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Tuojau Bėgs iš Lietuvos. 
Vistiek Jam Taip Atrodė. 
Gerai, Kad Stimpa. 
Nesimokina ir Nesiskaito.

Rašo A. BIMBA 
i_______  _______

Amerikiečių bombos Berly
ną padarė be galo karštu 
miestu. Iš ten, sakoma, berly
niečiai bėga ir slepiasi.

Bet ar žinote, kur jų dau
gelis bėga? Ogi į Lietuvą. Ten 
jieško prieglaudos ir apsau
gos.

Bet neilgai tesidžiaugs Lie
tuvos pastoge. Artinasi Rau
donoji Armija. Iš Lietuvos vo
kiečiai turės bėgti, kaip pasiu
tę. Daugelis tepabėgs be gal
vų !

Tai buvo 1941 metais. “Hit
lerio mašina tada ritosi į ry
tus,“ sako Chicagos menševi
kų orakulas. “Atrodė, kad 
Raudonoji Armija nepajėgs 
atsilaikyti ir bus sunaikinta. 
Svarbiausias klausimas tada 
buvo, ---- kiek savaičių, kiek
mėnesių Rusija galės atsilai
kyti.”

Kam atrodė? Grigaičiui.
Kas sakė, kad Hitlerio ar

mija pereis per Raudonąją Ar
miją kaip aštrus peilis per 
minkštą sūrį? Grigaitis.

Kas prisimygęs tvirtino, kad 
Sovietai teatsilaikys kelias sa
vaites? Grigaitis.

Kas pagaliau šaukė: “Three 
cheers for Hitler and his le
gions!” Grigaičio leidžiamas 
Jaunimas.

Kas šiandien tebemeluoja 
apie Raudonąją Armiją? Ogi 
tas pats Grigaitis. A

So. Bostono Darbininkas de
juoja, kad Pakšto Lietuvių 
Kultūrinis Institutas miršta 
džiovos liga. Niekas, girdi, ne
nori jam pinigų duoti.

Labai malonu girdėti. Tasai 
Institutas buvo gėda ir apga
vystė. Jis leido ir skleidė pro- 
nacišką propagandą.

Karui einant prie galo ir 
velniui nešantis fašizmą, visi 
pro-naciški institutai nustips 
džiovos liga.

I^ai pro-naciškasis Lietuvių 
Kultūrinis Institutas bus pir
mas, bet ne paskutinis!

Anglijos pareigūnas Brac
ken ir mūsų valstybės sekre
torius Hull griežtai pasmerkė 
tuos, kurie skleidžia melus, 
būk Sovietų Sąjunga norinti 
atskirą taiką daryti su naciais.

Jie tos propagandos sklei
dėjus išvadino penktakolonis- 
tais.

Bet ar pagelbėjo lietuviš
kiems penktakolonistams už
sidaryti burnas? Nieko pana
šaus. Kaip tik po persergėji
mo Tėvynės redaktorius išpiš- 
kino pikčiausį ir juodžiausį 
editorialą.

Rugsėjo 3 dienos Tėvy
nėje Baįpras švokščia, kad 
Talkininkams “grūmoja rimtas 
pralaimėjimas taikos. Tą pra
laimėjimui taikos pavojų su
daro Sovietų Rusijos vadų, tei
singiau sakant, jos diktato
riaus Stalino, keistas nusistaty
mas laikytis nuošaliai visų 
Amerikos ir Anglijos vadų pa
sitarimų karo ir pokarinės tai
kos reikalais.”

Toliau ir vėl: “Akivaizdo
je tokio Rusijos diktatoriaus 
Stalino nusistatymo susidaro 
aiški išvada, kad grūmoja la
bai rimtas pavojus demokra
tiniam valstybių blokui pra
laimėti pokarinę taiką karą 
laimėjus. . .”

Kiek čia neapykantos, kiek 
čia melo ir bjaurybės prieš 
Amerikos talkininkę ir josios 
vadovybę! Kiek čia tulžies 
prieš tuos, kurie milijonais 
aukoja gyvybes, kad nušluoti 
nuo žemės fašistinį barbariz
mą.

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
i u,„te

No. 211 LAISVĖS ANTKA1^phonl:7sT?g7T3M8STKECT Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo-Sept. 8, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV
------------------------ 1 ..... .. 1 1 " 1 — • --------------- - 1 " r ................ " r—■-TTTsa

DIDŽIULE TRAUKINIO NELAIME NORTH PHILADELPHIJOJE 
»

Amerikos Parašiutistai 
Atkirto 20,000 Japonų 

Lae-Salamaua Srityje
Australija, rugs. 7. — 

Sekmadienį didelis skaičius 
amerikiečių parašiutistų 
nusileido iš lėktuvų į Mark
ham klonį, japonų užnuga- 
rėj — Lae - Salamaua pa
jūrio ruožte, Naujojoj Gui- 
nejoj, ir užkirto priešams 
pasitraukimą per tą klonį į 
raistus. Tokiu būdu 15,000 
iki 20,000 japonų liko viso
mis pusėmis sausumoje ap
supta, o talkininkų karo 
laivai ir lėktuvai žiūrės, 
kad jie neištrūktų per jūrą.

Kartu su parašiutistais 
iš didžiųjų lėktuvų nuleista 
ir kanuolės ir kiti stambes
ni pabūklai ir amunicija. 
Japonai buvo taip netikėtai 
užklupti, kad nei vienas jų 
lėktuvas nepakilo pasiprie
šint. Visa tai generolas 
MacArthuras stebėjo ' iš 
bombanešio ir matė, kaip 
parašiutistai užėmė vieną 
japonų poziciją po kitos, be

Amerikos ir Anglijos Lakūnai 
Galingai Bombardavo Nacių 
Karo Pramonės Didmiesčius

rinės pramonės miestus va
karinėje Vokietijoje, nume
sdami ten pusantro tūks
tančio bombų.

Naktį iš pirmadienio į 
antradienį pulkai Anglijos 
bombanešių vėl sudavė di
džiulį smūgį Munichui, na
cių partijos “stalyčiai” ir 
karinių fabrikų miestui, 
pietiniai - vakarinėje Vo
kietijoje.

Tuo tarpu amerikiečių ir 
anglų lakūnai atakavo ir į- 
vairius kitus priešų taiki
nius, Franci j o j, Belgijoj ir 
Holandijoj.

Tik Pora Mylių Sovie
tam Iki Miesto Stalino
London, rugs. 7. — Ang

lijos karininkai sako, jog 
Sovietai galį bile valandą 
išmušt vokiečius iš miesto 
Stalino, didžiojo anglies ge
ležies pramonės centro Do
neco Raseine.

Pranešama, kad Raudo
noji Armija dasigrūmė jau 
iki dviejų mylių nuo šio 
miesto.

London, rugs. 7. — Šim
tai didžiųjų Amerikos bom- 
banešių, lydimi anglų lėk
tuvų kovotojų, pleškino 
Štuttgartą, vakarinės Vo
kietijos didmiestį, karo fab
rikų centrų ir geležinkelių 
mazgą, dienos laiku pirma
dienį; sukėlė milžiniškus 
gaisrus ir eksplozijas ir nu
šovė 70 nacių lėktuvų kovo
tojų. Amerikiečiai neteko 
35 lėktuvų.

Dideli būriai Anglijos 
bombininkų naktį iš sekma
dienio į pirmadienį' triuški
nančiai atakavo Mannhei- 
mą ir Ludwigshaveną, ka-

Triuškinami Galingieji 
Vokiečių Apsigynimai

Sovietų Frontas. — As
sociated Press korespon
dentas apžiūrinėjo Sovietų 
užkariautas nacių apsigyni
mo linijas Doneco Baseine 
ir pranešė, jog tai buvo ga
lingi 10 mylių pločio aptvir- 
tinti ruožtai, su cemento- * 
plieno fortais, tvirtovėmis, 
pylimais, apkasais ir su 
daugiais kanuolių ir kitų 
pabūklų.

Niekur vokiečiai “pagal 
planą” nepasitraukė iš tų 
pozicijų, bet buvo šturmu 
išgrūsti laukan ir nublokšti 
atgal, sako tas korespon
dentas. i (

jokio pasipriešinimo iš pra
džios. 

I

Didelės australų jėgos, 
diena pirmiau išlipusios 
krantan, jau pusiau ratu 
aprietė japonų tvirtumą 
Lae, o amerikiečiai su aus
tralais baigia apsupti kitą 
karinę japonų bazę Sala
maua, 18 mylių į pietus nuo 
Lae. Talkininkų šautuvų 
kulkos pasiekia pačią japo
nų lėktuvų stovyklą Sala- 
mauoj.

“Mes jau suvedėme savo 
lanko galus (japonų užnu- 
garėje) tarp Lae ir Salama
ua,” kaip pareiškė genero
las MacArthuras.

Talkininkų bombanešiai, 
numesdami 95 bombas sve
riančias po toną kiekvieną, 
ir paleisdami 60,000 šovi
nių, visiškai sunaikino drū
čiausią tvirtovišką japonų 
poziciją Heaths Plantaci
joj, į šiaurius nuo Lae.

Kitoj Gelžkelio Nelaimėje 
Užmušta Bent Trys

Syracuse, N. Y., rugs. 7. 
— Nugriuvus nuo bėgių 
ekspresiniam traukiniui ne
toli Syracuse, bent trys as
menys tapo užmušti ir daug 
sužeista.

SUTRUKUS TRAUKI
NIUI, ŽUVO BENT 

62 ASMENYS
Philadelphia, Pa., rugs. 7. 

— Suskaityta 62 asmenys, 
kurie buvo užmušti, kuomet 
greitasis traukinys, besi
sukdamas šiaurinėje 
Philadelphijoje, pusiau 
sutruko, ir devyni vago
nai nuo pylimo nuvirto, 
praeitą pirmadienį. 200 
ar daugiau tapo sužeista.— 
Ankstyvesni pranešimai 
skelbė, kad šioj nelaimėj 
žuvę iki 150 žmonių.

Traukinys suiro tarp 
N o r th Philadelphia ir 
Frankford Stočių. Pennsyl- 
vanijos geležinkelio vedėjas 
Higginbottom sakė, kad jis 
sutruko dėl to, jog išdegė 
vieno vagono rato stebulė. 
Valdžios agentai pareiškė, 
kad sabotažo nebuvo, ir 
niekas tyčia traukinio ne
gadino.

Tas ekspresinis trauki
nys, Congressional Limited, 
vežė 541-ną asmenį kelionė
je iš Washingtono pro Phi- 
ladelphiją į New Yorką. 
Tai buvo šventadienių ke
leiviai, o tarp jų ir daug 
karių.

Sovietai Gręsia Dar 
Svarbesniam Nacių 

Gelžkeliii Mazgui
Maskva, rugs. 7. — Užė

mus geležinkelių mazgą 
Konotopą, Sovietų kariuo
menė artinasi prie dar 
svarbesnio geležinkelių cen
tro Bachmačo, per kurį ge
ležinkelio linija eina iš Go
melio į pačius pietus, o ki
tas tiesioginis geležinkelis į 
Kijevą. ,

Kai Raudonoji Armija 
užimtų Bachmačą, tai na
ciams būtų visiškai perkir
sti bet kokie gelžkeliniai 
susisiekimai tarp centrali- 
nio ir pietinio frontų ryti
niame Dniepro upės šone.

Bachmač stovi už 17 my
lių į pietų vakarus nuo at
griebto Konotopo.

RAGINA JAUNUS TĖVUS 
I KARINIUS DARBUS

Washington. — Rekruta- 
vimo vyriausybė išleido pa
tvarkymą, kad jauni, kari
nio amžiaus tėvai turėtų iki 
šio mėnesio 15 d. gaut ka
rui svarbius darbus arba 
kreiptis su tokių darbų pa- 
jieškojimais į Jungtinių 
Valstijų Darbo Biurus 
pirm tos dienos, jeigu jie 
nori, kad jų šaukimas ka
riuomenėn dar būtų atidė
tas kaipo tėvų. To nepada
rius, jie galėsią būt imami 
armijon lygiomis, kaip ir 
pavieniai.

Raudonarmiečiai Atvadavo Svarbų Gelžke- 
lių Centrą Konotopą, Geležies Fabrikų 
Didmiestį Makejevką ir Eilę Kt. Miestų

London, rugs. 7. — Rau
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Konotopą, priešų 
tvirtumos miestą ir centrą 
geležinkelių, einančių tarp 
Briansko, Kursko ir Kije
vo. Tokiu būdu naciai ne
teko tiesioginio susisiekimo 
tarp savo centralinio ir pie
tinio frontų. Konotopas sto-

Anglų - Kanadiečių Kariuomene 
U žirninė ja Vieną Miestą po 

Kito Pietinėje Italijoje
šiaur. Afrika, rugs. 7.— 

Anglų - kanadiečių kovū- 
nai paėmė Paimi uostamie
stį, kelios mylios į šiaurius 
nuo pirmiau užimto Bagna- 
ros miesto, Calabrijoj, pie
tinėj Italijoj, ir žygiuoja 
pirmyn visomis pusėmis, 
užiminėdami vis daugiau 
miestų ir miestelių. Jie ga
lėtų maršuoti dar kur kas 
sparčiau pirmyn, bet turi 
apvalyti sau kelius, laukus 
ir kalnus nuo priešų užtai
sytų minų.

Talkininkai tame Italijos 
kampe suėmė jau 3,000 
priešų karių, daugiausiai 
italų, kurie gana noriai pa
siduoda.

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai pasitraukę iš to 
pietinio Italijos jsmailgalio.

Kur Amerikiečiai Įsi
verš? Spėlioja Ašis

Romos ir Berlyno radijai 
spėlioja, kad galinga Ame
rikos Septintoji armija iš 
Sicilijos įsiveršianti į Nea
polio sritį, apie 150 mylių į 
šiaurius nuo anglų dabarti
nių pozicijų; o gal ameri
kiečiai darysią įsiveržimą į 
Graikiją, pietinę Franci ją, 
ar Jugoslaviją?

Ispanijos fašistų radijas 
paskleidė neva patikimus 
pranešimus iš Romos, kad 
ta Amerikos armija už
klupsianti italus ties Nea
poliu, vakariniame Italijos 
pajūryje, arba Bari srityje, 
rytiniame Italijos ruožte.

Tie patys pranešimai 
skelbė, kad Italijos karo 
laivynas pabėgęs iš pietinės 
Italijos į Polą uostą, pačia
me šiauriniame Adriatiko 
Jūros kampe.

Eina gandai, kad gal vo
kiečiai sudarysią stiprią ap
sigynimo liniją skersai Ita
lijos netoli Neapolio, o jei 
ne, tai pagal Po upę, šiau
rinėje to krašto dalyje. 

vi už 127 mylių į šiaurių ry
tus nuo Kijevo, Ukrainos 
sostamiesčio. Nuo Konoto
po sovietiniai kovūnai arti
nasi prie Bachmačo geležin
kelio stoties, 110 mylių nuo 
Kijevo.

Raudonarmiečiai Stalino 
srityje, per dieną nužygiuo
dami iki 16 mylių pirmyn,

Anglai praneša, kad ita
lai tik silpnai tesipriešina.

