
KRISLAI
Nekask Kitam Duobės. . . 
Boikotavo ir Nubankrutavo.
Daugiau Darbo, Daugiau

Dirbkime.
Niekas Nebegali Teisintis.
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Rašo A. BIMBA

Net gaila, kaip Waterburio 
lietuviški fašistai - menševikai 
pūtėsi ir subliūško. Sakoma, 
kad jų mitingas birželio 27 
dieną buvo be galo mizernas.

Situacijos neišgelbėjo nei 
Bagočius, nei kun. Balkūnas. 
Pasiėmė svetainę, kurion tel
pa du tūkstančiai žmonių, o 
prisirinko viso labo tik pora 
šimtelių !

PER TRIS DIENAS SOVIETAI NUKOVĖ 30,000 VOKIEČIŲ
■--------------------------------------------------------*«----------------------------------------------------------- • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B ________________________

AMERIKIEČIAI IŠ DVIEJŲ PUSIŲ 
ŽYGIUOJA PRIEŠ JAPONUS MUNDOJKodėl taip? Ogi todėl, kad 

tie Waterburio tarybininkai 
savo provokacijomis ir nacha- 
liškumu išėjo iš visų žmoniš
kumo ir padorumo . ribų. Jie 
sušilę kasė duobę pažangie
čiams, o patys jon įkrito.

Waterburio lietuviai pama
tė jų piktus darbus ir su jais 
gražiai atsisveikino. . .

Ta pati istorija Brooklyne. 
Ta nelaimingoji traicė (tauti
ninkų, menševikų ir klerikalų 
vadų klika) ant sienų lipo 
prieš viską, kas gražu, padoru 
ir lietuviška.

Jie visais kampais plūdo 
dienraštį Laisvę, organizuotai 
ją boikotavo, organizuotai ėjo 
pas lietuviškus biznierius ir 
grūmojo jiems boikotu, jeigu 
jie ką nors turės su dienraš
čiu.

O kas išėjo? Patys boikoti- 
ninkai gavo per nosį ir nutilo.

Paskui jie užsisėdo ant 
Švento Jurgio Draugijos. Ją 
šmeižė, niekino ir pagaliau 
paskelbė jai boikotą.

Ar Draugija nukentėjo, ar 
I jie jai pakenkė? Nieko, visai

nieko. Draugijos bankietas bu
vo milžiniškas, Draugijos pik- 

I* nikas buvo vienas iš didžiausių 
. Ū: šauniausių.

Viso to antilietuviško, pro- 
naciško sąjūdžio pryšakyje 
stovi škaradnosios širšės iš 
Naujosios Gadynės pastogės— 
Strazdas, Stilsonas, Januškis, 
Buivydas.

Bet Laisvės piknike man 
vienas jų gazietos šėrininkas 
sako: Buvau jų. suvažiavime. 
Net gaila... Viešai skelbė, 
kad dalyvavo 60 šėrininkų su 
viršum, o tikrenybėje su visu 
štabu tebuvo 29! Ir iš tų kele- 

p tas sėdėjo, raukėsi, pyko, bet 
jiems neleido išsižioti, viską 
pravarė “vienbalsiai.”

Pasaulinis karas eina prie 
sprendžiamųjų mūšių. Naciai 
pradėjo naują ofensyvą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerika veda puolimą ant 
Japonijos Pacifiko Vandeny
ne. Anglijos ir Amerikos lėk
tuvai daužo hitlerines Europos 
tvirtumas iš oro ir, aišku, ruo
šiasi prie įsiveržimo.

-• Ateinančios kelios savaitės 
bus baisių mūšių ir despera
tiškų kovų savaitės. Milioni- 
nės armijos kausis ir mirs to
se kovose.

Ir mes, esantieji namie, tu
rime daugiau darbuotis karo 
laimėjimui. Lietuviai puikiai 
prisideda prie karo laimėjimo, 
dalyvaudami vajuj už pasiun
timą medžiaginės paramos lie
tuviams raudonarmiečiams ir 
lietuviams vaikams Sovietų Są
jungoje.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro Valdyba paskelbė, 
kad narinių duoklių užsimo
kėjimo laikas pratęstas iki 
spalių 1 d. Dar yra keletas 
šimtų narių, kurie nepasimo
kė j o duoklių už šiuos metus.

Per šiuos tris mėnesius tu
rėtų, visi pasimokėti. Nebūkite 
paskutiniai. Nelaukite, kad 
kas nors visuomet ateitų pas 
jus ir paprašytų pasimokėti

LW ę duokles.
New Yorke eina labai įspū

dingas Russian-American War
Exhibit (paroda), Museum of 
Science and Industry. Liepos

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bmoklyne $7.00

Metams
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AMERIKIEČIAI VIRŠ
VOKIETIJOS NUŠO
VĖ 1,199 LĖKTUVUS

Washington.— Per metus 
Amerikos lakūnai numetė 
11,423 tonus bombų į 102 
taikinius Vokietijoj ir na
cių užimtuose kraštuose. 
Per 12 mėnesių jie padarė 
68 oro veiksmus dienos lai
ku. Viso tuom laikotarpiu 
amerikiečiai neteko 276 
bombanešių, bet jie nušlavė 
žemyn 1,199 vokiečių lėktu
vus; turbūt, sunaikino dar 
525 nacių lėktuvus ir suža
lojo 501-ną jų lėktuvų.

Atėmė iš Japonu Kalną 
Naujojoj Guinejoj

Australija, liep. 8.—Ame
rikiečiai ir australai nušla
vė japonus nuo aptvirtinto 
Observation kalno, tarp Sa- 
lamaua ir Mubo, Naujosios 
Guinejos saloje.

Franc. Komitetas Skyrė 
Valdovą Martinique
Alžyras. — Nepasitvirti

no Morokko radijo praneši
mas, kad francūzų sala.1 
Martinique, netoli Pietinės, 
Amerikos, jau perėjus į ži
nybą laikinosios Francūzų 
Imperijos valdžios, esamos 
Šiaurinėje Afrikoje.

Bet Francūzų Komitetas 
Tautai Laisvinti (laikinoji 
valdžia) paskyrė generolą 
H. P. Jacomy saviškiu val
dovu Martinique ir kitoms 
francūzų saloms toje srity
je.

Sakoma, kad ligšiolinis 
Vichy-Ašies politikierius 
admirolas Robert žadąs pa
sitraukt iš Martinique val
džios. Prie to jį verčiąs ba
das, nes Jungtinės Valsti
jos blokaduoja Martinique 
ir neleidžia ten įgabent nei 
maisto nei kitų reikmenų.

AMERIKOS LAKŪNAI ATA
KAVO JAPONUS KANTONE

Japonijos radijas prane
šė, kad Jungtinių Valstijų 
bombanešiai atakavo kari
nius japonų punktus Kan
tono srityje, pietinėje Chi- 
nijoje. Japonai sako, būk 
nušovę žemyn du Amerikos 
lėktuvus.

Amerikiečiai užėmė pajū
rius už 6 mylių nuo Mun
dos.

17 dieną toje parodoje bus 
Baltijos kraštų vakaras.

Lietuviai, estai, latviai ir 
suomiai duos meno programą. 
Lietuvius atstovaus mūsų ga
bioji dainininkė Aldona Kli- 
maitė. Reikėtų, kad Brookly- 
no ir apylinkės lietuviai tą va
karą skaitlingai parodą aplan
kytų.

*

U

Per 20 Minučių Nuskandino 9
Iki 11 Japonų Laivų; Amerikos

Laivynas Šturmuoja Kiškų
Australija, liep. 8.—Gene

rolo MacArthuro štabas 
pranešė, kad naujos ameri
kiečių jėgos4 išsikėlė kran- 
tan dviejose vietose į vaka- 
riniai-pietinį galą stambios 
New Georgia salos, Salia
mono salyne. Kai kurie bū
riai Amerikos kovotojų iš
lipo į Rice Anchorage, ke
turios mylios nuo Boiroko 
Uosto, o kiti—į Zananą, še
šios mylios į rytus nuo 
Mundos, didžiausios japonų 
lėktuvų stovyklos ir tvir- 
čiausios jų karo bazės New 
Georgia saloje.

Kiek pirmiau motorinės 
amerikiečių valtys iškėlė 
daugiau savo karių į Viru 
Uostą, pietiniai-rytiniame 
tos salos gale.

Jungtinių Valstijų ka
riuomenė dabar grumiasi 
artyn Mundos, grąsindama 
iš vakarų ir rytų apsupt 
japonus Mundo j e. Japonai 
įtūžusiai priešinasi, bet 
amerikiečiai palaipsniui 
grumiasi vis pirmyn.

Tuo tarpu didžiosios 
amerikinės kanuolės iš Ren- 
dovos salos, per penkių my
lių vandens ruožtą, maišo 
su žeme karinius japonų 
įrengimus Mundoj, kurią 
tuo pačiu laiku pleškina 
Amerikos bombanešiai.

Greičiausias Jūros Mūšio 
Laimėjimas prieš Japonus
Australija. — Generolas 

MacArthur pranešė, jog 
mūšyje tarp Amerikos ir

Justo Paleckio Kalba, Įtei
kiant Ordinus ir Medalius
Maskva.—Tarybinės Lie

tuvos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas 
Justas Paleckis, Sovietų Są
jungos Aukščiausios Tary
bos prezidiumo vice-pirmi- 
ninkas, įteikdamas Sovietų 
Sąjungos ordinus ir meda
lius birž. 25 d., savo kalbo
je, tarp kitko, sakė:

— Dažnai sakoma: “Ka
ras gamina didvyrius.” Ta- 
čiaus mūsų didvyrius paga
mino ne tik karas, bet visas 
tas herojiškas gyvenimas, 
kuriuo mūsų kraštas pasi
žymėjo per paskutinius 25 
metus. Ši didvyrybė pasi
reiškia ir kasdieniniame gy
venime. Tokį heroizmą mes 
matome asmenyse, atvaiz
duotuose sovietinio rašyto
jo Feodoro Gladkovo kūri
niuose. Tai žmonės, kurie 
po 1918-1920 m. pilietinio 
karo puolėsi su dar nema
tyta energija atsteigti su
griautus fabrikus ir dirbtu-

Japonijos kana laivų anksti 
iš ryto liepos 6 d. Kula 
Įlankoje, New Georgia ir 
Kolombangara salų protar
pyje, amerikiečiai nuskan
dino bent devynis, o gal būt 
11 Japonijos šarvuotlaivių 
ir naikintuvų.

Praėjo tik truputį dau
giau kaip 20 minučių nuo 
mūšio pradžios, iki tie prie
šų laivai tapo sunaikinti; 
ir tik likučiai japonų laivų 
tespėjo pasprukti.

Vienintelis amerikiečių 
nuostolis tai buvo šarvuot
laivis Helena, 9,100 tonų, 
kurį japonai nuskandino. 
Bet, neoficialėmis žiniomis, 
dauguma Helenos jūreivių 
tapo išgelbėta.

Jokio kito Amerikos lai
vo japonai net nepažeidė.

Amerikos Laivynas Galingai 
Bombarduoja Kišką

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo laivai šimtais 
ant šimtų šovinių pleškina 
japonų pozicijas Kiskos sa
loj, vakariniuose Aleutuose. 
Menamą, kad amerikiečiai 
ruošiasi šturmu atimti iš 
priešų tą salą-tvirtumą, pa
našiai kaip jie pirmiau už
ėmė Attu salą.

Nušlavus japonus Kiškoj, 
tuomi būtų apvalytos nuo 
priešų jau visos Aleutų sa
los, iš kur amerikiečiai ga
lėtų daryt žygius prieš pa
čios Japonijos šiaurines sa
las.

ves, statyti Sovietų pramo
nės milžinus, rodydami tik
rąją didvyrybę šiame dar
be.

Daug tokio heroizmo yra 
mūsų gyvenime, o stipriau
siai jis pasireiškė kare. 
Niekšiškas, galingas prie
šas pirma buvo sustabdy
tas, paskui mes pradėjome 
jį sumušti ir buvome . tikri, 
jog pribaigsime jį.

Mūsų armijos ir mūsų 
talkininkų armijos ruošiasi

(Tąsa 5-me pusi.)

SNAIPERIU VEIKSMAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

London, liep. 8—Iš Mask
vos pranešta, kad sovieti
nių šaulių-snaiperių grupė 
X per šešias savaites nuko
vė 472 vokiečius. Vienas 
snaiperis nukirto 101-ną na
cį, kitas — 65-kis, o trečias 
—56.

RAUDON. ŽVAIGŽDE
GIRIA GRINŲ KOVA

PRIEŠ JAPONUS
Maskva. — Sovietų ka

riuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė gyrė neat- 
laidžią chinų kovą per šešis 
metus prieš užpuolikus ja
ponus. Sako: Chinijos žmo
nių valia nepalaužta ir pa
sitikėjimas galutinąja per
gale nepajudintas. “Chini- 
jos žmonės ir toliau nar
siai kovoja už laisvę ir ne
priklausomybę,” rašo Raud. 
žvaigždė. Panašiai apie 
chinus kalba ir kt. Sovietų 
laikraščiai.

Ugningos Raudonarmie
čiu Kontr-Atakos

Maskva, liepos 8.— INS, 
amerikinė žinių agentūra,, 
praneša, kad Sovietų ka
riuomenė ugningai kontr
atakuoja vokiečius Bielgo- 
rodo srityje, idant nušluot 
kad ir visai menkus nacių 
laimėjimus.

Sovietai dar Nenaudoję 
Tanką prieš Nacius 

t

Nacių radijas Paryžiuje 
pasakojo, kad Sovietai ban
gų bangomis siunčią savo 
tankus atakuot vokiečius.

Bet pranešimas, kurį iš 
Maskvos gavo Londono 
Daily Express dienraštis, 
užginčija tą nacių skelbi
mą ir sako, kad rusai kol 
kas dar nenaudojo savo 
tankų prieš hitlerininkus 
OrioloJKursko - Bielgorodo 
srityje. Šiuo tarpu veikę 
tik sovietinė artilerija, štor- 
movikai lėktuvai, raudon
armiečiai pėstininkai (ir 
motorizuoti tankų naikin
tuvai).

Ar Mūšiai Rytuose Pa
greitins 2-jį Frontą?
Washington, liepos 8. — 

Kariniai tėmytojai čia spė
ja, kad dėl nacių ofensyvo 
prieš Sovietus talkininkai 
nesiskubinsią atidaryti ant
rąjį frontą prieš Hitlerį.

Jungtinės Valstijos ir An
glija, girdi, tik tokiame at
sitikime pradėtų kiek anks
čiau veikti prieš nacius Eu
ropos žemyne, jeigu pasi
rodytų, kad, vokiečiai jau 
baigią naikint Rusijos jė
gas. Šitaip praneša United 
Press.

Australija. — Teigiama, 
kad amerikiečiai jūroje ir 
ore užkertą japonams kelią 
įgabent bet kokių pastipri
nimų saviškiams New Ge
orgia saloje.

Raudonarmiečiai Sunaikino 
1,539 Nacių Tankus ir 649 
Lėktuvus per 72 Valandas
Maskva, liep. 8.— Specia

liai pranešama, jog vokie
čių armija per tris dienas 
nukentėjo baisiausių nuo
stolių visoj savo istorijoj. 
Per tą trejetą dienų Rau
donoji Armija užmušė 30 
tūkstančių hitlerininkų ir 
įvairios sovietinės jėgos su
naikino bei išmušė iš veiki
mo 1,539 nacių tankus.

