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KRISLAI
Vokiški kryžiuočiai 

Amerikoje.
Kritiška padėtis.
Po 45 dienų.
Laimėjimas Californijoj.
“Draugo” naciškos ašaros.

Rašo A. BIMBA

liška valdžia visur jieškojo 
samdymui kareiviu prieš ame
rikiečius. Jų niekur negavo. 
Tada kreipėsi prie vokišku ku
nigaikščiu. Ten jai pasisekė.

Karaliaus valdžia pasamdė
20 tūkstančių vokiečių, gerai Į 
juos apginklavo ir atsiuntė A-j 
merikon revoliuciją malšinti, i 
Kaip dabar hitleriniai barba
rai, taip anų laikų parsidavę 
nevidonai elgės brutališkai.

Nereikia užsimerkti prieš ta 
faktą, kad Rytų fronte susi
darė labai kritiška padėtis, i 
Nuo Voronežo iki Rostovo ei
na kruvini mūšiai ir hitlerinės 
gaujos veržiasi pirmyn.

Vokiečių krauju pasruvęs 
visas Dono upės vanduo, bet 
Riteris savo žmonių nepaiso.

Maskvoje išeinąs angliškas 
“Moscow News” rimtai paste
bi Anglijai ir Amerikai, jog 
jau išmušė valanda, kuomet 
antras frontas nebegalima ati
dėlioti.

Egipte anglai pradėjo atsi
laikyti prieš nacius ir italus. 
Tas gerai. Bet tai nėra joks 
antras frontas prieš Hitlerį.

Hitleris visas jėgas sutrau
kė prieš Sovietus. Dabai* lai
kas jam kirsti iš vakarų — 
per Franciją. ar per bet kuri 
kitą kraštą už Anglų Kanalo.

“Moscow News” primena, 
kad jau prabėgo 45 dienos 
nuo to, kuomet buvo padaryta 
Sovietų-Anglijos sutartis. Be
veik tiek laiko prabėgo nuo 
to, kuomet Molotovas lankėsi 
Washingtone.

Tada visi sakė, kad tarpe 
tų trijų talkininkų pilnai susi
tarta dėl atidarymo antro 
fronto.

I

i

Visi, kam rūpi liaudies de
mokratinės teisės, nuoširdžiai 
pasveikins Californijos aukš- 
čiausį teismą, kuris patvarkė, 
kad valstijos seimelio įstaty
mas, uždraudžiantis Komunis
tų Partijai statyti kandidatus 
į valdvietes, yra priešingas A- 
merikos Konstitucijai.

Panašius įstatymus yra iš
leidusios kelios kitos valstijos. 
Dabar jie atkreipti tik prieš 
komunistus, bet ilgainiui bus 
panaudoti prieš visas mažes
nes partijas.

Šis Californijos teismo nuo
sprendis turėtų padaryti galą 
visiems tokiems priešdemokra- 
tiškiems įstatymams mūsų ša
lyje.

Kas nori mušti, tai ir lazdą 
suranda.

Panašiai elgiasi klerikalų 
pronaciškas “Draugas.” Kai 
dabar naciškos gaujos daro 
žvėriškus puolimus ant Sovie
tų, kai Raudonoji Armija pri
versta pasitraukti, “Draugo” 
štabas rado progą dar kartą 
pasitarnauti Hitleriui.

“Draugas” sako:
“Reikia pripažinti, kad ru

sų kariuomenė kariavo ir ka
riauja labai narsiai. Ji rodo 
nepaprastai didelį pasiaukoji
mą. Tik labai gaila, kad ko
munistinė tvarka nedavė tin
kamos vadovybės, nepajėgė 
paruošti pakankamai amuni
cijos ir maisto rezervų.”

Ot, kas kita, jeigu Sovietų 
Sąjungoje būtų viešpatavus 
kapitalistinė santvarka!

Bet kaipgi su kapitalistinė
mis santvarkomis Europoje, 
kurias jau seniai Hitleris su
trempė? Ar jos geriau buvo 
parengusios amunicijos ir 
maisto rezervų savo armi
joms? Kur tos armijos dabar 
randasi ?

Ar “Draugo” pronaciški fi
losofai apie tai pagalvoja, nie
kindami komunistinę tvarką, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Chinai Sumušė Japonus 
Dviejuose Punktuose
Chungking, Chinija. — 

Chinai atmušė japonus nud 
Foochow, prieplaukos mies
to Fukien provincijoj, ir iš
vijo priešus iš artimos Fu- 
tuou salos.

Jugoslavai Užmušė 
Nacių Policijos 
Galvų Zagrebe

London, liep. 14. — Bas
tilijos Dienoj kilo demons
tracijos prieš nacius įvai
riuose jų užimtuose kraš
tuose.

Zagrebe, Kroatijoj, Jugo
slavijos provincijoj, patrio
tai nušovė majorą Kelmą, 
galvą slaptosios Hitlerio po
licijos.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, tei
gia, kad hitlerininkai už 
tai sušaudė 700 kroatų-ju- 
goslavų.

Anglijos Armija Darė Pra
timus, Kaip Išsikelt

I Priešij Kraštą
London. — Anglijos ar

mija darė didžiausius iki 
šiol manevrus, kuriuose da
lyvavo ir laivynas: prakti
kavosi, kaip laivais iškelt 
savo kariuomenę į priešų 
krantus.

Hitlerininkai Stebisi Rusu 
Kariu Pasišventimu

Berlin. — Nacių gvardi
jos laikraštis “Schwartze 
Korps” rašė liep. 13 d., kad 
rusų kareiviai taip kovoja, 
jog “rodosi, jie įkvėpti ko
kiu tai slaptingu dvasiniu 
užsidegimu.”

Berlin, liep. 14. — Naciai 
sakosi apsupę dikčiai rusų 
kariuomenės į šiaurių vaka
rus nuo Voronežo.

Ketvirtas Angly Orlai
viu Žygis prieš Vo

kietiją šį Mėnesį
London, liep. 14. — Ang

lų orlaiviai daužė ir degino 
elektros stotis, geležinkelių 
mazgus, fabrikus ir kitus 
karui svarbius taikinius 

i Ruhr klonyj, vakarinėje Vo
kietijoje. Anglų komanda 
nepažymi, kokius miestus 
jie atakavo. Tai buvo jau 
ketvirtas anglų lakūnų žy
gis prieš Vokietiją šį mėne
sį. Penki Anglijos orlaiviai 
nesugrįžo.

Bombarduojamose vie
tose anglai užkūrė didelius 
gaisrus ir smarkius sprogi
mus.

Berlin, liep. 14. — Vokie
čiai sako, kad Anglijos or
laiviai bombardavo Duis- 
burgą, vakarinėje Vokieti
joje.

(Duisburg yra svarbus 
pramonės miestas su didžio- 

i mis geležies ir plieno liejy- 
! klomis ir kitais metalo fa
brikais. Jis taipgi yra ang- 
liakasyklų centras.)

Suimta 14 Vokiečių, 
Padėjusių Įgabenti 
Nacius Sprogdytojus

Washington. — Tapo su
imta aštuoni vokiečiai vy
rai ir šešios moterys, kurie 
padėjo Hitlerio submari- 
nam įgabent aštuonis sabo- 
tažuotojus - sprogdintojus į 
Long Islandą, N. Y., į 
Florida.

Karinė septynių Ameri
kos generolų komisija da
bar tardo įvežtus sabotaž- 
ninkus, kuriuos naciai at
siuntė sprogdint karinius 
fabrikus, tiltus, geležinke
lių stotis ir kt. Berlyno val
džia buvo įdavus jiem ir 
$176,000 pinigų papirkinėt 
tam tikrus žmones Ameri
koje. Valdžios agentai rado 
pas tą “aštunkę” bombų ir 
smarkiausių TNT sprogi
mu.

Šeši iš dabar areštuotų 
buvo sučiupti Didžiajame 
New Yorke, o aštuoni Chi- 
cagoj. Devyni iš keturioli

“RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ” TIKISI ANTRO 
FRONTO GREITU LAIKU

Maskva, liep. 14. — Sovie
tų kariuomenės organas 
“Raudonoji žvaigždė” rašo, 
kad Sovietijos padėtis pasi
darė pavojinga. Bet tas lai
kraštis sako, kad naciai ne
užilgo susidurs su antru 
frontu, ir tuomet palengvės 
Raudonajai Armijai kova. 
Girdi, “mes ištisus metus 
vieni kariavome” prieš Hit-

Puse Miliono CIO Kor- 
teliy Reikalauja 2-ro 

Fronto Tuojaus 
_______________ 1

New York, liep. 14.—CIO 
unijos išleido pusę miliono 
atviručių, reikalaujančių, 
kad Anglija ir Amerika 
tuojaus atidarytų antrą ka
ro frontą prieš Hitlerį Eu
ropoj ir taip pagelbėtų So
vietam nugrūst nacius at
gal.

“Kovojanti Francija”
London. — Laisvųjų 

Francūzų valdžia nuo Bas
tilijos dienos pakeitė savo 
vardą į “Kovojanti Franci
ja.”

VOKIEČIAI GIRIASI SU
ĖMĘ SOV. GENEROLĄ

Berlin, liep. 14. — Hitle
rininkai skelbia, kad ties 
Volchov upe, Leningrado 
fronte jie, girdi, suėmę kiek 
raudonarmiečių, o tarp jų 
ir generolą Vlasovą, ko- 
mandierių Antrosios Sovie
tų smarkuolių armijos. 

London. — United Press 
praneša, kad, naciam tar
naudami, francūzai žanda
rai suėmę “teroristų liz
dą,” veikusį prieš vokiečius 

Tas de Calais srityj.

kos yra Jungtinių Valstijų 
piliečiai. Jie galės būti bau
džiami mirčia kaip šalies 
pardavikai. Toks pat liki
mas laukia ir septynių ne- 
piliečių, tik pagal skirtin
gus įstatymus.

Pati Vokietijos komanda 
buvo paskyrus kelis iš tų 
keturiolikos tarnaut susi
siekimams su Hitlerio agen
tais. Tai jie nupirko ir au
tomobilį, kuriuom gabeno 
sprogimus, atsivežtus aš- 
tuonių viršminėtų sabotaž- 
ninkų. Jie taipgi paslėpė 
$176,000 sabotažuinkų pini
gų, slėpė įsiveržėlius ir į- 
vairiais kitais būdais padė
jo jiems.

Tie sprogdintojų pagalbi
ninkai galėtų būt skaudžiai 
nubausti vien už tai, kad 
nepranešė Amerikos vyriau
sybei apie slaptai įgabentus 
priešus.

lerį, bet “dabar jau neil
gai turėsime laukt,” iki 
mūsų talkininkai pradės a- 
takuot nacius.

Amerikinės spaudos ko
respondentai iš Maskvos 
teigia, jog “Raudonoji 
žvaigždė,” turbūt, žino, kad 
Anglija ir Amerika planuo
ja jau šiemet užpult hitle
rininkus Europos sausumo
je.

Roosevelt, Litvinov, 
Halifax Sveikino Pran
cūzus Bastilijos Dienoj

New York. Prezidentas 
Rooseveltas, Sovietų amba
sadorius Litvinov ir Angli
jos ambasadorius lordas 
Halifax Bastilijos Dienoj 
sveikino kovojančius fran- 
cūzus prieš naciu tironiją.

Savo rašinyje laisvųjų 
francūzų savaitraštyje 
“Pour La Victoire” (Už 
Pergalę) prezidentas Roo
seveltas išreiškė viltį, kad 
Francija vėl neužilgo 
“džiaugsis laisve, lygybe ir 
brolybe.”

FAŠISTŲ SUBMARINAI NU
SKANDINO DAR 8-NIS 
LAIVUS TIES AMERIKA 
Washington. — Fašistų 

submarinai nuskandino dar 
aštuonis laivus amerikinia
me ruožte Atlanto Vande
nyno. Tai viso šioje srityje 
jie sunaikino jau 369 Ame
rikos ir kitų Jungtinių Tau
tų laivus.

Paskutinių žygių subma
rinai nuskandino du preki
nius Amerikos laivus, du 
Panamos laivus ir vieną 
mažą norvegų laivą. Tuo 
tarpu jie Kanados srityje 
sunaikino dar tris laivus 
Su tais laivais žuvo 45 jū
rininkai.

Sprogdino Nacių Gele
žinkelius Francijoj

London, liep. 14. — Bas
tilijos dienoj francūzai su
sprogdino tris vokiečių nau
dojamus geležinkelius ir su
ardė vieną karinį nacių 
traukinį šiaurinėje Franci- 
joje.

Fašistai Skelbia, Kad 
Jie Padarę Didžių 
Nuostolių Sovietam
Berlin. — Naciu koman

da pasakojo, būk jie per 
11 dienų mūšį į pietų vaka
rus nuo Rževo paėmę ne
laisvėn 30,000 rusų, būk ap
supę dar kelias sovietines 
divizijas tenai ir dabar nai
kiną jąsias.

Hitlerininkai giriasi, kad 
Rževo srityje jie taip pat 
sunaikinę bei pagrobę 218 
sovietinių tankų, 591 ka- 
nuolę, 1,301 kulkasvaidį ir 
minų mėtytuvą.

Naciai garsinasi, kad jie 
atmušę stiprias Sovietų at
akas į šiaurių vakarus nuo 
Voronežo ir,'girdi, sunaiki
nę 111 rusų tankų.

Pasak vokiečių, tai, esą, 
jų orlaiviai pataikę bombo
mis į du plaukiančius So
vietų dokus Novorossiiske, 
Kaukazo pakrantėje. Kiti 
vokiečiu bombanešiai ata
kavę Sovietų prieplaukų į- 
rengimus Rostoj, arti Mur
mansko. O Suomijos Įlanko
je naciai sakosi nuskandinę 
vieną Sovietų submariną.

(Tai yra priešų praneši
mai, kurių niekas nepatvir
tina.)

SUNAIKINTI VOKIEČIŲ
PARAŠIUTISTAI

Maskva, liep. 14. — Rau
donarmiečiai sunaikino vo
kiečių parašiutistus, iš or
laivių nuleistus užfrontėj 
Kalinino srityj, kur Sovie
tai veda stiprią ofensyvą 
prieš nacius.

Pasitraukimas į Rytus 
Nuo Bogučaro

Maskva, liep. 14. — So
vietų kariuomenė dar kiek 
pasitraukė į rytus nuo Bo
gučaro ir įsitvirtino naujo
se pozicijose, nuo kurių esą 
180 mylių iki Stalingrado, 
stovinčio prie Volgos upės, 
kaip sako pranešimai iš 
fronto.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Berlin, liep. 14. —Naciai 

sakosi toli pažygiavę pir
myn nuo Bogučaro į pietų 
rytus, linkui Stalingrado.

(Antradienį iš ryto hit
lerininkų radijas pasakojo, 
būk toje srityje jiem, gir
di, telieka tiktai šimtas my
lių iki Stalingrado. •— Bet 
nėra jokio patvirtinimo šiai 
nacių pasakai.)

