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Amerikoniškam Daily Wor- 
keryj (birž. 14 d.) skaitau ko-
respondenciją apie specialius
Raudonosios Armijos motori
nių dviratininkų būrius. Jie
paruošti tam, kad staiga, ne
tikėtai, prasimušti pro prie
šo eiles ir užfrontėje naikinti 
jo jėgas ir centrus.

Tų būrių veikimas tiek da- 
siėdė ir įkyrėjo naciams, kad 
jie jiems davė specialį vardą. 
Naciai tuos dviratininkus va
dina “raudonaisiais velniais.”

Garbingas vardas garbin
giems vyrams!

Visa Raudonoji Armija na
ciams susideda iš “raudonųjų 
velnių.” Tuojaus tokiais vel
niais naciai pakrikštys ir ame
rikiečius, kai mūsiškiai išlips 
Europoje ir pradės pliekti vo
kiškus barbarus.

Maskvoje įvyko Lenkų Pa- 
trijotų Sąjungos suvažiavimas. 
Salė buvo išpuošta tokiais šū
kiais :

“Tegyvuoja Lenkija!”
“Mirtis vokiškiems okupan

tams!”
“Tegyvuoja Lenkijos ir So

vietų Sąjungos karo sąjunga!”
Tik tokie tikrųjų lenkų pa- 

trijotų šūkiai dabar ir tegali 
būti. Bet Naujienos (birž. 14 
d.) šaukia, jog tai esąs lenkų 
kvislingų darbas!

Ot, jeigu lenkai būtų iškėlę 
šūkį “Three cheers for Hitler 
and his legions,” tai Grigaitis 
būtų pripažinęs juos gerais 
žmonėmis ir tikrais patrijo
tais.

Šių metų pradžioje įvykęs 
Argentinos Lietuvių Susivieni
jimo delegatų suvažiavimas. 
Susivienijimas turįs viso labo 
tik 291 narį.

Iki šiol Susivienijimo oficia
liu organu buvo Argentinos 
Lietuvių Balsas, menševikų 
pakraipos laikraštis. Bet šis 
suvažiavimas nutarė, kad Su
sivienijimo organu taipgi būtų 
ir Momentas, pažangių pažiū
rų laikraštis.

Tarimas gana geras. Jis tu
rėtų padėt Susivienijimui aug
ti.

3et nepatinka tūlam Gied
raičiui. Jis jau išplūdo tą ta
rimą Amerikos menševikų 
spaudoje. Vadinasi, tam Susi
vienijime ta politinė veislė 
pradės smalą virti ir narius 
kurstyti.

Pasiskaitykite sekamą:
“Todėl komunistai meluoja 

per akis, kuomet jie pasako
ja, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba ‘puola Sovietų Sąjungą.’ 
Ne, Amerikos Lietuvių Tary
ba nepuola, o tik bando Lie
tuvą apginti nuo Sovietų Są
jungos puolimų.” (N. birž. 
12).

Tėmykite, Amerikos Lietu
vių Taryba neturi tikslo ap
ginti Lietuvą nuo nacių, kurie 
turi Lietuvą pavergę. Taryba 
neturi tikslo Lietuvą išlaisvin
ti iš po nacių letenos. O, ne!

Jinai apgina Lietuvą nuo 
Sovietų Sąjungos, kuri milijo
nais gyvybes aukoja, kad is- 
laisvinti nacių pavergtus kraš
tus, jų tarpe ir Lietuvą. O ka
dangi Sovietų Sąjunga yra 
Amerikos ir Anglijos talkinin
kė, kadangi šis karas yra ben
dras Jungtinių Tautų karas, 
tai Tarybos gynimas Lietuvos 
nuo Sovietų Sąjungos yra gy
nimas nuo Amerikos, nuo An
glijos, nuo vi»ų Jungtinių Tau
tų.

Logika turi savo logiką. Tas 
dabar reiškia kovą prieš Jung
tines Tautas. Gynimas Lietu
vos nuo Jungtinių Tautų yra 
kova už Lietuvos pavergėjus, 
už apgynimą okupantų.
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TALKININKŲ LAKŪNAI NUOLAT ŠTURMUOJA SICILIJA
5-TĄ DIENĄ PAEILIUI Raudonarmiečiai Išdaužė AMERIKIEČIAI ARDE

ANGLŲ LAKŪNAI NAIKI
NA NACIŲ CENTRUS

London, birž. 16. — Di
delis skaičius Anglijos bom- 
banešių ir lėktuvų kovoto
jų audringai vėl atakavo 
nacių geležinkelius, uostus, 
fabrikus ir kitus pastatus, 
pradedant nuo Francijos ir 
baigiant Danija.

Dar stokuoja platesnių 
žinių (šiuos žodžius bera
šant) apie dabartinį anglų 
oro žygį, bet abelnas pra
nešimas sako, jog anglai 
padarė priešams didelių 
nuostolių šiaurinėje Franci- 
joje, vakarinėje Vokietijo
je, Belgijoje, Holandijoje ir 
Danijoje.

Tuo tarpu buvo sustab
dytas Berlyno radijas, kad 
juomi anglai negalėtų pasi
naudot, kaipo nurodymu 
taikinių vidurinėje Vokieti

joje. Alarmas prieš oro 
bombų pavojų Berlyne tę
sėsi visą valandą.

Tai jau penktą dieną-nak
tį pagrečiui Anglijos lakū
nai daugmeniškai atakavo 
karinius nacių punktus iš 
šiaurių pusės.
žygis prieš Oberhauseną
Diena pirmiau būriai an

glų lėktuvų įtūžusiai bom
bardavo Oberhauseną, 110,- 
000 gyventojų miestą, už 
trijų mylių nuo Esseno, va
karinėje Vokietijoje. Tarp 
kitko, bombomis sveriančio
mis po du iki keturių tonų 
jie ardė Oberhauseną, cent
rą geležinkelių, geležies lie
jyklų, plieno fabrikų ir che
mikalų dirbtuvių, sukelda
mi didžiulius gaisrus ir per
kūniškus sprogimus.

AŠIS SPĖLIOJA APIE 
GREITI TALKININKŲ 

ĮSIVERŽIMA EUROPON
London. — Berlyno ir 

Romos radijai kartotinai 
pasakojo, kad anglai ir a- 
merikiečiai atsiuntę tuzinus 
savo kareivinių - transpor
to laivų ir didelį skaičių į- 
siveržimo valčių į Šiaurinės 
Afrikos pakrantes priešais 
Siciliją,-didžiąją Italijos sa
lą.

Ašies radijai taipgi sakė, 
kad 25 talkininkų laivai, 
saugomi naujojo Anglijos 
karo didlaivio King George 
V, lėktuvlaivio Formidable 
ir karinių Amerikos laivų, 
atplaukė į Gibraltarą, ang
lų uostą — tvirtumą prie 
vandens angos tarp Atlan
to Vandenyno ir Vidurže
mio Jūros.

Fašistų radijų komenta
toriai spėlioja, kur talkinin
kai kirs smūgį Ašiai, ir sa
ko, turbūt, amerikiečiai ir 
anglai pirmiausiai darys į- 
siveržimą į Italijos salas 
Siciliją ir Sardiniją.

Romos radijas skelbė, 
kad, girdi, jau trys dienos 
kai siaučiąs audringas fa
šistų ir talkininkų laivynų 
mūšis Viduržemio Jūroj 
tarp Šiaurinės Afrikos ir 
Sicilijos.

Italijos fašistai per spau
dą ir radiją įspėjo gyvento
jus, kad jau, esą, “artėja le
miamieji karo veiksmai.”

Hitleris irgi sako, kad jis 
apgina Lietuvą ir kitus pa
vergtus kraštus nuo Sovietų 
Sąjungos, nuo Jungtinių Tau
tų!

Tai ve, kaip gražiai Ame
rikos Lietuvių Taryba tarnau
ja Hitleriui.

Mes taip seniai sakėme. Tą 
parodo visi Tarybos žygiai, 
visa jos propaganda.

Gerai, kad tą dabar pri
pažino ir Naujienos.,

Oficialis Italijos Žurna
las paskelbė įsakymą, pa
gal kurį bus skaudžiai bau
džiamas kiekvienas italas, 
kuris tuojaus nepraneš val
džiai apie talkininkų ka
riuomenės bei “agentų” įsi
veržimą į Italijos žemę.

Berlynas per savo radiją 
sakė, kad nacių lėktuvai 
smarkiai atakuoją talkinin
kų laivus vandenyse tarp 
Tunisijos ir Sicilijos.

Kongresmanai už Ame
rikos Dalyvavimą 
Taikos Palaikyme

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso komite
tas užsieniniais reikalais 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioj pageidauja, kad 
po karo būtų “įsteigta tin
kama tarptautinė mašineri
ja turinti gana galios, kad 
palaikyt teisingą ir pasto
vią tvarką” pasaulyje ir 
kad Jungtinės Valstijos da
lyvautų toje, mašinerijoje.

Už rezoliuciją balsavo ke
turiolika demokratų ir 11 
republikonų kongresmanų, 
pareikšdami, kad jie “stip
riai atmeta izoliacionistų 
politiką,” kurie reikalauja, 
kad Amerika atsitvertų nuo 
pasaulio ir laikytųsi nuoša
liai nuo kitų kraštų.

Ašis Nusigandus
Fašistų Ašies radijai Eu

ropoj išgąstingai spėlioja, 
kad amerikiečiai ir anglai 
gal jau šią savaitę darysią 
įsiveržimą Europon prieš 
Hitlerį ar Mussolinį.

Visas Nacių Kontr-atakas
London, birž. 16. — Į 

šiaurvakarius nuo Mcensko, 
Oriolo fronte, vokiečiai su 
tankais ir prisidengdami 
dūmais, padarė keturias 
ryžtas kontr-atakas, ban
dydami atgriebt keturias 
apgyventas vietas, kurias 
raudonarmiečiai užėmė pa
skutinėmis dienomis.

Tik viename punkte hit
lerininkams buvo pavykę į- 
sibriaut į pakraščius vienos 
iš tų vietų. Bet sovietiniai 
kovotojai, energingai smog
dami priešams, atmetė juos 
atgal. Mūšiai tęsėsi per die
ną, ir naciai buvo taip iš
kapoti ir suvarginti, kad 
jau nemėgino daugiau 
kontr-atakuot. Šiose kauty
nėse tapo užmušta 400 prie
šų kareivių ir oficierių, iš
deginta bei sužalota šeši jų 
tankai ir pagrobta kiekiai 
vokiečių pabūklų.

(Berlyno radijas pasako
jo, kad Sovietai pradėję di
delius karo veiksmus Orio
lo srityje.)

Sovietų lakūnai vėl ata-

kavo vokiečių užnugarės 
punktus, bombarduodami ir 
apšaudydami priešų gele
žinkelių stotis, traukinius ir 
sandėlius per šimtus mylių. 
Buvo užkurta didžių gaisrų 
ir smarkių eksplozijų.

Sovietų lėktuvai įvairiose 
fronto dalyse birželio 14 d. 
sunaikino bei sužalojo 40 
vokiečių trokų su kareiviais 
ir reikmenimis, nutildė sep
tynias baterijas kanuolių ir 
mortirų, sudaužė kelis ka
rinius nacių traukinius ir 
išvaikė, dalinai sunaikinant, 
kuopą priešų pėstininkų.

Trečiadienį sovietiniai 
bombanešiai, tarp kitko, 
triuškino vokiečių tankus 
sutelktus Oriolo fronte. Čia 
taipgi buvo nukirsta žemyn 
keturi nacių lėktuvai, o ki
tur dar keturi.

Rusų artilerija į vakarus 
nuo Rostovo nušlavė dvi 
kuopas vokiečių. Įvairiose 
fronto dalyse tapo sunai
kinta dar keliolika hitleri
ninkų fortų.

4-RIAS AŠIES LĖKTUVŲ
AIKŠTES SICILIJOJ

London, birž. 16. — Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
numetė šimtus tonų bombų 
per dieną į keturias fašistų 
lėktuvų aikštes Italijos sa
loj Sicilijoj ir taipgi bom
bardavo prieplaukas, gele
žinkelius ir įvairius kitus 
pastatus. Anglijos lakūnai 
atakavo vieną didelę priešo

orlaivių stovyklą ir kelis 
uostus Sicilijoj.

Tuo pačiu laiku anglai ir 
amerikiečiai nušovė žemyn 
16 italų ir vokiečių lėktuvų, 
o savo prarado septynis 
lėktuvus.

Anglijos lėktuvai vėl 
bombardavo ir apšaudė fa
šistų laivus ir prieplaukas 
Graikijos srityje.

SOVIETU RAITININKAI SĖKMINGAI VEIKIA 
KARTU SU TANKAIS IR LĖKTUVAIS

Maskva. — Čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas C. L. Sulzberger 
pranešė savo laikraščiui, 
kaip Sovietų kazokai ir ki
ti raitininkai vykusiai ko
voja išvien su tankais ir 
lėktuvais prieš nacius.

Raudonieji raitininkai y- 
ra ginkluoti šautuvais, kul- 
kasvaidžiais, ilgaisiais prieš
tankiniais šautuvais ir dur
tuvais. Kur reikia, jie nuli
pa nuo arklių ir kaujasi ant 
žemės.

Sovietiniai raitininkai 
prasilaužia net per stipriai 
laikomas nacių linijas, ata
kuoja priešus užnugarėn,

veikia išvien su partizanais 
ir per savo radijus prane
ša raudonarmiečių koman
dai svarbias žinias. Raiti
ninkai daro ypač sėkmingus 
žvalgybos žygius prieš hit
lerininkus.

Pagal šių žvalgų prane
šimus sovietiniai smarkuo
liai (pąnašiai kaip anglų 
komandos) staiga užpuola 
ir naikina vokiečių oficierių 
centrus ar šiaip karinius 
punktus ir, kur negalima 
būtų ilgesniam laikui išlai
kyt tuos punktus savo ran- 
rankose, tai raudonarmie
čiai smarkuoliai, atlikę pa
reigą, grįžta atgal į savo 
junginius.

AMERIKIEČIAI ŠEŠTA 
TIEK DAUGIAU NUŠAU

NA NACIŲ LĖKTUVŲ '

Japonai Pripažįsta Di
dėjančius Jiem Pavojus

Japonijos ministeris pir
mininkas Tojo kalbėjo savo 
seime, jog karas darosi vis 
sunkesnis japonams, o da
bar, girdi, Jungtinės Valsti
jos ir Anglija ruošiasi di
diesiems ofensyvams prieš 
Japoniją. Bet japonai, esą, 
tatai iš anksto numatę ir 
pasirengę atremti busimąją 
audrą.

Tojo kalbą užrekordavo 
valdinis Amerikos radijas 
Washingtone.

1,600 Amerikiečių Oro Atakų 
Prieš Hitlerininkus

Washington. — Amerikos 
lakūnai viso iki šiol padarė 
jau 1,600 didesnių bei ma
žesnių atakų prieš nacius 
Francijoj, Belgijoj, Holan- 
dijoj ir pačioj Vokietijoj.

Anglai Uždarė Syrijos 
Sieną su Turkija

London. — Anglija užda
rė sieną tarp Syrijos ir 
Turkijos praeitą antradie
nį. (Vakarykščiame prane
šime buvo netiksliai pa
skelbta, kad Turkija uždarė 
savo sienas.)

Anglai šį rubežių uždarė, 
kad nacių šnipai Turkijoj 
negalėtų per savo agentus 
iš Syrijos taip lengvai su
žinot apie judėjimus dviejų 
galingų Anglijos armijų Sy- 
rijoje ir Palestinoje.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad talkininkai telkią įsi
veržimo armijas Syrijoje.)
Pokalbiai Amerikos Amba

sadoriaus Pokilyje
Anglų admirolas Cunnin

gham, laivyno komandie- 
rius rytinėje Viduržemio 
Jūros srityje, kalbėjosi su 
Turkijos prezidentu Isme-

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo depart- 
mentas paskelbė, jog Ame
rikos bombanešiai per aš
tuoniolika didžiųjų žygių 
prieš Vokietiją sunaikino 
751-ną nacių lėktuvą, vei
kiausiai sunaikino dar 187- 
nis ir sužalojo 231-ną vo
kiečių lėktuvą kautynėse 
ore. Tuo tarpu amerikiečiai 
neteko 106 lėktuvų. Taigi 
Hitlerio lėktuvų žuvo fakti- 
nai šešta tiek daugiau, ne
gu Jungtinių Valstijų bom- 
banešių.