Paaukodami tokią daugy
bę savo jėgų ir įrengimų, 
vokiečiai visai mažai ką te- 
laimėjo: viso labo jie užėmė 
tik dar kelis kaimus arti 
Bielgorodo, pietiniame gale 
perkūnuojančio 200 mylių 
fronto.

Į šį frontą Hitleris subū
rė bent 30 divizijų smar
kiausios savo kariuomenės 
—kokius 450 tūkstančių vy
rų—ir tūkstančius tankų ir 
lėktuvų; ir jie versdamiesi 
per saviškių lavonus nuolat 
desperatiškai atakuoja rau
donarmiečių linijas, bet su 
labai šykščiomis pasekmė
mis.

Suprantama, jog naciai 
dės didžiausių pastangų, 
kad užimt Kurską, geležin
kelių ir pramonės centrą 
tarp Oriolo ir Bielgorodo.
Nacių Armijos iš Vakarų 
Europos permestos frontan 

prieš Sovietus
Maskvos radijas paskel

bė, kad Hitleris permetė di
delę daugumą savo kariuo
menės iš Jugoslavijos ir ki
tų vakarinės Europos kraš
tų į frontą prieš Sovietus: 
“Jis paliko tik griaučius 
(rėmus) savo armijos va
karinėje Europoje gintis” 
nuo talkininkų.— Taigi bū
tų proga Amerikai ir Ang
lijai tuojaus atidaryti ant
rąjį frontą prieš vokiečius 
Europos žemyne.
Didžiausios Vokiečių Oro 
Jėgos prieš Sovietus, — 

Pripažįsta Naciai
Berlyno radijas sako:
“Labai didelės mūsų oro 

jėgos yra sutelktos prieš 
rusus, ir dabar Kursko sri
tyje siaučia didesni ir žiau
resni oro mūšiai, negu bet 
kada visame kare Rytų 
fronte. Vokiečiai meta į 
veiksmus daugiau lėktuvų, 
negu anglosaksai (anglai ir 
amerikiečiai) bet kada pa
naudojo kovoj dėl Tunisi- 
jos.”

Oficialiai Sovietų 
Pranešimai

London, liepos 7.— Mas
kvos radijas pranešė:

Visos vokiečių atakos lin
kui Oriolo ir Kursko tapo 
atmuštos.

Linkui Bielgorodo priešai 
mažą biskelį pasistūmė pir
myn, bet nukentėjo skau
džių nuostolių.

Per vieną tik dieną mūsų 
kariuomenė išmušė iš vei

kimo bei sunaikino 520 vo
kiečių tankų.

London, liepos 8.— Mas
kvos radijas sakė:

Oriolo-Kursko srityje so
vietinė kariuomenė atmušė 
visas priešų atakas ir tvir
tai atlaikė savo pozicijas. 
Kai kuriuose sektoriuose 
vokiečių tankai buvo prasi
veržę į mūsų apsigynimus.

Vakarop buvo sunaikinti 
visi prasiveržusieji pirmyn 
priešų tankai. Tarp sunkiai 
sužalotų bei sunaikintų tan
kų buvo ir daugiau kaip 40 
vadinamų “Tigrų” (smar
kiausių didžiausių Hitlerio 
tankų).

Linkui Bielgorodo per 
baisiai įveržtus mūšius kai 
kurios gyvenamos vietos ir 
apkasai kelis kartus per 
dieną pereidinėjo iš vienų 
rankų į kitas.

Tik vienoje šio fronto da
lyje priešai truputį pasiva
rė pirmyn ir užėmė keletą^ 
kaimų. Sovietinė kariuo-3| 
menė kontr-atakavo vokie
čius ir dabar kovoja, kad 
atgriebti tas pozicijas.

Franc. Gener. Giraud 
Tarėsi su Rooseveltu
Washington.— Iš Alžyro 

atskrido į Washingtoną ge
nerolas H. H. Giraud, vy
riausias francūzų koman- 
dierius Šiaurinėje ir Vaka
rinėje Afrikoje. Jį pasvei
kino septyniolikos kanuolių 
saliutas. Karinis amerikie
čių orkestras griežė Marse- 
Ijetę, tautinį Franci jos him
ną, ir Star-Spangled Ban
ner, Amerikos tautinį him
ną.

Gen. Giraud turėjo pasi
tarimą su prez. Rooseveltu. 
Jungtinių Valstijų genera- 
lio štabo galva, gen. Mar
shall suruošė pokilį Girau- 
dui pagerbti.

Giraud yra bendras su 
generolu de Gaulle pirmi
ninkas Francūzų Komiteto 
Tautai Laisvinti. De Gaulle 
yra išgarsėjęs kaip Kovo
jančiųjų Francūzų vadas.

JUNGT. VALSTIJOS PAGER
BĖ CHINŲ KARO VADUS
Chungking, Chinija. — 

Generolas J. W. Stilwell, 
Jungtinių Valstijų karo jė
gų komandierius Indijoj, 
Chini jo j ir Burmoj, įteikė 
generalissimui Chiang Kai- 
shekui, vyriausiam chinų 
karo vadui, naująjį Ameri
kos Legion of Merit ordiną 
už pasižymėjimus kovoj 
prieš Japoniją.

Gen. Stilwell tuomi Nuo
pelnų Legiono ordinu taipgi 
pagerbė Chinijos karo mi- 
nisterį ir tulus kitus vadus.
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Wendell Willkie Vėl Kalba
Prieš devynius mėnesius buvęs repu- 

blikonų partijos kandidatas į preziden
tus Wendell Willkie lėktuvu apskrido be
veik visą pasaulį. Iš tos kelionės sugrį
žęs jis parašė knygą “One World” (Vie
nas Pasaulis). Vargiai kuri kita knyga 
visoje Amerikos istorijoje pasiekė tokį 
tiražą, kokį jau turi “One World”. O 
knyga vis dar gerai tebesiplatina.

Dabar, po devynių mėnesių po tos savo 
garsiosios kelionės, Willkie parašė prie 
minėtos knygos pridėčką arba skyrių. 
Tame skyriuje jis daro apžvalgą paskuti
nių devynių mėnesių įvykių ir lygina 
juos su savo knygoje išdėstytomis min
timis. Tie, kurie skaitė jojo knygą ir 
sekė tuos įvykius, sutiks su ponu Will
kie, kad jojo mintys pilnai išsipildė. 
Svarbiausia jojo tezė buvo, kad šis ka
ras yra pasaulinis ir kad Amerika nebe
gali toliau pasilikti izoliuota—jinai turi 
visa energija ir visomis spėkomis daly
vauti kare ir po karo taikos palaikyme 
ir geresnio pasaulio įsteigime; kad šį ka
rą mes laimėsime tiktai agresingai ir 
energingai puldami priešą visuose fron
tuose; kad mes turime į karo pastangas 
įtraukti Azijos ir Afrikos žmones; kad 
Sovietų Sąjunga yra mūsų talkininkė, 
kurios jokiu būdu negalima ignoruoti, 
ją įžeidinėti bei jaja nepasitikėti, kurios 
Raudonosios Armijos jp riešas * neįveiks. 
Reikia atminti, kad kai Willkie lankėsi 
Maskvoje ir kalbėjosi su Stalinu, Hitle
rio armijos buvo prie Volgos ir tebėjo 
kruvinieji mūšiai Stalingrado gatvėse.

Ką parodė šitie devyni mėnesiai? Jie 
parodė, kad Jungtinės Tautos jau laimė
jo daug. 0 kas svarbiausia, kad jos lai
mėjo tiek ir ten, kiek ir kur perėjo nuo 
apsigynimo į užpuolimą. Ir dabar, Will
kie teigia, mes laimėsime tiek, kiek liau- 
simės abejoję ir svyravę, kiek ir kur pe
reisime į ofensyvą. Jis pasmerkia tuos 
diplomatus ir biurokratus, kurie abejo
ja ir vilkina, kurie trukdo išvystymui 
Jungtinių Tautų ofensyvo, kurie suran
da visokius pateisinimus nebuvimui ant
ro fronto prieš Vokietiją. Jis sako, kad 
mūsų kariai ir karininkai tiki į pergalę, 
tiki į ofensyvą, tik laukia komandos iš 
Londono ir Wasftingtono. Bet jų ran
kos suvaržytos. Willkie vėl primena, 
kad masinis liaudies spaudimas ant valr 
dininkų ir vadų yra reikalingas.

Pilnai sutinkame su Willkie. Jo kny
gos argumentai pasirodė teisingi. Mums 
atrodo, kad jo dabartinės mintys taip 
pat pilnai pasitvirtins ateinančių įvykių 
eigoje.

Nacių Strategija
Spėjama, kad šiame ofensyve naciai 

stengsis muštis linkui Voronežo. Pasie
kę tą svarbų punktą, jie galėtų mestis 
linkui Maskvos ir dar kartą bandyt pa
imt Sovietų Sąjungos sostinę, arba pa
sukt į pietus ir vėl bandyt pasiekti Kau
kazo žibalo šaltinius., Taip jie bandė 
pasiekti šį tikslą pereitais metais. Bet, 
užėjus žiemai, jie buvo atmušti ir prie 
Stalingrado gavo tokį smūgį, kokio Hit
leris nesitikėjo.

The New York Times korespondentas 
C. L. Sulzberger, kuris neseniai buvo 
Maskvoje, o dabar randasi Aigipte, yra 
linkęs manyti, kad šį sykį naciai yra 
pasimoję traukti į Maskvą.

Bet, aišku, nacių strategija dar nepri
klauso vien tik nuo jų. Sulzberger sa
ko, kad Sovietų vyriausybė ir Raudono
sios Armijos vadovybė tikėjosi nacių 
ofensyvo į šiaurius nuo Charkovo ir yra 
gerai pasirengę juos atmušti. Kad kaip, 
jiems gali visai nepavykti pasiekti nė 
Voronežą ir visas jų ofnsyvas gali su
bliūkšti, kaip pradurta pūslė, pilnai ne
išsivystęs.

Kitas kol kas nežinomas faktorius, tai 
Amerikos ir Anglijos planai. Nejaugi 
tos dvi jėgos lauks ir žiūrės, kaip naciai 
veda karą rytiniam fronte* ir nieko ne
darys, kad juos privertus iš ten ati
traukti jėgų į vakarus? Nesinori tam 
tikėti. Nesinori tikėti, kad šios dvi vals
tybės praleistų auksinę progą užpulti 
priešą iš už nugaros ir kirsti jam mirti
ną smūgį dar šiemet. Į šį klausimą tu
rės būti greitai atsakyta — ne gražio
mis, drąsinančiomis prakalbomis ir pa
naujintais pasižadėjimais, bet konkre
čiais militariniais žygiais.

Dabar jau aišku, kad pūolimas Vokie
tijos vien tik iš oro nesulaikė Hitlerio 
nuo pasiruošimo ofensyvui. Tie Angli
jos lėktuvų smūgiai, užduoti Vokietijos 
industriniams centrams, nebuvo tokie, 
kaip dabar matome, kad būtų visai su
paralyžiavę Hitlerio karinę mašiną. 
Teisingi buvo tie, kurie matė lėktuvų 
rolės svarbą, bet ir apribojimus ir siste- 
matiškai reikalavo iškėlimo armijos į 
Europos sausžemį.

Šeši Metai
Liepos 7 suėjo lygiai šeši metai nuo 

pirmojo ginkluoto, kruvino susikirtimo 
tarpe japonų ir chiniecių. Tai buvo pra
džia karo tarpe Chinijos ir Japonijos. 
Per tuos visus* šešius metus Japonijos 
plėšikai stengėsi pavergti tą visą kraštą, 
bet nepajėgė. Chinijos liaudis didvyriš
kai gynė ir gina savo kraštą ir teisę gy
venti kaipo tautai.

Tiktai nuo to laiko, kai Japonija pa
darė žulikišką užpuolimą ant Pearl Har
bor, mūsų šalis atrado chiniecių karą 
prieš įsiveržėlius. Iki pat tai dienai 
mes pardavėme Japonijai viską, ko tik 
ji norėjo. Per visą laiką mes griežtai 
atsisakėme pripažinti, kad ten eina koks 
nors karas tarpe Chinijos ir Japonijos. 
Mes buvome griežtai neutrališki! Tai 
buvo mūsų klaida ir mes už ją paskui 
turėjome skaudžiai užmokėti.

Faktas yra, kad pasaulyje buvo tiktai 
viena šalis, kuri teikė Chinijai nuošir- 

...džią pagelbą. Tai buvo Sovietų Sąjun
ga. Tiktai iš Sovietų Sąjungos Chinija

Jūrininkų Unijos Konvencija
New Yorke eina posėdžiai National 

Maritime Union konvencijos. Tai unija, 
kuri apima 50,000 tavorinio laivyno dar
bininkų. Keli tūkstančiai tos unijos na
rių jau amžinai ilsisi jūrų dugne. Tie 
didvyriai buvo pirmutiniai kristi šioje 
Amerikos kovoje už teisę gyventi lais
vai ir nepriklausomai.

Konvencijoje dalyvauja apie pusantro 
šimto delegatų. Daugelis delegatų yra 
matę savo laivus skęstant nuo priešo 
torpedų bei lėktuvinių bombų. Daugelis 
jų yra pergyvenę mirtinas tragedijas 
ant vandens mažose valtelėse, kai jų lai
vai tapo nuskandinti. Bet jų konvenci
jos vienas iš pirmutinių tarimų buvo už- 
girti unijos vadovybės pasižadėjimą val
džiai nestreikuoti per visą karo eigą.

Jūrininkų unijos prezidentas Joseph 
Curran yra kovingas vadas. Ir visa 
unijos vadovybė yra pažangi. Curran 
pasakė vieną labai svarbų dalyką, į kurį 
turėtų valdžia tuojau atkreipti savo dė
mesį. Jis pasakė, kad Amerika turi už
tenkamai laivų nuvežimui į Europą ir 
aprūpinimui didžiausios armijos. Tegul 
tiktai karo vadovybė nutaria atidaryti 
antrą frontą. Deja, pasak Curran, pre
kybos laivyne viešpatauja didžiausia be
tvarkė. Užsienyje uostuose laivai daž
nai išstovi po kelius mėnesius be jokio 
darbo. Jūrininkai neturi ką veikti. Ar
ba, girdi, dažnai laivai gabena benenes 
raba šampaną, vietoje gabenti karo reik
menis. Nėra tvarkos, nėra plano, nėra 
sistemos. Štai kas kaltas, o ne laivų 
stoka, kaip kad skundžiasi tūli valdinin
kai.

Curran sako, kad jūrininkų unija bu
vo išdirbus ir įteikus valdžiai planą, kaip 
tą betvarkę prašalinti. Tačiau, girdi, tas 
planas buvo atmestas be jokių didelių

Kaipo ištikimam garbės I 
nariui Amerikos Lietuvių 
Tarybos, gerbiamas Tary
bos komitetas teikėsi pri
siųsti jūsų Pauliui savo fi
nansinį raportą. Atidarius 
voką ir išskleidus raportą 
ant stalo, į akis metėsi la
bai skambi raporto antraš
tė: “Garbinga Visuomenės' 
Parama Amerikos Lietuvių 
Tarybai.”

Na, manau sau, nors sy
kį visuomenė išgirdo tary- 
bininkų balsą tyruose. Tu
riu už unarą prisipažinti, 
kad toks Tarybos komiteto 
pareiškimas padarė į mane 
gilaus įspūdžio. Entuzijaz- 
mas pakilo iki pat lubų. Ro
dosi, matau dr. Grigaitį be
sibučiuojant su Šimučiu i r 
pats drauge su jais susilie- 
ju girto džiaugsmo svaigu
lyje. Ar tai jum menknie
kis: visuomenė suprato ta- 
rybininkų pronacinę veiklą 
ir “garbingai” parėmė!