London, liep. 14. —Neofi
cialiai pranešama, kad vo
kiečiai pasiekę Millerovo, 
už 120 mylių į šiaurius nuo 
Rostovo, pietines Ukrainos 
uosto, prie Azovo Jūros.

Sovietai Keliose 
Vietose Pasitaukė
Į Naujas Pozicijas

Maskva, liep. 14. — Vo
kiečiai su skaitlingesne ka
riuomene ir su didesniais 
daugiais pabūklų vis štur
muoja Sovietus Dono upės 
fronte per 200 mylių, ypač 
šiaurinėje, vidurinėje ir 
pietinėje dalyse tos linijos.

MŪŠIAI VORONEŽO 
GATVĖSE

Priekinės naciu eilės kai 
kur pralaužė Voronežo ap
sigynimus, įsiveržė į paties 
miesto sritį, ir dabar verda 
mūšiai pakraštinėse jo ga
tvėse. Keli šimtai Hitlerio 
tankų ir 20 tūkstančių 
smarkiausios, rinktinės jo 
kariuomenės visu įnirtimu 
atakuoja Voronežą.

Siaučia įkaitę mūšiai 
tankų, artilerijos, pėstinin
kų ir orlaivių Bogučaro ir 
Lisičansko srityse, kur so
vietinė kariuomenė geroje 
tvarkoje pasitraukė į nau
jas, iš anksto prirengtas

Angly Laivynas Labai 
Apardė Fašistą Prie

plauką Egipte _
Cairo, Egiptas, liep. 14.— 

Pasmarkėjo mūšiai tarp an
glų ir fašistų EI Alamein 
srityje, Egipte. Dar nepra
nešta, ar vokiečiai ir italai 
atakuoja anglus, ar anglai 
tebeveda ofensyvą prieš 
juos.

Pirmesnis anglų parneši
mas teigia, kad EI Alamein 
fronto linija bendrai lieka
si ta pati, kaip ir keletas 
dienų atgal. Fašistai buvo 
užėmę kai kurias pozicijas, 
bet anglai-australai kontr
atakavo ir išmušė priešus 
iš jų.
NUSKANDINO PRIEŠŲ 

LAIVĄ
Anglų karo laivai ir or

laiviai smarkiai apdaužė fa
šistų prieplaukos miestą 
Matruh į vakarus nuo EI 
Alamein ir nuskandino vie
ną priešų laivą, prikrautą 
amunicijos.

Dulkių audros trukdo 
veiksmus ore ir ant žemės. 
Bet vis tiek anglai nušovė 
dar šešis fašistų orlaivius 
ir sudaužė kelis jų lėktuvus 
pačiose stovyklose.

Nuo pernai rudens iki 
šiol anglai Libijoj ir Egip
te sunaikino jau 500 priešų 
orlaivių.

Naciai Pradėjo Atakas 
EI Alamein Srityj

Cairo, Egiptas, liep. 14. 
— Vokiečiai atakavo pieti
nį sparną anglų linijos Ei 
Alamein fronte, Egipte, ir 
buvo pasivarę kiek pirmyn. 
Paskui anglai nuvijo juos 
atgal į pirmesnes pozicijas.

Toliau fašistai vėl ataka
vo anglus toje srityje. Bet 
apie paskutinės atakos pa
sėkas dar nėra pranešimo.

pozicijas. Bet atrodo, kad 
vokiečiai ir ten vis varosi 
pirmyn, nors jau tiktai po 
truputį. — Bogučar yra 
už 140 mylių į pietų rytus 
nuo Voronežo, o Lisičansk 
už 200 mylių į pietus nuo 
to miesto.

Visiem aišku, jog naciai 
savo šturmavimais Boguča
ro ir Lisičansko apskriciuo- 
se stengiasi prasiveržt iki 
Volgos upės ir atkirst Kau
kazą su jo žibalo šaltiniais 
nuo Maskvos.

Ties Voronežu naciai per
metė į rytinę pusę Dono 
dar tūkstančius kariuome
nės — vokiečių, vengrų, ru
munų ir kitų Hitlerio sėbrų, 
su naujais šimtais tankų ir 
šarvuotų automobilių.

Vien vakar Voronežo sri
tyje raudonarmiečiai užmu
šė daugelį tūkstančių fašis
tų, visiškai sunaikindami 
kai kuriuos priešų batalio
nus.

Prancūzai Bastilijos
Dienoj Pasmarkino Sa

botažą prieš Nacius
Stockholm, Švgd. — Ba

stilijos Dienoj gyventojai 
šiaurinės Franci jos ir Bel
gijos pradėjo dar veiklesnį 
sabotažą prieš hitlerinin
kus, ypač gadindami telefo
nus ir geležinkelius.

Vokiečių generolas Al. 
von Falkenhausen, jų ko- 
mandierius šiaurinėje Fran
ci j oje ir Belgijoje, paskelbė, 
kad ims dar didesnį skaičių 
gyventojų kaip įkaitų - be
laisvių, idant nuslopint 
žmonių maištus prieš na
cius. Vien Lille srityje su
imta ir deportuota 50 taria
mų komunistų už įvairius 
sabotažo veiksmus prieš vo
kiečius, kaip sako praneši
mai iš Berlyno.

Naciai žudys Sabotažninkų 
Tėvus, Senuolius, Brolius, 

švogerius ___
Vichy, Francija. —Slap

toji nacių policija išleido 
patvarkymą, kad jie sušau
dys tėvus, senuolius, bro
lius, net pusbrolius ir švo
gerius virš 18 metų am
žiaus visų tų francūzų sa
botažninkų, kurie patys ne
pasiduos naciams per 10 
dienų.

Sovietai Veda Ofensyvą 
Kalinino Srityj

Maskva, liep. 14. — Vo
kiečiai buvo pradėję di
džiulę ofensyvą prieš So
vietus Kalinino fronte, į 
šiauriu vakarus nuo Mask
vos; bet Raudonoji Armija 
sumušė nacių atakas, atme
tė juos atgal, paėmė veiks
mų iniciatyvą į savo rankas 
ir dabar veda ofensyvą 
prieš hitlerininkus toje sri
tyje.

i
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Lidiče Gyvuoja
Netoli Čikagos miesto buvo kaimelis 

arba miesčiukas, apgyventas daugiausiai 
cechais. Tasai kaimelis buvo žinomas 
kaipo “Stern Park Gardens.” Mažai kas 
kreipė dėmesio į šį kampelį, nors jis gan 
gražus, nors jame daug naujų namų, 
darniai pastatytų.

Bet štai, pereitą sekmadienį į tąjį 
kaimelį suskrenda apie 50,000 žmonių. 
Išstatoma garsiakalbiai. Atsistoja, be ki
tų, žymus amerikietis, Wendell Willkie, 
ir sako kalbą. Ir po šitos kalbos, po ce
remonijų šis mažai kam žinomas kam
pelis liaujasi vadintis “Stern Park Gar
dens;” jis jau žinomas kitokiu vardu, — 
vardu, perneštu iš čechoslovakijos; jis 
žinomas, kaipo Lidice, Ill.

Kodėl gi taip? Kas čia atsitiko? Kam 
reikėjo šį miestelį arba kaimelį krikšty
ti čechišku vardu? Ar jau pritrūko ame
rikietiškų pavadinimų?

Netoli Čikagos Lidice gimė dėl to, kad 
Hitleris iš pagrindų sunaikino Čechoslo
vakijos Lidicę. Hitlerio budeliai tąjį 
miestelį, esantį netoli Pragos, su žemė
mis sumaišė, jo žmones sušaudė, o jo 
vardą visiškai iš archyvų išbraukė. Už 
ką? Jau žinoma: už tai, kad Lidicės gy
ventojai slėpė du Čechoslovakijos patri- 
jotus, paleidusius kulipkas į Europos 
koriko Heydricho galvą ar pilvą ar šir- 
dj.

Hitleris su savo budeliais pasimojo Li
dice vardą iš pasaulio išplėšti visiems 
laikams.

Bet laisvę mylinčioji žmonija pasiry
žo tąjį vardą iškelti į viršų, įamžinti 
visiems laikams.

Nereikia nei aiškinti, kad laisvoji žmo
nija laimėjo ir laimės. Lidice vardas gy
vuos, pakol laisvoji žmonija gyvuos. Tą
jį pavadinimą įamžino patys barbarai, 
įamžino kanibališki fašistai savo žiau
riais darbais.

Kalifornijos Aukščiausiojo Teis
mo Sprendimas

1940 metais Kalifornijos valstijoj bu
vo pravestas įstatymas, kuriuo drau
džiama Komunistų Partijai statyti savo 
kandidatus į visokias valdvietes. Be abe
jo, tai buvo didelis paminėtajai partijai 
smūgis ir dėl to Komunistų Partija krei
pėsi į teismus. Žemesnysis Kalifornijos 
teismas Los Angeles distrikte palaikė tą
jį įstatymą. Tuomet partija kreipėsi į 
patį aukščiausį valstijos teismą. Na, ir 
pastarasis tarė savo žodį. Jis, vyriausio 
teisėjo, Phil. Gibsono pareiškimu, nuta
rė, jog Komunistų Partija turi teisę sta
tyti savo rinkiminius kandidatų sąrašus, 
kaip ir visos kitos politinės partijos.

Kuomi gi Kalifornijos įstatymų leidė
jai vadovavosi, uždrausdami Komunistų 
Partijai statyti savo kandidatus į rinki
minius sąrašus? Ogi, būtent, tuomi, kad 
Komunistų Partija, esą, stojanti už jė
gos naudojimą konstitucinei vyriausybei 
nuversti. Na, ir vyriausis valstijos teis
mas, išstudijavęs partijos konstituciją ir 
partijos platformas, partijos literatūrą, 
pareiškė, kad jis nematąs, kur Komu
nistų Partija stovėtų už prievartos ir jė
gos naudojimą esamai santvarkai nu
versti.

Reakcininkai, kovoję prieš Komunistų 
Partiją, dėjo daug vilčių vyriausiojo 
USA prokuroro Biddies padarytu spren
dimu Bridges’o deportacijos klausimu. 
Bet Kalifornijos aukščiausias teismas, 
matyt, į tai nekreipė dėmesio.

Mums atrodo, kad šis Kalifornijos teis
mo sprendimas yra labai sveikas ir tei
singas. Amerikos komunistai neagituo
ja žmones, kad jie jėga verstų šito kraš
to vyriausybę. Jie faktinai šiandien ra
gina žmones stovėti savo reikalų sargy-

boje, kad fašistai, reakcininkai nenu- 
verstų krašto vyriausybės jėga ir kad 
neįvestų krašte fašizmo.

Amerikos komunistai rodo žmonėms 
į Ispaniją, kur puikiai pasireiškia komu
nistų pozicija. 1936 m. Ispanijos liaudis 
išrinko liaudies vyriausybę. Išrinko ją 
konstituciniu keliu. Paskui fašistai pa
vartojo ginklą vyriausybei nuversti. Na, 
ir kas gi buvo vyriausiu liaudies gynėju, 
jei ne komunistai? Panašių pavyzdžių 
galima būtų nurodyti visą eilę.

Amerikos damokratijai šiandien grū
moja ne komunistai, bet visokio plauko 
fašistai, Ku Klux Klanas, Krikščionių 
Frontas, visoki jų sėbrai. Komunistai 
remia vyriausybę visais būdais ir ragina 
vyriausybę ir žmones kovoti prieš tąjį 
pavojų, kad išlaikyti žmonių laisves, ku
rioms iškovoti ėmė daug laiko ir pastan
gų-

Štai, kodėl, mūsų nuomone, aukščiau
siojo Kalifornijos teismo sprendimą rei
kia pasveikinti ir palinkėti, kad ir kitų 
valstijų aukščiausieji teismai padarytų 
panašiai.

Apie Kai Kuriuos Trūkumus 
Kanados Lietuviuos

Kaip jau žinia, neseniai įvyko Trečia
sis Kanados Lietuvių Kongresas. Jis 
buvo sušauktas vyriausiai tam, kad la
biau sukonsoliduoti visus Kanados lie
tuvius karui remti, fašizmui sumušti. 
Ten buvo apsvarstyta, kas iki šiol buvo 
tuo reikalu nuveikta. Be gerų darbų, 
kuriuos atliko Kanados lietuviai, paste
bėta ir trūkumų, tam tikro neatbolnu- 
mo. Darydamas to viso apžvalgą, Ka
nados lietuvių savaitraštis “Liaudies 
Balsas (iš liepos 10 d.) šitaip rašo:

“Trečiame Kanados Lietuvių Kongre
se buvo atžymėta daug ir gražių Kana
dos lietuvių darini dėl laimėjimo šio ka
ro. Pavyzdžiui, buvo pranešta, kad apie 
50 Kanados lietuvių yra įstojusių į Ka
nados Armiją savanoriais. Buvo taipgi 
pranešta, kad gražiai veikia Moterų Ra
teliai prie Raudonojo Kryžiaus; kad lie
tuviai gausiai remia įvairias finansines 
kampanijas. Bet tuo pačiu sykiu buvo 
iškelti ir nekurie trūkumai.

“Draugas J. Lesevičius, pavyzdžiui, iš
kėlė tą faktą, kad tik du montrealiečiai 
aukojo kraujo gelbėjimui sužeistų. Rei
kia dadeti, kad iš torontiečių savo krau
ją aukoja tik vienas draugas V. Straze- 
vičius. Šiame klausime, atrodo, lietu
viams reikia gerokai pasitaisyti. Kraujo 
aukavimas yra lengvas dalykas. Ko rei
kia, tai supratimo, kad tai labai svarbus 
reikalas. Paaukavimas kraujo žmogui 
nekenkia.

“Lietuviai labai mažame skaičiuje da
lyvauja civilinės apsaugos organizacijo
se. Tas buvo pastebėta daug anksčiau 
Toronte, kuomet draugas W. Folertas 
pranešė, kad lietuvių civilinio apsigyni
mo darbe nematyti visai.

“Tas faktas, kad tose srityse lietuvių 
mažai dalyvauja, žinoma, dar nerodo, 
kad lietuviai tam nepritartų. Stojimas 
į armiją savanoriais yra daug didesnis 
žygis, tačiau mes matome, kad armijoj 
yra gražus būrys lietuvių. Jeigu mažai 
lietuvių aukavo kraujo, tai tik dėl to, 
kad tas klausimas buvo mažai keltas 
tarp lietuvių, mažai diskusuotas.

“Kongresui aiškiai nušvietus, kur lie
tuviai stovi, dabar visoms organizaci
joms turėtų būti šventa pareiga atkreip
ti atydą į tuos trūkumus ir stengtis tas 
spragas užpildyti. Dabar laikas labai 
svarbus ir reikalinga dėti daug dides
nes pastangas, negu buvo dedamos iki 
šiolei.”

