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Surado “Pavojų.”
Ar Tiesa, Ar Provokacija?
Jie “Džiaugiasi,” Mes

Dirbame.
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Darbo Žmonių 
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Aną dieną Brooklyn© Vie
nybė sakė, kad Smetona pali
kęs savo “įpėdinį.” Ji reikalą-j 
vo, kad tam “įpėdiniui” dabar 
ir būtų pavesta visi Lietuvos’ 
reikalai.

Tai ar nebus tik Julius Sme-! 
tonukas? Ką kitą Smetona bū-j 
tų galėjęs savo įpėdiniu 
skirti, jei ne savo sūnų?

Vienybė gi elgiasi visai 
logiškai. Ji liepia visus be
purių prieš Smetonos įpėdinį 
vaikštinėti, bet nepasako, kas 
per paukštis tas įpėdinis yra. 
Kitas gali dar pamanyti, kad 
Vienybės redaktoriui Tysiiavai 
yra ta “garbė” patekus.
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ALKININKAI URMU NAIKINA BĖGANČIA NACIU ARMIJA4?

Katine Hitlerininkai Paleido iš Kalėjimo Kriminalistus 
Bet Išžudė lietuvii^ Patrijotus ir Tuksiančius ŠŠydhi

S

AMERIKA, SOVIETAI IR 
ANGLAI SPRĘS POKARI

NES TAIKOS PLANUS
Aš pastebėjau vieną daly

ką: Tautininkų, socialistų ir 
katalikų spaudoje dažnai ci
tuojami apie Lietuvą svetim- 
tautiški korespondentai. Bet
toje spaudoje nė vienas žodis: Washington. — Anglijai Amerikos valstybės 
dar nebuvo pacituotas lietuviu, bendrai užgiria tokį planą1 partmentas ir Anglijos

cle- 
už-

kurie lankėsi Vilniuje ir Kau- taikai ir saugumui palaiky-; sienine ministerija pageida- 
ne. Pavyzdžiui, žymusis lietu-1 * ’ ’ • • ' ‘ ~
vių tautos poetas Liudas Gira 
rašo iš atvaduoto Kauno. Bet 
ar jūs manote, kad Draugas ar 
Naujienos Giros mintis per
duos savo skaitytojams? Kur 
tau. . .

Visi žino, kad patys krūvi- - - - ----------
nieji, žiaurieji mūšiai dar te-Vei Cadogan, 
belaukia Jungtinių Tautų, 
si žino, kad dar milijonai 
rėš žūti, pakol Vokietija 
Japonija bus nugalėtos.

Bet Draugo redaktorius šau-l 
kia: “Iš vokiečiu pusės Lenki
jai pavoju nebėra. . . Nė vie
nai tautai tuo tarpu vokiečiai 
jau nepavojingi...” (Drau
gas, rugpj. 10 d.).

Tai iš kur toms tautoms pa
vojus grūmoja? 
d ak torius atsako:

ti po dabartinio karo, kaip ( vo, kad Sovietų vyriausybė 
kad prez. Rooseveltas išdės- raštu išdėstytu savo planą, 
tė birželio 15 d. Jeigu ir yra Sovietai atsakė, kad geriau 
skirtumų tarp Anglijos ir bus tuos pasiūlymus pirma 
Amerikos planų, tai tik an- žodžiu apsvarstyt konferen- 
traeiliai skirtumai, sakė at- cijoj tarp Amerikos, Sovie- 
vykęs anglų užsienio reika-ltų ir Anglijos įgaliotinių, 
lų vice-ministeris, Alexan- ;Ta konferencija skiriama 

į prasidėt rugpjūčio 21 d.
Jis atidengė, jog Sovietų ' Prez. Roosevelto planas 

J1 Sąjunga pranešė Jungti-Taikai palaikyti tarp kitko, 
' 11 ■ nėms Valstijoms ir Angli- |sakė, jog turėtų būti įsteig

tai, kad Sovietai patieks sa- ta visų Jungtinių Tautų su- 
į vus pasiūlymus, kokia pa- sirinkimas (seimas); vyk- 
’ saulinė valstybių organiza- clomoji taryba, kontroliuo- 
cija turėtų būti sudaryta, jama Jungtinių Valstijų, 
norint apsaugot įvairius Sovietų Sąjungos, Anglijos 
kraštus nuo užpuolikų atei- ir Chinijos, ir 
tyje. nis teismas.

dar pasauli

Draugo re-
“Kaip Len-

ir Balkanams pavojų susidaro 
iš naujai kylančio Rusijos im-

Tik Hitlerio pastumdėliai 
gali šiandien šitaip tiesą krai
pyti ir šitaip šuniškai Hitleriui 
tarnauti.

Nerščia Monarchistai ir 
Kiti Demokratijos 

Priešai Italijoj

PREMJ. CHURCHILL IR 
MARŠALAS TITO TA

RĖSI ROMOJE

Pirm Bėgant iš Kauno, Naciai 
Nužudė 800 Lietuvių Patrijo

tų ir 3,000-4,000 Žydų
Washington. — Pirm na

cių valdžiai pabėgant iš 
Kauno, jie paleido iš kalėji
mo visus kriminalistus ir 
juodojo marketo šmugel- 
ninkus. Bet vokiečiai paėmė 
800 lietuv. patrijotų iš ka
lėjimo, nugabeno juos į 
mirties vietą ir visus nužu
dė liepos 9 d. Tai todėl, kad 
šie lietuviai gynė savo tau-

į tos reikalus.
Tą pačią dieną naciai su

ėmė 3,000 iki 4,000 žydų iš 
Kauno ghetto (atskirtos 
žydams miesto dalies), nu
gabeno juos Į tą pačią vie
tą ir visus išžudė. Tai buvo 
paskutiniai Kauno žydai.

Šią žinią paskelbė valdi
nė Amerikos Karo žinių Į- 
staiga.

Sovietų Kariai vis Platesniu 
Frontu Grumiasi Artyn 

Rytų Prūsijos ir Varšavos

TŪKSTANČIAI BOMBANE- 
ŠIŲ FRANCI,JOJ ŽUDO 
APSUPAMUS NACIUS

Keistas štai koks dalykas: Iš 
Londono lenkai ponai jau ke
lintu kartu kalba apie Var
šavos “pogrindinio’ judėjimo 
sukilimą prieš vokiečius. Girdi, 
sukilėliai jau yra užėmę dide
lius miesto plotus. Jiem vado
vaująs koks ten 
niškės

Tas 
svietą 
siems

Bor,” londo- 
lenkų valdžios žmogus. 
Bor dabar šaukiasi į 
page 1 bos, nes su k ii u- 

lenkams esą blogai, jie
žūsią vokiečių rankose. O, gir
di, Raudonoji Armija sustojo 
prie Varšavos ir ilsisi!

Nėra abejonės, kad Varša- 
voje yra partizanų ir jie kovo
ja j5rieš vokiečius. Bet šitie

Roma. — Tariamos “re- 
publikinės” ir “demokrati
nės” atžagareivių grupės 
Italijoj pradėjo kelti trukš- 
mą prieš šešių didžiųjų par
tijų valdžią, kurios prieky
je stovi premjeras Ivanoe 
Bonomi.

Socialistai ir komunistai 
savo spaudoje parodo, kad 
Bonomi valdžios priešai iš 
tikrųjų yra monarchistai ir 
siekia išgauti kuo plačiau
sią galią karaliui. Šie ele
mentai tikisi, kad juos rem
siąs Anglijos premjeras 
Churchillas, kaip sakė italų 
respublikiečių partijos va
das Bandolfo Pacciardi, ku
ris andai buvo komandie- 
rius italų legiono kare

London. — Anglijos mi
nisters pirmininkas Chur- 
chillas Romoje tarėsi su at
vykusiu maršalu Tito, Ju
goslavijos partizanų ko- 
mandierium. Pasitarimuose 
dalyvavo Amerikos karo vi- 
ce-sekretorius Robertas Pa
tterson ir generolas B r. B. 
Somervell, taip pat Ivan 
Subasič, Jugoslavijos emi
gracinės valdžios premje
ras. Subasič atstovavo ex- 
karaliaus Petro valdžią.

Apie tą sueigą pranešė 
Alžyro ir Londono radijai.,

jimai kažin kaip skamba pik
tai ir provokatoriškai. Kažin 
kaip atrodo, kad čia norima 
Raudonąją Armiją išprovokuo
ti neapgalvotiems žygiams.

Ot, veržkitės į Varšavą, nors 
Varšava neapsupta, nors ten 
gerai įsidrūtinę vokiečiai. Pa
klokite šimtus tūkstančių ko- 
vūnų, kad išgelbėti “lenkus su
kilėlius’’ . . .

"iprieš Franko fašistus Itali
joj-

4,000 talkininkų lėktuvų 
per dieną puolė karinius vo
kiečių taikinius.

Naciai “užšaldė 
v o k ie čins 
darbuose.

visus
dabartiniuose

PATRIJOTŲ IR FAŠISTŲ 
MŪŠIAI FLORENCIJOJ

Roma. — Anglams atė
mus iš vokiečių Florenciją, 
Italijos didmiestį, užsikūrė 
kova jo gatvėse tarp patri- 
jotų - partizanų ir italų 
fašistų. Anglai stengiasi 
numalšint savitarpinius jų 
mūšius.

Anglų kariuomenė užėmė 
Empoli miestą, 15 mylių į 
vakarus nuo Florencijos.

London, rugp. 14. —Rau
donoji Armija vakar sulau
žė vokiečių apsigynimo lini
ją 60 mylių ilgio į šiaurių 
rytus nuo Varšavos ir užė
mė pozicijas tame šone už 
desėtko myliu nuo Varša-. 
vos. Kiti raudonarmiečiai 
pasiekė punktus už 16 my
lių nuo Lomžos, lenkų gu
bernijos miesto, vokiečių 
tvirtovės į pietus nuo Ryti
nių Prūsų Mazūrijos eže
ru.

Į vakarus nuo Pskovo, 
Estijoje Sovietų kariuome
nė atėmė iš nacių Vyru 
(Voru) apskričio miestą su 
geležinkelio stočia ir Otsa, 
Nonova geležinkelio stotis 
ir 60 kitų gyvenamųjų vie
tų. Šiame fronte sovietiniai 
kovūnai paėmė punktus už 
93 mylių nuo Rygos Įlan
kos, Baltijos Jūros dalies.

Į šiaurvakarius nuo Re- 
zeknės, Latvijoj Raudonoji 
Armija atvadavo Madona 
apskričio miestą, geležinke
lių mazgą, ir 20 kitų gyve
namųjų vietovių.

Per mėnesį ikjyugp. 10 d. 
Sovietai užmušė bei suėmė 
69,636 vokiečius iš 300,000, 
kurie buvo apsupti Estijoj 
ir šiauriniai - rytinėje Lat
vijos dalyje. Dabar neatlai- 
džiai naikina kitus.

Į šiaurių rytus nuo Var
šavos Raudonoji Armija pa
ėmė Mostovką, tik už dvie
jų mylių nuo svarbaus na-

ciam geležinkelio, einančio 
iš Bielostoko į Varšavą.

Į šiaurvakarius nuo Bie
lostoko sovietiniai kariai 
užėmė Goniadz miestą, apie 
27 mylias nuo Lycko, nacių 
geležinkelių mazgo ir tvir
tumos Rytinėje Prūsijoje. 
Šioje srityje raudonarmie
čiai pasiekė punktus tik 
11 mylių nuo Rytų Prūsi
jos.

Estijoj Sovietai per dieną 
pažygiavo iki 10 mylių pir
myn. Visuose frontuose jie 
per 24 valandas atvadavo a- 
pie 300 gyvenamųjų vietų.

Naciai Sakosi Apleidę 
Osoviecą

London, rugp. 14. — Ber
lyno radijas pranešė, kad 
vokiečiai apleidę Osoviecą, 
svarbų susisiekimų centrą, 
15 mylių į pietus nuo Ryti
nės Prūsijos, ir pasitraukę 
(nuvyti) kelis kilometrus 
toliau į vakarus.

Vokiečių Tanky ir Lėktuvu 
Triuškinimas Ryty Fronte
Maskva. — Sovietų kovū- 

nai visuose frontuose rugp. 
12 d. sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 75 vokiečių 
tankus ir nušovė 66 priešų 
lėktuvus.

Sakoma, kad gal šitaip yra: 
Londono ponai sugalvojo 
“Bor” ir tą “sukilimą.’’ Aiš
ku, kad Raudonoji Armija ims 
Varšavą tik tuomet, kaip tam j 
žygiui bus paruošta dirva. Kai 
Varšava bus išlaisvinta, tie po
nai sakys arba kad ją išlais
vino tie “Boro sukilėliai,” ar
ba kad Raudonoji Armija ne
pasiskubino pagelbon ir Lon
dono lenkų pasekėjai krito 
nuo nacių kaipo kankiniai.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Francija, rugp. 14.—Ang-(čių Amerikos ir Anglijos 
[ be atvangos 

pleškina hitlerininkus, mė
ginančius pro minimą spra
gą pasprukti į rytus linkui 
Paryžiaus; o pabėgti jiem 
lieka tik antraeiliai keliai, 
kuriuos dieną naktį apšau
do talkininkų artilerija. Iš 
lėtuvų ir kanuolių jie pila, 
tokią nuolatinę ugnį į vo
kiečius, jog net vienam dvi
račiui būtų pavojinga mė
gint pravažiuot, kaip kad 
generolas Eisenhoweris į- 
spėjo francūzus. Vien Ame
rikos lakūnai per dvi die
nas ten sunaikino bei suža
lojo 563 vokiečių garvežius 
ir 5,000 vagonų.

Nuo įsiveržimo dienos 
talkininkai suėmė jau virš 
100,000 vokiečių.

J "J * I Į ' V

lai ir kanadiečiai iš šiaurių ibombanešių 
ir vakarų, o amerikiečiai iš 
pietų neatlaidžiai triuškina 
vokiečius, mėginančius iš
trūkti iš trikampio ploto 
tarp Falaise, Conde ir Ar- 
gentan miestų, šiaurvakari
nėje Franci joje.

Amerikiečiams, žygiuo
jantiems į šiaurius nuo Ar- 
gentano, telieka tik 18 my
lių spraga susisiekt su ka
nadiečiais, atakuojančiais 
priešus Falaise srityje lin
kui pietų. Jei pavyks užda- 
ryt šią spragą, tai bus už
kirstas pabėgimas daugiau 
kaip 100,000 vokiečių iš to 
trikampio, turinčio 30 my-

Tūkstančiai ant tūkstan-

LENKIJOS ŽMONES 
PADEDA RAUDO
NAJAI ARMIJAI

Maskva. — Gyventojai 
atvaduojamų Lenkijos mie
stų ir miestelių su didžiau
siu džiaugsmu sveikina 
Raudonąją Armiją ir dėko
ja jai už išlaisvinimą. Jie 
laisvu noru padeda Raudo
najai Armijai taisyti kelius 
ir stato prietaisus, reikalin
gus upes persikelti.

Viename kaime 70 žmo
nių pasisiūlė talkon ir padė
jo raudonarmiečiams pasta
tyti laikinąjį tiltą per V iš
loš upę.

AMERIKOS LAIVAS ST.
DARIAUS VARDU

Washington. — Vienas
dabar statomų prekinių A- 
merikos Liberty laivų Pa
nama City, Fla., bus pava
dintas vardu Stepo Da
riaus, garsaus lietuvio lakū
no.

Darius su Stasiu Girėnu 
1933 m. liepos 7 d. skrido iš 
New Yorko į Kauną. Jiedu 
saugiai perlėkė Atlanto

iš

Von Paulus Sako, Vo
kiečiai Prakišo; Ragi

na Nuverst Hitlerį
London. — Paimtas ne

laisvėn feldmaršalas Fi\ 
von Paulus, buvęs nacių ko- 
mandierius Stalin grado 
fronte, dabar sakė kalbą 
vokiečiams belaisviams So
vietuose, pareikšdamas:

“Raudonoji Armija jau 
pasiekė Rytinės Prūsijos 
sieną. Vokietija prakišo ka
rą. Nei rytuose nei vaka
ruose vokiečiai neturi gana 
atsarginių jėgų, kad galėtų 
atsigriebti.

“Pašalint Hitlerį ir į- 
steigt naują valstybės vado
vybę, kuri baigtų karą,” tai 
vienintelė išeitis, sakė von 
Paulus, atsikreipdamas į vi
sos Vokietijos žmones.

Jo pareiškimą paskelbė 
Maskvos radijas.

NUŽUDYTA DAR 102
FRANC. PATRIJOTAI
Nacių komanda paskelbė, 

kad jie per mūšius nukovė 
dar 102 francūzus “teroris
tus.” Taip hitlerininkai va-

Vandenyną, bet buvo naciųI dina Francijos patrijotus- 
nušauti ties Danzigu. Į partizanus.

Lietuvių Poetų L. Giros ir Salomėjos Neries Pagerbimas Maskvoj
Pagerbti lietuvių poetam 

i Liudui Girai ir Salomėjai 
■ Neris buvo suruoštas vaka
ras Maskvoje. Pravda lie
pos 31 d. išspausdino Liudo 
Giros eilėraštį apie tai, kaip 
lietuviai sveikina savo kra
što laisvinimą.

Apie šį literatinį vakarą 
rašo I. Budreika:

Vakaras įvyko Maskvos

Rašytojų Kliube. Jame da
lyvavo žymūs Sovietų rašy
tojai. Skaitlinga publika 
karštai sveikino Girą ir Ne

Laukia Donelaičio ir Mairo
nio Kūrinių Vertimų

Įvadinę kalbą pasakė 
Skosyrėvas, pagarsėjęs ru
sų literatas ir kritikas. Jis,

šalia kitko, pastebėjo, kad 
sovietiniai skaitytojai jau 
yra susipažinę su naujovine 
lietuvių poezija ir proza. 
Bet, sako, reikia mums dar 
susipažinti su lietuvių lite
ratūros versmėmis — su jų 
liaudies menu ir su klasiki
niais lietuvių literatūros 
kūriniais. Skosyrevas pa
geidavo, kad greitai būtų

išleisti rusiškame vertime 
veikalai Donelaičio ir Mai
ronio. Juos dabar verčia ge
rai žinomi rusų poetai.

Skosyrevas pabrėžė, kad 
Liudas Gira palaiko arti
mus kūrybinius ryšius su 
lietuvių liaudies poezija. 
Pirmiaus L. Gira daugiau
siai rašydavo lyrikos eilė
raščius, bet paskutiniu lai-

ku jis kuria platesnius po
ezijos veikalus, sakė Skosy
revas.

Gvildendamas Salomėjos 
Neries kūrinius, Skosyrevas 
išdėstė, kaip jinai palaips
niui išsivystė į tokią poetę, 
kurios eilėraščiai judina 
minių širdis. Tarybų vy
riausybės įsteigimas Lietu
voje geriausiai atspindi.

Salomėjos Ne r i e s po
emose, kaip pastebėjo Sko
syrevas. Pilną įkvėpimo sa
vo eilėraštį “Stalinui” jinai 
perskaitė Aukščiausiojo So
vieto posėdyje, kuris priėmė 
Lietuvos Tarybų Respubli
ką į sovietinių tautų šei
mą. “Kiekviena Salomėjos 
Neries parašyta knyga yra' 

(Tąsa 5-me pusi.)
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dą” Hillmaną ir visus, kurie remia de
mokratų kandidatus. Demas mano, kad 
komunistai dabar veikia demokratų par
tijoje nesuvaldomai. Bet pasiklausyki
te, ką Demas aiškina toliau:

. “CIO politiška akcija yra ne kas kitas 
kaip iš darbininkų surinktais politiškai 
akcijai pinigais priversti darbininkus at
sižadėti savo laisvės ir teisių kokiomis 
iki šiol naudojosi... ir 100 nuoš. balsuoti 
už vieną partiją.

“Tas buvo padaryta Lietuvoje 11940 
metų Liepos mėnesį, ir to pasekmes ži
nome: šiandien L^tuva negali atsikra
tyti Stalino prisimetimo būk Lietuvos 
žmonės nusibalsavo ir todėl Lietuva yra 
sovietų respublika...” (Dirva rugpj. 11

KAS K \ RAŠO IR SAKO

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

Act of March 3, 1879.

Kilgore Bilius Atmestas!
Republikonai senatoriai, susitarę su 

reakcininkais demokratais, atmetė Kil- 
gore-Murray-Truman bilių, siūlantį, kad 
pokarinėmis rekonversijos problemomis 
rūpintųsi federalė valdžia.

Vietoje Kilgore biliaus, senatorių dau
guma (47 balsais prieš 25) priėmė t. v. 
George bilių, paliekantį rekonversijos 

reikalais rūpintis pačioms valstijoms.
Šis republikonų su reakcininkais de

mokratais žygis, kaip matome, užduoda 
smūgį Amerikos žmonėms, kadangi jis 
reiškia, jog po karo milijonai darbinin
kų, paleistų iš karinių darbų, bus palikti 
nedarbe ir skurde, kadangi valstijos ne
galės jų padėtimi rūpintis taip, kaip fe
deralinė vyriausybė.

Vienintelė dabar viltis keri tame, kad 
šis “George bilius” bus perduotas žemes
niajam atstovų butui, kuris, manoma, jį 
atmes. Tuomet vėl viskas iš naujo tek
tų spręsti.

Amerikos žmonės, ypačiai organizuotir 
žmonės, turėtų pareikšti savo balsą, rei
kalaujant, kad kongresas George bilių 
atmestų, pasisakydamas už Kilgore bi- 
lių! u a •

Demas mano, jog bloga balsuoti už de
mokratų partiją, nes jam nepatiko, kai 
panašiai žmonės balsavo Lietuvoje 1940 
metais.

Mes, žinoma, esame kitokios nuomo
nės. Kaip 1940 metais Lietuvoje liaudis, 
rinkdama atstovus į seimą, išreiškė lie
tuvių tautos- valią, taip 1944 metais 
Jungtinėse Valstijose žmonės, balsuoda
mi už prezidentą Rooseveltą, išreikš mū
sų tautos nusistatymą, mūsų valią.

Demui patiko, kai parinkti Lietuvos 
seniūnai balsavo už Smetoną. Jam da
bar veikiausiai labai patiktų, jei Ame
rikos žmonės balsuotų už Dewey. Bet 
mes nemanome, kad taip bus. Preziden
tas Rooseveltas įrodė savo 
darbais, savo didžiuliais žygiais, kad jis 
yra reikalingas dar vienam prezidentys
tės terminui ir Amerikos liaudis lapkri
čio 7 dieną jam pasitikėjimą vėl pareikš.

Italijos Komunistai ir Socijalistai 
Vienijasi.

Be žinių iš karo frontų, kurios buvo 
labai geros, praeitą savaitę iš Italijos 
pasiekė labai svarbi politinė žinia, —tai 
žinia, apie Italijos komunistų ir socijalis- 
tų vienybę.

Abiejų Italijos partijų vadai susirinko 
ir nutarė, kad abi parti ji privalo sueiti 
į glaudžią kooperaciją. Abi partiji turi 
veikti iš vien. Ši vienybė kol kas nėra 
organinė — iš abiejų partijų nedaroma 
viena partija. Abi partiji palaikys savo 
organizacijas, bet abi veiks išvien visais 
svarbiaisiais politiniais klausimais!

Ši socijalistų ir komunistų vienybė nė
ra atsukta prieš kitas demokratines par
tijas, — atžagariai: tiek komunistai, 
tiek socijalistai nori, kad prie jų dėtųsi 
kitos demokratinės partijos vienam di
džiajam darbui.

Kokia gi šiandien Italijos komunistų 
ir socialistų partijų programa, — tuo- 
jautinė programa? Socijalizmas?

Ne! Šiuo tarpu tiedvi partiji nestato 
socijalizmo dienos programoje. Tom par
tijom nūnai stovi prieš akis patsai di
džiausias darbas: išlaisvinimas Italijos 
iš nacių okupacijos, apvalymas Italijos 
nuo mussoliniškų likučių — fašistinio 
b rudo, suteikimas Italijos liaudžiai lais
vo balso, kad ji galėtų nustatyti gaires 
krašto ateičiai.

Italijoje, atsiminkime, yra įkurta Ita
lijos Darbininkją Konfederacija, kuriai 
priklauso visokios darbo unijos ir gru
pės, kuriai, beje, priklauso komunistai, 
socijalistai ir katalikai demokratai.

Italija, per 20 metų niokiota fašizmo, 
šiandien išeina iš fašizmo griuvėsių, iš 
karo griuvėsių ir rodo kitų kraštų dar
bininkams, kaip reikia veikti!

Italijos darbininkai vienijasi. Italijos 
liaudis žiūri į ateitį entuziastiškai, nors 
dabar, karo metu, jai dar vis tenka la
bai daug kentėti dėl mūšių, siaučiančių 
per visą kraštą, niokiojančių Italijos 
kultūrinius ir medžiaginius turtus.

, Taip, į Italiją mes privalome atidžiai 
žiūrėti ir iš to, ką ten atlieka darbinin
kų judėjimas, privalome pasimokyti.

Kaip 1940 m. Lietuvoj...”
Smetonininkų Dirvoje tūlas “Demas” 

rašo apie busimuosius mūsų prezidenti
nius rinkimus. Tasai rašytojas stato 
klausimą: “Ar toki vyrai tinka užimti 
prezidento vietą?” “Tokiais vyrais” Dir
vas rašytojas turi galvoje prezidentą 
Rooseveltą ir senatorių Trumaną. Ir jis 
“suranda,” kad jie “netinka”.

Demas pasmerkia CIO, ’’Lietuvos žy-
I > ’ A. d * i

Apie Pokarinę Olandiją.
. Vilnis (rugpj. 10 d.) rašo:

• ■ “Žiniomis iš Londono, Olandijos (Hol- 
landijos) požeminio judėjimo komitetas 
išleidęs manifestą išdėstant kokia turėtų 
būti ekonominė ir visuomeninė tvarka 
po karo. Komitetą sudarą socialistai ir 
kitos pažangios grupės. Daugiausia svar
bos manifeste dedama, kokia turi būti 
ekonominė ir politinė tvarka.

“Komitetas išdėsto, kad išvijus nacius 
iš to šalies turi griežtai pasikeisti gamy
ba. Toliau neturi būti gaminama daiktai 
dėl “pelno, ale dėl žmonių reikalų paten
kinimo.”

“Toliau būk tam dokumente pasisako
ma už parlamentinę sistemą su karalie
ne Wilhelmina priešakyje.

“Nemačius manifesto teksto sunku pa
sakyti apie pilną jo turinį. Tačiau pats 
pagrindinis punktas aiškus, — “panai
kinimas gaminimo dėl pelno.” Iš to aiš
ku, kad Olandijos liaudis yra tvirtai nu
sistačius panaikinti išnaudojimo sistemą 
ir yra pasiryžus kovoti už kolektyvės sis
temos— socializmo įvedimą.

“Paduotoj (UP) žinioj kalbama ir 
apie Olandijos koloniją Indioneziją. Sa
los, kurias prieš karą Olandija valdė, 
Borneo, Celebes, Sumatra ir Java randa
si Pacifiko vandenyje. Ten gyvena apie 
60,000,000 malajų kilmės žmonių.

“Nesuderinamas dalykas stoti už so
cializmo įvedimą Olandijoj ir reikalauti, 
kad po karo pasiliktų Indioneziją koloni
ja. Iki karo tose salose buvo nedemokra
tiška tvarka. Dėl to japonam taip lengva 
buvo tas salas pasigrobti, nes vietos gy
ventojai, jausdami šeimininkų priespau
dos jungą, nesipriešino užpuolimams.

“Japoniją sumušus turės iškilti tų salų 
žmonių balsas ir tas, kokios ekonominės 
ir politinės santvarkos jie nori.”

padarė svarbų pranešimą 
visuomenei. Jis sako, kad 
komitetas nerinks jokių au
kų prezidentiniams 
mams. Komitetas 
Sąjungos nariams 
dualiai įsitraukti į 
mus ten, kur jie gyvena ir 
per tokias organizacijas, 
kuriose jie priklauso. Ne
bus centralizuotos naciona- 
lės komunistų rinkiminės 
kampanijos. “Rinkimų lai
kotarpyje nacionalis komi
tetas ves tokią apšvietos ir 
organizacijos • veiklą, kuri 
yra dalimi Sąjungos nor
ma Ii škų funkcijų.”

Tai labai įdomi Ameri
kos politiniam gyvenime fe
nomeną.

rinki- 
palieka 
indivi- 
rinki-

“jo- 
kios teises rinkti pinigų ar 

i 1 I drabužių Lietuvai.” Tai nie- 
I. ; kas daugiau, kaip bandymas 

"Į pakeikti Lietuvos šelpimo
I reikalui. Šitaip elgtis gali 
Įtiktai lietuvių tautos prie- 
!šai.

Lietuvai Pagelboą Teiki
mo Komitetas yra pasiuntęs 
Lietuvos žmonėms daug 
tonų drapanų, muilo, mo
kykloms reikmenų, čevery- 
ku ir 1.1.

Taigi, dalykai stovi ši
taip: Pažangieji lietuviai 
“neturi jokios teisės rinkti 
drapanų Lietuvai”, bet ren
ka ir tonais siunčia. Tuo 
tarpu klerikalai “turi visas 
teises drapanas 
siųsti Lietuvai”, 
pasiuntę nė vienos drapa
nėlės !

Tai kurie iš jų geresni lie
tuviai? Lai skaitytojas pats 
a tsako.

