmenišką italų kariuo
menės traukimą iš Albani
jos . ir kitų Balkanų kraš
tų.

Maskva. — Sovietų ka
riai Leningrado fronte su
naikino dar 35 cementinius 
vokiečių fortukus, 11 atski
rų apkasų ir penkis tėmiji- 
mo punktus. 

>

policijos ir kariuomenės, iš 
vienos pusės, ir demons
truojančių žmonių, iš ant
ros. Keletas asmenų užmuš
ta, šimtai sužeista ir dide
lis skaičius areštuota.

Badoglio valdžia net ar
šiau slopina spaudintą žodį, 
negu Mussolinis. Ji nepra
leidžia jokios žinios apie 
minių reikalavimus taikos. 
Badoglio valdininkų padik
tuoti editorialai laikraš
čiuose pasakoja, būk jau 
viskas ramu šalyje. Laikra
ščiai priversti rašyti apie 
tariamus vokiečių pasiseki
mus, prieš Sovietus, anglus 
ir amerikiečius.

(Šios žinios atėjo iš pa
sienio tarp Šveicarijos ir 
Italijos.) 

nešimai iš Madrido sakė, 
kad maršalas Badoglio ir 
Italijos karalius Viktoras 
Emmanuęlis nusprendę ir 
toliau kariaut prieš Jungti
nes Tautas.)

Londone susidarė įspūdis, 
kad Badoglio lošia iš vie
nos rankos su naciais, ir 
kad tik daugmeniškas tal
kininkų įsiveržimas pačion 
Italijon ir tikras jos štur- 
mavimas tegalėtų ją pri
verst pasiduoti.

Užmušta Desėtkai, gal 
Net Šimtai Tūkstančių 
Asmeny Hamburge
London, rugp. 4.—Praei

tą naktį vėl išskrido būriai 
Anglijos bombanešių linkui 
šiaurvakarinės Vokietijos.

Švedai, grįžę iš Hambur
go, sako, jog talkininkų 
bombanešiai, pleškindami 
Hamburgą devynis kartus 
per 10 dienų ir numesdami 
iki 9,000 tonų bombų, už
mušę ten 200,000 vokiečių.

Bet nacių policija skai
čiuoja, kad Hamburge šiuo 
laikotarpiu užmušta ir be 
žinios dingę tik daugiau 
kaip 30,000 asmenų.

Jau pirm pastarojo^ di
džio bombardavimo praeitą 
pirmadienį, buvo sunaikin
ta septynios ketvirtainės 
mylios Hamburgo miesto, 
kaip pranešė anglų oro lai
vyno ministerija.

Argentinos Laivai Vėl 
Plauks į New Yorką

Argentinos valdžia jau 
leidžia savo prekiniams lai
vams plaukti į New Yorką, 
nors naciai yra paskelbę 
New Yorko uostą “karo 
ruožtu.” . : ■

Sovietų Fronte Italai 
Jau Pernai Šaukė:

“Šalin Mussolini!“

Maskva. — Dar prieš me
tus pirma, negu suskambė
jo Romoj šūkiai: “Šalin 
Mussolinį!” jau italai karei
viai sovietiniame Dono upės 
fronte skardžiai šaukė tais 
žodžiais, šimtais pasiduoda
mi Raudonajai Armijai. So
vietai ten sunaikino tris 
garsiąsias italų armijos di
vizijas.

A. EDEN UŽGINČIJA 
NAUJUS TAIKOS SIŪ

LYMUS ROMAI
London. — Anglijos už

sienių reikalu ministeris 
Anthony Eden seime už
ginčijo Berlyno ir Romos 
radijų paskalas, būk prez. 
Rooseveltas siūlęs Italijai 
septynis paliaubų punktus. 
Nei Amerika, nei Anglija, 
nei kiti talkininkai nedavė 
Italijai jokio kito pasiūly
mo, kaip tik vieną, kad ji
nai turi besąlyginiai pasi
duot tąlktainkamss

Eden sake, jog talkinin
kai žmoniškai elgtųsi su 
Italija, kai jinai besąlygi
niai pasiduotų. Tuomet jie 
galėtų juo stipriau atakuot 
vokiečius. Talkininkai pri
imtų besąlyginį Italijos pa
sidavimą nuo bile ko, pa
reiškė Eden, pridurdamas: 
“Man labai patiktų kad ir 
rytoj priimt nuo Hitlerio 
besąlyginį pasidavimą.”

Nepatinkąs Turkijai Talkinin
ką Reikalavimas Nepriimt 

Ašies Kriminalistą
Ankara, Turkija. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
Turkijos valdovai kreivai 
žiūri į Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos reika
lavimą — nepriimt į neut
ralius - bepusiškus kraštus 
karinių Ašies kriminalistų: 
Mussolinio, Hitlerio, Japo
nijos militaristų ir jų sėb
rų, kurie, po karo prakiši- 
mo, bėgs į neutrales šalis, 
kad išvengt teisingos baus
mės.

Amerikos Karo Laivai Saugo 
Messinos Sąsiaurį

Šiaur. Afrika, rugp. 4.— 
Kariniai Amerikos laivai — 
šarvuotlaiviai, naikintuvai 
ir torpedlaiviai — pradėjo 
nuolat saugoti Messinos Są
siaurį, tarp Sicilijos ir pie
tinės Italijos. Jie stengiasi 
užkirst kelią priešų valtims 
ir laivams, kurie mėgintų 
gabent reikmenis bei pasti
prinimus hitlerininkams Si
cilijoje.

Washington. —Jungtinių 
Valstijų iždo valdininkai 
kalbasi apie taksų pakėli
mą, ypač nuo karinių pel
nų, bet mažiau paliečiant 
paprastas' algas.

SOVIETAI SUTRIUŠKINO 
ANTRĄJĮ NACIŲ OFEN- 
SYVĄ,DONECO BASEINE
London, rugp. 4. —\ So

vietų kariuomenė pergalin
gai atakuoja vokiečius jau 
tiktai už penkių mylių nuo 
Oriolo kai kuriuose punk
tuose, kaip praneša Asso
ciated Press.

Raudonarmiečiai per die
ną nubloškė nacius keturias 
iki šešių mylių atgal ir par 
ėmė Domnino geležinkelio 
stotį, 7 mylios į rytus nuo 
Oriolo, ir Stish geležinkelio 
stotį, 5 mylios į pietų rytus 
nuo to miesto. Tuo pačiu 
laikotarpiu sovietiniai ko- 
vūnai atėmė iš priešų dar 
50 gyvenamų vietovių.

Užmušta dar 3,600 
Hitlerininkų

Žiauriausi mūšiai siautė

Amerikiečiai ir Talki
ninkai Varo Nacius į 
Vis Siaurėjantį Kampą

šiaur. Afrika, rugp. 4.— 
Amerikos kariuomenė Sici
lijoj užėmė Caronia mieste
lį ir per dieną pažygiavo 
šešias mylias pirmyn linkui 
Milazzo, stovinčio už 20 
mylių į vakarus nuo Messi
nos. Jungtinių Valstijų šar
vuotlaiviai ir naikintuvai 
bombarduoja hitlerininkų 
apsitvirtinimus ir kitus į- 
rengimus šiaurinėse Sicili
jos pakrantėse.

Anglų armija paėmė Ca- 
tenanuovą, trys mylios nuo 
užimto Centuripe, tiesiog į 
vakarus nuo Catanijos. Ka
riniai anglų laivai žeria ug
nį į hitlerininkų pozicijas ir 
apsitvirtinimus į šiaurius 
nuo Catanijos.

Kanadiečiai grumiasi pir
myn nuo savo užimto Re- 
galbuto.

Talkininkai dalinai apėjo 
tūkstančius vokiečių ir ita
lų kalnuose ir gręsia juos 
visai apsupti.

Anglų ir amerikiečių lėk
tuvai vėl plačiai bombarda
vo Neapolio lėktuvų aikš
tes, prieplaukas ir kitus ka
rinius taikinius. Jie taipgi 
atakavo Reggio Calabria 
uostą ir geležinkelius pie
tinėje Italijoje.

Vokiečiai ir italai neat- 
laidžiai varomi į vis siaurė
jantį rytiniai - šiaurinį Si
cilijos trikampį. Lemiama, 
kad netrukus visa Sicilija 
būsianti talkininkų ranko
se.

Kiek Amerikos Lėktuvų 
Bombardavo Romą
Washington. — Karo de- 

partmentas pranešė, kad 
žygyje prieš Romą dalyva
vo 521-nas Amerikos bom- 
banešis ir numetė 1,101-ną 
toną bombų.

į šiaurių vakarus nuo Orio
lo. Hitlerininkai su dau
giais tankų įnirtusiai, kar
totinai kontr-atakavo, bet 
raudonarmiečiai sudaužė 
visas desperatiškas jų 
kontr-atakas, ir vien šioje 
fronto dalyje užmušė dau
giau kaip 2,000 priešų, su
naikino 13 jų tankų, 12 di
džiųjų k a n u o 1 i ų , eilę 
trokų ir pagrobė daug 
amunicijos sandėlių, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Pergalinga Talkininkų 
Konvojaus Kelionė

London. — 25 iki 30 vo
kiečių submarinų atskiro
mis grupėmis tykojo smog
ti didžiam talkininkų kon
vojui — prekinių laivų pul
kui, plaukusiam per šiauri
nį Atlanto Vandenyną į ry
tus. Bet kariniai talkininkų 
laivai r—palydovai ir lėktu
vai taip atakavo nacių sub* 
marinus, kad nei vienas 
submarinas nesugebėjo pa
leist bent vieną torpedą ar 
kanuolės šūvį į tuos laivus.

Kova su submarinais tę
sėsi dvi dienas ir naktis. 
Trys priešų submarinai liko 
nuskandinti ir keli sužalo
ti; ir talkininkų laivai be 
jokių nuostolių pasiekė uos
tą, kurin plaukė.

Korespondentai Lemia 
Greitą Oriolo Užėmimą

Maskva, rugp. 4. — Ang
lų ir amerikiečių korespon
dentų pranešimai sako, kad 
rusai greitu laiku neišven
giamai užimsią Oriolą. Jie 
kalba apie nacių traukimą
si atgal į šiaurius ir pietus 
nuo Oriolo, vengiant apsu
pimo.

MAŽAI SL1AKERIŲ
Washington. — Valdžios 

agentų biuras (FBI) pa
skelbė, kad Jungtinėse Val
stijose tėra nuteista tik 877 
jauni vyrai už nesiregistra- 
vimą kariuomenėn dabarti
niame kare. O praeitame ka
re buvo teisman patraukta 
daugiau kaip 10,000 už išsi
sukinėjimą nuo karinių pa
reigų.

Padėka Anglam Dar
bininkam

London. — Anglų oro mi
nisterija šiltai padėkojo 
vieno lėktuvų fabriko dar
bininkam, kurie ir šventa
dienį dirbo greitiems oro 
laivyno reikalams.

Maskva, rugp. 4. —Ame
rikinė žinių agentūra In
ternational News praneša, 
kad vokiečiai jau traukiąsi 
į šiaurių vakarus ir pietų 
vakarus nuo Oriolo.
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Atrodo, Kad Tai Buvo Baisi
Klaida

“Karas tebeina,” pareiškė gen. Ba- 
doglio tą pačią dieną, kai karalius Em- 
manuelis paskyrė jį Italijos premjeru. 
Vadinasi, buvo aišku arba turėjo būti 
aišku visiems, kad Badoglio tęs karą, 
nepasiduos Talkininkams.

Bet Talkininkų vadovybė galvojo ki
taip. Jinai manė, kad Italijai kitos išei
ties nebeliko, kaip tik pasiduoti, kad Ba
doglio tiktai blofina. Todėl visi kariniai 
veiksmai buvo sulaikyti. Buvo leista" 
Italijos žmonėms apsispręsti. Buvo duo
ta proga Badoglio klikai pagalvoti! Ne 
tik iš oro nebebuvo daromi puolimai ant 
Italijos, bet net ir Sicilijoje buvo sustab
dytos operacijos prieš italus ir vokie
čius!

Bet kas pasirodė? Kas iš tos taktikos 
išėjo? Dabar jau beveik visai aišku. Tal
kininkų vadovybė pareiškė per radiją į 
Italijos žmones: “Jus išdavė Mussoli- 
nis. Jus išduoda dabar Pietro Badoglio... 
Italai, Mussolinio prašalinimo neužtenką. 
Badoglio tebetęsia karą... Mes laukėme. 
Mes jus persergėjome. Mums kito pasi
rinkimo

Todėl vėl paleista darban visa karo 
mašina. Toliau laukti nebegalima.

Per aštuonįas dienas ta karo mašina 
buvo sulaikyta. Per aštubnias dienas 
Badoglio ir Hitleris drūtino savo pozi
cijas. Dabar jie jaučiasi iš naujo apsi- 
drūtinę Italijoje. Jiems jau pavyko ma
sinį judėjimą Milane, Turine ir šiauri
niuose miestuose sutriuškinti.

Atrodo, kad buvo padaryta labai di
delė klaida. Atrodo, kad jeigu būtų buvę 
nepadaryta jokios pertraukos, dabar jau 
visa Sicilija būtų Talkininkų rankose ir 
Italija veikiausia jau būtų paslika ir pa- 
sidavusi.Priešas buvo pakrikęs ir suside- 
moralizavęs. Priešas buvo pritrenktas ir 
nebežinojo už ko griebtis. Tada būtų bu
vę lengva jį pribaigti.

Šio karo istorija veikiausia paskaitys 
šias aštuonias dienas didžiausia Talki
ninkų klaida — klaida, kuri gali kaštuo
ti daug šimtų tūkstančių brangiausių 
gyvybių.

Karas nepripažįsta jokio pasigailėjimo 
priešui. Davimas jam atsikvėpti, kai gali 
jį kirsti ir kirsti, yra nepateisinama, be 
galo brangiai kaštuojanti geraširdystė.

Vietoje Mussolinio, atsistojo Badog- 
Įio. Nauja klika pasičiupo valstybės apa
ratą. Tas pats priešas. Tas pats karas 
•—karas iki galo.

nebeliko.”