Generolas Eisenhower, Ameri
kos karinių jėgų komanduoto- 
jas Europoje.

Amerikiečiai kariai pratimuose kur nors Šiaurės Airijoje.

visus Kanados lietuvius, ra
gindami veikti ir darbuotis, 
kad Kanada dar didesne jėga 
prisidėtų prie karo laimėjimo.

Kanados lietuviai tvirtai re
mčiu kilnųjį Raudonojo Kry
žiaus vedamą darbą ir pasisa-

Kanados Lietuviai
Ir Karas

Trečio Kanados Lietuviu Kongreso Pareiškimas ir 
Atsišaukimas Rėmimui Karinių Pastangų

Mes 64 delegatai, atstovau
janti didžiuosius Kanados lie
tuvių kultūrin. centrus ir ma
žąsias lietuvių grupes, suva
žiavę j visos Kanados Lietuvių 
Kongresą Montreale, birželio 
27 ir 28 d., pareikšti Kanados 
lietuvių nusistatymo ir apsvar
styti, aptarti, kaip Kanados 
lietuviai galėtų geriau savo jė
gomis prisidėti prie laimėjimo 
šio karo prieš fašistinę Ašj, 
kaip geriau galėtų pasitarnau
ti mūsų vyriausybei jos deda
mose kariškose pastangose; 
kaip geriau pagelbėti Lietuvos 
žmonėms ir kitoms paverg
toms tautoms pasiliupsuoti iš 
po hitlerinio pavergimo.

Išklausę raportų, bei dele
gatų pranešimų, peržvelgę vi
są šių dienų pasaulinę situaci
ją ir Kanados padėtį, mes at
randame, kad visų Kanados 
lietuvių, lygiai kaip ir kiek
vieno doro žmogaus, šiuo lai
ku vyriausia pareiga yra viso
mis jėgomis darbuotis, visomis 
savo išgalėmis prisidėti re
miant mūsų vyriausybės karo 
pastangas.

Kanados lietuviai, drauge su 
visais kanadiečiais, brangina 
savo šalies nepriklausomybę, 
įvertina jos kultūrinius ir tech
nikinius atsickimus. Jie bran
gina jos demokratines laisves. 
Tuo patim sykiu, jie su pasi
baisėjimu žiūri į Hitlerio pa
vergtų šalių padėtį, į žmonių 
pavergimą ir žudynes, kurias 
hitlerininkai praktikuoja išlai
kymui savo galios. Kanados 
lietuviai, vieningai smerkdami 
tuos barbariškus Hitlerio žy
gius, yra tvirtai pasiryžę savo 
visomis jėgomis prisidėti prie 
kovos, kad priešai niekados 
nesusilauktų progos įkelti sa
vo kojos į šią mūsų naująją 
tėvynę Kanadą.

žvelgdami į einančias kovas 
už sutriuškinimą hitlerinės 
Ašies galybės ir paliuosavimą 
pavergtų tautų, bei prašali- 
nimą Kanadai gręsiančio pa
vojaus, mes džiaugiamės ir 
gėrėjamės Sovietų Sąjungos, 
kurios tarpe yra ir mūsų gim
tinė Lietuva, žmonių pasiryži
mu ir herojiškumu. Su di
džiausiu džiaugsmu mes užgi
name Didžiosios Britanijos, 
Sovietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų susitarimą bendromis 
jėgomis kovoti visų tautų prie
šą ir bendradarbiauti taikos 
įgyvendinimui po karo. Mes 
suprantame, kad tik toks tų 
šalių susitarimas, visų Sujung
tų Tautų bendras frontas su
teikia galimybės sumušti prie
šą ir išgelbėti pasaulį iš grę
siančio jam pavojaus nuo bar
bariškų Ašies užpuolikų. Tuo 
labiau mus džiugina ir kelia 
mūsų ūpą tas faktas, kad Ka
nada, toje sąjungoje ir aktua
liame fronte aktyviai dalyvau
ja. Mes užginame vyriausy

bės žygius gerinime santykių 
tarp Kanados ir Sovietų Sąjun
gos ir matome, kad iš tokio 
susitarimo gali tų abiejų ša
lių gyventojai turėti didelės 
naudos.

Kanada hitlerines Ašies su
mušimui yra įdėjus daug ener
gijos. Ji yra didelę ekonominę 
paramą suteikusi ir teikia ją 
toliau. Kanadoje gaminti or
laiviai, tankai ir kitos karo 
mašinos yra didelė pagalba 
kovoje prieš užpuolikus. Ka
nados orlaivynas, kariuome
nės dalys, atlieka kilnius ir vi
sos Kanados garbę keliančius 
žygius. Kanados ginklai ir jų 
valdytojai herojiškai pasižymi 
daužydami priešo militarines 
jėgas. Su džiaugsmu mes pri
pažįstame tą faktą, kad dau
gelis Kanados lietuvių yra į- 
stoję į Kanados armijos dalis. 
Mos didžiuojamės jų žygiu, 
mes sveikiname juos. Jų žygį 
mes įvertiname kaip paši
au kavima už tautu ir Kanados 
laisvę, kaip pasiaukavimą už 
visos žmonijos demokratiją ir 
gerbūvį. Mes raginame Kana
dos lietuvius daugiau stoti į 
armiją ir pakelti lietuvių skai
čių Kanados armijoj.

Mes suprantame, kad prie
šui yra užduoti jau dideli smū
giai, tačiau mos matome, kad 
priešas dar yra stiprus ir pa
vojus dar neprašalintas. Mes 
suprantame, kad priešo galu
tinam sumušimui, apsaugoji
mui Kanados nepriklausomy
bės, yra reikalingos dar dides
nės visų demokratinių šalių 
pastangos ir sykiu kiekvieno 
kanadiečio ir kiekvieno Kana
dos lietuvio. Mums Kanados 
lietuviams, kaip ir visiems ko
votojams prieš užpuolikus, ten
ka su dar didesniu atsidavimu 
pildyti mums tenkančias pa
reigas. Mes, delegatai, kreipia
mės į Kanados lietuvius, ra
gindami ir prašydami mums 
tenkančias pareigas atlikti no
riai ir energingai.

Kanada didelė ir turtinga 
šalis. Ji turi galingą pramonę, 
neišsemiamus žaliavos ir kitos 
karui reikalingos medžiagos 
šaltinius. Nors Kanada tvirta 
dalimi prisideda prie karo lai
mėjimo, bet ji gali duoti dar 
daugiau. Jos didesnių karo pa
stangų reikalauja pačios Ka
nados žmonių saugumas.

Šiuo kritišku žmonijos isto
rijos laikotarpiu, mes Kanados 
lietuviai norime pareikšti savo 
vyriausybei lojalumą. Mes 
tvirtai stovime už visas vy
riausybės karo pastangas su
mušimui fašistinės Ašies. Mes 
remsime visus mūsų vyriausy-. 
bės žygius karo laimėjimui. 
Mes remiame mobilizaciją 
žmonių ir viso ko, kas tik yra 
reikalinga greitesniam karo 
laimėjimui.

Mes, delegatai, kreipiamės į

kome su dar didesne energija 
darbuotis visose Raudonojo 
Kryžiaus vedamose kampani
jose, su dar didesne savo pa- 
siaukavimo dalimi prie jų pri
sidėti. Mes raginame aukoti 
savo kraują gelbėjimui sužeis
tų karių. Didinti Lietuvos Mo
terų Ratelius dėl mezgimo ir 
siuvimo, prie Raudonojo Kry
žiaus.

Mes, delegatai, atsišaukia
me į visus Kanados lietuvius 
remti visas kitas mūsų vyriau
sybės karo pastangas. Darbuo
tis už padidinimą karo reik
menų produkcijos. Stoti. Į civi- 
lės apsaugos organizaciją, į 
naminę apsigynimo armiją.

Mes, delegatai, atsišaukia
me j visus Kanados lietuvius 
darbuotis už vienybę visų Ka
nados žmonių; už vienybę tar
pe Kanados lietuvių.

Mes, delegatai, atsišaukia
me į visus Kanados lietuvius
•ir raginame būti nuolatinėje 
sargyboje prieš sabotažninkus. 
Visa energija veikti prieš hit
lerinės propagandos skleidė
jus. Su padidintu pasiryžimu 
darbuotis ir veikti, kad fašis
tinės Ašies jėgos būtų greičiau 
sumuštos ir Hitlerio pavergtos 
tautos greičiau paliuosuotos.

Raudonosios Armijos Jau
nesniojo Lt. G. A. Rešelausko 
Kalba Lietuvos Studentam

Pasakyta Neseniai Įvykusiame Lietuvos Jaunimo Su
sirinkime Maskvoj. Pirm Nacių Užpuolimo Jis Stu

dijavo Kauno Universitete.

Draugai studentai, Lie
tuvos draugai darbe ir mok
sle! Su daugeliu iš jūsų aš 
mokinausi kursuose per ei
lę metų vidurinėj mokykloj 
ir universitete. Savo stu- 
dentystės metais mes gyve
nome skurde, bet viltingai 
žiūrėjome į ateitį. Mes dė
jomės širdin savo žmonių 
visas nelaimes ir džiaugs
mus. Kaip mes didžiavomės 
savo vyresniąja karta, mū
sų kolegomis, kurie dalyva
vo kovose už Klaipėdą! Jūs 
atsimenate, kaip mus pri
pildė neapykanta, kaip mes 
sugniaužėme savo kumš
čius, kuomet 1939 metais 
vokiečiai grobikai pasisavi
no Klaipėdą, mūsų vienin
telį portą, kuris mūsų žmo
nėms lėšavo tiek daug pa
stangų ir pinigų. Jūs atsi
menate, kokias karštas pra
kalbas mes pasakėme, kada 
vokiečių storm-trūperiai iš
daužė Lietuvių Kultūros 
Namus Tilžėje. Dabar jau 
nėra klausimas vienos tik 
Klaipėdos, dabar pati Lie
tuvos ir jos žmonių gyvas
tis, jų likimas kabo ant 
svarstyklių.

Draugai, jau per 11 mė
nesių hitlerininkai įsiveržė
liai apiplėšinėja mūsų Lie
tuvą, naikindami mūs žmo
nes. Vokiečiai korporalai 
valdo mūsų industriją, ku
rią mūsų tėvai išbūdavo j o. 
Vokiečiai kolonistai grobia 
mūsų žemes. Lietuvos žmo
nės nubiednijami iki pas- 
kiausio lašo, kad aprūpinti 
vokiečių fronto reikalus. Po 
visokių rūšiū priekabėmis 
vokiečiai uždarinėja mūsų 
mokyklas, mūsų kultūros 
centrus. Hitlerininkai ir jų 
batlaižiai grąsina mūs mo
kytojams, tikriesiems tarp 
jų esantiems patriotams. 
Už atsisakymą pildyti be
gėdiško cirkuliaro, laiško 
numerio 5-to-, 300 mokytojų 
jau buvo prašalinti iš mo
kyklų ir išsiųsti į koncent
racijos kempes. Jauni vai
kai yra verčiami dirbti 
sunkius darbus, studentai 
yra siunčiami sodinti bul
ves vokiečiams dvarinin
kams.

Lietuvos studentai, jeigu 
mes norime išsaugoti savo

kultūrą, savo kalbą, pačią 
gyvastį mūsų žmonių, tam 
tėra tik vienas kelias —be- 
gailestinga ir nepermal
daujama kova prieš vokie
čius užgrobikus. Šioje pu
sėje fronto jūsų draugai 
darbu ir kova kariauja už 
išlaisvinimą Lietuvos iš vo
kiečių jungo. Tūkstančiai 
lietuvių kovoja greta su ru
sais, ukrainiečiais ir baltru- 
siais, kaip kad kartą kovo
jo prie Žalgirio. Raudonoji 
Armija duoda smūgius vo
kiečių armijai, stumiant ją 
vis toliau į. vakarus. Pirmą
ją Gegužės savo įsakyme 
liaudies apsigynimo komi
saras draugas Stalinas sa
kė: “Mūsų siekiai yra aiš
kūs ir kilnūs... mes norime 
išlaisvinti mūsų brolius uk- 
rainus, moldavus, baltaru
sius, lietuvius, latvius, esto- 
nus, karelus nuo gėdos ir 
pažeminimo, į kurią juos į- 
stūmė niekšai vokiečiai fa
šistai.” Tikram patriotui 
nėra ir negali būti kito ke
lio.

Studentai okupuotos Lie
tuvos, stokite į eiles kovo
tojų už savo šalį. Pasku
binkite sumušimą Hitlerio 
gaujų. Hitleris mobilizuoja 
jus armijon, verčia jus pa
dėti savo galvas už jūsų pa
vergėjų siekius. Nedėvėkite 
rudojo žvėries uniformų! 
Slėpkitės nuo hitlerinių 
rekrūtavimo agentų. Orga
nizuokite partizanų būrius. 
Imkitės ginklų studentai, 
Lietuvos jaunime! Tik su 
ginklais rankose jūs galėsi
te apsiginti savę nuo Hitle
rio vergijos. Organizuokite 
ratelius ir komitetus kovai 
prieš Hitlerio okupacines 
jėgas. Skleiskite masėse jau
nimo ir visuose Lietuvos 
gyventojuose tiesą apie 
Raudonosios Armijos per
gales. Panaudokite sporto 
organizacijas ir įvairius 
studentų ratelius subūrimui 
jaunimo prieš įsiveržėlius.

Lietuvos studentai, liau
dies laisve tegali būti at
siekta tiktai per pasiauko
jimą ir kraują. Įrodykite, 
kad jūs esate vertingi lais
vų žmonių sūnūs. Pirmyn, 
prieš vokiečius užgrobikus. 
Mirtis vokiečiams užpuoli
kams !

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

m n Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

"Liuosnoriai Imkite 
Atsakomybę”

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Kaip Mes Dirbome Laisvės 
Piknike, Prie Mot. Stalo

Taip pareiškė Eleanor 
Roosevelt, mūs šalies pre
zidento žmona, kalbėdama 
nnijisčiu ir unijoms pagal
biniu moterų organizacijų 
konferencijoj liepos 11-tą, 
West Park, New Yorke. 
Konferencija buvo sušauk
ta (TO, AFL ir Gelžkelie- 
ėių Brolijų moterų.

Eleanor Roosevelt
.Mrs. Roosevelt pareiškė, 

jog Amerikos žmonės turi 
būti sužadinti didžiausion 
atsakomybėn už pakėlimą 
karo produkcijos ir varto
toji! gerovės tam, kad už
baigti karą greičiausiu gali
mu laiku.

Pabrėždama nepaprastai 
svarbią moterų rolę šalies 
gyvenime, Mrs. Roosevelt 
pažymėjo, kad darbo unijų 
ir joms pagalbinių moterys 
randasi geresnėj pozicijoj, 
negu daugelis kitų, kad pa
dėti piliečiams atlikti karo 
pareigas.

