
SOVIETAI ATREMIA VOKIEČIU OFENSYVA
KRISLAI

Kovoje gimęs.
Tušti barabanščikai.
Tiems, kurie skaito rusiškai.
Nugali terorą ir sunkumus. 
Į lietuves moteris.

Rašo A. Bimba.

Jau kelintu kartu Sovietų 
Sąjungos lietuvių spaudoje 
gražiai suskamba pavarde 
Vlado Mozūriūno. Dabar žy
musis lietuvių rašytojas Petras 
Cvirka mus supažindina su 
tuo jaunu poetu.

Ar skaitėte Cvirkos straips
nį pereito šeštadienio Laisvė
je Meno Skyriuje apie Vladą 
Mozūriūną ?

Tai dar tik 20 metų kovo
tojas ir poetas. Kaipo poetas, 
Vladas gimė kovoje. Jo eilė
raščiai vaizduoja tas tiesiog 
viršžmogiškas lietuvių ir visos 
Sovietų Sąjungos liaudies ko
vas prieš nuožmųjį žmonijos 
laisvės priešą.

Ne tiek pikta, kiek juokas 
ima, skaitant tas kanadiškas 
kritikas pronaciškoje menše
vikų, spaudoje. Jos verčiasi 

e ir verčiasi ilgiausiomis špalto- 
mis be jokio sustojimo.

O Michelsonas ir Grigaitis 
tą brudą maumoja ir džiau
giasi.

Ko gi nori tos kanadiškos 
blusos? Ko jos straksi ir šo
kinėja ?

Joms nepatinka Liaudies 
Balsas. Jos plūsta lietuvius 
menininkus.

Jos sumaišo su žeme kiek
vieną kanadiečių susirinkimą 

parengimą. . . <
Kiekvienas veikėjas joms 

užkliūva ant jų pikto liežuvio.

Bet ką jos turi—ką turi tie 
amžinieji “kritikai”-plūdikai 
visko, kas švaru ir lietuviška 
Kanadoje ?

Pažangioji visuomenė turi 
puikų savaitraštį. Pažangioji 
visuomenė turi didelę, skait
lingą, veiklią Lietuvių Litera
tūros Draugiją.

Pažangieji Kanados lietu
viai turi porą chorų, turi ga
bių, jaunų menininkų.

Jie sudeda ir surenka tūks
tančius dolerių įvairiausiems 
lietuviškiems reikalams.

Tai yra kuomi pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti.

O kuomi gali pasirodyti tie 
“kritikai”, tie peckeliai, kurie 
špaltų, špaltas priseilėja Nau
jienose, Keleivyje, Vienybėje?

Ogi viso labo tiktai savo il
gu, piktu ir nešvariu liežuviu. 
Tai viskas, kuomi jie gali pa
sirodyti.

Cypti visais kampais, lojo- 
ti gerus, padorius, veiklius lie
tuvius jie moka, tai jiems se
kasi. Bet nieko-o-nieko ,gero, 
prakilnaus ir padoraus jie pa
tys negali sukurti.

Kažin ar tuos jų ilgus lie
žuvius tiktai nešmeruoja koks 
nors nacių lizdas?

Yra lietuvių, kurie norėtų 
nepamiršti rusų kalbos. Yra 
tokių, kurie norėtų laikas nuo 
laiko pasiskaityti rusišką laik
raštį.

Nuo savęs patarčiau tiems 
įsigyti pažangų laikraštį 
“R u ss k y Golos”. Išeina New 
Yorke. Adresas toks: 130 E. 
16th St.

Joks teroras, jokie sunku
mai nepajėgia užgesinti fran- 
cūzų kovingo laikraščio 
“L’Humanite”. Išeina jis slap- 
Jai, išeina jis dažnai. Jis švie
čia liaudį ir ruošia ją sukili
mui prieš okupantus ir sa-
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Amerikiečiai Atėmę 
Iš Japonų dar Tris 
Saliamono Salas
Washington. — Praneši

mas iš admirolo Halsey šta
bo rodo, kad Amerikos ma- 
rininkai ir kariuomenė už
ėmė dvi mažiukes salas 
Blanche ir Renard arti Ren- 
dovos salos, kuri jau pir
miau apvalyta nuo japonų.

Kiti amerikiečiai kovoto
jai paėmė strateginį Vura 
kaimą Vangunu saloje, į 
pietų rytus nuo didokos 
New Georgia salos, Salia
mono salyne. Neoficialiai 
pranešimai teigia, kad jau 
sekmadienį amerikinės jė
gos užėmė ir visą Vangunu 
salą. Vien ties Vuru liko 
užmušta 300 japonų. Kitur 
nukauta dar 200 priešų. 
Amerikiečių nuostoliai buvo 
palyginti maži.

SMŪGIS PO SMŪGIO 
JAPONAMS ORE

40 japonų lėktuvų ataka
vo amerikiečius Rendovos 
saloje. Per kautynes ore ir 
ugnim iš amerikiečių prieš
lėktuvinių kanuolių tapo 
nušauta žemyn 17 priešų 
lėktuvų. Nė vienas ameri
kinis lėktuvas nedingo.

Taigi viso šioje srityje 
amerikiečiai sunaikino jau 
157 japonų lėktuvus.

Jungtinių Valstijų lakū
nai vėl kartotinai atakavo 
priešų pozicijas New Geor- 
gioj ir kitose centralinėse 
Saliamono salose.

TALKININKAI TEBE- 
PLEŠKINA AŠĮ ITA

LU SALOSE
šiaur. Afrika.—Amerikos 

ir Anglijos bombanešiai vėl 
atvejų atvejais bombardavo 
penkias italų-vokiečių lėk
tuvų stovyklas Italijos saloj 
Sicilijoj ir vieną Sardinijoj. 
Kartu jie triuškino fašistų 
prieplaukas ir kitus kari
nius taikinius.

Kiti talkininkų lėktuvai 
atakavo priešų orlaivių aik
štes tik už 15 mylių nuo 
Romos.

Viso šiuose žygiuose bu
vo sunaikinta 51-nas Ašies 
lėktuvas, o amerikiečiai ir 
anglai neteko 13 lėktuvų.

šiaur. Afrika, liepos 6. — 
Talkininkai per tris pasku
tines dienas sunaikino dau
giau kaip 100 fašistų lėktu
vų Sicilijoj ir Sardinijoj.

London, liep. 6.-— Didelis 
skaičius anglų ir amerikie
čių lėktuvų išskrido bom- 
barduot nacius.
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MIŠKUOSE LIETUVOS PA
TRIOTAI ATSILAIKO 

PRIEŠ VOKIEČIUS
Maskva.— S. Petronaitis 
šo:
“SS (nacių žandarų) ka

riuomenė ir saugumo įstai
gos visai uždraudė lietu
viams judėjimus per miš
kus (eiti, važiuoti ar joti), 
kol bus užbaigta kampanija 
miškams apvalyti.”

Šį pranešimą neseniai pa
skelbė Kauno radijas.

Žinios iš Lietuvos kalba 
apie generalį ofensyvą, ve
damą Hitlerio žandarų ka
riuomenės SS prieš Lietu
vos partizanus ir patrijo- 
tus, kurie vengė rekrutavi- 
mo į nacių armiją, išsislap- 

stydami po miškus.
Tuos pranešimus dabar 

oficialiai patvirtino vokie
čių okupantų valdžia. Tai 
dar pirmą kartą naciai yra 
priversti viešai pripažint, 
jog taip plačiai išsivystė 
partizanų judėjimas ir ma
siniai pabėgimai į miškus, 
vengiant rekrutavimo, kad 
reguliarė vokiečių SS ka
riuomenė turi pradėti ofen
syvą prieš juos.

Įsakymas visuotinam of- 
ensyvui prieš Lietuvos par
tizanus buvo išleistas Ber
lyne šiemet balandžio pa-

Su Lenkų Premjeru Sikorskiu Žuvo ir 15 
Kitų Asmenų; Sikorskio Valdžia Išvien su 

Hitlerininkais Šmeižė Sovietus
London.—Bombanešio ne

laimėje Gibraltare žuvo su 
generolu Sikorskiu, emigra
cinės lenkų valdžios minis- 
teriu pirmininku, dar jo 
duktė Sofija Lesniovska, 
gen. T. A. Klimecki, lenkų 
karo štabo galva, eilė kitų 
jų karininkų, taipgi trys 
anglai, o jų skaičiuje ir pul
kininkas V. A. Cazalet, An
glijos seimo atstovas. Viso 
šioje lėktuvo nelaimėje už
simušė 16 asmenų. Gyvas 
išliko tik vienas cechas la
kūnas, kuris taipgi pavojin
gai sužeistas.

Bombanešis sudužo, vos 
pakilęs skrist į Londoną. 
Juomi būtų grįžęs Sikors
kis po šešių savaičių pobū
vio pas lenkų ' kariuomenę 
Viduriniuose Rytuose.
Išprovokavo Ryšių Sutrau- 

kymą su Sovietais
Kada hitlerininkai paskel

bė savo šmeižtą, būk jie 
Smolensko srityje užtikę 
10,000 sušaudytų ir palaido
tų Lenkijos oficierių, ir me
lavo, būk Sovietai sušaudę 
tuos lenkus, tai Sikorskio 
valdžia palaikė tą piktą na- 

baigoj. Vokiečių komanda 
rimtai susirūpino, matyda
ma partizanų judėjimo au
gimą Lietuvoj, ypač tan
kius užpuolimus ant svar
biųjų geležinkelio linijų, 
kaip kad Radviliškio-Dvins- 
ko ir Vilniaus-Minsko lini
jų. Berlynui taip pat labai 
nepatiko, kad visai nepavy
ko lietuvių rekrutavimas į 
nacių armiją.

Vasario mėnesį generolas 
von Just, vokiečių okupan
tų kariuomenės galva Lie
tuvoje, prižadėjo Hitleriui 
sudaryt visą armijos korpu
są iš lietuvių. Tačiau iki 
šiol, nežiūrint mobilizacijos 
paskelbimo, jis vos-ne-vos 
teįstengę sukrapštyti tik 
vieną lietuvių batalioną 
(apie tūkstanfj kareivių).

Balandžio pabaigoj Hit
leris pasiuntė Himmlerį 
(savo slaptosios policijos 
vadą) suorganizuot bau
džiamuosius žygius prieš 
partizanus ir Lietuvos pa- 
tri jotus.
Suėmė Desėtkus Tūkstan

čių Lietuvių
Himmleriui atvykus, pra

sidėjo areštai. Per vieną 
(Tąsa 5-me pus.) 

cių išmislą grynu pinigu. 
Sikorskio ministerių kabi
netas priėmė Hitlerio pa
siūlymą, kad Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius (švei
cariški vokiečiai), nacių 
priežiūroje, ištirtų tas neva 
Sovietų atliktas žudynes.

Sovietų vyriausybė prote
stavo prieš tą lenkų val
džios sutartiną su naciais 
šmeižtą prieš Sovietus ir 
pagaliaus sutraukė diplo
matijos ryšius su Sikorskio 
valdžia Londone.

Sovietų spauda parodė, 
jog minimus lenkų karinin
kus patys vokiečiai išžudė, 
o paskui padirbo klastas, 
kad atrodytų, būk juos rau
donarmiečiai sušaudę.

Dešimteriopa Amerikie- 
čių Pergalė Ore

London. — Paskutiniuose 
žygiuose prieš Italijos salas 
Siciliją ir Sardiniją ameri
kiečiai nušovė žeųiyn 30 fa
šistų lėktuvų.

Amerikiečiai tiktai tris 
bombanešius teprarado.

Prasidėjo Laivynų 
Mūšis tarp Ameri
kiečių ir Japonų

Washington. — Oficialiai 
pranešta, jog eina karo lai
vynų mūšis tarp amerikie
čių ir japonų Kula Įlankoj, 
tarp New Georgia ir Kolo- 
mbangara salų. Dar negau
ta jokių platesnių praneši
mų apie mūšio pasekmes.

Amerikiečiai jau seniai 
nori, kad japonų laivynas 
išplauktų į atvirą mūšį. Ja
ponai nuo pernai lapkričio 
vengė susidurti su Jungti
nių Valstijų laivynu.

Pernai lapkričio 13-14-15 
d. per jūrų mūšį amerikie
čiai nuskandino 28 karinius 
japonų laivus ir aštuonis 
transportus ir sužalojo dar 
10 priešų laivų. Amerika ta
da heteko aštuonių laivų.

Ankstesnė žinia sakė, kad 
Jungtinių Valstijų karo lai
vai taipgi bombardavo ja
ponus Viloj, Kolombangara 
saloj, Bairoko New Georgia 
saloj ir Rekata Įlankoj San
ta Isabel saloj.

Smarkėja Amerikos-Ja
ponų Jūrų Mūšis

Washington, baL 6.— Ne
oficialiai pranešama, kad 
smarkėja mūšis tarp Jung
tinių Valstijų ir Japonijos 
karo laivų Kula Įlankoj, 
tarp New Georgia ir Ko
lombangara salų.

Amerikiečių kariuomenė 
veržiasi pirmyn linkui Mun
dos, didžiosios japonų karo 
bazės, New Georgia saloje.

Oficialiai pasitvirtina ži
nia, kad Amerikos kovoto
jai jau užvaldė Vangunu 
salą, į pietus nuo New Ge
orgia.

JAPONŲ BLOFAS
Japonų komanda per ra

diją gyrėsi, būk jie nuskan
dinę penkis talkininkų 
transporto laivus ir nušovė 
žemyn 23 amerikiečių ir au
stralų lėktuvus ties Rendo- 
va sala liepos 4 d.

Niekas nepatvirtina to ja
ponų pagyro.

Anglų Komandų Žygis 
Prieš Nacius Kretoj
London.— Anglijos smar- 

kuoliai-komandos užklupo 
nacius netikėtai Kretoje, 
Graikijos saloje; išsprogdi
no kai kurias lėktuvų aikš
tes, padegė gazolino sandė
lius, sunaikino tam tikrą 
skaičių priešų lėktuvų, ir 
saugiai prasišalino, supran
tama, motoriniais greitlai- 
viais. ■ i

PER DIENĄ SOVIETAI 
SUNAIKINO 714 NACIŲ 
TANKU, 265 LĖKTUVUS

Hitlerininkai Kai Kur Buvo Įvarę Mažus Kylius į Sovietų 
Linijas, Bet Tapo Atmušti; Raudonarmiečiai Užėmė Kaimą

London, liepos 6.—Vokie 
čiai pirmadienį pradėjo sa
vo ofensyvą prieš Sovietus 
160 mylių ilgio frontu tarp 
Oriolo ir Bielgorodo, į šiau
rius ir pietus nuo geležinke
lių centro Kursko.

Per kelias pirmąsias nuož
miausių mūšių valandas 
sovietiniai kovotojai sunai- 
kino bei išmušė iš veikimo 
586 priešų tankus, nušovė 
žemyn 203 vokiečių lėktuvus 
ir užmušė daugiau kaip 
3,000 hitlerininkų viename 
tik Bielgorodo sektoriuje į
šiaurius nuo Charkovo.

Tuo pačiu laiku kitose
Oriolo-Bielgorodo fronto 
dalyse raudonarmiečių )ė- D AlilVANADIVIIV^IAI 
gos sunaikino bei pavojin- KAUUVNAKlWlttlAl
gai sužalojo 128 nacių tan
kus, nukirto žemyn 62 prie
šų lėktuvus ir užmušė 4,000 
vokiečių.

Taigi viso pirmutinėje sa
vo ofensyvo dienoje vokie
čiai prarado šiame fronte 
714 tankų, 265 lėktuvus ir 
7,000 karių, užmuštų, ne
skaitant kitų, kurie tapo 
sunkiai sužeisti bei nelais
vėn paimti.

SOVIETAI ATSTEIGĖ 
LAIKINAI PRAARDY
TAS SAVO POZICIJAS
Maskvos radijo šiandieni

nis pranešimas sakė:
“Visos priešų atakos tapo 

atmuštos su skaudžiais 
jiems nuostoliais. Kai kur 
atskiruose punktuose nedi
delės vokiečių grupės buvo 
truputį prasiveržusios ky
liais į mūsų apsigynimo li
nijas.

“Oriolo-Kursko linkmėje 
mažas vokiečių būrys įvarė 
pusės kilometro kylį į prie
kines mūsų linijas. Sutelkta 
mūsų artilerijos ugnis ir 
mūsų kariuomenės smūgiai 
sulaikė priešus nuo tolesnio 
prasiveržimo pirmyn.
ATĖMĖ Iš NACIŲ AP- 

TVIRTINTĄ VIETĄ
“Viename Kalinino fron

to sektoriuje (ties Velikije 
Lūki) mūsų kariuomenė 
staiga atakavo vokiečius 
vienoj aptvirtintoj gyvena- 
moj vietoj. Užklupti vokie
čiai sumišime pabėgo, pa
likdami savo ginklus. Sovie
tų kovotojai užėmė šią gy
venamą vietą ir paėmė ne
laisvėn tam tikrą skaičių 
priešų.
RAUDONŲJŲ LAKŪNŲ 
ATAKOS UŽFRONTĖJE
“Sekmadienio naktį sovie

tiniai lėktuvai atakavo na
cių naudojamus geležinke

lių mazgus Gomelyje, Une- 
čoj ir Roslavlyje.

Gomelyje buvo daugine- 
niškai bombarduojami prie
šų traukiniai, į kuriuos tie
siog pataikyta bombomis. 
Išsiveržė 13 gaisrų.

“Unečoj tapo padegti 
bombomis vokiečių trauki
niai.

“Roslavlyje skaitlingi 
priešų traukiniai buvo ata
kuojami sprogstamomis ir 
gaisrinėmis bombomis, ir 
užkurta gaisrai.

“Visi sovietiniai lėktuvai 
sveiki sugrįžo.”

PER 36 VAL. NUKO
VĖ 10,000 NACIŲ

Maskva, liep. 6.— Sovietų 
kariuomenė per 36 valandas 
nuo nacių pradėto ofensyvo 
165-kių mylių linijoj užmu
šė 10,000 vokiečių ir sunai
kino bei visiškai sužalojo 
740 Hitlerio tankų.

Raudonarmiečiai nušlavė 
daugumą nacių, kurie tū
lose vietose buvo įvarę iki 
trečdalio mylios gilumo 
kylius į sovietines linijas. 
Įvairiuose punktuose . tapo 
užmušta pusė visų atakavu
sių hitlerininkų.

Sovietiniai kovotojai at
griebė didelę daugumą vie
tinių pozicijų, kurias vokie
čiai iš pradžios buvo užė
mę.

Naciai prieš Sovietus var
toja 218 vokiečių, vengrų, 
rumunų ir kitų pastumdė
lių divizijų, viso 3 milionus 
270 tūkstančių kariuome
nės.

Kongresas Supančiojo 
Kainą Administraciją
Washington. — Po kon

greso atstovų rūmo tarimo, 
senatas taipgi nutarė nu- 
skelt 47 milionus dolerių 
nuo Kainų Administracijos 
reikalaujamų pinigų, ir pa
skyrė tiktai $155,000,000 
įstaigos išlaidoms per me
tus.

Kainų administratorius 
Prentiss M. Brown jau pir
miau pareiškė, jog šitaip 
nukirtus reikalingas lėšas, 
tai vyriausybė jokiu būdu 
negalės suvaldyt maisto 
brangininkų, pelnagrobių ir 
juodojo marke to šmugel- 
ninkų.
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netinka, gali neprisidėti, stovėti nuoša
liai. Čia nėra jokios prievartos. Komi
tetas negali nieko priversti.

Bet jo pastangas trukdyti, joms kenk
ti, jojo narius vadinti išgamomis ir šauk
ti lietuvius tam prakilniam darbui ne
duoti nei cento, gali tiktai paskutinis iš
sigimėlis, paskutinis ir pikčiausias lietu
vių tautos priešas.

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

Act of March 3, 1879.

Kas Tie Išgamos?
Vienam smetonininkų laikraštyje skai

tome: “Saugokitės nuo tos komunistinės 
meškerės ir neduokite nei cento tiems 
lietuvių išgamoms komunistams.’’

Čia kalba eina apie vedamą vajų už 
pasiuntimą dovanų lietuviams raudon
armiečiams ir lietuviams vaikučiams So
vietų Sąjungoje. Atrodo, jog toks gra
žus, toks prakilnus žmoniškas darbas ne
galėtų ir neturėtų užkliūti niekam už lie
žuvio. O visgi atsiranda piktos valios 
ir juodos sąžinės žmonių, kurie negali 
toleruoti tokios veiklos lietuvių tautos 
ir visos žmonijos gerovei.

Vadinasi, pagal tą gel tonlap j, išgamos 
yra tie, kurie stengiasi suteikti pagelbą 
lietuvių tautos sūnams, kurie aukoja sa
vo sveikatą ir gyvybę šiame kare prieš 
fašizmą. Jo akyse išgamos tie, kurie 
stengiasi suteikti ir pasiųsti drapanėlių, 
čębatukų, marškinėlių, popieros, paiše
lių ir kitokių mokykloms reikalingų 
daikteliu, lietuviams vaikučiams, kurie 
mokosi lietuvių kalbos ir rašybos.

Pagal tą pačią logiką, žinoma, kad “iš
gamos” yra ir tie raudonarmiečiai ir 
tie vaikučiai. Kruvinojo smetonizmo 
organas “Dirva” vėlina, kad visi lietu
viai, kurie nepateko į nacių vergiją, ku
rie pasitraukė Sovietų Sąjungos gilumon 
ir darbuojasi už laisvę ir demokratija,— 
kad visi jie iki vienaki išnyktų nuo šios 
žemės paviršiaus. Jiesjad bldgi, jie jai 
išgamos. Jie neturi gauti nei pasigai
lėjimo, nei paramos !

Betgi ištiesų pasigailėjimo neverti ir 
tikrais išgamomis yra tie, kurie taip 
plūsta vaju už pasiuntimą dovanų lietu
viams Sovietų Sąjungoje. Jie pasirodo 
didžiausiais begėdžiais ir beširdžiais.

Pundelių Vajaus Komitetas skelbia sa
vo raportus: kiek surenka dovanų pun
deliais ir pinigais. Jeigu kas netiki bei 
nori, gali kreiptis pas Komitetą ir gaus 
visus įrodymus ir paliudijimus, kas už 
tuos pinigus supirkta ir pasiųsta tiems 
lietuviams broliams Sovietų Sąjungoje. 
Tie visi įrodymai ir parodymai yra.

Tai ko dūksta ir plūstasi klerikalų, 
tautininkų, menševiku ir smetonininkų 
spauda? Ko jie nori?

Argi tas neparodo, kad jiems nerūpi 
nei lietuvių tautos, nei šio karo reikalai? 
Argi tas neparodo, kad jie negali pakęs
ti jokio naudingo, prakilnaus darbo dėl 
lietuvių tautos ir visos žmonijos? Argi 
tas nemeta ant jų rimtos nuožiūros: ar 
kokia nors pikta svetima ranka jiems 
nediriguoja?

Pundelių Vajaus Komitetas nesikiša į 
politinius reikalus. Jis nėra užkliudęs 
nei vieno laikraščio. Jis yra atsikreipęs 
į visus geros valios lietuvius prisidėti 
prie pasiuntimo dovanų lietuviams.

Kas tam nepritaria, kam tas darbas

Ten Dies Nereikalingas
Iš Washington© eina gandai, kad kon~ 

gresmanas Dies su savo komitetu imsiąs 
tyrinėti Detroite rasines riaušes. Kas 
jąu kas, bet ponas Dies neturėtų ten 
kišti savo nosį. Viena, jis niekur dar 
nėra įrodęs savo bešališkumo. Visi jo 
tyrinėjimai pasibaigė raganų gaudymu, 
o tikrųjų Amerikos priešų (nacių ir fa
šistų) jis dar niekur neužtiko ir nesura
do. Antra, Dies yra iš pietinių valstijų, 
patsai permirkęs prietarais ir neapykan
ta prieš negrus. _ ■ : ; <

Aišku, kad Dieso pasirodymas Detroi
te tiktai daugiau paaštrintų rasinę ne
apykantą ir patarnautų kaip tik tiems 
fašistams ir chuliganams, kurie tas riau
šes ruošė ir jose dalyvavo. Štai kodėl 
visa liberališkoji visuomenė, o ypatin
gai negrų spauda ir veikėjai, kelia griež- 
čiausį protestą prieš Dieso siūlymąsi ty
rinėti Detroito riaušes.

Teisingą ištyrimą gali pravesti tiktai 
bešališki, teisingi žmonės.

Didžioji Prieglauda ir Priedanga
Anksčiau ar vėliau tiesa ir faktai turi 

iškilti į viršų. Tiesos amžinai nepaslėp
si,

Tai dabar aišku apie Sovietų Sąjungos 
atsinešimą linkui žydų. Dabar pasiro
do, kad iš 1,750,000 Europos žydų, ku
riems pavyko pabėgti nuo nacių teroro, 
1,600,000 rado prieglaudą ir priedangą 
Sovietų Sąjungoje. Kiti prisiglaudė An
glijoj, Amerikoj, ar kur kitur. Pažymė
damas šį istorinį faktą, American Jew
ish Joint Agricultural Commission pir
mininkas James N. Rosenberg pareiškė: 
“Rusija išgelbėjo virš dešimt sykių dau
giau žydų, negu visa kita likusioji pa
saulio dalis!”

Ne Pasigailėjimo, Bet Teisingumo 
Balsas

Georgia valstijos valdžia reikalauja, 
kad New Jersey valstija sugrąžintų jai 
Samuel Buckhanon, 33 metų juodveidį, 
pabėgusį iš kalėjimo. Tas reikalavimas 
laukia New Jersey valstijos gubernato
riaus Edisono pasirašymo.

Ar pasirašys, ar išduos tą nelaimin
gą žmogų?

Jeigu gubernatoriaus gyslose teka 
nors lašas žmoniško kraujo, tai jis ne
pasirašys ir neišduos.

Samuel Buckhanon buvo suareštuotas 
ir nuteistas nuo 22 iki 45 metų kalėji- 
man už pavogimą pakelio cigaretų. Ta
da jis buvo dar tik 19 metų jaunuolis.

Kalėjime (ant chain gang) jis išbu
vo 14 metų. Prieš kiek laiko jį sargai 
taip sumušė, jog paliko už mirusį. O su
mušė todėl, kad Buckhanon matė, kaip 
tie sargai užmušė vieną kalinį. Buck
hanon atgijęs pabėgo iš kalėjimo ir pa
siekė New Jersey valstiją. Tie Georgia 
valstijos budeliai dabar nori jį susigrą
žinti ir pabaigti su juomi. Aišku, jog jo 
ten laukia mirtis žiauriose budelių ran
kose.

Kiekvienas padorus žmogus pasakys 
ir reikalaus, kad gub. Edison atsisakytų 
grąžanti tą jauną žmogų, tiek daug iš- 
kentėjusį už tokį menką prasižengimą, 
į mirties nasrus.

PHILADELPHIA, PA.
Mirę Lietuviai

Birželio 14 d. mirė Jonas 
Mizutąvičius, 54 mėty.

Birž. 26 d. nuo karščio mi
rė 6 žmonės, vienas iš jų lie
tuvis Ignas Čepulis, 46 metų. 
Phliko nuliūdime žmoną Pe
tronėlę ir 18 metų sūnų Igną, 
kuris tarnauja laivyne; taipgi 

• podukrą Birutą Barakauskai- 
tę 17 metų. Palaidotas liepos 
1 d., šv. Kryžiaus kapinėse.

Birž. 28 d. mirė Kązys Da
nilevičius, 62 metų. Palaido
tas liepos 3 d., Šv. Grabo ka
pinėse. Laidotuvių direktorius 
Kazys J. Ramanauskas, liūde
sio valandoje visiems gražiai 

•patarnavo.

Nacių Nelaisvėje
Karo departmentas prane

šė motinai Grace Juknienei, 
kad jos sūnus, Stasys, 26 me
tų pateka vokiškų nacių ne
laisvėn.