Majoras Su Gera Galva
Kiekvienas nuoširdus New Yorko pi

lietis atiduos kreditą majorui LaGuar- 
dijai. Nepalyginsi jo prie Detroito ma
joro Jeffries, kuris sėdėjo ofise ir laukė, 
kada riaušės pasibaigs. LaGuardija visą 
naktį išbuvo Harleme ir teikė direktyvas 
likvidavimui to nelaimingo incidento. Sau 
talkon jis pasikvietė juodveidžius ir balt- 
veidžius veikėjus, kad neleidus tam inci
dentui išsiplėtoti į rasines riaušes.

Nėra abejonės, kad jeigu ne majoro 
darbštumas ir sumanumas greitai veikti 
tokios krizės valandoje, susikirtimas tar
pe policijos ir juodveidžių būtų galėjęs 
pavirsti į tokias riaušes, kokių šis mies
tas nebuvo matęs.

Great Neck, N. Y,

Los Angeles moterys padeda prižiūrėti, kad krau
tuvininkai laikytųsi .nustatytų kainų. Čia parodomos 
CIO unijos narės: Barbara Nestero, Dorothy Connally 
ir Fania Finkelstein, lyginant valdžios nustatytas kai
nas su kainomis krautuvėje.

Laisvė, Lithuanian Daily News

Kovų Epizodai

\miumnmnnmufum

■ Pas- 
prieš

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 
$8.00 
$4.00 
$7.00
$3.75

Lonflpn, rugp. 3. 
kutinėję atakoje 
Hamburgą dalyvavo dau
giau Haip 600 didžiausių 
Anglijos bombąnešių,

F.J. ■ . ■: •, . v / - ■ *■ V' V

:.k.e a .c.-, y ■ .7, ■-’rfo. s '■ *'* ' ■' /V-. ■ • '* j’* l, ■ * '•*?■•'f’■l ■ F-

. Dąbąr ant majoro gula kita ir dar di
desnė atsakomybė. Jis turi be delsimo 
pamatiniai ištirti pradžią tų kruvinų 
riaušių ir padaryti viską, kas galima, 
prašalinimui iš Harlemo tų sąlygų, ku
rios veisia ir gimdo tokias tragędijas. 
Dar 1935 metais majoras buvo paskyręs 
komisiją ištyrimui Harlemo gyventojų 
padėties. Ta komisija įtėikė raportą, ku
riame buvo nurodytos pasibaisėtinos 

vargo ir susikimšimo sąlygos. Nuo to lai
ko prabėgo devyni metai. Bet Harleme 
tebėra tas pats neišbrendamas juodvei- 
džių vargas ir tas pats susikimšimas. 
Ištisos šeimos teturi po vieną kambarį. 
Namų savininkai lupa baisiausias ran
das. Nors ten apie 95 nuoš. gyventojų 
yra negrai, bet beveik visi bizniai yra 
,baltveidžių rankose ir dauguma jų net
gi nesamdo juodveidžių darbininkų!
Tai nepateisinama, tai kriminališka pa

dėtis. Miesto valdžia turėtų tuojau išdirb
ti planą ir stengtis tą padėtį prašalinti. 
Niekas kitas to negali padaryti, žodžių 
neužtenka. Reikia imtis konkrečių žygių.

Nereikia būti pranašu, kad matyti, 
kas gali būti ateityje, palikus dabarti
nes sąlygas.

Svetur girnių Patriįotizmas
Mūsų šalies iždo departmento svetur- 

gimių sekcijos karo finansavimo komi
tetas išleido aplinkraštį. Ten atkreipia
mas dėmėsis mūsų visų į finansavimą šio 
karo. Kalbama apie sveturgimių vaidme
nį busimajame vajuje už trečiąją na
minę paskolą. Iždo departmento žmonės 
mano, kad sveturgimiai ir jųjų organi
zacijos galėtų ir tuėtų gerai pasirodyti.

Mes galime mūsų vyriausybę užtikrin
ti, kad sveturgimiai jos nesuvils. Šiame 
kare jie jau pilnai įrodė savo nuošir- 
džiausį patrijotizmą. Jie pasirengę šim
tu procentų kooperuoti su vyriausybe 
visuose tolimesniuose karo žygiuose.

Nacių Armijos Sudėtis ir Morale
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 

organas Pravda nurodo didelį pasikeiti
mą nacių armijos sudėties. Pradžioje ka
ro, prieš du metu, pirmosios linijos Vo
kiečių armijos divizijos susidėjo išimti
nai iš vokiečių. Dabar gi, pasak dienraš
čio, tiktai vienas trečdalis tų divizijų 
yra grynai vokiškos. Du trečdaliai susi
deda iš lenkų, čekų, austrų ir kitų tau
tybių žmonių, kuriuos naciai pavergė. 
Aišku, kad jie savanoriais vokiečių ar- 
mijon neįstojo. Juos prievarta naciai su
mobilizavo. Jų komanda, žinoma, suside
da tiktai iš vokiečių.

Reiškia, dviejų metų karas rytų fron- • 
te kaštavo Hitleriui milijonus geriausių 
karių. Aišku, kad šitos armijos mora
lė nebėra tokia aukšta, kokia buvo. Vie
na, jos pasikeitus tautinė sudėtis, antra 
— Raudonosios Armijos kertami skau
dūs smūgiai išmušė iš daugelio vokiečių 
galvų rasinės pirmenybės svaigulį. Mili
jonai kritusiųjų kasdien primena jiems, 
kad ir jų laukia toks pat likimas, jeigu 
karas ilgiau nusitęs.

Lin Sen
Chįnijoje Chungkinge mirė Chinijos 

Nacįonalės Tarybos prezidentas Lin Sen. 
Būdamas Tarybos prezidentu, jis buvo 
visos Chjnijos prezidentu. Bet apie jį pa
saulis labai mažai težinojo ir tegirdėjo. 
Sakoma, kad jis buvo senas rėvoliucijo- 
nierius, dar Dr. Sun pasekėjas, bet jį 
buvo visai nustelbus Chiahg Kai-sheko 
figūra. Jis, matyt, tiktai ištikimai pildė 
Kai-sheko instrukcijas.

Lin Seno mirtis nei kiek nepakeis si-" 
tuacijos Chinijoje.
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Reportažas iš fronto. Rašo J. Marcinkevičius.’ 
Įsakymą užimti kito baro, 

pozicijas mūsų junginys 
gavo 9 vai. vakare. Buvo 
šalta ir dūko pūga. Keliai 
buvo ligi juosmens užpus
tyti, dangus maišėsi su že
me. Mašinos rausėsi gilyn 
į sniegus ir tarškėjo vieto
je, arkliai, įtempę visas sa
vo jėgas, gulė prie žemės 
ir nębepatraukė vežimų. Tik 
žmonės žygiavo į priekį, ėjo 
suprakaitavę, tempdami su 
savim ir mašinas, ir veži
mus, ir pabūklus. Lietuvio 
pasiryžimas kuo greičiau 
vėl stoti į žūtbūtinę kovą 
su savo amžinuoju priešu— 
vokiečiu grobuonių buvo 
nepaprastas, stebinąs ir 
vietos gyventojus ir kitų 
dalinių karius.

SARGYBINIS
Kaimai sudeginti, griuvė

siai užpustyti. Dar užvakar 
čia būta priešo. Eik dešimt, 
dvidešimt kilometrų — vi
sur nyki tuštuma. Tik už
minuoti laukai, vieniši ap
degusių sodų medeliai ir su
šalę, susiraitę priešų lavo
nai. O pūga vis smarkėja, 
sniegas švilpia, raitosi stul
pais, tartum tyčiodamasi 
iš moderniškai, ginkluoto 
žmogaus.

Iki tikslo dar nemaža ke
lio. Reikia skubėti ir bųti 
vietoje laiku. Su majoru B. 
išžygiuojame pėsti. Kurį 
laiką einame vienudu žvar
baus vėjo blaškomi. Kalbė
tis negalime. Sniegas užlip
dė akis ir burną.

Naktį pastebime keistą 
vaizdą. Negyvas arklys guli 
skersai kelio,- jo išpūstas, 
lyg statinė, pilvas baigia 
skęsti sniege. Šalia rogių 
vaikščioja kovotojas. Jis vi
sas baltas, tik iš po šalmo 
matyt blizgančios išvargu
sios akys.

— Kurio dalinio?
— Lietuvis, — ramiai at

sako kovotojas Daujotas, 
bet jo dantis nepataiko ant 
danties. — Tempė vargše
lis, tempė, tartum už mane 
labiau nujausdamas, kad 
draugams reikia sviedinių, 
ir, paskutinį kartą garsiai 
pūstelėjęs per šnerves, kri
to ant šono. Patruko. Ot, 
tokį pat bėruką buvau ga
vęs tarybiniais laikais, — 
pridūrė jis, gailiai žvilgte
rėjęs į kritusį arklį.

Paaiškėjo, kad Daujotas 
su kitu kovotoju vežė svie
dinius. Savo .dalinio jie ne
pajėgė pavyti, pailso ark
lys. Abu kovotojai stūmė 
vežimą iš užpakalio, bet ar
klys, kuriam vis labiąu py
nėsi kojos, neįšlaikė sunku
mo ir krito. Daujotas da
bar stovėjo sargyboje, pa
siuntęs draugą ieškoti pa
galbos — mašinų kolonos. 
Jau ilgai stovi jis čia vienų 
vienas darganoje, peršlapęs 
ir sušalęs, nepasitraukda
mas nuo savo posto.

■— Su tais šaudmenimis 
mano batarėja gali šimtus 
fricų nudėti, — atsisveikino 
su mumis Daujotas. 1 

'Toliau prie' mūsų prisi
jungė dvidešimt merginų iš- 
sanitarinio dalinio. Tvars
tomąja medžiaga nešinos 
jos linksmai brido per pus
nis, tartum skubėtų ne į 
frontą, o į šaunias draugės 
sužieduotuves. Auštant mū
sų būrį pasivijo du vadai, 
naktį pabėgę iš ligoninės, 
nepaisydami aukštos tęm- 
peratūros. Jie vėl veržėsi į 
mūšį. •
ANT TANKO Į PRIEŠO

tirštuma
Trys paros žygio. ’ Gra-

žus rytąs. Mudu su majoru 
visiškai arti tikslo. Prieš 
akis banguoja rąudonas 
dangus. Juodų dūmų padri
kos — kaip gedulingi rėmai 
baltų tirštų debesų. Čia vi
sai nesenai būta kaimo, bet 
dabar jo nebėra. Tarp užsi
likusių gluosnių skraido po
relė anksytvų paukščių. Jie 
šokinėja nuo vienos pusnies 
ant kitos, gailiai čypsi nu
tūpę ant apsnigtos šakos, 
ieškodami pernykščių savo 
vietų, savos pastogės..^ Ne
randa. Nebesuranda svir
ties, ant kurios nutūpdavo, 
neranda tvartų, šalia kurių 
rasdavo nubirusį grūdą. 
Viską priešas sudegino!

Ilgai stoviu vietoje ir sa
vo akimis stebiu žiaurius 
priešo darbus. Galvoje įvai
riausių, neprašomų min
čių rezginys. Tik širdis už
sidegė. Juk ir nuo mūsų 
priklauso, ar ilgai okupan
tas tyčiosis iš kultūringo 
žmogaus gyvenimo ir jo 
kūrybos.

Iš A. kaimo mūsų artile
rija muša priešą. N. dalinys 
per trumpą laiką sudaužė 
du vokiečių pabūklus, vie
ną sunkųjį kulkosvaidį ir 
išvedė iš rikiuotės visą mi
nosvaidžių batarėją. Žvalu
sis artilerijos ugnies sekė
jas seržantas V. praneša, 
kad juda didelis priešo ka
riuomenės dalinys. O svie
diniai, kaip tyčia, baigiasi... 
Tuo kritišku momentu at
vyksta Daujotas su sukrau
tais pravažiuojančiam sunk
vežimy sviediniais. Dešimt 
šūvių, ir sekėjas praneša, 
kad priešo vora išsklaidy
ta, apie 40 užmuštų, išves
ta iš rikiuo$0^(iį priešo pa< 
būklaic

— Puiku, Daujotai, tu pa
vyzdingas sargybinis, —pa
gyrė bątarė jos vadas ir pri
statė jį apdovanoti. Buvo 
pristatyti apdovanoti ir se
kėjai.

Pamatau mūsų sužeistuo
sius. Daugiausia nuo priešo 
minų. Sužeistųjų tarpe 
Daujoto brolis Vladas. Su 
automatininkų būriu ant 
trečiojo tanko jis veržėsi į 
vokiečių įstiprintą gyvena
mąją vietovę. Kol tankas 
pasiekė aukštumą, priešas 
sužeidė kulkosvaidžių ir 
prieštankinių pabūklų ugni
mi jo draugus. Daujotas 
pirmasis nušpko nuo trečio
jo tanko. Drąsiai įsiveržė į 
kaimą, įšoko į,blindažą ir, 
nukovęs tris vokiečius, be 
kitų laimikių, paėmė pundą 
svarbių dokumentų. Kol 
spėjo jam ateiti į pagalbą 
draugai nuo kitų tankų, jis 
buvo sužeistas į koją. Ta
čiau iš kovos lauko nepasi
traukė. Nukovęs dar vieną 
okupantą ir tik antrą kar
tą sužeistas, jis leido sani
tarui išnešti jį į medpunk-
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Raudon. Kryžiaus Veikimai 
Pabrėžia Maistą ir Mitybą
Tinkamas maistingumas 

yra būtina dalis gyvybės 
šiandien. Mūsų industrijų 
milžiniška produkcija rei
kalauja pilniausių žmonių 
pajėgų. Pilniausios žmonių 
pajėgos reikalauja geros 
sveikatos, ir tinkamas mais
tas yra būtinai reikalingas 
sveikatai.

žmogus, dirbdamas šian
dien sunkiose aplinkybėse, 
reikalauja maisto, kuris su
teikia kuodaugiausia ener
gijos ir reikalingų minera
lų ir vitaminų, kurie page
rina darbo pajėgas.

Raudonasis Kryžius įstei
gė savo mitybos skyrių 
prieš 20 metų. Praeitais 
metais šitas patarnavimas 
žymiai išsivystė, kada dau
giau negu 300,000 šeiminin
kių lankė Raudonojo Kry
žiais mitybos klases. Jų 
tarpe7 buvo ‘ didėlis ‘‘skaitlius 
moterų svetimos kilmės. 
Klases gali lankyti kas tik 
nori, ir galima gauti pilnų 
informacijų apie tai iš vie
tinio Raudonojo Kryžiaus 
•skyriaus.