Bet į šiuos skaitmenis 
dar neįtraukta visi nuosto
liai, kuriuos Amerikos bom
banešiai padarė hitlerinin
kams ore paskutiniais veik
smais praeitos savaitės 
pabaigoje, kaip sakė Jungt. 
Valstijų karo departmen- 
tas birž. 15 d.

Nors per atakas praeitą 
penktadienį prieš Wilhelms- 
haveną ir Cuxhaveną, o 
sekmadienį prieš Bremeną 
ir Kielį amerikiečiai neteko 
34-rių bombanešių, bet jie 
sunaikino 104 vokiečių lėk
tuvus; turbūt, sunaikino 
dar 40 ir sužalojo 38-nis 
priešų lėktuvus.

Gaudami patyrimų, Ame
rikos lakūnai vis sėkmin
giau atakuoja nacių kari
nius pastatus.

Teigiama, jog Kielyje jie 
sudaužė bei sužalojo beveik 
visus vokiečių pastatus, ta
me skaičiuje keturis garo 
inžinų trobesius, dvi elek
tros stotis, plaukiančiąją 
laivų taisymo dirbtuvę, ir 
paskandino bent vieną na
cių submariną, o sužalojo 
septynis.

Vegesacke pirmiau ame
rikiečių bombininkai sunai-

tu Inonu ir jos užsienių rei
kalų ministeriu Saracoglu 
pokilyje, kurį surengė Ame
rikos ambasadorius Lau
rence A. Steinhardt. Pokilis 
buvo suruoštas vardu Jung
tinių Tautų.

Mexico City. — Išsiver
žęs Paracutin ugniakalnis 
gręsia deginančiomis lavos 
srovėjnis sunaikint arti
muosius miestelius.

kino bei pavojingai apdaužė 
septynis statomus vokiečių 
submarinus.

Amerikos karo depart- 
mentas užtikrino, jog mūsų 
lakūnai toliau kirs vis skau- 
desnius ir skaudesnius smū
gius ka/iniams taikiniams 
Vokietijoje. ,

Amerikos Submarined 
Sunaikino Jau Šimtus

Japonijos Laivų
Washington. — Nuo ka

ro pradžios Jungtinių Val
stijų submarinai nuskandi
no bei pavojingai sužalojo 
jau 256 japonų laivus, o tik 
aštuoni amerikiniai subma
rinai dingo tuose veiksmuo
se, sakė Frank Knox, Ame
rikos laivyno sekretorius. 
Bet tuo pačiu laiku Ame
rika pasistatė daug sykių 
daugiau naujų submarinų 
vietoj aštuonių žuvusių, pa
stebėjo Knox.

Turkai Gėrisi Greitais 
Amerikiečių Veiksmais
Ankara, Turkija. —Tur

kų ministeris pirmininkas 
Sukru Saracoglu, besikalbė
damas su amerikiečiais 
laikraštininkais, d ė k o jo, 
kad Jungtinės Valstijos rū
pinasi Turkijos reikalais; 
sakė, jog ir Turkijos val
džia nuoširdžiai seka Ame
rikos reikalus.

Laikraštininkai užklausė 
Saracoglu, ką jis mano apie 
paskutinius įvykius Vidur
žemio Jūros srityje. Jis at
sakė, jog amerikiečių karo 
veiksmai padarė turkams 
gilaus įspūdžio. Turkų 
premjeras pridūrė, jos jis 
stebisi tokiais greitais ame
rikiečių žygiais.

Į klausimą,, ką Turkija 
darytų, jeigu karas arčiau 
jos prisiartintų, Saracoglu 
tik tiek atsakė, jog Turkija 
ir toliau su didžiausia aty- 
da budėtų. (Kiti pranešimai 
teigė, jog jis sakė, kad Tur
kija stengtųsi išsilaikyt be- 
pusiškai — neutraliai).
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Anglijos Darbo Partija it 
Koalicija

Nuo pat karo pradžios Anglijos Dar
bo Partija sudarė koaliciją su konserva
torių partija; kurios vadu yra Winston 
giUrchilL Jiriai oficialiai įeina į ČHur-

ilio kabinėto svarbias vietas. Jinai yra 
pasižadėjus nevesti kovos už paėinittią 
valdžios vadelių į sdvo rankas iki kabo 
pabaigos.

Tačiau, partijos viduje; matyt, jau bu
vo kilę rimtų balsų už tos koalicijos pa
naikinimą, už Darbu Partijos pasitrauki
mą ir užvedimą kovos dėl paėmimo val
džios į savo rankas. Argumentuojama, 
kad buvimas koalicijoj su konservato
riais Darbo Partiją komprOmitubja — 
žemina, trukdo jos kilimui, neleidžia jai 
įsigalėti ir vesti kovą už savo pilną pro
gramą. . į

Bet partijos kbnvericija; kuri šiuo tar
pu eina Londone, didele balsų dauguma 
atmetė pasiūlymą pasitraukti iš koalici
jos ir panaikinti parlamėhtaHnes pa
liaubas. Balsai pasidalino šitaip: UŽ lai
kymąsi dabartinės sutarties su konser
vatoriais balsavo Žf243,000 narių atsto
vai; 0 Už pakeitintų balšUvo tiktai 374;- 
000 barių atstovai.

“Kairieji” arba kbalibijos ir parlamen
tarinio ŠŪsitArimO OpOnėhtai gal turi tie
sos tame, kad karo sąlygose, būdaiha 
opozicijoj ir nuolatos kibdama priė val
diškosios partijos; Darbd Partija laimė
tų naujų pozicijų. Dabar taip susitarta, 
kad pasitaikiUs rinkimams į parlamen
tą, visos partijos remia tos partijos kan
didatus, kUriOs kUhdidatus reikia pava
duoti parlamente. Vadinasi, partijų su
sitarta, kad per karą partijiniS parla
mento sąstatas pasiliks toks, koks buvo 
pradžioje karo—nei vieha partija neturi 
progos padidinti savo narių parlamente 
skaičiaus. 0 kadangi konservatoriai tu
rėjo parlamente daūgumą prieš karą; tai 
jie ir pasilieka daugumoje. Jie vadovau
ja valdžiai.

dvokią situacija atrodo nelabai teisin
ga. Faktas yra, kad žmonės keičia savo 
politines nuomones ir simpatijas. Gal 
jie nebenorėtų remti konservatorių par
tijos kandidatų ir balsuotų už darbiė- 
čius. Del pagal susitarimą partijų viršū
nių, jiems, ta proga yra atimtu. Čia jau 
yra demokratinių teisių suvaržytoms, 
laisvų rinkinių supančio j ihias.

Taip atrodo ir taip yra. Bet reikia at- 
ttlinti; kad ir sąlygos yra nenormališkos. 
'Anglija gyvena karo sąlygose. Daug ko 
reikia atsižadėti, daug kas reikia paau
koti. Svarbiausias dalykas šio karo są
lygose, tai išlaikyti tautinę vienybę. Aiš- 
kū; kad prie tos vienybės išlaikymo ne
prisidėtu rinkiminių kampanijų kovos. 
Darbo partija būdama valdžiai opozici
joje, neįeidama į kabinetą; nuolatos kri
tikuodama savo politinius oponėrttuS; he- » 
patahiaūtų tautinei vienybei. Štai kas 
pateisina Darbo Partijos pasilikimą kb- 
alioijdje ir ndtarihią tęsti parlamentari
nį susitarimą arba paliaubas.

$3,100>000 iš ihajoro patiekto biudžeto. 
Tfcišiiiglši hiothi, kad miesto įplaukos 

.ėŠBpčios pėrrilažos didesniam biudžetui.
l'ą klausimą galėtų išrišti valstijos sei- 

ftlėlis. Viena, shko Cacchione, seimelis 
įgiltų sugrąžinti miestui kelius milijo- 
Hūš ’dolerių, sumokėtų valstijos iždan, 
h'es tame ižde yra perteklius. Arba, gir
di, galėtų suteikti teisę Miesto Tarybai 
pakelti taksus ant didžiųjų korporacijų 
ir turčių.

'įteikia sutikti su koncilmano Cacchio
ne propozicija. Miesto Taryba turėtų jo 
šį praktišką ir konstruktyvišką pasiūly
sią priimti. Žiuohių organizacijos tūrėtų 
jį paremti ir paspausti Miesto Tarybą. 
Reikia atmihti,- kad Tarybos dauguma 
susideda iš Tammany Hall demokratų ir 
reakcinių republikonų. Jiems liaudies 
rėikūlai mažai terūpi. Todėl jie apkram
tė majoro biudžetą kaip tik tokiose vie
tose. kurios susijusios su plačiųjų ma- 
sią kasdieniniais interesais.

Francūzijos Komunistą
Pareiškimas

Ne viskas tvarkoje, ne viskas gerai 
santykiuose tarpe de Gaulle ir Giraud. 
Tebeina ginčai, nesusitarimas, politiniai 
vaidai ir pragaištingi manevrai. O to
kie dalykai kenkia karui. Prancūzams 
reikia geležinės vienybės. Jų krašto iš
laisvinimo valanda ateina. Jie turi vie
ningai dalyvauti toje kovoje.

Tais reikalais, pasak pranešimo iš Al
žyro, Afrikos, išleido pareiškimą dvide
šimt šeši komunistai, Francūzijos parla- 
Ihėnto nariai. Jie buvo laikomi kaleji- 
hie Afrikoje nuo to laiko, kai Petain ir 
Lavai įsigalėjo ir pardavė Francūzijos 
interesus Hitleriui. Jie tapo iš kalėjimo 
paleisti neseniai, kai Amerikos ir Ang
lijos armijos įsiveržė Afrikon ir išlaisvi
no Francūzijos kolonijas.

v Komunistai sako biją, kad generolai 
de Gaulle ir Giraud pasidarė “per daug 
dideli”, tai yra, nustelbė demokratines 
jėgas. Atrodo, kad arba vienas arba ki
tas bando įsigalėti ir tapti diktatorium 
arba Napoleonu Bonapartu. Iš Francū
zijos istorijos, jie sako, mes žinome, kaip 
pavojinga yra tokia situacija. Komunis
tai šaukia:

“Drancūzijos žmonėms jau užteko as
meniškos galids, aiitokratijos ir tironi
jos; Drancūzijos žmonės nori laisvės, ly
gybes ir brolybės!

“jie nori respublikos, atjaunintos res
publikos; geriau sutvarkytos ir denio- 
kartiškesnės, su didesne socialine lygy
be..;”

Komunistai sakosi turį teisę prabilti 
dėl to Laisvinimo Komiteto, nes, girdi, 
“mūsų nebuvo atsiklausta dėl to komite
to sudarymo; del jo sudėties, programos 
ir politikos nustatymo.”

Komunistai nepasitenkinę, kad tasai 
Komitetas, vadovaujamas de Gaulle ir 
Giraud, tebelaiko francūzų armijoj Af
rikoje apie šimtą generolų ir kitų kari
ninkų, kurie buvo Vichy režimo įrankis, 
kurie kariavo prieš Jungtines Tautas, 
kurie šaudė tuos francūzus, kurie kovojo 
prieš Hitlerį! Jie kritikuoja Komitetą už 
vilkinimą ir neveikimą.

Kas Ką Rašo ir Sako
TAUTININKŲ VADAS 
APIE “KACAPIJ STRA

TEGIJĄ”.
Tautininkai dabar turi 

du dvasios vadus, Smetonos 
pamočninkus: — Clevelan- 
de — Karpiukas, Worceste- 
ryj — Simokaitis. Aną die
ną šitie du gauleiteriai va
dovavo tautininkų konfe
rencijai Brooklyne. Na, o 
sugrįžę iš konferencijos — 
jiedu ir vėl redaguoja savo 
gazietas: viena Dirvą, kitas 
— Amerikos Lietuvį.

Pereitos savaitės Am. 
Liet, laidoje Simokaitis ra
šo ‘‘įvedamąjį” apie “Lietu
viškų kacapų strategiją.” 
Tai, žinoma, svarbus, dide
lis klausimas. Jis įsako savo 
vierniesiems Amerikos lie
tuvių komunistų nevadinti 
“lietuviais komunistais,” 

bet vadinti “lietuviškais 
kacapais”.

Prieina Simokaitis ir prie 
Laisvės ir prie Vilnies. Ir 
štai, ką jis užtriūbija:

“Amerikoj išeina du rusų 
dienraščiai lietuvių kalboj, 
būtent: Vilnis Čikagoje, 
Laisvė Brooklyne, ir* dar 
keli mažesni (Kaip gi tų 
mažesniųjų dienraščių var
dai? — L. Red.). Rusai 
naudodami Bismarko meto
dą per šiuos laikraščius, dė
jo visas pastangas, kad su
rusinus Amerikos lietuvius. 
Dalinai jiems pavyko pri
kalbinti proto bankrūtus, 
fanatikus, kurie buvo iš
auklėti tikybinio fanatizmo 
ribose, nepajėgę bent kiek 
laisvai protauti, paskendo 
kito fanatizmo bangose....

“Rusai matydami šią lie
tuvių silpnybę, pasamdė 
“lietuviškus kacapus”, kad 
jie rašytų ir. mulky tų proto 
ubagus. Mulkinimas yra la
bai panašus į visokeriopą 
mulkinimą, skirtumas tik 
tame, kad vieniems viskas 
žadama tik po mirties, o 
komunizmo aukoms viskas 
žadama Rusijoj...”

Užteks!
Tikimės, vietoje bus pa

klausti tautininkų vadą, po
ną Simokaitį: kas jus pada
rė tokiu dideliu durniu
mi?!

tis okupavo Lietuvą. Tą pa
čią dieną aš per kulkų lie
tų pasitraukiau Sovietų gi- 
lumon; nieko bežinau, koks 
likimas patiko mano žmoną 
ir sūnų. Vokiečiai žudo Lie
tuvos gyventojus: merginas 
grobia ir gabena į paleistu
vystės namus. Jau metas 
laiko, kaip ir aš esu Rau
donojoje Armijoje ir ka
riauju už savo gimtinės išsi
laisvinimą. Tikiu, kad Lie
tuva bus laisva; aš būsiu jo
je, nes kulkos manęs kol 
kas lenkiasi; susitiksime 
Vilkaviškio geležinkelio sto
tyje. Parašyk, laukiu.

“Mano adresas: USSR, 
Poicvaja Počta 1985, Čast 
603,

Viktoras Galinaitis.”

Įdomu tas, kad šią žinią 
Balsas įdėjo po antrašte: 
“Atėjo laiškas iš Rusijos.” 
O po laiško įdėtame redak
cijos prieraše, šitaip sako: 
“Galinaičio laiškas iš Sovie
tų Ukrainos turi Sovietų 
Lauko Pašto antspaudą 15. 
4. 42...”

Skaitytojas tuojau paste
bės, kaip tūli redaktoriai 
vis dar nemoka atskirt juo
do nuo balto: jiems Rusija 
ir Ukraina — tas pats. Te
gu jiems kas parašys iš Ba
ku, Batumo, Taškento, Ma
skvos, — jiems vis bus iš 
Rusijos. Tie redaktoriai ne
gali suprasti, kad Rusija y- 
ra tik viena iš 16-kos Tary
binių respublikų, sudaran
čių vieną Tarybų Sąjungą. 
Tiesa, tarybinė Rušija yra 
didžiausia ir tvirčiausia 
respublika, bet apdairus 
žmogus niekad nevadins 
Armėnijos, Gruzijos, Ukrai
nos arba Lietuvos Rusija 
bei vicc-versa, — taip ly
ginai, kaip apdairus žmo
gus nevadins Texas valsti-

GA-

laiškas, rašytas 
raudonarmiečio,

Ketvirtad., Birželio 17, 1943

Sukanka Du Metai Nuo Lietuvos Paver 
gimo - Mobilizuokime Mases 

Jos Išlaisvinimui

Pdėr V. Cacchibtiė Pasiūlomas
. Komunistas koncilmanUs Peter V. Čac- 

cjnbne duoda; mūsų supratimu, gerą pa
siūlymą Miesto tarybai (City Council). 
Jię sako: tegul Taryba reikalauja, kad 
valstijos gubernatorius ponas Dewey su
šauktų špecialę sėimelib sesiją dpsvars- 
typltii New Yorko miesto biudžeto. Ca- 
cchione mano; kad dabartinis miesto 
biudžetas; priimtas Tarybos; yra per ma
žas. Pavyzdžiui, tame biudžete skiriama 
tiktai $120,000 vaikų priežiūros reika
lams. Tokia suma yra tiktai pasityčioji
mas iš tokio svarbaus reikalo.

