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THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyno atžagareiviai tuš

čiu vežimėliu nubarškėjo į 
Pittsburghą. Nes čia visos di
džiosios lietuvių organizacijos: 
šv. Jurgio Lietuvių Draugija, 
Lietuvių Siuvėjų (ACWOA) 
54 skyrius, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas ir eilė kitų 
draugijų nedalyvauja pro-na- 
ciškoje konferencijoje.

Trockistai SLA 38 kp. ir ki
tur darbavosi, kad tautininkų 
neįsileisti į delegatus. Matyt, 
taip jau buvo Grigaičio pako- 
manduota.

Taigi, Brooklyno tautinin
kai, pastebėję trockistų suo
kalbį, kaipo sriovė, irgi atsisa
kė dalyvauti Grigaičio-šimučio 
konferencijoje.

Apart trockistų, iš Brookly
no, nuvažiavo keletas bažnyti
nių organizacijų kunigų pirš
tu parodytų delegatų, tai ir 
viskas.

Ervin Acel, pereito sekma
dienio New Yorko Daily News 
pranašauja, kad po karo Bal- 
tiko Jūra bus pavesta pilnai 
Sovietų kontrolei. Manau, kad 
prof. Pakštas galėjo smarkiai 
nusiminti, nugirdęs tokias pra
našystes. Nes, su lyg Pakšto, 
Švedijos karaliui būtų užkirs
tas kelias pavergti Lietuvą. 
Pakšto Balto-Skandijos utopija 
nueitų vėjais.

Jei Sovietai kontroliuos Bal- 
tiko Jūrą (o tai labai galima 
daleisti), tai ir Laisva Lietuva 
turės progos plačiai ja naudo
tis. irt,-

1941 metais daugelis manė, 
kad naciai užims Leningradą 
ir Maskvą. 1942 geroka dalis 
pro-nacišką spaudą sekančių 
lietuvių vis dar manė, kad kris 
Leningradas ir Maskva.

Gi šiemet, gal tik vienas 
Grigaitis taip mano. Protingi 
žmonės jau laukia dienos iš
girsti žinią, kad lietuvių es
kadrilė “Tarybų Lietuva” nu
sileido savo sostinėje Vilniuje.

Minima eskadrilė pasižymė
jo dalyvaudama didžiuosiuose 
Oriolo išlaisvinimo mūšiuose, 
kur ji nukirto 28 nacių lėk
tuvus. Po to didelio įvykio lie
tuvių eskadrilės “Tarybų Lie
tuva” vadas pareiškė savo pa
siryžimą nusileisti Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.

Antanas Bimba šioje vieto
je pastebėjo, kad Smetona tu
rėtų būti Jungtinių Tautų bau
džiamas už žmonių, šaudymus, 
kai savo banditizmu, uzurpaci- 
jos būdu, turėjo užgrobęs val
džią Lietuvoje. Bet tai dar ne 
viskas.

Smetona kvietė Hitlerį už
imti Lietuvą. Pats Hitleris pa
reiškė pasauliui savo suokal- 
biavimus su Smetona ruošian
tis karui.

Taigi, Smetona yra tiesiogi
niai prisidėjęs prie karo sukū
rimo kriminalybės ir už tai jis 
turi būti baudžiamas kartu su 
Hitleriu, Mussoliniu, Tojo ir 
kitais didžiaisiais karo krimi
nalistais.

Kai kun. Petkus užpuolė 
dienraštį Laisvę, 1925 metais, 
bylai einant, mūsų dienraštis 
gavo 1600 naujų skaitytojų 
laike vajaus. •

Dabaę lietuviškoji fašistinė 
šmėkla, patamsiais blaškyda
mosi, sugundė juodąsias kita
taučių jėgas užpulti Amerikos 
lietuvių demokratinį dienraštį. 
Esame apskųsti!

Pakartokime 1925 m. istori
ją. Gaukime tiek pat naujų 
skaitytojų, kiek gavome tada.
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NACIAI PRARADO 40,000 KARIU TAGANROGO SRITYJE
Roosevelt su Churchillu Svarsto 

Politinius Klausinius
Japonijos Radijas Sako, jog 

Amerikos Laivynas Gali 
Užklupt Pačią Japoniją

Washington, rugs. 2. — 
Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų karo laivai ir di
delis skaičius bombanešių 
dar tebeperkūnuoja prieš 
japonus Marcus saloje, tik
tai 1,185 mylių nuo Japoni
jos sostamiesčio Tokio, reiš
kia, tik už keturių valandų 
kelionės oru.

Bombanešiai, kurie ata
kuoja Marcus salą, buvo at
gabenti Amerikos lėktuv- 
laiviais.

Dar nėra žinios, ar ame
rikiečiai stengsis visai už
imti tą mažiukę, bet karui 
svarbią salą. Tokiame atsi
tikime jinai galėtų būti pa
naudota kaip Amerikos 
lėktuvų bazę bombarduot 
Japoniją iš gana arti.

Kodėl Amerika Neper
veda Sovietam Lietuvos 
Laivų? Klausia Pearson

Washington.— Radijo ko
mentatorius ir laikraščių 
kolumnistas, Drew Pearson 
priminė, jog Amerikos val
stybės departmentas karto
tinai atsisakė pervesti So
vietam vienuoliką laivų, 
priklausančių Tarybinei Lie 
tuvai, Latvijai ir 'Estijai. 
Be to, Jungt. Valstijų vy
riausybė vis dar pripažįsta 
Smetonos, Latvijos ir Esti
jos emigracines neva val
džias, pastebi Pearšonas.

Taip Pearsonas atsiliepė 
į valstybės sekretoriaus C. 
Hullo ir prez. Roosevelto 
pareiškimus, vadinančius 
Pearsoną melagium. O jie
du Pearsoną šitaip “pagar
bino” todėl, kad jis per ra
diją tvirtino, jog Hull esąs 
Sovietų priešininkas ir no
rįs, kad vokiečiai visai nu
leistų Rusijai kraują. Pear
son kaltino Hullą ir tuom, 
kad pastarasis pavarė vals
tybės vice-sekretorių Sum- 
nerį Wellesą, Sovietų Są
jungos draugą.

irDanijoj naciai suėmė 
daug kunigų, kaip savo 
priešų.

Tai bus skaudus smūgis demo
kratijos priešams.

Tačiau be gero prisirengimo 
to neatsieksime. Turime stoti 
į darbą iš pat pradžios vajaus, 
turin\e darbuotis visi. Tai tik 
tada turėsime geras pasekmes.

Mūsų dienraščio prestyžas 
dabar labai aukštas. Nes ka
ro laiku Laisvė išlaikė teisin
gą liniją ir tuomi įgijo masėse 
didelio pasitikėjimo. Prikal
binti žmones užsisakyti Lais
vę dabar lengviau, negu bent 
kada.

ra-Rugs. 2 d. Japonijos 
dijas vėl įspėjo gyventojus, 
kad ne tik Jungtinių Vals
tijų lėktuvai, bet ir karo 
laivai gali bombarduot pa
čią Japoniją. Tokio radijas 
sako, jog Marcus salos už
puolime dalyvavę 160 ame
rikinių bombanešių ir lėk
tuvų kovotojų. Japonai pri
pažįsta, kad amerikiečių 
bombos ir šoviniai sužalojo 
tam tikrą skaičių Japonijos 
lėktuvų ten ant žemės, ap
ardė kai kuriuos karinius 
japonų įrengimus ir sužei
dė bei užmušė kiekį jų ka
rių.

Japonai skelbia, kad jie 
nušovę 12 Amerikos lėktu
vų. (Tai būtų mažas skai
čius, jeigu net japonai tie
są sakytų.)

Angly Lakūnai Vienu 
Žygiu Paleido 1,800 
Tony Bomby į Berlyną
London. — Skaičiuojama, 

jog šimtai Anglijos bomba
nešių naktį iš antradienio į 
trečiadienį numetė 1,800 to
nų bombų į Berlyną ir, tarp 
kitko, visiškai supleškino 
didžiąją nacių lėktuvų sto
vyklą Tempelhofą.

500 vokiečių lėktuvų įnir
tusiai stengėsi atmušt ang
lų bombanešius nuo Berly
no, bet anglai atliko savo 
uždavinį, susprogdindami 
bei sudegindami įvairius 
karinius fabrikus, elektros 
dirbkylas ir kitus įrengi
mus. 47 Anglijos bombane
šiai negrįžo.

Vien Jungtinių Valstijų 
lėktuvai rugpjūčio menesį 
per kautynes ore sunaikino 
631-ną vokiečių lėktuvą.

Jungi. Valstijų Karių 
Nuostoliai iki Šiol

Washington. — Visuose 
karo frontuose iki šiol žu
vo 19,581 Amerikos karys, 
jūreivis, marininkas ir pre
kinis jūrininkas, o 84,351 be 
žinios dingo bei nelaisvėn 
pakliuvo.

HITLERINIŲ BUDELIŲ RIKSMAI IR KLASTOS
Maskva. — Rašo Jonas 

Šimkus:
Hitlerinė propaganda vėl 

rėkauja apie “bolševikų 
žiaurumus.” Bet jau visiem 
aišku, kadėl hitlerininkai 
nuolat kartoja tą žulikišką 
melą. Juk Raudonoji Ar
mija kerta skaudžius smū
gius vokiečių armijai ir lai-

Washington.— Preziden
tas Rooseveltąs tariasi su 
Anglijos miništeriu pirmi
ninku ne tiek kariniais rei
kalais, kiek pokariniais 
klausimais — apie įvairių 
kraštų sienų pertvarkymus 
po karo.

Svarbią vietą jųdviejų 
pasitarimuose užima santy
kiai su Sovietų Sąjunga. 
Manoma, kad Rooseveltas 
ir Churchillas darys žings
nių, kurie tarnautų pagrei-

RAUDONOJI ARMIJA GRĘSIA APSUPI 
DAR DEŠIMTIS TŪKSTANČIU NACIU
London, rugs. 2.— Žinios 

iš Sovietų fronto sako: Vie
ni Raudonosios Armijos 
pulkai pliekia užpakalin vo
kiečiams, kurie Azovo Jū
ros pakrantėmis priversti 
trauktis vis tolyn į vaka
rus nuo Taganrogo. Kiįį 
Sovietų kariuomenės dali
niai stengiasi užbėgt hitle
rininkams už akių pirma, 
negu jie pasieks. Mariupolį, 
Azovo Jūros uostą, esantį 
už kokių 30 mylių į vaka-

ŠLUBI HITLERININKU PASITEISINIMAI
Stockholm, Šved.— Nacių 

karininkai Berlyne pasako
jo Švedijos laikraščių ko
respondentams, kad, girdi, 
vokiečiai tiksliai traukiusi 
atgal Doneco Baseine, pie
tiniame Sovietų fronte. 
Hitlerio oficieriai šnekėjo, 
kad jie neva siunčią dau
giau kariuomenės į vakari
nę Eluropą, ruošdamiesi at
remt gręsiantį ten anglų ir 
amerikiečių įsiveržimą.

Nacių agentai gąsdino 
talkininkus, kad, girdi, vo
kiečiai subūrė 8 milionus 
kariuomenės savo valdo
muose Eluropos pajūriuose 
prieš Talkininkus.

(Sovietų žiniomis, 
Hitleris neištraukė nei 
nos savo divizijos iš sovie
tinio fronto ir nepasiuntė 
nei vieno savo kariuomenės 
dalinio iš to fronto į vaka
rų Europą.)

Amerikos radijo komen
tatoriai taipgi pastebėjo,[mylių į šiaurius nuo Nea-

tai 
vie-

jog savo sumušimus sovie
tiniame fronte hitlerininkai 
stengiasi pridengti pasako- punktus pietinėje Italijoje, apgyventas vietas.

šviną' sovietinę žemę nuo 
vokiečių okupantų. Pasau
liui atsidengia neapsako
mos hitlęrininkų piktada
rystės. O tie kriminalistai, 
bijodami bausmės už savo 
niekšystes, bando sunaikint 
tų nedorybių pėdsakus. Ka
da vagis tampa prispirtas 
kampan, jis taipgi pradeda

rėkti: “Sulaikykite vagį!” 
Taip ir hitlerinis vagis 
stengiasi apsaugot savo 
kailį, spiegdamas visa ger
kle.

Vokiečiai korikai grie
biasi dar negirdėtų niek- 
šyščių,* bemėgindami kvai- 
liūs apgauti. Jie atkasinėja 
kapus žmonių, kuriuos jie

€1

tinimui jųjų sueigos su Sta
linu. Bet dar pirm to bū
sią stengiamasi sušaukt A- 
merikos, Anglijos ir Sovie
tų užsienių ministerių kon
ferencija.

(Maskvos laikraščiai Pra
vda ir Karas ir Darbininkų 
Klasė ragino kuo trum
piausiu laiku surengt Ame- 
rikos-Anglijos-Sovietų at
stovų pasitarimą dėlei ant
rojo fronto atidarymo, ka
rui greičiau užbaigti.) 

rus nuo dabartinių Raudo
nosios Armijos pozicijų. Ir 
jeigu Sovietai užbėgs prie
šams už akių, tai bus sunai
kinta bei suimta dar dešim
tys tūkstančių vokiečių ta
me ruožte.

Į >
Kiti raudonarmiečių bū

riai tuo tarpu grumiasi ar
tyn miesto Stalino, didžio
jo anglies pramonės centro, 
į šiaurvakarius nuo Tagan- 
rogo. ’ : 

mis apie neva tikslius savo 
pasitraukimus ir apie ren
gimąsi atmušt busimąjį 
Talkininkų veržimąsi į va
karinę Europą.

Amerikiečiai Nušovė 
36 iš 60 Japonu 
Lėktuvų Cahili

Australija, rugs. 2.—Ame
rikos bombanešiams ata
kuojant japonų lėktuvų 
aikštę Cahili, Bougainville 
saloje, 60 Japonijos lėktuvų 
pakilo mūšin prieš ameri
kiečius. Amerikos lakūnai 
nušovė 36 priešų lėktuvus, 
o likusieji nuskrido šalin.

Amerikiečiai neteko tik 
šešių lėktuvų.

šiaur. Afrika.— Anglijos 
bombanešiai naikino Aver- 
sos geležinkelių mazgą, 10 

polio, Italijoj. Amerikos la
kūnai atakavo įvairius

Sovietai Užmušė 35,000 
Nacių ir Suėmė 5,100 
Taganrogo Apygardoj

Sovietą Oficialiai Pranešimai
London, rugs. 1.— Mask

vos radijas pranešė seka
mas žinias:

Sovietų kariuomenė pieti
niame fronte šį rytą galu
tinai nušlavė vokiečių ar
mijos dalinius apsuptus Ta
ganrogo srityje.

Per mūsų ofensyvą ir ap
suptų vokiečių sunaikinimą 
Tagartrogo sektoriuje mūsų 
kariuomenė sunaikino 212 
priešų lėktuvų, 537 tankus, 
494 kanuoles, 1500 kulka- 
svaidžių, 3,600 trokų, 10 ga
zolino sandėlių ir 29 amu
nicijos sandėlius. Vien už
mušta buvo daugiau kaip 
35,000 priešų.

(Čia buvo supliekta 8 na
cių divizijos, viso 120 tūks
tančių karių.) *

Pagal dar nepilną suskai- 
Čiavimą, mūsų kariuomenė 
šioj fronto dalyj pagrobė 
95 vokiečių tankus, 198 ka
nuoles, 217 mortirų, 409 
kulkasvaidžius, 594 trokus, 
22 sandėlius karo medžiagų 
ir nelaisvėn paėmė 5,100 vo
kiečių.
RAUDONARMIEČIAI ŽY
GIUOJA PIRMYN KETU

RIUOSE FRONTUOSE 
Tęsdamos savo ofensyvą, 

sovietinės jėgos pietiniame 
fronte rugs. 1 d. pažygiavo 
dar 6 iki 10 kilometrų pir
myn ir paėmė daugiau kaip 
30 gyvenamų vietų, tame 
skaičiuje, Doneco Baseine, 
miestus Krasnyj Luč ir 
Sniežnoje ir geležinkelio 
stotį Šterovką.