Raud. Kryžius rado, kad 
maistas yra svarbi dalis 
pašalpos darbo karo pabė
gėliams užsienyje. Su karo 
eiga, scena ir istorija Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
pašalpos kitoms tautoms vis 
keičiasi, bet maistas yra la
bai svarbi dalis pašalpos. 
Pirmiau Lenkija, vėliau Is
panija, Franci j a, Anglija ir 
galutinai Kinija. Kada žmo
nės būna aprūpinti arba -fi
ziniai barjerai pertraukia 
pašalpos darbą, tuoj jis ki
tur esti vedamas.

Per praeitą metą daug 
pašalpos buvo teikiama Soc. 
Sovietų Respublikoms. Ne
paisant visokių transporta- 
cijos keblumų, daugiau ne
gu už $10,000,000 reikmenų, 
maisto, drabužių, muilo ir 
kitų reikalingų daiktų buvo 
pasiųsta į Alliance of Red 
Cross ir Red Crescent So
cieties. Kada transportaci ja 
pagerės, tikima, kad pašal
pa Rusijos žmonėms pasi
daugins.

Vidur-ry tuose įvairiais 
būdais pašalpa buvo teikia
ma lenkų ir graikų mote
rims ur vaikams. Tūkstan
čiai vis tebėra pabėgėlių 
stovyklose. Kiti tūkstančiai 
perkelti į Pietų ir Rytų Af
riką, kur jie randa naujas 
šaknis, tenais jie valo žemę, 
įsteigia mokyklas, bažny
čias ir bendrai pradeda 
naują gyvenimą. Apart 
maisto, medikališkų ir mo
kyklos reikmenų, Raudona
sis Kryžius nesenai išsiuntė 
500,000 drabužių į Egiptą 
dėl išdalinimo tarpe šių pa
bėgėlių. Juos pagamino 
Raudonojo Kryžiaus sava-

noriai darbininkai per visas 
Jung. Valstijas.

Praeitą žiemą ir pavasa
rį, pienas, alijantų valdžių 
parūpintas, buvo išdalintas 
vaikams vietinių ir Euro
pos gyventojų, kurie gyve- 
no-Francijos ir Italijos vie
tose Šiaurės Afrikoj. Šitas 
svarbus veikimas buvo pa
tęstas ligi buvo galima nor
maliai tiems vaikams pieno 
pristatyti. Amerikos Rau
donasis Kryžius taipgi pa
rūpino tūkstančius kaldrų, 
drabužių ir kūdikiams reik
menų.

Medikališkos reikmenys 
per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių buvo išdalintos po 
priežiūra International Red 
Cross Committee Belgijoj, 
Jugoslavijoj ir Graikijoj, ir 
panašūs patvarkymai pada
ryti dėl Lenkijos, Norvegi
joj Olandijos. . t;.i

American Red Cross

Pirmyn Choras nusitarė pa
simatyti su draugais-ėmis ir 
visais dailės-dainų mylėtojais, 
o geriausia tam proga dabar 
vasaros metu. Pas mus yra 
taip daug saulės, vandenio iš
simaudyti ir tyrų žalumynų, 
kur galima tyru oru pakvė
puoti, pasilinksminti ir atsi
gaivinti.

Kitaip sakant, Pirmyn Cho
ras tam sąskridžiui ruošia 
planingą, gražų, su programa, 
pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, 8 d. rugpjūčio, Kasmo- 
čių parke, 91 Steamboat Rd. 
Prasidės 4-tą valandą po pie
tų. šokiams gros J. Šimanskio 
orkestrą iš Brooklyno.

Meno programą išpildys 
Pirmyn Choras, vadovaujant 
mūsų, jaunai, gabiai mokyto
jai Almai Kasmočiūtei.

Pirmyn Choras širdingai 
kviečia visus, kaip vietinius, 
taip ir iš apylinkės atsilankyti 
ir paremti chorą materialiai ir 
moraliai. Dabar reikia su
glausti visas jėgas, kad išlai
kyti chorą.

Užprašo P. Choras.
• — Niekis, dar sugrįšiu, 
pakovosiu dar už Tėvynės 
laisvę, — kartojo jis gulė
damas ant rogių ir piktai 
žiūrėdamas į aukštai skrai
dantį priešo žvalgybinį lėk
tuvą,Giraud ir de Gaulle Pasidalino 

Darbais
. Francūzų Nacionalis Komitetas Afri
koje einą prie susitvarkymo: Gen. Gi
raud ir gen. de Gaulle pagaliau susitąi-• 
kė ir pasidalino pareigomis. Giraud bus 
visų karinių jėgų komandierium, o de 
Gaulle1 civiliniu vadu arba pirmininku.

Tikimasi, kad šis pasidalinimas išeis 
ant naudos visiems, kaip francūzams, 
taip Jungtinėms Tautoms. Manomą, kad 
dabar Anglija ir Amerika svarstys to 
komiteto pripažinimą laikina francūzų 
vyriausybe. . .
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New York. — Sugrįžęs iš 
užsieniu, a r k i v y s kūpąs 
SpeUman pageidavo, bad 
Italija priimtų Ąmerikps ir 
Anglijos pasiūlymus taiky
tis. ARE YOU 

putting Ten Per (ent of 
your Income into Q5.
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i UŽ LIETUVOS LAISVE H
Jie Rengiasi Tarybų Lietu

vos Kuriamajam Darbui
Lietuvių tautai hitleriniai 

grobikai padarė ir tebedaro 
kruvinas žaizdas. Tos žaiz
dos tegalės būti išgydytos 
ir sugriautas Lietuvos gy
venimas tegalės būti atsta
tytas tik sutriuškinus vo
kiškųjų okupantų jėgas ir 
išvadavus iš jų vergovės 
Lietuvą. Tik tuomet lietu
vių tauta tegalės laisvai 
tvarkyti savo gyvenimą, 
kurti savarankišką nepri
klausomą Tarybų Respubli
ką.

Dabar visos Tarybų Lie
tuvos jėgos nukreiptos į 
vieną pagrindinį uždavinį 
— į kovą prieš vokiškuosius 
okupantus, į jų kraugeriš-, 
kų gaujų naikinimą. Kovo
ja prieš hitlerinius žvėris 
visi dorieji patriotai oku
puotoje Lietuvoje, tą patį 
uždavinį vykdo ir evakuo
tieji Tarybų Lietuvos gy
ventojai, vieni Raudonosios 
Armijos eilėse tiesiog nai
kindami žiauriuosius vo
kiškus okupantus, kiti savo 
darbu fabrikuose, kolekty
viniuose ūkiuose, įstaigose 
stiprindami frontą.

Betgi Tarybų valdžia nė 
valandėlės neužmiršta ir to 
fakto, kad atvaduotoje iš 
vokiečių vergovės Lietu
voje laukia daugybė at
statomojo bei kuriamojo 
darbo. Jau dabar sudaromos 
visos sąlygos evakuotiems 
lietuviams mokytis, plėsti 
bei gilinti turimąsias ži
nias, įsigyti naujų žinių ir 
tinkamai pasirengti prak
tiškam darbui Tarybų Lie
tuvoje. Tam reikalui 1942 ir 
1943 metais Tarybų Lietu
vos vyriausybė įsteigė eilę 
kursų. Iki 1943 m. kovo 
mėnesio jau baigė darbą 
ketveri trijų mėnesių kur
sai. Tuose kursuose moks
lą baigė 110 klausytojų. Jie 
čia buvo rengiami darbui 
Tarybų Lietuvos valstybi
nėse įstaigose, profesinėse 
bei partinėse organizacijo
se. Kursuose buvo dėstomi 
specialūs dalykai pagal at
skirų klausytojų grupių Pa
sirinktą specialybę ir, be to, 
bendri dalykai — lietuvių 
kalba, rusų kalba, Lietuvos 
istorija, Tarybų Sąjungos 
istorija, geografija. Kur
suose dėstė specialistai, 
mokslininkai, pedagogai, 
evakuotieji iš Lietuvos.

Kursų klausytojų sudėtis 
buvo labai įvairi. Į juos su
važiavo evakuotieji lietu
viai iš įvairių Tarybų Są
jungos vietų. Nuo septynio
likos metų jaunuolio Ser
vos iki penkiasdešimts pen- 
kerių metų Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos de
putato Aksionaičio, kadaise 
buvusio ir Amerikoje,—to
kia yra klausytojų grandi
nė amžius atžvilgiu. To
kia pat įvairi grandinė ir 
mokslo atžvilgiu — nuo sa
vamokslės Grabskytės iki 
baigusios Lietuvos Pedago
ginį Institutą Šuravinaitės. 
Vieni jų evakuavosi į Tary
bų Sąjungos gilumą drau
ge su savo šeimomis ar 
pavieniui, traukdamiesi nuo 
hitlerinių grobikų, apmėto
mi jų bombomis, apšaudo
mi iš kulkosvaidžių. Kiti 
ir traukėsi, kaudamiesi su 
besiveržiančiais okupantais. 
Pav,, kursantas Andriuške
vičius traukėsi Raudonosios

Armijos lietuviškojo korpo 
eilėse, visą laiką kaudama
sis su vokiečiais; paskui jis 
dalyvavo pagarsėjusiose ko
vose prie Staraja Russa, 
prie Naro-Fominsko ir pa
galiau vokiečių sutriuškini
me prie Maskvos. Beperse- 
kiojant nuo Maskvos veja
mus vokiečius drg. And
riuškevičius buvo sunkiai 
sužeistas ir, išsigydęs žaiz
das, atvyko į kursus.

Nepaisant tokių įvairių 
skirtumų, visi kursantai, 
galima sakyti, su vienodu 
dideliu atsidėjimu mokėsi, 
stipresnieji visą laiką, ir 
grupėmis, ir pavieniui, pa
dėjo silpnesniems. Visus 
juos ir jų lektorius jungė 
ir įkvėpė pasiryžimo dar 
stropiau dirbti ir mokytis 
ugninga neapykanta hitle
riniams okupantams,troški
mas visomis savo jėgomis 
prisidėti prie kuo greites
nio jų sutriuškinimo ir kuo 
greičiau išvysti išvaduotą 
Tarybų Lietuvą.

Baigę mokslą . kursantai 
yra paskirti į atitinkamas 
tarnybas įvairiose Tarybų 
Sąjungos įstaigose, kur sa
vo įgytas žinias praktiškai 
galės patikrinti ir sustip
rinti, ir jau į atvaduotąją 
Lietuvą parsiveš ir naujų 
teoretinių žinių, ir prakti
nio patyrimo darbe.

Atskirose Tarybų Są-

jungos vietose šiuo metu 
veikia dar treji kursai Ta
ly bų Lietuvos piliečiams: 
pusės metų kursai medici
nos seserims ruošti su 90 
klausytojų, trijų mėnesių 
juridiniai kursai su 50 klau
sytojų ir trijų mėnesių kur
sai finansinių įstaigų tar
nautojams su 30 klausyto
jų.

Jeigu dar čia priminsime, 
kad jau dabar Tarybų Są
jungoje veikia 6 vaikų na
mai evakuotiems Lietuvos 
vaikams ir prie jų lietuviš
kos mokyklos, o taip pat 
veikia viena fabrikų gamy
bos mokykla Lietuvos jau
nimui, tai ir gausime apy
tikrį vaizdą, kaip tarybinė 
valdžia ir sunkiausiomis 
karo aplinkybėmis akylai 
rūpinasi ir evakuotų lietu
vių vaikų likimu, ir busi
muoju atstatymo darbu 
Tarybų Lietuvoje.

Be to, reikia dar paste
bėti, kad keliolika Lietuvos 
jaunuolių, studijavusių Lie
tuvos aukštosiose mokyklo
se, dabar mokosi įvairiose 
aukštosiose mokyklose ki
tose Tarybų Respublikose. 
Vienas jų, V. Kuzminskas, ‘ 
buvęs Kauno universiteto 
studentas, baigė medicinos 
mokslą Molotovo medicinos 
institute ir dabar yra karo 
gydytoju fronte, lietuviš
kajame Raudonosios Armi
jos dalinyje.

Taip mokosi lietuviai Ta
rybų Sąjungoje, mokosi, 
kad savo įgytomis žiniomis 
būtų naudingi išvaduotai 
Tarybų Lietuvai.

DARBO UNIJŲ KADRU 
PRIRENGTAS

LIETUVIAI TARYBŲ SĄJUNGOJE
Tarybinis Užnugaris 
Kovoje Dėl Pergalės

Istorinis draugo Stalino 
įsakymas nauja jėga suža
dino visų Tarybų Sąjungos 
žmonių kūrybinį entuziaz
mą. Didžiojo vado įsakymo 
žodžiai— “Raudonosios Ar
mijos laukia arši kova prieš 
klastingą, žiaurų ir kol kas 
dar stiprų priešą. Ši kova 
pareikalaus laiko, aukų, 
mūsų jėgų įtempimo ir vi
sų mūsų galimybių mobili
zavimo” — paskatino kiek
vieną tarybinį pilietį dar 
labiau įtempti savo jėgas, 
kad suteiktų dar didesnę 
paramą pergalingai Raudo
najai Armijai.

Iš visų neaprėpiamo kra
što vietų plaukia žinios apie 
darbo našumo padidinimą 
ir produkcijos pakėlimą.

Nr. 92 Stalino vardo įmo
nės darbininkai buvo pasi
žadėję 25-toms Raudonosios 
Armijos metinėms pervir
šyti planą. Savo pasižadėji
mą jie garbingai išpildė. 
Dabar jie apsiėmė per kovo 
ir balandžio mėnesius duo
ti virš plano pabūklų 12-kai 
pulkų ir ginklų 4-ioms tan
kų brigadoms.

Nr. 172 Molotovo vardo 
įmonės kolektyvas buvo pa
sižadėjęs duoti virš plano' 
artilerijos pabūklų 10-čiai 
pulkų, o davė 15-kai pul
kų!

Kuibyševo miesto įmonės 
1942 m. išleido penkis kar
tus daugiau produkcijos, 
negu 1941 m. Per vienerius 
metus vien tik Kuibyševo 
miesto įmonės padidino 
savo produkciją 5 kartus. 
Tokie tempai pasiekti ir ki
tų Pavolgės, Uralo, Sibiro 
įmonių.