Miesto tarybos dauguma iškando apie

linijos Vadas Pakeitė Savo 
Nusistatymą

Matyt, kad John L. Lewiso pasiryži
mas; sugrįžti į Amerikos Darbo Fede
raciją kelia didelį nerimą daugelio uni- 
jistų galvose. Federacijos vadai apsidai
ro ir pamato, kad Lewiso tikslai nėra la
bai prakilnūs, kad jis grįžta Federacijon 
ne tam, kad pakelti darbo unijų judėji
me vienybę, bet kad jai pakenkti.

Taip dabar teigia Max Zaritsky, Fede
racijos unijos United Hatters, Cap and 
Millinery Workers prezidentas. O prieš 
kiek laiko brolis Zaritskys buvo nusitei
kęs už Lewisą. Dabar jis griežtai prie
šingas priėmimui mainierių unijos atgal 
į Dederaciją. Jis siūlo priėmimą atidėti. 
Lewi# mainierių uniją išvedė iš 
CIO. Tai tegul dabar palaukia, 
sako Zaritsky — tegul palaukia, pa
kol C10 ir Federacija susi
vienys. Tada Lewis .galės sugrįžti į su
vienytą Federaciją. Dabar jo priėmimas 
į Federaciją pakenks deryboms dėl vie
nybės.

Dar daugiau. Zaritsky sako, kad Le
wis yra sudaręs suokalbį su William 
Hutchfesonu, republikohų vadu ir daily- 
džių unijos lyderiu, prieš prezidento 
Ruosevelto karinę politiką. Jie panaudos 
Federaciją pavedimui Valstybės aparato 
republikonamš!

RAUDONARMIETIS 
LINAITIS RAŠO 

ARGENTINĄ
Argentinos Liet. Balsas 

skelbia, kad jo adresu atėjo 
lietuvio 
Felikso

Galinaičio. Galinaitis rašąs 
M. Šarūnui (K. Norkui?). 
Balsas šitaip žymi:

“Viktoras Galinaitis, 
vęs teismo sekretoriumi 
kaviškyje ir to miesto 
mistru laike Tarybines
džios, bei jauniausias lietu
vių dramaturgas, rašo žur
nalistui M. Šarūnui:

“Sovietų Sąjunga, 12, 12.
.42. Jau 17 menesių esu be 
tėvynes, nes prieš 17 mėne
sių klastingas priešas vokic- Ašį.

bu-
Vil- 
bur- 
val-

Tiek to del kraštų pava
dinimų.

Svarbu, kad lietuvis rau- 
donarmietis, kovotojas dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, para
šė laišką į Argentiną ir kad 
tas laiškas buvo išspausdin
tas laikraštyj. Argentinos 
lietuviai ir Jungtinių Vals
tijų lietuviai turėtų parašy
ti jam laiškų paduotuoju 
adresu.

Jungtinių Valstijų lietu
viai, beje, renka pinigus pa
siuntimui dovanėlių Lietu
viškiems Pulkams Raudo
nojoj Armijoj.

URUGVAJAUS VICE
KONSULAS ČIKAGOJE

— LIETUVIS
Argentinos Balsas prane

ša, jog Feliksas Stungevi- 
čius, lietuvis, tapo paskir
tas Uruguajaus respublikos 
vice-konsulu Čikagoj, Jung
tinėse Valstijose.

Uruguajaus respublika— 
viena mažiausiųjų Pietų 
Amerikoje. Tačiau ji stip
riai laikosi prieš fašistinę

Italų fašistas karys, buvo pasimojės šitokiu būdu 
persikelti iš Tunišijos Į Pantėllerija Salą; tačiau a.hglų 
laivas ji pagavo ir suėmė j nelaisvę.

Birželio 22 dieną sukanka 
du metai nuo Lietuvos paver
gimo per barbariškus vokiečių 
hitlerininkus. Lietuvos liaudis 
per šimtus metų kovoja prieš 
vokiškus užpuolikus, gindama 
savo šventą teisę laisvai gy
venti, 
atgal 
išvien 
sais, 
siais, lenkais ir cechais kovo
jo prieš teutonų užpuolikus, 
taip ir dabar didvyriški lietu
vių pulkai eilėse Raudonosios 
Armijos kovoja prieš rudus 
hitleriškus fašistus karo fron
te, o Lietuvos liaudis veda pa
siryžusį partizanų karą prieš 
nacius. Ir, kaip praeityje ko
vą laimėdavome, taip ir dabar 
laimėsime — vokiški užpuoli
kai bus sumušti ir sunaikinti, 
kaip jie buvo sumušti prie 
Žalgirio, 1410 metais.

Birželio 22 diena, tai bus 
juodžiausia diena visoj lietu
vių tautos istorijoj, nes anks
tyvą rytą, iš pasalų, kaip pa
siutę šunys Hitlerio razbai- 
ninkai užpuolė iš oro ir puo
lė su tankais naikinti Lietu
vos miestus, miestelius, so
džius ir žudyti žmones. Visoj 
Lietuvoj liejosi žmonių krau
jas! Hitlerio razbaininkai iš 
kulkasvaidžių šaudė į civilius 
žmonos Alytuje, žudė vaiku
čius Palangoj, su žemėmis su
lygino Kybartus, padegė Vil
nių, Kauną, Šiaulius ir kitus 
miestus. Lietuvos pulkai ir 
Raudonoji Armija gynė kraš
tą, nors priešo jėgos gal šim
tą kartų buvo didesnės. Lie
tuvos žmonės traukėsi giliau į 
Sovietų Sąjungą, kad ten mo
bilizuotis ir nauju 
grįžti atgal, kad 
Lietuvą.

Tada Amerikoj 
vių, kurie, apimti 
apykantos prieš Lietuvos liau
dį,. kam pastaroji įkūrė darbi
ninkišką ir valstietišką san
tvarką — Tarybų Lietuvą, 
džiaugėsi Hitlerio užpuolimu. 
Vieni iš jų sąmoningai tą da
rė, kaipo Hitlerio agentai, ki
ti per savo žioplumą įkalbi
nėjo Amerikos lietuviams, būk 
Hitleris neša “Lietuvai lais
vę.” Ir tie jų nuodai dauge
lį lietuvių taip suklaidino, kad 
tūli jų pasekėjai ir dabar dar 
vis laukia iš Hitlerio malonės, 
nors jau ne vien Lietuvos Ta
rybų vyriausybė, ne vien Lie
tuvos rašytojai ik* veikėjai šim
tus kartų dienraščiuose Lais
vėj ir Vilnyj nušvietė tą bai
sią Lietuvos padėtį, bet net iš 
Stockholmo, Švedijos, atėjo 
žinių, kaip baisiai hitlerinin
kai torio j a Lietuvą.

Todėl mes manome, kad la
bai laikas visiems Amerikos 
lietuviams susijungti bend
roms pastangoms, teikti dau
giau ‘ pagalbos Amerikos vy
riausybei, gelbėti Sovietų Są
jungai, kuri yra vyriausia jė
ga už žmonijos laisvę, tame ir 
lietuvių tautos laisvę, teikti vi
sokią pagalbą lietuvių pul
kams, kovojantiems Raudono
sios Armijos eilėse ir lietu
viams, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje, o per juos ir Lie
tuvos partizanams, nes tik šie 
Amerikos lietuvių žygiai bus 
tikra parama Lietuvos liau
džiai jos sunkioje kovoje.

Prakalbos ir Mitingai
Kad sėkmingiau mobilizuoti 

Amerikos lietuvių mases ko
vai už pergalingą karą, už 
greitesnį jo laimėjimą, už Lie
tuvos ir kitų šalių išlaisvini
mą, tai įvairios organizacijos 
ruošia visą eilę masinių pra
kalbų — mitingų. Jie įvyks 
šiomis dienomis. Visur lietuvių 
pareiga lankjTis į juos ir per 
juos pareikšti galingą Ameri
kos lietuvių balsą už karo per
galę, už greitesnį Lietuvos iš
laisvinimą, prieš Smetoną, ku
ris su savo agentais skaldo i

Kaip keli šimtai metų 
lietuvių kovingi pulkai, 
su savo kaimynais ru- 
ukrainiečiais, baltaru-

pasiryžimu 
išlaisvinus

buvo lietu- 
baisios ne

Amerikos lietuvių vienybę. 
Karo laimėjimas reikalauja 
vienybės. Parodykime ją pa
remdami šiuos susirinkimus.

Brooklyne įvyksta masinės 
prakalbos penktadienio vaka
re, 18 d. birželio, Grand Pa
radise svetainėje, 318 Grand 
St. kalbės Sovietų Sąjungos 
Generalio Konsulo attache 
Povilas Rotomskis; New Yor
ko Miesto Tarybos narys Pe
ter V. Cacchionc ir Antanas 
Bimba.

Waterbury įvyksta masinis 
piknikas, nedėlioj, birželio 20 
dieną, Lietuvių Parke, už 
Lakewood ežero. Kalbės So
vietų Sąjungos Generalio Kon
sulo atstovas (attache) Povi
las Rotomskis ir bus koncerti
nė programa.

Philadelphia, s e k m adienį, 
birželio 20 dieną, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Tautiškoj sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė., įvyks masinės prakalbos. 
Kalbės Laisvės redaktorius R. 
Mizara ir kiti žymūs kalbėto
jai.

Cranford, N. J., nedėlioj, 
birželio 20 dieną, įvyksta Li
teratūros Draugijos Antro 
Apskričio metinis piknikas, 
kalbės D. M. šolomskas.

Detroit, Mich., nedėlioj, bir
želio 20 dieną, bendrai lietu
viai, latviai ir estai ruošia ma
sines prakalbas su programa, 
įvyks Lietuvių svetainėje, ant 
25th St. ir Vernor Highway, 
kalbės profesorius M. Williams 
ir kiti.

Easton, Pa., antrad., birž. 
22, 8 v. vak., Wolf Junior High 
School svetainėj, ant 2-ros gat
vės, įvyks prakalbos ir kon
certas. Koncertinėj programoj 
dalyvaus Lafayette Kolegijos 
studentų grupė, vyriausias 
kalbėtojas bus Dr. R. B. Per
ry iš Hąrvardo Universiteto.

Baltimore, M d., masinės 
prakalbos, rengiamos šešta
dienį, birželio 26 dieną, Lie
tuvių svetainėje, 867 Hollins 
St., vakare. Kalbės J. Gasiū- 
nas, Tiesos redaktorius ir LDS 
Pild. Tarybos sekretorius.

Cleveland, Ohio, šeštadienį, 
birželio 26 dieną, Lietuvių sve
tainėje, ruošiamos masinės 
prakalbos ir koncertas. Kal
bės Sovietų Sąjungos Genera
lio Konsulato attache, Lietu
vos liaudies atstovas, Povilas 
Rotomskis ir Leonas Pruseika, 
Vilnies redaktorius.

Pittsburgh, Pa nedėlioj, 
birželio 27 dieną, LMD sve
tainėj, 142 Orr St., ruošiamos 
masinės prakalbos ir koncer
tas. Kalbės Pittsburgh© majo
ras, Cornelius Schully, SSSR 
Generalio Konsulato attache, 
Povilas Rotomskis, rodosi, Le
onas Pruseika, advokatas Lu
cas ir dainuos Julius Krasnic- 
kas iš Clevelando.

Kiek mums yra žinoma, ei
lėj kitų lietuvių kolonijų yra 
rengiamos prakalbos, susirin
kimai, bet šiuo kartu neturime 
datų ir vietų ir negalime pa
skelbti. Kaip kur piknikuose 
bus paminėta ta baisioji, lietu
vių tautai diena, kad mobili
zavus Amerikos lietuvius ka
ro laimėjimui. Mes kviečiame 
visus mūsų skaitytojus, orga
nizacijų narius, visus lietuvius 
anti-fašistus nuoširdžiai 
sinti šiuos parengimus 
juos lankytis.

D. M.

gar-
ir į

š.

Šypsenos
Tikra priemone

— Ar tamsta nežinai ko
kių vaistų nuo užsimirši
mo?

— Tamsta paimk kasdien 
3 kartus po porą šaukšte
lių ricinos.

— Ar tai padės?
— Taip. Tos dienos tam

sta tikrai nepamirši.
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Atlikime Savo Pareigas
Prieš mus stovi skubus ir 

labai greitas darbas, kurį 
mes turime tuojau atlikti, 
tai pasveikinimas kovotojų 
prieš barbarišką hitlerizmą. 
To reikalauja mūsų laisvės 
reikalai, to reikalauja ir vi
sas pasaulis.

Mes žinome, kad pasiutęs 
barbariškas h i 11 e r i zmas 
kraujuose paskandino visą 
Europą ir tarpe pavergtų 
tautų yra ir mūsų senoji tė
vynė LIETUVA!

Mes žinome, kad mūsų 
demokratinės šalies—Jung
tinių Valstijų jau milionai 
jaunuolių stovi pasiruošę 
karo frontui, kad apgynus 
savo demokratinę tvarką 
nuo gresiančio barbarizmo 
ir paliuosavus pavergtas 
tautas Europoj, kurių tarpe 
randasi ir Lietuva, kurios 
jau šimtai tūkstančių sūnų 
ir dukterų žuvo nuo bar
bariškų fašistų teroro arba 
yra kankinami. Jie laukia 
iš mūsų pagelbos, laukia iš 
demokratinių šalių, kada 
jos ateis pavergtoms tau
toms į pagelbą.

Birželio 22 edeną sukanka 
du metai nuo dienos, kada 
barbariškos Hitlerio jėgos 
užpuolė Lietuvą ir visą So
vietų Sąjungą. Lietuviai 
raudonarmiečiai išvien su 
visa nenugalima Raudoną
ja Armija jau du metai ve-

bėjus pasaulį nuo barbariš
kų fašistų tironijos.

Ta dviejų metų proga nu
tarta pasveikinti nuo Ame
rikos lietuvių lietuvius ko
votojus, kurie sudaro Lie
tuvių Pulkus Raudonosios 
Armijos eilėse. Pasveikini
mai renkami ant specialių 
blankų ir kartu aukos po 
$1 ir daugiau. Iš tų blankų 
bus sudaryta knyga, kuri 
pasiliks Lietuvos Istorijos 
Muziejuje ant visados, kai
po dokumentas, parodąs, 
kas iš amerikiečių prisidėjo 
su savo doleriu prie išlais
vinimo Lietuvos.

Lietuvių Komitetas, ku
ris rūpinasi šelpimu nuken
tėjusių lietuvių ir teikimu 
pagelbos lietuviams rau
donarmiečiams, prisiuntė ir 
man blanką parinkti pa
sveikinimų. Žinote, mano 
aplinkybes gyvenimo — se
natvė ir gyvenu toliau nuo 
miesto. Vakarais, kada aš 
galėčiau rasti lietuvius na
mie, tai man neparanku iš
eiti iš namų, o susisiekimas 
karo sąlygose pasunkėjo.

Bet aš visą savo gyveni
mą praleidau stengdamasis 
šį-tą darbininkiškai visuo
menei padėti, kiek galima 
atlikti darbo, tai, nepaisant 
nieko, ir šiandien negaliu 
nuo tos šventos užduoties 
atsisakyti. O kas mane dar 
daugiau paakstina prie 
darbo, tai toki seneliai, 
kaip J. Kupčinskas, O. Mer- 
čaitienė arba verslys K. 
Senkus, kurie be didelių 
kalbų pasirodo su stambio
mis aukomis. Tada man pa
sidaro linksma ir nuovargio 
nejaučiu, kad tik pririnkus 
kupiną blanką pasveikini
mų!

Nepatinka man tie negei
stini elementai, kurie jokio 
svarbaus darbo demokrati
nei visuomenei neatlieka, 
kurie savo gyvenime gal nė
ra paaukavę naudingam 
darbui nei vieno cento, bet 
kada juos sutinki, tai jie 
greitai įkiša savo dvylekį: 
“Bene tos aukos nueis ten,

Pundelių Vajaus Aukos

kur jie sako? Jie jas čia 
sunaudos!” — švokščia jie 
piktai. Toki žmonės jokios 
naudos nedaro nei sau, nei 
progresyvei visuomenei, tik 
kenkia jos sunkioj kovoj 
prieš barbariškus hitleri
ninkus ir purvais drabsto į 
tuos, kurie nuoširdžiai dir
ba ir patys aukdomai ir ki
tus prie to kviesdami.

Aš pasitikiu, kad Ameri
kos lietuviai gausiai svei
kins lietuvius gyvenančius 
giliaus Sovietų Sąjungoj, 
kad jie su ukvata rašysis į 
tas blankas, sveikins Lietu
vių pulkus, sukels pinigų 
siuntimui pundelių lietuvių 
raudonarmiečiams, lietuvių 
vaikučiams ir tuo prisidės 
prie greitesnio Lietuvos iš
laisvinimo iš po Hitlerio te
roro.

J. Ramanauskas.

Pundelių Komitetui: šiuomi 
siunčiu $10 dėl lietuvių vaikų 
Sovietų Sąjungoje — nuo LDS 
95 kuopos $5 ir nuo LLD 29 
kuopos $5. Už tuos pinigus 
malonėkite nupirkti reikalin
gų daiktų lietuviams vaikams, 
gyvenantiems Sovietų Sąjun
goje. Prie pundelių pridėkite, 
kad tai yra nuo dviejų kuopų 
iš Rockford, UI.

Ar negalima gauti atsaky
mas nuo lietuvių Sovietų Są
jungoje?

Pasilieku su aukšta pagar
ba,

K. Lauwdanskas,
LDS 95 kp. sekr., 
Rockford, Ill.

(Mes tikimės, kad Sovietų 
Sąjungos lietuviai, gavę dova
nas ir pasveikinimus nuo ame
rikiečių, atsakys jiems, padė- 
kavos už tai. Būtų labai ge
rai, kad kaip pavieniai, taip 
organizacijos kartu su dova
nomis pasiųstų tiems lietu
viams pasveikinimo laiškučius. 
—Komitetas.)

tai nebuvo paskelbta laikraš
tyje. Labai atsiprašau.

Kita klaida: Draugai Bake- 
vičius ir Remeitis iš New Bri
tain, Conn., per mane aukojo 
pagal mano užrašus kny
gutėje, aukojo po $3.00. 
Gi laikraštyje (geg. 18 d.) pa
skelbta, kad jie aukojo po $5. 
Aš padariau klaidą priduoda
mas aukas komiteto iždinin
kei, reiškia, nuo savęs dadė- 
jau po du doleriu.

Kaip ten nebūtų, šios klai
dos bus atitaisytos. Prašome 
visų draugų, pastebėjus klai
dą, tuojau pranešti, parašyti. 
Mes norime jų vengti, bet, ot, 
ima ir pasitaiko.

A. Bimba.

50c.

29.01
50.00

1.00 
Har-

8.00

ir J.

2.00 >
6.00 '

LAIŠKAI
Drauge: Draugė Raulinai- 

tienė, našlė, aukoja'cl u doleriu 
Laisvės apgynimui, du doleriu 
dėl pundelių lietuviams kovo
tojams ir atsinaujino Laisvę. 
Kitos moterys turėtų pasekti 
gražų draugės Raulinaitienės 
pavyzdį.

Draugė Raulinaitienė jau 
metai laiko neteko savo vyro. 
Abu Raulušaičiai per ilgus 
metus rėmė darbininkų judėji
mą ir 
Laisvę.

dienraščius Vilnį

Eva Simans, 
Cleveland, Ohio.

ir

Draugai: Su šiuo laišku pri- 
siunčiu aukų rinkimo blanką 
ir money orderį už $17.00. 
Prašome pagarsinti aukotojų 
vardus Vilnyje. Su draugiškais 
linkėjimais,

K. Bagdonas,
ALDLD 35 kuopos 

finansų sekr.,
South Bend, Ind.

Gerb. Draugai: Gavau blan
ką, kurią prisiuntėte dėl pa
rinkimo pasveikinimų kovoto
jams ir aukų pundeliams. Su
rinkau $30.50. Stambias au
kas mažiau galima gauti, nes 
yra dažnai prašoma aukų vi
sokiems tiksiantį. Clevelandie- 
čiai nusitarė rinkti aukas dėl 
ambulanso nupirkimo lietu
viam raudonarmiečiam. Nori
ma surinkti iki dviejų tūks
tančių. Ar pasiseks, tai ateitis 
parodys.

Ar buvo pagarsintos aukos 
iš Cleveland© nuo S. Janylos, 
nes buvo sukolektuota $70. 
Bet tūli žmonės kalba, kad 
nematė garsinimo nei vienam 
dienraštyje.

Draugiškai,
J. Stripeika,
Cleveland, Ohio.

(žiūrėkite šios dienos
ninkės atskaitoje — Komite
tas).

iždi

Brangūs Draugai: čia pri- 
siunčiu blanką, kurią neseniai 
gavau. Buvo suvėluota kraso- 
je, nes dabar man naujas ad
resas. Aukoju pagal išgalės ir 
aukojo draugė, pas kurią aš 
dabar dirbu. Gaila man, kad 
aš šiuom kartu nieko daugiau 
negaliu veikti. Viena, kadangi 
dirbu ant ūkės, o antra — da
bar gazolinas labai suvaržytas, 
todėl sunku kur nors pava
žiuoti.

Draugai pittsburghiečiai te
gul nerūgoja ant manęs, kad 
aš nedalyvauju, nes aš visai 
negaliu.

Vėlinu didelės ištvermės vi
same kame,

Draugiškai,
P. J. Martin.

Vajaus 
pasiun- 
punde-

Gerbiamas Pundelių 
Komitetas: šiandien 
čiau jums du didelius 
liūs. Bet į tuos du pundelius
mes sutaisėm 17 mažų punde
lių, kuriuos mes skiriam dėl 
lietuviii vaikučių, kurie yra
pabėgėliai ir dabar randasi 
Sovietų Sąjungos gilumoje.
Tai yra nuo Moterų Kliubo iš 
Stoughtono, Mass.

Moterų, Kliubas aukavo tam 
tikslui $5 iš savo iždo, taipgi 
ir moterys kaip kurios prisidė
jo prie to. Vienos aukavo pi
nigais, kitos pačios supirkinė
jo drabužius ir taisė punde
lius. O už gautus pinigus taip
gi supirkom drabužėlių. O 
daugiausia aukavo draugė 
Antalionienė. Draugė Antalio- 
nienė turi drabužių krautuvę, 
tad jie jau nesigailėjo.

Čion nerašysiu, kas ką au
kavo, ba labai daug vietos už
imtų. Tik paminėsiu vardus, 
kurios prisidėjo, būtent, seka
mos :

A. Antalionienė, E. Lukas, 
J. česnulevičienė, O. Kazulie- 
nė, K. Stočkienė, A. Petrukai- 
tienė, O. Norkienė, M. Jatul, 
Mrs.. Žulys, E. Grigienė, M. 
Grigienė, F. Statkienė, V. 
Venskevičienė ir M. Stulgaitie- 
nė.

Tą viską mes įvertinam $50, 
ar gal ir daugiau.

Aš manau, kada nueis tie 
pundeliai, tai ten juos mokės 
išdalinti ir kas gaus tuos pun
delius, tai galės atrašyti laiš
ką, ba ras prie kiekvieno pun
delio prisegtą vardą ir antra
šą.

. Draugiškai,
Rengimo Komisijos Narės:

E. Lukas,
A. Petrukaitienė, 
M. Stulgaitiene.

Mielas Drauge Bimba:
Gegužės 9 d., kai jūs kal

bėjote Hartforde, tai paskiau 
buvo renkama aukos dėl pun
delių. Aną dieną aš susitikau 
draugę Dagilienę ir ji man rū- 
gojo, kad aš neparašiau į laik
raštį jos aukos. Sako, visų ki
tų pavardės buvo, o jos nebu
vo parašyta. Paskiau aš jos 
paklausiau, kam ji auką pri
davė, rinkėjoms ar kalbėtojui. 
Jinai sakė, kad pridavė tie
siog kalbėtojui. Aš nepatėmi- 
jau, ar draugas paskelbėte tų 
aukotojų vardus, kurie aukas 
pridavė jums, o ne rinkėjoms. 
J. ir A. Dagiliai, sako aukoję 
$5 dėl pundelių. Prašome tą 
klaidą, jei galima, pataisyti.

Su draugiška pagarba,
Walter Brazauskas, 
Hartford, Conn.

Paaiškinimas:
Gerai, kad draugai Dagiliai 

nusiskundė ir kad jūs apie tai 
parašėte. Su tomis aukomis 
įvyko labai nemalonių klaidų. 
Draugai Dagiliai aukojo pen
ktus dolerius ir aš tas aukas 
priėmiau. Labai gaila, kad ta-

Gerbiamas Drauge:
Aš prie jūsų šaukiuos šiuo 

dalyku: Kiek laiko atgal aš 
prisiunčiau $37 Lietuvių Ko
mitetui Sovietų Sąjungai Gel
bėti vardu Frances Pakalniš
kienės. Aš nuo jos gavau kvi
tą. Tiktai nemačiau Laisvėj 
paskelbta aukotojų pavardžių, 
o jie nori matyti, kad būtų 
Laisvėj pagarsinta. Aš trum
pą laiškutį parašiau, sykiu su 
aukotojų vardais. Tai prašau, 
drauge, kad jūs pažiūrėtumė
te, kad būtų, mūsų aukotojų 
vardai pagarsinti Laisvėj, 
ačiū.

Tai geriausių linkėjimų 
mis visiems Laisvės štabo 
riams.

Draugiškai,
J. Stupur, 
Portland, Ore.

(žiūrėkite šios dienos iždi
ninkės atskaitoje. — Komite
tas).
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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Nuo gegužės 12 iki birželio 10, 1943.
Per Mrs. Helen Kudirka, LDS 101 kp., 

Hillside, N. J. $5.50
Mr. ir Mrs. Lazauskas $2.00.
Po $1: O. Yankauskienė, J. Gasparai- 
tis, G. ir H. Kudirkai. L. Gaubas

Per Mrs. Helen Kudirka, Elizabeth, 
Knitting Club

V. ir K. Romandai, Cleveland, Ohio
J. Bimba, Paterson, N. J.
Per Fel. Shimkienę, LDS 168 kp., 

rison, N. J.
Po $1: J. Marcinkevičius, K. Kuzmic
kas,, F. Shimkienė, A. Josmantienė, J. 
Ramoškienė, B. Kushlienė, M. žolynas. 
Po 50c: O. Žilinskienė, J. Milius.

Frank Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 5.00 
Per M. Ginaitienę, Detroit Mot. Paš. Kl. 61.00 
Per H. žukienę, Binghamton, N. Y. 7.00

M. Liusinas, Johnson City, N. Y. $5.
H. Skrėbis, Binghamton, N. Y.

O. Latirs, New* Haven, Conn.
ALDLD 68 kp. per W. Brazauskas, 

ford, Conn.
Jurgis Dičmons, i Chicago, Ill.
Per V. Kvetkas, Cambridge L. Mot. Kl. 25.00 
Per H. Tamauskienę, LLD 2 kp. Mot. Sk. 23.00 
Ann Jacobs, LDS 211 kp. “Redwings” 5.00 
LLD 1 kp. per K. Rušinskienę, Brook

lyn, N. Y. 5.00
Per O. Mikolajūnienę, Binghamton,

N. Y. 11.00
Moterų Skyrius $2; Po $1: O. Mikola- 
jūnienė, M. Luzinienė, M. žvirblienė,
J. K. Navalinskienė; O. Girnienė $5.

Per Helen Žilinskas, LDS 45 kp., Lewis
ton, Me. * 5.00

Per M. Veprauskas, LDS 65 kp., Kenosha 9.00 
Po $1: J. Strich, M. Veprauskas, P. 
Sprindis, R. Jeseliunas, M. Bordon, J. 
Yesiulis, O. Baubams, S. Lesnik. 
Po 50c: V. Kasiulis, O. Budninkas.

Per Mrs. L. Gudzin, LDS 18 kp., Sche- 
neetary, N. Y. 18.00
P. Ramonas $5, A. ir L. Gudzinskai $5.
Po $1: J. Butėnas, J. Sargelis, H. Be- 
reika, S. Gudzin, O. Kriunienė, K. ir K. 
Meilūnai. M. ir O. Kumiečiai 75c. Po 
50c: J. Balevičius, Z. Masilunas.
M. Balkun 25c.

Per J. Stupur, Portland, Ore.
Po $5: J. Urbon, Portland, J. Stupur, 
Portland, S. D. Palinauskai, Oregon 
City, A. Petrašunas, Portland.
Po $3: W. Murphy, Oregon City, F. V. 
Ulskiai, Oregon, City.
Po $2: Anna Murphy, Oregon City, S. 
Stupurienė, Portland, Mary Yankaus
kienė, Portlan, Apolionija Rimkus, 
Portland.
Po $1: A. Sharka, Portland, S. Umbro- 
sas, Oregon City, Sgt. Dovydas Matu
sevičius, Vancouver, Wash.

Aukų rinkėjai buvo Joe Urbon 
Stupur.

Julia Yonis, Pittsfield, Mass.
Per J. Miškeliūnas, Newark, N. J.

Miškeliūnų šeima $5; M. Puishes $1.
Per A. Jonikienę, Chicagos Liet. Mot. 444.65 
Per C. Reinis, LDS 1 kp., B’klyn, N. Y. 5.00 
Maria Vasiliauskas ir Joe Balchunas,

Brooklyn, N. Y. 5.00
Wm. Reklis, Wood, Pa. 3.00
Per J. Jonelą, LDS 138 kp. ir LLD 57 kp.

Cleveland, Ohio 77.34
Po $1: K. Lesnik, G. B. Martin, Krau- 
cek, J. Prason, Machulis, Rugienienė, 
Sakovich, M. Kaitis, Jankauskas, Vens- 
luvienė, Želvienė, K. Banaitis, K. Plau
šą, M. Skevis, J. Eybis, Jankauskas, S. 
K. Mazan, M. Brazis, J. Vedenski, J. 
N. Simons, F. Naravičius, J. Janukai- 
tis, F. Sutkaitis, F. Skleivio, M. Že
brauskas, Bauža, Sausakos, Sava, J. 
Bagužis M. Valentą, S. Jonela, J. Stru- 
peike, A. Buterus, J. žemaitis, Bunsu- 
ka, M. Palukas, Mr. and Mrs. Rūbas, 
J. Krep Kr., J. Strupaika, W. Karson, 
Mrs. Romand, Mrs. Maurutis, Wm. 
Geibis, Mrs. P. Nemara, Mrs. York, 
V. Rash, K. Jonela.
Po $2: J. Daraškai, A. Pacevičius, Mr. 
Mrs. Simon. D. Lesnikauskas $5.
Po 50c: D. Kripas, J. Butkus, P. Rad- 
zus, J. Gurklis.
Smulkių $17.34.

Per J. Longo, Saginaw, Mach. 9.50
Po $2: S. ir M. Lieses, F. Brauskas, J. 
Lingevičius.
Po $1: F. Brauskas Jr., M. Arminas.

Cermon, J. Frąiras, O. Ka-

Raymon, Wash. 14.00

Ta-
Da-

37.00

20.00
17.75

Po 50c: C. 
posaitienė. 
Per A. Burt,

A. Masonis
Po $1: A. Pieta, J. Sharnas, M. 
nauskas, M. Malakas, A. Burt, J. 
linkaucas, J. Gužauskas, A. Kuša, J. 
Tanauskas.
Po 50c: A. Murkunas, A. Skrebunas, 
A. Rukštala, W. Kelly, J. Paviliunas.
Po 25c: M. Mazaikis, W. Martin.

C. ir A. Marcenkai, Pratum, Oregon
Per A. Yuris, Chicago, Ill.

LDS 102 kp. $10.
Nariai po $1: P. Mikulėnas, A. Yuris, 
P. Šeduikis, S. Čekutis, J. Pliauška, M. 
Dementis, ir J. Stulgis.
F. Denikauskas 50c; A. Trinsevičius 
25 c.

Mary Krąsaw,. Cambridge, Mass.
Vincent Navicki/ Ansonia, Conn.
Per J. Rūbas, Middlefield, Ohio.

LLD 51 kp. $5.
Po $2: O. ir J. Rubai, Pečuvai,
S. Danokauskai.

(Pabaiga rytoj)

ir

Rūpinkimės Laisvės Pikniku
Didžiausias Lietuviu Piknikas Brooklyne Yra

LAISVES PIKNIKAS
Šiemet Laisves Piknikas Įvyks

Liepos 4-tą—July 4th
Visų dienraščio Laisvės mylėtojų ir rėmėjų prašom iš anksto platinti 
pikniko bilietus. Darbuokimės visi, kad kaip kitais metais taip ir šie

met padaryti Laisvės piknikų didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

DIENRAŠČIO LAISVĖS PIKNIKAS BUS

KLAŠCIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avė Maspeth, L. L, N. Y

Prie iš anksto platinamų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos. Pirkite bilietus iš anksto ir 
naudokitės dovanų proga. Įžanga 50c., Taksų 5c., Viso 55c.

CHORAI DUOS PUIKI/ DAINŲ PROGRAM/
Taipgi dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiutei ir da 

lyvaus Brooklyno Aido Choras, vadovaujan t Aldonai Anderson.

PAVIDIS ORKESTRĄ ŠOKIAM
Piknikas prasidės 1-mą vai. po pietų. Muzika nuo 4-tos vai. po pietų

15.‘00
2.00

15.50
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI
Minersville, Pa. PRANEŠIMAI

Iš KITUR

(Tąsa)

— Nusispjauti!
• Visi laikydavo jį tinginiu, o man atro
dydavo, kad jis dirba savo sunkų kūre
nimo darbų troškiame, pragariškame 
karštyje, visiškai sąžiningai, bet aš ne
atsimenu, kad jis kai kada būtų skundę
sis nuovargiu, kaip skųsdavosi kiti peč- 
kuriai.

Kartą senutei keleivei kažin kas iš
traukė piniginę su pinigais; tai atsitiko 
tokiu ramiu pavakario laiku, kai visi 
žmonės gyvena gražiuoju. Kapitonas da
vė senutei penkis rublius, keleiviai su
rinko tarp savęs kita tiek; kai pinigus 
atidavė senutei, ji, žegnodamasi ir dė
kodama žmonėms, pasakė:

— Mielieji, Čia trirublė su grivina yra 
viršaus, kaip kad mano buvo!

Kažin kas linksmai sušuko:
— Imk visus, bobute, ko be reikalo 

bambi? Trirublė niekuomet neprošal...
Kažin kas sklandžiai pasakė:
— Pinigai — ne žmonės, jie nebus at

liekami ...
O Jokūbas priėjo prie senutės ir rim

tai pasiūlė:
— Duok man atliekamus, aš kortomis 

pralošiu!
Žmonės sujuko, manydami, kad peč- 

kurys juokauja, bet jis labai atkakliai 
ėmė ją prikalbinėti:

— Duok, bobute! Kuriems galams tau 
pinigai? Tau rytoj — į šilelius...

Jį nuvarė, išbarę; jis, linguodamas 
galvą, sakė man, nustebęs:

— Juokdariai žmonės! Ko, tarytum, 
kištis į svetimą dalyką? Juk ji pati pa
reiškė — pinigai jai atliekami! O mane 
trirublė paguostų ...

Pinigai, turbūt, labai domindavo jį sa
vo išore — kalbėdamas, jis mėgdavo va
lyti sidabrą ir varį į kelnes, o nublizgi
nęs pinigą, žiūrinėdavo jį, laikydamas 
kreivuose pirštuose priešais savo veidą. 
Bet jis nebuvo godus.

Kartą jis pasiūlė man lošti su juo kor
tomis, aš nemokėjau.

— Nemoki? — nustebo jis. — Kaip 
gi taip? O dar raštingas! Reikia tave iš
mokyti. Loškime taip sau- iš cukraus...

• Jis išlošė iš manęs pusę svaro gabali
nio cukraus ir vis kimšo cukrų už žando, 
paskui pripažinęs, kad aš jau moku loš
ti, pasiūlė:

— Dabar loškime rimtai, iš pinigų! 
Turi pinigų?

— Turiu penkis rublius.
— O aš du su viršum.
Suprantama, jis bematant aplošė ma

ne. Norėdamas atsilošti, aš pastačiau 
megztinuką už penkis rublius ir — pra
lošiau, pastačiau naujus batus už triru
blę — taipgi pralošiau. Tada Jokūbas 
tarė man nepatenkintas, beveik supy
kęs:

— Ne, tu lošti negali, baisiai karštas, 
— tuojau megztinuką, batus! To man 
nereikia, še, drabužius pasiimk ir pini
gus pasiimk, keturis rublius, o rublis — 
man už mokymą... Gerai?

Aš buvau jam labai dėkingas.
- Nusispjaut! — atsakė jis į mano 

padėką. — Lošimas, tai — lošimas, žai
dimas, vadinas, o tu tarytum muštis len
di. Karščiuotis ir muštynėse nereikia— 
mušk su apskaičiavimu! Ko ten karš
čiuotis? Tu jaunas, turi laikyti save 
tvirtai. Kartą — nepasisekė, penkis — 
nepasisekė, septynis —- nusispjauk! At
sitrauk. Atauši — vėl rėžk! Tai — loši
mas!

Jis man vis labiau patiko ir nepatiko. 
Kartais jo pasakojimai primindavo bo
butę. Jame buvo daug kažin ko tokio, 
kas mane traukdavo, bet griežtai at
stumdavo jo žmonėms reiškiamas, ma
tyt, visam gyvenimui nusistovėjęs, abe
jingumas.

Kažkaip kartą, saulei sėdant, girtas 
antros klasės keleivis, kūningas pirklys 
nuvirto į upę ir, kėbarodamasis, nuplau
kė raudonai auksiniu vandens keliu. Ma
liną greitai sustabdė, garlaivys sustojo, 
paleidęs iš po ratų putų debesį, raudoni 
fcaulėlydžio spinduliai nudažė jas kruvi
nai; šitame Verdančiame kraujuje, jau 

už garlaivio, plūduriavo tamsus kū
nas, upe sklido laukinis riksmas, gniau
žius širdį. Keleiviai taipgi rėkė, stum-( 
dydamiesi, grūsdamiesi prie garlaivio 
krašto. Skęstančio draugas—taipgi gir
tas, rudas ir plikas mušė visus kumš
čiais, brukdamasis prie krašto, ir rėkė: 
į šalin! Aš jį tuojau pasieksiu...

------------ n) - 'r.' r ......

Jau du matrosai nušoko į vandenį ir 
plaukė prie skęstančio, nuo garlaivio lei
do į vandenį laivelį, visi rėkavo, moterys 
spiegė, o Jokūbas ramiu ir kimiu balsu 
kalbėjo:

— Nuske-ęs, vis viena nuskęs, nes — 
ilgais drabužiais! Ilgais drabužiais — 
būtinai nuskęsi. Pavyzdžiui — bobos, 
kodėl jos greičiau už vyrus skenda? Dė
lei sijonų. Boba, kai tik pakliūva į van
denį, tuojau ir į dugną... Žiūrėkite, — 
štai ir jis nuskendo, aš neapsiriksiu...

Pirklys tikrai nuskendo, jo j ieškojo 
bent dvi valandas ir nerado. Jo draugas, 
prasigirtavęs, graudžiai murmėjo:

— Na, štai, parvažiavome! Kas dabar 
bus, a? Ką jo giminėms pasakysiu, a? 
Jo giminės. ..

Jokūbas atsistojo priešais jį, laikyda
mas už nugaros rankas, ir ėmė raminti:

— Nieko, pirkly! Juk niekas nežino, 
kame kam skirta numirti. Kitas žmogus 
pavalgys grybų, žiūrėk — ir numirė! 
Tūkstančiai žmonių valgo grybus į svei
katą, o vienam — mirtis! O kas grybai ?

Platus, tvirtas, jis stovėjo prieš pirklį 
ir bėrė į jį žodžius. Pirklys iš pradžios 
tylom verkė, plačiais delnais šluostyda
mas nuos barzdos ašaras, bet paskui su
staugė :

—Kam tu iš manęs dūšią trauki? 
Pravoslavai, pašalinkite jį, kitaip— 
bus nuodėmė!

Jokūbas, ramiai atsitraukdamas, pa
sakė:

— Juokingi žmonės ! Su jais —geruoju, 
o jie — piktuoju...

Kartais pečkurys atrodydavo man 
kvailučiu, bet dažnai aš manydavau, 
kad jis tyčia apsimeta kvailu. Man labai 
rūpėdavo išklausti jį, ką jis yra matęs, 
bevaikščiodamas, kituose kraštuose, bet 
tas nekaip tenusisekdavo; atmetęs aukš
tyn galvą, vos pramerkęs tamsias meš
kiškas akis, jis glostydavo ranka savo 
samanotą veidą ir tęsdavo, prisimin
damas :

— Žmonelių visur, brolyti, kaip skruz
džių! Ir ten žmonės, ir Čia, — bru
zdesys, aš tau pasakysiu! Daugiausia, 
žinoma, žemdirbių,—jais tiesiog apiber
ta žemė, kaip rudens lapais. Bulgarai? 
Esu matęs bulgarus, ir graikus taipogi, 
ir dar -—serbus, rumunus taipogi ir vi
sokius čigonus-—daug jų, visokių! Kokie 
žmonės? O kokie gi? Miestuose—miestie
čiai, sodžiuose —sodiečiai, visiškai kaip 
pas mus. Bendro daug. Kai kurie net 
kalba mūsiškai, tiktai blogai, pavyz
džiui, kaip totoriai arba mordva. Grai
kai negali mūsiškai, jie plepa, kaip pa
kliuvo, sako tarytum žodžius, o kas prie 
ko priguli, — nieko negalima suprasti. 
Su jais tenka pirštais kalbėtis. O mano 
senelis — jis apsimesdavo, tarytum jis 
ir graikiškai suprantąs, ir murmėdavo 
— karamara, kalimėra. Gudrus buvo se
nelis! ... Vėl tu klausi — kokie? Juok
dary, kokie gi gali būti žmonės? Na, ži
noma, juodi jie, ir rumunai taipgi juo
di, tai ta pati tikyba. Bulgarai — taipgi 
juodi, na, bet tiki mūsiškai. O graikai— 
tai kaip ir turkai.

Man atrodydavo, kad jis ne viską pa
sakoja, ką žino; yra dar kažkas, apie ką 
jis nenori pasakoti.

Iš žurnalų paveikslėlių aš žinojau, kad 
Graikijos sostinė Atėnai — seniausias ir 
labai gražus miestas, bet Jokūbas, abe
jingai linguodamas galvą, neigė Atėnus.

— Čia tau primelavo, brolyti, Atėnų 
nėra, o yra — Atonas, tiktai kad ne 
miestas, o kalnas, ir ant jo — vienuoly
nas. Daugiau nieko. Vadinasi: Šventas 
kalnas Atonas, tokie paveikslėliai yra, 
senis juos pardavinėdavo. Yra miestas 
Belgorodas, stovi prie Dunojaus upės, 
nelyginant Jaroslavlius arba Nižnis. Jų 
miestai ne kažin kokie, bet sodžiai — 
kitas dalykas! Bobos taipgi, na, bobos 
tiesiog baisiai įdomios. Dėl vienos aš ko 
tik nepasilikau tenai, — kaip čia jos 
vardas?

Jis stipriai trina delnais veidą, šiurk
štūs plaukai tyliai čeža, jo gerklėje, kaž
kur giliai, skamba juokas, panašus į su
dužusio varpelio tarškėjimą.

—Užuomarša žmogus! O juk kaip 
mes su ja, būdavo... Atsisveikindama, 
ji verkė, ir net aš verkiau, Dievaž...

Jis ramiai ir begėdiškai ima mokyti 
mane, kaip reikia apseitl su moterimis.

(Bus daugiau)

Į Visu* Prietelius
Darbininkų klasė be savo 

spaudos, tai butų, kaip tas ka
reivis fronte be ginklo. Nete
ko kareivis ginklo ir, nepai
sant jo pasišventimo ir narsu
mo, jis bus nugalėtas, nes ne
turės kuo gintis.

Tas patsai ir su mumis, dar
bininkais, jeigu mes neturėsi
me mūsų reikalus ginančios 
spaudos, arba nemokėsime ją 
bendromis spėkomis apginti 
nuo užpuolikų, tai mes visur 
pralaimėsime.

Štai lietuviški Kvislingai su
sirado sau kitataučių panašių 
žmonių ir užpuolė lietuvių 
liaudies dienraštį Laisvę. Jie 
patraukė mūšų dienraštį teis
man, trokšdami jį sunaikinti. 
Mes gerai žinome, kad skun
dikai pralaimės, bet dienraš
čiui bus padaryta bereikalin
gų išlaidų. Kad priešų troški
mai neišsipildytų, tai mes ben
dromis pastangomis turime ap
ginti mūsų dienraštį.

Kas gi reikia daryti ? Kiek
vienas suprasime, kad Svar
biausias apsigynimo ginklas, 
tai finansai, nes dienraščiui ir 
taip sunku verstis, o priešų 
užpuolimas padaro dar sun
kesnę padėtį.

Tą reikalą suprasdamas, tai 
aš sukrapštau dolerį ir siunčiu 
dienraščio pagalbai. Aš ma
nau, kad mano draugai ir 
draugės tą pat padarys, o bū
simame Literatūros Draugijos 
14-tos kuopos susirinkime gal 
ir geresnius planus padarysi
me tam reikalui. Susirinkimas 
įvyks birž. 20 dieną, vakare, 
pas drg. šemberionę, 15 Front 
St. Visi nariai prašomi ateiti.

Prie šio susirinkimo mes tu
rime rengtis ir jį padaryti pil
nai pasekmingu, ne vien visų 
narių pareiga dalyvauti, bet ir 
naujų narių atsivesti. Visi ma
tome, kokį svarbų darbą atlie
ka Literatūros Draugija, ji 
leidžia puikiausi ir naudin- 
giausį žurnalą Šviesą, ji sutei
kia lietuviams geriausių kny
gų. Pereitais metais davė kny
gą apie Ameriką, jos demo
kratiškus tėvus, mūsų teises, 
šiemet jau išleido labai svar
bią knygą apie lietuvių kovas 
prieš vokiečių užpuolimus
“Didysis Lietuvių Tautos Prie
šas,” kuri yra labai svarbi ir 
reikalinga kiekvienam lietu
viui perskaityti. Ateikite visi 
į susirinkimą, pasimokėkite 
duokles, kurie dar nemokėjo
te, gaukite taip labai svarbią 
knygą, atsiveskite naujų na
rių.

J. Ramanauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį, 17 d. June, 

įvyks labai svarbus susirinkimas vi
sų mūsų organizacijų narių, Liau
dies name, 8 vai. vak. lygiai. Neuž
mirškite, kad prieš mus stovi at
einančio sekmadienio prakalbos, 20 
d. June; Convention Hali masinis 
parengimas, kurio rezervuotus tikie- 
tus suneškit parduotus ar nepar
duotus, nes reikia sugrąžinti. 55c 
galit pasilaikyti ir sugrąžinti po pa
rengimui. Turime visi pasidarbuoti, 
kad atžymėti 2-jų metų sukaktį 
Raudonosios Armijos vedamo karo 
prieš užpuolikus ruduosius žvėrls- 
nacius. Tarptautinis žmonių vie
ningumas deda didelių pastangų 
padaryti sėkmingą parengimą me- 
dikalei pagelbai.

Pundelių reikalu irgi draugai 
darbuojasi ir tikimės, kad lietu
viai parems gyvenančius Sovietų 
Sąjungoj Lietuvos vaikučius ir rau
donarmiečius lietuvius, kurie kovo
ja prieš barbarus vokiečius.

Kas turite kokių drapanų — nau
jų ar laikrodėlių, praneškit arba 
priduokit šiose prakalbose.

Nepaisykim karščių ir smagiųjų 
laikų, nes mūsų kariai turi kovoti 
nepaisant oro, lietaus, karščio, al
kio ir pavojaus. Jau yra žuvę mili
jonai raudonarmiečių. Amerikos ka
riai pasižymi herojais, bet ir jų 
žūsta.

Mums kol kas nėra pavojaus; dar 
ir sotus esame. Piknikų nėra; į far- 
mas irgi sunku išvažiuot. Todėl vi
si ir visos būkime prakalbose. Bū
kime Convention Hall, 22 d. June. 
— Rep. (141-142)

ROCHESTER, N. Y.
Rochesterio Komitetas teikimui 

pagelbos Sovietų Sąjungai, rengia 
didelį tarptautinį pikniką, sekma
dienį, 20 d. birželio. Kelrodis: Va
žiuokite Goodman busu iki Norton 
gatvės, paeikite Goodman gatve 
tris blokus iki Dix gatvės, pasukite 
į dešinę, čia ir piknikas. Šiame pik
nike bus valgių, gėrimų, šokių, 
žaislų ir prakalbų. Smagiai laiko 
praleidimas užtikrintas visiems.

(141-143)
DETROIT, MICH.