Nubaudė šešis

Miesto inspektoriai sučiupo 
6 mėsos krautuvininkus par
duodant netikusias dešras, 
tarp jų ir vienas lietuvis A. 
B. Vienų dešros buvo suglitę 
ir smirdančios, o kitų—per
daug riebalų. Pagal įstatymą, 
riebąlų neturi būti daugiau, 
kaip 50 nuošimtis, bet prasi
kaltėlių dešrose riebalų buvo 
63.73 procentai. Magistratas 
Lindell visus nubaudė po $54 
bausmės ir po $4 teismo lėšų. I

KAIP LIETUVOS ŽVALGYBININKAI 
“VEDE DERYBAS” SU LENKŲ 

VALDŽIOS ATSTOVAIS
LAPAS Iš “NEPRIKLAU

SOMOS LIETUVOS” 
ISTORIJOS

Advokatas Kostas Jurgėla 
savo straipsny užvardin
tam “Dar Dėl Santikių su 
Lenkais,” kurs tilpo Ame
rikos Lietuvy iš birželio 26 
d., 1943 m.,'tarpe kitų pa
stabų rašo apie sekantį at
sitikimą :

M

“Savo laikų skaičiau “Tri
mite” J. Purickio, tuometi
nio užsienio reikalų minis- 
terio, atsiminimus. Jis ra
šė, kad 192,0 m. rugpjūčio 
antroje puseje pas jį atvy
ko, vėlai vakare, du lenkų 
karininkai, į' kurie parodė 
jam turį pląčiausių įgalio
jimų su Lietuva susitarti. 
Jis buvo paveiktas įgalioji
mų pločio, ir paprašė juos 
atvykti į specijalį kabineto 
posėdį rytmetį. Lenkai ne
atvyko. Nei ministerijos, 
nei generalinis štabas neži
nojo apie lenkų dingimą. 
Po ilgų tyrinėjimų, atsi
klausta komendantūros. 
Tūlas leitenantas atsiliepė, 
maždaug taip: “Lenkų ka
rininkai? O, taip, taip: mes 
nakty juos sučiupome ir iš
gabenome anapus linijos...” 
Šis faktas ir iliustruoja 
kažkieno pasaką, kad ne 
generolai ir prezidentai, 
bet puskarininkai ir leite
nantai karus gimdo.”

Viršui paduota citata liu
dija, kad Kauno komendan
tas, be pasitarimo su gene
raliniu štabų, arba Žvalgy
bos Skyriumi, pasigavo du 
lenku karininku “turinčiu 
plačiausių įgaliojimų su 
Lietuva susitarti” ir užsie
nio ministeriui arba gene
raliniam štabui nieko ne
pranešęs, sauvališkai, juos 
išgabeno “anapus linijos”.

Adv. Jurgėlos minimas 
įvykis savaimi komendan
tūrą pasmerkia viename iš 
juodžiausių nusižengimų, 
bet tikrenybėje reikalas bu
vo daug rimtesnis. Apie 
minimą įvykį aš netyčia iš
girdau nuo tūlo Albert 
Hess, vokiečių slapto agen
to, kuris manęs užklausė, 
ar aš kartais neturiu savo 
tarnyboje agento, nekurio 
J. Bagdono, ir, ar minimas 
agentas randasi mano, ar 
gal Mikolo Lipčiaus žinioj? 
Pašaukiau adjutantą ir 

Lietuvis Kandidatas
Vincas Poška (Pascholl), 

jaunas mėsos vertelga, kandi
datuoja ant nepriklausomo de
mokratų ti kieto miesto gaspa- 
dorįaus pareigoms. Renka pa
rašus ant peticijos ir nomina
cijose rugs, mėnesį tikisi gau
ti nemažai balsų.

S. V. Ramutis.

Romos radijas teigė, kad 
anglų - amerikiečių bom- 
banešiai vėl atakavo fašisti
nės Ašies taikinius arti 
Athepų, Graikijos sostinės.

J, BAGDONO LIUDIJIMAS
Nuotraukoje matome “didvyrio” J. Bagdono liudijimą apie jojo “žygį.” Be kitko,.rank

raštis parodo, kad jis, Bagdonas, nei rašyti padoriai nemokėjo.

Washington. — Visame 
krašte šį mėnesį esama 8 
procentais mažiau mėsos, 
negu birželyje.

Ponui Viršininkui 
Žvalgybos Skyr.

Prašau pono viršininko, parmainit man liūdimą kurį aš gavau, aš tamie nikiek 
nie kaltas ir nieko apita niežinau, ir galiu doti žinia api tos pinigus, kur buvo pa
imtas kišis 850,000 mark, lienku pinigų 30,000 auks. ost pinigu.

J. Bagdonas.

įsakiau, kad man - suteiktų 
ąpie Bagdoną pilnas žinias.

Ant rytojaus adjutantas 
man pranešė šitokią žinią: 
Užsienio Ministerija pra
šiusi Komendantūrą, kad 
suteiktų tūliems lenkų at
stovams du palydovu ir ko
mendantūra įsakymą išpil
džiusi. Pranešimas toliau 
iškėlė neįsivaizdinamą civi
lizuotam krašte sensaciją. 
Komendanto paskirti len
kams pasiuntiniams paly
dovai padarę Lietuvos val
džios svečiams sumanymą, 
kad eitų su jais pasilinks
minti. Ir pasilinksminimo 
vieta buvo nuskirta komen
dantūrai žinomas prostitu
cijos namas. Besilinksmi
nant daeita iki muštynių ir 
abudu lenkai' karininkai ta
po sužeisti. Komendantūra 
pasiskolinusi iš Mikolo Lip
čiaus (žvalgybos Skyriaus) 
automobilių ir išvežė len
kus karininkus iš Kauno. 
Kas už Kauno atsitiko, nie
ko nežinoma.

Apie J. Bagdoną man bu
vo pranešta, kad jisai buvo 
Lipčiaus siųstas lenkų at
stovus daboti. Nei Lipčius, 
nei agentas Bagdonas apie 
tą įvykį man nieko nepra
nešė.

Tuomet pasišaukiau pro
stitucijos namų prižiūrėto
ją, kurio pravardės jau ne
beatmenu. Jis man papasa
kojo apie įvykį tūlame pros
titucijos name. Pasirodo,kad 
komendantūros karininkai, 
kurie buvo paskirti lenkų 
atstovų Palydovais, beger
dami pradėjo prie lenkų 
kabinėtis ir neužilgo iškilo 
didelės muštynės, kuriose 
dalyvavo ir žvalgybos agen
tas J. Bagdonas. Lenkai 
gynėsi, kaip pasiutę, nes 
jie pasigedo pinigų, ku
riuos jie su savim nešiojosi. 
Pareigūnas man negalėjo 
pasakyti, kiek tų pinigų iš 
lenkų karininkų atimta, 
bet sakė, kad po tam Bag
donas ir jo draugai net ke
lias dienas ūžė.

Pirmiausia turėjau pasi
kalbėjimą su Mikolu Lip- 
čium ir užklausiau jo, ko
dėl jisai be mano žinios 
siuntė Bagdoną talkon Ko
mendantūros karininkams?

Kodėl jisai matė reikalin
gu tą įvykį nuo manęs slėp
ti — juk Bagdonas mano 
skyriuje tarnauja? Į tai 
man Lipčius atkirto, kad 
jisai yra su manim lygiam 
laipsny ir todėl aš neturiu 
jokios teisės iš jo pasiteisi
nimo reikalauti.

Pasišaukiau slaptą agen
tą J. Bagdoną ir jisai prisi
pažino, kad nors jisai muš
tynėse prostitucijos name 
ir dalyvavo, bet apiplėšime 
lenkų karininkų jisai nesąs 
kaltas. Lipčiaus verčiamas, 
jis prisipažinęs ėmęs daly- 
vuiną lenkų apiplėšime, bet 
tikrenybėje jisai nė skatiko 
iš tų pinigų negavęs. Už
klaustas, kiek Lipčiui iš 
apiplėšimo teko, jisai teisi
nosi, kad nežinąs, nes pasi
dalinimas su komendantū
ros karininkais ir Lipčium 
įvykęs prie uždarytų durų.

Tuomet aš priverčiau J. 
Bagdoną savo ranka Para
šyti pareiškimą, kurio foto
grafiją čia pridedu.

Dėl visko perrašiau Bag
dono pareiškimą. 850,000 
lenkų markių ir 30,000 ost 
markių — tai buvo suma, 
kurią atėmė nuo lenkų ka
rininkų atstovaujančių 
Lenkijos valdžią. Ar kur 
nors pasauly panašus daly
kas buvo girdėtas? Tai va
dinasi Lietuvos nepriklau
somybė, kokios tautininkai 
trokšta.

Iš pareiškimo matyti, 
kad Bagdonas bandė api
plėšimą padaryti “kyšiu”' 
ir tuo visą kaltę nukreipti 
ant lenkų.

Nežinau, ar lenkai kari
ninkai buvo tikrai sužeisti, 
ar nublokšti “anapus lini
jos” negyvi. Bet kaip Lie
tuvos valdžia nebandytų 
savo pasielgimą pateisinti, 
vienok juodesni© atsitikimo 
diplomatinėj istorijoj dar 
nebuvo girdėti. Ar dyvas, 
kad po aprašyto atsitikimo 
gen. Želigowskis užpuolė 
Lietuvą ir atėmė Vilnių!

Nurodytas atsitikimas 
buvo priežastim mano atsi
sakymo tarnauti Žvalgybos 
Skyriuje. Susitaręs su Vi
daus Reikalų Ministeriu R. 
Skipičiu, aš Persikėliau į 
Piliečių Apsaugos Departa
mentą. Kazys Pilėnas.

Roseland, UI.
F asistuojantį Naujienie&iai 

Ardo Lietuvių Vienybę.
Keletas f asistuojančių nąu- 

jieniečių įsiskverbė tarpe kata
likų demokratų ir ardo lietuvių 
vienybę. Šie elementai keli me
tai atgal priklausė prie laisva
manių — tokiais ir dabar yra, 
—vadindavo katalikus žmones 
keturkojais. Tačiau kai jie sie
kia lietuvių vienybės ardymo, 
tai jieško bažnyčioj prieglobs
čio. 1

Tūlas Dambro keli metai at
gal priklausė prie 9-to Wardo 
Lietuvių Suvienyto Politikos 
Kliubo. čia jis bandė patekti į 
kliubo pirmininkus. Iš 200 
kliubo narių tegavo tik 13 bal
sų.

Tuomet f asistuojanti elemen
tai pasitraukė iš aukščiau mi
nėto kliubo ir įsteigė 9-to War
do Demokratų Kliubą. Jie ga
vo pritarimą vietinio klebono 
ir kelių katalikų.

Pirmiau, kol šisai fąšistuo- 
jantis gaivalas nebuvo įsi
skverbęs į katalikų tarpą, kol 
buvo tas kelių žmonių būrelis 
izoliuotas, tai čia žydėjo tarpe 
lietuvių vienybė.

Jiem pridavė sustiprinimo ir 
Smetona. Kaip jis atvyko iš 
Berlyno į Šią šalį, šie elemen
tai pasijuto turį daugiau atspa
rumo. Dar jie nerodė tokios 
desperacijos - .kol Hitleriui sek
davosi. Tačiau pradėjus naciam 
suklupti, stačiai kvaitulys juos 
apsėdo.

Dabar tie elementai sudarė 
komitetą, kad šniukštinėti lie
tuvių tarpe, kurie yra kokio po
litinio nusistatymo, o paskui 
daryti pranešimus. Įdomu, kur 
jie tuos pranešimus siųs? —• 
Naciams? To komiteto galva 
esąs Dambro, o sekretorium 
Norbuta.

Kada pereituose rinkimuose 
ėjo išrinkimui John T. Zuris, 
tai šie gaivalai Zurį ir Kumskį 
vadindavo pigios rūšies politi
kieriais.

Tas kliubas, vadovaujamas 
Dambro, prisirašė prie Lietu
vių Demokratų Cook Apskri
čio Lygos. Jie jau parodė savo 
demoralizuojantį darbą Rose- 
lando lietuvių tarpe. Veikiau
sia tą patį darys ir anoj lygoj.

Jie lietuvių vienybės ardymo 
darbą varo kitus lietuvius vi
saip šmeiždami. Tuos šmeiži
mus drabsto į tuos, kurie stovi 
už Jungtinių Tautų vieningu
mą ir už pilną karo laimėjimą 
prieš Hitlerį, Mussolinį ir Hi
rohito.

Kurie gerą žodį pasako už 
mūsų šalies talkininkę Sovietų 
Sąjungą, tai tuos žmones jie 
vadina “ruskeliais, burliokąis.”

Gryžtant prie 9-to Wardo 
Suvienyto Lietuvių Politikos 
Kliubo, reikia pasakyt, kad vi-w 
si rimtesni lietuviai, didelė da
lis jų katalikai, kaip ir pir
miau, rimtai darbuojasi šioje 
organizacijoje.

Mūsų šaliai reikalinga visų 
žmonių vienybė. Šisai .kliubas 
visuomet palaikė ir palaiko de
mokratus, stojančius už Roose- 
velto politiką šalies gerovei ir 
karo laimėjimui.

Karą mūsų šalis ir visos 
Jungtinės Tautos laimės. Pa
matys tuomet tikrą veidą tų 
demoralizatorių. Jie susideda 
su tais reakcininkais, kurie no
ri pakenkti — jau nemažai pa
kenkė—Roosevelto karo laimė
jimo programai.

Aš atsišaukiu į katalikus 
žmones ir patąriu jiem veikti 
vieningai šiame kliubo. Jis yra 
daug naudos padaręs Šioj apy
linkėj ir dikčiai prisidėjęs prie 
viso miesto gerovės. Būkim® vi
si vieningi ir nesileiskime 
drumsti nuotaiką fašistųcdan- 
tiem naujieniečiam. Kafatiioas.

Nikaraguoj, Centr. Ame
rikoj, viesulas užmušė įaug 
gyventojų.

Turkija. — Atkeleiviaį iš 
Italijos sako, kad talkinin
kų bombos faktinai suąrdė 
Italijos uostamiestį Neapo-
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiatna ir 

jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

“Mezgėjos Dirba Kuklų, 
Bet Vertingą Darbą”

- Taip apie jas atsiliepė 
Raudonosios Armijos lietu
vių dalinio leitenantas Zda
navičius, pranešdamas savo 
daliniui apie Amerikos lie
tuvių moterų mezgėjų dar
bą.

Mes žinome, kad broliai 
raudonarmiečiai ir hitleri
ninkų apiplėštos seserys lie
tuvės Europoje taip jau ly
giai įvertina drabužių rin
kėjas ir taisytojas, punde
lių ir jiems nupirkti aukų 
rinkėjas, pramogų medika- 
lei pagalbai suruošėjas-su- 
ruošėjus. Bet, karo sąlygo
se, nėra galimybės jiems 
apie tą viską skubiai suži
noti nei trumpose telegra-Į 
mose galima visas ir visus' 
pasidarbavusius išvardyti. ! 
Mūsų darbuotojai tą irgi i

gerai žino. Tad mes esame 
tikros, kad šiais trečiais 
karo ir vergijos Lietuvai 
metais mūsų darbas ne tik 
nepaliaus, bet vis eis platyn 
ir gilyn.

Pažiūrėkite, drauge, ku
rioje darbo srityje jūs galė
tumėt geriausia su mumis 
dirbti už pergalę ir nelau
kusios stokite bent į vieną 
kovotojams paremti darbą.

Brooklynietės jau tariasi 
atsakymui į raudonarmie
čių pasveikinimą sudaryti 
didelį kiekį mezginių ir pa
siųsti jiems pirm ateinan
čios žiemos. Apie tai mūsų 
mezgėjos oficialiai praneš 
sekamose laidose.