Bet visi šie pasiektieji re
zultatai negali patenkinti

Tarybų Sąjungos darbo 
žmonių. Kuibyševo darbo 
žmonės įsipareigojo sumo
bilizuoti visus savo rezer
vus ir padidinti savo pro
dukciją 1943 m. pusantro 
karto daugiau, negu 1942 
m. ir, be to, sukurti atski
rą galingą Vyriausiosios 
'Raudonosios Armijos Va
dovybės fondą.

Tokius uždavinius ir pa
sižadėjimus pasiima kiek
viena Tarybų Sąjungos į- 
monė, kiekvienas tarybinis 
pilietis, kad padidintų kari
nę gamybą, kad sustiprintų 
frontą ir tuo prisidėtų prie 
galutinio priešo sutriuški
nimo.

GRAŽUS PAVYZDYS
Buguruslano maisto pra

monės kombinato direkto
rium yra drg. Kostinas, 
prieš karą dirbęs LTSR 
Valstybės Kontrolės Komi
sariate. Ten pat dirba ir 
keturi evakuoti lietuviai. 
Kombinato darbininkai ir 
tarnautojai 1942 metų ga
mybos planą įvykdė 156.- 
7%. Įmonės kolektyvas pa
sižadėjo 1943 metais dirbti 
dar geriau. Šių metų sau
sio mėnesio planas įvykdy
tas 272,8% ir už tai įmo
nei įteikta VKP(b) Miesto 
Komiteto ir darbo žmonių 
tarybos Vykdomojo Komi
teto pereinamoji Raudonoji 
Vėliava. Raudonoji Vėliava 
palikta kombinatui ir to
liau, vasario mėnesio planą 
įvykdžius 172%.

Evakuotieji lietuviai su
rinko “Tarybų Lietuvos” 
lėktuvų eskadrilei statyti 
2100 rublių pinigais ir 815 
rublių paskolos lakštais, ku
rie įmokėti vietos Valstybi
nio Banko skyriuje.
’ Kombinate dirbą lietuviai

Spalių 25 d. pradėjo veik
ti Tarybų Lietuvos profsą
junginių darbuotojų kur
sai. Baigė darbą š. m. va
sario L d. Milžiniškas dar
bas laukia profsąjungas iš
vadavus mūsų tėvynę—-Ta
rybų Lietuvą, kur joms 
teks organizuoti ir vado
vauti masėms, atstatant vo
kiškų fašistinių banditų 
sugriautą ekonominį ir kul
tūrinį mūsų respublikos gy
venimą.

Tai įvertino partija ir 
vyriausybė. Sukviesti iš 
įvairių plačiųjų Tarybų ša
lies kraštų evakuoti LTSR 
piliečiai, daugelis jau buvo 
profsąjungų darbuotojai, 
per tris mėnesius intensy
viai mokėsi. Kursantų tar
pę buvo įvairaus išsilavini
mo ir įvairių profesijų 
draugų. Didžiuma kursan
tų mokėsi su dideliu atkak
lumu ir pasiekė gerų moks
lo rezultatų, nors daugelis 
atvyko į kursus niekuomet 
nesėdėję mokyklos suole.

Kursų baigimo iškilmėse, 
kursų vedėjas draugas Č; 
padarė platų pranešimą a- 
pie kursų darbą ir pasiek
tus rezultatus.

Išleistuvių proga turi
ningą kalbą pasakė LTSR 
Profsąjungų Centro Tary
bos Pirmininko pavaduoto
jas drg, Brigmanas, kuris 
davė kursantams vertingų 
nurodymų. Jis pabrėžė, kad 
kiekvienas profsąjungų 
darbuotojas turi' vykdyti 
Lenino-Stalino partijos po
litinę liniją, persiimti šių 
didžiųjų vadų darbo stiliu
mi ir nuolatos mokytis bei 
lavintis.

Vertingų patarimų davė 
ir VKP(b) istorijos lekto
rius drg. Nenys ir LTSR 
LKT Įgaliotinis drg. Terio- 
sinas.

Iš kursantų kalbėjo dd. 
T.,;N. ir kiti. Jie kursan
tų vardu pareiškė nuoširdų 
džiaugsmą ir padėką parti
jai ir vyriausybei, taip pat 
kursų iniciatoriams ir lek
toriams- už suteiktas sąly
gas mokytis, rūstaus karo 
metu.

Kursų baigimo proga su
sirinkusieji draugai nutarė 
papildomai paskirti lėšų 
“Tarybų Lietuvos” lėktuvų 
eskadrilei statyti. Čia pat 
buvo surinkta nemaža pini
gų suma. Surinkusieji pa
siuntė sveikinimus VPSCT 
sekretoriui drg. Švernikui, 
LKP (b) CK sekretoriui d. 
Sniečkui, ir LTSR LKT Pir
mininkui d. Gedvilui.

Mokslas baigtas. Darnu
sis kolektyvas išsiskirstė 
kupinas noro dirbti naujose 
sąlygose. Tikėsimės, kad jie 
neapvils pareikšto pasitikė
jimo ir visais savo sugebė
jimaisz ir darbu prisidės 
prie fašistinių grobikų nu
galėjimo, o sugrįžę į išva
duotą Tarybų Lietuvą bus 
naudingais jos atstatymo 
darbininkais.

J. Gelžinis.

pasiryžę kartu su visu į- 
monės kolektyvu nuolat ge
rinti savo darbą, kad grei
čiau būtų sumuštas plėš
rusis priešas ir išvytas iš 
tarybinės žemės.

S. K.
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Finansinės Aukos
Daniel Saugunas, Pocatello, Idaho. ... $ 5.00 
Per J. Wizbor ....................................... 6.00

Dr. Mitchell Holtzman .......... $5.00
Geo. Katilius .......................... 1*90

Per Anna Bernot, Los Angeles, Calif.
Blanka No. 849 ................................ 82.00
Laisvės Kliubas ..................... 25.00
Tautiškas Kliubas ................. 15.00
Petras Petrulis ................... 6.00
Po $3.00: Seraikai, Pūkiai; po $2.00 
Rapeckai, Bušai, Bernotai, P. J. Pu- 
piai, Daukšai, J. M. Pupiai, Šmulkš
čiai, Daiviai. A. Levanas $1.50.
Po $1.00 L. Gillis, P. Ambrozai, Sle- . 
sariūnienė, Mokslėveskai, Babičai, 
Mileriai, A. Gillis, P. Richard, Davido- 
niai, Ratkai, M. Markovich, A. Niku- 
nai; ir smulkiais. M. Paulukonis .50 

Per K. Kavaliūnas, Canada, blankos
No. 346 ir 351 ................................... 42-00
Po $5.00: Alekas Lisauskas, J. Jakub 
ir J. Misiavičius. Po $2.00: K. Ka
valiūnas, Bevardis, A. Miklovis, A. 
Petraitis, J. Gerbauskas, V. Boreisis, 
M. Malisauskas ir M. Stitilis. Po $1:
E. Berlath, Ch. Shugzdenis, V. Zel- 
bor, S. Dailidonis, Geo. Diekus, J. 
Krutulis, A. Kulai, J. Chepaitus, Miss 
D. Petraitis, A. Simukauskas, ir L 
Podd.

Per J. Kazlau, Wethersfield, Conn., pel
nas nuo parengimo ....................... 20.00

Per A. Naravienę, Shenandoah, Pa.,
. blanka No. 68 .................................... 24.00

Po $5.00: Amilija Matuziene ir A.L.
D.L.D. 9-tas Apskr. Po $2.00: V. 
Maurukas, K. Naravas, S. Kuzmickas. 
Po $1.00: J. Girdauskas, G. Stagnū- 
nas, F. čižauskas, G. Paulukonis, Pe
ter Yancus, J. Garlaustas, J. Matu- 
kaitis ir B. Lackauskas.

S. Daniel, Easton, Pa............................ 5.00
Per C. Andriūnas, LDP Kliubas, Eliza

beth, N. J....................   11-00
Per E. Cibulskienė, LDS 4 kp., Nanti

coke, Pa................................................ 3.00
Per Mrs. H. Kudirkienė. LDP Kliubas,

Hillside, N. J., pelnas nuo pareng. .19.75 
Per Anna Bemat, Los Angeles, Calif.,

surinkta per parę pas drg. Smithus 21.25 
John Nauckunas, Detroit, Mich............ 1.00
Per K. Churlis ir J. Kirmelas, Ba

yonne, N. J., blanka No;^168 .......... 64.00
Mike Panalis $7.25. Po $5.00: Kaz.

iChurlis, Jonas Kirmelas, John M. Che- 
pinskas, Joseph M. Stanelis, Elenora 
Kirmelas, F. J. Milwid ir Antanas 
Banelis. $3.00 Vytautas Damašaitis. 
Po $2.00: Stanislovas Radušis, Kaz. 
Česnauskas, Selemonas Ambrazas, 
Antanas Slunguris, V. Barštis, Ona 
Sakivičienė, Anthony Lukaitis, ir 
John Chepinskas. Po $1.00: Juozas 
Jurkevičius, John K. Plungis ir Mi
chael Mamchicz.

Per Jonas S. Rainys, Philadelphia, Pa., 
Iblanka No. 34 ..... ........................... 13.00
John S. Rainys $5.00. Po $1.00: Ma
rijona Rainienė, Helen Rainis, Jerry 
Bulack, Joseph Bender, August Ga- 
lambauskas, Romanas Dombrauskas,
F. Butville, ir Antanas Papeliuckas.

Per Mrs. Gvergždis, Benton, (šeima) 5.00 
Geros Bentonienės draugės .......... 2.00

Per Jonas Skerstonas, St. Louis, Mo., 
blanka No. 209 .............................. 46.00
Jonas Skerstonas $10.00. Po $5.00: 
LDS 39 kp., ir Magdalena Garskie- 
nė. Po $3.00: M. J. Rašinskas ir Jo
nas Grigaitis. Po $2.00: J. Backaus- 
kis, Stasys Šiurna, Petras Statkevi-

Ultra-Violetiniai Spin
duliai Dabar ir Žiemą

. f

Valdiško biuro mokslinin
kai Washingtone atrado, 
Jog sveikatai reikalingieji 
ultra - violetiniai saulės 
spinduliai šiuo vasaros lai
ku yra šešis kartus galin
gesni, negu viduryj žiemos. 
Šie spinduliai teikia kūnui 
vitaminą D, kuris ypač rei
kalingas kaulų ir dantų 
sveikatai. Jie naudojami 
gydymui odos ligų, džiovos 
ir kitokių nesveikumų.

Tam tikros lempos taipgi 
duoda ultra- violietinių 
spindulių. Tarp kitko, tais 
spinduliais naikinama ligų 
bakterijos ligoninėse, mo
kyklose, teatruose ir naujo
viškai įrengtuose fabrikuo
se.

čius, J. A. Ratushinsky. Po $1.00: 
Simonas Gudas, Petronė Gudienė, 
Alena Grigaitienė, Marijona Šiurnie- 
nė, Peter Kassell, J. V. Kiassaitis, 
Anton Nemcansky, Jos. Baltris, Jos
eph Wilkus, Anthony Simanaviz, John 
Podjunas ir Leo Karlevich.

Per Juozas Ramanauskas, Minersville, 
Pa., blanka No. 42 .....   33.25
(Vardai tilpo korespondencijoj.)

Per J. Gugas, Detroit, Mich., blanka
No. 127 ............................................. 38.00
Po $5.00: J. Gugas, Louis Valeika, 
Jos. Musteikis, Marcella Povilaitis ir 
Vincent Povilaitis. A. Benson $3.00.
Po $2.00: Pranas Kanapitskas, Frank 
Bakoitir ir John Maskelis. Po $1.00: 
Peter Gudelis, J. Adomaitis, John 
Dale ir D. Grina.

Per R. Mizara, Marcelė Mazurka, Wor
cester, Mass.................................... 2.00

Per D. M. Sholl J. Gataveckas, Carne
gie, Pa.....................♦...................... 5.00

Per D. M. Sholl G. Kardauskas, Lin
den, N. J. ...................................... 1.00

Per waterburietę , Waterbury, Conn., 
blanka No. 90 . ,............................ 30.00
Po $5.00: Vincent Ruginis, Christina 
W. Staneslow. Po $2.00: Edwardas 
Jasiūnas ir Elizabeth Strasnitsky. Po 
$1.00: Tedora Klenichuk, Mikolas 
Puogis, Antanas Sūrman, Antanas 
Lenartavičius, Kostancija Chesninis, 
Mary Koleshko, Joseph Laurinaitis, 
Charles Daniseviče, Antanas Anta
navičius, Joseph Strižauskas, Kazys 
čepurna, Adomas Budžanauskas, Juo
zas Zaleniokas, Stanley Meison, Mary 
Meison ir Chas. Sabutis.

Per P. Jočionis, Detroit, Mich.,
Mr. ir Mrs. V. Propiesčius............... 10.00

Per J. Miškeliunas, Newark, N. J., blan
ka No. $148 ...................................... 33.00
Po $5.00: Jadviga Miškeliūnienė ir 
Domicėlė Gabalis. Juozas Matulonis 
$3.00. Po $2.00: Walter Siman, Mrs. 
Mary Schwilpa ir Frank Kvedaras.
Po. 1.00: Helen Puishes, Jonas Urba- 
nas, V. F. Barilauskas, Leonas Salckas, 
Mrs. L. Bartels, John K. Lozowski, 
Mrs. Beniakienė, Miss N. Staneliūtė, 
Mrs. Domicėlė Staniulis, Julijona Ba- 
ziliauskien& Helen Kvedaras, Alex 
Lukshis, Nellie* Lukshis ir Fred Miš
keliunas.