Masinis protesto susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 20 d., 2 
vai. dieną. Liet, salėje, 1920 25th 
St., kampas Vernor Highway. Įžan
ga veltui. Kalbės Prof. Mentor Wil
liams nuo Ann Arbor. Taipgi bus 
kalbėtojų ir muzikalė programa nuo 
estonų, latvių ir lietuvių tautų. Bir
želio 22 d. sukanka du metai kai 
naziai užpuolė Pabaltijos valstybes. 
Tūkstančiai tapo nužudyti, ir tūks
tančiai sugrusti koncentracijos kem
pėse. Todėl kviečiame visus daly
vauti, išgirsite svarbias prakalbas, 
protestuokime prieš barbarišką na- 
zių pasielgimą! Kviečia Pabaltijos 
Grupės Komitetas. (141-143)

DIDž 1OJO NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Literatūros Draugijos 2-ro Apskri
čio piknikas įvyks birželio - June 
20 d. Jis bus VaičiOnio Parke, Cran
ford, N. J. Visos Didžiojo New Yor- 
ko apylinkės kuopos turi raginti 
savo narius būti šiame piknike. 
Dienraštyje Laisvėje nurodyta kaip 
busais ir traukiniais nuvažiuoti į šį 
pikniką. (141-144)

MINERSVILLE, PA.
Liet. Literatūros Draugijos, 14-tos 

kuopos susirinkimas įvyks birželio 
20 dieną, 2 vai. po pietų, drg. šem- 
berienės name, 15 Front St. Kvie
čiame visus narius skaitlingai atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių pri
rašyti, nes išėjo labai svarbi knyga, 
kurią gaus kiekvienas, kuris dabar 
į Draugiją įstos. Ir taip bus daug 
svarbių reikalų. — Kuopos Komite
tas. (142-143)

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Bibtin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr- 
Vuotl.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rhėuinatizfnb, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių. \
Maistą ir .Vitaminus Siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
LOBIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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KANADA
Trys Organizacijos, Lietuvių LLD 

21 kp., Rusų Kanadiečių Federaci
ja ir Rusų Šv. Jono Draugija ruo
šia Pikniką, sekmad., birželio 20 
d. Pradžia 1 vai. dieną. Įvyks Little 
River Parke. Visas pelnas skiria
mas Sovietų Sąjungos Karo pagel
bai. Dainuos Windsoro Rusų choras, 
vad. A. Gersono. Taipgi dalyvaus 
žymūs Windsoro ir Detroito solis
tai. Šoks tautinius šokius rusų šo
kikų grupė ir bus kiti įvairūs nu
meriai. Bus populiariškiausia mu
zika šokiams. Kalbės: Windsoro 
miesto majoras, Art Reame, pirmi
ninkas “Canadian Aid to Russian 
Fund” bankierius E. Grundy, Archi
mandritas Rusų Ortodoksų Bažny
čios A. Vasiliev, prezidentas Fordo 
Lokalo 200 U. A. W. - C. I. O. Roy 
England ir kiti. Nors ir prie sunkių 
karo aplinkybių, visvien turėsime 
labai gausų bufetą įvairiais val
giais ir gėrimais. Kelrodis: Važiuo
kite miesto busais Lauzon Rd. arba 
Tecumseh. Bušai važiuoja kas 15 
min. Su automobiliais važiuokite 
Wyendotte gatve iki Lauzon Rd., 
nuo tenais rasite kelrodį rodantį į 
pikniką. Atsitikime lietaus, pikni
kas bus atkeltas i sekantį sekma
dienį, birželio 27 d. Kviečiame 
Windsoro-Detroito lietuvius daly
vauti. Piknikas ruošiamas paminėti 
2 m. sukaktį nuo užpuolimo vokiš
ko fašizmo ant Sovietų Sąjungos.— 
Kom. (141-142)

WATERBURY, CONN.
Piknikas — rengia Liet. Parko 

Bendrovė su kitom darbininkiškom 
Draugijos. Įvyks sekmadienį, birže
lio 10 d. Liet. Darže, už Lakewood 
Ežero. Gros DiZinno’s orkestrą vi
sokius šokius. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžanga 25c (įskaitant taksus). 
Kviečiame visus Waterburio lietu
vius dalyvauti šiame piknike ir pa
remti darbininkiškas organizacijas. 
Piknike bus užkandžių ir gėrimų.— 
Komisija. (141-143)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 20 d., 2 vai. dieną, 407 La
fayette St. Prašome narius dalyvau
ti, nes bus svarbių reikalų. Taipgi 
ir Centro valdybos nominacija. — 
A. Jocis, sekr. (142-143)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas % f 

įvyks ketvirtadienį, birželio 17 d., 
2316 Margaret St., 8 V. v. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti. *— 
Sekr. (140-142)

CLEVELAND, OHIO
Vienas iš žymiausių ir visų lau

kiamas judis — MISSION TO 
MOSCOW, parašytas buvusio J. V. 
ambasadoriaus Maskvai Joseph E. 
Davies. Prasidės rodymas 17 d. bir
želio, Hippodrome teatre. Žinoma, » 
už poros mėnesių, tas judis bus ro
domas ir mažesniuose teatruose, bet 
ankščiau ar vėliau jis yra vertas 
pamatyti. — J. N. S. (140-142)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 17 d., 8 v. v., Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Narės būtinai 
dalyvaukite, nes turim daug svar
bių reikalų svarstymui. — M. Gi- 
nantienė. (140-142)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas fvyks 

ketvirtadienį, birželio 17 d., 8 y. v., 
735 Fairmount Ave. Draugės visos 
esate kviečiamos dalyvauti, turime 
daug dalykų aptarti. Taipgi išgirsite 
svarbių raportų, nes pusmetinis su
sirinkimas. — P. Walant. (140-142)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos įvyks 

birželio 17 d., 7:45 v. v. šv. Jurgio 
salėje, 180 New York Avė. Prašome 
narius dalyvauti, nes bus paskutinė 
repeticija prieš mūsų pasirodymą 
Mosque Teatre. —Valdyba.

(140-142)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo Šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS CRABORIVS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

CHARLES I. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
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Įsakyta Vokiečiam Pri
imt Ruhr Pabėgėlius
Berlyno radijas pranešė, 

jog nacių valdžia griežtai 
įsakė vokiečiam kitose sri
tyse priimt į savo namus 
bėgančius iš Ruhr krašto 
vokiečius.

Hitlerininkai tūkstančiais 
nuolat varo “nebūtinai rei
kalingus” gyventojus iš 
Ruhr srities gilyn į Vokie
tiją. Nes talkininkų lakūnai 
kartotinai pragaištingai a- 
takuoja kariniii fabrikų 
miestus Ruhr ruožte.

Naciai įsakė ir visom 
mergaitėm nuo 16 metų am
žiaus Ruhr srityje veikti 
kaip ugnagesiams gaisrų, 
kylančių nuo oro bombų.

Prasidėję ir Pasibai
gę Streikai

Lackawanna, N. Y. — Su
streikavo 185 Bethlehem 
Co. plieno darbininkų. Fa
brikantai grūmoja atidiu ti 
jaunus streikierius draf- 
tui.

Springfield, Ill. — Išėjo 
streikan dviejų Allis-Chal- 
mers Co. darbininkai, dirbę 

,svarbų karui darbą. Sako
ma, jie sustreikavę todėl, 
kad vyriausybė nedavus 
jiem balsuot, kokios unijos 
jie norėtų.

Johnstown, Pa. — Su
grįžo darban streikavusieji 
Johnstowno g a t v e k a rių 
konduktoriai.

Washington. — Centrali- 
nės Pennsylvanijos anglia- 
kasyklų savininkai, kurie 
buvo žadėję pridėt savo 
mainicriams po $L30 uždar
bio per dieną, atšaukė savo 
prižadą.

Ginkluota Francūzy Kova 
Prieš Nacišką Policiją

Berne, šveic. — Vichy 
Francijos radijas pranešė, 
jog žmonės dažnai susiker
ta su policija, norėdami su
stabdyt francūzų darbinin
kų gabenimą į Vokietiją.

Paskutiniu laiku francii- 
zai užpuolė kalėjimą Aria
ne, kad paleist jame laiko
mus darbininkus, skiriamus 
išvežt Vokietijon. Ginkluo
tas mūšis tarp francūzų pa- 
trijotų ir policijos tęsėsi 45 
minutes, kol policininkai pa
ėmė viršų.

Už tokius pasipriešini
mus hitlerininkai kaltina 
komunistus, kuriuos jie va
dina “valkatomis ir kito
kiais kriminalistais.”

Bloga Vokiečiu Mityba
Stockholm, šved. — šve

dų laikraščio Ilageris Nyhe- 
ter korespondentas praneša 
iš Berlyno, kad dauguma 
vokiečių tegauna valgyt 
juodos duonos, bulvių ir nu
graibyto pieno, o mėsos tik
tai “pauostyt”. Kūdikiams 
skiriama tik iki trijų unci
jų mėsos per savaitę.

(Bet pirmesnieji praneši
mai rodė, kad nacių part
neriai italai dar daug blo
giau minta už vokiečius.)

London, birž. 16. — Kele
tas vokiečių lėktuvų naktį 
mėtė bombas į kai kurias 
pajūrių vietas Anglijoj. 
Mažai nuostolių tepadarė.

Prezidentas Atmetė 
Maisto “Carą”

Washington. — Kongres- 
manų komitetas žemdirbys
tės reikalais siūlė preziden
tui Rooseveltui, kad paskir
tų vieną žmogų kaipo mai
sto “carą”, kuris nustaty
tų, kiek ir kokio maisto 
galima parduoti civiliams 
amerikiečiams ir taipgi pats 
tvarkytų valgio dalykų 
kainas.

DAMOKĖJIMAI
Prez. Rooseveltas atmetė 

šį pasiūlymą. Prezidentas 
pranešė, kad jis planuoja 
skirt pusantro iki dviejų bi- 
lionų dolerių damokėti tiem 
maisto gamintojam bei par
davinėtojam, kurie negalėtų 
išsiversti biznyje pagal su
varžomas maisto produktų 
kainas. Prez. Rooseveltas 
sakė, jog tai geriausias bū
das sulaikyt valgio dalykų 
brangimą.

(Tokie damokėjimai sėk
mingai veikia Anglijoj 
prieš maisto kainų kili
mą.)

Meksika Gaudo Nacius Pa
bėgusius iš Amerikos Kon

centracijos Stovyklos
Mexico City. — Meksikos 

vyriausybė stengiasi suim
ti penkis vokiečius, kurie 
pabėgo iš Jungtinių Valsti
jų koncentracijos stovyklos 
Hoode, Tex. Meksikos val
dininkai įsitikinę, jog tie 
naciai belaisviai perbėgo 
per sieną į Meksiką.

Anglijos Karalius Aukštai 
Pagerbė Gen. Eisenhowerj
London, birž. 16. — Ang

lijos karalius Jurgis V nu
skrido į Šiaurių Afriką ir 
stebėjo anglų ir amerikie
čių mūšių - pergalės laukus 
Tunisijoj. Jis aplankė ame
rikietį generolą Eisenho- 
werį, vyriausią talkininkų 
komandierių, ir suteikė jam 
aukščiausią Anglijos ordiną 
— Didįjį Bath Kryžių.

Washington. — Kongre
so vadai nepritaria valdžios 
sumanymui uždėti 16 bilio- 
nų naujų taksų, pradedant 
nuo naujų metų; sako, tai 
perdaug.

Maskva, birž. 16. — So
vietų lakūnai gerai pataikė 
bombomis į suspiestus vo
kiečių tankus Oriolo apy
gardoje.

Calcutta, Indija. — Ang
lai nukovė bei sužeidė 500 
japonų, kurie mėgino už
imt Chin Kalvas, Burmoje.

Chinai Atėmė Michitai 
Miestą iš Japonų

Chungking. — Chinų ka
riuomenė atėmė iš japonų 
Michitai miestą, tik už kele
to mylių nuo Shasi, svar
biosios karinės japonų sto
vyklos ir Yangtze upės uos
to.

Chinai atgriebė ir kelis 
kitus miestelius bei kaimus.
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Hartford, Conn.
Anglą Spauda Apie Lietuvą
■ Anglų laikraštis The Hart

ford Daily Courrant iš.birže
lio 10 dienos įtalpino ilgą re
dakcinį apie Lietuvą, šis laik
raštis atžymi tą, kad lietuvių 
tauta jau virš 400 metų veda 
žūt-būtingą apsigynimo kovą 
prieš nuolatinius vokiečių įsi
veržimus Lietuvon.

Apibūdinęs Lietuvos gyven
tojų kiekį, jos padėtį, laikraš
tis paduoda faktus nacių žvė
riškumo, kurie daug kartų 
buvo dienraštyje Laisvėj, o 
pastaruoju laiku atėjo žinių ir 
iš Švedijos, kad fašistai naiki
na tūkstančiais knygas, užda
rė mokyklas ir universitettus, 
reikalavo, kad lietuviai stotų, į 
armiją, karui už hitlerininkus, 
bet net toki, kaip išdavikai 
generolas Raštikis ir Kubiliū
nas, matydami Lietuvos liau
dies kietą prieš-hitlerišką nu
sistatymą, “atsisakė” nuo mo
bilizacijos., Naciai bandė pra
vesti mobiliaciją, bet tik apie 
200 suverbavo. Bendrai, laik
raštis plačiai aprašė hitlerinin
kų terorą Lietuvoj.

Laisvė jau daug kartų tą 
aprašė, bet kada pamatai to
kį aprašymą anglų kalboj laik
raštyj ir iš kitų šaltinių, tai 
mąstai: nejaugi tas neatidarys 
akis ir tiems, kurie pirmiau 
neklausė, kada mes jiems tie
są sakėme, o mūsų laikraščiai 
tiesą rašė? Nejaugi nepama
tys kokią “kultūrą” vokiški 
imperialistai atnešė į Lietuvą?

Hartforde buvo dikčiai tokių 
lietuvių, kurie, skaitydami Ke
leivį ir kitus, panašius laik- 
rašius, tapo aukomis. Jie plo
jo ir džiaugėsi, kėlė saliūnuo- 
sc triukšmą, kada Hitlerio 
gaujos veržėsi į Lietuvą ir ją 
teriojo 1941 metais. Tada jie 
sakė, kad “kultūriški” vokie
tukai “išlaisvins iš nekultūriš- 
kų bolševikų Lietuvą.”

Aš manau, kad jie dabar 
jau nesidžiaugs, kada pama
tys, kad apie Lietuvos vargūs 
rašo ir vietos anglų, spauda, 
gal jie, supras, kad jie buvo 
aukos nacių propagandos. Bū
tų gražu ir naudinga, kad 
Hartforde ir tie lietuviai, ku
rie pirmiau sekė paskui nacių 
propagandą dabar pradėtų 
kartu veikti bendrai su visais 
kitais lietuviais remdami mū
sų vyriausybę ir jos talkinin
kes, kaip Sovietų Sąjungą.

Būtų labai gerai, kad pas 
juos pranyktų ta pro-nacių 
spaudos iššaukta baisi neapy
kanta ir kerštas, kurio jie bu
vo apimti.

Aišku, kad viįsi sąžiniški 
lietuviai nori matyti laisvą 
lietu va, visi norime matyti 
laisvą pasaulį, o tą duos tik 
Jungtinių Tautų, pergalė. Ne
pasiduokime pro-nacių anti- 
sovietinei propagandai! Pa
žinkime savo priešą iš jo žo
džių ir darbų! Visi remkime 
Amerikos ’ vyriausybės karo 
pastangas ir jos talkininkių, 
nes tik tas neš Amerikai karo 
pergalę su mažiau žuvusiu 
žmonių ir mažiau praradus 
turto!

J. Brazauskas.

Nuslopino Martinique 
Salos Sukilimą

Fašistuojantis Martiriicjue 
francūzų salos valdovas Ro
bert nuslopirio ginkluotą su
kilimą, kuriam vadovavo 
negras M. Valehtind, pir
mininkas salos Gefceralės 
Tarybos.

Triuškina Japonų 
. Rabaul Stovyklas
Australija, birž. 16. —- 

Amerikiečių ir australų lėk
tuvai padegė dvi didžias ja
ponų lėktuvų stovyklas Ra- 
baule, New Britain saloje. 
Numetė 23 tonus bombų.