(Kanados radijas sakė, 
jog bedarant anglam ir ka
nadiečiam įsiveržimą iš Si
cilijos į Italiją, tik du jų 
kareiviai buvo sužeisti, ir 
nebuvo jokių kitų nuosto
lių-)

Įžengus anglam į San 
Stefano ir kitus pietų Ita
lijos miestus, gyventojai 
šiltais sveikiniamis juos pa
sitiko.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos lakūnai šiuo tarpu 
neatlaidžiai b o m bardavo 
lėktuvų aikštes, geležinke
lių stotis ir kitus karinius 
punktus Neapolio apylin
kėj, Viterbo srityje, 50 my
lių į šiaurius nuo Romos, ir 
įvairiose kitose vietose.

Italija Prašosi Senąją 
1919 Metų Rubežių
Romos radijas graude

nančiai kartojo, kad Italija 
taikytųsi su Talkininkais 
“garbingomis sąlygomis”. 
Bet, esą, ji negalinti besą
lyginiai pasiduot, kaip kad 
reikalavo prez. Rooseveltas, 
anglų premjeras Churchill 
ir maršalas Stalinas.

Italų valdovai statė klau
simą per radiją: “Ar Talki
ninkai pripažintų Italijai 
tas pačias sienas, kaip 19U9 
m.” (reiškia, ir Libiją?) 
Suprantama, jog tokiame 
atsitikime italų valdžia su
tiktų pasitraukti iš Ašies 
karo.

Gaisre Žuvo 46 Vyrai
Houston, Tex. — Per gai

srą pigiame viešbutyje nak
tį čia sudegė bei per langus 
šokdami laukan užsimušė 
bent 46 vyrai, karinių dar
bų darbininkai, vargingi 
praeiviai ir seniai. Viso 
viešbutyje nakvoję 133 ir 
dar nėra žinios, kas dauge
liui jų atsitiko, apart mi
nimų žuvusiųjų ir desėtkų 
sužeistų.

šturmu paėmė didelį gele
žies fabrikų miestą Make- 
jevką, turėjusį 240,000 gy
ventojų. Makejevkoj buvo 
per mėnesį nuliejama dau
giau kaip po du milionu to
nų geležies. Šiame mieste 
yra milžiniškos Kirovo ge
ležies liejyklos.

Makejevka stovi už sep
tynių mylių ir pusės į šiau
rių rytus nuo Stalino. Pa
skutiniame mūšyje dėl Ma- 
kejevkos žuvo 3,000 nacių.

Tuo pačiu laiku sovieti
niai kovūnai per audringas 
atakas atėmė iš hitlerinin
kų Kramatorską ir Slavian- 
ską, fabrikinius miestus su 
geležinkelių stotimis, ir 16 
kitų miestų Doneco Basei
ne, neskaitant dar daugelio 
geležinkelio stočių, mieste* 
lių ir kaimų. ... •.
Hitlerio Įsakymu Deginami 
Visi Namai Mieste Stalino

Neoficialiai pranešimai iš 
Maskvos teigia, kad vienur 
raudonarmiečiai p a s i e kė 
miesto Stalino pakraščius* 
o kitur randasi tik už tre
jeto mylių nuo miesto, kurį 
naciai naudojo kaip svar
biausią savo karinę bazę ir, 
štabo centrą Doneco fronte.

Naciai, matydami, kad 
neatsilaikys Stalino mieste, 
degina įvairius jo pastatus. 
O kaip sekmadienio radijo 
pranešimai sakė, tai Hitle
ris liepė susprogdint bei su
degint visus Stalino trobe
sius, pradedant .nuo di
džiausio fabriko ir baigiant 
mažiausiais g y v e n amais 
nameliais, nepaliekant nei 
vieno kambario.

Su naujaisiais laimėji
mais Sovietai atvadavo jau 
žymiai didesnę pusę pramo- 
ningiausios Doneco Baseino 
srities.

Sumuštus hitlerininkus 
raudonarmiečiai taip įkan- 
džiai vejasi ir pliekia, kad 
priešai nepaspėja atsipalai
duoti, gana pasitraukti nuo 
sovietinių smūgių ar įsi
tvirtinti naujose apsigyni
mo linijose.

Visame 700 mylių ofensy- 
vo fronte Sovietų .kariai 
per dieną paėmė daugiau, 
kaip 300 kaimų, geležinke
lio stočių, miestelių ir mie
stų. O rugs. 5 d. visose 
fronto dalyse sovietinės j e- 
gos nušovė žemyn 92 vokie
čių lėktuvus ir sunaikino 
bei iš veikimo išmušė 119 
priešų tankų.

Į vakarus nuo Charkovo 
raudonarmiečiai atvadavo’ 
dar kelias gyvenamas vie
tas linkui Poltavos ir page
rino savo pozicijas šiauri
niame mūšių linijos gale, 
Smolensko srityje. A
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Pirmas Žygis Prieš Vieną Hitlerio 
Europinių Tvirtovių

Anglų Aštuntoji Armija padarė dide
lį istorinį žygį. Jinai įsiveržė pačion Ita
lijon ir laužiasi pirmyn, imdama miestas 
po miesto, kaimas po kaimo. Kai šitie žo
džiai pasieks skaitytojų, Aštuntoji Ar
mija gal jau bus toli nužygiavus Italijos 
gilumon. Įsiveržimas padaryta pačiam 
taip vadinamo “čebato” gale. Iš ten ang
lai žygiuos linkui Neapolio ir Romos.

Kokį pasipriešinimą jie susitiko ir su
sitiks ateityje, aiškių davinių dar netu
rime. Žinoma, kad reikės smarkiai per
siimti. Patys italai, atrodo, kaip Afriko
je ir Sicilijoje, taip čionai nesudarys la
ba stiprios opozicijos. Jie kovos tiek, 
kiek bus spiriami vokiečių kovoti. Švar

Laisve, Lithuanian Daily News
ii .■  .Ii.lį,ljni' .............■, I-r ...

Karys John Bressem, iš Richmond, Calif., tikėjosi 
smarkaus susikirtimo, kai Įžengė Į Troiną, Siciliją. 
Betgi nustebo, kai buvo pasveikintas vietinio policis- 
to su skaniausiu itališku vynu.

biausias klausimas, kiek ten, pietinėje

Šachmatų Sportas Tarybų 
Sąjungoje

Rašo Vladas MikėnasItalijoj, randasi vokiečių? Manoma, kad 
jų ten nebus per daugiausia. Bent tas 
jau aišku, kad Hitleris nėra ištraukęs sa
vo jėgų iš rytinio fronto gynimui Itali
jos. Manoma, kad nacių militarinė stra
tegija dėl Italijos yra tokia, kad Talki
ninkams bus atkakliai priešinamasi tik
tai pačioj jos šiaurinėje dalyje prie upės 
Po. Ten natūralūs sąlygos labai prielan
kios apsigynimui. Ten persimušti ir pe
reiti į Vokietiją bus gana sunku.

Bet tuo tarpu svarbu, kad įsiveržimo 
pradžia padaryta. Sustot ir ilsėtis dabar 
nebus galima: reikės grūsti priešą atgal 
ir muštis be perstojimo.

Tačiau šito anglų žygio- negalima, at- 
. rodo, bus skaityti tikruoju, antruoju 
frontu, kuris tikrai grūmotų hitlerinei 
Vokietijai. Hitleris galės apginti šiauri
nę Italiją su nedidelėmis jėgomis. Iki 
šiaurės jisai galės priešintis tik tiek, 
kiek reikia sulaikymui ir sutrukdymui 
atiglų armijos. O per visą Italiją peržy- 
giuoti, kuri yra kelius sykius ilgesnė už 
Siciliją, gali paimti kelius mėnesius lai-

ko. Taigi, iš tos pusės Hitleriui kol kas 
negru moja pavojus stojimo į sprendžia
muosius mūšius.

Jau daug sykių buvo sakyta, bet ne
bus pro šalį dar sykį pakartoti, kad ant
ruoju europiniu frontu bus galima skai
tyti tą naują frontą, kuris privers Hitle
rį iš rytinio fronto atitraukti nors kele
tą desėtkų divizijų. Nesimato, kad Aš
tuntoji Armija savo įsiveržimu Italijos 
smailagalin privers jį tatai padaryti — 
bent jau ne per keletą mėnesių.

Betgi norisi tikėti, kad šis įsiveržimas 
yra tiktai pradžia visos eilės žygių iš 
anglų ir amerikiečių pusės. Šiame įsiver
žime visai nedalyvauja amerikiečių Sep
tintoji Armija, kuri taip puikiai pasiro
dė Sicilijoje. Manoma, kad jinai kelsis 
arba pačion Italijon, arčiau prie Neapo
lio arba Romos, arba ruošiasi įsiveržti 
Francūzijon arba Graikijon. Taipgi ame
rikiečių Penktoji Armija esanti paruošta 
kuriam nors svarbiam žygiui. Pagaliau, 
reikia atminti, kad milijonai anglų ir 
amerikiečių jau du metai randasi Angli
joj ir jokiuose mūšiuose iki šiolei neda
lyvavo. Vadinasi, Talkininkai spėkų turi 
gyvą galybę. Tiktai klausimas, ar tos 
spėkos dabar jau bus metamos ant karo 
svarstyklių, ar dar bus laukiama ir ati
dėliojama? Trumpa ateitis turės paro
dyti.

Tuo tarpu garbė anglų didvyriška j ai 
Aštuntajai Armijai ir tiems karžygiams, 
kurie grumiasi su priešu tame naujame 
fronte! Su nekantrumu visas pasaulis 
laukia daugiau panašių žygių iš Talki
ninkų pusės prieš bendrąjį priešą. Lai 
jis nebus šiuo sykiu suviltas!

Kas Jie Per Vieni?
Prieš kiek laiko amerikiečių spaudo

je pasirodė keletas ilgų laiškų tūlo advo
kato Morris Ernst. Jie buvo atkreipti 
prieš komunistus. Ponas Ernst šaukė 
svietą nepasitikėti komunistais, netikėti, 
kad jie iš tiesų likvidavo Komunistų In
ternacionalą.

Šiomis dienomis iškilo New Yorke po
litinis skandalas. Tūlas Thomas A. Au
relio tapo nominuotas ant abiejų parti
jų — republikonų ir demokratų — tikie- 
to. Bet tapo iškelta aikštėn, kad gavimui 
tos nominacijos ponas Aurelio panaudo
jo tūlą rakterietių Frank Costello. Kai 
tas iškilo aikštėn, republikonai ir demo
kratai pasmerkė Aurelio ir atšaukė jojo 
kandidatūrą.

Bet dabar Daily Worker paskelbė, kad 
minėtas Morris Ernst yra minėto Cos
tello advokatas. Pats Ernst sakosi, jis ke
letą sykių yra gynęs Costello įvairiose 
bylose, kurios buvo surištos su jojo ra- 
ketizmu.

ATIDARYK TAMSOS KAMBARĮ IR SU- 
|| ŽINOK, KAS JAME PASLĖPTA

Šviesa No. 3 š. m. jau su
rado mane miške. Viską 
metęs pasisveikinau; ypač 
nuoširdžiai ir atydžiai per
skaičiau D-ro A. Petriko 
straipsnelį: “Seni keliai ir 
sėnos formos.”

Kas jaučiasi lietuviu, tas 
f turi būtinai perskaityti ir 

tąį atydžiai tąjį D-ro A. 
Patriko straipsnelį. Čia jis 

R aiškiai pamatys, kaip ne
priklausomos Lietuvos val
stybės vairo vyrai parda
vę Vokietijai varginguosius 
Valstiečius vergijon tikslu 
tamsybėje amžinai laikyti 
it jų kruvinu prakaitu 
lėbauti!

Papildymui ir suderini
mui dabartės su mirusia 

. nepriklausoma Lietuva, pa
imk į rankas: “Amerikos 
Lietuviai ir Karas”, išleido 
Chieagos Pažangiųjų Lietu- 

IVių Taryba. Tąją brošiurai- 
tę gali gauti: “Vilnis,” 3116 
So. Halsted St., Chicago, 
Ill. Tik nikelis (5c) kainuo- 

li>
Tai tuom tarpu tik tiek 

iš lietuviškos politikos. Man 
kaipo gydytojui rūpi tavo, 
brol ir sese, sveikata. Svei
kas būdamas tikrai nugalė
si visas kliūtis, kurios ne
leidžia tau nors dalinai pa
lengvinti, jei pilnai nepra

šalinti, gyvenimo naštą ir 
sulaukti duosnios, laimin
gos senatvės.

Jau esmu nesykį rašęs 
apie D-ro A. Petriko kny
gą: Tūli mūsų Parazitai”. 
Ar įsigijai ir ar atydžiai 
perskaitei ?

Štai nutariau išdalinti dy
kai naudingą, gerą knygelę, 
kuri seniau parsidavinėjo 
po 50c. Dabar atsi- 
šaukusis gali gauti dykai, 
tik turi apmokėti pašto lė
šas. 30 knygelių pasiunti
mas tik 25c. Vardas kny
gelės: “Naminė Muse ir 
Uodas”.

Tai viskas tuom tarpu.
Dr. A. L. Graičūnas, 

3660 Glendenning Rd., 
Downers Grove, Ill.

CHICAGOS ŽINIOS
VYTAUTAS TARUTIS 
Užjūryje

Advokato Vytauto Taručio 
motina šiomis dienomis gavo 
laišką iš Vytauto, kad jis esąs 
užjūry ir rengiasi prie didelių 
žygių. Esąs sveikas ir siunčia 
širdingų labų dienų savo skait
lingiems draugams Chicagoj.

* —......
Pirmas Negras Priimtas 

Advokatų Susjvienijiman 
American Bar Association 

ėję posėdžiai Drake viešbuty
je užsibaigė, ši metinė advo
katų ir teisėjų konferencija 
pasižymėjo pažanga. Viena, 
nutarė išmesti iš organizacijos 
nutarimų rasinį diskriminavi
mą; antra, padaugino nuo 
dviejų iki keturių balsų pasi
priešinimu naujų narių priė
mimą; ir trečia, priėmė į su
sivienijimą, bėgyje daug me
tų, pirmą negrą į savo organi
zaciją, tai New Yorko miesto 
teisėją James S. Watsoną.

Mirė K. Stankevičius
LETHBRIDGE. — Mirė Ka- 

zys Stankevičius, 66 metų am
žiaus.

Jis neprigulėjo prie lietuvių 
organizacijų, bet buvo gana 
progresyvus žmogus.

Jis buvo palaidotas rugp
jūčio 8 dieną, 4 vai. po pietų, 
dalyvaujant būriui draugų, 
kad atiduoti paskutinę pagar
bą savo draugu!, nes jis buvo 
visų mylimas' draugas.

Linkim draugui amžinos ra
mybes. F. Kazokas.