Per Walter Nelson
Tony Slonksnis, New Hope, Pa......... 7.00

Per Vilnis, Chicago, Ill.......................... 82.00
LDD 92 kp., per J. Katilius surink
ta 75.00
J. Augaitis 5.00
D. Gvalda 2.00

Pundeliai
Joe Bagužis, Cleveland, Ohio, del kareivio

1 gold Elgin pocket watch with velvet case
2 notebooks,
pencils, penholders and penpoints, 
6 bars of soap.
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BUY 
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WAR 
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BOSTONO APYLINKĖJ
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Visu Lietuviu Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Naudai

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August

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

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

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.
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ZMONESE MAKSIM GORKI
Pabėgėliai Jungt. Valstijose

(Tąsa)
— Kokie, iš tikrųjų, niekšai tie mūsų 

šeimininkai, niekšai...
Atsiminęs, -kaip ir kada ištarė tą žodį 

mano motina, aš nepasimačiau, kaip at
sitraukiau nuo jo, — jis paklausė, šyp
sodamasis :

— Tamsta ne taip manai?
— Taip.
— Na, taip,.. Aš matau.
— Šeimininkas vis dėlto man patin

ka...
— Taip, jis gal gi ir geras... Bet juo

kingas.
Aš norėdavau kalbėti su juo apie kny

gas, bet jis, matyt, nemėgo knygų ir daž
nai man patardavo:'

— Tamsta nesivaikyk taip labai jau 
to skaitymo, knygose visa labai jau pa
gražinta, iškraipyta ton ar kiton pusėn. 
Daugumas rašančiųjų knygas panašūs į 
mūsų šeimininką — smulkūs žmonės.

Tokie samprotavimai man atrodydavo 
drąsūs ir darydavo įspūdį.

Kažkaip kartą jis mane paklausė:
— Tamsta skaitei Gončarovą?
— “Palladą.”
— Tai labai nuobodu, “Pallada.” Bet, 

apskritai, Gončarovas — protingiausias 
rašytojas visoj Rusijoj. Patariu perskai
tyt jo romaną “Oblomovas.” Tai yra tei
singiausia ir drąsiausia jo knyga. Ir vi
soj rusų literatūroj — geriausia kny
ga ...

Apie Dikensą jis sakydavo:
— Tai —niekai, tikėk tamsta... 0 

štai tarp “Naujojo Laiko” priedų spaus
dinamas visiškai įdomus dalykas — 
“Šventojo Antano gundymas”—tą tams
ta perskaityk! Tamstai, rodosi, patinka 
cerkvė ir visi tokie cerkviniai dalykai: 
“Gundymas” tamstai bus naudingas.

Jis pats atnešė man priedų pluokštą, 
aš perskaičiau išmintingą Flobero dar
bą; jis buvo panašus į šventųjų gyvėni- 
mus, kurių aš daugybę buvau perskaitęs, 
ir nepadarė man kiek didesnio įspūdžio; 
daug labiau man .patiko “Upilio Faima- 
li, žvėrių ramdytojo, atsiminimai.”

Kai aš dėlei to prisipažinau patėviui, 
jis ramiai pastebėjo:

— Vadinas, tamstai dar anksti skai
tyti tokios knygos! Bet tamsta neuž
miršk apie šią knygą ...

Kai kada jis ilgai būdavo su manim, 
nekalbėdamas nė žodžio, tiktai kosėda
mas ir leisdamas dūnus. Jo gražios akys 
klaikiai degdavo. Aš tylom žiūrėdavau į 
jį ir užmiršdavau, kad šis žmogus, taip 
paprastai, be skundų, mirštąs, kadaise 
buvo artimas mano motinai ir skausda- 
vo ją. Aš žinojau, kad jis gyvena su 
kažkokia siuvėja ir galvodavau: argi jai 
būt nepriklu apkabinti šiuos ilgus kau
lus, bučiuot burną, iš kurios eina puvi
mo kvapas? Taip pat, kaip būdavo ir 
“Geras dalykas,” patėvis kai kada neti
kėtai imdavo kalbėti labai saviškai :

— Man patinka skalikai šunes, jie — » 
kvaili, bet mar; patinka. Labai gražūs. 
Gražios moterys dažnai esti kvailos ...

Aš, pasididžiuodamas, manydavau:
“Kad tu pažintum Karalienę Margo!”

• — Visų žmonių, ilgai gyvenančių tuo
se pačiuose namuose, veidai pasidaro 
vienodi, —- pasakė jis vieną kartą; aš 
užsirašiau tą posakį į savo sąsiuvinį.

Aš laukdavau tokių išsireiškimų, kaip 
^palaimos, — malonu būdavo išgirst ne
priprastus žodžių suderinimus tuose na
muose, kur visų kalba būdavo bespalvė, 
nublukusi, sustingusi.

Patėvis niekuomet nekalbėdavo su ma
nim apie motiną, net, rodosi, nė karto 
nepaminėjo jos vardo; tas man labai pa
tikdavo, ir aš ko tik nepradėjau jo gerb
ti.

Kartą kažkaip užklausiau aš jį apie 
Dievą, — gerai net nebeprisimenu, kaip 
būtent; jis žvilgterėjo į mane ir labai 
ramiai pasakė:

— Nežinau. Aš į Dievą netikiu.
AŠ atsiminiau Sitanovą ir papasako

jau apie jį, o patėvis, įdėmiai išklausęs 
mano pasakojimą, vis taipo pat ramiai 
pastebėjo:

— Jis svarsto, samprotauja, o sam
protaująs vis dėlto kuo nors tiki... Aš 
tiesiog •— netikiu!

—Argi tai galima?
— Kodėl gi ne? Štai matote — neti

kiu ...
Aš mačiau viena: jis miršta. Kažin 

net ar aš jo gailėjau, bet pirmą kartą

patraukė mane prie savęs mirštąs arti
mas, sudomino mirties paslaptis.

Štai sėdi šalia manęs žmogus, karštas, 
galvojantis; įtikinamai skirsto žmones 
sulig savo pažiūrų; kalba apie ' viską, 
kaip .turįs valią teisti ir atleisti,—jame 
yra kažkas, ko man reikia, arba kažkas 
dengiąs šešėliu tai, ko man nereikia. Čia 
—esybė neįmanomai sudėtinga, nesu
skaitomų minčių viesulo talpykla; ar 
šiaip ar taip žiūrėčiau aš į jį,^-jis yra 
mano paties dalis, gyvena kažkur many
je, aš apie jį galvoju, ir jo dūšios šešėlis 
dengia mano dūšią. Rytoj jis visas pra- ; 
nyks, visas, su viskuo, kas yra jo galvoj, 
širdy, ką aš — man matosi — moku ! 
skaityti jo gražiose akyse. Kai jis pra
nyks — nutruks viena gyva gija, jun
gianti mane su pasauliu, pasiliks tik at
siminimas, bet — jis visas manyje, vis 
vienodąs, nekintąs. O kas gyva, kintama 
—išeis ...

Bet čia — mintys, o už'jų yra tai, ko 
negalima žodžiais išreikšti, kas gimdo 
ir ugdo mintis, kas valdingai verčia įsi
žiūrėti į gyvenimo reiškinius ir iš kiek
vieno jų reikalauja atsakymo — įam?

— Rodosi, aš greit atgulsiu, — pasakė 
patėvis vieną lietingą dieną. — Toks 
kvailas silpnumas! Ir nieko nesinori....

Kitą dieną, geriant vakare arbatą, jis 
labai rūpestingai šluostė nuo stalo ir nuo 
kelių duonos trupinėlius, vaikė nuo sa
vęs kažką nematomą, o senutė - šeimi
ninkė, niūromis į jį žiūrėdama, pašnab
ždom kalbėjo marčiai:

— Žiūrėk, — plunksnas taisosi, valo
si....

Už poros dienų jis nebeatėjo dirbti, 
o paskui senoji šeimininkė padavė man 
didelį baltą voką, kalbėdama:

— Vakar moterėlė atnešė, vidudienį, 
bet aš pamiršau atiduoti. Maloni mote
rėlė, o kuo ji tau priseina,—net ir nebe
žinau !

Voke, ant popierio lapo su ligoninės 
blanku buvo didelėmis raidėmis parašy
ta:

“Jei turėsi laisvą valandėlę, ateik pa
simatyti. Aš Martynovo ligoninėj. E. 
M.”

Kitą dieną, rytą, aš sėdėjau ligoninės 
palatoje, ant patėvio lovos; jis buvo il
gesnis už lovą, ir jo kojos, apmautos 
pilkomis, apsmukusiomis kojinėmis, buvo 
išsikišę pro lovos galo lazdas. Gražios 
akys, klaidžiodamos geltonomis sienomis, 
sustodavo ant mano veido ir ant sėdėju
sios ties jo galugalviu mergaitės rankų. 
Ji sėdėjo kėdėje ir laikė rankas ant jo 
pagalvės, o patėvis, prasižiojęs, buvo pri
glaudęs prie jų savo skruostą. Mergaitė 
buvo apskrita, tamsiais, lygiais drabu
žiais; per jos apvalų veidelį lėtai riedėjo 
ašaros; mėlynos akys žiūrėjo į patėvio 
veidą, į atsikišusius kaulus, smailą nosį 
ir tamsias Jūpas.

— Reikt šventiko, — šnabždėjo ji, — 
bet jis neprisiima... nieko nesupranta...

Ir, atitraukusi rankas nuo pagalvės, ji 
prispaudė jas prie krūtinės, lyg melsda
mosi.

Minutėlei patėvis atsigaivaliojo, pasi
žiūrėjo į lubas, rimtai susiraukęs ir lyg 
stengdamasis ką prisiminti, paskui iš
tiesė į mane savo sudžiūvusią ranką.

— Jūs? Dėkui. Kaip matote.... Jau
čiuosi... labai kvailai....

Jis pavargo ir vėl užsimerkė; aš pa
glosčiau jo ilgus .šaltus pirštus su mėly* 
nais nagais, .o mergaitė tyliai paprašė:

— Eugenijau, Vasiljevičiau, susimilda
mas, sutik tamsta!

— Susipažinkite, — ištarė jis, rody
damas ją akimis. — Mielas žmogus....

Nutilo, vis plačiau žiodamasis, ir štai- \ 
ga suriko, kimiai, lyg juodvarnis; ėmė 
blaškytis lovoje, brukdamas antklodę, 
grebeliodamasis aplinkui plikomis ran
komis; mergaitė tuojau suriko, įsikniau
busi į sulamdytą pagalvę.

Numirė patėvis greitai; numirė ir tuoj 
pagražėjo.

Išėjome su mergaite iš ligoninės susi
tvėrę. Ji sverdėjo, kaip ligonis, ir verkė. 
Rankoje laikė suglamžytą, sugniaužytą 
skarelę; nuolat spausdama ją pnie akių, 
ji vis žiūrėjo į skarelę, lyg .čia būtų jos 
vienintelė ir paskutinė 'brangenybė.

Staiga sustojo, prisiglaudusi prie ma
nęs, ėmė kalbėti, rūgodama:

— Ir žiemos nebesulaukė... Ak, Vieš
patie, Viešpatie, kas gi čia dedasi?

. (Bus daugiau)

Per 'praeitus dešimt metų 
Jungt. Valstijos priglaudė 
daugiau negu 250,000 žmonių, 
daugelis iš kurių yra profesi- 
jonalai ir prityrę amatininkai, 
kurie -pabėgo nuo teroro arba 
Ašies priespaudos Europoje.

Šie žmonės yra įvairių, rasių 
-ir tikybų, bet daugiausia atvy
kę iš Vokietijos iir Austrijos. 
Pirmieji immigrantai, kurie 
atvyko iš Europos į Ameriką, 
taip padarė dėl 
priežasčių, bet 
spirti atvykti 
gyvybes.

Kaip galėtų 
nių, daugelis iš kurių jau yra 
piliečiai, pagelbėti tautai, ku
ri juos priglaudė ir suteikė 
jiems vilties? i

National Refugee Service, 
Inc., New Yorke, išleido bro
šiūrą, kuri įrodo, ko Amerika 
gali tikėtis iš šių pabėgėlių ir 
kaip jie gali prisitaikyti prie 
Amerikos sąlygų, ši apžvalga, 
kuri nėra pilna, yra paimta iš 
2,250 asmenų, kurie įsirašę į 
“Roster of Alien Specialized 
Personnel” organizaciją, kurią 
įsteigė italas pabėgėlis, kuris 
•buvo ekonomijos profesorius 
italų ^universitete.

Ne visi pabėgėliai Ameriko
je yra specializuoti amatinin
kai, bet galima sakyti, kad 
nuošimtis niekada nebuvo 
aukštesnis visoj imiūigracijos 
istorijoj, pagal National Re-' 
fugee Service.

Iš 2,250 užsiregistravusių su 
“Roster of Alien Specialized 
Personnel” daugiausia 
ekspatrijuotų vokiečių, iš 
1,236. Antri yra austrai, 
Liekami yra iš beveik 
okupuotų arba nacių pagrob
tų Europos šalių. Dauguma šių 
ekspatrijatų yra “be šalies” 
(stateless), jie nėra piliečiai 
jų buvusios šalies, nei Jungt. 
Valstijų. Jie, žinoma, buvo 
ekspatrijuoti nacių režimo dėl 
pasipriešinimo nacizmui.

Sąrašas parddo, kad 1,970 
registrantų, yra vyrai, ir 280 
moterys. Irgi, kad apie pusė 
yra. virš 46 metų amžiaus, bet 
žemiau 65 metų.

96% šios grupės yra pada
vę prašymą dėl Amerikos pi
lietybės. Liekami 4% yra sve
čiai arba “nepasisakę” (non- 
declarant) ateiviai.

Tarp jų randasi apie šimtas 
įvairių profesijų ir amatų ir 
galima klasifikuoti į keturias 
grupes: mokslo ir mechani
kos, socialio mokslo, medici
nos, ir įvairių biznių. Mokslo 
ir mechanikos grupės yra 471 
asmuo. Tos grupės profesiona-

ekonominių 
šie buvo pri- 
išgelbėti savo

ši grupė žmo-

yra 
viso 
547. 
visų

lai yra dabar reikalingi. Ypač 
skyriuose inžinierių profesijoj, 
kaip aeronautikos, metalurgi
jos, kasyklų, radijo ir laivų 
statybos Inžinierių. Iš mecha
nikų yra mašinistų, įvairių ma
šinų operatorių ir amatininkų. 
Nors -ši grupė yra per maža 
užpildyti trūkumą, kiekvienas 

■iš jų, gali prisidėti prie karo 
pastangų.

Socialio mokslo grupėj rau
dasi gana daug ekonomistų ir 
statistikų, kurie turi puikų su
pratimą svetimos ekonomijos. 
Irgi tarp jų yra redaktorių, 
vertėjų, žurnalistų ir advoka
tų, kurie labai gerai supranta 
kalbas ir įpročius priešų šalių 
ir gali pagelbėti propagandos 
karui prieš Ašį.

Medikalėj profesijoj yra 
508 daktarų ir *81 dentistų. 
Nelabai daug, bet iš šaltinių, 

’kaip “National Committee for 
the Resettlement of -Foreign 
Physicians,” žinoma, kad dau
giau kaip 5,000 svetur baigu
sių mokslą daktarų randasi 
Jungt. Valstijose, ir apie 2/3 
jų gavo leidimus praktikuoti.

Kadangi dabar daktarų yra 
stoka, šiems pabėgėliams tu
rėtų atsirasti vietų.

Kada surašąs buvo pradėtas, 
buvo reikalinga mokslininkų, 
profesijonalų ir specializuotų 
amatininkų. Pagal valdžios 
pasiūlymą, buvo priimti ir as
menys su biznio patyrimais, ši 
grupė dabar yra didžiausia iš 
visų, ir tų asmenų patyrimai 
apima svarbias formulas, fa
brikų ir pirklybos paslapčių 
Ašies produkcijos sistemos. 
Tie asmenys yra ekspertai, 
vienas buvęs technikos direk
torius Vokietijos oro. linijos, 
kitas direktorius automobilių 
fabriko Italijoj; vienas asmuo, 
kuris užėmė svarbią vietą me
talurgijos įstaigoj, kitas, bu- 
vusis direktorius javų impor
tavimo firmos, ir daugelis ki
tų su panašiais patyrimais 
strategiškose Ašies industrijo
se.

Vienas iš svarbiausių faktų, 
ką sąrašas parodė, tai platus 
kalbų žinojimas. Dauguma iš

2,250 kalba vokiškai ir an
gliškai. Daugiau negu pusė 
kalba francūziškai, daugelis 
irgi kalba ispaniškai ir itališ
kai. Bet didelis nuošimtis ir
gi turi supratimą mažiau žino
mų kalbų. Iš viso, išskyrus vo
kiečių ir anglų kalbas, regis- 
trantai supranta vieną arba 
daugiau iš 34 kalbų, priskyrus 
arabų, islandų, malajų, persų 
ir totorių.

National Refugee Service 
pareiškė, kad dauguma šių 
pabėgėlių yra lojalūs šiai ša- 
iiai ir jos demokratijai. Kaipo 
.pabėgėliai, jie -neapkenčia tų 
sistemų, nuo kurių jiems rei
kėjo pabėgti.

Todėl, kad dauguma iš jų 
yra iš Vokietijos ir Austrijos, 
jie techniškai skaitosi priešai 
ateiviai. Kaip kada tas fak
tas jiems neduoda progos pri
sidėti prie tokio darbo, kuria
me jie specializuojasi. Bet vis- 
vien tūkstančiai jaunesnių vy
rų randasi karo tarnyboje, ki
ti industrijoj, arba karo dar
buose. Apie 2,500 daktarų tar
nauja ligoninėse, kur daktarų 
yra stoka. Daugelis iš geriau 
žinomų buvo priimti į karo 
pastangas privačiose industri
jose ir valdžios įstaigose.

Svarbiausia priežastis, ko
dėl pabėgėliui sunku surasti 
vieta karo darbuose, yra ne
pakankamai supratimo tarp 
privačių ir viešų samdytojų, 
kaip greičiausia šį darbininką 
pristatyti prie darbo. Pagal 
National Refugee Service, at
eiviai gali, dirbti karo indus
trijoj ir valdžia aiškiai pasi
sakė už tai.

FLIS—Common Council.

Newark, N. J.
Pirmadienio vakare, belau

kiant autobuso, Olga Jurevi
čiūtė suklupo ant gatvės, už- 
atakavo apendicitas. Tuoj ta
po^ nuvežta į ligoninę, kur 
greitai buvo padaryta operaci
ja.

Olga per daug metų iš pro
fesijos yra slaugė. Duktė 
Laisvės skaitytoją Antano ir 
Agnieškos Jurevičių.

Draugai gali aplankyti 01- 
gą bile laiku. Ji guli Presby
terian ligoninėj, Ninth ir South 
Sts. Kambarys, 319. Klauski
te Miss Olga Yureff.

Linkiu jai greitai pasveikti.
Lillian.
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SHOOT STRAIGHT
With Our Boys 1 _

BUY WAR BONDS

* LIETUVIŠKAS I

TRAKTYRIUS
? (VALGYKLA IR ALIN®) '
ž Rheingold Extra Dry Alus j
5 Didelis pasirinkimas visokių c
5 Vyną ir Degtinės
3 Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
1 Juozas Zeidat į
■> Savininkai ?

į 411 Grand St. Brooklyn
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LDR. J. J. KAŠK1AUČIUS 
1 ■ 
| Telefonas: Hūmboldt 2-7964 

| 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

| VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
H Nėra valandų .sekmadieniais, g
liiiiiiiimiiiiHiiiiiira

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
•filius. Kada būsite 
Brooklynę, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
uižfijim.ui gru
pėms. Nedeliomis 
atdaras ;nuo 1 vai. 
.dieną iki vfilai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo \Hewes St. ęlevclterio stoties. Tol. EVcrgrecn 4-9508

| F. W. Shalins
j (Shalinskas)

I FUNERAL HOME
1 84-02 Jamaica Avenue
® Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y. |
J . | \
2 Suteikiam garbingas laidotuves g

I $150 j
g Koplyčias suteikiam nemoka- fe 
» mai visosč dalyse miesto. 1
$ Tenl. Virginia 7-4499 |

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

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Stat 
Presus

Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Bropklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4<1t. CHAS. P, KAL

1113 Mt. Vernon St

būkite Amerikos piliečiais
įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI;! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybes pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy .-and ^Citizenship,” parašyta adv. 
•Charles P. jKal, yra-sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, j kurią įeina daug iliustraciją, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais .angly ir Jįetuviy kalbqae.

KnyceUa Autoriwa
KAINA 35c.

Uokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
Stamp amis 5c. arba 3c. vertės, viso už • 
.85 .centus.

.Reikalaudami rašykite:

LAISVE '/
427 Loriiner St., Brooklyn, N- .

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

būsite patenkinti.
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Sovietai Sutriuškino An
trąjį Nacių Ofensyvą, 

Doneco Baseine
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kelis sveikus didžiuosius 
tankus “Tigrus” (po 60 
tonų) ir kiekius kitų karo 
reikmenų.

Į pietus ir pietų vakarus 
nuo Oriolo sovietiniai kovo
tojai, sulaužydami vokiečių 
pasipriešinimus, užėmė ke
lias apgyventas vietas, už
mušė 1,600 nacių, sunaikino 
bei išmušė iš veikimo aš
tuonis tankus, 23 kanuoles, 
ir pagrobė 16 kanuolių; o 
raudonieji lakūnai nukirto 
žemyn 76 vokiečių lėktuvus.

Pirmiau, rugp. 2 d., so
vietinės jėgos visuose fron
tuose sunaikino bei pavo
jingai sužalojo 21-ną nacių 
tanką ir nušovė žemyn 180 
jų lėktuvų.
Ištaškytas Nacių Ofensyvas 

Doneco Baseine
400 mylių į pietus nuo 

Oriolo, Doneco Baseine, 
Raudonoji Armija ištaškė 
antrąjį šios vasaros vokie
čių ofensyvą, kurį hitleri
ninkai su daugybe tankų ii' 
motorizuotų kanuolių pra
dėjo praeitą penktadienį ir 
visu įšėlimu vedė per pen
kias dienas. Sovietų kariuo
menė išdaužė visas įtūžu
sias nacių kontr-atakas ir 
padarė jiem didžių nuosto
lių.
Per šį savo ofensyvą prie

šai nelaimėjo nei vieno co
lio žemės. Raudonarmiečiai, 
tarp kitko, supleškino ir vi
sus vokiečių bandymus per- 
sigrumt per Mius upę, Azo
vo Jūros srityje.

Neoficialiai pranešama, 
kad rusai Oriolo srityj <ia- 
sigrūmė jau netoli Karače- 
vo, stovinčio tik už 27 my
lių nuo Briansko, geležin
kelių ir vieškelių centro.

(Berlyno radijas pripaži
no,kad Sovietai pralaužė vo

kiečių linijas linkui Brian
sko, bet naciai skelbė, kad 
jie, girdi, užtvėrė rusų pra
muštas ten spragas.)

AMERIKIEČIŲ PARAŠKI
USIAI RUMUNIJOJ? 

J

Istanbul. — Pranešimai 
iš Bulgarijos sako, kad 
Amerikos bombanešiai, ata
kuodami Ploesti žibalo įmo
nes Rumunijoj praeitą sek
madienį, nuleidę žemyn ir 
tam tikrą skaičių savo ka- 
rių-parašiutistų. Fašistai 
pasakoja, kad jie suėmę 60 
tų parašiutistų.

(Bet gal priešai palaikė 
parašiutistais amerikiečius 
lakūnus, nusileidusius tik 
po to, kai buvo sužaloti kai 
kurie jų lėktuvai.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Turkijos pranešimai sa

ko, kad visa italų kariuo
menė pradėjus kraustytis iš 
Graikijos.

Berne. — Apart ilgesnių 
streikų, Italijoj įvyksta 
daug pusvalandinių sėdėji
mo streikų. h

-------------- r x
Amerikos lėktuvąi sudau

žė keturis japonų geležin
kelio tiltus Burmoj.

London, rugp. 4. — Ang
lų lakūnai atakavo nacių 
lėktuvų aikštes Francijoj.

Alžyro radijas pranešė, 
kad Sicilijoj užmuštas ir* 
nacių Goeringo divizijos 
pulkininkas Kamap.

Dokumentas
Borisas LAVRENEVAS

Apsakymas
Pulkininkas sėdėjo, sudėjęs 

ant nedažytų pušinių stalo 
lentų dideles gražias rankas, 
ir klausė divizijos komisaro, 
mašinaliai belsdamas pirštų 
galais į stalą.

Pulkininko rankos tikrai 
buvo gražios. Įdegusios, stip
rios, nervingais, tvirtais pirš
tais.

Pulkininkas prieš valandą 
atvyko į divizijos štabą. Ta
čiau dar naktį buvo gauta iš 
armijos štabo telefonograma, 
kad į diviziją vykstąs žymus 
artilerijos konstruktorius, pul
kininkas Golubcovas, stebėti 
karo sąlygose naujosios artile
rijos technikos priemonės, ku
ri buvo bandymų stadijoje 
prie divizijos priskirtame ypa
tingame artdivizione.

Pulkininkas atvyko kaip tik 
telefonogramoje nurodytu lai
ku. Divizijos vadui šiuo laiku 
reikėjo išvykti į priešakines 
kovos linijas ir pulkininką 
priėmė komisaras. Komisaras 
pulkininko nepažinojo, matė jį 
pirmą kart; bet vos tik spėjęs 
išlipti iš nudėvėto frontinio 
lengvojo automobilio, svečias 
maloniai nustebino komisarą, 
perduodamas jam linkėjimus 
iš seno pilietinio karo laikų bi
čiulio, dabar gynybos fabriko 
direktoriaus, ši aplinkybė iš 
karto pašalino pirmojo nepa
žįstamų žmonių susitikimo pa
prastą nejaukumą. Komisaras 
prisiminė draugą, su kuriuo 
nesimatė visus penkerius me
tus, ir pasikalbėjimui iš kar
to atsirado tas tikras ir pa
prastas tonas, kurį taip sunku 
surasti, kai žmonės nieku ne
surišti.

Pulkininkas Golubcovas įtei
kė komisarui raštą, pažymintį 
jo įgaliojimus, ir pasakė, kad 
norįs kiek galint greičiau at
likti gautąjį uždavinį, nes val
dyboje esą daug darbo ir jis 
negalįs ilgesnį laiką atsitrauk
ti nuo jo...

—Puiku, drauge pulkinin
ke, — tarė komisaras, pasi
traukdamas sau papkę su po
pieriais, — daugiau netrukdy
siu jūsų. Draugas vyresnysis 
leitenantas pristatys jus į di
viziono vietą, ir jūs pamatysi
te jūsų dalykėlį visa apimti
mi. Galite gėrėtis.

Pulkininkas atsistojo ir vik
riai pasitaisė palaidinės diržą.

—Mane domina ir jūsų nuo
monė, drauge pulko komisa
re, — paklausė jis, —» juk jūs 
jau turėjote progos gana ilgai 
stebėti šį “dalykėlį.”

Komisaras taip pat pakilo.
—Mano manymu, neblogas 

žaislelis, — tarė jis juokau
damas, — mes juo patenkinti, 
o fricai pyksta, kas ir turėjo 
būti įrodyta. Ar reikia jam ko 
pridėti ar pakeisti, tai jau jūs 
pats nuvokite. Jūs artileristas 
— jums aiškiau. Nakvoti 
grįžkite pas mus, aš jums pa
ruošiu jaukesnę vietelę.

Komisaras ištiesė pulkinin
kui ranką, ir šis stipriai ją 
paspaudė, bet komisaro pasiū
lymui mėgino prieštarauti.

-—Aš gal geriau norėčiau 
pasilikti divizione. Vis dėlto 
man reikia išbūti ten apie tris 
dienas. O jaukumo aš nesivai
kau.

—Ne, drauge pulkininke,— 
nusijuokė komisaras, — ne
laužykite mūsų taisyklių. Be 
to, jums reikia susipažinti su 
generolu majoru, kitaip bus 
nepatogu. Ir, pagaliau, aš per 
jus būtinai perduosiu laišką 
Vasilijui. Senokai matėmės, 
tai nors parašysiu. . . Drauge 
vyresnysis leitenante, pavedu 
jums pačiam1 nakčiai vėl čia 
pristatyti draugą pulkininką. 
Aišku ?

—Aišku, drauge pulko ko
misare, — pagerbė leitenan
tas.

Paskui pulkininką durys už
sitrenkė. Komisaras išsiėmė iš 
viršutinio kįšeniaus automati
nę plunksną ir pradėjo žiūrėti 
raštus. Pasirašė vieną, kitą.

