
KRISLAI

THE LITHUANIAN DAILY A

No. 188

Hamburgas Griuvėsiuose. 
Reikės Didžiulės Talkos. 
Suderinimas Darbo.

Rašo A. BIMBA

*

Prieš kelius metus vargiai 
kas tikėjosi, kad Amerikos 
darbo unijos išaugs į tokias 
milžiniškas organizacijas, ko
kiomis jos dabar yra. šian
dien Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje yra 13,000,000 uni- 
jistų I

Tik vienais pereitais metais 
organizuotų darbininkų armi
ja paaugo milijonu ir penkiais 
šimtais tūkstančių.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Tas, aišku, nepatinka pri- 
pratusiems sauvaliauti darb
daviams. Už tai, kad Roosevel- 
to administracija nevaržo dar
bininkams teisės organizuotis, 
jo labai neapkenčia reakcinis 
elementas.

Šiame kare organizuoti dar
bininkai puikiai įrodė savo pa- 
trijotizmą. Bėda tik tame, kad 
ta didžiulė armija nėra vie
ninga. Gyvavimas dviejų cen
trų — CIO ir AF of L — nei
na darbininkams sveikaton.

Jau seniai šnekama apie 
abiejų centrų suvienijimą, bet 
prie vienybės neprieinama. 
Prezidentas Rooseveltas karš
tai stoja už vienybę.

Sakoma, kad Hitleris žada 
visą milijoną žmonių iškraus
tyti iš Berlyno. Bet taipgi sa
koma, kad žmonės patys mi
niomis bėga iš miesto, o val
džia nori sulaikyti.

Berlyno žmonės bijo pavo
jaus. Jie girdi, kas atsitiko su 
Hamburgu. Tasai garsusis uos
tas paverstas į griuvėsius. Ka- 
leina ateis ir Berlynui.

Roma paragavo tik vienos 
didelės karo atakos ir Musso- 
linis nuvirto. Talkininkų lėk
tuvai aplankys ir Berlyną.

Už rudųjų ir juodųjų fa
šistų kriminalystes turi kentė
ti ir nekalti žmonės.

Bet kalti ir žmonės, kad 
tuos kriminalistus toleruoja. 
Kol Vokietija ir Italija nepa
siduos, pleškės Vokietijos ir 
Italijos miestai.

Hamburgo griuvėsiai turėtų 
ne tik išgązdinti Vokietijos 
žmones, bet ir akis jiems ati
daryti.

Pirmadienį buvo sušaukti 
svetimkalbių laikraščių atsto
vai į Roosevelt Hotel, New 
Yorke. Tikslas buvo pasikal
bėti apie National War Fund.

Šis fondas turi apvienijęs 
visus nuo karo nukentėjusių 
šelpimo fondus.

Kalbėjo fondo viršininkai. 
Jie sakė, kad New Yorko 
miestui paskirta sukelti sep
tyniolika milijonų dolerių.

Šio fondo vajus bus spalių 
mėnesį.

Ar žinote, kad reikės 150,- 
000 savanorių kolektorių sukė
limui tos sumos?

Nacionalis fondo pirminin
kas ponas Bush aiškino finan
sinių vajų, suderinimą. Pava
sarį turėjo vajų Amerikos 
Raudonasis Kryžius. Rugsėjo 
mėnesį Iždo Departmentas tu
rės bonų pardavinėjimo vajų. 
O rudenį, spalių mėnesį, bus 
National War Fund vajus. *

Tame vajuje yra pasimota 
per visą šalį sukelti 125,000,- 
000 dolerių.

New Yorko mieste tauti
nėms grupėms paskirta sukel
ti $750,000.

šiame susirinkime nuo lie
tuvių matėsi tiktai du: Jonas 
Gasiūnas buvo nuo Tiesos, o 
aš nuo

Kitų lietuviškų laikraščių 
atstovų 
be, N.
sai nežada prisidėti prie
pastangų ?

Tokiuo reikalu reikėtų 
siems susikalbėti ir darbuotis 
išvien. Visos lietuviškos orga
nizacijos ir visi laikraščiai ga
lėtų susieiti į daiktą ir vienin
gai pasidarbuoti sukėlimui mi
nėtos kvotos.

UKRAINA LAISVINAMA
Sicilijoj Priešas Spaudžiamas 

J Kampelį; Amerikiečiai 
Iškirto Vokiečiams Šposą
IŠSODINIMAS AMERIKOS KAREIVIŲ PRIEŠO 

UŽNUGARYJ PAGREITINS PRIEŠO 
SUNAIKINIMĄ SALOJE.

Spaudos ir radijo korespondentai patiekia daug 
smulkmenų apie talkininkų kovūnų žygius kovoje su 
vokiečiais Sicilijos saloje.

Trumpai suėmus (rašant šiuos žodžius antradienį) 
ten padėtis buvo tokia: Britų Aštuntosios Armijos da
lis stumia priešą rytiniu salos pakraščiu, o kita da
lis žygiuoja šiaurvakariniu ruožtu, apsupdama ugnia- 
kalnį Eitną, linkui svarbaus susisiekimų centro—mies
telio Randazzo. Linkui šito miestelio žygiuoja ir ame
rikiečių armijos dalis. Čionai abi armijos susijungs. 
'Randazzo visiškai netoli — tik keletas mylių. Mena
ma, kad greitu laiku jis bus paimtas, o tuomet vokie
čiams iš tikrųjų bus riestai.

Vakariniame salos pakraštyj amerikiečių jėgos mu
ša priešą. Amerikiečiai iškirto pereitą pirmadienį vo
kiečiams didelį šposą, išsodindami savo jėgas iš van
dens vokiečių užnugaryj. Iškėlimas šitų jėgų buvo pa
darytas ties miesteliu Torrenova, netoli Santa Agata 
miestelio. |

Kol kas nedaug težinoma apie iškeltųjų amerikiečių 
veiksmus, bet vienas dalykas jau žinoma: amerikiečiai 
suėmė 1,500 vokiečių į nelaisvę.

Reikia atsiminti, kad dabar mušamasi kalnuotose 
vietose ir tas gerokai suvaržo tankų veiksmus, — ne 
visur juos gali naudoti. Be to, pasireiškia didelė kelių 
stoka, kas priešui palengvina gintis.

Sicilijoje visi keliai veda į Messina miestą — pasku
tinį uostą, per kurį vokiečiai galėtų pasprukti į Itali
jos sausžemį.

Pereitą antradienį Amerikos karo laivai smarkiai 
daužė vakarinį Sicilijos pakraštį, o britų karo laivai— 
rytinį pakraštį.

i
žuvo Amerikietis 

Generolas
Charlotte, N. C. —- Ofi

cialiai pranešama, kad a- 
merikietis generolas Char
les Keerans. žuvo Sicilijoje. 
Apie tai pranešta jo sesu
tei ir žmonai, dabar gyve
nančiai Omahoje, Nebras
ka.

100,000 Jugoslavų 
Kalėjimuose

Londonas. *— Bešeiminin
kaudami Jugoslavijoje, ita
lai sukišo į kalėjimus bei 
koncentracijos stovyklas 
virš 100,000 jugoslavų pa- 
trijotų. Taip sako gauti čia 
pranešimai.

Prezidentas Grįžo iš Atostogų
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas grįžo iš 
atostogų, kurias jis pralei
do šiaurinėje Kanados da- 
lyj, žuvaudamas Hurono 
ežere. Jis išvyko liepos 31 
dieną ir sugrįžo Washing- 
tonan rugpjūčio 9 dieną.

Su prezidentu atostogas 
leido admirolas William D. 
Leahy, vyriausio štabo vir- 

rear admirolas 
majoras-
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Raudona j ai A r m i j a i I eko 
Milžiniškas Karo Grobis;

Vokiečiai Tebevaromi Atgal
BRIANSKO SRITYJ RAUDONARMIEČIAI TAIPGI 

PADARĖ DIDELIŲ LAIMĖJIMŲ PIRMADIENĮ
LONDONAS. — Kaip sekmadienį, taip ir pirmadienį 

Raudonosios Armijos ofensyvas Ukrainoje padarė di
delių laimėjimų. Atrodo, kad raudonarmiečiai kovūnai 
pasirįžę eiti dviem ruožtais — vienas linkui Poltavos, 
o kitas — linkui Sumy miesto, kuriame vokiečiai yra 
įsistiprinę.

Tolydžio kitos Raudonosios Armijos divizijos vis ar
čiau eina linkui Charkovo, didžiulio Ukrainos miesto, 
į kurį sueina iš visų šalies pusių geležinkeliai (Kaip 
Amerikos Chicagoj. — Red.). Pirmadienį raudonarmie
čiai tebuvo nuo Charkovo tik vieunoliką mylių atstu
me.

Tik viena diena Charkovo fronte raudonarmiečiai 
atsiėmė iš vokiečių virš 100 apgyventų vietų—miestelių 
ir kaimų — ir priešakiniai kovūnų būriai nužygiavo 
25 mylias į vakarus. Tarp atimtųjų miestelių, tenka pri- 
skaityti sekami: Trostjanec, Kupievacha, Maksimov- 
ka, Černoglazovka, Cupovka, Slatino, Soldackoje, Ka- 
tanskaja, Murafa, Aleksandrovka-Krusčevaja, Terno- 
voje, Tornovoje, ubežnoje, ir kiti.

Charkovo frontė) Sovietų kovotojai pasiėmė iš vo
kiečių sekamą karo\gųobį:

212 tankų.
139 visokių rūšių kanuoles. 2
196 mortiras.
323 mašinines kanuoles.
618 motorinių sunkvežimių (trokų).
30 radijo transliavimo stočių.
11 visokios rūšies sandėlių.
500 arkliais velkamų vežimų.

315 geležinkelių vagonų, pilnų amunicijos, maisto ir 
kitokių militarinių dalykų. •

Daugybė vokiečių buvo užmušta, 200 paimta į nelais
vę; nemažai priešo tankų sudaužyta.

Briansko fronte Raudonoji Armija nustūmė priešą į 
vakarus virš 7 myl. tolumo. Čionai tūluose sektoriuose 
vokiečiai bandė smarkiai priešintis, bet, pakloję dau
giau 1,000 kareivių, jie traukėsi į vakarus.

(Vokiečių miltarinis radijo komentatorius kapt. Lud
wig Sertorius per radiją pareiškė, kad vokiečiai Brian
sko fronte yra smarkiai išvarginti ir kad ten padėtis, 
žiūrint vokiečių akimis “yra bloga.” Jo kalba buvo gir
dėta Londone.)

Briansko fronte Raudonoji Armija atsiėmė iš priešo 
suvirš 80 apgyventų vietų, kurių tarpe yra: Konevka, 
Milovoje, Kristova, Borščiovka, Dubrava, Kirova, Ša- 
chova ir kiti.

Per dieną sovietiniai lakūnai daužė priešo susisiekimo 
kelius—geležinkelius. Ypačiai jie stipriai veikė Char
kovo srity j.

Tą pačią dieną raudonarmiečiai nukirto 80 priešo 
lėktuvų ir sunaikino 69 priešo tankus.

(Vokiečiai skelbia, kad Raudonoji Armija pradėju
si dar vieną ofensyvą — tai ties Smolensku. Girdi, rau
donarmiečiai pradėję ten veiksmus iš Viazmos ir pra
dėję Smolensko sektoriuje puolimus. • Tačiau Maskva 
kol kas to nepatvirtino.)

Maskva skelbia, kad kituose Rytų Fronto sekto
riuose lakūnai darę tik rekonosansą — apsižvalgymus 
po priešo pozicijas.

Nesant prezidentui Wa
shingtone, buvo visokių 
gandų: sakyta, būk jis kur 
nors tariasi su premjeru 
Churchillu ir maršalu Sta
linu. Bet prezidentas pa
reiškė, kad jis buvo išvykęs 
“išimtinai atostogoms”.

Prezidentas atrodo pui
kiai: biskelį saule apdegęs, 
pasilsėjęs.
Leisdamas atostogas, pre

zidentas atydžiai sekė ša
lies ir karo reikalus. Jam 
paštas buvo 
kariniais 
na dieną.

Dabar 
seveltas 
sunkiose savo pareigose.

Britų Bomberiai Taškė Svar

ir

to,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Laisvės.

vi-

Iš Bulgarijos

prezidentas Roo- 
ir vėl paskendo

Istanbul.
pranešama, kad ten gali 
greit įvykti stambių atmai-

vi
lų

pristatomas 
lėktuvais kiekvie-

nesimatė. Gal Vieny- 
Gadynė ir Tėvynė

būk 
“šu- 

nepasi-

Chaosas Pasireiškia Vokiečių 
Kariuomenėje, Sako 
Raudonoji Žvaigždė

Maskva. — Raudonosios 
Armijos organas Raudono
ji žvaigždė, darydama ap
žvalgą mūšių, įvykusių lie
pos mėnesį ties Oriolu ir 
Bielgorodu, pareiškia, kad 
šitame kare tokių koncen
truotų, tokių aštrių mūšių 
dar nebuvo įvykę, koki įvy
ko ties Oriolu ir Bielgoro
du.

Vokiečių generolai ma
nė, kad jie, pradėdami lie
pos 5 d. savo didįjį šių me
tų ofensyvą, įneš į Raudo
nosios Armijos eiles cha
osą, betvarkę. Bet jie apsi
gavo: Raudonoji Armija, 
sako laikraštis,’ įnešė be
tvarkę ir chaosą į vokiečių 
eiles.

Dėl pergalių Oriolo ir 
Bielgorodo s e k t o r iuose, 
Raudonoji Armija šitaip 
rašo:

“Politinė Oriolo ir Biel
gorodo pergalių svarba yra 
neįkainuojamai didelė. Tik 
trimis dienomis prieš tai 
generolas Ditmar’ buvo pa
reiškęs: ‘šiandien jau gali
ma pasakyti, kad priešo va
sarinis ofensyvas 1943 me
tais nepasisekė? ”

Savo straipsnį Raudonoji 
žvaigždė šitaip baigia:

“Raudonoji Armija žy-

giuoja pirmyn. Aštrūs, di
deli mūšiai dar vis stovi 
prieš mūsų akis. Priešas 
dar vis turi dideles jėgas ir 
jis jas mes į karo gaisrą iki 
paskutinio vyro.

“Raudonoji Armija pasi
tiki savo jėgomis. Ji savo 
pareigas atliks ir išlaisvins 
Tarybų Sąjungos žemę nuo 
vokiškojo įsiveržėlio.”

Neturėdama Savo, Mo
teriškė Pasivogė Kūdikį

Albany, Oregon. — Ka
rolina Wright’iene, 26 me
tų amžiaus moteriške, ku
rios vyras tarnauja Ameri
kos kariuomenėj e, labai už
simanė turėti vaiką, nes jai 
vienai buvę nuobodu.

Negalėdama jo gauti “na
tūralinėmis priemonėmis,” 
moteriškė pasivogė ligoni
nėje kitos moteriškės kū
dikį — vienos dienos am
žiaus.

Po aštuonių dienų p-nia 
Wright’iene sugrąžino “bei- 
bę,” kurios vardas Judi te 
Gumey, — sugrąžino mer
gyčiukę verkdama.