Smolensko fronte mūsų 
kariuomenė pažygiavo sep
tynis iki 12 kilometrų pir
myn ir užėmė daugiau kaip 
200 gyvenamų vietų, tarp 
jų ir Dorogobužo miestą.

Raudonarmiečiai, grum
damiesi pirmyn į pietus nuo 
Briansko, įvairiuose sekto
riuose pasivarė šešis iki 10 
kilometrų pirmyn ir atva
davo daugiau kaip 60 gyve
namų vietų, tame skaičiuje 
Komariči miestą.

Srityse į vakarus ir pietų 
vakarus nuo Charkovo so
vietiniai kariai įvairiuose 
sektoriuose paėmė kelias 

patys nužudė. Goebbelsas 
bando tuos žvėriškumus ir 
piktadarystes primesti So
vietų valdžiai, o tuo tarpu 
nacių Gestapo žandarai die- 
ųą-naktį darbuojasi (žudy
dami daugiau žmonių), kad 
suteikti daugiau medžiagos 

(Tąsa 5 puslapyj.)

Rugp. 31 d. mūsų kovu- ' 
nai visuose frontuose su-.1 
naikino bei sunkiai sužalo
jo 66 vokiečių tankus ir nu
šovė žemyn 90 jų lėktuvų.

London, rugs. 2.— Mask
vos radijo pranešimas:

Į vakarus ir pietus nuo 
Jelnios (Smolensko srityj)' 
sovietinė kariuomenė žy- į 
giavo pirmyn ir per tris 7 
dienas užmušė daugiau 
kaip (3,000 vokiečių, sunai
kino 48 jų kanuoles ir 250 
trokų, o mūsų lakūnai nu
kirto žemyn 41-fią priešų 
lėktuvą.

Į šiaurių rytus nuo Sevs- 
ko Sovietai sulaužė atkak
lius vokiečių pasipriešini* 
mus ir paėmė Komariči ge
ležinkelio stotį. Po Glu- - 
chovo miesto atvadavimor ^l 
raudonarmiečiai 
1,000 vokiečių, sunaikino 9 
jų tankus, pagrobė 49 ka
nuoles, 24 mortiras, 10 ra
dijo stočių, keturis įvairių 
reikmenų sandėlius ir suė
mė daugiau kaip 700 vokie
čių.

Sovietų lakūnai per die
ną vokiečių užnugarėje su
daužė kelis karinius nacių 
traukinius ir sunaikino 
daugiau kaip 100 jų trokų 
su kariuomene.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Charkovo raudon
armiečiai, užimdami kelis 
ka^uTsvarbius punktus, už
mušė daugiau kaip 1,100 
hitlerininkų.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Juodojoj Jūroj dar 
septynias motorines vokie
čių įsiveržimo valtis ir du 
nedidelius laivus.

S

*

užmušė ’ •

KM

Kanada Nori Pokarinės 
Sąjungos su Rusija

Washington.— Pasikalbė
jime su laikraščių atstovais, 
Kanados ministeris pirmi- 
nįnkas MacKenzie King iš
reiškė troškimą, kad po ka
ro pasilaikytų glaudi politi
nė santarvė tarp Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Rusi
jos. Sako, jeigu šie trys ga
lingi kraštai drauge ne
veiks, tai atsiras viena ar 
kita grupė, kuri vėl steng
sis panaudot Vokietiją kai- t 
po buferinę (tarpinę) vals
tybę prieš vieną bei kitą

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

Amerikiečiai lakūnai su
žalojo japonų šarvuotlaivį 
ties New Britain sala ir nu- | 
skandino 12 priešo valčių 
ties Naująja Guineja.
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Premjero ChurchiUo Prakalba
Kaip ir paprastom spauda pilna l$p- 

mentarų dėl premjero ChurchiUo pra
kalbos, pąsąkytos pereitą antradienį . 
Quebece. Ta jo prakalba skaitoma ląbai 
svarbia. Jos laukė ne tik Anglijos, bet 
viso pasaulio žmonės. Ji pasakyta po 
Quebeco konferencijos, todėl buvo ma
nyta, kad gal Churchillas duos nors kokį 
supratimą'apie Talkinįnkų planus ir žy
gius.

Įs tqs pusės tepką mjsiyįftį. Ąpip tyųęT 
becp kpnfprenęįjos tąprpųą nieko nepa
iko p)iurpĮ|ili. kaię pįpniau sąyp ppąr 
kalboje Amerįkos žmonėms nepąšąkė 
ųiūsų prezfdentąs RoOseveltas. Nųąiyil- 
tą todėl, kad tikptąsį daąg daųgiąm Ti
kėtasi, kąd Quebecp konferencija pada
rys persilaužimą karo reikalais, kad ji
nai paleis darban prieš hitlerinę Vokie
tiją milžiniškas Amerikos ir Ąų^lijO3 
mijas, kurips jau kelinta savaitė nėra 
nė žingsniu pasijudinusios iš yįetps pp 
užkariavimo Sicilijos.

Nusįvįlę, mątyt, yrą ir Anglijos žmo
nės. Npw York Tiipesp korespondentas 
Įjrpw Middletpų iš LiPudqnp rašo: “Vi
dutinis žmogus šiąnakt jautėsi, kad a- 
pąyt pasveikini1!1^ if geros valios žodžių 
nįsąiųs, prakalba nebuvo tokia, kokios 
tikėtai... Prakalba Jmv0 ąnti-čiukurinė 
pp djdęlįų Jaukįmų iš Quebeco konferen
cijos..??' ‘ “ ' ' " , '

< Vadinasi, Anglijos žmonės įrgį daug 
ląukė ir tikėjosi iš Quebeco konferenci
jos. ChurchiUo prakalba užpylė šalto 
vandens: ji beveik atvirai pasakė, tąd 
tas laiikirpas nebuvo patenkiptąs.

* Nors jau daug sykių sakėme, bpt dar 
kartą galime pąkartoti, kad niekas nesi
tiki iš čhurchillo arba Roosevelto išdės
tymo militarinių planų. Tie planai buvo 
ir turi pasilikti slaptybėje. Bet faktas 
yra, kad visi žmonės laukė ir tikėjosi, 
kad dabar, laimėjus Sicilijoje, kąi Ęąu? 
donoji Armiją taip smarkiai mųąą mir- 
tahąjį priešą, Angliją ir Amprįka tąįpgi 
kirs jam iš vakarų. Bet laikąs bėgą, p 
mūsų armijos nesijudina: jos yra Ąfri" 
kpj, jos yrą Sicilijoj, jos yra Anglijoj, jpę 
yra Artimuosiuose Rytuose, b.et jos stovi 
ant vietos, jų kanuolės tyli.,. Tuo tąrpų 
rytiniam fronte eina t desperatiški Ipft- 
šiai.

Churęhįl| tikįs ir trokštąs, kad Talki
ninkų armijos kelsis per Kanąlą ir pųjs 
vokiečius. Bet, gįrdį/ taį bus daromą 
tuomet, kuomęf, pus |sįtįpinta, kad mili- 
tariniai apsimoka tokį žygį dalyti. Poli
tiniai iŠrokavimai visai neįeisią į tokį 
Žygį. Pąm^J}1^1 ties^- P# t0^ 
griežtas politikos skyrimas nųp nukąri? 
nių operacijų praktikoje gali Įąbąi skau
džiai atsiliepti. Į politinę situąciją Ęų- 
rppoje negalima numoti ranką. I}ąbar 
tefi didžiausias sąjūdis prieš nąciųą. Tąi 
parodo kovos prieš okupantų^ papįjpj 
ir Buigąrijoj. Įidžiausias nerimas jau
čiamas Francūzijdje. šitįe žin.oųių- są? 
judžiai padėtų Talkininkų ąmyppįą. 
Bet jie gali pūti užgniąužti, nųąlppipti. 
Berods jau pavyko naciams su^riuskjnti 
žmonių ’ judėjimą Danijoje ir Bulgarį-

’ Taigi, prielanki politinė situaciją Eu
ropoje tūrėtų paskubinti Anglijos ir 
Afrikos militarinius žygius prieš hit
lerinę Vokietiją. • >

jChųrchill savo prakalboje (dap kąrtą 
aukštai pagerbė Sovietų Sąjungos armj- 
ją, vyriausybę ir žmones. Jis pyimmė, 
kad Anglija turi padarius su SoVietų Są
jungą dvidešimts' metų savitarpinės pa- 
gelb.os sutartį. Pąžadąjp, kąd Angliją 
stengsią veikti tos sutarties dyaęįoję įr 
nesuvilti savo didžiosios sąjungininkės.

“Jokią kita vąldįia pasaulyje n^rą pa-

jy.vs»y

žaibti payaiims Ir 
zjąunus smūgius, kokius Hitleris buvo 
uždavęs Rusijai,” sakė Churchill. “Bet 
niarea10 Stolid vad°yybėję jr ačiū taip
gi Wlltos ŽRlpniiį ištopj-pipj, kųppieį; jję 
PUVP viepi, Apglijęs j f Amerikps ši- 
toiĮ$tom di4e)lam Medini Ėeikjneijij ip y - 
ąpgįps rūšies aipųnipjįps, Rusįja pp fj|c 
atlaikė ir atąisteigp jįpp tų bjįisįų gpiū- 
R; tet uždavė &A jp jpljia kita Wfl nė
ra uždavus, purtiną ' smūgį ypkiętijos 
armijos mašinai/*

Churchillas suminėjo Rąųdoposįos Ar
mijos pergales Oriole, Charkove, Tagan- 
rpge. Tai'laimėjimai taipgi visų Jung
tinių Tautų. Jis sakė, jis suprantąs, ko
dėl Sovietų vyriausybė reikalauja antro 
frppto. Ęęt, gįptįį, Apglijos įr Ąmerikps 
kąrp ątrątegjją $ėl apsupimo pftešp pą- 
sirodžiųą pųnąi teisinga.

Niekas, žiųpma, neginčiją, kad Talki
ninkų pravesti žygiai ĮAfrikpje arba 
ppipš Italiją davė puikių rezultatų. Klau
simas dabar yra tik tame: Kas seką? 
Ęodėl nėra aptro fronto prieš hitlerinę 
Vokietiją? Jau seniai apie tai kalbama, 
jau seniai buy o pasižadėta antrą frontą 
atidaryti. ! 1 ' :
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Kas Ką Rašo ir Sako jie gavo apgavikiškai; 
juos nusipirko.

Penktadienis, Rugsėjo 3, 1943 
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jie gyyęnp fflląs ąąmuo« J1S

turėjo Panamos respublikos

Lietuviški Nacių Pastumdėliai Su 
Poetiškomis Įfaį&MM

Amerikos lietuvių klerikaline spauda 
rašo sau juodžįąųsį istorijos lapą. Šio 
pasaulinio krizįo metu jinai sušilus dar
buojasi žmonįjęs mirtinojo priešo nau
dai.'Toms savp pastangoms išnaudoja vi
sas priemones. Net poeziją bando paver
sti Hitlerin propagandos įrankiu riuodi-- 
jimui Amerikos lietuvių proto. Paprasti 
juodašimčiai, apsidengę poetiškomis ma- 
skomis, lieja napįškpe nuodus į katali
kiškų masių galvas ir širdis.

§įai rugpjūčio 31 dienos So. Bostono 
klerikalų Darbipinkę rąpdąme net dve
jas nacių propągandos eiles. Vienos ei
lės pavadintos “Išplėštos Širdies žo
džiai”, o kitos — “Tyrlaukiais Rūsčiai 
Šųšyįįpė, Vejas”. Abejos eilės pašvęstos 
plūdimui Sovietų Sąjungos, kuri išgel
bėjo įš nacių vergijos ir priglaudė tūk- 
sįąnčiųs lįptuvių, Lietuvą užplūdus na
cių gaujoms 194Į metais. Vietoj pądėka- 
voti Sovietų vyriausybei, viętpj džiąug- 
tis? kad nors tie evakuotieji lietuviai gaji 
laisvai gyventi, užsidirbti du,opą ir ga
lės po k#rp .^Wįžt į laisvą L/iptųvą, vie
nas •‘ppetąs” šaukia:
^‘Rankos sukaltos, kąrdo netekąų, 
Jaunas pritemo, mąno žvilgesys, 
Brąpgį jaunyste, rausvesnio veido— 
Įr jus Sibiras greit ųžgesys.
Pančiai jau kyįnta, duokit man kardą, 
Leiskit į kovą dar kartą stot, 
Brangią Jaisyužę, tėvelių garbę, 
Aš pamokysiu, kaip reik,saugot.”

Žinoma, šitas klerikalinis juodašimtis 
eis su kardų kovot ne pyįeš nacius, ne 
prieš Liefuyos okupantus ir pavergėjus, 
bet prieš Sovietų kyąštą, ppięš jo žmo
nes, kųrje rpilijonais miešta karo fpon- 
tųose? įdąpt Įįietuva ir visas pasaulis bū
tų išgelbėtas nuo fašistinės vergijos.

Kitas ąpsimąąkąvęs poeto kąųk.o Įfit" 
lepįo pastumclėjįs “dąinųoją” ąpi.e lietu
vius jaunuoliu^ Sovietų Sąjungos gilu
moje. Tam baisįąi jų gaįlą, kodėl jie ne- 
pąšilikp tietųyoje įp pepatpkpOku
pantų jungu. Jie ęaą •pieštos Širdys,” 
p motinos verkią įr laukią JU. Jie sąp-. 
kią: .!
O mamyte, mąpiyt!...
0 mamyt, tų viena težinai, kaip kenčiu 

Aą■ krašte svetimam!
Papešiok vėl mape prįe širdies, o močiut, 
Pąsųpuok? nprlima! ; ‘

Aš sugnšįų visad pas tave vakare, 
Su saldžiuoju miegu;
Mes užmiršime tada^ kad baisesnis yrą 
Net už žvėrį žmogus,..

Npbęsaldys širdies jnap Sibiro laukai. 
Žvėrimis staugdami...

Sovįetų žmonės, vadinasi, tarp niekšųį 
baisesni už žvėris. Sovietų krašto net ir 
laukai “žvėrimis staugia.” Kas kita, ži- 
pojjw, Lietųyoje po nącių ‘fglpba.” Ten 
ir š|lta syięsų, ir gpąžū ir ranųi!

Tuj tarpu yjąį prąriejijpąj rofo, kąd 
evakuotieji. Ijefijyiąį Sovietų Sąjungoje 
apsirūpinę dąrbu ir pragyvenimu. Jie 
leidžia lietuviškų ląi.kąaščius, įteigia 
lietuviškas vąšams ippkyjdag, užiipa at- 
Sft^minggą vietos įvpjnpgp ppppopjnšse 
jwnSsfi, patys dmfewi jauni vyrai sto
to i JtoudonW>s Armijos jjetowus

§ųkię™as K0R- poBi/s...
gkaitytųjas gal būt frųs 

ištisai skaitęs S. Petrovai- 
čįų koreąponjįpųciją, įilpų- 
šią pereitų pirmądienįp 
ftoi^vėjp — ^ppspon^eppį- 
ją iš lietuvių raudonarmie
čių žygių vasariniame ofen- 
syye 'Rytų Fronte.

Mūsų broliai lietuviškuo
se puĮkųųs — pipmiau Orio
lo, dabar Briahsko fronte— 
nedaro mūsų tautai gėdos. 
Jję muša priešą didelių pą- 
sirįžįmų ir cjrųsa. Išlaisvin
tuose is vokiškųjų okupan
tų kraštuos išlikusieji žmo
nės gėlėmis juos apkaišo, 
džiaugsmo ašaromis aplais- 
tų. v

Štai raudonarmietis kor- 
poralas Butkus pasakoja S. 
Petronaičiui:

“Karas”, sakė korporalas 
Biutkus, “sukįetįno mane įr 
suplięnino, bet kuomet pus
amžė moteris su ašaromis a- 
kyse pradėjo mane apsika

binti, aš tai pat ^verkiau.” v
Ką gi tas papo do?
Tas parodę, kąd bųrpprą- 

ia$ Ęųtkus ^uHmtiųtąs tik 
priešui, tik jpjų tautos Įf 
visus žmoųijos pęprmtglįui. 
Kąip £reit prie jo kreipiąs! 
žmogus su žmonišką širdi
mi, Butkus tuojau sųsi- 
minkština. Jo akys dengia
si džiąugsmo ašaromis.

Toki korporąląi Butkai 
sudaro didvyriškąją Raudo
nąją Armiją. Jje išauklėti 
ŽijIOnėiųis. Jie yra pakilę 
Žmonės. Ir j pigu jįę šian
dien priešą taip muša, jeigu 
jie yrą sukietėję kovų tų j ai,, 
tąi tik dėl to', kąd jįų labai 
brangina savo tėyypę, kad 
jįe labai i^yli žpioniją, kąd 
jie labai įvė'rtipą laisvę ir 
tąįką!

ĄĮųųis garbė, kad ipųsų 
tautiečiai Rąųdųnpjoje Ar" 
mij.oję pasjrpdų sukietęjų- 
sįąįs, kur reikia tokiaįs bū
ti, ir minkštais, žmoniškais, 
kai sumuša priešą ir ištie
sia ranką kankintiems oku
panto žiaurios rankos žmo
nėms!

SĄKQ, PAVIS ĘĮSĮĄS 
' PĄSKUĮ l)¥ĘLpĘ^4

Tūli laikva^ių bendradar
biai skelbią, . Jcąd neužilgo 
0^1 direktorius 'Ęlmer Dą- 
vįs būsiąs pa’šajintąs iš są- 
vp pąręigų. Girdi, Mr. Pa
vis eisiąs pąskni Įyf‘. Welle- 
są.

Kodėl?
Todėl, kąd Mr. Davis yra 

pažaųgus žmogus, nesutin
kąs sų visokios rūšies apy
seniais. Kongrese ir kongre
so išfaųįęyj yra žmonių, ku
rie nori matyti Mr. Davisą 
atleistą iš tų pareigų.

Prieš QWI (fiffw 
War Information) jąų jr 
pirmiau buyo smąrĖokąi 
pasimota. Kongresas sųiĮią- 
žino jam lėšas. O to pai
koje Qwi turėjo sumažinti 
savo personalą. Jeigu lietu
viškosios spaudos skaityto
jai nelabąi dar senai skai
tydavo OWI pranešimus 
tam tikrais svarbiaisiais 
klausimais, tai dakar tų 
pranešimų jie nemato. Jų 
npr. Jų niekas neparašo ir 
niekas neišverčia į lietuvių 
kalba, niekad mums nepri- 
siunčia. '

Kodėl?
TodpL kad tapo sumažin

tas OWI personalas.
Daugelis spaudos korės.-

Pto)dpi}ta steigei 
^įįpbpKe nebuvo Ąff. Da- 
¥i»? Anglijos fnforgijų 
}pįi)įgtoPįs ten bpvoj jis vai
dins Sva;:biį vajdmpįjį. A- 
inerikos informacijų injni- 
§tori9 ninfĮųg neįnatę, ųęs jo 
ton nebuvo.

Todėl, kad jo ten niekas 
nevadino. Todėl, tūli atsa
ko, kad Mr. Davis yra pa
skirtas “likvidavimui”, — 

pasiuntinimui paskui Mr. 
Wel)esą.

Jeigu iš atsakojningųjų 
vietų pažengesnieji žmonės 
bus pradėta šalinti, tai kas 
bus?

Bus blųgai!

PAKELEIVIAI SU DIDE
LIAIS KREPŠIAIS

Rašytojas Louis Brom- 
field aną dieną parašą dien
rašty j New York Post įdo
mų rašinį apie tūlus pake
leivius su dideliais, pilnais 
pinigų krepšiais.

Rašytpjas są^psi, jis bųyo 
ųųėjęs į vįęną kitą bran
gųjį New Xorko restoraną 
(kur ųž šmotą steiko tenka 
mokėti pp $7.0Q!) įr stebė
jęs tų yestprąnų klijpntus 
arba svečius. Jie nepapras- 
tąi puošniai apsįrengę —jų 
žmohųs arba sąnkpleįvės- 
meilužės — dėvi brangius 
kailius. Jie leidžia pinigus, 
kąip vandenį.

Kas ti.e per svečiai? Daug 
jų yra ateivių — atvykusių 
iš kažin kur. Kai kuriuos 
“svečius” rašytojas prieš 
keletą metų regėjęs Viep- 
noje, Kopenhagoje, Pary
žiuje, Londone. Šitie “sve
čiai” nujaučia, iš kur ir į 
kur vėjas, .prąd^. pūsti įr 
todėl jie nešdinasi payė-1 
jui. Su savimi jie gabenasi 
savo pinigus.

Tūli iš tų “svečių” vežio
jasi savo turtą grynais pi
nigais ir čią taip jį laiko
si, kaJ nereikėtų taksų ųž 
tai mokėti. Jie važinėja su 
keistais pasais: vieni turi 
Venezųelos, kiti Panamos, 
fretį Urugvajaus, ■ ketvirti 
—- Argentinos pasus, nors 
pasų nešiųtąją! tų kraštų 
nėra matę ir veikiausiai ne
matys. Taigi, tuosius pasus

Tos rūšies svečiai — Eu
ropos “Smetona” arba 
“grietinė”. Jį bčgo įš Cent- 
ralinės Europos per Fran- 
ciją, į Ispaniją arba Portu
galiją ip dąbąr utsidųrė čia. 
Jie bėga nuo ręyųjįųcijos, 
nuo žmonių sąjūdžio. Jie 
bėga ten, kur jiems su di
deliais turtais būtų saugu.

Nelabai senai, sako Mr. 
Bromfield, viename puoš
niųjų New Yorko viešbučiu

pasportą. Gyveno puikiai, i- 
ki vieną gražią dieną stai
giai jis mirė. Pq ‘j*P mirties, 
ątidarius banke jo “safety 
deposit box”, surastą puse 
piilijono dolerių grynais pi
nigais !

Taip, šiuo metu Jungtinė
se Valstijose tokių keistu 
svečių yra daug. Jiems Čion 
ątvykti nesunkų, nes turi 
pinigų, bagoti... čion sunku 
atvykti tįfc vąrgdipniams,

I anti-fašistams!

KINKŲ DREBĖJIMUI 
DIDĖJANT

(Feljetopąs)
Kas nėra p.epgyyenęs baisių Kiti pyo-ųąpįų g(eppyoĮa| pe- 

gyvenimo sukrėtimų, kurie pa- geriau jaučiasi už kun. Pakal- 
pį: yisiems girdisi tąę rustussiyeiškia akivaizdoje pralaimė

jimo užsibrėžto tikslo, tąs ne
gali turėti supratimo, kokia 
baisi, kokia įkyri liga yra kin
kų drebėjimas. Kada žmogui 
kinkos dreba, tai nuo to bai
siai kenčia visas kųno organiz
mas. širdis plaka, kabalduoja 
tokiu smarkumų, kad, rodos, 
tuojau prąląuš krūtinės sieną 
įr išlėks, kaip žvirblis iš klėt- 
kos. To pasekmėje, kraujas 
muša į galvų, nuo ko galva 
velniškai svaigsta; prieš akis 
nuolatos stovi smalos juodumo 
baisus vaizdas, iš kurio kyšo 
nesuskaitoma daugybė raudo
nų galvų, su nęąpsąkomai di
deliais kreivais dantimis, į ku
riuos įsižiūrėjus, gyvenimas 
darosi baisesniu už pačią mir
tį.

Šįtoji pąisi nelaimė neužgu
la žrpones sąvąjmt be jokios 
priežasties. Ją gim4° bąimė 
bolševizmo. Vienintelė laimė 
tame, kąd visa padorioji žmo
niją yra lįuosa nup bolševizmo 
baimės, taigi jos ir ta baisioji 
kinkų drebėjimo liga neliečia.

Prieš porą metų, kas galė
jo tikėtis, ka(d kinkų drebėji
mo ligą, visu savo sunkumu, 
prislėgs pro-nacius? Tuomėt 
pro-nacių g e n e r o 1 ai arais 
skriejo padangėmis, jautėsi 
padėties viešpačiais, manė ke
liais liežuvių pliaukštelėjimais 
nublokš bolševizmą prapulties 
bedugnėn.

Na, o šiandien? Raudono
sios Armijos kanuolių baubi
mas kun. Pakalniui skamba 
ausyse tokiu baisumu, kaip 
Viešpaties Dievo žodžiai, tarti 
griešpinkams: “Eikite, pra
keikti, į amžiną prapultį, kur 
bus verjesmąs ir griežimas dan
tų l”

Neseniai Oil Workers International Union (ČIQ) 
pąriąi ląnkėsi CamP Hųod,. Texas, kempėje. Jie daly
vavo manevruose. Viršutipis paveikslas parodo, kad 
jįp ą|emč “puo priedo” kaipielj. O apatinis paveikslas 
pąppdo juos ppigu|n?įU3 prie žemės, kuomet “priešo” 
kulkos švilpia yjpš jų gąlvm

ITOfO s|| prip- 
sų. jįę ruoąiąąi išląįšvįhton pfc-

'fre Išpypja už Liętpvpš įšląįevi- 
nira- • ...

Jų likimą veidmainiškai apverkia, juos 
skop tiktai pą-
gkptinįai' ir parsidavėliai pa-
cįąms.

paisąs, vienodas kinkų dreb.ė- 
jįmas.

Ar gali būti kas bailesnio 
jiems, kaip galutinas paaiške- 
jimąs, kad Raudonoji Armija 
išlaisvins Lietuvą iš nacių ver
gijos įr visų Grigaičių, Pruns- 
ki.ų, Simučių, Grinių., Pakštų, 
Gabaliauskų ir Snietpnų auksi
nės svajonės hitlerininkų kar
tuvių pagalba užsirioglinti ąnt 
Lietuvos žhionių spraudo iš
nyks sykiu su išnykimu pra
keikto hitlerizmo ? Baisiai blo
ga padėtis pasidarė, ponai ge
nerolai. Sviestas peilį laužo, 
trupiną, soyietįnįųs laukus klp- 
ją prakeiktų rudųjų žyėrių la
vonais, įr dainuodamas perga
lės dąinąs, maršųoja pirmyn!

Šitokiose aplinkybėse įvyks
ta Ąmerįkpą Lietuviu Tarybos 
kenferenciįa. Suvažiavo advo
katai, kupjgai, zakristijęnai, 
smuklįpinkai, daktarai, škap- 
lįęrįų pedlieriai, siūlių prosy- 
tojai ir kitokių užsiėmunų 
aukštieji ponai ir ponios. Leis 
liežuvius dąrban visu smarku
mų, keiks visų pasįryžįmų So
vietų Sąjungą, Raudonąją Ar
miją’ ir tuos lietuvius, kurie 
nėki^6“savo kaklų į nacių kar
tuvių kilpas. Bet tas, gerbia
mieji, j ąsų padėties pįpatąi- 
sys. Jūsų kolektyvis |ięžuvįų 
pliauškėjimas svieste neištaš- 
Įcys, p nąpių pip^ąlą tįek Pa
kels, kaip kurtiniui muzika. 
Jums gi kinkų drebėjimas nuo 
didelio susijaudinimo kelerio
pai padidės.

Jei jūsų Paulius turėtų, čė- 
rauninko galybę, kaip * Dievą 
myliu, gerbiamieji, padėčiau 
visas pastangas, kad išvesti ju
mis |š šios jums prakeiktos pa
dėties. Manote, kad jūsų Pau
lius nemoka atjausti pr.o-ną- 
cių nelaimes? Kurgi pe. Jeį 
būtų kokį pašlemėkai, susiri
šę su prakeiktais hitlerinin
kais, numočiau rankas ir sa
kyčiau, trauk juos velniai. Ant 
nelaimės, pas mus tą judėji
mą sudaro tokios aukštos asa- 
bos, kurių pirmiau jokiu bpdu 
nebuvo galima vadinti pašle
mėkais. Beveik visus kunigus, 
du trečdąlius advokatų, tiek 
pat daktarų, profesorių ir laik
raščių. redaktorių, tąipgi ip ki
tokių “visuomenės veikėjų,” 
negi visus velniui atiduosi. 
Gal būt, kiti sų tuo ir sutiktų, 
bet Paulinę niekados.

tįeigu visus kunigus velnįąm 
atiduotum, tąi pąs’ką mes iš
pažinties eitume ? Neg’ana, kad 
kunigus velniai nujptų, tąį ir 
ipums visiems tektų nųgarpiėt 
į pragarą. .6 jCĮsij Pauliui teko 
patirti įš tikrų šaltinių, kftd 
pragarp, apapt ki^ų nepapąn- 
kumą, grie^tąi uždrausta vy
rui su vyru bučiuotis, tai Gri
gaičiui su šimučiu būtų tikra 
kpronė. / . .

Kaįp mąpote, gprlpamieji, 
padėtis pasidąrg tokia, kad nei 
bėgt, nei rėkt! Jūs gąlįt^ būt 
dėkingi likimui, kąd turite 
Paulių, kųpis jūsų likimu rū- 
pipasi, k^ip geras tėvas ąąvo 
vaikais. Nepąiąykit to pra
keikto kinkų dreb6jįpi°, rue- 
Ipokite įr kpikitę, kięk tik tu
rite pajėgų, Pąuliųs visada bus 
su įumis.

Amžipąi jum? ištikimas,
Pauliui;
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nu

nusiminęs atsako Vladas

aukė meškerę prarijo.'O jos

patvirtino Puodžius

WAR LOAN
BACK THE ATTACK...WITH WAR BONDSžuvis granatomis gaudydavo, 

pė Juozukas.
— Ugi, ugi. Tikriausiai nuo tų. grana 

tų ir žuvo visi Kulšės įnamiai. Tik pa-

pririšta? Žinoma, 
mis Puodžius, — i 
saulei patekant. Nė pastipęs vėžpalaikis 
prie tavo varlienos nesiartins. Kas gi 
matė, kad varlė kęselio dugne išsprogi
nusi akis tupėtų. Prie tokios varlienos 
nė vieno vėžio nepriprašysi. Ve, žiūrėk, 
kaip reikia susidoroti.

Jis išsitraukia iš savo terbelės varlę 
ir trenkia ją į žemę. Varlikė cypteli, at
sitrenkdama į žemę, bet vis dar juda.

— Te, trenk tu, tu stipresnis, — pa
duoda varlę Valdui 
priduria jis.
rai įsidėmėk.

Pradedamas nuo varlės kojos, jis nu
lupa jo$ odą ir, užvertęs ją ant varlės 
galvos, užriša.

Mirė Mykolas Biekša, apie 
60 metų amžiaus. Jis priklau
sė prie pašalpos organizacijų. 
Kiek galėjo veikė Brotherhood 
lietuvių lokale. Paliko nuliū
dime šeimyną ir gimines.

Žolynas.

manyk, meta į vandenį granatą ir sprog
dina. Po dvyliką, penkioliką granatų į 
vieną sietuvą. Paskiau iškyla žuvys į 
paviršių aukštinelkos, išverstais baltais 
pilvais, o vokiečiai jas išgraibo, katiliu
kus ant karčių pasikabinę.