Ties trečiuoju susilaikė. Ran
ka su plunksna nusviro. Ko
misaras suraukė antakius, ati
dėjo raštą ir pažiūrėjo pro 
langą. Už lango skleidėsi tam
siai violetinė, drėgna ir ga
ruojanti nuo rytinės saulės pa
vasarinė žemė, vos padengta 
žaliu pirmųjų spygliuotų žolės 
diegų šepetėliu. Sunkveži
mių išvažinėtame kelyje mėly
nais blizgučiais mirgėjo balos. 
Pakelėmis, pakėlę milinių 
skvernus ir, lėtai kilnodami 
purvu aplipusias kojas, paskui 
vienas kitą traukė kariai.

Iš tolo ritosi duslus artileri
jos griausmas. Viskas buvo la
bai paprasta ir komisaro akiai 
įgrisę, bet jis, neišlygindamas 
surauktų antakių, toliau tyri
nėjo nesudėtingą pafrontės 
peizažą. Iš jo veido atrodė, 
lyg jis netiki šio įgrisusio vaiz
do realumu ir įtemptai, net 
susierzinęs, galvoja apie kaž
ką, kas išslysta iš jo sąmonės. 
Praėjo penketas minučių. Ko
misaras staiga trumpai ir 
griežtai drožė suspaustu kumš
čiu į stalą, net viskas pašoko.

Įtemptas žvilgsnio išsiblaš
kymas dingo. Visu kūnu pasi
davęs į priekį, komisaras iš
ėmė ragelį iš žalios lauko te
lefono dėžutės ir, pro kimų 
švilpuko unkštimą išgirdęs te
lefonisto balsą, įsakė, prideng
damas burną delnu, lyg ne
norėdamas, kad jį išgirstų.

;—Drauge budėtojau, sujun
kite mane su Kononenko, tik 
švariau, be jokių jūsų įžemi
nimų ir kriuksėjimų.

Dešiniuoju petim prispaus
damas prie ausies telefono ra
gelį, komisaras suspėjo susuk
ti papirosą, įdėti į mundštu- 
ką ir užsirūkyti, kol susilau
kė sujungimo.

—Kononenko, užeik dabar 
pas mane, — tarė komisaras, 
laikydamas delną prie burnos, 
ir, nelaukdamas atsakymo, pa
dėjo ragelį.

Jis. vėl pasirašinėjo raštus, 
ir jo veidas, kaip visuomet, 
buvo ramus, truputį pavargęs. 
Netrukus triukšmingai atsida
rė durys ir į kambarį įėjo 
aukštas, liesas žmogus, su 
kampuotais, pakeltais pečiais, 
ir atsistojo prie stalo.

—Jūsų įsakytas atvykau,
drauge pulko komisare.

Komisaras uždengė papkę, 
smarkiu'judėsiu atitraukė kė
dę ir kelis kartus iš kampo į 
kampą perėjo per kambarį, 
paskui paėmė Kononenką už 
alkūnės.

Jis nusivedė Kononenką į 
kampą, kur buvo mažiau švie
sos, ir ten laikydamas jį už 
rankos, ilgai ir tyliai šnibždė
jo. Kononenką, palenkęs gal

vą prie peties, klausė, ir lie
same jo veide, su dviem gi
liom raukšlėm, ėjusiom nuo 
burnos kampų, nepajudėjo nė 
vienas raumuo, lyg jo veidas 
būtų kieta kaukė iš papje- 
maše. x

—Taip, štai... Viską su
pratai? — paklausė komisa
ras, ir Kononenką tylėdamas 
linktelėjo atsakymą. Paskui 
abu išėjo iš kambario. Artė
jo pietų valanda.

(Bus daugiau)

London. — Associated 
Press įžiūri, kad 250,000 vo
kiečių rengiasi trauktis iš 
Oriolo, vengdami visiško 
apsupimo.

Cleveland, Ohio
Piknikas Jau Čia Pat

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos rengiamas pik
nikas, kurio visas pelnas eis 
pirkimui ambulanso dėl lietu
vių raudonarmiečių, jau tik už 
keletos dienų. Komisija dirba 
sušilusi, kad piknikas būtų 
įvairus ir patenkintų kiekvie
ną. Nors šis piknikas įvyks 
Clevelando priemiestyje, bet 
jis yra rengiamas visų Ohio 
pažangiųjų lietuvių, nes OLV- 
K komiteto atstovai randasi: 
Akrone, Youngstowne, Bed- 
forde ir tarpe Ohio lietuvių 
ūkininkų. Trumpai sakant, šis 
piknikas bus visų Ohio pa
žangiųjų lietuvių piknikas. 
Svečių tikimės turėti iš Michi- 
gano ir Pennsylvanijos valsti
jų.

Pikniko tikslas irgi visiems 
demokratiją mylintiems yra 
geras. Nes visas pelnas eis 
pagalbai lietuvių raudonar
miečių, kurie taip narsiai ka
riauja kartu su Raudonąja 
Armija už \ išlaisvinimą mūsų 
gimtinio krašto, mūsų brolių 
ir sesučių iš po nacių tironi
jos. Todėl visi pasidarbuoki
me nuoširdžiai, kad šis pikni
kas būtų didžiausiu Ohio pik
niku.

Nekurie, net clevelandiečiai, 
abejoja, ar bus galima auto
mobiliais valiuoti į pikniką, 
nes tai busiąs ‘,‘pleąsure drive.” 
Važiuokite visi be baimės, nes 
pikniko komisija tiksliai už
klausė miesto policijos virši
ninko, kuris užtikrino, kad ta
me piknike automobilistai ne
bus persekiojami.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 15 dieną, Machutos 
darže, 2510 Glenridge, Euclid, 
Ohio. Kuriems dar nėra žino
mas Machutos daržas, tai va
žiuokite Euclid Ave. iki Green 
Rd., o čia, pasukę į kalną, da- 
važiuosite Glenridge ir čia 
pasukę po kairei, privažiuosite 
Ohio pikniką, kuriąme visi 
draugiškai laiką praleisime.

J. N. S.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Faktas yra, kad Vakarinė 
Ukraina ir Vakarinė Baltgu- 
dija priklauso ukrainiečiams 
ir baltgudžiams. Jie ir jųjų že
mė buvo atplėšta nuo Ukrai
nos ir Baltgudijos.

Jokios teisės lenkai neturi 
prie tų žemių ir žmonių.

Lenkai kalba apie Atlanto 
Čarterį ir tautų laisvę, bet tu
ri mintyje tik save, o tos lais
vės nepripažįsta ukrainie
čiams, lietuviams ir baltgu
džiams. Dar dąugiau: jie no
ri, kad Atlanto Čarteris duotų, 
jiems teisę kitus žmones verg
ti ir išnaudoti.

Bet, žinoma, praeitis nebe
grįš. Bus suvienyta Ukraina ir 
Baltgudija, taipgi Lietuva su 
sostine Vilniumi. Nei viena ta 
šalis nebepriklausys Lenkijai.

Ne tam lietuviai, ukrainie
čiai ir baltgudžiai kraują lie
ja ir galvas guldo rytų fronte 
prieš vokiečius, kad paskui 
juos Lenkija savo “svečiais” 
laikytų, juos vergtų ir išnau
dotų.

Atlanto čarteris garantuo
ja laisvę visoms tautoms.

Lenkų imperialistinės svajo
nės niekados nebeišsipildys.

Lenkija susidės tiktai iš len
kų, jeigu Jungtinės Tautos pa
siliks ištikimos savo paskelb
tiems principams. Mes tikime, 
kad pasiliks ištikimos. Tarp
tautiniam chuliganizmui bus 
padarytas galas.

Nebebus ne tik Mussolinių 
ir Hitleriu, bet taipgi želigows- 
kių ir Pilsudskių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos įvyks ket

virtadienį, rugp. 5 d. Visi nariai bū
kite ir naujų narių atsiveskite.

> P. Casper.
(183)

• « ■ • ’ *•<*

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, 2 vai. 

dieną, įvyks Veikiančio Komiteto ir 
visuotinas narių susirinkimas. Susi
rinkime bus apkalbėta ar nebūt ga
lima surengt Laisvės bylos vedimui 
koks nors parengimas atvirame ore. 
Dabar sunkus išvažiavimas iš mies
to, ir mes manom, kad labai svar
bu mūsų organizacijų reikalai. Šia
me susirinkime, ALDLD 10 kp. na
riai galės gauti knygą ir užsimokėti 
duokles. Tūli valdybos nariai dir
ba naktimis ir labai sunku susirink
ti. Bandykime visi dalyvauti.

(Kur įvyks susirinkimas?—Adm.)‘ 
(183-185)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, Olym

pia Parke, įvyks bendrai rengiamas 
tarptautinių organizacijų piknikas. 
Pelnas eis darbininkų spaudai, ei
nant anglų kalboj. Bus gerų dova
nų ir graži programa. Prašome lie
tuvius dalyvauti šiame piknike, pri
sidėti su parama prie šio naudingo 
tikslo.

(183-184)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, rug
pjūčio 6 d., Liet. Salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. • v. Šis susirin
kimas bus svarbus, todėl visos turi
me dalyvauti. M. K.

(183-184)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvykš 

9 d. rugp., 8 v.v., Liet, salėje, ant 
trečių lubų, 853 Hollins St. Draugai, 
dalyvaukite susirinkime, turime 
daug svarbių reikalų aptarti—taip
gi gausite knygą. Valdyba.

(183-185)

WATERBURY, CONN.
Rugpjūtis-r-8 d- Vilijos Choras 

rengia pikniką, Lakewood Eseras, 
Lietuvių Parke. Pradžia 1 v. ir tę
sis iki 9 v. v. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Gražiai 
praleisite laiką tyrame ore, gražioj 
kompanijoj su Vilijos choru, kuris 
rūpinasi ateinantį sezoną ką nors 
išmokti, puikų perstatymą, kad ga
lėtų publiką pasidžiaugti. Kom.

(183-185)

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijęs Moterų Sąry

šio metinis piknikas įvyks rugpjūčio 
8 d., Liet. Taut. Namo Parke. Kvie
čiame visus dalyvauti. Rengėjos.

(183-185)

WORCESTER, mAss.
Rugpjūčio 8 d., 10:30 vai. ryto, 

įvyks ALDLD 11 kp. susirinkimas, 
29 Endicott St. Visų narių pareiga 
yra dalyvauti, nes čia turėsime no
minacijas į Centro Valdybą, taipgi 
daug kitų svarbių reikalų aptarti.

J. M. L., sekr.
(183-184)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE 
(184)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St, New York City

MOTERYS (35—50)
OPERUOTI MAŽAS MAŠINAS 

KARINIS DARBAS 
TAIPGI NAKTIMIS DARBAI 

Asmenys, kurie dabar dirbate karinėse pra
monėse, nebus priimatpi be darbdavio raštiš

ko pareiškimo apie jūsų atliekamumų. 
KREIPKITĖS VISĄ SAVAITĘ 

National Card Mounting Co. 
76—9th Ave. (15th St.) N. Y. C.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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.)
(183)

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. •
(184)

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. Nps dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

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

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

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

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

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stebuklinga 
mostis, kuri prašaliną daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašaliną • išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, ąpsįdegimmus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule ąpdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. M^esnę 50c.

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

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

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

M. J. ŠVILPA
R O; Box 73, Sta. A. 
Hartford ($), Conn.

1O% SAVED 
^1 NOW OR 100% 
W, TAKEN BY THE 
JL AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

HELF WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM darbininkai

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo MetalaM
Padėkit Gamint Aluminum, 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti 

Duris į Pergalę

VYRAI - VYRAI
VALDŽIA UŽGYRS 

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 NEPAJfc- 
GUMO. ATSINEŠKITE PIUETYBfiS ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA I DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI 
SU KOMPANIJOS

ATSTOVU
KREIPKITĖS . z 

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

PAROPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(1S«)

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.

(IM)

FABRIKE DARBININKAI
Drūti. 55 centai į valandą, 

taipgi viršlaikiai.
VINCENT J. SPEUMAN & CO.

3rd Ave., ir Pacific St., Brooklyn
(1W)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai 
PATYRŲ. 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)

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

mokytis plastiko amato tiems, kurie 
ųualifikuos

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

pramonėje.

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

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

(184)
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Miesto Taryboj DiskusavoIš Lietuvių Kriaučių 

Pusmetinio Susirinkimo
Liepos 28 d. įvyko lietuvių 

kriaučių 54 skyriaus pusmeti
nis susirinkimas, Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo svetainėje. Už
rašų sekretorius K. Nečiuns- 
kas perskaitė tarimus birželio 
mėnesio susirinkimo ir valdy
bos rinkimų pasekmes, likosi 
priimtas vienbalsiai. J. Kairys, 
naujas skyriaus iždininkas per
skaitė birželio mėnesio įplau
kas ir išlaidas, taipgi ir pusės 
metų apyskaitą gana smulk
meniškai, ir likosi priimta 
vienbalsiai. Kada skyriaus bu
vęs iždininkas Pranas Milas 
apleido kriaučius, gaudamas 
darbą karo industrijoj, tai 
Pildančioji Taryba paskyrė 
laikinu iždininku J. Kairį. Ir 
skyriaus susirinkime rekomen
davo J. Kairį kaipo patyrusį 
iždininką ir susirinkimas už- 
gyrė vienbalsiai.

A. Linkus, Jr., išdavė rapor
tą iš P. T. veikimo, kuris li
kosi priimtas. Po to sekė ra
portai iš New Yorko centrali- 
nių unijos įstaigų atstovų, kaip 
tai, Board of Directors, Joint 
Board, Trade Board. Visi ra
portai buvo priimti. Turiu pri
minti, kad board direktorių 
narys V. Paulauskas pirmu 
sykiu davė pranešimą iš tos 
įstaigos, bet buvo aiškus ir 
trumpas.

Po visų raportų kilo gana 
rimtos diskusijos kas link al
gų pakėlimo. Pabaigoje perei
tų metų ir pradžioje šių metų 
unijos viršininkai buvo žadėję 
kriaučiams algų pakėlimą apie 
liepos mėnesį, o jo nėra. Tai 
kriaučiai nurodinėjo, kad pra
gyvenimas pakilo ir yra sun
ku sudurti algą su alga, paly
ginus pernai ir šiuos metus. 
Nors kriaučiai visi dirba ir 
darbininkų trumpa, bet uždar
biai po senovei. Tai yra pa
girtinas dalykas, kad kriau
čiai pradeda svarstyti savo rei
kalus, o ne ambicijas varinėti. 
Tas klausimas paliktas Pildan
čiai Tarybai peržiūrėti ir tin
kamai kreiptis į unijos viršū
nes.