Wright’iene du sykiu 
gimdė, tačiau begimdant, 
kūdikiai mirė. ,

■ H

šininkas;
Wilson Brown; 
gen. Edwin M. Watson; 
prezidento gydytojas, rear 
admirolas Ręss T. McIn
tire; James F. Byrnes, ka
rinės mobilizacijos direkto
rius, ir Henry Hopkins, as
meninis prezidento Roose- 
velto draugas ir patarėjas.

bins Pramoninius Vo 
kieti jos j Centrus

London. — Iš pirmadie
nio į antradienį naktį dide
lis skaičius britų ,bomberių 
taškė pramoninius Vokieti
jos centrus, Mannheime- 
Ludwichshavene. Šitie cent
rai jau ir seniau buvo ra
gavę britų bombų, bet šiuo 
sykiu, tūli spėja, britai bus 
pasimoję juos sulyginti su 
žeme, kaip padarė su Dus- 
seldorfu ir Hamburgu.

(Berlyo radijas pripažįs
ta, kad britų bomberiai 
Mannheime padarė didelių

medžiaginių nuostolių 
užmušė daug žmonių.)

Per keletą dienų po 
kai jie sudaužė Hamburgą, 
britų lakūnai ilsėjosi ir su
sitvarkė. Dabar iš naujo 
pradėjo taškyti vokiečių 
miestus.

Tuomet, kai didieji bom
beriai daužė paminėtuosius 
miestus, britų “uodukai” 
(dviejų inžinų greiti bom- 
berukai, vadinami “mos
quitos”) apsilankė Ruhr 
srityj naikinti susisiekimo 
linijas ir dirbtuves.
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Berne. — Šveicarijoje 
buvo girdėti Romos radijo 
pranešimas, kad Italija ka
riausianti išvien su Vokie
tija prieš talkininkus. Gir
di, būtų Italijai “negarbė” 
išsitraukti iš karo dabar ir 
palikti savo draugę Vokie
tiją. ‘ .

Žmonių bruzdėjimas Ita
lijoje tebeauga. Jie reikalau
ja taikos.

nų valdžioje. Pro-nacis 
premjeras, Bagdonas Fi- 
lof, sakoiūa, jau pasprukęs. 
Karalius nori sudaryti nau
ją valdžią taikytis su talki
ninkais, kad išgelbėti savo 
svyruojantį j sostą, žmonės 
šaukia: “šalin vokiečius!”

Maskva. — Antradienio 
rytą tūli Raudonosios Ar
mijos daliniai buvo tik li
kos mylių atstume nuo 
Charkovo; kitos Raudon. 
Armijos divizijosi tebuvo 
tik 48 mylių atstume nuo 
Poltavos miesto.

Pietų Pacifikas. — Mūsų 
bomberiai taškė japonų ba
zes Saliamonų salose ir 
Naujoje Guinejoje.

•

London. — žinios, 
Hitleris tapo pasiųstas 
nims šėko pjauti,” 
tvirtina.

Washington. — Jei ne
bus greit išrišta “farmų 
problema”, tai šiemet Ame
rikoje gali pasilikti ant lau
kų milijonų dolerių vertės 
javų. Darbipinkų stoka gali 
prie to privesti.

GANDHI NEPAMIR
ŠTAMAS

Bombay, Indija. — Bom
bėjaus, Ahmedabado ir 
Poonos miestuose pasireiš
kė žmonių demonstracijos, 
reikalaujančios išlaisvinti 
“šventąjį” Gadhį, uždary
tą nelaisvėje* (palociuje) 
Poonos mieste. Šiomis die
nomis, mat, sukako lygiai 
metai, kai “šventasis” tapo 
padėtas į nelaisvę.

Keli šimtai žmonių tapo 
suareštuota. Kai kuriuose 
miestuose dėl demonstraci
jų buvo uždarytos krautu
vės, mokyklos ir fabrikai.

SUGRĮŽO ELMER DAVIS

Mr. 
apie

/

M

Washington. — OWI di
rektorius, Elmer Davis su
grįžo iš Anglijos. Jis buvo 
nuvykęs ir į Afriką.

Informacijų ofiso direk
torius, besikalbėdamas su 
spaudos atstovais, pasakė: 
Vien tik mušimu priešo iš 
oro jo nenugalėsime, nepai
sant, kaip smarkiai ji dau
žysime. Priešui nugalėti rei
kia kariuomenės.

Rytų fronte, sakė 
Davis, vokiečiai turi 

>200 divizijų.
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Reikia Sveiko Proto, Nuoširdumo 
ir Lygybės

. Dar vis neužsibaigia diskusijos dėlei 
susiorganizavimo Sovietų Sąjungoj Len
kų Patrijotų Sąjungos ir Laisvosios Vo
kietijos Komiteto. Gaila, kad tose dis
kusijose dažnai stokuoja tikrojo nuošir
dumo ir teisybės pripažinimo. Daromi 
Sovietų vyriausybei užmetimai, mūsų su
pratimu, nėra paremti teisingumo princi
pu. Girdi, Sovietų vyriausybė nesiskaito 
su Anglija ir Amerika ir ruošiasi dik
tuoti Lenkijoj ir Vokietijoj santvarkas 
po karo. Betgi tokių užmetimų nebuvo 
padaryta Amerikai ir Anglijai, kai jųjų 
vyriausybės sudarė Afrikoje Prancūzų 
Komitetą. Tokių užmetimų nebuvo daro
ma Anglijai, kai Londone susidarė Len
kijos žmonių nerinkta anti-sovietinė vy
riausybė.

Tas aiškiai parodo, kad čia neprisilai
koma teisingumo, kad argumentuojama 
vienpusiškai. O toks argumentavimas 
arba tokios diskusijos neveda prie susti
prinimo Jungtinių Tautų draugiškumo 
ir santykių. Reikėtų visai bešališkai ir- 
lygiai traktuoti diskusijose Sovietų Są
jungą, Angliją ir Jungtines Valstijas. 

?Nes nuo jų bendradarbiavimo ir susita
rimo priklausys ne tik karo laimėjimas, 
bet ir ateities pasaulio likimas.

Dabar jau rimtai kyla klausimas apie 
laikinas valdžias iš Ašies priespaudos iš
laisvintuose kraštuose. Čia irgi bandoma 
iškrypti iš nuoširdumo ir teisingumo 
vėžių. 0 tai gali privesti prie labai ne
pageidaujamų rezultatų.

Galima sutikti su Chicagos “Draugu”, 
padarius vieną kitą pastabą, kai jis 
rugpj. 7 d. sako:

Bet reikia vis tik laukti, kad Jungti
nes Tautos suras bendrą kalbą pokari
nes Europos rekonstrukcijoj. Jei, saky
sime, Maskva reikalauja balso ameri
kiečių, anglų ir kanadiečių okupuotų te
ritorijų laikiniame militariniame valdy
me ir jei tas balsas jai bus suteiktas, 
tuomet ir kalbos negalėtų būti, kad ta 
pati taisykle turi būti pritaikinta ir 

toms teritorijoms, kurias okupuos So
vietų Rusijos armijos. Tuo būdu turėtu
mėme garantiją, kad, nepaisant kuris iš 
Jungtinių Tautų narių okupavo vieną 
ar kitą teritoriją, visur bus pritaikinta 
Atlanto čarterio, Washington© deklara
cijos dėsniai ir Keturios Laisvės.

Mes'visuomet taip sakėme, kad visoms 
šalims turi būti taikoma ta pati taisyk
lė. Deja, Draugas pats tos taisyklės vi
sai nesilaiko. Pavyzdžiui, jis tame pa
čiam editoriale, rašydamas apie Laisvo
sios Vokietijos Komitetą, guko: “šitokio 
komiteto sudarymas reiškia, kad Stali
nas yra užsimojęs veikti nepriklausomai 
nuo Jungtinių Tautų pokarinės Vokie
tijos pertvąrkymo atžvilgiu.”

Ir dar priduria: “Panašius komitetus, 
Jungtinių Tautų nepripažintus, Maskva 
turi Baltijos valstybėms, Lenkijai ir Ru
munijai.”

.Betgi tas pats Draugas nė žodeliu nė
ra pasmerkęs Anglijos ir Amerikos su
daryto panašaus komiteto francūzams. 
Vadinasi, jisai neprisilaiko teisingumo ir 
lygybės.

Antra, gryna netiesa, kad Maskva tu
ri sudarius panašius komitetus Baltijos 
valstybėms. Baltijos kraštų tiesotos vy
riausybės pasitraukė Maskvon ir tęsia 
savo darbą, kaip kad Čechoslovakijos, 
'Norvegijos, Holandijos ir dar kelių kitų 
kraštų vyriausybės pasitraukė* Londo
nan. Draugas negali nežinoti skirtumo 
tarpe komiteto ir vyriausybės.

Dabar eikime prie išlaisvintų terito
rijų bei kraštų militarinio valdymo. Aiš
kus dalykas, kad Sovietų vyriausybė ne

gali leisti nei Amerikai, nei Anglijai kiš
tis į Raudonosios Armijos išlaisvintas 
sovietines teritorijas. Ten jau jos vienos 
reikalas.

Bet kaip bus, pavyzdžiui, jeigu Rau
donoji Armija išmuš vokiečius iš Lenki
jos arba Čechoslovakijos, ar kurios kitos 
okupuotos teritorijos?

Čia irgi reikia griežtai laikytis teisin
gumo ir lygybės taisyklės. Jokiu būdu 
negalima, tokios taisyklės prisilaikant, 
pulti, kritikuoti bei instrukcijas įduoti 
vienai kuriai talkininkei. Pilnai sutin
kame su Draugu, kad okupuotų terito
rijų bei kraštų laikiname militariniame 
valdyme turėtų būti nuoširdus, aiškus, 
atviras susitarimas. Tasai valdymas tu
rėtų būti bendras. Tos militarinės vy
riausybės turėtų būti sudarytos iš ly
gios atstovybės.

Dabar pažiūrėkime. Visa Afrika iš
laisvinta ir vyriausybės sudarytos. Bet 
ar girdėjome, kad ten būtų- atstovauja
ma Sovietų Sąjunga bent kuriame iš tų 
aparatų ? Dar aiškesnį pavyzdį 
turime Sicilijoje. Laikinoji mi- 
litarinė vyriausybė susideda grynai 
tiktai iš amerikiečių ir ang
lų. Negirdėti, kad toje vyri'ausybėje 
būtų nors vienas Sovietų Sąjungos at
stovas, arba kad būtų buvus ta vyriau
sybė sudaryta susitarus su Sovietų Są
junga.

Vadinasi, reikalauti, kad viena talki
ninkė tą ir tą darytų, taip ir taip elg
tųsi, kuomet iš kitų to paties nereika
laujama, nėra teisinga ir nuoširdų. To
kie reikalavimai negali vesti prie gero. 
Ir taip vedamos vienpusiškos diskusijos 
neveda Jungtines Tautas prie geresnio 
susitarimo ir sklandesnio bendradarbia
vimo.

Niekas nieko neapgaus. Niekas neap
gaus nei Londono, nei Washingtono, nei 
Maskvos, nei Čurchillio, nei Roosevelto, 
nei Stalino. Nei grūmojimai, nei blofai 
nei vieno neišgąsdins. Turės būti prieita 
prie nuoširdaus ir teisingo susitarimo 
visais pamatiniais klausimais pasaulio 
rekonstrukcijoj. Šio karo užteks vi
siems, kito karo žmonija nebenorės.

Mūsų, tai yra, spaudos, pareiga taip 
diskusuoti visus gyvenimo iškeliamus 
klausimus, surištus su karo laimėjimu ir 
pokarine rekonstrukcija, kad paleftgvih- 
ti tam Jungtinių Tautų susitarimui ir 
bendradarbiavimui. Labai gaila, kad 
lietuvių katalikų spauda iki šiol su to
kia diskusijų dvasia visai nesiskaitė.

Klerikalą Veidmainiavimas
Tie klerikalai, kurie įeina Amerikos 

Lietuvių Tarybon, sakosi nieko neturį su 
Smetona ir smetonininkais. Jie esą de
mokratai ir Su fašistiniais diktatoriais 
negalį ir nenorį susikalbėti.

Betgi jie labai gražiai su Smetona su
sikalba ir’ prieš jį tursinasi. Štai pavyz
dys. Rugpjūčio 15 dieną Wilkes-Barre 
apylinkės parapijos rengia taip vadina
mą “lietuvių dieną” Lakewoode. Rengi
mo komisijos vadu yra kunigas A. Dau
mantas. Rugpjūčio 5 dienos Rymo Kata
likų Susivienijimo organe Garse skaito
me pranešimą, kad tame parengime kal
bės “Lietuvos Prezidentas Antanas Sme
tona.”

Vadinasi, Smetona tebėra klerikalams 
Lietuvos prezidentu. Jis oficialiai pa
kviestas kalbėti kunigų surengtam pa
rapijų parengime.

Amerikos Darbo Federacijos 
Konvencija

Federacijos Tąryba išleido šaukimą 
metinės konvencijos. Konvenciją šau
kia Bostone spalių 3 dieną. Taryba sa
ko, kad konvencijos vyriausias klausimas 
bus-šio karo laimėjimas. - ■ ,

Bet, žinoma, konvencijoje kils ir kiti 
labai svarbūs klausimai. Pavyzdžiui, 
manoma, kad konvencija turės galutinai 
išspręsti ir mainierių unijos priėmimo 
atgal klausimą. Spėjama, kad Taryba 
to klausimo nežada galutinai išspręsti.-

Konvencija,taipgi negalės praeiti pro 
šalį 1944 metų prezidentiniu rinkimų. 
Jinai turės tarti žodį šio rudens rinki
mais. Be to, konvencijoje turės iškilti 
klausimas tarptautinės darbo unijų vie- i 
nybės. Kaip žihoma, Taryba 
yra nusistačius prieš susiėjimą į 
draugiškus santykius su Sovietų Sąjun
gos darbo unijomis. Bet konvencijoj bus 
žmonių, kurie stovės už tokių santykių 
užmezgimą.

Kas Ką Rašo ir Sako
“TARYBŲ SĄJUNGOS 
STIPRYBES ŠAIPYS” 
Maskvoje išeinantis lietu

vių laikraštis “Tarybų Lie
tuva” labai gerai atsako į 
klausimą, kuris ir šiandien 
daugeliui neaiškus, kuomet 
jie kalba apie Tarybų Są
jungos nepaprastai puikų 
pasirodymą šiame kare. 
Jiems vis dar neaišku, iš 
kur ta mūsų didžiosios tal
kininkės stiprybė ? Kokios 
socialinės, politinės bei eko
nominės jėgos padarė Ta
rybų Sąjungą tokia galin
ga šalimi? MaL jiems buvo 
anti-sovietinės spaudos . į- 
kalbėta, kad vokiečiai per 
Tarybų žemę pereis, kaip 
“aštrus peilis per minkštą 
sūrį.” Jie tam. tikėjo. Todėl 
juos dabar stebina Raudo
nosios Armijos karžygiški

gilumu ir il- 
lygaus istori-

neišlaikė ka-

žygiai.
“Tarybų Lietuva” kalba 

apie to krašto stiprybės 
šaknis. Laikraštis sako:

Kiekvienas didelis karas 
yra rūstus kariaujančių valsty
bių jėgos ir patvarumo išmė
ginimas, rimtas tų kraštų vy
riausybių taikos ir karo meto 
politikos patikrinimas. Ypač 
tai pritaikoma dabartiniam pa
sauliniam karui, kuris savo 
kautynių didumu ir atkaklu
mu, kariuomenės ir technikos 
gausumu, frontų 
gurnu neturi sau 
jo jei.

Daug valstybių
ro išmėginimo ir neteko ne
priklausomybės. Dar neseniai 
tokia Francija buvo laikoma 
viena stambiausiųjų ir stip
riausiųjų Europos valstybių. 
Tačiau ji, dėl savo vyriausy
bės netikusios politikos, neiš
laikė net šešių javaičių hitle
rinės karo mašinos spaudimo.

Visas pasaulis žavisi m;pa
lyginamu 1 tarybinių karių pa
tvarumu ir narsumu, nematytu 
tarybinės liaudies patriotizmu. 
Užsienių spaudoje vis dažniau 
keliamas klausimas: kame glū
di tos nenugalimos jėgos pa- 
sląptis ?

Didžiosios Spalio Socialisti
nės Revoliucijos išdavoje, liau
dies masės išsivadavo iš bet 
kokios priespaudos — politi
nės, ekonominės, tautinės — 
ir sukūrė naują santvarką — 
tarybinę santvarką. Pirmą kar
tą. istorijoje valdžia pateko į 
darbo žmonių rankas. Pirmą 
kartą istorijoje darbininkai ir 
valstiečiai tapo visų mūsų ‘že
mės turtų, visų žmogaus dar
bo vaisių šeimininkais. Pirmą 
kartą istorijoje buvo paskelb
ta ir nuosekliai įgyvendinama 
visų mūsų šalies tautų ir tau
telių visiška lygybė ir laisvas 
bendradarbiavimas.

Iki Spalio Revoliucijos bu
vusieji vyriausybės ir liaudies 
prieštaravimai buvo* likviduoti. 
Valdžia atiteko liaudžiai, nau
jos — tarybinės — vyriausy
bės politika pasidarė tikrąja 
liaudiška, politika.

Todėl suprantama, kad liau
dis visus svetimųjų užpuolimo 
bandymus pradėjo laikyti gra
sinimu savo laisvei, nepriklau
somybei ir garbei. Nuo to lai
ko kiekvienas tarybinei vals
tybei kitašalių grobikų primes
tas karas, negali nebūti liau
dies, -tėvynės karu, tarybinės 
liaudies l«ąru prieš ki’tašalius 
pavergėjus.

Spąlio Socialistinė Revoliuci
ją, nuyertusi kapitalizmą, su
darė pagrindus negirdėtam 
krašto suklestėjimui. Iš atsili
kusio žemės ūkio krašto, le
nininės stalininės šalies indus
trializacijos ir žemės ūkio ko
lektyvizacijos politikos dėka, 
Tarybų, Sąjunga virto galinga 
pramonės ir kolektyvinio že
mės ūkio valstybe. Tos politi
kos dėka Tarybų Sąjungos ka
rinė orąmonė pijėgia aprūpin
ti milijoninę kariuomenę nau
jausia karine technika.

Tėvynės karais ryškiai paro
dė didžiąją tarybą santvarkos :

jėgą, nepalaužiamą tarybinės 
liaudies valią priešui nugalėti. 
Niekados ir nė vieną -liaudis 
nedirbo su tokiu pasiaukoji
mu, taip įtemptai, kaip tarybi
nė liaudis. Nė viena kariuo
menė per visą istoriją neturė
jo tokios nuoširdžios užnuga
rio paramos, kaip Raudonoji 
Armija.

Draugas Stalinas dar 1941 
m. liepos 3 d. kalbėjo: “Karą 
su fašistine Vokietija negalime 
laikyti paprastu karu. Jis yra 
ne vien tik dviejų kariuome
nių karas. Jis kartu yra ir 
visos tarybinės liaudies karas 
prieš vokiškųjų fašistų kariuo
menę.”

. Kare prieš vokiškuosius fa
šistinius grobikus dalyvauja vi
sa daugiatautė tarybinė liau
dis. čia — Tarybų Sąjungos 
nenugalimumo, nepalaužiamos 
Raudonosios Armijos jėgos pa
grindas. Mūsų kariuomenė ga-
Įėjo turėti laikinų nepasiseki
mų, bet priešas negalėjo jos 
sumušti, nes ją remia visa ta^ 
rybinė liaudis, visos Tarybų 
Sąjungoje gyvenančios broliš
kos tautos.

Tarybinė liaudis stipri ne 
tik savo pasiaukojimu, savo 
didvyriškumu, bet ir savo vie
ningumu, organizuo tumu, 
drausme, šitos be galo svar
bios pergalei tarybų liaudies 
ypatybės yra bolševikų parti
jos veikimo ir vadovavimo iš
dava.

Tarybinė liaudis visiškai pa
sitiki bolševikų partijai ir vie
ninga šeima susibūrė apie

draugą Staliną, nes ji gyva 
praktika įsitikino, kad toji po
litika, kurią partija vykdo 
draugo Stalino vadovaujama ir 
prieš karą ir karui vykstant, 
yra vienintelė teisinga ir kraš
tui išganinga politika. Partijos 
politikos teisingume ir tolire- 
giškume tarybinė liaudis mato 
pergalės laidą.

Tarybinė liaudis turi kariuo
menę, vertą mūsų didžiosios 
tėvynės. Raudonosios Armijos 
jėga glūdi tame, kad ji kovo
ja ne už liaudies r pavergėjų 
saujelės interesus, bet už savo 
liaudies interesus, dėl savo 
liaudies išgelbėjimo nuo smur
to, grobimų ir pavergimo. Ta
rybiniai kariai žino, kad da
bartinis karas, tai karas dėl 
visų TSRS tautų lygybės, dėl 
didžiųjų Tarybinės revoliuci
jos laimėjimų, kurie suteikė 
liaudžiai laisvę ir visus gali
mumus pasiturinčiai ir kultū
ringai gyventi.

Raudonoji Armija stipri ne | 
tik savo pareigos tėvynei su-
pratimu. Ji stipri ir savo ka
riniais sugebėjimais, toliregiš- 
kumu ir strateginiu meistrišku
mu savo Vyriausios Karo Va
dovybės, kuri surado pato
giausius kelius ir priemones 
sustabdyti ir nusilpninti prie
šui ginamuosiuose mūšiuose, 
sudarė ir įgyvendino drąsius 
puolamųjų operacijų veiksmus 
priešui apsupti, sutriuškinti ir 
sunaikinti, 
tarybinei 
laužiamą

Tokios 
stiprybės 
prieš vokiškuosius 
grobikus.

Vergų Rinka 
Vokietijoj

Seni tie laikai. Žmonės 
jų jau nebepamena, tik 
šimtamečiai ąžuolai šlamė
dami ūžia, pasakoja apie 
garsią ir skaudžią praeitį, 
apie motinų ašaras ir varo
mų į vergiją lietuvių būrius 
ir liepsnojančias vokiečių 
magistrų pilis.

Mes klausėmės ąžuolų po
ringės ir skaitėme apie tai 
knygose. Širdis iš pykčio 
gniauždavos, žodžio nega
lėjome surasti tam bjau
riam nusikaltimui pavadin
ti. Ir su palengvėjimu atsi- 
dųsdavome atsiminę, kad 
tie gėdos ir paniekos laikai 
praėjo. Žodis, žmogus, mū
sų širdyje skambėjo išdi
džiai.

Kai kurie iš mūs buvo 
perdaug naivūs, kad galėtu
me įtarti, jog kryžiuočių ai
niai — fašistiniai budeliai 
netolimoj ateityje . galėtų 
atidaryti baltųjų vergų rin
kas. Kad vėl išsirengtų 
naujiems plėšimams į sve
timus kraštus. Ugnimi su
liepsnotų mūsų kaimai.f vlj MŪVI 1 UOIllliUl 11 1 llv UullV V lllLikJl  ̂ llCĄllllCllt

Visa tai suteikia j Krauju ir ašaromis patvin- 
kariuomenei nepa-

įsitikinimą pergale.
tai Tarybų Sąjungos
šaknys tėvynes kare

fašistinius

Nepalikti Vado
Karo Epizodas.

• Česlovas Dubietis, . Vil
niaus lietuvis, gimęs ir au
gęs senojoje mūsų sostinė
je.

Kai Vilnių dar įvaldė len
kai, jam’ teko eiti mokslus 
Varšuvoje, medicinos tech
nikume. Bet ir gyvenda
mas svetimam didžiuliam 
mieste jis ilgėjosi tėviškės, 
gaudė kiekvieną lietuvišką 
knygą, brangino savo gim
tąją kalbą.

Pora metų prieš praside
dant tragiškam lenkų - vo
kiečių karui, Česlovas buvo 
pašauktas į Lenkijos ka
riuomenę. Hitlerio plėši
kams užplūdus Lenkijos te
ritoriją, Dubietis tarnavo 
septintajam Gardino šar
vuočių • batalijone. Netoli 
Tomašovo, jis pateko į ne-

Nelaisvėje jis kentė šaltį 
ir badą. Per visą dieną te
gaudavo stiklinę skystos 
buizos. Ir tai, dalinant tą 
jovalą, hitleriniai' šunes 
nežmoniškai Tyčiodavos iš 
belaisvių. Bet tai buvo dar 
ne viskas. Badu marinami, 
plūstami’ir kankinami sto
vykloje belaisviąi patyrė, 
kad netrukus juoš veš į 
Vokietiją sunkiausių darbų 
dirbti.

Česlovas neilgai svyravo.- 
Jis žinojo, . kad kiekvienas 
mėginąs pabėgti gali žūti 
nuo budelių kulkos. Tačiau 
iš kitos pusės, jis puikiai 
suprato, kad pražūtį lemia 
ir baisus dirbančiųjų Vo
kietijoje belaisvių likimas. 
Parinkęs patogesnį momen
tą, jis paspruko iš stovyk
los. Daug patyrė vargo, kol 
pasiekė gimtąjį Vilniaus 
kraštą. ,i

Kai plėšrieji hitlerininkai 
iš pasalų puolė Tarybų Są
jungą, Dubietis traukėsi iš 
tėviškes su tautinio korpu
so daliniais. Jam ir vėl te
ko aktyviai stotį į kovą 
prieš vokiškąjį fašizmą.

Dubietis kaip medikas 
vadovavo sanitariniam bū
riui. Jo pulkas gavo įsaky

bu-

ėjo 
vie-

mą užimti du kaimus, 
vusius viename kalne.

Netoli paliai plentą 
ugnies riba; vokiečiai 
noj, mūsiškiai kitoj plento
pusėj. Per plentą švilpė gra
natos...'

Sunku buvo raudonar
miečiams kopti į vokiečių 
stipriai ' įtvirtintą kalną, 
bet jie veržėsi pirmyn, ko
pė aukštyn.

Tuo tarpu kai virte virė 
kautynes, mūšio lauke su
žeistas sukniubo batalijono 
vadas. Reikėjo jį išgelbėti, 
ištraukti iš mūšio lauko, 
nes ir vokiečiai ėmė veržtis 
pirmyn. Vienas po kito slin
ko prie vado sanitarai. Pir
masis j ų*buvo sunkiai su
žeistas. Kulka nuskynė ant
rąjį. Šliaužė trečias — vėl 
sunkus sužeidimas. Tuomet 
Česlovas Dubietis su vienu 
sanitaru pats šoko gelbėti 
vado. Po pragariška priešo 
ugnim, nekreipdami dėme
sio į zvimbiančias kulkas, 
sproginėjančias minas jiedu 
priartėjo ir išnešė sužeis
tąjį vadą. Dubietis pasiėmė 
vadovauti daliniui. Uždavi
nys buvo garbingai atlik
tas: gyvenamoji vieta už
imta.

Už tą žygį Dubietį pakė
lė į aukštesnį laipsnį, sani
tarus apdovanojo medaliais.

— Niekuomet nepalik sa
vo, vado, — mokina Dubie
tis mūsų junginio kovoto
jus. — Niekuomet. Paliksi 
vadą — pralaimėsi. •

A. Klevinskas.

tų upės.
Prieš mane guli pundelis 

laiškų, rastų ką tik pasibai
gusio mūšio lauke pas už
muštus hitlerininkus. Šie 
laiškai padarė didelį kelią, 
kol atsidūrė čia šiaurės va
karų fronte iš Rytų Prūsi
jos, Šveighauzeno ir Bade
no. Tai baisūs liudininkai, 
kuriems jau nebegali už
gniaužti burnos Hitlerio bu
deliai.

Kareiviui Fricui Grebe- 
riuį iš Laibšo rašo motina:

Karo dėka mes dabar ga
vome gerą darbo jėgą — 
mergaitę iš Lietuvos. Jai 
dvidešimt vieneri metai. 
Frau Leman gavo tos mer
gaitės seserį. Jai dvidešimt 
šešeri metai, bet ji stipres
nė už mūsiškę. Aš žiurėjau 
jos kojų ir rankų musku
lus. Bet nieko — mūsų taip 
pat dirbs.”

Vergų prekyba Vokieti
joje varoma vis didėjančiu 
mastu. Vokiečių kareivio 
Karlo Rišofo sesuo taip ap
rašinėja vergų rinką:

“Valstiečių valdytojas ir 
burmistras dviese skirstė. 
Visi norėjo gauti daugiau 
pigių darbininkų. Čia mes 
dar kartą įsitikinome jų ne
teisingumu. Daugu mas 
žmonių, kurie pakankamai 
turi tarnų, gavo po kele-
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Taip. Toli pralenkė hitle
riniai šunes savo protėvius, 
šunes riterius, kurie prisi
plėšę turtų ir sukaustę ver
gus grandinėmis, palikdavo 
nors sudegusias sodybas, 
kuriose vėliau apsigyvenda
vo • kitos lietuvių giminės. 
Bet šie plėšia daug planin
giau. Šie sadistišku tikslu
mu ir registracija, kaip di
deliu voratinkliu apraizgė 
mūsų šalį ir apčiupinėja 
kiekvieno žmogaus musku
lus, ieškodami stipresnių 
vergų.

. Vėl Lietuvos keliais trau
kia su ryšuliais rankose va
romi į vergiją mūsų broliai, 
mylimosios, seserys. O so
džiuose, kaip gervės pašau
tos, rauda žilosios motinos. 
Jos žino —išvežtieji negrįš.

VI. Mozūriūnas.

Gaudamį pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus pir

kite bonus ir štampas.



Trečiadienis, RugpJ., H, 1949 Laisvė, Lithuanian baily NeW« ...... Trecias Puslapis ,
EZ2EX22S3Zae£9SEKSSEXfiBaKaaBI

—m— ■■■■■■  ...............■■—■  ...................... !■—Į ■ >■■■■■>y.I t..............

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

San Francisco ir Oaklando 
Mezgėjų Grupė Išpildė 

Savo Pažadą
Pasiuntė 100 Pundelių Lietuviams Raudonarmiečiams 
Prieš Birželio 22 d. Per Vietinį Russian War Relief 
Skyrių

Nors susirinkime per pie
tus pas draugus Mugianius 
visi aukavo pundeliams, bet 
dar ir daugiau gauta aukų.

Per K. Jankauskienę nuo 
V. A. Senuty $5.