SLAP THAT JAP/

BUG swattcr? | 
coitmoneųį 

BUY u.l war hmm-iumm

Tarybų Sąjungos šachmatų 
meisteris

Brangūs Amerikos lietu
viai! Leiskite jums papasa
koti apie sportinį gyvenimą 
Tarybų Sąjungoje.
Aš pats esu buvęs beveik 

visuose Europos kraštuose, 
o 1939 metais buvau net 
Pietų Amerikoje. Patikėki
te man, draugai: dar nie
kur nesu matęs, kad pilie
čiai taip mylėtų savo Tėvy
nę, kaip ’ Tarybų Sąjungo
je. Jų ryžtingumas yra ne
paprastas ne tik priešakinė
se fronto linijose, bet ir už
frontėje.

Tarybų Sąjunga jau 18 
mėnesių veda žūtbūtinį Tė
vynės karą, bet, nepaisant 
to, kultūros, technikos, me
no ir sporto srityje ji nuo
lat žengia pirmyn. Maža to, 
pasižymėjusiems kultūri
niame darbe asmenims yra 
suteiktos ypač palankios 
sąlygos tobulintis.

Man, kaip šachmatų mei
steriui, ypač malonu pa
brėžti, kad šachmatų loši
mas Tarybų Sąjungoje ir 
Tėvynės karo metu aukš
tai vertinamas. Šachmatai 
— mylimiausia sporto šaka 
Tarybų Sąjungoje. Prieš 
karą Tarybų Sąjungoje bu
vo užregistruoti milijonai 
kvalifikuotų šachmatinin
kų. Dabar šis skaičius ge
rokai sumažėjo, nes dauge
lis jų jau seniai kovoja did
vyriškoje Raudonoje Armi
joje. Bet objektyviai kal
bant jie ir toliau dalyvauja 
šachmatų gyvenime. Dide
lis šachmatų meisterių 
skaičius aptarnauja sužeis
tuosius ligoninėse. Beveik 
visuose kariuomenės dali
niuose yra įkurti šachmatų 
rateliais. Būna atsitikimų, 
kad šachmatų meisteriai 
komandiruojami net į prie
šakines kariuomenės sto
vyklas ir ten, blindažuose, 
pabūklų dundėjimo metu, 
organizuojama šachmatų 
mėgėjams paskaitos, šach
matų turnyrai ir t.t. Kas 
antrą, trečią dieną šachma
tų meisteriai aplanko lakū
nų poilsio namus. Tarybų 
Sąjungos didvyriškieji la
kūnai, tik ką grįžę iš toli
mos kelionės, gauna puikų 

poilsį šachmatų partijos 
metu.

Šachmatų gyvenimas 
1942 metais praėjo ypatin
gai gyvai. Vasario-kovo 
mėn. Maskvoje, Pvaudono- 
sios Armijos XXIV metinių 
proga, buvo surengtas dide
lis Tarybų Sąjungos meis
terių turnyras, kuriame te
ko dalyvauti ir man. Po at
kaklios kovos man pavyko 
pasidalinti trečiu prizu. Nu
galėtoju išėjo didmeisteris 
Bondarevskis. Nepraėjo nė 
savaitės, kai Sverdlovske 
prasidėjo naujas didelis tur
nyras. Šis turnyras buvo 
man labai naudingas. Aš 
supratau, kad Tarybų Są
jungoje reikalingas rimtas 
darbas, nes šachmatininkų 
lygis čia labai aukštas. Ne 
be reįkalo Tarybų Sąjun
gos šachmatininkai visame 
pasaulyje laikomi geriau
siais šachmatininkais. Už
ėmęs minėtame turnyre 
IV-VII vietas (nugalėtojas 
jaun. leitenantas meisteris 
Ragozinas), nutariau pra
dėti rimtą darbą.

Lietuvos TSR vyriausy
bės suteikta man subsidija 
leido su pasišventimu dirb
ti. Ir štai, liepos mėnesį— 
malonus siurprizas: Kuiby- 
ševo šachmatų turnyre, ku
riame dalyvavo net trys Ta
rybų Sąjungos didmeiste- 
riai, man pavyko po ypa
tingai atkakalios kovos pa
sidalinti trečiu prizu su did- 
meisteriu Lilientaliu. Nuo 
nugalėtojo meisterio Boles-, 
lavskio atsilikau tik vienu 
tašku, o nuo antrą vietą už
ėmusio didmeisterio Smis- 
lovo, — vos puse taško. Ši
tame turnyre nugalėjau 
didmeisterius Smislovą ir 
Lilientalį, o su nugalėtoju 
Boleslavskiu sulošiau lygio
mis. Paskutinis ir, atrodo, 
praėjusiais 1942 metais 
stipriausias šachmatų tur
nyras buvo turnyras dėl 
pirmenybės Maskvos šach
matininkų tarpe. Šis turny
ras įvyko lapkričio mėn. 
Minėtame turnyre man ne
teko dalyvauti, nes tuo lai
ku Maskvoje aš nebuvau. 
Pirmenybes laimėjo jau
niausias pasaulio didmeis
teris vos 20 m. Vasia Sjnis- 
lovas, Šis talentingiausias 
Tarybų Sąjungos šachma-

tininkas dar kartą įrodė, 
kad jis yra rimtas preten
dentas į pasaulio meiste
rius.

11943 metais kovo mėn. 
Maskvoje numatytas didelis 
šachmatų meisterių turny
ras. Kvietimą dalyvauti mi
nėtame turnyre aš jau tu
riu. Teks tinkamai pasi
ruošti būsimoms kovoms.

Iš Lietuvos šachmatinin
kų Tarybų Sąjungoje gyve
na ir meisteris Vistaneckis, 
kuris taip pat aktyviai da
lyvauja šachmatų gyveni
me. šachmatininkai Disle- 
ris ir Tinovskis tarnauja 
lietuviškuose kariuomenės 
daliniuose.

Daug žinomų pasaulio 
šachmatininkų dabar kovo
ja mūsų sąjungininkų eilė
se, prieš viso pasaulio ben
drą priešą — fašizmą. Žy
mus didmeisteris Tartako- 
veris tarnauja leitenantu 
de Golio Laisvosios Franci- 
jos Armijoje. Anglų meis
teriai Aleksandras ir Go- 
lombekas išėjo savanoriais 
į kariuomenę. Lenkų meis
teris Sulsk tarnauja vyr. 
leitenantu Lenkijos kariuo
menės daliniuose.

Žvėriško fašizmo auka 
krito Čechoslovakijos šach
matininkas Treybalis: jis 
sušaudytas už priešfašisti- 
nę veiklą. Lenkas Pšepior- 
ka mirė“ fašistų koncentra
cijos stovykloje.

Mieli draugai, Amerikos 
lietuviai!

Mūsų brangioji, mylimo
ji Lietuva laikinai okupuo
ta fašistinių grobikų. Lietu
vių tauta žino, kad vokiškų

JIE SIUNTA PRIEŠ GALĄ
Biauri melagystė ir šlyk

šti apgaulė priklauso prie 
mėgiamiausių hitlerininkų 
ginklų. Pats obermelagis 
Hitleris ir moko ir rodo pa
vyzdį savo sėbrams, kaip 
reikia apgaudinėti visuome
nės nuomonę. “Teisybės 
nėra, viskas leista. Kaltę 
reikia sumesti tiktai prie
šams, net ir tuo atveju, jei 
tai ir netiesa”, — taip mo
ko pats fašistų galvažudžių 
gaujos vadukas. Pakanka 
atsiminti, kaip apgaulės 
tikslais Hitleris buvo apsi
metęs taikos gynėju, o pats 
ruošė baisų karą, kaip jis 
klastingu būdu užgrobė ei
lę Europos kraštų, kaip 
sakėsi norįs tik atgauti tai, 
kas buvo iš Vokietijos at
imta Versailio sutartimi, o 
iš tikro užkariavo daugu
mą Europos tautų.

Dabar hitlerininkai ap
imti gyvuliškos baimės dėl 
savo pralaimėjimų rytų 
fronte ir, matydami besiar
tinantį savo baisų galą, jie 
ėmėsi naujos šlykščios ap
gaulės. Jie ima dabar triū- 
byti apie “bolševizmo pa
vojų” ir skelbiasi Europos 
kultūros ir civilizacijos gy
nėjais, sakosi, kad jų svar
biausias tikslas esąs kova 
prieš bolševizmą.

Vargiai ar gali atsirasti 
bent vienas sveiko proto 
žmogus, kuris galėtų pati
kėti tais šlykščiais melais. 
Juk Lenkijoj buvo fašisti
nio pobūdžio santvarka. Bet 
Hitleris be atodairos užpuo
lė Lenkiją. Norvegijoje, 
Belgijoj, Olandijoj, Liuk
semburge, Pietų Slavijoj, 
Graikijoj buvo monarchinė 
santvarka, bet Hitleris už
puolė ir užgrobė tas monar
chijas. Prancūzijoj buvo 
buržuazinė respublika, bet 
Hitleris užkariavo Prancū
ziją. Anglija yra konstitu
cinė monarchija, Jungtinė
se Amerikos Valstybėse yra
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fašistų pastangos apsimesti 
kultūros “nešėjais” yra aki
plėšiškas melas. Fašistinė 
Vokietija, grobuoniškai už
puolusi Tarybų Lietuvą, 
žvėriškai sugriovė daug 
mūsų kultūrinių įstaigų, iš
sklaidė mūsų inteligentiją, 
išžudė ir numarino tūks
tančius veikliausių mūsų 
tautos sūnų. Matydama tai 
lietuvių tauta imasi kovos 
prieš okupantus. Mūsų tau
tiečiai, kuriems laiku pavy
ko evakuotis iš Lietuvos, 
jau kaujasi prieš fašistus 
Raudonosios Armijos eilė
se žūtbūtinėje kovoje už 
laisvą Tarybinę Lietuvą, už 
savo tėvynės išvadavimą 
kaujasi narsūs mūsų saka
lai Lietuvos partizanai ir 
lietuviški patriotai.

Ta lietuvių tautos kova 
dėl savo laisvės reikalinga 
ir jūsų, brangūs Amerikos 
lietuviai, paramos. Glau
džiau telkite savo jėgas vi
si, be pažiūrų skirtumo, vi
si, kam brangi mūsų tau
tos ateitis, kas nenori ma
tyti vokiškųjų grobikų nu
niokotą, nutautintą mūsų 
Lietuvą. Stiprinkite para
mą Tarybų Sąjungai, ku
rios Raudonoji Armija sek- 
mingai triuškina vokiškus 
fašistus ir artina Tarybų 
Lietuvos išvadavimo valan
dą. Bendromis sujungtomis 
Tarybų Sąjungos, Jungti
nių Amerikos Valstybių, 
Anglijos ir mūsų pačių jė
gomis Hitleris bus Sutriuš
kintas ir mūsų tėvynei Ta
rybų Lietuvai vėl išauš 
džiaugsmingas laisvės ry
tas.

respublikiška santvarka, 
tačiau Hitleris kariauja 
prieš tas valstybes ir norė
tų jas taip pat pavergti.

Visi šie pavyzdžiai ryš
kiai įrodo, kad žvėriškasis 
hitlerizmas nepaiso krašto 
vidaus santvarkos ir grobia 
visus kraštus, lygiai demo
kratiškus, lygiai autokrati
nius, lygiai monarchistinius.

Iš tų hitlerininkų mela
gingų kalbų tegalima dary
ti vieną išvadą — visi kraš
tai, visos tautos, nežiūrint 
to, kokios jų vidaus san
tvarkos, privalo suburti sa
vo jėgas kovai prieš tikrąjį 
jų priešą ir pavergėją — 
hitlerinę Vokietiją ir jos 
fašistinius sėbrus.

Kalbomis apie “bolševiz
mo pavojų” hitlerininkai 
sengiasi mulkinti bei klai
dinti ir vokiečių tautą, ir 
kitas pavergtas tautas, 
stengiasi skaldyti vieningą 
antihitlerinį frontą, kurs 
jungia viso pasaulio laisvę 
mylinčias tautas kovai prieš 
tikrąjį kultūros ir civiliza
cijos priešą — kruvinąjį 
fašizmą. O visai supranta
ma, kad hitlerininkų neapy
kanta prieš Tarybų Sąjun
gą yra ypač didelė, nes ne 
kas kitas kaip Tarybų' Są
junga ir jos didvyriškoji 
Raudonoji Armija Suduoda 
smarkiausius smūgius hit
lerinei Vokietijai.

Broliai lietuviai! Nepasi
duokit savo mirtinų priešų 
hitlerininkų ir jų agentų 
m e 1 a g i n giems įtikinėji
mams. Jie siunta prieš ga
lą. Sustiprinkim savo pa
stangas hitleriniam slibinui 
pribaigti!

J. Kovfinas.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
J centas Amerikos karo pastangų ir jos did- 
\ vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 

fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Laisve, Lithuanian Daily News
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Ar Mūšy Skyrius Užten
kamai Įdomus?

Tarnaičių Padėtis 
Argentinoje

Neretai tenka įsikalbėti 
su dienraščio skaitytojais 
dėl laisvės turinio. Kadan
gi lengviau diskusuoti pa- 
skirius puslapius bei sky
rius, tai aš ir teiraujuosi:

— Kaip patinka mūsų 
dienraščio Laisvės turinys? 
Kaip patinka tas ir kitas 
skyrius: žinios, editorialai, 
įvairumų puslapis, literatū
ra ir menas, moterų žinios, 
už Lietuvos laisvę, ir 1.1.?

Čia apsistosiu dėl to, ko
kias pastabas kai kurie da
ro dėl “Moterų Žinių” sky

at-
pa-

at-

riaus.
Tiesą pasakius, dauguma 

užklaustųjų pasitenkina 
sakymu: “Man viskas 
tinka.”

Bet aš abejoju tokio 
sakymo teisingumu ir nuo
širdumu. Kai kurie tą sako 
tik tam, kad greičiau su 
jais diskusiją baigti. Aš ži
nau, jog ir saulėje yra taš
kų; mūsų dienraščio sky
riuose yra trūkumų.

Tūli vyrai atsako:
— Aš moterų skyriaus 

neskaitau — palieku pa
čioms moterims...

Toks atsakymas nekaip 
atrekomenduoja atsakytoją.

Neskaitai? Kodėl neskai
tai? Ar tik dėl to, kad čia 
daugiausiai telpa moterų 
parašyti raštai? Jeigu taip, 
jeigu esi tik tokis anti-fe- 
ministas, tai daug nustoji, 
— tai į dalykus žiūri tik 
viena akimi. Kultūriškuose 
kraštuose moterys dalyvau
ja literatūroje lygiai su vy
rais ir nemažai jų jau su
kūrė didelių pasaulinių ver
tybių. Prisimink mūsų ame
rikietę Pearl Buck, arba’lie- 
tuvių tautos kūrėjas — že
maitę, Salomėją Nėris! Tai 
tik trys pavardės, mums ge
rai žinomos.

Tačiau tokių anti-femini-

Sovietų lakūnai nuskan
dino dar du nacių transpor
to laivus, viso 13,000 tonų.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

9342

1s

ergytės žaisminei arba 
ir išeiginei vėsiai suknelei for
ma gaunama nuo 2 iki 10 dy
džio.