Unijistas.

Harlemo Sąlygas
Miesto tarybos posėdyje per

eitą antradienį geroka dalis 
laiko prąėjo diskusijoms Har
lemo problemų.

Tarybininkai, A. Clayton 
Powell, New Yorko nepriklau
somas, ir Peter V. Cacchione, 
Brooklyn© komunistas, pareiš
kė pagarbą majorui už gabų 
vedimą stabdymo iškilusių 
riaušių Harleme pereitą sek
madienį ir pirmadienį.

Taryboje priimta rezoliuci
ja, pasiūlyta didžiumos, tary- 
bininko Stanely M. Isaacs ir 
švietimo Tarybos, kuria reika
laujama palaikyti pakankamą 
skaičių žaismaviečių atdaromis 
visą laiką šią vasarą. Aiškin
damas apie to reikalingumą, 
Isaacs argumentavo, kad žais
maviečių nebuvimas daug pri
sidėjo ir prie iškilimo Harle
me riaušių, kuriose daug jau
nimo dalyvavo.

Argumentuodama prieš Isa
acs, mažumos vadovė Genevie
ve B. Earle tikrino, būk riau
šių dalyviai buvę suaugę vy
rai ir moterys, bet atsakyda
mas jai tarybininkas Powell 
nurodė, kad iš areštuotų 375 
buvo jaunesni 20 metų.

Teikdamas kreditą majorui 
už gabų vadovavimą užgesi
nimui padegto riaušių gaisro, 
tarybininkas Cacchione sakė, 
jog stoka tinkamo pasilinksmi
nimo, pragyvenimo brangu
mas — aukštos kainos maisto 
ir rendos — prisidėjo prie su-

kurstymo riaušių. Jis ragino 
miesto tarybą pažinti tas prie
žastis ir kartą ant visados jas 
prašalinti. Jis taipgi sakė, jog 
sekamame susirinkime jis rei
kalaus taisyklių komitetą iš
leisti iš savo stalčiaus svarsty
mui jo rezoliuciją, kurią jis se
niai įteikė tarybai. Ta jo re
zoliucija reikalauja paskirti 
komitetą iš spetynių tyrinėti 
grupes ir asmenis, kurie pri
sideda prie kurstymo riaušių.

Bronxo tarybininkas Louis 
Cohen, demokratas, taipgi 
brooklynietis demokratas Wal
ter Hart bandė nurodinėti, 
būk Harlemas nesąs diskrimi
nuotas, kas liečia žaismavie- 
tes ir kad brangumas maisto 
ir rendų negalėjęs prisidėti 
prie sukėlimo riaušių. Hart sa
kė, kad tik reikėję daugiau 
policijos. Bet tarybininkas Isa
acs skaitlinėmis nurodė, kad, 
pagal skaičių gyventojų, Har
leme yra mažiau žaismaviečių.

Kas liečia pragyvenimo 
brangumo prisidėjimo prie ne
grų arzumo, negali būti ir abe
jonės pas tą, kas gali surokuo- 
ti bent ligi dolerio. Jeigu dėl 
aukštų ir nen.usisto ve jusiu kai
nų yra gana rūgojimo ir ne
pasitenkinimo visur, tai kur 
kas daugiau jo turi būti Har
leme, kur apverktinai menki 
gyventojų uždarbiai, prie pa
kilusių ir vis didėjančių kai
nų, daugelį šeimų verčia gy
venti pusbadžiai.

Darbininkai Patenkinti Nu- 
maskavimu Dubinskio

Artinasi Partinės 
Nominacijos

Rugpjūčio 10-tą įvyks pir
miniai balsavimai arba parti
nės kandidatų nominacijos 
(primaries). Jose gali daly
vauti tik tie, kurie balsavo 
pereituose rinkimuose ir no
minuoja tik kaipo nariai tos 
partijos, kurios balsuotojais 
jie užsirašė laike registravi
mosi balsuoti pirm pereitų 
rinkimų. Partijų nominuoti 
kandidatai eis piliečių balsavi
mui lapkričio menesį.

Darbo Partijos eilėse verda 
labai smarkios ir svarbios var
žytinės.

Progresyvių, karo laimėji
mo kandidatų sleitus siūlo New 
Yorko apskričio komitetas, 
vadovaujamas paskilbusio kon- 
gresmano Vito Marcantonio ir 
Eugene P. Connolly.

Kituose miesto apskričiuo- 
se, Bronxe ir Kings, apskri
čių komitetuose vyrauja reak
cininkai, tad jie išstatė ir slei
tus su aršiais vieningumo skal
dytojais ir pažangiųjų ėdikais 
priešakyje. Bet tuose apskri- 
čiuose yra susidarę Darbo 
Partijos Progresyviu Komite
tai, kurie irgi stato sleitus iš 
pažangiųjų.

Progresyvių žygį užgyrė 300 
žymių CIO ir AFL unijų virši
ninkų ir vadų, tarpe tų, Jo
seph Curran, jūrininkų unijos, 
Michael Quill, transportinin
kų.

Darbo Partijos balsuotojai 
raginami nuodugniai susipa
žinti su progresyvių, programa 
ir kandidatais.

Arkivyskupas Spellman 
Nori, Kad Italija 

Baigty Karą
.____ i—

Grįžęs po šešių mėnesių sa
vo kelionės Europoje, Afriko
je ir Azijoje, New Yorko ka
talikų, arkivyskupas Spellman 
pareiškė, kad jis manąs, jog 
Italijos pasidavimas talkinin
kams priartintų pasaulyje tai
ką.

Be abejo, taip mano ir visi 
taikos trokštantieji žmonės. 
Bet klausimas, kaip į tai žiū
ri Italijos arkivyskupai, vys
kupai ir kardinolai (o taipgi 
ir popiežius) ? Jeigu jie rū
pestingai stotų už taiką, tai 
tas, be abejojimo, gerokai pa
veiktų į Italijos valdovus.

Artūras Petriką Pa
aukštintas

Dr. ir K. Petrikų sūnus, jū
reivis Artūras Petriką tapo 
paaukštintas į petty officer 
(berods, tolygų kariuomenės 
saržentui). Jis baigė savo pa
matinį apmokymą — buvo 
mokomas valdyti radar — tąjį 
stebuklingąjį naują išradimą, 
per kurį sužinoma priešų laivų 
veiksmai tam tikrame atstu
me. Artūras eis pareigas PT 
laiveliuose. Dabar jis yra iš
siųstas kur nors į užsienį ka
riniams veiksmams, bet dar 
nežinia, į kurią pasaulio pu
sę jis išsiųstas.

Giria Majorą ir Negrų 
Vadus

New Yorko spauda giria 
miesto majorą La Guardia ir 
tuos negrų vadus, kurie jam 
gelbėjo ramybę atsteigti Har
leme.

Tarp kitų negrų vadų, buvo 
Max Yergan, Ferdinand Smith, 
Walter White, ir kiti.

La Guardia per porą naktų 
mažai tegalėjo užsnūsti. Jis 
važinėjo po Harlemą, kalbėjo
si su žmonėmis, ragino juos 
laikytis ramybes; keletu atve
jų jis kalbėjo per radiją į vi
sus New Yorko žmonės, reika
laudamas, kad tarp negrų ir 
baltveidžių būtų glaudi koope
racija.

Pačiame Harleme sudarytas 
iš pusantro tūkstančio žmonių 
“komitetas,” kurio pareiga yra 
palaikyti tvarką.

Na, ir tas viskas gerai pa
sitarnavo užslopinimui nera
mybės, riaušių.

Greatneckiečių Pramoga 
Busimąjį Sekmadienį

Great Necko Pirmyn Cho
ras rengia savo pikniką, kuris 
įvyks rugpj. 8 d. (sekmadie
nį) Kasmočių parkelyje ir sa
lėje, 91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Bus ir koncertinė 
programa, kurią išpildys pat
sai Pirmyn Choras, vadovauja
mas Almos Kasmočiūtės.

Grieš J. Šimanskio orkestrą 
iš Brooklyno.

Kviečiami dalyvauti ne tik 
greatneckiečiai, bet ir iš kitų 
miestų lietuviai — ypačiai 
brooklyniečiai.

Harlemo Prekybininkai 
Reikalavo Atlyginti 
Riaušių Nuostolius

Harlemo prekybininkai jau 
įteikė miesto vyriausybei rei
kalavimus atlyginimų, sumoje 
virš šimto tūkstančių dolerių 
už riaušėse padarytus nuosto
lius. Ar jie tą atlyginimą gaus, 
tai jau kita problem^. Valsti- 
tijoje yra įstatymas, kad gy
ventojams turi būti atlyginta 
pasekmėje riaušių padaryti 
nuostoliai, bet, sakoma, kad 
karinė nepaprasta padėtis pa- 
liuosuoja miestus nuo tokios 
atsakomybės.

Savininkai 70 viešbučių 
New Yorke sutiko pakelti al
gas savo darbininkams nuo 
$2 iki $4.50 per savaitę.

National Container Korpo
racijai, Queens, įsakyta tartis 
su Lokalu 65-tu, CIO, atsto
vaujančiu krautuvių ir sandė
lių darbininkus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Naujasis Vyskupas
Sekamą sekmadienį St. Pa- 

tricko katedroje bus įšventin
tas į vyskupus kunigas Bryan 
J. McEntegart. Jis vyskūpaus 
Ogdensburgo (New Yorko 
valstijoj) vyskupijoje, šį dva
siškį vyskūpu įšventins popie
žiaus apaštališkas pasiuntinys 
Jungtinėse Valstijose, Giovani 
Cicognani.

Apie du tūkstančiai siuvėjų 
pietų pertraukos mitinge, ant 
38th St., rugpjūčio 3-čią, au
dringai sveikino kongresmaną 
Vito Marcantonio, New Yorko 
apskričio Darbo Partijos ko
miteto pirmininką, kada tas, 
kalbėdamas į minią per gar
siakalbį nuo troko pasmerkė 
Dubinskį, Antoninį, Counts ir 
jų kliką kaipo skaldytojus vie
ningumo, Sovietų niekintojus- 
plūdikus, Hearsto propagan
dos įrankius.

Marcantonio ragino, apart 
vieningumo namie, siekti vie
ningumo su Sovietų Sąjunga 
ir užgyrė prezidento Roose- 
velto politiką. Kiekvienas pa
minėjimas Roosevelto buvo 
sutinkamas ovacijomis, kaip 
kad ir reikalavimas draugin
gumo su Sovietų Sąjunga.

Kongresmanas įkaitino vals-

REIKALAVIMAI
DIRBKITE PRIE KRIAUČIŲ

Reikalingi siūlių prosytojai ir ran
kovių siuvėjai (arm-holes). Prašo
me kreiptis po sekamu antrašu:

S. M. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas EVergreen 7-2494 
(183-185)

Miesto Vyriausybė Vei
kia Pristatyti Harlemui 

Maisto

tijinį Darbo Partijos komite
tą, vadovaujamą minėtų asme
nų, kad jie tarnauja Dies’ui ir 
kitiems reakcininkams per sa
vo Worker’s Defense League 
(trockistinę) padėdami kovo
ti prieš panaikinimą balsavi
mo taksų.

Užsimušė Laivadirbis;
33 Sužeisti

Pereitą pirmadienį Brookly- 
ne (ties Beard ir Columbia 
gatvėmis) užsimušė laivadir
bis, Charles Beagan, gyvenąs 
po num. 369 Wadsworth Ave., 
Brooklyne. Jis nukrito nuo iš
kelto pastolio (gangplank), 
ant kurio stovėjo dirbdamas. 
33 kiti darbininkai tapo su
žeisti. Kai kurie nugabenti į 
ligoninę, o kitiems suteikta 
pagalba vietoje.

Darbininkai dirbo Todd’s 
Erie Basin kompanijai.

Dr. A. Petriką Buvo 
Vakacijose

Praleidęs virš savaitę laiko 
atostogų, dr. A. Petriką su
grįžo ir vėl priimdinėja paci- 
jentus.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

CHARLES’
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 282 Union Ave.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracij’a Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

V

PAJIEŠKOJIMAI
Pajleškau savo dukters, Elma 

Pletnick, kuri apleido Scotch Run, 
W. Va., 1926 m. Kas žino ėur ji 
randasi, prašau pranešti man, už ką 
būsiu dėkinga. Mrs. Helen Cwon, 
Dillinger, Pa.

(183-184)

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 Įvyks 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),

Majoras LaGuardia ir tur
gaviečių komisionierius Daniel 
P. Woolley ėmėsi žingsnių ap
rūpinti maistu Harlemo gy
ventojus.

Po sunaikinimo apie penkių 
milionų vertės turto, tame 
skaičiuje ir maisto, įvykusio
se riaušėse, taipgi daug ko su- 
vogimo per žulikus, pasinaudo
jant ta proga, antradienį Har
leme visai nebuvo galima gau
ti daugelio maisto produktų. 
Šeimininkės važiavo į kitas da
lis miesto pirktis šeimai mais
to.

Pirmomis šešiomis rodymo 
savaitėmis filmą “Stage Door 
Canteen,” matė arti milionas 
žmonių. Rodoma Capitol Tea
tre.

Pėdos storio vandens dūdai 
trūkus prie 6 th Avė. ir Watts 
St. per dvi valandas tie “la
šeliai” ant Watts St. sudarė 
pusėtiną prūdą.

■Le VANDA-)
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker 

^•0 •
337 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

................... -------------------- ■--'J

I J. GARŠVA I 
į Graborius-Undertaker f 
g Laidotuvių Direktorius I 
| Išbalsamuoja ir laidoja ant I i visokių kapinių I 
" Veltui šermenine 
į (KOPLYČIA)
1 Parsamdo automobilius Ir kals rietas veselijom, krikštynom
2 ir kitkam.
| 231 Bedford Avenue
į BROOKLYN
i Telephone: EVergreen 8-9770

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Niacin 3333

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

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

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų,

Bl
B2
B6

neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių .........................................................................................  |2.19
Už 250 tabletėlių .........................................................................................
Už 500 tabletėlių ........    5»-80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus QO.D. Rašykite
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET

t:

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį 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 šį 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.
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NOTARY
PUBLIC

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

BROOKLYN, N. Y

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST




