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Kuomet Vakarų fronte mes 
tebevedame prieš vokiečius 
“nervų ofensyvą,” tai Rytų 
fronte vokiečiai pradėjo ka- 
nuolių ofensyvą. Ten verda 
baisūs mūšiai.

Trečiu kartu vokiečiai pasi
ngojo užduoti mirtiną Tarybų 
Sąjungai smūgį. Apie 200 vo
kiečių divizijų ir kelios dešim
tys “pastumdėliškų kraštų,” 
divizijų sukoncentruotos ir at
suktos prieš Raudonąją Armi
ją.

Dar nežinia, ką darys japo
nai. Kai kurie spėja, kad ir 
jie, japonai, galį pradėti karą 
prieš Tarybų Sąjungą, — pra
dėti jį dabar, šiemet, arba 
niekados.
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AMERIKIEČIAI NUSKANDINĘ fe KAK LAIVUS
Amerikiečiai Sužalojo dar 
4 Japonų Laivus, Laimėjo 
Mūšį, o Neteko tik 1 Laivo

Per Dvi Dienas Sovietai 
Sunaikino 1,200 Nacių 

Tankų, Virš 300 Lėktuvų

j

Rašydamas apie pradėtąjį 
vokiečių ofensyvą, New York 
Times (liepos 6 d.) šitaip by
loja:

“Šis viskas priduoda naujos 
svarbos rusų reikalavimams 
atidaryti antrąjį frontą Euro
poje. Tas taipgi suteikia tal
kininkams progą. Jeigu, kaip 
sako rusų komunikatas, vokie- 
čia i iš tikrąją įsivėlė į naują 
ofensyvą rytuose, tai jiems bus 
sunku pasiąsti iš rytą į vaka
rus bet kokius pastiprinimus.

“Kiek tai leidžia padėtis, 
dabar yra laikas smogti prie
šui kitose vietose. Galime pasi
tikėti Rusija, kad ji kovos su 
tokia pačia drąsa, kaip ir iki 
šiol. Bet Rusija viena negalės 
Vokietiją nugalėti. Vienintelė 
strategija, kuri Vokietiją nu
galės, yra toji, kurios Vokieti
ja labiausiai bijosi — būtent,1 
tikrasis dvieją frontą karas. 
Jeigu talkininkai gali padary
ti šitą strategiją efektyve, tai 
naujasis vokiečią ofensyvas iš 
tikrąją bus paskutinis ofensy
vas.”

Kitais žodžiais, New Yorko 
Timesas pasisako už antrojo 
fronto dabar atidarymą.

Panašūs balsai kyla Euro
poje — Anglijoje ir Hitlerio 
pavergtose šalyse.

Taip, dabar laikas atidaryti 
antrąjį frontą, — atidaryti 
tuojau, kai Hitlerio jėgos įsi
vėlė į kruvinas kovas Rytuo
se!

f

Liepos 8 d. didžiajame New 
Yorko stadiume Polo Grounds 
įvyks nepaprastas žmonių su
sibūrimas. Tai bus sutiktuves 
dviejų žymių žydų tautybės 
vyrų, tik neseniai atvykusių iš 
Tarybų Sąjungos, — prof. So- 
lomono Michoels ir poeto įt
aiko Fefferio.

Solomonas Michoels yra pat
sai žymiausias žydų scenos ar
tistas Tarybų Sąjungoj ir gal 
būt visame pasaulyje. Jis ne
šioja visą eilę ordinų, jam su
teiktų už pasižymėjimus sce
noje.

Itzik Fefferis — pasižymė
jęs poetas, rašytojas.

Žymiųjų svečių atsilankymu 
susidėmėjo visokių sriovių žy
dai New Yorke. Juos šiltai re
mia trys žydų dienraščiai: 
Morning Journal, Day ir Mor
ning Freiheit. Tik menševikų 
Forwardas (kaip ir tenka 
laukti) jiems nepritaria.

Šitame didžiuliame paren
gime dalyvaus toki žymūs 
žmonės, kaip prof. Albert 
Einstein, rašytojai Šolem Asch 
ir Lillian Hellman, aktorius 
Eddie Cantor, ir visa eilė kitų 
žydų įžymybių. Dainuos garsu
sis pasaulio dainininkas, Paul 
Robeson.

Kiekvienas protaująs žmo
gus žino, kad šitie svečiai sim
bolizuoja žydų’tautą, didvyriš
kai kovojančią prieš nacizmą.

Australija, liep. 7.—Oficia
liai pranešama, kad Jung
tinių Valstijų laivyno jėgos 
veikiausia nuskandino šešis 
japonų šarvuotlaivius-nai- 
kintuvus ir sunkiai sužalo
jo keturis kitus per mūšį 
Kula Įlankoje, tarp New 
Georgia ir Kolombangara 
salų, Saliamono salyne. A- 
merikos lėktuvai smarkiai 
veikė išvien 1 su savo kari
niais laivais. Amerikiečiai
neteko vieno šarvuotlaivio.

Japonų laivynas mėgino 
atakuot naujas amerikiečių 
laimėtas pozicijas New Ge
orgia ii- aplinkinėse salose; 
bet priešas vėl tapo sumuš
tas jūroje ir išlikę Japoni
jos laivai pabėgo.

Pirm šio mūšio amerikie
čiai neteko naikintuvo 

Amerikos Bombanešiai 
Faktinai Sunaikino 
Messiną, Sicilijoj

Šiaur. Afrika, liepos 7. — 
Jungtinių Valstijų lakūnai 
per paskutines 36 valandas 
numetė kelis šimtus bombų 
į didžią fašistų lėktuvų sto
vyklą Gerbinį ir į keturias 
kitas aplinkines lėktuvų 
aikštes.

Pirmadienio naktį didieji 
Amerikos bombanešiai pa
leido 185 tonus bombų į di
dįjį Sicilijos uostamiestį 
Messiną, tik už poros my
lių nuo pietinės Italijos. 
Messina faktinai jau nu-' 
šluota nuo .žemlapio.

Trečiadienio pranešimais, 
anglų ir amerikiečių lakū
nai vėl įnirtusiai bombar
davo Catanią, svarbiąją A- 
šies lėktuvų stovyklą Sicili
joj, Italijos saloj, ir pustu
zinį kitų karinių taikinių. 
Per paskutinius žygius bu
vo sunaikinta du fašistų 
lėktuvai ir dingo penki tal
kininkų lėktuvai.

Bet per dvi paskutines 
dienas talkininkai Sicilijos 
srityje sunaikino 101-ną 
Ašies lėktuvą, o savo prara
do tik 25 lėktuvus.

Bombay, Indija.—Susikū
lus dviem traukiniam, žu
vo 18 žmonių.

Todėl jie turi būti gražiai, 
draugiškai sutikti. Jie be to, 
atstovauja Tarybų. Sąjungą, 
kurioje šimtai tautų ir taute
lių laisvai plečia savo tautinę 
kultūrą, sudarydamos gražią 
tautų simfoniją, šiandien tos 
visos tautos, užpultos baisaus 
priešo, išvien didvyriškai ko
voja už savo ir viso pasaulio 
demokratiją mylinčių žmonių 
laisvę.

Dėl to, kuris tik galite, da
lyvaukite ketvirtadienį, Polo 

Ground stadiume.

Strong, 2,100 tonų, tuo lai
ku, kai jis bombardavo ja
ponų bazes Naujojoj Guine- 
joj ir Kolombangaros saloj 
naktį liepos 4 į 5 d.

Pirmadienį ir antradienį 
buvo nušauta žemyn dar 20 
japonų lėktuvų. 'Taigi nuo 
amerikiečių įsiveržimo į 
Rendovos salą viso sunai
kinta jau 182 priešų lėktu
vai.

Jungtinių Valstijų kariai, 
slaptai įsiveržę įvakariniai- 
šiaurinę New Georgia salos 
dalį, grumiasi artyn didžio
sios japonų karo stovyklos 
Mundos.

Amerikos lėktuvai ir ka
ro laivai neatlaidžiai bom
barduoja tą japonų tvirtu
mą, Mundą.

Senatoriai Vėl Atmetė 
Maisto Piginimą Val
diniais Damokėjimais
Washington.— Senatas 32 

balsais prieš 31 buvo nuta
ręs skirti 700 milionų dole
rių, kad valdžia tais pini
gais damokėtų tokiem mai
sto gamintojam ir pardavi
nėtojam, kurie negalėtų iš
siversti biznyje, imdami už 
savo produktus tik tokias 
kainas, kokias nustato vy
riausybė.

Bet vos vienai valandai 
tepraėjus, susimobilizavę 
prezidento Roosevelto pro
gramos priešai privertė se
natorius iš naujo perbalsuo- 
ti savo tarimą, ir šiuokart 
valdiškų damokėjimų pla
nas tapo atmestas 36 bal
sais prieš 28.

KARINĖ AMERIKOS GA
MYBA DAR NEGANA

SMARKIAI EINA
Washington.— Karo pa

būklų kiekis pagamintas ge
gužės mėnesį Jungtinėse 
Valstijose buvo bendrai 
toks pat, kaip ir balandyje, 
ir tik lėktuvų statyba pen
kiais procentais pakilo ir 
užbaigta kiek daugiau lai
vų negu baland., kaip pra
nešė Karinės Gamybos Ta
ryba.

Bet kanuolių ir kitų gin
klų ir amunicijos gamyba 
gegužėje trimis iki septy
nių nuošimčių nupuolė, ly
ginti su pirmesnių mėnesiu.

London, liep. 7.— Kana
dietis lakūnas R. F. Mc 
Nair, nenaudodamas moto
ro ,tik sklęsdamas savo lėk
tuvu kovotoju, parskrido 
30 mylių iš Franci jos į An
gliją

LIET. POETO LIUDO GIROS 
JURILĖJUS MASKVOJE

Sovietų Vyriausybe Apdovanojo Liudą Girą 
Raudonosios Darbo Vėliavos Ordinu, 40- 
Metinėje Jo Literatinio Darbo Sukaktyje

Maskva.— Jonas Šimkus 
rašo:

Birželio 24 d. 6 vai. ryto 
Maskvos radijas pranešė, 
jog Sovietų vyriausybė su
teikė Liudui Girai Raudo
nosios Darbo Vėliavos Or
diną, suėjus 40 metų jo lite- 
ratinės veiklos.

Ordiną jam įteikė Krem
liuje Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Justas Paleckis, So
vietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo vi- 
ce-pirmininkas.

Liudas Gira yra dar pir
mutinis taip pagerbtas Ta
rybų Lietuvos pilietis.

Pirmasis jo kūrinys “Pa
naktinis” buvo išspausdin
tas prieš 40 metų Ūkininke. 
Nuo to laiko Liudas Gira 
buvo našus lietuvių kultūri
nio gyvenimo sandarbinin- 
kas visose srityse. Jo dai
nos ir eilėraščiai yra žino

Revoliucija prieš Vokie
čius Graikijoje

London, liep. 7.— Graikų 
žinių agentūra Egipte pra
nešė, jog naciai visoj Grai
kijoj įvedė specialį karo 
stovį prieš revoliuciją. Hit
lerininkai paskelbė, kad jie 
šaudys graikus už bet ko
kių naciškų taisyklių laužy
mą.

Įvyko smarkių atvirų mū
šių tarp graikų patrijotų ir 
vokiečių-italų. Auga strei
kai, daugėja tiltų sprogdi
nimai ir kiti sabotažo veiks
mai prieš Ašį.

Gandai prieš de Gaulle
Washingtone paskleista 

gandai, kad Laisvųjų Pran
cūzų vadas, generolas de 
Gaulle, girdi, ne tiek norįs 
padėti amerikiečiam ir an
glam karą laimėti, kiek pa
imti viršų prieš generolą 
Giraudą, vyriausią francū- 
zų komandierių Šiaurinėje 
ir Vakarinėje Afrikoje.

mi ištisoje Lietuvoje. Ku
ris gi lietuvis nežino jo 
“Dul-Dul-Dūdelės?”

Kritiški raštai, kuriuos 
L. Gira rašė Radzikausko 
vardu, suvaidino svarbų 
vaidmenį, kaipo jaunosios 
lietuvių kartos auklėtojai.

Sunkiausiu lietuviams is
torijos laikotarpiu, kuomet 
fašistai prispaudė mūsų 
kraštą, Liudas Gira gynė jo 
žmonių reikalus.

Kada mūsų tauta išsilais
vino iš reakcininkų jungo, 
jis buvo išrinktas Liaudies 
Seimo atstovu.

Užpuolus vokiečiams Ta
rybų Sąjungą, Liudas Gira 
išvyko į jos gilumą ir uoliai 
tęsė savo darbą.

Jo parašytą dainą “Nuo 
Uralo Gaudžia Vėjai” dai
nuoja karininkai ir eiliniai 
kareiviai fronte.

Netrukus L. Gira savano-
(Tąsa 5-me pusi.)

Roosevelto Sveikinimas
Chiang Kai-shekui

Washington, liep. 7.— še
šių metų sukaktyje nuo Ja
ponijos karo pradžios prieš 
Chiniją, prezidentas Roose- 
veltas pasiuntė trumpomis 
radijo bangomis sveikinimą 
vyriausiam Chinijos ko- 
mandieriui, generalissimui 
Chiang Kai-shekui.

Prezidentas žadėjo Ame
rikos pagalbą Chinijai, kol 
tik reikės, iki Japonija taps 
galutinai supliekta.

Anglų Lakūnai Dėlioja Minas 
J Vokiečių Vandenis

London, liepos 7.—Angli
jos lėktuvai daugmeniškai 
dėlioja minas į Vokietijos ir 
jos užimtų kraštų vandenis.

Mažieji anglų bombane
šiai atakavo vokiečių nau
dojamus uostus ir geležin
kelius šiaurinėje Franci j o- 
je. Anglai neteko vieno 
lėktuvo.

Maskva, liep. 7.— Sovie
tiniai kovotojai per dvi pas
kutines dienas užmušė dau
giau kaip 13 tūkstančių vo
kiečių ir sunaikino bei iš
mušė iš veikimo viso 
1,270 nacių tankų. Tuo 
pačiu laikotarpiu buvo nu
šauta žemyn 314 vokiečių 
lėktuvų.

Hitlerininkai su šimtais 
tankų, bangų bangomis ata
kuodami, užėmė dvi apgy-
ventas vietas Bielgorodo 
srityje.— Amerikos radijas 
ir spauda vadino tas vietas 
kaimais.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų armijos organas, pra
nešė, jog sovietinė kariuo
menė per ryžtas atakas iš 
savo pusės jau atgriebė tū
las pozicijas arti šių vietų. 
Vien dėl tų kaimų vokiečiai

Amerika Vyrauja Ore ir) Pasitikima, kad Sovie-
Jūroje Centralyje Sa

liamono Salyne
Australija, liep. 7.— Pra

nešimas iš generolo MacAr- 
thuro štabo sako, jog ame
rikiečiams supliekus japonų 
laivyną Kula Įlankoj, dabar 
Jungtinių Valstijų oro ir 
jūrų jėgos vyrauja centra- 
linėje Saliamono salyno da- 
lyje.

Amerikiečiai apvalo Ren- 
dova salą nuo užsilikusių 
japonų slapukų snaiperių.

Sovietai Pagerbė 5 
Prancūzus Lakūnus
Maskva.—Sovietų vyriau

sybė suteikė Patrijotinio 
Karo Ordinus penkiem 
francūzam lakūnam oficie- 
riam, kurių komandoje 
francūzai nušovė žemyn 
bent 11 vokiečių lėktuvų. 
Be to, jie veikė kaip sovie
tinių bombanešių palydovai 
penkiasdešimtyje žygių.

Studentai Lakūnai Bombar
davo Amerikos Miestelį
Boise City, Okla.— Kari

nio skraidymo studentai per 
klaidą mėtė bombas į šį 
1,144 gyventojų miestelį, 
bet nieko nei užmušė nei 
sužeidė, tik sužalojo vieną 
bažnyčią ir garažą ir išar
dė kai kuriuos šaligatvius 
ir gatves.

Pasirodo, kad Boise mie
stelio valdybos rūmo švie
sas jie palaikė taikiniu sa
vo bombardavimo prati
mams daryti; o tikrasis tai
kinys buvo už 30 mylių nuo 
Boise. ,

neteko 100 tankų.
Raudonarmiečiai atmušė 

hitlerininkus visur kitur 
165-kių mylių ilgio fronte, 
nuo Oriolo srities iki Biel- 
gorodo.

Taigi vietiniai nacių lai
mėjimai buvo menki, o jų 
nuostoliai baisūs. (Berlyno 
radijas taip pat nesigyrė 
laimėjimais niekur kitur, 
kaip tik Bielgorodo apygar
doj, kur naciai sakėsi ir to-
liau žygiuoją pirmyn. Bet 
niekas nepatvirtina tokio jų 
žygiavimo.)

(Berlyno ir Romos radijai 
pasakojo, kad vokiečiai, gir
di, dar nepradėję didelio 
ofensyvo prieš Sovietus. 
Hitlerininkai bijo naujų su
mušimų, todėl jau nesigiria 
ofensyvais, kaip kad pir
miau.)

tai Išdaužys ir Šį 
Nacį Ofensyvą

Cairo.— New Yorko Ti
mes korespondentas C. L. 
Sulzberger, neseniai atvy
kęs iš Sovietų Sąjungos, ra
šo, jog pilnai galima pasi
tikėt, kad Sovietai apsi
dirbs ir su dabartiniu Hit
lerio ofensyvu.

Šis korespondentas atžy
mi Sovietų artilerijos stip
rumą ir primena, kad sovie
tiniai tankų naikintuvai 
kerta skaudžius smūgius 
vokiečių tankams.

Jis nužiūri, kad naciai 
bandys užimt Voronežą, ap- 
supt ir sunaikint kuo dau
giausiai atsarginės Sovietų, 
kariuomenės. Apie tokį hit
lerininkų planą liudijo pa
imti nelaisvėn vokiečiai.

Didžiausias skaičius na
cių kariuomenės tankų ir 
šarvuotų automobilių yra 
suburta tarp Oriolo ir 
Charkovo.

Nacį Lakūnai Prakti- 
kuodamiesi Žudo Rusus

Maskvos radijas pranešė, 
jog vokiečiai naujokai, be
silavindami į lakūnus, darė 
pratimus, bombarduodami 
Borovkos ir Greblos kai
mus, Minsko srityje; sunai
kino kelioliką namų, užmu
šė ir sužeidė daug kaimie
čių.

Morokko radijas paskel
bė, kad francūzų Marti
nique sala, netoli Pietų A- 
merikos, esą, pasirinko 
Francūzų Komitetą Tautai 
Laisvinti kaip savo valdžią.
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Nacių Naujas Ofensyvas
Nelabai seniai mes šioje vietoje per- 

spėjome prieš gandus ir spėliojimus, kad 
šiemet Hitleris nebandys iąs pla
taus ofensyvo rytiniame fronte prieš 
Sovietų Sąjungą, o tik laikysiąs tai, 
ką jau turi pasigrobęs. Mes sa
kėme, kad ši propaganda netarnau
ja Jungtinių Tautų karo reikalams. Prie
šingai, jinai stengiasi nukreipti dėmesį 
nuo didžiojo pavojaus ir užmigdyti Ame
rikos ir Anglijos žmones apgavingo op
timizmo svaigulyje. Tuo būdu, mes tei-. 
gėme, kad šių gandų šaltinis gali būti 
Goebbelso propagandos biuras. Sakėme, 
kad nacių ofensyvas gali prasidėti bile 
dieną ar valandą, nes jie tebelaiko ryti
niame fronte apie 230 divizijų savo ge
riausios armijos.

Remdamiesi tuo supratimu, mes pa
brėžėme reikalą atidarymo antro fron
to Europoje. O tokį antrą frontą galė
tų atidaryti Amerika ir Anglija. Mūsų 
supratimu, Amerika ir Anglija turi pa
kankamai jėgų pradėjimui ofensyvo 
prieš Vokietiją iš vakarų. Pažadų turė
jome užtenkamai, dabar reikia darbų— 
agresingų žygių prieš bendrąjį priešą.

Mes buvome teisingi. Naciai pradėjo 
savo ofensyvą rytiniam fronte liepos 5 
'dieną. Jie, matyt, įsitikinę, kad jiems 
pavojaus iš vakarų dar nesimato, nepai
sant Anglijos premjero Churchillio ir 
mūsų prezidento Rog^gvelto karštų pa-;

• žadėjimų pradėti ofensyvą, iškeliant di
deles armijas Europon iš vakarų.

Žiaurus, atkaklus puolimas pradėtas 
dviejų šimtų mylių frontu į šiaurius nuo 
Charkovo. Koks aštrus ir kruvinas ten 
prasidėjo susirėmimas, tai gali paliudyti 
pranešimas iš Maskvos liepos 5 dieną. 
Pranešimas sako, kad Raudonoji Armija 
buvo pasiruošus priešo smūgių pasitiki- 
mui ir į kelioliką valandų sunaikino 580 
priešo tankų ir nudėjo daugiau kaip 
3,000 jojo kareivių! Tačiau naciai nesu-

• stoja puolę. Jie meta frontan naujus 
tankus ir naujus karius. Kai kur, matyt,

• jiems pavyko įsilaužti į Raudonosios Ar-
• mijos pozicijas. Vietomis, šiuos žodžius 

rašant, jie buvo išmušti ir sugrąžinti į 
senąsias savo pozicijas, bet kai kur tebe
silaiko.

Būtų paika dabar kalbėti apie tai, kaip
■ šis naujas nacių ofensyvas pasibaigs ir 
. koks jojo tuojautinis tikslas. Tiek tik ga

lima ir reikia pasakyti, kad padėtis labai 
rimta ir kad vėl visi didieji Ašies jėgų 
smūgiai tenka panešti vienai Raudona-

. jai Armijai!
Dabar garsiau negu kada nors pir

miau reikia reikalauti ofensyvo prieš 
. Vokietiją—atidarymo antro fronto Eu

ropoje! Dabar reikia kirsti tam priešui
■ iš užnugario, kai jojo didžiausios jėgos 

įveltos į tas desperatiškas operacijas ry
tiniam fronte. Kiekvienas vilkinimas ir 
atidėliojimas lošia tiesiai į priešo ran-

’ kas.

Tokia Didelė Nelygybė Ardo 
Amerikos Vienybę

Valdžia deda didžiausias pastangas 
neprileisti krašto prie infliacijos 
ir prie kainų iškilimo į padanges. 
Vardan šio karo ji šaukia darbininkus 
pasiaukoti ir nereikalauti algų pakėli
mo. Girdi, kils algos, ♦kils perkamoji 

. žmonių pajėga, dar smarkiau kils pro
duktų ir reikmenų kainos. Nebus galo, 
užviešpataus visam krašte suirutė.

Ir darbininkai pasiaukoja. Organizuo
ti darbininkai yra pasižadėję nevesti ir 
neskelbti streikų per visą karo laikotar
pį. Jie to pasižadėjimo laikosi. Jeigu 
kur iškyla vietinis streikas, tai būna 
tiktai “eksplozija”; arba darbininkai ne
beiškenčia skriaudų, arba Penktosios 

v- Kolonos propaganda juos sukursto, arba
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John L. Lewiso anti-karinė, anti-roose- 
veltinė politika įsigali. Bet C.I.O. ir A.F. 
of L. didžiosios unijos streikų neužgiria 
ir neveda, Jos stengiasi išnaudoti visas 
valdžios įsteigtas priemones išrišimui vi
sų nesusipratimų susitarimo ir arbitrą-s 
ei jos kelių.

Tačiau, atrodo, kad joks karo pasiau
kojimas nepaliečia algų didžiųjų kompa
nijų ir korporacijų viršininkų. Jie plė
šias! tiek, kiek tik pajėgia ir jųjų algos 
kasmet kyla aukštyn. Valdžia, matyt, 
neprieina prie pažabojimo tų viršininkų 
įplaukų. Roosevelto rankos yra suriš
tos. Pavyzdžiui, jis buvo pasiūlęs Kon
gresui priimti įstatymą, kad per visą ka
rą nei vieno įplaukos negali viršyti 
$25,000 per metus. Tai buvo teisingas 
ir puikus sumanymas. Jisai buvo taiko
mas prieš kapitalistinius plėšikus. Bet, 
kaip jau žinoma, Kongresas tąjį Roose
velto pasiūlymą atmetė. Tokiu būdu di
džiosios įplaukos pasiliko be jokios kon
trolės.

Todėl korporacijų viršininkų algos ky
la kaip ant mielių. Štai tik keli pavyz
džiai :

American Locomotive Co. prezidentas 
W. Dickerman 1940 metais gavo $75,954, 
o 1942 metais jau pasiėmė algos $114,091.

Loew’s Inc. prezidentas L. B. Mayer 
1940 m. gavo $697,048, o 1942 m.—$949,- 
766.

Phelps Dodge Corp., L. S. Gates, 1940 
m.— $100,520, 1942 m. — $151,350.

Burlington Mills Inc., J. Spencer Love, 
1940 m. — $91,940, 11942 m. — 196,340.

Walworth‘Co., W. B. Holton, Jr., 1940 
m._$60,000, 1942 m.—$120,000.

Willys-Overland Mtrs. Co., J. W. Fra
zer, 1940 m. $60,000, 1942 m.—$123,184.

Užteks šių kelių pavyzdžių įrodymui 
tos nelygybės, kuri viešpatauja tarpe 
darbininkų algų ir uždarbių kompanijų 
ir korporacijų viršininkų. Žinodami ir 
matydami šitą nelygybę, ar gali darbi
ninkai būti pasitenkinę tuomi, ką jie 
gauna?

Per Anksti Buvo Apsidžiaugta
Pronaciška spauda buvo labai pra

džiugus, kai Bostono miesto taryba nu
tarė ir įsakė miešto majorui neįsileisti 
į miestą garsiosios filmos “Mission To 
Moscow”. Sakė, nors • Vienąpi mieste 
žmonės negalės tos filmos matyti ir pla
čiau susipažinti su didžiąją Amerikos 
talkininke.

Bet tai buvo perankstyvas džiaugs
mas. Majoras Tobin atsisakė reakcionie
rių komandos klausyti ir filmą “Mission 
to Moscow” jau rodoma.

Rooseveltas ir Žmones Laimėjo
Prezidentas Rooseveltas vėl smarkiai 

kirto tiems, kurie norėtų visą karo naš
tą suversti ant darbo liaudies. Jis veta
vo Kongreso priimtą bilių, kuris uždrau
džia valdžiai mokėti subsidijas dėl nu- 
mušimo kainų. Ir reakcinis blokas ne
galėjo sudaryti dviejų trečdalių daugu
mos atmesti prezidento veto. Tokiu bū
du bilius nuvažiuoja į gurbą.

Dabar valdžia galės mokėti subsidijas 
kaip farmeriams, taip kitiems maisto 
gamintojams, kurie negali išsiversti be 
pakėlimo kainų. Tam tikslui esą numa
tyta išleisti apie du bilijonu dolerių.

'f*-1.—■*
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PABALTIJO KRAŠTŲ 
RAŠYTOJAI KURKIA

SSSR ambasados Wa
shingtone leidžiamas Uiu- 
letinas “Information Bul
letin (liepos 3d.) praneša, 
jog estai, latviai ir lietuviai 
rašytojai, gyveną Tar. Są
jungoj, nesiliauja kūrę, ra
šę. Jie, sako biūletinas, 
“Patrijotinio karo metu su
kūrė daug kūrinių.”

Lietuviai poetai išleido 
savo eilių rinkinį, pavadin
tą “Gyvoji Lietuva.” Estai 
rašytojai išleido savo kūri
nių rinkinį, pavadintą “Es
tų žeme j e”, o latviai rašy
tojai greit išleis savo kūri
nių rinkinį “Latvijos žo
dis.”

Be to, nesenai išėjo iš 
spaudos Liudo Giros kūri
nių rinkinys. Taipgi latvių 
rašytojo Vilio Lacio trumpų 
novelių knyga.

Lietuvių poetė Salomėja 
Neris, sako Biūletinas, ruo
šia savo kurinių rinkinį.

Vadinasi, karas ne karas, 
o Pabalčio tautų rašytojai 
dirba, kuria, rašo. Vieni jų 
yra fronte—pav. Liudas Gi
ra, dėvi raudonarmiečių u- 
niformas, kiti užfrontėje 
dirba.

Neseniai Tarybų Sąjun
gos vyriausybė apdovanojo 
seniausį ir žymiausį lietuvių 
poetą Liudą Girą Raudono
sios žvaigždės ordinu. Tai 
bene pirmas lietuvis, gavęs 
tokią dovaną!

“...Kyla tad abejonė, jei 
valdžia nesulaikys tą ‘vai
kišką entuziazmą’ už Rusi
ją, kuris nekartą suklaidina 
ir geriausius žmones, čia 
gali prieiti prie rimto krau
jo praliejimo.”

Ponai iš Passaic-Nowiny, 
matyt, turi galvoje tą “vai
kišką entuziazmą”, kurį 
Amerikos žmonės pareiškė 
Raudonajai Armijai ir visai 
Tarybų Sąjungos liaudžiai, 
minint dviejų metų sukaktį 
nuo Tarybų Sąjungos-Vo
kiečių karo prasidėjimo.

Jiems “vaikiškas entuzi
azmas” matosi tame, kad 
Amerikos žmonės pradeda 
geriau pažinti Tarybų Są
jungą ir su ja palaikyti ar
timesnius ryšius.

Passaic-Nowiny redakto
rius, matyt, norėtų, kad 
Amerikoj būtų taip, kaip 
buvo Lenkijoje, Pilsudskiui 
ją valdant: kas tik pasako 
gražesnį žodį už Tarybų 
Sąjungą, tą apšaukti komu
nistu ir kišti į kalėjimus. 
Bet jis to nesulauks!

Šis isteriškas lenku reak
cininkų šauksmas, matyt, 
parodo, kad lenkiškosios 
žmonių masės Amerikoje 
nebenori juos sekti, bet no
ri eiti su pažangiąja visuo
mene, su viso pasaulio pa
žangiaisiais žmonėmis prieš 
fašizmą!

tro valdyba išmintingai pasi
elgė, prailgindama vajų. Va
jininkai ir visi LDS nariai 
turi su kaupu išnaudoti tą 
progą.

“LDS vajuje pusėtinai ge
rai pasirodė Chicaga, She
nandoah, Clevelandas, Bos
tonas, Wilmerdingas, Spring- 
fieldas. Pusėtinai sukrutėjo 
Bridgeport, Conn., ir Bing
hamton, N. Y.

“Bet kaip su Brooklynu, 
kaip su Detroitu, kaip su 
Philadelphia ir Pittsburghu ?

“Tų kolonijų veikėjai pri
valo pasitaisyt ir stoti vajaus 
darban.

“Jau laikas, seniai lai
kas !”

tvarko Amerikos karo je- 
gas? Kas gelsbti Rusijai iš
likti gyvai iš po nacių\Pa- 
vietrės ir kas davė LietuVai^ 
pažadą laisvės ir nepriklau
somybės? — Prezidentas 
Rooseveltas!”

Į šiuos klausimus gali 
kiekvienas atsakyti “taip”. 
Bet gi visiems žinoma, kad 
prez. Rooseveltas savo kal
bose yra pakartotinai sa
kęs, kad po šio karo fašis
tiniam elementui ir kvislin- 
gams neturės būti vietos 
valdžiose. O ką “Dirva” at
stovauja, jeigu ne aršiausį 
Lietuvos fašistinį elementą, 
su kruvinuoju Smetona * 
priešakyje?

Darbo žmogus.

BJAURUS, JUODAS 
LAIKRAŠTIS

Mus pasiekė lenkų savait
raštis, leidžiamas Passaic, 
N. J., pavadintas Passaic-
Nowiny u (iik liepos 2 d.). 

Koks juodas, koks politiniai 
bjaurus tasai laikraštukas. 
Be to, kad (šiame numery j 
telpa angliškas raštas, nu
kreiptas prieš Tar. Sąjungą, 
redaktorius įjdėj o per visą 
puslapį tokią antraštę:

“Pagarba Rusijai Komu- 
nizuoja Lenkų Visuomenę.”

Kita antraštė: “Buvęs 
(žurnalo) Jaskolki (Kregž
dė) redaktorius,patapo ko
munistu ; visoj Amerikoj 
plečiasi komunizmas iš 
priežasties propagandos už 
Sovietus spaudoje ir per ra
diją.”

Straipsnyje redakcija sie
lojasi dėl “komunizmo pa
vojaus” ir ragina “pastoti 
jam kelią,” nes, girdi, atža
gariai galįs būti kraujo 
praliejimas. Štai perlas:

APIE SUSIVIENIJIMŲ 
VAJUS

• Vilnis rašo:
“Lietuviu Darbininku Susi

vienijimo organas Tiesa pra
neša, kad bėgiu dviejų pa
starųjų savaičių į LDS įrašy
ta 24 nauji nariai.

“Seno Susivienijimo orga
nas Tėvynė praneša, kad per 
dvi pastarąsias savaites ton 
organizacijom įrašyta 16 nau
jų narių.

“Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vajus pasekmin- 
gesnis negu seno SLA vajus. 
F. Bagočius ir jo kamarotai 
prie kiekvienos progos de
klamuoja apie savo ‘didžiau
sią ir bagočiausią organizaci
ją.’ Deklamuot ir reklamuo
tis jie yra dideli meisteriai, 
bet visai kas kita, kuomet 
reikia dirbti aktualį darbą.

“Tačiau, nors LDS vajus 
pasekmingesnis už SLA va
jų, būtų didžiausia klaida, 
jei LDS vajininkai pasikeltų 
į puikybę. Jiems ir visiems 
LDS nariams reikia dirbti 
daug smarkiau.

“Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vajus prailgintas 
dar šešiems menesiams. Cen

Iš Fašistiniu 
Dirvonų

“Dar vokiečių, armijoms 
nepasiekus Kauno, Lietuvos 
sukilėliai, patys vieni apsi
dirbę su bolševikais, paskel
bė atstatą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir suor
ganizavo laikiną Lietuvos 
vyriausybę, su Lietuvos at
stovu Vokietijoj pulk. K. 
Škirpa priešakyje.” Taip ra
šo Gabaliauskas savo edito- 
riale.

Rodos ir paskučiausiam 
mulkiui būtų sarmata to
kias nesąmones rašyti. Bet 
Gabaliauskas, kurį Hitleris 
“išvadavo iš bolševiku ne
valios”, laiko sau už parei
gą pateisinti Hitlerį pasa
kydamas, kad Lietuvos su
kilėliai atėmė Lietuvą iš 
Lietuvos bolševikų ir atida
vė Hitleriui. Reiškia, Hitle
ris nekaltas.

Smetonininkai Įpuolė 
Isterijon

“Amerikos lietuviai pri
valo imtis greitai ir griež
tos akcijos prieš savus lie
tuvius bolševikus ir pasta
tyti juos jiems priklausomo
je vietoje. Turi išsiaiškinti, 
kas Amerikoje nuospren
džius daro: ar prezidentas 
Rooseveltas ir jo valdžios 
nariai, ar mūsų išgamos, 
Maskvos agentai, nežiūrint, 
kad Raudonasis Internacio
nalas įsakytas uždaryti” 
(“Dirvos” pabraukta. ;— D. 
Ž.).

Kiek čia isterijos tik toj 
poroj sakinių. Atrodo, kad 
smetonininku visas fašisti
nis mechanizmas išėjęs iš 
krumplių. Ir toliau “Dirva” 
stato eilę klausimų.

“Kas valdo šią šalį ir

Detroit, Mich.
Leonardas O. Smalstis Išvyko 

Studijuoti j Universitetą
Gerai žinomų veikėjų, drau

gų Smalsčių sūnus, Leonardas 
O. Smalstis, baigė Valedictory 
mokyklą ir jau išvyko j Michi- 
gano universitetą studijuoti in- 
žinierystės.

LEONARDAS O. SMALSTIS
Birželio 17 dieną Lincoln. 

High Schoolėj įvyko mokslo 
baigimo 1 ceremonijos i 
mencement), kur jaunasis 
Smalstis pasakė kalbą.

Jis kalbėjo apie aviaciją, 
apie josios rolę ateityje.

“Kai mes baigiame moks
lą,” sakė L. O. Smalstis, “mes 
privalome rūpintis ateitimi, 
šiais laikais neprivalome ten
kintis rūpinimuisi vien tik sa
vo asmenine ateitimi, bet taip
gi privalome rūpintis ateitimi 
vietos, mūsų valstijos, mūsų 
tautos, nes pokarinis pasaulis 
žada būti kitokis nuo iki prieš 
karo gyvavusiojo pasaulio, 
ypačiai tokiame pramoninga
me mieste, kaip mūsų.”

Jis nurodė, kad po karo 
“Londonas, Maskva arba Bom
bėjus nebus į rytus ar į va
karus miestai, bet juos galė
sime pasiekti lėkdami į šiau
rius. Detroitas gali patapti 
oro kelių centru, jungiančiu 
visą pasaulį.”

Gen. Wladyslaw Sikorski
Liepos 4 d. ties Gibraltaru lėktuvo ne

laimėje žuvo lenkų valdžios ištrėmime 
premjeras Wladislaw Sikorskis. Su juo 
kartu žuvo jo duktė ir 14-ka kitų žmo
nių, Lenkų valdžios premjero vieta te
ko Stanislaw Mikolajczykui, o lenkų ka
rinių jėgų komandierium ir apsigynimo 
ministeriu laikinai paskirtas gen. Mar- 
jan Kukiel.

Kokia bus naujųjų pareigūnų politika, 
parodys ateitis. Stanislaw Mikolajczyk 
esąs “valstiečių partijos” lyderis.

Gen. Sikorskis prieš metus laiko buvo 
gana rimtai pasimojęs neleisti lenkų 
valdžioje vyrauti reakciniam-imperialis- 
tiniam elementui. Jis net buvo nulėkęs 
į Maskvą, kalbėjosi su Stalinu ir pasira
šė sutartį tarpe Sovietų Sąjungos ir Len
kijos. Bet paskui pasidavė tam reakci
niam elementui, užkibo ant anti-sovieti- 
nės nacių propagandos meškerės ir pri
vedė prie sutraukymo diplomatinių ry
šių tarpe jojo valdžios ir Sovietų vy
riausybės. Paskutiniais laikais Sikors
kis garsiai giedojo apie “didžiąją” Len
kiją po karo, savinosi svetimus kraštus, 
Ukrainos ir Baltgudijos dalis ir Vilniaus 
sritį. Kitaip sakant, nuėjo su pačiais 
kraštutiniausiais lenkais šovinistais.

Penki Laivą• Statybos daibininkai, gražiai pasižymėję darbe. Is kaires į dešinę: T. A. Lowery, 
S. L, Thompson, E. R. Roberts, D. H. Spann, M. E. Hamrnsr, Jie dirbą California Shipbuilding 
Corp., Wilipington, Del.

Leonardo kalba buvo nuo
saiki ir gražiai apdirbta.

Tenka palinkėti jaunajam 
Smalsčiui daug ištvermės ir 
energijos tęsti pradėtąjį moks
lą. Nuopelnas priklauso ir jo
jo tėveliams, kurie deda pa
stangų, kad sūnus būtų iš
mokslintas ir naudingas visuo
menei vyras. Beje, L. O. Smals
tis yra LDS 21 kuopos narys.

Draugas..

Gaudami pėdę neužmirškite IK 
savo šalies reikalus >—• pir

kite bonus ir štampą*.

———————- avy ........
WAISAVINGS BONDS &STAVK
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8 UŽ LIETUVOS LAISVES
Iš Okupuotos Lietuvos LAIŠKAISvarbus Pundelių Vajaus 

Komiteto Pranešimas
Visi, kurie turite lakštus (blankas) rinkiniui pasveiki

nimų lietuvių tautos didvyriams, įsidėmėkite sekamą: 
Visos blankos turi būti sugrąžintos Komitetui ne vėliau 
kaip rugpjūčio (Augusto) 15 dieną.

Labai nuoširdžiai prašome visų smarkiai pasidarbuoti, 
kad kuodaugiausia surinkus pasveikinimų. Už visas tas 
aukas bus supirktos dovanos ir pasiųstos lietuviams rau
donarmiečiams. Laiko duodame užtenkamai šio gero dar
bo pasekmingam užbaigimui.

Komitetas planuoja sudaryti ir išsiųsti antrą dovanų 
siuntinį apie rugsėjo 1 dieną. Kaip jau žinote, pirmas 
siuntinys jau išsiųstas ir tikimės, kad jis laimingai pa
sieks mūsų brolius lietuvius Sovietų Sąjungoje.

Norime ir stengiamiesi, kad antras siuntinys būtų di
desnis. Todėl kviečiame visus Amerikos lietuvius ir jų 
organizacijas talkon. Patys supirkite daiktus ir suda
rykite pundelius. Kuriems'tas padaryti neparanku, galite 
prisidėti pinigiškai, o Pundelių Vajaus Komitetas supirks 
daiktus ir pasiųs.

Kurie aukavote pinigus bei atsiuntėte pundelius pir
mam siuntiniui, nesijauskite, jog jau savo pareigą atlikot 
ant visados ir daugiau nebereikia prisidėti. Prisidėkite 
prie sudarymo antro siuntinio!

Prašome visas lietuvių organizacijas apsvarstyti šį 
mūsų atsišaukimą ir vėl paaukoti dėl pasiuntimo dovanų 
lietuviams raudonarmiečiams ir lietuviams vaikams So
vietų Sąjungoje.

Pundelių Vajaus Komitetas
419 Lorimer St., Brooklyn, 6, N. Y.

Iš Evakuotų Lietuvių Gyvenimo 
Sovietų Sąjungoje

LIETUVIAI — GERI 
DARBININKAI

Penzos srityje, degtukų 
fabrike “Pobieda” (“Perga
lė”) nuo birželio mėn. dirba 
evakuota iš Lietuvos drg. 
Brukienė. Vos kelias savai
tes padirbėjusi ji pradėjo 
perviršyti darbo normą 200- 
300%. Už tai ji buvo apdo
vanota pinigine premija ir, 
be to, jai pagerintas mais
tas.

Ji fabrike laikoma pirmą
ja stachanoviete, antrą kar
tą buvo premijuota megsti- 
ne suknele.

Rugsėjo mėn. tame pačia
me fabrike pradėjo dirbti ir 
kiti evakuoti iš Lietuvos pi
liečiai ; draugai Šatkaus
kas, Ežerienė, Truskauskie- 
nė ir Aronai, vyras su žmo
na. Greitu laiku ir jie pra
dėjo perviršyti normą. Tru- 
skauskienė dabar per dieną 
padaro 14 ir daugiau vie
netų, tuo tarpu dienos nor
ma 9 vienetai. Šatkauskas, 
15 metų jaunuolis, dirba po- 
kavimo skyriuje ir pervir
šija normą 175%. Nuo jo 
neatsilieka ir Aronienė.

Visi šie žmonės ligi šiol 
nėra fabrikuose dirbę. Mo
terys, be drg. Brukienės, 
turi po du mažus vaikus, 
kurie darbo metu paliekami 
fabriko vaikų darželyje.

Administracija mūsų pi
liečius labai vertina, rodo 
visiems pavyzdžiu ir rūpi
nasi pagerinti jų buities są
lygas. Administracijos rū
pesčiu buvo atremontuoti jų 
gyvenami kambariai.

K. Didžiulis.

SKIRTINGAS GY
VENIMAS

Lunino rajone (Penzos 
srityje) žemės ūkio tyrimo 
stotyje dirba daržininku e- 
vakuotas iš Lietuvos drg. 
Ignas Pupeikis su šeima.

Drg. Pupeikis nelaukė pa
vasario sudėjęs rankas. Dar 
iš žiemos paruošė įrankius, 
pasirūpino sėklomis ir iš 
pat pavasario ėmėsi ener
gingai tvarkyti jam įtikėtą 
3arŽĮ|. _

Jo kruopštus darbas at
nešė vaisius. Jo vedama 
daržininkystė pripažinta 
viena geriausiųjų visoje 
Penzos srityje.

Neapleisdamas darbo, 
drg. Pupeikis nepatingėjo 
atliekamu laiku gerai iš
dirbti ir jam skirtą daržą. 
Iš to daržo jis nusikasė žie
mai apie 30 centr. bulvių, 
turi savo kopūstų, pomido
rų ir kitų daržovių. Rado 
jis laiko ir šieno prisišie
nauti. Tyrimo stoties direk
torius už sąžiningą darbą 
sutiko jam iššerti vieną 
karvę, leidžiant naudotis 
pienu savo reikalams. .

Tuo tarpu gretimam B. 
Vjaso rajone gyveno kitas 
evakutas iš Lietuvos pilietis 
drg. Belskis su suaugusia 
dukterimi. Pats jis dirba 
kalviu, duktė eilinė kolcho- 
zininkė. Jiedu nepasirūpi
no iš pavasario pasisodinti 
bulvių ir kitų daržovių, 
nors žemės netrūko ir visi 
buvo skatinami sodintis 
daržus. Reikėjo tik truputį 
padirbėti.

K. Didžiulis.

Stockholm. — Nacių ge
nerolas von Falkenhorst sa
vo proklamacijoj Nervegi- 
joj dejuoja, kad “begėdiš
kai” padaugėjo vokiečių bė
gimai iš rusų fronto.

Antanas Venclova
ŽALIA GIESMĖ

(Sonetas)
Kai mažas aš buvau, mane į mišką traukė.
Viliojo gaudesys ir prieblanda juoda.
Jei ten nuklysdavau sutemus kai kada, 
Ilgai manęs mama prie vakarienės laukė.

Man rodės: iš tankmės išlįs pašiurpęs vilkas, 
Ten, guoboj, sužibės žvėries laukinio akys, 
Tarp eglių sušlamės pro miegą paukštis pilkas, 
Praeis lokys pro šalį, taku nukiūtins vagys.

Aš nebijodavau. Aš paslaptį mylėjau.
Ji traukdavo mane kaip trokštantį versmė. 
Ne vieną pasaką pats sau miške sudėjau.

Ramindavo mane žalia miškų giesmė. 
Tas miško nerimas, daina kasdien nauja 
Mane ir šiandien šaukia, skamba kraujuje.

“DARBAS Už PILVĄ”
Pirmojo pasaulinio karo 

metu kaizerinės Vokietijos 
okupuotoje Lietuvoje buvo 
labai paplitęs “darbas už 
pilvą”. Kaimo varguomenė, 
nenorėdama mirti iš bado, 
būdavo priversta parsisam- 
dyti dvarininkams ir buo
žėms dirbti vien tik už val
gį-

Dabar, Hitleriui okupa
vus Lietuvą, vėl atgijo 
“darbas už pilvą”. Tik šį 
kartą nemokamais darbi
ninkais pas vokiečių dvari
ninkus ir vokiečių kolonis
tus pirversti dirbti lietuviai 
jaunuoliai turi mokytis ūki
ninkauti vokiečių ūkiuose 
“be jokio atlyginimo”, vien 
tik “už maistą.” Lietuvius 
jaunuolius vokiškieji baro
nai išnaudos nemokamai 10 
mėnesių į metus: nuo vasa
rio 1 d. iki gruodžio 1 d. 
Kada tų baronų ūkiuose di
dieji darbai bus nudirbti, 
tada lietuvių jaunuolių 
“praktika” pasibaigs....
“KAIP MALONU UŽSI

TEPTI DUONĄ!”
Vokiškųjų okupantų pa

vergtoje Lietuvoje sviestas 
ir kiti riebalai jau seniai iš
nyko iš rinkos. Visus rie
balus sugrobsto vokiečiai, o 
lietuviams belieka svajoti 
dargi apie marmeladą. Sau
sio 10 d. per Kauno radiją 
viena Lietuvos šeimininkė 
šitaip svajojo: “Kaip malo
nu, kada šeimoje yra kuo 
užsitepti duoną, tegu tai 
bus nors marmeladas iš 
morkų ar burokų...”
HITLERIS REIKALAUJA

NAUJŲ VERGŲ
Gautomis žiniomis, Hitle

ris pareikalavo, kad į Vo
kietiją būtų išvežta iš Lie
tuvos 70,000 naujų darbi
ninkų. Kubiliūnininkai iš 
kailio neriasi, kad įvykdytų 
šį okupantų reikalavimą. 
Bet Lietuvos gyventojai 
priešinasi siuntimui į Vo
kietiją. Pabėgusieji nuo 
darbų iš Vokietijos pasako
ja, kad lietuvius darbinin
kus siunčia dirbti pas buo
žes ir dvarininkus labai 
sunkiomis sąlygomis. Lie
tuvius darbininkus vokie
čiai išnaudotojai visaip ko- 
lioja ir tyčiojasi iš jų. Val
gyti duoda 100 gramų duo
nos dienai ir bulvių bei ka
vos. Darbininkai tinsta iš 
bado ir negali pakelti sun
kaus darbo.

Washington.— Per šven
tes ryšium su Liepos Ket
virtąja šiemet nelaiminguo
se nuotikiuose žuvo 300 
amerikiečių. Tai 200 ma
žiau negu 1941 m.

Pundelių Vajaus Komitetui.
Gerb. Draugai:—

Siunčiu čekį $63.25,— tai 
aukos skiriamos dėl dovanų 
lietuviams raudonarmie
čiams Tarybų Sąjungoj. Te
žino jie, jog mes aukštai 
įvertiname jų didelius žy
gius sudaužymui barbarų 
nacių jėgos. Težino jie, jog 
mes trokštame matyti iš
laisvintą tėviškę Lietuvą ir 
vėl iš naujo žydinčią Tary
bų Sąjungos šeimoje. Teži
no jie, jog ir mes, tolimame 
užjūryje, darbuojamės toje 
pat linkmėje!

Draugiškai,
Paulina Jasilionienė,

P. S. Aukotojų vardai yra 
visi sudėti siunčiamoj ko
respondencijoj. Todėl iš 
naujo jų skelbti nereikės.

P. J.

Turkijos pranešimai tei
gia, kad sukilę graikai už
mušė italą Rhodes salos gu
bernatorių. L-

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir Štampas

Bostono Apylinkėje
Visai arti mūšy apylinkes didžioji iškilme

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS 

Įvyks Sekmadienį, Liepos 18 July

KEISTUČIO PARKE
(Oakland Grove) East Dedham, Mass.

Pikniko pradžia 1. P. M. — Programa prasidės 3 P. M. 
ĮŽANGA 25c ĮSKAITANT TAKSUS

George Stevens Orkestrą iš Montello Gros Šokiams

Graži Dainų Programa:
Montello Liuosybės Choras

vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar So. Bostono Bevardis Kvartetas

ROJUS MIZARA, LAISVES RED. SAKYS PRAKALBĄ
TAIPGI BUS VALDŽIOS KALBĖTOJAS DĖL PIRKIMO KARINIŲ BONŲ

Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
l-ma dovana $25 War Bond 2-ra dovana $25 War Bond

3-čia dovana $10 War Stamps 4-ta dovana $5 War Stamps
Laimėtojas gaus tik vieną dovaną

KELRODIS: Iš Bostono važiuokite traukiniu (traukinys yra požeminis ir toliau iškeltas) į FOREST 
HILL. Iš čia imkite gatvekarį DEDHAM LINE ir važiuokite GROVE ST. čia išlipę, ant kampo GROVE IR 
WASHINGTON STS. imkite busą EAST DEDHAM iki Oakland Grove Parko.

Važiuodami iš Mattapan, imkite Rošedale gatvekarį. Iš Rosedale imkite Dedham busą.
Iš Bostono atvažiavimas kainuos 15c ir ims apie pusę valandos atvažiuoti.
Kiek komisijai žinomi keliai busais ir gatvekariais privažiuoti, tai kuone iš visų, miestų geriau važiuoti 

per Bostoną ir Mattapan.

Iš Portlando ir Oregon City
Gerb. Komitetas:

Čionai rasite money orde
rį 129 dolerių ir 50 centų 
vertės. Tai sudėta ant dvie
jų blankų kaipo sveikinimas 
Lietuvių Tautos didvy
riams. Tai mes Portlando ir 
Oregon City, Oregon, lietu
viai ir mūsų kuopos sudėjo
me tą sumą pasveikinimui 
lietuvių tautos didvyrių, ko
vojančių sykiu su Raudoną
ja Armija prieš nacizmą ir 
fašizmą.

Šie draugai ir draugės 
aukojo ant šių blankų:

LDS. 106 kp. Oregon Ci
ty bendrai surengė pikniką 
birželio 20 d. su šiomis kuo
pomis: L.L.D. 4 kp. Port
land ir L.L.D. 223 kp. Ore
gon City. Tai iš to bendro 
pikniko kuopos paskyrė at
likto pelno 40 dolerių ir 50 
centų.

Aukojo šitaip: J. S. S tu
pu rai $15; M. Jonikaitis 
$10; Joe Urbon $10; Martin 
Chases $5; Antanas Bru- 
chas $4; F. V. Ulskiai $5; 
S. D. Palinauskiai $5; Sgt. 
Dovydas Matusevičius (Ma- 
tis) $2, Aldona Umbras $2, 
Danny Stupur $2, Anna 
Murphy $2.

Po $1: Jim Karbanski, 
Nina Betts, Jim Lee, Nick 
Flasses, P. f. c. Albert J. 
Mack, C. Peter, Kazys Mar

cinkus, Joe Matthews, Sta
nislovas Umbras, Tony Ul- 
ski, K. Marges, Barbara 
Dansot, Dr. H. S. Bush, 
Mrs H. Bush, Lucia Jezels- 
kienė, Antanina Marcinkie
nė, Mary Yankauskas, Pet
ras Ratnikas, Fred Benson, 
B. Douglas, Joe Bukshnis, 
T. Sprewcew, John Matley, 
Nick Hicks, R. E. Beura, 
Paul Atko ir Sam Donell.

Iš viso susidarė $129.50. 
Tai gražus pasveikinimas 
nuo oregoniečių lietuvių. 
Tariu visiems aukotojams 
širdingai ačiū.

J. Stupur.

Chicago, III.
Iš Illinois ir Indiana Komunis

tų Partijos Konferencijos

Sekmadienį, birželio 27 d., 
Hamilton viešbučio patalpose 
įvyko Illinois ir Indiana vals
tijų komunistų partijos konfe
rencija. Morris Childs, distrik- 
to sekretorius davė išsamų ir 
platų politinį raportą apie esa
mą situaciją.

Pagrindiniai raporto punktai, 
tai naminis frontas ir karo lai
mėjimo pastangos. Jis pabrėžė, 
kad naminiame fronte daug 
yra sunkumų. Apyseriai ir vi
sokį' karo laimėjimo kenkėjai 
sutrukdo prezidento Roosevelto 

Laisves

Norwoodo Vyrų Grupė 
vadovybėje William Petrikos

ekonominį programą, o tuomi 
pakenkia karo laimėjimui.

Anti-streikinis bilius, sulai
kymas subsidijų davimo mais
to įmonėm pagrindiniai paken
kia ekonominio programo pra- 
vedimui. John L. Lewis yra di
džiausias kenkėjas karo pas
tangoms. Jis pasidarė malo
niausias asmuo dėl apyserių, 
dėl pono McCormicko ir kitų. 
“Chicago Tribune” leidėjas pa
siėmė globoti trockistus. Tas 
laikraštis sielojasi dėl Komin- 
terno likvidavimo ir rauda, 
kad gęsta Trockio revoliucinė 
dvasia, sako M. Childs.

Jis nurodė į riaušių iškėli
mą trijose vietose prieš negrus 
ir prieš meksikiečius, kaip į 
penktos kolonos veikimą šioje 
šalyje.

Organizaciniais klausimais ir 
narių stovio reikalais patiekė 
raportą Barth, distri.kto orga
nizacinis sekretorius. Jis nuro
dė, kad per naujų narių vajų 
šiame distrikte įsirašė 1,506 
nariai. Partija išaugo į galingą 
jėgą ir vis auga. Dabar Illinois- 
Indiana distriktas turi 5,000 
narių.

Cicero Sekcija, kuri dabar 
vadinasi Automobilių Sekcija, 
geriausia pasižymėjo. “Daily 
Worker” užrašinėjime ir pla
tinime geriausia pasižymėjo 
Stakjardų Sekcija, čia labai 
plačiai skaito unijų nariai 
dienraštį ir jo sekmadienio lai
das. Rep.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai
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LAISVE

Cleveland, Ohio
Ketvirtadienis, Liepos S, 1943

(Tąsa)

Jo veidas pilkas, barzdelė taipgi pilka, 
iš laibučių šilkinių plaukų, pilkos akys 
kažkaip ypatingai gilios ir liūdnos. Jis 
gražiai šypsosi, bet jam nenusišypsosi, 
nesmagu kažkaip. Jis panašus į Simeo
no šventąjį paveikslą — toks pat liesas, 
sudžiūvęs, ir jo nejudančios akys taip 
pat atsijai žiūri kažkur į tolį, kiaurai 
per žmones ir sienas.

Už kelato dienų po to, kai aš įstojau 
į dirbtuvę, bažnytinių vėliavų specialis
tas, Dono kazokas Kapendiuchinas, gra
žuolis ir stipruolis, parėjo girtas ir, stip
riai sukandęs dantis, primerkęs saldžias, 
bobiškas akis, ėmė tylom mušti visus 
geležiniais kumščiais.. Neaukštas ir lie
meningas, jis bastėsi’ po dirbtuvę, lyg 
katinas pogrindyje tarp žiurkių; sumišę 
žmonės slėpėsi kampuose ir iš ten rėkė 
vieni kitiems.

— Mušk!
Veidų tapytojui Eugenijui Sitanovui 

pasisekė nutrenkti įsiutusį peštuką kėdės 
smūgiu per galvą. Kazokas susmuko ant 
grindų, jį tuojau parvertė ir surišo rank
šluosčiais, jis ėmė graužti ir plėšyti juos 
žvėries dantimis. Tada įsiuto Eugenijus, 
— užšoko ant stalo ir, priglaudęs alkūnes 
prie šonų, rengėsi šokti ant kazoko; auk
štas ir diržingas, šokdamas, jis tikrai su
laužytų Kapendiuchinui šonkaulius, bet 
kaip tik tą minutę šalia jo atsirado La- 
rionyčius, su apsiaustu ir kepure, pagra
sė pirštu Sitanovui ir pasakė kitiems ty
liai ir rimtai:

— Išneškite jį į priemenę, tegul išsipa- 
girioja...

Kazoką išvilko iš dirbtuvės, sustatė 
stalus, kėdės ir vėl ėmėsi darbo, trumpai 
šnekučiuodami apie draugo jėgą ir pra
našaudami, kad jį užmušią kur nors muš
tynėse.

— Užmušti jį sunku,— pasakė Sitano- 
vas labai ramiai, kaip kalbama apie da
lyką gerai pažįstamą.

Aš žiūrėjau į Larionyčių, galvodamas 
ir nesuprasdamas: kodėl šie stiprūs, 
smarkūs žmonės taip lengvai jam pasi
duoda ir jo klauso?

Jis visiems rodydavo, kaip reikia dirb
ti, net geresnieji darbininkai noroms 
klausydavo jo patarimų; Kapendiuchiną 
jis labiau už kitus mokydavo ir daugiau 
žodžių jam prikalbėdavo.

— Tu, Kapendiuchinai, vadinies tapy
toju, tai turi gerai tapyti, itališka ma
niera. Tapyba aliejiniais dažais reikalau
ja šiltųjų spalvų vieningumo, o tu štai 
padauginai uždėti baltųjų dažų ir išėjo 
Dievo Motinos akutės šaltos, žiemiškos. 
Skruosteliai nutapyti rausvai, kaip obuo
liukai, o akutės — svetimos jiems. Be to 
dar netikrai įstatytos'—viena patraukta 
prie nosies, kita — prie smilkinio, ir išė- » 
jo veidelis ne šventai švarus, bet gud
rus, žemiškas. Negalvoji tu apie darbą, 
Kapendiuchinai.

Kazokas, klausydamas, kraipo veidą, 
paskui, begėdiškai šypsodamasis bobiško
mis akimis, kalba maloniu balsu, truputį 
prikimusiu nuo girtuokliavimo.

— Ak, tėve, — ne mano tai darbas. 
Aš muzikantu gimęs, o mane — į vienuo
lius !

— Uolumu visokį darbą galima įveikti.
— Ne, kas aš esu? Man reikt vežėju 

būti, trejetą žirgų, ė....
Ir, ištiesęs kaklą, užtraukia:

Ė, ir ach, tai pakinkysiu
Visą trejetą žirgelių,
Šaltą naktį tai nulėksiu
Aš pas mylimą mergelę!

Jonas Larionovičius, nuolaidžiai šyp
sodamasis, taiso akinius ant pilkos, liūd
nos nosies ir eina į šalį, o desėtkas bal
sų sutartinai pagauna dainą, susilieja į 
galingą srovę, tarytum pakelia į orą vi
są dirbtuvę ir ritmiškai supa ją.

Žirgai patys kelią žino
Pas gražuolę mano mielą...

Mokinys Paška Odincovas nustoja lei- - 
dęs kiaušinių trynius ir, laikydamas ran
kose po kevalą, traukia puikiausiu dis
kantu.

Apsvaigę garsais, visi užsimiršo, visi 
kvėpuoja viena krūtine, gyvena vienu 
jausmu, iš šalies žiūrėdami į kazoką. Kai 
jis dainuodavo, dirbtuvė pripažindavo jį 
savo valdovu; visi linkdavo prie jo, ste
bėdami jo plačių rankų mostikavimus — 
jis mojuodavo rankomis, lyg rengdama
sis skristi. Aš esu tikras, kad, jeigu jis, 
staiga nutraukęs dainą, suriktų: “Dau

žyk, laužyk viską!” — visi, net patys 
rimtieji, per kelias minutes sutrupintų 
dirbtuvę į šipulius.

Dainuodavo jis retai, bet jo smarkių
jų dainų galia visuomet būdavo neįvei
kiama ir nugalinti; kad ir blogiausiai 
būdavo nusiteikę žmonės, jis juos pakel
davo ir uždegdavo, visi įsitempdavo ir, 
karštai susilieję į krūvą, sudarydavo ga
lingą jėgą.

Mane imdavo pavydas, kai matydavau, 
kaip dainininkas pavergia visus savo 
dainos galia; kažkas smarkiai jaudi
nantis įsmegdavo į širdį, išplėšdavo ją 
ligi skausmo, norėdavau verkti ir rėkti 
dainuojantiems žmonėms:

— Aš myliu jus!
Pageltęs džiovininkas Davidovas taip

gi prasižiodavo ir būdavo tuo metu pa
našus į kuosą, ką tik išsiritusią iš kiau
šinio.

Linksmas, smarkias dainas tik tuomet 
tedainuodavo, kai jas vedžiodavo kazo
kas, o dažniau dainuodavo graudžias ir 
tąsias apie “begėdžius žmones”, “Kaip 
prie miško, prie miškelio”, ir apie Alek
sandro I mirtį: “Kaip važiavo mūs’ Lek- 
sandra savo armijos žiūrėtų.”

Kartais, geriausiam dirbtuvės tapyto
jui Žicharevui pasiūlius, mėgindavo gie
doti ir šventąsias giesmes, bet tos retai 
kada tenusisekdavo. Žicharevas visuo
met siekdavo kažkokio ypatingo, tiktai 
jam vienam tesuprantamo, darnumo, ir 
visiems rikdydavo giedoti.

Jis buvo keturiasdešimt penkerių me
tų, padžiūvęs, nuplikęs, su puse vainikė
lio juodų, čigoniškai rangy tų plaukų, di
deliais juodais ančiakiais. Smaila, tanki 
barzdelė labai gražino jo smulkų ir rus
vą nerusišką veidą, bet po nosimi kyšojo 
šiurkštūs ūsai, kurie turinčiam tokiuos 
ančiakius buvo nebereikalingi. Mėlynos 
jo akys buvo nevienodos: kairioji žy
miai didesnė už dešiniąją.

— Paška! — rėkia jis tenoru mano 
draugui, mokiniui, — na gi užtrauk: 
“Garbinkite!” Žmonės, klausykite!

Šluostydamas prijuoste rankas, Paška 
veda:

— Ga-arbinkite....
— Vie-ešpaties vardą, — pagauna ke

letas balsų, o Žicharevas neramiai rė
kia : • *1'

— Eugenijau — žemiau! Nuleisk bal
są į pačias sielos gelmes...

Sitanovas dusliai, lyg į statinę muštų, 
šaukia:

— Vergai Viešpaties...
— Ne ta-aip! Čia reikia taip užtraukti, 

kad net žemė sudrebėtų, o langai ir du
rys patys atsidarytų!

Žicharevas krūpčioja iš susijaudinimo, 
jo nuostabūs ančiakiai vaikščioja kakta 
aukštyn ir žemyn, jo balsas nutrūksta, o 
pirštai skambina nematomomis kanklė
mis.

— Vergai Viešpaties — supranti? — 
reikšmingai kalba jis. — Tai reikia pa
justi ligi kaulo, kiaurai per visą kevalą. 
Vergai, garbinkite Viešpatį! Kaip gi jūs, 
gyvi žmonės, nesuprantate?

— Tas mums niekuomet nenusiduoda, 
kaip tamstai žinoma, — mandagiai sa
ko Sitanovas.

— Na, pasimesime!
Žicharevas, nuskaustas, stveriasi dar

bo. Jis geriausias amatninkas, moka ta
pyti veidus bizantiškai, friažiškai ir ita
liškai. Priimdamas svarbesnius užsaky
mus. Larionovičius tariasi su juo, — jis 
didelis originalų žinovas, visos brangio
sios kopijos stebuklingųjų paveikslų — 
Teodoro, Smolensko, Kazanės ir kitų — 
pereina per jo rankas. Bet, knisdamasis 
originaluose, jis balsiai murma:

— Surišo mus šitie originalai... Reikia 
tiesiai pasakyti: surišo!...

Kad ir svarbią vietą užima dirbtuvėje, 
vienok jis neriečia nosies, švelniai apsei- 
na su mokiniais — manim ir Povilu; no
ri išmokyti mus amato — tuo niekas be 
jo nesirūpina.

(Bus daugiau)

Gerai Atžymėjo 2-jų Metų 
Sukaktį

Masinis mitingas, atžymėji- 
mui 2-jų metų sukakties nuo 
vokiečių užpuolimo ant Tary
bines Lietuvos ir visos Tarybų 
Sąjungos, nebuvo perdaug 
skaitlingas, nes buvo labai 
karštas oras ir dabar visiems 
prisieina dirbti ilgos valandos, 
tai parėjus iš darbo ne visiems 
norisi kur beišeiti. Bet kurie 
atėjo, nebuvo suvilti.

Lyros Choras, vadovybėje 
Aldonos Wilkelienes, atidarė 
mitingą, sudainuodamas “Ame
rica Beautiful” ir kelias kitas 
dainas. Už tai publika joms 
gausiai aplojo. Vėliaus A. L. 
Moterų Kliubo Choras, vado
vybėje M. Mason, sudainavo 
kelias dainas ir baigė Ameri
kos himnu. Moterų, Choras 
progresuoja gražiai. Kalbėto
jai, L. Pruseika ir Povilas Ro- 
tomskis, pasakė po šaunią 
prakalbą. Publika irgi nesuvy- 
lė rengėjų tikslo, duosniai pa
aukaudama nupirkimui ambu- 
lanso lietuviams raudonarmie
čiams.

Aukojo sekamai: Julia Wer
ner $50. Simanauskai, savaitės 
uždarbį, $47.90.

Po $25: Jonas Stripeika, W. 
Geibis ir A. Pociaučius.

Juozas Samolis $20. Pr. Ži
linskas ant blankos, $13.

Po $15: Povilas Boika ir A. 
Dočkus. J. Bagužis $11.

Po $10: Ona Botyrius, M. 
Raulinaitienė,' M. Karsokienė, 
Lesnikauskas, S. Kazelionis, 
D. Petrauskas, K. Tamošaitis, 
P. Nemūra, J. žemaitis, F. Nc- 
revičius, P. Kurulis ir J. že- 
brys.

Po $5: Juozas Stripeika, M. 
Januškevičienė, B. Metelis, J. 
Gurklis, Stasiulionis ir Pr. 
Bauža.

Po $2 : J. Paltanavičia,' N. 
Rudienė, J. Krasnickas ir P. 
Radzevičius.

Po $1: Plungė, Aitutis, N. 
Sireikienė, R. Kliauga, Mika
lajūnienė, Ižaponis, Ona Gen- 
drėnienė ir M. Mačionienė. Vi
so su smulkiais $430.75. Pasi
žadėjusių draugijų aukauti su
ma sieks virš $100.

Vajus už nupirkimą ambu- 
lanso tęsis iki rudeniui. Turė
sime pikniką ir apie vidurį 
rugsėjo didelį koncertą.

Varde Ohio Lietuvių Vieny
bės Komiteto tariu daug šir
dingų ačiū visiems aukotojams 
ir visiems, kurie pasidarbavo 
ir pasidarbuos šiame prakil
niame vajuje.

Juozas N. Simans.
P. S. Aukas prisiėjo užraši

nėti labai skubiai ir todėl jei
gu kur pasitaikė klaida, mel
džiu aukotojų pranešti man ir 
aš mielai atitaisysiu. J. N. S.

net susitikti sarmatydavosi. O 
dabar Vienybė paskelbė, iš 
kur tas “garbingas” žodis at
sirado ir koki buvo tie didvy
riai, tie ponai.

Apie Verslininkus
Dabar tenka žodis tarti del 

Philadelphijos verslininkų ir 
profesionalų organizacijos. 
Kadaise tas pavadinimas čia 
skambėjo plačiai. Dabar gi 
jis dingo, kaip k om p aras van
denyj. Daugelis Philadelphi
jos lietuvių. negali dasiprotėti, 
kur ta organizacija dingo.

Aš jums, Philadelphijos lie
tuviai, paaiškinsiu, kaip su ta 
organizacija yra. Ji dar bū
tų gyvavusi ir šiandien, jei ne
būtų jos iždo žiurkės suėdę. 
Dėl tos priežasties turėjo pra
nykti ir toji organizacija.

Dabar, girdėt, organizuoja
si kokia tai slapukų organiza- 
ci,v i, kurią “bekiuoja” Kar
pius ir Smetona. Tie slapukai 
neprisideda prie visuomenės 
darbų, bet šiaip sau išdirbinė- 
ja visokius slaptus planus. Jie 
susirinkimėlius laiko slaptus, 
kad niekas nepatirtų, ir spau
dai nepraneštų.

Apsilankė Garnys
Birželio 25 d. aplankė gar

nys Danielius. Mrs. Danei yra 
LDS 5 kuopos narė ir prieš 
ištekėsiant buvo žinoma, kai
po slaugė panelė Aldona Ra- 
kickytė. Naujagimės vardas 
Patricia Merlene.

Mes, LDS 5 kuopos nariai, 
linkime Aldonai būti sveikai 
ir laimingai auginti dukrelę. 
Beje, naujagimė sveria virš 7 
svarų.

Teisybė.

So. Boston, Mass.
Laisvės metinis parengimas 

—piknikas — jau arti, įvyks 
18 d. liepos, Keistučio parke, 
East Dedham, Mass. Ir įsitė- 
mykite, kad šiais metais šis 
parengimas reikalauja visų 
Bostono ir apylinkės Laisvės 
skaitytojų — draugų darbo.

Todėl yra prašomi visi, ku
riems rūpi mūsų, laikraščio 
Laisvės likimas, pribūti susi- 
rinkiman, penktadienį, liepos 9 
d., 1943 m., po num. 376 
Broadway, So. Boston, Mass., 
8 vai. vakare.

Taipgi tuo pačiu sykiu pa
sitarsime, kuo ir kaip lietuviai 
turėsime pasirodyti Russian 
War Relief, Inc., piknike, kurį 
rengia tautinės grupės, tai 
yra: ukrainiečiai, rusai, lat
viai, estonai, lietuviai, armė
nai, čechoslovakai ir kiti. Šis 
piknikas įvyks 1 d. rugpjūčio 
irgi Keistučio Parke, šiame 
piknike pageidaujama, kad 
kiekviena tauta turėtų savo 
stalus su tautiškais valgiais.

M. Kazlauskas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

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

(158-160)

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

liepos, arti Laisvės kapinių. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vaka

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)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 13 d. Manuškos salėje, 1073 
E. 79th St. Kviečiame narius daly
vauti susirinkime, kurie dar už šiuos 
metus neužsimokėję, prašome užsi
mokėti. Iš Centro prisiųsta svarbi 
knyga — Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas, prašome ateiti, pasiimti. 
Taipgi yra ir kitų svarbių reikalų 
aptarti. — Kuopos Valdyba.

(159-161)

FOB^ICTORY

BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

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.

Jei pirksi bonus — mum* ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, liepos 11 d., 10:30 v. 

ryto, įvyks ALDLD 11 kp. susirinki
mas, 29 Endicott St. Kviečiame na
rius dalyvauti. Kurie norite gauti 
šių metų knygą, prašome užsimokė
ti duokles. — J. M. L., sekr.

(159-161)

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.

A kiniai 
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 SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

g

Philadelphia, Pa.
Keičiasi Laikai, Keičiasi ir 

Laikraščiai
Kas seniau buvo miela ir 

garbinga, tai šiandien yra 
bjauru ir nemalonus dalykas 
mums, lietuviams. Beskaitant 
Vienybę iš birž. 23 d., 1943, 
buvau nustebintas. Ten klau
siama, kas buvo tie ponai ir 
iš kur jie atsirado, kokią lai
mę jie atnešė vargdieniui lie
tuviui. Toliau sako, iš seno
vės laikų, nuo baudžiavos už
silikę tie žiaurūnai, lietuvius 
kankino ir žiauriai juos pla
kė. Bet kaip tą viską gali
ma suderinti? Juk Vienybės 
skaitytojai yra tik ponai ir po
nios. Išeitų taip, kad vieny- 
biečiai vienaip kalba, o kitaip 
daro.

Gerai atsimenu, kaip pas 
mus atvažiuodavo Tysliava 
pasipinigauti pas Philadelphi- 
jos verslininkus, profesionalus 
ir amatninkus. Jis tuomet čiul
bėdavo čia gražiais žodžiais, 
vadindamas tik ponais ir po
niomis, kad tik suminkštyti 
jiems širdį. O jeigu kas pra
sitardavo “draugas” arba 
“tamsta,” tai tg, skaitydavo že
mos vertės žmogumi. Kai ku
rios “didesnės asabos” tokio

" J. GARŠVA !
Graborius-Undertaker 0

Laidotuvių Direktorius x
Išbalsamuoja ir laidoja ant £ 

visokių kapiniiį 0
Veltui šermeninė ft 

(KOPLYČIA) g
Parsamdo automobilius ir ka- 0 
rietas veselijom, krikštynom R 

. ir kitkam. 0
231 Bedford Avenue |

BROOKLYN $
Telephone: EVergreen 8-9770 ©

o

O

O

i

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

1— ...

I F. W. Shalins I g I
(Shalinskas) g

I FUNERAL HOME S 
* ® ft 84-02 Jamaica Avenue | 
H Opposite Forest Parkway k 
| WOODHAVEN, N. Y. ft
| I
ft Suteikiam garbingas laidotuves m

| $150 ■
v 

ft Koplyčias suteikiam nemoka- » 
mai visose dalyse miesto. 6

LTenl. Virginia 7-4499 I

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 e j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

•S

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. cleveiterio 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

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-

6.

8.

mus įr sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
<68 LOBIMEB STBEBI

*
:-..WoBROOKLYN, N. jF.

i
U.i :h :
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WATERBURY, CONN.
Lietuvių Tarybininkų Arba 

Trejankos Fašistiškos
Sorkės

Birželio 27 d., 3 vai. po pie
ty* einu link Buckingham hall 
ir patinku savo vieną kitą pa
žįstamą ir visi užklausia, kur 
taip skubinuos tokiame karš
tyje į priešingą pusę. Mes, 
sako, einame važiuoti į pikni
ką 103 Kliubo prie Lakewood 
ežero Lietuvių Parkė. Atsa
kau : ne, draugučiai, aš einu 
pamatyti Waterburio “lietu
vių svieto.” T. Matas vis gi
riasi, jogei visi lietuviai kaip 
mūras stovi su lietuviška tre- 
jonka. Man atsako: ką su 
tuo Matu, ignorantu; jis vi
siems giriasi, nieko nežinoda
mas. Visos jo pasakos jam 
pripasakotos pabėgėlių per 
Berlyną. Pažiūriu į laikrodu
ką—jau 3 :40. Sakau : turiu 
skubintis, nes pavėluosiu ant 
“sorkių”. Jie nusikvatojo.

Prie svetainės durų pažvel
giu : T. Matas išdidžiai stovi. 
Manau, jau jis turi pilną sve
tainę “lietuviško svieto.” Įžen
giu į svetainę, matosi dvi pu
blikos—viena ant pagrindų, o 
antra žemai, svetainėje. Nugi 
manau, ar velnias pristojo, ar 
ir trijonkoje pasidarė frakci
ja? Bet svetainė didelė. Kai 
priėjau arčiau, paaiškėjo, jog 
ant pagrindų sėdi šv. Juoza
po parapijos choro nariai, ket
vertas kunigų, F. Bagočius ir 
Budrys iš New Yorko, Smeto
nos konsulas. Bet svetainėje 
ta “masinė publika” mažai 
stambesnė už chorą, sėdintį 
ant pagrindų. Tuomet supra
tau, ką reiškia T. Mato tokis 
nusiteikimas prieangyj sto
vint. Nesulaukia jis lietuvių 
waterburiečių masių. Kunigas 
Bagušas atsivedė bunčių savo 
parapijonų, o T. Matas neat
vedė savo 48 kliubo narių. 
Mat, neperseniai išakaulijo iš 
kliubo $100 tai trijonkai, to
dėl kliubo nariai atsuko savo 
prezTdentui užpakalį

Tuojau prasidėjo ir progra
ma. Choras sudainavo porą 
dainų. Kunigas Bagušas ati
darė prakalbas, sakydamas, 
jog šios prakalbos rengiamos 
lietuvių tarybos.

Kunigas perstato programos 
vedėju Balandą, jisai pakvie
čia kunigą Balkūną iš Brook
lyn, N. Y. šis pirmiausia už
gieda : šiandien mes minim su
kaktį 3-jų metų pavergimo 
Lietuvos, kur mūsų brolių Lie
tuvių randasi ištremtų į Sibi
rą virš 50,000 badauti, apie 
30,000 esą pabėgę į Vokietiją. 
Bet kalbėdamas apie Vokieti
ją, neprisiminė, jog tenai jie 
badauja. O kad šiandien šim
tais ir tūkstančiais lietuviai 
yra tremiami Vokietijon sun
kiems darbams ir kankinimui 
ir šaudomi—visai jam tas ne
apeina. Bet jisai tęsia toliau, 
būk “rytų kaimynas” (Sovie
tai) sutrempė Lietuvos demo
kratiją, atėmė iš bažnyčių že
mes, bet nepasakė, kur jas pa
dėjo. Gal išvežė į Sibirą. 
Kunigas nepasakė, kad Lietu
vos Tarybų vyriausybė išdali
no žemę biedniems, beže
miams, kurie gali ją apdirbti.

Jam pabaigus kalbėti, iš 
publikos jokių aplodismentų 
nebuvo ir kunigas pasitraukė 
j šalį. Po to perstatė F. Ba- 
gočių. šis, kaip klaunas, vi
sados aktina. Jisai pareiškė 
kalbėsiąs pirmiausia angliškai, 
o po to lietuviškai, nors ten ir 
nebuvo kam klausyti, nes iš 
susirinkusių mažai kas galėjo 
suprasti jo mali-malienę. Ji
sai pradėjo girti, jog Lietuvoj 
per trumpą laiką buvę taip 
gražiai atbudavoti miestai, 
bet visai nepalietė valstiečių, 
ir darbininkų gyvenimo — 
žmonių, kurie buvo išalkę ir 
nudriskę. Smetona iš liau
dies paskutinius syvus, kaip iš 
lemono, čiulpė, kad galėtų 
savo giminėms įrengti geriau
sius dvarus ir šiltas vietas. 
Mokyklose kieno vaikai buvo 
prileidžiami mokytis? Smeto

nos medajiuotų ponų vaikai, 
nes beturčių vaikai neturėjo 
net kuomi apsirengti.

Po to pradėjo lietuviškai. 
Mes, girdi, lietuviai, turime 
savo tarpe pardavikų ir par- 
davikių, kurie su Rotomskiais 
dirba iš vieno “už Judošiaus 
grašius.” Mes turime rūpin
tis, kaip galėdami jų. norus 
atmušti, parodyti pasauliui, 
kad mes norim “demokratiš
kos Lietuvos.” Mes turim, gir
di, paskleisti literatūrą, į vi
sas kovojančias tautas prieš 
pavergėjus, ypačiai į pietinės 
Amerikos šalis, kurių dau
giausiai yra kalba ispaniška, 
žinoma, jis sakė, mūsų dele
gacija nebus prileista prie tai
kos konferencijos, nes, girdi, 
dabar esanti pavergta priešo, 
bet mes, girdi, belsim į duris 
ir konferencija turės mūsų 
balso išklausyti... Aš Bago- 
čiaus paklausiu: kaip jūs ga
lit turėti delegaciją, kad jūsų 
tos demokratiškos fašistiškos 
marmalienės Smetona su savo 
gizeliais pabėgo pas Hitlerį. 
Hitleris, užpuldamas Lietuvą, 
savo kalboj pasakė, kad Sme
tona senai prašęs jo, kad už
pultų Lietuvą, tai kaip ta jū
sų delegacija ir jūs patys ga
lit būti Lietuvos delegatais ir 
kaip jūs galit atstovauti Lie
tuvą taikos konferencijoj, kad 
jūs esat Lietuvos priešai?! 
Lietuvos liaudis turi savo tei
sėtą valdžią, kuri išrinkta de
mokratišku būdu. Toji val
džia yra pasitraukusi į Sovie
tų Sąjungos gilumą ir kovoja,' 
kad greičiau išlaisvinti Lietu
vą iš rudojo barbaro. Ta val
džia turės teisę, kaip Lietu
vos liaudies atstovai, daly
vauti taikos konferencijoj.

Po to Bagočius, sudėjęs ran
kas ant krūtinės, atsisukęs į 
kunigus, sako: nors šiandien 
yra dvasiškių, kurie galėtų iš
reikšti šv. rašto žodžius, bet 
pavelykit man tą padaryti. 
Lietuva esanti antru kartu nu
kryžiuota ant Golgotos, bet ji
nai kelsiantis iš numirusių ir 
mes turime jai padėti. Pa- 
pliauškęs dar daugiau bago- 
čiškų tauškalų, jis baigė. Pu
blika, tačiau, jokio dėmesio į 
jo plepalus nekreipė.

Pakviestas kalbėti kun. 
Švagždys. Jis pasakojo, kad 
jam esant Bostone, jis girdė
jęs, jog Waterbury dangus 
niaukiasi ir, esą, perkūnas 
trenks į Waterburyj gyvenan
čius Lietuvos priešus. Bet at
vykęs čionai, pamatė, kad jo
kio šturmo nėra. Skundėsi, 
kad “pas mus nėra vienybės 
ir nuoširdumo.” Tai kas, kad 
vadai suėję pasibučiuoja, bet 
bučkiai pasilieka bučkiais, o 
vieningo veikimo nesimato, 
Kun. švagždys norėtų, kad 
būtų daugiau karščio, bet kad 
tas karštis paeitų iš širdžių, iš 
vidaus.

Buvo skelbta per vietinę 
spaudą, būk žadeikis atvyk
siąs iš Washingtono, o su juo 
latvis Bilmanis ir estas Pusta. 
Bet nei vienas nebuvo. Atvy
ko tik Budrys iš New Yorko, 
kuris perskaitė žadeikio laiš
ką ir tas laiškas nesudarė jo
kio įspūdžio. Matyt, ponai 
smetonininkai diplomatai bijo
si plačiau prasižioti.

Vėliau Balanda paskelbė, 
kad aplikacijų karo bonams 
pirkti išpildyta už $1,000, bet 
Petrauskiūtė viena pirkusi už 
$500.

Taip ir užsibaigė tos sorkės 
arba cirkas liūdnoj nuotaikoj. 
Jie jautėsi, kad žemė slenka iŠ 
po jų kojų, kad žmonės jų 
neklauso.

Ant rytojaus vietinėje an
glų spaudoje buvo labai men
kai teatžymėtas tas jųjų jo- 
markas. Apie bonų pardavi
nėjimą — nei žodžio, tik apie 
vakarienę plačiau.

Dabar tegu Tarnas Matas 
pasigiria per Keleivį, kaip nu
sisekė jųjų tas trijankos jo- 
markas.

3X3555555

Kearny, N. J.
LLD ir LDS kuopų nariai jau 

pradėjo smarkų vajų už drabu
žių rinkimą dėl lt.W.R. ir pa
sekmės labai geros. Shimkai, 
Kušliai ir Žilinskai jau surinko 
po pusėtinai gerą pundą gerų 
dra/bužių. Žilinskai aplankė 
draugus Vitkauskus, Paknius 
ir Burdulienę Kearnėj ir Den
nis (Danckevičius) Clifton’e, 
N. J. Ypatingai šiltų ir visai 
dar gerų drabužių gavome pas 
Vitkauskus ir Danckevičius. 
Paklausinėjus, M. Vitkauskie
nė papasakojo apie savo sūnų 
F. Vitkų. Franukas jau du me
tai kaip tarnauja dėdės Šamo 
kariuomenėj ir turi ten labai 
gerą vardą, nes jis yra pusėti
nai pamokytas ir turi sugabu- 
mų, tokiu būdu, jis yra ten ko
kiu Vyresniuoju. Jau daugiau 
kaip pusė metų jis yra mūšių 
fronte, spėjama, kad gal Aus
tralijoj — jis nerašo kur, tik 
esąs sveikas ir viskas tvarkoj. 
Aš viršminėtą vaikinuką paži
nojau labai gerai, — tai suga- 
bus ir protingas vaikinas iš pat 
jaunų dienų.

Frank Vitkus, kiek aš žinau, 
prigulėjo prie LDS ir puikiai 
darbavosi tarpe jaunuolių. 
LDS nariai turėtų sužinoti, kaip 
F. Vitkus dabar stovi viršmi- 
nėtoj organizacijoj ir stengtis 
jį ten palaikyti iki jis sugrįš. 
Vėliau, kiek man žinoma, F. 
Vitkui pradėjus dirbti General 
Motors dirbtuvėj, Linden, N. 
J., jis pasitraukė iš LDS akty- 
vio veikimo, nes dirbtuvėj pra
sidėjo smarkus veikimas už su
tvėrimą CIO unijos. F. Vitkus 
čia stvėrėsi už darbo ir patapo 
ne tik CIO unijos eiliniu nariu, 
bet ir vadu. F. Vitkus dirbo 
dieną ir naktį iki didelio nu- 
vargimo, bet darbas nebuvo 
veltui, unija tapo sutverta ant 
tvirtų pamatų. Vėliaus, Vitkus 
įstojo į Dėdės Šamo tarnybą.

Dennis (Danckevičių) sūnus 
taip pat jau išėjo į Dėdės Ša
mo karišką tarnybą. Tėvai su
sirūpinę, kaip jam tenai seksis. 
Danckevičienė . dėl tos priežas
ties net išėjo į darbą, kad ma
žiau rūpestis kankintų. Dar tu
riu priminti, kad Danckevičiai 
visuomet pasirodo su aukomis 
bei dovanomis dėl organizacijų. 
Tūlas laikas tam atgal P. 
Danckevičius iš savo gesolino 
stoties aukojo 6 dėžutes, kaip 
tai aliejaus, valhalų naikinimui 
ir rakandų valymui. Viršminė- 
tas dėžutes išleidome ir pada
rėme kelis dolerius, kuriuos pa- 
skyrėme dėl raudonarmiečių 
medikamentams. Ačiū drg. P. 
Danckevičiui, kad nepamiršta 
paremti taip svarbių reikalų.

Šis Tas iš Newarlco.
Sietyno Choras po visų me

tų veiklos paėmė vakacijų, tik 
ant vieno mėnesio, nes rugpjū
čio pirmą, ketvirtadienio vaka
rą, nutarta sugrįžti ant prakti
kų. (?—Red.) žinoma, tai ga
na trumpos vakacijos, bet ka
dangi anksti rudenį choras ma
no pastatyti bei suruošti gerą 
koncertą, tai mokytoja B. šali
na itė patarė ilgų atostogų ne
laikyti.

Dabar noriu tarti keletą žo
džių apie patį Sietyno Chorą. 
Sietyno Choras Newarke ir >jo 
apylinkėj lošia labai svarbią 
rolę ir reikia pasakyti, kad jei
gu ne Sietyno Choras, tai New- 
arkas ir jo apylinkės visiškai 
nustotų vertės — visas progre- 
syviškas judėjimas numirtų. 
Taip pat reikia pasakyti, kad 
Sietyno Choras yra labai popu
liarus ne tik tarpe lietuvių, bet 
ir tarpe svetimtaučių. Nuo per
nai rudenio iki birželio šiemet, 
tik per septynis mėnesius, Sie
tynas turėjo ne mažiau kaip 
nuo dešimts įvairių organizaci
jų pakvietimų pildyti progra
mas jų parengimuose ir beveik 
visuose dalyvavo. Tarpe virš- 
minėtų organizacijų, viena di
džiausia amerikonų organizaci
ja, vardu Elks, Sietyną užkvietė 
į jų parengimą pildyti muzika- 
lę programą. Sietyniečiai, iš
skyrus Žukauskienę, visi stebė
josi iš kur tie amerikonai suži
nojo apie mūsų Chorą? Klausi- 

I nėjo vienas kito. Žukauskienė 
atsistojus paaiškino, kad Siety- 

|no Chorą amerikonai pradėjo

O Waterburio lietuviai da
bar gali gražiai palyginti, su 
kuo eina visuomenė: piknikas, 
ruoštas birželio 20 d. pagerbi
mui didvyriškos Tarybų Są
jungos liaudies buvo milžiniš
kas, o jų ruoštas trijų sriovių 
jomarkas buvo tiktai pišš. . .

Buvęs.

Lietuvių Poeto Liudo 
Giros Jubilėjus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
riai jstojo į lietuvišką Rau
donosios Armijos junginį ir 
dabar turi kapitono laipsnį.

Iškilme Liudui Girai pa
gerbti įvyko birž. 24 d. Lie
tuvos Pasiuntinybes Rūme 
Maskvoj. Joje dalyvavo Pa
leckis, Sniečkus, Preikšas, 
Vaišnoras ir kiti Tarybų 
Lietuvos vyriausybes na
riai, lietuvių rašytojai, ru
sų, ukrainų, baltarusių, lat
vių, estų rašytojų sąjungų 
atstovai ir didelis skaičius 
Maskvoje gyvenančių lietu
vių.

Stovi stiprus karininkas, 
o aplinkui—žmonės. Sunku 
net būtų tikėti, jog tas ka
rininkas tai Liudas Gira. 
Tautinis karas daro žmonė
se atmainų. Pas poetą Liu
dą Girą taip pat įvyko žy
mių atmainų išoriniai ir vi
dujiniai. Jis pačia savo sie
la neapkenčia vokiečių įsi
veržėlių, ir ta neapykanta 
padeda laikinai pavergta jai 
mūsų tautai kovoti prieš 
nacius okupantus.

Pradžios kalboje Kostas 
Korsakas apibūdino poeto 
L. Giros nuopelnus Lietu
vos vyriausybei.

Justas Paleckis nurodė, 
jog Gira yra tautiškiausias 
iš visų gyvųjų lietuvių po
etų ir plačiausiai žinomas 
užsieniuose. Jo kūriniai yra 
išversti į desetkus svetimų 
kalbų—į rusų, vokiečių, uk
rainų, baltarusių, žydų, lat
vių, estų, kirgizų ir kitas 
kalbas.

Gerai žinomas sovietinis 
rašytojas Uja Erenburgas 
sakė: Nors minime 40-meti- 
nį jubilėjų Liudo Giros lite- 
ratinio darbo, jis tebėra 
jaunas, nes tikras poetas 
niekuomet negali pasenti. 
Erenburgas pabrėžė, jog vi
sos tarybinės tautos brangi
na Liudo Giros veikalus to
dėl, kad jie prisideda prie 
bendrosios kovos prieš vo
kiečius įsiveržėlius.

Rusų poetas Josit Utkin 
pareiškė, jog Liudas Gira, 
kaip ir visi geriausi pasau
lio rašytojai, šiame kare 
kovoja Jungtinių Tautų pu
sėje.

Skosyfevas, Sovietų Ra
šytojų Unijios vice-pirmi- 
ninkas, nurodė, kad Liudas 
Gira yra gerai žinomas iš
tisoje Sovietų Sąjungoje. 
Stebėtinas visų Sovietų Są
jungos tautų draugingumas 
padarė tai, jog kiekvienos 
tautos poetų kūriniai yra 
reikšmingi ir svarbūs vi
soms kitoms Tarybinėms 
tautoms.

Liudą Girą taip pat svei
kino lietuviškų 'Raudonosios 
Armijos pulkų atstovai ir 
Lietuvių 'Rašytojų Sąjungos 
atstovai, baltarusių poetas 
Lynkov, latvių rašytojas 
Rokpelnis, Estijos liaudies 
švietimo komisaras Andre
sen ir kiti, Gauta sveikini
mų nuo lietuvių gyvenančių 
įvairiose Sovietų Sąjungos 
dalyse.

Dėkodamas visiems daly
viams, Liudas Gira pasiža
dėjo visomis išgalėmis dar
buotis, kad padėt lietu
viams išvyt vokiečius įsi
veržėlius ir atsteigt gerovi- 
šką gyvenimą išlaisvintoje 
Tarybų Lietuvoje.

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, lengvam fabriko dar
bui. Patyrimas nereikalingas.

BROOKS & CO., 29 W. 86th ST.
(161)

MERGINA, lengvam namų darbui. Gyvent 
ant vietos. Nedideli ngmai laukuose, Long 
Island. Gera alga tinkamai asmenybei. Tele

fonas Chelsea. 3-1158, tarpe 9 ir 5 v. v.
 (162)

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

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

REIKALINGA MERGINŲ 
TAIPGI MOTERŲ

Lengvas darbas saldainitį 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.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

pažinti dėlto, kad Sietynas pra
dėjo dalyvauti masiniai tarp
tautiniuose. parengimuose ir 
jiems patiko mūsų harmonin
gos dainelės, kurias sumakina 
mūsų gabi; muzikė B. šalinaitė; 
be to, nekurie elksiečiai mane 
pažino ypatiškai, jie žinojo, 
kuomet aš buvau Sietyno pir
mininkė, už tai jie į mane ir 
kreipėsi, nes nežinojo, kas da
bar pirmininkauja.

Iš karto sietyniečiai buvo 
priešingi, bet padiskusavus, 
nutarė Elks parengime da
lyvauti ; na ir neapsiriko, 
nes sudainuoti pasisekė pusėti
nai gražiai ir amerikoniška pu
blika buvo pilnai patenkinta. 
Po programai, Elks pirminin
kai bei komitetai sukvietė mus 
visus į būrį, susodino, puikiai 
pavaišino ir daug teiravosi 
apie muzikę šalinaitę ir abel- 
nai choristus, klausinėdami, ar 
mes apsiimtume dainuoti ir ki
tą kartą ant jų parengimų; at
sakymas buvo — yes.

Po vaišių, Elks pirmininkai 
pasikvietė choro vadovę, jos 
draugą ir dar kelis choriečius, 
apvadžiojo ir aprodė savo sve
tainių papuošimus ir moderniš
kus įtaisymus. Tai bent įstai
ga jie turi, yra kuo pasigėrėti. 
Tvarka, švara ir puošnumas,
— tik žiūrėk.

Taigi, kaip minėjau, Sietyno 
Choras turi vardą ne tik tarpe 
savo tautiečių, bet ir tarpe 
amerikonų ir kitų tautų, žino
ma, didžiausia garbė ir padėka 
priklauso mūsų gabiai muzikei
— Sietyno vadovei B. šaknai
tei (Sukackienei).

Taip pat turiu dar priminti 
apie pačius Sietyno choro na
rius. Aš manau ir be abejonės 
visi choro nariai tai mano, kad 
nežiūrint kaip mūsų vadovė ša
linaitė nebūtų sugabi muzikė, 
bet be mūsų pasiryžimo bei pa
sišventimo, juk vadovė viena 
nieko negalėtų padaryti, choras 
nebūtų choru. Tik ačiū daly
viams ir jų pasfryžimui, vado
vė gali sumokinti bei suharmo
nizuoti taip, kad klausovams 
darytų malonumą.

O vienok tenka nugirsti nuo 
senų, bei gerų dainininkų, ypa
tingai dainininkių išmetinėji
mus, lyg sau, lyg kam kitam, 
a, ką mes čia išsimokinsime, 
kaip mes ten sudainuosime, tik 
sarmata bus, choro jau kaip ir 
nėra. Tiesa, choras dabar yra 
daug silpnesnis, nes karas iš
traukė keletą gerų jaunų dai
nininkų iš mūsų choro, kas pa
liečia gana daug. Bet, man ro
dosi, nėra reikalo nusiminti 
tiek daug, nes dar pasiliko 
kiekvienam skyriuj senų gorų 
dainininkų. Tiesa, tenorų sky
rius skaičiumi yra mažiausias 
ir jeigu choras neturėtų J. Su
kacko, tai šis skyrius beveik 
galima būtų skaityti mirusiu, 
tiesa Bajoras yra geras teno
ras, jei tik kreiptų daugiau 
domės. Taip pat tiesa, kad mes 
nauji ir jau peraugę, choristai 
labai mažai tepadedame, bet 
nors padauginame skaičių. Aš 
manau, kad mūsų yra privalu
mas būti nors iki jaunuoliai 
sugrįš iš Dėdės Šamo tarnybos. 
Turiu dar priminti, kad F. 
Shimkienė, choro pirmininkė, 
tvarką veda pavyzdingai.

V. Zelin.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
VIRTUVĖS DARBUI, DARYTI 

Sandwiches, salads ir short order
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

FRED’S LUNCHEONETTE
331 36th ST. B’KLYN. STERLING 8-84 84

(161)

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

HOTEL ASTOR
Employment Ofise 

219 West 44th Street
(160)

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

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(163)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Fabrikui Pagelbininkai 
STIPRŪS—KARINĖJE 

DIRBTUVĖJE
AUKŠTA ALGA IR VIRŠLAIKIAI 

PILIETYBĖ NEREIKALINGA 
88-19 76th AVENUE, GLENDALE 

TEL. HAVEMYER 3-8116
(164)

VYRAI
Dirbti mazgojimo kambaryje.

Patyrimas nereikalingas.
ADMIRATION LAUNDRY, 

810 E. 5th ST., NEW YORK CITY.
(161)

FINIŠERIAI ir pagelbininkai prie namų ra
kandų dirbtuvėje. Patyrę vyrai. Gera alga. 
MALLIN FURNITURE CO., 644 First Ave., 

(kampas 37th St.).
(161)

VYRAI, stiprūs, norinti medį perkilnoti. Pa
tyrimas nereikalingas. 100 nuoš. karinis dar
bas. 48 v. savaitė; laikas ir pusė ik> 40 va
landų darbo. Kreipkitės tuojau. JOHNSON 
BROS., 285 Bond St,, Brooklyn (arti Union 

Street.)
(164)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

DALIAI LAIKO 
APTARNAUTOJOS 

Kreipkitės į Housekeeper’s Ofisą 
BEVERLY HOTEL

125 East 50th St.
(161)

ŠĖPŲ DARYTOJAS IR 
BENDRAI PAGELBININKAS

Nuolatinis Darbas, Gera Alga.
FLEISCHMAN DISPLAYS, 

INC.
138 5th Avenue.

1 (162)

VYRAI
Stiprūs, veiklūs, patyrimas nerei

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

RUG RENOVATING CO. INC.
14-38 33rd Ave., Astoria, L. I.

(161)

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

(161)

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 paliuosaviino 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)

Ąuto;nobilių 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)

Pankta* Piulapb

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
(Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės į 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. gatvekarį nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarį nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
<164)

METALO SUVIRINTOJAI, 
KARO DARBAS

Patyrę {virinimui Ženklų ant sidabro.
BROOKS & CO., 29 WEST »6th ST.

(161)

VYRAI
Lengvam išsiuntinių departmente darbui. Bū
tini darbai. 5-kias naktis; daliai laike ne
pageidaujama. Amžiaus nuo 18 iki 45. Paty
rimas nereikalingas. Pradžiai alga 820 J sa
vaitę, pridedant viršlaikius. $33 J savaite pa
siekiama 4 mėnesių laiku, pridedant viršlai

kius. Kreipkitės, National Biscuit Co., 
.172-02 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.

(U2)

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

(160

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtinas karo darbas. Kreipkitės j 
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 
CHEMINĖJE LABORATORIJOJE; 

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA.

VYRAI VISOKIEM DARBAM 
METALO ISDIRBIMO DEPARTMENTS

PATYRIMAS NĖRA BŪTINAI 
REIKALINGAS.

PATYRŲ METALISTAI METALO 
TIRPIMO RŪMUI. UNIJINĖS 

ALGOS; NUOLATINIS DARBAS. 
KREIPKITĖS 225 NEW JERSEY

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

PAGELBININKAI
BŪTINAI KARO DARBAM 

70c I VALANDA IR VIRŠLAIKIAI 
GEORGE KELLER COPPER WORKS 

6 INGRAHAM STREET
PRIE KNICKERBOCKER AVE. 

BROOKLYN, N- Y.
(162)

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

N.Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(16?)

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

51ST ST., NEW YORK CITY 
NETELEFONUOKITE

(16?)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mokykis darbo gerai apmokamo dabar ir po 
karo. Mes mokame laiko mokinimoai. Pake

liama alga po mokinimosi periodo.
GERA ALGA, NUOLATINIS 

DARBAS, DAUG VIRŠLAIKIŲ
Jei dabar dirbate karo darbus, nesikreipkit.

Kreipkitės Į Personnel Ofisą
IRVINGTON VARNISH & 

INSULATOR CO.
Grove St. ir Argyle Ter., Irvington, N. J.

Imkite No. 25 busą iš Newarko, Groge St., 
busas No. 90 eina pro duris.

VIDAUS RUOŠAI IR 
VALYMUI

(Vyrai ar moterys viršaus 45 m. amžiau*) 
Su vacuum mašina ir bendrai valymo darbui. 

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

Kreipkitės į Employment Offįce 
; 219 West 44th Street

(160)

RE8TAURANTŲ DARBININKAI..
Indų nuėmimui ir prie bufeto vyrai. 

Indų ir Puodų Mazgotojai. 
Apvalytojai ir pagelbininkai. 

įvairiem darbam vyrai nuo 18 iki 60 metą.
STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Nuolatinis ir tiktai vasarai). 

Tortų ir bulkučių kepėjai. 
Pilni kukoriai.

Aptarnautojo* virtuvėje; Padavinėjimam 
Moteris. Valytojos.

Amžiaus 18 iki 50. Pilnam laikui. 
Patyrusio* ir be patyrimo.

Gera alga, vajgis ir uniformos. 
Sekmadieniais ir šventės nedir^ąm*.

STOUFFER’S
Kreipkitės nuo 9 iki 5 vai. į 

Personnel Dept, 
(netelefonuokite).

369 Lexington Ave. (4let) Room 906, NYC.
<«9)
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Adomas Stuporas Ato
stogose Pas Tėvus

Su Tolimais Laisvės 
Pikniko Svečiais

Mokslininkas Einstein Kalbės 
Sov« Delegatų Sutiktuvėse

Niekad pirmiau Laisvė ne
turėjo savo pikniko tokiose są
lygose, kaip šiemet. Privatiš- 
kos mašinos iš garadžiaus nei 
krust. Bušo nenusisamdysi. Gi 
reguliariai kursuojantieji tarp 
miestų ir miestelių busai irgi 
reikia iš anksto užsisakyti, il
giau laukti, o ir gavus perpil
dytuose vietą dar ne kartą 
statiem pavažiuoti. Visa tai 
sudaro daugiau klapato pasi
ruošti kelionei ir nuovargio 
keliauti. Bet laisviečiai nėra 
tie žmonės, kurie bijotų, šilto 
ar šalto, kuomet jie turi tikslą 
nebijoti.

KORP. ADOMAS STUPORAS
Korporalas Adomas Stupo

ras yra parvykęs iš Washing
ton© dešimčiai dienų atostogų 
pas tėvus Adomą ir Elzbietą 
Stupurus ir brolį Joną, 861 
Putnam Ave. Po atostogų, 
korp. Stuporas grįš į Camp 
Edwards, kur jis pirmiau tar
navo. Washingtonan jisai bu
vo pasiųstas į specialius den- 
tisterijos technikos kursus. 
Adomas toje srityje dirbo ir 
civiliniame gyvenime. Prie to 
buvo pastatytas ir kariuome
nėj. Būnant geru mechaniku, 
jį siuntė aukščiau prasilavinti, 
kad sugrįžęs galėtų mokyti ki
tus.

Adomas civiliniame gyveni
me buvo geras aidietis ir LDS 
narys, taipgi viso pažangaus, 
demokratinio judėjimo rėmė
jas, o išėjęs tarnybon savo 
krašto taip pat yra pavyzdin
gu kariu, džiaugsmu savo tė
vams ir draugams. R.

Kliubiečiy Žinios
Penktadienio vakare, liepos 

2-rą, įvyko Amer. Lietuvių Pi
liečių, Kliubo pusmetinis susi
rinkimas. Narių dalyvavo ne- 
perdaugiausiai. Jokių svarbių 
tarimų nepadaryta.

Skaitytas ir priimtas SLA 
5-to Apskričio laiškas, kuris 
kviečia Kliubą prie prisidėji
mo surengti pikniką Raudono
jo Kryžiaus naudai. Nutarta 
prisidėti. Tik gaila pasakyti, 
kad vargiai tas piknikas įvyks 
šią vasarą, nes draugijų iš
rinkti atstovai tik susirinkimą 
turės 30 liepos, tai kur gauti 
parką taip skubiai, jeigu ne
norima piknikauti apsivilkus 
kailiniais?

Rinkimo vardų ir pavardžių 
komisija pranešė, kad 18-tą 
liepos bus pridėti vardai ir pa
vardės tų vyrų, ką išėjo armi- 
jon, priekyj, fronte kliubo su 
prakalbomis ir gal su daino
mis. Tėmykime komisijos pra
nešimus.

Sergančių kliubiečių turime 
kelis. Ilgiausiai sergąs, tai Jo
nas Grisaitis. Jis pasidavė li
goninėn apie vidurį gruodžio 
mėnesio. Jo koja yra tokioj 
kritiškoj padėtyj, kad rengia
si nupjauti, o gal jau nupjo
vė ?

Petras Tiškus serga nuo pra
džios vasario mėnesio. Iš syk 
buvo manbma, jog tai yra pa
prastas šaltis, gripas, bet vė
liaus susimetė į kojas lyg ir 
kokis ramatas. Jis eina geryn.

Antaną Usevičių suvažinėjo 
Bridgeport, Conn. Dabar jo 
abi kojos sugipsuotos, rankos 
ir galva sudaužyta. Kaip ta 
gyvybė išsilaiko tokiam suža
lotame kūne, tai sunku ir iš
sivaizduoti.

Martynas Berauta pasidavė 
ligoninėn pradžioję gegužės 
mėnesio. Dabar jis jau būna 
namie, bet jo sveikatos patai
symas užims daug laiko.

Antanas Barzdaitis, hun- 
tingtonietis, gyyeno po dakta
ro priežiūra daugiau mėnesio 
laiko. Nuo ėmimo šalpos jau

Svečiai iš Naujosios Anglijos
Tolimieji visuomet ankstybi. 

Man atėjus į Klaščiaus Parką 
liepos 4-tą abelnai svečių bu
vo dar ne daugiausia ir atsi
lankiusį pažinti, susirasti len
gva. Iš tolo pamačiau būrio 
apsuptą, sveikinimą ir sveiki
nantį Jurgį Šimaitį iš Montel
lo. Tai veteranas Laisvės vaji- 
ninkas, bendradarbis ir tenyk
ščių organizacijų darbuotojas.

— Sveikas, šventėmis pas 
mus atskridote, — sveikinau ir 
aš, sprausdamosi pro apstojusį 
būrį.

— šventės, tai šventės, bet 
darbų yra ir šventėms. Mes 
irgi Laisvės pikniką rengiam 
liepos 18-tą, yra ir kiti reika
lai, bet juos padėjau ir tiek. 
Palauks. Juk ir jūsų negalėjo
me užmiršti, — juokavo sve
čias. — Kada nors, kur nors 
reikia ir svečiuosna nuvažiuo
ti, tai kodėl tą nepadaryti 
Laisvės pikniko proga.

Netoliese ir ne po ilgam 
sutikom norwoodietį Naujos 
Ailglijos veikėją Joną Grybą.

— Sveikas, gyvas, tik tur
būt nemigęs, — sveikindami 
pradėjom įtardinėti, žinodami, 
kad tolimą kelią atvykęs.

— Atspėjote. Mes vidur
naktį atvažiavom ir viešbutyje 
bandėm primigti, bet kur tu 
čia miegosi. Anksti rytą nusl- 
baladojom į svečius pas Rich
mond Hill Daugėlus ir prikėlę 
užsiprašėm mus vežti į pik
niką.

Pasirodo, norwoodieciai su
darė tikrą gastrolės būrį, at
vyko net dešimts, tarpe jų J. 
Krasauskas, J. šeštavickas, K. 
Babravičiutė, P. Shuger, F. 
Kvederas, Olga Grybaitė, 
korp. V. žilaitis.

Didžiulį lietuvišką Lawrence 
atstovavo P. Lipsevičius, atvy
kęs su newarkieciu D. Lipse- 
vičium.

Connecticut laisviečiai taip
gi neturi papročio namie sėdė
ti, kada yra gerų reikalų. Nei
gi jie užsileistų Mass, laisvie- 
čiams, kad tie, gyvendami to
liau, juos sukirstų.

Tolimiausį Hartfordą at
stovavo M. Juškienė, buvusi 
brooklynietė. Iš Naugatuck 
buvo Jonas Ynamaitis su žen
tu. Iš Waterbury apylinkės— 
Dolores Mickunaitė.

Iš New Haven buvo atvykę 
J. Tumosa, B. Medelis, J. Lit
vinas, Latvis.

Industrinį Bridgeportą šven
tėms buvo iškeitę ant Brook
lyn© Jim Vaitekūnas, A. Švėg
žda, J. Judžentas, J. Lazaus
kas.

Iš Stamfordo lankėsi O. Phi- 
lipse, A. Burba, Liaudanskie- 
nė, Burbaitė.

Iš Pennsylvanijos taikėsi 
matyti Ona Janušauskiene iš 
Scranton ir Armalavlčius iš 
Easton.

Radus liuosesnę valandą,

patraukiau pagal stalus. Prie 
vieno, ilgo stalo randu sudėti
nę publiką iš bent keturių 
miestų ir dviejų valstijų, tai— 
Cliffside, Bayonne, Jersey Ci
ty ir So. Brooklyno. (Brookly- 
niečiai čia pakliuvo su M. Ku- 
likiene, buvusia cliffsidiete.) 
šeimininke šios didelės šeimy
nos man pasirodė būsianti 
cliffsidiete Adelė Bakūnienė.

— Ar daug jūsų čionai?— 
užklausiau.

— Iš Cliffsidės kokia de
šimts. Laisvė atsiuntė man 10 
tikietų. Važinėti dabar sunku, 
galvojau sau. Bet juk tikietus 
siuntė ne tam, kad grąžinti at
gal. Pasiūlinėjau draugams, 
pakviečiau važiuoti kartu ir, 
kaip matote, mes čia. Nepra
žuvome, kad ir sunkiau važia
vome. Iš Cliffside, pasakojo 
Adelė, jų grupėje atvyko J. 
Tumšiai, Jer. Bakūnai su šei
ma, P. Bakūnas, U. Stankevi
čienė, K. Derenčius, J. Lat
vis, šagamorienė, Zabulioniai 
(jaunieji). Taipgi iš jų miesto 
buvo Geo. Stasiukaičiai.

Bayonniečių grupėj buvo 
Sakiaučienė, Mikeliaučius, J. 
Mockevičius, J. Čepinskas, 
Bubnienė, Paneliai, J. Stane- 
lis.

Jersey City — Matuliai, Pa- 
serpskienė, B a r a n a uskienė. 
Drg. Baranauskienė nusiskun
dė, kad šiemet viena, o sykiu 
ir pareiškė džiaugsmo, kad 
Laisvė per metus bus įgijus 
naujų draugų. Sako: “Į praei
tus piknikus iš mūsų šeimos 
atvažiuodavom keturi, o šie
met viena, nes vienas kariuo
menėj, o du ir šiandien dir
ba. Gi piknikas vistiek gra
žus.”

Tolimesniąją lietuvišką New 
Jersey, patersoniečius, atsto
vavo V. Krymas, J. ir S. Bim
bai su žentu, dukterim ir anū
ke, o trentoniečius — A. Jak- 
štonis.

Draugas Pranaitis Dar 
Vis Serga

Izidorius Pranaitis vėl išėjo 
ligoninėn trečiai operacijai ant 
akies. Randasi Manhattan 
Eye, Ear and Throat Hospital, 
210 E. .64th St., tarpe 3rd ir 
2nd Avės., New Yorke. Lanky
mo valandos nuo 10:30 iki 
11:30 pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais. Nedė- 
liomis nuo dviejų iki trijų po 
piet. Draugė.

mą. čionai ir seržantai, Pra
nas Yakštys, Adomas Mikelė
nas, Julius Kleiza, taipgi kiti 
mūsų miesto kariai, atvykę 
atostogomis iš įvairių dalinių 
ir vietų: Jonas Stirbis, Petras 
Kavaliauskas, K. Vincevičius, 
Jonas Blass, broliai Adeikiai, 
Izidorius Chalkis, Yurkevičius, 
korp. V. Pilutis, Edwardas 
Grinius, P. Balsys ir kiti jau
nuoliai ir vyresnio amžiaus 
kariškiai. Vieni iš jų, liuosai 
baliavoja, ką tik sugrįžę ilges
nei atostogai, o kiti rūpestin
gai tėmija laikrodžio ,minutes, 
nes jų vakacija ar vienos die
nos atlaida baigiasi, reikės 
grįžti pareigosna ir nepavė
luoti, o čion taip miela senų 
draugų ir mylimo laikraščio 
iškilmėj dar pabuvot valanda 
kita.

Mums, namie likusiems, tik
rai buvo smagu su jais pasi
matyti ir sužinoti, kad jie, 
ruošdamiesi karo frontui, sy
kiu mąsto apie mūsų namų 
fronto problemas, apie mus ir 
valandžiukę radę skriste 
skrenda pas mus pabuvoti, sy
kiu paremti vienintelį rytuose 
esantį lietuvišką dienraštį, tal
kininką mobilizuotėj už per
galę. Rep.

Profesoriui Solomon Micho- 
els ir Įeit, pulkininkui Itzik 
Feffer, oficialiems Sovietų de
legatams, atvežusiems specia
lius pasveikinimus Amerikos

ALBERT EINSTEIN, 
mokslininkas

žydams nuo Sovietijos žydų, 
suruoštame masiniame sutiktu
vių mitinge, tarpe kitų žymių 
amerikonų, kalbės mokslinin
kas Albert Einstein.

Mitinge dalyvaus ir garsusis 
dainininkas Paul Robeson.

Tasai sutiktuvių mitingas 
įvyks šį ketvirtadienį, liepos

atsisakė. Kaip yra stipri jo 
sveikata, — nežinau.

Vaclovas Meiliūnas išvažia
vo veteranų ligoninėn, Castle 
Point, N. Y., 19-tą vasario. Jis 
mano išeiti iš jos apie pabai
gą liepos. J. N.

Artimoji New Jersey, be 
jau minėtų kolonijų, buvo irgi 
gražiai atstovauta ir, kaipo 
skaitlingesnius, gal ne visus 
bus taikęsi sueiti, pamatyti.

Iš Elizabeth buvo atvykęs 
žymusis vajininkas Antanas 
Stripeika, F. ir K. Savičiai, 
Meškauskai ir sūnus, Gudo
niai, Z. Stasiuliai ir šeima. 
Taipgi dalyvavo Vera Miku- 
taitytė iš Teaneck, Jonas Za- 
leckas iš Union.

Newarkieciu atstovybėje 
matėsi Laisvės pereito vajaus 
čampionė Katrina Žukauskie
nė ir jos draugas Geo. Žukau
skas, J. Paukštaitis, Jamison 
ir tūli kiti.

Ilgoji Sala, kaip jau žinia, 
buvo gražiai atstovauta great- 
neckiečių, kurie čion atvyko 
su savo choru Pirmyn ir šoki
kėmis pildyti programą, o at
likę savo pareigą, kaip ir visi, 
draugiškai pabaliavojo. čia, 
kai kregždutė, vikriai šokinėjo 
prie stalo jaunutė chorvedė 
Alma, čia ir jos tėvas, brook- 
lyniečiams gerai žinomas biz
nierius Kasmočius kartu su 
choristais vaišinasi, čia ir 
mezgimo vedėja A. Bečienė ir 
keletas mezgėjų, kurios taip 
pat yra ir choristėmis, Talan- 
dzevičia, našlė Lukauskienė su 
dukra Olga, Lideikis, Urbonas 
ir kiti gražiai linksminasi, tar
si viena šeima.

Svečiai Kariškiai
Gyvenant pilkos “jaunys

tės” laikus ne taip jau lengva 
įsisukti į jaunimo ratelius, o 
visgi iš gražaus skaičiaus sve
čių kariškių pavyko susieiti 
keletą.

LDS jaunimo veikėjas Jo
nas Ormanas, parvykęs iš Il
linois atostogų, buvo čionai 
anksti ir būryje jaunimo teikė 
įspūdžius iš kariško gyvenimo 
ir teiravosi apie civilinių veiki

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES9
. UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

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

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

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

SUSIRINKIMAI
LLD 1-MOS KUOPOS

Susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 8-tą, 7:30 vai. vakare, 427 
Lorimer St., Laisvės 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)

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu

bo biznio skyriaus pusmetinis susi
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)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris kaipo pagelbi- 

ninkė virtuvėje. Dirbti keturias die
nas į savaitę. Nuo 9 iki 1 vai. die
nom. Gera alga. Kreipkitės į Deli
catessen krautuvę, 432 — 4th Avė., 
Brooklyn N. Y. (159-160)

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
TeL Stags 2-2173

8-tą, 7 vai. vakaro, 8th Avė. 
ir 155th St., New Yorke. Kvie
čiami visi, nes visiems lygiai 
svarbu pamatyti, išgirsti, pa
sveikinti tuos žymius Sovietų 
Sąjungos veikėjus .

Profesorius Michoels yra di
rektorius ir žvaigždė aktorius 
žydų Valstybinio Teatro Mas
kvoje, o pulkininkas Feffer, 
apart buvimo aukštu kariškiu, 
yra žymus žydų poetas. Abu 
yra Sovietų vyriausybės apdo
vanoti aukštais pagarbos žen
klais už atsižymėjimus.

Uršulė Samušienė, 53 metų 
amžiaus, gyvenusi 1745 feast 
16th St., Brooklyn, N. Y., thirė 
namie, liepos 6-tą. Bus palaido
ta liepos 9-tą, 10 vai. ryte, Šy. 
Jono kapinėse. Pašarvota pas 
graborių J. Garšvą.

Paliko dideliam nuliūdime 
vyrą Joną ir dukrelę Ruth.

Matthew Shestokas, 53 metų 
amžiaus, gyvenęs 26-40 Jack- 
son avė., Long Island City, mi
rė namie, liepos 6-tą. Bus pa
laidotas liepos 10-tą, 10 vai. 
ryte, Šv. Jono kapinėse. Pašar
votas pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Paliko nuliūdime žmoną So
phie, dukrelę Julią ir brolį Jo
ną.

Petras Gaidis Sunkiai 
Serga

Petras Gaidis šiuo tarpu sun
kiai serga. Randasi St. Mary’s 
ligoninėj, St. Marks Ave., 
Brooklyne. Lankytojai sako, 
kad jo padėtis kritiška.

Drg. Gaidis yra senas Lais
vės skaitytojas ir pažangiojo 
judėjimo rėmėjas, nors akty
viai veikime ir nedalyvavo, ka
dangi jo darbo sąlygos neleido. 
Jisai per daug metų yra dir
bęs vedėju namo, 1405 Pro
spect PI. Pastaruoju laiku ne- 
sveikavo ir šiaip jau vienam 
prižiūrėti namą Ibuvo. sunku 
(jo žmona mirė pereitą žie
mą), tad gyveno pas dukterį.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

(ft ft ft ft ft. ft. ft ft ft ★ ft ft ft ft ft ft ft ft ft

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials .

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698