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

stų pas pažangiuosius lietu
vius mažai tėra, tad never
ta čia apie juos ir kalbėti.

Y r ir mūsų draugių, ku
rios kritikuoja šį skyrių.

— Kokius trūkumus ja
me matote?

Tūlos aiškina:
— “Moterų žinios” sky

rius persausas, jame sto- 
kuoja sultingesniu, gilesnių 
raštų, — raštų iš dailiosios 
literatūros, raštų, užkre
čiančių skaitytoją meile li
teratūrai, noru ką nors pa
čiai kurti, ką nors didesnio, 

kuo

pa- 
ir 

kad 
ko- 

platesnio rašyti, bei 
nors platesniu dėmėtis.

Sutiksime, kad tuose 
sakymuose yra tiesos 
nuoširdumo. Sutiksime, 
mūsų skyrius perdaug
respondencinis, užpildytas 
dažnai protokoliniais atpa
sakojimais, korespondenci
jomis, įdomiomis tik nedide
liam skaičiui skaitytojų.

Bet kas dėl to kaltas? 
Redakcija?

Aišku, ne!
Vienas asmuo — gali jis 

būti gabiausias — nepada
rys skyriaus įdomiu, vi
siems patinkamu.

Reikalinga talka. Reika
lingos mintys. Reikalingas 
kolektyvus žodis.

Vieną turime pripažinti: 
Moterų Žinios skyrius pla
čiai padengia mūsų moterų 
darbus karinėms pastan
goms remti. Čia, kaip veid- 
rodyj, matai mūsų draugių 
mezgėjų (daugiausiai rau
donarmiečiams) žygius. Čia 
matai mūsų lietuvių mote
rų ir kitus gražius darbus 
karui remti, kovotojams dėl 
Lietuvos išlaisvinimo padė
ti. Reta yra kokia nors 
svarbesnė kampanija, ku
rioje mūsų draugės nedaly
vauja. Ir čia jų darbai ap
rašomi. Čia telpa paakstini- 
mai, paraginimai kitoms 
sekti tais gražiais pavyz
džiais.

Aš, tačiau, manau, kad 
“Moterų Žinios“ skyrius tu
rėtų ir galėtų būti įdomes
nis. Bet, kaip sakiau, čia 
reikalinga talka.

Mūsų rašytojos, mūsų vei
kėjos turėtų bent po sykį 
per mėnesį ką nors parašy
ti : ar tai eilutės, ' ar tai 
knygų apžvalgą, ar tai ko
kią ilgesnę bei trumpėlesnę 
biografiją vienos ar kitos 
moters veikėjos, žymesnės 
aktorės, rašytojos, politi
kės, fronte kovotojos, visuo- 
menininkės bei mokslinin
kės. Tas viskas žymiai pri
sidėtų prie mūsų skyriaus 
pagyvinimo. Tas viskas ins
piruotų, įkvėptų skaitytoją 
noru dirbti ką nors visuo
meniniai naudingo ir gyven
ti ne tik sau, bet sau ir vi
siems. Tai būtų didelė pa
galba tiems, kurie nori auk
štyn kopti, lavintis.

Tokia yra mano nuomonė 
dėl “Moterų Žinios” sky
riaus. Aš taip atsakau jo 
kritikėms ir kritikams.

M. R.

Brooklyne vieno didžiulio apartmenti nio namo žmonės pikietuoja prieš pakė
limą rendų. Pasirodo, kad didžiųjų .namų savininkai susiranda visokius būdus 
rendų pakėlimui, tuo tarpu LaGuardijos pastangos uždėti ant rendų lubas ne
pavyksta.

Apie Moterį Hitlerizmo Nelaisvėje
Žymusis tarybinės Lietu

vos tęisininkas ir publicis
tas, Povilas Pakarklis para
šė Šviesos No. 3-čiajame į- 
domų straipsnį, pavadintą: 
“Moteris Hitlerinėje Vals
tybėje.”

Trumpai, bet išsamiai, 
autorius parodo tą tragišką 
padėtį, į kurią hitlerizmas 
įstūmė Vokietijos moteris 
ir stumia hitlerizmo paverg
tųjų kraštų (tame skaičiuje 
ir Lietuvos) moteris.

Hitleris ir jo sėbrai, nu
rodo P. Pakarklis, vadovau
jasi vokiečių filosofo Ničės 
ir kaizerio Wilhelmo Il-rojo 
linkui moterų pažiūromis. 
Ničė yra pasakęs, jog mo
teris yra niekas daugiau, 
kaip “lovos lėle”, o kaizeris 
Wilhelmas H-rasis yra pa
sakęs, kad moteriai privalo 
rūpėt tik keturi “K.” “Kin
der — vaikai, Kuche — vir
tuvė, Kirche — bažnyčia, 
Kleider — drabužiai...”

Ir taip, rašo Pakarklis:
“Vokiečiu medicinos žur

nalas “Deutsche medicinis- 
che Wissenschaft” rašė, kad 
moterų švietimas — tai “di
džiausias socialiniai biologi
nis pavojus vokiečių tau
tai.” Vienas vokiškas medi
cinos laikraštis priėjo net 
iki to, jog parašė, kad “mo
teris gydytojas — tai dvily

Ar Mes Jau Ruošiamės?
Artinasi ruduo, o su juo ir nauji darbai, nauji rū

pesniai. Tie rūpesniai ypačiai paliečia moteris—šeimi
ninkes ir darbininkes, jaunas ir suaugusias.

Aš čia nekalbėsiu apie kitus darbus — asmeninius ir 
visuomeninius. Man rūpi pajudinti vieną dalykėlį, labai 
svarbų mums visiems, — tai mūsų dienraščio Laisves va
jų naujiems prenumeratoriams gauti.

Laisvės vajus prasidės spalių mėnesį, — vadinasi už 
keletos savaičių.

Netenka čia aiškinti apie mūsų dienraščio vaidme
nį, vaidinamą mūsų gyvenime. Tą vaidmenį kiekvienas 
supranta ir kiekvienas žino. Koks gi kitas lietuvių kalbo
je laikraštis suteikia skaitytojui tiek daug svarbių ži
nių, straipsnių bei dailiosios literatūros?!

Kaip Laisvės, taip Vilnies vajuose skaitlingai daly
vauja mūsų moterys, mūsų draugės veikėjos, kuriomis 
lietuvių pažangusis judėjimas didžiuojasi. Daugeliu at
veju moterys geriau prieina prie žmonių negu vyrai. Ir 
todėl jos geresnių vaisių randa, — gauna daugiau 
numeratorių.

Kaip bus šiemet su jnūsų dienraščio vajumi?
Ką manote, draugės?
Kurios galėsite dalyvauti vajuje?
Mes žinome, kad daugelis jūsų dalyvaus šiame

jujė, kaip dalyvavo pereituose. Jeigu taip, tai jau dabar 
reikia prie to ruoštis. Jau dabar turime apsidairyti ir 
pagalvoti, kaip dirbsim, kokios atrodo kiekvienos gyve

namoje ve to j e perspektyvos naujiems prenumeratoriams 
gauti. . . L * -v.

Mūsų nuoširdus linkėjimas yra tokis: kad dienraščių 
Laisvės ir Vilnies vajininkų sąrašuose spindėtų mūsų 
draugių vardai šviesiau, negu jie spindėjo praeituose va
juose! t \ 7'^.1 HJĮ-

'Atrodo, jog tai neperdidelis reikalavimas.

pre-

va-

tė būtybė, kurios negali 
pernešti natūralus instink
tas.”

“Vokiškojo fašizmo teore
tikai smerkia moterį, sie
kiančią per mokslą įsigyti 
kokią specialybę, bet jie nie
ko neturi prieš tai, jei mo
teris nueina į prostitutės 
profesiją. Gebelso žodžiais: 
“Nebūsim per daug griežti 
prie tų mūsų seserų, ku
rios pasmagina, atstato jė
gas ir įkvepia kovai mūsų 
nacionalinius didvyrius... 
Linksmybės mergaitė nau
dojasi pas mus pripažinimo 
teise.”

“Nežiūrint tokio pasista
tymo prieš moterį, hitleri
ninkai, prieš patekdami į 
valdžią, stengėsi ir moteris 
įtraukti į savo balsuotojų 
skaičių. Tikrieji hitlerinin
kų nusistatymai kuriam lai
kui imta plačiau nerekla
muoti, o pradėta leisti šū
kiai masėms vilioti. Hitlerio 
buvo paleistas ir obalsis: 
“Kiekviena moteris gaus 
vyrą.” Tas obalsis plačiai 
buvo skleidžiamas, nežiū
rint to, kad Vokietijoj 
1932 - 1933-ais metais mo
terų buvo dviem milijonais 
daugiau negu vyrų, nežiū
rint to, kad Vokietijoj tada 
dvylika milijonų moterų bu
vo netekėjusių.”

Bet jeigu iš karto, kai 
Hitleris pasigrobė galią Vo
kietijoj (1933), moteris te
bebuvo tik “lovos lėlė” ir 
privalėjo apsiriboti sritimi, 
išreiškiama raide “K”, tai 
vėlesniais metais dalykai ir 
ten ėmė keistis. Kada Vo
kietijos fašistai pradėjo im
ti masiniai vyrus kariuo
menėn, tuojau buvo pradėta 
.giedoti kitokia giesmė: mo
terys pradėta varyti į pra
monę, j fabrikus. Tosios ke
turios “K” tapo pamirštos.

Karo metu ypačiai daug 
Vokietijos moterų yra su
bruktų į karines pramones 
sunkiems darbams dirbti. 
Bet nemanykite, kad tuomi 
Hitleris pripažįsta moterims 
lygias su vyrdis teises. Ne! 
Jos lygių teisių neturi. Mo
terims, dirbančioms fabri
kuose tuos pačius darbus, 
mokama pigiau, kaip vy
rams. Į moterį visvien žiū
rima, kaip į žemesnį sutvė
rimą.

Straipsnio autorius šitaip 
pastebi:

“Niekina hitlerininkai mo
terį vokietę, bet nepalygina
mai labiau jie niekina kitų 
tautų moterį, ypač okupuo
tųjų sričių moterį, jų tarpe 
ir Lietuvos moterį. Okupuo
tųjų sričių moterys yra ima
mos ne tik sunkiausiems 
vietos darbams, ne tik veža
mos sunkiausiems darbams 
Vokietijon, ne tik praveda
mas jų nenaudai nelygaus 
traktavimo su vyrais dės
nis, bet jos gabenamos į 
prostitucijos namus, esan
čius Vokietijoj ir okupuo
tose srityse, kurie plačiai 
steigiami Vokietijos armi
jos kariams. Plačiai yra ži
nomas vokiečių fašistų ka
rių smurtavimas prieš mo
teris okupuotuose kraštuo
se.

“Kaip gali būti nevarto
jamas prieš okupuotųjų sri
čių moteris prievartavimas, 
jei okupuotųjų sričių minis- 
teris A. Rozenbergas jį mo
rališkai pateisina ir tiesiog 
skatina. Rozenbergas reika
lauja nubaudimo tik už auk
štesnio sluoksnio moters iš
prievartavimą, atliekamą 
“rasiškai svetimo vyriškio.” 
Jei išprievartavimas yra at
liktas “aukštesnės rasės vy
riškio,” tai, pasak Rozen
bergo, jau ne išprievartavi
mas, o tik “energingo vy
riškio veiksmas,” tik “ne
skaistūs aktas,” bet drauge 
“rasiškai tikslingas” savo 
galimomis pasėkomis.”

Kiekviena Laisvės skai
tytoja ir skaitytojas turėtų 
įsigyti šį Šviesos (trečiąjį)

Žemiau telpąs straipsne
lis, yra paimtas iš Argenti
nos lietuvių savaitraščio 
Momentas. Autorė, d-gė 
Skruzdėlytė, pavaizduoja 
Argentinos tarnaičių (toje 
profesijoje yra daug ir lie
tuvaičių) sunkią padėtį.

Red.
Kalbant apie įvairius mo

terų darbininkių reikalus jų 
gyvenimo pareigose negali
me praeiti pro šalį be kon
kretesnio išsireiškimo apie 
namų ruošos darbininkių 
reikalus t. y. pas turčius 
dirbančias moteris ir mer
ginas.

Gal but niekur nėra taip 
atsilikęs moters pavergimo 
balsas, kaip pas minėtas 
darbininkes. Samdomosios 
darbininkės tarnaitės yra 
be jokio užtarimo, jos yra 
tos, kurios -nukenčia politi- 
tikierių sauvales ir joms jo
kių įstatymų nėra. Visai ne
paisoma, kad didelis skai
čius neturtėlių moterų, ku
rių vardu persta to tamsiau
sią pusę darbininko būse
nos. Jųjų darbo plotas ple
čiasi nuo kaimo lūšnų, iki 
tamsiausių užkampių, di
džiuose miestuose. Begali
nis darbo laikas, žemiausias 
uždarbis, nebuvimas jokios 
higienos namuose — štai y- 
patingi tų darbininkių ženk
lai.

Nei liga, nei senatvė ne- 
aprubežiuoja jų nuo išnau
dojimo. Ir kūdikis ir nuvar
gusi senutė be poilsio turi 
dirbti, tankiausiuose x atve
juose tiktai dėl to, kad ga
lėtų palaikyti savo gyvastį. 
Įstatymų leidėjai praeina 
pro jas. Gal būt todėl, kad 
jie bijo pažvelgt į skau
džią padėtį, kuri perdaug 
gili, kad per ją galėtų nu
tiesti tiltą!

Jie veidmainiškai nusi
lenkia prieš šeimyną, prieš 
šventai sukurtą namų židi
nį ir gina jį nuo visko, kas 
galėtų suardyt šeimų ramu
mą. Bet argi ne jie leidžia 
įsiveržti į vargingųjų šei
mų tarpą negeistinam sve
čiui — skurdui? Argi ne jie 
nutylėdami leidžia turtuo
liams besąžiniškai mindžio
ti kojomis šeimynišką gyve
nimą, šeimynos laimę? Taip, 
tie patys įstatymų leidėjai 
tariamai elgiasi... Tur būt 
jiems rodosi, kad nepabai
giamas namų tarnaičių dar
bas nei jo laikas saldina gy
venimą?

Nekartą moteris ar mer
gina patekus į tokių turčių 
užgujimo darbą netenka sa- 
vystovio supratimo, nes ta
riamieji individai, vien tik 
dėl to, kad ji beturtė ir jų 
tarnaitė, paverčia ją už ne- 
susipratėlę — pusiau kvailą 
vergę visame kame. Ir to
kiais įvairiais užgūjimais 

numerį ir perskaityti visą 
P. Pakarklio straipsnį. Tie
są gauna nemokamai kiek
vienas ALDLD narys. Pa
vienio Šv. numerio kaind tik 
25c.

Be- Povilo Pakarklio, ta
me pačiame Šviesos nume
ryje telpa visa eilė ir kitų 
svarbių, straipsnių, beletris
tikos ir eilėraščių.

jie sau lengvai pripratina 
tarnus ir tarnaites lenk
tis kuo žemiau prieš jų 
įsakymus, nes jei ne, grą- 
sinimai kartojasi:

“Negerai, eik sau ant gat
vės — ten geriau rasi!” Ne
vienas, o ypatingai moterys 
merginos, bijosi rasti tą pa
tį, o gal dar ir blogiau — 
gaišinti laiką ant ieškojimų 
darbo naujo, kada pragyve
nimas toks brangus, liekasi 
čia pat nešti joms krauna
mą sunkų jungą.

Kodėl tas taip vyksta? 
Todėl, kad ši rūšis darbi
ninkų yra menkai, arba vi
sai neorganizuoti, jie netu
ri savo unijų, per kurias 
galėtų apginti savo skriau
das.

Bet argi tos darbininkės 
ir darbininkai turi dar ir 
šiandien tylėti iš paprati
mo? Argi nematom, kad 
tarnai ir tarnaitės šiandien 
yra įstatymu leidėjais iš
skirti. Kad jiems nėra įsta
tymo, kuris apdraudžia 
juos ligoje, susižeidimuose, 
nekalbant jau apie apdrau- 
dą senatvėje.

Todėl negalime tik galvos 
lingavimu to visko apgailes
tauti ir palikti tyloje kęsti 
tas visas skriaudas. Jau 
pats gyvenimas verčia pa
kelti savo balsą kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei. 
Tąd laikas jau būtų pagal
voti ir šios rūšies darbinin
kams ir darbininkėms, kad 
organizuotai padarius 
skriaudėjų sauvaliavimui 
galą. , •

Skruzdėlytė.

Siuvėjos Paramai
Ei, mašina, greičiau sukis, 
Adatėlę vyk sparčiau, 
Stalingrado girdis šūkis, 
Kad fašistus mušt greičiau.

Tu, kirpėjau, aštrink žirkles, 
Kad sukirptam ko greičiau, 
Siuvėjėlių rankos miklios — 
Štai dešimtą jau mečiau.
Sparčiai bėga adinėlis
Tuo pačiu kovos keliu, 
Ten, kur kaujas kareivėlis... 
Ką užmiršti negaliu.
Ei, sparčiau, sparčiau mašina 
Už Tėvynės žemę bėgk, 
Mano mielas ją ten gina, 
Tai tu čia jam gint padėk.
Kai, mašina, tave leisiu, 
Tai kulkosvaidžiu tratėk....
Aš naktis miegoti vengsiu, ; 
Tik, mieloji, tu aidėk!

Biednas.
Buenos Aires 1943.

Bendradarbių Dėmesiui
Kurių bendradarbių raši

niai, taikyti*šitam “Moterų 
žinių” skyriui, jame netil
po, tai parėjo visiškai ne 
dėl mūsų kaltės.

Dalykas tame: šiam sky
riui raštai buvo surinkti 
pereitą savaitę, o ne pirma
dienį, kaip kitiem skyriam 
esti renkami.

Pirmadienį buvo Darbo 
Diena ir Laisvės spaustuvės 
darbininkai tą dieną nedir
bo, šventė. Dėl to tie raši
niai, kurie mus pasiekė še
štadienį arba pirmadienį, 
negalėjo šin numerin įeiti.

Gerb. bendradarbių atsi
prašome.

Redakcija*
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Keturi Prie
(Pabaiga)

— Nuo jūsų prakeiktos rankos čia žu
vo septyniolika mano kareivių. Dvide
šimt kareivių sunkiai sužeista. Trys ma
šinos sudaužytos ir, svarbiausia,— mes 
negalime važiuoti toliau. Supranti, seni?
^Puodžius sekundei tarytum pamiršo 

skausmą ir, lyg juokaudamas, prasitarė:
—Bet kas gi jus kvietė čia važiuoti?
Ši menkutė pastaba trenkė kapitoną 

kaip elektra. Jis žaibo greitumu atsisu
ko į Puodžių ir drožė kumščiu jam į vei
dą taip smarkiai, jog kareiviai vos vos 
nepaleido iš rankų laikomo senuko.

— Bolševikas! — suriko kapitonas.— 
Tikras bolševikas! Partizanas! — Jis pa
sisuko ir nuėjo atgal. Paskui jį nuvedė 
ir Puodžių, visą apsipylusį krauju. Jo 
balti šilkiniai plaukai ryto aušroje dar 
labiau blizgėjo, ryškiai skirdamiesi nuo 
sukruvinto veido.

O tolumoje buvo matyt, kaip per pievą 
ateina didelis žmonių būrys. Tai ėjo vi
sas kaimas. Ėjo vyrai ir senukai, mote
rys ir vaikai. Pusračiu apsupę, juos ly
dėjo automatininkai.

Būrys vis labiau artėjo į plentą. Ka
pitonas nerimo ir, rodės, gniaužydamas 
kumštis, jis stengiasi paskubinti būrio 
žingsnį.

Pagaliau jis ištempė ir taip ilgą savo 
kaklą ir suriko visa jėga:

— Šneller, šneller!
Kareiviai, stuksnodami automatais 

kaimiečių nugaras, privertė juos bėgti.
Vaikai aukštoje žolėje painiojosi, klu

po ir parvirtę verkė.
Tos visos nepaprastos procesijos prie

šakyje, atskirai nuo viso kaimo, buvo 
varomas Kontrimas draug su savo sū
numis. Jų rankos buvo surištos už nu
garų ir paskui kiekvieną jų ėjo karei
vis, atrėmęs į nugarą automatą.

Kai viso kaimo žmones buvo suvary
ti ant plento, kapitonas įsakė atskirti 
Kontrimą ir jo sūnus nuo viso būrio. 
Vokietis priėjo arčiau prie trijukės.

— Jūsų pavardė Kontrimas?
— Taip, — pasigirdo atsakymas.
— Čia jūsų sūnūs?
— Taip, — atsakė tas pats balsas.
— Jūs užminavote tiltą?
— Ne! — tvirtai atsakė balsas.
— Tai jūs žinote, kas užminavo.
— Aš nieko nežinau, — atkirto Kon- 

trimas.

»

B

— Mes tuoj pažiūrėsim, ar jūs žinote, 
ar nežinote, — grąsindamas pasakė ka
pitonas ir kreipdamasis į kaimo žmones 
pakeltu balsu paklausė:

— Kas jūsų seniūnas?
— Aš! — Iš būrio išėjo pagyvenęs, 

neaukšto ūgio žmogus.
— Pažįstate į senį ir tuos tris? — ka

pitonas ranka parodė į Kontrimus.
— Pažįstu, — vokiečių kalba atsakė 

seniūnas.
Kapitonas ranka mostelėjo seniūnui, 

kad tas prieitų arčiau. Kurį laiką kapi
tonas kalbėjosi su seniūnu vokiečių kal
ba ir susirinkusieji nieko nesuprato.

— Prisipažinkite geruoju, — po ku
rio laiko prabilo seniūnas, kreipdamasis 
į suimtuosius. — Jeigu tai ne jūs pada
rėte, tai kapitonas prašo, kad nurodytu- 
mėt kaltuosius, nes jūs juos matėte. Po- 

kapitonas duoda dešimtį minučių 
laiko pagalvoti.

Į seniūno balsą niekas neatsiliepė. 
Visas kaimas stovėjo kaip sustingęs. 
Dauguma atvarytųjų buvo staiga pakelti 
iš lovų ir jiems nebuvo duota laiko net 
apsirengti. Kai kurios moterys buvo tik 
su naktiniais marškiniais. Nelaiku pa
žadinti ir atvaryti vaikučiai drebėjo nuo 
priešaušrio vėsos ir glaudėsi prie moti-

Įsiviešpatavo gili tyla. Tik plentu 
vaikščiojančio kapitono žingsniai ir pa
upio krūmuose nubundančių paukščių

. Ka- 
sušuko:

Liko tik penkios minutės. Kas už-

Praslinko įlgos penkios minutės, 
pitonas pažvelgė į laikrodį ir sušu

minavo tiltą?
Seniūnas tą patį sakinį pakartojo lie-

B tuviškai ir dar pridūrė:
' — Po penkių minučių bus pervėlu.
1 —Viešpatie, viešpatie, — iš būrio pa
sigirdo sunkus moters atsidūsėjimas.

•— Ką ji sako? — kapitonas paklausė
seniūno. , f 1 j

— Mein got, mein got,— išvertė se-
,WŪnaS- A.-J.lr’II

Jonas Šimkus.

Upės Kranto

Kart- 
urbė

kiek-

— Liko tik keturios minutės... Kas 
užminavo tiltą?— pakartojo vokietis.— 
Kas užminavo tiltą?— visas drebėdamas 
suriko kapitonas ir sustojo prie pat 
Kontrimo.

— Aš jau žinau. Aš žinau. Man pasa
kė! Jūs partizanai! Jūs par-ti-za-nai! 
— rėkė kapitonas, ranka rodydamas į 
Kontrimus.

— Liko tik dvi minutės,— tartum 
stengdamasis padėti kapitonui pasakė 
seniūnas.

Puodžius sunkiai pasirėmė alkūne ir 
stengėsi gerai įsižiūrėti į stovinčius 
Kontrimus. Jie buvo ramūs ir bežodžiai. 
Ilgiausiai jis žiūrėjo į mažąjį Juozuką. 
Jam atrodė, kad vaikas tuoj turi pradė
ti verkti. Bet Juozukas stovėjo toks pat 
tvirtas, kaip ir jo tėvas. Jo basos kojos 
buvo apkibusios storu baltų dulkių sluok
sniu ir atrodė tartum nubaltintos, 
kartėmis jas kilnojo ir pirštais 
plento žvyrą.

Kapitonas kažką pasakė ir už 
vieno suimtojo nugaros atsistojo po ka
reivį. Jie pradėjo stumti automatais til
to linkui suimtuosius. Du kareiviai už 
pažastų pakėlė Puodžių ir nuvedė prie 
pat tilto pakraščio.

Kaimiečių būrys sujudėjo. Kontrimie
nė prasiskverbė pro kitus į priekį ir 
stengėsi eiti paskui vyrą ir sūnus. Bet 
vokietis automatu užtvėrė jai kelią ir 
atstūmė atgal.

Toli toli, patį Perkūno pelkės padū
mavusį pakraštėlį perpjovė siauras 
ugninio saules ratilo ašmuo. Šviesa verž
te veržėsi į žemę.

Prie upės kranto, ant susprogusio til
to pakraščio stovėjo keturi. Ant jų kak
lų vokiečiai užrišo po maišelį su akme
nimis. Jų galvos, tartum kieno nors 
spaudžiamos, sunkiai nusviro ant krūti
nių. ' 6 Č .

Kontrimienė supratusi, ką vokiečiai 
sumanė padalyti su jos vaikais ir vyru, 
sukliko ir metėsi ant vokiečių, stengda
masi prasiskverbti pro jų sargybas.

Bet vokietis automatu kirto moteriai 
per galvą ir ji, neatlaikiusi smūgio, nu
virto aukštinelka. Pasigirdo vaikų klik- 
smas ir moterų aimanavimas.

Ir tuo metu įvyko tai, ko niekas nesi
tikėjo. Iš kitos plento pusės pasipylė 
kelios automato papliūpos. Šaudė ne vo
kiečiai, nes nuo pirmųjų šūvių kaip tik 
nuvirtę kapitonas ir keletas greta jo 
stovėjusių vokiečių kareivių.

Vokiečių tarpe kilo sąmyšis. Karei
viai, pastatyti prie Kontrimų ir Puo
džiaus, greit pašoko nuo jų į šalį ir su
gulę už plepto briaunos ėmė atsišaudy
ti. Puodžius nėkieno neprilaikomas 
susmuko žemėn. Žmonės pasipylė 
plento.

Šaudymas stiprėjo.
Beveik niekas nepastebėjo, kaip 

liepsnoti netoli tilto stovėjęs sunkveži
mis. Sužeisti vokiečių kareiviai, buvę 
suguldyti sunkvežimiuose, metėsi per 
kraštus laukan ant plento, bet nukritę 
žemėn ten liko begulį pašauti.

Kontrimas ir jo sūnūs taip pat sugu
lė ant žemės. Puodžius, kurio rankos 
buvo laisvos, ne tik pats išsivadavo nuo 
po kaklu pakabinto akmens, bet pri
šliaužęs nukabino akmenis ir nuo savo 
draugų.

Dalis vokiečių, buvusių toliau nuo til
to, sušoko į sunkvežimius. Pasigirdo 
motorų ūžesys ir sunkvežimiai atbuli 
pradėjo trauktis iš apšaudomo ruožo. 
Iš pievos pašoko seniūnas ir klupdamas 
virsdamas, užšokęs ant plento, bandė 
įsikabinti į sunkvežimį. Kareivis auto
matu stuktelėjo seniūnui ir tas liko be
gulįs plento viduryje.

Ant plento degė trys sunkvežimiai. 
Likusieji dulkėjo plentu atgal.

Šaudymas aptilo. Ant plento užšoko 
nepažįstamas žmogus ir keliais dideliais 
žingsniais jis atsidūrė prie suimtųjų. 
Greitu rankos judėsiu jis perpjovė raiš
čius, kuriais buvo surištos suimtųjų ran
kos.

Paskui jį į plentą išėjo dar keletas 
ginkluotų vyrų. Jie surinko iš užmuštų 
vokiečių ginklus ir ėmė moti pievoje su
gulusiems kaimiečiams.

Kaip po didelės audros, saulei pašvie
tus palengva pradeda atsitiesti prie že
mės priblokšti augmenys, taip dabar 
pievoje po vieną palengva kilo žmonės. 
Jie rinkosi .ant plento.

— O kur gi mūsų geradaris Johanas, 

vėl
nuo

eme

— piktai šypsodamasis dairėsi Kontri
mas, jieškodamas vokiškojo .seniūno.

—Agi va ana kur guli,— atsiliepė kaž
koks moteriškas balsas.

— Prakeiktas vokiečių šuo! — pasa
kė Kontrimas.

— Kur jis,? — tartum paskutinius žo
džius griebdamas, Kontrimo paklausė 
nepažįstamas ginkluotas žmogus.

— Ten,— parodė Kontrimas.— Mūsų 
kaimo smauglys!

Du vyrai jau vedėsi visą dulkėse išsi- 
vazavusį kaimo seniūną.

Kai ant plento vėl susirinko visas kai
mas, ginkluotasis žmogus, kuris pirmas 
pribėgo prie suimtųjų ir juos išvadavo, 
prabilo:

Los Angeles, Cal
Rugpjūčio 12 d. įvyko M AK 

Kliubo susirinkimas. Nežiū
rint, kad šiuo laiku daug dar
bininkių dirba, tačiau gražus 
skaičius susirinko.

Pravesta pora svarbių ta
rimų : nutarta paaukauti $25 
dėl Raudonojo Kryžiaus ir 
$2,5 medikalei pagelbai. Nu
tarta suorganizuoti lietuvius 
vyrus ir moteris, kad juo dau
giausia susirinkti ir eiti kartu 
kurį sekmadienį į Rusijos ka
ro pagelbos skyrių, kad galė
jus juo daugiausia supakuoti 
ir sutaisyti drabužių.

Turiu pažymėti, kad ir mes 
turime porą draugių, kurios 
daug tam dirba, tai yra drau
gės P. Lalicnė ir A. Radienė. 
Jos jau daug valandų yra įdė
jusius tam darbui, nes jos dir
ba nuo pat susiorganizavimo 
kalbamo komiteto. Nereikia 
užmiršti, kad jos turi šeimynas 
ir turi jas prižiūrėti atliekant 
visus namų ruošos darbus.

Tiesa, yra ir daugiau drau
gių, kurios nueina padirbti 
kartą į savaitę. Be to, matė
me per porą kartų ir porą 
draugų vyrų. Bet to viso ne
užtenka, nes ten yra surinkta 
daug puikių drabužių, žiema 
artėja, jie negali čia surink
ti būti, turime juo greičiau
sia pasiųsti Sovietų žmonėms, 
kad jie galėtų naudoti juos 
žiemai užėjus. Tad visi ir vi
sos geros valios lietuviai, kada 
užgirsite paraginimą susirink
ti ir eiti bendrai į darbą, bū
tinai dalyvaukite. N'epamirški-

te, kad jau kitų, tautų žmones 
gana daug toje šakoje dirbo.

Gaila, kad .yra moterų, ku
rios nors turi laiko, bet kaip 
tai neįmato tikros svarbos pa
čiom stoti į bendrą darbą. Bn 
to, kartais kritikuoja kitas už 
permažą veikimą. Reikėtų vi
soms vieningai veikti, o ne tik 
žodžiais kalbėti apie likimą. 
Tada atliksime ir geresnį dar
bą ir visos jausimės, kad pa
žangiečių darbai tikrai aukš
tos pagarbos verti.

Mūsų vietinis Rusijai karo 
pagelbos komitetas jau išsiun
tė nuo šių metų sausio 1 d. iki 
rugpjūčio 1 d. 1,000 dėžių 
vartotų ir naujų drabužių, 
maisto, džiovintų vaisių, taip
gi daug medikalei pagelbai 
reikmenų. Viso apskaičiuoja
ma, kad pasiųsta už $200,- 
000 vertes.’

Drg. A. Smithicnė pridavė 
$15. Iš tos sumos $12 dėl 
pundelių ir $3 dienraščiui Lai
svei bylos vedimui. Kalbama 
suma buvo surinkta laike puo
tos vaišių pas draugus Smi- 
thus. Kada tik jie turi kokią 
pramogėlę, nei kada nepamir
šta darbininkiškų reikalų. Bė
gyje kelių - savaičių surinkta 
pas drg. Smithus $36.25. Čia 
paduosiu vėliausiai aukauto
jų vardus: S. Smithas $5, 
Daiviai $2. Po $1 aukavo: P. 
Richardįenė, J. Pęciūnąs, S. 
ir T. Wcstai, R. Vaitkienė, V. 
Oks, V. Virbickas, M. Paulau
skienė. Viso surinkta $15. Tai 
puiki suma iš tokio 
relio. Turėtų ir kiti 
kad ir asmeniniuose 
se galime paremti
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I LIAUDIES BALSAS
Kįšį r t * *

- Kanados Lietuvių Savaitraštis
■ Station C, Box 1013

Toronto 3, Ont., Canada
Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu

Skaitykite jų savaitraštį

I LIAUDIES BALSĄ
M Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už
■ Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

I LIAUDIES BALSO KAINA
B , $3.50 Metams
iH Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek
Hj pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
jjWj žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
pa- nacių priespaudoje. *

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės
tais svarbiais raštais

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę t

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

• *■ \

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

Knygeli* Aatori**'

Adr. CHAS. P. ĖAL 
. 'm .'.u.nrrttak

KAINA 35c.
Uokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer Št, Brooklyn, N. Y.

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. Rūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LAIDOTUVIŲ

CHARLES J. ROMAN
• (RAMAN  AUSKAS)

DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St ! 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

— Broliai! Okupantams nepavyko šį 
rytą nužudyti keturių mūsų brolių. Jie 
skubėjo j ieškoti mūsų. Mūsų!— lietu
viškų partizanų! 0 partizanai atėjo jų 
pasitikti. Štai, broliai, toks mūsų susi
tikimas.— Jis atsisuko į Kontrimą ir 
šypsodamasis paklausė:

— Mes jums padėjome, galima sakyti, 
pagelbėjom. Gal nesipriešinsite, jeigu 
mus palydės jūsų seniūnas.

Jis greit apsisuko ir šuktelėjo savo 
draugams.

Partizanų būrelis, vesdamasis seniū
ną, greit nusileido nuo plento į paupį ir 
dingo tankiuose krūmynojuose.

Tolumoje pasigirdo trumpa automato 
papliūpa.

NUGRAMZDINTA DAR 3 
JAPONIJOS LAIVAI

Washington. — Amerikos 
ir Australijos lakūnai ties 
Naująja Guineja bombomis 
nuskandino dar tris stam
bius japonų transporto lai
vus ir padegė vieną trans
portinį laivą ir vieną kari
nį laivą-naikintuvą.

reikalus, 
pinsimės 
bais, juo 
sime.

Juo daugiau visi rū- 
karo paramos dar- 
greičiau karą laimė-

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.
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| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

[Traktyrius I
(VALGYKLA JLR ALIN®)

? Rheingold Extra Dry Alus J
> Didelis paslriSlkimas visokių 5
2 Vynų ir Degtines
s Kasdien Turime !

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat ;
2 Savininku f
; 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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus, 
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

mažo bū- 
įsitėmyti, 
suėjimuo-

svarbius

FT"' ...........".....

IMATEUŠAS SIMONAVIČIUS
I GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausių

i alus. ir

Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Sovietų Sąjungoj inžinierius Iliemeniu sparnus ii’ jį vajruo- 
Sergejus Vladimiro Iliušinas ja tik vienas žmogus. Jis turi

5

BĮ. J. Svilj ox 78, Sta. A

(Tąsa nuo 1-mo pusj.)
Argi tąi nėra švokštimas 

penktakolonisto ?

lėktuvas yra 
arba “IL-2”, 
atakoms, ir 

yra pramin- 
Ir dėka

te prjsiųskitė stantnų 30č, l|kušjui 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c ėkš 
tra ųž priori. : <

padaryti taip, 
iš vokiečių pir- 
jiems davė dau-

Trečiadienis, Rugsėjo

IS karinių darbų nepriimami

r

A

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 

PROGOS PAKILIMUI

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

* mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

West 48rd St., New York City 
(X)

MERGINOS IR VYRAI
Merginom 55c pradžiai ir vyram 75c pradžiai, 

au reguliariai^ pakėlimais. Kreipkitės: 
MANHATTAN WAX & CANDLE CO., 

072 Dean Street, Brooklyn.
(211)

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
J-

Lengvam fabriko darbui, makaronų dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas; puikiausios darbo są

lygos. Patyrimas^ereikalingas. Kreipkitės:

V. LA ROSA & SONS
473 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

(215)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE 
(X)

23E

Galingieji Šturmo 
vikai

1939 metais išdirbo karinio 
lėktuvo “IL-2”, šturmoviko, 
planus ir jie buvo masiniai ga
minami. Maršalas Juozas Sta
linas asmeniškai plačiai inte
resavosi išdirbimu jo planų ir 
dažnai tarėsi su Iliušinu.

Žinoma,'tai nebuvo pirmas 
šturmovikas Sovietų Sąjungoj. 
Jie buvo ir pirmiau gaminami, 
bet Hiušino šturmovikas pasi
rodė geriausias. Bendrai Rau
donojoje Armijoje jau nuo 
pirmiau veikė šturmovikų, pul
kai, kurių tikslas yra skristi 
žemai, taip, kad iš toli jie ne
būtų pastebimi, kad jie galė
tų staigiai išlysti pro kalno 
viršūnę, pro medžius, skren
dant prie žemės skutamu bū
du ir staigiai atakuoti priešą. 
Suprantama, kada šturmovi
kai žemai skrenda, tai jiems 
yra pavojus kulkosvaidžių ap
šaudymo. Todėl jau iš seniai 
šturmovikai yra šarvuojami, 
kad, jiems paprastos kulkos 
nebūtų pavojingos.

Hiušino šturmovikas pasiro
dė taip pasekmingas, kad šių 
metų vasaros ofensyvui besi
ruošdamas Hitleris pasigamino 
lėktuvus, panašius į Sovietų 
šturmovikus. Tam vokiečiai 
panaudojo patyrimą iš Sovietų 
numuštų tos rūšies lėktuvų. 
Bet vis vien nacių “šturmovi
kai” neprilygo prie Sovietų. 
Tam yra priežastis ir ta, kad 
nacių budeliški lakūnai, ku
rie pasirodė dideliais specia
listais žudyme beginklių žmo
nių, negali prilygti prie Sovie
tų Sąjungos lakūnų, ginančių 
savo šalies ir viso pasaulio lai
svę.

Apie Sovietų šturmovikus 
daug rašo, veik kasdien juos 
mini kariniai pranešimai, tai 
pravartu nors kįek plačiau su
sipažinti, kiek tai yra apie 
juos žinoma. Mr. Pierre Du
pont štai ką rašo apie juos:

Kada bus parašyta istorija 
orlaivyno kovų šiame kare, tai 
vienas iš lėktuvų, kuris Ame
rikoj yra veik visai nežino
mas, užims pirmą vietą, kaipo 
geriausias. Ir tas 
rusų šturmovikas 
kuris padarytas 
vokiečių kareivių 
tas “Juodoji Mirtis.
šiems šturmovikams dabar So
vietų armija atsiekia laimėji
mus.

Vokiečiai pirmu kartu su 
šturmovikais susipažino Balta
rusijoj, netoli buvusios Lenki
jos sienos, kelios dienos po to, 
kaip Hitleris iš pasalų, birželio 
mėnesį, 1941 metais, įsiveržė į 
Sovietų Sąjungą. Rusų armi
ja traukėsi. Goeringas paskel
bė Vokietijos žmonėms ir vi
sam pasauliui, kad Sovietų or- 
laivynas jau visiškai sunaikin
tas, ir kad vokiečių orlaivynas 
pilniausiai viešpatauja ore.

Vokiečių armija tam pilnai 
tikėjo. Jų mechanizuotų jėgų 
priešakiniai būriai be jokios at
sargos važiavo plačiu vieškeliu 
per mišką pirmyn. Priešakyj^ 
buvo tankai keturiomis eilėmis, 
paskui juos važiavo pėstininkai 
trokuose, trokus sekė sunkioji 
artilerija, gazolino trokai ir ki
ti vežimai. Viskas buvo ramu ir 
naciai pilni pasitikėjimo.

Ir staigiai pro medžių viršū
nes pasirodė lėktuvai. Tat buvo 
Sovietų šturmovikai. Po keliu 
sekundų buvusi tyla pavirto į 
tikrą pragarą. Tankai ir trekai 
Išvartyti ir apversti, tankepiai 
ąu gazolinu ir trokai su amu
nicija sproginėjo ir degė, šim
tai nacių apimti baisios panikos 
bandė slėptis, bet juos kirto 
Šturmovikai iš kulkasvaidžių. 
Likusios čielumoj kelios prieš
lėktuvinės nacių kanuolės ne
suspėjo nei iššauti, nes Sovie
tų lėktuvai tuojau praūžė.

šis Sovietų lėktuvų užpuoli
mas truko tik kelias minutes, 
bet jis parodė vokiečiams, kad 
Sovietų orlaivynas yra gyvas.

šturmovikas turi apačioj po 

motorą 1,300 arklių jėgos, “V” 
rūšies ir daro virš 300 mylių 
į valandą. Tikrumoje jų spar
ta yra laikoma slaptybėj, kaip 
ir daug kitų ypatybių. Inžinie
rius Iliušinas juos taip paruo
šė, .kad jie tinkami atakuoti ne 
vien pėstininkus, bet ir tankus. 
Kiek žinoma, tai šturmovikai 
turi šias tris ypatybes:

(1) Jie yra stipriai šarvuo
ti, ko neturi kiti lėktuvai. Šar
vai dengia motorą, lakūno pa
talpą ir kitas svarbias dalis, 
taip, kad jiems kulkasvaidžių 
ugnis yra. nepavojinga.

(2) Jie yra ginkluoti nuo 
dviejų iki keturių kulkasvai
džių ir dviem kanuoliukėmis 32 
milimetrų gerklėmis. Anglų 
“Huriganai” turi po keturias 
kanuoliukes, bet tik 20 milime
trų, o Amerikos “P-39” turi tik 
vieną, 37 mm.

(3) šturmoviko bombos yra 
raketiškai propeliuojamos, jos 
sveria po 220 svarų ir du kar
tu greičiau lekia prie tikslo, 
negu paprastos bombos ir gali 
galingiausį tanką paversti į 
šipulius.

Dažnai, kada- vokiečių tankų 
masės grūmojo sulaužyti Rau
donosios Armijos apsigynimo 
liniją, tai pribuvo šturmovikai, 
po devynis grupėmis ir stojo 
kovon prieš nacių panzerines 
jėgas. Sovietų karo istorija pil
na tokių pavyzdžių. Štai vienas:

150 vokiečių tankų ir 350 
trokų sustojo viename pietinio 
fronto punkte ir laukė atvežant 
gazolino. Pribuvo šturmovikai 
ir užpuolė vokiečius. Jie kelis 
kartus skrido tik viršum tankų 
ir trokų ir bombardavo. Pusė 
tankų ir trokų buvo sunaikin
ta. Išmetę bombas jie prasiša
lino. Kad išgelbėti likusius 
tankus, tai vokiečiai pasiuntė 
50 transporto lėktuvų, “Jun- 
kers-52,” su gazolinu apsaugoj 
mūšio lėktuvų “Me-109.” Vo
kiečių “Junkeriai” pribuvo ir 
nusileido. Kaip tik tuo laiku 
Sovietų šturmovikai grįžo, lydi
mi mūšio lėktuvų ir užpuolė 
vokiečius. Už kelių sekundų vėl 
33 dideli “Junkeriai,” desėtkai 
tankų ir< trokų pleškėjo.

Konstantinas Briekovas, štur
moviko lakūnas, kuris yra su
naikinęs 70 vokiečių tankų, sa
ko: “Naikinti tankus yra ne
lengva. Jūs privalote turėti žvar
bą akį, kaip medžiotojas ... 
Jie naudoja visokių . gudrybių, 
kad pasislėpti. Mano mylimas 
būdas naikinti pavienius priešo 
tankus, tai puolant iš užnuga
rio, o skaitlingus kiekius, tai 
pagalba bombų.”

Kitas Sovietų leitenantas, 
šturmoviko valdytojas, pasako

budii nešilti
kįnp»j {uyjcę.pr

■
6-'-! U 1$ .? V W VKM

jo, kad naciai, išvydę juos, bė
ga iš trokų ir slepiasi nuo “Juo
dosios Mirties.“

Kadangi Raudonojoj Armijoj 
yra labai tobulas kooperavimas 
įvairių ginkluotų jėgų, tai štur
movikai daug padeda pėstinin- 
kijai. Vieną kartą centrinia
me fronte naciai perėjo per 
upę ii’ įsitvirtino Sovietų pusėj. 
Raudonosios Armijos komanda 
įsakė išnaikinti tuos vokiečius, 
ahba permesti atgal per upę. 
Pėstininkai atakavo, bet buvo 
sutikti galingos priešų artileri
jos ir minosvaidžių ugnies. Vi
si jų bandymai permesti priešą 
nedavė pasekmių.

Pribuvo šturmovikų eskadri
lė, vadovystėj leitenanto Kolač- 
nikovo ir puolė priešo kanuolės. 
Pirmoje atakoje buvo sunaikin
ta dvi vokiečių apsidrūtinimo 
pozicijos ir sudaužytos jų ka
nuolės. Dvi valandos po to, 
kaip šturmovikai pradėjo ata
kas, rusų pėstininkai pasek
mingai permetė per upę vokie
čių likučius.

Sovietų šturmovikai taip pa
sekmingai veikia, kad naciai ke
lis kartus bandė sutvirtinti 
prieš-lėktuvinį apsigynimą sa
vo tankų kolonų, bet be pasek
mių. Ir šių metų Hitlerio ofen- 
syvas susmuko vyriausiai to
dėl, kad Raudonoji Armija yra 
aprūpinta didesniu kiekiu štur
movikų, kaip pirmiau. Sovietų 
aviacijos fabrikai juos gamina 
masiniai. Stalino buvo seniai 
įsakyta, kad 
idant išplėšus 
menybę, kurią 
gybė tankų.

Charkovo Atstatymo 
Darbai Verda

Sovietų Frontas. — Ame
rikiečių Associated Press 
korespondentas Henry C. 
Cassidy, atsilankęs Charko- 
van, praneša, kad Sovietai 
jau smarkiai varo atsteigi- 
mo darbus tame didmiesty
je, turėjusiame apie 1,000,- 
000 gyventojų pirm karo.

Vokiečiai, pirm pabėgant 
iš Charkovo, sunaikino vi
sus jo fabrikus ir 60 iki 75 
procentų visų gyvenamųjų 
namų. Dabar mieste telikę 
tik apie 250,000 žmonių.

Neseniai sugrįžę Sovietai 
jau atidarė Charkove 15 li
goninių, 16 klinikų ir septy
nias prieglaudas vaikams. 
Visiem gyventojam, be kit
ko, duodama po svarą duo
nos dienai.

Būdami Charkove, vokie
čiai pirmiaus daugmeniškąi 
šaudydavo ir kardavo ru
sus, bet paskiaus slaptai žu
dydavo juos, bijodami kerš
to, kaip praneša Cassidy.

UtKuMRhv Dully N«w»

KRISLAI

O Chicagos Naujienos (rug
sėjo 1 d.) skelbia, kad “vokie
čiai žada , įvesti ‘darbininkų’ 
respubliką” ir siūlo rusams 
sudaryti sąjungą su japonais 
ir pasidalyti Persiją, Indiją ir 
Aziją.”

Girdi, “viename neutralios 
valstybės mieste vokiečiai įtei
kė sovietų valdžios pareigū
nams sąlygas naujoms taikos 
deryboms pradėti...”

Vadinasi, jau eina slaptos 
pertrakcijos tarpe Sovietų ir 
vokiečių!

Kaip tik šitokius melagius ir 
provokatorius, kaip Naujienų 
redaktoriai, pasmerkė ir išva
dino penktakolonistais Brac
ken ir Hull. Tai jie yra gan
dų, melų ir hitlerinės propa
gandos čampijonai Amerikoje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Kliubas rengia 

šaunų išvažiavimą Draugų Smalsčių 
ūkyje, sekmadienį, rugsėje 12 d., 1 
vai. dieną. Vieta randasi prie 10-tos 
mylios kelio pirmutine pervažiavus 
Schaeffer Highway. Užkviečiame vi
sus dalyvauti. Komitetas. (211-213)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks rug

sėjo 12, 10 v. ryto. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Malonėkite visi dalyvauti. — Sekr. 
O. Zdanienė. (211-213)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d., naujoj vietoj, Yemans 
salėje, 3014 Yemans St., 2 vai. die
ną. Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Vasarai pasibaigus turėsime padidnt 
rudeninį veikimą, yra labai daug vi
sokių svarbių reikalų aptarimui. Ne
pamirškite naują vietą ir valandą.— 
Sekr. (211-213)

PHILADELHIA, PA.
Sekmadienį, 12 d. rugsėjo, įvyks 

visuotinas mūsų organizacijų ir 
Laisvės skaitytojų susirinkimas la
bai svarbiais klausimais ir raportais, 

’ 7 v. v. Liaudies Name., 735 Fair
mount Ave. Nesivėluokite. I šį su
sirinkimą atvyks iš mūsų centrų — 
Laisvės štabo draugas ią duos svar
besnius pranešimus. Taipgi šaukia
mas ir LDLD 6-tas Apskritys. — 
Sekr. S. (211-213)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 8 d. rugsėjo, 1943, 8 v. 
vak. L. D. P. Kliube* 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Draugės ir draugai, malonėkite 
visi susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. — V. K. Sheralis, 
kp. sekr. (210-211)

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Ątydžiai tėmykjte mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO, 1 — M. J. SVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mestis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su- 
stipriria smagenis. Švelni vartot įr 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 

ŲQR REUMATIC PĄĮNS.
Nuo ftheumatiškų skausmų. Mus

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

, NO. 3 — M. J. ŠVILPAS 
miracle SALVE.

Stebūklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančįų Jigų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. RILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prąšalina rash 
nudegimo, nušutipimo, nušąšimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gerą nuo kai
timo ir įskąudSjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų. 
(Tik be vėžio). Kaina šios mostiėg 
tik 50c, 2 oz, dėžutė $1. .

NO. 4 — M. J. ŠVILPA S NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokiu 
užsIsenėjUSįų niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisių’skitę Įr pinjgus, iponey-orderį

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PIJJ'JĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

MERGINOS 
IR MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PAKAVIMUI 
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ 
DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ Už 

VIRŠLAIKIUS
Asmenys iŠ karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nebus priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atliekamumo.

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5 P.M. KASDIEN

SUPT. OFISE 
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.
(213)

BERNIUKAI 
IR 

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI, VIRŠLAIKIAM
AR DALIAI LAIKO 

PATENKINANČIOS DARBO 
SĄLYGOS

GERA PRQGA PAKILIMUI 
KREIPKITĖS

GENERAL PENČIŲ CO. 
67 FLEET ST.
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.
(215)

Churchillas Siūlo ir Pokarinę 
Santarvę Su Amerika

Cambridge, Mass. — Pri
imdamas iš Harvardo Uni
versiteto teisių daktaro 
garbės laipsnį, Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chillas rugs. 6 d. savo kal
boj ragino ir po karo palai
kyt Jungtinių Valstijų po
litinę ir karinę santarvę su 
Anglija “mūsų pačių sau
gumui įr viso pasaulio ap
saugai.” Churchillas sakė: 
“Jeigu mes laikomės vieny
bės, tai viskas galima. O 
jeigu pasiskirstome, tai vis
kas žlugs.”

&
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HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

•ra d£

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAB DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO., INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J
AR

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(221) ii
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

VIRTUVEI DARBININKAI $225
Mažiausia Mėnesinė Garantija

Pridedant Kambarį ir Valgį 
Stalų iiatarnautojai, indų atėmėjai, indų 
mazgotojai su bent kiek virtuvės ir valgo

mojo kambario patyrimu priimtini

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą
METCALFE HAMILTON 

KANSAS CITY BRIDGE CO. 
SVARBŪS CANADA-ALASKA

KARINIAI DARBAI
4Q East 59th St., N. Y. C.

Nuo pirmadienio [imant šeštadienį, 
9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 
priimami be darbdavio paliudijimo 

jų atliekamumo.
(217)

5

VYRAI IR 
BERNIUKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
APDIRBIMUI 

IR PAKAVIMUI
MAISTO PRODUKTŲ
BŪTINA PRAMONĖ
DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ Už 

VIRŠLAIKIUS
Asmenys iŠ karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nebus priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atliekamumo.

KREIPKITĖS 10:30—11:30 A.M. KASDIEN

SUPT. OFISE
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.
(213)

SAVANORIAI DEL PERGALES 
DĖDEI ŠAMUI 

UŽBAIGIMUI GYVIBINIŲ 
CANADA - ALASKA 
KARINIŲ DARBŲ 

DIDELE ALGA 
VALDŽIOS UŽGIRTAS 

SVETIMŠALIŲ PRIĖMIMAS 
KARPENDERIAMS, $360 
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 

Karpenderhai turi turėti savo įrankius ir turi 
būt 2 metų patyrimo konstrukcijos darbe. 
$1.50 į valandą, pridedant laiką ir pusę už 

visą darbą viršaus 40 valandų.

Karpenderių Pagelbininkams, 
$300

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 
Valandų kaina $1.25, pridedant laiką ir pusę 

už visą darbą viršaus 40 valandų.

Bėgių Darbininkam, $279.60 
mažiausia Mėnesinė garantija 

Turi būti išimtinai stiprūs šiam darbui. Kai
na $1.16J/į į valandą, pridedant viršlaikius 
laiką ir pūsę už visą darbą virš 40 valandų.

Paprastiem Darbininkam, 
$231.60

MAŽIAUSIA mėnesinė garantija 
Turi būti geroje sveikatoje. Mokama 96 į 
valandą už visą darbą viršaus 40 valandų.

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą 
METCALFE HAMILTON 

KANSAS CITY BRIDGĖ CO. 
US EMPLOYMENT SERVICE 

OF WMC
44 East 23rd St., N. Y. C.

Nuo pirmadienio, įimant šeštadieni 9 iki 
11 A.M. ; 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų darbų 
nebus priimami be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo
(217)

VYRAI
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
PATYRIMO NEREIKIA

DABAR DIRBANTIEJI KARINIUS
DARBUS NEBUS PRIIMAMI

AMERICAN CAN CO.
43rd St, ir Ave., 

BROOKLYN.
(216)

Vipy susipratusių Darbininkų

■

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

dar-

(214)

PECKURIAI, PAVADUOTOJAI, AP V ALY 
TOJAI, ELEVEITORIĮŲ OPERUOTOJAI.

Aukštos klasės cleveitoriai apartmentiniame 
name. Geo. A. Bowman, 100 West 42nd St.

(218)

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)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike. Nuolatinis 

bas. Patyrimas nereikalingas 
Kreipkitės dienomis 9 iki 5.

Šeštadieniais 9 iki 12
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Ave., Brooklyn

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

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

(X)

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVOTOJAI

Geros Aljfos. Prielankios Darbo Sąlygoa 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

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

(215)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI 

PECKURIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

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

(X)

TARP 45 IR 60
METŲ AMŽIAUS

FABRIKO DARBUI
$25 Už 40 VALANDŲ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS

GENERAL PENCIL CO.
67 FLEET ST.
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.
(215)

VYRAI KROVIMUI
JAUNI IR SENI

SLIP COVER CUTTERS 
APVALYTOJAI

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

NUO 10 RYTO IKI 4 PO PIET

FREDERICK LOESĘR 
252 LIVINGSTON ST., BROOKLYN 

Reikalaujama atliekamumo paliudijimo 
(Ž12)

VYRAI! VYRAI! VYRAI!FABRIKO DARBUI
BŪTINA PRAMONĖ

Phoenix Metal Cap Ca.
38th St. ir 14th Aye., B’klyn
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NewMirto^fe^^Zlnlos Miestas Ne Gana Duoda 
Talkos Partneriams
New Yorko miestas neduo-

KliubiečiŲ Žinios
Rugsėjo 3-čią įvyko Ameri

kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
mėnesinis mažas ir trumpas su
sirinkimas. Kodėl mažas! —

DARIAUS- GIRĖNO PAMINKLUI STA
TYTI KONFERENCIJOS NUTARIMAI

Nežinau!
Kliubas nupirko $100 vertės 

karo boną.
Nuo buvusio pikniko Raudo

nojo Kryžiaus naudai liko pel
no $249.17. Tai mažas pelnas, 
sulyginus kokiam tikslui buvo 
rengtas piknikas.

Brooklyne apskaitliuojama 
' .apie 30,000 lietuvių, o piknike, 

kuris buvo visų rengiamas, su
ėjo apie 300 žmonių. Net sar
mata ir pasakyt...

Ligonių turime kelis. Kazi
mierui Pačosai 3-čią rugpjūčio 
išpjovė apemliką. Ligoninėj iš
buvo 16-ką dienų. Dabar jau 
namie. Jis sako: “kaip biskį 
sudrūtėsiu, tai važiuosiu kur 
nors ant farmos porai-trejatui 
savaičių pasilsėti.”

Martynas Bernotą turi van
deninę ligą; vadinamas vaikš
čiojantis ligonis. Dabar jau 
pradėjo daugiau valgyt ir augt 
svoryn. Visa bėda yra, kad 
daktarai užkamandavo jam iš
lupti visus dantis. Paskutiniu 
sykiu kaip jį mačiau, tai viršu
tinių pusė dantų jau buvo iš
lupta. Dabar gal jau bus ir vi
si. Reiškia, vienas jau bus liue
sas nuo dantų griežimo...

Praeitą mėnesį mirė du Kliu
bo nariai: Feliksas Osipauskas 
ir Juozas Rinkevičius. J. N. 

H *V-- ___________

Išlėkė Žvirblis iš už 
y f Misiūno Baro U

Sekmadienį, rugpjūčio 29, 
Vincas žvirblis išskrido (išva
žiavo) kuF nors Waterbury, 
Conn, apylinkėj farmon ant 
vakacijų. žvirblis nesakė, kur 
jis nutūps vakacijas praleisti, 
bet Misiūnas tikisi sulaukti jo 
atgal sugrįžtant šį ketvirtadie- 

, n j, rugsėjo 9.
Veikiausiai, kad V. žvirblis 

parsiveš gerų įspūdžių iš va
kacijų ir norės jais pasida
linti su savo draugais ir pa
žįstamais. Taigi, kuomet žvir
blelis vėl atsitūps už St. Mi
siūno baro, 473 Grand St., tai 
galėsite su juo pasimatyti ir 
pasikalbėti. O dabar, kaip kad 
pats žvirblis sako: — gana, 
gana, gana, gana. Gerai, ge
rai, gerai, gerai.

Nereporteris.

(Pabaiga)
Fondui auginti reikia daug 

paramos iš visuomenės, visų 
lietuviškų laikraščių, vietinių 
radijo vedėjų, draugijų bei jų 
atstovų. Jie per šį ilgą laikotar
pį ir teikė taip užjaučiančią 
malonią paramą ir pritarimą. 
Taip pat daug pavienių asme
nų padėjo rinkti aukas, platin
ti pramogų bilietus, gelbėjo ra
šyti ir teikė gerus patarimus. 
Komitetas visiems ir už viską 
kartu reiškia nuoširdžiausią pa
dėkos žodį ir laukia jų visų vi
sokeriopos pagalbos ir ateityj.

Užrašų sek r. A. Gudonis, 
pareiškė, jog dirbęs su nuo
širdumu šiame komitete, bet to- 
liaus negalįs dirbti, nes gyvena 
kitoje valstijoje ir jokiu būdu 
negalįs eiti sekretoriaus parei
gų; prašė paliuosuoti, bet apsi
ėmė rašininko pagelbininku.

Iždininkas J. Spurga pateikė 
platų raportą, perskaitė visas 
gautas aukas iš organizacijų ir 
nuo pavienių asmenų. Nuo Da
riaus-Girėno Paminklui Statyti 
Fondo įsikūrimo i.ki šiam lai
kui įplaukė aukų $2,133.78. J. 
Spurga prašė paliuosuoti nuo 
iždininko pareigų, bet delega
tams paprašius jo dar padirbė
ti, vėl apsiėmė.

Finansų sekr., advokatas Ste
ponas Briedis, pareiškė, jog 
dirbęs, kiek jam aplinkybės vė
lina ir norįs, kad šie jo darbo 
vaisiai būtų įamžinti, .kad at
minti) mūsų genkartė, jog 
Brooklyne gyveno tikri lietu
viai; sutinka su iždininko pa
sakyta pinigų sąskaita.

Iždo globėjas Jurgis Karpus 
ir vice-pirm. Walter Shabūnas 
yra mirę; lai ilsisi amžinai.

Iždo globėjas J. Kairys savo 
raporte pareiškė, jog fondo pi
nigai yra tvarkoje ir dirbo, kiek 
galėdamas, kad tik greičiau at
siekus tikslą.

Komiteto raportai priimti' vi
sų delegatų vienbalsiai.

Valdybos Rinkimai
Po trumpų diskusijų, nutar

ta išrinkti komitetą"iš 8 narių 
ir prie šio komiteto darinkti

dar šešius narius, kurie su ko
mitetu bendrai dirbs.

Į komitetą išrinkti šie na
riai :
Pirmininkas .... Jonas Šaltis 
Vice-pirm........... J. J. Sherry

(Šertvietis) 
Užrašų sekr. . . VI. Pivoriūnas 
Sekr. pagelbininkas A. Gudonis 
Iždininkas ....... Jonas Spurga
Finansų sekr. Adv. St. Briedis 
Iždo globėjai:

Juozas Kairys ir 
Juozas Ambrozaitis.

Komiteto bendradarbiais iš
rinkti šie nariai: V. Brazaitis, 
A. Balčiūnas, P. Kyrius, M. 
Stakovas, Ch. Bracker,'G. Mar- 
čiukienė.

Nutarimai: Paminklui staty
ti vietos klausime kalbėjo visa 
eilė delegatų ir visi reiškė ne
pasitenkinimą Lituanikos Aikš
te, bet neturint tinkamesnės 
vietos, negalima apleisti ir šios, 
tad palikta komiteto nuožiūrai 
teirautis gražesnės vietos.

Paminklui projektą parūpin
ti buvo išrinkta komisija, bet 
dabar tapo atšaukta ir šis rei
kalas pavesta bendram komite
tui.

Sumanymas pagerlbti kovo
jančius lietuvius karius dabarti
niame kare, kartu su Dariąus- 
Girėno paminklu, svarstytas ir 
paliktas atviru klausimu nuo
žiūrai valdybos.

Atšauktas tarimas iš lapkr. 2 
d., 1941 m. įvykusios konferen
cijos, kame buvo nutarta ne
statyti paminklo, pakol nebus 
sukelta ižde 10,000 dol. Dabar 
minėtas klausimas paliktas ko
miteto nuožiūrai.

Iždininko J. Spurgos užsta
tas paliktas kaip buvo: 500 dol.

Sekama konferencija sušauk
ti palikta komitetui, kuomet 
numatys reikalą.

Aukų per šią konferenciją 
pribuvo iš organizacijų ir nuo 
pavienių asmenų 50 dol. ir 50c. 
Aukavusių vardai jau tilpo lie
tuvių spaudoj. .

Konferencijos pirmininkas: 
Jonas Šaltis,

Užrašų Sekretorius:
Antanas Gudonis.

Maspeth, L. 1.
Apie Maspetho Lietuvius 

Karius
Karys Juozas Kartonas, lais- 

viečių Karlonų sūnus, buvo sa
vaitei sugTįžęs‘poilsiui. Juozas 
tarnauja Fort Jackson, South 
Carolina. Jis yra LDS narys. 
Maspethe gyvena jo tėveliai, o 
New Britaine, Conn., — jo 
žmona, Charlotte, ir dukrelė. 
Grįždamas tarnybon, Juozas 
sveikina visus savo draugus ir 
prietelius.

Pereitą šeštadienį apsivedė 
karys Walter Milinčius su ai
rių tautybės p-le Winters. Ves
tuvių pokylis įvyko Navickio 
salėje, Maspethe. Svečių da
lyvavo daug — pilna salė. Vis
kas praėjo gražioje nuotaiko
je. Jaunavedys išvyksta tarny
bon^ šios savaitės gale.

Beje, kitas Milinčius, jauna
vedžio brolis, Juozas, taipgi 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje, Kalifornijoje. Dėl bu
vimo toli nuo Maspetho, Juo
zas vestuvėse negalėjo daly
vauti.

Charles Tamulynas, tarnau
jąs Dėdės Šamo kariuomenėje, 
Indiana valstijoj, tapo pakel
tas į korporalus.

Zigmas Kaulinis1, Jono ir 
Anastazijos Kaulinių sūnus, 
dar vis tebėra Alabamoj; jis 
nuolat rašo tėvams, žmonai 
ir draugams, kad jam viskas 
O. K. Rp.

Slapto susirašinėjimo meto
dų rinkinys išstatyta parodon 
Universiteto knygų, krautuvėj, 
Washington Square, New Yor
ke. /

dąs tiek liuosnorių talkininkų 
farmeriams, kiek turėtų ir len
gvai galėtų duoti.

Jeigu bėgiu šių kelių dienų 
New Yorko miestas neduos 
apylinkės farmeriams bent 1,- 
500 būtinia reikalingų talki
ninkų, tūkstančiai tonų bran
gių daržovių ir vaisių Suges.

Šventėmis man teko lankytis 
pas farmerius. Jie mano, kad 
miestiečiai nežino arba nenori 
žinoti farmerių padėties arba, 
tikriau tariant, savo pragyve
nimo priklausomumo nuo to, 
kiek farmeriams pavyks užau
ginti ir nuimti derliaus. Jie 
sako, miestuose yra daug žmo
nių, kurių darbai yra maždaug 
sezoniniai. Jie galėtų bent po 
kelias dienas, o ypatingai mo
terys, kurios nedirba šapose, 
galėtų po kelias savaites pa
dėti dirbti farmeriams ar ke- 
navimo šapose.

Kenavimo fabrikai, kurie 
daugiausia remiasi ant sezoni
nių darbininkų, kaip ir farme- 
riai, negauną darbininkų ir 
produktai nespėjama sukenuo- 
ti, supūdoma. Dėlto, sako far- 
meriai, ateinančią žiemą gali 
būti sunku gauti kenuotų dar
žovių ir vaisių. S.

Malioriai Veikia Stipri
nime Nainy Fronto

Maliorių (painter’s) Loka- 
las 848, kuris per laikus kovo
ja prieš reakciją unijose, už 
darbo žmonių vieningumą, šio
mis dienomis įteikė AFL unijų 
vyriausiai įstaigai New Yorke 
— Central Trades and Labor 
Council — pasiūlymą panai
kinti reakcijos siautimo laiko
tarpiu buvusį pravestą tarimą, 
kad tarybon nebūtų įleidžiami 
komunistai.

Darbo Diena New Yorke
Šiemet Darbo Diena New 

Yorke buvo . smarkiai karšta, 
nors iš ryto atrodė debesuota. 
Niujorkiečių šiemet ne tiek 
daug važiavo į kitus miestus, 
kaip kitados. Nemažai, mat, 
niujorkiečių dirbo, kiti neva
žiavo niekur dėl to, kad vy
riausybė prašė nevažiuoti, kad 
neapsunkinti t r a nsportacijos. 
Savo automobiliais važiuoti 
kur nors toliau negalėjo — ga
zolino stoka. Daug žmonių 
praleido dieną parkuose, kiti, 
labai daug, pajūryje ir nema
žai namie ar teatruose. Tea
trai buvo perpildyti.

Apie 2:45 vai. po piet ter
mometras siekė 86 laipsnius.

Atidarė Naują Motinom 
Informacijų Centrą

Majoro Komitetas priežiū
rai vaikų karo laiku atidarė 
mieste 8-tą motinoms informa
cijų centrą 889 Columbus 
Ave., New Yorke. Tuose cen
truose motinoms teikia infor
macijų, kur ir kaip jos gali 
gauti prieinamiausią ir geriau
sią priežiūrą savo mažame
čiams vaikams, kad pačios ga
lėtų eiti į darbą.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 

s ■ — ....... . . =a

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

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Aids IStiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoS. unija cčapoj 

Telef.: GR. 7-7553 
nFTimrrF. f 2539 Woo<,ward Avenue DETROITE. | 602 Hofinann BWg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARGES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dalyvaukite Atlanto Charte- 
rio Sukakties Minėjime!

Pennsylvania g e 1 e žinkelių 
4 4 stotin susirinko virš 8,000 žmo- 
j | irių laukti sugrįžtančių saviš

kių po to, kaip sužinojo apie 
traukinių nelaimę.

Brooklyniečiai seržantai Cle
ment J. Funai ir Richard J. 

. Fitzgibbons užsimušė orlaivio 
nelaimėj Tenn. valstijoj perei- 

i |® tą sekmadienį, 
j y - _______

B PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškoma Aynės-Budrys, Ferdi- 

nantas — sūnus Antano, kilęs Lie
tuvoje, Kretingos Apskr., Mosėdžio 
valsčiaus, Naujokų kaimo. Gyvena 
kur nors Chicago, Ill., buvęs Lais
vės skaitytojas. IŠ profesijos Engi- 
nierius. Prašome jo susisiekti su 
Laisvės Administracija: 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. O jeigu kas 
žinote kur jis gyvena, malonėkite 
pranešti jam. Ačiū.—Laisvės Adm. 

(210-212)

Williamsburghieciams ir vi
siems brooklyniečiams žino
moj ir patogiai privažiuoja- 
moj vietoj, Williamsburg 
Bridge Plaza, prie vėliavomis 
papuoštos Jurgio Washington© 
statulos, susirinks tūkstančiai 
brooklyniečių paminėti antrą 
metinę sukaktį Atlanto čar- 
terio. Susirinks pagerbti ir iš 
naujo pernagrinėti tą svarbų 
dokumentą, kuris yra pamate 
tų siekių; už kuriuos Ameri
kos ir talkininkų kariuomenė 
lieja kraują.

Tai ypatingai svarbu mums, 
kurie esame palikti sargyboje 
namų, fronto.

Iškilmingas Atlanto čarterio 
antros metinės sukakties pa

minėjimas įvyks šio trečiadie
nio vakarą, rugsėjo 8-tą, La
Guardia Playground, prie Roe
bling ir So. 4th Sts., Brook
lyne. Visų tautų ir rasių ameri
konai kviečiami dalyvauti.

žymių kalbėtojų ir kitų pro
gramos pildyto jų sąstate ran
dasi kongresmanas Emanuel 
Celler, Hollywood© aktorė Jean 
Muir, paskilbęs radio komenta
torius Johennes Steel, iš iždi
nės department© Mr. Frank 
Serri, buvęs Ispanijos respubli
kos užrubežių ministeris Alva
rez del Vayo, ir kiti. Bus par
duodami karo bonai ir stampos. 
Mitingo rengėjuose yra vietos 
Civilinių Apsigynimas, CIO 
unijos ir kitos įstaigos.

RANDAVOJIMAI
Vieną Mėnesį Veltui!

Pasirandavoja po 3 ir 4 kambarių 
’ apartmentai, karštas vanduo, gra
žus kampinis namas. Išmaliavosime 
pagal jūsų skonį. Trys blokai nuo 
įVilliamsburg tilto ir nuo visų kitų 
Stočių. Renda $15—$20 į mėnesi. 
Kreipkitės pas Janitor, Apt. 4. 95 
Marcy Ave., kampas So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (208-213)

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)

Du Pasiturinčių Tėvų Vaikai 
Kaltinami Vagišiavime

Barnet Apfel, 17 m. am
žiaus ir Robert Heit, 16 m. 
amžiaus, — abu pasiturinčių 
tėvų vaikai, tapo suimti ir kal
tinami pavogime (išplėšime iš 
rankų) piniginės su $32 iš 
Julės Clark'iūtės. Pirmojo tė
vas yra advokatas, o antrojo, 
auksinių, daiktų sankrovos sa
vininkas. Apiplėšimas padary
tas prie Central Park West ir 
77th St., New Yorke.

Du gaisrai, užsikūrę veik 
vienu laiku apartmente, 54 E. 
103rd St., New Yorke, rugsė
jo 6-tą, laikomi įtartinais.

Mrs. Robert van R'osen teis
me kaltino vyrą, kad jis, ei
damas pas meilužes, visuomet 
vesdavęsis jų 6 metų dukrelę 
Elissą, bet niekad nerasdavęs 
laiko ją išsivesti į parką, nors 
ten tankiai išvesdavęs meilu
žių šuniukus .

Kainų administracija ragi
na namų savininkus apsirūpih- 
ti kūru dabar.

Brooklyne pradėjo veikti 
atskiras teismas 16-18 metų 
jaunuoliam, įkaitintiem smul
kiuose. prasikaltimuose. Nei 
teismabutyje, nei kalėjime jų 
nelaikysią su suaugusiais, se
nais kriminalistais.

New Yorkas Dabar
Pilnas Svietelio J

________ 1 ■ J

Seniai New Yorko gatvės 
vakarais būdavo taip užsibru- 
kusios, kaip šiais laikais, žmo
nelių prisibruka ne tik Times 
Sq. — teatriniame centre, — 
bet ir pašaliuose. Nepaprastai 
daug matosi kareivių, jūrei
vių; daug šiaip sau žmonių 
praleidžia vakarus. Net ir apie 
3-4 vai. ryto mieste matytis 
tirštokas žmonių judėjimas.

Sekmadieniais bei šventa
dieniais seniau būdavo New 
Yorko miestas pasilieka tuštu
tėlis, bet ne dabar; čia vis ju- ♦ 
dėjimas, vis žmonės, unifor
muoti, civiliniai žmonės mindo 
miesto šalygatvius, stebėdami 
sankrovų vitrinas.

Traukinių Nelaimėj Žu
vę Daug Newyorkieciu

Iš Washington© į New Yor- 
ka einant susikūlusio trauki
nio nelaimėj jau priskaityta 
žuvusių 10 New Yorko miesto 
ir artimų apylinkių gyventojų. 
Sužeistų buvo žinoma 26.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome §1 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
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft ft ft ft ft. ft ft ft ft W ft ft ft ft ft ft ft ft ft

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARž KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių 
i

Ateikite pasimatyti su GlviaU
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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.