“Geriausias dalykas, ką 
galite padaryti, tai panau
doti savo organizaciją in
formuoti gyventojus, dėl ko 
kiekvienas turi liuosnoriai 
imti asmenišką atsakomybę 
pagelbėti karo frontui.”

Prezidento žmona primi
nė moterims,kad kiekvienas 

Mrs. Jones planuoja budžetą sulyg naujai nustatytų 
kainų, kurioms Kainų Administracijos Raštinė uždėjo 
aukštumo rubežių. Ko dabar reikia šeimininkėms, tai 
žinoti pirkinių rūšis ir kokios už juos leista kainos, taip
gi reikalauti, kad prekėjai laikytųsi kainų rubežiaus.

Įnori žinoti’karo pasekmes 
ir koki pasauli mes turė- 

I sime po karo. Ji sakė, kad 
i valdžios agentūros privalo 
išaiškinti priežastis kai ku
rių produktų padalinimo ir 
kalnų kontrolės, kad dėlto 
žmonių mintyse neliktų jo
kių abejonių. Jinai taipgi 
ragino moteris registruotis 
civilinei veiklai ir karo 
darbams.

“Mityba,” sakė ji, “yra 
svarbu visiems ir mes turė
sime pakankamai maisto, 
jeigu tik mes atliksime sa
vo pareigas. Bet mums rei
kia didesnės kooperacijos 
grupėse, mes privalom iš
mokti atlikti darbus koope- 
ratyviai dabar ir po karui.”

Kariai, sakė p. Roosevelt, 
piktinasi mūsų naminiu zur- 
zėjimu dėl smulkmenų:

“Mūsų kariai supranta, 
dėlko mūsų laivai turi bū
ti vartojami vežimui amu
nicijos, o ne maisto pro
duktų.”

Prieš tūlą laiką kalbėda
ma kolegijas baigusioms 

; merginoms Mrs. Roosevelt 
taipgi labai griežtai pabrė- 

■ žė reikalą moterims daly
vauti visame šalies darbe, 
kad atėjo laikas moterims 
imti didesnę atsakomybę.

MERGINOS NEAPKENČIA 
SLIAKERIŲ

Kada vienoj nedidelėj Mia
mi šapoj, kur kiekvienas žino, 
ką daro kaimynas, buvo pra
vesta bonų pasirašymo kampa
nija ir du darbininkai, abu 
vyrai, atsisakė pasirašyti pirk
ti karo bonus, visos darbinin
kės moterys išėjo prieš juos j 
pi kietą.

Norint taupinti šaldytuve 
vietą ir ledą, reikia vaitoti ko 
mažiausia nereikalingų puodų. 
Didžiumą daiktų galima dėti 
tiesiai ant grotelių, ant vaški
nės popieros.

Chinija. — Amerikos or
laiviai atakavo japonų sto
vyklą Nanchenge.

Amerikos dovana chiniečiams, 
maišelis ryžių, atliko dvejopą 
tarnybą — iš pilno buvo mais
to, o ištuštintas tarnauja kai
po bla.nketas kūdikiui. Liepos 
7-tą suėjo penki metai, kaip 
Chinija didvyriškai kovoja 
prieš japonus užpuolikus ir vi
sokia parama jai labai reika
linga. Apvaikščiojant penk- 
metinę sukaktį, po visas J. V. 
panaujinta rinkimas aukų Chi- 
nijos pagalbai.

Aukos Brooklyn© 
Mezgėją Fondui

Great Neck, N. Y., draugės 
A. Bečienės rūpesčiu, iš jų ko
lonijos vilnoms aukų gauta nuo 
sekamų: T. Urbonas — $1.25; 
C. Kasmauskienė — $1. Z. Be
eis, P. Beeis, T. Talandzevi- 
eius, A. Grigaliūnienė—po'50c; 
T. Vizdžiunienė — 35c; A. Do
brovolsky — 30c; F. Lideikis, 
Lena Hurlena, O. Lukauskie- 
nė — po 25c; Frappy Smaid- 
jas, M. Smaidžiunienė — po 
10c; F. Klaston—15c. Viso $6.

Brooklyn, N. Y., laike dien
raščio Laisvės pikniko, per O. 
Kalvaitienę: Ch. Keras, O. Ka- 
lakauskienė, A. Cibulskienė, 
žiedelis, A. Visockienė, O. 
Grikštas — po $1; L. Mazer- 
ka, M. Kravonie, Balažentis — 
po 50c; Al. Skirmonta, Kas- 
močienė — po 25c; Lapata — 
10c. Viso $7.60.

Per Vitartienę: J. Grubis — 
$1; J. Surdo.ka — 50c; V. Škė
ma, A. Jasulaitis, A. Bimba, 
Wezley, J. Jurka, D. Poškevi- 
če, F. Reinhardt, D. Krūtis— 
po 25c. Viso $3.50.

Per J. Augutienę: G. Ware- 
son, J. Gudeliauskas — po $1; 
A. Zeida, Bolsewick—po 50c.; 
G. Becker — 30c; A. Yonch, A. 
Petruskewicz, E. Vasiliauskas, 
J. Nalivaika, A. Kelert, J. Mor
ris — po 25c; N. Kanopa—20; 
A. Mieliauskas 10c. Viso 
$5.10.

Dar viena blanka, su var
dais aukojusių vilnoms Laisvės 
pikniko, bus paskelbta vėliau.

Širdingai ačiū rėmėjams už 
paramą. Mezgėjos tuojau įsi
gijo vilnų ir darbą tęsia toliau.

Sovietų Karo Pagalbai Ko
mitetas iki vidurio gegužės mė
nesio aplaikė megstinių vertės 
už $107,255. Iš tos sumos buvo 
išsiųsta už $94,983, gi likusi 
dalis laukė prieplaukoje arba 
buvo paruošta išsiuntimui. 
Mezgėjos--1 tikrai turi kuom pa
sidžiaugti, kad savo triūsu tiek 
galėjo prisidėti pagarbai tų, vi
są pasaulį stebinančių savo iš
tverme ir pasiryžimu, karžygių.

Vasaros metu mezgimas kiek 
sulėtėjo, bet neturi visiškai ap
sistot, nes vasarą numegsti dir
biniai Sovietų šalį pasieks tik
tai pradžioje gruodžio mėnesio. 
Mezgėjos yra prašomos, idant 
dirbiniai neišeitų per reti. Ko
misija atydžiai apžiūri kiekvie
ną dirbinį ir jegu pasitaiko, 
kuris esti nepraktiškas, tokį 
tenka išardyti ir iš naujo per
dirbti, todėl stengkimės, idant 
kiekviena įdėta darbo valanda 
būtų juo naudingesnė.

Brooklyno 'Mezgėjų Komisija.

Praėjus Dienraščio Laisves Piknikui.
Susirūpinkime Savuoju

Norisi tarti žodis kitas 
apie praėjusį Laisvės pik
niką, liepos 4-tą.

Kiekviename piknike ir 
jo surengime draugės mo
terys labai daug darbuoja
si. Leiskit man pasakyt tie
są, kad jeigu išėmus mūsų 
darbščiąsias bites moteris, 
tai piknikai nei neįvyktų 
arba nustotų savo spalvin
gosios reikšmės. Moterys 
išplatina labai daug tikietų. 
Jos rūpinasi maisto suda
rymu, juo publikos aptar
navimu. Jos rūpinasi pro
gramos reikalais ir joj da
lyvauja. Jos — 90 nuošim
čių — suaukau j a daiktus 
laimėjimams ir sunkiai, rū
pestingai darbuojasi jų iš
leidimui piknike.

O kokią tradicinę garbę 
sau įsigijo Maynardo pikni
ko moterų valgių stalas! 
Mūs sesutės—lyg tos darbš
čios bitelės — visko sune
ša, suvežą.

Šį metą Laisvės piknikas 
buvo kiek mažesnis dėlei 
susidėjusių mums visiems 
žinomų t r a n s p o rtacijos 
priežasčių. Bet jis buvo'gy
vas, entuziastiškas. Mūsų 
draugės moterys tiek pat 
sunkiai dirbo. Jųjų valgių 
stalas buvo turtingas įvai
rumais. Prie jo triūsėsi. 
prakaitavo draugės bosto- 
nietės su savo apylinkių 
draugėmis, prigelbėjo joms 
Sukackienė, Žalimienė, wor
cesterietes; Zarubienė, nor- 
woodiete.
Įkainuojam D i e n r a š č io 
Laisvės Jau Suvaidintą ir 

Vaidinamą Rolę Moterų 
Reikalais

Nuo pat savo įsisteigi- 
mo Laisvė pasiskyrė sau už 
tikslą būti švietėja - orga
nizatore plačių lietuvių ma
sių. Pasiryžo nurodyti gy- 
ve.nimo gerąsias ir blogą
sias puses, raginti, lavinti 
čia atvykusius mūsų bro
lius - seseris pažinti gyve
nimą su visais jo blogu
mais, kovoti jo padarymui 
gražesniu, malonesniu sau 
ir visai žmonijai.

Laisvė specialiai daug 
prisidėjo auklėjime mūsų 
sesučių, atvykusių iš Lietu
vos. Auklėjo jas geresniam 
pažinimui savęs ir pasaulio. 
Šaukė į kovą, į veiklą išrei- 
kalavimui sau teisių, įtiki
no didelį skaičių mūsų, kad 
nei jokia svarbesnė, dides
nė kova negali būti laimėta 
neturint savo pusėj moterų 
paramos. Tais laikais prie
tarai (prieš kuriuos Lais
vė kovojo) priešinosi to
kiom mintim, o dabar jau 
ir buvę moterims teisių da
vimo priešininkai tai pri
pažįsta. Tik Hitleris ir jo 
pakalikai vėl užsimojo su
grąžinti moterį - motiną į 
tamsiuosius amžius.

Tėmijant draugių moteini 
skaitlingą atsilankymą, rū
pestingą triūsą Laisvės pik
nikuose, matai, kad mote
rys įkainuoja dienraščio su
vaidintą svarbią rolę jų rei
kalam.

Iš tolimesnių viešnių man 
teko apsikeisti keliais žo
džiais su draugėm Valaitie
ne iš Conn., Mizariene ir 

Čepuliene iš Brooklyno. Ma
tėsi daugiau, bet laikas ne
leido susitikti arčiau.
Sekantis Didelis Darbas: 
Tai Moterų Sąryšio Pikni
kas 23 Rugpjūčio, Montelloj

Visos draugės, ypatingai 
Sąryšio Komiteto narės, 
buvo visa diena užimtos 
darbu. Vienok atliekamu 
vakariniu laiku teko pasi
tarti Sąryšio pikniko rei
kalais.

Vėliau bus duota apsčiai 
žinių apie abelną pikniko 
pri rengimą. Bet jau dabar 
galima pasakyti, kad mes 
pilnai pasitikim draugių 
montelliečių gabumais pik
niko surengimui. Mes tik 
kooperuokim su jomis, kiek 
šio momento nepaprastos 
aplinkybės mums leis. Uo
liai platinkit įžangos kny
gutes - tikietus, kuriuos jau 
gavot ir kuriuos aplaikysit 
vėliau.

Montellietės ruošia puikią 
menišką programą. Taipgi 
pažadėjo dalyvauti Norwoo- 
do Vyrų Choras ir solistas 
Ignas Kubiliūnas.

Kolonijose draugės ap- 
kalbėkit pikniko reikalus 
jau dabar. Suraski t būdus, 
kaip padėti pikniko sėkmin
gumui, ką pasiųsti laimėji
mui bei maisto stalui, kurį 
montellietės ruošia. Prisi- 
dčkim visos ir praneškim 
spaudai, kuomi prisidedam.

M. K. S.

Plonute, vėsi ir sykiu labai pa
traukli suknelė yra dideliu 
priedu mūsų drabužių šėpoj. 
Jai forma gaunama nuo 12 iki 
20 dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą j 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
dar vieną apgyventą vietą 
Kalinino srityje, į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos.

SO. BOSTON, Mass. — Lie
pos 4 d., įvažiavus į Vose Pa
vilion Parką, Maynard, Mass., 
apie 11 vai. ryto, radau drau
ges worcesterietes jau rėdant 
stalus, žinodama, kad moterų 
stalas yra paliktas tvarkyti So. 
Boston 2-ros kuopos moterims, 
maniau sau—pavėlavom. Drg. 
worcesterietes jau užėmė mūsų 
vietą, o mes liksim be darbo. 
Bet dd. worcesterietes yra nuo
širdžios darbuotojos: jos dir
ba pačios, nepavydi ir kitoms 
darbo. Jos tuoj paaiškino, kad 
stalus rėdo dėl So. bostoniečių. 
Ačiū draugėms už pagalbą.

Po 12-tos valandos publika 
jau pradėjo rinktis į pikniką 
skaitlingai, reikia gaminti pie
tus, bet pečius taip užrūdyjęs 
iš po žiemos, kad jokiu būdu 
negalima užkurti. Nors d. Su
kackienė tą pečių gerai pažįsta 
per daugelį metų, bet ir jai ne
pavyko užkurti, prisiėjo jieško- 
ti parko savininko, kuris turėjo 
sudėti naujus knatus. Tokiu 
būdu su pietais biskį pavėla
vom.

Bet publika laukia, nes žino, 
kad moterų stalas visuomet 
duoda skanius pietus.

Nors kilbasos su kopūstais 
jau verda, bet čia vėl kita kliū
tis — dar yra trys pusbačkės 
žalių kopūstų (dėl salad), bet 
negalima gauti tiek didelio 
puodo, kur išmaišyti. Tad pri
siėjo pasikloti staltiesę ant pie
vos, vienoms laikant už ketu
rių kampų, mūsų jauniausia 
gaspadinė d. P. Kaliošienė taip 
“išvirė” saladą.

Dabar jau reikia dėti kopūs
tus į lėkštes, bet drg. gaspado- 
riai, kurie buvo žadėję atvežt 
šakučių, lėkščių ir kitų reika
lingų dalykų, neatvežė nei vie
no šaukšto. Tokiu būdu prisiė
jo aptarauti .kelis tūkstančius 
publikos be šaukšto.

Gal buvo ir daugiau kokių 
nors trūkumų, bet skubiai dir
bant sunku yra viską pastebė
ti. Už trūkumus prašome ger
biamą publiką atleisti mums. 
O mes iš savo pusės kitą sykį 
pasistengsime geriau patarnau
ti.
Kas Ką Aukavo Moterų Stalui

So. Bostono ALDLD 2 kuo
pos moterys aukavo susidėjil
sios grupėmis ir pavieniai.

O. Petruškevičienė, M. Bo- 
benčikienė, U. Kavaliūnienė, B. 
Chubarkienė aukavo hamę.

Per S. Šukienę po $1 auka
vo: V. Norbutienė, Amelia 
Masteika, Mary Vasiliauskas, 
Mary Mickevich.

Mi s. Emma Kežis aukavo 10 
kenų “evaporated milk.”