Ką sakote kitų kolonijų 
mezgėjos?

Brooklynietė.

Chinietė slaugė aprišinėja žaizdas sužeistam kariui Salween upes fronte, Yu- 
nan provincijoj. Kitas karys, sužeistas kojon, atšlubuoja gauti pirmąją pagalbą. 
Slauges karo frontui yra labai reikalingos ir mūsų krašto kariuomenei, dėlto 
tose pareigose jau tarnauja tūkstančiai slaugių ir jų reikia vis daugiau.

CHICAGOS ŽINIOS
Karo Pagelbos Fondan Tikisi 

Sukelti $13,000,000
Įvyko pasitarimas Karo Pa

ramos Fondo klausimu. Chi
cago,] to fondo direktorium 
bus Elmer T. Stevens. Nacio- 
nalis fondo pirmininkas yra 
Winthrop W. Aldrich.

Atskiri karo paramos fon
dai panaikinta, tai Britanijos, 
Graikijos, Jugoslavijos, Čeko
slovakijos ir Rusijos pagelbos 
fondai sulieti į vieną. Bus tik 
vienas Karo Pagelbos Fondas.

Rinkliavą praves spalių 
menesį. Numatyta Illinois val
stijoj sukelti $13,000,000 tam 
fondui. -Visos šalies plote su
kels $125,000,000. Paskui- iš 
šio generalio fondo duos para
mą kiekvienai šaliai, kaip 
anie, pirmiau buvę fondai vei
kė, pareiškė E. Aldrich.

Morgan avė. KuČia, kuris pir
miau gyveno 3100 W. Walton 
street.

So. Boston, Mass.
Iš ALDLD 2-ros Kuopos 

Motery Veikimo
Atsibuvęs susirinkimas 

birželio 22 d., pas drg. O. 
Juškienę, buvo sėkmingas. 
Buvo plačiai apkalbėta, 
kaip geriausiai prisidėjus 
prie dienraščio Laisvės pik
niko, kuris įvyks liepos 18 
d., Keistučio parke, East 
Dedham, Mass. Tapo nu
tarta turėti moterų stalą 
-Laisvės piknike ir atsišau-' 
kti į visas Bostono ir toli
mesnių kolonijų drauges ir 
draugus, kad prisidėtų su 
aukomis ir darbu, nes pa
rama Laisvei dabar yra la
bai reikalinga.

Draugė P. Žukauskienė 
apsiėmė aplankyti Lexing- 
tono ir Bedfordo farmerius 
ir iš kalno užprašyti dėl 
moterų stalo lietuviškų sū
rių, keptų kalakutų ir gra
žių margučių. Kitos drau
gės pasižadėjo prikepti bap- 
kų, kugelių, bandukių ir vi-

šiam su Valentines padabin
tam žiursteliui forma No. 9258 
gaunama nuo 32 iki 42 dy
džio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Bwkipi. n.

šokių skanumynų. Taigi, S. 
Bostono ir apylinkės mote
rys smarkiai rengiasi prie 
didžiojo dienraščio Laisvės 
pikniko, kad padarius jį ti
krai sėkmingu.

Pundelių vajaus komite
tas irgi po biskį darbuojasi. 
Drg. B. Chubarkienė ra
portavo,'kad drg. K. Minei
kienė iš So. Easton, Mass., 
aukavo $10 dėl pundelio. 
Drg. O. Juškienė gavo gra
žų pundelį dėl mažo vaiku
čio. Pundelį aukavo drg. A. 
Kaškonienė. Drg. P. -Žu
kauskienė žadėjo greitu lai
ku sudaryti gražų pundelį 
dėl paaugusios mergaitės. 
Pundelių vajaus komisija 
pasiliko darbuotis ant to
liau.

Draugės mezgėjos, kas- 
žin kodėl, nedalyvavo. Mez
gimo darbas šiuo tarpu yra 
biskį atslūgęs. Bet jūs, 
draugės mezgėjos, turite 
žinoti, kad kovotojams pa
galba yra labai reikalinga 
ir mezgimo darbas neatidė
liojamas. Todėl, draugės, 
būtinai dalyvaukite sekan
čiame LLD ir mezgėjų ben
dram susirinkime, kuris 
įvyks liepos 13 dieną, 8 v. 
vakare, 376 Broadway.

B-tė.

Rochester, N. Y.

Riebalai Karui
Ar žinote, kad vienam 

laivui nuleisti nuo doko rei
kia desėtkų tonų riebalų? 
Reikia ir gamybai kitų rei
kmenų karui. Taupykite 
juos.

Šeimininkės, kurioms at
lieka riebalų po labai ma
žai, kelios pilsto į vieną in
dą ir pripildžiusios nuneša 
į paskirtą vietą. Jos žino, 
jog iš lašų susidaro ir jū
ros. Veik visose bučernėse 
jūs matysite iškabą, pra
šančią atnešti atlikusius 
riebalus apsigynimo reika
lam.

Siuvimas Be Siūlo
Gal būt netoli ta diena, 

kada galėsime siūti be siū
lų — bent tūlų medžiagų 
rūbus. Radijo Korp. Ame
rikoje laboratorijose, 
Princeton, N. J., išdirbta 
mašina, kuria tikimasi ne
užilgo galėsiant “susiūti” 
be siūlo ir be klijaus lietaus 
ploščių, kepurių, baliūnų 
siūles. , .....

Kaip Mes, Rochesterieciai, 
Praleidom 22 Dieną 

Birželio
Tą dieną sukako dveji 

metai nuo užpuolimo mūsų 
gimtinės Lietuvos ir mūsų 
brangios talkininkės Sovie
tų Sąjungos per baisiausį 
pasaulyje žvėrį, Hitlerio 
fašizmą. Jie išmušė milio- 
nus vyrų, moterų ir vaiku
čių, išdraskė gražiausius 
miestus, kaimus ir ūkius. 
Praliejo daug kraujo mūsų 
brangūs didvyriai kovoto
jai, kad išlaisvinti nuo tų 
žvėrių visą pasaulį, ant vi
sados.

Antradienio rytas iš ank
sto jau buvo labai gražus 
rytas. Saulutė kaitino, ir 
labai buvo karšta diena. 
Jau iš anksto pradėjo auto
mobiliai atvežti drapanas į 
Bekešių kiemą. Iki 12 va
landos jau buvo pilnas ga- 
radžius visokių drapanų— 
gražiausių kailinių, siūtų 
Sovietų Sąjungos nukentė
jusiems kare vyrams, mo
terims ir vaikučiams, čeve- 
rykų, kaldrų, blanke tų. Ne
galima apsakyti, kokių gra
žių daiktų buvo privežta. 
Ir visi draiveriai išreiškė 
didžiausią pagarbą Rusijai, 
visi prižadėjo dėti didžiau
sias pastangas, kad tik 
daugiau gauti drapanų.

Dvyliktą valandą ateina 
draugė D. Valtienė, ta ne
nuilstanti darbuotoja. Pa
mačius tokią daugybę dra
panų tuoj griebėsi už^jdar- 
bo, kad visus daiktus gra
žiai sudėstyti j baksus. Dir
ba visa sušilus, skubina, 
kad prirengti siuvėjom 
darbo. Pirmą valandą atei
na d. Totorienė. Griebia ko 
greičiausia siūti, taisyti, 
kad būtų kas krauti į bak
sus. Biskį vėliau ateina d. 
J. Vaitas su baksais, ku
riuos jis gauna-sukolektuo- 
ja iš visur. Jis tuojau grie
bė rišti jau pilnus prikrau
tus baksus. Vėliau ateina 
V. Bulienė ir E. Duobienė, 
atneša po gražiausį svederį 
numezgusios ir griebėsi’ už 
darbo taisyti-siūti suneštus 
drabužius. Dar vėliau atva
žiuoja draugas J. Totorius 
padėti aprišti drapanomis 
prikrautus baksus. Po to 
pribuvo dvi ukrainietės pa
dėti siūti. Ir A. Bekešius, 
parėjęs iš darbo, šoko į pa
galbą prie rišimo.

Apie devintą valandą jau 
viskas buvo gatava, sukro- 
vėm net 30 didelių baksų, 
tūkstančius kavalkų pa- 
siuntėm tik per vieną die
ną. Visi buvom linksmi, 
kad nors maža dalele galė
jom pasidarbuoti dėl mūs 
brangių karžygių.

Tai buvo maloniausia va
landa, kokią aš kada turė
jau. Kaip gražu buvo žiūrė
ti, kai moterys aplink stu- 
bą apsėdusios linksmos, 
liuosnoriai dirba. Kita gru
pė, vyrai, skubina rišti ir 
džiaugiasi, kad tokių gra
žių daiktų gaus Rusijos ir 
Lietuvos kovotojai. Mes 
prašom daugiau talkos, nes 
jau vėl garadžius pilnas 
d,vapamu Mes jau pasiun- 
tėm daugybę tonų (Jrapanų 
ir kas savaitė gaunam dau
giau, tik mažai darbininkų 
turime. L. B.

Šeimininkėms
Sūdyta Jautiena su Sal

džiom Bulvėm ir 
Kopūstais

4 svarai corned beef (pa
gal šeimos dydį imant pro- 
porcionališkai mažiau ar 
daugiau čia paduodamo 
kiekio).

1 vidutinio didumo kopū
stas.

6 saldžios bulvės.
Virk mėsą ant lengvutės 

ugnies, nedideliam kiekyje 
vandens, nuo 3 iki 5 valan
dų ar kol minkštai išvirs. 
Trim dešimtim minutų 
pirm nukaitimo sudėk sal
džias bulves, o dar už 15 
minučių sudėk į skiltis su- 
pjuastytą kopūstą.

Prie šio valgio tėra ma
žai darbo, galima jis paga
minti dirbant kitą stubos 
darbą, bet ima daug laiko. 
O sekretas skanaus corned 
beef daugiausia ir randasi 
lėtame virime. Pagaliau, 
persmarkus virinimas veik 
nepagreitina mėsos išviri- 
mo. Tad, kam maža laiko, 
mėsą galima dalinai apvir
ti išvakaryje ar tą pačią 
dieną anksčiau, o dabaigti 
prieš valgysiant. Bulves ir 
kopūstus dėti tik baigiant, 
ne iš anksto.

Jeigu norima dalį mėsos 
palikti darymui • sandvičių, 
reikia atidėti pirm sudėji
mo daržovių, nes ne vi
siems malonus kvapas ko
pūsto, kada Paties kopūsto 
jau nėra.

Pergales Darže
DABAR YRA LAIKAS 

apsodinti visus neužimtus 
daržo kampelius. Tolyn vis 
darosi svarbiau užkinkyti 
Pergalės Daržus duoti 
mums ko daugiausia pro
dukcijos.

LAIKAS sodinti vėly
buosius kopūstus ir brocco
li. Kopūstai ir broccoli so
dinama 24 colių atstume 
daigas nuo daigo, eilutėse, 
tarp eilių paliekant 3 pėdų 
tuštumą. Danish ir • Red 
Rock kopūstų rūšys skaito
si prie vėlybųjų.

SAUGOTI NUO VABA
LŲ. Ypatingai žalinga yra 
Mexican Bean Beetle. Pu
peles (beans) reikia dulkin
ti kas 10 dienų su V2 vieno 
nuošimčio (į %) stiprumo 
rotenone dulkėmis, prižiū
rint, kad ir lapų apačias 
dulkės pasiektų. Neturint 
įrankių dulkinimui, ranko
mis reikia nurinkti vaba
lai, jų išperos ir kiaušiniai 
ir sunaikinti. Kiaušiniai 
yra apelsininės (oranža- 
vos) spalvos, susibūrę ke
kėmis lapų apačiose.

GERAI PALAISTYKI
TE: Kada žemė perdžiūsta, 
paviršiumi pakrapijimas 
yra žalingiau už nelaisty- 
mą visiškai. Lieti reikia 
tiek, kad žemė aplink daigą 
įmirktų 6 ir iki 8 colių, nes 
augmenį maitinančios šak
nys randasi apie- tiek gilu
mo, o tūlų ir dar giliau. 
Geriausia laistyti vakare 
ar anksti rytą. Nelieti vi
durdienio saulėkaitoj.

V. G. C.

Mūsų Protėviai To 
Visko Neturėjo

Girdėdama tūlų žmonių 
rūgones, kad jiems to, tai 
kito trūksta karo laiku, Bo
stono kainų administracija 
juos suramino sekamai:

Mūsų protėviai neturėjo 
cukraus lig 13-to šimtme
čio, gyveno be anglies iki 
14-to, be sviestuotos duonos 
iki. 15-to, be bulvių iki 16- 
to, be kavos iki 17-to, be 
degtukų iki 18-to ir be ga- 
zolinos iki 19-to. O vistiek 
jie gyveno.

Brooklyne atidaryta šeši 
centrai rekrūtavimui mote
rų į Moterų Armijos Kor
pusą.

Banditas Iškėlė Peštynes
Atkaklus banditas atėjo į 

Henry Hoffenkamp taverną. 
Jis—E. Jones, 22 m., — pa
prašė gerti. Savininkas pama
nė, kad jis perjaunas ir neda
vė gėrimo. Tuomet atstatė re
volverį ir atėmė iš registerio 
$40.

Antras taverno dalininkas 
šoko ant plėšiko ir partrenkė 
jį. Na, ir prasidėjo muštynės. 
Buvo ir ’ apsišaudymų. Gavo 
ir kiti, bet plėšikas pašautas 
ir sudaužytas liko atiduotas 
policijai.

$25,000 Palestinos Kolonijai 
iš Chicagos

Įvyko iškilmingas bankietas 
Palmer House dėl pagerbįmo 
mirusio teisėjo Brandeis.' Yra 
susiorganizavęs žydų komite
tas pagerbimui šio garsaus tei
sėjo. Tas komitetas ir surengė 
šį bankietą.

Buvo numatyta sukviesti 
1,000 svečių, kurie užsimokė
tų po $25 už lėkštę maisto ta
me bankiete ir tuomi sukelti 
$25,000 dėl Palestinos kolo
nijos. Visai mažai trūko iki 
kvotos išpildymo.

Per visą šalį žydų organi
zacijos pasižadėjo sukelti 250 
tūkstančių dolerių, dėl Palesti
nos kolonijos, kurioje apgy
vendins pabėgusius žydus nuo 
Hitlerio teroro.