Kadangi mūs laikais pi
nigai reiškia daugiau negu 
protas, iš to dariau išvadą, 
kad su visuomenės parama 
mes tarybininkai pajėgsime 
išplėtoti savo pronacinę 
veiklą visose gyvenimo sri
tyse. Turint pinigų kaip šie
no, galėsime atnaujinti su
sisiekimus su dr. P. Ance- 
vičium ir kitais pronaciais, 
gyvenančiais užsieniuose. O 
čionai > ant vietos, galėsime 
užlaikyti apmokamus dar
buotojus, kurie iškrapšti- 
nės visus sąšlavynus, išlan
džios visus patvorius, be
rinkdami visokį purvą, ku
ris taip laban reikalingas 
mūsų tarybininkų redakto
riam kovoje prieš bolševiz
mą. O muįaredaktoriai, 
pasiliubsavę-nuo to pažemi
nančio juos ' darbo — lan
džiojimo patvoriais, galės 
tą laiką sunaudoti naujų 
melų išgalvojimui, kas labai 
žymiai pagerins ^Lietuvos 
“vadavimo” darbą.

Da daugiau: Tarybai pa- 
siliuosavus nuo finansinio 
skurdo, nebus reikalo siun
tinėti raštiškus pareiškimus 
visokiem diplomatam ir val
diškom įstaigom, kurie, 
apart sueikvojimo laiko ir 
bereikalingų išlaidų, nieko 
daugiau neduoda. Amerikos 
Lietuvių Tarybos platus pa

reiškimas priduotas Angli
jos Antanui Edenui ir 
aukščiausio prezidento te
legrama Steito Departmen
tal, apart savęs pasitenkini
mo, naudos nei už grašį ne
davė. Tarybininkai tiešino- 
si save, kad jų platų pareiš
kimą, vardu milijono Ame
rikos lietuvių, ponas Ede^r 
nas po speciale apsauga 
(kad bolševikai nepavogtų) 
parsigabeno Anglijon, ir 
tuojau visas svietas išgirs 
stebuklą: kaip matai, tuo
jau ant karštų pėdų bus su
šauktas specijalis torių su
sirinkimas, kuris vienbalsiu 
tarimu pripažins Amerikos 
Lietuvių Tarybą absoliučiu 
Lietuvos valdonu. Bet lau
kimas šio stebuklo pasida-’ 
re nepakenčiama kankynė 
ne tik tarybininkam, bet į r 
jūsų Paulius pradėjo krau
stytis iš kantrybės. Sakau, 
ar čia nebus koks slaptas 
suokalbis, padarytas pono 
Edeno su bolševikais prieš 
mūsų Tarybą? Nieku kitu 
negali išaiškinti šią grabinę 
tylą, apie tokį svarbų reika- 
lą.

Palikęs savo privatinius 
reikalus, leidausi sužinoti, 
kame to viso priežastis. Ir 
ką jūs sakysite, gerbiami 
tarybininkai? Jūsų ir mano 
nuostabai, teko sužinoti, 
kad visi Tarybų pareiški
mai, rezoliucijos ir telegra
mos, dingsta šviesos neiš
vydę, kaip perlai suberti į 
jūrą! O to viso priežastis, 
nei joki suokalbiai, nei kas 
kitas.. Mat, pas didelius 
žmones tokia jau priimta 
taisyklė: Visoki diplomatai 
ir valdiškos įstaigos, gavę 
plačius pareiškimus bei tele
gramas nuo tokių Tarybų, 
arba nuo aukščiausių prezi
dentų, kurių atsiradimo is
torija tokia pat, kaip tam
soje išaugusio grybo, o pa
reiškimus daro milijono lie
tuvių vardu, tai jie tokius 
drąsius pareiškimus meta 
gurban visai neužrekord»- 
vę, da gi su tokia pasku
ba, kad nespėję nei tinka
mai sukeikti jų autorių.

Bet mus iš šios pažemi
nančios padėties labai gra
žiai išgelbėjo garbinga vi
suomenės parama. Turint 
pakankamai ištekliaus, ne

bus reikalo siuntinėti be
verčius raštiškus pareiški
mus. Vietoj to, turėsime ga
limybę visas valdiškas prie
menes užpildyt skaitlingom 
delegacijom, kuriom nebus 
pavojaus patekti gurban. 
Jeigu jau galų gale tokios 
delegacijos nieko ir nepeš
tų, tai vien jų pasižmonėji- 
mas be galo daug prisidė
tų prie Lietuvos “vadavi
mo”.

Bet, kaip visiem yra ži
noma, išsisvajota laimė pra
nyksta, kaip nebuvus, susi
dūrus su tikrenybe. Apsi
džiaugęs maloniais įspū
džiais, gautais iš raporto 
antraštės, perskaičiau patį 
raportą, kurio turinys už
gesino jūsų Pauliaus išsis- 
vajotas viltis, kaip kibiras 
vandens, užpiltas ant besi
kuriančios ugnelės. Tos gar
bingos visuomenės paramos 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
raporte negalėjau surasti, 
nors jūs mane užplaktumė
te iki mirties.

Reikia imt atydon faktą, 
kad raportas ’ apima tą lai
kotarpį, kuomet buvo deda
ma desperatiškos pastan
gos, sumaišyti dangų su 
žeme, kuomet buvo stengia
masi sukelti tiek šumo, 
kad nuo jo apsvaigtų kiek
vienas lietuvis, kuomet bol
ševizmo baubas buvo sten
giamasi išpūsti iki pasibai- 
sėtiniausios baisybės, ku
ria būtų galima žmones į- 
bauginti iki sąmonės nete
kimo ir pasekmėje to, iš
kraustyt jiems kišenius iki 
pat dugno. Na, ir štai jum 
pasekmės: Pagalba viesuliš- 
kos audros, melų ir apgau
lės, Tarybos iždan suplaukė 
mažiau kaip pusantro tūk
stančio dolerių. Su tokia pi
nigų suma velnias žino kur 
nenuvažiuosi. Pora balių ir 
vėl ubagai, kaip buvę. Nėra 
galimybės nei savo prona- 
ciškai nusiteikusius frentus 
tinkamai pavaišinti, o apie 
skaitlingų delegacijų siun
tinėjimą pronaciškais rei
kalais priseina visai užmir
šti.

Paveikslas gaunasi dar 
liūdnesnis, kuomet iš ra
porto paaiški, kad ta “gar
binga visuomenės parama” 
Tarybai atėjo visuomenei 
visiškai nežinant. Jeigu 
šiuo atveju nevartoti diplo
matijos, tai kasdienine kal
ba kalbant, reikia pasakyti, 
kad, šiame atsitikime, ger
biama visuomenė labai 
“garbingai” tapo apmauta. 
Iš visuomenės pinigai buvo

kaulinama visai kitokiems 
tikslams, o ne Tarybos pa
garbai. Žymi dalis pinigų, 
nuskambėjusių į Tarybos 
karmoną, buvo suaukauta 
katalikiškos v i s u o menes 
Dievui ant garbės, bet kle
rikalų vadai, vietoj atiduoti 
aukas kam buvo skirta, už 
tuos Dievo garbei sudėtus 
pinigus įvėrė rinkę dr. Gri
gaičiui į nosį, už kurios da
bar gali jį vedžiotis kur tik 
jiems patinka.

Kas link tos milijoninės 
visuomenės, kurios parama 
mūsų Taryba bando pasidi
džiuoti, tai, viso labo, vos- 
ne-vos pavyko du žiopliu 
užčėravoti, kurie tiesiogi
niai mūsų Tarybai išstenėjo 
po penkinę! Ar tai nėra 
kuomi pasididžiuoti?

Kaip seniai svietas gyve
na, tai mūsų gerbiama vi
suomenė niekam kitam nė
ra kirtusi tokio garbingo 
antausio, kokį kirto mūsų 
Tarybai!

Akyvaizdoje šių faktų, 
geistina mum, ar ne, ger
biami tarybininkai, bet gi 
esame priversti pripažinti, 
kad Amerikos lietuvių vi
suomenės garbinga parama 
naudojasi bolševikai. ‘Kaip 
greit pas juos atsiranda 
reikalas, taip greit gerbia
ma visuomenė, tartum dis
ciplinuota kariuomenė, ant 
pirmo pašaukimo pribūna 
talkon ir visai trumpu lai
ku suaukoja tūkstančius ir 
tūkstančius dolerių. Pažiū
rėkite į jų telpančias at
skaitas, gerbiami tarybinin
kai. Ilgiausios litanijos pa
vardžių, ne taip, kaip pas 
mus: du nelaimingi sutvė
rimai! Dar laimė, gerbiami 
tarybininkai, kad mes “ne
pavydime” bolševikam vi
suomeninės paramos. Prie
šingame atsitikime,nedąXUi^ 
retume. Paulius

Rochester, N. Y.
Birželio 20 d., Russian War 

Relief Komiteto piknike buvo 
rinkta aukos drapanom siųsti 
Sovietu Sąjungos žmonėms. 
Surinkta $85 doleriai. Lietu
viai aukojo: Po $5: L. Beke- 
šienė ir J. Mockevičius. Po $3: 
J. Stanley, R. Barauskas, J. 
Totoris, J. Vaivada ir J. že
maitis. Po $1 : P. Bugailiškis 
ir A. Milčius. ’

Savaitę pirmiau, renkant 
aukas lietuviams Sovietų Są
jungoje, per klaidą buvo už
rašyta, kad drg. G. Daukas 
aukojo $2, turėjo būti $3; to
dėl, vienas doleris bus pridė-

Buvusiš Amerikos ambasadorius Tarybų Sąjungoje, Joseph E. Davies, laiko 
apsikabinęs Rhode Islando gubernatoriaus sūnų, David Gerald McGrath. Su 
vaikučiu sveikinasi Raudon. Armijos pulkim Uja Sarajev, kurio sale sėdi miesto 
majoras LaGuardia. Visi jie sake kalbas masiniame mitinge paminėjimui dviejų 
metų sukakties nuo vokiečių užpuolimo ant Tarybų Sąjungos. Mitingas įvyko 
New Yorko mieste.

ceremonijų ir suirutė pasiliko visoje 
transportacijoje laivais.

Reikia pilnai sutikti su Cųrran, kai jis 
sako, kad niekas nežino taip puikiai vi
sų tos transportacijos problemų, kaip

jūrininkai. Jie laivais plaukioja, jie 
kasdien mato, kas kur dedasi. Jie ma
to, kaip dėl stokos plano laivai stovi tuš
ti uostuose, kuomet jie galėtų tarnauti 
karui.

tas ir užrašytas ant kitos blan- 
kos. Beje, kurie dar neaukojo
te tam prakilniam tikslui, ma
lonėkite prisidėti prie to lab
daringo darbo; draugė Beke- 
šienė turi blanką ir jau su ke
liolika vardų. Apart to, visi, 
kurie turi žmoniškumo jaus
mą, kviečiami į talką prie pa- 
kiavimo vartotų drapanų So
vietų Sąjungos žmonėms. Pa- 
kiavimas antradienių vakarais, 
pas Bekešius, 913 Avenue D.

Broliai parapijiečiai taipgi 
kviečiami pasirodyti, kurie ne
pritariate Hitleriui.

J. Bullis.

NUMATO JAPONIJOS SUMU
ŠIMA PO 2-JŲ METŲ

Chungking.— Vyriausias 
chinų komandierius Chiang 
Kai-shek pranašavo, kad 
po dviejų metų Japonija 
būsianti visiškai sumušta. 
Jis ragino Jungtines Tau
tas plačiau ir smarkiau ata- 
kuot japonus, kad jie labiau 
neįsitvirtintų užimtuose 
kraštuose.

Cincinnati, Ohio.— Valsti
jos teismas atmetė Meksi
koj gautus divorsus.
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Mirties Penkiasdešimt Metv 
SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

i

Šiemet sukanka 50 metu kai mirė 
didysis musu tautos dailininkas

minima LietuvąJa ir visur, kur gyvena
lietuviai. Lietuvių Meno Sąjungą

Paminsima, kad pagerbti

kuriniu egzemplioriais, rodomais
• ekrano prolaktrorium.
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Penktadienis, Liepos 9, 1943

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas 
Užsienyje Gyvenančių lietuviu

Skaitydavome užsienio lietu
vių spaudą, ypatingai išeinan
čią Šiaurės Amerikoje, kuri 
skelbėsi ginanti demokratijos 
principus, kaip Keleivis, Nau
jienos, Naujoji Gadynė ir kiti. 
Ši spauda net po kelias skiltis 
užpildė savo puslapiuose apra
šymais, kaip šiaurės Amerikos 
lietuviai minėjo 25 metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktį.

Rašo, kad tuo klausimu bu
vo daug kalbėta, rezoliucijų 
priimta, kaip smerkiančių, 
taip ir užuojautų ir pageidau
jančių, kad atgimusioj! Lietu
vos valstybė būtų tvarkoma 
demokratiniais dėsniais, kad 
žodžio, spaudos, religijos ir 
asmens laisvė būtų ne tik kon
stitucijoje įrašyta, bet ir gyve
nime praktikoje vykdoma.

Tai gražus pageidavimas,

jų gamintojai omenyje ture-, 
jo ? Ar tuos, kuriuos Lietuvos 
Tarybų valdžia išsiuntė Sovie
tų Sąjungos gilumon “pakūta- 
voti,” už padarytas Lietuvos 
liaudžiai skriaudas? O gal 
tuos lietuvius, kurie patys ap
leido Lietuvą bėgdami nuo na
cių teroro? To rezoliucijų ga
mintojai nepasakė.

Visi sveikai protaujanti lie
tuviai ir dori svetimtaučiai, 
kurie net yra ir nusistatę prieš 
Sovietų Sąjungą ir jos san
tvarką, žino ir skelbia, kad tie 
lietuviai, kurie dabar randasi 
Sovietų Sąjungoje, yra visu 
100% laimingesni, negu tie, 
kurie dabar randasi prislėgti 
po nacių batu, žinoma, išsky
rus 17-tos dienos gruodžio 
1926 m. nakties apuokus, kaip 
Voldemaras ir jam panašūs.

Tie šiaurės Amerikos lietu-

Tipiškas amerikietis dar
bininkas tėvas. Jam tokį 
pavadinimą davė Father’s 
Day Komitetas. Tai Hal
lock W. Dean, iš Tampa, 
Floridos. Unijistas, perei
tojo karo veteranas; tėvas 
sūnaus, žuvusio šiame ka
re.

LAISVE

Jie Degina--Aš 
Renku

ko mes ir trokštame, jeigu tas 
būtų daroma nuoširdžiai. Bet 
tai tik žodžiai, o darbais kaip 
tik einama prieš tikruosius de
mokratijos dėsnius, ką mes 
matome iš priimtų rezoliucijų, 
kad smerkiama tuos lietuvius, 
kurie stoja už tikruosius de
mokratijos dėsnius, ne tik žo
džiais, bet ir savo darbais, ku
rie pageidauja matyti Lietuvą 
laisvą, kaip nuo savųjų, taip ir 
nuo svetimų nacių - okupantų.