SU APGAVYSTE IR ME- rikos lietuviai neturi 
LU TOLI NENUEIS

Klerikalų spauda 
apgaudinėti Amerikos
tuvių visuomenę prasima
nymais ir melais. Štai, pa
vyzdžiui, ką sugalvojo So. 
Bostono Darbininkas. Rug- į 
pjūčio 4 dieną ant pirmo ' 
puslapio skaitome:

“Lietuviai komunistai 
savo spaudoje skelbia renką 
pinigus ir drabužius ‘Lietu
vai.’ Tačiau visiems yra ži
noma, kad komunistai netu
ri jokios teises rinkti pini
gų ar drabužių Lietuvai. 
Komunistai surinktus pini
gus ar drabužius turi per
duoti Russian War Relief,

licijai ir majorui buvo pui
kiai žinoma, kad streikas 
prieš negrus ruošiamas. Ži
noma jiems buvo streiko 
promotoriai. Tačiau miesto 
majoras neveikė, leido suo
kalbiui pilnai išsivystyti ir 
sudemoralizuoti miesto 
transportaciją per penkias 
dienas.

KOMUNISTAI NEKO- 
LEKTUOS PINIGŲ PRE
ZIDENTO RINKIMAMS.

Komunistų Politinės Są
jungos nacionalis komitetas

rinkti ir 
bet nėra

Skaitytojų Balsai
fondas siunčia pinigus ir 
drabužius ne į Lietuvą, bet 
i Rusiją, kur komisarai iš
dalina pagal savo nuožiūros 
Rusijos žmonėms.”

Dabar pažiūrėkime, ką 
kalba tiesa. Joki “komisą- , 
rai” Amerikos lietuvių pa- j 
siustu drabužiu nedalina. 
Tarybų Sąjungoje yra Lie
tuvos Tarybinės vyriausy
bės sudaryta specialė komi
sija, kuri tas dovanas išda
lina. Ir išdalina Tarybų Są
jungoje gyvenantiems lietu
viams. Tai juk aiškiai įrodo 
Amerikoje gaunami padė
kos’ laiškai nuo lietuvių iš 
Tarybų Sąjungos.

Kas liečia pasiuntimą, tai, 
aišku, iki šiol dovanų nebu
vo galima siųsti tiesiai Lie
tuvon, nes Lietuva buvo na
cių okupuota. Tačiau faktas 
yra, kad dalis tų dovanų 
slaptais keliais pasiekdavo 
Lietuvos partizanus. Dabar, 
kai Lietuva bus išlaisvinta, 
padėtis pasikeis. Mes tiki
mės, kad amerikiečių šešta
sis Dovanų Siuntinys jau 
eis Vilniun ir Kaunan.

Kas liečia Lietuvai Pa
gelbės Teikimo Komiteto 
santykius su Russian War 
Relief, tai kiek mums žino
ma, jis, Liet. Komitetas, nė
ra priverstas drabužius ar
ba pinigus atiduotų kaip sa
ko Darbininkas. Viskas, ką 
Russian War Relief įstaiga 
padaro, tai lietuvių drapa
nas persiunčia lietuviams! 
Ir persiunčia veltui! Tai ne
apsakomai puikus patarna
vimas Amerikos lietuviams 
ir Lietuvos žmonėms. Už 
tai visi pa tri j o tingi lietu
viai yra labai dėkingi Rus
sian War Relief organizaci
jai. Ir Darbininko redakto
riai, jeigu jie būtų nuošir
dūs lietuviai, tai įstaigai pa- 
dėkavotų. Deja, jie tik ją 
niekina ir šmeižia.

Darbininkas per akis me- gas' fašistų suokalbio už
kloja, sakydamas, kad Ame- gniaužimui. Juk miesto po-

I TAI KURGI BUVO TA- 
! SAI GUBERNATORIUS?

New Yorko miesto tary
bos narys komunistas Ben
jamin Davis dilgina i padus 
Pen nsy 1 van i j os gubėrnato- 
riui Martin. Davis yra 
juodveidis ir todėl jam la
biau, negu kitam kuriam 
veikėjui, apeina juodveidžių 
klausimas. Jis susirūpinęs 
įvykiais Philadelphijoj. Ta
sai saujalės fašisfų suokal
bis prieš negrus ir Ameri
ką ir išprovokavimas trans- 
portacijos streiko sujaudi
no visus negrų rasės veikė-

ti

Draugai: —
Mūsų brangus dienraštis 

Laisvė skelbia teisybę per il
gus metus. Mūsų dienraštis ra
šė, kad tik su geriausių Lietu
vos kaimynų, tai kitų Sovietų 
Sąjungos tautų pagalba Lietu
va bus išlaisvinta iš amžinųjų 
neprietelių vokiečių jungo, kad 
lietuviai amžinai nevergaus 
Hitleriui, 
visiems, 
skelbė. 
Lietuva 
amžinai 
kai daugiau nebedrįs ją užka
binti! '

Didžiausį man džiaugsmą su
teikė Laisvės, tai No. 184, kur 
buvo pranešta, kad iš nacių 
vergijos paliuosavo mano tėviš
kę Betygalą Lietuvoj ir mano 
gimtinę vietą Paliepius. Iš 
džiaugsmo net ašaros nuriedė
jo, pradėjau šaukti žmonai: 
“Jau, jau ir mano gimtinė vie
ta Lietuvoj yra laisva, jau rau
donarmiečiai išlaisvino!”

Tą Raudonosios Armijos žy
gį sveikinu ir aukoju dienraš
čiui Laisvei ant popieros $10.

Skaitau ir kitus lietuvių lai
kraščius ir stebiuosi, kaip jie 
atsineša linkui Lietuvos laisvi
nimo. “Dirva” No. 30 rašo: 
“Jau raudonieji įsibriovė į Lie
tuvą ir skerdžia lietuvius, 
toliau: “Jau baigia užimti 
tuvą, pavergti Lietuvą.”

Matote, kokia čia priešo :

amžinai
Dabar yra aišku jau 
kokią tiesą Laisvė 

Dabar visi mato, -kad 
laisvinama ir gyvens 

laisvai, kad hitlerinin-

Kada Philadelphijoj kalbėjo 
smetonukas Julius, vasario mė
nesi, tai jau tada hitleriškai 
kalbėjo, kad būk jis gavęs iš 
Lietuvos laišką, parašytą jam 
pažįstama ranka, kur rašė, kad 
būk Lietuvoj susiorganizavo 
tam tikra susaidė, kurios vyrai 
su ginklais puls Raudonąją Ar
miją, kai ji bandys įeiti į Lie
tuvą, bet jeigu jįe neatsilaikys, 
tai tada visos Lietuvoj mote
rys pradės gerti nuodus, kurių 
bonkas jau tada buvo pasiga
minę. Taip bjauriai, taip ge- 
belsiškai, hitleriškai jis niekino 
Raudonąją Armiją, kuri laisvi
na Lietuvą, kuri išgelbėjo pa
saulį nuo nacizmo, kuri išnai
kindama milionus Hitlerio raz- 
baininkų tuo pat kartu išgel
bėjo ir milionus Amerikos sū
nų, jų tarpe tūkstančius 
tuvių vaikų!

Taip Julius graudino 
ris, kad kaip kurios net
nubraukė. Ir jis kalbėjo 
prieš Hitlerį, kuris yra užpuo
lęs mūsų šalį, bet prieš Amer-

1 kos talkininkę, Sovietų Sąjun- 
1 gą, mat į Ameriką atvyko iš 
Berlyno su nacių palaiminimu.

Taigi, tik dienraštis “Lais
vė” teisingai rašė, organizavo 
Amerikos lietuvius karo perga
lei, tik jos žodžiai pildosi. Ma
nau, kad daugelis Philadelphi- 
jos lietuvių atsimins tas Julio 
Smetonuko ii’ panašių hitleriš
kas kalbas ir žinos, kaip jie 

■ priešui tarnauja, kaip meluoja, 
Į kaip apgaudinėja Amerikoj 
i žmones.

Lietuva jau laisva ir ji lais
vai gyvuos kartu su kitomis 
tarybinėmis šalimis.

J. 5. Rainys.
Philadelphia, Pa.

ir lie

mote- 
ašaras 

ne
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Lic-

ra u

jos gubernatorius, kuomet 
Philadelphijoj buvo laikinai 
užgęsus demokratijos švie
sa?” klausia Davis. “Kur 
jis buvo tuomet, kuomet bu
vo užduotas bene skau
džiausias smūgis nuo Pęarl 
Harbor laikų karo pastan
goms ir tautinei vienybei?

“Atsakymą davė plačioji 
spauda. Gubernatorius ■
Martin, kartu su kitais 2514a, kada Hitleris per tris me- 
republikoniškais guberna-|tus smaugė Lietuvos žmones, 
toriais, St. Louiso mieste! saud5’ žudė, net jos miestus 
griežė partyvišku smuiku, I vokiškais vardais perkrikštino, 
kuomet Roma dege.”

“Gubernatorius Martin
užsitraukė didžiausią gėdą Į kada^tasTė 
ant savęs ir užtraukė ant Į žmonių.
visos valstijos. Jis nė pirš-l 
to nepajudino, kad suvaldy-Į 
ti fašistinius suokalbinin
kus Philadelphijoj. Teisin-Į 
gai Davis taipgi klausia, i 
“kur buvo Philadelphijos Reikia 8,500 Slaugių Kariuo- 
republikoniškas majoras, i menei ir Laivynui 
Bernard Samuel?”
miesto galva, jis galėjo ir per Procurement and Assigne- 
turėjo panaudoti visas jė-lment Service,

tai smetonukai “Dirvoj” tik 
gėrėjosi. Jiems Hitleris yra 

Į mielas, mat Smetoną priglaudė, 
igo nuo Lietuvos

Naminis Frontas
menei ir Laivynui

War Manpower Commission

talpų per liekamą laiką šių me
tų ir apie 25,000 dalių ketvirta
dali per 1915 m.

. i i J

Amerikos jūrininkai išsikelia ant salos Guam. Paveikslas parodo vandeniu galin
čius plaukti tankus. Tais tankais jūrininkai skubinasi linkui salos kranto.
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, bendradarbiau
damas su Amerikos Raudonuo
ju Kryžium, pradėjo rekrutuo
ti nemažiau 8,500 slaugių dėl 
Jungtinių Valstijų kariuome
nės ir laivyno, sako Paul V. 
McNutt, WMC viršininkas.

Atrasta Pirmas Padirbtas 
Kuponas Gazolinui

Pirmas padirbtas kuponas 
gazolinui atrasta tarpe iš eilės 
numeruotų kuponų, teigia Of
fice of Price Administration.

Padirbtas B-3 kuponas su 
nurodymu apygardos Cleve
land OPA, buvo paimtas OPA 
ištyrinėtojo vakarų Pennsyl-

Dirbtuvėse Sugadinti Batai
Atleista nuo Racionavimo
Batų pardavėjai gali paduoti 

prašymą Office of Price Ad-; 
ministration dėl 1 
duoti be racionavimo kuponų dirbystes, kad nelegališkas pa
kai kurias rūšis moterų ir vy-; dirbimas pasiekė eiles nume-

van i jo j e.
Rezultatas — OPA skubiai 

leidimo par-į,ma žingsnius painformuoti iš 

.įdirbimas pasiekė eiles nume
ri! batų, sugadintų dirbtuvėse,; fuotų kuponų.
pareiškę OPA.

Kaina sugadintiem batam— 
$1.80 . pirkėjui, ne daugiau, ir 
$1.20 dėl pardavėjo. Perdaug

Būtinai

Būtinai
sugadinti batai laike gamybos 4ėl karo 
ypač apsunkinti racionavimo■ nei naujas, 
paliuosavime.

Reikia “Platinum” 
Karui

reikia “platinum”
išdirbysčių ir todėl 

nei senas “plati-

Karo Namų Bus Daugiau 
Pastatyta

Namų statymo apribota pro
grama buvo pareikšta War Karo Išlaidos Birželio Mėnesį 
Production Board ir National Pasiekė Naują Viršūnę 
Housing Agentūros, dėl palen- Valdžia birželio mėnesį pa- 
gvinimo namų trūkumo gyven- siekė naują viršūnę su išlaidą 
tojams vietos karo išdirbystėse.

Dabar numatyta naujos pro
gramos pradinis statymas ke
lių tūkstančiųgyvenimui <• pa-

num negalimas greitoj ateityj 
duoti išdirbystei arba pataisy
mui brangenybių, sako War 
Production Board.

daugiau, 
sulig ap- 

0117

$7,957,000,000 karo reikalams, 
tai yra, $39,000,000 
negu gegužio mėnesį, 
skaičiavimo U. S.
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Partizanų Laiškai 
Iš Lietuvos

Trečias Puslapis

Raudonoji Armija muša ir veja vokiečius. Čia tik vienas iš daugybės vaizdų.

Bendrai pasižiūrėjus, kas 
čia dedasi, ką vokiečiai su 
mūsų žmonėmis daro, atro
do, kad mes net dar nepra- 
dėjom su jais atsiskaitymo, 
nors užmuštų fašistų mūsų 
sąskaitoj nemažai. Dieną 
naktį veža žmones į Vokie
tiją. Sukiša į prekinius va
gonus, užkala lentom ir pri
kabina užrašą: “partiza
nai,” o ten mergaitės ir 
vaikinai 15-16 metų, kurie 
partizanų niekad nė akyse 
nematė. Išvežtųjų visą man
tų, gyvulius ir trobas vo
kiečiai pasiima sau. Valgy
ti duoda į trečią dieną — 
sriubos erzacmilčiais užbal- 
tytos, ir tai tik j trečią 
dieną. Žmonės iš proto 
kraustosi, rėkte rėkia: “Ar 
bus kada galas mūsų kan
čioms?” Išvežamuosius bai
siai muša. Bendrai, Lietu
voj smarkiai atpigo žmo
gaus gyvybė. Vokiečiai tie
siog gatvėse šaudo žmones. 
Štai pasakoja vienas iš 
Kauno grįžęs ryšininkas, 
ką pats savo akimis matė. 
Aleksote, Veiverių gatvėj, 
vokiečiai varė belaisvius, o 
gatve 12-13 metų berniu
kas stūmė vežimuką su ko
pūstų galvom. Ir vieną gal
vą padavė belaisviui. Vokie
čių sargybinis pradėjo ko- 
lioti berniuką ir mušti jį 
revolverio rankena. Vaikas, 
palikęs kopūstus, pasileido 
bėgti. Tada vokietis, bijo
damas, kad vaikas neiš
spruktų jam iš rankų, pri
sitaikė ir iššovė. Vaikas su
kniubo į purvą.