Walter Benulis (L St. Mar
ket) aukavo “šulderį” ir du 
tuzinus kiaušinių. x

M. Kazlauskas — 5 svarus 
cukraus.

S. Šukienė — maišą namie 
keptų bandukių.

O. Petruškevičienė — kavą.
H. Tamošauskienė — kopūstų.

K. Gabriūnienė iš Roslindale 
—$1.

Freimantai iš Somerville — 
hamę.

M. Andreliūnienė iš Somer
ville ir V. Kvietkauskienė iš 
Cambridge — hamę.

Dr". Dorchesterietės:
C. Jenkevičienė, A. Buividie- 

nė, P. Žukauskienė — hamę.
P. Kaliošienė — pusbačkę 

kopūstų.
P. Usevičienė — salotų.

Drg. Norwoodietes:
Iš Lietuvių Moterų Apšvie- 

tos Kliubo aukavo hamę ir 1 
tuziną kiaušinių (per d. Tra- 
kimaviČienę).

Drg. Worcesterietes Aukavo 
Sekamai:

A. Grinevičienė — sūrį.
B. Jakaitienė—vištą.
A. Dvareckienė—pyragą.
E. A n i o 1 a u ska i tė—v i štą.
D. Plokštienė—pyragą.
M. K. Sukackienė—smulkių 

daiktų.
Skeltienė—cukraus.
Taipgi buvo dvi pusbačkės 

žalių kopūstų dėl salad. Ma
nau, kad tai buvo auka Wor- 
cesterio LLD moterų kuopos, 
bet draugės nepažymėjo.

Drg. Freimontienės aukotą 
vazą išleido p. Žukauskienė ir 
K. Kazlauskienė, pelno davė 
$6.50.

Drg. Mineikienės iš Montello 
aukotas moterų stalui gražus 
keikas pelno davė $10 (išleido 
J. Burba ir M. Krasauskienė).

Drg. Plokštienė taipgi, rodos, 
už vištą ir pyragą uždirbo $10, 
bet pinigus pridavė kitai pik
niko komisijai. Tas apsunki
no moterų stalą su atskaita. 
Draugės turėtų įsitėmyti—jei
gu kokis daiktas yra aukotas 
moterų stalui, tai ir atskaita 
turi eiti per moterų stalo ko
misiją.

Dar noriu pažymėti, kad dau
gelis draugių aukavo dar daug 
visokių smulkesnių dalykų, ku
riuos visus būtų sunku sužy
mėti. Tad pažymėjau tik stam
biuosius dalykus.

Taipgi prašau atleisti, jeigu 
per klaidą būtų nepažymėtas 
kurios nors draugės vardas ar 
auka.

Prie moterų stalo dirbo šios 
draugės:

P. Kaliošienė, E. Freimon- 
tienė, P. Žukauskienė, H. Ta
mošauskienė, T. Niukienė, S. 
Šukienė, M. K. Sukackienė, D. 
Lukienė, žalimienė, H. Janu- 
lienė.

Drg. norwoodietes taipgi 
daug dirbo prie moterų stalo, 
bet draugės turėsite atleisti, 
kad jūs vardų nepasižymėjau 
ir neatsimenu.

Už valgius nuo moterų sta
lo pelno liko $182.50.

Už Freimontienės vazą per 
P. Žukauskienę ir K. Kazlaus
kienę — $6.50.

Už Mineikienės keiką—$10.
Už Aniolauskaitės ir Plokš- 

tienės beskę (vištą ir pyragą) 
$10.

Viso per moterų stalą pelno 
liko $209. Iš tų $189 priduoti 
pikniko gaspadoriui d. Lukui. 
Kiti $20 priduoti kitai pikni
ko komisijai.

Visiems aukotojams ir dar
bininkėms varde dienraščio 
Laisvės pikniko moterų stalo 
komisijos tariu nuoširdų ačiū.

H. Thomas.

I want. . .
FIGHTING DOLLARS

America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea.

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį,
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas) 
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Naminis Frontas

(Tąsa)
Vidunaktyj aš išėjau iš slėptuvės ir 

vaikščiojau mieste. Pirmą, ką pama
čiau, tai vokiečių orlaivį, pagautą tarpe 
trijų galingų prožektorių šviesų. Priešo 
orlaivis bandė išsisukti iš šviesos, krai
pėsi, stačiai puolė žemyn, bet prožekto
rių šviesos sekė jį, kaip kokios magne- 
sinės. Priešlėktuvinių patrankų sviedi
niai sprogo aplinkui jį, iš pradžios že
miau, vėliau aukščiau, o paskui tiesiai 
pataikė. Orlaivis ištiško, taip, kaip kiau
šinis, numestas nuo penkto aukšto. Ka
da jau atrodė, kad daugiau nieko nėra, 
staigiai pasirodė trys parašiutai ir 
trumpam laikui tartum ore pasikabi
no. Bet po minutėlės jie slinko žemyn, 
prožektoriai apšvietė tris žmonių kūnus, 
kurie kabojo po parašiutais. Tai buvo 
vokiečiai lakūnai, kurie kokiu tai ste
buklingu būdu išliko gyvi, kada jų lėk
tuvas ištiškėjo. Kada jie pasiekė kojo
mis žemę, tai ten buvo daug žmonių pa
sirengusių juos “pasveikinti.”

Po to aš įėjau į namą, perėjau jį ir 
išėjau į kitą pusę. Žmonės sėdėjo ir rū
kė. Priešo bomba pataikė į namo vartus, 
kuriuos tik praėjau. Tokius atsitikimus 
vadinama “laimingais.”

Kas įdomiausio tarpe Maskvos gyven
tojų, ką aš nuo pat pradžios jau patėmi- 
jau, tai tas, kad jie į bombardavimą at
sineša labai ramiai. Tartum jie užau
go tarpe nuolatinių bombavimų. Lai nie
kas nemano, kad Maskvos gyventojus 
galima įbauginti.

Priešgaisrinės sargybos ant namų sto
gų yra Maskvos didvyriai. Jie laikosi 
savo pozicijose, kada lyja uždegamų 
bombų lietus. Jie taip veikia, kaip bolės 
lošėjai. Kada ant namo stogo nukrinta 
uždegamoji bomba, tai jie puolasi prie 
jos momente nukritimo ir pirm ji su
spėja užsidegti, jie ją jau padaro ne
kenksminga. Jie ramūs, šalti ir pasiry
žę. Kad nors kiek galėtų paveikti į 
maskviečius, tai naciai turėtų į sekun
dą mesti nemažiau, kaip 4,000,000 tokių 
bombų prieš 4,000,000 Maskvos gyvento
ją

—Pirm įvyko trečias Maskvos bombar
davimas, — rašė United Press korespon
dentas, — maskviečiai jau priprato. Kaip 
kurie jau net juokauja, kad jie patik
rins savo laikrodėlius pagal nacių už- 

. puolimus, kurie prasideda lygiai 10:30 
vai. vakare.

Didžiuma maskviečių, atėję į slėptu
ves, daugumoj į požeminių traukinių sto
tis, tuojau atsigula ant suolų ir užmie
ga. Anglijos specialistai kovai prieš lėk
tuvų užpuolimus dabar yra Maskvoj ir 
stebisi iš maskviečių šalto užsilaikymo 
ir sugebėjimo kovoti prieš lėktuvus.

Jie ypatingai giria liuosnorius gais
rininkus, kurie užsipelnė ir Stalino pa
gyrimą už su gabų gaisrų gesinimą, ku
rie buvo iššaukti padegančių bombų. Tas. 
priklauso ir ramiems gyventojams. Na
mų šeimininkė, kur aš gyvenau, pagrie
bė padegančią bombą plikomis ranko
mis ir įmetė į vonę, iš kalno prileistą 
vandens. Bombų gesintojai puola ant 
jų su šauksmu:

—Nedrįsk liesti mano bombą!
Vieno namo prižiūrėtojas Makarovas 

organizavo bombų gesintojų brigadą ir 
užgesino li9-ką bombų, kurios nukrito 
arti to namo. Per 20 bombų nukrito 
vienoj Maskvos apylinkėj ir visos laiku 
buvo užgesintos.

Pradžioj priešo užpuolimo ant mano 
namų, prižiūrėtoja Nina grūmojo “blo
gomis pasekmėmis,” jeigu aš neisiu į 
slėptuvę. Nina yra 22-jų metų mergi
na, neseniai atvykus iš sodžiaus. Ir aš 
negalėjau įtikinti ją, kad esu laikrašti
ninkas, turiu daug darbo ir žingeidumo. 
Ji kietai pareiškė:

—Mano pareiga — apsaugoti kiekvie- 
‘ ną gyventoją šio namo ir jeigu jūs nei

site geruoju, tai pašauksiu miliciją.
Aš išėjau. Ji pati pirmame priešo už

puolime užgesino tris bombas. Trečiame 
užpuolime naciai metė ir sprogimo bom
bų, metė, kur pakliuvo, laikydamiesi la
bai aukštai. Didelės bombos, skirtos spe- 
cialiams tikslams, krito, kur pakliuvo 
gatvėse.

Nacių užpuolimai ant Maskvos iš oro 
neturėjo pasisekimo. Sovietų orlaivynas 
ir priešlėktuvinės kanuolės sunaikino 
didžiumą priešo lėktuvų arba neprileido, 
o kurie pasiekė Maskvą ir numetė bom
bų, tai jas gyventojai užgesino.’ Mask
vos apsigynime daug yra pirmenybių, 
ne vien jos prisirengimas gintis nuo oro 
atakų.

Per 20 pastarųjų metų Maskva sta
tėsi greičiau, kaip bent kuri kita Euro
poj sostine. Maskva planingas ir gerai 
organizuotas miestas. Maskvoj daugiau 
nėra sukimštų namų ir kreivų gatvių, 
kokių rasime Londone ir kitur.

Maskva turi 4,300,000 gyventojų. Jie 
gyvena didžiumoj nuo 5-kių iki 10 aukš
tų namuose, kurių prie Sovietų tvarkos 
buvo išstatyta per 5,000. Jie veik visi 
turi centralinį apšildymą ir kitus pa
rankamus. Tokį namą galima sugriauti 
tik tiesiog pataikius sprogimo bombai. 
Jis neužsidegs nuo dar likusių vietomis 
senų namelių. Karui prasidėjus buvo iš
griauta medinės tvoros ir kiti pastatai, 
kurie dar buvo likę. Gyventojai jau nuo 
seniai mokėsi, kaip gintis nuo oro už
puolimo ir nuo 1935 metų darė prati
mus su maskomis nuo dujų.

Miesto apšvietimas didelėj dalyj yra 
elektrikinis, o kur dar gazinis, tai rynos 
suvestos po žeme. Jas galima pasiekti 
tik pagalba didelio sprogimo. Maskvoj 
pravesta požeminių traukinių (Metro) 
linijos, jos iškastos giliai, pastatytos 
tvirtai su išrokavimu, kad gali išlaikyti 
didelius bombardavimus.

Maskva gerai aprūpinta vandeniu, ku
ris suvestas taip pat giliai požeminėmis 
rynomis. Ji turi susisiekimą su kitais 
miestais pagalba 11 geležinkelio linijų, 
Maskvos Kanalo, Maskvos ir Okos upių. 
Maskvos apgynimas tai]) gerai organi
zuotas, kad pribuvę anglų specialistai, 
kurie jau turi didelę praktiką, tik stebė
josi iš tvarkaus ir gerai orgariizuoto pri
siruošimo.

>!• #

MASKVOS PASLĖPTOS KANUOLeS
Kada tik ateityje girdėsiu būbniškus 

trenksmus priešlėktuvinių kanuolių, gi
nančių Maskvą, man visada akyse sto
vės viena iš tų kanuolių baterijų, kurią 
aš neseniai aplankiau, — rašė Londono 
Daily Mail korespondentas, Negley Far
son.

Ta baterija kanuolių yra ant kalnelio 
už Maskvos sienų. Po kalneliu visaip iš
rausta, tartum bobro buveinė — čia 
įtaisyta kambariai, patalpos miegojimui 
ir galerijos su medžio sienomis. Tos ga
lerijos veda prie kanuolių ir prediktorių, 
atseit, prie instrumentų, su kurių pagal
ba nusakoma, kaip toli yra priešų or
laiviai ir kur link jie skrenda. Visos tos 
kanuolės yra suderintos veikti išvien su 
šimtais kitų kanuolių baterijų aplink 
Maskvą.

Išgirdus alarm ą, rusai iš tų požeminių 
patalpų, tartum, pilte pasipila viršun.

Daugelis nacių orlaivių susidūrė su 
šia kanuolių baterija. Aštuoni jų liko 
nušauti žemyn, o nesuskaitomas daugis 
kitų buvo taip apdaužyti, kad abejoja
ma, ar jie sugrįžo į savo stovyklas.

Rusai labai slepia tikrąją savo ginklų 
jėgą. Jie nesutiko parodyt man, kokio 
pločio yra tų kanuolių gerklės; bet jie 
pareiškė, kad joks nacių orlaivis negali 
taip aukštai iškilt, kad šoviniai iš tų 
kanuolių nepasiektų jo. Baterijos ko- 
mandierius man sakė, kad ji gali paleist 
apie 400 šovinių per valandą, o šovinių 
turi tiek, kad jų nereikia gailėtis, nes 
jų nepritruks. Girdint tatai, lengva yra 
suprast komandieriaus pareiškimą, kad 
labai retas kuris priešų orlaivis tegali 
praskrist pro tokią Maskvos ugnies sie
na.

Mano aplankyta kanuolių baterija yra 
vadinamam artimajam Maskvos gynimo 
rate, tačiau aš greitu automobiliu iš 
miesto centro turėjau visą valandą va
žiuot, kol aš ją pasiekiau.

Požeminiame miegamajame kambary
je, \ur nakvoja tuzinai kareivių, yra dvi 
ilgos eilės dailių ir švarių plieninių lovų. 
Požeminiame kliubo kambaryje yra fo
nografas, radijas ir knygynas; kamba
rių pasieniuose guli kelios mandalinos ir 
gitaros.

^(Daugiau bus)

Praeitais keliais mėne
siais su pertvarkymu mūsų 
pramonių kariniams reika
lams labai daug žmonių nu
kentėjo. Turėjome pakeisti 
ištisas industrijas nuo ga
minimo taikos laiko liuksu
sų į gaminimą karo ginklų. 
Turėjome pradėti permai
nyti visą technikinį darbo 
būdą — pakeisti gaminimą 
reikalingų daiktų į gamini
mą šautuvų. Ir, tarp kitko, 
tas automatiškai prašalino 
tūkstančius darbininkų nuo 
darbų — nors tai buvo tik 
laikinai.

Tas viskas praėjo, ir mus 
dabar grasina trūkumas 
darbininkų įvairiose dirvo
se. Todėl, kad mūsų indus
trinė mašina jau beveik pil
nai pasikeitusi, karo pabū
klų gamyba darosi kas
dien didesnė, gaminimas 
bereikalingų civilinių reik
menų vis mažėja. Ir dar
bininkai, kurie neteko dar
bo, vėl stoja prie darbo fa
brikuose. Jie visi karo in
dustrijoj būtinai reikalin
gi-

Radijo gamyba jau ne
gamina muzikai skrynelių, 
šiandien turi pristatyti iš- 
siųstuvų ir priimtuvų apa
ratų armijai ir laivynui. 
Dėlei to yra trūkumas ga
biu darbininku techniki
niuose darbuose, kad nors 
ir perdaug darbininkų ki
tuose fabrikuose, kurie dar 
nepermainyti. S k a 1 biamų 
mašinų pramonė pilnai pa
keista karo darbams ir vi
si jos darbininkai gamina 
karo pabūklus. Elektrinių 
valytojų gamybos kai ku
rios įstaigos dar nepertvar

kytos karo darbui. Sidabro 
gamyba dar nesutvarkė vi
sų savo darbininkų karo 
pastangai. Kamerų gamy
boj yra trūkumas prityru
sių darbininkų. Neužilgo 
kiekvienas vyras, kuris no
ri dirbti, turės darbo ir 
kiekvienas asmuo ras sau 
tinkamą vietą didžioj karo 
pastangoj.

Nuomų kontroliavimas 
mūsų karo gamybos rajo
nuose yra svarbiausia dalis 
mūsų kovoj prieš aukštus 
gyvenimo iškaščius. Kainų 
administratoriaus ofisas da
vė vietiniams autoritetams 
60 dienų sumažinti nuomas 
net 302 vietose. Iki šiol ne 
visi prisilaikė prie šio įsa
kymo. OPA įsakė nuomas 
numušti ir stabilizuoti 54 iš 
tu vietų... Tose vietose 
randasi penkta dalis visų 
Jungt. Valstijų gyventojų. 
Kylančios nuomos, kaip ky
lančios kainos, yra didelis 
faktorius išpūtimui gyveni
mo iškaščių ir mes visi tu
rime prisidėti prie jų su
laikymo.

Šeimininkės gali padėti 
karo pastangai prižiūrėda
mos savo šeimas, joms duo
damos gerą ir tinkamą 
maistą. OPA naujas įsaky
mas paženklins visą jautie
ną ir veršieną liepos 13 d., 
pagal valdžios standardų. 
Kitais žodžiais, šios mėsos 
bus paženklintos pagal ko
kybės ir šeimininkė pati 
matys, už ką moka pini
gus. Tas užtikrins gerą mė
sa už tinkama kaina.

Karo Gamybos Taryba.

Chicagos Žinios
ILLINOIS CIO UNIJŲ TARY

BA UŽ ANGLO-SOVIETŲ- 
AMERIKOS UNIJŲ VIENYBĘ.

Indorsavo Raymond Mc- 
Keougli ir Adamowskio Kan
didatūras j Senatą ir Kongre
są; Unijos‘dės Uolias Pastan
gas, kad šie Karo Laimėjimo 

Kandidatai būtą Išrinkti
Liepos 7 d. Illinois Industri

niu Unijų (CIO) Taryba pla
čiai diskusavo demokratinių 
šalių unijų vienybės klausimą. 
Unijos yra nulemiamoji jėga 
karo laimėjimui prieš Ašį. 11,- 
000,000 šios šalies organizuo
tų darbininkų, 14,000,000 
Anglijos darbininkų ir 25,- 
000,000 Sovietų Sąjungos dar
bininkų yra milžiniška stipry
bė prieš hitlerizmą. Tatai į- 
matydami šios valstijos CIO 
unijų vadai vienbalsiai pasisa
kė už sudarymą bendros tary
bos tarp minėtų šalių darbo 
unijų ir pasisakė už vieningą 
veikimą, v
Už Antro Fronto Atidarymą

Taipgi buvo plačiai kalbėta 
apie karo laimėjimo veiklą. 
CIO unijų taryba vienbalsiai

indorsavo antro fronto Euro
poj atidarymo pastangas, tai 
susitarimą Sovietų Sąjungos 
atstovo Molotovo su preziden
tu Roose veltu ir Britanijos 
p r e m j e r u C h u r c h i 11 u.

Toliau savo nutarimuose 
šios valstijos CIO unijų tary
ba pareiškė, kad visu šimtu 
nuošimčių, remia Roosevelto 
karo laimėjimo politiką, ypač 
susitarimą su Sovietų Sąjunga 
ne tik karo laimėjimui, bet ir 
kooperavimui šių dviejų šalių 
žmonių pokariniam laikotar
py.!.

Karo Laimėjimo Rinkimai
CIO unijos valstijinės tary

bos susirinkime ne tik indor
savo R. McKeough kandida
tūrą į J. V. senatą ir A. Ada
mowskio kandidatūrą į kong
resą, bet pareiškė, kad dės vi
sas pastangas, jog ateinančiuo
se rinkimuose lapkričio mėne
sį karo laimėjimo visi kandi
datai būtų išrinkti į valdvietes. 
Tame susirinkime, liko išrinkta 
legislatyvė komisija, kuri jau 
dabar pradės darbuotis, kad 
laimėti rinkimus už tuos kan
didatus, kurie pilnai stovi už

vieningą veikimą su preziden
tu Rooseveltu.

Taipgi išrinko komitetą, ku
ris kartu darbuosis dėlei So
vietų Sąjungos paramos su 
Rusu Karo Pagelbos komitetu.

Karo Laimėjimo Pastangos
Pagaliau CIO taryba imasi 

darbo, kad visaip padėti dau
ginti produkciją. Mobilizavi
mui žmonių jėgos ir techniš
kų galimybių liko išrinktas ko
mitetas. Tarybos vice prezi
dentas Travis yra to komiteto 
pirmininkas. Jis rūpinsis visos 
valstijos plotmėj akstinti pro
dukciją dėlei karo laimėjimo. 
Kuomet jau bus komitetas su
rinkęs davinių apie atsiran
dančius trūkumus, tai juos pa
tieks gubernat. Green’ui. Į šį 
komitetą, kuris tarsis su guber
natorium produkcijos pakėli
mo reikalu, įėjo Joseph Ger
man, Plieno Darbininkų unijos 
direktorius, S. Gevin, Fuller
ton Fulton, Francis De Laurel 
ir Robert Travis.

Dar reikia pridėti, kad CIO 
unijų valstijos konferencija į- 
vyks spalio 2—6 d., Peoria, 
Illinois.

ir kambarių paskyrimui vaka
rėlis įvyks sekmadienį, liepom 
19 d., “Vilnies” salėj, 3116 S. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vak.

Pats seimas atsidarys pir
madienį, liepos 20 d., 10 vai. 
ryte, Lietuvių Auditorijoj. Vi
sas blokas, kuriame yra sve
tainė, bus išpuoštas. Taipgi 
svetainės frontas ir pati sve
tainė. Seimą atidarysime de
monstratyviai, sil pasiryžimu 
nugalėti Ašį, Jungtinių Tautų 
vieningumo dvasioj.

LDS 2 Apskričio 
Šeimine Komisija.

LDS 6-TAS SEIMAS IR TRYS 
DIDELI ŠEIMINIAI PA

RENGIMAI

Demonstratyvis Seimo Atida
rymas Jungt. Tautų Vienin

gumo Dvasioj
Tik kelios dienos beliko iki 

svarbiausio įvykio Chicagos 
pažangiųjų lietuvių tarpe. LD 
S 6-tas seimas prasidės lie
pos 20 ir baigsis to mėnesio 23 
d. Sesijos ir parengimai, iš
skyrus jaunimo sesijas ir jau
nimo parengimus, bus Lietu
vių Auditorijos salėj, 3133 S. 
Halsted St.

Pirmadienio, tai liepos 20 d. 
vakaras bus liuesas. Seimo de
legatai galės pasižiūrėti mies
to ir kur nors sporto sąskri- 
džiuose praleisti laiką.

Antradienį bus dramos va
karas. Chicagiečiai, geriausi 
lošėjai, jau yra susimokinę la
bai gražią komediją, kurią pa
rašė Anna Petrutienė-ŠimkiCi
te. Vaidinimas įvyks liepos 21 
d., Lietuvių Auditorijoj. Pra
šome plačios visuomenės daly
vauti.

Liepos 22 d. Vakare bus la
bai puošnus bankietas Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Visiem delegatam ti- 
kietai veltui. Svečiam įžanga 
$1.25.

Liepos 23, seimo užbaigimo 
vakarą, bus labai gražus kon
certas. Tikimės menininku iš 
kitų miestų. Taigi programą 
išpildys ne tik Chicagos ge
riausi talentai, bet bus iš toli 
atvažiavusių dailės žvaigž
džių, su kuriais turėsime pro
gos susipažinti.

Žinomi iš pažangios publi
kos prašome talkos. Viena, no
rime, kad jūs visuose parengi
muose dalyvautumėte. Antra, 
kad padėtumėte apnakvinti iš 
kitų kolonijų atvykusius dele
gatus.

Kambarių komisija prašo 
jūs, chicagiečiai, kooperacijos. 
Praneškite į “Vilnį,” kiek ga
lite svečių priimti į savo na
mus ir juos pernakvinti kole
tą dienu ?

Seimo delegatų pasitikimui

Kur Nors” Naujojoj Anglijoj keturi Amerikos lakūnai, pakraščių saugotojai, 
eina link savo lėktuvų. ... a, ...

SHOOT STRAIGHT 
. With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS '

Oakland, Calif.
ALDLD 198 Kp. Koresp. Pra

nešimas iš Veikimo Lietu
vių Tarpe

Californijos lietuviai vistick 
veikia, kiek išgali, nors ir ka
riškais darbais apsunkinti ir 
daug mažiau laiko turi.

Birželio 14 dieną turėjo pik
niką Oaklando ir San Fran
cisco kuopos išvien, kuris davė 
abiem kuopom gero pelno.

Liepos 1 d. ALDLD 198 k p., 
Oakland, turėjo susirinkimą. 
Pasirodžius, kad ižde yra kiek 
pinigų, tapo paaukota $20 So
vietų medi kai oi pagelbai ir 
nutarta rengti pikniką del 
parėmimo “Vilnies” ir “Lais
vės.” Pikniką rengs Oaklando 
ir San Francisco ALDLD kuo
pos išvien.

Lietuvės moterys, Oaklando 
ir San Francisco pančiakų ir 
kitokių mezginių mezgėjos dėl 
Sovietų raudonarmiečių, varo 
savo darbą pirmyn. Liepos 19 
turės pikniką dėl sukėlimo pi
nigų siūlams pirkti. Pikniko 
vieta: 384—105 Avė., Oak- 
lande, Burdų darže. Kviečia 
visus. Moterys mezgėjos šiuo 
tarpu sukėlė didelį entuziaz
mą tarpe lietuvių ir žmonės 
įvertina jų darbą, pagiria žo
džiu ir remia pinigiškai.

J. Yankaukas su šeimyna, 
birželio 23 d., svečiavosi Ore
gone pas savo pusbrolį S. Yan- 
kauską, taipgi aplankė ir ki
tus lietuvius ūkininkus drauge 
K. Yankauskienė. Įsišnekus 
apie mezgimą, Oregono lietu
viai ūkininkai labai įvertino ta 
darbą. Jie patys užimti ūkės 
darbu, neturi laiko mezgimui, 
tai beveik visi parėmė auko
mis — kiti pinigais, kiti davė 
sūrių ir K. Yankauskienė per
duos tas aukas Oaklando ir 
San Francisco mezgėjoms.

J. Y.

Kearny, N. J.
Gerb. Redakcija:—

Liepos 8 dieną buvo iškil
mingos laidotuvės žuvusio vie
no lietuvio jaunuolio, Kazio 
V. Mičiulio iš Kearny, N. J. 
Kazys V. Mičiulis buvo labai 
gerai žinomas tarpe lietuvių ir 
svetimtaučių. Įstojo į laivyną 
liuosnoriu balandžio 21 dieną, 
š. m., žuvo gegužės 20 d., sa
vo gimtadienį, tą dieną suėjo 
29 m. amžiaus. Iš žuvusių šio
je kolonijoje jo pirmutinis kū
nas tapo parvežtas pas saviš
kius.

Paliko nuliūdime motiną 
Oną Mičiulienę ir du brolius 
Bronių ir Juozą ir daugybę 
draugų ir giminių.

H. K. Bubenas.

Bridgeport, Conn.
Liepos 10 dieną automobilio 

nelaimėje tapo u ž m u š t a s 
George J. Valatka, savininkas 
valgyklos ir užeigos Old Park 
City Grill, kuri randasi ant 
State St. Nelaimė atsitiko Put
liame, kuomet Valatkos auto
mobilius nubėgo nuo kelio ir 
daužė į medį. Rep.
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VOKIEČIAI KENČIA DIDŽIUS NUOSTOLIUS, 
NEŽIŪRINT LAIKINU LAIMĖJIMU

Ragina Amerikos Unijas Eit 
I Santarvę su Angly ir 

Sovietu Unijomis

Amerikos Laivyno Koman- 
dierius Išliko, Gyvas 
Orlaivio Nelaimėje

Naciu Laikraštis Pripažįsta, 
Kad Jie Negali Apsupt Di

desniu Sovietinių Jėgų
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 14. — Šiandien Sovietų Žinių biuras 

išleido šitokį pranešima:
AI ūsų kariuomenė liepos 13 d. vedė žiaurius mūšius 

prieš vokiečių fašistų kariuomenę, kuri prasiveržė per 
fronto linija Voronežo apskrity j.

Bogučaro apylinkėje buvo tęsiamos įnirtusios kauty
nės prieš vokiečių tankus ir motorizuotus pėstininkus.

Srityje į rytus nuo Lisičansko mūsų kariuomenė pa
sitraukė į iš anksto priruoštas pozicijas.

Kitose fronto dalyse neįvyko jokių atmainų.
Arti Voronežo yra tęsiami žiaurūs mūšiai prieš vo

kiečius. Padėtis Sovietam tebėra pavojinga. Mūsų tan
kai, pėstininkai ir artilerija atremia priešų atakas.

Į pietus nuo Bogučaro yra vedamos įnirtusios kau
tynės prieš skaitlingesnes priešų jėgas. Po atkaklių ap
sigynimo mūšių, sovietiniai kovotojai pasitraukė į nau
jas pozicijas.

Linkmėje Lisičansko mūsiškė kariuomenė, pagal sa
vo komandos įsakymą, toliau planingai traukiasi atgal 
į naujas apsigynimo pozicijas. Judrieji sovietiniai dali
niai ir orlaiviai, pridengdami pasitraukimą, sulaiko 
priešus ir daro jiem sunkių nuostolių.

Į pietų vakarus nuo Rževo vokiečiai pradėjo ofensy- 
vą; stengėsi apsupt mūsų kariuomenę, atakuodami iš 
šonų, ir nukirst mūsiškiams susisiekimą su užfronte.

Per mūšius nuo liepos 2 iki 13 d. su skaitlingesnėmis 
priešų jėgomis, turėjusiomis didelį daugį tankų, mūsiš
kiai kariuomenės daliniai padarė didžių nuostolių 
priešams, sunaikindami daug jų kariuomenės ir įren
gimų, o ir patys nukentėdami gana stambių nuostolių, 
raudonarmiečiai buvo priversti pasitraukt ir apleist 
buvusią jų užimtą apsigynimo sritį.

Mūsų kariuomenė prarado apie 7,000 karių kaipo 
užmuštų ir sužeistų, ir dar 5,000 dingo, kurių dauguma 
buvo partizanų būriai, veikusieji prieš vokiečius iš už
auga rėš. Buvo prarasta 80 tankų, 85 kanuolės ir 200 
kulkasvaidžių.

Tuo pačiu laiku per kautynes į pietų vakarus nuo 
Rževo buvo vien tik užmušta daugiau kaip 10,000 vo
kiečių kareivių ir oficierių, sunaikinta bei pagrobta 
virš 200 jų tankų, daugiau kaip 70 kanuolių ir ne ma
žiau kaip 250 kulkasvaidžių ir mortirų, 30 šarvuotų 
automobilių ir 50 orlaivių.

Tokie tai yra faktai. Nežiūrint kokias pasakas Hit
leris ir jo lekajai skelbia ar skelbs apie karo veiksmų 
eigą ir jų pasėkas, jie negali paslėpt nuolatinėmis ap
gavystėmis to fakto, jog vokiečiai kasdien praranda 
tūkstančius ir tūkstančius savo karių sovietiniame 
fronte.

O tai, nepaisant laikinų pasisekimų vokiečiams, pa
laipsniui silpnina Hitlerio karo mašiną ir primosią 
dirvą Vokietijos sumušimui šiame kare.

10,000 vokiečių buvo užmušta žiauriose kautynėse per 
11 dienų Rževo srityje, apie 130 mylių į vakarų šiau
rius nuo Maskvos, ir raudonarmiečiai ten buvo pri
versti apleist kai kurias pozicijas. 7,000 sovietinių ka
rių liko užmušta bei sužeista ir 5,000 dingo. Dauguma 
pastarųjų buvo partizanai, kovojusieji užnugarėj na
cių linijų.

Šiame fronte hitlerininkai taipgi prarado daugiau 
kaip 200 tankų, virš 70 kanuolių ir iki 250 kulkasvai
džių ir mortirų, 30 šarvuotų automobilių, ir 50 orlai
vių, o sovietai neteko 80 tankų, 85 kanuolių ir 200 
kulkasvaidžių.

Akron, Ohio, — Frank 
Grillo, sekretorius-iždinin- 
kas Gumos Darbininkų 
Jungtinės Unijos, gyrė 
glaudų bendradarbiavimą 
tarp Sovietų ir Anglijos 
darbo unijų ir ragino Ame
rikos unijas įstot į Angli- 
jos-Sovietų unijų santarvę.

Pittsburgh, Pa. — Alleg
heny apskričio Pilietinio 
Apsigynimo Taryba jau ne
reikalauja iš apsigynimo 
darbuotojų prisiekt, kad jie 
nėra komunistai.

Washington. — Vyriau
sias Amerikos laivyno ko- 
mandierius Ramiajame 
Vandenyne, admirolas Ches
ter W. Nimitz buvo tik 
truputį sužeistas orlaivio 
nelaimėje, beskrendant iš 
Hawaii į Jungtines' Valsti
jas; bet užsimušė to orlai
vio vairuotojas, leitenantas 
Thomas M. Roscoe.

Berlin. — Nacių rinkti
nės gvardijos laikraštis 
“Schwartze Korps” pripažį
sta, kad vokiečiai niekur 
negali apsupt ir sunaikint 
jokio didelio skaičiaus so
vietinės kariuomenės. Sa
ko, rusai visados gali at
siust išvaduojančias jėgas.

FAŠISTAI SAKOSI SUĖMĖ 
DAUG ANGLŲ EGIPTE

ORO BOMBOS SUŽEIDĖ 
DU ITALŲ LAIVUS

London. — Anglijos or
laiviai pataikė bombomis į 
italų šarvuotlaivį ir į 5,000 
tonų transporto laivą Vi
duržemio Jūroje. Abudu 
laivai tapo rimtai sužeisti.

Roma, liep. 14. — Italų 
komanda skelbia, kad jie ir 
vokiečiai, atakuodami ang
lus EI Alamein fronte, E- 
gipte, laimėję mūšį ir nelai
svėn paėmę daug anglų. 
Tarp suimtų esąs ir koman- 
dierius vieno anglų batalio
no.

Maskva, liep. 14. — Kru
viniausi mūšiai šėlsta gat
vėse Voronežo priemies
čių. Pozicijos eina iš rankų 
į rankas ir vėl atgal.

Maskva, liep. 13. — Na
ciai su naujais pastiprini
mais ir daug didesnėmis jė
gomis atakavo Sovietus Ka
linino srityje. Raudonar
miečiai užmušė bei sužeidė 
600 vokiečių ir atmušė jų 
atakas.

TEISMAS NUKALTINO 
HEARSTO LAIKRAŠČIUS

Chungking, Chinija. — 
Amerikos lakūnai nušovė 
žemyn tėmijantį japonų 
lėktuvą ties Hengyangu, 
kaip sako oficialis praneši-

Boston. — Federalis teis
mas pripažino kaltais čio- 
naitinius Hearsto laikraš
čius už tai, kad jie vogė 
“kopiraituotą” turinį Trian
gle laikraštukų ir vertė šių 
lai kraštu kų pardavi neto j us 
nustot juos pardavinėti. 
Pastaruoju punktu Hearsto 
laikraščiai laužė įstatymą 
prieš trustus. B aus mė 
Hearstui dar nepaskirta.

London, liep. 14. — Pra
nešama, jog praeitą naktį 
300 Anglijos orlaivių sėk
mingai bombardavo kari
niai svarbius nacių punktus 
vakarinėj Vokietijoj.

Burmoj amerikiečiai la
kūnai suėmė pirmąjį svei
ką japonų Zero kovos lėk
tuvą ir tyrinėja jo sekre
tus.

mas.

Australija. — Talkininkai 
nušovė žemyn dar du japo
nų orlaivius iš tų, kurie ata
kavo Bortą Moresby, salo
je New Guinea.

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choro praktikos į- 

vyksta kiekvieno ketvirtadie
nio vakarą, kaip 8 vai. vakare, 
Venta Hali, 103 Green St. O 
susirinkimai būna laikomi toj 
pačioj svetainėje trečią ket
virtadienį kiekvieno mėnesio 
apie 9 vai. vakare. Sekantis 
Vilijos Choro susirinkimas į- 
vyks liepos 16 d., ketvirtadie
nio vakare. Taigi, visi choro

nariai ir choro garbės nariai 
malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą, nes yra daug reikalų 
apkalbėti. Taipgi bus apkalba
ma, kaip geriau prisirengti 
prie naktinio pikniko. Vilijos 
Choro naktinis piknikas 
(moonlight dance) įvyks lie
pos 18 d., subatos vakare, Lie
tuvių Parke, Chestnut Hill 
Road, už Lakewood ežero. 
Pradžia 6 vai. vakare ir tęsis 
iki 1 vai. naktį, šokiams gros 
Merry Makers orkestrą. Įžan
ga 25 c. y patai.

Komisija k v i e č i a visus 
Waterburio ir kitų miesteliu 
lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti į šį Vilijos Choro naktinį 
pikniką. Atvažiuokite anksti, 
kad ir be vakarienės, nes jūsų 
tonais lauks komisija, Vilijos 
Choro narės ir garbės narės, 
su geriausiais valgiais ir ska
niais gėrimais. Valgiui bus į- 
vairių šiame piknike, galėsite 
pasirinkti, kas ką norėsite. 
Taigi, nepraleiskite šios pro
gos nei vienas. Atsilankydami 
jūs į šį naktinį pikniką, pa- 
remsite Vilijos Chorą finansiš
kai ir morališkai, nes chorui 
šiuo laiku yra reikalinga para
ma.

Taipgi Waterburio Vilijos 
Choras kviečia lietuvių jauni
mą ir suaugusius, kad ateitu
mei dainuoti prie choro. O ku
rie negalite dainuoti, tai būki
te garbės nariais ir padekite 
dirbti ir rūpintis choro reika
lais, nes choras lošia svarbią 
rolę darbininkiškame judėji
me. Choras tarnauja darbinin
kų klasei dainuodamas jiems 
įvairias dainas ir lošdamas lo-

Šimus. Vilijos Choras visuorm. 
patarnauja visiems, kas tik" jį 
kviečia.

Ateinantį rudenį choras ren
giasi sulošti operetę su pui
kiom dainom ir, be abejonės, 
kada jie ją susimokins, tai bus 
sulošta ne, tik Waterbury, bet 
ir kituose miestuose. Mes visi 
turime remti chorą, nes be jo 
mūsų parengimai būtų nuobo
dūs.

Vilijos Choras ir Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn., 
rengiasi prie C o n n c etieut 
Valstijos Dainų Dienos, kuri į- 
vyks rugpjūčio 2 d., Water
bury. Dainų Dieną rengia abu
du virš minėti chorai. Progra
mos išpildyme dalyvaus abu
du chorai po vadovyste B. Ra- 
simavičiūtės-Lucas, taipgi bus 
ir kitų dainininkų, solistų ir 
solisčių ir kalbėtojų. Prašome 
visų įsitėmyti tą dieną, ir pra
dėkite taupinti gazoliną dėl 
tos dienos, kad galėtumėt at
vykti Į tą metinę Lietuvių Dai- 
nų Dieną Conn. Valstijos.

Choro Garbės Nare.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauska! 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

kuri visgi, ano karo visai su
naikintoje šalyje, taip paruo
šė kariuomenę, jog jinai viena 
iki šiol tegalėjo Hitlerio armi
jai pasipriešinti?

Pagaliau, kaip gi su Angli
ja ir Jungtinėmis Valstijomis, 
kur technika taip pakilus, kur 
pirmas karas nieko nenuterio- 
jo? Ar šios šalys buvo geriau 
paruošusios savo armijoms 
amunicijos ir maisto rezervų? 
Argi šios dvi milžiniškos šalys 
iki šiol irgi beveik tik pralai
mėjimais tegali pasigirt?

Hitleris irgi sako taip, kaip 
“Draugas,” kari komunistinė 
tvarka netikus ir kad jis einąs 
ja panaikinti ir Rusijos žmo
nes “išvaduoti”!

Neveltui Hitleris Prunskį ir 
kitus savo pastumdėlius Berly
ne gražiai priėmė, pavaišino 
ir paskui išsiuntė į kitus kraš
tus jo propagandą vesti.

Prie kiekvienos progos da
bar kun. Prunskis panaudoja 
“Draugą” atsitarnavimui savo 
geradėjui, tulžį liedamas prieš 
So v i et ų Sąj u n gą.

Vietoj ją užtarti, vietoj pa
raginti savo skaitytojus, kad 
jie paremtų šitą Amerikos tal
kininkę ir tuomi padėtų Hitle
rį mušti, “Draugo” štabas ne
paliauja kiršinęs ii- pjudęs 
lietuvius prieš Sovietų Sąjun
gą ir jos liaudį.

Vichy Valdžia Pasirodo, 
Kuom Dvokia

Washington, liepos 4. —
Prezidentas Rooseveltas du 
kartu siūlė Vichy Francijos 
valdžiai, kad jinai išplukdytų 
kelis savo karinius laivus iš 
Aleksandrijos p r i o p laukos 
Egipte, kur juos anglai yra 
sulaikę ir nuginklavę. Prezi
dentas žadėjo jiem saugų pra- 
plaukimą į draugišką Franci- 
jai ar bepusišką šalį, arba net 
į Francijos salą Martinique, 
esančia netoli Amerikos žemy- 
no. Prez. Rooseveltas davė žo
dį, jog tie kariniai Francijos 
laivai bus visi sugrąžinti jai 
sveiki po karo, tik dabar jie 
turės būt nuginkluoti ir prižiū
rimi, kad neperplauktų Hitle
riui tarnaut.

Vichy Francijos valdovai at
metė šiuos prezidento pasiūly- 
mds. Dėl to Amerikos valsty
bės ministeris Cordell Hull pa
reiškė, jog Vichy Francijos 
vadžia pageidauja, kad tie jos 
karo laivai pasiliktų arti fašis
tų Ašies (tuom supratimu, kad 
galėtų patarnaut Hitleriui 
prieš Jungtines Tautas. Bet 
Vichy fašistai nesusilauks to. 
Nes jeigu gręstų Hitlerio pa
vojus Aleksandrijai, anglai 
galėtų sunaikinti tuos Vichy 
Francijos laivus).

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks ateinančio] nedčlioj, lie
pos (July) 19 d., po pietų, pas dd. 
Tamošauskus, 91 Gardner St., West 
Roxbury, Mass. Visos draugės daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. Atsiveskite ir 
naujų narių.

KELRODIS
Iš Bostono ir apylinkės reikia 

važiuoti iki Forest Hills stoties. Iš 
ten imti Charles River karą, kuris 
atveš iki Gardner Stryto.

Važiuojant mašinomis reikia va
žiuoti No. 1 arba 1-A keliu iki 
Spring St. Tada žiūrėti Gardner 
Stryto. — Valdyba.

(163-164)

DETROIT, MICH.
Detroit Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 16 d., 8 v. v., Draugijų Svet., 
3097 Porter St. Narės, stengkitės 
dalyvauti, nes turime daugybę svar
bių reikalų. — Sekr. (163-165)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, liepos 16 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Da
lyvaukite visos susirinkime ir naujų 
nariu) atsiveskite. — P. Walant, 
org. (163-165)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras rengia naktinį pi

kniką, (Moonlight Dance), šešta
dienio vakare, liepos 18 d., Lietuvių 
Parke, Chesnut Hill Rd., už Lake
wood Ežero, šokiams gros Merry 
Makers orkestrą. Pradžia 6 vai. 
Įžanga 25c. Turėsime gerų gėrimui 
ir skanių valgių. Kviečiame visus 
Waterburio ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti ir paremti šį Vilijos Cho
ro pikniką. — Kom. (164-166)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys del 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

įtik?