Per M. Radienę nuo G. 
O. Ankščių ir M. Herzog 
po $5, J. K. Chaplik ir M. 
Radienė po $2.50, E. Šlege
rienė $1, D. Ečienė 75c, už 
likusius cigaretus $1.25, vi
so $18.

Per V. Sutkienę nuo J. 
K. Karosų $5; A. K. Mu- 
gianių, B. V. Sutkų, Dap
kaus su Visinsky, U. Bur- 
dienės, K. Šlegerienės po 
$2.50; F. Balčiūno ir M. 
Baltulioniūtės po $2; E. 
Vilkaitės $1 ir daug daiktų, 
V. Kiesil 50c, viso $23.

Mūsų pundeliai susidėjo 
iš sekamų dalykų: Eilė 
apatinių, rankšluostis, po
ra kojinių, 2 kavalkai mui
lo — prausimuisi ir skal
biamo, cigaretų, razinkų, 
kietų saldainių, bandažo ir 
plaster, šukos, siuvimui da
lykėliai, rašomos popieros, 
vokų ir paišelis. Kitų daly
kų, kuriuos norėjome įdėti, 
negalėjome gauti pirkti.

Drg. Karosienė aukavo 
daug daiktų: nepėtmirksta- 
mą audeklą maišeliams, ra
šomą popierą, vokus ir pai
šelius. Taipgi daug laiko 
pašventė gelbėdama supirk
ti daiktus ir viską suvežė. 
Ir drg. M. Radienė daug 
dirbo daiktų supirkime. 
Mes ir pačios stebėjomės, 
pamačiusios tokią didelę 
krūvą, suvežtą visokių daik- 
tų-.

Nors tai buvo piknikas ir 
dauguma tų pačių draugių 
turėjo dirbti piknike, ta

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N, Y.

Fonnos šiai suknelei gau
namos nuo 14 iki 20 ir nuo 
32 iki 42 dydžio.

čiau jos ir kitos turėjo sun
kiai padirbėti, kol visi daik
tai buvo sudėta į punde
lius. Komisijai daug pagel
bėjo draugės E. Šlegerienė, 
K. Šlegerienė, K. Pališienė, 
M. Baranauskienė, J. Kėb
linas ir keletas kitų. Ir visi 
džiaugėmės darbą užbaigę.

Beje, drg. F. Balčiūnas, 
Dėdės Šamo uniformoj, 
pagelbėjo dirbti ir patsai 
prisidėjo savo vardu dėl 
vieno pundelio. Taip pat au
kavo $1 ant pasveikinimų 
blankos ir parašė laišką 
raudonarmiečiui, nes tuo 
laiku ėjo vajus rašymo laiš
kų Sovietų žmonėms. Ir 
ačiū jam už tokį gražų išsi
reiškimą apie mūsų darbus 
laikraštyje Laisvėj.

Mes velinam draugui lai
mingai nugalėti priešą ir 
nepamiršti savo pažado su
grįžti pas mumis.
Mes Irgi Atsakome Darbais 
Į Lietuvių Raudonarmiečių 

Pasveikinimą Mezgėjoms.
Nuo lapkričio pabaigos 

iki birželio pabaigai' mūsų 
mezgėjos numezgė (čia ne
kartosiu visų, kurie jau bu
vo pažymėti laikraštyje 
pirmiau):

K. Jankauskienė 50 porų 
kojinių.

E. Šlegerienė 36 poras 
kojinių.

K. Šlegerienė 10 svede- 
rių, i3 pr. kojinių.

V. Sutkienė ,12 p. koji
nių, 3 p. pirštinių, 4 svede- 
rius.

K. šilkaitienė 10 šalikų.
O. Aukštienė 10 p. koji

nių.
O. Zalogienė 30 p. koji

nių.
M. Baranauskienė 4 sve- 

derius ir 2 p. kojinių.
M. Paukštienė 5 p. koji

nių.
U. Burdienė 5 p. kojinių.
K. Pališienė 5 p. kojinių.
B. Dansot 5 p. kojinių.
Ben Sutkus 5 p. kojinių. 
M. Radienė 3 p. kojinių. 
K. Karosienė 2 p. kojinių. 
E. Vilkaitė 2 p. kojinių.
V. Kiesil 1 p. kojinių.
Viso 176 poros kojinių, 

18 svederių, 10 šalikų, 8 
poros pirštinių.

Nors mezginių skaičius 
kiek sumažėjo drg. K. Jan
kauskienei nustojus mėgsti 
— jos sveikata dar nelei
džia, — bet jinai jaučiasi 
geriau ir gal neužilgo vėl- 
pradės mėgsti. Mes labai 
laukiame. Man pačiai, dir
bant apsigynimo , darbą 
dirbtuvėj, mažai laiko lieka 
mezgimui. Bet mes nepa
vargome, visos dirbame pa
gal išgalę.

Štai draugės, kurios dir
ba pasiryžusiai:

E. Šlegerienė jau baigia 
eiti prie 100 porų kojinių.

K. Šlegerienė 20 svede
rių, 10 p. kojinių, 2 šaliku.

M. Baranauskienė, kiek 
sveikatai pasitaisius, vėl 
smarkiai mezga. Taip pat 
mezga kitos, kiek Aplinky
bės leidžia. Vėliau pradėjo 
mėgsti K. šilkaitieną B.

Dansot, K. Pališienė, V. 
Kiesil.

Labai džiaugiamės sulau
kę sugrįžtant B. Zalogiūtės, 
vienos iš pirmutinių mezgė
jų. Jinai mums daug pagel
bės. Ir mes stengsimės su
daryti kiek galint didesnį 
siuntinį mezginių lietu
viams raudonarmiečiams šį 
sykį. Taip pat stengiamės 
pasiųsti ir vaitų už kiek di
desnę sumą pinigų, kad 
raudonarmiečiai būtų svei
ki ir greičiau pribaigtų tą 
žiaurųjį priešą.

Tie mūsų mezginiai gali 
tekti mūsų broliams arba 
giminėms, kariaujantiems 
Raudonojoj Armijoj. Ir 
kaip jie džiaugsis, kad ir 
mes prisidedam priešą nu
galėti, su savo darbais, kaip

TETA SOVAŽE
L Povilaičiūtė

Pagal G. de Mopasaną
Prieš septyniasdešimts su 

viršum metų vokiečiai už
puolė Francūziją. Jie degi
no francūzų miestus ir kai
mus, plėšė ir žudė taikius 
Francūzijos gyventojus. 
Bet francūzų patriotai ker
šijo vokiškiems, grobikams. 
Įvairiose vietose nuolat vo
kiečių tykojo nelaukta mir
tis.

Virloni kaime atsitiko to
kia istorija. Karui prasidė
jus, tetos Sovažės vieninter 
lis dvidešimt trejų metų sū
nus išėjo į karą. Motina pa
siliko viena savo trobelėje. 
Bet ji nesibijojo. Ji gyveno 
ir toliau viena, tik kartais 
užsimetusi ant peties sū
naus paliktą šautuvą, nu
vykdavo į kaimą duonos bei 
mėsos nusipirkti.

Bet štai, atėjo vokiečiai. 
Jos trobelėj apsigyveno ke
turi kareiviai.

Senutė nuolat galvojo 
apie savo mylimą sūnų ir 
beveik kasdien klausdavo 
vokiečių kareivių:

— Ar nežinot, kartais, 
kur yra dvidešimt trečias 
francūzų pėstininkų pul
kas? Ten mano sūnus tar
nauja? x

— Ne, nežinom, — nerū
pestingai atrėždavo karei
viai. ' .

Vieną rytą laiškanešys 
atnešė jai laišką, kuriame 
vienas francūzų kareivis 
trumpai pranešė kad jos 
mylimąjį sūnų ,Viktorą už
mušė vokiečių sviedinys, 
suplėšė jį į. dvi dalis.

Ilgai motina stovėjo ne
judėdama, lyg suakmenėju
si, laikydama rankoj šį bai
sų laišką.

Bent jo kūną jai atiduo
tų...

Per jos skruostus lėtai 
nusirito pora karčių ašarų.

Staiga ji išgirdo balsus. 
Kareiviai grįžo namo. Ji 
greit įkišo laišką į priejuos
tės kišenę, nusišluostė aša
ras ir sutiko, juos ramiai, 
kaip ir visuomet.

Kada jie .linksmai susė
do pusryčiauti, teta Sova- 
žė kreivomis žvilgčiojo į 
juos, tartum slėpė Savyje 
kokią mintį. ,

Staiga ji paklaūse:
— Jau visas mėnuo, kaip 

gyvenam kartu, o aš net 
jūsų pavardžių nežinau.

Ji privertė kiekvieną pa
rašyti savo vardą, pavardę 

kad mes džiaugiamės mūsų 
sesių darbais, kaip jos So
vietų Sąjungoje pasiryžu
siai dirba visokius darbus 
ne tik dirbtuvėse, ūkiuose, 
bet ir karo lauke kovoja sy
kiu su vyrais, kad tik grei
čiau nugalėjus priešą galė
tų sugrįžti į savo gimtąjį 
kraštą. V. Sutkienė.

Jie Ar- Laimingiausi
• Esantis vokiečių belais
vėj anglas karys susirūpi
nusiems apie jį namiškiams 
atrašė suraminimo laišką 
sekamai: "Ar pagalvojote, 
koks laimingas yra karo 
kalinys? Nei jam rūpi ren- 
das, asesmentus ar taksus 
mokėti; nėra bilų už pirki
nius nei kreditoriai suka 
galvos.” 

ir namiškių adresą ir po
pierių įsidėjo į kišenę.

Po pusryčių ji’ pradėjo 
nešti ant aukšto, kur j jie 
miegojo, glėbius šieno. Pa
klausta, kam ji tai daro, 
Sovažė atsakė:

— Kad jums būtų šilčiau 
miegoti.

•Apsidžiaugę kareiviai dar 
padėjo jai prinešti daugiau 
šieno.

Kai jie sulipo ant šieno 
miegoti, teta Savožė, tyliai 
prinešė į virtuvę šiaudų ir 
keliose vietose juos padegė. 
Pati uždarė iš lauko duris, 
pasiėmė šautuvą ir atsisto
jo prie trobelės, kad nepa
spruktų nė vienas vokietis. 
Kai liepsnos liežuviais apė
mė trobelę, teta Sovažė iš
girdo baisius vokiečių šauk
smus. Kai viskas nutilo, ji 
įmetė į ugnį ir savo šautu
vą. Šautuvas iššovė.

Pradėjo bėgti žmonės — 
valstiečiai ir vokiečiai. Jie 
rado moteriškę sėdinčią 
prieš baigiančią degti tro
belę ir patenkintą žiūrinčią 
į besiveržiančius ugnies ka
muolius.

— Kur kareiviai? — pa
klausė vokiečių karininkas.

Ji ištiesė ranką į degan
čią trobelę ir ramiai tarė:

— Ten.
— Iš kur kilo gaisras?
— Tai aš padegiau, — 

dar ramiau atsakė Sovažė.
Paskui ji ištraukė iš ki

šenės popierių ir padavė vo
kiečių karininkui:

— Štai, čia kareivių pa
vardės ir adresai, kad galė
tumėt pranešti giminėms.

Ir ji papasakojo viską 
smulkiai nuo pradžios iki 
galo.

Įniršę vokiečių kareiviai 
ją sučiupo ir pastatė prie 
sienos. Dvylika šautuvų 
vamzdžių atsisuko į ją. Mo
tina stovėjo rami ir šalta. 
Ji suprato ir laukė.

Pasigirdo komanda ir 
keli šūviai.

Senutė neparkrito, ji tik 
susmuko, lyg kas būtų jai 
pakirtęs kojas. Rankoj ji 
tebelaikė krauju aplietą 
laišką, kuriuo jai buvo pra
nešta, kad jos mylimąjį sū
nų Viktorą užmušė vokie
čių sviedinys, suplėšęs jį į 
dvi dalis.

(Tarybų Lietuva)

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Karštis Nepergali
Brooldyno Mezgėjų

Kadangi oras labai karštas, 
tai buvo manyta, kad mezgi
niai sustos savo keliu ėję, bet 
pasirodo, kad mūsų mezgėjos 
ir su šiluma kovoja. Jos paro
do, kad permatant svarbą to 
darbo visko galima pakęsti.

Komisija turi ir nemalonu
mo, kadangi paskiausiais lai
kais buvo labai prastos vilnos. 
Bet ką, draugės, . darysime. 
Mes vilnas perkame iš ten, 
kur visada pirkdavom ir ta 
įstaiga labai rūpinasi, kad 
gauti gerų vilnų. Joms ir 
mums būtų daug smagiau ge- 
riausį daiktą turėti, o ne pras
tesnį. Mes manome, kad jau 
bus galima gauti geresnių vil
nų. Imkime viską už gerą, tu
rėkime kantrybės, bus viskas 
gerai, žinote, draugės, kad 
vienu tarpu vilnų tegalėjo gau
ti 5 ar 10 svarų vienodos 
spalvos, o apie gerumą ar blo
gumą ten nenorėjo nė kalbėti. 
Komisija bando taikytis ko ge
riausia, kad tik mūsų mezgė
jos nepritrūktų darbo.

Taip ir buvo, mūsų, mezgė
jos dirba nenuilstančiai, tai 
yra tos, kurios dirba. Tačiau 
reikėtų, kad didesnis skaičius 
draugių imtųsi to darbo. Vil
nų šiuo tarpu turime ir dar 
galima gauti daugiau.

Megstinių Pridavė:
R. Laukaitienė 2 švederius 

su rankovėm ir kalnieriais.
O. Čepulienė 1 svederį su 

rankovėm ir kalnieriumi.
A. Kalakauskienė 2 šalikus.
K. Pętlitzkienė 12 porų ko

jinių. i
E. Gasiūnienė 1 šaliką.

Aukos Vilnoms:
Seniau buvo paskelbta var

dai aukojusių , vilnų fondui 
dienraščio Laisvės piknike, bet 
buvo praleista bendra suma. 
Surinkta buvo sekamai: Per 
grupę rinkėjų, $37, prie mote
rų stalo $21.95, priduota per 
M. Jesevičienę $1.28, nuo 
maisto likę $1.54, viso $61.77. 
Pirm pikniko aukos $5.50, sy
kiu aukų $66.27.

O. Depsiene,
Komisijos Sekr.

Montello, Mass.
Moterų Veikla ir Naudingi 

Tarimai
Patėmijus dienraštyje Lais

vėj pakeltą klausimą kas link 
šaukimo visuotino lietuvių su
važiavimo, tad 30 liepos Mo
terų Apšvietos Kliubo susirin
kime plačiai apkalbėta tas 
klausimas ir vienbalsiai užgir- 
ta, kad tokis suvažiavimas 
šiuo momentu iš daugelio at
žvilgių būtų naudingas.

Fašistuojanti tarybininkai ir 
keletas klebonų šaukia kon
ferenciją Pittsburge ir giriasi 
atstovausią lietuvių visuomenę, 
o kviečia tik tuos, kurie prita
ria jų tarybai. Jeigu jiems rū
pėtų ką nors gero nuveikti dėl 
Lietuvos arba kad greičiau ka
rą laimėjus, jiems nereiktų bi
joti visas, tame skaičiuje ir 
progresyves draugijas pakvies
ti. Bet jiems labiausia rūpi, 
kad po, karo Lietuva liks be 
ponų. Mat, daugelis lietuviškų 
klebonų turi Lietuvoje pasi- 
pirkę dvarus, tad kaip pradė
jo raudonarmiečiai grūsti vo
kiečius atgal, tai mūsų dvasiš
kiai šaukia savo prakalbose, 
kad “juodas debesys kyla iš 
rytų...” Bet Lietuvos vargdie
niai laukia Raudonosios Armi
jos ateinant taip, kaip saulės 
užtekančios, stoja į partizanų

(Tąsa 4-me puslapyje)

Slaugėms Padėjėjos Kartais 
Gali Geriau Pasitarnauti

Už Eilinę Slaugę
Mūsų krašto kariškoms 

jėgoms didėjant, didėja pa
reikalavimas ir kariškų 
slaugių, taipgi gydytojų. 
Geriausia išlavintos, ištver- 
mingiausios ir sumaniau
sios ligoniams gelbėti jėgos, 
kaip ir turi būti, mobili
zuojamos frontui. Namų 
frontas privalo apširūpinti 
likusiomis lavintomis medi- 
kalėmis jėgomis, kurių tik 
pakanka lavinimui naujų 
jėgų ir priežiūrai-vedimui 
paties civilinių slaugymo — 
nedaug daugiau.

Be einančių slaugybos 
mokslą, siekiančiuosių į pro
fesionales slauges merginų- 
moterų, visur,. o ypatingai 
didmiesčiuose, labai daug 
verbuojama liuosnorių slau
gėms pagelbininkių.

Turinčios palinkimo slau- 
gybai ir šiek tiek liuoslai- 
kio moterys-merginos galė
tų daug patarnauti' kraštui 
ir ligų ar nelaimių palies
tiems žmonėms ėjimu moky
tis slaugymo ir liuosnoriai 
pagelbėjimu ligoninėse ir 
kūdikių auklėtuvėse.

Apie slaugybos pagelbi- 
ninkes — Nurse’s Aides — 
didžiojo New Yorko-Brook- 
lyno ligoninėse yra pasako
jama daug jaudinančių, 
gražių dalykų.

Brooklyno Raudonajam 
Kryžiui neseniai buvo per
duotas sekamas tikras nuo- 
tikis:

Vienos ligoninės nepa
prastos padėties warde gu
lėjo pusketvirtų metų mer
giščia. Viena jos koja ir an
trosios pėda buvo nupjau
tos, ranka taipgi sužeista. 
Tame pačiame warde tuo 
pat sykiu radosi dar 20 ki
tų vaikų. Jų priežiūrai bu-

So. Boston, Mass.
Iš ALDLD Moterų Susirinkimo, 
Atsibuvusio Rugpjūčio 3 d.
Moterų susirinkimas buvo 

sušauktas savaite anksčiau dė
lei trijų svarbių įvysiančių pik
nikų Bostono apylinkėj.

Didysis dienraščio Laisvės 
piknikas atnaujintas, jis įvyks 
rugpjūčio 15 d., Granville 
Park, Roslindale, Mass. Vieta 
labai puiki ir lengvai priva
žiuojama. Nuo Forest Hills 
reikia imti Dedham Line karą 
ir važiuoti iki Beach St. Išli
pus eiti po kairei į pakalnę, 
ten rasite pikniko vietą.

Bostono apylinkės moterys 
iš naujo rengiasi turėti moterų 
stalą ir kviečia visus prisidėti 
su auka, kurie dar nesate pri
sidėję. Prašome atvažiuojant 
į pikniką atvežti, ir dovanas.

“ •"* "* •**
Pabaltijos tautų piknikas, 

pagalbai Sovietų Sąjungos, 
įvyko rugpjūčio 8 d. Minėtos 
tautos buvo tarusios ten pasi
rodyti su savo tautiniais ska
numynais. Mes, Bostono ir 
apylinkės moterys, turėjome 
atstovauti lietuvius, suaukoti 
ir prirengti valgius mūsų lie
tuviškam stalui.

Kadangi N. A. Moterų, Są
ryšio piknikas irgi turėjo įvyk
ti ta pačia diena, rugpjūčio 8, 
tai mums neliko progos jame 
dalyvauti. Tad Moterų Sąryšio 
reikalams paaukavom $5.

M. S. K. Nare. 

vo viena patyrusi slaugė, 
viena slaugybos studentė ir 
viena slaugėms padėjėja 
liuosnorė.

Vaikų valgydinimo laiku, 
slaugėms padėjėjos atydą 
atkreipė minėtos nelaimin
gos mergytės gailus verki
mas ir ji nuėjo pažiūrėti; 
ar kuomi negalėtų pagelbė
ti. Prie jos lovelės stovėjo 
nusiminusi jauna slaugybos 
studentė, bandanti kaip 
nors penėti mažąją ligonę.

—Aš mažai težinau apie 
vaikus ir atrodo, kad nega
liu surasti būdo sukelti šię- 
je mažytėje noro valgyti,— 
skundėsi studentė.

Slaugėm padėjėjai pagai
lo abiejų — ligonės ir jos 
slaugytojos. Pati būdama 
keturių vaikų motina, ji 
tuojau paėmė mažosios li
gonės valgydinimą. Ji pra
dėjo pasakoti priprastas sa
vo vaikams sakyti pasakai
tes. ir bematant mergytė nu
stojo verkus. Greitai pra
nyko iš jos bliūdelio ir val
gis. Iškeldama slaugėm pa
dėjėjos sumanumą, vado
vaujanti to skyriaus prižiū
rėtoja pastebėjo, jog tai bu
vo ir pirmutinis valgis, ku
rį mažoji ligonė suvalgė po 
atvežimo į ligoninę.

J Desėtkai buvusių ligoni
nėse pastaraisiais laikais 
žmonių savo dėkingumu 
slaugių padėjėjoms už jų 
gerumą, sumanumą ir pasi
šventimą geriausia liudija 
apie tų "melsvose suknelė
se” moterų tarnybos kilnu
mą ir svarbumą mūsų-kraš
tui karo sąlygose.

N. S.

Forma, gaunama nuo 2 
iki 10 dydžio. Siuvama iš 
vienodos medžiagos arba, 
prisitaikant taupumui, sta- 
nikutis gali būti iš vienos, 
o sijonukas iš kitos medžia
gos, taipgi audekliniai 
kvietkučiai galima dėti ar
ba nedėti.

Formos užsakymą su 16 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa) prasižiojęs, nustebusiu veidu; paskui už-

Salem, Oregon

— Nuodėmės — iš geidulių, iš šėtono! 
Nuodėmės — jos paviršiuj, kaip raupai, 
ne daugiau! Labiausiai nusideda tas, kas 
apie nuodėmes daug galvoja; neminėk 
nuodėmių — nenusidėsi! Mintis apie 
nuodėmes — Šėtonas, kūno šeimininkas, 
įkvepia...

Mūrininkas abejoja:
— Tarytum, kad ne visai taip....
— Taip! Dievas — be nuodėmių, o 

žmogus — Jo paveikslas ir panašumas. 
Nusideda paveikslas, kūnas; o panašu
mas nusidėti negali, jis — panašumas, 
dvasia....

Jausdamasis nugalėtoju, jis šypsosi, o 
Petras murma:

— Tarytum, kad ne visai taip....
— Tu manai, — klausia Juozapas mū

rininką, — nenusidėsi — nebus ko at
gailauti, neatgailausi — nebūsi išgany
tas?

— Taip, tarytum, tikriau! Velnią už
mirši — Dievo nebemylėsi, pasakodavo 
seneliai....

šišlinas negerdavo; jis pasigerdavo 
muo dviejų stikliukų, ir tada jo veidas pa
sidarydavo rausvas, akys — vaikiškos, 
balsas — dainuojantis.

— Broliukai mano, kaip gražu ir gera! 
Gyvename, dirbame po truputį, sotūs, 
Dievui dėkui, — ak, kaip gera!

Ir pravirkdavo, ašaros riedėdavo per 
barzdą ir, lyg stikliniai karoliai, blizgė
davo šilkiniuose plaukuose.

Jo per dažni gyvenimo gyrimai ir šios 
stiklinės ašaros man nepatikdavo, —ma
no bobutė girdavo gyvenimą kur kas įti
kinamiau, paprasčiau, ne taip įkyriai.

Visos šios kalbos, sukeldamos neaiškų 
nerimą, vertė mane galvoti. Aš jau daug 
buvau perskaitęs pasakojimų apie pras
tus žmones ir mačiau, kaip knyginis pra
sčiokas nepanašus į gyvą. Knygose visi 
prasčiokai nelaimingi; ir geriesiems ir 
blogiesiems — visiems trūksta žodžių ir 
minčių. Knygų prasčiokas mažiau kal
ba apie Dievą, sektas, cerkvę, —' dau
giau apie valdžią, žemę, apie teisybę ‘ 
ir gyvenimo sunkumus.’: "Apie moteris 
kalba jis taipgi mažiau, ne taip šiurkš
čiai, nuolankiau. Gyvam prasčiokui mo
teris — žaislas, bet žaislas pavojingas, 
su moterim visuomet reikia būti atsar
giam, nes ji gali įveikti ir supainioti vi
są gyvenimą. Knygų prasčiokas arba 
blogas, arba geras, bet jis visuomet visas 
čia, knygoje, o gyvieji prasčiokai nei 
geri, nei blogi, jie nuostabiai įdomūs. 
Kad ir kažin kaip gyvasis prasčiokas iš
siplepėtų, visuomet junti, kad jis visko 
dar nepasakė, dar kažką pasiliko sau, 
o tai, turbūt, ir yra svarbiausia.

Iš visų knygos prasčiokų man labiau
siai patiko “Dailydžių kuopos” Petras; 
parūpo perskaityti šią apysaką mano bi
čiuliams ir aš nusinešiau knygą į Mugę. 
Man dažnai tekdavo nakvoti kurioj nors 
kuopoj; kartais todėl, kad, per dieną nu
vargęs, nebegalėdavau bepareiti namo.
Kai aš pasisakiau, turįs knygą apie dai

ly dės, — visi tuo susidomėjo, ypač Juo
zapas. Jis paėmė iš mano rankų knygą, 
pasklaide jos lapus, nepasikliaujamai 
linguodamas apšatališką galvą.

— O ir iš tikrųjų, tarytum, apie mus 
parašyta! Tai šeima! Kas rašė — po
nas? Na, aš taip ir pamaniau. Ponai ir 
valdininkai apie viską nusimano! Kur 
jau Viešpats nebeatsigodo, ten valdinin
kas pabaigia galvoti; tam jie ir yra Die
vo leisti....

— Neatsargiai tu, Juozapai, apie Die
vą kalbi, — pastebėjo Petras.

— Niekis! Viešpačiui mano žodis — 
mažesnis, kaip mano plikei sniego kruo
pelė arba lietaus lašelis. Tu .— neabe-x 
jok, mes .su tavim Dievo nepasieksime;...

Jis staiga neramiai sukruto, svaidyda
mas, lyg titnagas kibirkštis, aštrius žo
džius, karpydamas jais, lyg .žirklėmis, 
viską, kas jam prieštaravo. Keletą* kar
tų per dieną jis manę klausė:

— Skaitome, Maksimo vičiau? Na,
puiku, puiku! Gerai sugalvota.

Aš vakarieniavau jo kuopoje; po va
karienės atėjo Petras su savo darbinin
ku Ardaljonu ir šišlinas su jaunu vai
kinu Tomu. Daržinėje, kur kuopa miego
davo, užsidegėm lempą, ir aš pradėjau 
skaitysi; kiauše tylom, nejudėdami, bet 
neužilgo Ardai jonas piktai pasakė:

— Na, man pakaks!
Ir išėjo. Pirmas užmigo Grigalius,

migo dailydės, bet Petras, Juozapas ir 
Tomas, prisislinkę prie manęs, klausė 
atsidėję.

Kai aš pabaigiau skaityti, Juozapas 
tuojau užpūtė lempą, — iš žvaigždžių 
galima buvo pažinti, kad buvo jau vi
durnaktis.

Petras paklausė patamsy:
— Kuriem galam taip parašyta? Prieš 

ką?
— Dabar — miegot! — pasakė Juoza

pas, aūdamasis kojas.
Tomas tylom pasitraukė į šalį.
Petras, nenusileisdamas, atkartojo:
— Aš sakau, — prieš ką čia parašy

ta?
— žino jie! — ištarė Juozapas, gulda

mas ant lentų.
— Jeigu prieš pamotes, tai čia visiš

kai nereikalingas darbas: nuo to pamo
tės nepasidarys geresnės, — kalbėjo už
sispyręs mūrininkas. — O prieš Petrą, 
—taipgi nėra reikalo: jo nuodėmė, — jo 
atgaila! Už žmogžudystę —- Sibiras, 
daugiau nieko! Knygutė — tarytum, ne
bereikalinga tokioj nuodėmėj... neberei
kalinga, tarytum, a?

Juozapas tylėjo. Tada mūrininkas pri
dūrė:

— Neturi ko nusitverti, tai ir knisas 
kitų dalykuose! Kaip ir bobos liežuvnin- 
kės. Labanakt, reikia migti...

Jis minutėlei sustojo atidarytų durų 
mėlyname kvadrate ir paklausė:

— Juozapai, kaip tu manai?
— A? —^atsiliepė mieguistas dailydė.
— Na, gerai, miegok sau....
Šišlinas parvirto ant šono ten, kur 

sėdėjo. Tomas atsigulė ant sutrintų šiau
dų šalia manęs. Užmiestis miegojo, iš 
tolo atlėkdavo garvežių žviegimas, gele
žinių ratų gaudimas^ taukšų skambėji
mas. Daržinėje knarkė įvairiais balsais. 
Man buvo nejauku, —aš laukiau kalbų,— 
nieko nėra...

Bet staiga Juozapas prabilo tyliai ir 
ryškiai: i į

— Jūs, vaikai, netikėkite niekam, jūs 
— jauni, jūs dar pagyvensite, ugdykite 
savo protą! Savas protas—geriau, kaip 
du svetimi! Tomai, miegi?

— Ne, — atsiliepė Tomas.
— Užtataigi! Jūs abu raštingi, tai jūs 

skaitykite, bet netikėkite. Jie visko gali 
prispausdinti, šitas dalykas—jų ranko
se!

Jis pakilo, pasirėmė ranka ir, atsi
gręžęs mūsų pusėn, tęsė:

— Knygą — ją kaip reikia suprasti? 
Tai yra žmonių skundimas! Girdi, žiūrė
kite, koks yra žmogus, dailydė, arba kas 
kitas, o štai — ponas, tai tas — kitoks 
žmogus! Knygos — ne be reikalo ra
šomos, o kam nors apginti...

Tomas smarkiai pasakė:
— Petras gerai padare, užmušęs ran

govą!
— Ne, žmogaus užmušti niekuomet 

negalima. Aš žinau, tu Grigaliaus ne
kenti, bet tu išmesk iš galvos tokias 
mintis. Mes visi — žmonės neturtingi, 
šiandien — aš rangovas, rytoj — vėl 
darbininkas...