Kontrimas vėl suleido į vandenį visus 
kęselius ir, atsisėdęs pakrūmėje, užsirū-

Tik smarkiai, — 
O dabar štai Šitaip. Ge

— Taip dažnai kilnoti keselį — tai tik 
vėžius baidyti, — nebeiškentęs tarė Kon
trimas savo aštuonerių metų amžiaus 
sūnui Juozukui. — Jeigu nori iš tikrųjų 
pagauti vėžį, reikia pakentėti, palūkėti, 
o tik po kurio laiko tylut tylutėliai pa
keltu keselį. Ir vėžys, o gal ir visa jų šei
myną, atsidurs tavo terbikėje. Svarbiau
sia, .nesiskubink. Tegu vėžiokas užkan-

San Francisco.— Ameri

(Novelė)
Vidurvasario vidurnaktis. Vingiuota 

Kulšės juosta raitosi begalinėje Perkūno 
pelkėje. Alksnių krūmyno j ai aptūpę 
upės krantus tartum saugo, kad vanduo 
neišeitų iš upės į pievą. O viršum vin
giuotos juodos juostos kyla ir draikosi 
tiršto, baltai pilkšvo rūko kaspinas. -

Saulė jau seniai nusileido, ir niekur 
nebuvo matyti mėnulio. Bet naktis buvo 
skaidri kaitrios dienos šviesos atspin
džiais. Rodėsi, kad visa žemė spinduliuo
ja, o balta rūko juosta dar labiau padi
dina nežinia iš kur plaukiančią šviesą. 
Per kilometrą nuo plento pievoje aiškiai 
buvo matyti vienišas arklys. O dar to
liau rausva saulėlydžio juostelė paleng
va, bet nuolatos slinko iš vakarų į šiau
rės rytus.

Toli nuo plento, paupyje, klykavo lak
štingala. Nuo pereitų metų vidurvasario, 
kai įsibrovė vokiečiai ir plentas virto 
urzgiančių motorų pragaru, lakštingala 
vis traukėsi toliau ir toliau į Perkūno 
pelkės gilumą, tartum norėdama pasi
slėpti nuo svetimšalių akių ir ausų.

Ir todėl, kai plentu nevažiavo maši
nos, Kulšės pakrantėje buvo taip tylu, 
jog menkos žuvelės plekštelėjimas į van
dens paviršių virsdavo didžiausiu ala-

atsiliepė Kontrimas,— 
tada to plento statymas, ypač to tilto 
mūrijimas, išbaidė iš mūsų Kulšės ir 
žuvis ir vėžius.

— O kaipgis,
— Bala žino, kažkokios smarvės paleido 
į vandenį.

— Dėde, seniau sakei, kad vokiečiai 
atsilie-

Algirdas A. Taminskas, lie
tuvis, gyvenąs Brocktone, pa
sižymėjo badavime. Jis išpas
ninkavo 33 dienas, gyvenda
mas vien ant vandens. Tą da
rė siekdamas pataisyti savo 
sveikatą. Sako, kad keli, me
tai atgal jis yra išpasninkavęs 
39 dienas. Taip pasninkauda
mas atrodė labai silpnas ir nie
kur iš namų nėjo.

Nenuėjo jie dar ir kelių šimtų metrų, 
kai staiga nuo plento pradėjo šaudyti. 
Jau buvo gerokai praaušę, ir jie atsi- 
grįždami matė, kaip plentu lakstė vokie
čių kareiviai. Didžiulis, akmeninis upės 
tiltas buvo sugriautas, ir visa ilga sunk
vežimių eilė stovėjo šiapus tilto.

— Greičiau, vaikai! — suriko Kontri
mas ir pats pradėjo bėgti. Paskutiniuoju 
pasiliko Puodžius. Jam atrodė, kad bėg
ti nėra ko. Tai kas, kad sprogo tiltas. 
Tegu jį gajas!

Bet vokiečių šaudymas ir ypač pro jo 
galvą prazvimbiančios kulkos įbaugino 
ir jį. Jis stengėsi neatsilikti.

(Bus daugiau)

and lives. They know, too, what it costs in 
equipment, munitions, supplies, that must 
reach the front in a never-ending stream. 
And they’re counting on you for the money 
that goes to keep that stream flowing.

No matter what you have to sacrifice... no 
matter how much it pinches... you cannot 
let them down!

They’re calling on you to hurry, hurry, 
hurry! Get that $100 extra into War Bond- 
before the drive is over.

tuoj ’'pat 
atsiliepė Puodžius. — Seniau, dar prieš 
pirmą karą vėžių buvo tiek, jog jie nak
timis patys išlipdavo iš upės ir eidavo į 
pelkę varlių gaudyti. Tada jiems nebuvo 
svarbu, kad varlė į juos žiūri. Alkani 
buvo. Bet vos tik atsikraustė vokiečiai, 
mūsų Kulšė pasidarė kaip išmelžta. Nei 
tu žuvies, kaip žuvies, nei tu vėžio bega
lėjai pagauti. Velniai žino, padorios žu
vies vietoje atsirado kažkokia vokiška 
žuvis — kvaukė su ragu pakaušyje, kaip 
buvusis mūsų amporšteris. Būdavo, kai 
tik plūdė pasineria ir nębeiškyla, tai ži
nok, kad 
buvo tokios godžios, kad kabineklį pra
rydavo tiesiog į patį uodegos galą. Kaip 
tikri vokiečiai. Pasiutusi žuvis, aš jums 
sakau. Ruda, smirdanti; dantys ilgi, gal
va kaip buožė, net šuo neėda. O doros 
žuvies prie meškerės neprileidžia. O t, 
kaip tada buvo

— Žinoma

Surengta išleistuvių parė 
Antanui Yonkunui, jaunajam, 
kuris išėjo 16 d. rugpjūčio į 
mūsų šalies laivyno tarnybą. 
Parę rengė jo uošviai Zinkevi
čiai, tėvai, giminės ir draugai. 
Parė įvyko Lietuvių Taut. Ną- 
mo Svetainėje, rugpj. 13 die
ną. žmonių susirinko apie 400. 
Pirmininkavo advokatas An
tanas Kupka, Brocktono mies
to klerkas. Atsisveikinimo kal
bas pasakė miesto majoras, W. 
Zinkevičius ir kiti, linkėdami 
jaunam kariui pasisekimo.

Antanas Yonkunas lietuvių 
ir anglų kalboj pasakė atsi
sveikinimo kalbas, padėkavo- 
jo už taip skaitlingą susirinki
mą jo išleidimui ir dovanas. 
Daugelio nuostabai, jis, pasi
rodė, gražiai kalbėjo ir tvirtas 
pasiryžime.

sako, jog mūsų bombane- 
šiai iš Aleutų salų galė
tų bombarduot pačią Japo
niją. J.

Jie įskundė 
valdžiai

Ameri** 
Kliubo 

jis vei-

Hurry! 
Hurry!

Hurry

da jis tikrai bus tavo.
Ir jis, priėjęs prie Juozuko, mokė pa

vyzdžiu, kaip į vandenį įleidžiamas ir 
iškeliamas keselys.

Per kelis krūmokšlius toliau, prie se
nos išsikerojusios vinkšnos, sėdėjo, kese
lį pamerkęs, vyresnysis Kontrimo sūnus 
Vladas ir Kontrimų kaimynas, senis 
Puodžius, viso kaimo vadinamas Kulšės 
tėvu.

Jau septyniasdešimt su viršum metų 
kaip Puodžius vasaras praleidžia Kulšės 
pakrantėse. Jis žino kiekvieną upės sie
tuvą, jis žino vėžingiausias ir žuvingiau- 
sias vietas, o į vidurvasarį jis gali pasa
kyti, kiek kurioje sietuvoje yra stam
biųjų žuvų. Dar nebaigia tirpti ledas, 
kai jis jau, peršteke prakaldamas ledą, 
taikstosi į lydžio sprandą. Dešimtys tūk
stančių vėžių yra perėję per jo terbą. Ir 
niekas geriau už jį nežino visoje apylin
kėje, kaip tą vandens vabalą pagauti. 
Kas mielą vasaros naktelę jis Kulšės pa
krantėje tai su kęseliu, tai su derva.

Šią naktį jis sėdi tylus prie savo pa
merktų kęselių, jo žili ilgi antakiai dar 
labiau vožia ir taip prisimerkusias akis. 
Bet vos tk Vladas pakelia iš vandens 
keselį, senis staiga atgyja ir kurčiu go- 
muriniu balsu paklausia:

— Yra?
— Nėra
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— Kiek gi kartų aš tave mokiau, kad 
trauk atsargiai. Iš pradžių čiut-čiut pa
kelk, o prie vandens paviršiaus 
ga patrauk. Tada nė vienas kerplėša ne- 
pasprūs.

Jis atsikelia iš savo vietos ir priei
na prie Vlado.

— Aje, parodyk savo varlę. Ar gerai 
skėstelė ja ranko- 

šitaip tu gali sėdėti iki
The end of September Is In sight.'

And the end of September brings us close 
to the end of the 3rd War Loan drive.

If you haven’t bought $100 worth of extra 
War Bonds—extra} mind you—dig up that 
money and buy your share today!

Men who are fighting for you ... bleeding 
for you •.. ready to die for you .. ..are wait
ing for the news that you people at home are 
backing them up 100%.

They know what invasion costs in blood

— Štai, kaip reikia. Dabar kepsnys 
gatavas. Vėžys puls kaip besotis.

Jis palengva įleidžia keselį į sietuvą ir 
vėl grįžta į savo vietą. Toli plente pasi
girsta ūžimas. Vokiški tankai ardo vi
durnakčio tylą. Puodžius pradeda niršti.

— Ak, tos prakeiktos velnio maši
nos! Ūžia ir ūžia! Ar iš peklos jų tiek 
ir prigaminta? Nuo jų dreba žemė ir 
vanduo. Ar tu manai, — jis kreipiasi į 
Vladą, — kad vėžys nesupranta? Ir 
kaip dar! Žiūrėk, kai perkūnija užeina, 
su pyragu nepriviliosi vėžio. Jis pasiima 
į reples po brūklį ir išeina imtis su per
kūnu. Tada jam niekas nerūpi. Taip da
bar ir su tais f liukų tankais. Kiekvieną 
dieną kaip perkūnija ritasi. Žemė dun
da ir dunda.

— Tai jau kažin, dėde, ar nepersū- 
dai? — paabejojo Vladas. — Visų pir
miausia čia upė, o ne plentas. . Vėžiai nė 
sapnuot nieko nesapnuoja. O, pagaliau, 
vėžiai juk ir ausų neturi.

— Nekalbėk niekų, vaike, nekalbėk. 
Dieve, duok mums visiems taip gerai 
girdėti, kaip jie girdi! Jie savo ūsais, 
kaip radijušais, viską nuklauso. Oho, 
sako, mat, vėžys negirdi! O afgi tiek 
jų buvo čia seniau? Bet kai pernai vo
kiečiai įsigrūdo, kai tik pradėjo be galo 
dardėti plentu, tai, ve, po tiltu ir su ska
la vėžio nebesurasi. Visi pabėgo. Ir visa 
Kulšė nebe tokia vėžinga. Ne tik vėžiai, 
aš tau sakau, bet ir varlės, net ir slie
kai, — ir tie kažkur dingo. Balelė ži
no, tur būt, tų vokiečių jau toks kvapas. 
Kas tik gyvas, visi šalinasi nuo jų.

Senis vėl buvo beatsisėdąs, bet paste
bėjęs ateinančius Kontrimą su Juozuku, 
apsisuko kaip vijurkas ir pasiskubino 
juos pasitikti.

— Na, na, parodyk, ar daug kerplėšų 
terboje? — Puodžius čiuptelėjo Juozuko 
maišelį, kuriame šnerėjo keletas vėžių.

Iš tikrųjų, vėžavimas šią naktį visai 
nesisekė.

— Kad taip ne vokiečiai, tai užsideg
tum dervą ir patikrintum, argi iš tik
rųjų mūsų Kulšė j e nebeliko vėžių, — pa
sakė Kontrimas, įleisdamas keselį į Puo
džiaus sietuvą.

— Oho, broleli, jeigu ne vokiečiai! — 
pasigardžiavo senis. — Gerai tu sakai, 
su dervomis — tai ne su kęseliais. Pa- 
švietei, va tau ir guli išsiskėtęs mari j o- 
šius. Ir nė iš vietos nesijudina. Įkišai 
ranką ir pasiėmei kaip savo. Och! Kaip 
puiku su dervomis! Aš jums pasakysiu 
—r visų geriausias vėžavimas!

Puodžius suskaitė sugautus vėžius ir 
nusiminęs pridūrė:

— Gaila varlių, aš jums sakau, dėl tiek 
vėžių. O kai tik pradės aušti, tai baigta. 
Vėžiai atgal į savo urvus, ir patriūbink 
jiems.

— O seniau, dėde, daug sugaudavot? 
— paklausė Juozukas.

— Eich, vaikeli, vaiteli,

kaip mes visi dar pabaliavosim ant Tos 
intencijos, kai vokiečius išgrūs iš mūsų 
krašto.

Tolumoje, plente vėl pasigirdo moto
rų ūžimas. Baltų dulkių kamuoliai ritosi 
kunkuliuodami paskui lekiančių sunk
vežimių virtinę.

— Nieko gero, vaikai, nebebus, 
mojo ranka Puodžius. — Naktis baigia
si. O tie velniai ir naktį nemiega. Bala
dojasi ir baladojasi. Jeigu jau yra kas, 
tai yra. '

Sunkvežimiai dundėdami lėkė plentu.
Puodžius pakėlė vieną keselį 

ir, nieko jame neradęs, lyg pra
sižiojo nusikeikti, kai staiga vi
sas oras sudrebėjo nuo milžiniško 
sprogimo. Ne tai dangus nugriuvo, ne 
tai žemė atsivėrė. Ten, kur stovėjo til
tas, į padanges pakilo milžiniškas juodų 
dūmų, dulkių ir akmenų stulpas. 
Visa tai įvyko per vieną akimir
ką. Ir kai paskutiniai milži
niško sprogimo atgarsiai nuplaukė 
iažkur toli už Perkūno pelkės, Puo
džius pastebėjo, kaip jis iš rankų buvo 
paleidęs keselį, kuris vėl buvo įkritęs į 
upę.

Iš apstulbimo pirmasis nubudo Kont
rimas. Jis, nieko nesakydamas, greit pri
šoko prie upės ir, ištraukęs kęselius, ne
bežiūrėdamas, ar juose yra ar nėra vė
žių, sušuko:

■— Pasitraukim greičiau iš paupio! 
Matyt, kad iš to sprogimo kas nors ne
gera vokiečiams. Gali dar mus nutverti 
paupyje. O tada tai.... — Jis nebaigė sa
kinio ir pirmas pradėjo dideliais žings
niais eiti per Perkūno pelkę kaimo lin-

Pro-Nacių Skundai
Lietuvių tautininkai, kurie 

darbuojasi nacių naudai, atli
ko judošišką darbą, bet nieko 
iš to nelaimėjo 
Amerikos federalei 
Antaną Tamulevičių, 
kos Lietuvių Piliečių 
pirmininką, kad būk 
kia prieš Ameriką. Jie skundė 
jį už tai, kad minėtas kliubo 
pirmininkas, rugpjūčio 5 die
ną, susirinkime atmetė lietu
viškų, tautininkų laišką, kuria
me jie reikalavo delegato į sa
vo fašistinį jomarką (konfe
renciją) Pittsburghe.

A. Tamulevičius plačiai iš
aiškino vyriausybės žmonėms, 
ką reiškia pro-nacių veikimas, 
įrodė, kad jo vadovystėj Ęliu- 
bas yra pirkęs Amerikos karo 
bondsų už $18,000 ir jis patsai 
yra pirkęs už $13,000 karo 
bondsų. Jis sakė, kad lietu
viški pro-naciai, prisidengdami 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vardu ir neva karo bondsų rei
kalais patys renka iš žmonių 
pinigus ir išleidžia žalingai 
propagandai, niekindami Amę> 
rikos talkininkę. Veikiausiai, 
vyriausybės žmonės dabar ži
nos, kas tie per paukščiai, ku
rie patys dirbdami Hitlerio 
naudai kitus skundžia.

Kiek pastebėta, tai tie ele
mentai garsina savo Pittsbur
gh© konferenciją, būk ji “at
stovaus visus Amerikos lietu
vius.” žinoma, tai bjaurus me
las! Vien pas mus nuo tos 
konferencijos atsisakė seka
mos organizacijos:

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas, kuris turi 600 narių; 
Švento Roko Draugystė, kuri 
turi apie 400 narių.; Birutės 
Pašalpos Draugystė, kuri turi 
apie 400 narių; Vienybės 
Draugystė, kuri turi 250 na
rių ; Lietuvių Tautos Namo 
Draugystė, su 300 narių; Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
67 kuopa, su 100 narių, Lietu
vių Literatūros Draugijos^ 
kuopa, su 70 narių. Tai ma
tote, kiek tik mūsų mieste lie1 
tuvių organizacijų atsisakė da
lyvauti Grigaičio-šimučio šau- 
kiamoj konferencijoj, kurios 
tikslas yra tik niekinti mūsų 
talkininkę, ardyti Amerikos 
lietuvių vienybę.

— Ar pameni, dėde, — kreipėsi jis į 
Puodžių, — kaip vokiečiai tavo kumelę 
užpliumpind, per balą beveždami tiltui 
akmenis?

— Ech, vaike, ir nekalbėk. Dabar šir
dį tebeskauda. Gyvulėlis įklimpo į balą 
iki paslėpsnių, o jie kotavoja jį kaip ero
dai., Žiūri gyvulėlis protingomis akimis 
į mane. Rodos, pats įsijungčiau ir padė
čiau traukti. Nebegalėjau susivaldyti. 
Stuktelėjau vokietį tik taip sau, kad at
stotų nuo gyvulio. O tas žaltys su savo 
rungu nuo kumelės prie manęs, o nuo 
manęs prie kumelės. Aš išnešiau sveiką 
galvą, o gyvulėlis ir žuvo. Kad tą tiltą 
perkūnas kur būtų suspardęs --^susikei
kė Puodžius. (

— Tiltas tiltu. Dalykas neblogas. Pas
kiau visi džiaugėmės, kai rudenį ir pa
vasarį nebereikėjo maudytis patvinusio- 
je Kulšėje. Bet kiek prisikentė jom, kol 
pastatėm. Ir aš savo trisdešimt penkias 
dienas prasimurdžiau baloje, galima sa
kyt, vaitas tebebūdamas. O kiek vokiškų 
nagaikų ant pečių pernešiau! Marė sako, 
kad vienas randas ir dabar išilgai visą 
nugarą tebedryži.

Upės vanduo garavo kaip virinamas, o 
dangaus pakraštys rytuose vis labiau ir 
labiau kaito. Aukšta paupio žolė apsisag- 
stė rytmečio rasos karoliais.

— Ne taip vėžaudavome seniau, — 
tylą nutraukė Puodžius. — Atsinešda- 
vom lašinių, bulvių, puskvortę. Toliau 
nuo upės susikurdavom laužą. Patys pa- 
sivaišindavom ir vėžius pavaišindavom. 
O, žinote, kiek juoko, kai vėžį apipili 
degtine, — pralinksmėjęs sušuko Puo
džius.— Apsiverčia aukštinelkas ir spar
dosi. Įleidi į vandenį—nepaplaukia ir 
gana... Neįdomu, vaikeliai, dabar... Sun
ku, ir širdį .^kauda. Vokiečiai vėl kaip 
skėriai višką suryja. Duonos, ir tos ne
bėr. Kadalaš sakau jums, ta nelaimė 
ir pasibaigs?^

— Pasibaigs, tėve, — tęsdamas žo
džius atsiliepė Kontrimas. — Pamatysi,

Jonas Šimkus

Upės Kranto



Nuotraukoje matome mokyklinio amžiaus vaikučius, 
renkančius atliekamą popierą. Popiera šiuo metu rei
kalinga kariniams reikalams—kulkoms pakiuoth Tau
pykite ir parduokite popierą. New Yorke yra speciali 
įstaiga, kuri superka ją. Telefonuokite kolektoriui: 
MA 5-0061.

Mainieriai Šaltai Atsinešė 
Linkui Antano Smetonos

Per daugelį metų Shenandoah 
apylinkės mainieriai turi Lie
tuvių Dieną. Šiemet tą dieną 
kunigai ir smetoniniai elemen
tai sumanė paversti 
Smetonos jomarką ir 
kvietė.

į Antano 
jį parsi-

CHICAGOS ŽINIOS
Kompanijos Unija Išprovo- 

x kavo Streiką
Chicago Motor Coach Co. bu- 

sų darbininkai išstojo į streiką 
šeštadienio ryte. Veikiausia, 
streikas ilgai nesitęs ir kai skai
tysime šią žinią, tai bus vei
kiausia pasibaigęs. Tačiau įdo
mu, kaip šisai-streikas kilo.

Per eilę metų šios kompani
jos darbininkų dalis buvo sura
šyti į Employees Fraternity 
uniją.' Tai kompanijos uniją. 
Paskutiniu laiku darbininkai 
pradėjo organizuotis į Trans
port Workers Union (CIO). 
Priklausanti prie unijos išdrįso 
ir lapelių padalinti dei kitų dar
bininkų. \

Kompanijos unijos nutarimu 
tuos darbininkus išmetė iš dar
bo. Kiti darbininkus palaikė, 
tuos, kurie veikė organizavimui 
CIO ir iš to kilo streikas. Šiau
rinėj miesto dalyje tik keletas 
busų pasirodė.

Kaip dabar atrodo, kad kom
panijos unija, išprovokavus 
streiką, gali gauti tokį smūgį, 
kad jai nebus progos daugiau 
atsigauti.

Transporto Darbininkas.

Maine Valstijos Žinios
Paklausiau vieną Lewistono 

lietuvį apie progresyvišką vei
kimą bei dėl karo laimėjimo 
ir darbininkiškos spaddoš pa
rėmimo. Dar pridūriau taip: 
Ar dėl Laisvės naudos pikniką 
turėsit greit? Aš irgi mylė
čiau jame būti ir su vietiniais 
lietuviais susipažinti.

A. patylėjęs, nedrąsiai pra
bilo šiaip: Dabar vietos lietu
vių veikimas lėtai juda. Gal 
dėl šilumos, ar bent apsileidi
mo ! Laisvės pikniko, tai ir aš 
laukiu. Jei veikėjai pradės, tai 
ir aš padėsiu. Taip jis pasakęs 
įlipo į traukinį. . .

to iškištą didelę galvą it ark
lio, tik su šakotais plačiais 
ragais. Jos labai nustebo ir iš
bėgiojo... S. W. inan sakę, 
tai ir briedį nustebino mergai
tės savo bailumu bei nesve- 
tingumu paliekant jį vieną. . .

Tūlas laikas atgal tapo su
imtas miške Kanados francū- 
zas, 32 metų. Taip buvo nu
silpęs, kad ligonbutyje greit 
mirė. Jis buvo žudikas, prie 
Webster ežero nušovė 46 me
tų Patterson; jo pati su keletu 
vaikų paliko našlė. . . O minė
tas francūzas buvo pabėgęs 
nuo drafto iš Kanados.

Jauna Mergaite.

Smetonažinoma, tai
metų budeliškai, Mus- 
priemonėmis, laikė pa- 
Lietuvoj mūsų brolius, 

seseris ir gimines. Bet
Amerikoj smetoninių

Kaip 
per 14 
solinio 
vergęs 
tėvus, 
dabar
klerikalų ir socialistų vadai vi
si jungiasi ir visi tituluoja An
taną Smetoną “Jo ekscelencija, 
prezidentas,” tą Lietuvos liau
dies neprietelį, kuris kvietė 
Hitlerį užimti Lietuvą, tą Lie
tuvos liaudies kankintoją, kuris 
pabėgo nuo tos liaudies pas 
Hitlerį, kada jo fašizmui atėjo 
galas, o paskui iš Berlyno at- 
sibaladojo į mūsų laisvą šalį, ir 
kursto vienus lietuvius prieš 
kitus.

Lietuvių Diena įvyko rugpjū
čio 15 d., Lakewood Parke. 
Mahanoy kunigai Pijus česna 
ir Juozas šukevičius nuvažiavo 
net į Pittsburgh pasitikti Sme
toną, tą, kuris Lietuvoj ir ku
nigų laikraščius buvo uždaręs, 
o kada parsivežė į Mahanoy Ci
ty, tai perdavė jį Stasiui Gegu
žiui, kadaise buvusiam anglia
kasių unijos lietuvių organiza
toriui, kuris ir dabar iš unijos 
imaši algą. Nieko, mainieriai 
geriau žinos, kas yra tasai Ge
gužis, kuris sėbrauja su Smeto
na.

Matyti, kunigai manė, kai 
sutrauks daug mainierių paro
dys jiems tą Lietuvos liaudies 
priešą, kaip jie vadina, “Jo 
ekscelencija” ir gaus daug pi-

Bet mainieriai šaltai pasitiko 
p-ną Smetoną, mat, kada Sme
tonos fašistai viešpatavo Lietu
voj, tai vargiai rasime mainie- 
rj, kurio giminės vienaip ar ki
taip būtų nenukentėję. Vienus 
Smetonos fašistai į kalėjimus 
grūdo, kitus šaudė, trečius dar 
kitaip persekiojo, o Lietuvos 
liaudies dejavimas ir aimanavi
mas buvo taip didelis, kad .kiek
viename laiške mes tik ir skai
tom apie varžytines, vargą, fa
šistų terorą ir baisią priespau
dą.

I svetainę programos klausy
tis susirinko labai retai. Sme- 
topa labai nedrąsiai kalbėjo, 
bumbėjo apie dvarus, kaip jie 
gerai buvo sutvarkyti ’jam ^vieš
pataujant, tai'yra, jo dvaras, 
jo giminių ir kitų kraugerių. 
Žmonės susirinkę pažiūrėti 
Smętępos, o pe jo kalbos klau
syti, žiovavo. Mat, daugelis no
rėjo pamatyti, kaip atrodo tas 
Lietuvos liaudies pabaisa, ku
ris Musolinio priemonėmis per 
14-ką metų viešpatavo ir kuris

vėl po karo nori viešpatauti 
ant Lietuvos žmonių sprando.

Taip buvo svetainėj retai 
žmonių, kad rengėjai nedrįso ir 
aukų prašyti. Matomai, jie bi
jojo, kad nepasiliktų, vieni. Da
bar vargiai rasime tarpe mai
nierių šeimyną, kurios vienas 
ar du sūnai nebūtų armijoj, 
kovoj prieš barbarišką hitle- 
rizmą, kovoj prieš Hitlerį iš po 
kurio sparno į Ameriką atvy
ko Antanas Smetona. Taigi, 
kaip nevartysi, Smetonai at
mosfera buvo prasta tarp mai
nierių, o čia visi kultūriškesni 
žino, kad Smetona vienatinį 
Lietuvos uostą Klaipėdą ati
davė Hitleriui nei žodelį protes
to nesakęs. Ir kur gi protes
tuos, kad jis siūlė Hitleriui vi
są Lietuvą!

Senatorius Harold G. Wat
kins pasakė atatinkamą kalbą 
prieš hitlerizmą, kviečiant visą 
išeiviją į bendrą 
laimėtume karą.

Bendrai, tarpe 
viešpatavo šaltas 
linkui Smetonos. Gal būti ir to
dėl, kad sąmoningi lietuviai 
paskleidė apie jį tinkamus lape
lius faktais nurodant, kas yra 
Antanas Smetona.

Po programos besivaikščio- 
damas tarp dalyvių gavau su
pratimą, kad kiekvienas lietu
vis labai rūpinasi pavergtos 
Lietuvos likimu, kurią jau 
treti metai kankina hitlerinin
kai, kad laukia jos išlaisvinimo, 
o tą galės atlikti tik kovingi 
Lietuvių Pulkai, išvien su Rau
donąja Armija, kurią 
visos Sovietų Sąjungos 
tautos. Rūpinasi savo 
.kiais, kurie paimti į 
Visi nori matyti, kad karas bū
tų baigiamas greičiau.

J. Ramanauskas.

Numirė M. Daraškevičienė
Marijoną Daraškevičienė 

(Plečkaičiūtė) mirė šeštadienį, 
rugpjūčio 21 d., 5 vai. ryte. Ji 
gyveno 3524 S. Lowe Ave.

Paliko nuliūdusius vyrą An
driejų, tėvus, Joną, Evą ir bro
lį Algirdą. , ,

Negali Sugauti Izoliacionistę 
De Tarnowsky

Mrs. De Tarnowsky, kuri vei
kė su izoliacionistais, pasirašy
davo po jų leidiniais, buvo va
dovė Joe McWilliam, plačiai 
žinomo Hitlerio užgerinimo po
litikos tūzo, kur tai buvo din
gus .iš namų. Paliko namie du 
mažus vaikus ir išvažiavo. Vy
ras, .kuris armijoj ir yra kari
ninko laipsnio, j ieškinėja savo 
žmonos.

Jos draugė gavo laišką iš 
Rochester, N. Y. Po laišku pa
sirašo “Alice McIntosh.” Sako, 
kad ją keliose vietose matę su 
seržantu McIntosh. Dar jis ke
letą negerų čekių paleidęs cir
kuliacijom

veiklą, kad

mainierių 
atsinešimas

sudaro 
laisvos 
namiš- 

armiją.

Minersville, Pa.

4 Roselandiečiai Išvyko Karo 
Tarnybon

Keturi Roselando lietuviai 
jaunuoliai išvyko tarnaut Dėdei 
Šamui.

Walter Valentas, visiems ži
nomų biznierių sūnus ir Eddy 
iChypas išvažiavo į Great Lakes; 
Petras Ilanis su Albertu Šat
kausku į Virginia.

Linkiu visiems jaunuoliams 
laimingos tarnybos mūsų šaliai.

A. M.

Svečiuojasi Joe Žilinskas
Iš armijos parvyko pas savo 

tėvus pasisvečiuoti Juozas Ži
linskas. Tėvai gyvena po, No. 
3738 Lowe Ave.

Juozui smagu buvo pamatyti 
savo gimines ir draugus. Gaila, 
kad vakacijų laikas trumpas, 
gavo tik 9 dienas.

Po vakacijų Juozas vėl išva
žiuos į savo stovyklą, Carson, 
Colorado. . D.

Rugpjūčio 21 dieną buvo at
silankę iš Ne^yarko, N. J., bu
vę minersvilliečiai A. Kazake
vičius ir Al. Raguckienė. Tai
gi, su minersvilliečiais buvo 
nuvykę į Llevelyn, pas Paukš- 
taičius. Ten besikalbant, besi
linksminant sumanė atžymėti 
taip malonų susitikimą.

O kaip galima ‘geriausiai tą 
atžymėti? Nagi, tik tuo, kad 
pagerbus ir parėmus viso pa
saulio didvyrius, kovotojus už 
mūsų • laisvę, koyotpjųs^prieš 
barbariškąijiitlerižmą' — rau
donarmiečius.

Po $1 aukavo: M. ir M. 
Paukštaičiai, Al. Raguckienė, 
V. Ramanauskas, P. Markevi
čius ir A. Kazakevičius, viso 
$5, kurie ir buvo pasiųsti lie
tuvių pundelių komitetui.

Taigi, nors auka ir nėra di-

Auburn, Me., 16 d. rugpj. 
penki boisai, irkluodami lai
velį nuo Lewiston pusės atsi
mušė į akmenį ir R. Turgeon, 
12 metų, prigėrė Androscog
gin upėje.

Madison, Me., T. Fowler, 18 
metų, paskendo. Jis buvo 
studentas NYA center, iš Dex
ter, Me. j

Cape Elizabeth, Me. siautė 
gaisras ir trys lavonai iš pele
nų tapo išimti.

Waterville, Me., vaikėzas 
Charles R. Farrand, 15 metų, 
nužudė vietos aeroplanų in
struktorių B. W. Jordan, 26 
metų. Kriminalystę papildė 
prie Oakland, Me., miške. Pa
griebęs nužudytojo auto, nu
pleškėjo į Mass, valstiją ir ten 
tapo suimtas 16 d. rugpj.

Anson, Me. pereitą savaitę 
didelis briedis naktyje labai 
išmynę miestiečių daržus. . . 
Taipgi prie Emdon ežero — 
palei mišką jaunos mergytės 
dainavo. Čia ir briedis atėjo 
į jų “koncertą.” išvydę iš kran

Bridgeport, Conn.

— $5; B. Bartkevičius — $5; 
M. Valatkienė — $5; D. Šnei
deris $5; J. Valinčius — $5. 
Po $1: V. Jasiulis, J. Bartke
vičius, A. Tarasevičius, C. Bal
trūnas, per Mockaitį $49.

O. Arison, No. 97: M. Ari
son $5; A. Švėgžda $5; J. Geis 
$2; J. Mureikutė $2. Po $|: 
K. Rimas, A. Stanis, J. Petru- 
šaitis, S. S. Tamošiūnas. Per 
O. Arison $18.

A. Mureikienė, No. 99: A. 
Mureikienė $5; K. Žemaitienė 
$5 ir S. Morris $5. Per Murei- 
kienę $15.

J. B. Yusaitis, No. 98: J. B. 
Yusaitis $5; Po $1: C. Rimas, 
V. Navasinskas, E. Henriques, 
V. Rubenski, O. Yusaitis ir J. 
Jasavičia. Per Yusaitį $11.

Viso surinkta aukomis $148.- 
50. Aukų rinkėjams ir aukoto
jams priderą nuoširdus ačiū.

LLD 63 Kp. Rašt.

rimų. Abi dienas prasidės 2 vai. die
ną. Kviečiame visus dalyvauti ir pa
silinksminti. — Rengėjai; (207-208)

linden, n. j.
Lithuanian Liberty Park šėrinin- 

kai rengia pikniką — kaipo oficia
lia parko atidarymas. Įvyks 5 d. 
rugsėjo, 340 Mitchell Ave. Pradžia 
3 vai. dieną. Bus gera orkestrą, 
gros amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius. Įžanga visiems nemokama. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, smagiai praleisti 
laiką. —komisija. (207-208)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 5 d., 1 vai. po 
pietų, YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Visi nariai dalyvaukite. 
Evelyn Farion, Sekr. (206-208)

NASHUA, N. H.
šeštadienį, 4 d. rugsėjo, 7:30 v. 

vak., 171 Main St., |vyks bendras 
ALDLD ir LDS visų narių susirin
kimas. Prašome dalyvauti. — J. 
Egeris, Sekr. (206-208)

Kazokai raitininkai ir So
vietų tankai begailestingai 
naikina apsuptus nacių li
kučius į vakarus nuo Ta- 
ganrogo.

dėlė, bet jeigu mes visada ir 
visi atsiminsime tuos kovoto
jus ir paremsime, pagal savo 
išgalę, tai visi bendrai galėsi
me daug jiems padėti. Visiems 
aukavusiems širdingai ačiū!

J. Ramanauskas.

I DR. J. J. KAšKIAUČIUS
Telefoną*; HUmboJdt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Užgirta Šaukimas Lietuvių Su
važiavimo ; Lietuvių Didvyrių 
Sveikinimam Surinkta $148.50

Bridgeporto Lietuvių Litera
tūros Draugijos 63 kuopos at
sibuvo susirinkimas rugpjūčio 
15 d., š. m. Gauta 1 naujas 
narys. Nutarta apsimokėti į 
LMS metines duokles. Apkal
bėjus reikalą šaukimo Lietu
vių suvažiavimo, vienbalsiai ir 
entuziastiškai užgirtas. Taipgi 
išreikšta noras, kad mūsų 
spauda daugiau ir tankiau 
apie tai rašytų, nes tai yra 
labai svarbus reikalas.

Lietuvių Tautos Didvyriams 
Sveikinimų Komisija pranešė, 
kad surinko: A. Jocis No. 517 
— $35.50; M. Valatkienė No. 
519 — $20. Blankos ir pinigai 
pasiųsta komitetui. J. Mockai- 
tis, blanku, No. 96, surinko: 
P. Marcinkevičius $10; Lietu
vių Moterų Kliubas, Bridge
port, — $10; J. J. Mockaitis

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. 
rugsėjo, Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 v. v. Draugės, šis su
sirinkimas bus gan svarbus, nes 
piknikas įvyks už poros dienų. Da
lyvaukime visos, turime svarbių 
reikalų svarstyt.

WYOMING, PA.
30-ta Lietuvių Diena! Per Labor 

Day, rugsėjo 6 d., Sans-Sance Par
ke įvyks Lietuvių Diena. 5 v. v., šo
kių salėje įvyks graži dainų progra
ma, kur dainuos Draugijos choras. 
Po pietų ir vakare bus šokiai prie 
gerų orkestrų. - Lietuviai turės savo 
standus linksmintis, eikite prie lie
tuvių standų. Čia bus alaus parduo
dama už penktuką. Likęs pelnas bus 
skiriamas karo bonų pirkimui. Šią 
dieną rengia Wyomingo Klonio, Dai
nos Draugija. Prašome, atvažiuoti, 
išgirsti gražių dainų. — P. R.

(208-209)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia metinį 

pikniką rugsėjo 5-6 dd. L. T. Namo 
Parke. Per abi dienas bus gražus 
muzikalis programas prie Stepona
vičiaus Orkestros. Bus valgių ir gė

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia metinį pik

niką ir šokius bendrai su Rilsų Cho
ru. Įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
12 vai. dieną Polish National Park, 
16th Avė. ir Speedway, Irvington, 
N. J. Važiuokite autobus Newark 
No. 1, priveža du blokus nuo parko. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Pasi
šokite prie puikios orkestros. Įžan
ga 55c., įskaitant taksus. Kviečiame 
visus. — F. Shimkus. (206-208)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 5 d. rugsėjo, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės, bus įvairių 
reikalų šiame susirinkime, malonė
kite ateit Ir naujų draugių atsives
kite. — V. K. Sekr. (206-208)

| * LIETUVIŠKAS * 

Traktyrius 
(VALGYKLA IR ALŽNfi)
Rhcingold Extra Dry Alus 

5 Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

5 Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
5 Savininku

411 Grand St Brooklyn

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

fit A W, # Wi W ir ir W. W ★ ★ ★ ★ ★ W W
MATEUŠAS SIMONAVICIUS

GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

< kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų

Stat 
a<lrėšas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne

(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

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8698

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
ltis Ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujarria. Tai- 
pbgi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

• Įsigykite šią naudingi, knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
•SypįiĄŠp DEMOKRATUOS VEIKIMĄ

Pilietybes painokų nauja knygutė, "The Basic Prin
ciple^ of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje if praktiškiau- 
šityj^ forfhoje, j kuįią įeina daug iliųstrącijų, if taip pat 
92 icląušiinai sti atsakymais apglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL

;----KAINA 35c.
Uokestj galite prisiųsti U. Š 

stampomis 5č. arba 8c. kertės, ' 
85 centus.

Reikalaudami rašykitė:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

pašto
o už

Vietos 
tuotos 
vyliai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

ir imp or
derinės ir 
g e r iausių

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewee Si. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ifWwwWWwWWWWWWWi!

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas ĘVergreen 7-1661

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poppų* 4Į.16

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs' dieną 
ar naktį, grety suteik#!- 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai if grašiai 
moderniškai įruošta pi®" 1 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

CHARLES J. ROMAN
’ (RAMANAUSKAS)
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HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKĄLINGJ VYRAI RĘIKALĮNGJ VYRAI

^WnFW^WMR'WnE* 

kad komisija siekia sueitį 
$500. Tai l^bai gprgs pasiry
žimas.

J. Mažeika ir Alex Sher-

Washington.— Hąrry Ų. 
Hopkins, asmępįs preziden
to Roosevelto draugas-pa- 
tarėjas? rašo American Ma
gazine, kad, girdi ujęi Ru
siją pasilaikys kąre’?, tai 
Vpkietiją Įr Japonija bus 
galutiną! sumuštos 1945 
o kitaip tai esą karas ilgiau 
užruktų-

DANAI VIS PRIEŠINASI 
VOKIEČIAMS

Danijos buvęs ministerįs 
pirmininkas Scavenius at
metė nacių pakyįetimą su
daryt naują ministerių ka
binetą.

Danai tebeveda streikus 
ir sabotažą prieš hitlerinin
kus.

Ą menkos lakfįnai bom
bardavo japonus Santa Isa
bel saloj, Saliamono salyne, 
be pąsipriešinipio iš japonų 
pusės.

Hitlerinių Budelių 
Riksmai ir Klastos

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
tolesniems “atkasinėji- 
mams” ateityje.

Neseniai Ilmen ežero sri- 
tyj buvo suimta grupė vo
kiečių kareivių. Kai kurie 
jų 4&r neseniąi buvo Lietu
voj buvę. Kaune buvęs vo
kiečių korporalas Kurt V. 
apsakė štai kokius ten įvy
kius:

Vieną rytą nežinia kas 
užmušė vokietį oficierių, 
kurio lavonas buvo rastas 
arti nacių karininkų kliu- 
bo, Hitlerio gatvėje. Vokie
čių žandarai tuoj aus suė
mė praeivius, atsitiktinai 
ęjusius pro šalį, • ir išvežę 
užmiestin kaip .sykis į tą 
vietą, kur Kurtas V. stovė
jo. Pats Kurt matė, kai 30 
žmonių tada buvo išvaryta 
iš troko, įsakyta jiem kasti 
didžiulę duobę, o paskui nu
sirengti. Žandarai sušaudė 
tuos žmones, sumetė juos 
duobėn ir užkasė.

Kauno gyventojams apie 
šią žųdynę buvo pranešta 
specialiais lapeliais, prilip
dytais prie sienų, stulpų ir 
tvorų visame mieste.

Ę.e to. Kurtas Y- pranešė, 
jog yra daug panašių ben
drų kapų priemiesčiuose, kur 
tie 30 žmonių buvo sušau
dyti. Tuose kapuosę palai
doti kauniečiai, kuriuos vo
kiečiai sušaudė 1941 m. ru
denį ir 1942 m. pavasarį. 
Šie kapai apvesti spyglįuo- 
tų vielų tvoromis ir saugo
mi vokiečių kareivių, kad 
gyventojai negalėtų dėti

Štai kaip vokiečiai žudi
kai paruošia masines kapi
nes, o paskui neva netikė
tai jas atranda ir atkasa.

tokių kapinių. Paimti nelais 
vėn vokiečiai ir mūsų par
tizanų surinkti faktai paro
do, kad Ųetuvoje yra apie 
50 vietų, kur naciai daug- 
meniškai šaudė žjppųęs. ir 
kur nekalti lietuviui palai
doti.

Vieną gražią djęp^ kaį 
Raudonoji Armiją UFtip$|s 
prie Lietuvos sienų, vokie
čiai budeliai .(jeigu paspės) 
atkas tų savo aukų kapus, 
sušauks šarlatanus iš visų 
Europos padugnių įrprątįės 
raudoti, vadindami savo nu
žudytus žmones “bolševikų 
ąųkomis,” kaip kad jie jau 
dąro su savo žandaru au
komis Vinhicoj. Ten jie su
būrė Gestapo agentus ir 
samdytus provokatorius, ir

vakarienę, 
4 d., 7.30 
3351 Carl- 
Pelnas ski- 
d vi e jų, am-

142 kuopa rengia 
šeštądiepį, rugsėjų 
vai. vakąre, paine 
son St., Pittsburgh, 
riąmąs nupirkįipui
buląnsų, vįęn.o Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kito Lietu
vių Pulkams Rąudąnąsios Ar
mijos eilėse. Įžanga tik 5Q 
ceptų. Visus ir visas kvįečiame 
ątsįląpkyti. (

Nedėlioj, rugsėjo 12 dieną, 
yra šaukiamas labai svarbus 
susirinkimas visų veikėjų ap
tarimui ambulansų nupirkimo 
ir kitų ipąsų rpikąjų. Jis į- 
vyks įpš lfifi kąąppą pąme, 
132.0 Medley St., Pittsburgh. 
Kviečiaipi dalyvauti yi$į ALD 
Lp., LPS kpąpų yąldybų na
riui ir veikėjui, Pittsburgh0 ir 
apylipkės.

LŲS |42 kuopos komisija 
gerai dąrlįąojąsį rįpkime ąukų 
nupirkirpųį įyįgjy ąjųbąląnsų. 
Ik j rągpjąčįp 2$ di.epoę, komi- 
siją rąpęrtavp, YTą Sprin- 
kųjs tąjn ręįfcąlųi jąp $1Q1 ir 
pipįglįą pndayps. Pąįkįąį pa- 
si(į$rhąyp komisijos pąrčp V. 
Shejpbenepė, P. Pąųląpskienė 
ir j. Purtikas. Teko patirti,

Shenandoah, Pa. 
į

Shenandoryje gyvuoja LDS 
34 kuopa, šios organizacijos 
pirmininkas Kučinskas ir sek
retorius S. Kuzmickas, kaip ir 
nariai nuoširdžiai pritaria So
vietų Sąjungos pagelbos komi
tetui.

Kada rugpjūčio 11 dieną mū
sų komitetas suruošė masines 
prakalbas ir kada parengimo 
sekretorius atsikreipę j lietu
vius, kad pagelbėtų surinkti 
aukų, idant nupirkus Sovietų 
Sąjungos svečiams dovanų, tai 
ūmai lietuviai sukėlė $17. Tos 
dovanos buvo įteiktos vyresnia
jam Sovietų laivyno oficieriui 
Aleksandrui N. Agopovui ir 
Leningrado Universiteto stu
dentui Povilui JL Šąkpyųi su
moj $52.

Kada Frackvilės organizaci
ja pasiūlė, kad dalyvauti Jung
tinių Tautų parade, o eiti į pa
radą be Sovietų Sąjungos vė
liavos, dabar, kada Raudonoji 
Armija taip didvyriškai mušą 
mūsų visų bendrą priešą, tai 
buvo nutarta nupirkti SSSR 
vėliavą už $25. Ir vėl buvo at
sikreipta j Shenandoah lietu
vius, kurie į trumpą laiką tam 
reikalui surinko $12.25. šir
dingai jiems ačiū!

Bendrai mūsų komitetas nuo 
gruodžio 13 d., 1942 metų, ijų 
19 d. rugpjūčio, 1943 metų tu
rėjo įplauką $1,226.36. Išeigų 
$1,194.97 ir .kasoj turi $71.30. 
Iš surinktų pinigų mes pasiun
tėme į bendrą Russian War Re
lief kojpifetą $716 ir į ją sky
rių j Pottsville $400, o ' kitos 
išeigos buvo organizacinės.

Visiepis ąųhąyPčleIPs tarią- 
me širdingai ačiū ir prašome 
ateityj padėti mųsų darbe, nes 
pagelia Sovietų Sąjungai yrą 
pagelba visoms Jungtinėms 
Tautoms siekiant karo perga
lės.

Vasilyj Jasčuk, 
Sekretorius.

I

tą nenaudėlių gaują pava
dino “teisinęs medicinos 
Profesorių Komisija/’ Ir ąi 

ą mėgino prikišt vę- 
dskąsįąs nedorybes sovie- 
iįpĮąįps įmonėms. Bet to- 
sįęs jųpdrankiškos naciiį 
žųfį^sjbęs turės susmukti, 

pįĮętąfĮariai neišvengs 
bausmės.

Kasdien artėja teismo va
landa prieš hitlerinius bu- 
(įelįųs, ^p4ytpjuą mūsų tau
tos ir visų sovietinių žmo
nių, korikus Europos tau
tų. Jokios žmogėdrų klą$-

nuo likimo, kurio jie pilnąj 
užsitarnavo. ', • 

bin ė9ri.nk? f43 ir fią 
ąąkąyąąių yąrdąs.

Ą. Vąleika
F. Ph^iIsp
Z. SĮąręlechąs
J. yaznią 
j. Praryk 
A. Gorzock 
Hoiųęr A. Rąse
Saąmel Čheckettč 
Ghąrlęy WQQ 
Paima Chiste
R. W. Litzjnger
P. Ui$pnis
N. Miliph
ĄĮį. Mrę. P. Statkus 2.Q0
Mąx Ąyitkąwski
J. NįękoLsąp 
Jąmes Gaddy
Gąięęppe Tucpi 
Harry TaĮįpis 
L. Greenway 
J. Paleckis 
J. Sutkus 
J. Gastevucius

$5.0,0 
‘ 1.QP 

5.Pp 
,W 
3..0P 
5.PP 
|.00 
l-PP 
1.0.0
I. Q0
J. 00 
1.0.0 
5 .Op

i.pp 
W 

•5P 
.5p 
.50 
.50 

1.00 
.50 
.50

$43.00
J. Mažeika,

LDS. 8-to Aps. Pirmininkas

at-

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA M0ST1S 
SVARBUS IŠRADIMAS

, 4 rūšių mostys, kurios gelbsti 
sikratyti daug sjrifppgų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtą būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas iprpoga-us Įurtas.

Ątyd?iai tėmykite mosčįų vapdus 
ir nuo ’ kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. jĮ. SyiL 
MIRACLE OINTME I»•. ' • i

Mostis nuo dantų gėlimo. Prašali
ną skaudėjimą, ųžsivietrijimą ir su
stipriną smagenis. Švelni vąrtot ir 
nekenksminga. Kainą j50c ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheuąiątiškų sfcauspiu. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 3 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stębūklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti puo mynapčijų ligų, jei tik 
vartosi sulyg purodynjo. Gerą puo 
vočių ir išbėrimų. PILEŠ, sinuš, 
odos trūkimo. Taipgi praŠąlina rash, 
nudegimo, nųšųtinirpo, nųgašimo nę- 
svpikūmą iš burnos ar nosies ir pra
šalina komų gėlimą. Gera nuo kai
tinto ir skaudėjimo kojų. Ąthletes 
Foot ir įvairių odop nęsvpjkdmą- 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 dz. dėžulė $1.

NO. 4 — M. J. SVILPA’S NEW 
' DISCOVERY ŠAtVE FOIl 

poi^ojf lyy.
Greit prašaliną niežėjimą ir išbė

rimą. Tąiągi gej-ą ir nuo kitokių 
užsisenėjųslų niežėjimų ir išbėrimų. 
Kąina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čekj.’Nemažinus’ $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 5c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
tyl. J. Švilpa, P. O. Box 73, SĮa. A. 

Hartford 6, Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
IR MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAKAVIMUI
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONE

5 DIENŲ. 40 VALĄNDŲ 
ŠA VAITE"

LAIKAS IR PUSĖ Už 
yjjuj.AikiVs

Ąsmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimatfti ‘ be'' dątbiįavlo ^14^1 jimo 

ktyEiPKqrfis 8 a.^.' iki">'y.ją. ^a^dien

45
pąppjęLYN.

(213)

KAMPARU aptvąę- 
KYTOJOS

..RATYĮi
valan:

AS...
•IET. 

, Ytctoęįą Ho
rn 51ST. STREET, 

|I. Y. C.; NET^LEFQNUOKXTE^

MERGINOS! MERGINOS!
mm

Perfumo ir kosmetikų igdirhysteje. 40 valan
dų' savaitė, ’yirjlalkfaL Jei ’^geidautume 
prie patogių dAiflio'‘ėąlygų. Turi1 kalbėt ang
liškai. Kreipkitės po 0 vai. rytor ' 
Astpenys 15 karinių'darbų ar 15 būįinų veik
slų nebus priimami' be darbiįhvlo jiareiški- 
mo apįe Jų gtliukaippm-
'• PARK & TĮLFORD

543* West 48rd * Street

VYRAI. 2000. MOTERYS
Ar Jūs Dirbate Būtiną Karo Darbą?? 

Jei Ne, Štai Proga!
Geležinkelių Pramonė Yra Butina Karo Pastangoms.

Ten Yrą 200Q Prpgų Tųpjaų Gąuti Darbą.
JIE NĖRA ĘARO LAIKO DARBAI

Dalis Surašo Kokie Dąrbai Gaunami Seką:
FIĘĘMEN 

MĖSSEUfpERŠ 
PAINTĘRS
PULLMAN CONDUCTORS 
PATE CpEpKS 
ŠfENPGRAPĘĖPS

• STOCK KEEPERS 
SWITCH TENDĖpS 
TELĖGPAPHERS 
TIČKĘT AGENTS 
TICKET CLERKS 
TIMEKEEPERS 
TOWERMEN 
TRACKMEN 
trainman 
TURNTABLE OPERATORS 
TYPISTS 
WAITERS 
WATCHMEN 
YARD CLERKS

PAGGAGĘ flANDGpHS 
ĘĄRGE pAPTAINS 
BOILERMAKERS •' 
ČPĄKE^PN ’ • 
CAP CppĄNEpS 
ČĄR IjęSPĖCTOpS 
CARPENTERS (Rough, 
House, Ship) 
CLERKS-CHEiPEERS 
GOAL HANDLERS 
COAL TRIMMERS 
CQAL UP MEN 
COOKS 
PĘČKHANDS 
ENGINE PUMPERS 
FREIGHT ĮIANDLERS 
HELPERS (Al| prąft's) 
JANITORS 
LABORERS 
Machinists

Įiurie dabar dirba karinių darbų prąnįpnėsę nebus priimami- 
Ątsineškitę Social Sęc.urįty Kortą ir įrodymą savo tikro amžiaus.

Krejpkites asmeniškai nuo 9 Ą. M. iki P. M.

UNITFD STATFS 
RAILROAD RETIREMENT BOARD
577 Sųiumįt Avenue (Ąt Five Corners) 

Jersey City, New Jersey.
(209)

JiELP WANTED—FpMĄLE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
GEROS IŠVAIZDOS, 
" ’ ' ŠVARIOS

LENGVAM PAKAVIMUI 
J.-AJJBI5MS fJEapflFiiUNGAS 

$20 PRADŽIAI 
PROGOS PAKILIMUI 

40 VALANDŲ
5 PILNOS ’

HOTEL BAR BUTTER
365 GREENWICH ST.,

N. Y.'C. .......
(209)

MERGINOS
Mokytis Knygų apdarymo amato 

pienom ar Naktim
$18 Už 40 VAU. SAVAITĘ

Už viršlaikius mokama ekstra

TR ADE BINDERY
W Aye, Y cąy (2o9)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

MERGINOS TRIE SODfiS 
VIRTUVES t)ARBININKES 

SALAD DARYTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

STEAM TApLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
VIRĖJOS 

DESERTŲ DARYTOJOS

Duodama Valgis ir Uniformos 
BONĄj-^p^ągo^ą' Racijos

■PASTątūS DĄBBĄĮ 
PROGOS PAKILIMUI

15 JKąriniij Darbų ^Tesikreipkite

SCHPĄFFT’S 
56 WEST 23W ST:> N- ¥• 

TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.
(Xį

18

kambarių tvarkytojos
Nereikia patyrimo; turi suyirš 
18 in. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės J HoUsekieeper.
HOTEL DIXIE

Nf Wort 48r<l St, Now York Olj»

MERGINOS
...<i • a■ • • A I «

AMŽIAUS NUO 18 AR VIRŠIAUS 
lengvas, į vokus sudėjimo, darbas ^įyTYRJMĄk ^EP^kXpI^QAS

Matykite Mr. Kalne- >
111 W. 19i;h Št., Ž-Fos lubos.

..... .  • 'Z............. (209)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
$25 PRADŽIAI
40 VALANDŲ

‘ 5 DIENOS 
BŪTINA PRAMONĖ

HOTEL BAR BUTTER 
365 GREENWICH ST., 

N. Y. C.
(209)

REIKIA VYRU
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 
JIE TURĖTŲ BČT NAUDINGĮ KI
TIEMS DARĘĄIUS. PATYRIMAS 
nereikalingas. GERA PRA- 
P^ĮĄI ALGA. TURĮ MQKpTI ANG
LIŠKAI SKAITYTI IR RAŠYTI. 
TAIPGI REIKIĄ VIENO VYRO 
MOKANČIO TąOKĄ VAIRUOTI.

Ivers^Lee Co.
2|§ CENTRAL AVĖ. 

NEWARK, N. J.

ASMĘNYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR ĘŪTĮNŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO APIE JŲ ATLIEKA- 
MUMĄ.

APVALYTOJAI
OFISŲ BUDINKO 

GENERALIAM DARBAM
ALGA $23 ’ ■

AMERICAN 
uw book a

272 Flatbush Ave. Extension
Brooklyn-

(?09)

850

a^inistaj /
PATYRĘ /

ERGINĘ LATHE BANDS
- '48 Valandų Savaitė

T. SHRIVER & CO.
HAMILTON ST., BARgJSON, N. J.
IŠ karinių darbų nesikreipkite.

(208)

Nereikia patyrimo. Išmokite gerų amatą. 70c 
i valanda. 86c už dviejų mėnesių, hįųo 60 iki 
58 vai. Sb,vaite. LatkakIr-*puM iiž Viršlaikius.

1176 Manhattan Avė., 'Bf^Oktyn. Vemon-Jack- 
fon AV6- IŠT suhwsy. Gre^npphjt 

stotis, 8th Ąve. linija.t n,r. nu ..j<

RĖKIA KARINIU DARBININKU,
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAB DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEPOS ALGOS — NUOLATINIS PARBĄS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO, INC.
PATERSON PLANK ROĄD AND FRANKLIN STRĘET .

JERSEY CITY, N. J.
AR

DOVJEJl BOIŲER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(22)|

AERO

MES TURIME GAUTI 
TUOJAUS!

STATYTOJŲ
ŠVIRKŠTIEJŲ
CILINDERIŲ

PATIKRITOJŲ
KROVĖJŲ
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
VYRŲ PRIE AMARIŲ 
PAGELBININKŲ 
APVALYTŲJŲ

DARpAI BELLEVILLE AR BLOOMFIELD.
PASITARIMAI KASDIEN 8 A. M. IKI 5 P. M. 

ŠEŠTADIENIAIS 8 A. M. IKI 1 P. M.
Atliekamumo paliudijimas būtinai reikalingas

KREIPKITE? I EMPLOYMENT OFISĄ

WALTER KIDDE
& COMPANY, INC

60 WEST STREET, BLOOMFIELD, N. J. (208)

help /Wanted—male
REIKALINGI VYRAI

5

VYRAI IR 
BERNIUKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
APDIRBIMUI k

ĮR PAKAVIMUI 
MAISTO PRODUKTU 
BŪTINA PRAMONĖ 
DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITE
LAIKAS IR PUSĖ Už 

VIRŠLAIKIUS
Asmenys i5 karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nebus priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atliekamumo.

KREIPKITKS 10:30—11:30 A.M. KASDIEN

SUPT. OFISE 
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.
(213)

BERNIUKAI
Dirbti Prie Knygų Apdirbimo

Patyrimas Nereikalingas
$20 UŽ 40 VĄD. SAVAITE

Už viršlaikius ekstra

TRADE BINDERY
636 — 11th Ave., N. Y. City

(209)

EQUIPS
Kapotojai ir pagelbininkai 

4ft yalancįu Savaitė
850 pAI^fLlGN^I^^IAttlUSON, N. J. 

Dabar dirbanti įtarinjus darįbus nebus prli* 
įnami. ‘ 1 (2bB)

BENDRĄ^ APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUP 8 RYTO IKI 
4:30 Pp PIET. MRS. WAGNUR, 
Victoria Hotel, tth avė., ir 
SIS? STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

IX)

PĄPP4STI pasninkai
Foųndrpje ir Mašinšapėje

Darbininkai dabar dirbanti karinėse pramo
nėje nebus priimami.

N. J.

(208)

PPRNIUK4I-VYRĄJ
Lengvas fabrjkp darbas, 40 valandų savaitė. 
$18, pridedant laikų ir pusę UŽ virSlaikius; 
Abelnai uždarbio $26.50 ' Į savaitę. AtsineS- 
kite jrodymtia sąvo amžiaus.

14th St., Canarsiė Ųine iki Jefferson St., 
stotie^. ‘ '* *' ' (208)

850

P4TTPPNMAKESL5
WWW PW
- 48 Valandų Savąitė

' (208)

late bonus ir štampas.

DABAR YRA LAIKAS
PASIKEISTI PRIE

BŪTINŲ DARBŲ
PUIKIAUSIOS DARBO

SĄLYGOS
KOMPANIJOS KAFETERIJA
DARBININKŲ APDRAUDA
SPECIALIAI BUŠŲ

PATARNAVIMAI
NAUJI PASTATAI
NAUJI ĮRENGIMAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRĄI

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI
INDU MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIM 

VYRAI PRIE SODftS 
TAIPGI PATYRĘ KAIPO: 

KIETŲ SALDAINIŲ DARYTOJAI 
KEPĖJAI 

PEČKURIAI
VYRAI PRIE ELEVEITERIŲ 

ELEKTRIKŲ1
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVŪS DARBAI
15 Karinių Darbų Nesikreipkite

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.

_________________________________________

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVOTOJAI

Geros Algos. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS J TIMEKEEPER

HOTEL BARBIZQN
140 EAST 63rd ST., N. Y.

(2!$

Paprasti darbininkai $231.60 
MĄŽIĄUSIA MĖNESINE 

GARANTIJA
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJE 

DARBAI 
TBANSPORJACIJA t t)ARBĄ APMOKAMA 

KAMBARYS IR GU0UŠ, $1.25-^1.50 
J DIW4 

NEMOKAMAI I DARBĄ IMANT 
MEDIKALŪ egzaminacIja 

TURI KŪTI PALIUOSUOTI NUO 
MIUTARINCS TARNYBOS 

KREIPKITĖS į KOMPANIJOS ATSTOVĄ

IĮpcJ)tp|-Prįcp-Cą|lahan 
CONSTgUCTOpS

Kasdien, su pirmadieniu, {imant SeStadienį. 
nuo 8:80 A.M. iki 4:30 P.M.'

U. S. Employment Service of WM0 
44 Ę. 2Srd St. (4th floor) N. V. C.

Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebus 
priimami be darbdavio paliuosavlmo.

(208)

VYRĄ! VIDAUS RUOŠAI
patyęę

VALANPOS NUO 8 IKI 4=30, 
KREtpRlTpS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

, 51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

(X)

APVMYTOJAl
DįĘNOM IĘ NĄKTĮM 
TURĮ BŪT PILIEČIAI

TELEFPNUOJCŲE: 
CPMBWAW 6-4500 

7PI
/ (200)

LĘDŲ KOVOTOJAI
Krėpkitės Asmeniškai.

PJPP-M) ICE PPRF-. ~
President St.

Tarpe 3rd' ir ^th aVos., 'Brooklyn.
(tW)



Sešta^uslapis " ' ' ‘ ■

Drabužių Priėmimo ir Tai
symo Krautuvėje Darbas Eina 
Sėkmingai; Reikalinga Talka

Moterų Apšvietos Kliubo 
jsteigtoj Sovietų žmonėms dra
bužių priėmimo ir taisymo 
krautuvėj darbas eina gana 
sparčiai. Krautuvė esti atdara 
kožną vakarą, išskyrus šešta
dienio ir sekmadienio. Užeina 
gan daug žmonių, pasiteiraut, 
kaip moterys darbuojasi ir 
veik kožną dieną vis dauginus 
atnešama įvairių drabužių, 
avalinės ir kavalkų materijos.

