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Kun. Pakalnis Apie Save. 
Nauji Laikai, Nauji Prin
cipai.
Nori Įpiršti Smetoną.
Formalumo Reikalas.

Rašo A. Bimba.

Vienas brooklynietis priete-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

/

liūs prisiuntė man lapelį pa
vadintą “Apreiškimo Parapi
jos žinios” (rugp. 15). Vie
noje pusėje garsinamos mi
šios už gyvuosius ir mirusius, 
o kitoje pusėje rūstus iškeiki- 
mas komunistų.

Tas lapelis yra kun.- Pakal
nio organas. Pakalnis šaukia: 
“Tegu neriasi iš kailio visi iš
gamos. Kun. N. Pakalnio lai
škas dar kartą parodė, kad 
suduoda skaudžiausion vie
ton...”

O kur tas Kristaus mokslo 
principas, “jeigu sudavė į vie
ną žandą, atsuk jam kitą?” 
Matyt, kun. Pakalnis jį visai 
pamiršo.
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ANGLU LAKŪNAI KIRTO GALINGIAUSIA SMŪGĮ BERLYNUI
______________________ H---------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------- •

Anglai Numetė Daugiau Kaip 
2,200 Tonų Bombų į Berlyną

Hitlerininkai Buvo Šturmu 
Išmušti iš Charkovo

Kodėl kunigėlis taip užsi
rūstinęs? Dalykas yra toks: 
Neseniai kun. Pakalnis parašė 
laišką The New York Ti- 
mesui. Pasirašė kaipo Ame
rikos Lietuvių Tarybos Brook- 
lyno skyriaus pirmininkas.

Jis ten gyrėsi, kad jis kal
ba visų lietuvių vardu. Jis laiš
ke sakė, kad visi lietuviai la
bai išsigandę Raudonosios Ar
mijos laimėjimų prieš vokie
čius.

Vadinasi, kunigėlis negra
žiai apsimelavo ir apmelavo 
Amerikos patrijotingus lietu
vius. Lietuviai džiaugiasi Rau
donosios Armijos laimėjimais. 
Tie laimėjimai reiškia, kad 
karo pabaiga artinasi, kad 
mažiau Amerikos sūnų reikės 
paaukoti ant karo aukuro.

Sakyti, kad lietuviai bijo 
Raudonosios Armijos laimėji
mo, gali tiktai paskutinis iš
gama, didžiausias lietuvių, 
Lietuvos ir visos žmonijos 
priešas.

Kitas kunigas, vardu A. 
Briška, rašo Chicagos Drau
ge (rugp. 20). Jis sako: “Gy
dytojai sako, kad sveikata 
yra brangus turtas. Visi pri
pažįstame, kad be kūno svei
katos ir didžiausi turtai žmo
gaus gyvenime darosi bever
čiais.”

Tikra tiesa. Bet šita tiesa 
ne visuomet būdavo bažnyčios 
pripažinta. Buvo laikai, kuo
met bažnyčia sakė, kad žmo
gaus kūnas turi būti visuomet 
paskendęs negalioje ir kan
čiose, jeigu jo dūšia nori pa
siekti dangaus karalystę.

žmonės būdavo mokinami 
savo kūną kankinti, badu ma
rinti, nešvaroje laikyti ir pū
dyti. Sveikas kūnas būdavo 
skaitomas nusidėjimu ir nelai
me, dūšios paneigimu ir pra
pultimi.

Turtai, geras maistas, poil
sis ir raskažiai buvo skiriama 
tiktai kunigų luomui. Betur
čiai turėjo pasilikti amžinais 
bedaliais.

Reiškia, pasikeitė laikai ir 
pasikeitė principai. Labai ge
rai, kad nors vienas lietuviš
kas kunigas prabilo už žmo
nių sveikatą.

Dirvoje Karpius, o Ameri
kos Lietuvyje Zigmas Jankau
skas ir verkia ir dejuoja, ko
dėl šimutis ir Grigaitis Pitts
burgh© konferencijon nepa
kvietė Smetonos. Viskas, gir
di, būtų buvę gerai.

Bet tai tik •formalumo da
lykas. Kol kas Grigaitis dar 
nenori viešai Smetonai barz- 
don bučiuoti. Bet jis karštai 
bučiuojasi su tais, kurie bu
čiuoja Smetoną. Pav., jis la
bai gražiai dylina ir sugyve
na su Smetonos agentais — 
Daudžvardžiu ir Žadeikių.

Tegul Smetona patupi nuo-

London, rugp. 24. —Pul
kai Anglijos bombanešių 
paleido daugiau kaip 2,200 
tonų sprogstamųjų ir gais
rinių bombų į Berlyną, tai
kydami į svarbius karui pa
status. Didžiųjų bombų 
sprogimai krėtė miestą kaip 
žemės drebėjimas, o gaisrų 
dūmai pakilo aukščiau tri
jų mylių.

Tas galingiausias iki šiol 
oro žygis buvo padarytas po 
vidunakčio iš pirmadienio į 
antradienį. Anglai neteko 
58 bombanešių, tai daugiau 
negu bet kuriame pirmes- 
niame oro veiksme.

Nacių radijas pripažino, 
jog anglų bombos padarė 
didelių nuostolių ir, sako, 
sužeidė bei užmušė daug

Amerika Nepardavinė- 
sianti Frankui Ginklų
London.— Jungtinės Val

stijos atmetė Ispanijos dik
tatoriaus Franko prašymą 
parduot jam kiekius ginklų 
ir amunicijos už grynus pi
nigus, kaip pranešama iš 
patikimų šaltinių.

Anglijos Protestas
Franko prašymas buvo 

atmestas po to, kai Angli
jos ambasadorius Ispanijai, 
Samuel Hoare, pareikalavo 
iš Japonijos tikro nepusiš- 
kumo - neutralumo kare. 
Jis protestavo Frankui 
prieš leidimą nacių ’ lėktu
vams skraidyti virš Ispani
jos ir prieš davinėjimą 
Berlynui žinių apie plau
kiančius pro Gibraltarą bei 
Portugaliją talkininkų lai
vus.

Nežiūrint protesto, vėl 
virš Ispanijos skrido Hitle
rio bombanešiai atakuot 
talkininkų laivus tenai, • ir 
naciai vėl per Ispaniją ga
vo žinių apie anglų-ameri
kiečių laivus minimoj sri
ty j.

Amerikiečiai Artinasi 
Prie Salamaua

Australija, rugp. 24. — 
Amerikos ir Australijos ka
riuomenė persigrūmė per 
Francisco upę ir atmetė ja
ponus atgal iki dviejų my
lių nuo Salamaua lėktuvų 
aikštės, Naujojoj Guinejoj. 
Salamaua iki šiol buvo sti
priausia japonų karinė ba
zė toje saloje.

✓

šaliai. Nebetoli ta diena, ka
da Grigaitis, Michelsonas ir 
Bagočius keliais eis pas jį ir 
jam barzdon bučiuos. Nerei
kia pranašo, kad tai numa
tyti.

gyventojų. Hitlerininkai 
skubotai perkraustinėja 

vaikus ir kitus “nereikalin
gus” asmenis iš Berlyno į 
saugesnes vietas.

Tą pačią naktį Anglijos 
lakūnai atakavo ir tūlus ki
tus Vokietijos miestus.

Diena pirmiau anglai ir 
kanadiečiai bombomis su
ardė didžiąją nuodingų ka
ro dujų dirbyklą Leverku- 
sene, 6 mylios nuo Cologne, 
pietiniai - vakarinėje Vo
kietijoje, ir užkūrė 100 
smarkių gaisrų fabrikiniuo
se ir kituose pastatuose.

Jungtinių Valstijų lakū
nai atakavo vokiečių nau
dojamas lėktuvų aikštes ir 
kitus karinius taikinius St. 
Omer srityje, Franci joje.

Apie Pusė Milijono 
Tėvų Bus Draftuota
Washington. — šį rudenį 

turės būti paimta kariuo
menėn 446,000 jaunų vedu
sių vyrų turinčių vaikų, 
kaip kad pareiškė genero
las L. B. Hershey, rekruta- 
vimo direktorius, savo laiš
kuose drafto raštinėms vi
sose Jungtinėse Valstijose. 
Bet jauni tėvai bus šaukia
mi karinėn tarnybon pa
skiau visų tinkamų pavie
nių ir bevaikių, paaiškino 
gen. Hershey. Kas liečia 
tėvus, tai pirmiausiai bus 
draftuojami tie, kurie dir
ba netaip svarbius karui 
darbus.

Iki šiol buvo atidėta 6,- 
559,000 vyrų rekrutavimas 
tik todėl, kad jie tėvai.

Gen. Hershey atidengė, 
jog Amerikos armijoj ir lai
vyne dabar yra 10 milionų 
vyrų. 

• \

Pasak Badoglio, tai Roma 
Jau Nusiginkluojanti

London, rugp. 24. —Ita
lijos premjero Badoglio val
džia pranešė Anglijai, kad 
esą daroma # žingsniai nu- 
ginkluot Romą ir padaryt 
atviru, nekariniu miestu, i- 
dant Talkininkų lakūnai 
daugiau jos nebombarduo
tų.

Tuo tarpu anglai gavo 
pranešimų, jog per Romą 
'vis dar tebesiunčiama vo
kiečių kariuomenė.

Amerikiečių - australų 
karo laivai bombardavo ja
ponų prieplaukas ir laivus 
Finschhafene, Naujo joj 
Guinejoj.

Australai atėmė iš japo
nų tiltą arti Salamaua, 
Nauj. Guinejoj.

STALINO SVEIKINIMAS 
CHARKOVO DIDVYRIAM

O Maskva Dvidešimčia Zalpų Šūvių iš 224 
Kanuolių Saliutavo Charkovo Atvaduotojus

LONDON, rugp. 23.—Maskvos radijas paskelbė prem
jero Stalino įsakymą, dėkojantį Charkovo atvaduoto- 
jams. . *

STALINO ĮSAKYMAS: ' ’
Generolui pulk. Ivanui S. Konevui, armijos generolui 

Nikolajui F. Vatutinui ir armijos generolui Rodionui 
J. Malinovskiui:

šiandien, rugp. 23, mūsų kariuomene stepų fronte,— 
veikliai iš šono bendradarbiaujant kariuomenei iš Vo
ronežo ii’ pietų-vakarų frontų, — sulaužė priešo pasi
priešinimus ir šturmu paėmė Charkovo miestą.

Tokiu būdu, antrasis (po Kijevo) Ukrainos sosta- 
miestis, brangusis mūsų Charkovas, tapo išlaisvintas 
iš vokiečių fašistų niekšų jungo. Ofensyvo mūšiuose 
dėlei Charkovo miesto paėmimo mūsų kariuomenė pa
rodė aukštą išsilavinimo laipsnį kautynėms, drąsą ir 
gabumą manevruoti.

Mūšiuose dėl Charkovo sekami kariuomenės daliniai 
atsižymėjo:

Kariai, vadovaujami generolo majoro Managarovo, 
gen. Įeit. Kriučenkino, gen. Įeit. Šumilovo, gen. Įeit. 
Sagino ir tankų korpuso generolo Įeit. Rotmistrovo, ir 
oro jėgos generolo Įeit. Goriunovo lakūnai, taip pat 
daliniai generolo maj. Kozlovo 33-eio Gvardijos šaulių 
Korpuso ir generolo maj. Telbichino 34-to Gvardijos 
Šaulių Korpupso.

Atžymėti Charkovo išlaisvinimui, 89-ta Bielgorodo 
Gvardijos šaulių Divizija; 252-ra, 84-ta, 299-ta, 116-ta, 
375-ta ir 183-čia šaulių divizijos, ir 16-ta, 28-ta ir 93-čia 
Gvardijos šaulių divizijos bus tituluojamos Charkovo 
divizijomis ir taip vadinsis ateityje (su tais pačiais 
numeriais).

Iškilmingai pagerbti Charkovo pergalę šiandien, 
rugp. 23 d., 9 valandą yakare, mūsų tėvynės sostinė 
Maskva, vardu visos tėvynės, sveikina narsiąją, atva
davusią Charkovą mūsų kariuomenę dvidešimčia arti
lerijos zalpų (salvų) iš 224-rių kanuolių.

Aš pareiškiu savo padėką už puikius kovos veiks
mus visiems kariams jūsų komandoje, dalyvavusiems 
Charkovo išlaisvinime. Tebūnie amžina garbė didvy
riams, kritusiems dėl mūsų tėvynės laisvės ir nepri
klausomybes. Mirtis vokiečiams įsiveržėliams!

MARŠALAS STALINAS, 
Vyriausias Komanduoto j as.

Su Tokiomis Galingomis Jėgomis 
Anglijoje Talkininkai Permažai 
Teveikia, Sako Maskvos Pravda

Maskva.—Sovietų Komu
nistų Part, organas Pravda 
sužymi milžiniškus sutelki
mus anglų ir amerikiečių 
kariuomenės, ginklų ir a- 
municijos Anglijoje ir pri
mena, kokią mažiukę dalį 
tų jėgų ir įrengimų talki
ninkai tenaudoja veiks
mams prieš vokiečius.

Pravda pripažįsta tam ti
krus sunkumus talkinin
kams įsiveržt į vakarų Eu
ropą prieš nacius, bet sa
ko, jog tie sunkumai yra 
nugalimi, o jeigu anglų- 
amerikiečių armijos įsiverž-. 
tų, tai jų aprūpinimas Eu
ropos sausumoje, siunčiant 
reikmenis iš Anglijos, būtų 
20 kartų lengvesnis, negu 
kitose srityse/ kąip nurodo 
Pravda:

“Beveik negalima net įsi
vaizduot triuškinančio smū
gio prieš Vokietiją, jeigu

nebūtų panaudoti strategi
niai Anglijos salų paranku- 
mai, kaipo galingo arsena
lo ir svarbiausios bazės įsi
veržimui į Eluropos žemy
ną.”

I I IMI I I ■ ■ ■ »

Mirė Drg. C. Šaltis 
Freehold, N. J.

Gavome liūdną žinią iš 
Freehold, N. J., kad ten mi
rė senas veikėjas ir kovo
tojas drg. C. Shaltis. Jis bu- 

i vo Laisvės skaitytojas. Lai
svės štabas reiškia gi
liausią užuojautą draugo 
šalčio šeimai.

Labai gaila, kad drg. 
Bimba, kuris buvo kviestas 
kalbėti šermenyse, nors ban
dė, bet negalėjo pribūti dėl 
dabartinių transportacijos 
sunkumų. ■<

Drg. šaltis tapo palaido
tas antradienio ryte.

London, rugp. 24. — Ne- 
pagal planą vokiečiai iš 
Charkovo pasitraukė, bet 
Raudonoji Armija šturmu 
paėmė tą didmiestį, kaip ro
do oficialiai pranešimai iš 
Maskvos.

Charkovo gatvėse ir ap- 
tvirtintuose trobesiuose tuo 
žygiu buvo užmušta dar 
bent 5,000 hitlerininkų.

Sovietai Pralaužė Nacių 
Doneco Frontą

Sovietų kariuomenė per 
tris paskutines dienas nu
grūdo vokiečius 19 iki 22 
mylių atgal Doneco upės 
fronte, į pietus nuo Iziumo 
ir pietų vakarus nuo Voro- 
šilovgrado, užėmė geležin
kelio stotį Donecko-Ambro- 
sievką ir 29 kitas gyvena
mas vietoves.

šiandieniniai L o n d o no 
pranešimai teigia, jog rau
donarmiečiai, ten prakirtę 
spragą vokiečių apsigynimo 
linijoj, bloškia priešus vis

Artinasi Talkininkų 
Įsiveržimas Italijon
London, rugp. 24.— Ang

lų generolas Montgomery 
sakė kanadiečiams Sicilijoj, 
“mes netrukus vėl darysim 
atakas,” suprantama, Itali
joj.

United Press lemia, kad 
artėja Talkininkų įsiverži
mo valanda Italijon.

Angly Spauda Rašo: 
Reikia 2-ro Fronto
London. — Anglijos laik

raščiai beųdrai rašo, jog 
šauni rusų pergalė Charko
ve turi būti signalu Angli
jai ir Jungtinėms Valsti
joms atidaryt antrąjį fron
tą prieš nacius Europos 
žemyne.

Londono Times sako, ru
sai savo pergalėmis taip 
patarnavo laisvės draugams 
ištisame pasaulyje, kad 
sunku būtų tinkamai ir at- 
sidėkavoti Rusijai: “Todėl 
pasidarė dar gilesnė mūsų 
pareiga padėti rusams vi
sais galimais būdais.”

Yorkshire Post rašo: 
“Rusai turi teisę reikalauti, 
kad Talkininkai atidalytų 
galingą ofensyvą kituose 
frontuose.”

London. — Žinios iš Ita
lijos sako, kad ten esą are
štuojami visi mussoliniški 
fašistų vadai.

Amerikos lakūnai įtūžu
siai bombarduoja japonus 
Salamaua, Nauj. Guinejoj.

tolyn ir tolyn atgal šioje 
pramoningiausioje Doneco 
Baseino apygardoje.

Užimdami Donecko-Amb- 
rosievką, sovietiniai kovū- 
nai perkirto naciam pasku
tinę geležinkelio liniją į Ta- 
ganrogą, prie Azovo Jūros.

Rugp. 22 d. visose fronto 
dalyse sovietinės jėgos su
naikino bei išmušė iš veiki
mo 85 vokiečių tankus ir 
nušovė žemyn 134 jų lėk
tuvus.

Iziumo - Vorošilovgrado 
sektoriuose tapo užmušta 
dar bent 3,500 nacių. Spas 
Demiansko srityje į šiau- t 
rius nuo Briansko raudon
armiečiai nukovė 600 prie
šų ir turėjo vietinių laimė
jimų.

Sovietų lakūnai pleškino 
karinius vokiečių trauki
nius ir stotis jų užnugarė- 
je, ir vien Slavianske, Kra- 
snograde ir Lichačeve už
kūrė daugiau kaip 70 dide- 
lių gaisrų.

Sutriuškinti 3 Italy 
Geležinkeliy Centrai
šiaur. Afrika, rugp. 24.— 

Iš čionaitinio Talkininkų 
štabo pranešama, kad Jung
tinių Valstijų bombanešiai- 
supleškino Bari geležinke
lių mazgą ir uostą, pieti
niai - vakarinėje Italijoje, 
ir nušovė žemyn 14 nacių 
lėktuvų. Anglijos bombi- 
ninkai sutriuškino Bagnolio 
geležinkelių mazgą, Neapo
lio priemiesčiuose ir Batti- 
paglia gelžkelių kryžkelę, 
netoli Taranto uosto, pieti
niame Italijos snape.

Amrikos ir Anglijos ka
ro lavai bombardavo įvai
rius uostus ir geležinkelių 
taikinius pietinėje Italijoje.

Amerikiečiai Dalyvavę 
Berlyno Bombardavime

London, rugp. 24. — Pa
sak nacių radijo praneši
mų, tai ir Amerikos lėktu
vai dalyvavo paskutiniame 
didžiame Berlyno bombar
davime.

Berlyne sukelti gaisrai 
buvo matomi per 250 mylių. 
Esą sunaikinta keturios 
ketvirtainės mylios miesto.

Vokiečiai Turėsią Trauktis 
Iki Dniepro Upės

Londono karininkai nu
mato, kad išmušti iš Char
kovo naciai turės palaips
niui trauktis atgal iki Dnie
pro upės. O ten jie, girdi, 
mėgins taip sulaikyti rusus, 
kad kuo ilgiausiai karas nu
sitęstų.
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junga, girdi, pakenkianti Lenkijos rei
kalui.

Apart šių kelių problemų; dar būtų 
galima rasti keletas. Bet nei viena jų 
nėra sprendžiamoji, arba nulemiamoji. 
Beveik visos jos Savaime atpultų, jeigu 
visos visų Jungtinių Tautų jėgos būtų 
metamos ant karo svarstyklių — taip, 
kaip savo jėgas yra metus ant karo 
svarstyklių Sovietų Sąjunga. Sutriuški
nimas hitlerinės Vokietijos išspręstų 
daugybę tų problemų be jokio vargo.

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

Act of March 3, 1879.

Apie Nesusipratimus Tarp Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos-Amerikos

Kiekvienam realistui daugiau negu 
aišku, kad ne viskas eina taip sutartinai 
ir sklandžiai, kaip turėtų eiti Jungtinėse 
Tautose. Perdėjimų ir persūdymų yra, 
tiesa, bet be ugnies nėra nė dūmų. Rei
kia pripažinti ir sutikti, kad visa eilė be 
galo svarbių klausimų tebėra neišspręs
tų. Jie trukdo trijų didžiųjų valstybių 
koalicijai būti tokiai, kokios kiekvienas 
fašizmo priešas trokšta.

Anglijos Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos Konferencija

Quebeco konferencija pabaigė savo 
misiją. Politiniai jos tarimai gal bus pa
skelbti. Išdirbti ir suplanuoti militariniai 
planai pasirodys tiktai ginkluotų jėgų 
veiksmuose.

Iki šiolei spaudoje buvo rašoma ir pa
kartojama, kad Anglijai ir Amerikai jo
kiu būdu nepavykę įtraukti Sovietų Są
jungą į bendrąsias konferencijas. Todėl 
tik mūsų prezidentas ir Anglijos prem
jeras turėjo konferuoti.

Bet tas argumentas dabar visai at
puola. Sovietų Sąungos darbo unijų or
ganas “Karas ir Darbininkų Klasė” ne 
tik siūlo, bet tiesiog reikalauja šių trijų 
valstybių bendros konferencijos.

Ar šis pasiūlymas bus priimtas?
Kaip greitai tokia konferencija galės

Jūsų kraujo plazma šiandien išgelbsti tūkstančių 
karių gyvybę. Štai vienam sužeistam amerikiečiui 
kariui ant Randova salos duodamas tas gyvybės 
skystimas. Be kraujo plazmos jojo gyvybės nebūtų 
galima išgelbėti. Gavęs tos plazmos jis pasveiks ir 
už kelių savaičių vėl sugrįš į drąsiųjų kovotojų eiles.

įvykti?
Visas pasaulis lauks atsakymo. Atsa

kymą turės duoti Churchillis ir Roose- 
veltas.

Kas Buvo Tie Kry
žiaus Karai?

Daug prirašyta ir prikalbėta apie kryžeivystes, kurios 
tęsėsi apie tris šimtmečius. Kadangi dalis kryžiuočių, tai 
yra, teutoniškas ordenas ir kardininkai, labai žvėriškai 
teriojo Lietuvą, tai ir mūsų istorija su jais surišta. So
vietų Sąjungos Mokslo Akademija ir Istorijos Institu
tas, 1938 metais, išleido “Viduramžių Istoriją,” paruoš
tą iš marksistinio taško profesorių A. D. Udalcevo, E. 
A. Kosminskio, 0. L. Vainšteino ir kitų. Tat mes patiek
sime mūsų skaitytojams iš minėtos knygos eilę straips
nių apie kryžeivystes ir kryžiuočius, arba kryžiokus.

Antras Puslapis
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Quebeco konferencijoj nedalyvauja So
vietų Sąjungos atstovai. Nedalyvauja to
dėl, kad ši konferencija nėra tokio pobū
džio, kurioje Sovietams reikėtų dalyvau
ti ir todėl, kad Sovietų Sąjunga nebuvo 
nė kviesta dalyvauti. Tas jau vienas 
faktas parodo tūlus labai rimtus Talki
ninkuose nesusipratimus.

Nežinant visų diplomatinių ir milita- 
rinių slaptybių, vidutiniams piliečiams 
atrodo, kad visų tų Jungtinių Tautų ne
galavimų pamate glūdi nebuvimas (antro 
fronto prieš Vokietiją Europoje. Didžią
ją karo naštą turi nešti vienas šalis. Pa
sižadėjimai atidaryti antrą frontą neiš
pildyti. Dabar jau nebėra abejonės, kad 
tokie pasižadėjimai buvo padaryta. Jau 
Seniai Sovietų spaudoje šis klausimas 
keliamas.

Kas tokio fronto atidarymui trukdė, ar 
militarinis nepasiruošimas, ar politiniai 
sumetimai, čionai nekalbėsime. Svarbu 
pats faktas, kad tokio fronto iki šiol nė
ra. O jau šią vasarą viena Sovietų Są
junga sunaikino visą milijoną Hitlerio 
armijos karių. Pradėdami vasarinį ofen- 
syvą prieš Vokietiją, Sovietai, matyt, ti
kėjosi puolimo ant Vokietijos iš Angli
jos ir Amerikos pusės. Tokio puolimo ne
padaryta. Per visas šių metų operacijas 
—Afrikoje ir Sicilijoje—anglai ir ame
rikiečiai tenaudojo apie pusę milijono 
karių. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga turi 
išstačius prieš Vokietiją daugiau kaip 
penkius milijonus karių! Skirtumas la
bai didelis. Nelygybė labai aiški. Pasi
aukojimas bendrajam reikalui labai ne
vienodas. Natūralu, kad Sovietų žmonės 
ir vyriausybė stato klausimą, kur tie ki
ti milijonai Talkininkų kariuomenės? 
Kodėl jie nemetami į kovą prieš bendrą
jį priešą?

Tai, mūsų supratimu, svarbiausias vi
sų nesusipratimų šaltinis. Bet, žinoma, 
yra ir kitų. Laikraščio PM. koresponden
tas Frederick Kuh sužymi net vienuoli- 
ką. Bet ir jis pirmon vieton stato antro
jo fronto reikalą.

Jis pamini tokius dalykus, kaip So
vietų nepasitenkinimas įkūrimu Sicilijo
je okupacinės valdžios visai neatsiklau
sus Sovietų. Gi Anglija ir Amerika esan
čios nepasitenkinusios susiorganizavimų 
Lenkų Patrijotų Sąjungos ir Laisvosios 
Vokietijos Komiteto Maskvoje be jųjų 
pritarimo bei žinios. Sovietai esą labai 
nepasitenkinę Washingtono prielankiam 
svarstymui gen. Franco prašymo para
mos, kuomet rytiniame fronte prieš So
vietus veikia Franco pasiųsti ispanų pul
kai. Iš kitos pusės, Londonas ir Wash- 
ingtonas esą labai nepatenkinti atšauk 
kimu arba pakeitimu ambasadorių —- 
Ivan Maisky ir Maxim Litvinov. Sovie
tams labai nepatinkąs Anglijos pasiprie
šinimas pasirašymui Čechoslovakijos-So- 
vietų Sąjungos sutarties, nes tokia Są-
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Tarpe Amerikiečių Italų
Jau senokai Amerikoje gyvuoja Italų 

Darbo Taryba. Ją sudarė darbo unijos, 
kuriose yra pusėtinai didelis skaičius 
italų darbininkų, kaip tai: International 
Ladies’ Garment Workers, Amalgamated 
Clothing Workers, International Fur 
and Leather Workers ir United Textile 
Workers. Tarybon buvo išrinkti šių uni
jų lyderiai, kaip tai, nuo Ladies Gar
ment unijos jos vice-prezidentas Anto- 
nini, nuo Amalgameitų ' unijos Cata- 
lanotti ir Belanco, nuo Fur unijos Luc- 
chi.

Taryba skelbėsi, atstovaujanti 300,000 
italų darbininkų unijistų. Ji buvo suor
ganizuota kovai prieš fašizmą tarpe ita
lų Amerikoje ir pagelbėjimui anti-fašisti- 
niam nelegališkam judėjimui Italijoje. 
Prieš šitą tarybą ir prieš visą anti-fa- 
šistinį judėjimą bjauriai kovojo Musso- 
linio pasekėjas ir didžiausio Amerikoje 
italų dienraščio “11 Progresso” leidėjas 
Pope. Pope' buvo didžiausias Mussoli- 
nio garbintojas. Jis dažnai lankydavosi 
Italijoje ir turėjo nusitraukęs paveikslus 
su Mussoliniu.

Bet štai Mussolinis nuvirsta. Beveik 
ant rytojaus spaudoje skaitome praneši
mą, kad minėtos Italų Darbo Tarybos 
pirmininkas Antonini, menševikas ir iš
tikimas Dubinskio įrankis, suorganizavo 
naują tarybą. Apart jo, ton naujon ta
rybon įeina minėtas Mussolinio pakali
kas Pope, teisėjas Pecora ir dar keletas 
italų politikierių. Antonini visai neatsi
klausė Darbo Tarybos komiteto dėl to 
savo žygio. Tarybos nariai sukilo prieš 
Antoninį. Juos vadovaut paėmė Amalga
meitų unijos viršininkai Belanco, Cata- 
lanotti ir kiti. Jie sušaukė Tarybos su
sirinkimą, kuriame dalyvavo beveik visi 
Tarybos nariai, išskyrus Antonini ir dar 
vieną kitą jo šalininką. Susirinkimas nu
tarė išmesti iš Tarybos Antoninį ir pa
smerkė jojo susibroliavimą su Pope. 
Tada Antonini paskelbė, kad-jisai iš Ta
rybos išmetė minėtuosius unijų vadus.

Dabar Chicagos menševikų organas 
(N. rugpj. 20 d.)’ šaukia: “Italų siuvė
jų unijos išmėtė šešius komunistuojan
čius lyderius!”

Vadinasi, Naujienos teisina italų dar
bininkų vienybės ardytoją Antoninį, o 
smerkia senus kovotojus prieš fašizmą.

Kas liečia primetimą Belancai, Catala- 
notti, Baldanzi ir kitiems tos grupės 
žmonėms komunistavimo, tai, žinoma, 
yra gryna netiesa. Jie netgi nėra pri- 
skaitomi prie kairiųjų vadų. Jie yra 
Hillmanp šalininkei. Bet kadangi jie 
nuoširdžiai darbuojasi už amerikiečių 
it£lų vienybę ir griežtąi nusistatę prieš 
fašistus, tai tokių užšalusių reakcijonie- 
rių, kaip Antonini ir Grigaitis, yra 
skaitorni komunistuojančiais.

Reikia tikėtis, kad Italų Darbo Tary
bos atsikratymas nuo Antoniųi, kuris 
susivienijo su Pope, sustiprins aųti-fa- 
listįnį judėjipią. v

Kryžeivystes arba kry
žiaus karai suprantama ka
riniai - koloniališki žygiai 
Europos gyventojų į Rytus, 
kurie įvyko tarpe 1096 ir 
1270 metų.

Kokios gi buvo priežas
tys tų žygių, kurie tęsėsi 
veik tris šimtmečius? 18-to 
šimtmečio istorikai, kurie 
žinomi kaipo “apšviestū- 
nai”, matė kryžeivystėse 
tik pasireiškimą šiurkščios 
nežinystės, fanatizmo ir 
kvailumo. Voltairis juos iš
juokia. Gibbonas mato juo
se kvailybę ir pasekmes 
tamsiosios epochos, žygius 
ir intrygas Romos popie
žių. Ir vienas ir kitas skai
to tuos žygius nuobodžiais, 
neinteresingais.

Romantiškoji istorinė - 
geografija 19-to šimtmečio 
pradžios, garbinanti kryžei- 
vystės žygius, taipgi iškel
davo religinę pusę tų karo 
koalicinių veiksmų. Bet iš 
jos taško kryžeivystes žy
giai — tai didvyriška kova 
už išlaisvinimą krikščioniš
kų “šventų vietų” iš po tur
kų jungo, iŠ netikinčiųjų 
nelaisvės. Tai- buvus krikš
čionybės kova prieš izlamą. 
Tas aiškinimas labiausiai 
atspindėjo kataliko reakcio
nieriaus Mišo kūrinyje “Is
torija Kryžeivystes žygių?’ 
Pradedant nuo Sibelio (19- 
to šimtmečio) buržuazinė 
istorija - geografija davė 
eilę veikalų, prieinančių prie 
kryžeivystes žygių jau iš 
kritiškosios pusės. Bet vis 
vien ji pasiliko ideališkoj 
pusėj, matydama juose pirm 
visko religinę kovą Vaka
rų su Rytais.

Kryžeivystes žygiai da
žnai imami, kaipo dalis tų 
plačių. koloųizavim.o persi
kėlimų, kurie apėmė Xl-ta- 
me Šimtmet. Vakarinę Eu
ropą. Jeigu įsikūrimas mie
stų ir miestelių, apgyvendi
nimas dykųmų ir miškų 
plotų sųcĮapė požymius ,yi- 

dujinės kolonizacijos, tai 
nebuvo tada stokos ir išlau
kinės kolonizacijos, ir kaip 
kuriuose iš tų žygių pradė
jo skafribeti1'krikščionybės 
obalsiai.

Normanai užgrobė pieti
nę Italiją ir atėmė iš arą- 
bų-musulmanų Siciliją. Jų 
tolimesni planai buvo nu
kreipti prieš Bizantijos 
(Konstantinopolio) imperi
ją ir musulmaniškus Rytus. 
Italų miestai darė pastan
gų įsigalėti Rytuose. 1080 
metais jie buvo bandę už
grobti Tunisiją. Ispanijoj 
ėjo žiauri kova prieš mu- 
sulmanus, kurioj aktyviai 
dalyvavo francūzai ritie- 
riai. Ir kaip tik prieš pir
mus kryžeivystes žygius ei
lė ritierių būrių iš įvairių 
Francūzijos dalių buvo per
ėję Pirinejaus Kalnus į Is
paniją kovai prieš almora- 
vidus.

Bet visi šie žygiai užka
riavimų srityj yra tik an
traeiliai įvykiai, palyginus 
su tuom dideliu judėjimu, 
kuris apėmė pabaigoje XI- 
to šimtmečio įvairiausius 
klasinius slųogsnius ir metė 
juos j ieškojimui laimės tur
tinguose musulmanų Ry
tuose.

Kryžeivystes karuose ėmė 
dalyvumą visi įvairiausi vi
suomenės sludgsniai (kla
sės), ir priežastys, kurios 
vertė juos eiti į Rytus, bu
vo, suprantama, taip pat 
įvairios.

Didžiulę rolę tame judėji
me vaidino, pirmiausiai, fe
odalai. Mažieji ritieriai, ku
rie ėjo į tuos karus, .siekė 
pagrobti žemes ir bau
džiauninkus valstiečius. Tė
vynėj didžiumoje iš po miš
kų išlaisvihta žemė jau bu
vo apsėjama ir dirbamą, gi 
tolimesnis išlaisvinimas iš 
po miškų žemės buvę proce
sas sunkus ir ilgas. Gi tuo 
kartu ritierių skaičius au
go, jų šeimynos buvo labai 
skaitlingos. O kad ■ nėskal- ' - ♦ ‘ V ' 

dyti feodalų dvarus tarpe 
įpėdinių, tai buvo palaiko
ma tvarka paveldėjimo: fe
odalo dvaras tekdavo tik 
vyriausiam jo sūnui. Jau
nesnieji sūnai likdavo be 
žemės. Jiems buvo galimy
bė arba eiti į kjioštorių, — 
kas ne kiekvieną viliojo, 
arba jieškoti sau žemės ir 
baudžiauninkų valstiečių, 
kuriuos būtų galima išnau
doti kur nors kitoj vietoj. 
Susidarė savo rūšies per
teklius ritierių gyventojų, 
siekiančių užgrobti sveti
mas ’ žemes. Prie to prisi
jungė išskaitliavimas tie
sioginio grobimo tų pasa
kiškų Rytų, turtų, apie ku
riuos pas ritierius buvo 
p e r d ė t as įsivaizdavimas. 
Galimybė bežemio ritie- 
riaus pavirtimu dideliu ku
nigaikščiu Rytuos juos prie 
to traukė. Prie to, daugelis 
iš ritierių suspėjo įsiskolin
ti. Žygis jų į Rytus kryžei
vy sčių karui teikė jiems 
progą pasiliuosuoti nuo tų 
skolų.

Turtingiems ir dideliems 
feodalams—karaliams, her
cogams, grafams — tokios 
rūšies užgrobimai Rytuose 
siūlė praplėtimą jų teritori
jų, padidėjimą jų politinės 
galios ir paaugimą pelno. 
Bet jie prie to judėjimo 
prisidėjo vėliau. Į pirmą 
kryžeivystes karą nėjo nei 
vienas karalius, o iš didelių 
feodalų buvo tik tie, kurie 
turėjo namie nepasisekimų, 
kurie kaip nors negalėjo 
pralobti. Už tat karaliai ir 
stambūs feodalai nestovėjo 
priešakyj visų kitų kryžei- 
vystės karų, išskiriant ket
virtą.

Bet ne vieni feodalai ver
žėsi į Rytus. Tame judėji
me didelę rolę vaidino mie
stai, ypatingai itališki, o 
pirmoj vietoj Venecija ir 
Genoa. Jiems ekspedicijos į 
Rytus sudarė‘didelį preky
bos interesą, nes turkų už
kariavimai kenkė ir truk
dė jų priekybai su Rytais, 
tai užgrobimas teritorijų 
Mažojoj Azijoj turėjo su
tvirtinti itališkų miestų ro
lę, kaipo tarpininkų preky
boj tarpe Vakarų ir Rytų. 
Apart to, pas Veneciją ir 
Genoa buvo nuolatinis kon
kurentas Bizantija, kuri, 
tiesa, apsilpo U-tame šimt
metyje, bet vis vien dar tu
rėjo prekyboš pirmenybę 
rytinėj’ dalyj Viduržeminių 
Jūrų. Venecija ir Genoa 
stengėsi apeiti šį savo kon
kurentą ir organizuoti savo 
kolonijas (faktorijas) ryti
niais pakraščiais Vidurže
minių Jūrų, bet tas buvo 
galima atlikti tik keliu gin
kluotosios jėgos.

Visa tai akstino itališkus 
miestus dalyvauti kryžei- 
vystės karuose ir jų rolė 
juose buvo tikrai didelė — 
pirmiausiai todėl, kad tik 
jie galėjo aprūpint kryžiuo
čius ginklais, reikmenim ir 
paimti ant savęs atsakomy
bę už atvežimą padrūtini- 
mų, einančių iš Vakarų jū
rų keliu.

. Kryžeivystes karai pra
sidėjo masiniu judėjimu 
valstiečių. Suprasti tatai 
lengva, jeigu prisiminsime 
valstiečių padėjimą, kurių 
milžiniška didžiuma 11-ta- 
me šimtmetyje virto bau
džiauninkais ir iš priežas
ties besivystančios tavorų- 
pinigų prekybos, atsidūrė 
dar didesniame išnaudoji
me.

Baisiai kentėjo ir mieste
lių gyventojai nuo feodalų 
tarpsavinės kovos. Valstie
čiai ėjo į kryžiaus karus 
bėgdami puo feodalų pries
paudos, tikėdamiesi įgyti 

naujų žemių, naujose sąly
gose susirasti laisvę, kuri 
jiems buvo atimta tėvynėj. 
Ypatingai veržėsi į kryžei- 
vystės karus vargingiausi 
valstiečiai. Dar pirm kry- 
žeivystės karų valstiečiai 
bėgo nuo feodalų priespau
dos į miestus, į miškus, į 
svetimas šalis, kur jiems 
teikdavo daugiau laisvių, 
kaipo naujai atėjusiems.
Reikia atžymėti dar vieną 

ypatybę, kuri tarnavo į- 
traukimui plačiųjų masių 
kryžeivystes karuose, —tai 
badmečiai ir epidemijos, 
kurios .nuolatos viešpatavo 
Vakarinėj Europoj ir, ma
tomai, ypatingai buvo sun
kios II-tame šimtmetyje. 
Laikotarpyje nuo 970 iki 
1040 metų buvo net 48 me
tai bado. Ypatingai -bai
sus badmetis buvo 1032— 
1033 metais, kurį sekė ne
išpasakytas žmonių miri
mas. Veik tokis pats sun
kus badmetis Europą užgu
lė — 10190—1091 metais. Ir 
bendrai pradedant su 1089 
metais iki pat kryžeivystes 
karų, seka vienas po kitam 
labai sunkūs laikai, pilni 
badmečių ir ligų — čuma ir 
kitos epidemijos. Ir pirm 
kryžeivystes karų bad
mečiai iššaukdavo masinį 
valstiečių bėgimą iš palies
tų plotų. Kryžiaus karai ir 
davė išeitį arba kryptį to
kiam masiniam ir stichi
niam valstiečių bėgimui.

Ant galo, reikia atžymėti 
bažnyčios rolę kryžeivystes 
karuose. Bažnyčia ir ypa
tingai Romos popiežiai va
dovavo ir teikė ideologinę 
kryptį kryžeivystes karams. 
Romos popiežiai, tais lai
kais, stengėsi sutvirtinti sa
vo autoritetą. Kryžeivysteš 
karus jie paskelbė dieviš
kasis žygiais. Romos popie
žiai stengėsi juos panaudo
ti sutvirtinimui savo galios 
visame krikščioniškame pa
saulyj. Jie galvojo apie ap- 
krikštinimą musulmanų ir 
tokiu būdu sudarymą Ry
tuose naujų savo krikščio
niškų pavaldinių plotų.

Bažnyčiai kryžeivystes 
karai tarnavo dar ir tame, 
kad tas sustprino religinį 
fanatizmą plačiųjų masių 
tarpe ir tokiu būdu sutvir
tino bažnyčios įtaką. Ant 
galo, kryžeivystes karai tar
navo ir bažnyčios turtų 
praplėtimui. Bažnyčios da
rė rinkliavas kryžeivystes 
karams. Tos rinkliavos daž
nai buvo liuosnoriškos, ku
rias atliko Vakarinėj Eu
ropoj mininkai ir 'kunigai, 
bet dažnai buvo ir versti
nos. Net ir tada, kada jau 
kryžeivystes karai paisbai- 
gė, aukų rinkliavos nepasi
baigė. Tikrumoj jos suda
rė milžiniškas pinigines į- 
plaukas, kurios patekdavo 
tiesiai į bažnyčios rankas ir 
buvo naudojamos ne renka
mam tikslui, bet kitiems 
tikslams, žodžiu, kryžeivys- 
tės karai buvo viena iš prie
monių praturtėjimui baž
nyčios ir jos autoriteto su
tvirtinimui.

Artyn Poltavos

ri

London, rugp. 23. — Žy
giuodama pirmyn, Sovietų 
kariuomenė dasigrūmė iki 
24 mylių į šiaurius nuo 
Poltavos, geležinkėlių cent
ro, 70 mylių į vakarus nuo 
savo užimto Charkovo.

i

■
Long Beach, Calif. —Čio-

naitinis Douglas lėktuvų 
fabrikas pagamino jau 2,000 
karinių transporto lėktų-
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti, {stokite 
j Lietuvių Literatūros Draugijų! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

trėcias Puslapis
w a. w_. <. -u-mij"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?
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Massachusetts Moterys Gra
žiai Padirbėjo Laisvės Naudai
Iš Dienraščio Laisvės Pikniko Bostono Apylinkėj, Atsi

buvusio Rugpjūčio 15 Dieną, Grandville 
Park, Roslindale, Mass.

Atvykus į pikniko vietą 
prieš 12 valandą, jau radau 
atvykusią draugų Vilkaus- 
kų šeimą iš Nashua, N. H. 
Taipgi jau buvo draugų- 
draugių, atvykusių iš Hud- 
sono, Stoughtono ir kitų to
limesnių kolonijų. Tai; tikri 
Laisvės patrijotaį kurių ne
sulaiko nuo dalyvavimo 
svarbiuose parengimuose jo
kie aplinkybių sunkumai. 
Jau radau ir pikniko gas- 
padorius virtuvėje besto
vinčius ir laukiančius gas- 
padinių. Jie nusiskundė: 
“Nežinome nei ką pirmiau
sia pradėti.”

Užkūrus pečių ir pradė
jus gaminti pietus, svečiai 
jau pradėjo pulkais eiti į 
pikniką. Nagi, žiūrime, at- 
maršuoja ir mūsų gaspadi- 
nės — vos, vos paneša bun- 
dulius dar karštų, gatavai 
pagamintų pietų. Tai buvo 
Ona Petruškevičienė, kuri 
atnešė didelį bliūdą “ham
burger steiko” su kopūstais 
ir P. Žukauskienė su dide
le blėta karšto kugelio. Tai 
buvo puiki dovana moterų 
stalui.

Kitos draugės taipgi grą
žai apdovanojo moterų sta
lą, sunešė daug įvairių ir 
skanių valgių: sūrių, kiau
šinių, pyragų, pyragaičių, 
kavos, cukraus, pieno, įvai
rių daržovių. Drg. E. Likie- 
nė. atnešė pilną beskę pri
krovus įvairių daržovių. To
kiu būdu moterų stalas 
vo viskuom turtingas.

Valgius moterų stalui 
kavo šios draugės:

Eva Žvingilienė iš 
wett City, Conn.

Montellietės — Kokaitie- 
nė ir Beniulienė.

Norwoodietes — M. Už- 
davinis, P. Pastanrnak, M. 
Krasauskienė, Budrevičie-

Oakland-San F rancisco Sukels 
$500 Liet. Raudonarmiečiam

Šeimininkėms BrooklynoKliubietėsSkubina ■I?-.

Pagalbą Nukentėjusiem Kare fa

Blkeley, Calif. Visos dalyvau
kite.

Po susirinkimo, d. K. Šle- 
gerienė užkvietė visus prie 
valgių ir svetingai visus pa
vaišino. Visi ąčiuoja Šlege- 
riams už jų taip gražų mū
sų priėmimą.

Šlegeriai yra puikūs ir 
draugiški žmonės. Daug 
metų, kaip gyvena Kalifor
nijoj. Prieš karą d. Šlege- 
ris turėjo savo biznį, pin
tinių rakandų, bet užėjus 
karui išėjo dirbti apsigy
nimo darbą dirbtuvėj. Jie 
užsiaugino dailius vaikus— 
dukterį Adelę ir sūnų John. 
Sūnus tarnauja Dėdei Ša
mui, jis jau randasi karo 
fronte. E. Šlegerienė ne tik 
kad mezga, bet daug pagel
bėjo vietiniam Russian War 
Relief pakuoti drabužius 
siuntimui Soviet. Sąjungon. 
Ji dirba parengimuose ir 
aukoja. Mezgėjos džiaugiasi 
turėdamos savo tarpe šiuos 
draugus.
Dar mums čia besikalbant, 

J. Kazlauskas jau atnešė 
raudonarmiečių medikalės 
pagalbos fondui $5.50; Bur- 
dai, Sutkai ir Jacobiai, iš 
Concord, Calif., po $5, M. 
Radienė — $3, Karosienė 
$2.50, F. Leming $2. Po 
$1: Šilkaitienė, K. Jankaus
kienė, Prokšaitienė, Mugia
nienė, Baranauskienė, J. 
Bete, Mary Palšiūtė (Lan
ge). K. Palšienė 10c. Viso 
$35.50. Taipgi priduota ir 
nemažai mezginių.

Korespondentė 
K. Mugianienė.

Rugpjūčio 15 d. laikyta
me susirinkime pas E. Šle- 
gerienę išklausyta raportas 
komisijos dėl sužinojimo 
pas Sovietų konsulą, kas 
reikalingiausia dėl raudon
armiečių. Iš komisijos ra
porto pasirodė, kad pir
miausia reikalinga medika- 
lė pagalba.

Nors ižde randasi tik 
$282, bet mūšų finansų se
kretorė V. Sutkienė sako: 
“Turime pridėti iki $500. 
Tą sumą greit galėsime su
kelti, surengsime pramogą 
ir bus atlyginta. Mezgėjos 
ir rėmėjai entuziastiškai tą 
klausimą svarstė ir nutarė 
priduot $500 lietuv. raudon
armiečiams per vietinį ko
mitetą.

Nutarta rengtis prie mez
gėjų metinio parengimo. 
Spalių mėnesį jau bus dve
ji metai, kai ši grupė dirba 
ir aukoja Sovietų Sąjungos 
karžygiams. Surengimo ko- 
misijon apsiėmė V. Sutkie
nė, Mugianienė, Karosienė 
ir M. Radienė, mūsų pirmi
ninkė.

Radienė daug dirba Rus
sian War Relief prie paka
vimo drabužių siuntimui 
Sovietų Sąjungai. Jos jau
nas sūnus Albertas tar
nauja Dėdei Šamui. Jinai 
laukia jo atvažiuojant ke- 
letai savaičių. - Jis dabar 
randasi Texas valstijoj.

Sekantis susirinkimas 
įvyks pas drg. K. Jankaus
kienę, mūsų čampionę mez
gėją, 2324 Curtis St., Ber-bu-
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London, rugp. 23— Čio- 
naitiniai karininkai spėja, 
kad vokiečiai gal bus neuž
ilgo priversti nešdintis ir iš 
Smolensko ir Briansko.

Iš visokių likučių mėsos, 
juos sumalus ir sumaišius su 
piene ar tomeičių' sunkoje su
mirkytais duonos trupiniais, 
dadėjus prieskonių, padaro
ma minkšta, skani mėsos ban
dukė. Prieskoniams tokiai ban
dukei labiausia tinka meksiko- 
niškas “sage” ir “marjoram.”

. 7501
ų O by Alice Brooks •
Pagražinti baltiniai yra žyme 

ištekliaus toms moterims, ku
rios moka pasidaryti. Šioje for
moje yra 16 motyvų, nuo 8 iki 
4 colių dydžio.

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

nė, M. Grigūnienė, O. Zaru- 
bienė, N. Grybienė, Preive- 
lienė.

Ona Zalubienė iš West 
Midway — 2 sūrius.

Bostono ir apylinkės au
kavo: B. Chuberkienė, A. 
Sabulienė, M. Peshinienė,, 
O. Juškienė, M. Dombraus- 
kienė, E. Freimontienė, K. 
Zinskienė, U. Kavaliūnienė,
A. Buividienė, H. Tamo
šauskienė.

Ona Valentine iš Daniel
son, Conn., aukavo 5 sū
rius.

L. Selabaitis iš Brooklyn, 
Conn. — sūrį. Taipgi žy
mėtina, kad d. Selabaitis at
vežė minėtus sūrius iš 
Conn, valstijos į Mass, vals
tijos pikniką.

Doleriais moterų stalui 
aukavo:

Montellos Moterų Apšvie
tos Kliubas ir ALDLD 6-ta 
kuopa po $5.

Gricienė iš Bedford, 
Mass., $3.

J. Antanaitis iš Lewiston, 
Me., $2.

V. Vaškienė iš Quincy, 
Mass., $2.

Bernotienė iš ■ Brighton 
—$1.50.

Bostono ir apylinkės au
kavo:
Yvonne Niaurienė po $2. 
Po $1: 
Sabulienė 
Burbienė, Ona Mažeikienė,
B. Chubarkienė, U. Šura- 
lienė, V. Norbutienė, S. Šu
kienė, M. Skerstonienė, V. 
Kvietkas.

Beskę nuo ALDLD 2-ros 
kuopos moterų aukavo H. 
Tamošauskienė ir U. Kava
liūnienė. Išleido M. Andre- 
liūnienė ir K. Kazlauskie
nė. Pelno davė $20.

Puikią rankų darbo do
vanėlę (išmegstą rankšluos
tį) aukavo O. Juškienė. Iš
leido Adelė Vilkauskaitė ir 
Sidarienė. Pelno davė $10.

E. Freimontienė aukavo 
beskę ir pati išleido. Pelno 
davė $14.75.

Aukos ir pelnas už beskes 
buvo priduoti ant vietos J. 
Grybui, viso $73.35.

Nors atskirų barčekių 
neturėjom, visą maistą da
vėm už tuos pačius barče- 
kius, kuriuos pardavė ben
dras pikniko kasierius d. 
Matulevičius, bet apskait- 
liavus pagal priimtus bar- 
čekius pasirodo, kad, viską 
sudėjus, moterų stalas davė 
pelno apie $140.

Dirbo virtuvėje ir prie 
moterų stalo draugės: B. 
Chubarkienė, M. Peshinie
nė, U. Kavaliūnienė, O. Pe
truškevičienė, P. Žukaus
kienė, A. Buividienė, Kalio- 
šienė, Freimontienė, H. Ta
mošauskienė. Prašau atleis
ti, jeigu kurių vardai per 
klaidą liko nepažymėti. Ku
rie pridousite vardus, pa
skelbsime vėliau.

Varde Laisvės pikniko 
moterų stalo komiteto vi
siems aukotojams, darbuo
tojams ir moterų stalo rė
mėjams tariu širdingą ačiū.

H. Thomas,
91 Gardner St.,
West Roxbury 32, Mass.

Pasidarykime Namie 
Vaisių Prezervu

Uogos šiemet buvo bran
gios. Kas savo daržuose jų 
neturėjo, vargiai pirkosi 
kenavimui namie, nors, rei
kia žinoti, žiemą bus dar 
sunkiau jų prisipirkti tam, 
kas mažiau ar tik viduti
niai uždirba.

Vaisiai irgi yra brangūs, 
tačiau pačiame vietinio der
liaus sezone turėtų būti len
gviau įperkami. Kai kur pa
čių šeimininkių veiksmai 
turės juos nupiginti. Kitur 
gal užteks ir miesto vyriau
sybės įsikišimo, kad per- 
kupčiai neatimtų progos 
šeimininkėms n u s i p i r kti 
vaisių ir farmeriams juos 
parduoti.

Kas turi šiokią tokią pa
sidėjimui vietą ir sveika
tos, turėtų padirbėti kena
vimo sezone, susidėti nors 
nedidelę atsargą vaisių 
žiemai, neatsidėti vien ant 
perkamų krautuvėse gata
vų kenuotų.

Jūsų pirmojoj maisto 
knygelėj stampos 15 ir 16 
yra skirtos su jomis nusi
pirkti po 5 svarus cukraus 
namie kenavimo reikalams. 
Pasinaudokite.
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Šiai žiurštinei, karštam ore 
tinkamai dėvėti suknelei (pi
nafore) formos gaunamos nuo 
12 iki 20 dydžio, merginoms.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, • 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.
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Syrupai, pagal vyriausy
bės mitybinių įstaigų apro- 
kavimus, darosi taip:

Labai skystas — 1 puo
dukas cukraus ant 4 puodu
kų vandens arba uogų ar 
vaisių syvų ar vandens su 
vaisių syvais maišyto skys
čio.

Skystas — 1 puodukas 
cukraus ant 3 puodukų 
vandens ar syvų.

Vidutinis — 1 puodukas 
cukraus ant 2 puodukų van
dens ar syvų.

Syrupas daroma taip: 
vanduo ar syvai užkaitina
ma iki virimo, sudedama 
cukrus, kaitinama iki cuk
rui ištirpstant ir užverdant 
ir tokiame karštyje pilamas 
ant vaisių ar uogų.

Galima Kenuoti ir 
Cukraus

<Kenuoti vaisius ir 
galima ir be cukraus, 
dinant pagal
laike vartojimo. Cukraus 
tam tikras kiekis būtinas 
tik vaisių-uogų kisieliams- 
dželėms, kurie neuždaromi 
aklinai nuo oro įėjimo, bet 
palaikomi persaldinimu, 
kaip kad tūli palaikoma 
persūdymu ar perpylimu 
rūkštimi.

K e n a v i mo pasisekimas 
priklauso nuo rūpestingai 
sterilizuotų bonkų, švariai, 
skubiai sudėjimo į jas vai
sių, iki atitinkamo laipsnio 
užkaitinimo ir greit, sanda
riai uždarymo, kad į bon- 
kas nedasigautų maistą ga
dinantieji elementai. O cuk
raus gali būti, gali ir ne
būti—jis tik dėl skoningu
mo ir, žinoma, dasideda 
maistingumu, kaipo šilumos 
ir energijos gamintojas.

Grusės
Kenavimui grūšias geriau 

parinkti ne visai nunoku
sias. Galima lupti ar nelup
ti. Perpjaustyti išilgai pu
siau, išskobti šerdį, arba ga
lima dėti ir čielas. Užpilti 
verdančiu skystu ar viduti
niu syrupu, užkaitinti iki 
virimo ir pavirti vieną mi
nutę, dėti į karštas bonkas, 
apipilti syrupu, pridaryti 
bonkas, kaitinti verdančio 
vandens maudyhėje 20 mi
nučių. Išėmus, skubiai, stip
riai uždaryti.

Grūšių prieskoniui deda
ma cinamono ar citrinos, 
kas ko mėgsta.

Pyčios
Apie tuziną pyčių sudėti 

į vielinę beskutę, arba reto 
audeklo ryšulėlį, pamerkt į 
verdantį vandenį 30 sekun
dų iki minutei, tada vėl pa
merkti į Šaltą vandenį ir 
skubiai lupti žievelę. Su
pjaustyti į jums patinka
mos formos gabalus arba ir 
visai nepjaustyti. Sudėti į 
karštas bonkas, užpilti 
skystu ar vidutiniu syru
pu ar užkaitintu iki viri
mo suspaustų minkštų vai
sių skysčiu, pridaryti bon
kas, statyti į
vandens maudynę ir kaitin
ti puskvortes 25 minutes, 
kvortas 30 minučių. Išėmus, 
skubiai, sandariai uždaryti.

Pyčių skonį ir kvapą pa
gerina virimas syrupo su 
keliais suaižytais kauliu
kais kartu su viduje esama 
sėkla.

verdančio

vėl
35

Moterų Apšvietos Kliubo Narės Ruošiasi Sezono Darbui
Rugpjūčio 19, kliubietės 

turėjo skaitlingą ir entu
ziastišką susirinkimą: mat, 
belaukiant vėsesnio oro, 
mūsų darbštuolės vėl daro 
planus, kaip kariškiams ir 
nuo karo nukentėjusiems 
daugiau pagelbėjus.

Dar pirm susirinkimo, 
dalyvės nudėstė stalą įvai
riais dirbiniais: viena drau
gė, pati būdama menka 
mezgėja, atnešė susiuvinė- 
jusi gražų blankietą, pasiu
vus moterišką džeketą ir 
mergytei žiponėlį. Draugė 
Bedermonienė atnešė 14 po
rų dirbtuvėj mėgstu šiltų 
pirštinių, ir gerą kiekį ka
valkų megstinių, iš kurių 
bus pasiūta moteriški ir vai
kams svederiai. Drg. Be
dermonienė pati dirba dirb
tuvėj ir kožną savaitę eina 
po du vakarus siūti drabu
žius nuo karo nukentėju
siems.

Ona Čepulienė atnešė 
gražų svederį; tai jau 
mezginys, ji numezgė
svederius ir 10 šalikų, o 
tenka pastebėti, kad toji 
draugė taip pat dirba dirb
tuvėje ir dar atlieka nema
žai kitokių darbų, surištų 
su karo laimėjimu.

R. Laukaitienė atnešė 2 
svederius. Jos megstiniai 
jau skaitomi desėtkais ir ša
lę mezgimo toji draugė pa
deda vesti drabužių siuvi
mo ir taisymo darbą.

Ona Kalvaitienė, gal mez
gime svederių ir neturi sau 
lygios spartuolės, nes kar
tais numezga net 5 svede
rius per mėnesį laiko, vėl 
atnešė 4 svederius. Visi 
svederiai su ilgomis ranko
vėmis.

Gasiūnienė pridavė šali
ką, S. Sasna du šalikus. 
Ant stalo matėsi dar keli 
materijos kavalkai, ią. kurių 
bus pasiūta derami drabu
žiai.

Susirinkime daugiausiai 
laiko pašvęsta svarstymui 
mezgimo ir drabužių siu
vimo ir taisymo klausimai. 
Visi megstiniai ir naujai 
pasiūti drabužiai nutarta 
vėl siųsti lietuvių daliniam 
Raudonojoj Armijoj ir lie
tuviam vaikučiam pundelių 
formoje. O kadangi Punde
lių Siuntimo Komitetas 
ruošia dovanas išsiųsti apie 
vidurį ateinančio mėnesio, 
tai mezgėjos • pasiryžo juo 
daugiau parūpinti gražių 
dirbinių, idant jais apdova
nojus mūsų’ brolius, kovo
jančius su ruduoju fašiz-
mu.

Pinigai dėl vilnų vėl veik 
išsibaigė, o darbas norima 
tęsti visu spartumu, tad su
sirinkimo dalyvės dėl vilnų 
vėl sudėjo $15 ir vėl nuta
rė kreiptis į geros valios 
žmones, kurie išsigali, kad 
paaukotų dėl vilnų dolerį- 
kitą. Mezgėjos įdeda nesu
skaitomas darbo valandas 
mezgimui ir jos tikisi, jog, 
taip rūpestingai bedirMa- 
mos, jos turi teisę paprašy
ti visuomenės paramos įsi- 
gyjimui daugiau vilnų, nes 
tais pinigais ir mezgėjų 
triūsu gal ne vieno brolis 
bus apdovanotas šiltu dra
bužiu.

Drabužių siuvimo ir tai
symo krautuvės vedimui, 
prie esamos komisijos da- 
rinkta pagelbininkėmis: H. 
Andriuškevičienė, Lapato, 
Vitartienė, Augutienė, ir 
M. Yakštienė. Drabužių rin
kimo ir siuvimo darbas nu
tarta žymiai praplėsti ir 
j ieškoti daugiau paramos iš 
vyriškių pusės, nes iki šiol 
tąjį darbą vedė išimtinai 
tik moterys, o visiems gerai 
yra žinoma, kad Brooklyne 
yra labai daug gerų kriau
čių, kurių prityrusios ran
kos, kad ir iš beverčių ma
terijos kavalkų gali pasiūti 
labai patogius ir gražius ži- 
ponėlius.

Plačiai diskusuota klausi
mas pasiuntimui Brookly- 
no lietuviams kariškiams 
kalėdinių dovanėlių, bet, ka
dangi dabartiniu laiku na
rės yra labai užsiėmusios 
kitais darbais, tai palikta 
tas klausimas iki kito su
sirinkimo. o per tąjį laiką 
žiūrėt, gal kuri kita organi
zacija, kurios nariai turi 
mažiau darbų, negu kliubie- 
tės, paims šį darbą. Jeigu 
kiti imtųsi to darbo, tai pil
nai kooperuoti su jais.

Į kliubą įstojo A. Kala- 
kauskienė iš Maspeth, kuri 
nuo pat pradžios -mezgimo 
yyą labai daug prisidėjusi 
sū darbu ir pinigais dėl vil
nų.

Ligonių lankytojos rapor
tavo, kad d. Gilmaniene, 
viena iš spartuolių mezgė
jų ir siuvėjų, jau baigia pa
sveikti ir neužilgo tikisi vėl 
dalyvauti susirinkimuose.

Menkeliūnienė dar vis 
randasi ilgos ligos suspaus
ta. S. Kazokytė turėjo ope
raciją, bet sugrįžusi iš li
goninės, sveikatoje sparčiai 
progresuoja. M. Mikalaus
kienė povaliai vaikštinėja, 
bet dar vis silpna, iš namų 
negali išeiti. Susirinkimo- 
dalyvės pasiskirstė ligones 
aplankyti ir kitos, kuriams 
tik laikas leidžia, yra pra
šomos aplankyti ligones, 
nes taip darydamos, ne vien 
tik suteikiam ligonei malo
numą, bet kartu atliekame 
kaipo nėrės pareigą.

Kliubietė.

Ar žinote, kad vaisius ir 
daugelį daržovių galite su
džiovinti namie pasidėjimui 
žiemai. Informacijų - bule- 
tiną (anglų kalboje) galite 
gauti už 10 centų. Užsaky
mą su 10c siųsti: Superin- 
tendant of Documents, 
Washington, D. C., prašant, 
kad jums atsiųstų buletiną 
No. 1918, užvadintą “Dry
ing Foods for Victory 
Meals.”

Jauni burokų lapai, ga
lima kenuoti, kaip visos ki
tos daržovės. Taipgi kenuo- 
jama chard, kale, špinakai, 
turnip lapai ir daugelis ki
tų.

Ar žinote, kad senos jū
sų kojinės — šilkinės ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo 
gon ar krautuvėse 
įtaisytas dėžutes.

įstai- 
į tam
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CMICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
Bet vis dėlto jis šį tą palikdavo mano 

širdy; man patikdavo girtas jo kaltini
mų drąsumas, — kaltinimų, panašių į 
pranašo Ižai j o kaltinimus.

— O, nevalyvieji, jūs, žemės smarve! 
r- maurodavo jis. — Bloguosius jūs gar
binate, o geruosius — persekiojate; ateis 
baisi diena, ir gailėsitės taip darę, bet 
bus jau vėlu!

Klausydamas šio maurojimo, aš prisi
miniau “Gerą dalyką”, skalbėją Natali
ją, taip kvailai ir lengvai pražuvusią, 
Karalienę Margo^ nešvariai apkalbinėja- 
mą, — aš jau turėjau ko prisiminti...

Mano trumpa pažintis su šiuo žmogum 
pasibaigė keistai.

Pavasarį aš sutikau jį lauke, užmies
ty, jis žingsiavo, kaip kupranugaris, lin
guodamas galvą, vienišas, išpurtęs.

— Vaikštinėji? — paklausė jis užki
musiu balsu. — Einam kartu. Aš taipgi 
vaikštinėju. Aš, brolyti, mielas, sergu, 
taip....

Keletą žingsnių mes ėjome tylėdami ir 
staiga duobėje pamatėme žmogų: jis sė
dėjo duobėj, pasviręs į šoną, pasirėmęs 
petim į duobės kraštą; jo apsiaustas vie
noj pusėj buvo susibrukęs aukščiau au 
sų, lyg jis norėtų nusivilkti ir negalėtų.

— Girtas, — nutarė Mitropolskis, su
stojęs.

Bet po žmogaus ranka gulėjo jaunoj 
žolėj didelis revolveris, netoli nuo jo — 
kepurė, o šalia jos ką tik pradėtas degti
nės butelys. Žmogaus veidas gėdingai 
slėpėsi apsiauste.

Bent minutę mes stovėjome tylom, 
paskui Mitropolskis, plačiai išsiskėtęs, 
pasakė:

— Nusišovė.
Aš iš karto supratau, kad žmogus ne 

girtas, o nebegyvas, bet tai buvo taip 
nelaukta, kad nesinorėjo tikėti. Atsi
menu, aš nejaučiau nei baimės, nei gai
lesio, žiūrėdamas į didelį, lygų kiaušą, 
išlindusį iš po apsiausto, ir į mėlyną au
sį — nenorėjau įtikėti, kad žmogus būt 
galėjęs nusižudyti tokią malonią pava
sario dieną.

Oktavistas smagiai trynė delnu savo 
neskustus skruostus ir gargė:

— Nebejaunas. Žmona pametė arba 
svetimus pinigus išeikvojo.

Jis liepė man pašaukti iš miesto po
liciją, o pats atsisėdo ant duobės krašto, 
nuleidęs duobėn kojas, supdamasis apsi
trynusiu apsiaustu. Pranešęs apie nusi
žudėlį policininkui, aš greitai atbėgau at
gal, bet per tą laiką oktavistas suspėjo 
pabaigti numirėlio degtinę ir sutiko ma
ne, mosuodamas tuščiu buteliu.

— Štai kas jį pražudė! — maurojo jis 
ir taip smarkiai sviedė butelį žemėn, kad 
tas sutruko smulkiausiomis šukelėmis.

Paskui mane atbėgo policininkas, 
žvilgterėjęs duobėn, nusiėmė kepurę ir, 
nedrąsiai persižegnojęs, paklausė okta- 
vistą:

— Tu kas toks?
— Kas tau darbo...
Policininkas pagalvojo ir jau manda

giau paklausė:
— Kaip gi tai tamsta, čia — nebegy

vas, tamsta — girtas?
— Aš jau dvidešimts metų girtas! —

išdidžiai atsakė tas, mušdamasis delnu 
į krūtinę.

Aš buvau tikras, kad jį suims už iš
gertą degtinę. Iš miesto bėgo žmonės, 
atvažiavo griežtas nuovados viršininkas, 
įlipo duobėn ir, kilsterėjęs nusižudėlio 
apsiaustą, pasižiūrėjo numirėlio.

— Kas pirmas pamatė?
— Aš, — tarė Mitropolskis.
Nuovados viršininkas pasižiūrėjo į jį 

ir.piktai suriko:
— Aha, sveikas gyvas, ponuli!
Prisirinko žiūrovų, apie dvidešimts 

žmonių; uždusę, judriai lakstė jie apie 
duobę, žiūrėdami į numirėlį; kažkas su
riko:

— Čia vienas valdininkas iš mūsų gat
vės, aš jį pažįstu!

Oktavistas, svyruodamas, stovėjo prieš 
nuovados viršininką, nusiėmęs kepurę 
ir ginčijosi su juo, neaiškiai, kimiai kal
bėdamas kažin kokius žodžius; paskui 
nuovados viršininkas stukterėjo jį krūti
nėn, jis susiūbavo ir atsisėdo; tada poli
cininkas, neskubėdamas, išsiėmė iš ki- 
šeniaus virvelę, surišo ja oktavisto ran
kas, kurias tas įprastai ir klusniai laikė 
už nugaros, o nuovados viršininkas pik
tai ėmė skirstyti žiūrovus:

— Eikit šalin!...
Atbėgo dar senas policininkas, šlapio-, 

mis, raudonomis akimis, išsižiojęs iš 
nuovargio, paėmė už galo virvelę, kuria 
buvo surištas oktavistas, ir tyliai nusi
vedė jį miestan.

Aš ėjau iš lauko prislėgtas; atminty 
skambėjo rūstūs žodžiai:

— Bėda miestui Arijilui!....
O prieš akis — slegiantis vaizdas: po

licininkas, neskubėdamas, traukia iš ki
šenės virvelę, o rūstus pranašas paklus
niai sudėjo raudonas, plaukuotas rankas 
už nugaros ir sukryžiavo jas taip įpras
tai, taip gražiai...

Neužilgo aš sužinojau, kad pranašą 
išvarė iš miesto su kitais suimtaisiais. 
Paskui dingo ir Kleščovas — vedė tur- 
tngą žmoną ir persikėlė gyventi apskri
ties miestan, kame atidarė pakinktų 
krautuvę. / .

...Aš taip atsidėjęs girdavau balniaus 
dainas šeimininkui, kad jis net pats ry
žosi užgirsti:

— Reikia nueiti, pasiklausyti...
Ir štai jis sėdi užu staliuko priešais 

mane, didelėmis akimis, pakeltais ančia- 
kiais.

Beeinant į smuklę, jis juokėsi iš ma
nęs, smuklėje iš pradžių taipgi tyčiojo
si manimi, publika ir tvankiais kvapais. 
Kai balnius pradėjo dainuoti, Jis pašie
piamai nusišypsojo ir ėmė pilti stiklinėn 
alų, bet pripylė tik ligi pusės ir susto
jo, ištaręs:

— Oho, brač!...
Jo ranka sudrebėjo, jis tyliai pastatė 

butelį ir ėmė atsidėjęs klausyti.
— Ta-aip, brolyti,' — pasakė jis, dū

saudamas, kai Kleščovas pabaigė dai
ną, — iš tikrųjų dainuoja... kad jį kur 
velniai! Net karšta pasidarė....

Balnius vėl ėmė dainuoti, atmetęs gal
vą, žiūrėdamas lubosna. .

Lygiom pievom, laukais ir miškeliais,- 
Keliu ėjo jaunutė mergaitė.

(Bus daugiau)

1.500 Advokatų Jieško 
Darbų įmonėse

Chicago Bar Association rū
pinasi padėti 1,500 advokatų 
dalį laiko dirbti įmonėse.

Sako, kad nekurie advoka
tai jau pradėjo dirbti. Ta or
ganizacija advokatams darbų 
suradimu ėmė veikti 1942 m.

Jeigu advokatai įsijungs 
prod ukty viskam darbui, tai 
bus daug naudingesnis ir jiem 
ir šaliai, negu iki šiol jie užsi
ėmė savo profesija, nes advor 
katu profesija yra neproduk
tinga. Ji atsirado tam tikrame 
visuomenės ekonominio susi
tvarkymo laipsnyje ir pergyve
nus tą laipsnį vėl ši profesija 
išnyks. Petras.

203 Labdaringos įstaigos Pa
sirengia Darbui

203 labdaringos įstaigos pa
skelbė, kad jos pradėjo prisi
rengti prie visuotinos rinklia
vos į Bendruomenės ir Karo 
Fondą.

Atskirų rinkliavų nebus. Iš 
sukeltų pinigų bus dalinama į 
įvairius karo šalpos fondus ir 
į labdaringų įstaigų fondus.

Rinkliava prasidės spalio 1. 
Chicagoj numatyta sukelti 
$13,000,000.
Walter Valentas Jau Laivyne

Walter Valentas, sūnūs Po
vilo ir Ludovikos Valentų, jau 
U. S. Laivyne, Great Lakes.

Jis kukliai atsisveikino su 
savo žmona, jaunu sūneliu Do
naldu (tik keturių savaičių, 
senumo), su savo tėvais ir uoš
viais Ladygais.

Walteris buvo biznyj su tė
vais.

Giminės ir skaitlingi drau
gai linki jam geriausio pasise
kimo U. S. Navy. P.

Apdegė Trys Ugniagesiai
Begesinant gaisrą, 8345 So. 

Halsted St., trys ugniagesiai

apdegė. Nuostolių padarė 
$15,000. Gaisras kilo Chicago 
Artificial Ice Co. įmonėje.

LDS. Apskritys už Lietuvių 
Suvažiavimą.

Rugpjūčio 17-tą LDS 2-ro 
apskričio susirinkime buvo 
plačiai diskusuota visa eilė 
svarbių klausimų. Apskričio 
pirmininkas St. Juška prane
šė, kad laikas rengtis prie 
metinės* konferencijos. J. Ske- 
berdytė nurodė į reikalą pa
gaminti platų raportą iš kuo
pų veikimo dėl karo laimėji
mo.

Iždininkė M. Sakalienė pra
nešė, kad jau- gavo pavasari
nio pikniko pusę pelno ir da
bar ižde yra apie $185. J. 
Tilindis raportavo apie Karių 
Duoklių Uužmokėjimo Fondo 
darbą.

Vajaus Paakstinimas ir 
Konferencija

Vasaros laikas sutrukdė nau
jų narių verbuotos darbą. Ko
mitetas daug apie tai kalbėjo 
ir nutarė pasiųsti savo atsto
vus į kuopų susirinkimus pa
sitarti keliais svarbiais klau
simais :

1. Paraginti kuopas daugiau 
prisidėti prie Karių Duoklių 
Mokėjimo Fondo.

2. Tartis su kuopiečiais dėl 
ateinančios metinės konferen
cijos.

3. Priduoti kuopoms atskai
tą jų užsimokėjimo į apskritį.

4. Akstinti naujų narių, va
jų.

Rugsėjo ir spalių kuopų su
sirinkimuose lankysis apskri
čio atstovai. Apsiėmė darbuo
tis G. Montvila, S. Juška, J. 
Skeberdytė, O. Remeikienė ir 
F. Abekas.

Sekretorė pagamins blankas 
ir išsiuntinės kuopoms, kad 
jos paruoštų raportus iš savo

veikimo. Bus atskiras laišku
tis, kuriame klaus:

1. Kiek yra iš kuopos narių 
armijoj ?

2. Kiek kuopa yra aukavus 
Raudonajam Kryžiui ir ki
tiem karo reikalam.

3. Kiek yra pirkta karo bo- 
nų ?

Tenka pažymėti, kad ap
skričio metinė konferencija 
įvyks spalių mėnesį.

Sužeidė 13 Žmonių Gatveka- 
riui Atsimušus.

Western avė. gatvekaris ties 
52nd st., atsimušė į kitą. A- 
biejuose gatvekariuose buvo 
apie 30 keliauninkų, žmonės 
suvirto ant viens kito. 13 su
žeidė. 10 sužeistų nuvežė į 
Southtown ligoninę, o tris ap
žiūrėjo -daktarai netoli nelai
mės vietos savo raštinėse.

.....................

’ PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugyjos 2 kp. su

sirinkimas įvyks rugpjūčio 26 d., 
7:30 vai. vakare, Piliečių Kliubo 
kambariuose, 367 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Visi Draugijos nariai 
privalote dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų. Po susirinkimo turėsime 
diskusijas, vienu iš svarbiausių klau
simų, kuris mus visus liečia. ■— Se
kretorius J. P. (200-201)

LAWRENCE, MASS.
Atydai keturių kolonijų draugams! 

Lowell, Mass., Haverhill, Mass., 
Lawrence, Mass, ir Nashua, N. H. 
Yra šaukiama platus pasikalbėjimas 
tarp minėtų keturių kolonijų, ap
tarti kaip surengti didelį parengi
mą dienraščio Laisvės naudai. Todėl 
prašome draugų pribūti susirinkime 
rugpjūčio 29 d., 2 vai. dieną. Maple 
Parke, Methuen, Mass. Apart to, 
bus ir kitų svarbių klausimų, ypač 
Lietuvių Suvažiavimo klausimas. 
Nepamirškite dalyvauti. — S. Pen- 
kauskas. (200-203)

I

FBI Tyrinės Lapelių Da
lintojus.

Areštavo-tris už lapelių, da
linimą, kuriuose reikalavo tuo- 
jaus daryti taiką. Po lapeliu 
pasirašė “Peace Now Commit
tee”.

Teisėjas Luczak areštuotus 
nubaudė užsimokėti po $25. 
Tačiau pasirodė, kad vienas 
jų, John Dutko, yra registra
cijoj karinėm pareigom pažy
mėjęs, kad jis yra sąžiningai 
priešingas karinei tarnybai ir 
vengė militarinių pareigų. Jis 
sulaikytas po $2,000 parankos.

Be to, juos visus tyrinės 
FBI kaipo karo kenkėjus ir 
agitatorius už derybinę taiką 
su ašies valstybėmis.

Yra iškeliama, kad su tų la
pelių išleidimu turi bendro 
Ohio valstijos senatoriaus 
žmona, Mrs. Robert A. Taft.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas Bakscinas, pajieškau 

savo dėdžių Simono ir Petro Yaka- 
vonių. Paeina iš Lietuvos, Mašničių 
kaimo, Ratničos parapijos, valsčiaus 
Merkinės, Vilniaus gubernijos. Pir
miau gyveno Brockton, Mass. Pra
šau jų pačių atsišaukti, ar kas ži
no apie juos, praneškite, už ką bū
siu labai dėkingas. Antrašas: 1802 
State Extention, Bridgeport, Conn. 

(199-200)
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j DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

j 530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

1

K*

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. ■
Nėra valandų sekmadieniais, rI

I LIAUDIES BALSAS |
Kanados Lietuvių Savaitraštis

i Station C, Box 1013 j|fl
J Toronto 3, Ont., Canada jjj

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

I LIAUDIES BALSA ■
B Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už gg| 
g Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę g 

I LIAUDIES BALSO KAINA | 
$3.50 Metams

g Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek m 
y pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug ||j 
y žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokdo sričių. H 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais
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Vietos 
tuotos degtinės ir 
vynai, 
bravorų
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

imp or

ger iausiu
alus ir

Kiekvieną subatą 
karšta ’------------
Atskiras kambarys 
ūžėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė. K 
k
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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.

ROMA ESANTI ATVIRU 
MIESTU

Romos radijas priminė, 
kad nebuvo šaudoma į Tal
kininkų lėktuvus, kurie 
penktadienio naktį mėtė 
Romon lapelius su atsišau
kimais į gyventojus. Pasak 
fašistų radijo, tatai, girdi, 
reiškią, kad Roma jau esąs 
atviru, nekariniu miestu, ir 
Talkininkų lakūnai turėtų 
jau neatakuot Romos.

UŽSTRIGO 1000 AUTO
MOBILIŲ

New York. — Koks tūk 
stantis newyorkieciu auto
mobilistų, sekmadienį išva
žiavę toliau iš miesto, už
strigo, pritrūko gazolino. 
Tūli siūlė net po dolerį už 
galioną “geso.” Bet ir ga
zolino stotys buvo išdžiuvu
sios.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 ,

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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‘ 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



Trečiadienis, Rugp. 25, 1943
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Detroit, Mich.
Apie Velionį Frank Rye-Ru- 

gięnį
Mūsų progresyvių tėvų Emi

lijos ir Domininko Rugienių- 
Rye sūnus Pranas įstojo į S. 
V. kariuomenę spalių mėnesį, 
1942 m. Jam militarinis mok
slas labai gerai sekėsi ir jau 
buvo saržentas skraidymo jė
gų (Army Air Forces).

Rugpjūčio 9 dieną darant 
bandymus ore, sykiu su kitais 
lakūnais leidžiantis žemyn, 
ekspliodavo lėktuvas būnant 
apie 100 pėdų nuo žemės, 
gazolinas suliejo visus septy
nis lakūnus ir, žinoma, lėktu
vui krintant ne tik užsimušė, 
bet ir visi mirtinai sudegė. 
Tame tarpe buvo ir mūsų det- 
roitiečių mylimas vaikinas 
Pranukas.

Toji nelaimė įvyko arti Mc
Kenzie, Tenn. Jo kūnas buvo 
parvežtas į Detroitą uždary
tame grabe rugp. 11 d. ir sto
vėjo laidotuvių direktoriaus 
D. B. Bražio koplyčioj per 3 
dienas ir. naktis.

Detroitiečiai, sužinoję tokį 
šiurpulingą įvykį, visi, kam 
tik laikas leido, nepaprastai 
skaitlingai dalyvavo šermeny
se, išreikšdami savo simpati
ją, suteikė gyviĮ gėlių. Grabas 
buvo apstatytas tiek daug gy
vų gėlių vainikais, kiek detro
itiečiai dar nebuvo matę. Ap- 
skaitliuota, kad vien tik gėlių 
buvo $1,000 vertės.

Laidotuvės buvo šeštadienio 
ryte, rugp. 14 d. Palaidotas 
Grand Lawn kapinėse. Paly
dovų į kapines buvo virš 100 
automobilių. Atatinkamą pra- 
kalbėlę pasakė namuose Pr. 
Jočionis, o ant kapinių Dr. Pa- 
levičius.

Pranukas buvo tik 20 metų 
amžiaus, bet buvo labai gabus 
ne tik moksle, bet ir kitur, kur 
jis dalyvavo: Aido Chore, L. 
D.S. 20B kuopoje ir sportinin
kų grupėse. Todėl jį labai 
mylėjo ne tik broliai ir tėvai, 
bet ir visi kas tik pažirio. To
dėl, sužinoję apie jo tokią ka
tastrofišką mirtį, nepaprastai 
visi apgailestavo.

Kadangi jo tėvai yra LLD. 
52 kp. nariai ir motina LMP. 
Kliubo narė, tai ir nuo tų kuo
pų simpatikai nariai sudėjo 
diktą sumą aukų ir nupirko 
po gražų vainiką — LLD. 52 
kp. ir L. M. Pažangos Kliubo 
vardu.

Laidotuvėse dalyvavo netik 
Vietiniai žmonės, bet buvo at
vykę iš tolimos kolonijos Juo
zas ir Monika Kanavai, Anta
nas ir Magdė Vykiai iš Ka
nados, Hamilton apylinkės. 
Kiti giminės negalėjo pribūti, 
tai prisiuntė gyvų gėlių vai
nikus — Kundrotai iš Owl, 
Mich., Strigai iš Quincy, Mich., 
Kliševičiai ir Williamai iš 
Montreal, Kanados, ir jo 
draugas Schroyer iš kariuome
nės. z

Mes žinom, kad pirmutinis 
smūgis ir Širdies skausmas at
siliepė sint savo šeimynos ir 
motinai, bet mes detroitiečiai 
irgi netekome gabaus ir veik
laus vaikino. Jis mylėjo ne
tik dainuoti Aido chore, bet 
taipgi kalbėjo gražiai lietuviš
kai ir mes daug tikėjomės iš 
jo ateityje. Lietuviai mažai 
turime tokių šeimynų, kurios 
taip santaikiai sugyventų ir 
visa šeimyna būtų linkus prie 
lietuviško veikimo. Tas reiš
kia, kad mes netekome savo 
ateities žiedo lietuvių tarpe. 
Pranukas buvo atvykęs sve
čiuotis pas tėvus liepos mėn. 
pabaigoje, tad būdamas De
troite padarė sutartį su savo 
mylima merginą Violet Kara
liūte (Aidiete), kad, kada tu
rės kitą pasisvečiavimą pas 
tėvus, tai su ja apsives. 
Bet, kaip visiems mums reikė
jo pergyventi liūdesį, taip ir 
jo mylimai merginai tas šir
dies skausmas teko pergyven
ti-

Franukas paliko savo tėve
lius ir septynis mylipius brūk
lius. Jonukas, Albertas ir 
Stapjey randasi' S. V. kariuo

menėje, o Petrukas, Alfonsas, 
Antanukas ir Vincukas dar 
gyvena su tėvais.

Draugai Rugieniai įr jų. šei
myna nepaprastai dėkingi vi
siems kaimynams, giminėms, 
draugams ir draugėms už taip 
didelį prijautimą ir simpatiją 
laike laidotuvių jųjų mylimo 
sūnaus.

Mes pareiškiame gilią užuo
jautą draugam Rugieniam ir 
jų šeimynai šiame liūdesyje, 
žinokime, kad ši katastrofa 

.įvyko vis per mūsų priešų pa
sidarbavimą, nežiūrint, kad 
ir ne karo*fronte jis žuvo. To
dėl mes irgi turime stengtis, 
kad kovoti prieš tokius ele
mentus, kaip namų fronte, 
taip ir karo fronte, kad su
triuškinti tą fašistinį priešą 
ant visados.

Alvinas.

Jungi. Valstijų ir Angly 
Lakūnai Puolą Visą

Pietinę Italiją
London, rugp. 23. —Ang

lijos ir Jungtinių Valstijų 
lakūnai audringai bombar
davo Salerno, geležinkelių 
mazgą ir svarbų karinį 

miestą, į pietų rytus nuo 
Neapolio, Italijoj. Salerno 
miestas faktinai tapo ne
šluotas.

Kiti Talkininkų lėktuvai 
griausmingai ardė, degino 
ir apšaudė karinius taiki 
nius San Giovanni, geležin
kelio miestą ir uostą, pieti
nėje Italijoje, tik per poros 
mylių vandenį nuo Sicilijos. 
Taipgi buvo pleškinama 
Crotone ir kiti gelžkeliniai 
punktai toje Italijos daly
je.

Talkininkai, pirmadienio 
pranešimais, visuose šiuose 
žygiuose sunaikino ir 34 
nacių lėktuvus, o savo ne 
teko septynių lėktuvų.

Diena pirmiau Italijos 
fronte amerikiečiai ir an
glai nušovė žemyn 50 faši
stų lėktuvų, o savo prara
do aštuonis.

Talkininkai Paėmė Salą 
Segulą, Arti Kiskos

Washington. — Jungti
nių Valstijų ir Kanados 
kariuomenė užėmė Segulos 
salą, penkių ketvirtainių 
mylių ploto, vadinamoje 
Žiurkinių Salų grupėje, va
karinėje dalyje Aleutų sa
lyno. Seguloje, 20 mylių 
nuo savo užimtos Kiskos, 
amerikiečiai ir kanadiečiai 
taipgi nerado nei vieno ja
pono.

Amerikiečiai ir Anglai Turi 
Gana Jėgą įsiveržti

Berne. — “Berlynas sa
ko, jog Anglija ir Jungtinės 
Valstijos dabar turi pilnai 
užtenkamai jėgų Vidurže
mio Jūros srityje pradėti 
ofensyvą prieš pačią Itali
ją ir prięįį Balkanus,” kaip 
rašo berįyriiškis korespon
dentas šveicarų laikraščio 
Neue Zuericher Zeitung.

Pakaitos Naciy Valdžioj
London, rugp. 24. — Na

cių radijas pranešė, kad pa
keista kai kurie aukšti Vo
kietijos valdininkai. Hein
rich Himmler, politines po
licijos galva, yra paskirtas 
vidaus reikalų 'ministeriu; 
baronas von Neurath, ta
riamas Bohemijos-Čechijoš 
globėjas, pašalintas, o jo 
vieton pasiirtas WiIhelpi 
Frick, iki šiol buvęs p eg
lyno vidaus reikalų ųiinįste- 
ris.

Amerikos bombanešiai 
pęr dieną sudaužė bei su
degino 115 japonų vagonų 
Mandalay srityj' ir** kitur 
Burmoję.

Amerikiečiai Veržiasi 
Į Kolombangarą

Japonijos radijas sakė, 
kad Amerikos ir Australi
jos kariuomenė stengėsi 
laivais . įsiveržti į Kolom- 
bangaros šąlą, vidurinėje 
Saliamono salyno dalyje.— 
Kolombangara guli tarp ne
seniai amerikiečių užimtos 
Velia Lavellos salos ir bai
giamos užimti New Georgia 
salos.

Japonai pasakojo, būk jie 
sunaikinę dvi amerikiečių 
valtis ar laivukus; tuorpet, 
girdi, amerikiečiai ir aus
tralai nuplaukę šalin nuo 
Kolombangaros. Niekas ne
patvirtina šio japonų skel
bimo.

Bridgewater, Mass
Mūsų miestas buvo garsus 

tarpe progresyvių lietuvių sa
vo veikimu, nes, kaipo mažo 
miestelio lietuviai energingai 
veikė, veikimas stovėjo ant 
augšto laipsnio, sukėlėme 
daug aukų, o visi Amerikos 
lietuviai žino apie mūsų, ap- 
siavų Kooperaciją.

Kuomet buvo organizuoja
mos visokios bendrovės, tai ir 
Bridgewater lietuviai, suorga
nizavo čeverykų dirbtuvės ko
operaciją. Mūsų kooperacija 
organizuota- skirtingai, kaip 
kitos, nes čia balsą turi ypata, 
o ne seras. Biznis eina gerai 
ir iš įplaukų šėrininkams jau 
jų suma yra atmokėta divi- 
dentais, tai yra nuošimčiais. 
Jų Šeras dabar yra pakilęs ke
lis kartus aukščiau, kaip buvo 
už jį įmokėta.

Bet mūsų miesto lietuvių 
veikimas, kaip pirmai stovėjo 
aukštai, tai dabar yra nupuo
lęs. Mat, esame pasenę, daug 
mūsų, draugų jau yra mirę, 
prie to visi užsiėmę savais rei
kalais ir darbais, o šiemet su 
“Victory Garden” darbais.

Manau, dar prie mūsų ne
veikimo prisideda ir tūli blogi 
įpratimai, kaip tai kazyriavi- 
jnas, kas kenkia net susirinki
mų reguliariam lankymui. 
Bendrai, mūsų veikimas pa
staruoju laiku silpnas.

Dienraščio “Laisvės” reika
lus paremiame kiek galime. 
Atsibuvusio pikniko, Bostone, 
pardavėme tikietų už virš $20, 
Daugiausiai pasidarbavo G. 
Petrauskas ir K. Kalvelienė. 
Kaip kuriuos ■ “nuštrapavo”, 
kurie norėjo grąžinti nepar
duotus tikietus; juos privertė 
pamokėti už tikietus, nes da
bar pinigų turime.

Rugpjūčio 7 dieną buvo su
rengta “surprise pare” drau
gams Mažiuknams' paminėji
mui sidabrinio, 25-kių metų 
jų ženybinįo gyvenimo jubilie
jaus. Mažittknai yra dar jau
ni žmonės, bet jau išauginę 
gražią šeimą — dvi dukteris 
ir vieną sūnų, ir išmokinę auk- 
tesnio mokslo, šiomis dienomis 
Mažiuknų sūnus išvažiavo į 
armiją. Linkime jam laimin
gai tarnauti DėdeisŠamui.

Parėj buvo susirinkę artimi 
draugų Mažiuknų draugai' ir 
draugės. Prisiminti ir visuo
meniški reikalai. Ant vietos 
suaukavo $21. Pinigus padali
nome taip: $11 dienraščiui 
“Laisvei” ir $10 Pundelių Fon
dui,— pasiųsti pagelbos lietu
viams, gyvenantiems giliąu 
Sovietų Sąjungoj.

Aukavo sekamai; A. Mą* 
žiukna $5 ir F. Ęazeįiūnas $2. 
Po $1: J. Kalvelis, P. Balčiū
nas, A. Deksnys, J. Dęksnys, 
J. Černius, Mundrius, J. Ra
tilis, K. Tarnui, A. Miškinis, 
P. Yurkštas, J. Mažiuknienė, 
A. Bubinas, S. Kirslis ir K. 
Reslis. Visiems aukavusiems 
tariu ačiū. J. Kalvelis.

LąUve, Uthuąfaų Daily

Sąjungininkų Jėgos Auga
Hitlerinė Vokietija pradėjo 

kąrą prieš Europos kraštus ti
kėdama greifai laimėti dėl savo 
karinės technikos ir apsigink
lavimo gausumo. Fašistinė Vo
kietija buvo apsiginklavusi 
“iki dantų,” visas jos ūkis dar 
ilgai prieš karą buvo pajung
tas karui.

Hitleris tikėjosi baigti su 
Europos valstybėmis anksčiau 
negu didžiosios valstybės — 
Anglija ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos — galės mobilizuoti 
savo karines ir ūkines pajėgas.

Francūzijai kapituliavus, An
glija ir JAV suprato, koks pa
vojus jiems gręsia iš fašistinės 
Vokietijos ir pradęjo sparčiais 
tempais mobilizuoti karui savo 
turtingus išteklius. Didvyriška 
kova tarybinės liąudies ir jos 
Raudonosios Armįjos, kuri 
daugiau kaip pusantrų metų 
vieną pati atitraukdavo ir tebe- 
atitraukia į save kuo ne visą 
hitlerinės Vokietijos ii’ jos va
salų karinį pajėgumą, leido 
mūsų sąjungininkams laimėti 
laiko apsiginkluoti, armijoms 
sudaryti, pertvarkyti ekonomi
kai — ypatingai JAV — karui 
prieš hitlerinę koaliciją.

Yra žinoma, kad kare, o ypa
tingai moderniškame kare, me
džiaginiai ištekliai vaidina pir
maeilį vaidmenį. Ir čia turi 
reikšmės ne tik tie ištekliai, su 
kuriais šalis stoja į karą, bet 
ir tie, kurie gali būti išvystyti 
karo eigoje.

Visas pasaulis žino, kad lais
vę mylinčiųjų tautų koalicija 
turi nepalyginamai daugiau 
medžiaginių išteklių bei rezer
vų negu “ašies” valstybių blo
kas.

Taip antai, antihitlerinės ko
alicijos naftos gamyba (ne
skaitant TSRS) 1941 metais 
buvo 198 milijonai tonų, tuo 
tarpu kai “ašies” valstybių naf
tos gamyba tesiekė 175 mil. 
tonų. Jei dar pridėsime Vene- 
cuelos, Irano, Irako, Argenti
nos, Peru ir kitų mažesnių val
stybių gamybą^ kuri siekia ne
mažiau kaip 50 milijonų tonų 
į metus, tuomet paaiškės, koks 
yra milžiniškas skirtumas tarp 
antihitlerinio bloko ir “ašies” 
valstybių galimumų.

Būdingas yra ir plieno ga
mybos skirtumas. Vien tik 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
1942 metais gamino daugiau 
kaip 100 milijonų tonų plieno, 
tuo tarpu kai Vokietija, Japo
nija ir vokiečių okupuoti Euro
pos kraštai gamino tik ne ką 
daugiau kaip 60 milijonų tonų.

Turėdamos tokius milžiniš
kus žaliavų ir gamybos ištek
lius, Anglija, o ypač JAV, per 
pastaruosius dvejus metus iš
vystė iki šiol dar nematytą ka
rinės technikos gamybą.

Užtenka nurodyti, kad 1941 
metais Anglija numatė paga
minti tik 10. tūkstančių tankų, 
o 1942 metais — jau 30 tūks
tančių. Tokioje svarbioje mo
torų gamyboje antihitlerinio 
bloko kraštai jau 1942 metais 
pasiekė trigubo pranašumo. 
Pastaruoju metu Anglijoje pa
statyti milžiniški kariniai fab
rikai, ir jie yra visiškai saugūs 
nuo priešo oro puolimų, nes 
veikia požemiuose.

Tų fabrikų didumą galime įsi
vaizduoti iš to, kad tik vienam 
tokiam fabrikui pastatyti dirbo 
daugiau kaip 8 tūkstančiai dar
bininkų.

Didelių laimėjimų pasiekė 
Anglija ir lėktuvų gamybos 
srityje.

Hitlerinė Vokietija norėjo 
suspausti'Angliją blokados rep
lėmis, veikdama savo povande
niniais ląivąis prieš Didžiosios 
Britanijos prekybos laivyną. 
Tačiau nepaisant nuostolių, an
glų laivynas ne tik nesumažėjo, 
bet dar padidėjo. 1939 m. Bri- 
tų imperijos prekybos laivyno 
tonažas sįękė 21 milijono bruto 
tonų. Bet jis buvo papildytas 
vokiečių užgrobtųjų Europos 
kraštų prekybos laivynais. An
gių laivyno sudėtyje dalyvauk 
jąpčiąis kpvpj prieš bendrą 
prieš (Norvegijos, Danijos, 
Francūzijos ir kt.), ir naujai 
pastatytais laivais — 2.5—31 

milijonai tonų. Iš viso Britų 
imperijos laivynas karo metu 
padidėjo 12 milijonų tonų ir, 
nepaisant visų vokiečių ir jų 
vašalų pastangų, yra daug di
desnis kaip prieš karą. Hitlerio 
planas — blokuoti Angliją, at
kirsti ją nuo jos kolonijų—su
griuvo. Anglija tebeturi ryšius 
su visomis savo kolonijomis, 
anglų laivynas liko galingu 
veiksniu kovoje prieš “ašies” 
valstybes jūrose ir vandeny
nuose.

Ypatingą vietą antihitlerinė
je koalicijoje savo milžiniškais 
medžiaginiais ištekliais ir ga
mybos galimumais turi JAV. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
yra vadinamos antihitlerinės 
.koalicijos arsenalu. Toje šaly
je karines technikos srityje yra 
įvykę nepaprasti pasisekimai. 
JAV, kur yra. dešimtys tūks
tančių fabrikų, 31 milijonas 
automobilių, kur yra pati mo
derniškiausia technika, 1940 m. 
gegužės mėn. 1 d. buvo tik 460 
tankų, 1941 m. sausio 1 d. 800 
tankų ir, maždaug, tiek pat 
karo lėktuvų. Dabar JAV išlei
džia kasdien po 200 lėktuvų ir 
po 100 tankų. Pagal Roosevel- 
to programą, JAV 1942-1943 
metais turi pagaminti 185 tūk
stančius lėktuvų, 120 tūkstan
čių tankų, 55 tūkstančius zeni
tinių pabūklų ir milžinišką 
kiekį kitų ginklų ir šaudmenų. 
JAV pramonės perstatymas į 
karines vėžes leido 1942 metais 
padidinti karinę gamybą, paly
ginus su 1941 metais: artileri
jos pabūklų 6.5 kartų, lėktuvų 
3.5 kartų, .karo laivų 2.75 kais
tų. 1943 metais tas augimas, 
kaip matyti iš šio palyginimo, 
turi būti dar didesnis:

1942 m. 1943 m. 
Lėktuvų 60,000 125,000
Tankų 45,000 75,000
Zenitinių

pabūklų 20,000 35.000
1942 metai parodė, kad toji 

programa visiškai įvykdoma. 
Kova plačiausioje jūrų ir van
denynų erdvėje reikalavo ir te- 
bereikalauja spartaus jūrų lai
vyno didinimo ne tik iš Angli
jos, bet ir iš JAV. Todėl JAV 
1942 metais pastatė prekinių 
laivų 8 milijonų tonų / bendro 
talpumo (1941 metais — 1 mi
lijonas tonų), o 1943 metais 
numatė pastatyti 10 milijonų 
tonų. Jau 1942 metų pradžioje 
Amerikos laivų statyklų gamy
binis pajėgumas padidėjo pen
kis kartus. 1943 m. vienų tik 
JAV laivų statyba dvigubai at
lygins visus galimus sąjungi
ninkų nuostolius jūroje.

Vienos JAV gamina daugiau 
plieno, gauna daugiau akmeni
nių anglių ir naftos negu visi 
kiti pasaulio kraštai kartu. 
JAV išaugina vieną trečdalį vi
so pasaulio kviečių ir tabako 
derliaus. Jei dar pridėsime, .kad 
Anglija ir JAV dabar gali iš
naudoti Pietų Amerikos, Pietų 
ir šiaurės Afrikos, Australijos 
ir kt. kraštų išteklius, mums 
visiškai liks aišku, kad sąjungi
ninkų jėgos yra milžiniškos.

Bęt vieni ištekliai, kokie jie 
bėbūtų dideli, dar negali užtik
rinti pęrgalės. Medžiaginiai iš
tekliai kare virsta grėsminga 
pajėga tik tuomet, kai jie palei
džiami darban, kuomet jie 
griųva apt priešo galvų mūšių 
laukuose. Pradėdama kąrą 
Hitleris žinojo, kad £ĄV ir An
glija turi milžiniškus išteklius, 
bet jis kaip tik ir tikėjosi, kad 
jie nesuspės tuos išteklius laiku 
sumobilizuoti karo * reikalams. 
Hitlerio strateginiai planąi su
griuvo. Juos yįsiškai sugriovė 
tarybipė liaudis, narsioji Rau
donoji Armija, kuri sudavė jr 
tebeduoda triuškinančius sma
gius vokiečių armijai. Didžio
sios valstybės —- Ąpglija ir 
JAV — suąįn)Q|jhi^vd‘ Paį?ąr 
tenka tik Jąiįm pąjęjsfi į dąriją 
visa tai, kas yra mobilizuota.

s * A. Vakaris kis.
(Iš “Tarybų Lietuva”) •

Talkininkai per dieną pa
žygiavo 2' mylias arty n Sa- 
lamauį Nauj. Guinėjoj.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 17—40

UŽSAKYMŲ PILDYMUI AR PAKAVIMUI. 
Išlėidtnių Sandėlyje.

Įvairūs Tavorai
5 dienų savaitė—Geros Algos 

Reguliariai Pakėlimai.
Nuolatinis darbas senai užvestoje Įstaigoje.

Kreipkitės ant 6-tų lubų.

629 GROVE ST. 
JERSEY CITY, N. J.

Arba telefonuoki/e Jaurnal Square 2.6999

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MERGINOS PASIUNTINftJIMUI 

GEROS ALGOS. ' 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON

140 EAST 63RD STREET (202)

ŠEIMININKES PRIE LUNCH COUNTER.. 
Pilnam ar daliai laiko, valandos sulyg jūsų 
patogumo. Patyrimas nereikalingas. Duoda
ma uniformos ir valgis. Krautuvė vėdinamu 
oru. Asmenys dabar esantieji būtinuose veik
smuose nebus priimami. Kreipkitės į Mr. 
Dee.
F. W. WOOLWORTH CO.. 44TH ST. IR

BROADWAY. (202)

MERGINOS-MOTERYS
Amžiaus 17—40 metų, patyrusios ir be paty
rimo. Operacijoms mašinšapėje. Radio da
lių sudėjimui. Radio patikrinimam. Gera 
alga, gera proga karinių darbų fabrike. As
menys i§ karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimami be darbdavio pareiškimo jų 
atliekamumo. CARDWELL, 81 PROSPECT 
ST., BROOKLYN, N. Y. (201)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
_____________________________ (X) 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City 
________________ (X)

Šeimininkių 
Atydai

Štai proga gauti interesingą darbą didelėje 
saldainių moderniškoje išdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITĖ
MALONIOS DARBO APLINKYBES 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA
Kreipkitės j Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR 9TH ST., L. L ŲITY 

Iš karinių darbų ar būtinų .veiksmų nebus 
priimamos be paliudijimo savo atliekamumo.

(203)

PARDAVĖJOS
Jei nepatyrę, mes jus išlavinsime. Daliai 

laiko ir pilnam laikui darbas. Vakarais ir 
sekmadieniais nedirbama. Vėdinama krautuvė. 
Malonios darbo sąlygos. Darbininkės iš būti

nų užsiėmimų nebus priimamos.
F. W. WOOLWORTH, 82 NASSAU ST., 

NEW YORK
(201)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KROVINIAM MERGINOS
UŽSAKYMŲ SURAŠYTOJOS
IŠSIUNTINĖJIMUI IR PRIĖMIMUI 
ROOM OF PUBLISHING HOUSE.

GROSSET & DUNLAP, INC.
526 W. 26th STREET
OBSERVE WMC RULES.

(200)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

Virtuvės Darbininkai—$225 
į MENESĮ, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

INDŲ NUBMfiJAI, INDŲ 
MAZGOTOJAI IR TT. 

VIRĖJAI $810 l MENESĮ 
PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ DARBŲ KANADOJE IR ALASKOJE. 

TURI ROTI ATIDĖTI NUO DRAFTO. 
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, 'nebus imami be darbdavio paliuosavlmo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bechtel-Price-Cąllahan 
CONSTRUCTORS “ '’ 

KASDIEN, SU PIRMADIENIU, ĮIMANT
ŠEŠTADIENI 8:30 A.M. IKI 4:30 P.M.

U. S. Employment Service of WMC 
Hotel St’ Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.
(201)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALIAVOTOJAI
GEROS ALGOS

KREIPKI^S Į TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON 
140 EAST 63 RD ST., N. Y.

(200)

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

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

” 7TH AVĖ. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY.

NETĖLĖFONUPKITE.
(X)

Šveicarijos pranešimai sa 
ko, lįad vękįečiai siunčią vis 
daugįąū savo kąriųomenės 
per Ęrpriner tarpkalnę į 
šiaurinę ItąĮij^.

Penkta* Puslapis

HELP WANTED—MALE 
reikalingi VYRAI

NAKTINIAI VALYTOJAI
* MALJAVOTOJAI

GEROS ALGOS.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON

140 EAST 63RD STREET
(202)

PAKOTOJAI 
VAGONŲ KROVĖJAI

Įvairių Tavorų
Nuolatinis Darbas—5 Dienų Savaitė

Reguliariai Pakėlimai
Kreipkitės ant 6-tų lubų

629 GROVE ST.
JERSEY CITY, N. J.

arba telefonuokite
Journal Square 2-6999

KROVIKAI
Nuolatinis darbas tinkamam asmeniui. Va
landos nuo 8:30 iki 6-. Sekmadieniais ne
dirbama. Dabar dirbanti būtinuose darbuose 

nebus priimami.
F. W. WOOLWORTH, 82 Nassau St., N. Y.

(200)

KĖDŽIŲ DIRBĖJAI 
IR STATYTOJAI

Turi būt patyrę prie gerų kėdžių. Gera 
alga, nuolatinis darbas.

mallin furniture co. 
644 — 1st Avenue

. (201)

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

(X)

jfl^-200 VARICK ST

VYRAI
SENIAI ĮSTEIGTA FIRMA 
ŽEMUTINIAME MANHAT
TAN, DABAR TURINTI GY
VYBINIUS KARO DARBUS 
SU GALIMYBE PASILAIKY
TI DARBE PO KARO, REI
KALINGA:
BENDRAI PRIE MAŠINŲ

IR DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ

Gera Alga - Proga Pakilimam 
Proga išmokti amato

JEI JAUNESNI KAIP 38, REIKIA 
TURĖT DRAFTO PRATĘSIMO 

KLASIFIKACIJĄ.
Aplikantai dabar dirbanti karinių 
darbų pramonėse nebus priimami.

KREIPKITĖS:
NUO 9:30 A. M. IKI 4:30 P. M.

4-TOS LUBOS
(200)

DIEMAKERS
5 METŲ PATYRIMO AR DAUGIAU.

Kitoki nesikreipkite. Puikiausia proga Vir
šiausios algos; viršlaikiai, nuolatinis darbas.

JOHN J. KOVACS
353 Canal St., N. Y. CAnal 6-2041.

(200)

VYRAI - BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KROVINIŲ SURAŠYTOJAI •
UŽSAKYMU SURAŠYTOJAI
IŠSIUNTIMAMS IR PRIĖMIMAMS 
ROOM OF PUBLISHING HOUSE

GROSSET & DUNLAP, INC.
526 W. 26th STREET
OBSERVE WMC RULES

(200)

FABRIKO DAĘBININKAI
Išdirbėjai apsaugos dratų. Turi skaityti Ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co.. 178 Sullivan St. (Erie Basin), 

Brooklyn, 9 A.M. iki 4 P.M.
nuo pirmadienio iki penktadienio

(204)

VELDERIAI 
MECHANIKAI 
IR KALVIAI

Tik patyrę. Kreipkitės
WILLIAMS IRON WORKS 

430 E. 102nd St. ATwater 9-8610
\ (200)

VYRAI KROVIMUI
Departmentinėje Krautuvėje

5 DIENŲ SAVAITE
Kreipkitės tarp 12—4 vai. 
Employment Ofise, 12 fl.

John Wanamaker
9th Stredt ir Broadway

(200)

Paprasti darbininkai $231.60 
MAŽIAUSIA MĖNESINE 

GARANTIJA
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJB 

DARBAI 
TRANSPORTACIJA Į DARBĄ APMOKAMA 

KAMBARYS ĮR GUOLIS, $1.25—$1.50 
J DIENĄ

NEMOKAMAI Į DARBĄ IMANT 
M EDI K ALE EGZAMINĄ CIJ A 

TURI BOTI PALIUOSUOTI NUO 
MILITARINES TARNYBOS

KREIPKITĖS Į KOMPANIJOS ATSTOVĄ

Bechtel-Price-Callahan
' ’ CONSTRUCTORS *

Kasdien, su pirmadieniu, {imant šeštadienį, 
nuo 8:30 A.M. Iki 4:30 P.M. '

U. S, Employment Service of WMC 
44 E. 23rd St. (4th floor) N. Y. C.

Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebu« 
priimami be darbdavio paliuosavlmo. t
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New Wto^^^rZinioi
MMM. Granickienė eina du kart 

savaitėje į lietuviškoje parapi
joje įsteigtą Raudonojo Kry
žiaus skyrių padėti daryti 
bandažus, taip pat prigelbsti 
ir moterims kliubietėms dirbti

Williamsburg? Baigia
Užėsti Gyviai

Williamsburge tūlus medžius 
apspito kirmėlės, vadinamos 
caterpillars, panašios tankų 
šynoms. Gi iš tų medžių ne
krapštomi tie gyviai tiek pri
siveisė, kad visai nuėdė jų la
pus ir palikdami nuklotus bal
tu, dabar jau suodžiais uždul- 
kėjusiu murzinu šydu, miria
dais traukia iš tų medžių ki
tur maisto jieškoti.

Tūlas mano kaimynas 
džiaugėsi, kad kitų medžių 
neliečia, sakydamas, lai užė- 
da tuos prastus, laukinius. Ir 
kaip jis nustebo pamatęs, kad 
užbaigę su anuo, kirmėlaitės 
su visa savo didele šeima su
sikraustė į jo branginamus, 
nelaukinius, į Pergalės Daržą.

Jo nuotikis man priminė 
žmonių kovą prieš žmogiškus 
parazitus—užleisk jiems vie
ną poziciją, jie grobs visas. 
Vienok tikrai nemaniau, kad 
mano kelių žolių daržui pa
dangėse (šeštame aukšte) bū
tų nuo tų mažų repliokų pa
vojus.

Atsikėlus pereito sekmadien. 
rytą, kaip paprastai, žvilgterė
jau savo “daržan”. Iš karto 
maniau, kad akyse negerai— 
visas tarsi baltais pūkeliais 
nubertas. Ant tų kelių žolių 
buvo gal kokia šimtinė ar 
daugiau tų gyvių. Piktai, pik
čiausiai nurinkau j benzinos 
kenuką ir nuėjau su darbu. 
Už kiek laiko vėl pažvelgiau, 
ar nebus kokia buvus užsili- 
kus tarp lapų išėjus ant pa
viršiaus. Bet vėl pamačiau vi
sas žoles margai nupiltas. Tik 
tada susipratau, jog čia jų iš 
kur nors atkeliaujama masi
niai ir pažvelgus ant sienos 
pamačiau visą bildingo sieną 
marguojant—visos keliauja Į 
viršų: vienos sustoja pakelyje 
ant mano žolių, kitos nuo sto
go krinta. Teko kraustytis į 
vidų ir užsidaryti langus.

Neilgai teko dairytis ir tų 
keleivių šaltinio. Pasirodo, 
kad lengvo apsirokavimo žmo
gus paskaitė gyvių apsėstą 
medelį priežastimi priperėji- 
mo gyvių ir tą medelį nukir
to, bet nesudegino. Taigi, mi
nia to medelio įnamių, iš kar
to likus be maisto, pasileido 
į jo paties kieme esančius ki
tus augmenis, o kurie nebe
tilpo—iškeliavo į svietą mais
to jieškoti.

Kur pasidairysi, pas mus

medeliai apgaubti tuo murzi
nu šydu. Medžius nuėdę, gy
viai replioja į visus kraštus ir, 
be abejo, paliks perų dar 
skaitlingesniems miriadams 
parazitų kitiems metams, jei
gu nebus jie sudeginti ar ko
kiais stipriais chemikalais su
naikinti tuojau. Williamsbur- 
go paskutiniam žaliumynam 
gręsia visiškas sunaikinimas.

Br.
Gyviai Neužilgo Mus Ap

lėksią, Bet...
žinovai sako, kad gyviai ne

užilgo mus apleis, bet ne pirm 
spėjimo viską nuėsti. Vienok 
ir viską nuėdus, jų gyvenimo 
dar ne užbaiga. Kirmėlės tik 
sulosiančios į žemės plyšius 
žiemavot, o pavasarį atgims, 
išsivystys į peteliškaites ir 
skraidydamos visur priveis sa
vo naujos giminės. Taigi, tik 
tos negrįš kitais metais, ku
rios bus dabar sudegintos ar 
kitaip kaip sunaikintos.

Augalams Pagalba.
Medžiams ir kitiems auga

lams gal būtų daug pagelbėta 
išlikti, jei viduriop liepos būtų 
buvę apipurkšti arsenate of 
lead skiediniu ir už dviejų sa
vaičių vis pakartota. Ir dabar 
tas skiedinys galėtų kiek pa
gelbėti tiems augmenims, ku
rių lapai dar nenuėsta. Skie
diniui padaryti, dedama pil
nas šaukštas arsenate of lead 
į galioną (4 kvortas) vandens. 
Darant po daug iš karto, de
dama arsenate of lead penki 
svarai į šimtą galionų van
dens.

Ambulanso Nelaimėj 
Mirė Du Asmenys

Miesto ligoninės ambulan- 
sui važiuojant iš garadžiaus į 
ligoninę ant Welfare Salos 
pereitą pirmadienį, vairuoto
jas prarado jo kontrolę. Am- 
bulansas užgavo Isabella O’
Donnell, paskiau mirtinai su
žeidė pėstininką Schellenber— 
ger, prasimušė per East River 
užtvarą ir nėrė upėn, joje pri
girdydamas patį vairuotoją 
Morris Linker, 49 m., iš Bronx.

Nelaimės metu ambulanse 
buvo ir slaugė, Margaret 
Houts, 58 m., gyvenanti 2548 
E. 19th St., bet ji spėjo atsi
daryti duris ir išlipus užsika
binti ant ambulanso stogo. 
Ambulansas sustojo dešimtyje 
pėdų vandens.

-MVK “Triumfas”
|— B4RNKS. VtralA TrU>.

-S JAN MARTA i

4^ KIEPUR A •"« EGGERTH
A h jut NtV OKI* (OMMM'S į

SU MELVILLE COOPER '
Diriguoja FELIX BRENTANO 
Konduktorius ROBERT STOLZ 

Daina* autv. GEORGE BALANCHINE 
MAJESTIC, W. 44th St. Ci-6-0730 

Oras atvėdintas
Vakare 8:30. $1.10—Popiet Ketv. ir 

ŠeSt. $1.10—$2.75

Dr. Vincent Lodico pasuko 
savo mašiną išvengimui susi
dūrimo su troku, bet mašina 
užšoko ant šaligatvio ir su
žeidė tris pėstininkus.

Komunistai Užgyrė 
Earle Planą

Israel Amter, Komunistų 
Partijos New York o valstijos 
pirmininkas, viešame pareiš
kime pereitą šeštadienį pareiš
kė, kad Komunistų Partijos 
New York o Valstijos Komite
tas užgyrė Earle Amendmen- 
tą, kuriuomi būtų numažinta 
reikalingas miesto tarybos na
rio išrinkimui skaičius balsų 
nuo 75,000 iki 50,000.

Biliaus užgyrimo kopijas 
pasiuntė pačiai Bill No. 301 
sumanytojai Mrs. Genevieve 
B. Earle, miesto taryboje ir 
tos tarybos privilegijų ir rinki
mų komisijos (Council Com
mittee on Privileges and Elec
tions) pirmininkei Mrs. Rita 
Casey.

Atsišaukė Į Miestiečius 
Liuosnoriai Padėti 

Nuimti Derli?
New York o mieste siekiama 

sumobilizuoti 15,000 liuosno- 
rių farmeriams talkininkų, 
kad padėtų nuimti nuo laukų 
ir sudėti vartojimui žiemą ne
atidedamai turimus nurinkti 
maisto produktus.

Vieni iš tų, sako United 
States Employment Service 
vedėjai, dirbs tik šeštadieniais 
ir sekmadieniais, kiti galės pa
švęsti po savaitę, dar kiti po 
dvi, tad mažas skaičius tokių 
trumpo laiko pagelbininkų 
daug nenudirbs.

Pagelbininkų reikės įvai
riems darbams. Dabar dau
giausia skinama lima beans ir 
tomaitės. Pereitą savaitę tūks
tančiai liuosnbrių. iš šapų padė
jo išgelbėti daug tomaičių 
New Jersey valstijos pietinėje 
dalyje, kur prinoko anksčiau 
dėl nepaprastos sausros ir ši
lumos. Kenavimo šapos su 
liuosnoriais ten dirbo per visą 
naktį šeštadienį ir visą dieną 
sekmadienį.

Gale savaitės po Ląbor Day 
reikėsią bent 2,000 liuosnorių 
padėti skinti obuolius. O už 
vis daugiausia reikės vėliau, 
rugsėjo ir spalių mėn.

Galintieji ištrūkti savaitei 
kitai ant farmų ar į kenavimo 
fabrikus prašomi tai padaryti 
ne vien dėl patarnavimo far
meriams ar kenuotojams, bet 
dėl patarnavimo kraštui ir pa
tiems sau—visiems krašto gy
ventojams. Jeigu nebus su
rinkta iš laukų visas derlius, 
daug* ko nerasime žiemą krau
tuvių lentynose, nes ištekliai 
turės pirmiausia eiti kariuome-

nei, o likusių nebus perdaug 
net ir viską surinkus.

Imantieji darbus per US
ES raštines gauna užtikrinimą 
darbo 75 nušimčiams sutarto 
laiko arba mokesties už tą lai
ką, jeigu ir nedirbama. Mo
ka 40 iki 50c per valandą, bet 
atrokuoja $10 savaitėje pra
gyvenimui. Einantiem dviem 
savaitėm ar ilgesniam laikui 
apmoka ir kelionę.

daugeriopus -karo laimėjimui 
darbus.

Helen Incas (Levaniūtė) su 
savo mažom dukrytėm perei
tą savaitę buvo išvykusi pa
viešėti pas gimines Baltimorė- 
je.

Vartotoj? Delegacija 
Pas Kongresmaną

Bensonhurst apylinkės var
totojai pasiuntė delegaciją į 
16-to A. D. kongresmano Do
nald O’Toole namus, prašyti, 
kad jis remtų Scanlon Komi
tetą jo pastangose numažinti 
kainas ant pragyvenimo reik
menų.

Lankėsi Brooklyne

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus su
sirinkimas įvyks trečiadienį, rugpj. 
25 d., 7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų.
Ch. Nečlunskas, Sekr. (198-200)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų aptarnautoja 

Esame biznierių pora su berniuku, 
vienų ir pusės metų amžiaus. Rezi
dencija prie Seagate iki rugsėjo 
(Sept.) 15 d., vėliau Flatbush. Te- 
lefonuokite Esplanade 2-5091 nuo 
7 iki 10 v. v. Klauskite Firester.

(195-200)

Reikalinga Superintendent, pri 
žiūrėti 27 šeimų apartmentinį namą 
Garu Šildoma, karštas vanduo. Maži 
pataisymai. Kreipkitės: 1060 Han
cock St., arti Bushwick Ave., Apt. 
1, Brooklyn. N. Y. (195-200)

Reikalingas patyręs bartėnderis. 
Dėl daugiau informacijų telefonuo- 
kite EV. 4-8313, arba kreipkitės as
meniškai pas Louis Freeman, 35 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(199-201)

Morton Goukl klausosi, kaip Jose liurbi praktikuo
jasi skambinti “American Concertette”, Gouldo kompo
ziciją, kurios pasauline premjera bus girdima rugpjū
čio 25-tą, CBS “Carnival” programoje, duodamoj kas 
trečiadienio vakaro 10:30 vai. ‘

Tarp Lietuvių
Vaikščiojant po miestą su 

reikalais, pirmu kartu užsu
kau pas Elzbietą Granickienę, 
437 Rodney St. Pasirodo, ji 
turinti patogią krautuvę-gro- 
sernę ir gerokai pripildytą, 
nors tūlų produktų dabar gau
na tik ribotus kiekius, kai ku
rių reikia ilgiau palaukti, o 
dar kitų ir visai negaunama.

—Kaip išeini dirbti į Rau
donąjį Kryžių arba veikti su 
moterimis?— paklausiau, ži
nant, kad mažuose bizniuose 
ir be išėjimo sunku verstis.

— Jeigu tik reikia visiems 
kuo nors prisidėti karo laimė
jimui, šiaip taip išeinu.

Išsikalbėjus, parodė savo 
sūnų, puikių karių paveikslus. 
Jos sūnus Juozas kariškoje 
tarnyboje baigia antrus metus, 
rugsėjo 1-mą sueis dveji me
tai nuo išėjimo ir jau antrus 
metus būna Afrikoje, veikliai 
dalyvauja frontuose. Antrasis 
sūnus Vytautas tarnauja nuo 
pereito sausio ir sėkmingai 
mokinantis kariško mokslo, 
pasiųstas aukštesniam lavini
mui į militarišką kolegiją Io
wa City, Iowa.

Pas laisviečius Niek Pakal
niškius buvojo mažametis sve
čias Donald Dick iš Union, N. 
J., Pakalniškių sesers sūnelis. 
Vaikas nedavė ramybės tetai 
Frances, kol jį neatvedė Lais
vės spaustuvėn. Jam rūpėjo, 
kaip eina presas, ar mašinos 
dar vis galėsiančios surinkti 
jo vardą, ir kiti mechanikos 
stebuklai, kuriuos jis buvo 
matęs kada nors seniau.

Aldona Sincus, Antano žmo
na, su maža dukryte Charlene 
Anna išvažiavo apsigyventi su 
savo tėvais Janušauskais, 
Scrantone, ko] Antanas sugrįš 
iš kariuomenės. Antanas išei
na rugpjūčio 25-tą.

Moterys kilubietės nori pa
greitinti rinkimą drabužių ka
re nukentėjusiems žmonėms, 
kurie bus siunčiami Sovietų 
Sąjungoje esantiems lietu
viams ir kitiems žmonėms. 
Prašo visus turinčius drabu
žių, atnešti juos, prašo galin
čius padirbėti siuvime-taisyme 
drabužių ateiti talkon su dar
bu.

Lietuviškasis drabužių su- 
nešimo ir taisymo centras ran
dasi 254 Union Avė. Neradus 
komisijos, drabužiai galima 
palikti Depsų grosernėj, 256 
Union Avė., Brooklyne.
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UTUANĮCA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais,' sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Stanley Rutkūnas
Savininkas

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

$ i O i O W i * O ★ t * * * # #
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ii’ Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne
i

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8698
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Turime Gerų

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

William Williams, 20 metų 
patyrimo turįs narkotikų ped- 
liorius, nuteistas 60 dienų ka
lėti dabar vėl radus pas jį 
narkotikų.

Trūkus auto šynai-tajeriui, 
policijos radio automobilius at
simušė į stulpą prie 147th St. 
ir Lenox Ave., New Yorke, 
abu policistai sužeisti.

Maspethietė Lukienė, lipda
ma ant stogo pasišvitint saule, 
nukrito nuo kopėčių, ir susižei
dė. Nuvežta Wyckoff ligoni
nėn, kur jau operuota ir dar 
būk turėsią daryti operaciją.

Pereitą sekmadienį susituo
kė Petrauskiutė su kariu Ra
dzevičių. Smagi puota įvyko 
Baleženčio salėj, kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyne.

Pirmadienio popietį užėjo į 
Laisvės ofisą drg. Bekampienė 
iš Merchantville, N. J. Seniai 
lankėsi Brooklyne, todėl gavus 
progą atvažiavo pasimatyti su 
senais draugais. Kartu su sa
vim atsivežė ir jauniausią sūnų 
Ranaldą. Draugų Bekampių du 
sūnai tarnauja Dėdei Šamui. 
Vyriausias sūnus Eugene (turi 
kapitono laipsnį) kol kas dar 
Jungtinėse Valstijose, kitas sū
nus Orastas (1st class Pharma
cist laipsnį), randasi kur nors 
South Pacific.

Draugai Bekampiai seniau 
gyveno Brooklyne, kuomet dar 
Bekampis buvo kriaučių dele
gatu. Dabar įsigijo didelę val
gomųjų daiktų krautuvę ir ap
sigyveno New Jersey valstijoj. 
Drg. Bekampienė užsimokėjo 
už du metu prenumeratą ir pa
aukavo $5 Popieros Fondui ir 
$5 bylos vedimui. L. K.

Bellevue ligoninėj 35 asme
nys užsinuodijo maistu. Juos 
laiko atskirai nuo kitų, kol pra
eis tyrimas. Tarpe apnuodytų, 
29 yra slaugės.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS i

Traktyrius Į 
į (VALGYKLA IR ALINIS)
3 Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtines

3 Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
5 SavininkM

411 Grand St Brooklyn

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

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

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394t398 Broadway Brooklyn, N. Y.

fra RITE

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi modeminiai žiodai.
Setas $80.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. V.

Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