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................  85c
Vyriškumo Pataisymas ............  85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už ...............$1.50 į
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršaus

su gražiais antspaudais ....... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių 

maldos su paveikslėliais . i. 50c
Ta pati minkštais viršaus ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su 

paveikslais ............................ 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................. 10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Mariui Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis .................... 25c
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ....................................... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis,, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .......................... 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi.......................$1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ................................... $1.25
Kabalas  .................................. 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ................  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST.,

SPENCERPORT, N. Y.

r-—.—.———

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: UUinboldt 2-7964 j

530 Suit aer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W, Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN^ N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. ;
Tel. Virginia 7-4499

ž=S
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GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

<t>

a<Ire$as.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL E V. 4-8698

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyne

Lietuviu Rakandu Krautuve

<l>
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409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tol. EVergreen 7-8451 

Išdirbėjai ir Pardavėjai 
Geriausios Rūšies Rakandų 

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
3
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Visi Keliai Veda Link 
Cbicagos, Kur įvyks

LDS Seimas

Unijos Viršininkas Curran
Sugrįžo iš Anglijos

Literatūros Draugija
Kuopos Darbuosis

Del Ambulanso
Prieš mano akis guli atviru

tė, kuri didžiausiomis raidė
mis — su parkais, bildingais, 
ežerais — rėkte rėkia :

“Sveikinimai iŠ Cleveland.”
O apgrįžus ją kitu šonu, 

skaitau :

bet i

()

a/iuoju aplink Ameriką 
\ akacijom Eisiu pasikni
so lietuviais Clevelande. 
nuvažiuosiu i Detroit, o 
u Glucagon —

Walter Kubilius.” 
štai kita atvirėlė išrodi- 
man Pittsburgho Univer

sitete esamą lietuvių kambarį. 
Priskaičiau net 15 kėdžių, ma
tau tris margu raštu padabin
tus langus ii' krivės, o gal vai- 
delyčių kūrenamą ugnį. Gi ki
ta jos pusė štai kaip atsirapor- 
tuoja:

Eiliniai Anglijos žmonės ne
kantraudami laukia antro 
fronto, pareiškė Joseph Cur
ran, Amerikos Nacionalės Jū
rininkų Unijos prezidentas, ką 
tik sugrįžęs iš Anglijos, kur jis 
dalyvavo Tarptautinės Darbi
ninkų Raštinės sušauktoj kon
ferencijoj, Londone.

Curran savo lankymosi Ang
lijoj laiku matėsi su daugeliu 
žymių Anglijos darbininkų 
vadų, taipgi su daugeliu žmo
nių, kurie užima Anglijos val
džioje svarbias vietas. Apie 
savo patyrimus jis plačiai ra
portuos Didžiojo New Yorko 
Industrinių Unijų Tarybos šau
kiamame masiniame mitinge 
liepos 22-rą, Madison Square 
Gardene.

Anglijoj jis matęs labai aiš
kių paveikslų to fakto, kad

pasiruošta karui. Apie tai 
sako :

“Kas daro į atsilankiusį 
dėsnį įspūdį daugiau už ką 
tą, tai buvimas begalinio skai
čiaus visų tautų kariuomenės 
Anglijoj. Neužilgo jie stovės 
viens kitam ant pečių. Armijos 
tenai yra — man sakė, kad 
keturi milijonai — ir laivai 
yra budavojami. Aišku, kad 
visi yra pasiruošę antram fron
tui, bet del tūlu neaiškinamu 
priežasčių

Curran 
aukštas 
žmonėmis 
viršūnių
rimus, kad jie pritaria antram 
frontui, bet dėl jo pravedimo 
trūkčioja. Bet eiliniai, sako 
jis — nori antro fronto dabar, 
tuojau.

.jis

jis atidėliojama.”
sako kalbėjęsis su

vietas užimančiais 
ir su eiliniais. Tarp

visur girdėjęs išsita-

“Sveiki, gyvi, laisviečiai! 
Mes čionai viešime pas gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Tuojau važiuosime i LDS 
rną, Ill.

K. Navalinskai.”
Josefina Nava-lai p rašo 

linskienė, binghamtonietė, ga
vėja antros dovanos šiame 
LDS vajuje už prirašymą 
naujų narių i LDS.

Galop savaitės iš Brooklyno

n as O ima n as 
ko darbuotis 
paskiausiame

Vaizdas iš įspūdingo judžio “Tai Yra Priešas,” da
bar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Perstato Europos žmonių kovas prieš pasaulio 
pabaisą Hitlerį Rusijos karo fronte ir užfrontyje.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-ma kuopa savo susirinki
me pereitą ketvirtadieni nuta
rė darbuotis pirkimui ambu
lanso Raudonajam Kryžiui 
bendrai su kitomis vietos lie
tuvių organizacijomis.

K on Perone i jo n dėlei ambu
lanso pirkimo, įvyksiančion 
šio penktadienio vakarą, lie
pos 17-tą, Pil, Kliubo salėj, 
išrinkti D. M. šolomskas, J. 
Gužas ir M. Bush on.

Centro sekretorius D. M. 
šolomskas raportavo, kad kny
ga iš Amerikos Revoliucijos ir 
Įsikūrimo pasaulyje naujos 
respublikos, 1776 metais, bus 
atspausdinta apie spalių me
nesį, šių metų. Nariai gaus tą 
didžiųjų pasaulinių dokumen
tų knygą už 1942 metus. Tas 
darbas kalba pats už savo, pa
rodydamas, kad Lietuvių Lite
ratūros Draugija progresuoja, 
leidžia knygas vieną paskui 
kitą be jokių kliūčių.

Susirinkimas buvo sėkmin
gas. Iš kuopos valdybos rapor
tų pasirodė, kad kuopos stovis 
vidutinis. Galėtų būti dar ge
resnis, jei nariai daugiau ko
operuotų su kuopos valdyba.

1 š v a ž i a v i m o k o m i s i j a j į 
rengs prie pirmos progos.

į sekanti LLD 1 kuopos 
si rink imą nutarta šaukti
rius ir pritarėjus - simpatikus. 
Bus diskusuojama literatūros 
ir dienraščio Laisves proble
mos.

1 Kuopos Korespondentas.

ChirJete lakūnė Lee Ya-ching, renka baksiukus, pilnus 
aukų, surinktų Chinijos žmonėms; pinigai buvo surink
ti New Yorke.

Marcantonio Kalbės 
Dexter Parke

Ispanijos sukakties minėji
mo piknike šį sekmadienį, lie
pos 19-tą, Dexter Parke, kal
bės kongresmanas Vito Mar
cantonio, karštas Ispanijos ko
vų prieš fašizmą rėmėjas. Jis 
taip pat ir šiandien yra žy
mi ausis kongresmanas-kovoto- 

Įjas už pergalę ant fašizmo ka- 
I ro ir namų frontuose.

Piknikas rengiamas paminė
ti 6 motų sukakti nuo viso pa
saulio fašistų užpuolimo ant 
Ispanijos respublikos, kuris 
užpuolimas, po 2 metų didvy
riškos kovos, baigėsi paskan
dinimu Ispanijos jos pačios 
žmonių kraujuose ir atidavimu 
Ispanijos fašizmui per tuo
laikinius demokratijos išdavi
kus.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TA1 PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Lankėsi Laisvėje
Pereitą antradienį laisvie-i 

čius atlankė žymusis Laisvės 
vajininkas ir nuolatinis jai | 
darbuotojas Antanas Stripeika 
iš Elizabetho, ir veiki 
Kudirkienė iš Hillside, 
vežini pluoštais Laisvei 
toms įstaigoms aukų, 
pundais drabužių Rusij 
galbai iš savo kolonijų.

N 
ii

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilhasal ir 

kepta paršlena

Oaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

išvažiuoja Bukniai ir Mizarai. 
Dar vėliau: V. Čepulis, G. Ku
raitis. J. Gasiūnas, P. Gra
bauskas, P. Kapickas, M. Ku- 
likienė, Alda Orman, J. Šim

kų rie kiti. Jo
jau seniau išvy
si! vakariečiais 
p risi ru ošime.

Panašiai rengiasi LDS de
legatai ir svečiai iš šios apy
linkės kolonijų ii' iš toliau — 
Conn., Mass., nekalbant apie 
lietuvių kolonijas arčiau Chi
cagos, kur arčiau ir greičiau, 
tad ir dalyvaus skaitlingesni 
už mūsiškius.

Sėkmingos kelionės ir gerų 
darbų I.DS Seime. Išleisdami 
jumis, mes liekamos su vilčia, 
kad jūs neparvežite mums 
pakeltų duoklių, kaip kad par
vežė SLA buvusio seimo dele
gatai tos organizacijos na
riams. LDeseris.

Naujoji Gazolinos 
Korta

Ambulanso Pirkimui 
Konferencija

Laivynas Paskelbė 
Karo Dingusius

Ir Mirusius

Kas dar neturėjo progos iš
studijuoti savo naują gazoli
nai gauti knygelę, tam patar
tina neatidėliojant perskaityti, 
su ja susipažinti. Ir nepamirš
kite pradėti nuo pabaigos.

Sulyg paskutinio puslapio 
atrodo, kad valdžia ims griež
čiau nagan visus, kurie nepri
silaikys taisyklių. Kortoj rašo 
sekamai:

penktadienio vakarą, 
17-tą, šaukiama organi- 
delegatų konferencija

Šiomis dienomis paskelbta
me Jungtinių Valstijų laivyno 
žuvusių ir sužeistų 7-me sąra
še iš New Yorko ir apylinkių 
randasi vardai 4 mirusių ir 13 
pasigendamų. Iš artimosios 
New Jersey pasigendama 5.

Mirusieji:
William 
Hewlet, 
Daniel
View St., Brook-

Bacon,

William,

Lovering, 
oficierius, iš

Carlson, 
512 Grand
lyn, liuosnoris.

Hia, Magnus, 566 55th St., 
Brooklyn, liuosnoris.

Jayson, David, 876 Wood- 
mere Drive, Woodmere, L. I.

Filmą “Ku-kan,” perstatan- 
ti Chinijos partizanų kovas, 
bus pradėta rodyti Central Te
atre, New Yorke, liepos 18-tą.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDA1

Apšvietos Kliubo ir mezgėjų su
sirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, liepos 16-tą, 8 vai., 419 Lo
rimer St. Senos ir naujos mezgėjos 
prašomos ateiti pasiimti vilnų. 
Kviečiam ir ne nares. — Valdyba.

(164-165)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės. Ne- 

jieškau turtingos ir nejieškau ko
kios kytros, aš jieškau draugės gy
venimui ištikimos. Aš esu vidutinio 
amžiaus ir turiu pastovų darbfį. Ga
li atsišaukti ir gyvanašlė. Petraus- 
kie, 81 Grand St., Box No. 1, 
Brooklyn, N. Y. (164-165)

ko gazolinos padalinimo tai
syklių ir patvarkymų, gali bū
ti baudžiami net iki 10 metų 
kalėjimu ar $10,000 piniginės 
baudos, ar abiemis, ir gali bū
ti bausti kitomis tokiomis 
bausmėmis, kurios būtų nuro
dytos įstatyme.

“Gazoliną gauta vartojant 
šią knygelę neturi būti išpila
ma iš kurui tanko to vežimo, 
kuris nurodyta viršelyje šios 
kortos.”

Irvin C. Rutter, vyriausia 
kainų kontrolės pravedimo 
agentūros New Yorke proku
roras, sako, kad nuo dabar 
bus baudžiami už prasikalti
mą abicji — pardavėjai ir pir
kėjai gazolinos kol-i u nors ne- 
tiesotu būdu. Prieš juos būsią 
daromi žingsniai, kaip kad ir 
prieš bandančius nusukti tak
sus.

New Yorke paskutine gazc- 
linos kortai gauti dieną, liepos 
13-tą, ilgos eiiės laukiančiu 
pratęsė registraciją virš pus
valandžiu vėliau nustatyto lai
ko. Aprokuojama, kad apie 
250,000 newyorkiečių užsire
gistravo gauti pamatines A

ŠIO 
liepos 
zacijų 
aptarimui, kaip sukelti pinigus
varde Brooklyno lietuvių nu
pirkimui ambulanso Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Bus Lie
tuvių Amer. Piliečių Kliubo, 
280 Union Avė.

Už šį darbą, kiek jau maty
ta spaudoj, oficialiai pasisakė 
Šv. Jurgio Draugystė, kuri pir
mutinė R. K. pakvietimą ap
svarstė ir pradėjo darbuotis, 
taipgi Liet. Amer. Piliečių 
Kliubas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos pirmosios 
kuopos. Girdėta, kad tuomi 
jau rūpinasi ir daugelis kitų 
organizacijų.

Jurginės paskirta komisija 
deda pastangas, kad konfe
rencija būtų sėkminga ir at- 
stovinga, kad joj dalyvautų 
atstovai visų Brooklyno orga
nizuotų lietuvių, ir kad pradė
tas darbas būtų greitai atlik
tas: reikiama suma pinigų su
kelta, ambulansas nupirktas ir 
padovanotas Amer. Raudona
jam Kryžiui.

Kadangi tai yra viso miesto 
lietuvių dalykas, tad konferen
cijoj turėtų dalyvauti ir kitų 
miesto dalių draugijos ir kuo
pos, ne vien tik Williamsburgo.

Rodeo Vaidinimuose 
Buvo ir ne T r ik su

kortas.

Pas Ralph Re z era, 26 La 
Salle St., New Yorke, smagi 
grupė baliavojo šeštadienį nuo 
išvakarių iki 2 v. r. Skirstan
tis susidarė tokia atmosfera, 
kad Rezera savo svečius ap- 
šaudęs. Du svečiai nuvežti li
goninėn, o puotos rengėjas 
Rezera — kalėjimam

Paprastai cirkuose būna 
daug visokių aktų, kur joda
mi apsiverčia, mašinomis įva
žiuoja kur nors ir sudaužo, bet 
patys pasikelia ir eina. Bet pa
sitaiko ir kitaip. 
New Yorke 
West ‘ Rodeo 
Thrill Cirke,
155th St. ir 8th Avė., arklys 
pavirto ir prislėgė jojikę akto
rę Hazel Burns. Jai reikėjo 
medikalės pagalbos.

Šią savaitę 
esančiame Wild 

ir Hollywood 
Polo Grounds,

su-

Visy susipratusiu Darbininkų 
_i__il.'l! <<i ____ >>

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

su-
na-

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimus pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

JONAS 
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-G191

T ii IT LEAVES S0TIII1C fflSIID

MATEUŠAS SIMONA VIGUS

vakarienė, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

Telepnone
STagg 2-5043

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

Kiekvieną sub atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Krautuvėje yru 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių. I a ikrodė- 
lig, deimantiniu 
žiedų. auksinių 
ir s i d a litinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

BOSITE
PATENKINTI

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Max Gellis, bartenderis ali
nėj 1806 Third Ave., New 
Yorko, prarado frontinius dan
tis ir alinės kasą ginkluoto 
plėši ko atakoj. Bet jis pasveik
siąs.

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

. Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

^sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 
STOKES 
St., Brooklyn

NOTARY
PUBLIC

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 7-1661

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1U0TAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.660

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
I 7-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold filled case, 
17-jowel Precision move
ment .... $33.75

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaiiiinuoja
AKIS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

VERLTHIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 jewels . $29.75Pritaiko
AKINIUS

BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,

V >
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