Krautuvėje yra reikalinga 
daugiaus pagelbos ir rakandų. 
Pas ką randasi atliekamas sta
las ir keli krėslai—padovanokit 
geram tikslui, nes drabužių 
tvarkymui yra reikalingi bent 
keli stalai, gi krautuvėje yra 
tik vienas.

Kliubietės puikiai darbuojasi, 
ypač draugės Andriuškevičienė, 
Levanienė, Marčiukienė ir da 
kelios kitos: darbuojasi veik ko
žną vakarą ir da kartais ateina 
dienomiš keletui valandų padir
bėti. Drg. O. Yakštienė, išlei
dusi savo abu sūnus Dėdės Ša
mo tarnybai, nors jai ir gana 
toloka atvažiuoti, bet ji retą 
vakarą apleidžia, dirba krautu
vėje, ir da nešasi į namus kai 
ką pasiūti. Draugės maspetie- 
tės — R. Laukaitienė, Petkevi
čienė ir brooklynietė Kasmo- 
čienė, jos darbuojasi dienomis. 
Padeda daugelis ir kitų drau
gių sulyg savo išgalės, bet no
rėtųsi, kad da daugiaus imtųsi 
to taip labai reikalingo darbo.

Labai daug drabužių jau yra 
sutvarkyta išsiuntimui ir vei
kiausiai ateinančią savaitę vėla 
geras trokas teks prilioduoti. 
Geraširdžiai žmonės atneša la
bai daug vertingų daigtų, gi 
kiti prašo ateit pas juos paimt 
pundus: mat, sumažėjus geso- 
linui, nevisiems patogu atga- 
bent į krautuvę. Šią savaitę R. 
Laukaitienė ir La pato athbšė 
gražių- moterims dresių, siūtų 
ir kitokių reikmenų, Charles 
Vita, gavęs progą panaudot

draugo mašiną, net kelis glė
bius atgabeno vyriškų, moteriš
kų rūbų ir batų. Viskas rūpes
tingai sutvarkyta; batams pri
dėta nauji puspadžiai, kurkos, 
taip, kad tik tenka sudėstyt į 
baksus ir išsiųst. Vaiteliai pri
davė gerą kiekį vyriškų rūbų. 
Ona Balčiūnienė, nuo So. 2 St. 
— atnešė veik naujutėlę gražią 
dresę. Grubiai pridavė šiltą 
moterišką žiponą ir gerą kie
kį megstinių, iš kurių siuvama, 
svederiai pundeliams. Dr. A. 
Petriką — porą siūtų ir kito
kių šiltų rūbų. Taipgi keli sve
timtaučiai pridavė po pundą 
aprėdalų.

Laikant krautuvę atdarą die
nomis ir vakarais, duoda dau
giaus galimybės kaimynystės 
gyventojams susipažint ir pri
sidėt, kas kuomi išsigali, gelbė
jimui Sovietų didvyriškos liau
dies.

Moterys labai prašo, kad, 
kurie drabužiai yra lengvai iš
plaunami, padarytumėt taip, 
kaip kad padarė d. A. Balčiūnas 
—atnešė gražiai išplautus, nors 
da ir nevisai išdžiuvusius, vy
riškus svederius. Valymui siū
tų ir didelių žiponų, yra susi
tarta su drapanų valymui krau
tuve, bet apmokėjimui už anų 
darbą teks susirast šaltinius.

Drabužiai pageidaujami vi
sokių rūšių, bile tik yra šilti ir 
praktiški. Taip pat pageidauja
ma paklodės, užvalkalai, Man
ketai ir materijų įvairūs kaval- 
kai.

Vieta — 254 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Kliubietė.

Lietuvių, Amerikos Piliečių 
Kliubo Mitingas

Rugsėjo 3 dieną (penkta
dienį) įvyksta Brooklyno Lie
tuvių, Amerikos Piliečių Kliu
bo mitingas. Mitingas įvyks 
paties Kliubo salėje.

...............  ■1  -»—■■■■■ ■■■■■■■■! t 
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Amerikos Italy Unijos
Atmeta Antaninį

šešios dešimtys Amerikos 
italų unijistų, atstovaujančių 
200,000 narių įvairių, unijų 
lokaluose, savo susirinkime, 
įvykusiame rugpjūčio 26-tos 
vakarą, Amalgamated Joint 
Board patalpose, 31 -West 15 
St., New Yorke, sudarė Free 
Italy American Labor Council 
(tarybą), visai nutraukiant 
ryšius su Luigi Antonini.

Italai unijistai pasipiktino, 
kada Antoninis, buvęs virši
ninkas Italian American La
bor Council, susidėjo su Gene- 
roso Pope ir kitais “pirm Per
lų Uosto fašistais” taip vadi
namame American Committee 
for Italian Democracy, italų 
smetoniško - grigaitiško tipo 
elementais.

šio mitingo dalyviai buvo 
nariais pirmykščios, buvusios 
Luigi Antonini’o vadovauja
mos tarybos iki įvyko tas su
sikirtimas dėl Antoninio susi
dėjimo su fašistiniais elemen
tais. »

Dabartinės tarybos prezi
dentu išrinktas Joseph Cata- 
lannotti, sekretoriumi—George 
Baldanzi, iždininku Pietre 
Lucchi.

Charles Klimas Šaukia
mas Kariuomenėn

Civilinis inžinierius Charles 
Klimas (Laisvės b-vės direkto
riaus sūnus) šaukiamas Dėdės 
Šamo kariuomenėn. Jis buvo 
šauktas daug anksčiau, bet 
kadangi Charles dirbo kari
niai svarbų darbą, tai jo ėmi
mas kariuomenėn vis buvo ati
dėtas.

Bet dabar Ch. Klimas jau 
šaukiamas. Už virš dviejų sa
vaičių jis apsivilks Dėdės Ša
mo uniforma.

Ch. Klimas yra LDS narys 
ir per ilgą laiką buvo aidietis.

Pasekmingos Atostogos

PRADŽIA RYTOJ, RUGSfiJO 4.
NAUJAS... SUJAUDINUS... NUSTEBINĄS!

Galingiausia* iš visų judis * Ženklas

1500 MILIONV
Laisvų Vyrų ir Mote/ų Visame Pasaulyje. Dėl Šio Vieno įvykio

LIETUVA
V® L BUS LAISVA!

Vokiečių Armijos supliekimas STALINGRADE. — Matyk judžių žaibą,

“THE CITY THAT STOPPED 
HITLER -- STALINGRAD”

I Būtinai pamatyk "KATUSHA”—naujausią slaptąjį Sovietų ginklą, kuris žudo nacius, 
kaip kirmėles. Dar niekada savo gyvenime jūs nematėte tokio galingo judžio.

VICTORIA THEATRE
BROADWAY Ir 46th STREET, NEW YORK.

Melville Cooper, Marta Eggerth ir Jan Kiepura 
linksmoje operetėje “The Merry Widow,” dabar vai

dinamoje Majestic Teatre, New Yorke. Operete vaidi
nama vakarais 8:30 v. ir popiečiais (ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais) 3:30 v.

Laisve, Lithuanian Dally News

Filmos-Teatrai
“The City That Stopped Hit

ler-Heroic Stalingrad”
Bus Rodoma Naujajame 

Victoria Teatre
Tai bus šeštadienį, rugsėjo 

4 dieną.
Tai bus naujajame teatre, 

kuris rytoj atidarys savo du
ris—-Victoria Teatre, Broad
way ir 46th St., New Yorke.

Tai bus parodyta kas tokio 
naujo, didelio, gražaus ir ne
paprastai svarbaus. Trumpai: 
šeštadienį Victoria Teatre bus 
pradėta rodyti filmą: “The Ci
ty That Stopped Hitler — He
roic Stalingrad” (Miestas, Su
laikęs Hitlerį — Didvyriškasis 
Stalingradas).

Šitoje filmoje jūs nematy
site specialistų, aktorių, įvai- 
dinančių tokias ar kitokias 
scenas. Šitoje filmoje jūs ma
tysite raudonarmiečius, didvy
riškąją Stalingrado liaudį, vo- 
kiečius-užpuolikus. Jūs maty
site baisius mūšius, didįjį So
vietų krašto žmonių pasiryži
mą ir drąsą. Jūs matysite vo
kiečius, lendančius iš sugriau
to miesto skiepų ir suardytų 
“surpaipių” — lendančius į 
Sovietų nelaisvę.

Jūs matysite Tarybų Sąjun
gos generolus ir kitus Raudo
nosios Armijos vadus. Jūs ma
tysite ir vokiečių, maršalą 
Paulus su savo generolais, pa
siduodančiais Raudonajai Ar
mijai į nelaisvę.

žodžiu, jūs matysite tokį 
paveikslą, tokią filmą, kuri 
niekad nepasens; per ilgus me
tus ji bus stebima, studijuoja
ma, ypačiai militariniais klau
simais besidėminčių žmonių 
studijuojama.

Šitą filmą traukė.24 Raudo
nosios Armijos'filmininkai, iš 
kurių aštuoni krito nuo priešo 
kulipkų.

Tą visą jų darbą nupirko 
Paramount filmy kampanija ir 
sutaisė, pritaikė Amerikos ki
no lankytojams.

Čia yra gražių palyginimų 
tarp Amerikos ir Sovietų, Są-

Vėrė Mikutaitytė, iš Tea
neck, N. J., leisdama atosto
gas Toronto, Kanadoje, pas 
savo gerus draugus Morkus, 
nepamiršo pasidarbuoti savo 
dienraščiui. Ji parvežė $41 už 
prenumeratas. Gavo z vieną 
naują skaitytoją, o keturiems 
Laisvę atnaujino.

Dėkui, Verute!

jungos geografinių vietovių. 
Volga lyginama Amerikos 
Mississippei, Stalingradas — 
St. Louiso miestui.

Viskas prasideda su 1942 
m. liepos mėnesiu, kai vokie-

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

. .. . ... , X V KI 'iuV
Penktadienis, Rugsėjo 3, 1943
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TAS MAISTINGUMAS

REIKALINGA VIDURAMŽE 
MOTERIS

Dirbti maloniai mažai šeimynai su 2 kū
dikiais. Duosime kambarį. Mažas apart- 
mentas. $20 į savaitę. Kreipkitės pas:

H. SWARZMAN,
901 Washington Ave., Brooklyn 

Tel. Ne. 8-1845
(208-210)

SUSIRINKIMAI
LAISVAS VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)

čiai pradėjo savo ofensyvą, 
pasimodami paimti Stalingra
dą ir Kaukazą. Ir viskas tę
siasi iki to, kai Stalingradas 
tampa išlaisvintas, kai vokie
čiai, sušalę, apskurę, purvini, 
masėmis pasiduoda Sovietų ne
laisvėn.

John Wexley parašė filmai 
apipasakojimus, o Brian Don- 
levy meistriškai juos atpasako
ja.

Man teko matyti ši filmą, 
kai ji buvo rodyta filmų kri
tikams — mačiau preview. Ir 
turiu pasakyti, jog, tai nepa
prastai graži, nepaprastai tur
tinga, įdomi ir reikalinga kiek
vienam pamatyti filmą—“The 
City That Stopped Hitler— 
Heroic Stalingrad.” Ns.

“Heaven Can Wait” — Ket
virtą Savaitę Rodoma

Roxy teatre rodoma filmą 
“Heaven Can Wait” palikta 
ketvirtai savaitei. Prie Roxy 
teatro stovi kasdien eilės žmo
nių, norinčių pamatyti komedi
jos* Vyriausieji aktoriai: Gene 
Tierney, Don Ameche ir Char
les Coburn.

“Let’s Face It” — Penktą 
Savaitę

Komedija, rodoma Para
mount teatre, palikta dar vie
nai — penktai savaitei. Vy
riausias roles turi Bob Hope 
ir Betty Hutton. Be to, Zasu 
Pitts, Eve Arden, Phyllis Po- 
vah ir Dave Willock. Beje, 
Benny Goodman vadovauja 
savo orkestrui.

žinios Filmose

Štai kokie dalykai matomi 
šiomis dienomis rodomose ži
niose New Yorko Newsreel 
Teatruose: Talkininkai bom
bomis apmėto Hambtirgą, Vo
kietijos 2-rą miestą, taipgi 
amerikiečių atakos iš oro ant 
japonų salose. Namų fronte: 
Kariai ir jūrininkai liuosnoriai
eina į laukus ir kenavimo fa
brikus, kad sutaupyti tomaičių, 
derlių; Kearny eksplozijoj 
žūsta 13 žmonių; Illinojuje 
visas mažas miestelis susimo- 
bilizuoja pasitikti 16-kos me
tų seržantą, kuris, slėpdamas 
savo amžių, buvo patekęs į 
karišką tarnybą ir atsižymėjo.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

KK.US.MT0f*.

■ M i onį Island City, N. Y,
jfetfe only by Pepsi-Co^

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: 4*0081-6011 New York Bottling Company

Charles Coburn filmo
je “Heaven Can Wait,” 
rodoma Roxy Teatre, 
New Yorke, jau ketvirtą 
savaitę .

Pasako, Kodėl Brook- 
lyniečiai Nelaimėjo

Dovanų
Jurgis Kuraitis ir kiti brook- 

lyniečiai pardavė nemažai či- 
kagiŠkės Vilnies pikniko tikie- 
tų. Bet dovanų brooklynie- 
čiams neteko. Jurgis Kuraitis 
parašė Vilnies administracijai 
laišką, klausdamas, kodėl?

Administratorius J. Mažei
ka atsako:

“Laišką ir pinigus už tikie- 
tų pundelį aplaikėme. širdin
gai ačiuojame už pasidarbavi
mą.

“Taip, nepamiršome jūsų 
prisiųstuosius tikietus įdėti į 
maišą; jeigu brooklyniečiai ne-‘ 
gavo progos laimėti šiuo sykiu, 
tai veikiausiai bus dėl to, kad 
labai daug čikagiečių buvo 
pirkę tikietus, tad jiems ir te
ko dovanos.”

Dabar aišku ir Jurgiui ir 
tiems, kurie pirko tikietus.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte 

,v<, Į—vakare 
Penktadieniais uždaryta

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

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

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

ir mes duosime

Gražus Pasirinkimas

O

5

e.

Vieną Mėnesi Veltui!
Pasirandavoja po 3 ir 4 kambarių 

apartmentai, karštas vanduo, gra
žus kampinis namas. Išmaliavosime 
pagal jūsų skonį. Trys blokai nuo 
Williamsburg tilto ir nuo visų kitų 
stočių. Renda $15—$20 i mėnesi. 
Kreipkitės pas Janitor, Apt. -4. 95 
Marcy Ave., kampas So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (208-210)

Reikalinga darbininkės prie namų 
ruošos. Mokytojaus apartmentas, 
randasi berniukas, kuris lanko High 
School ir 9-nhj metų mergaitė. Alga 
$85 į mėnesi. Proga algos pakilimui. 
Telefonuokite: Windsor 6-3840.

(208-209)

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga asmens prižiūrėti 6-šių 

šeimynų namą (janitor ir handy
man). Renda veltui. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės: F. C., 292 
Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

(208-209)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys Williamsburge. Prašome kreip
tis vakarais nuo 5-tos iki 9-tai vai. 
vakarais.—A. Rutkūnas, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (207-209)

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.56 ir aukščiau.

Iniclallnls žiedas,
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai 
Setas $30.00 Ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

30 Dieną* 
Nuolaida

mums ši skelbimą
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A kiniai 7 
už $7.50

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2178 ĄTDARA VAKARAIS