— Aš ne apie tave, dėde Juozapai....
— Vis tiek...
— Tu — teisingas.
— Palauk, aš tau papasakosiu, kam 

veikalas parašytas, — ėmė kalbėti Juo
zapas, — čia labai gudrus veikalas! Štai 
tau ponas be prasčioko, štai — prasčio
kas be pono! Dąbar žiūrėk: ir ponui 
bloga, bet ir prasčiokui nekaip. Ponas 
pailso, apkvaišo, o prasčiokas paliko pa- 
girckas, girtuoklis, ligotas—mat kas iš
eina! O baudžiavoj pas ponus buvę, gir
di, geriau : ponas už prasčioko slėpęsis, 
prasčiokas — Už pono, ir sukęsis abu so
tūs, ramūs... Aš nesiginčiju, tiesa, prie 
ponų ramiau 'buvo gyventi — ponams 
nėra iš to naudos, jei prasčiokas nu
skurdęs; jiems geriau, kai jis turtingas, 
bet neprotingas, to jiems kaip tik ir rei
kia. Aš tai žinau, aš juk pats ponų bau
džiavoj beveik keturiasdešimt metų išgy
venau, mano odoj daug prirašyta.

Aš prisiminiau, kad kaip tik taip kal
bėdavo apie ponus vežėjas Petras, kuris 
pasipiove, ir man pasidarė labai nemalo
nu, kad Juozapo mintys sutampa su to 
piktojo senio mintimis.

, (Bufe daugiau)

Jungtinių Tautų Sąskridis. Lie
tuviai ir Raudonoji VčliaVa
Liepos 25 dieną, prie valsti

jos namo parke, Salem mieste, 
įvyko Jungtinių Tautų festiva
lis arba sąskridis. Jį surengė 
Amerikos čechoslovakų, Susi
vienijimas, Bundles for Britain, 
Graikų Karo Pašalpos Komi
tetas, Norvegian War Relief, 
Russian War Relief, Salem 
Jews Congregation, Sons of 
Norway ir 'United China Re
lief. | 1 j

Kalbėjo gubernatorius Earl 
Snell. Pirmininkavo J. Mc- 
Sherry. Programa prasidėjo 5 
vai. vakare. Programą atidarė 
Amerikos himnu 104th Caval
ry benas.

Žmonių dalyvavo apie 10,- 
000. Buvo apie 30 įvairių vė
liavų, tai vėliavos tų taūtų, 
kurios kovoja prieš hitlerizmą. 
Kada kurios tautos atstovas 
kalbėjo arba dalyvavo pro
gramoj, tai jos ir vėliava bu
vo pastatyta priešakyje.

Pirmiausiai į priešakį buvo 
atnešta čechoslovakijos vėlia
va ir tos tautos žmonės gra
žiai pašoko. Paskui sekė, chi- 
nų. Kada buvo iššauktas lie
tuvių atstovas Charles Marcin
kus, tai jis žvalgėsi tarpe vė
liavų ir klausė, kuri yra lietu
vių. Pirmininkas jam parode 
į gražią Sovietų Sąjungos vė
liavą, pareikšdamas, kad ji 
yra visų Tarybų Sąjungos tau
tų vėliava, tame skaičiuje ir 
lietuvių.

Sovietų Sąjungos graži, šil
kinė, su kūju ir pjautuvu, vė
liava buvo pastatyta į prieša
kį. Publika labai karštai ją 
sveikino. Ir kur gi nesveikins, 
nes tai po šia vėliava buvo 
sulaikytos Hitlerio govėdos ir 
visas pasaulis išgelbėtas,, nuo 
fašistų tironijos, tai ta vėlia
vą, kuri vėl neužilgo plevė
suos Lietuvoje ir atneš Lietu
vos liaudžiai išlaisvinimą iš 
po hitlerininkų jungo.

Kada lietuvaitės ' smuikiniu^, 
kės nepribuvo, tai festivalio 
pirmininkas paprašė Čhas. 
Marcinkų pakalbėti nuo lietu
vių. Jis varde lietuvių pasvei
kino susirinkusius ir trumpoj 
sutraukoj pareiškė:

Mes lietuviai veikiame, kiek 
galime, kad tik greičiau būtų 
karas laimėtas, mes perkafne 
karo pergalės bonus, mes duo
dame Raudonajam Kryžiui

kraujo, mes savo draugijose 
aptariame karo klausimus, 
perkame bonų iš jų iždų ir ra
giname narius tą daryti. Mes 
jau daug paaukavome Russian 
War Relief komitetui ir dar 
daug pasidarbuosime. Mes su
silaikome nuo streikų dabarti
niu laiku, nes reikalingi gink
lai karo pergalei, mes pade
dame farmeriams nuimti javus 
nuo laukų, žodžiu, darome 
viską, kas tik galima, kad pa
dėjus Roosevelto vyriausybei 
laimėti karą.

Dabar pavėlinkite paklausti 
jus Čia susirinkusius: ar visi 
tą pat atliekate ? Atminkite, 
kiek jūsų sūnų ir giminių jau 
išėjo į armiją! Jūs visi nori
te, kad karą laimėtume, kad 
jie vėl pas jus pareitų, sveiki. 
Jeigu visi dirbsime, tai mūsų 
bus pergalė, tai jie grįš pas 
mus. Bet jeigu neduosime už
tektinai kraujo Raudonajam 
Kryžiui, jeigu ncremsime kitais 
būdais mūsų vyriausybę ir ki
tas Jungtines Tautas, tai jie 
galės ir ' n esu grįsti.

Atminkite ir tai, kad Sovie
tų Sąjunga neša sunkią karo 
naštą. Pas daugelį iš jūsų yra 
atliekamų drapanų, o jos labai 
reikalingos Sovietų Sąjungos 
žmonėms, kurie tiek daug nu
kentėjo kare už mūsų visų rei
kalus. Atiduokite atliekamas 
drapanas į Russian War Re
lief. Padėkime tiems didvy
riams !

Gamta davė daug mūsų, far
meriams turto, bet ne viską 
jie gali nuvalyti*—stoka dar
bo rankų. Padekime jiems. 
Neturi likti nei vienas javų 
bušelis nenuvalytas. Maistas 
mūsų kraštui ir mūsų talkinin
kėms yra labai reikalingas. 
Taigi, jauni ir seni, biedni ir 
turtingi visi išvien, kad karas 
būtų laimėtas, šią lietuvio de
legato kalbą karštai sveikino 
susirinkusi minia.

Po lietuvių, žydų tautos 
.žmonės gražiai padainavo. 
Nuo rusų dvi jaunos mergai-

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

eiles, aukoja savo gyvybę, kad 
iškovoti geresnę ateitį.

Progresyviai turi šaukti tokį 
suvažiavimą, kuriame galėtų 
dalyvauti visų sriovių lietuviai 
ir tik tokis suvažiavimas gali 
kalbėti visų lietuvių vardu.

Nutarta paaukoti $5 dien
raščio Laisvės pikniko moterų, 
stalui.
Pasveikinome Seniausią Savo 
Draugę Jos Gimtadienio Proga

A. Kangisirienė, gyvenanti 
Bfocktono priemiestyje Ran
dolph, nors amžiumi jau pa
siekė 67 metus ir turi nemažą 
ūkę ir gyvulių, bet aktyviai 
dalyvauja susirinkimuose ir 
parengiinuose ir gausiai auko
ja įvairiems naudingiems rei
kalams. Jos darbai ir pasiry
žimas yra pavyzdis visoms, 
kad galima daug ką nuveikti, 
jeigu tik norėtume. Tad kliu- 
bietės ir keletas LLD narių 
rugpjūčio 5 susitarė, nuvažia
vo ją pasveikinti. Pamačiusi 
tiek daug savo draugų labai 
nustebo, iš susijaudinimo net 
apsiverkė. Kliubietės nusivežė 
pagaminusios užkandžio.

Po pasivaišinimo, svečiai su
manė paaukoti pundelių va
jui. Aukavo sekančiai:

Po $1: A. Kangisirienė, E. 
Beniulienė, U. Zaleckaitė, V. 
Saulėnienė, O. Klimas, M.

Potsienė, F. Navacky, O. Juo
deikienė, E. Markevičienė, B. 
Navickienė, D. Bartkaitė, K. 
Beniulis, K. Vasiliauskas, J. 
Kangiser, L. Kangiser, J. Na
deau, S. Nadeau, J. Kukaitis. 
Po 75c: K. Zlotkienė, B. Gut- 
kauskienė. P. Mickevičienė 50 
centų. Viso $20.

Moterų Apšvietos KHubo 
metinis piknikas įvyks šį sek
madienį, rugpjūčio 15-tą. Vi
sos ir visi kviečiami dalyvauti.

LLD Reikalai
Rugpjūčio 2 laikytam Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkime svarstyta 
suvažiavimo klausimas ir išdis- 
kusavus užgirta vienbalsiai, 
kad būtų šaukiamas. Paimta 
dienraščio Vilnies pikniko ti- 
kietai platinimui. Paskirta $10 
Daily Workeriui, $5 dienraš
čio Laisvės pikniko stalui .

Prisirašė nauja narė B. 
Gutkauskienė.

Pikniko komisija išdavė ra
portą — pelno liko 85 dole
riai. Biruta.

į DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
g Telefonas: HUtaboldt 2-7964 

I 530 Summer Avenue
H Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

VISUOMENES ATYDAI
Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.•
Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

.427 Lorimer Street Brooklyn (6), N. Y.
T.T’"XWlrjt'I|i'‘rli Tf ..................................--.............-......... .............

VITAMIN-B-COMPLEX
Hi-Plex tai yra Valiausia išdirbystė su moksliškais 
pagėrinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių i dieną, 
sudėtis yra sekama:

/ Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletčlčje 
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėleje 
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėleje.

Niacin 3353 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chenhikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių 
Už 250 tabletėlių
Už 500 tabletėlių .................. ........................... .......... ................,..............
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu i visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

1 VITAL HEALTH FOODS
4ėS LORIMER STREET L BROOKLYN, N. Y.

tės gražiai pašoko kazoką. 
Publika jas karštai sveikino.

Tenka pasakyti, kad Saleme 
pirmas lok is masinis ir įvai
rus parengimas. Šis festivalis 
labai sėkmingai pavyko. Jis 
baigėsi gerame ūpe.

C. M., Korespondentas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undęrtaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

k—------- .... ........  .

Jei pirksi bonus —— mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

I J. GARŠVA I 

g Graborlus-Undertaker g
g Laidotuvių Direktorius g 
g Išbalsamuoja ir laidoja ant g 
8 visokių kapinių 8
g Veltui šermeninė . s 
8 (KOPLYČIA) g
8 Parsamdo automobilius ir ka- 8 
g rietas veselijom, krikštynom g 
8 ir kitkam. o
g 231 Bedford Avenue g 
8 BROOKLYN g
g Telephone: EVergreen 8-9770 g

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alna 

' Didelis pasirinkimas Visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ‘ 

Juozas Zeidat 
SavininkasSavininkai

411 Grand St. Brooklyn

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft * •# # s. •#. « * * * * * ★ * * * »
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Gi vials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
• • ' (RAMANAUSKAS)

$2.19
$4.95
$8.80

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110 •



Liza Čaikina
N. Michailovas.

(Tąsa);
— Tik jūs imkite,—niur

nėjo jis apsimestu rūstumu, 
— jums ruošiau.Vokiečiams 
nudvėsusio viščiuko ir to 
neduosime.

Netrukus netgi ramioji 
Liza pergyveno daug sun- 

x kaus nerimo. Tai buvo pas
kutinėmis spalių mėnesio 
dienomis. Komjaunuoliai 

Fokinas, Zujeva ir Blazdin- 
skaja naktį išėjo žvalgyti. 
Išėjo — ir žuvo. Tris die
nas nebuvo jokių žinių iš 
jų. Partizanai vaikščiojo 
niūrus. Ir kada jau buvo 
nuspręsta pasiųsti antrą 
grupę, Zujeva ir Blazdins- 
kaja grįžo. Pasirodo, juos 
buvo sučiupę vokiečiai; 
mergaitės pabėgo, o Foki
nui nepavyko pabėgti. Kas 
jam atsitiko — nežino.

Fokina buvo nepaprastai 
tiesus, drąsus komjaunuo
lis. Jo netekimą būrys sun
kiai pergyveno.

Po mėnesio gyvenimo 
miške nutarta sušaukti su
sirinkimą. Vadas trumpai 
pranešė apie kovos darbą. 
Nebuvo ginklų, teko gink
luotis laimikiais. Dabar yra 
automatų, kulkosvaidžių, 
minosvaidžių ir netgi dvi 
patrankos. Ką veikė —apie 
tai žino patys partizanai. 
Mušė priešą, atkirsdavo 
jam kelius, užpuldinėjo vo
kiečių kolonas, sunaikino 
apie šimtą sunkvežimių su 
karo kroviniais, tame skai
čiuje vieną štabo mašiną,

atmušė gurguolę su maisto 
produktais.

Po susirinkimo jaunimas 
susispietė aplink Lizą. Silp
na šviesa nušvietė vėjo ap- 
šerpėtus veidus. Tai buvo 
jau kiti žmonės — surimtė- 
ję, atpratę nuo namų aplin
kos^ Liza sau pastebėjo į- 
domų bruožą: kada ji pri
eidavo prie komjaunuolių, 
visi atsistodavo, o vyresny
sis raportuodavo, nors Liza 
būryje buvo eilinis kovū- 
nas, ir niekas nekalbėjo 
apie tai, jog sekretoriui rei
kia raportuoti. “Buitis ap
sprendžia sąmonę,”— Liza 
prisiminė sakinį iš knygos.

— Padainuosime, — kaž
kieno balsas prabilo tamso
je.

Pusbalsiu užtraukė “Jer- 
maką”. Dainavo lėtai, lyg 
stengdamiesi ilgiau pratęsti 
mėgstamą senąją dainą.

O kitą dieną vėl vyko 
partizaninis gyvenimas. 

Žmonės ėjo žvalgytis. Vyko 
į operacijas. Kruopščiai ū- 
kiškai ruošėsi žiemai. Vis
kas buvo atliekama rūpes
tingai, pagrindiniai, lyg 
žmonės visą gyvenimą ne
būtų žinoję nieko kito, tik 
partizanų reikalus.

Lapkričio mėnesio vidu
ryje Lizą pašaukė būrio 
viršininkas. Jis jai padavė 
mažą knygutę. Tai buvo 
draugo Stalino pranešimas 
apie Didžiosios Spalio So
cialistinės Revoliucijos 24- 
sias metines sukaktuves. ,

Liza prisiglaudė prie pu-

šies ir kelis kartus perskai
tė knygutę, žodžiai patys 
įsimindavo, suteikdami nau
jų , vilčių. Ji pažvelgė. Ap
linkui stovėjo partizanai, ir 
kiekvieno Lankose buvo ma
ža knygutė. Pradėjo kalbė
ti vienas, antras, ir savai
me kilo mitingas. Šaltame 
rudens ore suskambėjo 
kaip priesaika: “Mirtis vo
kiškiesiems okupantams!”

Apie vado pranešimą 
partizanai nusprendė papa
sakoti žmonėms, likusiems 
kaimuose.

— Eik, pranešėja, —tarė 
Lizai Filimonovas. — Be^ 
reikalo nerizikuok. Jei bus 
pavojaus — pasitrauk.

Tą pačią dieną, palikusi 
būryje ginklus, mergaitė 
išvyko į rajoną.