Su Laivu “Escanaba” Žuvo 
22 Chicagiečiai

Kiek laiko atgal kovoje su 
priešo submarinu žuvo pa
kraščių sargybos laivas—bu
vo torpeduotas — “Escanaba”. 
Dabar jau turimos žinios, kiek 
tame laive žuvo chicagiečių 
—22 asmens. Veikiausia bu
vo ir lietuvių, nes tas laivas 
pirmiau eidavo pareigas Mi
chigan ežere. Tarpe žuvusių 
yra su pavardėmis Jarousky, 
kurio motina gyvena 1710 S.

Reikalauja Skirti Komisiją

Pas policijos komisionierių 
atsilankė komit., susidedąs iš 
negrų organizacijų atstovų, 
iš unijų veikėjų—rasiniu klau
simu. Tas komitetas kvietė ir 
patį majorą dalyvauti šiame 
pasitarime.

Komitetas priminė visą eilę 
atsitikimų, kur gundoma ra
siniai kivirčai. Jie reikalavo 
policijos komisionieriaus aky
lumo ir apdairumo, kad neį
vyktų tas, kas buvo Detroite.

Toliau reikalavo majoro, 
kad paskirtų komisiją ištyri
mui įvairių rasinių incidentų.

Rasiniu klausimu įvyko ma
sinis mitingas nesenai Metro
politan Community bažnyčioj. 
Dalyvavo 1,700 žmonių. Iš šio 
mitingo įėjo keletas asmenų į 
kalbamą rasinių santikių švel
ninimo komitetą.

Keli lašai lemono dadė- 
jus į maltą mėsą priduoda 
skoningumo ir suminkšti
na. Bet neperdėkite, kad 
neįgautų prarūgusios sko
nį.

Pakilo Laisves Kaina
Visko brangėjimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisvės kainą. Su pirma diena liepos (July 1st), 
Laisvės kaina yra sekama:

Jungtinėse Valstijose

METAMS $6.50, PUSEI METŲ $3.50
Brooklyne, kur dedama stampos

METAMS $7.00, PUSEI METŲ $3.75
Kanadoje ir Pietų Amerikoje: 

t $7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ J

Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 
po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 

kainų.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, (6), N. Y.
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Hartford, Conn
Is Lietuvių Veiklos

Smagu, kad pas mus lietu
viai pradeda daugiau vienytis 
bendriems reikalams, kad pa
gelbėjus savo šaliai greičiau 
ir lengviau laimėti šį fašistų 
užkartą karą. Tuos įspūdžius 
gavau Lietuvių Amer. Piliečių 
Kliubo susirinkime birželio 21 
dieną.

Narių dalyvavo nemažai. 
Pirmininkas glaudžiai vedė 
susirinkimą. Pirmiausiai buvo 
atlikta pašalpiniai reikalai. 
Paskui biznio skyriaus rašti
ninkas A. Laskus aiškiai išda
vė biznio raportą.

Pirmininkas J. P-ky atsi
šaukė į narius, kad yra reika
las išrinkti porą direktorių 
vieton tų, kurie dėl tūlų ap
linkybių pasitraukė iš direkto
rių vietos. Išrinkta Petras 
Giraitis ir Stasys Makaveckas, 
abu veiklūs nariai.

Pirmininkas paprašė narius 
neapleisti susirinkimo, nes dar 
turi ant stalo eilę kitokių, pa
šalinių klausimų. Raportavo

atstovai S. Makaveckas ir An
tanas Ambrosas iš Lietuvių 
Skyriaus Veikimo Raudonaja
me Kryžiuj. Iš jų raportų pa
aiškėjo, kad vedama kampa
nija už sukėlimą $1,200 fondo 
nupirkimui ambulanso nuo 
Hartfordo lietuvių, ant kurio 
bus ir užrašyta, kad tai Hart, 
lietuvių dovna, kuris tarnaus 
gavimui kraujo sužeistiems.

Jau yra sukelta $400. Nu
tarta liepos 25 dieną šaukti 
visuotiną lietuvių susirinkimą* 
kuris atsibus lietuvių parapi
jos svetainėj ir nutarta atsi
šaukti į draugijas ir pavienius 
prašant aukų tam reikalui.

Ant vietos įnešta, kad LAP 
Kliubas paaukautų tam reika
lui $100. Ant vietos padary
tas pataisymas $25 ir pastaba, 
kad paprastame susirinkime 
negalima daugiau aukauti. 
Prasidėjo diskusijos. Bet pir
mininkas, matydamas, kad tas 
gali pakenkti geram ūpui, tai 
pasiūlė geriau sušaukti nepa
prastą susirinkimą ant liepos 
11 dienos. Nariai tam prita
rė ir taip nutarta, kad būtų 
specialis susirinkimas minėtoj 
dienoj, 2 vai. po pietų, Kliubo

Svetainėj, o po susirinkimo 
bus šokiai. Tai geras nutari
mas, nes ir kliubo įstatai ne
bus laužomi ir nepaprastas 
susirinkimas bus skaitlingas, o 
taipgi veltui šokiai, kur bus 
galima parinkti aukų tam la
bai svarbiam reikalui.

Jonas Kazlov išdavė labai 
aiškiai raportą iš pundelių ko
miteto, kuris rūpinasi pasiun
timu pundelių lietuviams vai
kams, dabar gyvenantiems gi
liau Sovietų Sąjungoj. Iš ra
porto paaiškėjo, kad darbas 
eina labai gražiai. Vieni do
vanoja daiktų, kiti pinigų tam 
reikalui. Kliubas nuo savęs 
pasiuntė $25 vertės pundą. 
Kiti du atstovai patvirtino pir- 
mesnio raportą.

Buvo perskaityta nuo ko
kios ten smetonininkų grupės 
laiškas prašant pinigų kokiai 
ten knygai išeisti. Kada laiš
kas perskaitytas ir pirminin
kas užklausė, ką darysime, 
tai vienas katalikas pasiūlė, 
kad palikti laišką be atydos, 
nes jis nevertas ir aptarti. Visi 
kliubo nariai šiam pasiūlymui 
pilnai pritarė ir be jokių dis
kusijų laiškas atmestas. Iš to

aišku, kaip lietuviai atsineša 
linkui Smetonos ir jo fašisti
nės šaikos. Bravo už tai vi
siems lietuviams!

Iš ligonių raportų pasirodė, 
kad drg. J. Baltulionis pova- 
liai sveiksta. Jis jau virš ke
turios savaitės kovoja su 
skausmais, jam nelaimėj su
žeista galva ir sprandas. Lin
kiu greitai pasveikti.

Kliubo nariai atsistojimu 
atidavė paskutinę pagarbą 
kliubo veikėjo Grigaičio mi
rusiai žmonai. Nuo savęs reiš
kiu gerbiamam Grigaičiui už
uojautą.

Reporteris.

ro. Kadangi dabar negalima važinė
ti automobiliais, tai mūsų draugai 
padarė gražią vietą už Laisvės ka
pų. Todėl prašome vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame pirmuti
niame piknike. Kuopos susirinkimas 
įvyks tą pačią dieną, 10 vai. ryto, 
po susirinkimo, visi trauksime į pik
niką. — Kom. (158-160)

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu

bo biznio skyriaus pusmetinis susį- 
rinkimas įvyks penktadienį, 9 d. 
liepos. Pradžia 7:30 v. vak. Kliubo 
name, 280 Union .Avė. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Kviečia biznio 
skyriaus valdyba. (158-160)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

pos 11 d., 10 vai. ryto. Progresyvių 
Kliubo, 325 E. Market St. Prašome 
dalyvauti. — O. Zdaniene, Sekr.

(158-160)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia pikniką, 11 d. 

liepos, arti Laisvės kapinių. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vak-a-

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

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

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

Biznieriai, Skelbkitės
“Laisvėje”

F. W. SIi alins
(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
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PBITEMDYMO ĮSTATAI TURI BŪTI VYKDOMI!
♦

Bet jūs vis tiek galite turėt įvalias šviesos ir
oro viduj, sekdami šias paprastas taisykles

(nei pati lempa nei peršviečiąs ar stiklinis lempos
gaubtuvas)

saugot jūsų šeimas
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ATLIK SAVO PAREIGĄ 
PRITEMDYME SU GANA 

ŠVIESOS IR ORO

kai užlaidos nuleistos, svarbu lai- 
lempas ir kitus žiburius nuošaliai 
pačių langų.

Šis paveikslas rodo, kaip pritemdymo 
taisykles lengva išpildyti.

Pritemdymo laiku kas vakarą nu
leisk užlaidas įvalias žemiau žemiau
sios užžiebtos lempos. Langai aukščiau 
nuleistos užlaidos gali liktis atdari.

Nelaikyk lempų tiesiog prieš langus. 
Žiūrėk, kad veidrodžiai neatspindėtų 
šviesos laukan.

Geriau, kad būtų tamsiai spalvuotos 
langų užlaidos ir lempų gaubtuvai.

pildoma Armijos saugumo taisykles—tikrai, niekas 
negali sakyt, kad tai pasiaukojimas. Aš esu tikras, 

kad visi mielu noru jas pildys. Padėkit mums ap-

/ Nuleisk langų užlaidas gana žemiau lempų aukš 
/ čio.” “Langai gali būti pakelti orui iki nuleistų už

laidų apačios.” Jei nori daugiau oro, pastatyk su
lankstoma perdarų prieš atvira langą, nutraukiant 

užlaidą žemiau tos perdaros viršaus.” “Jei turi 
Venetian užlaidas, tai gali atidaryt langus, bet nu

leisk užlaidas iki pat apačios ir žiūrėk, kad šitokios 
užlaidos lentelės būtų gana įžulniai privertos. ;

Lubų ir sienų šviesos ir lempos turi 
būti taip pridengtos, kad patys žiburiai 
nebūtų matyt iš lauko pusės.

Tie patys atsargumai privalomi ir raš 
tinėm, krautuvėm ir visom kitom pre 
kybos ir pramonės įstaigom, 
raštinių šviesos arti lango 
pridengtos nuo lango pusės, 
parodoma. Kada krautuvės 
atdara, visi žiburiai matomi 
turi 
ris.

Nuleisk užlaidą žemiau stalinės lempos

Lubinės 
turi būti 
kaip čia 
priemonė 
iš lauko 

būti pridengti priešais atviras du-

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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J. GARŠVA
Graboriusi-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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 senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

A

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

I ________ _________, *

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

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

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 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 visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu | visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
<65 WIUMF.K STBKBT . , BBOOKI.SN, K. »,
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Lietuvos Partizanai 
Sumuša Vokiečius

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
naktį Kaune buvo suimta 
3,200 lietuvių, o Šiauliuose 
2,000.

Gautomis žiniomis, “be
viešint” Himmleriui Lietu
voj, buvo areštuota 28 tūks
tančiai žmonių. Dauguma 
areštuotųjų tapo suvaryti į 
concentracijos stovyklas 
Vokietijoje.

Himmleris sušaukė konfe
renciją Lietuvoj visų nacių 
komisarų, komandantų, 
slaptosios policijos vadų ir 
SS būrių komandierių. Toj 
konferencijoj buvo smulk
meniškai apsvarstyti planai 
baudžiamiesiem veiksmam 
prieš partizanus.
ŠAUDO IR KARIA GY

VENTOJUS, DEGINA 
KAIMUS

Himmleris įsakė tuojau 
sušaudyt visus nužiūrimus 
ryšių palaikytojus su parti
zanais, o tokiose apylinkė
se, kur partizanai ypač ak
tyviai veikė, jis liepė sude
ginti ištisus kaimus ir de
portuoti visus jų gyvento
jus į Vokietiją, kad tuomi 
nugąsdinti kitus gyvento
jus.

Himmleris įsakė specia
lius žingsnius daryti prieš 
išsisukinėjančius nuo rek- 
rutavimo—urmu sušaudyti 
visus pagaunamus pabėgė
lius nuo kareiviavimo ir 
atiduoti jų žemę ir kitokią 
nuosavybę SS žandarams, 
pasižymėjusiems kovoje 
prieš lietuvius patrijotus..

Toliau, Himmleris įsakė 
sušaudyti po vieną iš kiek
vienų penkių gyventojų 
tuose kaimuose, kur boiko
tuojamas rekrutavimas į 
vokiečių armiją.

MIŠKŲ APGULA
•Po Himmlerio išvažiavi

mo prasidėjo “generalis of- 
ensyvas” prieš partizanus. 
SS kariuomenė su automa
tiniais šautuvais, kulkasvai- 
džiais ir ’ mortiromis apsu
po didžiuosius miškus, ku
rie, anot hitlerininkų, buvo 
partizanų būrių centrai ir 
“dezertirų” (pabėgėlių) tel
kimosi vietos.

Ypač dideli nacių SS ka
riuomenės būriai buvo su
spiesti srityse Kazlų Rudos, 
Žiežmarių, Jurbarko, 
Tauragės, Žalgirio apskri
čio ir Panevėžio apylinkės.

Miškai buvo “šukuojami” 
kulkasvaidžiais ir mortiro
mis, o kai kuriose vietose 
ypač Pavilkijos srityje, 
bombarduojami ir iš lėktu
vų.

šis SS ofensyvas, tačiaus, 
nepavyko. Partizanų būriai, 
gabiai manevruodami, vis 
išsisuka nuo vokiečių. Tik
tai Panevėžio apskrityj hit
lerininkams tepavyko su
imt šešių ginkluotų lietuvių 
grupelę.

Visi jie buvo pakarti Pa
nevėžio miesto aikštėje ir 
jų kūnai palikti kabot per 
ištisą savaitę.

Kai kuriose vietose bau
džiamieji hitlerininkų bū
riai buvo skaudžiai sumuš
ti. Partizanų būrys vardu 
Žemaitijos vėliava, veikda
mas Tauragės apskrityje, 
ąpsupo didelę SS karių gru
pę ir sunaikino juos.

Jūros apskrityje, Suval
kijoj, lietuviai pabijotai, 
pabėgę iš Hitlerio armijos 
rekrutai, per tris dienas ko
vėsi su skąitlingesnėmis vo
kiečių SS jėgomis. Vokie
čiai buvo supliekti ir, nu
kentėję sunkių nuostolių, 
pasitraukė atgal.

Kaišiadorių apskrityje SS 
kariuomenės būrys, besi
stengdamas apvalyt parti

zanų užimtą mišką, užėjo 
ant pakastų minų. Daugelis 
SS karių tapo sudraskyti į 
gabalus, o kiti nukauti ge
rai nutaikytomis partizanų 
kulkomis.

Partizanų būriai suorga
nizuoja vengiančius rekru- 
tavimo Hitlerio armijon vy
rus, ir sutartinai veikdami, 
niekais pavertė šį generalį 
hitlerininkų ofensyvą.

Naujausi pranešimai sa
ko, jog vokiečių SS kariuo
menė daugelyje Lietuvos 
dalių, neturėdama jokio pa
sisekimo, todėl jau ir nuė
mė savo apgulą nuo miškų.

Amerika Reikalauja 
Pervest Martinique 
| Talkininkų Žinybą

Washington.— Jungtinės 
Valstijos pasiuntė savo ad
mirolą J. H. Hooverį tartis 
su francūzų admirolu G. 
Robertu, kuris tebevaldo 
Martinique ir kitas artimas 
salas ties Pietų Amerika 
kaipo Vichy Francijos faši
stų valdžios paskirtas aukš
tasis komisionierius.

Paskutinėmis dienomis 
Martinique valdovas Ro
bert atsiuntė Jungtinėms 
Valstijoms pasiūlymą, kad 
gal jis sutiktų pakeist Mar
tinique vyriausybę, jeigu 
Amerika pripažintų plačią 
ten francūzams savivaldy
bę.

Jungtinės Valstijos ba
landžio mėnesį šiemet su
traukė ryšius su Roberto 
valdžia kaipo Ašies pastum
dėle ir uždraudė maisto ir 
kitų reikmenų įgabenimus į 
Martinique. Suprantama, 
jog tų reikmenų stoka Mar
tinique ir kitoms tenaiti- 
nėms francūzų saloms pri
vertė dabar jų valdovą Ro
bertą užmegsti derybas su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Washingtono politikai tei
gia, kad tos salos turės be
sąlyginiai pereit į talkinin
kų žinybą; tik tuomet ši ša
lis panaujins ryšius su jo
mis.

KRISLAI

Washington.— kaukiama 
gen. (?iraudo, vyriausio 
francūzų komandjeriaus 
Šiaurinėj Afrikoj. Jis at
vykstąs ypač prašyti ginklų 
iš Amerikos.

Auto buso nelaimėje žuvo 
penki kariškiai ties Berlin, 
New Jersey.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vuosius parsidavėlius — Lavai, 
Petain.

Pamislykime apie tuos žmo
nes, kurie tokiose sunkiose są
lygose, dažnai statydami savo 
gyvybę į pavojų, leidžia ir 
platina laikraštį!

Reikia didelio pasišventi
mo, neapsakomo pasiaukoji
mo.

O mes čia dažnai išmetinėja
me ir vilkiname, kai prisieina 
laikraščio prenumeratą atsi
naujinti, arba pasimokėti duo
klę į Lietuvių Literatūros 
Draugiją.

Kai tokios nesveikos mintys 
ir pagundos kyla galvoje, at
siminkime tuos francūzus, 
tuos jugoslavus, tuos estus ir 
latvius, kurie baisiausio tero
ro sąlygose darbuojasi slap
tai ir palaiko iškėlę kovos vė
liavą...

Jūs, draugės moterys, jau 
puikiai pasidarbavote dėl lie
tuvių tautos kovotojų Sovie
tų Sąjungoje. Daugelio jūsų 
pundeliai bei mezginiai jau 
plaukia pas kovotojus.

Dabar Pundelių Vajaus Ko
mitetas griebiasi už darbo su
daryti antrą siuntinį — daug 
didesnį ir įvairesnį.

Jūs galite labai daug prisi
dėti prie to žygio pasisekimo. 
Numcgzkite bei pasiūkite ką 
nors ar tai lietuviui raudonar
miečiui, ar tai lietuviui vai
kučiui.

Imkitės už darbo tuojaus, 
dabar. Norime, kad antras 
siuntinys išeitų ne vėliau, kaip 
už dviejų menesių:—o gal dar 
anksčiau, jeigu suspėsime.

Minersville, Pa.
Literatūros Draugijos 14 

kuopos susirinkimas įvyko bir
želio 20 dieną. Jis buvo pasek
mingas sulyg dabartinio laiko, 
nes pąs mus progresyvis judė
jimas yra susilpnėjęs. Gal bū
tų buvęs dar skaitlingesnis, 
bet pasitaikė SLA piknikas tą 
pąt dieną, tai nariai, \kurie 
priklauso prie SLA dalyvavo 
piknike.

Veik visi seni nariai užsimo
kėjo pilną mokestį, išskyrus tik 
kelis, kurie moka tik po 10 
centų, kurie dar yra skolingi. 
Drg. O. šemberienė, kuopos se
kretorė pasižadėjo juos aplan
kyti ir duokles išrinkti.

Nutarta iš kuopos iždo pa
aukoti $5 Lietuvių Pulkams, 
kovojantiems Raudonosios Ar
mijos eilėse prieš bestijišką fa
šizmą. Proga 2-jų metų jų did
vyriškos kovos pasveikinti 
juos, kaipo kovotojus ir gynė
jus mūsų senosios tėvynės ir 
viso demokratinio pasaulio nuo 
hitleriško barbarizmo.

Apmokėta bila už išleistas 
brošiūras agitacijai, kurios bu
vo veik visos veltui išdalintos 
tarpe lietuvių nepriklausančių 
prie apšvietos organizacijos. 
Nutarta, kad ateityj kuopai li
teratūrą siųstų tik ant kuopos 
pareikalavimo, nes mūsų kuopa 
buvo nusilpnėjus, tai jos iždas 
tuščias.

Aptarus užpuolimą ant dien
raščio “Laisvės” fašistinių ele
mentų su tikslu ją sunaikinti, 
nutarta remti visomis jėgomis 
apsigynimo bylą. Po $1 ant 
vietos aukavo: J. Kupčinskas, 
V. Ramanauskas ir O. Merčai- 
tienė.

Susirinkimas baigėsi pakeltu 
ūpų, draugai pasižadėjo ateityj 
daugiau darbuotis stiprinimui 
darbininkiškų organizacijų, 
spaudos ir visų mūsų kampani
jų. Linksma, kad darbininkiš
kas veikimas tvarkosi ir kuo
pia jėgas mūsų pergalei.

J. RumanausJcas.

Virš 400 Draugų Atžymėjo 
Dviejų Metų Sukaktį Tarybų 
Sąjungos Kovos Prieš Nacius.

Birželio 22 d. įvyko puikus 
parengimas apvaikščiojant su
kaktį nuo nacių užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos.

Nors oras pasitaikė šiltas- 
dušnus, kad kvapą vargu bu
vo galima atgaut, o vienok 
prisirinko virš 400 žmonių į 
YWCA Auditoriją išklausyt 
kalbų atžymint Tarybų Sąjun
gos dviejų metų didvyriškas 
kovas prieš vokiškus dvide
šimto amžiaus barbarus na
cius.

Vyriausiu ir žymiausiu kal
bėtoju buvo Psichologijos 
Daktaras Winslow, kuris yra 
ir Russian War Relief komite
to narys.

Dr. Winslow amžiumi jau 
ne jaunas, atrodo kokių 70 
metų žmogus, bet pilnas ener
gijos intelektualas. Dr. Win
slow dirba Russian, Britain 
and China War Relief komi
tetuose.

čia paduosiu nors trumpai 
Dr. Winslow kalbos turinį, 
kurią pasakė Tarybų Sąjungos 
adresu. 1917 metais, laike 
revoliucijos prieš baltuosius 
caristus, sunkiai kovojo Sovie
tų liaudis ne tik, kad nugalėt 
baltuosius ir įvykdyt šalyje 
Sovietus, socializmą, bet ir 
prieš tuos vidujinius sabotaž- 
ninkus ir parsidavėlius. Taip 
pasakė kalbėtojas,, nes Dr. 
Winslow 1917 metais laike re
voliucijos buvo Rusijoj. Reiš
kia, daktaras pats savo aki
mis tėmijo revoliucijos eiseną.

Toliau Dr. Winslow kalbėjo 
apie tai, ką jis matė Tarybų 
Sąjungoj 1937 metais. Daug 
neaiškinsiu čia daktaro kal
bos, nes daug vietos užimtų. 
Tik tuos faktus, ką daktaras 
prilygino, ką jis matė laike re
voliucijos ir po revoliucijos 
jam ten būnant 1937 m. Dr. 
Winslow trumpai ir aiškiai pa
sakė, kad jį tiesiog nustebino, 
pamačius kokius didelius dar
bus Tarybų liaudis yra nuvei
kus įsteigdama savo šalyje So
vietų, tvarką.

Daktaras sakė, kad jis ap
lankė mokslų akademijas, me
dicinos akademijas, fabrikus, 
teatrus, kolektyvius ūkius ir 
įvairias kitas įstaigas. Tai, sa
kė, tiesiog stebėtis reikia, kad 
per tokį trumpą laiką revoliu
cijos nuteriota šalis galėjo 
taip daug pasiekti ekonomijoj 
ir mokslo srityje.

Sakė kalbėtojas: Tai ma
tom šiandien dėl ko taip pa
siryžusiai kovoja prieš mirti
ną priešą vokišką nacizmą ir 
jo. sandarbinįnkus įsiveržėlius 
Raudonoji Armija ir visa liau
dis, idant neužleist, neatiduot

Stoughton, Mass.
Laidotuvės žuvusio Seržanto 

Kvedaro.
Birželio 6 dieną, sekmadienį, 

militariškai buvo palaidotas 
nelaimėj žuvęs bombardierius 
seržantas Alfonsas M. Kveda
ras (Kwedar). Jis žuvo lėktu
vo nelaimėj Rattlesnake bom- 
berių bazėj, Pyote, Texas valst.

Seržantas gimęs iCantone, 
gruodžio 24 dieną, 1917 metais. 
Į ginkluotų jėgų tarnystę sto
jo lapkričio 20 dieną, 1942 me
tais. Pirm to dirbo Panther 
Rubber Co. fabrike. Patekęs į 
orlaivyną stovėjo Miami, Fort 
Devens ir kitose stovyklose. 
Užbaigęs kanuolininko-lakūno 
mokslą, jis .buvo pervestas į 
Sunkiųjų Bombininkų (“Fly
ing Fortress”) skyrių. Velionio 
tėvai gyvena 78 Brook St., 
Stoughton.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime tėvus, brolį, kuris yra 
gaisrininkas Julius C. Kveda
ras, seserį Mrs. Bronio Tru- 
czenskas ir kitų giminių.

Laidotuvės įvyko sekmadie
nį, tai labai daug žmonių daly
vavo, apie 50 automobiliu pa
lydėjo į kapus. Būrys kareivių 
karinėj pagarboj lydėjo į ka
pus. Vietos Amerikos Legiono 
89-tas Postas uniformose ir su 
savo benu dalyvavo. Legiono 
vadas pasakė griaudingą kalbą, 
o kareiviai tris kartus salvoj 
iššovė,s kaipo paskutinę karinę 
pagarbą ir atsisveikinimą sa
vo glitos draugui.

Jaunuolio tėvai dėkuoja vi
siems nž gėles, už dalyvavimą 
laidotuvėse ir surąminirną.

Al f. Vencteevičius.

Nesą Kultūrinių Taikinių 
Amerikoje Ašies Bomboms, 

Kaip Pasakoja Fašistai 
Washington. — Valdinė 

Karo Žinių Įstaiga užrekor- 
davo Romos - Berlyno radi
jų pasakas, kad, girdi, nesą 
Jungtinėse Valstijose “me
no ir kultūros brangeny
bių”, kurias Ašies lėktuvai 
galėtų bombarduoti. Ot, sa
ko, Amerikos lakūnai tai 
tikruosius “meno ir kultū
ros skarbus” naikiną Itali
joj.

O Italijos laikraštis Cor- 
riere della Sera šitaip nu
šnekėjo:

“Jų (amerikiečių) šalis 
tai tik raistas konkryto-ce- 
mento, plieno ir gazolino, 
bankų ir panašių įstaigų. O 
jų meno brangenybės tai il
giausias ir bjauriausias til
tas pasaulyje, aukščiausias 
ir bjauriausias namas pa
saulyje ir didžiausia ir 
bjauriausia statula pasauly
je” (Statue of Liberty).

(Tačiaus milionai italų 
džiaugiasi patekę į šį kraš
tą, kurį Mussolinio fašistai 
dergia kaip nekultūringą.)

New Haven, Conn.

savo iškovotų socialių pageri
nimų ir išbudavotų ūkių,, fab
rikų, mokslo, poilsio ir viso, 
ką liaudis atsiekė po nuverti
mui carizmo. O ant pabaigos 
kalbėtojas ragino remti Su
vienytų Tautų pastangas, kad 
nugalėjus Ašies jėgas dar 
šiais metais. . Remti Sovietų 
kovą prieš įsiveržėlius nacius, 
nes ir Sovietų šalis taip buvo 
pasalingai užpulta, kaip ir 
mūsų šalis Perlų, Uoste, 
šiais žodžiais baigė Dr. Win
slow savo kalbą. B'uvo ir kon
certinė programa, kurią išpil
dė Balalaikų Orkestrą ir Uk- 
rainų Liaudies Choras.

šis masinis mitingas buvo 
surengtas per vietinį Russian 
War Relief, Inc., komitetą.

Kodėl lietuviai atskirai ne
rengė mitingo apvaikščiot 2-jų 
metų sukaktį nuo nacių už
puolimo ant mūsų brangios 
gimtines ir ant Tarybų Sąjun
gos? Gal į šį klausimą atsa
kys kas nors iš New Haveno 
veikėjų., kurie rašo, veikia ir 
darbuojasi organizacijose. Ge
rai padarė tie draugai ir 
draugės, kurie atsilankė į 
tarptautinį mitingą, bet kokį 
turi pasiteisinimą tie lietuviai, 
kurie neatsilankė — pasibijojo 
dušnaus karšto oro. .Gal sa
kyt ir pasiteisint vienaip ar 
kitaip, bet visviena tai bus 
apsileidimas. Juk visi dirbam 
ir visiems karštis tas pats, bet 
kurie atsilankėme ne tik lietu
viai, bet ir iš abelnos publi
kos nebuvo girdėt, kad nors 
vienas ten buvęs būtų nuo 
karščio parkritęs arba nuo to 
iš darbo išlikęs dėl gautos li
gos.

Jeigu nutarta buvo nerengt 
lietuviams, tai nors reikėjo vi
siems dalyvaut tarptautiniame 
parengime.

Kaip surengia mūsų kuopų 
nariai kariams nors iš draugų 
“surprizo partę”, tai nepaiso 
nei karščio nei kitų keblumų, 
o visgi susirenka visi, kurie 
tik būna pakviesti nuo 25 iki 
30 asabų. Gauna rodą ir su 
maistu.

Visiems yra suprantama, 
kad vien tik vienos srovės or
ganizacija negali surengti la
bai pasekmingo parengimo, 
bet ant kiek man yra. žinoma, 
kad mūsų mieste yra ir gyvuo
ja sutvertas komitetas iš visų 
pažangių organizacijų. Dėl 
svarbaus dalyko visos organi
zacijos susirenka ir surengia 
parengimą. Mano supratimu 
dabar reikėjo šaukt komiteto 
posėdis ir rengt visiem lietu
viam bendrai paminėjimą su
kakties nuo užpuolimo nacių 
ant Lietuvos. Juk ar tu lietu- 
vis-katalikas, tautininkas, so
cialistas ar bolševikas, vis vie
na mūsų visų turi būt parei
ga atžymėti, kad brangi tė
vynė yra mindžiojama, nieki
nama ir baisiai kankinama 
žiauraus okupanto priespau
doj. Juk kiekvienam yra žino
ma, kad du metai tam jau 
sukako, kaip ant mūsų tėvų 
žemės pirmutinė nacių bomba 
sprogo, kuomet pasalingai bu
vo užpulta Tarybų Sąjunga ir 
Lietuva. Jau 2 metai, kaip 
negaunam iš mūsų tėvynės ži
nios apie savuosius, tik mes 
žinome, kad mūsų broliai, se
serys, kitų ir tėvai didelį var
gą ir kančias vargsta paverg
ti žiauraus okupanto!

Tai ot, sušaukę lietuviai 
mitingą ta proga mes savo 
prigimtoj kalboj galėtume' 
tuos visus dalykus ir kokius 
vargus broliai lietuviai ten gy
vena išsiaiškint ir nušviesti. 
Atsilankę į tarptautinį mitin
gą mes negirdim kalbėtojų, 
aiškinant atskirai apie Lietu
vos žmonių kančias ir mirtį. 
Kalbėtojai aiškina abelnai 
apie Tarybų Sąjungos kovas, 
vargus ir kad reikia jiems 
teikti pagelba kovoje prieš 
užpuolikus, žinoma, mes lie
tuviai teikdami pagelbą Ta
rybų Sąjungos kovotojams 
kartu teiksime pagelbą ir lie
tuviams kovotojams, kurie ko
voja drauge su Raudonąja 
Armija, kad išlaisvint Lietuvą 
įš nacių vergovės.

M. Ąntanuk.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dirbti Dienom ar Naktim
Kreipkitės po 8 vai. ryto

HOTEL ASTOR
Employment Ofise

219 West 44tii Street
(160)

STALŲ PATARNAUTOJOS, švarios išvaiz
dos, patikiamosi $40 j mėnesį, kambarys ir 
valgis. Puikūs tipai; karfėrai apmokami j 
abi pusi, Priedas $10 j mėnesj bonais.

PRESIDENT HOTEL, Swan Lake, N. Y.
(159)

REIKALINGA MERGINŲ 
TAIPGI MOTERŲ

Lengvas darbas saldainių dirbtuvėje Paty
rimas nereikalingas. Gera alga, bonai 

vakacijos.
WALLACE & CO.,

460 Smith St,, Brooklyn, N. Y.
Važiuokite Municipal Subway traukiniu 
“GG" arba “F” iki Smith ir 9th gatvių, 
arba Smith ar Court gatvių gatvekariais.

(159)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 63rd St., Brooklyn, N. Y.

(160)

KAMBARIŲ aptvar- 
KYTOJOS

..PATYRŲ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51 ST STREET,

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(163)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Stiprūs, veiklūs, patyrimas nerei

kalingas. Gera alga, pastovi vieta, 
apmokamos vakacijos, kreipkitės į

RUG RENOVATING CO. INC.
14-38 83rd Ave., Astoria, L. I.

(161)

Naktiniai kukoriai ir vyrai virtuvėje. Maža 
privatinė ligoninė. Gyvent ant vietos ar ki
tur. Nuolatinis darbas. Madison Park Hos
pital, East 26th St. ir Kings Highway, 
Brooklyn, N. Y.

(158)

APVALYTOJAI—INDŲ MAZGOTOJAI 
Reikalingi privatiniame Kliube. Alga įskai
tant valgį. Kreipkitės po 3 W. 54th St.

(158)

TOOL IR DIE DIRBĖJAI
Patyrę prie die sinking; pirmos- klasės labai 
akuratnam darbui. Aukštos algos, nuolatinis 
darbas. Puikiausia proga po karinei atei
čiai. Iš karinių darbų atėję, turėsite paro
dyti paliuosavimo certifikatą.

ALGREN MFG. CO.
325 Lafayette St., New York City

(161)

VAGONŲ KROVIKAI
Jei dabar prie būtinų darbų, atsi

neškite raštišką paliuosavimo pa
reiškimą.

Matykite Mr. Walters
New York Dock Railway

Foot of Joralemon St., Brooklyn
(159)

VYRAI
Bendram fabriko darbui. 

Nesikreipkite jei dabar dirbate būti
nus karui darbus. Pageidaujama 

New Jersey rezidentų.
JOHN L. ARMITAGE & CO.

245 Thomas St., Newark, N. J.
(159)

Automobilių mechanikai, pilnai mo
kanti visą taisymo darbą vyrai. 
Nuolatinis darbas. $1.04 į valandą. 
Matykite Mr. J. Guthrie. Railway 
Express Agency, 48 East Alpine St., 
Newark, N, J.

(159)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
(Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY)
DARBUI

100% KARINIS DARBAS
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės i Employment ofisą 

Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien.

ALUMINUM COMPANY
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarj nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT

Grand St. stoties, Brooklyne
............ .. 1 I 1 1 . . I ■ ........., ■ " I —

VYRAS DARYTI SALAD,
Patyręs. $32. Kreipkitės nuo 1Q:3O 

iki pietų. Mr. Raymond.
Caviar Restaurant,

18 E. 49th Street, New York City.
............................■■■■ .. .i .

INDŲ MAZGOTOJAI—AP VALYTO JAI
Reikalingi privatiniame Kliube. Alga {skai
tant valgį. Kreipkitės po 3‘ W- 64th St.

(158)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtinas karo darbas. Kreipkitės | 
U. S. Trucking Corp.

NATIONAL CAR LOADING 
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
(160)

MAŠINISTO PAGELBININKAS
Patyrimas nereikalingas

R. G. SMITH TOOL & MFG. CO., 
245 South St., Newark, N. J.

(159)

VYRAI VISOKIEM DARBAM 
CHĘMINEJE LABORATORIJOJE; 

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA.

VYRAI VISOKIEM DARBAM 
METALO IŠDIRBIMO DEPARTMENTS 

PATYRIMAS NĖRA BŪTINAI 
REIKALINGAS.

PATYRĘ METALISTAI METALO 
TIRPIMO RŪMUI. UNIJINĖS 

ALGOS; NUOLATINIS DARBAS. 
KREIPKITĖS 225 NEW JERSEY 

RAILROAD AVE., NEWARK, N. J.
(159)

PAGELBININKAI
BŪTINAI KARO DARBAM 

L VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI
GEORGE KELLER COPPER WORKS

6 INGRAHAM STREET
PRIE KNICKERBOCKER AVE.

BROOKLYN, N. Y.
(162)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRŲ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7TH AVE. IR 51ST ST- 

N.Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(168)

Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 IKI 
12:30 VAKARAIS. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 

51ST ST., NEW YORK CITY 
NETELEFONUOKITE .

(163)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIDAUS RUOŠAI IR 
VALYMUI

(Vyrai ar moterys viršaus 45 m. amžiaus) 
Su vacuum mašiną ir bendrai valymo darbui. 

48 vai. darbas. Gera alga ir valgis.
HOTEL ASTOR

Kreipkitės j Employment Office 
219 West 44th Strpet 

(160)

RESTAURANTŲ DARBININKAI..
Indų nuėmimui ir prie bufeto vyrai. 

Indų ir Puodų Mazgotojai.
Apvalytojai ir pagclbininkai. 

(vairiem darbam vyrai nuo 18 iki 60 metų.
STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Nuolatinis ir tiktai vasarai).

Tortų ir bulkučių kepėjai* 
Pilni kukoriai.

Aptarnautojos virtuvėje; Padavinėjimam 
Moteris. Valytojos.

Amžiaus 18 iki 50. Pilnam laikui. 
Patyrusios ir be patyritno. 

Gera alga, valgis ir uniformos.
Sekmadieniais ir šventės nedirbama.

STOUFFER’S
Kreipkitės nuo 9 iki 5 vai. i 

Personnel Dept, 
(netelefonuokite).

369 Lexington Ave. (41st) Room 906, NYC.
* (159)

VIEŠBUČIO ”
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Visokio Amžiaus

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių verti
nių siūlo pastovias ]>ozicijas su neribotom 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant. Patyrimas 
nereikalingas.

Virtuvei Darbininkai 
Kambarių Tvarkytojos

Virėjąi—Stalų Patarnautojos
Ofiso darbininkai — Eleveiterių 

operatoriai — Telefono operatoriai.
Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošąi, pataisymams, elevęiterių operatoriai, 
pri, baro, baro aptarnautojai. Inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbioinkąi.
Darbo Gavimąs Nemokamai

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

234 7th AVE., TARPE 23rd IR 24th STS.
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Dariaus-Girėno Pamin

klui Statyti Aukos
žemiau teikiame dvidešimts 

ketvirtą paskelbimą gautų au
kų iš draugijų, ir pavienių as
menų per Fondo Komiteto įvy
kusią konferenciją, birželio 6 
d., 1943 m., Brooklyn, N. Y.

Draugyste šv. Pranciškaus 
iš Cliffside, N. J., per delega
tą A. Veliukonį aukojo $10.00.

SLA 309 kuopa, E. White 
Plains, N. Y., gegužės 5 d., 
savo susirinkime surinko se
kamas aukas ir prisiuntė per 
atstovą S. Dailidėną. Aukojo: 
P. Maižeikas ir šeima $2.00; 
P. Barauskas ir šeima $1.50; 
Aukojo po $1.00: S. Dailidė- 
nas, M. Dailidėnienė, R. Vat- 
kevičiene, M. širmulevičienė, 
A. Giedra ir šeima, A. Krau- 
jalis ir šeima, F. Margevičis 
ir šeima.

Taipgi, kuopos narės, B. Ma
žeikienė ir M. Dailidėnienė su
rinko iš vietinių lietuvių. Au
kojo: M. Seniškevičienė $2.00; 
J. Stakmolis ir šeima $2.00. 
Sekami po $1.00: S. Seniškevi- 
čis, V. Kanapecka ir šeima, C. 
Lukuševičis ir šeima. Viso 
$17.50.

Konferencijoje delegatai au
kojo: Jonas Spurga $5.00; A. 
Valukonis $2.00. Po $1.00 au
kojo: J. šaltis, A. Gudonis, 
Adv. Steponas Briedis, J. Kaz- 
lauckas, M. Stakovas, Ch. Kai- 
ris, Ch. Brecker, J. J. šertvie- 
tis, M. Žilinskas, V. Vyšnius, 
J. Mockevich, E. Baltuvienė, 
A. Balčiūnas, V. Brazaitis, A. 
Zizas, P. Kyrius. Viso $23.00. 
Bendrai pribuvo aukų $50.50.

Nuoširdžiai dėkojame už 
teiktas aukas ir prašome visų 
ir visuomet paaukoti ar surink
ti aukų paminklo naudai. Vi
sos Fondui duotos aukos ąjsęl- 
biamos laikraščiuose, prie to 
rinkėjas aukų ir stambesnę su
mą aukojęs, jei bus pažymėti 
jų adresai, gaus nuo Fondo iž
dininko paliudijimui kvitą. Au
kas prašome siųsti čekiu ar 
Money Orderiu išrašant vardu 
Darius Girėnas Monument 
Fund ir adresuokite Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, N. Y. Jis 
yra paminklo Fondo Komiteto 
iždininkas, atsakomingas ir po 
užstatu.

Įvykusi draugijų konferen
cija paminklui statyti, kurios 
tarimus paskelbsime vėliau, 
užgyrė tą patį Fondo Komite
tą, dapildant reikalingas vie
tas ir padaugintas iki 14 na
rių. Tad, darbas turės eiti 
sklandžiau ir patogiam laike 
garbingai būti užbaigtu.

Dariaus Girėno Paminklo 
Fondo ir Statymo 
Komitetas:

Jonas šaltis, pirmininkas,
Jokūbas šertvietis, 

vice-pirmininkas,
VI. Pivariunas, 

sekretorius,
Antanas Gudonis, 

sekretoriaus padėjėjas
Jonas Spurga, iždininkas, 
Juozas Kairys ir 
J. Ambrazaitis, 

iždo globėjai,
Adv. Steponas Briedis, 

finansų sekretorius.

AFL U nijų Vadai New 
Yorke Sveikino Sovietų 

Unijistus
New Yorko maisto darbinin

kų unijų, AFL, šimtas virši
ninkų ir biznio agentų pa
siuntė “širdingus ir broliškus 
sveikinimus” Sovietų Sąjungos 
Visų Unijų Centrales Tarybos 
viršininkui M. švernikui, Mas
kvoj, ir per jį visiems Sovietų 
Sąjungos darbininkams. Kab- 
legrama pasiųsta užbaigoje 
“Tribute To Russia” vajaus.

Dėka Brooklyniečių Geram 
Ūpui ir Apylinkių Lietuvių 
Didelėm Pastangom Turėjo

me Sėkmingą Pikniką
Šiemet įvyko pirmas toks 

Laisvės piknikas, į kurį svietas 
suvažiavo be privatiškų auto
mobilių ir be specialių busų. Ir 
suvažiavo skaitlingai, arti po
ra tūkstančių, ko rengėjai ne
sitikėjo dabartinėse sąlygose 
važiavimo, taipgi kada šimtai 
jaunų vyrų, kurie dalyvauda
vo mūsų piknikuose, randasi 
daugeriopuose kraštuose svie
to karo frontuose, šimtai kitų 
kariškose kempėse pasiruošia 
kariauti, o ir iš likusiųjų na
mie šimtai vyrų ir moterų, dir
bančių karo darbus, negalėjo 
atvykti.

Nežiūrint sunkumų kelio
nės, tarpe skaitlingų svečių 
brooklyniečių - maspethiečių, 
radosi ir tolimų svečių net iš 
Massachusetts, C o n n e cticut, 
Pennsylvanijos, taipgi iš New 
Jersey ir iš Long Islando. Apie 
juos plačiau teks pakalbėti at
skirai.

Kliubiečiai Dalyvavo 
Organizuotai

Dar ankstybas popietis, o 
čia beveik fronte parko pasi
girdo stiprus būrio žmonių 
juokas ir šauksmas — žiūrė
kite, Nalivaika jau lipa į me
dį! Nejaugi, šūktelėjo kitas. 
Aplink visi sužiuro. Tiesa, jis 
lipo į medį, bet ne pasekmėj 
pikniko, o tik iškelti Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo vė
liavą. Jie į Laisvės pikniką at
vyko dideliu būriu ir nori, kad 
sviętas juos matytų, pažintų. 
Neužilgo čia jau plevėsavo 
didžiulė, graži vėliava, o ties 
ja linksminosi kliubiečiai, 
daug jų. O. Zakarauskienė, 
Pil. Kliubo gaspadoriaus žmo
na su savo draugėmis čia per 
visą popietį ir vakarą sukinosi 
su vaišėmis, prižiūrėjo, kad 
svečiai nesiliktų alkani.

Viešėjo ir Kliubietės
Paėjėjus toliau, miškelyje 

ant kalniuko matėsi kitas pa
našus stalas, prie kurio mato
si iškaba, o link jo ir nuo jo 
vaikšto būriai. moterų, na, ir 
vyrų. Keno čia būtų? Matyt jr 
čia populiarus. Neilgai teko 
dairytis — iškaba pasakė ir 
stalo išvaizda parodė, kad tai 
čia bus moterų kliubiečių — 
Apšvietus Kliubo ir ^mezgėjų 
stalas.

Ant vieno galo šio stalo, už
tiesto balta staltiese, guli du 
balti svederiai, kojinių. Tai pa- 
vyzdis, ką daro moterys vasa
ros karščiais, kad didvyriški 
lietuviai ir kiti raudonarmie
čiai nešaltų atėjus žiemos 
speigams. Už jo, baltai pasi
rėdžius, sėdi kojinių mezgimo 
čampionė K. Petlitzkienė, o 
greta jos — K. Reklienė, jos' 
sesutė, irgi uoli mezgėja. Čia 
taip pat sėdi svederių mezgi
mo čampionė O. Kalvaitienė, 
o jos sesutė R. Laukaitienė, 
irgi mezgėja, toliau prie sta
lo ranto didžiulį kumpį ir da
lina sandvičius. O. Depsienė 
vėl veda kokias rokundas. Ne
užilgo ištyriau ir to sekretą— 
tūli, atėję paviešėti - pasisve
čiuoti palieka po dolerinę vil
nų fondui. Mezgėjos sakė, kad 
taip pat daugelis ir nesisvečia- 
vusių pas jas paaukoję tam 
fondui. Apie tai, aišku, pla
čiau parašys jos pačios.

Kiti Stalai Irgi Gausūs
Klaščiaus Parke, kaip žinia, 

yra gausa stalų ir jie visi bu
vo užimti, tūli dar ir perma- 
ži, apstoti keliomis ratomis. 
Tarpe tų. buvo cliffsidiečių, 
greatneckiečių, kiti vietos biz
nierių ir kontraktorių stalai. 
Piknike buvo per trumpa lai
ko, kad visų jų savininkus pa
tirti. Gana, kad. jų dalyviai

atrodė linksmai ir priėjus su 
reikalais visus sutiko labai 
gražiai ir draugiškai. Pas juos 
lankęsi rinkėjai Laisvės bylai, 
tūlus iš jų atlankė mezgėjos 
su savo vilnų fondu, dar kitus 
rinkėjai amerikoniškai darbi
ninkų spaudai, Daily Worke- 
riui. Bet visi sakėsi buvę su
tikti ne vien tik su šypsą ir ge
ru žodžiu, bet su dešimtukais, 
kvoteriais ir dolerinėmis, ne 
vienoj vietoj dar ir su priedu 
vaišių. Laisvės pikniko sve
čiams tie visi dideli vajai ne 
naujiena; jie apie juos žino, 
jie juos visada remia.

Graži Programa
Prievakariais, svetainėj, įvy

ko dainų ir prakalbos progra
ma, kurią sėkmingai išpildė 
Aido Choras, brooklyniškis, 
vadovybėje Aldonos Ander
son, ir Pirmyn Choras iš Great 
Neck, L. L, vadovybėje Almos 
Kasmočytės. Jiems abiem 
akompanavo muzikė B. L. Ša- 
linaitė. Choras Pirmyn dar da
vė ir keletą numerių liaudies 
šokių, rusų ir lietuviškų. Juos 
išpildė viena jaunuolė solistė 
ir grupė iš keturių mergaičių. 
Greatneckietės choristės vilkė
jo tautiškais kostiumais.

Choras Pirmyn su jaunute 
mokytoja (14-kos metų), Al
ma nenusilenkia karui: tokio
je mažytėje lietuvių, kolonijo
je išsilaiko ir gražiai dainuo
ja. Išsikalbėjus, choristai reiš
kia pasitenkinimo savo moky
toja ir pasiryžimą nugalėki vi
sus sunkumus išlaikyti chorą.

Trumpą, ryškią prakalbą 
pasakė R. Mizara, Laisvės re
daktorius, apie Laisvės rolę 
mobilizacijoj už pergalę kare 
ir išlaikymą demokratijos na
mie, prašydamas paremti Lais
vę jos byloje prieš tuos fašis
tiškus elementus, kurie teis
mais pasimojo dienraštį už
smaugti. Po jo prakalbos se
kė rinkliava. Girdėjau, kad su
dėta Laisvei gražios paramos. 
Aukavusių vardai bus skelbia
mi sekamose laidose.

Programai pirmininkavo A. 
Bimba, vienas iš Laisvės re
daktorių.

Po programos dar ilgai tę
sėsi šokiai prie Antano Pavi- 
džio orkestros, juose dalyvau
jant keliems šimtams jaunimo, 
tarpe tų nemažai ir kariškių, 
grįžusių keliom dienoms ato
stogų šventėmis, taipgi tarnau
jančių šiose apylinkėse. Apie 
juos irgi bus rašoma atskirai.

Dovanas Gavo ir Dovanojo
Ant iš anksto perkamų įžan; 

gos bilietų buvo skirtos dova
nos. 1-ma dovana $5 teko M. 
Repinskienei, brooklynietei. Ji 
paaukojo $2 Laisvės bylai. 2- 
ra dovana teko Bessie Kutkus, 
iš Great Neck. Ji visus tris do
lerius paaukojo karo nukentė
jusių lietuvių paramai, dabar 
esančių Sovietų Sąjungoje. 3- 
čia dovana teko A. Paukštie
nei, Richmond Hill, N. Y., ku
ri taipgi ją aukojo Laisvei.

Pagaliau, iš pat ryto ir per 
visą dieną grąsinęs lietumi de- 
besiuotas skliautas neišlaikė, 
sutemus gerokai pradėjo lyti 
ir piknikautojus išvaikė namo 
dar nenoromis. Nesuskubu
siems pabėgti su pirmaisiais 
lašais teko kiek ir sušlapti iki 
pasiekė ir sulaukė gatveka- 
rius. Tačiau visi džiaugėsi, 
kad lietus atėjo tik po pikni
ko, o ne pirma.

Rep.

Berniukų Kumštininku 
Rungtynės

Policijos Atletiška Lyga 
(PAL) atidaro berniukams 
kumštynių čampionato turna- 
mentą. Jos įvyksta atvirame 
ore, įvairiose, susiedijų aikš
tėse. Iš tų. pirmosios įvyks šio 
trečiadienio vakarą, liepos 7- 
tą, Brook Ave. ir 157th St., 
Bron'xe. Pradžia 7:30. Įžan
ga nemokama.

Tokius kumštynių sporto 
turnamentus berniukams, poli
cija pradėjo 1936 metų vasa
rą ir nuo to laiko juose yra 
dalyvavę 3,782 berniukai, o 
žiūrovų turėję 677,114. Ber
niukų kumštininkų amžius sie
kė nuo 12 iki 18 metų.

T u r n a m e n to kumštynes 
įvyks kas trečiadienio vakaras 
per visą liepos mėnesį ir rug
pjūtį, skirtingose vietose mies
to. Atsitikime lietaus, progra
ma vykdomas sekamą vakarą, 
toj pat vietoj. Apart 7-tos, 
dar bus rungtynės sekamomis 
dienomis ir vietose.

Liepos 14-tą — Strauss 
Square, East Broadway ir Ca
nal St., N. Y.

Liepos 21-ma, Montgomery 
St., tarp McKeever Pl. ir Bed
ford Ave., netoli Ebbets Field, 
Brooklyne. Apie tolimesnes 
rungtynes bus vėliau.

Stampos ir Punktai
Mėlynų štampų su raidėmis 

K. L, ir M laikas baigiasi lie
pos 7-tą, šiandien. Įeina galion 
stampos su raidėm N, P. Q. 
Jos bus geros iki rugpjūčio 7- 
tos. Mėlynos stampos reika
lingos pirkimuisi kenuotų, ir 
džiovintų daržovių ir vaisių, 
kurie padalinami.

Raudonos stampos su rai
dėm P ir Q geros dabar ir iki 
liepos 31-mos. Stampa R įeis 
galion liepos 11-ną, o stampa 
S — liepos 18-tą. Jų, visų lai
kas baigsis liepos 31-mą.

Cukraus stampa No. 13 
(baltų štampų knygelėj) gera 
penkiems svarams iki rugpjū
čio 15-tos. Stampos 15 ir 16 
taipgi geros pirkti po 5 svarus 
cukraus kenavimui namie. Jų 
laikas baigsis spalių 31-mą.

Kavai stampos 21-mos lai
kas baigsis liepos 21-mą.

Batam stampa 18-ta gera 
iki spalių 31-mos.

Embassy Newsreel Rodo Fil- 
~ mas iš Pantellerijos Kovu

Pirmosios filmos iš Pantelle
rijos kovų, greta su kitomis iš 
karo ir namų frontų žiniomis, 
rodomos Embassy Newsreel 
Teatruose, New Yorke. Mato
ma Anglijos laivyno kovos 
prieš tą italų tvirtumą, taipgi 
rodo išsodinimą armijų ant sa
los. Yra filmų, ir iš Amerikos 
kovų su japonais.

SUSIRINKIMAI
LLD 1-MOS KUOPOS

Susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 8-tą, 7:30 vai. vakare, 427 
Lorimer St., Laisves svetainėj. Jis 
bus labai svarbus. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas dienos klausimais. Todėl 
visi nariai ir narės dalyvaukite. Ne
pamirškite ir naujų narių gauti. Šių 
metų knyga “Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas,” taipgi trimėnesinio 
žurnalo Šviesos numeris 2-ras jau 
išėjo iš spaudos, dalinama nariams. 
Kas dar neatsiėmę, atsiimkite. 
Taipgi malonėkite atsinešti gerus 
planus vasariniam parengimui, ku- 
riuomi būtų galima padaryti trupu
tį pelno kuopos naudai. — 1 Kuo
pos Organizatorius. (158-159)

New Yorke per mėnesį iš
geriam pusėtiną ežerėlį pieno 
—per birželio mėnesį miestui 
pristatyta 672,000,000 svarų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai, visi 

šviesūs, užsidaromi, su maudynėmis 
ir sudėta naujos klijonkės į visus 
kambarius. Taipgi, jei norėtų, galė
tų atlikti ir džianitoriaus darbą, už 
kurį gerai atlyginčiau. Pelenų nerei
kia nešti. Prašome kreiptis: 509 
Woodward Ave., Brooklyn, (Ridge
wood sekcijoje).
.................. ....... (157-158)

Populiariškiausia Uni
jos Valdyba

Gal būt nėra niekur kitur 
unijos su taip populiariška 
valdyba, kokia yra Kailiasiu- 
vių Jungtinės Tarybos, New 
Yorke. Tiesa, ir pati unija yra 
populiariška, visuomet pirmu
tinė paremti naudingus visuo
menei reikalus.

šiomis dienomis įvykusiuose 
viršininkų, rinkimuose balsavi
muose dalyvavo 7,868 nariai ir 
iš tų 6,258 pasisakė už Ir
ving Potash, tarybos vedėją ir 
tik 104 balsavo prieš. Vedėjo 
pagelbininku išrinktas Joseph 
Winogradsky 5,643 balsais i r 
Harry Begoon į f in. sekreto
rius 
tash 
eilės

Chinijos Karo Sukak 
ties Masinis Mitingas
New Yorko chiniečių orga

nizacijos ir Chinijos draugai 
suruošė “Tribute to China” 
masinį mitingą liepos 7-tos va
karą, Carnegie Hali.

CIO

gavo 4,799 balsus, 
išrinktas jau šeštam 
terminui.

Po-
iš

Prašė Prezidento 
Veikti Prieš Riaušių 

Kėliklis

ši jau yra 6-ta Chinijos ka
ro sukaktis — šeši metai nuo 
to laiko, kai japonai užataka- 
vo Chiniją. šeši ipetai, kai ji, 
Chinija, didvyriškai ginasi ir 
atviruose mūšiuose, taipgi par
tizaniškame kare sunaikino 
daug japonų, su kuriais mūsų 
jaunimui neteks kautis. Chini
ja, kaip matome, savo žygiais 
kariavo ir kariauja prieš visų 
bendrą priešą, tad ir mums 
labai svarbi toji josios sukak
tis. Dėl to daug žymių ameri
kiečiu remia “Tribute to Chi
na” mitingą.

Trečiadienis, Liepos 7, 1943

ri i Initwtt-h

WAB BONDS

Built sturdily from 60 to 110 feet 
long, carrying four torpedoes, ma
chine guns, depth charges and smoke 
screen apparatus, they cost up to 
$400,000. Your increased purchase of 
War Bonds helps pay for them. Buy' 
more War Bonds every payday. 
“You’ve Done Your Bit—Now Do 
Your Best.’’ y. j.

Cruising at tremendous speed, 
America’s PT-Boat fleet is sniping 
with excellent results at Hirohito’s 
navy in South Pacific waters. These 
powerful little boats are being manu
factured at many cities throughout 
America and racing down our Inland 
waterways to the sea. They are 
termed “expendables” but they 
pack almost half the wallop of a 
full-sized destroyer and cost only 
a fraction as much.

New Yorko CIO Taryba at
sišaukė į prezidentą Rooševel- 
tą su prašymu, kad jis pasa
kytų eilę radijo prakalbų, at
suktų prieš tuos, kurie kelia 
tarp žmonių rasinę ir religinę 
neapykantą ir kursto prie riau
šių.

Armando Darino, 23 m. vy
rukas, pereitą penktadienį 
nuogai išsirengė ant 14th St., 
New Yorke, ir tapo policijos 
radijo karu nuvežtas į stotį, o 
paskiau į ligoninę.

Gaudami pėdę neužmirškit© ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampa*.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

TRAKTORIUS
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooldyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL* ••PRACTICAL

$30.00

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Hi

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinama kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

10VA

ELIZABETH . 17 |«weli . $247>

B
Uf-

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EV. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

AIR WARDEN 
|5 joweh 

<29»

MMJTACT

$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ

Turime Gerų

Štai 
Presas

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST




