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Rašo A. BIMBA

Nors SLA seimas praėjo ir 
bagoeinė klika pasiliko kon
trolėje, organizacijos bėdos 
nepasibaigia.

Seimas parodė, kad SLA iž
das turi panešti' neapsakomai 
didelius nuostolius. Pavyz
džiui, nuostoliai iš bondsu sie
kia $377,390, o iš namu for- 
klozavimo $170,408. !

Sakoma, kad iš viso pasida
rys tokių nuostolių šeši šimtai1 
tūkstančių dolerių!

Tai didelė tragedija. Tačiau 
Bagočius ir kiti viršylos sei
me blofino, kad SLA stovis 
šiandien toks geras, kokio nie
kada pirmiau nebuvę.

Iš visų Hitlerio pastumdėlių, 
gal atviriausias ir idijotiškiau- 
sias, po Grigaičio, bus Cleve- 
lando “Dirvos” smetonuotas 
redaktorius Karpius.

Neužsimerkęs ir be jokios 
gėdos Karpius laižo Hitleriui 
kojas, štai, pavyzdžiui, ką tas 
sutvėrimas sapalioja:

“Ką veikė rusai? Jie per žie
mą, vietoje aiškinti savo tik
rąją padėtį, pasauliui teigė 
neteisingas žinias, būk baigia 
vokiečius išmušti. Vietoj reng
tis pavasarį kariauti ir savo 
žemes ginti, jie ragino, kad 
Amerika ir Anglija rengtųsi 
atidaryti antrą frontą vokie
čiams, o patys užsiiminėjo 
klaidinančia propaganda. . . ”

Pagaliau :
“Visi tie Kremliaus pasigy

rimai žiemą ir drąsūs reikala
vimai atiduoti Rusijai kaimy
nines šalis buvo tikslas mony- 
ti akis savo alijantų, kad jie 
atidarytų antrą frontą, pultų 
Vokietiją iš užpakalio, nors 
pati Rusija nebuvo pasiruošus! 
kariauti. Antru frontu tiktai i 
tikėjosi išgelbėti savo kailį.” j 
(“Dirva,” liepos 17.)

Kai Kaune sėdėjo Smetona 
ir šėrė jį sendvičiais, Karpius 
lojo už Smetoną ir teisino jo 
kruvinus darbus.

Dabar Kaune viešpatauja 
naciai ir per savo propagan
dos biurus šeria savo pastum
dėlius užsienyje. Dabar Kar
pius apsiputojęs loja už Hit
lerį ir bjaurioj a didvyriškai 
kariaujančią Sovietų Sąjungą.

Parsidavėliu ir niekšu bu
vo ir pasiliko.

Australijoj Amerikos kari
nis teismas nuteisė mirtin ka
rį Edward J. Leonskį. Nuteis
tas jis už pasmaugimą trijų 
merginų.

Armija nėra laisva nuo kri
minalistų, kaip nėra laisva vi
sa mūsų visuomenė.

Tik armijoj su jais pasiel
giama greičiau ir teisingiau. 
Drausmė ir bausmė aštresnės.

Pavyzdžiui, paskutiniais lai
kais mūsų Pietinėse Valstijose 
buvo žvėriškai nulinčiuoti 
trys negrai. Iki šiol valdžia 
“nesuranda” žmogžudžių. O 
nesuranda todėl, kad nejieško.

Pietinių Valstijų valdžiose 
sėdi linčo šalininkai ir daro 
gėdą visai Amerikos civiliza
cijai.

“New York Times’o” kolum- 
nistė Anne O’Hare McCormick 
specializuojasi liejimu kroko- 
diliaus ašarų už fašistinę Hitle
rio talkininkę Suomiją.

Jai gaila Suomijos parsida- 
'vėlių ir tiek. Ir dabar, kada 
Amerikos valdžia uždarė Suo
mijos konsulatus čionai, šita 
kolumnistė paliejo didelį vied- 
rą ašarų.

Tuo tarpu reikia Amerikai 
eiti daug toliau. Kaip visoms 
Hitlerio talkininkėms, taip 
Suomijai šis kraštas turėtų pa
skelbti karą be atidėliojimo ir 
jos agentus padėti už grotų, iš 
kur jie nebegalėtų šnipinėti 
Hitlerio naudai.

United Steel Workers of 
America unija apsvarstė ir
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Anglai Dar Pasigrūmė Kiek 
Pirmyn Egipte; Per Savaitę 

Užmušė 44)00 Fašistų
Anglijos Orlaiviai Naikino Karinius Nacių Pastatus 
Francijoj; Sovietų Lakūnai Atakavo Rytų Prūsus

Cairo, Egiptas, liep. 20. 
— Anglų - australų - indų 
kariuomenė atėmė iš vo
kiečių kai kuriuos punktus 
EI Makh-Khad kalnyne, Į 
pietų vakarus nuo EI Ala- 
mein, Egipte; pažygiavo 
kiek pirmyn prieš vokiečius 
ir italus vidurinėje šio 
fronto dalyje ir atmetė fa
šistus truputį atgal pieti
niame tos linijos gale.

Praeitą savaitę anglai pa
ėmė nelaisvėn 4,000 vokie
čių ir italų. '

Šiuo tarpu kariniai veik
smai ant žemės Egipte yra 
apsilpę. Bet ore anglai 
smarkiai veikia. Jie bom
bardavo fašistų lėktuvų sto
vyklas Tobruke ir kitur už-

Naciai Giriasi Laimį 
Pietuose ir Atmušą 
Atakas ties Voronežu

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie ir vengrai, girdi, 
atmušę Sovietų atakas Vo
ronežo srityje ir viename 
punkte permetę rusus at
gal per Dono upę.

Pasak hitlerininkų, tai 
rumunai, esą, atmušę So
vietų n^ėginimą laivais iš
kelt savo kariuomenę iš A- 
zovo Jūros į Mariupolį, už- 
nugarėn fašistų, į vakarus 
nuo Taganrogo. — Tagan- 
rogas stovi už 40 mylių į 
vakarus nuo Rostovo.

Vokiečių orlaiviai vėl 
bombardavę Rostovo fortus. 
Naciai pasakoja, kad jų ka- 
nuolės, girdi, atmušė so
vietinius laivus, kurie sten
gėsi praplaukt iš Juodosios 
Jūros, per Kerčo sąsiaurį, 
į Azovo Jūrą.

Pasak nacių, tai jie, esą, 
veją tolyn atgal raudonar
miečius pietiniame fronte.

Hitlerininkai taip pat gi
riasi, kad jie Voronežo 
fronte sunaikinę bei suėmę 
25 sovietinius tankus, o sa
vo oro žygiais sužaloję į-_ 
vairius Sovietų geležinke
lius ir padegę daug trau
kinių.

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

Chinija, liep. 20. — Chi- 
nai atėmė iš japonų lyang 
ir Hengfeng miestus prie 
geležinkelio.

priėmė War Labor Board ta
rybos nuosprendį pakelti ke
turių plieno kompanijų, 157,- 
000 darbininkų algas tik 44 
centais'į dieną. Unija reikala
vo vieno dolerio.

Šis unijos pasielgimas dar 
kartą įrodo Amerikos organi
zuotų darbininkų patrijotin- 
gumą. šis pakėlimas yra toli 
gražu nepakankamas. Vienok 
darbininkai jį priėmė, vietoj 
streikuoti ir kovoti už savo 
original} reikalavimą.

Tai padaryta vardan šalies 
gynimo ir karo laimėjimo.
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KADA ATIDARYSITE 2-RA FRONTĄ?
KLAUSIA SOVIETU ŽMONES

f r o n t ė j e Libijoje ir 
Egipte; sudaužė bei su
degino daug priešų orlai
viu ant žemės.L.

Oro kautynėse anglai nu
kirto 5 vokiečių bombane- 
šius.

FAŠISTŲ SKELBIMAS
Roma, liep. 20. — Fa

šistai skelbia, kad jie, gir
di, atmušę anglus EI Ala- 
mein fronte, Egipte; nušo
vę žemyn septynis anglų 
orlaivius ir sunaikinę bei 
sužaloję desėtkus šarvuotų 
Anglijos automobilių; o per 
paskutines dienas tai faši
stai, esą, sunaikinę 30 an
glų tankų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sovietų Lakūnai Apgynė 
Talkininką Laivus su 

Karo Reikmenimis
Maskva. — Kariniai So

vietų laivai, lėktuvai ir sub- 
marinai neseniai apgynė 
didelį būrį Anglijos ir Ame
rikos laivų, kuriuos per iš
tisą dieną atakavo du šim
tai vokiečių orlaivių ir di
delis skaičius submarinų.

Tie laivai sėkmingai at
gabeno dikčiai karo reik
menų Sovietam į Murmans
ko uostą, nukentėdami tik 
mažai nuostolių nuo nacių 
atakų. Sovietiniai lakūnai 
nukirto žemyn 30 priešų 
orlaivių.

SUNAIKINO VIRŠ 100 
VOKIEČIŲ LAIVŲ

Šiaurinis Sovietų laivynas 
per tam tikrą laiką sunai
kino daugiau kaip 100 vo
kiečių laivų, tarp kurių bu
vo ir vienas 8,000 tonų 
transportas, kuris po stip
ria apsauga plaukė iš šiau
rinės Norvegijos į Finlian- 
dijos Petsamo uostą.

Anglai Nori Beaver- 
brooko Kaip Karo 

Ministerio
į --------

London. — Vis daugiau 
anglų reikalauja paskirt 
Beaverbrooką karo minis
ter iu. Beaverbrook stoja už 
antro fronto atidarymą 
prieš Hitlerį, negaišuojant.

Dabartiniu laiku premje
ras Churchill kartu užima 
ir karo ministerio vietą.

ŠAUKSIĄ ARMIJON IR 
VEDUSIUS

New York. — Generolas 
Ames' T. Brown sako: Jau 
nebus reguliariai atidėlioja
mas šaukimas armijon jau
nų vyrų, priklausančių Tre
čiai klasei drafto.

Berlin, liep. 20. — Naciai 
sakosi’perkirtę Sovietų ge
ležinkelį Kamenske.

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Maskva. — Sovietų la
kūnai, raudonarmiečiai, jū
reiviai ir šiaip piliečiai ryž
tai klausinėja anglus ir a- 
merikiečius laikraštinin
kus :

“Kada gi Anglija ir Ame
rika atidarys antrą frontą” 
prieš Hitlerį Europoj?

Gavę atsakymą, jog “ne
žinome,” sovietiniai žmonės 
stebėdamiesi pakrato gal
vomis, kaip rašo Associa
ted Press, amerikiečių ži
nių agentūra.

Londono Karininkai Nesisku
biną su Antru Frontu

London. — New Yorko 
Times korespondentas Ray- 
mon Daniell telegrafavo sa
vo laikraščiui, jog atsakin
gieji anglų oficieriai netikį, 
kad Anglija ir Amerika ga
lėtų šią vasarą užpult Hit
lerį Vakarinėje Europoje, 
nors šiaip jie kalba apie vi
sokią galimą pagalbą So
vietam.

Darbo Vadai Smerkia Atidė- 
liotojus Antro Fronto

London. — Darbietis An
glijos seimo narys, Emanuel

ĮRANKIU DARBININKAI SAKO: TUO
JAU REIKIA ANTRO FRONTO

Chicago. — Darbininkai 
Midwestern įrankiu Kom- 

&

panijos liepos 19 d. per
traukė darbą tiek, kad pri
imt rezoliuciją, reikalaujan
čią tuojau atidaryt antrą 
karo frontą prieš naciu 
Europoj. Rezoliucija, pasių
sta prezidentui Roosevel- 
tui, sako:

“Atsileipiant i didvyrin- 
gą Sovietijos žmonių gyni
mąsi, turi būti tuoj aus ati
darytas antras frontas, i- 
dant sunaikintume Hitlerį 
ir viską, ką jis reiškia.

IŠ LDS SEIMO
(Telegrama)

Chicago, III., liep. 20. — 
šiandien atsidarė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
Seimas. Miesto valdininkai 
sveikino delegatus.

LDS jaunuolių sporto

Philadelphia, Pa.
Labai svarbus susirinki

mas visų Literatūros Drau
gijos, Liet. Darb. Susivieni
jimo, Choro, “Laisvės” 
skaitytojų ir simpatikų į- 
vyks šeštadienį, liepos (Ju
ly) 25 dieną, 8 vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave.

Dalyvaus D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyn©, kuris pa
sakys ir kalbą bėgamais 
reikalais. Todėl prašome 
visus ir visas atsilankyti 
laiku. A. J. Smitas. 

Shingwell, k a 1 b ė d amas 
Workshope, užreiškė, kad 
jeigu Anglija tuoj aus ne
darys žygio tikrai padėt 
Sovietam apsigint nuo vo
kiečių, tai pakils tokia pa
sipiktinimo banga Anglijoj, 
kad galės nušluos dabartinę 
Churchillio valdžią.

Anglijos ministeris kari
nių darbų, Oliver Lyttleton 
sakė, kad Anglija dabar pa
siunčia po 50 tankų Sovie
tam per savaitę. Shingwell 
pareiškė, jog tokia pagalba 
tai tik menkniekis, atsižvel
giant į didžiules Hitlerio 
šarvuotas jėgas.

Will Lawther, pirminin
kas Anglijos Mainierių Fe
deracijos, savo kalboj 
Leigh, karčiai kritikavo An
glijos valdovus - politikus, 
kad jie tik “garbina užmu
štus rusus,” bet neduoda 
Sovietam reikiamos pagal
bos. Lawther ragino atida
ryt antrą frontą ir taip 
veiksmais, o ne žodžiais, 
paremt rusų kovą.

Dr. Ed. Benes, Čechoslo- 
vakijos prezidentas, išreiš
kė viltį, kad neužilgo būtų 
atidarytas antras frontas 
Europoj prieš nacius.

Sovietai Apleido Vorošilov- 
gradą; bet Apstabdo Nacių 

Žygius Link Rostovo

šie darbininkai taipgi at
žymėjo pavojų, kupinom pa
starieji nacių laimėjimai 
gręsia Jungtinėms Tau
toms.

PAVOJUS Iš ATI
DĖLIOJIMO

Buffalo, N. Y. — Pildan
čioji Taryba CIO unijų šia
me mieste priėmė pareiški
mą, kur sako: Jeigu antro 
fronto atidarymas bus to
liau atidėliojamas, tai bus 
pavojus Amerikai, Anglijai 
ir kitiem demokratiniam 
kraštam pralaimėti karą.

p r o g r amoje, Cleveland© 
Leaders laimėjo sotfball 
čampionatą prieš Kenoshos 
Royals. N
Vakar Kirkus iš’ Roseland 

ir Pakštis nuo Monarchs 
turėjo golfo turnamentą.

P. Buknys.

Sovietų Sportininkės 
Užmušė 2,809 Nacių
Maskva. — Plaukikės, 

boksininkės, čiuožininkės ir 
kitos sovietinės sportinin
kės, veikdamos kaip parti
zanės kovotojos, per metus 
užmušė virš 2',800 vokiečių 
ir suardė daug geležinke
lių.

Voronežo Srityj Sovietai Laimėjo Keliuose Punktuose; Už
mušė 2,700 Fašistą Millerovo ir Voronežo Frontuose

Voronežo srityje Sovietai laimėjo keliuose
MASKVA, liep. 20. — Raudonoji Armija pasitraukė 

iš Vorošilovgrado, stambaus pramonės miesto, kaip pri
pažįsta Sovietai. Vorošilovgrad yra už 100 mylių į 
šiaurius nuo Rostovo, stovinčio prie Dono upės įplau
kimo į Azovo Jūrą.

Sovietinė kariuomenė, tačiau, laimėjo naujų pozici
jų ties Voronežu ir apstabdo didžią nacių ofensyvą, 
vedamą į pietus nuo Millerovo, kaip kad Raudonoji Ar
mija pranešė anksti šiandien.

(Berlyno radijas skundėsi, kad vokiečiai šiame fron
te susidūrę su “beveik bedugniais” keliais. Iš to jų 
skundo taip pat galima spręst, kad raudonarmiečiai 
apstabdė hitlerininkų žygiavimą pirmyn toje srityje.)

MASKVA, liep. 20.— Naujausias Sovietų praneši
mas teigia, kad raudonarmiečiai per įnirtusius mūšius 
atėmė vieną svarbų kaimą Voronežo srityje ir užmušė 
1,500 fašistų kariumenės.

Sovietai sako, kad nors vokiečiai vis pasivaro pirmyn 
į pietus nuo Millerovo, bet jau ne taip greit. Viename 
punkte Millerovo fronto raudonarmiečiai įvarė kylį į 
priešų liniją ir užmušė 1,500 nacių.

VOKIEČIAI BRIAUJASI LINKUI ŠACHTY
LONDON, liep. 20. — Gauta pranešimai, kad, girdi, 

vokiečiai perkirtę geležinkelio liniją į pietus nuo Lichaja 
stoties ir dabar vedą smarkias atakas linkui Šachty, ki
tos geležinkelio stoties. — Tas geležinkelis eina į Rosto
vą pietuose ir per Lichaja stotį susijungia su kitu ge
ležinkeliu, einančių į Stalingradą, stovintį prie Volgos.

AUDRINGI MŪŠIAI PIETINĖJ LINIJOJ f
MASKVA. — Pranešama, jog Sovietai audringai gi

na liniją einančią palei geležinkelį iš Nikitovkos per 
Lichaja į Stalingradą; stengiasi užkirst vokiečiam ke
lią į Rostovą ir linkui Kaukazo.

Naciai nuleido savo parašiutistų būrius iš orlaivių į 
mūšį, vedamą į pietus nuo Millerovo. Raudonarmiečiai 
sunaikino vieną parašiutistų grupę.

Sovietai sulaikė hitlerininkus bandžiusius prasimuši 
tolyn į rytus linkui Stalingrado.

Kontr-atakuodami vokiečius Voronežo fronte, rau
donarmiečiai vis žygiuoja pirmyn tenai.

Tankai ir orlaiviai, gauti iš Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos, taipgi padeda Sovietam atremt priešus pieti
niame fronte, ypač nuo Millerovo linkui Stalingrado. 
Tais tankais veikia patys sovietiniai kariai.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI VORONEŽO SRITYJE
Voronežo apylinkėje raudonarmiečiai užmušė dau

giau kaip 1,000 vokiečių ir įsiveržė į vieną miestelį, ku
rio gatvėse verda mūšiai (šiuos žodžius berašant).

Maskvos radijas pranešė, kad sovietinė kariuomenė 
atėmė iš vokiečių svarbų punktą perėjimo per Dono 
upę, o į pietus nuo Voronežo raudonarmiečiai atkaria
vo svarbią apgyventą vietą per trijų dienų atakas prieš 
nacius.

Ties kitu Dono upės perėjimu dvi brigados vengrų 
su 70 tankų kontr-atakavo Sovietus, bet buvo atmušti. 
Vengrai prarado batalioną savo pėstininkų.

Sovietų spauda teigia, jog pietiniame fronte padė
tis šiek tiek pagerėjo, nors tebegręsia rimtas pavojus 
Rostovui. Vokiečiai, be kitko, galį panaudot savo ka
riuomenę iš Krimo ir nuo Taganrogo, iš vakarų pusės, 
atakuot Rostovą.

Pietiniame fronte Sovietai taipgi daro priešams žy
miai daugiau nuostolių, negu patys nukenčia.

Prieš hitlerininkų briovimąsi linkui Kaukazo Sovie
tai turi galingas kaukaziečių ir Volgos armijas, kaip 
pastebi Ralph Parker, N. Y. Times korespondentas.

MASKVA. — Vokiečių bombanešiai sudegino eilę 
kazokų kaimų ir daugelyje vietų sunaikino kviečius 
laukuse, pietiniame fronte.

Sutelkta Didelės Jegcs Sparčiau Darysią 2-ro
Rostovui Ginti Fronto Planus

London, liep. 20. —Anglų 
komanda praneša, jog 
smarkios smėlių audros 
trukdo tankų ir pėstininkų 
veiksmus EI Alamein sri
tyje, Egipte.

Maskva, liep. 20. —Mar
šalas Timošenko sutelkė 
dideles raudonarmiečių jė
gas arčiau Rostovo, atmušt 
vokiečius nuo to miesto ir 
nuo geležinkelio tarp jo ii 
Stalingradą.

Washington, liep. 20. — 
Kariniai tėmytojai Wash
ingtone pranašauja, kad 
akivaizdoje nacių -laimėji
mų prieš Sovietus tai bus 
“kuo greičiausiai dirbami 
antro fronto planai.”
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Komercinės Spaudos Ištvirkimas
Jei dar kam reikėjo įrodymo, kad 

Amerikos stambioji spauda buvo ir pasi
lieka ištikima stambiajam kapitalui, tai 
jos atsinešimas linkui vice-prezidento 
Wallace garsiosios prakalbos apie “pa
prastojo žmogaus pasaulį” turėtų ati
daryti akis. Faktus apie tai surinko ir 
paskelbė laikraštukas “In Fact”. Jis sa
ko (liepos 20 d. laidoje), kad dauguma 
didžiųjų laikraščių šita prakalbą arba 
visai “pamiršo” paminėti, arba paskelbė 
išravėję svarbiausias dalis.

Iš antros pusės, visi fašistiniai ir pro
fašistiniai laikraščiai visuotinu balsu 
pasmerkė Wallace prakalbą. Kiti komer
ciniai laikraščiai paleido darban savo ko- 
lumnistus ir redaktorius tą prakalbą iš
niekinti, išjuokti ir pasmerkti. “In Fact” 
paduoda keliatą pavyzdžių. Štai kai ku
rie iš jų:

Westbrook Pegler, Sripps-Howard lai
kraščių kolumnistas pareiškė: “Šitas 
nonsensas apie Jungtinių Valstijų karo 
tikslus pradeda išeiti iš kontrolės.” 
Scripps - Howard firma išleidžia 120 
laikraščių, kurie kartu turi 6,000,000 
skaitytojų. Ponas Pegler per metus gau
na $65,000 algos.

Paul Mallon, Hearsto laikraščių ko
lumnistas, visą Wallace prakalbą pava
dina “bunk.” Mallon bendradarbiauja 200 
laikraščių, kurie bendrai turi apie 8,000,- 
000 skaitytoju. Mallono metinė alga $17,- 
600.

“N. Y. Herald - Tribune” kolumnis
tas Rodney Gilbert pasakė, kad Wallace 
prakalba —sapnuotojo propaganda. Šio 
dienraščio turtas siekia $50,000,000.

Frank R. Kent, “Baltimore Sun” ir ki
tų 112 laikraščių kolumnistas, išjuokė 
Wallace ir visus “radikalus,” kurie jį 
sveikino už tą garsią prakalbą. Tie visi 
laikraščiai kartu turi apie 7,000,000 skai
tytojų. Kent gauna $33,000 algos per 
metus.

Arba štai “New York Daily News”, 
su didžiausia cirkuliacija iš visų laikra
ščių Amerikoje, Wallace prakalbą išva
dino tuščiu sapnu. Panašiai tą prakalbą 
charakterizavo ir “Chicago Tribune”, 
kuris turi 1,000,000 skaitytojų.

“Wall Street Journal” rašytojai tie
siog pasmerkė Wallace ir kitus, kurie 
daro “taip toli siekiančius prižadus, jog 
jie pasidaro bereikšmiai arba pavojin-

Tai šitaip komercinė spauda ir nusta
to Amerikos žmonių opiniją prieš tokius 
daiktus, kurie pasirodo šiek tiek prie
šingi stambiojo kapitalo interesams. Tad 
nereikia stebėtis, jeigu tie patys papra
sti žmonės išeina prieš savo geriausius 
klasinius interesus. Jie yra suklaidinti 
komercinės spaudos.

Spaudos įtakos vaisių turime pakan
kamai ir lietuvių visuomenėje. Paimki
me lietuvių pronacišką spaudą, kaip 
“Keleivis”, “Vienybė”, “Draugas”, “A- 
merika,” arba “Naujienos.” Susitikime ir 
pasikalbėkime su jų skaitytojais. Net

gaila jų, kaip jų protas yra užnuody
tas.

Kas kita su tais lietuviais, kurie skai
to mūsų pažangiąją spaudą — ‘Laisvę”, 
“Vilnį”, “Tiesą” ir “šviesą”. Jie su
pranta šio karo tikslus ir nesiduoda hit
leriniams monelninkams už nosies ve
džioti.

Štai kodėl taip svarbu pasiekti visus 
lietuvius su mūsų spauda. Nereikia lauk
ti nei specialio vajaus. Kiekvienas “Lai
vės” skaitytojas turi stengtis pakal
binti savo giminę, pažįstamą, kaimyną 
užsiprenumeruoti dienraštį ir tapti ko
votoju už tą paprastojo žmogaus pasau
lį, apie kurį taip gražiai kalba vice-pre- 
zidentas Wallace.

Tokio pasaulio trokšta ir ilgisi žmo
nija. Šis karas, laimėjus Jungtinėms 
Tautoms, priartins tą pasaulį tik tiek, 
kiek tie paprastieji žmonės už jį kovos. 
Komercinė spauda, visų tautų ir kalbų, 
stengiasi tą žmogų atitraukti nuo pa
stangų už gražesnį ir švaresnį pasaulį 
po karo.

Darbo Padalinimo Problema 
Karo Metu

New Yorko miestas gyvena labai sun
kią padėtį, sudarytą dabartinio karo. 
Sakoma, kad dabartiniu laiku New Yor
ke yra keturi šimtai tūkstančių bedar
bių. Daugumoje jie yra atleisti iš leng
vųjų pramonių darbininkai. Miesto ma
joras LaGuardija važiavo Washingtonan 
raginti federalę valdžią padėti New Yor- 
kui išrišti bedarbės problemą.

Tiesa, kitur darbų yra, kai kur dar
bininkų net ir trūksta ir gal kas pasa
kys: Tai lai New Yorko bedarbiai va
žiuoja ten ir j ieško darbo. Taip pasaky
ti lengva, bet problemą išrišti sunku. 
Žmonės su šeimomis, kurie gal visą savo 
gyvenimą čia yra praleidę, nepaliks vis
ko ir nevažiuos už kelių šimtų mylių 
darbo j ieškoti.

O kodėl New Yorke susidarė šitokia 
padėtis? Ogi todėl, kad šis miestas yra 
biznio ir lengvos pramonės miestas. Ka
rinės pramonės labai mažai tėra. Kadan
gi viskas pasukta gaminimui karo reik
menų, tai gaminimas kasdeninio civili
nių žmonių naudojimo produktų tapo 
žymiai susiaurintas. Todėl New Yorke 
šimtai dirbtuvių ir firmų turėjo užsida
ryti ir atleisti savo darbininkus.

Miesto valdžia prašo Washington© 
valdžios pasukti tam tikrus karinius 
kontraktus New Yorko linkui. Daug 
fabrikų gali lengvai persiorganizuoti į 
į karinę gamybą.

Nesveika visai šaliai, kai keturi šim
tai tūkstančių darbininkų vaikštinėja be 
darbo, o tuo tarpu yra miestų, kurie tu
ri per daug darbo ir nebegali naujai 
pribuvusius aprūpinti namais.

Pasveikinimas Brooklyno
Lietuviams

Brooklyno lietuviai, organizuoti j vi- 
sokias draugijas, pasimojo labai gražų 
darbą atlikti. Jie pradėjo vajų už nupirki
mą ambulanso ir paaukojimą jo Raudo
najam Kryžiui. Štai darbas, kuris visus 
lygiai apeina ir visiems lygiai svarbus. 
Prie jo visi gali sutilpti ir jokie sroviniai 
pasidalinimai neprivalo kenkti. Niekas 
iš jo asmeniškai nepasipelnys ir nepasi
naudos. .Tai bus Raudonajam Kryžiui do
vana nuo visų Brooklyno lietuvių.

Šį darbą pradėjo Švento Jurgio Drau
gija. Paskui prisidėjo kitos organizaci
jos.

Ambulansas kaštuosiąs dvylika šimtų 
dolerių. Draugijų konferencija nusitarė 
tą sumą sukelti iki rugpjūčio 15 dienos. 
Daugiau kaip keturi šimtai dolerių jau 
sukelta.

Mums atrodo, kad šį brooklyniečių 
gražų pavyzdį galėtų pasekti ir kitų did
miesčių lietuviai.

Trumpai ir Storai
J. B.

Naciai išmušė milijoną 
žydų

Birželio 29 d. Pasaulio 
Žydų Kongrese Londone 
kalbėtojai pasakė, kad iki 
šiol nuo karo pradžios vo
kiečiai išmušė mažiausiai 
vieną milijoną žydų. Sako, 
daugiausia žydų išžudyta 
nacių užimtose Europos Ry
tų šalyse: Lenkijoj, Latvi
joj, Lietuvoj ir Rumunijoj.

Kiek smulkiau paaiškino, 
sakydami, kad Lenkijoj ir 
Lietuvoj išmušta gal 700 
tūkstančių žydų, Rumuni
joj 125 tūkstančių, Rusijoj 
200 tukst. ir kitoj Europos 
dalyj — 100 tūkstančių.

Tos skerdyns, sako, yra 
dalis nacių partijos politi
kos, kad “fiziškas” išnai
kinimas žydų turi nuo da
bar eiti kaipo tikslas Vokie
tijos ir jos talkininkų.”

Kariauk balandžio 
sparneliu!

Da yra Jungtinėse Tauto
se žmonių, kurie norėtų, 
kad karas būtų “švarus,” 
“žmoniškas,” jie nori prieš 
fašistus - nacius kariauti 
balandžio sparneliu ir iš jo 
snapuko neturi but išmesta 
alyvos šakelė! Aš abejoju, 
ar šitokį dorininkai yra ko
ki nors žmonės, ar tik Hit
lerio uodegos ir šnipai!

Saugoja moralę
Vokietijoj yra slaptas ra

dijas, vadinasi Gustav Sieg
fried Eins. Amerikietis ko
respondentas iš Londono, 
John A. Parris, rašo, kad 
tas radijas skelbė, jog Vo
kietijoj yra 4,500,000 slapu
kų. Aiškino, kad jie esą na
cių partijos nariai, “kurie 
nedirba nė pramonėse, nė 
neina į frontą. Jie užsiima 
kontroliavimu vokiečiu mo
ralės. Bet jų gyvavimas pa
daro daugiau blogo vokie
čių moralei, negu valgio 
stoka ir šiltinė susidėjusios 
išvien.”

Klaida
“Laisvėj” liepos 1 d. ra

šiau apie SLA ponų norą 
perkelt senus narius į “di
desnių” duoklių skyrių ir 
paaiškinau pagal konstitu
ciją šiaip:

“Senas narys, įsirašęs 30 
metų atgal, šiandien turi 60 | 
metų, įstojęs į naująjį “A” 
skyrių turėtų mokėti kas 
mėnesis $5.23, arba $58.54 
per metus.” Ištikrųjų gi, 
mėnesinės padauginus 12 
sykių butų $62.76 per me
tus. Yra ir daugiau tokių 
“klaidų” konstitucijoj. Sa
ko, nor nenugąsdinti na
rius, tai metines duokles su
mažina....

Užlaikymas Civilinių Žmonių Sveikatos
“Mėsos trintuvas”

Henry Shapiro iš Mask
vos rašo, kad pranešimai 
piešia Sevastopolį kaipo 
“mėsos trintuvą” ir jau na
cių vadui generolui Fritzui 
Erichui Mannstein’ui tenai 
lėšavo 60 tūkstančių ge
riausių jo kareivių, šalę 
šimtų Vokietijos tankų ir 
oraplanų pabaigoj birželio 
mėnesio.

One - Man Army
Taip per radiją andai 

pranešė.
Policininką pamatė vai

ką, 6-tų metų amželio; ei
na jis taip navatniai, smar
kiai žengdamas.

— Kur tu eini?
— Hitlerį užmušt!
— O kaip tu jį užmuši?
— Še, aš turiu kuo nu

šaut ir nudurt.
Parodė šmirkštynę mu

sėms apnuodinti ir peilį.
Tas primena mums “Vie

nybę” ir jos angliško sky
riaus redaktorių Vitalį 
Bukšnaitį, kuris anais me
tais rašė, kad reikią komu
nistus išnaikint panaudo
jant prieš juos “Flit can
non.” (“Flit” — tai vardas 
šmirkščiamųjų nuodų mu
sėms).

Visas Kaimas Ištremtas
Ne tik šiandien fašizmas- 

nacizmas naikina ištisus 
kaimus, miestelius Euro
poj, Azijoj etc. Ta pati žmo
nijos pavergėjų arba sve- 
timnaudžių - valdonų dva
sia gyvavo ir smarkiai vei
kė kelios dešimtys metų at
gal, šimtas metų atgal, per 
tūkstančius metų, per visą 
vadinamą civilizacijos gady
nę. Ta dvasia neturėjo fa
šizmo vardo, bet tą patį 
darbą dirbo, tokią pat tak
tiką naudojo žmonių paver
gimo reikale.

Savo išrašose turiu štai 
kokį dalyką:

“Raudonkrutinio pasekė
jų kaimas Žukaičiai, nuo 
Jurbarko apie 3 mylios į 
žiemius, tapo visas areš
tuotas, ištremtas.”

Raudonkrutinis, kartais 
vadinamas Blinda, tai buvo 
grupė baudžiauninkų kerš- 
tinčių. Tvirti jauni vyrai 
baudžiauninkai kartais pa
sipriešindavo savo ponams 
baudėjams ir tada jau tu
rėdavo slapstytis. Jie susi
dėdavo į grupes ir užpuldi
nėdavo dvarus, pasiimdavo 
kiek reikia maisto, aprėda- 
lų ir 1.1. “Aušroje” buvo ra
šyta, kad Raudonkrutinis 
gerai apmušdavo ponus sa
kydamas: “Jūs velnio pa-

I darynės...”

Yra Būtinai Reikalingas Karo Pastangom
Visęki karo laiko reikalavi

mai būtinai reikalauja, kad 
kiekvienas asmuo prisilaikytų 
prie paprastų sveikatos taisyk
lių, kad pagerinus savo svei
katą. Ir apšvietimo vajus pa
informuoti žmones, kaip iš
vengti nekurias ligas arba 
kaip išgydyti kitas yra reika
lingas.

Toks buvo nusprendimas 
gydytojų, ir viešos sveikatos 
darbininkų metiniame Medi
cal Society of New York State 
susirinkime.

“Mūsų tikslas,” sake Dr. 
Rice “yra parūpinti kiekvie
nam vaikui mažiau 10 metų 
amžiaus tris ‘toxoid’ įskiepiji- 
mus (apsauga nuo difterijos), 
po tam kitą įskiepi j imą kas 
trims metams. Kadangi difte- 
rija kerta visai jaunus vaikus, 
reikia pradėti pirmą įskiepiji- 
mą vaikui sulaukus 9 mėnesį.

“Svarbu, įčiepyti kiekvieną 
žmogų prieš rauples. New 
Yorko mieste mes raginame vi
sus šešiolikos metų ir senes
nius asmenis, kurie pasekmin
gai neįčiepyti kūdikystėje pa
siduotų kitam įčiepijimui. Gy
dytojai su reikalinga medžia
ga visiems nemokamai patar
naus.

“Gegužės mėnesį New Yor
ke ypatingas vajus buvo pra
dėtas išnaikinti difteriją ir 
rauples. Pasekmės tik ^ateityje 
pasirodys.”

Dr. Rice prašė visų darbda
vių ir darbininkų dalyvauti 
sveikatos vajui prieš džiovą.

“Jau per kiek laiko mes 
bandome organizuoti ‘X-ray’ 
tyrinėjimus tarpe darbininkų 
karo industrijose. Tikima pra
dėti šį darbą tose industrijose, 
kurios dabar pildo karo kon
traktus. New Yorko mieste, 
mes tuoj pradėsime ‘X-spindu- 
liuoti’ suvirs 25,000 darbinin
kų karo industrijose įvairiose 

| miesto dalyse.
“V e n c r o s ligos — sifilis 

ir pūliatekis — turi būti ata
kuojamos su neseniai išrastais 
vaistais, kurie jau buvo pasek
mingai išbandyti” pareiškė 
Dr. Rice. Jis pareiškė, kad 
medikaliai rekordai vyrų iš
egzaminuotų dėl parinktinės 
tarnystės parodė, kad “turime 
toli keliauti pakol būsime pa
sekmingi.” Iš 252,000 vyrų iš
egzaminuotų New Yorko, be
veik 5,000 arba 2% sifiliu

užkrėsti, ir 43% tų nesikreipė 
prie gydytojų.

“Per 25 metus,” sakė Dr. 
Rice, “mes kovojame pūliatc- 
kį. Dabar, pirmą syk penkių 
dienų gydymas pagerintas ir 
yra pasekmingas. Su ‘sulfa- 
thiazole,’ mes turime vaistą, 
kuris tikrai išgydys 8 iš 10 
užsikrėtusių į nuo 5 iki 10 
dienų.

“Kad greitu laiku išnaiki
nus pūliatekį, mes turim daryt 
nekuriuos būtinai reikalingus 
žygius. Pirma, neturime už
čiaupti informacijas apie var
tojimą naujo vaisto. Visuome
nė turi žinoti, kad tinkamas 
‘sulfa’ vaistas išgydo, išgydo į 
nuo 5 iki 10 dienų 80% atsiti
kimų. Bendra visuomenė turi 
taip apsipažinti su šiuo vaistu 
kaip ji yra apsipažinus su chi
ninu maliarijos išgydyme.”

Antra, kas tik pūliatekiu 
serga gali gauti šį naują vais
tą nuo jo gydytojo arba iš kli
nikos, po pilnu peržiūrėjimu.

Nors New Yorko susirinki
mas apsvarstė, kaip toje vals
tijoje kovoti prieš ligas ir už
laikyti sveikatos standardus, 
sveikatos vajus nėra vietinė 
pastanga. Sveikatos darbinin
kai, kitų miestų ir kitų valsti
jų, kaip ir federalės įstaigos 
veikia panašų darbą, visi tiki, 
kad užlaikymas civilinių žmo
nių sveikatos yra vienas iš 
svarbiausių elementų dabarti
nėj karo pastangoj.

F.L.I.S.—Common Council.

LAIKAS, BROLIAI...

Toki sukilėliai buvo va
di n a m i “razbaininkais” 
(taip, kaip Bagočius SLA 
seime Chicagoj 1940 m. kri- 
tikingus delegatus pavadi
no: “broliai - razbainin- 
kai”). Tas reiškia: “užmu
šėjai” arba muštynių vedė
jai.

Raudonkrutinis gyvavo, 
rodos, pirmoj pusėj HO-to 
šimtmečio. Darbo žmonėms 
jis blogo nedarė.

Laikas, broliai, mums 
pakilt,

Drąsos rūbais apsivilkt;
Laikas, broliai, mums 

sustot,
Laisvės giesmę užgiedoti
Laikas, broliai, apsišviest, 
Į vienybę susikviest;
Laikas, broliai susiprast, 
Blogus papročius pamest!
Po sunkių darbų dienos, 
Eikime prie apšvietos; 
Nereiks sirgti nuo alaus,— 
Kožnas tvirtu save jaus.
Laikas, broliai, drąsiai 

stot,
Už Ameriką kovot, 
Ir kitus kovon vadint,— 
Šios šalies liuosybę gint.
Kai bus išlošta kova, 
Po žvaigždėta vėliava,

TROŠKIMAI...
Niekšiškos spėkos žiauraus bandito 
Sukūrė baisiąją ugnį, žudynes...
Išeities kelio neradęs kito, 
Užpuolė jis žemę mūsų tėvynės 
Ir ten pradėjo kruviną puotą, 

Fašizmo duotą...
Kai uraganai jie, netikėtai, 
Tartum perkūnai, baisingai skėlė, 
Ir mūs tėvynei, taip nugalėtai, 
Vien kapinynus, pragaištį lėmė ... 
Krauju pasriuvo toj mūs šalelė,

Vargšė, bedalė ...
Už niek jiems tautos, už niek mūs rasė, 
Pas juos nebėra jau žmoniškumo ...

Ir dėl gyvųjų duobes jie kasė, 
Ir mus skandino migloj nykumo ... 
Ar gi tie niekšai gali norėti

Mus nugalėti?!...
Piktosios gaujos rudo barbaro 
Neslopins amžiais mūs tėvų šalį. 
Jie jaučia smūgį galingo aro, 
Kuris jiems teikia mirimo dalį... 
Kai kitus žudo — patys niekšingai.

Žus negarbingai! V. ŽILVITIS

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS' Amerikoje gimę jauni chiniečiai lavinasi ant Jungtinių Valstijų karinio laivo. Jie 

paimti Jungtinių Valstijų armijon. Jų gi tėvų kraštas jau penki metai kariauja 
su Amerikos priešu Japonija.

Po Amerikos sparnais, 
Ncsikulsim su vargais.

J. A.
Hartford, Conn.

Moterys prašomos sekan
čių eilučių neskaityti. Jos 
spaudai netinka ir aš pra
šiau, kad drukorius jų ne
spausdintų, arba įdėtų ap
verstas.

Ka labiausiai surūpina 
moterį,

Tai dalykai, kurių 
neprivalo žinot;

Bet čia aš galiu “bečyti” 
kvoterį,

Kad jinai jau perskaitė 
šiuos “poterius”,

Nors reikėjo dėlto 
ant galvos atsistot.

Prof. Krienas

Melbourne, Australija. — 
Pabėgo tam tikras skaičius
vokiečių belaisvių iš sto
vyklos per savo iškastą 240 
pėdų ilgio urvą.
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LDS PREZIDENTO ROJAUS MIZAROS RAPORTAS 
ŠEŠTAJAM LDS SEIMUI, ĮVYKUSIAM LIEPOS 

20-24 DD., 1942. CHICAGO, ILL.
Gerbiamieji LDS Vl-tojo Seimo Dalyviai!

šeštasis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Seimas nėra tokis, 
kokio mes tikėjomės, kokį mes numatėme būsiančiu prieš du me
tu. Tuomet mes manėme, kad šeštasis mūsų Seimas bus patsai 
didžiausias iš visų iki šiol turėtųjų seimų. Kodėl? Todėl, kad 
mes nutarėme laikyti jį Čikagoje, mūsų organizacijos gimtavie- 
tėje. Be to, Čikaga — Amerikos lietuvių centras; joje ir apylin
kėje mes turime apie trečdalį visų LDS narių. Prieš 12-ką me
tų, šitoje pačioje vietoje, kur jūs dabar susirinkote ir klausotės 
šitų žodžių, gimė idėja sukurti Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mą. Tą idėją pagimdė brutališka jėga, 1930 metais panaudota 
prieš didesnę pusę SLA seimo delegatų. Toji idėja tapo kūnu, 
kai jėga išmestieji virš 200 delegatų susirinko į kitą salę, toliau 
nuo šitos, tuomet žinoma kaipo Meldažio salę, ir ten patiekė pa
grindus naujajam Susivienijimui, kuris ilgainiui buvo pavadin
tas Lietuvių Darbininkų Susivienijimu.

Nemažai yra čia žmonių, kurie 1930 metų birželio 17 dieną 
buvo šitoje salėje kaipo delegatai arba svečiai. Ar pas juos tuo
met kilo mintis, kad po 12-.kos metų jie ir vėl čia susirinks į LDS 
seimą kaipo delegatai arba kaipo stebėtojai? To pasakyti nega
liu. Bet vieną tegaliu pasakyti, kad tuomet jiems buvo aišku, 
jog su tais, kurie daužė galvas SLA 3 6-to j o seimo pažangiesiems 
delegatams, kurie juos areštavo, kurie juos brutališka! vilko iš 
salės, nepakeliui.

Prievarta išmesti iš šitos salės virš 200 delegatų, susirinko 
(birželio 18 d., 1930) į Meldažio salę, ir ten laikė savo sesijas. 
Ten jie pareiškė nedvejojančiai: jeigu mums nebus leista būti 
SLA su organizacinėmis teisėmis, kaip žmonėms, tai mes turė
sime savo Susivienijimą. Jie ten išrinko savo Centro Valdybą ir 
organui redaktorių. Jie ten pasiryžo daryti viską, kad apginti 
teises, tų, kurie juos išrinko. Jie sukūrė specialį komitetą au
koms rinkti, iš kurių būtų galima finansuoti mūsų darbas, nes 
mes buvome pasibaisėtinai biedni—ižde neturėjome nei vieno 
cento.

Bet šiandien tas viskas—tik prisiminimas, skaudus, tiesa, pri
siminimas. Mes turime savo Susivienijimą ir štai jau šeštasis 
jo seimas. Mes jau negalime sakyti, kad esame biedni. Ne! Mes 
galime tik pasididžiuoti savo organizacija. Mes galime, podraug, 
padėkavoti ir čikagiečiams, kurie labai daug prisidėjo prie LDS 
įkūrimo ir paskui visuomet, nuolat jį stiprino. Mes šiandien, be 
organizaciniu reikalu, kuinuos svarstysime, privalome pasidai
ryti i tas vietas, kur mūsą draugai ir draugės prieš 12-ką me
tą buvo mušami, daužomi; kur mūsą draugai kalėjo; kur aktu
aliai gimė LDS.

Manau, pravartu bus šia proga vardu viso LDS išreikšti užuo
jautą tiems, kurie prieš 12-ką metų čionai nukentėjo ir padėką 
tiems visiems, kurie sunkiai ir pasiryžusiai dirbo mūsų Susivie
nijimui įsteigti.

Atsimenate, gerbiamieji, vieną dalyką, kurio niekad negalima 
pamiršti: Prieš 12-ką metų, kai mes šitoje salėje kovojome prieš 
fašistus ir jų talkininkus, besivadinančius “socijalistais,” mes 
tuomet neėmėme dalyko siaurai. Mes aiškinome, kad fašizmas 
ir socijal-fašizmas kenkia ne tik SLA, bet ir mūsų kraštui ir 
visam pasauliui; kad jis atneš nelaimę ne tik SLA, bet ir mūsų 
kraštui ir visam pasauliui. Ar reikia šiandien aiškinti, kad mes 
tuomet buvome teisingi?! Pasaulis šiandien liepsnoja karo ug
nyje,—kovose laisvų žmonių su bestijomis fašistais. Mūsų kraš
tas, Amerika, yra tų pačių bestijų užpultas. Tie patys žmonės, 
kurie tuomet užleido ant mūsų žmonių brutališka jėgą ti.k dėl 
to, kad mes reikalavome lygių organizacijoje teisių, šiandien, tie 
patys žmonės eina išvien su bestijomis, juos garbina ir džiau
giasi jų pergalėmis, džiaugiasi, kad bestijos užpuolė mūsų tėvų 
kraštą, Lietuvą!

Jeigu ne kas kitas, tai šis vienas faktas patvirtina, jog mes 
tuomet buvome šimtu nuošimčių teisingi, pradėję griežtą kovą 
su fašistais ir jų talkininkais, užviešpatavusiais SLA.

Tiek apie tai.
Pirmuosiuose savo pranešimo žodžiuose minėjau, kad šis mū

sų Seimas nėra tokis, kokio mes tikėjomės. Dėl ko jis nėra to
kis? Ar dėl mūsų organizacinių silpnybių? Ne! Mes tikėjomės 
turėti šį seimą didžiausią iš visų iki šiol turėtųjų. Bet mes to
kio neturime. Kodėl? Todėl, kad gyvename nepaprastą laikotar
pį, karo laikotarpį. Mūsų kraštas, Jungtinės Valstijos, tapo už
pultas fašistinės Ašies valstybių. Mūsų kraštas išgyvena nepa
prastai sunkų laikotarpį—gal kritiškiausią laikotarpį savo isto
rijoje. Visos krašto jėgos yra pajungtos vienam ir tam pačiam 
tikslui: karinėms pastangoms stiprinti. Važiuotės priemonės su
varžytos, LDS nariai, kurių labai daug dirba karinėse pramo
nėse, negali išlikti iš darbų net ir tokiam svarbiam dalykui, kaip 
važiavimas į LDS Seimą. Keletas šimtų mūsų organizacijos na
rių jau tarnauja Dėdės Šamo armijoje, jų tarpe antrasis LDS 
vice-prezidentas Antanas Vasaris. Mūsų sekretorius, Jonas Siur- 
ba, šiandien dalyvauja mūsų Seime, tiesa, bet jis jau yra Dėdės 
Šamo armijoje, jis yra rezerve, jis neužilgo bus aprengtas kario 
uniforma. Tas viskas geriau, negu kas kitas pasako, kodėl šis 
mūsų Seimas yra mažesnis, negu mes tikėjomės jį matyti. Fak- 
tinai, buvo nuomonių, kad šito seimo visiškai nešaukti tol, kol 
.karas pasibaigs, bet pervėlai tos nuomonės buvo pareikštos.

Tasai LDS narių, paimtų J. V. kariuomenėn sąrašas, kurį ma
tote Seimo Dienotvarkių knygoje, toli gražu, nėra pilnas. Ne vi
sos, mat, mūsų kuopos matė reikalo pranešti Centrui apie savo 
narius, tarnaujančius mūsų krašto ginkluotose jėgose, nors tos 
kuopos buvo prašytos tą padaryti.

Karas mūsų Susivienijmą gal būt palietė labiau, negu kurį 
kitą lietuvių susivienijimą dėlto, kad LDS proporcionaliai turė
jo daugiau jaunimo, kaip aniedu susivienijimai. Mūsų vajai už 
naujų narių gavimą, ypačiai Jaunimo Kuopose, buvo kur kas 
prastesni, kaip seniau; tūlos Jaunimo Kuopos liovėsi veikusios; 
tūlos žymiai susilpnėjo. Visa eilė mūsų vajininkų negalėjo va
juje darbuotis dar ir dėl to, kad jie sunkiai dirba karo pramo
nėse.

Nepaisant to visko, LDS žengia pirmyn ir deda dideliausių 
pastangų remti mūsų vyriausybę, remti mūsų kraštą laimėti ka
rą. Centro Valdyba, kaip ir jūs, gerbiamieji, puikiai žino, kad 
mūsų organizacijos likimas yra tampriai susijęs su mūsų .kraš
to likimu. Jeigu mūsų kraštas, jeigu Jungtinės Tautos būtų nu
galėtos, jeigu, daleiskim, fašizmas laimėtų, tuomet nebebūtų ir 
LDS, tuomet mes atsidurtume beviltėje, tuomet mes ir visa pa
žangioji žmonija turėtų išgyventi tai, ko niekad nėra gyvenusi. 
Bet mes žinome, mes esame giliai įsitikinę, jog šis karas bus 

mūs laimėtas, jog jis bus laimėtas Jungtinu}. Tautu, jog jis bus 
laimėtas visą laisvę ir taiką mylinčiąją žmonią; mes žinome, 
mes esame įsitikinę, kad. ir mūsą LDS nariai, tarnaują kariuo
menėje, sugrįš pergalėtojais ir tuomet mes vėl uoliau stosime 
darban išvien organizaciją auginti taip, kaip dar ji niekad, ne
buvo auginta. Ir visi džiaugsimės!

Bet karui laimėti reikalingas visų piliečių darbas, visų žmo
nių pasiaukojimas,—pirmiausiai, visuomenė žiūri į organizuo
tus žmones, kad jie duotų pavyzdžius. Ir Lietuvią Darbininką 
Susivienijimas yra viena pirmąją organizaciją Amerikoje, sto
jusi vyriausybei talkon. Iki šiol Centro Valdyba jau pirko 
Jungt. Valstiją karo bonu už šimtą tūkstančią dolerią.

To neužteko. Centro Valdyba nutarė ir išleido 8,000 kopijų 
brošiūros, pavadintos: "Kas Reikia Daryti Atsitikime Ataką iš 
Oro" ir paskleidė ją vyriausiai tose srityse, kur oro atakos gali 
greičiausiai pasirodyti, kur priešas—vokiškas ar japoniškas— 
galėtų mūsų kraštą greičiausiai pasiekti.

Dėl šitos brošiūros išleidimo turėjome tam tikrų smulkių ne
susipratimų su mūsų Sveikatos ir švietimo Komitetu. Komiteto 
nariai siūlė išleisti brošiūrą apie žmogaus širdį, jos funkcijas, 
bet Centro Valdyba matė reikalo išleisti pirmiau tą brošiūrą, 
kuri padės apsisaugoti žmonėms nuo priešo užpuolimų, o pas
kui imtis už leidimo brošiūrų žmogaus sveikatos reikalais.

Manome, neklydome išleisdami šią brošiūrą. Esame gavę 
daugybę gražių laiškų, gražių atsiliepimų iš žymių valdininkų 
ir visuomenininkų; be to, angliškoje spaudoje pasirodė gražių 
komentarų dėl šitos brošiūros išleidimo. LDS—tai pirmutinė 
fraternalė organizacija, išleidusi tos rūšies brošiūrą taip opiu, 
taip svarbiu mūsų kraštui klausimu!

Ne tik mes pirkome už šimtą tūkstančių dolerių karo bonų; 
ne tik išleidome brošiūrą apie saugojimąsi nuo užpuolimų iš oro, 
—mes nuolat raginome ir mūsų visus narius pirkti karines 
štampas, karinius bonus, remti Amerikos Raudonąjį Kryžią, 
remti United Service Organizations; remti visokias Amerikos 
karines pastangas, kad mūsų šalis būtų stipri, kad ji galėtų 
užduoti priešui didelį smūgį, mirtiną smūgį—podraug su kito
mis Jungtinėmis Tautomis. Mūsų organas, be to, nuolat ragino 
LDS narius remti didvyrišką Tarybų Sąjungos liaudį, Raudo
nąją Armiją, kurioje yra tūkstančiai ir lietuvių karių, kovojan
čių dėl mūsų tėvų žemės, Lietuvos, laisvės. Tik tokiu būdu mes 
matėme galėsią padėti Lietuvos liaudžiai, lietuvių tautai išsilais
vinti iš amžino lietuvių priešo, vokiškojo okupanto priespaudos.

Be to, mūši} organas "Tiesa" nuolat pabrėžė reikalą, kad, 
Jungtinės Tautos atidarytą antrąjį frontą Europoje, kad vy
riausias fašistinės Ašies šulas, Hitleris, būtą sunaikintas dar 
1942 metais.

Dabar prieisime prie grynai organizacinių reikalų.
Pereitais metais New Yorko Apdraudos Departmentas prisiun

tė savo atstovus egzaminuoti LDS knygas ir visus mūsų reika
lus. Beveik kas treti metai šis Apdraudos Departmentas taip 
daro su visom fraternalėm organizacijom. Egzaminieriai per
žiūrėjo viską kiaurai ir LDS centre surado viską tvarkoje,— 
tvarkoje yra visi mūsų organizacijos reikalai. Jų raportas,— 
smulkus raportas—atspausdintas knygutėje, kuri buvo išsiun
tinėta visų valstijų apdraudos departmentams,—valstijų, kur 
mes esame įsiregistravę. Čia turiu vieną tos knygutės kopiją,— 
kurie iš delegatų norėtų raportą matyti, galit pastudijuoti. Be 
to, jis, raportas, tilpo “Tiesoje.”

Neseniai mes įsiregistravome Kalifornijos valstijoj. Tūlose 
valstijose, kur dar nesame įsiregistravę, yra daromi žingsniai tą 
padaryti.

Organizacijos—fraternalės organizacijos—tvirtumas yra ma
tuojamas tam tikru aktuarišku metodu, vadinamu solvency. 
Jeigu fraternalės organizacijos solvency yra aukštas, tai reiškia, 
ji yra stipri. Mūsą LDS solvency šią metą pradžioje buvo apie 
143 nuoš. Vadinasi, mūsų atsakomybė prieš narius, sudėjus 
viską į krūvą, yra 43 nuoš. didesnė, negu būtinai turėtų būti. 
Ir tas rodo Susivienijimo tvirtumą.

Aš čia neisiu į smulkmenas dėl mūsų finansinės padėties, nes 
tą viską padengs sekretoriaus ir iždininko raportai. Priminsiu 
tik tiek, kad bendras turtas per pastaruosius du metus paaugo 
$105,276.62. šiuo metu, t.y., su š. m. liepos 1 diena mūsų turtas 
siekė $434,297.94. Tai nemaža pinigų krūva, susikaupusi per 
dvyliką metų. Nereikia nei aiškinti, kad Septintajam mūsų 
Seimui teks apsidžiaugti virš puse milijono dolerių turto.

Džiaugiamės, kad mūsų Lėšą Fondas sustiprėjo, nors išlaidų 
esame turėję daug. Kai kiti susivienijimai (pav. SLA) sielojasi 
dėl Lėšų Fondų, .kai jie negali sudurti galo su galu, tai mes 
galime pasididžiuoti jo augimu, šiandien mūsų Lėšų Fonde yra 
apie aštuoni tūkstančiai dolerių. Be to, mes turime išleidę bro
šiūrų, Albumą, kurios dar nėra visos parduotos. Kai literatūra 
bus parduota, mūsų Lėšų Fondas dar labiau praturtės, nes už 
parduodamas brošiūras įplaukos eina Lėšų Fondam

Reikia tarti žodis-kitas dėl narių skaičiaus.
Nesmagu, bet turime pasakyti, kad pirmą kartą mūsų orga

nizacijos Seime tenka raportuoti narių skaičių mažesnį, negu 
buvo pereitąjam seime. Tasai skaičius su liepos 1 d., 1942, buvo 
8769 nariai, suaugusieji ir vaikai. Vadinasi, 114 narių mažiau, 
.kaip buvo prieš du metus. Dėl šito klausimo ilgiau apsistos 
centro sekretorius. Bet ties šiuo klausimu kiekvienas Seimo de
legatas privalo apsistoti ir pagalvotų Mes privalome padisku- 
suoti visapusiai, kodėl gi mūsų narių skaičius sumažėjo? Kas 
dėl to kaltas? LDS Centras? Vajininkai? Kuopų valdybos? Ar 
gal bendros aplinkybės?

Man atrodo,' kad visur galėjo būti kaltės, tik vienur gal dau
giau, .kitur mažiau. Bet tai nėra gerai. Mes nesame pripratę 
matyti savo organizaciją sumažėjant, kad ir vienu nariu.

Be abejo, kaip, jau anksčiau šakyta, aplinkybės bus vyriausia 
kaltininkė dėl mūsų narių skaičiaus sumažėjimo. Jas jau aiški
nau ir čia neverta ties tuo apsistoti. Tačiau yra kaltas ir mūsų 
neatbolnumas, ypačiai mūsų kuopų (ne visų, ne!) valdybų ne- 
atbolnumas. Atsiminkime, kad per šiuos du metus iš LDS išsi- 
braukė 1,055 nariai,—tiesa, gal keli šimtai jų sugrįš, bet ne 
visi. Kodėl jie išsibraukė? Vyriausiai dėl to, kad nebuvo ap
lankyti, gal nebuvo paraginti duokles užsimokėti,—vyriausiai dėl 
to, kad kuopų finansų sekretoriai nekreipė reikiamo į juos dė- 

I mesio. Ten, kur mūsų kuopų finansų sekretoriai yra darbštūs, 
rūpestingi,—mažai esti išsibraukimų. Dėl to, gerbiamieji Seimo 
dalyviai privalome tą pabrėžti kuopose, kai sugrįšime, ir pri
valome žiūrėti, kad į kuopų finansų sekretorių vietas per rinki
mus turi būti pastatyti darbštūs, supratlyvi, rūpestingi veikėjai.

Tai grupe New Yorko vokiečių bundistų, kuriuos Federal Bureau of Investigation 
suareštavo ir policijos vežimu gabena k alėjiman.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

“Laisvės” Redakcija:
Prašau man atsakyt į mano 

klausimą.
I. Kodėl dabar Vytauto Ba

cevičiaus raštų* bei kitokių 
pranešimų nesimato darbinin
kiškoj spaudoj, kaip tai pir
miau buvo?

II. Ar teisybė, kaip matyt iš 
pronaciškos spaudos aprašy
mų, kad V. Bacevičius pasili
ko pro-naciškos spaudos rėmė- 
jas-bendradarbis ?

Man nesuprantama ir dar 
tas, kad nematyt V. Bacevi
čiaus raštų darbininkiškoj 
spaudoj, bet pro-naciškoj. Pa
vyzdžiui, paimkim “Tėvynės” 
No. 28 už July-liepos 10 d. ra
šo V. Bacevičius po antgalviu: 
Lietuvių muzika ir jos kūrėjai. 
Man tas jo aprašymas patin
ka, bet kodėl nerašo dienraš-

•'’lapis
Trečias Pusią?

tin “L.,” bet pro-naciškoj “Tė
vynėj” ?

Man ir kitiem atrodė, kad 
V. Bacevičius yra pažangus 
žmogus ir muzikas ir per mū
sų spaudą buvo vadinamas net 
virtuazu (savu laiku). Aš ir 
kiti rėmėme visa kuom tą 
žmogystą, bet dabar man at
rodo, kad jis verčia savo poli
tinį kailį tankiau, kaip kad 
verčia voveris savo šersties 
spalvą.

Redaktoriau! Jūs daugiau 
apie tai žinote, tai paaiškin
kit man, tai aš žinosiu, kaip 
mūsų kolonijoj linkui V. Ba
cevičiaus reaguot.

Silvija.

Atsakymas

Kad V. Bacevičius pradėjo 
bendradarbiauti profašistinei 
spaudai, tai faktas. Ar jis pa-

Aplinkybės gavimui naujų narių yra sunkios, tiesa, bet ten, 
kur mūsų vajininkai dirbo, padarė naudos, gavo į LDS daug na
rių. štai, pastarąjame aštuntajame vajuje vajininkai: Jonas 
Burba, So. Bostone, gavo 72 narius, J. K. Navalinskienė, Bing
hamton, N. Y.—52; A. Sakalas, Čikagoje,—51; Uršulė Palevičie- 
nė, Detroite, 39 narius, S. Kuzmickas, Shenandoryj—32; J. Rai
nys, Philadelphijoj,—18; St. Jasilionis, Binghamtone,—16; S. 
Mažanskas, iClevelande,—15; J. Kanceris, Čikagoje, 13, ir 1.1., 
ir 1.1. Visų vajininkų pasidarbavimą matėte aprašytą “Tiesoje.”

Kodėl jie gavo naujų narių?
Todėl, kad dirbo, kad bandė, kad j ieškojo. Jei kitose kuopo

se kiti draugai būtų dirbę, neabejotina, ir jie būtų panašių pa
sekmių susilaukę.

Pakartoju: ties šituo klausimu, prie progos, turime visi rim
tai apsistoti ir padiskuosuoti. Senų narių organizacijoje išlai
kymas ir naujų gavimas—vyriausias mūsų uždavinys!

Dėl morgičių, dėl nuosavybių, dėl bonų raportuos sekretorius 
smulkmeniškai, tad aš tą viską apleidžiu.

Centro Valdyba, bendrai, veikė sutartinai, gražiai, draugiškai. 
Nuo pereito seimo iki šio CV turėjo tris suvažiavimus. Tarp tų 
suvažiavimų, iškilus reikalui, buvo šaukiami mažesni posėdžiai 
tų CV narių, kurie gyvena arti Centro Raštinės. Tokių posė
džių turėta iš viso net 14-ka. Mažuose posėdžiuose aptariama 
visi bėgamieji “mažesnės svarbos’’ klausimai, susiję su mūsų 
organizacija. Paskui mažesniųjų posėdžių protokolai pasiunčia
mi tiems CV nariams, kurie gyvena toliau ir į posėdžius nekvie
čiami. Tas viskas daroma tam, kad sutaupyti lėšas, kad orga
nizaciniai klausimai būtų greičiau išrišti.

Mūsų iždininkas yra po $15,000 kaucija, prezidentas ir sekre
torius—po $5,000 kaucijos kiekvienas. Visi pinigai, esą Savings 
bankuose, yra sudėti LDS vardu; juos išimti tegalima tik su 
prezidento ir iždininko parašais.

Visame mūsų Susivienijime per šiuos du metus nebuvo jokių 
didesnių vaidų—nebent šian ar ten iškilo koks nors nesusipra- 
timėlis tarp Centro ir kuopų dėl vieno ar kito sirgusio nario 
už ligoje pašalpą. Bet ir tie mažmožiai buvo išlyginti draugiš
kai, gražiai, žodžiu, pas mus viešpatavo visuotinas draugiš
kumas ir broliškumas. Jokių frakcijų, jokių pasidalinimų, jokių 
vaidų mes nematėme, ką mato kitos panašios 'Organizacijos. Ir 
tas suteikia malonumo mūsų Susivienijimui dirbti.

Toks tai yra, gerbiamieji, mano neilgas dviejų metų darbuo
tės apibūdinimas! Tokia tai yra mūsų brangiajame Susivieniji
me padėtis!

Pasitikiu, kad jūs, delegatai ir delegatės, kreipsite dėmesio į 
kiekvieną pakeltąjį klausimą. Jūs turite teisę kritikuoti kiek
vieną Centro Valdybos narį ir visą Centro Valdybą bendrai. Tai 
jūsų prievolė, jūsų reikalas. .Nei šitų žodžių kalbėtojas, nei visa 
Centro Valdyba, be abejo, nėra neklaidingi. Kiekvienas mes pa
darome klaidų, turime trūkumų, kuriuos privalome ištaisyti ši
čia. Apsvarstę dalykus, važiuokime namon ir dirbkime,—dirb
kime su padidinta energija. Auginkime, stiprinkime savo LDS.

Esu pilnai įsitikinęs, kad, kai mes susirinksime po dviejų me
tų, į Septintąjį LDS Seimą, tarptautiniam banditui, fašizmui, 
galva jau bus nusukta, karas bus laimėtas, mes ir vėl gyvensime 
taikoje. Mes tuomet jau turėsime savo tarpe visus tuos mūsų 
jaunus vyrus, LDS narius, kurie šiandien vilki Dėdės Šamo 
uniformą ir narsiai veikia dėl mūsų visų ir visos žmonijos lais
ves.

Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė!
Tegyvuoja Lietuvių Darbininkų Susivienijimas!

R. Mizara.

keitė savo politinį nusistatymą, 
ai\ turi kokius kitus išrokavi- 
mus, mums nežinoma. Bet aiš
ku, kad kaip joks kitas veikė
jas, taip jis, negali tarnauti 
tuo patim sykiu “velniui ir 
dievui.” Pradėdamas rašinėti 
tokiems aiškiems pronaciš- 
kiems laikraščiams, kaip “Ke
leivis” ir “Vienybė,” jisai tu
rėjo sutraukyti ir sutraukė ry
šius su pažangiąja lietuvių vi
suomene ir jos spauda.

Tasai jo straipsnis apie Lie
tuvos muzikus, kuris telpa 
“Tėvynėje,” yra ištisai paim
tas iš LLD žurnalo “šviesos” 
(Nr. 4, 1940 m.). Ar jį pats 
Bacevičius nukopijavo ir pa
siuntė “Tėvynei,” ar “T.” re
daktorius pats pasiėmė iš 
“šviesos,” žurnalui neatiduo
damas kredito, mums nežino
ma. Panašiai pasielgė ir “Ke
leivis.” Toks laikraščių redak
torių elgėsis yra tikrai begė
diškas ir neleistinas. Už tą 
straipsnį LLD yra Bacevičiui 
užmokėjus.

Mes į V. Bacevičių žiūrėjo
me ne kaipo j subrendusį po
litinį veikėją, bet kaipo į pia
nistą.

Pažangusis judėjimas, kaip 
jau žinoma, jam labai daug 
pagelbėjo. Kai smetonininkai, 
fašistai, kerikalai ir menševi
kai jį bandė stačiai sunaikin
ti (skundė valdžiai, bandė ne
įleisti Amerikon), mūsų judė
jimas jį užtarė ir jam padėjo 
atsilaikyti prieš tuos visokio 
progreso ir kultūros priešus. 
Ypatingai daug jam padėjo 
mūsų Lietuvių Meno Sąjunga 
ir Literatūros Draugija. Taip
gi visa eilė gerų pavienių vei
kėjų nemažai Bacevičių parė
mė.

Kas liečia mūsų judėjimą, 
žinoma, jis dėl dabartinio Ba
cevičiaus nukrypimo nei kiek 
nenukentės. Taip sakant, Ba
cevičius nekviestas atėjo ir 
nevarytas išėjo. Mes esame gi
liai įsitikinę, tačiau, kad šis jo 
susidraugavimas su pronaciš- 
ka spauda nepagelbės jam nei 
ekonominiai, nei kaipo muzi
kui.

Gen. Carl Spaatz, kuris yra 
paskirtas komandierium vi
sų Amerikos orlaivyno spė
kų Europoje.

Berlin, liep. 19. — Naciai 
sako, kad jie iš trijų šonų 
atakuoją Sovietus Rostovo 
srityje.

London, liep. 19. — Ang
lai praneša, jog šiame kare 
jie nuskandinę jau 200 vo
kiečių submarinų.

i
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4 — 29 — 42 --------- 53

Iš Tolimos Argentinos

(Tąsa)
AŠTUNTAS. Jie tiki, kad visos pa

saulio tautos, kaip praktiškais, taip ir 
dvasiniais pagrindais, turi prieit to, kad 
atmestų prievartos naudojimą. Kadan
gi jokia taika ateityje negali būti išlai
kyta, jeigu šalys, kurios grūmoja ar ga
li grūmot užpuolimu užsieniams, jeigu 
tos šalys ir toliau vartos armijų, jūrų ar 
oro apsiginklavimus, tad jie tiki, jog kol 
bus įsteigta platesnė ir pastovesnė vi
suotino saugumo sistema, tai būtinai rei
kalinga nuginkluot tokias šalis. Jie taip
gi padės ir padrąsins daryti visus gali
mus praktiškus žingsnius, kurie paleng
vintų kriušinančiąją apsiginklavimų 
naštą visom taiką mylinčiom tautom.

Iš ten pat prezidentas Rooseveltas ir 
Churchill pasiuntė sekamo turinio pa
sveikinimą Sovietų Sąjungos komisarų 
pirmininkui ir apsigynimo komisarui 
Juozui Stalinui, o Suprantama, per jį vi
sai didvyriškai Sovietų Sąjungos liau
džiai:

TEKSTAS ROOSEVELTO IR CHUR- 
CHILLIO NOTOS STALINUI

Mudu, besvarstydami p. Harrio Hop- 
kinso raportą, sugrįžus jam iš Maskvos, 
panaudojame tą progą pasitart kartu, 
kaip mudviejų šalys geriausiai galėtų pa- 
remt jūsų šalį puikiai vedamame jos ap
sigynimo kare prieš nacių užpuolimą, 
šiuo momentu mes išvien veikiame, kati 
suteikt jums kaip galint daugiausiai to
kių dalykų, kurių jums labiausiai reikia. 
Daugelis laivų pilni krovinių jau išplau
kė jums iš mūsų šalių ir daugiau išplauks 
tuojautinėje ateityje.

“Dabar mes turime imti galvon ir ap
svarstyti politiką ilgesniam laikui, ka
dangi dar tebelieka ilga ir sunki kelio
nė nueiti pirma, negu galima bus laimė
ti pilną pergalę, be kurios mūsų pastan
gos ir pasiaukojimai liktų bergždi.

“Karas tebeeina daugelyje frontų ir 
pirma, negu jis bus užbaigtas, dar gali 
išsivystyti nauji kovos frontai. Nors 
medžiaginai mūsų šaltiniai yra milžiniš
ki, be jie taipgi apriboti, ir turi kilti 
klausimas: kur ir kada tie medžiaginiai 
ištekliai galėtų būt geriausiai pavartoti, 
idant daugiausiai patarnautų bendroms 
mūsų pastangoms? Tatai lygiai paliečia 
pagamintus karo reikmenis ir karines 
medžiagas.

“Reikalai ir reikalavimai jūsų ir mū
sų ginkluotų jėgų galima nusakyt tik 
pilnai sužinojus daugeli veiksnių, ku
rie turi būti imami galvon tarimuose, 
kuriuos mes darome. Kad mes visi galė
tume daryti greitus sprendimus kas lie
čia paskirstymą mūsų bendrų išteklių, 
tai mudu patariame, kad mes (visos trys 
šalys) suruoštume susirinkimą Maskvoj, 
į kurį mes atsiųstame aukštuosius atsto
vus, kurie galėtų apsvarstyti tuos daly
kus tiesioginiai su jumis.

“Jeigu tokia konferencija jums patik
tų, mudu norime jums pranešti, jog kol 
bus daromi tos konferencijos sprendimai, 
mes ir toliau siusime jums reikmenis ir 
medžiagas taip sparčiai, kaip tik galima.

“Mudu pilnai suprantame, kaip narsus 
ir neatlaidus Sovietų Sąjungos pasiprie
šinimas yra gyvybiniai svarbus dalykas 
sumušimui hitlerizmo, ir todėl mudu 
jaučiame, jog visur ir visuomet mes tu
rime veikti greitai ir tuoj aus šiame rei
kale—suplanavime programos, pagal ku
rią ateityje būtų paskirstomos bendros 
mūsų turimos priemonės.”

“Pasirašo:
“FRANKLIN D. ROOSEVELT 
“WINSTON S. CHURCHILL.”

* * *

Anglų Ministerio Beaverbrook 
Reikalavimai

Jungtinių Valstijų karinė ir ekonomi
nė delegacija vadovystėj Harrimano ir 
Anglijos tokia delegacija priešaky su 
lordu Beaverbrook apsilankė Maskvoj. 
Tos delegacijos tarėsi su Sovietų Sąjun
gos vadais — Stalinu, Molotovu, Voro- 
šilovu ir kitais ir išdirbo bendro veiki
mo planą, kad karą laimėjus. Į Angliją 
grįžęs lordas Beaverbrook tarpe kitko 
sakė:

“Mes pateikėme Stalinui Amerikos ir 
Anglijos ekspertų sąrašą, kiek ir ko ga
lime duoti... Stalinas... buvo patenkintas. 
Jis buvo įsitikinęs ir užganėdintas... Sta

lino veidas nuolatos malonus, kada jis 
- duoda užtikrinimo žodį. Jis yra vertybių 

teisėjas* ir jo žinojimas ginklų yra dide
lis ir platus...

“Dabar kokia gi reikšmė mūsų duotų 
pažadų, kuriuos mes davėme? Ji yra 
ta, kad mes juos davėme jūsų vardu, 
mes prižadėjome jūsų ištikimybę, kaip 
Britanijos, taip ir Jungt. Valstijų darbi
ninkų, vyrų ir moterų ištikimybę. Mes 
tarėme žodį, bet jūs turite atlikti dar
bą. Jūs, Britanijos ir Jungt. Valstijų 
darbininkai, visi esate pasižadėję išlai
kyti Rusijos galimybę kovos fronte, ku
rią vokiečiai nori sunaikinti... Kas dėl 
rusų gabumo, tai visi mūsų karo eskper- 
tai sutiko, kad rusai orlaivių ir motorų 
išdirbystės kokybėj ir kiekybėj pasista
to lygiomis su Amerikos fabrikais.

“Ypatingai rusai turi geriausiai išvy
stytas dvi orlaivių rūšis. Viena yra 
“MIG-3” — kovos orlaiviai, kurie savo 
požymiais lyginasi su mūsų Hurricanais 
ir Spitfire. Kaip mūsų orlaiviai yra ge
resni negu vokiečių “Messerschmittai”, 
taip ir rusų orlaiviai yra Iresni už vo
kiečių. Rusai turi kitą naują rūšį orlai
vių, tai “Stormoviki”, jie tvirtai šar
vuoti. Šie rusų lėktuvai gerai pasirodė 
atkuodami priešo tankus, pėstininkus ir 
kitas armijos formacijas.

“Pulkininkas Lamb matė, kaip rusai į 
30 dienų nuvalė mišką ir ten įsteigė or- 
laukį...

“Ar rusai gali tinkamai vartoti namie, 
Anglijoj ir Amerikoj pagamintus gink
lus? Taip, jų lakūnai yra geriausi, ant 
tiek pat patyrę, kaip ir kitur, o mecha
nikai, kurie aptarnauja jų orlaivius, vi
sais atžvilgiais yra lygūs Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Valstijų mecha
nikams. Ištikro, rusai yra mechanizmo 
genijai!

“Rusai mano, kad vokiečiai pradžioj 
karo prieš juos naudojo 30,000 tankų ir 
Maskvos ofensyve jie turi 14,000 tan
kų... Dabar yra klaiki valanda, tamsūs 
laikai. Prieš Rusijos akis stovi didžiau
sias žiaurių jėgų susibūrimas, kokio pa
saulis iki šiol dar nežinojo. Finlandija, 
Rumunija, Vengrija, Italija, Vokietija 
visos susijungę žmogžudystėj, plėšime ir 
deginime, puolančios pasaulį, naikinan
čios tautą po tautos, siekiančios visą 
žmoniją palaužti ir paklupdyti kanky
nėms, kokių istorijoj dar nebuvo.

“Rusijos armijos randasi dideliame 
pavojuj, bet jos žmonių dvasia nepalauž
ta. Jų yra didžiausias pasiryžimas, ku- 

j rio negalima sumindžioti, armija vyrų, 
susivienijusių po viena vėliava, turinti 
gabumą apsiginkluoti ir kovoti, kol lai
mės. Prieš akis mes turime didžiausį jų 
pasiaukavimą, namų ir fabrikų sprogdi
nimą, visko naikinimą, ką jie taip ener
gingai kūrė, kuo taip labai džiaugėsi.

“Mes turime atsisakyti nuo maisto iš 
užsienio, jeigu bus reikalinga laivų dėl 
Rusijos reikmenų pristatymo. Mes su 
rusais pergyvensime sunkumus ir dalin
simės saulės šviesa. Stalinui ir jo liau
džiai reikia visakuom padėti. Reikia pa
dėti Sovietų Sąjungai stoti ateinantį pa
vasarį į karo kampaniją su atatinkamu 
kiekiu visokių karo reikmenų, o virš 
visko tankų ir automatinių kanuolių, or
laivių ir priešlėktuvinių kanuolių. Tai 
toki tie pažadai, kokius mes davėme Sta
linui Maskvoj jūsų vardu. Tai toki tie 
pasižadėjimai, kuriuos mes turime išpil
dyti.”

’4: :|:

Anglijos žmonių Balsas
Faktai parodė, kad iš 240 Vokietijos 

nacių armijos divizijų yra 50 jų tankų, 
motorizuotų ir mechanizuotų divizijų ir 
nemažiau, kaip 200 jų nuolatos yra kare 
prieš Sovietų Sąjungą su 80% lėktuvų 
ir veik visais tankais.

(Daugiau bus)

BUENOS AIRES.

Triukšmingas Vakaras
Šių metų balandžio menesio 

25 dieną Draugija “Talka” 
minėjo savo 6 metų sukaktį, 
suruošdama vakarą salione 
“Jose Verdi,” kuriame dalyva
vo virš tūkstančio dalyvių.

šis toks skaitlingas atsilan
kymas, rodo didelį solidarumą 
ir pritarimą šiai draugijai lie
tuvių, kolonijoj. Narys.

Pasekmingas Vakaras
Šių metų gegužės 9 d. L. 

Liaudies Teatras surengė va
karą su gražia programa sa
lione “Worwaerts,” g-vė Rin
con 1141. Scenos artistai pui
kiai suvaidino veikalą “Gady
nės žaizdos.” Publikos buvo 
pilna salė. Nors kunigai norė
dami pakenkti rengė vakarą 
salione “Jose Verdi,” bet lie
tuviai Argentinoje supranta ir 
įvertina pažangiečių vakarus 
ir juos skaitlingai lanko.

Buvęs.

“Žinių” ir Religijos 
“Maižiešiai”

Kad Pineyros “žinios” me
luoja, tai lietuvių kolonija jau 
žino, todėl ir melagių šlamš
to jie neįvertina. Bet yra lietu
vių mūsų kolonijoj (nors ir vi
sai mažas skaičius), kurie per 
nesusipratimą ar apsileidimą 
skaito Pineyros “žinias,” ku
rios niekina Lietuvą, jos gy
ventojus ir savo skaitytojus 
peni vien tik melais.

Štai “žinių” No. 14 rašo: 
“Argentinos lietuvių kolonija, 
turėjo įvairių ‘maižiešių,’ bet 
tokio maižiešiaus, kuris reli
gijos vardu būtų drįsęs grei- 
tintis prie mūsų sunkiai už
dirbto peso, kad pačiam, pa
razitiniai pragyvenus be dar
bo, nebuvom turėję; štai da
bar tokio sulaukėm iš š. Ame
rikos, tai evangelikų kunigas 
Gilys.”

Ir koks trumpas protelis tų 
“žinių” redaktorinių, kad per 
tokį trumpą prabėgusį laiką 
neatsimena, kiek tokių pana
šių religijos “maižiešių.” Ar
gentinos lietuvių kolonija yra 
pergyvenusi; jie tuštino kiše- 
nius lietuviams ir net argenti- 
niečiams, kad parazitiniai be 
darbo pragyvenus, ir išlaikius 
savo tingines “gaspadines” 
taip, kaip Gilys savo Katrę.

Ar ne tokie patys maižiešiai 
buvo: kunigas švagždys, kun. 
Daknys ir kun. Janulionis? Jų 
visų misijos baigėsi mūsų ki
šenių apkraustymu, lietuvybės 
ardymu, ir vien tik dė to, kad 
pasidarius sau asmeninį biznį.

Lietuviai! Kurie skaitote 
“žinias,” pareikalaukite pa
aiškinimo tų redaktorių, dėl 
kokios priežasties “mažiešius” 
Janulionis su savo gaspadine, 
nakčia, išdūmė iš Argentinos?

Dabartiniu laiku Argentinos 
lietuvių kolonijoje randasi 
net keturi religijos “maižie
šiai”; — “žinios” rašo apie 
vieną, o apie kitus tris maižie- 
šius tyli, kaip katė pieną išla
kusi. Kuo jie geresni už Gilį? 
Jie visi yra religijos “kupčiai” 
su atbulu kalnierium ir ilgais 
skvernais. Pastarieji landžioja 
lietuviais apgyventose vietose, 
kaulydami iš jų pesus, kurie 
taip sunkiai yra uždirbami, 
ypatingai dabartiniu laiku, ka
dangi ekonominė padėtis yra 
sunkesnė. (Mat, sotus alkano 
neatjaučia.)

Gerbiamieji lietuviai! Paė
mę bizūną vykite iš savo namų 
visokio plauko parazitus, ku
rie,, prisidengę nekalto avinė
lio kailiu, stengiasi visokiais 
būdais apgaudinėti darbo liau
dį. Pašešupietis.

Nepasisekė Kunigėliams
Š. m. gegužės 9 d., salione 

“Jose Verdi” kunigėliai rengė 
vakarą kaipo Motinos Dienos 
paminėjimą. Koks keistas da
lykas? Apart kunigėlių šeimy
nos ir keletos scenos artistų, 
kitas niekas nesiįdomavo tuo 
vakaru. Publikos buvo vos 
šimtelis.

Tą matydamas klebonėlis 
smarkiai susigraudino. Prog

ramai baigiantis pasirodė sce
noj pats klebonėlis su karš
tais žodžiais; vertė kaltę ant 
komunistų, kad jie griauna 
lietuvių Argentinoje vienybę. 
(Jam atrodo visi tie komunis
tai, kurie neduoda savo sun
kiai uždirbtų centų jų pragy
venimui.)

Iš tikro tik susigraudinusio 
žmogaus tokia kalba tegalėjo 
būti, kad tokias nesąmones 
kalbėti. Pažangūs lietuviai 
lanko pažangiečių parengimus, 
o ne tų, kurie melais ir išnau
dojimu yra pasižymėję. Susi- 
pratusio lietuvio pareiga nesi- 
dėti su tokiu elementu, ypa
tingai dabartiniu laiku, kuo
met visos demokratinės šalys 
stengiasi padėti, kad sunaiki
nus baisųjį priešą fašizmą ir 
padarius taiką pasaulyje. Net 
kai kurie vyresni dvasiškių 
vadai ragina kovoti prieš fa
šizmą, remti demokratines ša
lis, kad greičiau baigus žmo
nių skerdynes.

Tas visas mūsų kunigėliams 
atrodo kitaip,' — komunistiš
ka. Jie laiko sau už pareigą iš
vilioti centus iš nesusipratusių 
lietuvių, kad ir sunkiai jie yra 
uždirbti. Nėra ko perdaug ste
bėtis, sulig , jų ^nuomonės yra 
taip. Kunigo pilvas reikalau
ja gero maisto, kūnas tinginia
vimo ir gero pragyvenimo. To
dėl ir nėra gėdos to darbo im
ties. R. T. 

Lawrence, Mass.
Didelio prijautimo Sovietų 

Sąjungai parodyta laike rink
liavų dienos. Jau 9 valandą 
ryto žmonės, ypač jaunuoliai 
vaikštinėjo prisisegę po 3<—4 
kvietkas ir kalbėjo, kad reikia 
gelbėti Raudonajai Armijai, 
nes ji už mus kovoja.

Keturi kareiviai eidami bū- 
relyj, priėję prie kolektorių iš
sitraukė po dolerį ir įdėjo į dė
žutę sakydami, kad tai bus j 
Hitlerio sunaikinimui. Jie iš
reiškė pilniausio pasitikėjimo, 
kad barbariškas hitlerizmas ir 
jo šalininkai bus sunaikinti, 
žiūrint į tuos jaunuolius, są
moningus vaikinus, net ašaros 
išsiveržė, nes jie žino, kas yra 
jų draugas ir kas yra priešas, 
jie supranta, kad fašizmas, tai 
ci^lizacijos naikintojas, o

v

Raudonoji Armija, tai mūsų 
visų reikalų gynėja, nes visi 
frontai, yra mūsų frontai prieš 
fašizmą.

Rinkliavos diena davė $801.- 
92; pikniko tam tikslui pelnas 
buvo $198.90, filmos rodymas 
davė pelno $140, kolekta už 
tikietus $113.90 ir Andoverio 
akademijos profesorius Stor- 
wek aukavo $4 8. Viso susida
rė $1,302.70, Tai gera para
ma! Didelis ačiū visiems dar
bininkams, kolektoriams, ko- 
lektorkoms ir aukavusiems!

Taip pat yra rengiamas di
delis piknikas liepos 26 dieną 
Maple Parke, kurio pelnas ski
riamas Raudonosios Armijos 
pagelbai. į šį pikniką suva
žiuos iš plačios apylinkės lie
tuviai, rusai, lenkai ir kitų tau
tų žmonės. Dalyvaukite masi
niai ir paremkite tuos didvy
rius jų kovoje už jų ir mūsų 
laisvę.

Dr. Kazimieras J. Mikolaitis 
liko laisvai palaidotas be baž
nyčios apeigų, nes jis buvo 
laisvų pažiūrų žmogus. Liepos 
11 dieną jis sudegintas kre- 
matorijoj. Jo karstas buvo 
gražiai išmuštas raudonos 
spalvos.

Daktaras Mikolaitis buvo 
pirmutinis lietuvis daktaras 
mūsų mieste. Jis gydymo raš
tinę atidarė 1915 metais. Jis 
mokėsi Rygos Universiteto, 
kur ir gavo diplomą. Atvykęs 
į Ameriką 1905 metais lankėsi 
Valparaiso Universitete, In
dianoj, vėliau baigė, 1910 me
tais, medikalę kolegiją Chica- 
goj, paskui mokėsi New Yorke 
ligonbutyj, o užbaigęs kursus 
atvyko į Lawrence ir čia per 
ilgus metus praktikavo medi
ciną. Priklausė prie SLA, Lie
tuviu Ukėsu Kliubo ir nuošir
džiai lietuviams patarnaudavo 
ne vien medicinos reikale, bot 
ir prakalbą pasakydamas. 
Gaila netekus tokio draugiško 
ir visuomenei malonaus žmo
gaus !

Dienraščio “Laisvės” pikni
ko naudai labai gražiai pasi
darbavo drg. J. šleivienė, kuri 
sukėlė $24.50. Ji nuolatos nuo
širdžiai pasidarbuoja, labai 
ačiū ! Aukavo : Maple Parko 
Bendrovė $2; po $1 aukavo: 
J. šleivai, S. Penkaūskienė, B. 
čiuladai, M. Davidonis, T. 
Tartonis, V. Krasauskas, P. 
Milius, R. čiuladai, P. Tama
šauskai, J. Skirus, V. Krali- 

kauskai, D. Sukackai, B. Be- 
rielionis, P. Lipsevičius ir A. 
Grossai.

Po 50 centų: N. Rukis, A. 
Butėnas, J. šupetris, F. Zula, 
Alen čulada, P. Aleksoms, J. 
Marcalis, S. Benkus, F. Kuo
dis, J. M ii Vidas, M. Petri k, M. 
Balavičius.

Po 25 centus: J. Baumila, ir 
A. Kzun. Tai šis būrelis pa
rėmė mūsų dienraštį, širdingai 
ačiū visiems aukavusiems, nes 
“Laisvė” mus visus aprūpina 
teisingiausiomis žiniomis.

Prospect Mill dirbtuvėj su
rado bačkoj užtaisytą bombą. 
Ji nesuspėjo sprogti. Dirbtu
vėj gamina valdžiai tam tik
rus chemikalus. Matyt, kokis 
niekšas - hitlerininkas norėjo 
padaryti nuostolių. Nuo dabar 
ši dirbtuvė ir kitos panašios 
bus geriaus saugojamos nuo 
piktos valios sabotažninkų.

L. K. Biuras.

Newark, N. J.

Raudonoji Slaugė

Perriša savo rankoj žaizdą, 
padarytą rudosios žiurkės - 
nacio, kurio gyvastį jinai prieš 
keletą valandų buvo išgelbė
jus iškasdama iš po krūvos že
mių ir atgaivindama, slaugy
dama jį. Vaizdas iš naujausio 
Sovietų Sąjungos judžio, da
bar rodomo Little Teatre, 562 
Broad St., Newark©.

Toji puiki, fronto ir užfron
tės kovas prieš fašizmą per- 
statanti filmą buvo pagamin
ta nacių apgultame Leningra
de ir pirmu kartu perstatyta 
Maskvos subvėse tuo laiku, 
kada metropolis buvo nacių 
aršiausia bombarduojamas ir 
žmonėms buvo saugiau pra
leisti vakarus ir naktis subvė
se, negu teatre ar namie.

9MM
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, liep. 19. — Talkininkų orlaivių gru

pė bombardavo japonų lėktuvų stovyklų Kietoj (Solo
mon salose).

Šiaurvakariniame šio fronto sektoriuje veikė tik oro 
žvalgai.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 19 d. — Sovietų Žinių Biuras šian

dien išleido tokį pranešimą:
Naktį liepos 18 į 19 d. mūsų kariuomenė kovėsi prieš 

vokiečius Voronežo srityje ir į pietus nuo Millerovo.
Kituose fronto sektoriuose nebuvo jokių žymių at

mainų.
Voronežo apylinkėje tebėra tęsiami mūšiai. Sovieti

nė kariuomenė eilėje punktų pastūmė priešus atgal. 
Mūsų tankų tankų grupė pralaužė liniją priešų apsigy
nimų, sunaikindama 35 jų prieštankines kanuoles ir 
užmušdama 250 hitlerininkų.

Tebeina mūšiai gatvėse vienos apgyventos vietos.
Kitoje fronto dalyje vokiečiai padarė tam tikrą skai

čių kontr-atakų. Jie prarado daugiau kaip 20 tankų ir 
450 kareivių ir oficierių, ir tada pasitraukė atgal į 
pirmiau buvusias savo pozicijas.

Sovietų oro jėgos, veikdamos sutartinai su žemės ka
riuomene, padarė priešams didelių nuostolių.

Viena grupė sovietinių orlaivių per penkias dienas 
sunaikino virš 100 vokiečių tankų, 380 trekų ir auto
mobilių, 12 amunicijos sandėlių, šešis gazolino sandė
lius ir 45 kanuoles, ir taip pat nušlavė tris batalionus 
priešų pėstininkų ir vieną būrį jų raitelių.

Sovietų lakūnai sunaikino 37 vokiečių orlaivius per 
kautynes ore ir atakuodami priešų lėktuvų stovyk
las.

Į pietus nuo Millerovo raudonarmiečiai vedė smar
kius mūšius prieš besiveržiančius pirmyn priešus, at
mušdami nuolatines vokiečiu atakas. Mūsų kariai su
naikino 19 vokiečių tankų, 68 trokus ir užmušė daugiau 
kaip 500 priešų.

Kitoje fronto dalyje, pagal dar nepilnas skaitlines, 
sovietinė kariuomenė sunaikino 23 didžiuosius ir vidu
tinius vokiečių tankus, 35 kanuoles ir daugiau kaip du 
pulkus jų pėstininkų.

Kalinino fronte įvyko mūšiai, turį vietinės svarbos. 
Viename sektoriuje vokiečiai prarado 12 tankų ir di
delį skaičių automatiškų šaulių.

Leningrado fronte sovietiniai artileristai ir morti- 
rininkai bombardavo priešų apsitvirtinimus. Įvairiuose 
sektoriuose jie užmušė virš 300 vokiečių. Raudonar
miečiai pagrobė kiekį įrengimų ir paėmė nelaisvėn 
tam tikrą skaičių finų kareivių ir oficierių.

Anglai Dar Pasigrū- 
mė Kiek Pirmyn 
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Anglu Orlaiviai Naikino Na
cių Elektros Stotis

London. — Anglijos la
kūnai su amerikiniais Bo
ston bombanešiais dienos 
laiku bombardavo elektros 
dirbyklas ir kitus kariniai 
svarbius pastatus šiaurinėj 
Franci j oje, vokiečių užim
toje, ypač Lille ir Bethune 
srityse. Mėtydami bombas 
tik iš 50 pėdų aukščio, jie 
suardė bei sužalojo elektros 
stotis Chocques, Mazingar- 
be ir įvairius įrengimus 
kitose vietose.

Anglų orlaiviai taipgi pa
taikė bombomis į trejetą 
karinių Vokietijos laivų.

Sovietu Orlaiviai Bombardavo 
Rytinę Prūsiją

Berlin. — Nacių koman
da paskelbė, kad nedidelė 
grupė Sovietų orlaivių 
bombardavo kelias vietas 
Rytinėje Prūsijoje, bet, 
girdi, neturėjo pasisekimų.

(Radijas sekmadienį rytą 
spėjo, kad tai anglų orlai
viai atakavę Rytų Prūsi
ją)

Anglijos Lakūnai Atakavo 
Nacių Submarinu Statyklas

London, liep. 20. — Ang
lijos orlaiviai bombardavo 
vokiečių submarinu statyk
las ir kitus taikinius Bre
meno apygardoj ir Flens- 
burge, palei sieną tarp Vo
kietijos ir Danijos. Dingo 
trys anglų orlaiviai.

Cairo, Egiptas. — šiuos 
žodžius berašant, anglai at
muša fašistų atakas EI Al- 
amein srityj, Egipte.

Nauji Sovietų Laimėji
mai Voronežo Fronte

Maskva, liep. 20. — So
vietai turėjo naujų laimėji
mų Voronežo srityje ir at
metė vokiečius atgal į šiau
rius, pietus ir vakarus nuo 
to miesto.

Mūšyje ties vienu iš svar
biausių tiltų per Dono upę 
netoli Voronežo Raudonoji 
Armija nugalėjo durtuvais 
75-tą vokiečių diviziją ir 
nustūmė ją tolyn.

(Hitlerininkai be jokio 
patvirtinimo iš kitur giria
si, kad jie sumušę raudon
armiečius ties vieno tilto 
galu rytiniame šone Dono 
upės, netoli Voronežo, ir 
pasakoja, būk jie pagrobę 
bei sunaikinę 36 Sovietų 
tankus.)
SOVIETŲ ARMIJA TVAR

KIAI PASITRAUKIA
Paskiausias pranešimas 

iš Maskvos teigia, kad so
vietinė maršalo Timošenko 
armija tvarkiai pasitraukė 
kiek atgal pietiniame fron
te linkui Rostovo. Daug di
desnės priešų jėgos privertė 
raudonarmiečius pasitraukt 
į tinkamesnes apsigynimui 
pozicijas.

Pagerbė Sovietinius Or
laivių Darbininkus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo Leni
no Ordinu orlaivinį fabri
ką num. 126 ir suteikė gar
bės ženklus 113-kai jo dar
bininkų už puikų ir greitą 
darbą.

Maskva, liep. 20.— So
vietai atkariavo vieną iš 
svarbiausių tiltų per Dono 
upę, supliekdami ištisą vo
kiečių diviziją.

Berlynas Pilnas Sužeis
tą Vokiečiu

Istanbul, Turkija. — At- 
keleiviai iš Berlyno prane
ša, kad tas miestas yra pil
nas berankių, bekojų, apa
kintų ir kitaip sužeistų vo
kiečių karių, sugrąžintų iš 
sovietinio fronto.
MAISTAS — BULVĖS IR 

KOPŪSTAI
Eiliniai vokiečiai turi 

maitintis daugiausia bulvė
mis ir kopūstais. Pinigų e- 
są, bet nėra ko pirkt už 
juos.

Tūkstančiai vokiečių su
bėgę* į Berlyną iš Cologne, 
Esseno, Luebecko ir kitų 
miestų, kuriuos anglų orlai
viai daugmeniškai bombar
davo.

Chinai Atkariavo
Du Miestus

Chungking. — Chinų ka
riuomenė įvarė 25-kių my
lių pločio kylį į japonų 
frontą palei Hangchow- 
Nanchang geležinkelį; nu
šlavė japonų laimėjimus, 
pasiektus per tris savaites 
rytinėje Kiangsi provinci
joje, ir atgriebė nuo priešų 
Juian ir Wenchow, prie
plaukų miestus.

Namų savininkai reikalauja
Washington. — Stambes

nieji namų savininkai daro 
didelį spaudimą į kongreso 
narius, kad pakeltų rendas 
(nuomas) s t a mbesniuose 
miestuose.

AMERIKIEČIAI SUNAI
KINO DAUG JAPONŲ 

ORLAIVIŲ
IChinija, liep. 20. — Ame

rikos orlaiviai sunaikino 
bei sužalojo daugelį iš 50- 
60 japonų bombanešių, tu
pėjusių stovykloje ties 
Kantonu.

London, liepos 20.—Anglų 
orlaiviai pleškino nacių sub
marinų statyklas Vegesac- 
ke, 10 mylių į šiaurių va
karus nuo Bremeno.

Berlin, liep. 20. — Na
ciai sako, kad jų orlaiviai 
bombomis sužaloję vieną 
karinį anglų fabriką į 
šiaurių vakarus nuo Lon
dono.

Grand Rapids, Mich.
Liepos 4 dieną Liet. Sūnų ir 

Dukterų Draugija turėjo su
rengusi savo išvažiavimą į 
Green Lake. Svečių privažiavo 
apie 76 mašinos.

Čia pastatytas gražus na
mas, kur jaunimas pasišoka ir 
gauna užkandžių ir gėrimų. 
Prie užkandžių pastebėjau 
dirbant mūsų darbščiąją drg. 
Daukšienę, o drg. Daukša pla
tino “Vilnies” pikniko seri
jas. Jam sekasi tas darbas.

Lietuviai čia turi pasistatę 
vasarnamius ir juose pralei
džia vasarą. Daukšai turi la
bai gražų ir gana didelį va
sarnamį. Vasarnamius turi ir 
P. V. Antanaitis, Varniai ir 
kiti.

Čia yra didelis ežeras, ku
riame galima pagauti nema-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 

žai žuvų, švenčių proga buvo 
atvažiavusių ir iš Chicagos, 
kaip tai Valiukų šeima, Juš- 
kaitienė, J. Dementis ir kiti. 
Buvo net iš taip toli, kaip iš 
Peoria, Ill.

Kadangi liepos 4-ta pasitai
kė subatoj, tai daugelis nakvo
jo savo vasarnamiuose ir pra
leido nedėlios dieną gražioj 
Green Lake žuvaudami ir šiaip 
sau tarp savųjų.

Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gija turi labai gražią nuosavą 
svetainę Grand Rapids’e, kur 
nariai gali ne vien tik sueiti su 
savo draugais ir atlikti reika
lus, bet jie turi ir literatūros ir 
laikraščių, kuriuos gali pasi
skaityti turint laiko ir progą.

Mirė A. Razgūnas
Liepos 6 d. čia įvyko A. 

Razgūno laidotuvės, žmogus 
buvo dar jaunas ir galėjo gy
venti.

Velionis A. Razgūnas gyve
no ant ūkės apie Fountain, 
Mich. Mirė labai staiga. Tapo 
parvežtas pas brolį į Grand 
Rapids ir čia palaidotas lais
vose kapinėse.

Palydovų susirinko daug. 
Oras pasitaikė gražus, tai ir į 
kapines važiavo daug. Prie 
kapo pasakė atatinkamą atsi
sveikinimo kalbą, drg. Jaka- 
mavičius. Garbė jam, kad jis 
taip nuosekliai nupiešė velio
nio Antano Razgūno biogra
fiją ir jo gyvenimą perbėgo 
kaip reikėjo.

Palaidojus A. Razgūną, jo 
brolis užkvietė palydovus į 
Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gijos svet. prie užkandžių. Su
sirinko beveik pilna svetainė. 
Garbė Razgūnui, kad taip

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 bonkų.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
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.

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
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės   60c Į 
Ta pati gražiais celuloido viršais 

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

maldos su paveikslėliais .... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $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
Marių Duktė ................................ 25c
Duktė Pūstynėso ........................ 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 ........ J........... 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.

gražiai palaidojo savo brolį.
Ilsėkis, Antanai, šios šalies 

žemelėj. Pakeleivis.

“Wo cannot havo all wo want 
if our soldiers and sailors aro to 
have all they need.”

—Franklin D. Roosevelt

Cranford, N. J.
Anne Grozan (Gražulytė) 

pastaruoju laiku pastebėta 
nešiojant gražų žiedą, ženklą 
susižadėjimo. Tuo laiminguo
ju, sakoma, yra Harry Hamp
ton Justice, pajūrio sargy bi-

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kainp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLcnmore 5-6191

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 

L---------  -----

iCHARLES
■ UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
H K. Degutis, Savininkas 
m Prielankus Patarnavimas 
H 306 UNION AVENUE 
H Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
H BROOKLYN, N. Y.
■ GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r—- - - - - - - - - - - - - - - 7
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964 j

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . J

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. Shalihs
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

ms, dabar einąs savo pareigas 
Baltimore, Md.

Anne yra senų “Laisvės” 
skaitytojų ir gerų rėmėjų jau
niausia dukrelė.

WORCESTER, MASS.
Klaidos Pataisymas

“Laisvėje” buvo pasakyta, 
kad Eva Aneliauskiūtė iš 
Charlton, Mass., atvežė iškep
tą vištą ir paaukojo “Laisvei.” 
Bet ne visai tiesa. Višta buvo 
nekepta. Draugė Plokštienė 
prisidėjo su darbu, tą vištą 
ištaisydama ir iškepdama ir 
da nuo savęs pyragą pridėda
ma. Rep.

Lowell, Mass.
Labai Svarbus Susirinkimas 
šį antradienį, liepos 21 d., 

kaip 7-tą vai. vakare yra šau

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

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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GREEN STAR BAR & GRILL |
LIETUVIŠKAS KABARETAS į

i»r.

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

»>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givūas
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

aPresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

Lietuviu Rakandų Krautuve

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

kiamas svarbus susirinkimas 
galutinam aptarimui kas link 
“tag day” — rinkliavos ant 
gatvių liepos 25-tą dieną.

šis susirinkimas šaukiamas 
International Institute 25 Pai

FI*

mer St., Lowell. Kviečiami da
lyvauti ne tik organizacijų at
stovai, bet ir visi kiti, kurie 
kuomi nors nori pagelbėti So
vietų kare prieš kruvinąjį hit- 
lerizmą.

Dalyvaukite ir tie, kurie ma
note galėsite išeiti su dėžutė
mis ant gatvės rinkti aukų lie
pos 25 dieną.

šita konferencija jau dali
nai parodys, kiek esame prisi
rengę prie šio labai svarbaus 
darbo. Tai dalyvaukite kuo- 
skaitlingiausia, kad sudaryti 
gerą ūpą prisirengiamajam 
darbui. O tai nuo to priklau
sys ir patsai galutinas darbo, 
pasisekimas, šaukia Russian 
War Relief Komitetas.

J. M. Karsonas.

<♦>
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Miesto ir Valstijos Vadai 

Kalbės 2-ro Fronto Mitinge
Karščiai Spirgina 

Newyorkiecius

/

I-

Didžiajame 2-ro Fronto ma
siniame mitinge - demonstraci
joj, kuri šaukiama didžiojo 
New Yorko ir valstijos CIO 
unijų, taipgi Amalgameitų Uni
jos, x šį trečiadienį, Madison 
Square Parke, kalbės žymūs 
unijų ir nacionalio judėjimo 
vadai.

vadų pasitarimo, Londone.
Michael J. Quill, Transpor

to Darb. Unijos prezidentas.
New Yorko Valstijos CIO 

Taryba, paremdama miesto 
CIO rengiamą demonstraciją 
ir paskirdama Strebel atsto
vauti tą tarybą toje demons
tracijoje, pareiškė tuo pat kar
tu priimtoj ir prezidentui pa
siųstoj telegramoj, jog unijos 

ada prezidentui:
Energiškiausią ir besąlygi

nę paramą sutarčiai su Brita
nija ir Sovietų Sąjunga Antro 
Fronto klausimu” ir ragino, 
kad “toks frontas būtų atida
rytas tuojau ir pilna militariš- 
ka pajėga ir galia Jungtinių 
Tautų būtų išstatyta ir sukon
centruota šiuo pasaulio istori
joj kritišku laiku prieš fašis-

Demonstracija yra šaukia
ma ne prieš valdžią, kaip tū
li naciam pritarėjai bando per
statyti, baugindami žmones 
nuo dalyvavimo joje, bet, kaip 
sako pačių demonstracijos šau
kėjų pareiškimas, kad “su
stiprinti prezidento Roosevel
to ranką” pradėjimui “Antro 
Fronto dabar.” Tai liudija ir 
didelio skaičiaus žymių vals
tybės vyrų sutikimas kalbėti, 
užgynimas to unijų žingsnio.

Visi fašizmo sumušimo šali
ninkai turėtų atidėti viską ki
tą į šalį ir šį trečiadienį, lie
pos 22-rą, tuojau po darbo, 6- 
tą valandą patraukti į Madi
son Square Parką, Madison 
Ave. ir 23rd St., New Yorke., 

Perpildytas Madison Squa- 
! re Parkas bus geriausiu “pa- 

Nacionalės stiprinimu prezidento rankos,” 
Jūrininkų Unijos prezidentas parodymu, kad mes 
ir CIO vice-prezid'entas, ką tik 
sugrįžęs iš tarptautinio unijų dabar.