Dabar ateina į mūsų bū
rį kasdien naujų žmonių, 
daugiausiai jaunuoliai. 
Vieni norėdami pasislėpti 
nuo išvežimo į Vokietiją, 
kiti nuo mobilizacijos. Bet 
yra nemažai tokių, kurie 
ateina keršyti. “Širdis de
ga,” pasakė man vienas 23 
metų vaikinas, atėjęs pas 
mus po šitokio atsitikimo. 
Gelžkeliečių salėje Kaune 
buvo vakaruškos. Staiga į 
salę įsirioglino vokiečių ka
reiviai. Jie išvarė visus 
vaikinus, o merginom liepė 
nuogai nusirengti. Joms 
pasipriešinus, kareiviai, 
grąsindami revolveriais, 
nuplėšė joms drabužius... 
“O mes stovėjom už langų, 
girdėjom riksmą” — pasa
koja Petras (Petruku jį 
vadino) “o kai pradėjom 
daužyti langus, iš kaž-kur 
atsirado policija, sumušė 
mus ir pasodino į daboklę 
už “viešosios tvarkos ardy
mą.” Gerai dar, kad tik po
rą dienų išlaikė. Gerokai 
sumušę ir atėmę laikro
džius bei visas smulkme
nas, mus paleido.” Štai

imsit? — Priimsiu, ■— pa
sijuokiau aš. Aš buvau tik
ras, kad negaus jis niekur 
ginklo. Per tam tikrą laiką 
atėjo jis vėl, medžiokliniu 
šautuvu nešinas. Sugraudi
no mane iki ašarų, bet visgi 
nutariau neimti. — Vaikas 
dar, o mūsų gyvenimas, ži
nai pats, šiurkštus. Vos ne
apsiverkė berniukas, bet 
susivaldė. — Na, palaukit, 
vistiek priimsit, — pasakė 
jis. Per porą savaičių vėl 
ateina, ir ką jūs sau ma
not? Su naujutėliu vokie
čių automatu. Su medžiok
liniu šautuvu jis nutykojo 
vokietį (tai irgi įdomi isto
rija, bet apie tai kitą sykį 
parašysiu), nudėjo jį ir pa
siėmė automatą. Na, ką gi 
padarysi? Priėmiau, pasi
rodė puikus vyrukas.

Štai parašiau visą pun
dą. Paštas jau išeina, ir 
reikia užbaigti. Būk sveika 
ir perduok linkėjimų vi
siems. Atsakyk ko greičiau 
į laišką. Juk jūs ten turit 
galimybės dažniau mums 
parašyt.

Dėkui labai už šaliką. 
Kaskart eidamas į uždavi
nį, prisimenu tave ir tikiu, 
kad jis man laimę neša. Ži
nai, kad pas mus jau anek
dotas paplito, “Zigmai, pa
skolink šaliką,” — sako vy
rai, kai į uždavinį eina. O 
kodėl taip išėjo, parašysiu 
kita karta. Z'lc/'yyicis.
10. X. 43 m.

at- ra. Didelė garbė išpuolė 
mūsų būriui turėti savo ei
lėse tokią didvyrę, ir mes 
turime tą garbę pateisinti...

Partizanė B-tė, rašanti 
šį laišką, nei vienu žodžiu 
nemini savo žygių. Todėl 
papasakosiu nors vieną at
sitikimą.

Būrys, kuriame kaunasi 
B-tė, pateko j apsupimą, 
baigėsi šoviniai, o blogiau
sia, mūšio metu sprogsta
mosios kulkos buvo sunkiai 
sužeistas mylimas būrio va
das drg. G. Jis visai nusil
po, ir matydamas, kad gali 
žūti dėl jo visas būrys, įsa
kė savo pavaduotojui per
imti būrio vadovavimą, 
prasiveržti iš apsupimo, o 
jį, G., palikti miške. Maty
damas žmonių svyravimą, 
jis pakėlė balsą: “Kol kas 
aš tebesu vadas, ir aš įsa
kau palikti mane. Padėkit 
revolverį šalia, jei kaip nu
sišausiu.” B-tė pradėjo pra
šyti G., kad leistų jai pasi
likti su juo. Pagaliau jis 
sutiko. Būrys visgi prasi
veržė pro apsupimą, o B-tė 
nutempė vadą į uogų krū
mus, aptvarstė jo žaizdas, 
pataisė guolį ir pati su au
tomatu atsigulė šalia. Ilgai 
laukti neteko. Vokiečiai 
slinko vis arčiau. Jie ėjo 
tankiom eilėm, po 2 metrus 
atstumo vienas nuo kito, be 
paliovos tratindami iš au
tomatų į visas puses. Jie 
iššukavo visą mišką, keletą 
kartų praėjo krūmus, be
maž juos paliesdami, ir net 
stabtelėjo prie jų, bet ka
dangi jau buvo vėlus vaka
ras, o vokiečiai naktį bijo 
miško, kaip velnias kry
žiaus, tai koliodami 
keiktus partizanus,
skirstė. B-tė įtemptai klau
sėsi. Atrodė, kad jie visi 
apleido mišką. Bet vos 
brėkštant jie ir vėl grįš. 
Reikia nešdintis iš čia. Ir 
užsivertus G. ant pečių pa
sikabinus automatą ant ka
klo, ji pradėjo slinkti ton 
pusėn, kur nuėjo partiza- 
nai. Sunku išpasakoti jų 
kanČil} kelią> kadang> ne7 

--.kalbant jau apie fizinį

ži-
Bridgeport, Conn.

Kaip jau buvo pranešta, asmeninę sąskaitą: jau de- 
neseniai fronto liniją per- šimts vokiečių nudėjom, 
ėjo du Lietuvos partizanai, keršydami už ją, ’ir tas 
Čia skelbiame porą parti- skaičius didės, gali būti tik- 
zanų laiškų, kuriuos jie 
sivežė iš Lietuvos.

PIRMAS LAIŠKAS.
Mieloji mano. Tu jau

nai apie mūsų nelaimę: žu
vo mūsų pažiba, mūsų gar
biniuotoji Marytė. Žuvo 
didvyriškai, kaip tinka .lie
tuvių tautos dukrai, didvy-' 
rėš Gražinos ainei. Pakliu
vus į priešo rankas, ji iš
tvermingai išlaikė visus 
kankinimus ir vedama į. 
kartuves pasakė: “Aš ko
vojau ir mirštu už Tarybų 
Lietuvą. Žinau, kad šita ko-i 
va bus laimėta.” Tu jau,! 
tur būt, žinai apie tai. Zig-1 
mas rašė. Bemaž pusę me-' 
tų išbuvom su ja kartu par-' 
tizanų būryj, kartu ėjom 
uždavinių atlikti, viena ki
tai išsipasakojom visas sa-' 
vo mergaitiškas paslaptis ir 
svajones. Didžios sielos ir 
širdies būta šitos mergai
tės. Neatsitiktinė buvo jos 
didvyriška laikysena priešo 
ir kartuvių akivaizdoj. Jos| 
kuklus, valingas būdas, ne-Į 
paprasta ištvermė, parėju
si ne nuo fizinių jėgų, bet 
nuo valios, sakyte sakė, kad 
ji pasiryžus dideliems žy
giams tėvynės vardan. At
simenu dar pernai, kelian
tis per D. upę, mus pradėjo 
apšaudyt. Upė plati — kėli
maisi buvo vien rąstgalis— 
baugu bristi į vandenį. Ma
rytė išėjo pirmoji ir įtiki
namai pasakė: — Ko jūs 
bijot? Juk jie vistiek nema
to kur šaudo. — Ir griebusi 
rąstgalį, šoko į vandenį. 
Mes visi pasileidom paskui, 
ir taip visi laimingai per- 
plaukėm upę. Jos .myli
miausias didvyris buvo Zo
ja Kosmodemjanskaja. Ji 
visada nešiojosi su savim 
išsikirptą iš laikraščio jos 
fotografiją. Kai gavom 
Aligerio poemą “Zoja,” aš 
skaičiau ją garsiai visiems. 
Kai baigiau, Marytė papra
šė: “Dar sykį.” Aš perskai
čiau dar sykį. Paskui, kaip 
paprastai būna, prasidėjo 
ginčai: ar gali visos mer
gaitės būti tokios, ar ne' . 
Marytė pasakė: “________
gali būti didvyrė, reikia tik! 
norėti ir ruoštis tam.”

Kai ji ėjo į paskutinį už
davinį, iš kurio jau i__
grįžo, būrio vadas pasakė 
jai: “Sunku bus, Maryte, šį 
kartą gal vien vyrus lei
sim.” Marytė paraudona
vus iš pykčio pasakė: “Ne
žinau, drauge vade, aš tai 
kausiuos iki paskutiniųjų.” 
Ir ją išleido. Ir ji kovėsi li
gi paskutiniųjų, ligi pasku
tinio šūvio, ligi paskutinės 
granatos. Septynis fašistus 
nudėjo, o aštuntąjį sužeidė, 
— štai kokia tai buvo mer
gina ...

Pasitaiko, jog tenka išei
ti į žvalgybą. Perkūniškai 
sunku būna žinias surinkti. 
Anksčiau tokiais atvejais 
grįždavau gryna sąžine —

Elizabeth, N. J.

pra- 
išsi-

įtempimą, nes G. labai 
( stambus vyras, jai reikėjo 

nebe" įtempti klausą ir
nervus. Taip ji slapstyda
masi už krūmų ir gubriu-

ikų, visgi nuslinko 3-4 kilo- ldb>
metrus Dieną perlaukė ka}P Jau^e IU> • dega‘ 
dauboj, o naktį vėl slinko Sakyčiau kad kiekvienam 
pirmyn, kol pagaliau suti- kas yra. doras ir skaistus
ko draugus, kurie, iš nau
jo apsiginklavę ir pasiėmę 
šovinių, skubėjo jiems į 
gelbą.

Tai tokios yra mūsų 
tuviškos merginos!

ANTRAS LAIŠKAS
Labas, Stasele. Dėkui 

bai už laiškutį. Čia 
mūsų gyvenimą bemaž nėr 
ko rašyt. Gyvenam, kovo
jam, viena diena linksmų 
naujienų atneša — uždavi-

pa-

lie-

la- 
apie

jaunojoj kartoj, širdis de
ga. Ir šita liepsna kyla vis 
aukščiau ir aukščiau, ir ši
to tautinio neapykantos 
gaisro pašvaistė įvaro vo
kiečiams nemaža baimės, 
žmonės trokšta kautis. Jie 
ateina pas mus tiesiog mal
daudami juos priimti, bet 
ne visų prašymus mes ga
lim patenkinti, kadangi ne
turim tiek ginklų, o neap
ginkluotas žmogus partiza
nų būry yra našta.

nieko negalėjau sužinoti, ir 
tiek. Bet dabar, po Mary
tės, negaliu grįžti tuščiom 
rankom į būrį, supranti, 
negaliu — gėda man prieš 
Marytę. Ir aš iš kailio ne
riuos, bet turiu žinių surin
kti. Netik aš, visi mūsų 
būrio dalyviai tą patį jau
čia. Mes atidarėm Marytės

nys pasisekė, kitą dieną — 
liūdnos žinios esti — žūsta 
kas iš mūsų draugų. Apie 
Melnikaitės - Kuosaitės žu
vimą girdėjai. Tai buvo lie
tuviškojo jaunimo pažiba, 
mūsų brilijantas. Širdį su
spaudžia neapykanta prie
šui ir keršto jausmas už
valdo visus kitus jausmus.

Atėjo pas mus vieną gra
žią dieną vyrukas kokių 16 
metų.. Pažiūrėjau aš j jį: 
trapus, delikatnas, vos dū
šia laikosi. Pagailo man jo: 
eik, vaikeli, iš kur atėjęs,— 
pasakiau jam, — negink
luotų nepriimam. Jis pagal
vojo ir paskui paklausė: — 
O jei ateisiu su ginklu, pri

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Veikla

Tai mes, elizabethiečiai, šeš
tam dovanu siuntiniui Lietuvos 
išlaisvintiems žmonėms iš po 
nacių vergijos savo kvotą $200 
užpildėme.

štai, Stripeika man sako, 
kad jis nuvežė Centran virš 
$150, o čia LDP Kliubas savo 
mitinge, 6 d. -rugpj., iš savo 
iždo paskyrė $50. Be to, pas 
daugelį draugų ant išduotų 
blankų randasi daug pinigų.

Tai ve, man atrodo, kad mes 
savo kvotą padvigubinsime.

Stambi auka nuo LDP Kliu- 
bo, tai pavyzdys mūsų kitoms 
broliškoms draugijoms ir šiaip 
pavieniams draugams.

Mes dirbame tikrą patriotiš
ką darbą mūsų senajai tėvy
nei. Na, o kur tie buvusieji 
“patriotai,” “tėvynainiai,” ku
rie taip neseniai Smetonos lai
kais rėkė, kad jie guldo gal
vas už šventą Lietuvą, už bro
lius tėvynainius? šiuo, taip 
svarbiu, sunkiu laiku Lietuvos 
žmonėms, nuo karo nukentė- 
jusiems, nuo tų žmonių negau
ta nei vieno skatiko.

Būtų labai puiku, kad Eli- 
zabetho tokios stambios orga
nizacijos, kaip Lietuvių Namo 
Bendrovė, Petro ir Povilo 
Draugija, na, ir kitos organi
zacijos, kartu su bažnytine pa
rapija, susirūpintų Lietuvos 
šelpimo reikalais.

O jau laikas ir didis laikas 
šiuo darbu susirūpinti. Ypač 
draugijų viršininkams ir na
riams. Nes ateis laikas, kad 
mūsų giminės Lietuvoje pa
klaus, ką jūs, amerikiečiai lie
tuviai, darėte sušelpimui Lie
tuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo ? Politikauti šiame 
humanitariniame darbe negali
ma. Atsakomybė gula ant mūs 
visų.

Šiuo laiku drapanomis ir 
šiaip dovanomis šie asmenys 
aukavo: P. Grigotis, P. Vai- 
čionis, A. Saulėnas, J. Vizbor, 
Kiceina, M. Gasparaitis, A. 
Lukšienė, S. Ambrazas, J. ži- 
zes, K. Kazlauskas, S. Bakū- 
has, D. Krūtis, M. Gasparai- 
tienė.

Visiems labai ačiū už auka- 
vimą. 

v >

Sėkmingos Prakalbos
Rugpjūčio 4 d., Lietuvai 

Pagelbos Teikimo Komiteto, 
Bridgeporto skyrius suruošė 
prakalbas. Drg. A. Bimba pa
sakė gerą prakalbą apie karo 
eigą ir laisvinimą Lietuvos iš 
nacių okupacijos. Taipgi pri
minė reikalą ir priderystę, mū
sų teikimo pagelbos Lietuvos 
žmonėms. Nors vakaras buvo 
smarkiai šiltas, bet žmonių at
silankė vidutiniškai.

Buvo nemažai klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakinėjo. Ant pabaigos, pa
prašius aukų Lietuvos žmonių 
pagelbai, labai gražiai atsilie
pė. Aukavo:

J. Jasiunas ir B. Bartkevi
čius po $20.

Po $10: J. Bartkevičius, J. 
B. Jusaitis ir J. Černauskas.

S. Tamošiūnas $3.
Po $2: U. Petrušaitienė, P. 

Staneikienė, J. Kairis, C. Cook 
ir P. Baranauskas.

Po $5 : P. Kizevičius, K. Ri
mas, A. Švėgžda, F. ir V. Mik- 
nevičiai, V. Vaznis, J. Juške- 
vičia, M. ir O. Arisonai, J. 
Mockaitis ir A. Jocis.

Po $1: J. Skirka, S. S. Ta
mošiūnas, P. Mažuolis, M. Bal- 
trėnienė, M. Padalskienė, M. 
Thompson, M. Tamošiūnienė, 
J. Jankauskienė, M. Valat
kienė, M^ Mikučionis, J. Šu- 
kaitis, A. Gečienė, W. Rovas, 
Mrs. Novakas, A. Šidlauskai
tė, J. Pilipavičius, A. Katinas, 
J. Jasavičia ir J. Seroder (ne
įskaitoma pavardė).

Po 50c: A. Petraitis, P. Cvir
ka, V. Valenčienė ir K. Yus- 
kevičienė. Viso su smulkiais 
$150.50. A. Bimbai perduota 
$150, kaipo Bridgeport© kvo
ta šeštam Siuntiniui į Lietuvą, 
pagelbai.

Dabar bridgeportiečiai ruo
šiasi prie to didžiulio pikniko, 
kuris atsibus rugsėjo 3 d. 
Bridgeporte. Prašome visų, ku
rie atjaučiate Lietuvos žmonių 
nelaimę ir vargą, sekite Lais
vę, bus visi nurodymai reika
lu rengiamo pikniko. O pikni
ko visas pelnas skiriamas Lie
tuvos žmonių naudai. Jis atsi
bus Gynovich Grove, prie Re
servoir Ave.

Pataisymas
Rugpj. 4 d. Laisvėj tilpo 

aukautojų vardai, aukavusių 
laike E. Meškelio varduvių dėl
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Nekurie lindeniečiai pyko 
ant mano korespondencijoj 
liepos 7 d. pastabų, būk tai 
Lindeno draugai neveikią su 
mumis.

Tas ne tiesa, visi Lindeno 
draugai aukoja daug. Bet aš 
omenyje turėjau jų draugijas, 
o ne pavienius asmenis. Pavyz
džiui, jų draugijos turėtų pri
sidėti prie Elizabetho Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
taip, kaip padarė Hillside, N. 
J., draugai.

Beje, draugas P. Vaičionis 
duoda savo pikniko vietą dėl 
vietinio komiteto visai už dy
ką dėl pramogos ant 20 d. rug
pjūčio. Tai visi būkime toj 
pramogoj, kad padaryti dau
giau pelno dėl Lietuvos nu
kentėjusių nuo karo žmonių.

Draugui P. Vaičioniui už tai 
didelis, nuoširdus ačiū.

Tai pavyzdys Lindeno Li
berty Parko bendrovei. Jie tu
rėtų ką nors parengti Lietu
vos naudai. )

(D. K-tis.

Lietuvos žmonių labo, bet bu
vo praleista M. Valatkienė, 
kuri aukavo $1. Abelna suma 
atitinka — $20, tik vardas 
praleista. Atsiprašau už klai
dą.

J. J. Mockaitis.

Seltzer City, Pa.
Mes Irgi Remiame Lietuvos 

Žmones

Nors mūsų ne daugiausia, 
bet mes irgi užjaučiame Lie
tuvos žmonių vargus ir nori
me juos sušelpti. Tam reika
lui tapo parinkta dovanų ir 
aukų. Aukojo sekamai: Kazys 
Veželis drapanų ir $2; Valai
tis drapanų ir $2; Matakas $2; 
Adukaitis drapanų ir $12. A- 
dukaitis taipgi aukojo Laisvei 
$2.

Daugiau drapanų dėl Lietu
vos žmonių bus parinkta vė
liau.

Frank Adukaitis.

Suffield, Conn.
Ledų Audra

šeštadienį, rugpjūčio 5 d. 
praėjo baisus šturmas su le
dais. Tai buvo po pietų. Jis 
labai daug padarė nuostolių 
tabako farmeriams. Ledai kri
to karvelio kiaušinio dydžio ir 
labai sukapojo jau prispėjusj 
tabaką. Kaip kurie farmeriai 
jau buvo pradėję kirsti. Sako
ma, kad sunaikino 300 akrų 
tabako ir padare nuostolių iki 
$500,000.

Vienas mano kaimynas len
kas ftnnerys ryte pasirašė su 
kompanija tabako apdraudos 
kontraktą, o jau 4-tą valandą 
po pietų ledai išdaužė jo taba
ka, liko tik stiebai. Bet buvo 
ir tokių, kurie apdraudos ne
turėjo, taip jų visas darbas ir 
nuėjo niekais; sumuštą tabaką 
turės aparti, o darbas, trąšos 
kainavo pinigų. Tokiems far
meriams yra tikra bėda.

Audra išvartė medžius, ke
letą stubų ir kitų pastatų su
griovė. Bet ji ėjo siauru ruož
tu, kliudė Suffield, Thompson
ville ir biskį Windsor Lake sri
tį.

Tokia tai nelaimė atsitiko. 
Tik tuo kartu viena smagi ži
nia, kad jau Raudonoji Aarmi- 
ja išlaisvino Kalvariją Suval
kijoj, tai mano miestas Lietu
voj.- . . ,’.g

J. Žilinskas.

Amerikos lakūnai bom
bardavo Braunšveigą, vi
durinėj Vokietijoj.

Nashua, N. H.
Visi Nashua lietuviai, stoki

me i darbą teikimui pagalbos. 
Lietuvos žmonėms, nes veik vi
sos Lietuvos žmonės jau išlais
vinti iš baisios vokiečių nelais
vės. Mūsų tėvai, motinos, bro
liai, sesutės ir giminės yra bai
siai apiplėšti vokiečių, baisiai 
nukentėjo ir laukia nuo mūsų 
pagalbos.

Naciai, bėgdami, viską plė
šė ir degino, tai daug žmonių 
neturi maisto ir apsivilkimo. 
Aišku, kad Sovietų Sąjunga 
gelbės iš visų jėgų, atveš reik- . 
menų iš gilumos šalies, bet to
kiame kare šaliai sunku ir 
amerikiečių pagalba labai 
daug reikš. Ant kiek mes dau
giau pasiųsime drabužių, ap- 
siavų ir kitokios pagalbos, ant 
tiek padėsime Lietuvos žmo
nėms greičiau pergyventi var
gą, ant tiek sumažinsime jų 
kančias.

Taigi, Nashua lietuvių atsto
vai, savo susirinkime, rugpjū
čio 5 d., nutarėme dėti visas 
pastangas, kad gelbėti Lietu
vos žmonėms, tam reikalui ir 
komitetą sutvėrėme. Nutarimų 
raštininku yra V. Vilkauskas, 
Į kasos globėjus darinktas M. 
Virbickas, šis komitetas nuta
rė surengti pikniką, kurio vi- * 
sas pelnas bus skiriamas Lie
tuvos žmonių pagalbai. Pik
nikas įvyks nedėlioję, rugpjū- • 
čio 27 d., ant Sakalo ūkės. 
Visas ir visus kviečiame atsi
lankyti.

Taip pat komitetas renka 
drapanas Lietuvos žmonių pa
galbai, kas tik turite gerų at
liekamų drapanų, tai atneški- .. 
te pas drg. Simutį, 19 Pear
son Ave., kur jūsų drabužius 
priims ir jie bus sutvarkyti ir 
pasiųsti Lietuvos žmonių pa
galbai, arba praneškite V. Vil
kauskas, 37 Franklin St., tele
fonu 2813R, arba J. Egeris, te
lefonu 1917M, tai mes jūsų 
drapanas paimsime ir pristaty
sime į vietą. Visi ir visos gel
bėkime Lietuvos žmones!

V. Vilkauskas.

6998 kunigai tarnauja 
Jungtinių Valstijų karo jė
gose. (Skaitlines paimtos pa
baigoj 1943 metų.)

Vienas radiumo gramas 
kaštuoja apie $30,000. Vi
sam pasauly jo randasi ne
pilnai 3 svarai.

Patinas halibut (žuvis) 
labai retai kada užauga į 
svorį daugiau kai 40 svarų; 
patelės gi užauga į svorį 
keletą sykių daugiau.

VAKACUOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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LOWELL, MASS.
Kaip Mes Sveikinome Lietuvos 
Išlaisvinimą ir Kaip Sukelėme 

Savo Kvotą—$200
Liepos 30 dieną, mūsų lie

tuviškos pažangiosios organi
zacijos, kurios sudaro savo at
stovais Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto vietinį skyrių, 
turėjo surengtą pikniką, Char
les Freemano dideliame ir 
puikiame miške, Westford, 
Mass.

Šio pikniko tikslas buvo pa
sveikinti jau didesnės pusės 
Lietuvos išlaisvinimą ir ta pro
ga sukelti mums paskirtą per 
LPTK 'kvotą—$200.

Pikniko išvakarėse, penkta
dienį, smarkiai lijo, šeštadie
nio popietį taip pat, ir dar 
vietinė spauda pranašavo sek
madieniui perkūnišką lietų. 
Tas mus labai nervavo ir rū
pino, belaukiant to “sabotažo’’ 
iš dausų.

Juk tai ne juokai, kuomet 
rengiesi prie atlikimo kokio di
delio darbo, o čia tau koksai 
piktadarys sugadina viską.

Bet netrukus suplanuojame 
atsargą sekančiai: Jeigu rytoj, 
laike važiavimo į pikniką ly
tų, tai kliubo svetainėj turėsi
me susikuopti ir turėti vistiek 
gerą pažmonį-parę, nes bus 
jau viskas sugaminta. O jei ne
lis, tai važiuosime visi urmu 
į mišką, kur nebebus pavo
jaus ir, reikalui esant, nuo lie
taus pasislėpti yra geras, nau
jas pastatas, net dviejų aukš
tų. Ir jeigu norime, vadinkime 
tą pastatą “raudonąja darži
ne,” nes ji skaisčiai raudonai 
dažyta.

Laukiame, kas bus rytoj. Vi
sas rytojaus sprendimas pa
liktas man vienam ir draugų 
informuotas, kas veikti atsiti
kime lietaus; Pasirengiau vis
kam. Guldamas į lovą, apsi
dairiau, — viskas gerai — 
dausose ramu. Ryte atsikė
liau, žiūriu, dairaus: viskas 
mums prielanku; jokių “sabo- 
tažninkų” nesimato. 15 miliu
tų iki vienuoliktai traukiu į j 
kliubą linksmas, iš kur visi 
trauksime į Freemano žaliuo
jantį mišką.

5 minutės po 12-tai valan
dai, didelis būrys Lowellio lie
tuvių, mylinčių pažangą ir de
mokratiją, paliekame Liet. Pi
liečių Kliubą ir smagūs trati-' 
kiame į pikniką, kur bus svei- i 
kinimas jau išlaisvintos didelės ■ 
dalies Lietuvos, — Sovietinės j 
Lietuvos sostinė Vilnius, šiau-! 
liai, Panevėžys, Biržai ir dau
gelis mažesnių Lietuvos vieto-Į 
vių. Dzūkai dega iš džiaugsmo, 
kad mylimas Vilnius jau išva-i 
dudtas iš fašistinių tironų kru-j 
vinų nagų. O kauniečiai, kurių . 
pas mus esama nedaug irgi 
taip pat kupini džiaugsmo dėl 
savo istorinio sostamiesčio iš- 
liuosavimo. Ir visi turime stip
riausią viltį, kad ir Kaunas, 
jei dar ne liuosas, tai bile va
landą Raudonoji Armija šluos

iš ten fašistinį brudą ir Kau
nas bus laisvas.

Netrukus privažiavo ir dau
giau žmonių iš paties miesto ir 
priemiesčių. Susidarė labai 
gražus ir gan skaitlingas pik
nikai! jančių būrys, jų tarpe, 
nemažai rusų ir keli vokiečių 
tautybes žmonės. Visi gausiai 
darė biznį žinodami, kokiam 
tikslui piknikas yra surengtas. 
Ir todėl piknikas pavyko la
bai gerai, labai puikiai. Pavy
ko todėl, kad žmonės jį gra
žiai parėmė. O Mr. Charles 
Freemanui (latvių tautybės 
žmogus) labai didelis ačiū, 
kad veltui davė vietą šiam pik
nikui surengti ir jam daug gel
bėjo.

Piknike turėjome ir iš toliau 
svečių. Draugai Charles ir Ona 
Juškai iš So. Bostono jau ne 
kartą mūsų parengimuose da
lyvavo, šį kartą irgi jiems la
bai patiko mūsų piknikas. Jie
du nesiskūpėjo dėlei Lietuvos 
žmonių pagelbos. Draugai Juš
kai ir Lawrence keturių mies
tų surengtame piknike Laisvės 
naudai, savaite pirmiau, daly
vavo, nors apie tą pikniką ra-į 
šydamas ir minėdamas svečius 
iš toliau netiksliai jų vardus 
praleidau. Už tai atsiprašau, 
kiti tolimi svečiai buvo, tai 
Juozas ir Zosė Aleksai iš New 
Haven, Conn. Buvo labai ma
lonu su tolimesniais ir visais 
svečiais susitikti, bet draugai 
Aleksai neilgai piknike tesi- 
svečiavo, nes išsiskubino j na
mus. į pikniką draugai Aleksai 
pribuvo kartu su lowellieciais, 
Vincu Brastavičium ir Rama- 
nėckais; visi kartu ir pikniką 
turėjo ir pikniką palikti. Gai
la, kad dėl aplinkybių mylimi 
svečiai negalėjo ilgiau svečiuo
tis piknike. Nors trumpas bu
vo jų pabuvimas, bet tai-pei 
draugų jie paliko smagų ūpą 
ir atminti.

Na, mūsų tikslas buvo tame 
piknike karštai pasveikinti So
vietinės Lietuvos jau išlaisvin
tas dalis. Mes Lietuvą sveiki
nome su tam tikslui trumpa 
prakalbėle ir gausiomis auko
mis išpildymui mums paskirtos 
kvotos—$200 Lietuvos žmonių 
pagelbai, per Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetą, kuris Į 
kontakčiai veikia su Russian 
War Relief Komitetu.

Nors piknikui jau gerai įsi- 
pusėjus užėjo labai smarkus 
lietus su perkūno stipriais 
trenksmais ir rūsti gamta su
trukdė mūsų įpusėtą gražų 
darbą; suvarė vienus į gyven- 
namį, kitus į raudonąją dar
žinę, dar kitus į arklių stainę, 
— kur kas pataikė pasislėpti 
nuo smarkaus ir labai audrin
go lietaus, tačiau ne ilgam, 
greit viskas nurimo ir mes su
grįžę tęsėme pikniką toliau. 
Viskam apsiraminus, žmonės 
vėl pradėjo piknikauti.