■ ’r' - R

Rochester, N. Y.
• i ——

Sovietų Sąjutikos drdb£&i 
mūsų mieste iki šidl jkti yra 
surinkę pinigų dėl ni'edikdleš 
pagalbos Sovietų Sąjungai 
apie šimtą dvidešimt penkiūs 
tūkstančius dolerių. Apart to, 
pagamino apie tris tūkstančius 
megstihių kavalkų dėl rūliddh- 
armiečių. Surinko apie 3,000 
laikrodėlių. Gavo niedikalių 
dalykų vertės septynių šimtų 
dolerių. Įsteigė dvi drapanų 
siuvyklas, jau yra išsiųsta du 
tūkstančiai su virš vaikiškų 
drapanėlių ih aštūbni šitntai 
aštuoniasdešimt kdldrų. Var
totų drapanų sūi’ėhkdhia di
deli kiekiai, jau yra supakuo
ta ir išsiųsta apie kėtuhi šifti- 
tai didėlių puhdų. (Laisvės 
Skaitytojai kviečiami į taikų 
prie pakavimo, pas Bfekėšių, 
913 AvėhUte D). Žuvd sūr'ėiig- 
ta keliolika stambių parengi
mų, kurie davė moralės ir ma
terialūs naudos Sovietų Sąjun
gai.

Birželio 5 d. buVo pakviesti 
geros valios lietuviai į Gedimi
no svetainę, kad sukelti pini
gų dėl pasiuntimo pasveikini
mų it dovanėlių lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietuvių 
vaikučiams, esantiems laikinai 
Sovietų Sąjungoj, toliau nuo 
Lietuvos. Tapo surinkta du 
šimtai keturiasdešimt šeši do
leriai tam prakilniam tikslui.

Nuo pažmonio pelnas — 
$30.00.

Aukavo: O. Gricienė $17.50, 
L. ir A. Bekis $15.

Po $10: A. ir A. Duoba, L. 
ir J. Totoris, Ri. Barauškas, H. 
ir J. Stanley, U. ir R. šer'ėlls, 
A. ir P. Balzaris, V. ir J. Bul
lis, M. ir A. Balzaris, R. ir W. 
Cernauskas. B. ir J. Morkevi- 
čius, $6.

Po $5: Mezgėjų Kliubas, 
LLD 50-ta kuopa, S. Gendrė- 
nas, G. ir J. Labeika, A. ir W. 
Lack, P. ir J. Brusėikis, D. ir 
J. Vaitas, N. Švedienė, A. ir 
L. Pultin, M. Severinas, E. ir 
P. čereška; A. ir J. Evans.

Po $3: J. ir F. Kontenis, M. 
Totoris, M. ir J. Palapis.

Po $2: G. Daukas, H ir A. 
Velikis. N. ir F. Baltakis au
kavo $1.50.

Po $1: J. Shbpis, E. ir B. 
Duoba, J. Stašaitis,' J. Motėj u- 
nas, P. Baronas, J. Severinas, 
W. Adams, J. Maldeikis, Ai ir 
J. Vilimaitis, A. ir K. Galinai- 
tis;, F. ir P. žirgulis, J. Pūbi- 
janskienė.

J. Višniauskas 50 centų. Po 
25 centus: F. Rimkus ir M. 
Česonienė.

Aukavusiųjų vardai tapo 
surašyti ant blankų, tos blan- 
kos bus pasiųstos po karo į 
Lietuvos mužiėjų amžinai at
minčiai arherikiėčių lietuvių 
pasidarbavimo dėl išlaisvini
mo Lietuvos.

Mūsų pusbroliai, parapijie
čiai, prie to prūkilhaūs, krikš
čioniško darbo dar tik viėnas- 
kitas teprisidėjb! O jie, ypač 
jų vadovybė, labai garsiai kal
bėjo; dejavo ir apgailestavo 
apie “kančias išvežtųjų į Sibi
rą” lietuvių; taigi dabar yra 
proga ir galimybė paremti žo
džius darbėis, parėdyti, kad 
hebuVo veidmairiiški Vaitoji
mai ir ašaros. Palauksime, per
sitikrinsime ar nuoširdūs buvd 
minėti apgailestavimai.

Pradedant sU 20-ta diena 
birželio, Rochėstėryj bus dvi 
savaitės pagerbimui Sovietų 
Sąjungos. Per tą laiką dailės 
galerijoj — “The Rochester 
Memorial Art Gallėry” ant 
Univėršity Avė. 6ūš išstatyta 
aht parodos pavėik'sUi-piėši- 
niai, VaižduOjahti karo valks
mus Sovietų Sąjungos prieš 
pasaulinius gėngstėrfUs - na
cius. O 27 d. birželio, sekma
dienį, nuo pirmos valandos pd 
pietų iki penktos valandos; 
minėtoj galerijoj; Tbdys Sovie
tų Sąjungoj gamintą filmą; 
tai yra, krutančius pąvėikslus. 
Įžanga Visiems Veltui.

J. Bullis.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Virtuvei moterys 
STALŲ PATARNAUTOJOS 
SLAUGĖM PATARNAUTOJOS 

Nuolatinis darbas ir valgis.
Kk-ėĮpkitčs dfenom tarti 9 it 5 valhrįdų 

Post Graduate Hospital 
sės eAst 20th stilEfct

• ____________ (144)

MOTERYS
Mokytis interesuojančio biznio. Turi mokėti 
greit rAnkoip siūti. IS anksčiau bizniškas 

patyrimai hereikatlriįjaft.

WERTHEIMER
27 W. 33rd Street

(142)

Merginos ir Jaunos Moterys
Lengvas niaSinos darbas. Didelis, moderni- 

iiis Su gota ventlHAMja fabrikas. Unijinės 
algos, net ir mokinėm. 5-kių. dienų savąitė. 
rilletJ'^S nėPėlkhlkujAmA. Gdla Seal Liūhdry, 
202b Atlantic Avę., Brooklyn, arti Ralph 
Ake. stoties, 8tli Ave. subway.

(143)

Elevėiterių Operatorės
Turi būt sbvirš,35 m. anižiatis. 

Kreipkitės:
new York ROsRitAl

530 East 70th Št., N. Y. C.
(143)

LEIDĖJOS, PRIĖMĖJOS 
HOOVfcR FOLDERS

PROSŲ OPERUOTOJOS
Nuolat; gera alga. Vakacijos ir ligoj 

paliuosavimiU apmokarrta.
CORNELL LINĖN SUPPLY

32-79 47th St., Long Island City 
8th Ave. subway iki 46th St.

(143)

MERGINOS, PRADINES
L«ngVas, žingeidus fabriko darbas. 40c j 

valandų. VirSlaikįų apščiai. Bendrai uždarbis 
$20 j savaitę. Artmšrt Lihen, 10 West 33rd 
Street.

(143)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 

Visokiem skalbyklos darbam 
Gera alga; apmokamos vakacijos. 
Nemokamai grupinė pomirtinė apdrauda 

visiem darbininkam
Pierce Steam Laundry

32 Eagle St., Brooklyn 
(8th Avė. iubWay to Greenpdint Avė. sta.)

(143)

kaMbaRIŲ Tvarkytojos
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
fcrėijjkitėg { Timekeeper’ė ofišiį 

fcAfeciAY ttbTfcL 
49th St, ir Lexington Ave.

(X)

KAMBARIU
TVAftOWbS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos 

Pūikids Valandos 
Pilną laiką ai? dalį laiko 

Kreipkitės { Timėkeeper’i ofis^

IlbtEL GbVfchNdil OLiNtbN 
šlst St. ii? 7th Avenūe

(X)

fellĖVlEitOkib
opTRuOtojos

Virš 21. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės i Timokeeber’s dfilšų

HOtfct GOVfcfcNdR ČLiiVTdN
3ist Št., Ir fth Avė.

(141)

STALŲ patarnautojos
Daliai laika ir Uilriam laikui 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą 
HOTEL GOVERNOR CLINTON

31st St. ir 7th Ave. , t
(141)

kAMBARlŲ TVARKYTOJOS 
DIENOMS ift NAKTIMS. NUO S 
IKI 4 P. M. IR NUO .4 IKI 12. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir 51st ST., N.Y.C. 

NETELEFONUOKITE.
_____________________ , (141)

kAMBAPiŲ fVAfekVfcWbs 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
1& m. Amžiaus; gerą prdgA pAkili- 
, mūi. Kreipkitės į HdušekėėUėt.

rtOTEL
250 Wėst 48rd St, i^eV? Yėrk

KAftiBAftiŲ tVAttktTbjbs
Dienom ir naktim. Gera alga. TYūm’tioš va

landos. kreipkitųs j Employment ofisą. Hotel 
McAlpin, AfoadWa^ ir 34th Streel.

(143)

HifcftūiiNbs (5)
Lengvam, Sviriam fabriko darbui. GeroS 

’darbo Sįlyko^. 47# W. IkvAitė. Kreipkitės:
ŠOS—3rd Avė.; Newark, N. j.

(142)

e BE 100% 
WITH YOUR

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS M^tv
PaUrlmaS herelkAlingilS

Fatijko Jarbui, 5 dfthų savaitė: 4b villąndų. 
bradine al'gA Mt. baug virŽI&lklij, tndkama 

laikas ir pusė.

imkite 7th Ave. subway ihi Houston gAtvfs.
(141)

MERGINOS
IR

MOTERYS
MERGINOS prie bufeto 

MERGINOS INDU NUĖMIMUI 
Virėjos 

ikDŲ MAZGOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GERA ALGA
PRIDEDANT

VALGĮ 3 KARTUS Į DIENĄ 
ir Uniforhias

Patenkinančios darbo sąlygos

J. ft. TltOMPSON CO.
97 EAst 42hd Street 
(Grand CentrAl Stotyje)

(143)

AMERICAN TELEPHONE 
& TELfiORAPH co.

TURI PROGŲ
Merginoms Ihdiį Atėmimui

ift pATYftbšibMs
PRIE BUFETO DARBO 

Mdteriškėms
DARBININKŲ KA.FETERIJOJE 
PATOGIOS DARBO SAIGOS 

UNIFORMOS—VALGIS NEMOKAMAI 
Kreipkitės kasdien nuo 9 iki 4. 

šeštAdiėnlalė nuo 9 iki 12
Employment Dept., Ma|n Floor

32 6th Avė., Arti Canal St.
(145)

MOTERYS VIDAUS RUOŠAI. Nuolatinis 
Darbas; puikios datfed sąlygos, kreipkitės j 
Housekeeper. Hotel Bossert, 98 Montague St., 
Brooklyn.

(145)

MOTERYS, nud 18 iki 28 m. amžiaus, ka- 
riiŲų darbų fabrike, Manhattan sekcijoj. 
Patyrimas nereikalingas, gera mokestis pra
džiai. Union Aircraft Products, Ine. 380— 
2nd Ave. (kAmpas 22nd St.).

(145)

Reikalingoš skalbyklai Iškratin^tojos ir pri
ėmėjos ; patyrusios ir be patyrimo. Methodist 
hospital, 7th Ave. ir 6th St., Brooklyn.

(1M

Merginos merginos

REIKALINGOS
Nuo IS—35 mėtų 

Lengvas fabriko darbas 
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
58b 63rd St, Brooklyh, N. Y.

(146)

MEkGlfoOS-MbTERYs
patyrusių; taipgi mokinių.

Geros algos, kreipkitės:
WALLACH LAUNDRY; Inc.

330 East 59th St., N. Y. C.
... ..................  ...... .................. (U2)

Merginos—moterys 

mCKFORlTS 
RESTAUftANTUOSE 

VISĄ. MlfeSTĄ 
REIKIA PRADINIŲ 

dArbAs ArTI Namų 
VALGIO IKI SOČIAI 

$20 į šavAItę pradžiai 
NEMOKAMAI DARBINIAI DRABUŽIAI 

DAUG fcltŲ UrOGŲ .
Kreipkitės dienofriii nuo Š A.M. iki 10 

P.M.; .šeStad., sekmad. ir Šventėm nuo 8 
A.M. Iki 1 P.M. Taiti pAt nbo Š—10 F.M. 
356 W. 50th St., N.Y.C., (arti 9th Avė.)

(144)

MOTERYS!
PRIE VYRŲ DARBŲ 

Fabriko Darbininkes
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
SVARBUS PRAMONES DARBAS

Pradine mbkėstis 77 Vi fe į vAl.
Po 30 dienų mokestis pakeliama iki 810 
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

Nuo 8 A.M. Iki fe P.Ji.

The National Sugar Rcfinihg
Comp&hy

2-03—55th Ave., Long Island City, N. Y.
Dirbantieji kiro pramonėse nesikreipkite

(141)

HELP WANTED—MALE 
RĖlkALINČI VVftAI

PRIŽTORETOJAS
PATYRĘS VISAME DARBE 

TtuOLATiHlfe bARhAs
« DIDEL® FIRMA
Holland lAundrV, ihfe.

225 25th Stą BrodMyn, N. Y.
din 

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MANHATTAN ir BROOKLYN
hjAtlSTYMJi Į DIRŽUS 

IR PYNIMUI
Dratinių ir Fibre šniūrų dėl 

kfdvijriiam kilnoti tinklų 
100% KAritiis Ddi'bas

Greit reikalingi patyrę ir be patyrimo vy 
rai. Nepatyrę vyrai luH būti geroje svertta- 
toje. Darbas neltnfrvai kol sukietėja rtmko*. 
Reikia pąstryžlnfo. V^ral MaūdojabU tttdiL 
klus Įrankius, aptriukėjai baldų, audimų ir 
jūreivių xlarbą greit prattOke. Mokama 70c 
j Valandą pnulžiai. $1.05 | Valandą už virt, 
laikius, jpo 40 vai. | kAy'atbg. Su 6 mčn. pa
tyrimu tinkami vyrai padaro po $1.00 { va
landą.
Nesi krėlpkltė jei dirbate karinėse pramonėse. 
Turite kalbėti tAglitkai' ir tttriU tdHfti bars 

pirmąsias popieraL 
kUmi&ite Mr. McKay. AW 10 iki 2 

valandų kasdien.
t’aulsen-Webher Cordage 

Corporation
170 John St., N. Y. City

VIEŠBUČIAM bARSiNlhtKAI 
BAGAŽŲ^ PORTERIAI 
apvaLytojai—ruošai VyRai
Gera alka, krelpkitėt j Timekeeper.

ho'tėL baRbIžon
140 E. B3rd St., Ne\V Ydrk City ’

Pagelbiniai Darbininkai 
(Gbriėnalihl&ih Darbui) 

PagcidAujama tiek tiek viešbučio darbo 
patyrimo. Kreipkitės 

ifoffcL ubVfcitkbk fctkNlbN 
31št StHšbt Ir Tih AVėHue

(147)

ViftfUVĖt VYftAt
SIENŲ MAZGOTOJĄ! 

LIGONIAM PATARNAUTOJAI 
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas ir valgis 
Kreipkitės dffendm tirpė ė |t* B Valandų 

Pdit GrAdttatfe Hd$bitA!
803 EAST ŽOth STiiJET 

_______________________(144) 

APVALYTOJAI
Nuolatirtiš dąrbiis kėiidlikbįb tttū- 

šų krftuljuviti lėhfeVdhi kjįJvaiyiho 
dartttii, ĮškaiUht bertdrĄ ftįJva!j4hą

fflMi sitoft.
354 ith AVfc., LtlftbS,

VYRAI!
Stiprūs, l^ątyrihid nereikia. $24.

44 valandą MavsitČ, fabriko darbai. Kreipki
tės J Sujierifttendėnt, hud § A.If. Iki f> Fm.

420 EAST Šltt ŠTkEiĖt, NE# tdftft 
iih)

vVitAl ViDAtis ftUOtAi 
PATARĘ. vAtAkbos Wo Š iki 
4:30. MftŠ. WAONEft, vObftlA 
HOTEL, 7th AVĖ. ir ŠfiitefeT, 

NH¥. C, NETELEFONUOKITE.
___________________________________y4i)

PORTERIAI
Nuolatinis darbas. 44 Valandų 

savaitė. Laikas ir Pusė už 
viršlaikius. Kreipkitės:

WALLACH LAUNDRY* !nc.
330 East 59th St.; N. Y. C.

(142)

reikia Vyru
PATYRIMAS NfeREtKALtNGAS

PAGELB1NIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ GPERUOtdJŲ

turi boti* Piliečiai 
Jei dirbat? karo pramonėje, nęsikreipkltd

Kreipkitės tarpe 9 A.M. Ir 3 P.M.
EMPLOYMENT OFISE

TUŠE ŠfeDUCING COkP.
SŽ» Milh Av*., WHlililgWlk, k, J.

(lit)

Ksfiddrit) PatattiaUtojai
V AL. NUO 7 A. M. iRt 4 M. 

mrs. Wagner, Victoria
HOTEL, 7th Avę. Ir 51št ŠT., 

NEW YORK CITY
NETELEFONUOKITE.

(lib.

VYRAI
Produktyviam darbui, iš dirbimui fcyrupo 

ir prieskonių; lAIsvl n06 drtftd; p&tyrlniM 
nereikalingas^..p^^tinij^ dftrb^"-

Flavor Debartiinent, 531 WivtrH’ kvė.t 
Brooklyn. (Cliriton-Washinrton Subway ttA. 
Šth Ave. line) ..

(ih)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
GERA ALGA Ift GfckOŠ ŠitVGtte

Hbtfet LbČtfcNfc
201 W. 79th Sfc, kamp. Amsterdam 

(1M>
• ........ ~----.........................

ELEVEITERIŲ OPEREITORIAI 
IfcbU MAZGOTOJAI

Nuolatini? EMrfefts. Kreipkitės j 
HOTEL BOBSERT

98 Montague St., Brooklyn, N. Y.
(145)

VYRAI, kaipo paprąsti darbininkai, plienl* 
nlų daiktt) Pandėlyje. Ndolitlhiš dirbąs, gįr* 
alga, puikiaustoB dirbo sąlygos, proga paki
limui. E. D, Gllierson, 58-80 57th St., off 
Grand St., Maspetn. <■

(14$)

BERNIUKĄ), Ife iki U rietą kinlfaus, Lbrl- 
ko darbam ir ifesįdhttAfeftmo department*. 
Nuolat, progos tiakillrnui; 50c ) valanda, 40 
v)tl. savaitę. Krelpkitfes ašfoėmškal; L* 
Hammett Co., 380 Jelliff Ave., Newark, N.J.

- . - (M0
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Lietuvos Pavergimo Sukak
ties Atžymėjime Bus Žymūs 

Svečiai Kalbėtojai

Minėkim 2 Metų Sukaktuves 
Nuo Nacių Užpuolimo Ant 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos

Atžymėjimui Lietuvos pa
vergimo dviejų metų sukak
ties rengiamame masiniame 
mitinge-koncerte šio penkta
dienio vakarą, Grand Paradi
se didžiojoj salėj, turėsime 
progą išgirsti garbės svečią 
kalbėtoją Povilą Rotomskį, 
Lietuvos žmonių atstovą iš So
vietų Sąjungos konsulato.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami pasinaudoti 
ta reta proga—pasimatyti su 
tuo žymiu Lietuvos liaudies 
sūnumi, išgirsti jo turiningą 
prakalbą. Išgirsti apie nacių 
užpuolimą ant Lietuvos ir vi
sos Sovietų Sąjungos iš to as
mens, kuris tą baisų momen
tą pergyveno arčiausia, pat
sai tuo metu gyvendamas Eu
ropoje, išleisdamas draugus 
veikėjus j mūšį, gaudamas 
pirmarankias žinias apie na
cių sunaikintus pažįstamus, 
mielus kaimus ir jų žmones, 
apie patekusius vergijon, apie 
kritusius kovose.

Aldonos Anderson, ir solistė 
Aldona DeVetsko (Klimaitė). 
Geo. Klimas rodys filmas 
“Batle for Tunisia”, ‘‘Surren
der at Stalingrad” ir ‘‘Front 
Line Hospital.”

Visi esate kviečiami, kiek
vienas rasite sau ką nors įdo
maus. Įžanga tik 25c Įvyks 
birželio 18-tos vakaro 7:30, 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand Street.

Rengėjai.

D. M. Šolomskas Kalbės ALDLD 2-ro Apskričio Piknike ir 
Sukaktuvėse Ši Sekmadienį, Birželio 20 d., Cranford, N. J.

Šį mėnesį sukanka lygiai du 
metai nuo vokiečių fašistų įsi
veržimo į Lietuvą prieš Sovie
tų Sąjungą. Du metai atgal tą 
dieną ALDLD 2-ras Apskritys 
turėjo pikniką, kada aplaikė- 
me tą pasibaisėtiną žinią, jog 
jau Lietuva liepsnoja nuo vo
kiečių užpuolikų bombų.

Tą dieną mūs piknike drau

Filmos-Teatrai

gas su draugu vargiai galėjo 
kalbėtis. Nebuvo galima įsi
vaizduoti, kas laukia pasaulį 
nuo tokio baisaus karo, kurį 
vokiečiai sukūrė savo apsigin
klavę visokiomis pabaisomis 
naikinti viską, kas tik jiems 
papuolė po kojų.

šiandien ateitis daug švie
sesne—tikrai žadanti, be abe
jonės, laimėjimą kovos prieš 
svieto naikintojus fašistus. Iš 
vienos pusės, tuomi visi turi
me susirinkę pasidžiaugti; iš 
kitos—turime žinoti ir išsiaiš-

“Coney Island” Irving Teatre

Peter V. Cacchione
Kitu žymiu svečiu kalbėto

ju mums pavyko gauti Peter 
V. Cacchione, didžiausio mie
sto pasaulyje — mūsų miesto, 
New York o—tarybos narį, A- 
merikos liaudies ištikimą sū
nų ir kovotoją už tos liaudies 
reikalus.

Per apie pusantrų metų bu
vimo miesto Taryboje, nežiū
rint jam daromų skerspainių 
iš reakcinių narių pusės, Cac
chione labai daug pasitarnavo 
miesto mažajam ir vidutiniam 
piliečiui. Jis d*aug pasitarna
vo išlaikymui 5 centų fėro. Ir 
šiame susirinkime, veikiausia, 
turės kai ką pasakyti apie vėl 
iš naujo pasimojimą fėrą pa
didinti iki 7 ar daugiau cen
tų. Jis buvo sumanytoju, kad 
ir miesto tarybos nariai užsi
dėtų sau nuošimtį nuolatiniam 
pirkimui karo bonų pagal sa
vo įplaukas ir patsai savo pra
kalbose ir per savo raštinę jau 
išpardavė arti pustrečio šimto 
tūkstančių dolerių vertė karo 
štampų. Jis taipgi sėkmingai 
kovojo prieš padidinimą tak
sų ant pirkinių ir prieš nuka- 
pojimą paskyrų miesto gyven
tojų sveikatos, apšvietos ir 
vaikų priežiūros reikalams.

Tokį rekordą turinčio žmo
gaus kalba bus įdomi išgirsti 
ir galima daug iš jos sužinoti 
apie miesto reikalus.

Apart svečių, kalbės Anta
nas Bimba, dienraščio Laisvės 
redaktorius. Taipgi dainuos 
Aido Choras, vadovaujamas

Dirigavo Walter Lang. Ga
mino William Perlberg. Muzi- 
kališka komedija. Trečia per
taisyta laida originalio George 
Seaton filmų veikalo, varsose 
(technicolor). Muzika Leo 
Robin ir Ralph Rainger. šo
kiai direkcijoj Hermes Pan. 
Rodoma Roxy Teatre, New 
Yorke.

Vaidina 19 asmenų, tarpe 
kurių vyriausiose rolėse:
Kate Farley Betty Grable
Eddie Johnson George Montgomery 
Joe Rocco Cesar Romero
Finnigan Charles Winninger
Frankie Phil Silvers
William Kammerstein Matt Briggs 
Louie ' Paul Hurst
Bartender Frank Orth

Paties Coney Islando šiame 
‘‘Coney Islande” kaip ir nėra, 
apart pirmųjų scenų, kuriose 
garsintojai savo užeigų ir jose 
aktų prižada viską, esamą ir 
nesamą, kad tik pasigauti ko- 
stumerius —niekur nepriklau
somus ir nuo viens kito. To 
pasekmėje išsivysto ir “drau
giška kompeticija” tarp Eddie 
Johnson ir Joe Rocco už pir
mojo kostumerius, o pirm vis
ko už pastarojo žvaigždę dai- 
nininkę-šokikę Kate Farley, 
kurią, po ilgų intrigų viens 
prieš kitą, paveržinėjimų, pa
galiau, laimi gabesnis intri- 
guotojas, o pralaimėjęs, pa
gal “draugiškos kompeticijos” 
taisykleš, sportiškai nusilei
džia, linki laimėtojui laimės.

Kadangi varžytinės eina už 
Kate, vaudevilio aktorę (Bet
ty Grable), tad ir vaidinimas 
daugiausia dedasi scenoje, 
vaudevillio aktuose, šokiuose 
su puošniais scenos kostiu
mais. Visa tai parodant var
sose, taipgi dainos duoda ga
na patenkinantį pasilinksmini
mą liuoslaikio praleidimui.

Bėgiu taip vadinamo Filmų 
Fcstivalo, .Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorke, filmos keičiamos po 
tris kart savaitėje. Rodo So
vietų Sąjungos ir buvusios lai
svos Franci jos parinktines fil
mas.

Birželio 17 ir 18 rodys 
“Chepayev.”

Birželio 19, 20 ir 21—“We 
Are From Kronstadt”.

kinti, ką ištik rujų turime da
ryti, idant galutiną kovą pa
sekmingai užbaigtume prieš 
fašistišką pabaisą...

Drg. šolomskas savo aiškiai 
prirengtoj kalboj nušvies bile 
neaiškumus šitame klausime 
ALDLD 2-ro Apskričio pikni
ke ir sukaktuvėse šį sekma
dienį, birželio (June) 20 d., 
Vaičionio Meadow Grove Par
ke, Division Ave., Cranford, 
N. J.

Išsikirpkite iš Laisvės kel
rodį, kuris tilpsta ALDLD 2-ro 
Apskričio pikniko skelbime, 
idant žinotumėte, kaip pikni
ką pasiekti.

ALDLD 2-ro Apskr. Kom.

Aktoriai Reikalavo
I

Panaikint Balsavi
mo Taksus

šeši šimtai New Yorko te
atrų aktorių, tarp jų daugelis 
iš pačių žymiausių, pasirašė 
peticiją senatoriui Robert Wa
gner, raginant ' jį darbuotis, 
kad bilius prieš balsavimo ta
ksus—Anti-Poll Tax Bill—bū
tų tuojau priimtas. Peticijos 
siuntimą sumanė “The Pat
riots” aktoriai ir scenos dar
bininkai

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras nustatymui dė

žių klijavimo mašinos. Kreipkitės: 
The U. S. P. & L. Co., 85 No. 3rd 
Street, Brooklyn, N. Y.

Reikalingas vyras nustatymui vo
kų mašinos. Kreipkitės. The U.S.P. 
& L. Co., 85 No. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y.

Reikalingas vyras prižiūrėjimui 
dėžių stripiavimo mašinos. Kreipki
tės: The U.S.P. & L. Co., 85 No. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

Reikalingi vyrai, kurie taipgi turi 
supratimo apie dėžių stripiavimo 
mašiną. Kreipkitės: The U.S.P. & 
L. Co., 85 N. 3rd St., Brooklyn, N.Y.

Paveikslas iš filmos “Five 
Graves To Cairo”, ketvirtą ir 
paskutinę savaitę rodomos 
Paramount Teatre, prie Times 
Square, New Yorke.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

.  ................    o

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir • krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

$*

B

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

s®

B

0ii
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Stadium Koncertai
AMSTERDAM AVE. IR 138th ST__

56 KONCERTAI
Simfonijos po žvaijrfdėmis—Kas vakarą, 
8:30 P.M., PRADEDANT BIRŽELIO 17 
su didžiausiais pasaulio artistais ir Phil

harmonic Simfonijos Orkestrą— 
5,000 sėdynių po 25c.

Birželio 17—ARTŪR RUBINSTEIN, 
solistas 

VISA PROGRAMA 
ČAIKOVSKIO

” 18—BEETHOVEN, RAVEL
” 19-SPALDING, solistas, 

BRAHMS, MENDELSOHN
” 20—WAGNER,MUSSORGSKY
’’ 21—MARJORIE LAWRENCE,

solistė, PROKOFFIEF, 
DEBUSSY

Atsidaro šį vakarą—8.30 P. M.

Reikalingos moterys fabriko dar
bui. Gera alga. Prielankios darbo 
sąlygos. Kreipkitės: The U.S.P. & 
L. Co., 85 N. 3rd St., Brooklyn, N.Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai su 

maudyne ir visais kitais patogu
mais. Visi šviesūs ir tykūs, arti 
parko. Dėl randos pasitarsime. Si
monas Maila, 562 Wilson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (141-146)

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks birželio 17-tos 
vakaro 8 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Drabužių rinkimo ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares. —
Valdyba. (140-142)

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

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

BROOKLYN

LABOR LFCFOM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steižius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

a

*

į)
I

Q
I

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tenl. Virginia 7-4499

8

Suridūrus trokui su gatve
kariu* ant Bowery tarp Great 
Jones ir E. 3rd Sts., pereitą ant
radienį, troko vairuotojas 
Woodrow Rivers, 30 m. neg
ras, mirė ant vietos nuo ap- 
degimo, o 15 iš 40 važiavu
sių gatvekariu asmenų apdegė 
bei sužeisti.

Gatvekario motormanas su
žeistas ir apdegęs, bet pajėgė 
apraminti keleivius ir išleisti 
juos pro užpakalines duris 
gatvekario.

Menama, kad nelaimė išti
kus trokui bandant pralenkti 
gatvekarį. Trokas buvo įsi- 
sprengęs tarp gatvekario ir 
augštojo gelžkelio pilioriaus, 
durys išėjimui iš troko iš abie
jų pusių užspaustos. Veltui 
draiveris šaukėsi pagalbos, 
trukusios gazolino lankos už
kurtos liepsnos jį mirtinai iš- 
kepino pirm spėjimo ugnį ap- 
gesyti ir jį išgelbėti.

Gatvekaris taipgi apdegė— 
išspragėjo langai ir vidus iš
degė. Išlikimas nuo mirties 
daugelio keleivių kredituoja
mas motormano Michael Kea- 
loy pajėgumui padaryti tvar
ką ir išleisti keleivius pro ma
žiau įsidegusį galą gatveka
rio.

Gaisras buvo persimetęs ir 
į elevated liniją, trafiką su
laikė 45 minutes.

“The ~Eve of "Št. Mark”, 
Maxwell Andersono veikalo, 
paskutinis vaidinimas bus bir
želio 26-tą. šis veikalas buvo 
pradėtas vaidinti spalių 7, 
1942 m., Cort Teatre, kur ir 
dabar tebevaidinamas. Pirm 
užsidarymo turės rekordą 306 
perstatymų. Veikalas jau nu
pirktas Twentieth Century- 
Fox darymui filmos, už jį su
mokant $300,000.

Anne McKinney (Batavičiū- 
tė), 25 m. amžiaus, gyveno 
po No. 225—65th St., B’klyne, 
mirė birželio 15 d., Israel Zion 
ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
birželio 18 d., Holy Trinity 
(šv. Traicės) kapinėse. Kū
nas pašarvotas graboriaus J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave., kurio įstaiga rūpi
nasi laidotuvių pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joseph, motiną ir tėvą— 
Batavičius ir brolį Frank.

Mary Yocevičienė, 65 metų 
amžiaus, 97 Stagg Walk, 
Brooklyn, mirė birželio 15-tą, 
Kings County ligoninėj. Pa
šarvota graboriaus Bieliausko 
šermeninėj, 660 Grand St., 
kurįs^rūpinasi jos laidotuvė
mis. Laidos penktadienį, 10 
vai. ryto, šv. Trejybės kapi
nėse.

Liūdesyje likosi vyras Tho
mas.

Birželio 19-tą paskutiniu 
kartu vaidinama “The Corn 
Is Green”, Martin Beck Te
atre.

N. Y. Transportininkam 
Pakelė Algas

Po ilgų derybų, protestų dėl 
nesitarimo su darbininkais ir 
kovų už teisę kolektyvių de-, 
rybų ir pakėlimą algų, paga
liau, Transporto Darbininkų 
Unija laimėjo. Pereitą antra
dienį paskelbta miesto Trans- 
portacijos Tarybos pirminin
ko John H. Delaney laiškas 
majorui, kuriame pranešama, 
kad pridėta algos po 5 centus 
per valandą didžiumai darbi
ninkų.

Viso pakėlimas algų siekia 
apie 4 milionus dolerių per 
metus. Paliečia 32,000 darbi
ninkų miestavose transportaci- 
jos linijose. Sutartis užgirta 
Ivokalo 100 narių mitinge.

Vasaros Metu Užsidarys 
Keli Teatrai

Antrus metus vaidinama 
komedija “Junior Miss” bus 
nutraukta liepos 10-tą. Iki 
to laiko ji bus buvus persta
tyta 694 kartus. Pirmu kar
tu buvo suvaidinta lapkričio 
8-tą, Lyceum Teatre, o dabar 
vaidinama Majestic Teatre, 
New Yorke.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ton Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2178

3

3

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

l'S

•h

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

£ W. ir W

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

a

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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