šie

F. H. LaGuardia
Kalbės Antro Fronto 

Demonstracijoj

Rengėjų jau paskelbta
kalbėtojai:

Senatorius Claude Pepper iš
Floridos.

Senatorius James M. Meade,
hjew Yorko.

Miesto majoras Fiorello II.
LaGuardia.

Gubernatoriaus pavaduoto
jas Charles Poletti.

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio.

Gustave Strebel iš valstiji- 
nės CIO Tarybos.

Joseph Curran,

Pereitą sekmadienį tempe
ratūra buvo pašokus iki 92 
laipsnių, karščiausia diena 
šiais metais, tik dviem laips
niais mažiau visu laiku rekor
do tai dienai, kuris buvo 94 
laispniai 1894 metais.

Perviršis drėgmės darė dar 
daugiau nepatogumo.

Jieškodami progos atvėsti, 
milionai miestiečių patraukė 
į pamarius, bet ir čia ne visi 
rado progos sušlapti mariose. 
Coney Islande, pavyzd in, per
sirengimo vietose pritrūko šė- 
pelių jau nuo 1 vai., dar pa
čiu važiavimo laiku. Aprokuo- 
jama buvus virš miliono žmo
nių.

Jack Levy, 20 m., 19 Malta 
St., prigėrė Prospect Parko 
ežere apvirtus valčiai, kurioje 
jis važinėjo su Eleanor Sher
man, 22 m., 1640 Streling PI. 
Merginą spėjo išgelbėti netoli 
buvę jaunuoliai B. Drapkin ir 
11. Brodsky, Bet Levy greit pa
nėrė po vandeniu, nespėjo jo 
pagauti.

Samuel Temkin, 33 m., 1717 
Carroll St., prigėrė Jamaica 
Įlankoj, gale Rockaway Park
way.

Robert J. Cioffi, Ozone 
Park, prigėrė prūde Valley 
Stream, L. I. Netoli tos vietos 
ežere rasta jaunuolio brookly- 
niečio Patsy Gabriele kūnas. 
Vaikinukas buvo parkan nu
važiavęs su tėvu, bet niekas 
nematė, kaip jis prigėrė.

Nicholas Vozoris, brookly- 
nietis, krito ant šaligatvio prie 
315 68th St. ir mirė pirm pri
buvimo gydytoja us. Daug 
žmonių karščio užgautų nu
vežta į ligonines.

stojame
už sumušimą fašizmo tuojau,

Colombia Prezidentas 
Miesto Svečiuose

Liepos 20-tą lankėsi ir ofi
cialiai buvo majoro LaGuardi- 
jos priimtas Miesto Salėj p. 
Alfonso Lopez, naujai išrink
tas Colombia prezidentas.

Unija iš Vakacijų Fondo 
Davė Kariams Dovanas

Mezgėjų Unija New Yorke 
turi įsteigus vakacijų fondą, 
iš kurio šiemet išmokėjo nuo 
$15 iki $35 kiekvienam nariui. 
Vakacijos pinigai pasiųsti ir 
tarnaujantiems kariuomenėje 
nariams.

ir 
i

RANDAV0JIMAI
Pasirandavoja penki dideli 

Šviesūs kambariai. Renda $23.00 
mėnesj. Trys blokai nuo Highland
Parko, arti Cleveland St. stoties. 
Transportacija gera. Del informaci
jų prašome kreiptis: S. R., 239 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. (168- 
170).

PAJIEŠKOJIMAI
Liepos 8-tą mire Petras Lekevl- 

člus, (Leks), 68 metų amžiaus, gy
veno po antrašu: 305 East 7th St. 
New York City.

Velionis turėjo giminių Chicagoje. 
Prašome, kad giminės atsišauktų 
po šiuo antrašu: 305 East 7th St., 
New York City, N. Y., nes norime 
su jais susisiekti. (168-169)

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Surbiliūtės, po vyru pamiršau pra
vardę. Iš Lietuvos pareina iš Taura
gės valsčiaus ir apskričio, Ameriko
je seniaus gyveno Philadelphia, Pa. 
Norėčiau matytis ypatiškai. Teiki
tės atsišaukti per laišką, arba kas 
žinote apie ją praneškite, už ką bū
siu dėkinga. —- Anna Buivydienė 
(Mackiūtė), 294 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (169-170)

REIKALAVIMAI
Didelė žarnų ir dešrų išdirbyrtė 

reikalauja patyrusių darbininkų at
rinkimui ir mieravimui žarnų. Nuo
latinis darbas, labai gera mokestis. 
Tuojaus kreipkitės asmeniškai arba 
Šaukite: Interstate Casing Co., 29 
Vandewater St., New York City, 
N. Y. Tel. Beekman 3-1190-1.

Kliaučiai Turėjo 
Smagu Pikniką

Antro Fronto Dvasia 
Ispanijos Piknike

Amalgameitų 54-to Skyriaus 
piknikas, įvykęs liepos 18-tos 
prievakariais ir vakarą, Dex
ter Parke, kaip paprastai, bu
vo šeimyniškai smagus. Užties
ti didžiuliai stalai, prie kurių 
baliavoja visos tos šapos dar
bininkai su savo šeimynomis, 
didžiumoje, taip ir su tos ša
pos savininku ir jo šeima. Taip 
sakant, buvo ne vien unijistų, 
bet visos lietuvių kriaučių in
dustrijos balius.

Karšto oro iš namų vejami 
piknikautojai pradėjo anksto
kai rinktis baliavoti po pavė
siu, o šokėjai, jaunimas, vė
liau, daugelis pirm to išsimau
dę Coney Islande. Jaunime 
dalyvavo veik visi aidiečiai 
bei LDS jaunuoliai, išskyrus iš
važiavusius į LDS Seimą Chi- 
cagoje. Buvo 
kriaučiško svieto.

dikčiai ir
S.

ne
K.

Unijų Delegacija 
Washingtone

Virš šimto šio didmiesčio 
unijų vadai bendroj delegaci
joj išvyko į Washington, kur, 
kaip pranešė Marwin H. Mc
Intyre, prezidento Roosevelto 
sekretorius, prezidentas suti
ko su delegacija pasimatyti 
liepos 20-tos popietį.

Delegacijos tikslas pareikš
ti prezidentui pilną paramą 
dėl antrojo fronto ir aplanky
ti New Yorko senatorius ir 
kongresmanus su raginimu, 
kad jie remtų atydarymą to 
fronto tuojau, dabar.

CIO Unijų Tarybos paskiau- 
siame mitinge raportai iš ša
pų liudija, kad antro fronto 
klausimu darbininkų atsiliepi
mas
fronto — perviršija iš anksto 
numatytas galimybes.

Dexter Parkas pereitą sek
madienį buvo pilnutėlis pri
pildytas marga minia — uni- 
jistais, Ispanijos karo vetera
nai, negrais ir baltaisiais, čia- 
gimiais ir Lotynų Amerikos 
kilmės žmonėmis. Bet dvasia 
pas juos ta pati, troškimas su
mušti hitlerizmą vienodas ir 
vienodi to atsiekimui žygiai: 
Antras Frontas.

Tuo klausimu apie 6,000 
dalyvių vienbalsiai priimtoj 
rezoliucijoj sakoma:

“Milio.nai žmonių Ispanijoj 
ir Francijoj ir visuose okupuo
tuose kraštuosė smogs kriuši- 
nančius smūgius iš užpakalio 
priešų linijoms, kada Jungtinės 
Tautos pradės ant žemės ofen- 
syvą Europoje.

“Atidėliojimas kviečia ne
laimę ir bereikalingą praradi
mą milionų gyvasčių.”

Rezoliucija pasiųsta prez. 
Rooseveltui. Taipgi pasiųsta 
rezoliucija karo sekretoriui 
Stimsonui, raginant steigti ben
drus negrų ir baltų armijos 
pulkus.

Publika ryškiai parodė sa
vo solidarumą su visomis prieš 
fašizmą kovojančiomis bei nuo 
fašizmo nukentėjusiomis šali
mis, entuziastiškai sveikinda
ma atstovus iš Sovietų konsu
lato, Chinijos, čechoslovakijos 
ir kitų.

Naujas Viršininkas
Pereitą trečiadienį, Miesto 

Salėj, Dr. Ernest Lyman Steb
bins prisiekdintas New Yorko 
miesto sveikatos komisionie- 
riumi vieton Dr. John L. Rice, 

pasitraukęs iš pareigų 
liksiąsis
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Tarp Lietuvių

žiai

TUB WXFTII1T LEAVES IDTIim IIISAIB

kieman 
Metro- 

St., gal 
svečias,John O’- 

Avenue N, 
Bubak, 43

pasakė ir

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

yra: 
9614 
John

Pereitą 
bronxieciai 
Majauskas 
kiūto.

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Kreivėno - Ker-

savaitę susituokė 
lietuviai Pranas 
su Petre Pasnau-

Brooklynietė Briedienė su 
dukterimis smagiai atostogau
ja pas savo brolį-brolienę Dū
lis, gyvenančius St. James, L. 
Islande.

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

Krautuvčje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i k ro
džių, I a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir b i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS 
BOSITEMERCEDES ... 14 O. 

solid yellow gold case, 
17-jewol Precision move
ment .... $42.50

Jaunuolis Juozas Janušaus
kas, gerų laisviečių jauniau- 
sis sūnus, iš Scranton, Pa., 
svečiuojasi pas savo sesutę ir 
švogeij - Aldoną Antaną Sin
eus, Maspethe.

Prieš porą savaičių buvo su
grįžęs svečiuosna pas tėvus 
maspethietis Antanas Navic- 

leitenantas lakūnas. Gra- 
atrodo ir gerai nusiteikęs 
savo tarnybos.

Gėlininko
win sūnus Walteris šaukiamas 
kariškam egzaminui liepos 28- 
tą. Kadangi yra jaunas ir drū
tas, mažai yra gilimybės lik
tis namie, nors tėvui jis yra 
labai reikalingas talkininkas.

Ž. R.

Laivyną Oficieriais Labiau 
Pageidaujami Mechaniškai 

Lavinti Jaunuoliai
K ai bedamas trim šimtam 

kolegijų ir universitetų atsto
vų, viešbutyje Commodore, 
New Yorke, leitenantas Doug
las McFarland pareiškė, kad 
laivynas pradėjo reikalauti vy
resnių ir mechanizme daugiau 
pralavintų vyrų laivynui dėlto, 
jog atrandama, kad jaunuo
liai su poros motų kolegijoj 
mokslu neatatinka reikalavi
mams. Jis sakė :

“Kada kas atsitinka, filozo- 
fijos vaikinai, kurie studijavo 
vaikų psychologiją, ant pirštų 
šokinėjimą ar fleitų grojimą 
negali taip greit galvoti apie 
trikampines problemas.”

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

reikalavimai antro

kuris
dėl nesveikatos. Jis 
departmente patarėju.

Dr. Stebbins yra 41 metų, 
profesoriauja Columbia Uni
versiteto Daktarų ir Chirurgų 
Kolegijoj, ir yra turėjęs Svei
katos Departmente įvairių pa
reigų čionai ir Virginijoj.

Mirusio Vyro Kūną Vežiojo 
Po Miestą Kūdikio 

Vežimėlyje
- Matyti moteris stumiant kū

dikio vežimėlį — nieko nau
jo. Nieko nepaprasto matyti ir 
vyriškį su kūdikio vežimėliu 
atatinkamu laiku ir vietoj. Bet 
kada laukiantis buso karo ve
teranas Murray Keyser, 51 
metų, pamatė po pusiaunakčio 
du vyrus stumiant kūdikio ve
žimėlį, jam pasidarė įdomu. 
Dar labiau susidomėjo, kada 
jiedu sustojo prie skerskelės 
pasilsėti ir pradėjo prakaitą 
braukti. Juk net visai menkos 
moteriškėlės vežasi vežimėlį 
su kūdikiu, daboja greta bė
gančius kitus vaikus ir dar 
tankiai nešasi po pažastim ar 
ant rankos užsikabinus pun
dus, vienok nematyt taip pri
ilsus.

Keyser aštriau įdėbė akis į 
vežimėlį. Visas užklotas laik
raštine popiera. Ilgiau paste- 
beilėjęs, jis pamatė kabant nu
karusias nekūdikiškas kojas. 
Dar arčiau prisižiūrėjęs pama
tė, kad ten guli negyvas vy- 

tarpu vienas iš vežikų 
kad jie tėmijami, pa- 
kitą Keyseris nutvė-

ras. Tuo 
su prato, 
b ė go, o 
re ir išlaikė iki pribuvo poli
cija. Sulaikytasis 
antrąjį.

Sulaikytieji 
Brien, 52 m., 
Brooklyne, ir 
m., 92 Rdige

Kaip areštuotieji pasakojo 
policijai, moteris restaurano 
savininkė pašaukus O’Brien’ą 
ir pasiūlius jam $2, kad jis iš
mestų vyriškį iš jos kiemo, 85 
Ridge St. Jis sutikęs. Bet ka
da nuėjęs, radęs jį gurkšno
jant iš buteliuko, tad nenorė
jęs jo trukdyti, kadangi jis 
pats mėgstąs “romantiškai,” 
“laisvai” į tvorą atsišliejus iš
sigerti. Jis manęs palaukti, 
kada tas vyras bus jau gana 
“prisilesęs.”

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with PATENKINTI 
Guildite bade, 15 jewel«. $29.75

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Taip ir buvo. Kada O’Brien 
sugrįžęs apie 9 vai. vakaro, 
radęs jį prisiragavusį visiškai 
— negyvą. Bet pareiga,, tai 
pareiga: jis jautęsis, kad jis 
vistiek turįs už tos moteriškės 
$2 atidirbti. Tad gavęs dar du 
vyrus, radęs vaiko vežimėlį be 
padangų (tires), į vertę į jį a- 
voną, apdengę, ir pusiaunak
čio sulaukus patraukę link 
Manhattan Tilto, kur ketinę ji 
“palaidoti.”

Juos sulaikiusi policija bu
vusi beveik įtikinta, kad jie 
galį būt visai nekalti priežas
tyje to vyro mirties, tačiau ne
norint juos paleisti kol viskas 
bus išaiškinta, suradę Įstaty
mą, kuris draudžia mirusį per
kelti be leidimo, po tuo Įstaty
mu juos sulaikė.

Vežtasis ant tilto esąs apie 
70 metų, 150 svarų, 5 pėdų ir

Ir Gumą Pripylę Vanien 
Kad Daugiau Svertų

Net buvusiąją gurno rinklia
vą tūli raketieriai mokėjo pa
naudoti savo pasipelnijimui, 
kad apiplėšti valdžią ir visuo
menę, kaip raportavo Maurice 
A. Fitzgerald, veikiantysis 
Queens prezidentas.

Sakoma, negana kad tūli at
vežė vežimus gurno perlietus 
vandeniu, kad pakelti svorį, 
bet tūluose net guminės žar
nos pi’ipiltos vandens. Jam at
vykus apžiūrėti 140 tonų gu
rno krūvą, suvežtą 
Sinclair Refining Co., 
politan Ave. ir Grand 
nežinant, kas čia per 
atvežta vežimas gurno, kurį iš
verčiant iš padangų pradėjo 
piltis srovės vandens prie pat

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

&

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaiiiinuoįa
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

MATEUSAS SIMONA VIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga Ti-Jl

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

Kiekvieną s u b atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomia

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.
D ŽIU LĖKIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

660

PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,
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