Kolchozuose lyg visa bū
tų išmirę. Kur bežengtumei 
— tylios moterys, išbadėję 
vaikai. Vis tie patys karo 
pėdsakai: didžiulės sviedi
nių išraustos duobės, su
triuškinti į skiedras kaimai, 
sudeginti namai. Ir visur 
rūstus tarybinių žmonių 
mirtinos kovos alsavimas 
prieš vokiškuosius grobi
kus.

Diena po dienos žengė 
Liza šlapiais kaimų keliais. 
Kiekviename kaime, kur ji 
pasirodydavo, greitai susi
rinkdavo žmonės. Nei pir
mininko, nei sekretoriaus 
nerinko. Liza pasakojo apie 
draugo Stalino pranešimą.

— Vokiečiai, — kalbėjo 
Liza, — tai lyg ankstyvas 
sniegas, greitai sutirps.

Mergaitė smulkiai pasa-- 
kojo apie tai, ką matė rajo
ne, kaimyniniuose kaimuo
se, apie vokiškų plėšikų

smurtą, apie jų žvėriškumą.
— Tikėkite, — skambėjo 

aistringas, įtikinamas jos 
balsas, — ne šiandien —ry
toj ateis pas mus Raudo
noji Armija, išvys ir išmuš 
visus vokiečių kareivius, iš
vaduos mūsų kolchozus iš 
fašistų priespaudos. Muš
kite, deginkite vokiečius, 
neduokite jiems jokių mais
to produktų, padėkite mūsų 
partizanams! Stokite po 

Lenino - Stalino vėliava. 
Visi kovokite su priešu, ne
sigailėdami gyvybės. Nešei
mininkaus f ricai tarybų že
mėje !

Su džiaugsmo ašaromis 
išlydėjo kolchozininkai drą
siąją mergaitę. Jie tikėjo 
jos žodžiais, joje jie matė 
partijos, tarybų valdžios 
pasiuntinį.

Per kelias dienas Liza 
priėjo iki Velikije Lūki a- 
pylinkės.

Čia, kaip ir visur, susira
do draugų.

Kaime buvo iškabintas 
įsakymas. Kiekvienas, buvo 
parašyta įsakyme, nurodęs 
partizanų būrio vado būsti
nę, gaus penkis tūkstančius 
markių, namus su sodyba 
ir karvę.
' — Vokiečiai čia , nesiro
do, — pasakojo berniukai. 
— Kartais pasirodys su 
tankais, pribiauros — ir at-

— Kodėl?
— Partizanai taip juos 

pliekia, kad jie ir mamą už
miršta.

Per patikimus žmones 
Liza nusprendė susirišti su 
nauju partizanų būriu. Ir 
čia jos lauke netikėtas 
džiaugsmas: atsirado Foki-

Bostono Apylinkei!
Visai arti mūsų apylinkes didžioji iškilme

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS

Įvyks Sekmadienį, Rugp. 15 August
Granville Park, Roslindale, Mass

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba iš vėliausių, pasaulinių įvykių. 
Pikniko pradžia 1. P. M. — Programa prasidės 3 P. M.

ĮŽANGA 25c ĮSKAITANT TAKSUS

Graži Dainų ir Instrumentų Muzikalė Programa
Montello' Liuosybės Choras

vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar

Norwoodo Vyrų Grupė
vadovybėje William Petrikos

GEORGE STEVENS ORCHESTRA 
So. Bostono Bevardis Kvartetas

Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
1- ma dovana $25 War Bond 3-čia dovaną $10 War Stamps
2- ra dovana $25 War Bond 4-ta dovana $5 War Stamps

Laimėtojas gaus tik vieną dovaną

ROJUS MIZARA, LAISVES RED. SAKYS PRAKALBI
TAIPGI BUS VALDŽIOS KALBĖTOJAS DĖL PIRKIMO KARINIŲ BONŲ

KELRODIS J PIKNIKĄ: Iš Bostono važiuokite subway iki Forest Hills; Nuo forest Hills važiuokite Ded
ham Line gatvekariu iki Beech Street. Eikite Beech Street iki Granville Park,- (Ima 3 minutes vąikščioti nuo 
gatvekario). • . .

nas. Komjaunuolis daug 
nukentė nuo vokiečių: jį 
kankino, mušė. Kelyje į vo
kiečių štabą Fokinui pasi
sekė pabėgti, ir jis organi
zavo naują būrį, Jo tai ir 
bijojo vokiečiai.

(Bus daugiau)

Kas Gi Dabar Ten To
kio Darytųsi?

A---------------  -------------------

Londonas. — Jau kelinta 
diena, kaip Ispanijos radijo 
komentatoriai ir fašistinės 
spaudos bendradarbiai pu
siau lūpų kvarksi, kad Vo
kietijoje reiškiasi kas tai 
tokio nepaprasto. Bet jie 
nedrįsta, ar neleidžiama 
jiems pasakyti, kas gi ten 
tokio galėtų reikštis.

Kai kurie spėja, kad Vo
kietija šiandien apimta di
delio žmonių bruzdėjimo 
prieš Hitlerį. Sakoma, jog 
Vokietijos karo prąmonėse 
įvyksta didelių darbininkų 
streikų. Be to, spėjama ir 
tas, kad Vokietijos kariuo
menės viršūnėse tebeina 
bruzdėjimas prieš ’Hitlerį. 
Tūli aukšti karininkai ma
no Hitlerį pasiųsti Mussoli- 
nio pėdomis, nes tuomi jie 
tikisi sulaikyti žmonių ki
limą, jų bruzdėjimą.

Vienas yra žinoma, Vo
kietijos žmonės šiuo metu 
yra apimami baimės dėl 
ateities. Jų miestai taškomi, 
jų kariuomenė mušama. 
Rytų fronte vokiečiai turi 
žūti tūkstančiais ir žūstant
— pralaimėti miestus, ku
rių iškariavimui reikėjo 
padėti tūkstančiai gyvybių
— miestus, kaip Oriolas, 
Bielgorodas. Vokiečiai šian
dien yra ne toki, koki bu
vo prieš dviejis metus arba 
pereitą vasarą.

Zurich, Šveicarija. — Ita
lijos didmiestyj Milane gai
srai dar vis pleška; ugnia
gesiai negalį jų nuslopinti. 
Civiliniai gyventojai įš 
miesto evakuojami. (Tie 
gaisrai padaryti britų bom- 
berių pereitą sekmadienį.)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 13 d., 7:30 v. v. Liet, sa
lėje, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti taipgi atsives
kite ir naujų narių.
reikalų aptarti. —■ H. Žukienė, sekr.

(188-190)

Yra svarbių

WATERBURY, CONN.
ALDLD kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 11 d., 7:30 v. v., 103 
Green St. Draugai, malonėkite skait
lingai susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų, kur bus reikalas apkalbėti, 
taipgi atsiveskite 
prirašyti.

ir naujų

(186-188)

narių
Org.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

• Hmmiliui itin* t• 111,111 • i .........1111, • 11i11 •*,», n * i„i* i**. H*m*«», HHiimiiiiiimiininiitni i »>»»»»» iimkihi m nmuiniiiH*oi<wMiH<i»iii hihhuk mumi ***'*****  *******************
£)iiiiiiliiiiiii'iiil,iiiiiili,(iil(iHiiiii,i*„,,e**i****** ***********'*******•"******** "*,>9*****"***"*|******M**t ****************** **"**'*****'*************M'******"****************************

REIKALINGI VYRAI
H DIDELĖ, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 

| MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 
TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ

! x

Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybes
PROGA PAKILIMUI

KAFETERIJA DIRBTUVfcJE 
VELTUI DARBO PAROPINIMAS 

PATOGI TRANSPORTACIJA 
Pasitarimai — 9 A. M. iki 12 Dieną Ir 1 P. M. iki 8 P. M.

(Išskiriant šeštadienius)

LOFT
I CANDY CORPORATION

40TII AVENUE IR 9TH STREET, LONG ISLAND CITY 
IRT, BMT, 6TH AVĖ. IR 8TH AVE. SUBWAYS IKI QUEENS PLAZA 

VERNON BLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVES DURŲ
(190)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AERO 200 MOKINIŲ

MERG1N0S-M0TERYS
18-35

Dabar Priimamos Aplikacijos 
PER

Midtown Manhattan Manufacturer
DEL

Radio Dalių Suvirinimo 
Machine Shop Mokinių 
Kondenseriy Tiesytojos 
Gera Alga Mokinantis

Automatiškas Pakėlimas 
per 30 Dienų

Asmenys, dabar dirbanti karinius darbus, 
nebus priimami be darbdavio raštu pareiš- 
/ kimo apie jų atliekamumą

Hanunarlund Mfg. Co.
408 9th Ave., (Kamp. 83rd St.), N. Y.

' . (189)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

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 Citv
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA DARBININKU 
VYRU IR MOTERŲ 

Dirbti Downtown banko bildinge.
Nuolatinis darbas ir gera alga.

VYRAI - APVALYT0JA1
Geroje sveikatoje. Amžiaus 40-55 m. 
Dieniniams ir naktiniams šiftams.

MOTERYS SVARINIMUI
Patyrusios ir be patyrimo. 

Amžiaus 30-50 metų.
Trijų naktų šiftas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70c 
į valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuolatinis 

darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack- 
son Avė. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Avė. linija.
(1M)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu
vėje. Patyrimas pageidaujama, bet 

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
GRainercy 5-5008

(188)

MAŠINISTAI 
MAŠINŠAPfiJ 

PAGELBININKAI 
TURRET LATHE 

OPERATORS
BAIGĘ AMATŲ MOKYKLĄ. 

APVALYTOJAS
Paliuosuotas nuo drafto ar virš 38 m. 
Puikiausia mokestis ir darbo sąlygos 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Dirbantieji kariniuose darbuose, sulyg savo 

pilniausio išsilavinimo nesikreipkite 
Kreipkitės, skambinkite ar rašykite:

D. CASO, PLANT SUP^T.

KIELEY & MUELLER, INC.
2013—43rd St.. NORTH BERGEN, N. J. 

PENNSYLVANIA 6-1898 — UNION 3-2828
(189)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA 

KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON ,
140 EAST 63RD ST., N. Y.

(188)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike 

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

BOWEY’S, INC.
771 Bedford Ave., Brooklyn.

(190)

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

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

(Greenpoint Ave.)
(189)

MONTELLO, MASS.
1-mo Apskričio piknikas 

rugpjūčio 22 d., LTN Parke.
įvyks 
Kvie

čiame visus dalyvauti, vietinius ir 
iš apylinkės, praleisime laiką sma
giai ir gražiai. Dalis pelno bus ski
riamą dienraščiui Laisvei. Prašome 
kuopų raštininkų platinti bilietus, 
pinigus prišiųskite W. YurkeMčiui, 
736 N. Montello St., Brockton, 
Mass., bus perduota kasięriui K. 
Češniui, Stoughton, Mass., arba ku
ris pribūsite piknike, sugrąžinsite 
ant vietos. Kelrodį visi žino, nes 
parkas yra visiems žinomas.

W. Yurkevičius, 
(186-188)

Kreipkitės į Personnel Departmentą.

Chase National Bank
52 Cedar Street, New York.

(188)

REIKIA VYRŲ,MOTERŲ
OPERATORIŲ IR RANKINIŲ SIUVĖJŲ 
PRIE DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS. 

APSIGYNIMO PRAMONĖJE. KREIPKITĖS 
dadouriAn export

CORP.
25 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y. 

(194)

rašt.

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 11 bus pasitikimo žy

mių delegątų iš Sovietų Sąjungos, 
Itzik Feffer, žymus poetas; prof. 
Solomon Michoels, artistas. Masinis 
mitingas įvyks Arenoje, 4530 Mar
ket St., atvirame ore .šalia didesės 
salės. Jei būtų lietaus, tai bus vi
dury salės. New Yorke susirinko 
47,000 žmonių. Įžanga 55c ir $1.10. 
Šiuos svečius pasveikins įvairių tau
tų atstovai. Lietuviai prašomi daly
vauti Šiame sūsirlnkime trečiadienį. 
(186-188) Kep.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugpjūčio 11 d., 8 v. v. 
LDP Kliubo salėje, 408 Court St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
'susirinkime, nes turėsime daug svar
bių dalykų apkalbėjimui, žvarbiau
sias dalykas, tai pasimokėti duokles. 
(186-188) V. K. Sheralis, sekr.

War Needs Money—YOURS!

| jf. 'I ""-.Įjį,? -

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns. -

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United Statai 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

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.

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

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

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

NETELEFONUOKITE.
(X)

POPIERINES SULANKSTOMOS DĖŽĖS
Reikia Brightwood Machine Operatorių 

Strippers, Patyrusių
Nuolatinis darbas; gera alga tinkamam žmo

gui. Tuojau šaukite SPring 7-Ž057 
SHUTTLEWORTH CARTON CO.

474 W. Broadway
(IM)

NAKTINIAI VALYTOJAI 
GERA ALGA.

Kreipkitės Į Timekeeper
HOTEL BARBI3ON. 140 E. 63RD ST-. N-Y-

1191)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
SIENŲ MAZGOTOJAI

Nuolatiniam darbui East Side rezidencijinia- 
me viešbutyje. Kreipkitės j Housekdteper'a 
Ofisų, 125 East 50th St.

(190)

TurkijojeIstanbul. — Turkijoje 
gauta žinių iš Vengrijos, 
kad ten studentai smarkiai 
bruzdą už taiką.



Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Trečiadienis, Rugpj. 11, 1948

Jūrininkai Gelbėjo Gauti 
Ir Saugoti ALP Balsus

Pusantro šimto jūrininkų, 
konvojų veteranų, apsiėmę 
saugoti Marcantonio-Connolly 
darbiečių tikieto kandidatų 
balsus pirminiuose balsavimuo- 
se-nominacijose rugpjūčio 10- 
tos popietį ir vakarą, New 
Yorko apskrityje.

Liuosnorių Darbo Partijai 
pagelbininkų centras įsteigtas 
Nacionalės Jūrininkų Unijos 
patalpose, 346 West 1st St., 
N. Y.

Virš šimtas jūrininkų unijos 
narių gale pereitos savaitės 
darbavosi už Darbo Partijos 
sleitą Chelsea distrikte.

Pasirodo, kad unijistai jū
rininkai, žiūrintieji mirčiai 
akysna kožnoje kelionėje su 
konvojumi, geriausia supran
ta ii’ šilčiausia įvertina svarbą 
pažangios Darbo Partijos ir 
savo trumpą liuoslaikį mieste 
pašvenčia agitacijai už pro
gresyvių darbiečių sleitus. Tai 
rodyklė visiems unijistams, ku
riuo keliu arčiau į pergalę.

D. M. Šolomskas Kalbės 
LLD Susirinkime Die

nos Klausimais
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 
12-tą, 7:30 vai. vakaro, 419 
Lorimer St., Laisvės svetainė
je. Susirinkimas bus labai svar
bus, visi nariai malonėkite da
lyvauti. šiame susirinkime tu
rėsime plačiai apkalbėti ir 
nominuoti LLD Centro Komi- ♦ 
tetą.

Kitas labai svarbus daly
kas — Sovietų Sąjungos ka
riuomenė maršuoja ant Smo
lensko ir Lietuvos, todėl mes 
turime apkalbėti, kaip grei
čiau ir geriau suteiksime hit
lerininkų nualintiems Lietu
vos žmonėms pagalbą. Jungti
nės Tautos jau laužo fašisti
nį nugarkaulį, karo laimėji
mas ir laisvė žmonijai veikiai 
eina artyn. Lietuviški fašistai 
gi plūsta Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvos darbininkus, kam jie 
kovoja prieš sužvėrėjusį fašiz
mą.

Dabar Amerikoje eina labai 
platus drapanų rinkimo vajus, 
kuriame ir buvęs New Yorko 
valstijos gubernatorius Her
bert H. Lehman ima dalyvu- 
mą, kad kuo daugiausia su
rinkus drapanų ir pasiųsti 
tiems žmonėms, kuriuos Rau
donoji Armija dabar laisvina 
nuo nacių. Kaip tai suderinti 
su lietuviškų ponų kalbomis ir 
darbais?

Čia minėtais ir kitais svar
biais dienos klausimais susi
rinkime kalbės D. M. šoloms
kas, LLD Centro sekretorius. 
Visi nariai ateikite patys, taip
gi malonėkite atsivesti ir nau
jų narių įrašyti į LLD 1 kuo
pą.

1 Kuopos Org.

Užsimušė Mergina
Martha Fortman, 22 m., 

mergina, gyvenusi 445 Ever
green Ave., užsimušė nukri
tus ar nušokus• nuo stogo 5 
aukštų bildingo, 154 Highland 
Place už mažiau valandos 
laiko po išėjimo iš namų. Ko 
ir kaip ji ten atsidūrė, neiš
aiškinta. Manoma, kad ji ta
me bildinge neturėjo draugų, 
pas kuriuos būtų ėjusi.

*
Newyorkietis A s s o c i ated 

Press korespondentas William 
F. Boni gavo 9 žaizdas Naujo
joj Gvinėjoj ir už jas Purple 
Heart medalį. Jis esąs pirmas 
taip pagerbtas karo korespon
dentas. •

Įkaitino Būrį Navy Yard Žmo
nių Apsukime Savo Krašto
Trys dešimt keturi asmenys, 

New Yorko Navy Yardo fa
brikų darbininkai, įkaitinti 
sukčiavime nuo savo krašto. 
Jie sulaikyti federalės grand 
džiūrės teismui po kaucijomis 
nuo $500 iki tūkstančio.

įkaitintieji buvę susitarę 
viens kitam užregistruot darbo 
kortas, jeigu kuris išeina anks
čiau ar iš viso kurią dieną ne
ateina. Pavyzdin, paliepia tai

Nominacijų Išvakarėse 
Girdėtos Prakalbos

Rugpjūčio 9-tos vakarą, iš 
stoties WMCA, 570 klcs., bu
vo girdėta kongresmano Vito 
Marcantonio, progresyvių dar
biečių vado prakalba už Ame
rikos Darbo Partijos auklėji
mą ir vieningumą, sugrąžini
mą jos unijų kontrolėn, kad 
ji galėtų geriausia pasitarnau
ti prezidento Roosevelto karo 
laimėjimo programai ir grei
tai pergalei.

Tą pat vakarą, vėliau, iš 
stoties WJZ, kalbėjo pono Gri
gaičio brolis dvasioje Kahn ir 
ant jo puškario užsėdęs advo
katas Alfange, kurį ne kas ki
tas, kaip patys unijistai iš
traukė iš nežinomųjų ir pusė
tinai išgarsino-iškėlė išstatymu 
jo Darbo Partijos kandidatu 
pereituose rinkimuose.

šlykščiai demagogiškai kal
bėjo abu. Unijų kontrolės Dar
bo Partijoj reikalaujančius 
darbiečius ir jų vadus Marc
antonio-Connolly išvadino ko
munistais ir dar kitokiais, kaip 
daro Goebbelsas. Nors ne tais 
žodžiais, bet aiškiai pravedė 
supratimą, kad čia ne bile Jo
no ar Antano, ne bile kriau- 
čiaus ar mūrininko, bet jų, ad
vokatų su senagvardiečiais so
cialistais dalykas sėdėti be at
stovybės partijos viršūnėse ir 
eiliniams komandavoti, vardan 
jų kalbėti, kaip turi būti ka
ras vedamas, kokia turės būti 
taika. Vikriai rangėsi, teisino
si dėl ryšių su fašistu Gerald 
K. Smith.

Man atrodo, kad jei ne šiuo
se, tai kituose rinkimuos ateis 
laikas, kada unijistai nusodins 
juos nuo to neužpelnyto sosto 
ir pasiųs į nežinomųjų užpeč- 
kį, iš kur ištraukė bandyda
mi pastatyti prie naudingo 
darbo, kurio dirbti jie nemo
ka ir nenori. Ar darbiečiai 
bus buvę gana susipratę ir 
mobilizuoti nusodinti juos nuo 
to balno rugpjūčio 10-tos po
pietį ir vakarą, pirminiuose 
balsavimuose (primaries-nomi- 
nacijose), tai matysime už die
nos kitos. Vienas aišku, juo 
greičiau bijantieji masių kon
trolės “samozvancai” bus iš 
ratų, tuo ratams lengviau.

Prakalbų Klausęs.

Nušautas Vaikas
Gavęs naują pagerintą šau

tuvėlį, mėgėjas žaidimo “kau
bojų su indijonais,” “plėšikų 
su policija,” 9 metų Tony Bi- 
sogna, gyvenąs 80 Scribner 
Ave., nubėgo pas’savo vyres
nį draugą Billy Kelly, 83 
Scribner St., New Brighton, 
Staten Islande, pasirodyti, kad 
jis dabar bus tikras “kaubo
jus.” Bet Billys parodė savo 
tėvo, pajūrio sargybinio, tik
rą automatišką revolverį. Dar 
nežinoma, kaip tas atsitiko, 
bet žinia tiek, kad Tony kri
to peršautas ir už valandos 
mirė Staten Island ligoninėje, 
Tompkinsvillėj, o Billy paim
tas vaikų prieglaudon iki iš
tirs priežastį nelaimės.

Prie miesto mokyklų' yra 
apie\ desėtkas žaismaviečių, 
kurioste berniukai mokinasi 
kuipščiuotis.

sekcijai dirbti viršlaikį. Viena 
grupė darbininkų išeina, kiti 
liekasi, bet visi gauna mokestį 
už viršlaikį, nes likusieji už
registruoja išėjusių kortas. 
Taip esą jau nusukę iš vyriau
sybės tarp $4,000 iki $5,000 ir 
būtų nusukę kažin kiek, jei 
suokalbis nebūtų susektas ir 
sulaikytas. Navy Yard mini
mum mokestis yra 86 centai 
per valandą.

Brooklyne Vis Daugėja 
Svečių Skaičius

Vakar dienos Laisvėje buvo 
rašyta, kad pas laisviečius di
džiūnus lankosi dvi jaunos 
viešnios iš Bostono, L. Burbai- 
tė ir Aid. Miliauskaitė. Bet 
dabar pas juos atvažiavo dar 
viena jauna viešnia, taipgi iš 
Bostono, tai Rūta Killmaniūtė, 
geros laisvietės Antoinettes 
Killmanienės duktė. Visos vieš
nios mano čia praleisti apie 
savaitę laiko atostogų.

Rūta Killmaniūtė apgailes
tauja, kad jos motina negalė
jo gauti vakacijas kartu su ja. 
Sako, ji gaus vakacijas kiek 
vėliau ir taip pat žada atva
žiuoti į Brooklyną.

PRANAS BALSYS, 
M. M. 3 klases jaunesnysis 

oficierius (petty officer)

Pirmadienį, rugpj. 9, teko 
susitikti su labai maloniu sve
čiu, tai Pranu Balsiu iš Mer
chant Marine. Jis gavo 7 die
nas atleidimo nuo pareigų -ir 
ta proga, sako, pasinaudosiąs 
pasimatydamas su daugeliu 
savo draugų brooklyniečių ir 
susitikdamas su dar viena į 
Brooklyną atvykusia vieš
nia iš Washington," D. C., savo 
dukrele.

Mūsų Balsys užsitarnavęs 
paaukštinimą — dabar jis yra 
pakeltas į “petty officer, 3rd 
class.”

Kalbantis, jis papasakojo 
apie savę ir savo gyvenimą 
Dėdės Šamo tarnystėje; labai 
interesuojasi pažangiųjų veik
la ir, kiek aplinkybės leidžia, 
seka mūsų spaudą (prenume
ruoja Laisvę) ir visą joje nu
šviečiamą lietuvišką politiką.

Sako, kad jų vieneto j buvo 
parodyta filmą “Mission to 
Moscow” ir ji jūreiviams, o 
ypatingiai inteligentams-oficie- 
riams labai patikusi.

Beje, Pranas pasižadėjo pa
rašyti šį tą į Laisvę, kas, esu 
tikras, bus visiems L. skaity
tojams labai įdomu.

Lauksime. Rep.

MIRĖ
Edwin Gaidis, 64 metų am

žiaus, gyvenęs 511 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
rugpjūčio 9-tą, Maples Con
valescent Home, Oceanside, L. 
I. Bus palaidotas rugpjūčio 12- 
tą, šv. Jono kapinėse. Pašar
votas pas graborių J. Garšvą,’ 
231 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. . i ....

Žinios
Gerson Atsakė į Alfan

ge Užmetimus
Simon W. Gerson, New Yor

ko Valstijos. Komunistų Par
tijos įstatymdavystėms direk
torius, rugpjūčio 9-tą išleido 
pareiškimą, kuriuomi atsako į 
spaudoje paskelbtus Dean Al- 
fangė’s užmetimus, būk ko
munistai siekią užvaldyti Ame
rikos Darbo Partiją.

Mat, Sidney Hillmano pa
siūlymą grąžinti Darbo Parti
ją darbo unijų kontrolei, ką 
užgiria ir komunistai, Alfan
ge vadina komunistų užvaldy
mu.

Alfange kalbėjo varde de
šiniųjų Darbo Partijos virši
ninkų — Dubinskio, Counts, 
Rose ir jų grupės, neva rem
damasis Gersono prakalba K. 
P. komitetui gegužės 21-mą.

Gerson sako, kad “Faktai 
yra visai skirtingi nuo pono 
Alfange nurodinėjimų. Tame 
raporte aš pareiškiau komu
nistų pažiūras į politinį vysty
mąsi visų partijų — republi- 
konų, demokratų ir darbiečių. 
Aš raginau tuomet — ir mes 
komunistai teberaginame ir 
dabar — patrijotiškus repu- 
blikonus, demokratus ir dar
biečius stiprinti karui laimėti 
jėgas jų partijose ir nugalėti 
prieš-karą, prieš Jungtines 
Tautas ir raudonųjų kandžio
to jų grupes.

“Jeigu tas sudaro ‘suokal
bį,’ tai komunistai, matomai, 
suokalbiai!ja paimti ne vien 
tik Amerikos Darbo Partiją, 
bet taip pat rępublikonų ir 
demokratų partijas.

“Pono Alfange’s pozicija 
yra paika ir rodo prisipažini
mą prie politinio bankrūto 
tikrais klausimais. Tai nėra 
atsišaukimas į išmintį, bet 
meldimąsis neapykantai.

“Komunistų Partija tikriau
sia nesiekia kontrolės Ameri
kos Darbo Partijos. Mes my
lėtume matyti Amerikos Dar
bo Partiją vieninga, vadovau
jama visus apimančios darbo 
unijos vadovybės panašiomis 
taisyklėmis, kokias neseniai 
pasiūlė Sidney Hillman, Amal- 
gameitų Unijos prezidentas.”

Daržovėms Kenuoti 
Informacijos

Be rengiamų miesto turga
vietėse ir kai kuriuose kituose 
centruose daržovių ir vaisių 
kenavimui pamokų, kurioms 
koperuoja miesto vyriausybė 
ir kai kurios kitos įstaigos, 
Brooklyno Civilinių Apsigyni
mas išleido lapelį su 'patari
mais šeimininkėms.

Keturių puslapių lapelyje, 
anglų kalboj; suglaustoj for
moj, paduodama, kas kenuoti, 
keleriopi kenavimo būdai, ko
kius įrankius vartoti, kaip su
dėti ir t.t. Lapelius parašė 
Edith M. Shapcott, Civilinių 
Apsigynimo Mitybos Divizijos 
patarėja.

Lapeliai dalinami veltui vi
sose Bohack krautuvėse ir Civ. 
Apsigynimo centruose.

Ypatingai tomeičių pataria 
pasikenuoti namie. Tomeitės 
yra turtingos vitaminu C, ku
ris randamas prinokusiuose 
grapefruits, apelsinuose ir ci
trinose. Nesant tų vaisių, to
meitės užpildo tą spragą mū
sų maiste.

Moteris Auksorius 
Apmušė Vagį

Claudia Eishel, savininkė 
auksoriaus krautuvės, 535 Ma
dison Ave., New Yorke, pa
matė, kad jos neva kostumeris 
pirkti žiedų, pradėjo žerti žie
dus į kišenių. Būdama toliau, 
ji šūktelėjo pagalbos. Vagis 
leidosi lauk iš krautuvės, ji
nai vytis. Pasivijusi ant E. 
54th St., apkumščiavo ir ne
bodama grasinimo, kad jis 
šausiąs, tol kumščiavosi ir krė
tė, kol iš jo atėmė deimantinį 
žiedą.

Policijos Atletikoje
Padaryta Pakaitos

Policijos Atletiškos Lygos 
seniau paskelbtos įvyksiančio
mis jaunuolių kumštynių spor
to mėgėjų lenktynės atidėtos 
toliau iki sekamo pranešimo.

Neįvyks sekamos: Rugpjū
čio 11-tą, Queens; 18-tą, New 
Yorke, ir 25-tą, Brooklyne.

Jos kumštynes tėmijo būrys 
praeivių vyrų ir moterų. Atsi
ėmusi savo, ji smagi grįžo 
krautuvei!, bet sugrįžusi apsi
žiūrėjo, kad reikia daktaro 
įlaužtai rankai sutaisyti.

Betty Grable filmoje 
“Coney Island,” rodomo; 
Brooklyno ir Queens 
RKO teatruose.

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL EVergreen 4-9612

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. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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.

News Redaktoriaus 
Teismą Atidėjo

Frederick’o Heizer Wright, 
New Yorko laikraščio Daily 
News redaktoriaus, federalės 
vyriausybės įkaitinto agentavi- 
me Tokio-japonų vyriausybei, 
teismas atidėtas iki rugsėjo 
30-tos. Jis buvo turėjęs prasi
dėti rugpjūčio 9-tos rytą.

Wright, Daily News užru- 
bežinių žinių redaktorius, lie
pos 8-tą tapo įkaitintas buvus 
per dešimtį metų apmokamu 
Japonijos agentu ir tą faktą 
slėpus nuo vyriausybės.

Daily News irgi aiškinasi to 
nežinoję, tačiau koks tas “ne
žinojimas’ ’buvo gal geriau
sia parodo tas, kad ir vyriau
sybei įkaitinus Wright’ą, jis 
palikta ir toliau redaguoti 
News. Iš to matyti, kad jiems 
patinka Wright’o tarnyba.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam' nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499