Tie šiaurės Amerikos lietu
viai, kurie tokias rezoliucijas 
pagamino ir ta spauda, kuri 
jas su pamarginimais skelbė, 
nei puse žodžio neprasitarda
ma smerkiant lietuviškus na
cius, atrodo taip, kad dėl jos 
jų visai nebūtų. Jų yra ir už
sienyje, o pačioje Lietuvoje 
yra iš išgamų sulipdyta nacių 
partija, kuri ranka rankon ei
na su Hitlerio naciais įvestu 
užimtose valstybėse “nauju or
deriu” — šaukiant: “heil Hit
ler” ir padedant Lietuvos jau
nuomenę verbuoti į nacių ka
riuomenę.

Taipgi jokios smerkiančios 
rezoliucijos neišnešė prieš pa
čius nacius, kurie dabartiniu 
laiku šeimininkauja mūsų tė
vynėje ir žiauriausiomis prie
monėmis engia Lietuvos liaudį. 
Tiesa, išreiškė Lietuvos žmo- 
nėms užuojautą, kenčian
tiems žiaurią nacių vergiją.

Antrą užuojautos rezoliuci
ją išnešė neva Lietuvos trem
tiniams, išsklaidytiems, būk 
tai Sibiro plotuose. Kažin ko
kius “tremtinius” tie rozoliuci-

Brazilijos Anti
fašistai

Brazilijos tikri antifašistai, 
vietoj būti pagerbti, laikomi 
kalėjimuose. Brazilijos gerbia
mas ir mylimas vadas Luiz 
Carlos Prestes su kitais drau
gais kariškiais ir civiliais už
daryti kalėjime kenčia mora
liai ir fiziniai “demokratiškas” 
tortūras. Nors Brazilijos vy
riausybė nutraukė ryšius su fa
šistine “Ašimi,” bet fašistinių 
metodų neatsisakė. Veda ko
vą prieš nacius ir integralistus, 
bet taip pat kankina ir anti
fašistinius vadus. Kiek protes
tų ir reikalavimų plaukia iš vi
so pasaulio Brazilijon už ne
teisingą ’ elgimąsi su tikrais 
Brazilijos kovotojais, tiek kur
ti lieka dabartiniai valdovai.

Nekurie Brazilijos revoliu
cionieriai antifašistai būdami 
išbėgę į kaimynines valstybes 
sugrįžo, kai buvo nutraukti ry
šiai su Vokietija ir kitomis fa
šistų šalimis. Jie sugrįžo į tė
vynę kaipo antifašistiniai ko
votojai tarnauti dėl liaudies, 
bet buvo uždaryti kalėjiman.

Dabar buvęs gubernatorius 
generolas Flores da Cunha 
tapo paliuosuotas iš kalėjimo, 
bet kiti tebesėdi uždaryti ne
laisvėje.

Nenuoširdūs demokratai vie- 
• toj vienybės — skaldo ir ne 

silpnina priešo, bet stiprina jį.
(Darbas.)

viai, minėdami 25-kių, metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį, nepagerbė ir nepareiškė 
užuojautą tiems lietuviams, 
kurie Raudonosios Armijos 
daliniuose ir partizanų būriuo
se kovoja prieš nacius, auko
dami savo gyvybes, kad išlais
vinus savo tėvynę ir joje pa
vergtus brolius iš po žiaurios 
nacių vergijos.

Anglijoje gyvenanti lietu
viai taipgi minėjo Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį airių 
bažnyčioje, Londone. Iš pa
siųstų telegramų, viena buvo 
pasiųsta ir popiežiui, kad jis 
užtartų Lietuvą. Na, čia tai 
tikrai Londono lietuviai suvai
dino komediją su ex-ministeriu 
Balučiu priešakyje.

(Momentas).

Philadelphia, Pa.
Birželio 20 d. ALDLD 10- 

141-149 kuopos surengė pra
kalbas paminėjimui 2 metų, 
sukakties Sov. Sąjungos, be
kariaujančios prieš užpuoli
kus Hitlerio ruduosius šunis. 
Šiose prakalbose buvo parda
vinėjami bonai sukėlimui dėl 
bombanešio $400,000.

Kalbėjo advokatas čaladi- 
nas, nuo Phila. Lietuvių Rau
dono Kryžiaus ir Karo Perga
lės Komiteto pirmininkas Juo
zas Kavaliauskas, kun. Jero
nimas Bagdonas. Jie visi ra
gino lietuvius pirkti bonus ir 
pagelbėti sukelti dėl vedamos 
kampanijos bombanešio nu
pirkimui už $400,000 Ameri
kos armijai.

Šią kampaniją veda Phila. 
Lietuvių Vienybės draugijos 
ir parapijos. Kalbėjo dėlei 
esamos Phila. lietuvių vieny
bės Rojus Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, sveikindamas 
philadelphiečius lietuvius, kad 
jie pasibrėžę vieningą darbą 
ir gerą darbą, remti karo pa
stangas. Bonų išparduota už 
virš $16,000. Kuodžiai pirko 
už $10,000 bonų. Drg. Petras 
Kodis yra ALDLD 10 kp. na
rys ir sąmoningas biznierius. 
Jis kada buvo didelis ūkinin
kas, tai mokėjo organizuot 
farmerius. Drg. Antanas žalis 
irgi pirko bonų už didelę su
mą—irgi yra ALDLD narys. 
Jiedu gerai remia karo laimė
jimą. Pietų dalyje drg. Shim- 
kūnas ir Jonas Kuržinskas se
ni rėmėjai ir mūsų organizaci
jų, nariai ir biznieriai. Turime 
ir daugiau biznierių, kurie re
mia mus.

Drg. R. Mizara ilgiausiai 
kalbėjo apie karą, apie Sovie
tų Sąjungos 2 metų sukaktį. 
Aukų dėl Russian War Relief 
surinkta $47.20. Po prakal
bų paaukavo J. Kavaliauskas 
$5.00. Pirm prakalbų aukavo 
J. Lastauskas $5.00.

Aukotojų vardai ir aukos: 
aukavo Veikiantis Komitetas 
$25.00, Smitai $25.00; Lam- 
sargienė $10.00, po $5.00: 
Merkiai, Pranaitis, Gružaus
kas, Bendoravičius, Reikaus- 
kas; svetainėje aukavo $10.00 
Balakevičiai; po $5.00 aukavo

A. žalis, P. Kuodis, J. Kava
liauskas, J. Lastauskas. Po 
$1.00 aukavo: A. Klevas, A. 
Bakšys, A. Pranaitis, J. Las
tauskas, A. Keršanskas, E. 
Mulakiūtė, J. Rainys, R. Mer
kis, P. Walant, Pauliukaitie- 
nė, Merkienė, Lukas, H. Kuš- 
leikienė, F. Dumanis, Kaspa- 
riunas, Urlakienė, Bačanskas, 
A. Kupčiūnas, Gustaitis, But
vilą, Griežimas, Kušjeikienė, 
Vogonienė, P. Puodis. Po 50c 
Griciunienė, Žilinskienė, Meš
kauskienė. Su smulkiais ben
drai suaukauta $143.20. Gar- 
sinam nuo 50 centų aukštyn.

šios aukos buvo perduotos 
22 d. birželio į Convention 
Hall Russian War Relief pa
rengime paminėjimo Sovie
tų Sąjungos ir didvyriškos 
Raudonosios Armijos, kuri 
muša priešą jau du metai.

Ant šio paminėjimo viso 
surinkta aukų $51,000. žmo
nių buvo apie 10,000. Progra
ma buvo įvairi: simfonijos or
kestrą puošė didžiulį mitingą. 
Kalbėjo iš Sovietų Sąjungos 
ambasados militarinis atašė 
Col. I. M. Sarajev, Vladimir 
Bazikin, Major Assev; Cam- 
deno, N. J., majoras Hon. G. 
E. Brunner, William L. Batt. 
Dalyvavo rusų meno jėgos. 
Tai buvo gražus parengimas.

Prisiartinant prie Conven
tion' Hall, pasipylė laikraščių 
antgalviai “Russia saved Ci
vilization”. Tai pirmą sykį 
prasitarė teisybę; bet žiūriu 
apačioje Davis paveikslas ir 
jo sakiniai.

žmonės jau pradeda supra
sti Sovietų Sąjungos galybę ir 
reikšmę ir ją supras kasdien 
vis platesnės žmonių masės.

Philadelphijos lietuvių drau
gijos ir parapijos susivienijo 
pagelbai Raudonojo Kryžiaus 
ir greit visi bendrai šukelėm 
virš $2,300; dabar visi nusi- 
tarėm sukelti bortibanešiui 
$400,000. Na, jau sukelta 
virš $100,000. Mūsų pirminin
kas Juozas Kavaliauskas ge
rai darbuojasi bombanešio 
kampanijai. Visi turime pa
gelbėti sukelti grynais pini
gais tik $300,000. Mes pagel- 
bėsime karo pastangoms ir sy
kiu užsitarnausime lietuviams 
garbę. Nepaisykit jokių kal
bų, ir išmislų, bet dirbkime 
bendrai karo laimėjimui.

'Rep.

Jungt. Valstijos Dar Nepripa
žins Prancūzų Komiteto

Washington. — Politiniai 
stebėtojai tvirtina, kad 
Jungtinės Valstijos dar ne
pripažins Prancūzų Komi
teto Tautai Laisvinti, kaipo 
valdžios. Sako, tas komite
tas Šiaurinėje Afrikoje tu
rės sustabdyt savo propa
gandą prieš Ameriką ir ge
riau sandarbininkaut su 
talkininkais. Tik tuomet A- 
merika galėsianti pripažint 
jį kaipo laikinąją Prancūzų 
Imperijos valdžią.

Fašizmas naikina, griau
na, kultūrą; degina knygas, 
dainas, istorinius užrašus. 
Nacių įdūkimui neužteko 
deginti knygas savo šaly. 
Jie ir kitose šalyse savo 
barbarimo žygius eina. Jie 
ir Lietuvoj sudegino kny
gas ir svarbius dokumen
tus.

Negana, kad fašizmas sie
kia pavergti liaudį, atimti 
jos laisvę. Jis siekia sunai
kinti visa tai, kas šimtme
čiais buvo sukurta ir tarna
vo liaudies savišvietai. Fa
šizmas siekia užtemdyti sa
vo pavergtų žmonių mintį, 
protą, suardyti visus kelius 
į laisvę.

Žinoma, mes esame tikri, 
kad fašizmas savo žygiuose 
suklups,—jis bus nukautas, 
sudaužytas. Bet kol kas, jis 
daro daug žalos žmonijos 
sukurtam progresui, pažan
gai. * * *

Amerikoje mes kol kas 
neturime centralinės įstai
gos, kuri rūpintųsi rinkimu 
senesnės laidos knygų, žur
nalų ir kitokių mūs gyve
nimo rekordų. Senesnės lai
dos knygos žūna, kai jų sa
vininkai išsiskiria iš gyvų
jų tarpo. Senesnieji Ame-

rikos lietuviai, ' branginę 
knygą, paliko ją savo vai
kams, bet vaikai, nesusido
mėję lietuvių kalba, dažnai 
išmeta, sunaikina ją. Skau
dus yra knygos likimas, bet 
neišvengiamas...

Žinau—kai kurie lietuviai 
turi gražius knygų rinki
nius, bibliotekas. J i e 
džiaugsis savo biblioteko
mis, kol patys gyvens. Pas
kui—kas žino...

Aš didinu savo biblioteką. 
Renku senesnės laidos re
tai kur beužtinkamas kny
gas. Kas turite nuliekamų, 
prašyčiau pranešti kokias 
turite. Kas sutiktų pado
vanoti — džiaugsmingai pa
dėkočiau! Kas norėtų pasi
mainyti, tam gal kai kurias 
knygas pasiųsčiau iš savų
jų, kurių turiu daugiau, ne
gu vieną egzempliorių.

Žinoma, ir mano bibliote
kos likimas ne amžinas. 
Bet šiandien įdomauju, ren
ku. Pageidaučiau daugelio 
knygų išleistų Lietuvoj, bet 
knygų rinkoj jų nėra. Kas 
turėjo, perskaitė ir jaučiasi 
nesinaudos ateity, prašy
čiau pasiūlyti man, prane-* 
šant kokias knygas galėtų 
suteikti. Padėkosiu!

Stasys Jasilionis.
109 Crestmont Rd., 

Binghamton, 53, N. Y.

“Laisvėje” galima gauti ■ 
Apsigynimo Bonai

Trečias Puslapis

Chicagos Žinios
Operetė “Šienapjūtė”

Pirmu kartu LKM Choras 
ir Kultūros ir Meno Kliubas 
perstatys Miko Petrausko ope
retę “šienapjūtė.” Operetės 
vaidinimas numatyta įvykinti 
atvirame ore, parke be jokio 
estrados prirengimo, kaip na
tūraliai šienapjūtė vyksta.

Tai kankliečiai turės nema
žai darbo, reikės dikčiai iš
tvermės. Tam darbui įvykinti 
išrinko komisiją iš trijų ypatų.

Atsišaukimas Į LDS 2-ro Ap
skričio Chicagos Kuopas

LDS 2-ro apskričio komite
to ir kuopų atstovų susirinki
me birželio 14 ’ dieną liko 
įsteigta komisija, kurios parei
ga sukelti pinigų dėl duoklių 
užmokėjimo kariuomenėj esan
čių LDS narių.

Apskričio išrinkta komisija 
stengsis sudaryti fondą mūsų 
jaunimo duoklių užmokėjimui. 
Todėl šiuomi kreipiamės į vi
sas šio apskričio kuopas ir 
kuopų sekretorius, kad pri- 
siųstumėt raportus apie duo
klių stovį jūsų kuopų narių, 
kurie yra armijoj.

Kuopos, apie savo narius, 
esančius armijoj, gali priduoti 
raportus savo kuopos atstovui, 
arba kalbamos komisijos se
kretoriui prisiųsti paštu.

Komisija taipgi atsikreipia į 
kuopas, į visuomenę, kad pa
dėtų šiame darbe, tai yra, su

kelti fondą. Kuopų pareiga ne 
tik vien kooperuoti techniškai, 
bet uždavinys finansiniai pa
dėti fondo sudarjrme.

Kai kurios kuopos jau ir 
pradėjo taip daryti. Pavyz
džiui, LDS 76 kuopa, priduo
dama savo narių, esančių ar
mijoj stovį, pridavė ir pinigų 
fondo sudarymui.

Komisija LDS 2-ro apskri
čio karių duoklių užmokėjimui 
susideda iš: pirmininkas J. 
Misevičius, iždininkas J. Mont
vila ir finansų raštininkas J. 
Tilindis.

Visais reikalais kreipkitės 
prie sekretoriaus: J. Tilindis, 
3422 So. Western Ave., Chi
cago, Ill.

Vengrai įsteigė Demokratinę 
Tarybą

Sekmadienį vengrų įvairios 
organizacijos laikė konferenci
ją. Atvyko konferencijoj daly
vauti žymus vengras aktorius 
Bela Lugosi. Konferencija nu
sitarė įsteigti Vengrų Ameri
konų Demokratinę Tarybą, ku
rios tikslas kovoti prieš fašiz
mą.

Sako, kad ši taryba siųs val
stybės departments prašymą, 
kad laikinu vengrų tremtinės 
valdžios atstovu pripažintų 
grafą Mlhaly Karolyi, kuris 
šiuo laiku gyvena Londone.

Konferencijoj dalyvavo 150 
atstovų. Vienbalsiai ji užgyrė 
prezidento Roosevelto karo lai
mėjimo politiką. V.

So. Bostono Bevardis Kvartetas

Bostono Apylinkėje
Visai arti mūsų apylinkės didžioji iškilmė

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS

Įvyks Sekmadieni, Liepos 18 July

KEISTUČIO PARKE
(Oakland Grove) East Dedham, Mass.