Dabar jau man teko kalbė
ti apie dalyko reikalą ir pa-

prašyti bei kviesti žmones at
eiti čia, prie raštininko draugo 
S. Paulenkos ir sveikinti Lie
tuvos laisvinimą su auka, kiek 
kas gali, šiam degančiai rei
kalingam momente, kad pa
duoti verkiančiai reikalingą 
lietuves žmonėms pagelbos 
ranka.

žmonės patys ėjo ir širdin
gai aukojo; nekurie gana stam
bias dovanas davė. Aš neturiu 
surašo ir negaliu dabar visų 
suminėti, tą padarysiu vėliau. 
Bet tik pavyzdžiui: Vadas 
Čiulada $40, Jonas Gicevičius 
$25, Stasys Paulenk*a $20, ir 
taip toliau. Yra daug dešim
tinių ir penkinių, jei jau ir 
neskaitytume dolerinių. Vėliau 
paskelbsime visų vardus.

Ir taip tame truputį lietaus 
sušlapintame piknike sumesta 
$185.

Manome, ir kiti, nedalyva
vusieji, kuomi nors prisidės 
prie šio sveikinimo. O kur dar 
pelnas pikniko, kuris irgi bus 
gražus, kuomet suskaitliuosi- 
me.

Taip mos sveikinome laisvą
ją Lietuvą su jos gražiuoju 
Vilniumi ir kitais miestais ir 
kaimais. Taip mes išpildėme 
mums skirtą kvotą. Tokiu pasi
ryžimu mes sutiksime ir visos 
Lietuvos galutiną išlaisvinimą.

J. M. Karsonas.

Easton, Pa.

DETROITO ŽINIOS Petrulienės*

Antradienis, Rugpj. 15, 1944

$25.85 I 12136

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsejo-September 3
DEER PARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsejo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Mirė A. Linius

Liepos 18 d. Allentown Psy- 
chopatic ligoninėj mirė Ado
mas Linius, virš 60 metų. Bu
vo nuo Krakių valsčiaus, Aži- 
tėnų kaimo aukštaitis, iš ma- 
žažemių-bobolninkų šeimos.

Amerikon atvyko prieš 32 
metus iš Rygos. Ten jis paliko 
ir išsižadėjo savo moterį 
latvių tautos. Amerikoj visą 
laika sunkiai dirbo ir labai ne- 
tvarkingai gyveno. Skaitė Ke
leivį. Ant galo amžiaus susi
maišė jam protas, nuo ko ir 
mirė. Visoms savo “draugams” 
ir biznieriams pasiliko skolin
gas pinigais. Kiti sako, kad jis 
turėjo brolį Pittsburghe. Kur 
ir kas jį palaidojo — nesuži
nojau.

Aukos Laisvei
Vladas Danielius paaukavo 

pundelių vajininkams $3 ir 
Laisvės mašinų pašmeravimui 
$2. čekis pasiųstas Laisvės 
vardu. Ačiū už aukas!

Paleido iš Kariuomenės
Leitenantas dantų gydytojas 

Miliulis šiomis dienomis buvo 
paleistas iš karinių pareigų. 
Jis dabar praktikuoja savo 
profesiją senoj vietoj.
. Jaunuolis, mūsų miesto gra- 
borius, Jonas Ratinis tarnau
ja Dėdei Šamui, Memphis, 
Tenn. Kas įdomu tai, kad Jo
nas, čia gimęs lietuvis, parašo 
man laiškus kuone kožną sa
vaite lietuvių kalboj. Jonas 
trokšta, kad tas žiaurusis ka
ras pasibaigtų kuo greičiau
siai. Aš jam į kožną laišką 
atsakau kuo greičiausiai su vi
som naujienom iš mūsų mies
to. Rašau jam, kad Sovietų 
Raudonoji JVrmija išmuša tuos 
niekšus nacius iš mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos, kur jau 
plevėsuoja darbininkų laisves 
vėliava. Mušama Hitlerio ar
mija ir kituose visuose fron
tuose be pasigailėjimo, o tas 
viskas reiškia, kad karas šuo
liais eina prie pabaigos su iš- 
laimėjimais mūsų pusėj.

V. J. Stankus.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Aukos

Čion telpa vardai ir suma, 
kas ir kiek aukavo šiam svar
biam reikalui.

Blankos no. 5:
Adelia Klimaučienė $5.
Po $3.50: Petras Kimbi- 

rauskas, Uršulia Kimbiraus- 
kienė.

Po $2: Gust Raman, Jonas 
Valavičius, Martinas Kwedar 
ir Motiejus Prakevičius.

Po $1: Kazys Tvaska, Jur
gis Steponkevičius, Cicilia ir 
Antanas Mačiai, Pranas Jo
čionis, A. Bernotas, Juozas 
Vasilius, Juozas Latožas, An
tanas Benson, Jonas Bašins
kas, Juozas Yakas, Liudvikas 
Valeika ir Stasys Pangonis.

Anna Latožienė 50c.
Viso ant blankos surinkta 

per M. Alvinienę $32.50.
Blankos No. 12:
Vladas ir Ella Propiesčiai 

$20.
Po $10: Petras Urbantas, 

Dainiui k Rugienis-Rye ir Pra
nas Jočionis.

Antanas Žilinskas $6.
Po $5: Kazys Nausėda, Ka

zys 1’atėjūnas, Juozas Biršto
nas, Edvardas Šeputis, Agnes 
Urbonienė, Jonas Luobikis ir 
Vincas S t c p o n k e v i č i u s.

Po $2: Stasys Tvarijonas, 
Katrina Terzienė, Taxi-Cab 
vairuotojas ir Juozas Palukai
tis.

Po $1 : Vincas Žilinskas, Eva 
Geriba ir Mikolas Padolskis.

Simonas žusinas 50c.
Viso surinkta per M. Alvi

nienę $102.50.
Per M. Smitrevičienę, ant 

blankos No. 8, aukavo seka
mai: Z Jlt

Andrius Vinaitis $3.
Po $2: Jonas ir Ona Mas

koliai ir Antanina Smith
Alekas Grybas $1.50.

Po $1 : Jurgis žemaitis, Le
onas Slančiauskas, Antanas 
Jakstys, Juozas Belevičius, 
Elzbieta Ulinskienė, Sofija Re
meikiene, Auna Bakštis, Ma
tilda Rogc, Sofija Rokas, Jo

nas P. Tamulis, Mikas Ratčiu- 
nas, Jonas Taub.

Jonas Lotus ir Elena Palan- 
gienė po 50c.

Viso ant blank. No. 8 su
rinkta $21.50.

Rožė Petrulienė surinko ant 
blankos No. 6 :

Sofija Stankienė $10.
Mrs. Caper ir M. Garadec- 

kis $1.10.
Po $1 : Jonas Kairis, Petras 

Stankus, Mrs. M. Užvilis, Hen
ry Podrus, Pranas Jęčionis, 
Jonas Rudzevich, Petras 
Smalstis, Juozas Terza, Juozas 
Valiukas, Jonas Stanionis, Jo
seph G., Kranas Rogers, S. 
Kol pas.

Po 50c: Juozas Montvilas, 
Kazys Juodaitis.

Po 25c: M. Bacevičiene, A. 
Dargiene ir Katrina Terzienė.

Viso ant balnk. No. 6 su
rinkta $25.85.’

Ačiū draugams ir draugėms 
už aukas ir pasidarbavimą. 
Draugai ir drauges, kurių var
dai greit netelpa spaudoje, tai 
nenusiminkite, nes kolei blan
ką nepilna, mes vardų neduo
dame Į laikraščius. Jeigu kurių 
pavardės negerai ar aukos 
klaidingai paduotos, tai pra
neškite man, o bus pataisyta.

Šiuo sykiu gavome stambių 
aukų ne tik ant kolekto blan
kų, bet ir nuo organizacijų ir 
pavienių draugų. <

Nuo Detr. Organ. Sąryšio, 
dalis pelno spaudos pikniko 
$100.

1 Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo auka $50.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 52 kuopa $ 10.

Domicėlės Mockienės dova
neles davė pelno $3.
Antanas Gotautas, LPT Komi
teto pirmininkas aukavo $50.

Sudėjus sykiu blankas susi
daro .......................... $156.50

Viso sykiu .................. $374.50
Ižde buvo nuo pirmiau $20.92

Į Gauta po susirinkimo,
nuo V. Smalstiencs $10.00

Blanka No. 6, R.
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I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS I
j GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA j

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada 'būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėm s. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
| Blokas nuo Ilewes St. clevciterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 j

nmai

Lietu viii Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Viso ............................ $131.27
Išsiųsta Centraliniam Komi

tetui į Brooklyn, N. Y. $400.00

Pas iždininkę lieka $31.27
P. S. Pirmiau išmokėta Cen

trui $200, dabar $100. Viso 
$600.

Iždininkė, M. Alvinienė.

Monica St., buvo sun
kiai sužeistas dirbtuvėje ir jau 
dvi savaitės esti namuose. 
Margaret Johnson’iene, 6373 
Gratiot Ct., buvo susilaužius 
koją ir sunkiai sirgo. Abu mū
sų ligoniai yra progresyvių or
ganizacijų nariai. Linkime ge
rai susveikti.

M. Alvinienė.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo- 
i jo kambario (Living Room) 
I setas, dabar jau vėl galima 
i gauti su Spring’sais, tokius, 
j kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki- 

s tokių rakandų. Kainos daug 
I žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St.
(Richmond). x

NOTARY
PUBLIC

C

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAŠ GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Aukavo Drabužiu

Vėlesniu laiku aukavo dėl 
Lietuvai Pagelbos Teikimo sky
riaus drapanų ir čeverykų šie 
draugai ir draugės:

J. ir A. Valančiai, Marė Jot- 
kojienė, E. Stasįkynionė, M. 
Alvinienė, M. Jani.iiienė, d. 
Vingrinauskienė, U. Davis, J. 
Ginaitienė, F. Petrušonicne, M. 
Glodinienė, Jurgis Jočionis ir 
jo šeima, Domininkas Rugie
nis, drg. Stoniai, M. Marshall, i 
Antanina Smitrevičienė, U. 
Jurkevičienė, d. Mitrikas, A.l 
Ravickienė, A. Greblikiene, A. i 
Kirlis, K. Rukštelienė, J. B. i 
Brazauskai, Z. Dantienė ir j 
Grunas siuvėjas. Dauguma; 
davė labai gerų drabužių.! 
Taipgi ačiū d. V. Smalstienei| 
ir J. Aranauskui už atvežimai , *■ I
drapanų į stotį. Kaip kurioj 
pridavė per kitus žmones, to-i 
dėl atleiskite, jeigu kurių pa-' 
vard žiu nesuminė j a u.

Apie Mūsų Ligonius
K a s t a n tas Ramanauskas,
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! LIETUVIŠKAS I

TRAKTYR1US
I (VALGYKLA IR ALINK) 
į Didelis pasirinkimas visokių I 
į Vynų ir Degtinės
į Kasdien Turime
j KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat ;
| Savininkas
I 411 Grand St. Brooklyn t
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MASKVA. — 16 suimtų 
vokiečių generolų šaukė ap
suptus Baltijos kraštuose 
nacius pasiduoti.

H A LMA H ERA saloj, į 
pietus nuo Filipinų, Ameri
kos lakūnai sunaikino 41 
japonų lėktuvą ir nuskan
dino jų laivą, 1,000 tonų.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

i sudarau__ ___
JrikoniŠkais. 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 

Tol. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

r.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijorn, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

iZ

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDA1 ir ki
tos Mėšlažarnes Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abclnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINTAI GYDOMOS.
—• Vidutinis Atlygintinas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS “
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR k GRILL /./ETOVKK4S KABARETAS.
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

cL D. cK

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698
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Lietuvių Poetų Liudo Giros ir 
Salomėjos Neries Pager

bimas Maskvoje
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

džiaugsmas lietuvių tau
tai,” sakė Skosyrevas.
L. Giros ir S. Neries Eilė

raščių Skaitymas
Vakaro programoje Liu

das Gira pasakė savo sone
tą apie “Verknės ir Neries 
Upes.” Salomėja Neris per
skaitė savo eilėraštį pavida
le laiško nuo žuvusio kare 
jos brolio.

Giros ir Neries eilėraš
čius skaitė jų vertėjai rusų 
kalba: poetas Michail Zen- 
kevič, Susanna Mar, D. 
Zviaginceva, 1). Brodski, 
Marija Petrovič ir Klara 
Arseneva. Gabūs ir jautrūs 
vertimai gerai perdavė lie
tuviškų originalų mintis ir 
jausmus. Tai lyrikos ir ka
ro eilėraščiai, apie Lietuvos 
gamtinius vaizdus, apie 
partizanų ir kareivių kovas, 
apie herojišką Mariją Alei- 
nikaitę ir kt.

Kitus L. Giros ir S. Ne
ries eilėraščius skaitė pa- 
skilbę artistai Anton Švarc 
ir Oleg Frylich.

Liudas Gira savo kalboj 
dėkojo už paramą, kurios 
teikė lietuviams rašytojams 
rusai ir kitų sovietinių tau
tų rašytojai. Jis, tarp kitko, 
atžymėjo, kaip Sovietų Są
junga padėjo vystyti tauti
nę kultūrą lietuvių rašyto
jams, menininkams ir švie
tėjams, kurie buvo privers
ti pasitraukt nuo vokiečių 
užpuolikų į Sovietų Sąjun
gos gilumą. “Aš manau, kad 
jūs mylėjote mus, kaip bro
lius,” sakė Liudas Gira. 
Publika, ftitai patvirtinda
ma, griausmingai plojo del

nais.
Vakaro programai pasi

baigus, rusai ir kitų tary
binių tautų žmonės dar il
gai laukė pasisveikinti su 
Liudu Gira ir Salomėja No
rim ir padėkot jiems už 
puikiuosius jų eilėraščius.

Vidunaktį ėmė griauti 
Maskvos kanuolės, sveikin
damos Marijampolės ir Sei
nų atvadavimą.

Negana Šelpiami Italai; Tai 
Proga Reakcininkams

Roma. — Socialistu laik
raštis Avanti skundžiasi, 
kad talkininkai permažai 
teduoda maisto italams. 
Monarchistai ir fašistiniai 
gaivalai, iš savo pusės, kiek 
įmanydami, kenkia gyven
tojams maisto gauti. Tuo 
būdu jie stengiasi sukelti I- 
talijos žmones prieš demo
kratinę Bonomi valdžią ir 
prieš talkininkus.

Niekšas pakliuvo j valdžios rankas. Tai James H. 
McMenamin, vadas provokatoriško streiko prieš negrus 
Philadelphijoj. Jis tapo suareštuotas ir padėtas po aukš
ta kaucija.

Lenkų Ponai Kalti už 
Varšaviečių Nelaimę
Sovietų žinių agentūra 

Tass pareiškė, jog tik lon- 
doniškė lenkų valdžia tėra 
kalta už tai, kad pirm laiko 
pašaukė Varšuvos lenkus 
sukilti ir davė progą na
ciams tūkstančius jų išžu
dyti. Tass pabrėžė, kad ta 
lenku valdžia visiškai ne
mėgino susižinot su Raudo
nąja Armija.

Romos Miestas Pereina Val
džion 6-šiu Didžiiijii Partijų

Roma. — Nuo šio antra
dienio talkininkai perveda 
Romos miesto valdžią į ran
kas Italijos premjero Iva- 
noe Bonomi. Jo vyriausybė 
Sudaryta iš krikščioniu de- 

■mokratų, respublikiečių, so
cialistų, komunistų ir dvie
jų kitų didžiųjų partijų.

Italijos Socialistų ir Ko- 
į munistu partijos sudarė są
jungą. Pamatinis sąjungos 
tikslas — įtraukti kuo dau
giausiai italų karau prieš 
nacius ir gerinti būklę Ita
lijos žmonėms.

Lenkai Rytiniame Italijos 
Fronte Apkūlė Vokiečius
Roma. — Lenkai, veikda- i 

mi drauge su Aštuntąja an-1 
iglų armija, rytiniame Itali-1 
•jos fronte, Adriatiko pajū-i 
i riuose per dvi dienas nustū-; 
mė vokiečius dvi mylias at-| 
gal ir atėmė iš nacių Sca- 
pezzano, Monterado ir Co- 
rinaldo miestelius. Jie suė- 

| mė trejetą šimtų vokiečių.
Lenkų kariai užėmė pozici
jas už 17 mylių nuo Pesa
ro rytiniame gale vadina
mos gotiškos vokiečių lini
jos, einančios skersai šiau- 

■ rinės Italijos.

Hitlerininkų Nuostoliai 
Sovietiniame Fronte

Maskva. — Latvijoj Rau
donoji Armija suėmė didelį 
skaičių vokiečių ir, be kit
ko, pagrobė 5 jų tankus, 34 
kanuolės ir 86 minosvai
džius. Estijoj pagrobta dar 
71 vokiečių kanuolė ir 16 
minosvaidžių ir ištaškyta 
pulkas jų karių.

Vien Sandomiro fronte 
Lenkijoj sovietiniai kariai 
per dieną užmušė virš 2,000 
nacių.
i_____________________

MIKOLAIČIKAS TARĖSI j SU EDENU
London. — Sugrįžęs iš 

' Maskvos St. Mikolaičikas, 
londoniškės lenkų valdžios 

• premjeras, kalbėjosi su A. 
i Edenu, užsieniniu Anglijos 
1 ministeriu.

KARINIAI DARBININKAI
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys
Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 

ir U. S. Railroad Retirement Board pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO.
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CITY

or
U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD

577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.
(191)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Neapsakomai džiaugiasi an
tidemokratinė lietuvių spau
da, kad tasai “United Lithua
nian Relief Fund’’ tapo priim
tas į National War Fund. Jie 
iš ten gausią didelę krūvą ir 
pinigų.

Tatai dar teks pamatyti. 
Bet tegul ir taip. Tegul jie 
džiaugiasi. Svarbu Amerikos 
lietuviams, kad šitie žmonės 
tiktai džiaugiasi, bet nieko 
nedaro Lietuvos žmonių gel
bėjimui. Dar nėra pasiuntę 
jiems nė mažiausio dalykėlio.

Jie nori gauti pinigų ir iš 
National War Fund, aišku, ne 
šelpimui Lietuvos žmonių. Jie 
turi, kaip iš visko matyti, kito
kius tikslus.

Pavyzdžiui, per du metu 
rinko pinigus neva Lietuvos 
šelpimui ir surinko tūkstančius 
dolerių. Bet tuos pinigus su
naudojo įsteigimui “Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centro’’ 
hitlerinei propagandai varyti.

Tie patys žmonės, matyt, ti
kisi galėsią ir iš National War 
Fund gautus panašiems tiks
lams sunaudoti.

Aišku, kad demokratinė lie
tuvių visuomenė pasistengs 
jiems neleisti tą šposą iškirsti.

Tuo tarpu demokratiniai lie
tuviai aukoja ir sušilę darbuo
jasi suteikimui išlaisvintos Lie
tuvos žmonėms paramos. Plau
kia centrai! drapanos, čevery- 
kai, aukos, pundeliai, šeštasis 
Dovanų Siuntinys žada būti 
didelis ir vertingas.

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS' 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- 
jusių ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, ir smege

nų nesveikumo.
No. 2—N u o Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių, 
Mažuolių, Nutirpimo, Blogos 
Cirkuliacijos ir nuo sušalimo.

No. 3—M. J. Švilpas Miracle Salve: 
Ši mostis prašalina daugybę 
įvairių odos ligų: Žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Burnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižeidimo, nuo šalčio nu- 
šašimo, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kornų ir nuo daugy
bes Odos ligų.

No. 4—M. J. S. Salve, Mostis nuo 
niežėjimų, šviežių- ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saulės Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne kenksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą ne- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
money-orderį ar čekį. Jei C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti 
C.O.D. Adresuokite sekamai:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614D Zion Street.

SENYVA PORA
(Saus be romios gražų 2 kambarių apari men
ių ant pirmų lubų, pridedant algų ; daliai 
laiko reikalingas superintendent mažam apart- 

mentiniam namui Jersey City.
Management Dcpt.,

J. I. KISLAK, INC.
32 Journal Square, Jersey City.

JOURNAL SQ. 2-7100.
(191)

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAI

PRIE VYRAMS DžlAKETŲ
TAIPGI MOTERŲ

RANKŲ SIUVĖJŲ 
PRIE VYRAMS DžlAKETŲ

GERA ALGA
VALDŽIOS DARBAS

TELEFONAS IIAVEMEVEK 8-1072

HOFFMAN MFG. CO.,
58-20 MASPETII AVĖ.,

MASPETTI, L. 1.
 (19 1)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Kliu- 
bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugp. 17 d., 8 v. v. Draugijų Salėje, 
4097 Porter. Narės malonėkite vi
sos dalyvauti, nes turime tartis del 
žiemos sezono veikimo, tad susirin
kimas bus svarbus. — M. G., Sekr. 
____________ (191-192)____________

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė? ...................... 25c

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Kc- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kopimui, virimui ir kcnavicui 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ............................... 25c

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ................................. 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ............................... 15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

Raktas į Gyvenimą, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surasti sau tinkamą porą ir 
gyventi turtingai .................... 75c

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ........... 20c

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ...........................  30c

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25

Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija ...................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pūstynčje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos

dainos ....................................... 15c
Kantri Alena, pasaka ..............  25c
Gudrus Piemenukas ...................... 25c

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ii’ nuo kokių ligų.
Nuo nervų suįrimo .................. 85c
Nuo dusulio (asthmos) ............. 60c
Vyriškumo pataisymui ............. 85c
Nuo užsisenėjusio kataro bei

hayfever .......:........................... 85c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ........................................  $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po .................... ?5c pakelis.

M. ŽUKAITIS
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
PADARYKITE “D” DIENĄ “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS
Lavinti

TOOL IR DIE MAKERS 
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti
PAKUOTOJAI-IŠSIUNTĖJAI
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių.
Geros Darbo Sąlygos.

Naujas Moderninis Fabrikas 
M UZ1K A REKREACIJA KAFETER1A

Nemokamai Bušo Aptarnavimas Darbininkams nuo Penu Stoties, 
Newark iki mūsų Fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT COMPANY
Highway 25, arti Haynes Avenue, Newark, N. J.

BIGELOW 8-2200
Asmenys, dabar dirbanti būtinuose darbuose bei veiksmuose, neguli būti priimti be 

atliekamumo pareiškimo.
(193)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI 

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OE DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(191) *
PRESERIAI

PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ. NUOLATI
NIS DARBAS, GERA ALGA.

MARKOWITZ. 17 EAST 16T1I ST., 
N. Y. CITY.

(195)

PILNAM IR DALIAI LAIKO

INDŲ MAZGOTOJAI
Turi būt pasirengę apvalymo ir abelnai 

pagelbiniam darbui.
5 DIENŲ SAVAITĖ, GERA ALGA.

GRADY-HOLDSWORTH,
90 Lafayette St., N. Y. City.

(191)

PJOVIKAS 
IR

VINIŲ KALIMO MAŠINOS 
OPERATORIAI

NAKTINIS DARBAS
$1.00 I VALANDĄ 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI

CALLAN, 
CUTTERMILL ROAD, 
GREAT NECK, L. I.

m
REIKIA VYRŲ

ŠVEITIMUI PLASTIKŲ.
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

CRYSTAL PLASTICS CO., 
136 WEST 21'1'11 STREET.

MATYKITE MR. GEORGE STEPHENS.
(191)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės J Personnel Manager

175 WEST 58T11 ST.
(186)

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMPSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

H

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA 

SOUTH 8-5221 (192)

STALIOR1AI (20) 
Aukštesnėje Dalyje N. Y. Valstijos. 

Darbas Ilgam.
1 TELEFONAS FO. 7-0272.

(191)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

1381 Broadway,
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

SKYLIŲ KIRTIMO PRESO
NUSTATYMUI

VYRAS
Puikiausios Pokarinės 

Progos Dėl 
Patyrusio Vyro

Kreipkitės

IN STRU M ENT SPECIA LTI ES 
COMPANY, Ine.

244 Bergen Boulevard 
West Paterson, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(191)

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesq 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su- 
viršjkinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt’ 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
DARBININKĖS PRIE STALŲ

Nuolatinis Darbas, 
Linksmos Darbo Sąlygos

•10 VALANDŲ. 5 DIENŲ SAVAITE.

TAIPGI
NAMŲ DARBININKIŲ

Gera Alga.

Kreipkitės
METRO VEILING & NOVELTY CO.

37 West 39th St., Room 604.

(191)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDA1NES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(192)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ.
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKšIN NUO KAVALKŲ DARBAS.

PETITE BABY WEAR,
118 WEST 23RD ST.. N.Y.C.

(7-tos LUBOS)
(193)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valanti. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA----- GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(193)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS 

DIDELĖ MODERNINĖ DIRBTUVĖ
5 NAKTIS. NUOLATINIS DARBAS

Mokama Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 
Kreipkitės Į Employment Ofisą— 

Netelefonuokite.
LOFT CANDY CORP.
40th Ave. & 9th St.. L. L City.

I.R.T.- B.M.T. 6th Ave. 8th Ave. subvėms 
iki Queens Plaza Sta. Verųon Blvd. Bus 102 

iki dirbtuvės durų.
(1«5)

l< I
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Gembleriautojai Pateko
Bėdon

Bronxo vaikų prižiūrėtuvėj 
pereitą šeštadienį padaryta 
ablava ant gembleriautojų lo-

'VIa j oi•as Smerkė Senato Pri
imtąjį George Bilių, Reika

lavo Saugumo Akto
sėjų pokerio iš pinigų.

įstaiga, esanti 1695 Wash
ington Ave., Bronx, savaitės 
dienomis veikia kaipo vaikų! 
prižiūrėtuve (day nursery).1 
Tačiau pastaraisiais laikais pa
stebėta, kad šeštadienio va
karais ten l enksi dideli ir se-' 
ni žmonės. Ko jie ten eina, ką į 
veikia auklėtinėj, domėjosi; 
kaimynai ?

Pereita šeštadieni išsiaiškin
ta. Ir tai atlikta labai nema
loniu būdu visiems dalyviams. ■ 
Įsismaginus bene 95 vyrų ir į 
moterų būriui lošti pokerį, du I 
vyrai iš pačių lošėjų atsistoja' 
ir pasako, kad esame suimti,! 
kad įstaiga paskaityta gemble- 
rystės lizdu.

Tą išgirdę, kai kas skubino 
prie durų, bet ten jau rado 
stovintį netikėtą sargą, kuris! 
patarė nesiskubinti. Sako, oras j 
karštas, skubėti ir pėstiems j 
vaikščioti nepatogu, už durų! 
yra gana vežimų. Taip ir buvo. ■ 
Už durų buvę policijos veži-! 
mai nugabeno juos tiesiai į 
teismabutį.

Po trumpo apklausinėjimo,

Majoras LaGuardia savaiti
nėj savo kalboje per m i estą va 
radijo stotį WNYC atsišaukė į 
kongresą be atidėliojimo pri
imti atitinkamą įstatymą, kaip 
kad Kilgore bilius. Tiktai toks 
bilius, sakė majoras, pajėgs 
išvesti kraštą iš karo laiko į 
taikos programą su pilnu dar- 
biningumu ir saugumu.

LaGuardijos kalba buvo ver
tingu įspėjimu kongresui ir vi-

teisėjas Haddock didžiumą pa
leido namo, o nurodytus esant 
vedėjais tos įstaigos, taipgi ve
dėjus to gembleriavimo, viso 
8 asmenis, sulaikė tolimesniam 
kvotimui rugpjūčio 28-tą.

Paleistųjų didžiumai bene 
nemaloniausiu epizodu teis- 
mabutyje buvo spaudos foto
grafai. Daugelis vyrų ir mote
rų, ypatingai kai kurios mo
terys gėdijosi savo padėties, 
dengė savo veidą abiem del
nais ir rankinuku. Galima da- 
leisti, kad jos čia “prakaita
vo” iš pinigų, tada kada jų 
vyrai kur nors karo fabrike 
ar viešojo publikos aptarnavi-

FioreUo H. LaGuardia 

suomenei, jog kraštas statoma 
pavojun, kad reikia veikti.

Majoras smulkmeningai nu
rodė, kokias problemas kraš
tas susitiks perėjime iš karinės! 
į taikos meto gamybą. Kokios! 
tame yra atsakomybės vyriau
sybės, industrijos, žemdirbys
tes ir darbininkų, žmonės, sa
kė majoras, turi būti aprūpin
ti darbu, progomis ir saugumu, 
kadangi “pašalpos, nedarbo ir 
simpatijų ne gana.”

LaGuardiėi reikalavo, kad 
“kongresas ištobulintų kon
traktų nutraukimo įstatymus ir

tuojau padarytų nuostatus 
teikti paramą ir pagelbą indus
trijai pereiti atgal į taikos lai
ko produkciją.”

Jis kritikavo George bilių, 
senato didžiumos priimtą per
eitą savaitę, kaipo visai neati
tinkantį visuomenės ir krašto 
reikalams, visai neatsi žven
giantį j darbininkų reikalus. 
Tame biliuje, kaip jau buvo 
rašyta Laisvėj šeštadienio ir 
pirmadienio laidose, nedar
bo apdraudos klausimas palie
kamas atskiroms valstijoms. O 
tūlos valstijos pirm karo sta
čiai badu marino savo bedar
bius. Jie būriais apleisdavo sa
vo namus ir traukdavo į kitas 
valstijas išgelbėjimui savo gy
vasties. Palikus tokią padėtį! 
dabar reikštų, kad tos emigra-| 
cijos turėtu pasikartoti. Tu ' 
žmonių gyvastis ir sveikatai 
statoma pavojun. Tie ateiviai: 
taipgi apsunkintų padėtį tų i 
valstijų, kurios jau yra išsidir
busios sistemą nors dalinai ap
rūpinti savo žmones darbu ar 
nedarbo apdrauda.

“Kožna pokarinė problema, 
yra nacionale problema,” sakė 
m a j o r a s. “Perkeldinėjimas 
darbininkų ir atsteigimas in
dustrijos nėra atskirų valstijų! 
problemomis, bet yra naciona- 
lėmis. Nedarbo apdrauda turi 
būti vienoda.”

K i 1 go re-Tru m a n- M u r r a y bi
lius turėjo savyje visus tuos 
svarbius, kraštui ir ypatingai 
darbo žmonėms būtinus punk
tus. Reakcininku didžiuma ta 
bilių paspyrė, o priėmė hoo- 
vervilles grąžinantį George bi
lių. Bet žmonės dar gali pa
veikti į kongresą ir George ki
liu atmesti, c-

Karščiai Vėl Užponavo- 
jo New Yorką I

Po kelių dienų atgaivos nuo i 
karščių pereitą savaitę, nauja! 
karščių banga atsirito New! 
Yorkan galop pereitos savaitės! 
ir nesitikima, kad j’i greit mus! 
apleistų.

Pradedant rugpjūčio 10-ta, j 
kai karštis buvo virš 92 laips-į 
nių, kaitra ir šutra iki pirma-j 
dienio dar nedavė pertraukos. į 
Penktadienį užkaitino iki 96 
laipsnių su virš, šeštadienį — 
93, sekmadienį — 94. Pirma
dienį jau anksti iš ryto buvo 
virš 80 ir tikėtasi popiečiui virš j 
90.

šeštadienį ir sekmadienį mi-l 
lionaj miestiečių jieškojo vėsu-į 
mos pajūriuose. Sekmadienį,’ 
Coney Islandas turėjęs 1,250,-; 
000 lankytojų, didžiausį skai-l 
čių šiais metais. Panašios mi-! 
nios žmonių buvo ir kituose pa
jūrio rezortuose. I

Karščiai Buvę Gaisrą 
Kaltininkais !

- ......—

New Yorke dėl įvykusių tri-j 
jų didelių ir labai nuostolingų j 
gaisrų, sakoma, kalti esą ne! 
padeginėtojai, bet karščiai. 1-1 
masis, Hoboken prieplaukoj, j 
buvęs užkurtas 50 galionų ku
bilo nitro-cellulose eksplozijos. 
O Luna ir Palisades Parkus už-| 
kūrę išdegę elektros junginiai.! 
Tikrinama, kad tai tie “short 
circuit’s” užžiebę perdžiūvu
sius lentų-medžio pastatus.

įvykus trims didžiuliams ir' 
žalingiems gaisrams per tris! 
dienas, aišku, žmonėse kilo 
daug spėliojimų ir Įtarimų. Ta
čiau gaisragesybos viršininkų 
tyrinėjimai neradę nieko, kas 
patvirtintų įtarimus, kad gais
rai būtų buvę padegimais.

Gražios Bloznelių Par
mos Scenos Puošia Mies

to Gyventoją Namus
Bloznelių farma Catskill 

kalnuose jau seniai tarp Brook- 
lyno, lietuvių paskilbus kaipo 
puiki vasarvietė. Atostogauto
jai visda grįžta smagūs, gerai 
pasilsėję, ir kaip jie sako, pa
sivaišinę, patenkinti buvusios 
brooklynietės dzūkės Blozne- 
lienės valgydinimu. Jie sako, 
kad jinai vaišinto vaišina, ne 
valgydina. Tačiau gražias jų 
ūkio scenerijas negi parsiveši 
—nė bile kam jas pasiimti. O 
visgi radosi toks svečias, kuris 
parvežė.

Kada žymus estų artistas 
piešėjas George Sepp, Pabalti
jo Kultūrines Tarybos sekreto
rius, vienam susirinkime pabė- 
davojo norįs važiuoti ant far- 
mų atostogų, bet nežinąs, kur, 
lietuviškieji tarybos nariai, aiš
ku, tuojau prisiminė Bloznelių 
gražų ūkį, kaipo galinti teikti 
daug smagumo artistiškai 
akiai. Tik biskį rūpintasi, ar 
estonas bus patenkintas lietu
višku stilium gamintais val
giais.

Artistas Sepp buvo nuvykęs 
pas Bloznelius liepos mėnesį, 
ž i n ge i d a u d a m as, re k o m e n d a- 
vęs jam vasarvietę narys nuvy
kęs pas jį paklausė, kaip jam 
patiko.

— Hm, kaip patiko? — pa
kartojo artistas. — Man ir da
bar dar skanu nuo to rūgštaus 
pieno, saulėj nusirpusių aro
matiškai kvapsnių uogų ir ki
to gero maisto. Moterys vasa
rotojos dar eidavo padėti šei
mininkei pririnkti uogų, o 
aš. . . kągi aš pririnksiu, kad 
aš rinkdamas visas ii' suval
gau. Pasirodyti mažiau už mo
teris pririnkusiu nesinori, tad 
kartą išbandęs, daugiau uogų 
rinkti nėjau. Pagaliau, ko man 
rūpintis rinkimu, kad jos pri
laukdavo gana, o aš prie stalo 
gaudavau pilną Šerą. Mainais, 
visom tom gerom moterim pa
dariau po braižinį jų paveiks-

—Labai, labai geri žmonės. 
Ir puiki vieta, — dadėjo at
sidusęs artistas. — Gaila, kad 
nebeturiu. . .

Ko jis nebeturėjo, gal pini
gų ilgiau pabūti vasarvietėj ? 
—galvojau sau, kada artistas 
tai pasakęs nusiskubino į savo 

! studiją. Bet neleidęs man ilgai 
spėlioti, grįžta artistas su pui
kiu spalvotu paveikslu :

— ...Gaila, kad nebeturiu 
j visų tų paveikslų. Tris buvau 
i pasidaręs ir ketinau jais puoš
ti savo studiją, bet atėję pa
žįstami išprašė du parduoti 
jiems, vos pajėgiau išsaugoti] 

; sau paskutinį.
—Rugsėjo mėnesį ir vėl va- 

i žinosiu pas Bloznelius nupieš
ti tas žavingas scenerijas ru-Į 
dens spalvose, — pareiškė ar
tistas patenkintai šypsodama
sis, veikiausia, vaizduotėje jau 1 
matydamas, kokios grožės jis j 
iš ten parveš miestui.

R- iI ------------- II 
Rezorty Gaisrai Padarė 

Daug Nuostolių
New Yorko priemiesčių tre

čiasis gaisras bėgiu trijų die
nų, iškilęs Palisades Parke 
pereitą sekmadienį, buvo vie
nu iš pavojingiausių tos rūšies

gaisrų žmogaus sveikatos at
žvilgiu.

Devyniolika asmenų tapo 
apsiausti liepsnų užsikūrus 
Virginia Reel, vienam iš dau
gelio smagaus pasivažinėjimo 
ir šposų punkte, kuriame ug
nis pasirodė pirmiausia. Jie 
nuvežti į Englewood ir Tea- 
neck ligonines.

Apie 150 kitų, daugiausia 
gaisragesių, pagelbos teikimo 
liuosnorių ir šiaip smalsuolių 
žiūrovų buvo ant vietos apžiū
rėti, suteikta pirmoji pagelba

Finansinių nuostolių pada
ryta apie $500,000, neskaitant 
parke buvusių linksmautojų. 
turto, kuris gal niekad nebus 
pilnai aprokuotas. Daugelio 
žmonių, kurie buvo maudymo
si prūde, palikta šėpose ar pa
mesta drabužiai ir gražmenys 
skubinant gelbėtis patiems. 
Maudynėse tuo tarpu buvę 
apie 10,000 žmonių. Vienoj 
vietoj supleškėjo arti 200 pa
statytų automobilių. Išlikusių 
nesudegusiais visai nuspragėjo 
maliavos .

Nelaimūs metu parke buvę 
apie 35,000 žmonių.

Išvakarėse, šeštadienį įvykęs 
gaisras Coney Islando Luna 
Parke nušlavė 16 akrų uži
mančius pastatus, sužeidė 35 
asmenis, padarė irgi apie 
$500,000 nuostolių.

l=ea restaurant
STANLEY RUTKONAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

mo įstaigose prakaitavo už
dirbti tuos pinigus. Tokiame 
atsitikime visai nemalonu bū
tu išsiaiškinti vvreliui savo 
“karštą meilę” laidok avimu i.

Pirm oficialiai įkaitinsiant 
sulaikytuosius, būsią ištirta, ar 
skiriamieji neva labdarybei de
šimtukai iš tikro buvo per
duodami tam tikslui. Lošėjams! 
aiškinta, kad lošimo organiza
torių iš kožno “kitty” išima-! 
mas dešimtukas einąs auklėtu-Į 
vės reikalams. Iki kol tas ne-1 
tikėtas incidentas nutraukė lo-j 
šį, 20 stalų jau buvo kožnas 
įdėjęs tais dešimtukais po $8 
į tą vadinamąjį labdarybės 
fondą. Nuo to, ar tas fondas 
ėjo skirtam tikslui, priklausys 
laipsnis įkaltinimų gemblerys- 
tės vedėjams.

Šuo Saugojo Mirusį 
Savininką

Sebastian de Maria, 58 m., 
mirė nuo perkaitimo būdamas 
ant stogo savo namų, 157 Al
len St., New Yorke. Šuo sto
vėjo sargyboj. Bandžiusiai iš
eiti ant stogo moteriškei jis 
įkando koją ir sukėlė didžiau
sią bataliją, pamatęs ateinan
čią policiją. Tik atėjus šei
mininkei šuo leidosi nuvesti į 
kambarį, šunį uždarė ištyri
mui, ar jo kandis nebus buvęs 
pavojingas įkąstajai.

Darbo Partija Kovos 
Išgelbėti Žmonėms 

Kilgore Bilių

New Yorko Navy Yarde 
Jau Dirbą 800 Šio 

Karo Veteranu

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK ir 

RICHMOND HILL
Trečiadienj, 16 d. rugpjūčio, 8 v. 

v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas, šia
me susirinkime turėsime nuspręsti 
ar šiemet rengsime savo metinę va
karienę ir jei rengsime, tai kur? 
Todėl visi nariai, kurie tik galite, 
dalyvaukite, kad paskui nereikėtų 
išmėtinėti, jog tas ar kitas daly
kas negerai padarytas. Susirinkime, 
ir visi svarstykime. — V. Paukš
tys. (191-193)

Darbo Partija New Yorke 
pereitą sekmadienį pradėjo 
įtemptą vajų kovoti išgelbėji
mui nuo Senato reakcininkų 
Kilgore-Murray biliaus. Tuo 
klausimu partija pasiuntė te
legramas visiems 45 New Yor- 
ko valstijos kongresmanams. 
Joje partijos sekretorius šioje 
valstijoje, Hyman Blumberg, 
pareiškė:

“Mes negalime perdėti svar
bos reikalingumo nacionalio 
plano ir federalių įstatymų 
tvarkiam persiorganizavimui 
lygiai taip, kaip kad mums bu
vo reikalingas nacionalis pla
nas karinei produkcijai ir mo
bilizacijai.

“Silpnas George bilius ne
atsako reikalui pilno pokari
nio darbingumo ir neužtikri
na darbų veteranams ir karo 
darbininkams.

“Mes negalime leisti tai pa
čiai kombinuotei užmušti sau
gumo planą, kaip kad ji už
mušė prezidento Roosevelto 
programą federalių įstatų ke
liu leisti visiems kariškiams 
balsuoti.

“Mes neprivalomo politikau- 
ti su mūsų kariškių ateities gy
venimu. šis yra nepaprastos 
padėties laikotarpis.

“Amerikos Darbo Partija 
ragina jus, kaipo New York o 
kongresmaną, balsuoti kon
grese už Kilgore-Murray bi
lių.”

Unijos ir kitos organizaci
jos taipgi subruzdo reikalauti 
savo kongresmanų, kad jie 
balsuotų ne už reakcininkų iš
stumtąjį pirmyn Senate, nie
ko gero neduodantį, George 
bilių, bet už Kilgore-Murray 
bilių, užtikrinantį saugumą 
grįžtantiems kariškiams ir vi-

Sužeistieji karo frontuose ir 
paleisti iš tarnybos šio karo 
veteranai, iki šiol 800 jų, su
žinojo, kad jie ii* dabar dar 
gali būti naudingi savo kraš
tui. Aštuoni šimtai jų jau dil
ba New Yorko Navy Yard, 
Brooklyne, ‘šapose ir ofisuose. 
Ir esą pageidaujama kur kas 
daugiau.

Kariškių priėmimui darban 
esąs sudarytas atitinkamas 
aparatas (labor board), kuris 
stengiasi iš pasikalbėjimo su 
veteranu nustatyti, kuriame 
darbe veteranas galėtų būti la
biausia pasitenkinęs ir naudin
gas įstaigai pagal jo turimą 
mokslą ir gabumus.

Daugeliu atvejų gabūs ve
teranai, neturintieji specialaus 
išsilavinimo ar patyrimo, siun
čiami įstaigos amatų mokyk
lon ir laike lavinimo mokama 
minimum alga. Jie dirba me
chanikų padėjėjais. Išmokę, 
perkeliami į atitinkamą me
chaniko laipsnį ir tuojau sta
tomi dirbti atsakomingą dar
bą savystoviai.

Tarpe priimtų veteranų esa
ma berankių, bekojų, o kiti 
šiaip dar silpnoki. Jiems tai
koma duoti darbai pagal jų 
sveikatos reikalavimus. Paten
kinantis darbas daugeliui iš jų 
pagelbsti grįžti į sveikatą, už
miršti karo pergyvenimus.

Veteranų priėmimo darban 
agentūra randasi 641. Wash
ington St., New Yorke. O ki
ti pasiunčiama ir iš U.S. Em
ployment Service raštinių.

Lake George-New Yorko bu- 
sui smogus į medį netoli Cats
kill 20 newyorkieciu to buso 
keleivių sužeista.

siems darbininkams, o kartu 
ir industrijai.

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.
- ★ k ★

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel Virginia 7-4400

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
H7 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. linija šapo] 
Tclcf.: GR. 7-7553

DETROITE: ( ™ 

N. SHAFFER, WM.

Woodward Avenue 
Hofmann Bldg. 
VOGEL, Direktoriai

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7 “ <Q), STANLEY MISIŪNAS

I ll savininkasSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: -j r,yte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzamirtuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

//" PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

S50.00

DOtVf

>4950.
$20.0(1

U950

f

Of ***

♦375°

WATCHES

gllllSI

F

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