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

George Stevens Orkestrą iš Montello Gros Šokiams

Montello' Liuosybės Choras
vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar

Graži Dainy Programa
Norwoodo Vyrų Grupe

vadovybėje William Petrikos

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

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

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 Rosedale 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.
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! ŽMONESE MAKSIM GORKI 2 American Common Amerikoniška kultūra, kuri 
reprezentuoja visas gyventojų 
grupes, dar vystosi.

FLIS—Common Council.

(Tąsa)

Jį sunku pažinti; bendrai — nelinks
mas žmogus, jis kartais visą savaitę dir
ba tylom, lyg nebylys; žiūri į visus keis
tai, šaltai, lyg pirmą kartą matytų tuos 
žmones. Kad ir mėgsta jis dainas, bet 
tomis dienomis nedainuoja ir net, tary
tum, negirdi dainų. Visi seka jį akimis, 
mirksėdami vieni kitiems. Štai jis pasi
lenkė ties paužulniai pastatytu paveiks
lu; paveikslo lenta ant jo kelių, jos vi
durys atsirėmęs stalo; jo plonas teptu
kas rūpestingai tapo tamsų, atsiskyrėlį 
veidą, pats jis taipgi tamsus ir atsisky
rėlis.

Staiga jis prabyla ryškiu ir nelinksmu 
balsu:

— Pirmtakas — ką tai reiškia? Takas, 
tekėti, vadinas — eiti. Pirmtakas — pir- 
mapėdis, o ne kas kita...

Dirbtuvėje visi nutyla, žvairuodami į 
Žicharevo pusę ir šaipydamies, o tyloje 
skamba keisti žodžiai:

— Jį reikia tapyti ne su avikailiu, o 
su sparnais....

— Tu su kuo kalbi? — klausia jį.
Jis tyli, negirdi klausimo arba nenori 

atsakyti, paskui — vėl krinta į laukiam 
čią tylą žodžiai:

— Gyvenimus reikia pažinti, o kas 
juos pažįsta — gyvenimus? Ką mes ži
nome? Esame besparniai.... Kur — dū
šia? Dūšia — kur? Originalai... taip!
— yra. O širdies — nėra....

Šitos balsiai pasireiškiančios mintys 
sukelia visų, be Sitanovo, pašiepiančias 
šypsenas; beveik visuomet kas nors, 
kerštingai džiūgaudamas, pašnabžda:

— šeštadienį — užušvęs kuolines....
Ilgas, diržingas Sitanovas, dvidešimt 

dvejų metų vaikinas, apvalaus veido be 
Ūsų ir ančiakių, liūdnai ir rimtai žiūri 
į kampą.

Atsimenu, kaip kartą, pabaigęs Dievo 
Motinos kopiją, Žicharevas padėjo ją ant 
stalo ir pasakė balsiai, susijaudinęs:

— Pabaigta Matušė! Tu—kaip ir tau
rė, taurė bedugnė, į kurią paplūs dabar 
karčios, širdingos žmonių ašaros...

Ir, užsisiautęs ant pečių kažin kieno 
apsiaustą, išėjo — į smuklę. Jaunuomenė 
prajuko, ėmė švilpauti; vyresnieji pavy
dulingais atodūsiais palydėjo jį, o Sita
novas priėjo prie paveikslo, įdėmiai pa
žiūrėjo į jį ir paaiškino:

— Žinoma, jis ims gerti, nes— gaila 
atiduoti darbą. Šitas gailesys — ne vi
siems pasiekiamas...

Žicharevas pradėdavo gerti visuomet 
šeštadieniais. Tai, turbūt, nebuvo papra
sta amatininko alkoholiko liga; prasidė
davo tai šitaip: rytą jis rašydavo laiške
lį, kurį įteikdavo Povilui kažin kur nu
nešti, o prieš pietus sakydavo Larionovi- 
čiui:

— Aš šiandien — į pirtį!
— Ar ilgam?
— Na, Viešpatie...
— Tik jau, susimildamas, ne ilgiau, 

kaip ligi antradienio!
Žicharevas, reikšdamas sutikimą, lin

guodavo pliką galvą, o jo ančiakiai dre
bėdavo.

Sugrįžęs iš pirties, jis vilkdavosi išei
giniais drabužiais, per krūtinę ištempda
vo ilgą sidabrinę grandinėlę ir tylom iš
važiuodavo, paliepęs man ir Povilui:

— Vakarop švariau apkraustykite 
dirbtuvę; didįjį stalą numazgokite, nu- 
grandykite!

Visiems susidarydavo šventadieniška 
nuotaika, visi sukrusdavo, valydavosi, 
bėgdavo į pirtį, skubiai vakarieniaudavo; 
po vakarienės atsirasdavo Žicharevas, 
užkanda, alumi ir degtine nešinas, o su 
juo — moteris, visaip kaip be galo, net 
labai nebegražiai, padidinta. Ji buvo ko 
ne dviejų metrų ūgio, visos mūsų kėdės 
atrodė vaikiškai mažutės, ir net ilgasis 
Sitanovas vaikas prieš ją. Ji labai 
stati, bet jos krūtinė kaip kauburys pa
kilusi prie smakro, o jos judesiai
— lėti, nevikrūs? — Jai su viršum 
keturiasdešimt metų, bet jos apvalus vei
das, su didelėmis, kaip arklio, akimis, 
skaistus ir lygus, jos mažutė burnelė— 
kaip pigios lėlės, atrodo, lyg būtų pa
piešta. Moteris šypsosi, ji kiša visiems 
platų, šiltą delną ir kalba nereikalingus 
žodžius:

— Sveiki, šalta šiandien. Kokie tiršti 
•pas jus kvapai. Čia dažais kvepia. Svei-

Žiūrėti į ją, ramią ir galingą, kaip di
delė patvinusi upė, —malonu, bet jos

kalba migdanti, varginanti. Norėdama 
ištarti žodį, ji pučiasi, ir jos raudoni 
skruostai pasidaro dar apvalesni.

Jaunuomenė, šaipydamosi, šnabžda:
— Na gi ir mašina!
— Varpinė!
Gražiai susičiaupusi, laikydama ran

kas pro krūtimis, ji sėda užustalėn, prie 
virtuvo, ir žiūrį į visus iš eilės geru ark
liškų akių žvilgsniu.

Visi apsieina su ja mandagiai, jaunuo
menė net truputį pribijo jos, — žiūri 
vaikinas į šitą didžiulį kūną godžiomis 
akimis, bet kai su jo žvilgsniu susitinka 
jos viską apglėbiantis žvilgsnis, vaiki
nas, sumišęs, nuleidžia akis. Žicharevas 
taipgi mandagiai apsieina su savo vieš
nia, sako jai “jūs”, vadina ją kūmute; 
vaišindamas, žemai lenkiasi.

— Prašau nesirūpinti, — saldžiai kal
ba ji, — ak, koks tamsta rūpestingas!

Pati ji labai rami, jos rankos tejuda 
tiktai nuo alkūnių ligi plaštakų, o alkū
nės stipriai priglaustos prie šonų. Nuo 
jos dvelkia spiritinis karštos duonos kva
pas.

Senis Gogolevas, mikčiodamas, gar- 
siuojasi, giria moterišką gražumą,— ji 
klauso, palankiai šypsosi, o kai tas su
sipainioja žodžiuose, ji kalba apie save:

— O mergaudamos mes visiškai negra
žios buvome, tai vis nuo moteriško gy
venimo mums prisidėjo. Apie trisdešim
tus metus pasidarėme mes tokia įžymi, 
kad net bajorai buvo susidomėję, vienas 
apskrities bajorų vadas karietą su pora 
arklių buvo pažadėjęs....

Kapendiuchinas, įkaušęs, susivėlęs, 
žiūri į ją piktai ir šiurkščiai klausia:

— Už ką gi taip pažadėjo?
— Už meilę mūsų, žinoma, — aiškina 

viešnia.
— Meilė, — murma Kapendiuchinas, 

— kokia ten meilė?
— Jūs, toks šaunus vyras, labai gerai 

žinote apie meilę, — paprastai kalba mo
teris.

Visi plyšta juokais, o Sitanovas mur
ma Kapendiuchinui:

— Kvailė, jeigu ne blogiau! Šitokią 
galima mylėti tiktai iš didžiausio nuobo
dulio, kaip visiems žinoma...

Jis išblyškęs nuo degtinės, jo smilki
niai suprakaitavę, protingos akys nera
miai dega. O senis Gogolevas, linguoda
mas biauria nosimi, šluosto pirštais iš 
paakių ašaras ir klausia:

— Vaikelių tu kiek turėjai?
— Vaikelį mes turėjome vieną....
Ties stalu kabo lempa, už krosnies 

kampo — kita. Jos menkai tešviečia, 
dirbtuvės kampuose susirinko tiršti še
šėliai; iš tenai žiūri nebaigtos tapyti fi
gūros. Plokščiose, pilkose dėmėse, vie
toj rankų ir galvų, vaidenasi kažkas bai
sus; dabar labiau, negu kada nors, atrodo, 
kad šventųjų kūnai bus paslaptingai din
gę iš spalvotų drabužių, iš šio pogrin
džio. Stiklinės pūslės pakeltos ligi pat 
lubų, kabo ten ant kabliukų, dūmų debe
sėlyje, ir melsvai blykčioja.

Žicharevas rūpestingai vaikščioja ap
link stalą, visus vaišindamas, jo plike pa
linksta tai prie vieno, tai prie kito, laibi 
pirštai visą laiką groja. Jis sublogęs, jo 
grobuoniška nosis susmailėjusi; kai jis 
stovi šonu į šviesą, į jo skruostą krinta 
juodas nosies šešėlis.

— Gerkite, valgykite, mano mielieji, 
— kalba jis skambiu tenoru.

O moteris lėtai dainuoja:
— Ko jūs, kūmuti, rūpinatės? Kiek

vienas turi savo ranką, savo apetitą; 
niekas negali suvalgyt daugiau, kaip tik
tai tiek, kiek jisai nori!

— Ilsėkitės, žmonės! ■— rėkia susijau
dinęs Žicharevas. — Bičiuliai mano, visi 
mes Viešpaties vergai, pagiedokime 
“Garbinkite vardą...”

Giedojimas nenusiseka; visi jau su
glebę, apsvaigę nuo valgymo ir degtinės. 
Kapendiuchino rankose — dvieilė armo
nika, jaunas Viktoras Šalau tinas, rimtas 
ir juodas, lyg juodvarnis, paėmė būgne
lį, brūžuoj pirštu per ištemptą odą, oda 
kimiai gaudžia, skardžiai skamba žvan- 
guliąi.

— R-rusišką — šaukia Žicharevas. — 
Kūmute, prašome!

— Ak, — dūsauja moteriškė, kelda- 
mosi, — kaip jūs rūpinatės!

(Rus dąu$ąu)

Dienose, kada Amerikos 
tauta buvo, jauna ir daugelis 
metų vėliau, kiekvienas mies
telis ir kaimas turėjo arti 
miesto centro plotą žemės, ku
ris buvo 
Tą vietą 
Tai buvo 
arba visa 
sirinkti.

Modernizavimas tos idėjos 
neseniai įvyko New Yorko 
mieste. Puošniose patalpose, 
40 East 
Council 
atidarė

visiems prieinamas, 
vadino “common.” 
vieta, kur draugai 
susiedija galėjo su-

40th Street Common 
for American Unity 
centrą, pavadintą 

“American Common,” kur ke
tina vykdįnti dvasią tradiciji- 
nio “American Common.” Bus 
susiėjimo vieta, kur amerikie
čiai ir ateities amerikiečiai ga
li susieiti, nepaisant pažiūrų 
arba tautos.

Per atidarymą American 
Common buvo, galima jausti šį 
tradicijinį Amerikos draugiš
kumą. žmonės įvairių pažiūrų 
ir tautų tenai susirinkę patvir
tino sakinį, kad kur tik ame
rikiečiai susirenka bendrai 
svarstyti dalykus, tenai ir at
siranda “American. Common.”

Ponia Franklin D. Roosevelt 
atsiuntė sekančią tlegrainą per 
American Common atidary
mą: “Mano geriausi linkėji
mai pasisekimui American 
Common. Sudarymas centro, 
kur amerikiečiai įvairių auklė
jimų, rasių ir pažiūrų gali su
sieiti ir bendrai svarstyt da
lykus, yra išreiškimas tikros 
Amerikos demokratijos sielos, 
šiandien neužtenka kovoti 
prieš diskriminaciją. Mes tu
rime žengti į naujas ir kon
krečias formas draugiškumo ir 
kooperacijos. Aš esu tikra, kad 
American Common tą atsieks, 
sudarydamas tarpusavinį susi
pratimą ir atsiekimą bendrų 
tikslų, tarp senų ir jaunų ame
rikiečių.”

“Demokratija, 
sako, “jeigu tikrai keikia, reiš
kia linksmesnį, geresnį laiką 
visiems. Bus dat^g geriau, 
American Common tiki, jeigu 
visi mes patę^ime draugišku
mo rubežius.”

Kalbėdamas apie 
American Common 
Read Lewis, direktorius Com
mon Council sakė:

“Praeitais keliais metais 
daug buvo kalbama apie svar
bą kovoti prieš diskriminaciją. 
Apgailestaujame, kad dar 
daug ir įvairios diskriminaci
jos vis veikia prieš įvairias 
mūsų gyventojų grupes. Kova 
prieš diskriminaciją yra svar
bi ir reikalinga kova. Bet vie
noj prasmėj' yra negatyve ko
va. Nors dalyvauja toje kovo-

pranešimas

vieną 
tikslą,

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių^ 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

S

je, Common Council ketina 
pradėti naujus būdus ugdyti 
naujas draugiškumo formas ir 
lygią kooperaciją, gilesnį dva-” 
sios vieningumą ir supratimą. 
American Common yra tokia 
pastanga.”

P. Lewis pareiškė, kad tik
ras tikslas American Common 
buvo suvesti amerikiečius įvai
rių kilmių — senus gyvento
jus ir naujus, baltus ir spal
vuotus, protestonus ir katali
kus ir žydus, juos drauge su
vesti kaipo lygius partnerius— 
kad jie viens kitą geriau pa
žintų, diskusuotų bendras pro
blemas ir veiktų dėl jų išri
šimo.

Kalbėtojai pirmame susirin
kime buvo Kari G. Harrison, 
Commissioner General of Im
migration and Naturalization; 
Elmer A. Carter, buvęs redak
torius negrų žurnalo Opportu
nity: Edward Corsi, viršinin
kas Immigration Bureau, El
lis Island; Majoras Sigurd Ar- 
nesen, norvegų, žinomas re
daktorius; Mrs. Jacob A. Riis; 
Will Irwin, autorius; Robert 
D. Kohn, American Common 
pirmininkas ir kiti.

American Common bus vie
ta, kur žmonės galės geriau 
vienas kitą pažinti, pasidalin
ti idėjomis, klausytis įdomių 
kalbų, diskusuoti bendras pro
blemas, klausytis muzikos ir 
susipažinti su visokiomis me
no formomis. American Com
mon bandys įvertinti daugelį 
grupių, kurios prisidėjo prie 
mūsų Amerikos gyvenimo.

Pranešimas, išleistas atida
ryme American Common, tarp 
kitko, sako:

“Demokratija neturi aršes
nio priešo, kaip atsiskyrimą 
nuo kitų. Izoliacija vienos gru
pės nuo kitos yra bloga tik
ram vieningumui, kuris šian
dien svarbesnis negu bile ka
da. Karas mums parodė, kad 
jeigu tikrai mes įsteigsime 
naują pasaulį, mes turime siek
ti toliau už mūsų senų įpro
čių ir horizontų.”

Svarbiausia priežastis, kodėl 
Amerika buvo tokia pasekmin
ga kaipo tauta, kad ji galėjo 
suvesti daugelį grupių į vieną.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Maskvos dr. A. F. Con- 
cheso, Kubos atstovas, tvir
tina, kad rusai nugrūs at
gal ir šį vokiečių ofensyvą.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia piknika,ll d. 

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kp. susirin

kimas įvyks liepos 12 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — A. W. (160-162)

CLEVELAND, OHIQ
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 13 d. Manuškos salėje, 1073 
E. 79th St. Kviečiame narius daly
vauti susirinkime, kurie dar ųž 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)

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HŲnaboldt 2-7964

530 Summer Avenue*
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
į (VALGYKLA IR ĄLINL)
5 Rheingold Extra Dry Alus ■’
| Didelis pasirinkimas visokių ?
i Vyną ir Degtines E
| Kasdien Turime t

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat
5 Savininkas >

411 Grand St. Brooklyn

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Cątškill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $1$ j sayąitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiauą $10 į savaitę, ({skaitoma 

valgis ir gųoĮis)

Iš New Yorko galima atvąžiuotl busais ir Utydęono upe laivais. 
Atvažiavę telefOliuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš ąpksto pąrąšyti, kada manote atvažiuoti.

HARTFORD, CONN.
Extra susirinkimas! Lietuvių Am. 

Piliečių Kliubo įvyks 11 d. liepos, 2 
vai. dienų, 227 Ląvvrence St. Susi
rinkime spręsime pinigų — aukų 
klausimą, prisidėjimui prie vietinio 
lietuvių bendro skyriaus, kuris dar
buojasi nupirkti Raudonajam Kry
žiui “armobilį” su užrašu — Hart
fordo lietuvių vardu, dėl naudojimo 
gavimui kraujo sužeistiems Dėdės 
Šamo ąrmijoj. Taipgi svarstysime ir 
kitus svarbius reikalus. Yra pareiga 
kiekvieno nario dalyvauti. Po susi
rinkimo, Kliubas suteiks gfcrą or
kestrą, galėsite veltui pasinaudoti 
šia proga. — Valdyba.

(160-161)

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)

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

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

(158-160)

MONTĘLLO, MA$S.
ALDLD 6 kp. rengia pikniką, lie

pos 10-11 dd. L. T. Namo Parke. 
Kviečiame visus dalyvauti. (160-161)

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
uz $7.50

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

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

---------------‘ " -------------------

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS!
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

Kiekvieną subatę 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Popląr 4110

1.

2.

3.

kurie jaučiami ner-

Arthritis, Neuritis

Palengvina skaų$-

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėms; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, lodinę, 
Iron, ir Pood Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, 
VŲOti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis.
inus ir surųąžina viduriuose gązus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai pq valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestųę. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
«U LOK1MEB STHEXT " _' ’ . BBOOKLTN, N. T.
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Justo Paleckio Kalba,' 
Įteikiant Ordinus

Ir Medalius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

•lemiamiesiems mūšiams, 
kurie pabaigs karą, atneš 
seniai-lauktąją pergalę ir 
taiką, kuri duos mums pro
gą nutiesti naujuosius gy
venimo pamatus. Bet šio 
tikslo besiekdami, mes tu
rėsime parodyti dar daug 
daugiau heroizmo, kaip mū
šių fronte, taip ir darbe už
frontėje.

Jūsų asmenyse aš sveiki
nu mūsų liaudies rašytojus, 
kuriuos Sovietų vyriausybė 
apdovanoja šiais garbės 
ženklais. Aš sveikinu rusų 
liaudies rašytoją Gladkovą, 
kuris, gyvendamas didžio
joj mūsų gadynėj, vienas 
pirmųjų pamatė ir atvaiz
davo visą šios gadynės ir 
stebėtinų jos žmonių reikš
mę ir didybę. Jo apysakose 
nupiešti vyrai ir moterys 
šiandien kovoja patrijotinio 
karo frontuose ir nuolat da
ro herojiškus žygius.

Aš sveikinu savo tautietį, 
lietuvių rašytoją Liudą Gi
rą, žymųjį prozos rašytoją, 
gilų lyrikos poetą ir pasi
šventusį kovos čampioną 
už žmonių reikalus, kuris 
vienas pirmųjų įstojo į tau
tinius (lietuviškus) Raudo
nosios Armijos dalinius, 
kur jisai ir kovoja kaipo 
komandierius ir kaipo poe
tas.

Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybas prezidiu
mo vardu aš visus jus svei
kinu gautais jūsų ordinais 
ir medaliais ir linkiu toles
nių pasisekimų jūsų kovoj 

Jr darbe.

Binghamton, N. Y.
Kari Kireilio Išleistuvės. 

Aukos.
Kari Kireilis jau porą metų 

lankė kolegiją, bet dabar 
mokslo siekimą turėjo nu
traukti. Dabar jau pašauktas 
karinėn tarnybon,'— čia bus 
kita mokslo šaka.

Birželio 27 d., Lietuvių sve
tainėje, buvo suruoštos Karlui 
išleistuvės. Išleistuvių suruoši
mu pasirūpino A. Garnienė, P. 
Jasilionienė, V. Kaminskienė, 
M. Bekerienė ir H. Vėžienė. O 
svečius aptarpauti padėjo E. 
Slesoraitienė, R. Slesoraitytė,
J. Degutis, F. Zeboris ir Karlo 
tėvai — Kireiliai.

Vakarieniaujant buvo iš
šaukta visa eilė dalyvių pa
kalbėti. Man pačiam teko pri
minti, kad jaunasis Kireilis 
yra žymus asmuo Liet. Darb. 
Susivienijime. Jis dar vaikas 
būdamas atėjo į LDS kūrimo
si periode, atėjo iš SLA kartu 
su savo tėvais. Brooklyne LDS 
Olimpijadoj Karlas laimėjo 
auksinį medalį. Jis davė LDS 
6 kuopos nariams svarbią pre- 
lekciją apie spaudos rolę, jis 
buvo delegatu jaunimo konfe
rencijoj Bostone. Jo veikla ir 
pasižymėjimai moksle buvo 
įvertinti ir LDS davė jam $100 
Stipendijos 1942 metais.

Brooklynietė viešnia S. Sas- 
na plačiai apibudino jaunimo 
pasiaukojimą šiame kare ir 
nurodė mūsų pareigas karo 
laimėjimui. Paskui kalbėjo 
LDS 6 kuopos pirmininkas A. 
Žolynas, svečias iš Scrantono 
(Karlo dėdė) Marčiulionis, J. 
MaŠanauskas, Karlo mergina 
Mary Portz, B. Zmitraitė, (R1. 
Slesoraitytė, A. Pagiegala, O. 
Gimienė ir J. Vaicekauskas. 
Vieni jų pareiškė Karlui gerus 
linkėjimus, kiti plačiau pa
žvelgė į tas pareigas, į kurias 
išeina Karlas, o treti priminė, 
kad neužtenka barbarišką fa
šizmą sumušti, bet reikia žiū
rėti, kad pokarinė tvarka ne

beleistų pasikartoti tokioms 
skerdynėms ateityje.

Karlui įteikta nuo dalyvių, 
piniginė dovana $20. O Tary
bų Sąjungbs lietuviams rau
donarmiečiams dovanų pasiun
timui sudėta $43.75. Aukas 
parinko P. Mačiukas ir A. 
Tvarijonienė. Aukojo:
V. Zmitraitė $5.00
B. Zmitraitė $5.00
S. Sasna $2.50
K. Dzidulionis $2.00
A. Klimas $1.25.

Po $1: A. Tvarijonienė, A. 
Mačiukienė, U. šimoliūnienė, 
J. Mašanauskas, S. Vaineikis,
O. Kireilienė, J. Kireilis, Kari 
Kireilis, Mary Portz, P. Mačiu
kas, St. Jasilionis, L. šimoliū- 
nas, A. Pagiegala, I. Vėžis, A. 
Navalinskas, J. Vaicekauskas, 
A. Zmitra, Juozas Strolis, P. 
Kastravickas, A. žolynas, G.- 
E. Slesoraitis, A. Bardzevičie- 
nė, V. Kapičauskienė ir J. 
Marčiulionis.

Po 50 centų: T. Bagdonie
nė, M. Bekerienė, V. Kamins
kienė, J. Degutis, A. Bagdo
nas, H. Pagiegalienė, Jonas 
Strolis.

Po 25 centus: A. Garnienė 
ir H. Vėžienė.

Prie šių aukų dar pridėjo
P. Jasilionienė, surinkusi tam 
pačiam tikslui, $19.50. Auko
jo:

Marė Bekerienė, gavusi lai
ke jos tėvo Juozo Vaicekausko 
šermenų, kaipo simpatijos iš
raišką pinigais, davė $3.50.

Brian Vaicekauskas, velio
nio Vaicekausko anūkas, ga
vęs taip pat simpatijos išraiš
ką pinigais, atidavė kilniam 
tikslui $2.00.
Stasys Jasilionis $5.00
Paulina Jasilionienė $5.00
Izidorius Vėžis $1.00
Elena Vėžienė $1.00
Valerija Kaminskienė $1.00
Pranas Zeboris $1.00.

Bendra suma, $63.25, pa
siųsta Pundelių Vajaus Komi
teto iždininkei Frances Pakal
niškienei į Brooklyn, N. Y.

Kaip išleistuvių dalyviams, 
taip ir visiems aukotojams pri
klauso didelė padėka!

S. Jasilionis.

Tai Esą Tik Ofensyvis 
Vokiečių Gynimasis
London, liep. 8.— Jungti

nių Tautų čionaitiniai kari
ninkai pareiškia tokią nuo
monę, kad naciai apsigyni
mo tikslais pradėję dabar
tinį ofensyvą prieš Rusiją.

Vokiečiai bijoję, kad So
vietai ruošiasi dideliam 
ofensyvui prieš nacius; to
dėl hitlerininkai apsigyni
mui iš anksto ėmę dabar 
atakuot rusus. Naciai nu
žiūrėję, kad Sovietai juos 
ypač šturmuotų, kai ameri
kiečiai ir anglai pradėtų 
veržtis į Europos žemyną. 
Hitleris, todėl, nusprendęs, 
to nelaukiant, silpnint rusų 
jėgas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — United Press 

teigia, kad naciai dabarti
niame savo ofensyve centr. 
fronte vartoja pusę miliono 
kariuomenės prieš Sovietus.

Washington. — Praneša
ma, kad naciai iš Francijos 
deportavo į Berlyną gene
rolo Giraudo dukterį ir ke
turis anūkus.

Pittsburgh, Pa.—Sustrei
kavo 10,000 mainierių prieš 
aštuonias plieno kompanijų 
kasyklas.

Anglų ir Amerikos lėktu
vai jau penktą dieną paei
liui bombarduoja Italijos 
salas Siciliją ir Sardiniją.

Talkininkų lakūnai virš 
Italijos salų nušovė žemyn 
dar 12 Ašies lėktuvų, o sa
vo prarado 5.

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios

Birž. 27 d. įvykusios prakal
bos paminėti dviem metam 
nuo vokiečių užpuolimo ant 
Tarybų Sąjungos pavyko ne
blogai, žmonių susirinko apie 
pora šimtų, nepaisant didelių 
karščių. Visi labai dėmėjosi 
kalbėtojų kalbomis.

Mitingą atidarė Jonas Urbo
nas, paaiškindamas prakalbų 
tikslą, ir perstatė daktarę Jo
hanna Baltrušaitienę mitingui 
pirmininkauti. Užimdama sa
vo vietą, daktarė Baltrušaitie
nė pirmiausiai angliškai paaiš
kino tikslą ir perstatė dvi 
Pittsburgho universiteto stu
dentes, kurios sugiedojo Ame
rikos himną.

Miesto majoras pats nega
lėjo mitinge dalyvauti, tad jis 
prisiuntė savo vieton valst. se
natorių Holland, kuris pasakė 
puikią kalbą.

Kalbėjo moteris kalbėtoja 
iš Civilian Defense, aiškinda
ma penktakolonistų mierius ir 
darbus ir patardama kiekvie
nam būti atsargiai, kad neple
pėtų bet ko pergarsiai, nes 
priešo agentai klauso ir bando 
perduoti žinias priešui.

Trečias kalbėtojas buvo Mr. 
Lukas. Jis pagyrė lietuvius už 
darbavimąsi karo reikalams, 

taipgi gyrė Raudonąją Armi
ją, kuri taip karžygiškai mu
ša mūsų bendrąjį priešą.

Paskui vėl buvo dainų: dai
navo Pittsburgho universiteto 
merginos ir Krasnickas iš Cle
veland, Ohio.

Ketvirtu kalbėtoju buvo L. 
Pruseika. Jis pasakė puikią 
prakalbą; kalbėjo apie karo 
reikalus ir ragino žmones au
koti nupirkimui ambulansų 
Raud. Kryžiui ir Raudonajai 
Armijai.

Aukų surinkta $113.60. Gi 
wilmerdingieciai priduos dar 
apie $130.

Paskiausiai kalbėjo Pov. Ro- 
tomskis, SSSR geųeralinio kon
sulato atašė. Nuosekliai ir gra
žiai jis palietė svarbesnius įvy
kius, atsitikusius per du me
tus — nuo to laiko, kai prasi
dėjo Vokiečių-Sovietų karas, 
taipgi prisiminė apie Lietuvą 
ir josios žmonių kovas su oku
pantais. Jo prakalba buvo la
bai įspūdinga.

Ant galo Krasnickas sudai
navo vieną dainelę rusiškai, o 
pirmininkė, d-rė Baltrušaitienė 
padėkojo kalbėtojams už kal
bas, o publikai už atsilanky
mą. Tuomi mitingas ir užsibai
gė.

Birž. 22 d. teko dalyvauti 
masiniamę mitinge, kurį ruošė 
Russian War Relief Komite
tas. Dainavo rusų choras iš 
Ambridge, Pa. Taipgi buvo ir 
kitokių koncertinių pamargini- 
mų. Ant scenos, buvo iškeltos 
6 Jungtinių Tautų vėliavos, 
Amerikos, Tarybų Sąjungos, 
Anglijos, Chinijos, Graikijos ir 
Lenkijos.

Pirmininkavo Russian War 
Relief Komiteto pirmininkas, 
H. J. Heinz. Jis aiškino, kodėl 
Amerikos žmonės turi teikti 
Raudonajai Armijai ir Tarybų 
Sąjungos liaudžiai pagalbą.

Pagrojus orkestrui keletą 
rusų kompozitorių. kūrinių, 
buvo perstatytas kalbėti kapi
tonas Sergiejus Kurnakovas. 
Kalbėtojas pašiepė tuos rašy
tojus ir “strategus,” kurie 
prieš du metus pranašavo, būk 
vokiečiai Tarybų Sąjungą su
naikinsią per keletą savaičių. 
Vienu iš tokių pranašų buvo 
kongresmanas Diesas, raganų 
gaudytojas. Kalbėtojas užtik
rino, kad vokiečiai bus sumuš
ti.

Pabaigoje buvo pakviestas 
kalbėti SSSR ambasados Wa- 
shingtone atašė, majoras Pav- 
lev, kuris taipgi darė išvadas, 
kad Jungtinės Tautos karą lai
mės.

Pasimirė Ona šimkūnienė, 
67 m. amžiaus, iš Sordino, Mc
Kees Rocks, Pa. Paliko vyrą, 
3 sūnus ir 2 dukteris. Vienas 
sūnus neperseniai žuvo Filipi
nuose. Birž. 29 d. palaidojo 
McKees Rocks kapinyne. Ka

daise velionė priklausė North
sides Moterų Kliubui.

Tapo paimtas kariuomenėn 
Pranas Sadauskas. Vedęs. Tu
ri vieną vaiką. Taipgi įstojo į 
kariuomenę Pranas Mundeikis.

Buvo parvažiavę keletui 
dienų poilsiui kariai S. Ado
maitis, Pranas Matonis, P. 
Jankus, A. Kaževa, A. Kairis 
ir Albertas Mikeška, iš Soho 
dalies.

Tadas Bogdis apsivedė su 
Prane Antanavičiūte ir po ke- 
letos dienų išvyko kariuome
nėn. Taipgi buvo parvykęs pas 
savo motiną karys Jonas Or- 
manas. D. P. Lekavičius.

Los Angeles, Cal.
Birž. 22 dieną Hollywood 

Bowl’yj įvyko puikus vokie
čių užpuolimo ant Tarybų Są
jungos dviejų metų sukakties 
minėjimas. Buvo gražus pro
gramas. Grojo Simfonijos or
kestras, vadovystėje muziko
L. Stokovskio. Kalbėjo J. V. 
laivyno ir kariuomenės aukšti 
karininkai, sveikindami Tary
bų Sąjungą, didvyriškai kovo
jančią prieš fašizmą, už savo 
ir mūsų visų laisvę.

Pabaigoje kalbėjo neseniai 
atvykusi iš SSSR į J. V. vieš
nia S. V. Mogiliff. Ji pasakė 
puikią prakalbą, nurodydama, 
kaip Tarybų Sąjunga statė sa
vo kraštą naujais pagrindais.

Kalbėtoja nurodė, kad Ame
rikos žmonėse ilgai viešpatavo 
didelis nesusipratimas dėl Ta
rybų Sąjungos; jie jos nepaži
no.

“Man viena amerikietė sa
kė,” priminė kalbėtoja, “kad 
tuomet, kai ji buvo Maskvoj, 
tai turėjusi išvaikščioti kelias 
valandas,, iki nusipirko piršti
nes. Taip, galėjo būti pas mus 
trūkumų, bet tuomet, kada fa
šizmas užpuolė Maskvą, tai 90 
nuoš. Maskvos gyventojų tu
rėjo pirštines numesti degan
čias bombas, kad neapsidegin
ti rankų.”

Daug pavyzdžių kalbėtoja 
parodė apie tai, kokius dide
lius ir gražius darbus Tarybų 
Sąjungos žmonės atliko per 
tuos 25 metus.

žmonių atsilankė virš 20,- 
000, užsimokėdami nuo 85c 
iki $1 įžangą.

Birž. 27 dieną ir Los Ange
les lietuviai turėjo parengimą 
pagerbimui Sovietų Sąjungos 
žmonių ir Raudonosios Armi
jos, per du metu didvyriškai 
kovojusios su fašizmu.

Kalbėjo A. Bušas ir Babicz. 
Dainavo mūsų garsi daininin
kė A. Levanienė. Jos dainavi
mas kas kart vis darosi gra
žesnis, balsas puikesnis.

Lietuvių choras, po vado
vyste P. žiaunienės, sudainavo 
keletą dainelių. Visi, kurie 
mėgstame dainą, turėtume pri
klausyti šiam chorui. D-gė 
žiaunienė turi gabumų ir ji 
galės sumokyti gražiai sudai
nuoti. žmonių buvo apie 70 as
menų, bet aukų pundeliams 
(lietuviams, gyvenantiems Ta
rybų Sąjungoj) surinkta $59.- 
50. Taipgi kai kurios organi
zacijos paaukojo, kaip tai: L. 
L. Kliubas $25, L. T. Kliubas 
$15. Moterų Apšvietos Kliu
bas žada paaukoti geroką su
melę.

Taipgi keletas draugių, kaip 
Bušienė, Bernotienė ir kitos 
jau turi surinkusios nemažai. 
Viso yra surinkta $150.00. 
Manome, kad lengvai sukelsi- 
me apie $250.\

Kai kurie geri žmonės pa
tys davė pundelius ir priduo
da čionaitiniam Russian War 
Relief Komiteto skyriui.. Kitos 
moterys, kaip pav., Davienė, 
nueina sykį per savaitę padė
ti dirbti. Tai labai gražus pa
sielgimas.

Visi ir visos turime kiek ga
lime gelbėti, kad padėti lie
tuviams, gyvenantiems Tarybų 
Sąjungoje ir visai SSSR liau
džiai josios didžiojoje kovoje 
prieš fašizmą. R—ka.

Montreal, Canada
Dviejų Metu Sukakties Pami
nėjimas Nuo Hitlerio Užpuoli

mo Ant Sovietų Sąjungos
Birželio 20 d., Fletchers 

Field Parke, paminėjime dvi
mečio sukakties nuo užpuoli
mo ant Sov. Sąjungos Hitlerio 
žmogėdiškų dykūnų pavietrės 
dalyvavo apie 10,000 žmonių. 
Mitingą atidarė su Kanados 
himnu ir Internacionalu, po 
Kanados ir SSSR vėliavomis.

Kalbėjo iš Ottawos Sov. at
stovybės pasiuntinys S. Kud- 
riavčev, slavų dvasiškis Katsu- 
nov, čechoslovakų konsulas J. 
V. Gardavsky, Kanados ofi- 
cieriai ir kiti; rusų, lietuvių ir 
ukrainų chorai su geru Sala- 
veišių Armijos triubų orkes
tru. Visi jautėmės sykiu su 
Kanados vyriausybe priešaky
je, ir komunistai ir katalikai, 
ir vietiniai ir ateiviai, civiliai 
ir kariškiai, be tikybų ir pa
žiūrų skirtumo apvienyti kovai 
prie visų mūsų ir viso pasaulio 
kultūros ir civilizacijos bend
rą priešą necifašizmą.

Savo kalboj S. Kudriavčev 
paminėjo Sov. Sąjungos mies
tus, kurių daugelio iš jų beliko 
tiktai po keletą sveikų namų. 
Tūkstančiai civilių, vaikų ir 
senelių išžudyta nacių bude
liais. šiurpas eina klausantis. 
Už viską naciai turės užmokė
ti savo kailiu. Jis pabrėžė, 
kad, priešas, nors jau pažeis
tas, bet dar "stiprus. Reikia vi
sų aliantų apvienytų—pilnai 
veikiančių — jėgų jo sumuši
mui.

J. V. Gardavsky — puikus 
gyvas kalbėtojas — politikas. 
Be kitko, jis pabrėžė, kad, 
Raudonoji Armija yra geriau
sia armija visame pasaulyje. 
Kapitonas Jones pridavė ūpo 
apvienijimui civilių ir karinių 
jėgų pavyzdžiu didvyriškos 
Sovietų Sąjungos liaudies.

Lietuvių Jaunimo choras 
ne visas dalyvavo. Nors mažas 
būrelis, bet visi su chorvedžiu 
laikėsi labai vieningai, sutarti
nai ir harmoningai išpildė dai
nas.

Reikia duoti kredito chorve
džiui drg. Morkun už energi
ją ir gabumą ir visiems choris
tams.
Montrealo Forume Paminėta 

22 d. Birželio
Tą pačią dieną Montrealo 

Forum salėj buvo sutrauktos 
žymiausios meno jėgos ir kal
bėtojai, leidžiant visą progra
mą per radio stotį, atidarant 
ją su Kanados himnu ir Inter
nacionalu. Kalbėtojais buvo 
parlamento nariai iš Ottawos 
ir kiti žymūs valdžios nariai. 
Už geras jų kalbas link Sovie
tų Sąjungos ir visiems meni
ninkams ta kryptimi, publika 
širdingai pritardama kėlė ova
cijas. Kada buvo pranešta, 
kad kalbės du Sovietų oficie- 
riai, publikoj pakilo šturmingi 
jų sveikinimai. O jiems pasi
rodžius scenoj — rodos salė 
plyš nuo publikos aplodismen
tų. Ir čia dąr labiau pajunti 
niekšingumą tų Amerikos ir 
Kanados lietuvių antisovieti- 
nių vabalų, teršiančių orą savo 
purvinais liežuviais prieš. So
vietų Sąjungą.

Sovietų kapitonas Sokolov, 
įvertindamas Kanados pagel- 
bą Sovietams, tarp kitko pa
sakė, kad naciai gali būti su
mušti, turi būti sumušti ir bus 
sumušti. Pagerbimui Raudono
sios Armijos ir SSSR liaudies, 
publika valandėlei sustojo.

Karo orkestras atliko savo 
užduotį puikiai. Rusų darbi
ninkų orkestras ir choras ge
rai atliko tautinius kavalkus. 
Gyvai atsižymėjo francūzai 
kalbėtojai,. Mrs. Zorina, žymi 
aktorė — balerina, ir kita iš 
Hollywoodo kalbėtoja darė 
gerą įspūdį. Sunku viską ap
rėpti ir aprašyti. Viena išva
da tokia,— kad masės žymiai 
pakrypo ir krypsta už Sovietų 
Sąjungos progresą ir draugiš
kumą, ir svarbiausia, kad ir 
patys kareiviai už tą patį sto
ja.

G—lys.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ APŽIORftTOJOS

Dirbti aukštos klasės East Side viešbutyje. 
43 valandų savaitė.

Labai parankios darbo sąlygos. Aukštos 
algos. Kreipkitės j Housekeeper.

HOTEL TUSCANY
120 East 89th St., N. Y. C.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, maudynių pa- 
ruošėjos, valytojos; geros darbo sųlyygos, pa
togios valandos. Kreipkitės į Housekeeper. 
WARWICK HOTEL, 65 West 54th Street.

_______________________ 062)

ELEVEITORIŲ 
OPERUOTOJOS

Duodama uniformos. Geros darbo 
sąlygos. Kreipkitės 1 

Superintendent of Service.
TOWERS HOTEL

25 Clark Street, Brooklyn, N. Y.
(162)

MERGINOS, lengvam fabriko dar
bui. Patyrimas nereikalingas.

BROOKS & CO., 29 W. 36th ST.
 061)

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

fonas Chelsea 3-1158, tarpe 9 ir 5 v. v.
_______________________________________ (Į62)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

_________________________________________ (X)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

DALIAI LAIKO 
APTARNAUTOJOS

Kreipkitės Į Housekeeper’s Ofisų 

BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

Į (162)

MOTERYS
VIRTUVĖS DARBUI, DARYTI

Sandwiches, salads Ir short order
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

FRED’S LUNCHEONETTE
334 36th ST. B’KLYN. STERLING 8-8484

(161)

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

HOTEL ASTOR
Employment Ofise 

219 West 44th Street
(160)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE A

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

..PATYRĖ. 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. 5 th ST., NEW YORK CITY.
 . (161)

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

(kampas 37th St.).
(161)

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

Street.)
(164)

ŠĖPŲ DARYTOJAS IR 
BENDRAI PAGELBININKAS

Nuolatinis Darbas, Gera Alga.
FLEISCHMAN DISPLAYS, 

INC.
138 5th Avenue.

(162)

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Paprasti Darbininkai
VIRŠ 38 METŲ AMŽIAUS

Lengvam Fabriko Darbui
ir

SUNKIAM SANDELIO DARBUI
Dabar dirbantieji, būtinuose 
darbuose nebus priimami.

KREIPKITĖS

Hoffman Beverage Co.
410 GROVE ST., NEWARK.

(1B2)

VIDAUS RUOŠAI
Vyrai dirbti rezidencijiniame viešbutyje. Pa
geidaujame patyrusių. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės į Housekeeper
The Franconia, 20 W. 72nd St.

(Itt)

VYRAI
(Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės i Employment ofisą 

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

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarį nuo 8th Avis, 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarį nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
(IM)

METALO SUVIRINTOJAI, 
KARO DARBAS

Patyrę {virinimui ženklų ant sidabru
BROOKS & CO., 29 WEST 36th ST.

(IM)

VYRAI
Lengvam išsiuntinių depaftmente darbui. Bi
tini darbai. 5-kias naktis; daliai laiko ne
pageidaujama. Amžiaus nuo 18 iki 43. Paty
rimas nereikalingas. Pradžiai alga 320 j sa
vaitę, pridedant viršlaikius. 333 | savaitę pa
siekiama 4 mėnesių laiku, pridedant viršlai

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

(168)

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

(161)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

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

NATIONAL CAR LOADING
dock

210 Passaic St., Newark, N. J.
(1«D)

PAGELBININKAI
BŪTINAI KARO DARBAM 

70c I VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI 
GEORGE KELLER COPPER WORKS 

59 INGRAHAM STREET 
PRIE KNICKERBOCKER AVE.

BROOKLYN, N. Y.

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

N.Y.C.; NETELEFONUOKITE
(168)

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

51ST ST., NEW YORK CITY 
NETELEFONUOKITE

(168)

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

(I«l)

VYRAI
Stiprūs, veiklūs, patyrimas nerei

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

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

________________________________________(161)

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

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

(161)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

liama alga po mokinimosi periodo.
GERA ALGA, NUOLATINIS 

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

Kreipkitės j Personnel Ofisą 
IRVINGTON VARNISH & 

INSULATOR CO.
, Grove St. ir Argyle Ter., Irvington, N. J.
Imkite No. 25 busų iš Newarko, Grove St., 

busas No. 90 eina pro duris.
____________ (161)

VIDAUS RUOŠAI IR 
VALYMUI

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

48 vai. darbas. Gera alga ir valgis.

HOTEL ASTOR
Kreipkitės { Employment Office 

219 West 44th Street.
• (Ito)
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JŪRININKAI REIKALAVO TIRTI KEN- IŠLEIDOM KARO PAREIGOM DAR TIE

KĖJUS NAMU FRONTE NA IŠ PIRMAEILIU JAUNUOLIŲ

rilmos-leatrai
^iiės. Taipgi filmą jau prade
dama rodyti ir kai kuriuose 
susi ėdi jų teatruose.

Amerikos jūrininkai — tie 
žmonės, kurie diena dienon 
grumdamiesi su mirtimi veža 
reikmenis mūsų ir talkininkų 
daugeriopiems karo frontams 
— savo konvencijoj pereitą 
trečiadienį vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią “iš
ravėti ir sumesti į kalėjimus” 
nacių agentus ir kenkėjus ka
ro pastangoms narni] fronte.

Tūli kalbėtojai reikalavo 
mirties bausmės kurstytojams 
rasi n i i] riaušių.

“Lai nebus daugiau smeigi
mų mums nugaron,” sakė jū
rininkai.

Jūrininkai savo kritikos ken
kėjams nevyniojo į vatą, bet 
ir įvardino eilę asmenų, ku
riuos jie laiko kenkėjais. “Kad 
užtikrinti pasisekimą mūsų pa
stangomis ir aukomis siekia
mo tikslo,” sakė jūrininkai, 
turi būti ištirta nacionalės ge
rovės priešai, tarpe tų, “Na- 
cionalė Fabrikantų Sąjunga 
didžiajame biznyje; Wheeler, 
Nye, Connally, Dies, Fish, 
Smith kongrese; Hearst, Pat
terson, McCormick ir Howard 
spaudoje; Gerald L. K. Smith, 
kunigas Coughlinas ir visi ele
mentai Christian Fronte ir Ku 
Kluksuose.”

Liepos 6-tos vakarą, Lais
vės svetainėje, įvyko išleistu
vės kariškon tarnybon Mato 
Šolomsko, veikiančiojo LDS 
jaunimo sekretoriaus ir LDS 
organo Tiesos angliško sky
riaus redaktoriaus.

Matas brooklyniečiuose bu
vo dar naujas žmogus, atvy
kęs tik prieš dešimtį mėnesių 
iš Philadelphijos pavaduoti 
kariuomenėn išeinantį Joną 
Ormaną, tad labai plačių pa
žinčių, neturėjo. Tačiau vienu 
pranešimu Laisvėje sukviesta 
gražus būrys publikos, suau
gusių ir jaunimo.

Trumpo pasikalbėjimo eigo-

panijoj ir po karo buvo inter
nuotas. Jūrininkas ir dabar ne
žino, kas su jo tėvu atsitiko— 
gal priešai nužudė belaisvėj, 
gal kur pabėgo, o gal Sovie
tų Sąjungoje bus radęs prie
glaudą. Tėvui išeinant jis pats 
buvo tik berniūkščiu. Paaugė
jęs, jis kovojo prieš hitlerinin
kus ir buvęs internuotas Afri
koj, iš kur pabėgęs su lenkų 
darbininkų pagalba ir pakliu
vęs į jūrininkus. Jo laivas bu
vo torpeduotas jūrose, bet jam 
pavyko išsigelbėti per mylias 
vandenų daplaukiant į krantą. 
Išsigydęs, jis ir vėl plaukioja 
laivais ir čionai nekantriai lau-

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
Liepos 2 d., Dombrowsky 

svetainėje, LDS 50 kp. atlaikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Na
rių skaičiumi nebuvo skaitlin
gas. Mat, dabar, karo laiku, 
daugelis dirba viršlaikius, tai 
susirinkimų negali lankyti, o 
kiti bijo šilumos, vasaros karš
čiuose svetainėje nenori būti, 
geriau laiką praleisti kur nors 
lauke. Bet prie geri] norų, vie
na ar dvi valandos būtų ga
lima pakęsti svetainėje, kad 
ir reikėtų gerokai pašilti.

Laiškas iš LDS Centro raš
tinės, pailginimo vajaus klau
simu, buvo skaitytas ir visų 
atydžiai išklausytas, taipgi bu
vo ir diskusijų tuom klausimu. 
Mūsų, kp. šio vajaus laiku jo
kio veikimo nėra parodžius. 
Gal būt, kad po šio susirinki
mo bus geresnių žinių kas lie
čia naujų narių gavimą į mū
sų kuopą.

Nariai duokles pasimoka 
laiku, tik vienas eina prie su- 
sispendavimo.

Baigiant susirinkimą draugė 
Kulikienė atsišaukė į susirin
kusius, kad kurie dar nėra pri
sidėję su auka dėl Laisvės ap
gynimo nuo užpuolikų, tai kad 
dabar, pagal išgalę, paauko
tų. Aukojo šie: B. Litvinienė, 
A. Maliauskas ir C. Bready po 
$1.00, Mrs. Kavaliauskienė 50 
centų.

Mūsų darbšti pirmininkė

draugė Kulikienė išvažiuoja 
porai mėnesių ant farmos. Va
žiuoja pas Kūliko seserį, ro
dos, į Ohio valstiją. Kaip jau 
Laisvės skaitytojam yra žino
ma, draugė Kulikienė sunkiai 
ir ilgai sirgo ir nors dabar jos 
sveikata kiek pasitaisius, bet 
dar toli nuo pilnos sveikatos. 
Gal būt, kad tyras oras ir na
tūralūs maistas pagelbės jai 
pilnai pasveikti. Mes, kuopie- 
čiai, linkime, kad tu, drauge, 
visiškai pasveiktum ir sugrįžus 
vėl dirbtum dar su didesniu 
pasišventimu. 

• • • “

Laisvės piknike southbrook- 
lyniečiai, cliffsidiečiai ir ba- 
yonniečiai turėjo didelį stalą 
ir visi gražiai linksminosi, prie 
skanių užkandžių, kurių gas- 
padinės buvo atsivežusios, o 
vyrai susidėjo ant alučio. Pik
nikui einant prie pabaigos, 
žiūri, kad pas to pokilio iždi
ninką dar randasi $7 kapitalo. 
Na, o jie, visi būdami gerais 
Laisvės ir viso progresyvio vei
kimo patrijotais, negi ims pi
nigus atgal. Tuojau pinigus ir 
paskirsto šiaip: Laisvės bylos 
vedimui $4 ir pundelių komi
tetui $3. Besiskirstant, visi 
džiaugėsi, kad labai gražiai 
laiką praleido ir sakė, kad kai 
bus bent koks Laisvės parengi
mas, tai visi vėl dalyvaus ja
me. Koresp.

Ješmantienė Dėkoja Ją 
Atjautusiem Ligoje

Laisvėje seniau buvo rašyta, 
kad prieš apie metus laiko, cu
kraligės suimtai, Jievai Ješ- 
mantienei ligoninėj nupjovė 
koją. Tos ilgos, sunkios skaus
mais ir dvasiniu slogučiu ligos 
laikotarpiu labai daugelis žmo
nių ją lankė, kas žodžiu, kas 
gėlėmis ar dovenėle ją ramino.

Negalėdama visų pasiekti as
meniškai, Ješmantienė per savo 
sesutę Oną Jakštienę ir dien
raštį Laisvę reiškia širdingiau
sią padėką visiems lankiusiems 
ir apdovanojusiems, o ypatin
gai Šimaičio šapos darbinin
kams už gėles ir dovanas.

Ješmantienė dabar randasi 
namie, 611 Van Buren St. Jos 
žaizda apgydyta, pritaikyta 
mechaniška koja, tačiau ji ne 
taip neša, kaip savoji. Dėlto 
ligonei prisieina tenkintis tik 
tuo pasauliu, kuris ateina įjos 
namus ar praeina pro namus, 
pačiai pas kitus lankytis gali
mybės yra labai apribotos. Ją 
atlankiusių, jai patarnavusių 
draugiškumas yra didžiai įver
tintas. D-ė.

Lankėsi Waterburietis 
Stasys Meisonas

Pereitą trečiadienį Laisvėje 
lankėsi waterburietis . Stasys 
Meisonas. Jis gavo savaitę ato
stogų, tad ta proga nutarė ap
silankyti New Yorke ir pasi
matyti su laisviečiais. Drg. 
Meisonas yra vienas iš mūsų 
veikėjų Waterburyje.

Jis pasakojo, kaip Waterbu- 
rio * smetonininkai nudegė na
gus, bandydami pakenkti LDS 
kuopos ruoštajam Waterbu
ryje piknikui. Paskui tie pa
tys smetonininkai nusilaužė 
ragus, ruošdami savo masinį 
mitingą, iš kurio išėjo vienas 
didelis pišš. . . Waterburio lie
tuviai į jų tąjį “masinį mitin
gą” nėjo, nes jie suprato, kuo 
jis dvokia.

Pabuvojęs Laisvėje, svečias 
nuvyko New Yorkan pamatyti 
garsiąją filmą “Mission to 
Moscow.”

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą antradienį lankėsi 

Jonas Ynamaitis iš Naugatuck, 
atostogų proga atvykęs čionai 
atlankyti savo gimines ir drau
gus.' - • .

MIRE
Peter Gaidės, 50 m. am

žiaus, gyveno po num. 1340 
Prospect PI., Brooklyne, mirė 
liepos 8 d., St. Mary’s ligo
ninėje. Laidotuvės įvyks lie
pos 12 d., 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose.

Velionis paliko nuliūdime, 
dukterį, Mrs. Helen Baker.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

je, R. Mizara, LDS ir to va
karo pirmininkas, pakvietė ei
lę žmonių pareikšti savo min
tis bei linkėjimus išleidžiama
jam kariuomenėn. Kalbėjo jau 
seniau esančių kariškoj tar
nyboj jaunų vyrų tėvai, moti
nos — M. Dobinis, M. Purvė- 
nienė, K. Petrikienė, K. Kar- 
pavičienė; kariuomenėj esan
čių vyrų žmonos — Alda Or
man ir Biruta Fulton-Daniels, 
jaunimo veikėjas Walter Ku
bilius, Laisvės redaktoriai A. 
Bimba, V. Tauras ir gaspado- 
rius P. Buknys, LDS Centro 
veikiantysis sekretorius J. Ga
šlūnas, laisvietis Petras šo- 
lomskas. Visi palinkėjo Matui 
sėkmingos tarnybos ir pasiti
kėjimą, jog Matas, buvęs ga
biu ir pasiryžusiu veikėju lie
tuvių jaunimo vadovybėje, bus 
geru savo krašto gynėju, savo 
žinojimu ir jėgomis prisidės 
prie greitesnės priešo perga
lės ir užbaigos karo.

Paskiausiu kalbėjo patsai 
garbės svečias Matas šoloms- 
kas, dėkodamas visiems drau
gams už draugiškas išleistuves 
ir užtikrindamas, kad naujose 
pareigose jisai stengsis atlik-1 
ti savo pareigas geriausia, I 
kaip pridera tikram kovotojui, 
sakydamas:

“Pirmu kartu susidomėjau 
veikimu, atėjau į pažangiųjų 
veikimą prieš fašizmą, kada 
fašizmas gimė, 1933 m. De
šimties metų sukaktyje išeinu 
prieš jį kariauti, o sugrįšiu ta
da, kada fašizmas jau bus mi
ręs.”

Sueigėlės dalyviai čia pat 
susidėjo ant vaišių, iš ko, re
gis, likosi ir graži dovanėlė iš
lydimam kariui.

šios išleistuvės turėjo ir 
tarptautinio pobūdžio,, kadan
gi čia dalyvavo ir vienas Fran- 
cijos laivyno jūrininkas, kovo
tojo sūnus ir pats kovotojas. 
Jo tėvas, kaip pasakojo jūrei
vis, kariavo prieš fašizmą Is-

Grikštienei Telegrama 
Apie Leit. Grikštą

Laisvėje jau buvo rašyta, kad 
lakūnas leitenantas Leo Grik
štas buvo sužeistas ir “paimtas 
į vokiečių nelaisvę. Jis pakliuvo 
nelaisvėn, kai buvo nulėkęs 
bombarduoti vokiečių miestus 

Ruhr srity j.
Leitenanto Grikšto motina, 

Ona Grikštienė, gyvenanti Ja
maica (Brooklyn© priemies- 
tyj), gavo sekamo turinio te
legramą iš Moscow miestelio, 
Pa. valstijoj:

“Berlin Broadcast says Quote 
“Leo Grikštas safe in Germa
ny. Number 10441.”

kia laivo pataisymo, kad ir 
vėl galėtų grįžti kariauti prieš 
Hitlerį ir išlaisvinti savo kraš
tą — Franciją. Tą karingą 
priešo sumušimo dvasią jis ne
šioja savyje, nežiūrint, kad 
kare jau praradęs porą šon
kaulių ir nešioja kitas žaiz
dų žymes.

Po programos dar turėjome 
draugišką pažmonį ir progą 
asmeniškuose pokalbiuose pa
reikšti savo linkėjimus.

Matas išėjo tarnybon laivy
ne liepos 7-tą, palikdamas žy
mią spragą praretėjusiame 
mūsų jaunime. Tačiau jo išė
jimas, mes tikimės, bus lygiai 
svarbiu priedu mūsų kariš
koms jėgoms, jau kariaujan
čioms daugelyje frontų ir pa- 
siruošiančioms sprendžiamo
sioms atakoms ant priešų, ku
rios atakos, mes tikimės, tu
rėtų būti pradedamos jau da
bar. . Rep.

“Coney Island” Pradėjo 
Ketvirtą Savaitę

20th Century-Fox varsota, 
muzikališka filmą “Coney Is
land” pereitą trečiadienį pra
dėjo ketvirtą savaitę Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke.

Greta filmos vaidinami gy
vųjų aktai taipgi pradėjo 4-tą 
savaitę. Tik pridėta nauja ži
nių ir paveikslų peržvalga.

“Coney Islando” žvaigždė
mis yra Betty Grable, George 
Montgomery ir Cesar Romero, 
taipgi vaidina kiti žymūs ak
toriai.

Leo Robin ir Ralph Reinger 
paruoštoj muzikoj yra origi
nališkų, o taip pat ir senų pa
mylėtų melodijų.

Scenos aktuose — Enric 
Madriguera su savo muzika, 
Carmen Amaya ir Jack Du
rant, Roxettes ir kiti.

“Stars On Ice” Turi 
Pasisekimo

Center Teatre, 6th Ave. ir 
49th St., kur neseniai pradėta 
vaidinti antroji laida “Stars 
On Ice,” sumušama visi pir
mosios laidos rekordai. Ketu
riems vaidinimams pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį sumokė
ta įžangomis keliais tūkstan
čiais dolerių daugiau, negu 
pirmosios laidos atitinkamomis 
dienomis.

Center būna atdaras kas 
dieną dviem perstatymams — 
vienam 2 vai. po pietų, o ki
tam 8 vai. vakaro, išskiriant 
pirmadienius, kurie skiriami 
aktorių pasilsiui.

“The Russian Story” Jau 
Penktoje Savaitėje

Dvi istoriškos dokumentalės 
ir labai įspūdingos filmos — 
“The Russian Story,” persta- 
tanti senosios Rusijos kovas 
prieš svetimus ir savus paver
gėjus ir Sovietų Sąjungos 
svarbiuosius kovų momentus 
prieš hitlerininkus, taipgi fil
mą “69th Parallel,” parodanti 
konvojų kelionę į Sovietų Są
jungos portus — pradėjo 5- 
tą savaitę Stanley Teatre, 7th 
Ave. ir 42nd St., New Yorke.
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Pasirašo: Leo Washila.

Frank Gallo, 213 Shepherd 
Ave., buvęs Homestead banke 
kasininkas, teisiamas pasisavi
nime $10,100 banko pinigų,
kuriuos jis sudėjęs ant arklių 
lenktynių ir pralošęs.

New Yorkė pražuvo 3 me
tų Jimmy di Maggio, vaisiais 
pedlibriaus" sūnelis.

Aštuoniems įtartiems netiks
lumuose darbininkų kompen
sacijos bylose advokatams at
imta teisė praktikuoti tos rū
šies bylose.

“Mission To Moscow” Dabar 
Populiarėmis Kainomis

Paskubusioji istoriška filmą 
“Mission to Moscow” dar vis 
sėkmingai teberodoma Holly
wood Teatre, Broadway ir 
51st St., New Yorke. Savaitės 
dienomis kainos dabar piges-

Balsuotojams
Visi piliečiai, užsirašiusieji 

bile kurios partijos balsuoto
jais (enrolled voters), kurie 
persikraustė iš vienos vietos 
kiton nuo pereitos registraci
jos, turi priduoti savo naują 
adresą rinkimų tarybai—New 
York City Board of Elections, 
400 Broome St., New Yorke, 
ne vėliau šio šeštadienio, lie
pos 10-tos.

DANTŲ ŲYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

I$
i

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

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

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

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

: ■ ■ ........................................................................

SUSIRINKIMAI
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)

USEFUL... PRACTICAL

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. Stan z-zin

-------- — ' ■ ’ ' ■ . ~ ■ ■ I l~ III-I—™ I ■ ■

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
 Ay ________________ _____________________________________ —

Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių i

Tel. EVergreen 4-9612 |

; ..........-... — *

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Sit ★ W dr ir. £ ★ ★ ★ ★ W ★ ★ ★ ★ W it' it

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698




