
KRISLAI
Sinūgiai Europos Papilvių.
Veda Prie Didžiulių Žygių.
Medaliuoti Smetonos

Ablavukai.
Sąžiniškiausias Melagis.

Rašo R. MIZARA

Šie žodžiai rašomi, kai ame
rikiečių, anglų ir kanadiečių 
karinės jėgos pradėjo kirsti 
smūgius Europos papilvin 
(anot Churchillo: “under bel
ly”).

Vadinasi, mes ne juokais 
pradedame smogti į “Europos 
tvirtumą,“ kuri, kaip teigė 
Hitlerio propagandistai, esanti 
neįveikiama.

Pažiūrėsime!
Tiek Sicilijoj, tiek kitose 

vietose, kur mūsų karinės jė
gos bus iškeliamos, aišku, 
joms teks panešti nuostolių, 
teks smarkiai muštis. Tačiau 
be kruvinų mūšių ant sausže- 
mio, be nuostolių karas laimė
tas nebus. Mes laimėsime karą 
tik sunkiai kovodami, tik pa
siaukodami.

Šitie mūsų kovotojų žygiai 
privalo labiau apvienyti mūsų 
krašto žmones namieje.

Privalome daugiau dirbti, 
geriau dirbti, uoliau stiprinti 
karines šalies pastangas.

Kai kurie žmonės mano, 
kad Italijos iš karo išmušimas 
mažai tereikštų. Esą, Hitleris 
ir po to dar galėtų laikytis.

Bet tegu Italija bus išmuš
ta. Tuojau matytume ir kitus 
Hitlerio satelitus — Rumuni
ją, Vengriją, Suomiją braš
kant. O tai reikštų didelį lai
mėjimą, — hitlerizmo galybės 
dienos būtų suskaitytos.

Tūlas V. M. Klausutis Ame
rikos Lietuvyj rašo:

“Patyrimai ir faktai iš neto
limos praeities rodo, kad de
mokratija Lietuvoje ir kituo
se Europos kraštuose buvo ne
įmanoma . . . ”

Ir tasai Smetonos kavalie- 
ffus toliau pareiškia; būk Lie
tuvoje (prieš 1940 m. birže
lio 15 d.) “Smetonos gaspado- 
riavimu visi gėrėjosi, tiktai 
sroviniai trukšmadariai prie

šingai buvo nusiteikę. . .”
Klausutis nepasako, kad tie 

“sroviniai trukšmadariai” su
darė Lietuvoje virš 90 nuoš. 
žmonių. Tą aiškiai parodė 
žmonių džiaugsmas po to, kai 
Smetona pabėgo per beržyną 
į Berlyną; tą dar aiškiau pa
rodė, kai Lietuvos žmonės rin
ko Liaudies seimą ir nusitarė 
įstoti į Tarybų Sąjungą!

Kada skaitai tokių Klausu
čių (Čekanauskas) mali-malie- 
nes, kruvinojo smetoniško re
žimo teisinimus ir zalatinimus 
Lietuvoje, žmogus pamatai, 
kas tiems ponams rūpi: Jiems 
rūpi ir vėl Smetoną Kruvinąjį 
grąžinti Lietuvoje, kad jis 
žmones persekiotų, spaustų ir 
šaudytų. Jie tą skaito “laisvu 
ir nepriklausomu“ gyvenimu!

Tiesa, Čekanauskas turi taip 
rašyti, nes jis gavo iš Smeto
nos medalį.

Karpiukas taipgi rašo pana
šiai, nes ir jis gavo Smetonos 
medalį.

Bet kodėl jiems tūravoja 
Juozas Tysliava? Kodėl jis ei
na ranka rankon su atvirais 
fašistais? Ar seniai čia jis 
skelbėsi “dideliu demokratu“?

Grigaitis aną dieną parašė, 
būk Mizara ir visas Laisvės re
dakcijos štabas esą “besąži- 
niškiausi melagiai, kokius yra 
matęs pasaulis.“

Krisluose trūksta vietos tam 
pavadinimui analizuoti—teks 
prie progos tą padaryti pasky
rų straipsniu.

Bet Grigaitis yra sąžiniš- 
kiausias melagis pasaulyj. Jis 
meluoja ir meluoja ir vis są
žiningai, sužiniai, apgalvotai, 
bet meluoja ir meluoja!. . .

Talkininkų bombanešiai 
vėl pleškino Messiną, Sicili
joj, tik už dviejų mylių per 
vandenį, nuo pačios Itali
jos.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Raudonoji Armija Atgriebia 
Pozicijas ir Smarkiną 
Atakas prieš Nacius

Maskva, liep. 12. — So
vietų kariuomenė ištaškė 
keturių šimtų nacių tankų 
ir tūkstančių pėstininkų 
atakas vienoje dalyje Kur
sko - Oriolo fronto ir atėmė 
iš vokiečių dvi ginamas vie
tas.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad rusai dabar kontr-ata- 
kuoja vokiečius šiauriniame 
ir pietiniame fronto galuo
se, Oriolo-Kursko ir Bielgo- 
rodo sektoriuose. Naciai 
skundžiasi, kad, esą, blogas 
oras trukdąs jų veiksmus 
prieš rusus.)
Nauji Smūgiai Naciij Tan

kams ir Lėktuvams.
Sovietai oficialiai prane

šė, jog sekmadienį buvo su
naikinta bei iš veikimo iš
mušta dar 162 vokiečių tan
kai ir nušauta žemyn 31- 
nas jų lėktuvas. Tokiu bū
du sovietiniai kovotojai per 
septynias dienas sudaužė 
pustrečio tūkstančio priešų 
tankų ir sunaikino 1,068 
lėktuvus.

Tuo pačiu laiku buvo už

Sovietai Tikisi Sutriuškint 
Ir Šį Trecią Pašėlusį 
Hitlerininką Ofensyvą

Maskva. — Sovietų žmo
nės pasitiki, kad bus su
triuškintas ir šis trečias 
įtūžęs nacių ofensyvas, kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas savo laikraščiui. 
Vienas jo draugas rusas sa
kė:

“Nieko baisaus mums vo
kiečiai nepadarė per šią vie
ną iš žiauriausių mū
šių savaitę ištisame 
kare. 1942 m. mes gal ne
būtume atrėmę, o 1941 
m. tikrai nebūtum atrė
mę tokių baisių nuolatinių 
atakų, kurias šarvuotos 
priešų jėgos dabar daro. 
Kad mes šią savaitę atsilai
kėme, tai geras ženklas, 
nors mes dar tikrai turėsi
me sunkių valandų ateityje. 
Nes Hitleriui telieka tik 
viena iš dviejų — dabar ar
ba niekados, ir jis dės visas 
pasiučiausias pastangas, ko
kias tik pajėgs.”

Pravda, Sovietų Komuni
stų Partijos laikraštis, re
dakciniame savo straipsny
je rašė:

“Tai jau septinta diena 
įveržtų milžiniškų mūšių 
Oriolo-Kursko - Bielgorodo 
sektoriuose, septinta diena 
desperatiškų vokiečių pa
stangų palaužti didvyriškus 
raudonarmiečių pasiprieši
nimus... Dar peranksti bū
tų daryt galutinąją išvadą, 
kuom baigsis šie mūšiai. Jie 
tokiu pat smarkumu tebe- 
šėlsta, kaip ir pradžioj. Na
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mušta 43 tūkstančiai 900 
vokiečių.

Per dvi paskutines dienas 
hitlerininkai nelaimėjo nė 
vieno jardo žemės pietinėje 
fronto dalyje, Bielgorodo 
srityje, kur jie labiausiai 
šturmuoja. Sovietai ener
gingomis kontr -atakomis 
trumpina ir siaurina kylį 
kurį naciai ten vienoje vie
toj pirm kelių dienų įvarė 
į raudonarmiečių linijas.
Sovietų Lakūnų Sėkmingos

Atakos Užfrontėje
Šeštadienį didelis būrys 

sovietinių lėktuvų bombar
davo ir degino nacių nau
dojamą Bielgorodo geležin
kelių stotį ir užkūrė daug 
gaisrų ir eksplozijų tarp 
traukinių. Visi Sovietų lėk
tuvai sveiki sugrįžo.

Raudonieji lakūnai ata
kavo ir kitus geležinkelių 
mazgus ir priešų susibūri
mus antrapus fronto linijų.

Maskvos pranešimai tei
gia, kad dabar raudonar
miečiai ne tik visur atsilai
ko prieš nacius, bet ir nuo
lat smarkiną savo kontr
atakas prieš juos.

cių komanda meta vis dau
giau naujų savo jėgų į šį 
frontą.”

Sovietų Spauda Nelabai 
Entuziastiška Kai Dėl

Įsiveržimo Sicilijon
Maskva. — Sovietų spau

da be didelio entuziazmo 
rašo apie talkininkų įsiver
žimą į Italijos salą Siciliją, 
kuomet dabar siaučia neap
sakomai nuožmūs mūšiai 
sovietiniame Oriolo-Kurs- 
ko-Bielgorodo fronte.

Vienas rašytojas užreiškė 
savo straipsnyje, jog karas 
galėtų būti šiemet laimėtas 
tik tokiame atsitikime, jei 
talkininkai iškeltų į Euro
pos žemyną tiek kariuome
nės, kad vokiečiai būtų pri
versti ištraukt bent 50 divi
zijų savo armijos iš rusų 
fronto. Sovietiniai laikraš
čiai .šį straipsnį išspausdino 
labai žymiose vietose.

Vokiečiu Lakūnai Turi Nau
dot Išklibusius Lėktuvus

»

Maskva. —• Nelaisvėn pa
imti vokiečiai lakūnai skun
dėsi, kad jie turi veikti nu
senusiais ir nusidėvėjusiais 
lėktuvais. Daugelis tų lėk
tuvų, girdi, nukrinta ir su
dūžta pirma, negu susidu
ria su Sovietų lakūnais.

NUSKRIDO ANGLIJON 
AMERIKOS KARO

SEKRETORIUS
I

London. —.-^Atskrido An
glį jon Henry L. Stimson, 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius beveik tuo pačiu 
laiku, kai amerikiečiai ir 
anglai pradėjo veržtis į ita
lų salą Siciliją. — Jis yra 
76 metų amžiaus.

Stimson tarsis su anglų 
ministeriais ir karininkais 
ir amerikiečių komandie- 
riais. Jis aplankys įvairius 
karinius amerikiečių cent
rus Europos srityje.

Taipgi numatoma, kad 
Stimsonas spręs, kaip ge
riau suderint baltųjų ir 
negrų kareivių santykius. 
Kitas rūpimas jam klausi
mas tai esą kova prieš ly
ties ligų plitimą tarp Ame
rikos kariuomenės užsieny
je.

Valdžia Žada Supirkinet 
Maistą ir Nebrangiai 
Pardavinet Žmonėm
Washington. — Pasklido 

čia pranešimai, kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė su- 
pirkinės vis daugiau maisto 
produktų; mokės už juos 
tokias kainas, kad maisto 
gamintojai ir verslininkai 
gautų vidutiniai pelno, o 
žmonėms pardavinės nors ir 
pigesnėmis kainomis, negu 
pati valdžia biznieriams 
sumoka. Tokiu būdu vy
riausybė stengsis sulaikyt 
maisto reikmenų sauvališką 
branginimą, einant jiem iš 
rankų į rankas, iki jie pa
siekia galutinąjį pirkiką- 
vartotoją.

Valdžios nupirktus mais
to produktus pardavinės 
žmonėms tos pačios krau
tuvės, kurioms vyriausybė 
jau užmokėjo už juos, ir ta
da krautuvininkai negalės 
nė pusės cento daugiau im
ti, negu valdžios nustatyta. 
Gaunami iš pirkikų pinigai 
turės būti grąžinami val
džiai.

Vyriausybė tokiu būdu 
jau sėkmingai supirkinėja 
ir pardavinėja sūrį ir tūlus 
konservuotus (kenuotus) 
valgius kai kuriose vietose.

Sakoma, jog šitaip val
džia nori sustabdyt darbi
ninkų reikalavimus kelt 
jiems algas, atsižvelgiant į 
gyvenimo reikmenų brangi
mą.

Supuvimas Sicilijoj...
Romos radijas sakė, kad 

generolui Eisenhoweriui, 
girdi, reikėsią “miliono vy
rų apvalyt Siciliją per me
tus,” bet tas pats radijas 
pridūrė: “Tikrai supuvę da
lykai dedasi, ir tai ne Da
nijoj (kaip kad Šekspyras 
rašė, bet Italijoj - Sicilijoj).

Amerikiečiai ir Anglai 
Suėmė Taikstančius Fašis

tų Karių Sicilijoje
šiaur. Afrika, liep. 12. — 

Amerikiečiai ir anglai užė
mė jau dešimtį svarbių mie
stų ir uostų pietinėje ir ry
tinėje dalyse Italijos salos 
Sicilijos. Tarp užimtų mies
tų yra garsusis istorinis Si
rakūzų miestas, Avola, Pa- 
chino, Pozzalo, Scoggliti, 
Gela, Licata, Ispicia, Roso- 
lini ir Noto.

Talkininkų kariuomenė 
pusantro šimto mylių fron
tu pasigrūmė pirmyn po 12 
iki 15 mylių.

Anglijos radijas perdavė 
Alžyro pranešimą, kad tal
kininkai įnirtusiai kertasi 
su 30,000 vokiečių ties Ra- 
gusos miestu, 13 mylių nuo 
pietinio Sicilijos pajūrio.

Talkininkai taipgi, sako
ma, iškėlė savo kariuomenę 
į Maršalą, pačiame vakari
niame Sicilijos smailgalyje.

Anglai ir amerikiečiai 
jau įsteigė savo,karo štabo 
centrą Sicilijoj, kaip teigia 
Alžyro radijas.

Be kitko, amerikiečiai 
užėmė dvi fašistų lėktuvų 
stovyklas, sutriuškindami 
italų tankų kontr-ataką ties 
Gėla. Anglai ir kanadiečiai 
tuo tarpu užėmė svarbiąją 
Pachino lėktuvų stovyklą.

Tūkstančiai Amerikos ir Angli
jos Laivų Dalyvavo Įsiveržime

Į Italijos Salą Siciliją
Washington. — Du tūks

tančiai Amerikos ir Angli
jos karinių ir kitokių laivų 
ir didelių motorinių valčių 
dalyvavo įsiveržime į Itali
jos salą Siciliją praeitą šeš
tadienį, pradedant pirm 
aušros; ir tuo žygiu nė vie
nas talkininkų laivas nebu
vo nuskandintas ar sužalo
tas.

Tai buvo didžiausias pa
saulio istorijoj laivų subū
rimas vienam veiksmui. Jie, 
pilni kariuomenės, tankų, 
kanuolių ir kitų pabūklų, 
atplaukė tamsoje (90 mylių 
per audringą jūrą iš Tuni- 
sijos į Siciliją.

(Pernai rudenį 850 Ang
lijos ir Amerikos laivų da
lyvavo įsiveržime į Šiaurinę 
Prancūzų Afriką.)

Du tūkstančiai Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos laivų 
ir karinių valčių dabar ga
bena vis daugiau kariuome
nės ir reikmenų savo armi
joms į Siciliją.

Pirmojoj jų kelionėj buvo 
pastebėta būreliai Italijos 
torpedlaivių, bet jie nemėgi
no pasipriešinti, o visais ga
rais spruko šalin į visas pu
ses, kur tik išmanė.

(Fašistų Pagyras.—Ašies 
radijai pasakojo, būk faši
stai nuskandinę keturis 
talkininkų šarvuotlaivius ir 
penkis garlaivius, o sužalo

jau bent 2,000 italų yra 
paimta nelaisvėn ir vis dau
giau suimama.

United Press pranešimas 
sako, kad juodmarškiniai 
dideliais skaičiais imami ne
laisvėn, o amerikiečiai ir 
anglai tik mažų nuostolių 
teturėjo.

PARAŠIUTISTAI
Žymėtina, jog trimis iki 

šešių valandų pirmiau, ne
gu talkininkų kariuomenė 
buvo iškelta Sicilijon, tai 
šimtai amerikiečių parašiu- 
tistų nusileido iš savo lėk
tuvų ir sklandytuvų žemyn 
ir užėmė tūlas lėktuvų aik
štes ir kitus karinius punk
tus ir atlaikė juos, iki re- 
guliarė anglų-amerikiečių 
kariuomenė atvyko jiem 
talkon ir galutinai užvaldė 
tuos punktus.

Oro kautynėse virš Sici
lijos talkininkai nušovė že
myn 49 priešų lėktuvus, o 
savo neteko tik 9-nių lėktu
vų.

Berlyno radijas gyrėsi, 
būk italai ir vokiečiai vie
name punkte nubloškę ame
rikiečius atgal iki jūros. 
Bet tai tik nacių pagyras, 
kurio net Romos radijas kol 
kas nepakartojo.

ję apie 40-50 anglų-ameri
kiečių laivų Sicilijos srity
je. Bet tai yra priešų pagy
ras, kurio niekas nepatvir
tina.)
KOMANDIERIAUS SVEI

KINIMAS LAIVYNUI 
Anglų admirolas Cunnin

gham, vyriausias Anglijos 
ir Amerikos laivyno koman- 
dierius Viduržemio Jūroje, 
šiltai sveikino jūreivius ir 
oficierius už tokį sėkmingą 
įsiveržimą Sicilijon. Jis, 
tarp kitko, sakė:

“Pasisekimas reiškia ant
rojo fronto atidarymą ir 
yra pirmas žingsnis linkui 
greitos ir griežtos pergalės 
prieš mūsų priešus... Mes 
stovime išvakarėse kuo di
džiausio žygio visame šia
me kare.”

SUSIKIRTO ITALAI SU 
VOKIEČIAIS ITALIJOJ

London. — Anglijos radi
jas perdavė žinią, kad įvy
ko susikirtimas tarp vokie
čių ir italų kariuomenės Se- 
riago kaime, netoli Romos. 
Tuomet vokiečiai buvę iš
kraustyti iš Seriago.

Amerikos lakūnai bom
bardavo Reggio Calabria ir 
kitus miestus ir uostus pie
tinėje Italijoje.

NUMATO, KAD AME
RIKIEČIAI GREIT 
UŽIMS MUNDA

Australija. — Generolo 
MacArthuro lakūnai nume
tė dar 52 tonu bombų į ja
ponų lėktuvų stovyklą Mun
do j, New Georgia saloj. Ke
li kariniai japonų laivai 
mėgino įgabent pastiprini
mų saviškiams į šią salą. 
Amerikos lakūnai porą tų 
laivų sužalojo, pataikydami 
bombomis sveriančiomis po 
500 svarų. Tuomet japonų 
laivia nuplaukė šalin.

Tebeina mūšiai už poros- 
trejeto mylių nuo Mundos. 
Amerikiečiai yra perkirtę 
visus kelius, kuriais sausu
ma japonai galėtų pristatyt 
saviškiams reikmenų Mun
do j. Neoficialiai teigiama, ‘ 
kad Munda per keletą die
nų būsianti paimta.

Tyrinės Amerikiečių 
Pastatytų Aerodromų 

Pervedimų Talkininkam
- Washington. — Senato-, 
rių komisija su Trumanu . 
priekyje tyrinės praneši
mus, kad Jungtinių Valsti
jų vyriausybė pasirašė su
tartis pervesti šimtus lėk
tuvų stovyklų, pastatytų 
Amerikos lėšomis, tiem 
kraštam,kuriuose jos pasta
tytos. Amerikos valdžia ža
dėjusi visai dovanai perlei
sti jas talkininkam,’praėjus 
šešiem mėnesiam po karo 
pabaigos.

Senato komisijos nariai, 
J. M. Mead, demokratas, ir 
R. O. Brewster, republiko- 
nas, ir dar trys senatoriai 
skris dar šį mėnesį apžvelgt 
tas stovyklas ir ištirt sąly
gas, kuriomis Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasiža
dėjo pervesti jas talkinin
kam.

S e n a t o r i ai Mead ir 
Brewster sako, jog po karo 
turėtų būti palikta ameriki
niams lėktuvams bent nusi
leidimo ir pakilimo teisė to
kiose stovyklose.

SUNKU GABENT NACIUS 
GELEŽINKELIAIS, IŠDAU
ŽYTAIS ORO BOMBOMIS
London, liep. 12. — Ang

lų lakūnai, naudodami ame
rikinius ir savus bombane- 
šius ir lėktuvus kovotojus, 
vėl naikino vokiečių varto
jamas elektros dirbyklas, 
geležinkelius, fabrikus, uos
tus ir laivus šiaurinėje 
Franci joje ir Belgijoje.

Anglai stebėtojai teigia, 
jog talkininkų bombanešiai 
yra jau taip išdaužę nacių 
geležinkelius. vakaruose, 
kad vokiečiai turi didelio 
vargo siųst savo kariuome
nės pastiprinimus italams 
Sicilijoj.

Berlyno radijas skelbė, 
kad naciai gins Siciliją.
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Pagaliau!
Šiuos žodžius rašant dar tik apie vie

nuolika valandų yra prabėgę nuo to di
džiojo, istorinio žygio, kurį padarė Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų karinės jėgos. 
Jos pagaliau padarė įsiveržimą į Itali
jos didžiulę salą Siciliją, kurią nuo Ita
lijos sausžemio skiria tiktai siaurutis 
ruožtas vandens. Eina desperatiški, mir
tini mūšiai. Prieš įtemptą, žiaurią prie
šo ugnį, mūsų drąsieji didvyriai veržiasi 
pirmyn ir kerta priešui skaudžius smū
gius.

Kai skaitysite šiuos žodžius, daug kas 
jau bus pasikeitę. Jau bus aišku, kaip 
pasekmingas šis istorinis žygis yra ir 
kur link jis veda. O gal jau bus padary
ta kitų įsiveržimų prieš Hitlerio europi
nes tvirtumas. Svarbu, kad prasidėjo 
o f e n s y v as. Dabar nebebus atleis
ta, nebegalima bus atleisti: ofen- 
syvas turės eiti pirmyn, griežtai, be 
jokio pasigailėjimo, be jokio svyravimo.

Šito žygio ilgai laukė laisvės ištrošku
si liaudis visam pasaulyj. Jo laukė Ame
rikos ir Anglijos žmonės. Kaip saulės 
patekant, jo laukė okupuotų, pavergtų 
kraštų žmonės.

Išmušė istorinė valanda. Karas eina 
prie sprendžiamųjų mūšių!

Iš rytų Raudonoji Armija^ iš vakarų 
Didžiosios Britanijos, Jungtinių Valstijų 
ir kitų talkininkų jėgos! Priešas bus su
daužytas anksčiau ar vėliau. Reikės au
kų, reikės daug netekti ir nukentėti, bet 
mirtinojo žmonijos priešo likimas jau 
parašytas ant sienos.

Sicilijos paėmimas nebus lengvas. Rei
kia atminti, kad ta visa sala yra gerai 
ginkluota. Ant jos Ašis turinti mažiau
sia tris šimtus tūkstančių kareivių — 
daugumoje italai, bet keletas divizijų esą 
ir vokiečių. Hitleris ir Mussolinis tikėjo
si šio Talkininkų įsiveržimo į Siciliją ir 
todėl gerai apsirūpino ir apsidrūtino.

Bet mes nė valandėlei neabejojame,

kad šita Ašies armija bus taip sudaužy
ta, sunaikinta, kaip buvo tokio pat dy
džio italų ir vokiečių armija sunaikinta 
Afrikoje. Kaip ilgai ims ir kiek aukų 
reikės pakloti šitam karo teatre, dabar 
niekas negali pasakyti.

*
Tai neužilgo paaiškės. Tai sužinosime 

iš pranešimų. Tuos pranešimus visi iš
troškusiai seksime ir gaudysime. Čionai 
galima tiktai atžymėti šio Talkininkų 
įsiveržimo į Italiją istorinę reikšmę ka
ro eigai .

Mūsų pareiga dabar daugiau, negu 
kada nors pirmiau, įkinkyti visas savo 
jėgas į karo pastangas čionai, namie. 
Ten mūsų jaunuoliai, mūsų didvyriai at
lieka savo pareigą. Mums jais netenka 
abejoti. Mes žinome jų pasiryžimą ir 
atsidavimą didžiajam Jungtinių Tautų 
idealui. Jie nesusvyruos prieš jokį pasi
aukojimą. Jie yra laisvosios amerikiečių 
tautos sūnus, tos tautos žiedai ir garbė.

Bet jie tikisi, kad mes jų nesuvilsime, 
kad mes taip pat tvirtai, taip pat nesvy- 
ruojaničai, taip pat su didžiausiu pasi
aukojimu atlaikysime “naminį frontą.” 
Jiems reikia ginklų. Mes dirbsime ir ap
rūpinsime juos ginklais. Mes žiūrėsime, 
kad jiems nestokuotų nei maisto, nei 
drapanų. Mes patys geriau panešime vi
sokį trūkumą, jeigu bus reikalinga — 
panešime be zurzėjimo ir išmetinėjimo, 
bet mūsų didvyriai karo frontuose ir 
laukuose bus pilnai viskuom aprūpinti! 
Tokia yra pareiga naminio fronto —mū
sų visų!

Nuotraukoje matome amerikietį karį, sužeistą ir 
gabenamą jo draugų linkui automobiliaus. Tai įvyko 
Attu saloje, kurią amerikiečiai atsiėmė iš japonų.

Armija, Laivynas Reika
lauja Slaugių
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vyno Korpuso turi karininkų 
laipsnius. Jų gabumai naudoja
mi tarnauti nukentėjusiai žmo
nijai. Jų gyvenimas labai įdo
mus. Didesnėse ligoninėse joms 
parūpinta patogūs gyvenimo 
kambariai ir kliubo kambariai, 
kur gali praleisti laisvas va
landas. Jos mato daugelį pa
saulio vietų, ir, slaugydamos 
sužeistuosius ir sergančius, jos 
atlieka prakilnią užduotį.

Ginkluotos jėgos reikalauja

apie 3,000 slaugių per mėnesį. 
Kiekviena slaugė turėtą jausti, 
kad jos pirmutinė pareiga yra 
įstoti savo šalies tarnybon. Tai 
yra šventa priedermė. Kiekvie
na slaugė, kuri atatinka reika
lavimams, turėtų įstoti karo 
tarnybon. Am. Raud. Kryžius 
rekrutuoja slauges Armijai ir 
Laivynui. Rašykite Raud. Kry
žiaus skyriui jūsų apylinkėj. 
Skyrius viską padės atlikti.

POLITINĖ BETVARKE

Tvirta ir Nepriklausoma Lenkija
Sovietų vyriausybės organas “Izviesti- 

jos” plačiai rašo apie Sikorskio mirtį ne
laimėje ir apie jo potiliką. Laikraštis 
sako, kad Sikorskis norėjo draugiško su
sitarimo ir sugyvenimo su Sovietų Są
junga, kad jis toje srityje ‘nemažai ir 
pastangų buvo įdėjęs. Bet, girdi, jo tei
singą politiką sunaikino reakcijonierių 
klika ir išmušė jį iš teisingo kelio.

“Izviestijos” dar kartą primena Stalino 
pareiškimą, kad Sovietų Sąjunga nori 
matyti po karo tvirtą ir nepriklausomą 
Lenkiją. Bet tokia Lenkija nebus gąlima, 
jeigu jinai bus bandoma pastatyti prieš 
Sovietų Sąjungą. Tvirta ir nepriklauso
ma Lenkija galima tiktai draugiškam 
sugyvenime su Sovietų Sąjunga.

Negali būti toleruojama visos tos 
lenkų reakcijonierių intrygos sudaryti 
kokią ten federaciją arba sieną prieš So
vietų Sąjungą. Lai sykį ant visados įsi
deda sau į galvą tai visi tie, kurie turi 
didelius grobikiškus apetitus ir sapnuoja 
apie imperialistinę Lenkiją po karo, apie 
pavergimą po Lenkijos kurka ukrainie
čių, lietuvių, arba gudų.

Prosecutor Vyshinsky, played by Victor Francon, thus addresses the condemned man, Yogoda,! 
Daniel Ocko, heed of rhe dread Gay Pay Oo — condemned by his own admission of guilt. Guilty j 

tof the worst crime in civil law — plotting against the State itself. This is the highlight in the most 
discussed picture of the year, Werner Bros. "Mission To Moscow." Filmed directly from Ambassador 
Joseph E. Davies’ bock of the same name, the famous "purge trials" play a very important role in 

Jhe.picture. Walier Huston portrays -Ambassador Davies^

Praeitais dvejais metais tūk
stančiai slaugių įstojo į Jungt. 
Valstijų Armiją ir Laivyną. 
Sąrašuose tų, kurie randasi 
šioje svarbioje šalies tarnybo
je, matome vardus amerikie
čių netik vokiečių kilmes, bet 
italų, rusų, lenkų, francūzų, 
vengrų skandinavų, ispanų, 
portugalų ir kitų Europos tau
tų, kaip ir Lotynų-Amerikos 
šalių.

Pridėdama prie šio kosmopo
litiško skonio, armija praeitą 
vasarą pakeitė savo taisykles 
taip, kad slaugės, kurios turi 
pakankamai praktikos, ir ku
rios yra pilietės kariaujančių
jų tautų, gali' būti paskirtos 
antromis leiterFantemis Armi
jos Slaugių Korpuse. Ameri
kos. Raudonojo Kryžiaus Slau
gių Tarnyba (American Red 
Cross Nursing,^jervice), kuri 
yra civile rekruįavimo įstaiga 
Armijos ir Laivyno Slaugių 
Korpuso, taiko šias pakeistas 
taisykles priėmimui slaugių 
Armijai, ir šiandieną profesio
nalės slaugės svetimos kilmės, 
tarnauja su daliniais namie ir 
užjūryje.

Pirmoji Amerikos slaugė, 
kuri nuvyko į Australiją buvo 
Floramund Fellmuth, duktė 
Vokietijoj gimusių tėvų. Narė 
Armijos Slaugių Korpuso nuo 
1940 m. Pirma Įeit. Fellmuth 
tarnavo Fort McKinley, Filipi
nuose, kada Japonai atakavo. 
Kaip kitos Armijos slaugės, ji 
užsidėjo “khaki coveralls” ir 
prižiūrėjo sužeistuosius greitai 
sudarytose ligoninėse. Gruodžio 
28 d. jai buvo pavestas laivas 
S. S. Mactan, pasamdytas Rau
donojo Kryžiaus, ir su pagelba 
10 filipinų Raud. Kryžiaus 
slaugių, išplaukė su 200 sužeis
tųjų į Australiją. Po pristaty
mo savo ligonių į Australijos 
ligoninę, Įeit. Fellmuth buvo 
paskirta vyriausia slaugė Jung
tinių Valstijų Jėgų Štabo Aus
tralijoj.

Tarnauti Armijos slaugių 
korpuso yra, pagal Įeit. Aus- 
ley H. Anderson, norvegės, ge
riausias būdas prisidėti prie 
šio karo. Ji atvyko į Jungt. 
Valstijas, kada buvo 16 metų 
amžiaus, atlankyti savo gimi
nių. Jai gyvenimas čionai taip 
patiko, kad ji pasiliko ir tapo 
pilietė. Ji baigė slaugės kursus 
Massachusetts Women’s Hospi
tal, ir dirbo per 10 metų civi
lių ligoninėse. Po Norvegijos 
invazijos, ji įstojo į Amerikos 
Raud. Kryžiaus Armijos Tar
nybą, ir šiuomi laiku tarnauja 
Fort Adams, Rhode Island, bet 
greitu laiku tikisi būti išsiųsta 
į užjūrį.

Pirma Įeit. Olga Constantine 
Benderoff, kuri, buvo direktorė. 
Cleveland University Hospital 
vienetos, kuri pasiekė Australi
ją vasario mėn. 1942 m., ir an
tra Įeit. Kadrine Pauline

Molchan, kuri dabar yra Camp 
Rucker, Alabama, yra rusų kil
mės. Gimusi Rusijoj, 1902 m. 
Įeit. Benderoff atvyko su sa
vo tėvais. Ji buvo naturalizuo- 
ta 1931 m. Baigusi slaugių 
kursus Western Reserve Uni
versity, ji buvo vyriausia slau
gė ir direktoriaus pagclbininkė 
Lakeside Hospital.

Leit. Molchan tėvai gimė 
Kharkove. Ji yra chirurgijos 
viršininkė Camp Rucker. Narė 
Graikų Katalikų Bažnyčios, ji 
kalba rusų, lenkų ir kitų sla
vų kalbomis.

Rusijoj gimusi ensign Anto
nina Mihaelovna Klimenko Mc- 
iCulley, slaugė Naval Medical 
Center, Bethesda, Maryland. 
Auklėtinė Rear Admiral New
ton A. McCulley, yra viena iš 
našlaičių, kurią admirolas pri
glaudė prieš kelioliką metų Se
vastopolyje, .kada jis vedė eva
kuaciją šimtų badaujančių vai
kų, kurie buvo atvežti iš Cent
rinės Rusijos. Jis įsūnijo sep
tynis. Iš šų, Antonina buvo 
jauniausia, ir juos atvežė į šią 
šalį. Ensign McCulley baigė 
slaugės kursus St. Lukes, Hos
pital, Washingtone.

Lotynų Amerikos kilmės yra 
Marie Guadalupe Enriqueta 
del Consuelo de Martinez Y- 
barra Gentile, antra Įeit. Camp 
Rucker, ir Titta Pacheco, kuri 
tarnauja armijoj Valley Forge, 
Pennsylvanijoj. Leit. Gentile, 
nors jos namai randasi Meksi
koje, gimė Fort Bliss, 'Texas, 
kur jos tėvas Alfonzo Humber
to Jacobo de Martinez Ybarra 
buvo pabėgėlis. Jis tarnavo dėl 
Porfirio Diaz, bet pabėgo į šią 
šalį, kada valdžioje įvyko per
versmas.

Būdama kosmopolite, Įeit. 
Gentile, lankė mokslus Francū- 
zijoje, Meksikoje, Texas ir 
New Yorke. Ji buvo studentė 
St. Theresa Paryžiuje, kada 
jos tėvas buvo užsienių reikalų 
ministeris prezidento EmilionO| 
Carranza kabinete. Grįždama į 
EI Paso, ji studijavo tenai, pa
kol ji įstojo į Mt. Sinai School 
of Nursing, New Yorke. Meksi
koje, ji gyveno Guadalajara, 
kur yra ir jos sesuo. Jos sesers 
vyras yra dabartinio Meksikos 

prezidento giminaitis.
Leit. Pachero yra anūkė Pa* 

narnos pirmo prezidento Ma
nuel Amador Guerrero, ir,duk
tė Mrs. Carolina Amador Pa
chero, Panama City. Baigusi 
St. Agnes Hospital, School of 
Nursing, Baltimore, ji tarnavo 
Mercy Hospital prieš įstojimą 
į Armiją. Pacheco šeima yra 
žymi Panamoje nuo respubli
kos pradžios. Ne tik jos tėvu
kas buvo pirmas respublikos 
prezidentas, bet jos tetos su
kūrė vėliavą, ir kiti šeimos na
riai tarnavo diplomatiniame 
korpuse.

Visos narės Armijos ir Lai-

So. Bostono Darbininkas 
pasigyrė, kad jie esą geres
ni patrijotai už pažangius 
lietuvius. Girdi, mes dau
giau išpirkome karo bonų 
ir daugiau aukaujame Rau
donam Kryžiui. Keleivis, 
pritardamas tam, suplojo 
katutes.

Kad šie du melagiai pa
leistų ankietą, tuomet tik
rai sužinotų, kas daugiau 
pirko karo bonų, mes ar jie. 
Bet pirkimas bonų dar ne
parodo patrijotizmo. Šian
dien yra saugiau ir pelnin
giau pirkti karo bonus, ne
gu pinigus laikyti bankuo
se. O kas liečia duosnumą, 
tai pažangūs Mass, valstijos 
lietuviai, liepos 25 d. įteiks 
Raudonam Kryžiui už tris 
tūkstančius dolerių moder- 
niškiausį ligonvežimį. O ką 
jūs įteiksite, poltiniai dris
kiai ?

tiems melams, tai turėtų 
susidaryti tokią išvadą: So
vietai finliandiečius sumušė 
su vokiškomis kanuolėmis, 
todėl jie visi patapo hitleri
ninkais. Dabar aišku, jog 
Sovietai finliandiečius muša 
su komunistėmis kanuolė
mis ir kai jie bus sumušti, 
tai visi finliandiečiai taps 
komunistais.

Ęeiškia, vis vien Finlian- 
dijos socialistų valdžia eis 
po velniais. Taigi, menševi
kai gieda prieš savo galą.

Vyčių organas, už birže
lio mėnesį, skelbiasi, kad 
lietuviški vyskupai surinko 
iš vargšų $434,000 ir pa
siuntė šv. tėvui, kuris pa
skyrė Lietuvos sušelpimui 
net 10,000.

Kaip Keleivis praneša, tai 
Bacevičius su savo muzika 
atsidūrė sorkėse. Jį Bosto
no lenkiška ir lietuviška 
ponstva buvo pasikvietus 
kad jis parodytų savo ta
lentą. Gi, šalę jo, akroba
tai ir burleskininkai rodė 
savo šposus, kuriuos jie ro
do naktiniuose kliubuose.

Kaip dzūkai sako, tai bu
vo: polckas-lietuviškas mu- 
cinys. Kas naiviausia, tai 
kad Keleivis šį mucinį vadi
na tarptautiniu.

Mūsiškiai menševikai vis 
dar kartoja, kad Sovietai 
Finliandiją sumušė su vo
kiškomis kanuolėmis.

Jeigu jų skaitytojai tiki

Tėvynė praneša, o SLA 
centras išsiuntinėjo kuo
poms, kad nuo birželio 30 
d. į Kareivių Duoklių Fon
dą daugiau nereikės mokėt.

Tiesa, kad šis pereito sei
mo užsispyrimas SLA cent
rui davė apie dvidešimt 
tūkstančių dolerių pajamų. 
Bet tuom pat sykiu išvys iš 
Susivienijimo apie tūkstan
tį senų narių. Daug kuopų 
nėra mokėję į tą fondą nei 
vieno cento nuo Seimo ir 
tik dabar tos kuopos verčia
mos užsimokėti. Aišku, jog 
dauguma tų kuopų narių 
mes Susivienijimą. Pavyz
džiui, 249 kp. turėjo ketu- 
rioliką narių. Gavus iš cen
tro- griežtą pareikalavimą 
užsimokėti tas duokles, 
kuopą metė net aštuoni na
riai. O tokių kuopų nema
žai randasi.

J. P.

KARAS PRIEŠ JAPONIJĄ 
BŪSIĄS ILGAS

Cairo, Egiptas. — Rolan
dų laivyno komandierius 
adm. Helfrich įspėjo, kad 
ilgai teks kariauti, kol Ja
ponija bus visiškai sumuš
ta; sako, prisieis atiminėti 
iš japonų salą po salos, 
sklypą po sklypo.

Angly lakūnas seržantas Sidney Cohen, pritrūkęs 
gazolino, nusileido ant italų salos, Lampedusa; tuojau 
prie jo pribėgo italai viršininkai ir pareiškė, kad jie 
nori pasiduoti; neužilgo Lampedusa sala pasidavė tai 
kininkams.
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Per V. Paukštys, Richmond Hill, Bl. 179 $5.00 
V. ir A. Paukščiai $3.00.
K. ir J. Anskiai $2.00.

Per Anna Stakėnas, Freesoil, Mich.
Wm. Stakėnas ir Leon Stakėnas po $10.
F. Žukas $5.00.
Adam Villis ir Anna Stakėnas po $1.

Per P. J. Martin, Freedom, Pa. 10.00
Anna Gariza ir P. J. Martin po $5.

Per J. Stripeiką, Cleveland, O., BĮ. 244 30.50 
Wm. ir Mary Geibis po $5.
Joe Waylonis ir J. Bernatt po $3.00.

J. Stripeiką ir V. Daraška po $2.00.
Charles Lukis $1.50.
Po $1.00: Lepold Lutkus, Juozas Stri- 
peika, Juozas Bagužis, Frank Sutkaitis, 
Virginia Vitonis, Ted Galgokas, John 
Kirstukas, Joseph Ledeckus, Dominik 
A. Litvaitis, Anthony Baronas, Kazi
mieras Petkevičius, Antanas Yakubins- 
kas, Stanley žylinski, Juozas Levanavi- 
čius.

J. ir A. Dagiliai, Hartford, Conn. 
Ona Marozienė, Waterbury, Conn.
K. Bagdonas, S. Bend, Ind, Blanka 204 

ALDLD 35 kp. $5.00.
Po $2.00: Anton Jay, K. Bagilonas, 
P. Bagdonas.
Po $1.00: P. Dūda, K. Urbonas, 
Benderis, W. Misevičienė, K. Grigas 
S. Skideviczus.

Andrew Latozas, Waterbury, Conn.
A. Čekanauskas, Springfield, Ill. Bl. 290 2.50 
Per Jonas Bullis, Blankos 170, 171 ir 172,

Rochester, N. Y. 246.00
Wm. Cherney ir L. Bekešienė.
(Vardai tilpo Rochesterio korespon
dencijoj, birž. 17 d.)

A. Linkus, Brooklyn, N. Y. 2.00
Per J. K. šarkiunas, Chicago, Ill. Bl. 309 50.00 

Dr. Vincent Šimkus $10.00.
Po $5.00: Pov. ir Mrs. Valentai, J. K. 
Šarkiunas, M. M. Šarkiunienė, Bern’s 
Butkus, ir Luis Gustis.
Bob. Žilinskas, Jr. $4.00.
Po $3.00: Julius Žilinskas, R. Ph., Mrs.
V. Žilinskas.
Po $2.00: Walter ir Amelia Prusis ir 
Albin Petronis.
Bessie Pakaušis $1.00.

Per Mrs. H. Kudirkienę, Hillside, N. J.
L. D.P.K. Lithuanian Club of Elizabeth 
D. Krūtis $1.00.

Per V. Barkauskas, Oakville, Ct. BĮ. 79
Po $1.50: V. Barkauskas ir J. žiūraitis. 
Po $1.00: P. Bokas, V. žiūraitis, T. Vi
sockis ir V. Navickas.

Per M. Tenikait, E. St. Louis, Ill. 22.50 
Po $3.00: LLD 49 kp. ir LDS 92 kp.
Po $2.00: A. Kupstas, J. Daujotas, 
Alex Soloduk, G. Bendix, A. Piteraitis. 
Po 1.00: J. Jekelevičienė, J. Mikalaus
kas, M. 
Treinys. 
Po 50c: 
Senulis.

Per Marę 
Blankos
$10.00, Jonas ir Marė Smitrevičiai. — 
Po $5.00: Adolfas Kišonas, Jonas Dau- 
kas, George Shiller, Vincas Žilinskas, 
Konstantas Rinkunas, Ambrazas Tu- 
mosa ir M. & R. Padolsky.
Po $2.00: Charles Yesulevich, John 
Gronskis, Ona Maskelienė, Joe Miller, 
Stella Smith, ir John Smith.
Po $1.00: Charles Pocevich, John Dai- 
lidenas, George Mozer, Stasys Babra
vičius, Joseph Yakas, Tillie Yakas, Pe
ter Paulauskas, Joseph Mickus, Peter 
Gyvis, George P. Leshkis, John Kasins- 
kas, Agnes Anskaitis, ir Della Bell.

Per J. KrauceviČių, Hart, Mich., Bl. 112 18.00 
Po $5.00: Vera Blažienė ir Andrius 
Wisnauskas.
Po $2.00: Jonas Kraucevičius, Barbara 
Garsh ir Geo. Preikna.
Po $1.00: Juozas Karpavičius ir Joe 
Chesnus.

Per O. Girnienę, Binghamton, Bl. 177 34.00 
Anna Tonuska ir M. Žvirblienė po $5. 
Po $2.00: O. Girnienė, A. žolynas, P. 
ir A. -Mačiukai, J. K. Vaicikauskai, J. 
K. Navalinskai ir K. V. KapiČauskai. 
Po $1.00: Jonas Kazlauskas, S. Berge
ris, M. Kulbienė, J. Garučkis, E. žvir
blienė, P. Zolumskis, A. Garuckis, S. 
Vaineikis, Povilas Mikolojunas, A. T. 
Bagdonai, A. Maldaikienė ir O. Miko- 

lojunienė.
Per M. K. Sukackienę, Worcester, Mass., 

LLD 155 kp., Mot. Skyr.
Per Geo. Mumik, Fitchburg, Mass, 
1 Blanka 142

25.00

13.00

Po $5.00: Geo. Munlik ir Jonas Samu- 
lėnas.
Po $1.00: Mrs. Kerszes, Monika Kaza
kevičienė ir Kastantas Prakapas.

Ignas Lisains, Seymour, Conn. 
Per Vilnis, Chicago, Ill.

J. ir K. Phillips $5.00.
A. Gerdus $1.00.
Per L. Pruseiką nuo Vešių pares $13.50.

S. Brusokas,. Brooklyn, N. Y. 1.00
Per Margaret Alvinienę, LLD 52 kp., De

troit, Michigan, Blanka 133 29.00
Po $5.00: Joseph Urban ir Gust Raman.
F. Neams $2.00.
Po $1.00: Therese Miller, Anthony 
Yakštys, Martinas Kwedar, Anthony 
Adomaitis, Uršulė Yurkevičienė, M. An- 
drulienė, Veronika. Risanauskas, A. Ma
čys, Dominick Kadys, Anna Kadys, P. 
Žilinskas, Anthony Žilinskas, Napoleon 
Waitekunas, P. Jakštys, V. Kirnela, 
Masaitis, William Lewon.

L. Gudzin, Schenectady, N. Y.
A. Dapšis, Michigan, Blanka 120
Per A. Dambauskas, Girardville, Pa.

Blanka 49
A. Dambauskas $2.00.

M. Skaud $1.50.
Po $1.00: J. Mardosa, P. Krizinauskas 
ir J. Kamarauskas.

Charles Ruk, Elizabeth, N. J.
J. Butvilas, Philadelphia, Pa. Bl. 27

Po $5.00: Andrew Kupchunas ir Sta
nislovas Rakauskas, Alfons Sinkecis ir 
Walter Burtyll, ALDLD 149 kp.
Vincent Litvinas $2.00.
Po $1.00: John S. Raynis, A. Pape- 
liučkas, John Mickus, Frank Navar- 
dauskas, John Merkielis ir Veronika 
Urlakienė.

Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y. 
J. Baranauskas, Philadelphia, Pa. 
Anna Savukas, Portage, Pa.
A. ir M. Razavikai, Union, N. J.
Per F. Shimkienę, Kearny, N. J.

J. Gergelienė
Mary Svinkunienė, Waterbury, Conn., 

Blanka 84
J. Kazlauskas, $10.00.
K. Sobutis, $5.00.
Po $2.00: K. Kučauskas, Kaz. Palulio- 
nis, B. Morcinonis, C. Astrauskas, J. 
Švinkimas, M. Svinkunienė, Mr. and 
Mrs. Alphonse Sinkevich ir Vincent 
Maraskauskas.
Po $1.00: S. Kribins, M. Voveris, J. 
Plungis, V. Satula, P. Alenskas, A. šir
ma, F. Dugirdis, J. Monkus, Mrs. A. 
želvis ir Mr. U. želvis.

Per L. Kavaliauskaitę, pelnas ir aukos 
nuo 6-18-43 parepg. 361.50
Per aukų rinkėjus O. Yakštienę ir P. 
Sholl. Po $5.00: J. Drusis, J. Juodze
vičius, V. Lukminas, P. Cibulskiai ir A. 
Skirmont.
Po $2.00: P. Bieliauskas, J. Spitlis, D.
Veličkienė.
Po $1.00: P. Gustaitis, S.
Krunglys, A. Bieliauskas, 
kas, M. Purvėnienė, A. 
Purvėnas, J. Liutvinskas, 
nė, R. Laukaitienė, C. Nečiunskas, A. 
Maželis, A. Briedis, K. Yakštis, P. Li
leikis, J. Vinikaitis, P. Linkus, S. Pe- 
leckas, J. Kalvaitis, J. Valaitienė, R. 
Mizara, E. Zataveckas, G. Churinsky 
ir K. Tamošiūnas.

Per H. Zablackas ir J. Dainys prie estra
dos: Po $10.00: Jonas Velička, Berno
tas, V. ir A. Čepuliai, V. ir U. Bunkai, 
Laurilovičius, Dzevečka.
Po $5.00: J. Dagis, V. Tauras, J. Mu- 
reika, Juška, L. Jakštas, J. Diržulaitis, 
J. Kiela, G. Wareson, J. Kalvaitis, J. 
Dainius, A. Bimba, J. Gasiūnas, J. 
Briedis, V. Rudaitis, J. Urbonas, C. 
Balčiūnas, K. Bendokas, P. Babarskas, 
M. Klimas, M. Misevičienė, J. Balčiū
nas, M. Vasiliauskienė, Vaitkai, Ru
činskai ir Aldona Rušinskiūtė.
Per aukų rinkėjas B. Kalakauskaitę ir 
E. Gasiūnienę: B. Adomavičius $3.00.
Po $2.00: J. Kosmosh ir V. ir A. Stupur.
Po $1.00: J. Chesna, P. Mingila, M. 
Ripinskienė, B. Urbonas, Paukštienė, 
J. Meškienė.
Per aukų rink. L. Kavaliauskaitę ir F.
Pakalniškienę:
J. Gužas $10.
A. Malinauskas $5.00.
Po $2.00: E. Branitskienė, S. Shabala- 
kas, J. Grubis ir N. ir F. Pakalniškiai. 
Po $1.00: C. Meškenas, C. Yuknis, P. 
Meškienė, P. Kalvaitis, V. Žilinskas, 
V. Bovinas, A. Linkus, Jr., A. Linkus, 
Sr., J. Kairis, J. Jesunas, Geo. Kurai
tis, J. Kovas, F. Gražys, J. Kaulinis, 

(Bus daugiau)

Pundelių Vajaus 
Komitetui.

Gerbiamieji Draugai!
Čia prisiunčiu $9.00 dėl 

pasveikinimų lietuviams ko
votojams ir lietuviams vai
kučiams Sovietų Sąjungoje. 
Aukavo sekanti:

ALDLD 39 kp. $2.00 ir 
Mrs. Beatrice Reklaitienė 
$2.00. Po $1.00 aukavo: 
Mrs. Eva Gelezauckas, Mrs. 
Mary Truikis,' Mrs. Anna 
Peredny, Mrs. Anna Shi- 
mansky ir P. D. Šlekaičiai.

Čia turiu pastebėti, kad 
didžiumą aukų surinko EVa 
Geležauckienė, kuri visados 
mums pagelbsti tokiuose 
svarbiuose reikaluose. Ji 
man sakė, kad jai keletas 
moterų yra dar pasižadė
jusių paaukauti kiek vėliau, 
todėl blankos dar negrąži
nu, nes ji darbšti moteris 
ir, be abejonės atlankys 
pasižadėjusias savo drau
ges. Taip pat ir man yra 
pasižadėjusių keletas vyrų.

■Nors jūs jau keletą kar
tų aiškinote, kad pasveiki
nimų pundeliai bus perduo
ti tik lietuviams kovotojams pirštinių. Vėliau bus Lais-

ir lietuviams vaikučiams, 
bet pas mus randasi- tokių 
neviernų Tamošių, kurie .sa
ko: “Aukaučiau $25.00, kad 
žinočiau, jog tas tektų lie
tuviams. Bet aš netikiu.” 
Kad taip kalbėtų paprasta 
ypata, tai mažai kas kreip
tų domės, bet taip kalba 
aukštesnės luomos ypatos, 
kurių daugelis paklauso ir 
trukdo aukų rinkimą to
kiam prakilniam darbui.

P. Šlekaitis.
Scranton, Pa.

Gerb. Draugai: Šiuomi 
prisiunčiu čekį vertės $44.- 
25, kuriuos surinkau ant 
blankos ir sveikintojų var
dus.

Širdingiausi sveikinimai 
lietuvių tautos didvyriams 
Sovietų Sąjungoje, karžygi
škai kovojantiems prieš vi
so pasaulio priešą vokiškąjį 
grobiką.

Draugiškai, H. Žakienė. 
Binghamton, N. Y.

Pundelių Vajaus 
Komitetui.

Mes, Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo, Montello, 
Mass., Pundelių Komisija, 
prisiunčiam tris pundelius 
ir du baksu mezginių. Mez
ginių yra: 31 pora kojinių, 
13 svederių ir viena pora

vėje parašyta apie tai, kas 
aukojo dėl pundelių.

Pundelių Komisija:
K. čereškienė, 
P. Sinkevičienė.

Draugai:
Aš esu įgaliota rinkti au

kas dėl pasiuntimo dovanų- 
pundelių. Malonėkite pri
siųsti keletą blankų.

Mūsų LDS kuopos susi
rinkime kilo ginčų. Nekurie 
nariai išsireiškė nepasiten
kinimą komitetu, kad jis 
sunčia blankas pavienėm y- 
patom, o ne organizacijom. 
O pavienėm ypatom ne vi
suomet galima pasitikėti. 
Susirinkimas nutarė išreik
šti pageidavimą, kad ateity
je bile kokios blankos au
koms rinkti būtų siunčia
mos tik organizacijų var
du, o ne pavienėms ypa- 
toms.

Draugiškai,
V. Smalstienė.

Paaiškinimas.
Pasveikinimų rinkimo 

blankas siuntinėjome orga
nizacijų kuopoms ir pavie- 
niems draugams su prašy
mu juos pasidarbuoti. Tai 
darėme todėl, kad norėjome 
vajų padaryti pasekminge- 
sniu. Faktas yra, kad kuo
pų sekretoriai gavę blankas 
dažnai nieko su jomis neda- 
do iki susirinkimo. Dauge
lio kuopų vasaros metu su-

si rinkimai visai neįvyksta 
ir taip tos blankos guli se
kretorių kiŠeniuose.

Blankų nesiuntinėjome 
bile kam, keno tik adresus 
galėjome gauti, o tik labai 
mažai grupelei veikėjų, ku
riais pilnai galima pasitikė
ti ir kurie, mūsų supratimu, 
gavę blankas, imsis už dar
bo. Manome, jog klaidos ne
padarėme.

Tačiau principiniai sutin
kame, kad daug geresnė 
kontrolė būtų, jeigu pana
šios blankos eitų tiktai per 
organizacijų rankas. Tai 
būtų visiems lengviausia ir 
parankiausia, bet tam reikė
tų, kad tos visos mūsų or
ganizacijos funkcijonuotų 
reguliariškai ir gerai. To 
gi pas mus nėra. Todėl pri
sieina kartais griebtis ir ki
tų priemonių atlikimui 
svarbaus, greito darbo.

Labai širdingai ačiū 
draugei už apsiėmimą pasi
darbuoti. Prašome prie to 
darbo pritraukti ir kitus 
kuopos veikėjus.
Pundelių Vajaus Komitetas

MKYBODYID

Bostono Apylinkėje
Visai arti mūsų apylinkes didžioji iškilme

Dienraščio Laisves

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS

Įvyks Sekmadienį, Liepos 18 July
— 1 9 4 3

KEISTUČIO PARKE
k • ♦< A

'■‘5-ldh. .
(Oakland Grove) East Dedham, Mass

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

George Stevens Orkestrą iš Montello Gros Šokiams

Graži Dainų Programa
Montello Liuosybės Choras

vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar

Norwoodo Vyrų Grupė
vadovybėje William Petrikos

So. Bostono Bevardis Kvartetas

Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
1-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 rtiiestų geriau važiuoti 

per Bostoną ir Mattapan.
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(Tąsa)
Išeina į aikštę ir stovi' ' ramiai ir 

tvirtai, kaip koplytėlė. Ji dėvi plačiu ru
du sijonu, geltona batistine striuke ir 
ryši raudona skarele.

Pasiutusiai spiegia armonika, skamba 
jos skambučiai, žvanga žvanguliai; būg
nelio oda duoda sunkų, kimiai dūsaujan
tį garsą; tai nemalonu klausyti: lyg iš
ėjęs iš proto žmogus, vaitodamas ir rau
dodamas, daužytų kakta į sieną.

Žicharevas nemoka šokti, jis tiesiog 
lutena kojomis, trepsėdamas skaisčiai 
nublizgintų batų karkomis, šokinėja, lyg 
ožys, ir vis nepagauna muzikos takto. Jo 
kojos, tarytum, svetimos, kūnas negra
žiai rangosi, jis blaškosi, kaip vapsva 
voratinklyje arba žuvis tinkle, — tai ne
linksma. Bet visi, net girtieji, žiūri į jį 
įdėmiai, visi tylom stebi jo veidą ir ran
kas. Žicharevo veidas nuostabiai žaidžia, 
darydamasis tai maloniu ir susigėdinu
siu, tai staiga išdidžiu ir rūsčiu; štai jis 
kažin ko nustebo, suriko, užsimerkė se
kundei, o atsimerkęs— nuliūdo. Sugniau
žęs kumštis, jis vogčia artinasi prie mo
teriškės, ir staiga, sutrypęs koja, su
klumpa prieš ją ant kelių, plačiai išskė
tęs rankas, pakėlęs ančiakius, širdingai 
šypsodamasis. Ji žiūri į jį iš aukšto že
myn su palankia šypsena ir ramiai įspė
ja:

— Nuvargsite jus, kūmuti!
Ji stengiasi maloniai primerkti akis, 

bet jos didžiulės akys neužsimerkia, ir 
jos susiraukęs veidas pasidaro labai ne
bemalonus.

Ji taipgi nemoka šokti, tiktai lėtai siū
buoja savo didžiulį kūną ir tyliai kiloja 
jį iš vietos į vietą. Kairėj rankoj ji laiko 
skepetaitę ir lėtai mosuoja ja; dešinioji 
jos ranka įremta į šoną, tas daro ją pa
našią į didžiulį ąsotį.

O Žicharevas vaikščioja aplink šią ak
meninę bobą, nuolatos keisdamas veidą, 
atrodo, lyg šoktų ne vienas, o dešimt 
žmonių, ir vis kitokių: vienas — tykus, 
paklusnus; kitas — piktas, gąsdinantis; 
trečias — pats kažko bijo ir, tyliai vai
todamas, nori nepastebėtas pasprukti 
nuo didelės, nemalonios moteriškės. Štai 
pasirodė dar vienas,-r-išsišiepė ir mėš
lungiškai raitosi, lyg sužeistas šuo. ši
tas nuobodus, negražus šokimas sukelia 
many liūdnus jausmus, žadina blogus at
siminimus apie kareivius, skalbėjas ir vi
rėjas, apie šunų vestuves.

Atmintyje tylūs Sidorovo žodžiai:
— Šitame dalyke visi meluoja, čia jau 

toks dalykas — gėda visiems, niekas nie
ko nemyli, o tiesiog — išdykavimas...

Aš nenoriu tikėti, kad “visi meluoja 
šiame dalyke,” — kaip gi tąsyk Karalie
nė Margo? Žinoma, ir Žicharevas neme
luoja. Aš žinau, kad Sitanovas pamilo 
nupuolusią merginą, o ta prilipdė jam 
biaurią ligą, bet jis nemuša jos už tai, 
kaip gundo jį draugai, o pasamdė jai 
kambarį, gydo merginą ir visuomet kal
ba apie ją kažkaip ypatingai maloniai, 
drovėdamasis.

Didžiulė moteris vis dar tebesiūbuoja, 
negyvai šypsodamosi, mosuodama skepe
taite; Žicharevas šokinėja aplink ją, aš 
žiūriu ir galvoju: nejaugi Ieva, apgavusį 
Dievą, būtų buvusi panaši į šitą arklį? 
Aš pradedu jos nebekęsti.

Beveidžiai šventųjų paveikslai žiūri 
nuo tamsių sienų, prie langų stiklų pri
siglaudė tamsi naktis. Tamsiai dega lem
pos troškioje dirbtuvėje; prisiklausai, ir 
— iš viso triukšmo išsiskiria kiti garsai: 
iš varinės praustuvės caksi vandens lašai 
į pamazgų rėčką.

(Bus daugiau)

Springfield, III.
Angliakasyklose dabar dir

bama šešios dienos per savai
tę—tose angliakasyklose, ku
rios turi gerus užsakymus fa
brikams, bei kur kitur. O ku
rios neturi didelių užsakymų, 
tai tose dirbama 3 arba 4 die
nos per savaitę. Pas mus strei
kuojančių kasyklų nėra. Jau ir 
taip tie kelių dienų po kelis 
kartus streikai sutrukdė darbą 
ir pakenkė karinėms pastan
goms. Tas streikas tai buvo 
fašistų darbas, su kuriais ėjo 
Lewisas ir angliakasyklų savi
ninkai, turčiai. Paprasti an
gliakasiai didelėje daugumoje 
yra geri darbo žmonės, neno
rėjo streikuoti ir ragino vieni 
kitus dirbti, žinoma, atsiranda 
ir pas juos tokių, kurie norėjo 
streikuoti. Angliakasių (kurie 
dirba padieniai) uždarbiai to
ki: $6.75 per dieną ir aukštyn. 
Yra ir tokių angliakasyklų, 
kur dirbama pagal toną. Už 
iškasimą anglies tono, man 
rodosi, mokama po $1.08 ir 
angliakasiai turi turėti savo 
visus įrankius ir paraką. Jei 
pasitaiko netikusi anglis, tai 
sunku uždirbti, nes kai kur 
anglyje yra akmenų, vadina
mų saleperiais. Drūtas vyras, 
gręždamas skylę per tokią an
glį, sulaužo net savo įrankius, 
mašinas. Tokia anglis reikalin
ga išvalyti nuo akmenų, nes 
jei pilsi į kariuką su akmeni
mis, gali būti nubaustas pini- 
giškai, po 50c pirmu kartu, o 
po daugiau už kitus kartus. į 
tokį darbą patekęs, senas ar
ba šiaip silpnos sveikatos an
gliakasys negali nič nieko už
dirbti. Kapstosi jis, kaip gai
dys per 7 vai., pavargsta, o 
pihigų nėra. Kas kita ten, kur 
turi darbo ir iš kompanijos 
gauna mokėti padieniui. Ten 
angliakasiui negalvoj, prastas 
ar geras darbas. Jis savo ati
dirbo ir žino, kad už dienos 
darbą gaus užmokėti.

Birželio 25 d. lėktuvai čio
nai darė manevrus arba pra
timus. Aukštai ore mėtė rake
tas. Net klaiku darėsi žiūrint. 
Bet čia tik baikos, palyginti 
su tuo, kas darosi ten, kur ver
da mūšiai, frontuose, kur krin

ta tikrosios bombos ant miestų 
bei kitokių kariniai svarbių 
vietų.

Birželio 28 d. mūsų miesto 
piliečiai nubalsavo statyti air- 
portą. Tas visas pastatymas 
kaštuos net du milijonus dole
rių. Bus daugiau darbų ir 
miestas gyventojais paaugs, o 
taksai, girdi, nedaug padidės.

Viršiniai fabrikai dabar dir
ba gerai. Mat, kariškus daly
kus išdirba. Dieną ir naktį 
dirbtuvės dirba. Darbininkai, 
ten dirbantieji, turi nešiotis sa
vo paveikslus ir jiems užginta 
pasakoti bet kam, ką jie dir
ba.

Maudyklė, prūdas, nulietas 
iš cemento ir gražiai įruoštas, 
dabar yra atdaras pasimaudy
mui. įžanga 11 ir 22c asme
niui. Kai kada, karštą dieną, 
kai esti koki 95 laipsniai karš
čio, tai vaikų ir jaunuolių 
abiejų lyčių esti pilnas prūdas. 
Kareivių irgi daug ateina pa
simaudyti. Matyti nemažai ka
reivių chiniečių tautybės.

Pas mus smarkiai pabrango 
daržovės, vaisiai bei uogos. 
Naujų kopūstų sv. siekia 15c., 
morkvų pundelis 11c, didelių 
ir gražių bulvių sv. 7c. Ką tik 
žmogus nori nusipirkti, viskas 
labai brangu. Dolerio vertė 
šiuo kartu labai sumažėjo.

A. Čekanauskas.

Rasinėse riaušėse Detroite buvo užmušta apie 30 
žmonių — didelėje daugumoje negrai. Policija rodė 
didelio vienpusiškumo — prieš negrus. Nuotraukoje 
matome beginklį negrą priremtą prie sienos. CIO uni
jų vadai smerkė policiją už tokį vienpusiškumą.
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Binghamton, N. Y.
Iš Atsibuvusių Prakalbų
Birželio 26-tą dieną atsibu

vo prakalbos, kurias rengė 
LLD 20 kp’., kaipo paminėji
mui dviejų metų sukakties nuo 
užpuolimo ant Sovietų Sąjun
gos ir sykiu Lietuvos. Kalbė
toja buvo drg. S. Sasna, iš 
Brooklyn, N. Y. Drg. Sasna 
pasakė labai gerą kalbą, at
žymėdama, kaip lietuviai rau
donarmiečiai, Raudonosios Ar
mijos eilėse didvyriškai ir be 
pasigailėjimo muša žvėriškuo
sius fašistus ir artina galą tam 
žiauriajam karui. Taipgi visus 
kvietė būti sargyboje ir išlai
kyti naminį frontą.

Publikos prakalbų pasiklau
syti susirinko neperdaugiau- 
siai. Kas juos sulaikė nuo da
lyvavimo šiose prakalbose, 
sunku pasakyti.

Buvo renkamos aukos kelio
nės lėšoms ir pasveikinimui 
lietuvių raudonarmiečių. Au
kojo: I. M. Liužinai $5, V. 
Gaidis, $1.25. Po $1: M. Kųl- 
bienė, A. Žemaitienė, J. Nor
kus, iš Scranton, Pa., M. žvir
blienė ir A. Navalinskas. Po 
50c: J. Vaicikauskas, O. Gir- 
nienė, L Vėžis, J. Skrebis, P. 
Mikolojunas, J. Navalinskicnė 
ir V. Zmitraitė. II. žukicnė

tAlSVfi

Detroito Žinios PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Aukos, Surinktos Birželio 
20 Dieha *

šios aukos surinktos laike 
prakalbų Pabaltijos Valstijų 
parengime paminėjimui dviejų 
metų sukakties nuo vokiečių 
užpuolimo ant Sovietų Sąjun
gos.

Aukos buvo rinktos Sovietų 
Sąjungos medikalei ‘pagalbai. 
Priduota Soviet Russian War 
Relief Komitetui, žemiau tel
pa vardai aukotojų, kurie au
kojo nemažiau $1.

Po $10 aukojo: Dr. O. M. 
Gruzit.

Po $5: A. Gbtautas, Anna 
Kwedar, Charles Clever, V. 
Smalstienė, P. Gudelis, ir P. 
Lokman aukavo $6.

Po $2 aukojo: C. A. Krave, 
K. Golteny, A. Urbanai, Dr. 
Palevich, Alex Levicky, A. 
Alishkevich, A. Juodaitis, M. 
Shumskienė, Mrs. Levickienė, 
A. Adomaitis.

Po $1: G. Nausėda, d. Ly- 
ben, G. Janonis, V. Daubar, 
V. Žabui, J. Aranauskas, V. 
Prapiesčius, J. Siurba, J. Bra
zauskas, d. Paledis, J. Butė
nas, S. Nausėdienė, J. Daukie- 
nė, M. Ginaitienė, P. Zunaris, 
M. Geraltauskienė, A. Gyvie- 
nė, P. Petrušonis, U. Litvinie- 
nė, A. Valentienė, U. Jurkevi
čienė, V. Rogers, M. Totoris, 
F. Milickas, E. Rye, D. Rye, 
P. Vilnienė, N. Astrauskienė, 
J. Gugas, J. žiemis, J. Yakas, 
J. Adomaitis, T. Yakienė, Ch. 
Michelson, M. Padolskis, Vin
cas Karmūza (clevelandietis), 
Edward Sheputh, V. Kirvela, 
M. Smith, J. Miller.

Viso aukų surinkta $135.50. 
Prakalbų rengėjai aukotojams 
taria širdingą ačiū.

Kadangi prakalbos buvo 
rengtos tarptautiniai ir tūli ko
misijos nariai buvo nusitarę 
aukų nerašyti laike rinkliavos, 
todėl, manau, bus keletas var
dų, kurie netilps čionai dėl tos 
priežasties, nes aukos jau bu
vo pradėtos rinkti, kada žmo
nės (aukotojai) pradėjo reika- 
lauti, kad būtų pažymėtos, o 
kitaip atsisakė duoti aukas. 
Todėl aukų rinkėjai pradėjo 
užrašinėti aukotojų vardus. 
Jeigu kurių vardų čion nebus 
pažymėta, tai tik dėl tos prie
žasties.

Prakalbų įspūdžiai
Kiek man yra žinoma, tai 

šiuo laikotarpiu Detroite dar 
pirmą sykį tokios prakalbos 
buvo surengtos per pastangas 
trijų tautų, — lietuvių, latvių; 
buvo prisidėję ir estai, bet 
prakalbose neprisiuntė nei 
kalbėtojo, nei į muzikalę pro
gramą niekas neprisidėjo. 
Kiek teko sužinoti, tai estai 
norėjo, kad būtų su rusais 

35c. II. Pagiegalienė 30c. Po 
25c: L. Tvari jonas, A. Tva- 
rijonienė, N. Garnienė, P. 
Bakšienė, J. Kireilis, E. Oku- 
levičienė, V. Kaminskienė ir 
II. Vežienė. Viso su smulkiais 
$18.50. Atėmus išlaidas $8.50, 
pasiųsta pundelių komitetui 
$10.

Drg. S. Sasnai už kalbą ir 
visiems aukotojams už aukas 
širdingas ačiū.

O. Girnienė. 

< >

o

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

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

Didelg upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakatijbs kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 į savaitę, ({skaitoma 

valgis ir guolis)

<f>

<♦>

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų,
•>

Iš NcW Yorko galima atvažiuoti busals ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę tclefonuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

<♦>

<Į>

neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių ........................   $2.19
Už 250 tabletėlių .........................................................................  $4.95
Už 500 tabletėlių ......................................................................................  $8.80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

rengta bendrai, todėl neprisi
dėjo prie šių trijų, tautų pa
rengimo. Latviai labai nuošir
džiai darbavosi ir veik visi, 
kiek jų yra Detroite, buvo tos 
dienos prakalbose.

Buvo kviesti Pabaltijos ša
lių žydai ir suomiai, bet, pra
laukus iki paskutinių dienų, 
žydai pranešė, kad jie Vengia 
vieni, o suomiai neįstengė su
sitarti su savo organizacijų 
valdybomis. Latviai ne tik pra
kalbose prisidėjo su savo dai
nomis, net ir Lietuvių Moterų 
Chorą vadovavo Chas. Clever, 
latvis. Taipgi jie davė kalbė
toją Dr. O. M. Gruhzit, o dak
taro moteris, Mrs. Gruhzit bu
vo pirmininkė laike prakalbų,. 
Taipgi latviai pageidauja tu
rėti kontaktą su kitų miestų 
estais, latviais ir lietuviais ir, 
pagaliau, turėti net kelių vals
tijų atstovų suvažiavimą ir su
daryti kaipo kongresą svar
biame reikale.

Man atrodė, šios pirmos 
prakalbos didelio progreso ne
padarė, nes viena priežastis, 
tai žmonės nepratę prie tarp
tautinių parengimų ir daugu
ma nemėgo, kam visos pra
kalbos buvo anglų kalboje. 
Kai kurie net sake, kad ren
kant aukas būtų davę net po 
$10, jeigu būtų buvę kalbama 
lietuviškai. Tas rodo, kad lie
tuviai esti daugiau patenkin
ti, kada būna vien lietuviškai. 
Taipgi dauguma net nerima
vo, kada sužinojo, kad bus 
kalbama angliškai.

Prakalbos buvo prirengtos, 
rodos, gerai: muzikalę progra
mą išpildė Lietuvių Moterų 
Pažangos Choras ir labai pui
kiai sudainavo. Latviškai dai
navo Chas Clever dvi dainas, 
ir vieną rusiškai. Lietuvių kal
bėtojas buvo J. Siurba ir pa
sakė neilgą, bet įspūdingą pra
kalbą. Latvių kalbėtojas Dr. 
Gruhzit, kalbėjo trumpai, bet 
aiškiai. Pasakė, kad nemažiau 
kaip 95 nuošimčiai Latvijos 
žmonių, stovi su Sovietų šalies 
tvarka ir, sumušus fašizmą, 
Latvija bus vėl Sovietinė Res
publika. Toliau kalbėjo prof. 
Mentor Williams iš Ann Ar
bor, Mich. Universiteto. Jo 
kalba buvo turininga-reikš- 
minga, bet žmonės dėl šilto 
oro pradėjo nerimauti ir ne 
daug buvo suinteresuoti jo 
kalba.

Pabaigoje kalbėjo Michigan 
valstijos senatorius Stanley 
Nowak. Jo kalba daug sukė
lė entuziazmo ir pasakė įdo
mių dalykų, kas liečia Ameri
kos ir rusų dabartinį karą ir 
kas trukdo karines pastangas 
šioje valstijoje ir šioje šalyje. 
Laike prakalbų priimtos dvi 
rezoliucijos, kaip mes Pabal
tijos valstijų žmonės stengia
mės pagelbėti Amerikos val
džiai laimėti šį karą ir kad po 
karo Lietuvoj, Latvijoj ir ki
tose vokiečių okupuotose šaly
se patys žmonės būtų sprendė
jai, kokia valdžia jiems reika
linga, bet ne kad kas jiems iš 
užsienių skirtų.

Prakalbų prirengime dau
giausiai darbavosi d. O. Kra- 
kaitienė, ir už tai verta jai 
tarti draugišką padėką.

AIvinas.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 14 d., 8 vai. vak. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarti, o svarbiausia tai duoklių 
pasimokėjimas. — V. K. Sheralis, 
sekr. (161-163)

PHILADELPHIA^ PA.
Kurie esate paėmę LDS 5 kp. pa- 

žmonio tikietus, prašome grąžinti 
susirinkime, kuris įvyks 13 d. lie
pos, Liaudies Name. Komisija nori 
užbaigti atskaitą ir priduoti iždinin
kui. Prašome nepamiršti. — Kom.

(162-163)

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

BUY WAR BONDS

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

| J. GARŠVA |
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius r 
$ Išbalsamuoja ir laidoja ant $ 

visokių kapinių Į..
Veltui šermeninė *

| (KOPLYČIA) §
Parsamdo automobilius ir ka- v 

ra rietas veselijom, krikštynom B 
ir kitkam. '.

231 Bedford Avenue |
| BROOKLYN į
Q Telephone: EVergreen 8-9770 Ų

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

3

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

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

<♦)

<}>

<♦>

Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje (
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

VITAMIN -B- COMPLEX

Antradienis, Liepos 18, 1643

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks liepos 15 d., 8 v. 
vak. Draugijų salėje, 4097 Porter 
St. Narės prašomos dalyvauti, taip
gi atsiveskite ir naujų narių. — 
M. G., sekr. (161-164)

WATERBURY, CO N N.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. liepos, 7:30 v. v., 103 Green St. 
Draugai, malonėkite susirinkti 
skaitlingai, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Kurie dar nepasi- 
mokėjot šių metų duokles, pasimo- 
kėkite. Taipgi ateikite atsiimti kny
gas, negalima visiem išnešioti. 
Knygos jau seniai pas mus, svar
bios knygos. — Org. (163-164)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, liepos 15 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave.
Draugės dalyvaukite susirinkime, 
taipgi ir naujų narių atsiveskite, 
nors po vieną. — P. Walant.

(163-165)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

-----

I F. W. Shalins.
§ (Shalinskas)
| FUNERAL HOME
| 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway ;
| WOODHAVEN, N. Y. f 
ra ra
ra Suteikiam garbingas laidotuves »

8 8150 I
$ sM Koplyčias suteikiam nemoka- N 
£j mai visose dalyse miesto. ( 
d Tenl. Virginia 7-4499 |

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

c
k

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NACIU PASIUSTI BELGAI 
PRIEŠ SOVIETUS ATVYKO 

ANGLIJON PRIEŠ AŠĮ
London. — Per Sovietų 

Sąjungą atvyko į Angliją 
būrys belgų, kurie buvo nu
siųsti neva kaip nacių pa
galbininkai kariaut prieš 
Rusiją. Jie apgavo hitleri
ninkus.

Jie buvo įstoję į tariamą 
belgų savanorių legioną, 
kurį rekrutavo belgiškas 
Kvislingas, Leonas Degrel- 
le. Bet į šį legioną jie įsi
rašė tik tuo tikslu, kad juos 
nugabentų į prieš-sovietinį 
frontą. O kai jie pasiekė 
fronto liniją, tai prie pir
mos progos pasidavė Rau
donajai Armijai į nelaisvę. 
Tada Sovietų vyriausybė 
leido jiem išvykti Angli- 
jon, kad jie iš vakarų šono 
galėtų drauge su kitais tal
kininkais kariaut prieš na
cius ir italus.

Susidūrimai tarp Baltų
jų ir Negry Uždarė

Karinį Fabriką
Chicago. — Per susidūri

mus tarp baltųjų ir negrų 
darbininkų East Chicagoj, 
Ind., sustojo darbas Ameri
can Plieno Liejyklų kompa
nijos, kuri gamino šarvus 
armijai ir laivynui.

Sakoma, jog nesmagumai 
tarp negrų ir baltųjų prasi
dėję dėl šitokios priežas
ties:

Darbvedis R. van Camp 
įžeidė negrą darbininką Cl. 
Alleną, plūsdamas jį kaipo 
valkatišką tinginį, kuris ne
paisąs savo darbo. Negras 
už tai sudavęs darbvedžiui 
veidan.

■Kilus sąjūdžiui tarp neg
rų ir baltųjų, negrai užsiba
rikadavę fabrike ir neleidę 
jokių darbininkų vidun ki
tai pakaitai (šiftui). Dieni
nėje pakaitoje dirbo 53 pro
centų negrų.

Alienas areštuotas už su- 
davimą baltajam darbve
džiui.

Lėktuvų Kompanija Ap
gaudinėjusi Valdžią
Washington. — Curtiss- 

Wright lėktuvų korporacija 
dėjo prastus motorus ir 
naudojo persilpnas medžia
gas statomuose valdžiai ka
riniuose lėktuvuose. Korpo
racijos viršininkai savo re
korduose melavo valdžiai, 
būk vartoj ą kuo geriausius 
motorus ir medžiagas tiem 
lėktuvam, pagal vyriausy
bės reikalavimus. Dėl tų 
priežasčių taip dažnai nu
krinta ir sudūžta ką tik pa
statyti tos korporacijos 
lėktuvai.

Tokiu kaltinimus prieš 
Curtiss - Wright korporaci
ją išstatė senato komisija, 
vadovaujama senatoriaus 
Trumano.

Vyriausybė jau patraukė 
teisman korporaciją, kuri, 
suprantama, sakosi nieku 
nenusikaltusi.

Nacių kariuomenė tebe
santi vidurinėje Sicilijos 
dalyje ir žiūrinti, kur būtų 
tiksliausiai kontr-atakuot 
talkininkus, sakė Berlyno 
radijas.

New York. — Armijos 
vyriausybė uždraudžia ūka
notame ore sueiti žmo
nėms į jūrinių maudyklių 
vietas; sako, to reikalauja 
karinis atsargumas.

Hartford, Conn. A. L. D. L. D. Reikalai
ALDLD Moterų Kliubas tu

rėjo bazarą, kovo 29, 1943. 
Bazaras buvo sėkmingas. Mo
terys ir vyrai daug labai gra
žių daiktų dovanojo ir taipgi 
pinigais. Pelno liko $180. Pel
nas buvo skiriamas pusiau 
dėl Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ir Sovietų medikalės pa
galbos.

Prabočykite, kad taip ilgai 
nebuvo pasiųsta į laikraštį.

Aukavo bazarui net 47 
draugai ir draugės įvairių da
lykų. Tik todėl ir buvo galima 
padaryti pelno. Visiems auka
vusiems tariame širdingiausiai 
ačiū.

M. Mulerankiene.

Haverhill, Mass.
Lietuvis—Bedikus Sveikinosi 

Su Anglijos Karaliene
Haverhill Evening Gazette 

iš birželio 17 dienos įtalpino 
paveikslą, kuriame Harold 
Benkus sveikinasi, su Anglijos 
karaliene Elzbieta, o karalius 
gretimai stovi ir šypsosi. Ha
rold Benkus yra Jungtinių 
Valstijų prekybos laivo virši
ninku, jis jau tarnauja 12 me
tų. Jis apsirengęs baltai, ant 
viršaus užsitraukęs odinį ap
valkalą.

Anglijos karalius ir karalie
nė, apžvelgdami savo šalies ir 
Jungt. Valstijų jūrines jėgas, 
atkreipė atydą į šį jauną lie
tuvį, pasisveikino ir klausinė
jo, kas jis per vienas ir kur 
gyvena. , Minėtas anglų laik
raštis įtalpinęs atvaizdą pa
duoda žinių, kad Haroldo 
Benkaus žmona ir šeima gyve
na Los Angeles mieste, gi tė
vai gyvena 357 River St., Ha
verhill, Mass.

Visiems įdomus dalykas, kad 
lietuvis kalbėjosi su Britanijos 
imperijos valdonais. Gal tai 
buvo pirmas lietuvis, kuris tu
rėjo tokį pasikalbėjimą.

Harold Benkus yra pažan
gių tėvų sūnus, jo tėvas S. 
Benkus jau per daugelį metų 
yra sekretorium Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 85 kuopos, 
Haverhill mieste. Jis darbuo
jasi pažangiųjų lietuvių tarpe, 
kiek jo jėgos leidžia. Aišku, 
kad S. Benkus, kaip ir kiti 
Haverhill lietuviai, gali tik pa
sidžiaugti, kad jo sūnus nuo
širdžiai atlieka karo laimėji
mui prieš hitlerizmą savo pa
reigą, pervežant į užjūrį ame
rikiečius kovotojus, jiems gin
klus ir reikmenis, tas jėgas, 
kurios atidargs antrą frontą 
prieš barbariškus hitlerininkus 
iš Vakarų Europos pusės.

šį kartą lietuvis H. Benkus 
sveikinosi su Anglijos kara
lium ir karaliene. Bet gal būti 
netoli ta valanda, kada lietu
viai kovotojai, tarnaujanti 
Amerikos armijoj ir lietuvių 
pulkuose — Raudonojoje Ar
mijoje, sumušę hitlerizmą, su
sitiks Berlyne ir karštai, bro
liškai pasisveikins, o jų tar
pe, gal bus, ir tie lietuviai, 
kuriuos H. Benkus nuvežė ko
vai. Linkime jam laimingai 
tarnauti ir po pergalės aplan
kyti tėvelius, pažįstamus ir jo 
mylimą šeimą.

Kaimynas.
Redakcijos Priedas.

Dienraščiui Laisvei paveiks
lo iškarpą ir iškarpą iš Kelei
vio prisiuntė H. Benkaus tė
vas — S. Benkus ir pastebė
jęs, kad Keleivis neteisingai 
aprašė apie H. Benkų, sako:

“Keleivyje neteisingai apra
šytas mūsų sūnus ir joki Ben- 
kai Keleiviui nesiuntė iš Ha
verhill anglų laikraščio iškar
pų.”

Mes širdingai dėkingi “Kai
mynui” už aprašymą ir S. 
Benkui už iškarpas. Linkime 
jūsų sūnui sėkmingai tarnauti 
mūsų bendroje kovoje prieš 
hitlerizmą ir sveikam grįžti po 
karo pergalės.

Amerikos lakūnai ataka
vo japonų laivus upėse Cen- 
tralinėj Chinijoj.

Protokolas Amerikos Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos 15 Apskr. Konferencijos.

Laikytos konferencijos 13 d. 
birželio, 1943 m., Maniuškos 
svetainėje, Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė pirmi
ninkė O. Giendrėnienė 11 vai. 
ryto. Mandatų komisija pa
skirta: S. Jonila, 57 kp., A. 
Mockaitis, 190 kp. ir S. Šlekys, 
22 k p. Kol mandatų komisija 
tvarkė mandatus, pirmininkė 
perstatė pakalbėti šiuos drau- 
gus-ges: P. Nemurą, J. Žilins
ką, P. Kurulį, J. Stripeiką ir 
J. Simans.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi 20, 
nuo 4 kp. Trys kuopos nepri- 
siuntė delegatų: iš Youngs
town, Akron ir Middlefield.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas P. Nemura, protokolų 
raštininku D. Petrauskas. Nu
tarta duoti sprendžiamas bal
sas apskričio valdybai. Rezo
liucijų komisijon išrinkta: J. 
Simans ir J. Stripeiką. Proto
kolas praėjusios konferencijos 
priimtas, kaip skaitytas.
Apskričio Valdybos Raportai

Pirmininkė O. Giendrėnienė 
trumpai raportavo: dirbo kiek 
galėjo, bet kiti valdybos na
riai pastebėjo, kad pirminin
kė labai daug dirbo, tik neno
ri raportuoti. Raportas priim
tas su aplodismentais.

Apskričio sekretorius J. Ke- 
las raportavo: sušaukė 7 Aps
kričio komis, susirinkimus. Su
rengta vienas prakalbų marš
rutas apskričio ribose. Kalbė
toju buvo F. Abekas. Maršru
tas nepilnai pavykęs, nors 
kuopoms buvo pranešta anks
ti; taipgi ir spaudoj buvo pla
čiai rašoma. Ižde yra $74.39.

Iždininkas raportavo, kad 
1943 m. priėmė $87.69. Kuo
pos sumokėjo $10.45. Viso 
įplaukų — $98.14. Išlaidų bu
vo sekamai,: Maršrutas F. Abe
ko $9.75, paaukota Vilnies rei
kalams $10, pasveikinimas
Vilnies suvažiavimui $5. Viso 
išlaidų $24.75. Ižde lieka
$73.39. Nesutiko su sekreto
riaus raportu ant $1. Surasti 
klaidą pavesta knygų peržiū
rėjimo komisijai. Iždininkas 
P. Kurulis.

Raportai priimti. 
c t

Kuopų Raportai
22 kp. narių, pasimokėjusių 

duokles turi 70. Parduota li
teratūros. Aukų surinkta per 
O. Giendrėnienę $30 Antifa
šistiniam Komitetui. Turėjo du 
parengimus, visas pirmo pa
rengimo pelnas, $42, paauko
tas Rusijos medikalei pagal
bai, nuo antro, $47, paaukota 
nupirkimui ambulanso lietu
viams raudonarmiečiams. 15 
Apskričio konferencijon iš
rinkta delegatais: Z. Stripei-

Bus Pranešama Tik Kartą 
Per Mėnesį Apie Kovą prieš 

Ašies Submarinus
London. — Prez. Roose- 

veltas ir Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Churchill 
šeštadienį išleido bendrą 
pareiškimą, jog nuo šiol tik 
kartą per mėnesį, 10 mėne
sio dieną, tebus duodama 
oficialiai pranešimai apie 
kovą prieš fašistų submari
nus.

Jiedu apgailestavo, kad 
tūli valdininkai ir laikraš
čiai davinėjo atskirus pra
nešimus, kuriais galėjo ha- 
cių submarinai pasinaudoti 
užpuolimams prieš Jungti
nių Tautų laivus.

Susidūrus Ore Dviem Lėktu
vam, Žuvo 8 Lakūnai

.Dayton, Ohio. — Atsitik
tinai susikūlė vienas į kitą 
du kariniai Amerikos lėktu
vai virš Wright orlaivių 
aikštės. Su lėktuvais žuvo 
aštuoni jų įgulos nariai; 

kienė, S. Saimonienė, S. Sai- 
monas, D. Petrauskas, J. Va
siliauskas, J. Bagužis ir S. Šle
kys. Ižde turi,' $36.52. U. S. 
War Bonds $18.70. Raportas 
priimtas.

190 kp. narių turėjo 51, 
naujų prirašyta 9, viso pasi
mokėjusių narių 60. Turėjo 
vieną parengimą. Pirko $100 
vertės apsigynimo bonų. Au
kojo Rusijos kovotojams $29, 
Raudonajam Kryžiui $3. Pri
klauso prie Meno Sąjungos. 
Literatūros išplatino už $8. Vi
so išaukota $43. Ižde turi 
$53.

57 kp. narių turėjo 29, 
naujų prirašė 17, viso pasimo
kėjusių 46 nariai. Turėjo tris 
parengimus: pikniką, kard 
parę ir koncertą. Dalyvavo 
spaudos vajuj. Sukėlė 1,497 
punktus. Aukojo SSSR pagal
bai ir spaudai $43.55. Ižde tu
ri $25.

101 kp., Bedford, Ohio, na
rių turi 6, visi pasimokėję: 
Vilnies kalendorių išplatino 8, 
spaudai aukojo $12. Kolonija 
maža ir veikti daug negalima. 
Delegatas J. Žilinskas.

Apdiskusuota kuopų veiki
mas. Valdybos nusiskundė, 
kad susirinkimai būna neskait
lingi. Diskusuota Centro* Se
kretoriaus narių skaičius 15 
apskrityje, kuris ne pilnai su
tinka su tūlų kuopų raportais. 
Patikrinti palikta būsiančiai 
Apskričio valdybai.

Šių metų knyga — DIDY
SIS LIETUVIŲ TAUTOS 
PRIEŠAS — didžiuma išsi
reiškė pasitenkinimą. Konfe
rencija pageidauja, kad būtų 
išleista knyga apie tas salas, 
kuriose dabar kariaujama: 
Pacifike ir Atlantike.

Nutarta atsišaukti į visas 
ALDLD 15 Apskričio kuopas, 
kad jos remtų" nupirkimą lie
tuviam raudonarmiečiam am- 
bulansą. Atsišaukimą paga
minti pavesta rezoliucijų ko
misijai. Prakalbų maršrutą su
rengti pavesta apskričio val
dybai. Padaryta pastaba Cor- 
leto kuopos delegatams dėl 
nepaskelbimo spaudoj rinktų 
aukų per koncertą.

Skaitytas pasveikinimas nuo 
Centro Sekretoriaus ir priim
tas.

Naujas ALDLD 15 Apskri
čio komitetas: S. Jonyla, J. 
Kalas, A. Jasiūnas ir P. Kuru
lis. Alternatai: Z. Saimonienė, 
S. Šlekys, J. Stripeiką.

Sekančiai konferencijai vie
ta pavesta skirti apskričio val
dybai.

Priimtos Rezoliucijos:
U. S. A. prezidentui Roose- 

veltui sveikinimas, Amerikos ir 
Anglijos generolams ir armi
jai, veikiančiai Afrikoje, svei
kinimas Raudonajai Armijai, 
lietuviams raudonarmiečiams, 
rezoliucija už panaikinimą 
Poll Tax įstatymo, rezoliucija 
už vienybę visų lietuvių grei
tesniam sumušimui fašizmo, 
rezoliucija, kviečianti lietu
vius stoti į ALDLD.

Bilos, kokios rasis, pavesta 
apmokėti apskričio naujai 
valdybai. Rinktos konferenci
joje aukos pavesta apskričiui. 
Apskričio knygoms peržiūrėti 
išrinkta A. Mockaitis, S. Šle
kys ir D. Petrauskas. Nutarta 
paaukoti $10 ambulanso pirki
mui lietuviams raudonarmie
čiams.

Konferencija uždaryta 3 va
landą po piet.

Konferencijos Sekr.
D. Petrauskas,
1451 Clermont Rd., 
Cleveland 10, Ohio.

P. S.: Nepaminėti delegatai 
šių kuopų:

190 kp. P. Nemura, Nemu- 
rienė, A. Mockaitis ir Moc- 
kaitienė; Jurkšaitienė, Karso- 
kienė nepribuvo. 57 kp. dele
gatai : A. Jasiūnas, O. Jasiū- 
nienė, S. Jonyla ir V. Skuo
džius, V. Bekevičienė.

’ D. P.

Rezoliucijos, Priimtos LLD 15-to 
Apskričio Konferencijoj

Už Paramą Lietuviams 
Raudonarmiečiams

Liet uviai raudonarmiečiai 
didvyriškai kariauja kartu su 
Raudonąja Armija prieš nacių 
fašistinius žvėris rizikuodami 
savo gyvybes, kad išlaisvinus 
nacių pavergtus kraštus, sykiu 
ir Lietuvą.

Todėl LLD 15-to Apskričio 
Konferencija, laikyta birželio 
13 d., 1943 m., Cleveland, O., 
užgiria visus vajus, kurie da
bar eina Amerikos lietuvių ko
lonijose pagalbai lietuvių rau
donarmiečių ir lietuvių moks
leivių Sovietų Sąjungoje, ir,

Todėl ši Konferencija užgi
ria Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komiteto vajų 
už sukėlimą pinigų nupirkimui 
ambulanso lietuviams raudon
armiečiams. Ir ši Konferencija 
ragina visas 15 Apskričio kuo
pas ir visus lietuvius abelnai 
gelbėti šiame vajuje ir patiem 
aukoti šiam svarbiam tikslui, 
sulyg išgalės.
Už Lietuvių Vienybę Fašizmo 

Nugalėjimui
Mes esame pilnai įsitikinę, 

kad dabar Amerikos lietuviam 
pirmoj vietoj turi būti vienybė 
nugalėjimui fašistinės Ašies, 
laimėjimui karo, išlaisvinimui 
pavergtų tautų jr Lietuvos 
kartu. Kad greičiau tą atsiek
ti, reikia vesti kovą ir su lie
tuviškais fašistai.

K o n f erencija pageidauja, 
kad pokarinis Lietuvos klausi
mas būtų paliktas pačių Lietu
vos gyventojų apsisprendimui, 
be jokių suvaržymų iš bile 
kur.

Bet kadangi čia Clevelande 
susispietęs aršiausias Lietuvos 
fašistinis elementas, per du 
fašistinius laikraščius, Dirvą ir 
Lietuvos žinias, demoralizuoja 
ir skaldo lietuvių,vienybę, tal
pindami melagingas žinias 
apie Tarybinę Lietuvą ir visą 
Sovietų Sąjungą, kuriai yra 
lemta išvaduoti Lietuvą iš po 
nacių barbariškos okupacijos,

Todėl Lietuvių Literatūros 
Draugijos 15-to Apskričio kon
ferencija, laikyta birželio 13 
d., 1943 m., Cleveland, Ohio, 
atsišaukia į Clevelando ir apy
linkės lietuvius, be skirtumo 
pažiūrų ir įsitikinimų, stoti ko
von lygiai, kaip prieš Ašies, 
taip ir prieš lietuviškus fašis
tus. Nes lietuviškų fašistų, 
mieriai yra užkarti iš naujo 
fašistinį režimą ant Lietuvos 
darbo žmonių.

Ir todėl ši Konferencija pa
taria neremti tų Lietuvos fa
šistų žalingų darbų ir vietoj 
skaitymo fašistinių geltonla- 
pių, skaityti ir platinti pažan
giąją spaudą: Vilnį, Laisvę, 
Tiesą ir LLD žurnalą šviesą ir 
knygas. Rašytis prie pažangių
jų ir apšvietos organizacijų, 
prie Lietuvių Literatūros Drau
gijos, kuri išleidžia kas me
tai po gerą knygą. Tik pažan
giąją spaudą skaitydami su
prasime fašistų žalingus dar
bus.

Už Panaikinimą Poll Tax
Kadangi geriausias demo

kratijos išlaikymas ir jos iš
raiška yra visiems piliečiams 
lygios ir nekliudomos balsavi
mo teisės; ir

Kadangi apie 10 milijonų 
pietinių valstijų piliečių neten
ka balsavimo teisių, jeigu nė
ra pasimokėję Poli taksų; ir

Kadangi tų valstijų piliečių

Hitlerininkai Bijo Įsiveržimo 
Ir Per Graikiją 

*
Turkijon atėjo praneši

mai, kad maršalas Fritz 
von Mannstein ir kiti vo
kiečių generolai apžvalginė- 
ja tvirtumas ir apsigynimo 
linijas Graikijoje ir jos sa
lose. Naciai biją, kad talki
ninkai galį ir per Graikiją 
veržtis į Europos žemyną 
prieš fašistų Ašį.

ir įeigos yra negirdėtai mažos, 
iš kurių jiems nebeužtenka 
tiems taksams užsimokėti, to
dėl tų valstijų piliečiai negali 
išsirinkti savo atstovų į J. A. 
V. Senatą, Kongresą, nei į ki
tas valdvietes savo valstijoj ir 
savo miestuose.

Todėl Lietuvių Literatūros 
Draugijos 15 Apskričio Konfe
rencija, laikyta birželio 13 d., 
1943 m., Cleveland, O., pa
geidauja, kad gerbiami Ohio 
senatoriai, Robert A. Taft ir 
Harlod Burton, balsuotų už 
panaikinimą Poll Tax.

Už Lietuvių Literatūros 
Draugiją

Lietuvių Literatūros Draugi
jai nėra lygios apšvietos plė
time tarpe lietuvių organizaci
jos ir retenybė tarpe kitų tau
tų. ši draugija turi išleidusi 
daugybę mokslo, apšvietos ir 
dailiosios literatūros knygų — 
leidžia puikų apšvietos bei me
no žurnalą šviesą. Tą visą na
riai gauna veltui, pasimokėda- 
mi tik $1.50 metinių duoklių.

Todėl LLD 15 Apskričio 
Konferencija, laikyta 13 d. 
birželio, 1943 m., Cleveland, 
Ohio, ragina visas kuopas ir 
jų narius plėsti mūsų garbin
gą organizaciją, verbuojant 
naujus narius, ir platinti jos 
leidžiamas knygas bei žurna
lą šviesą prie kiekvienos pro
gos.

Taipgi ši konferencija pa
geidauja, kad visi nariai dau
giau susidomėtų LLD leidžia
momis knygomis, kad pasie
kus kuo daugiausiai apšvietos 
politiniame ir ekonominiame 
išsilavinime.
Sveikinam Raudonąją Armiją

LLD 15 Apskričio konferen
cija, įvykusi birželio 13 d., 
Maniuško svetainėje, 1073 E. 
79th St., Cleveland, Ohio, svei
kina herojišką Raudonąją Ar
miją ir SSSR žmones ir jų val
džią už jų narsią kovą prieš 
Hitlerio ir jo Ašies gaujas, už
simojusias sunaikinti visų ša
lių laisvę ir žmonių teises.

Mes sveikiname lietuvius 
Raudonosios Armijos karius ir 
pažadame jiems, kiek galėsi
me, padėti jų kovose už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Prezidentui Rooseveltui
LLD 15 Apskričio konferen

cija, įvykusi birželio 13 d., 
1943 m., Maniuško svetainėje, 
1073 E. 79th St., Cleveland, 
Ohio, vienbalsiai nutarė ir vėl 
pareikšti prezidentui Roosevel
tui, vyriausiam mūsų šalies ka
rinių jėgų komandieriui, savo 
lojalumą ir vartoti visas LLD 
narių jėgas rėmimui savo ša
lies karo pastangų prieš Ašį, 
aršiausį laisvės, kultūros ir 
žmoniškumo priešą.

Mes, delegatai, pilnai re
miame Casablankos konferen
cijos nutarimą dėl besąlygi
nio Ašies pasidavimo.

Rezoliucijų Komisija: 
Jonas Stripeiką, 
Juozas N. Simans.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DRILL PRESO 
OPERUOTOJOS
Patyrimas Nereikalingas

Taipgi mokytis operuoti
Milling maginą

Jei dabar dirbate karinius darbus, tai 
nesikreipkite.

ART METAL WORKS, INC.

7 Mulberry St.
Newark, N. J.

(167)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas 

GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
636 63rd St, Brooklyn, N. Y.

(167)

HELP WANTED—FEMALE * 
REIKALINGOS MOTERYS

INDŲ NUEMĖJOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

Matykite Mr. Felix po 1 vai. 
Netelefonuokite

HOTEL VICTORIA
51st Street, 7th Avenue, N. Y. O.

(168)

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

mui. Kreipkitės Į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 48rd St, New York City

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(168) -

RESTAURACIJOJ DARBININKAS
Stalų Patarnautoja, Indų Nuėmėjos, 
Counter Salada ir Senvičių Moterys. 

Daliai Laiko ir Pilnam Laikui.
Kreipkitės rytais, 9:30 vai. 

Employment Ofise, 3-čios lubos. 
THE NAMM STORE 

452 Fulton Street, Brooklyn.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DU PIRMOS KLASES LINOLEUM MECHA
NIKAI. BONNEY TILE AND TERRAZZO 
CORP., 756 W. 21ST ST., NORFOLK, VA.

(165)

REIKALINGI PAPRASTI DARBININKAI 
PAKAVIMUI BŪTINOJE PRAMONĖJE. 

FIGGE & HUTWELKER CO.
627 WEST 40TH ST., NEW YORK CITY 

MATYKITE MR. CULLY
(165)

VYRAI, stiprūs, norinti medį nerkilnoti. 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)

Fabrikui Pagelbininkai 
STIPRŪS—KARINĖJE 

DIRBTUVĖJE
AUKŠTA ALGA IR VIRŠLAIKIAI 

PILIETYBE NEREIKALINGA 
88-19 76th AVENUE, GLENDALE 

TEL. HAVEMYER 3-8116
(164)

VYRAI I
r rs (Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI 

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami. 
Kreipkitės į Employment ofisą

Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien. ii
ALUMINUM COMPANY 1

OF AM ERICA .
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarj nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyn# 
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT I

Grand St. stoties, Brooklyn#
(164) .1

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) I 
■

VYRAI
I 

LENGVAM IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTS DARBUI, 

NAKTIMS, ŠVARIOJ PRAMONĖJ
AMŽIAUS 18—45 M. !

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
PRADŽIAI ALGA $20 I SAVAITĘ 
DAR PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 
$33 I SAVAITĘ ATSIEKIAMA I 4 
MĖNESIŲ PERIODĄ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI.
KREIPKITĖS PO 10 VAL. VAKA

RAIS, IŠSKIRIANT ŠEŠTADIE
NIUS IR SEKMADIENIUS.

NATIONAL BISCUIT CO. ĮM
1000 PACIFIC ST., BROOKLYN

(167) &

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

--------------------------------------------- —-------------

OPERUOTOJAI 1

Viena ir dviem adatom mašinų 
Valdžios Uniformoms

AUKŠTA ALGA; NUOLAT gi 
Vėsi, šviesi dirbtuvė su muzika.

COAT CORP. OF AMERICA I
87-18 Northern Blvd.

Long Island City
6th ar 8th subway iki 36 St’.' stoties



Beltas Puslapis Antradienis, Liepos 1943

NowYorto^MMrZiiil(H
Šv. Jurgio Lietuvių Draugys

tės Veikla ir Nuotikiai
Jūrininkų Unija Ragino Tuo- 
jau Atidaryti Antrą Frontą

Pereitą trečiadienį, liepos 7 
d., įvyko pusmetinis susirinki
mas Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėj. Kaip pa
prastai, užrašų sekretoriui 
perskaičius pereito susirinki
mo tarimus, eita prie rapor
tų.

Iš ligonių lankytojų raportų 
pasirodė, kad serganti nariai 
yra sergančiais ir rasti tvar
koj.

Po to sekė atskaitos iš ju- 
bilėjinio 50-to pikniko ir ju- 
bilėjinės vakarienės. J. Kai
rys, pikniko sekretorius, išda
vė atskaitą iš pikniko raštiškai 
ir pasirodė, kad keli doleriai 
dar liko pelno. S. M. Karve
lis, pikniko pirmininkas, pri
dūrė, kad piknikas buvo gra
žus ir komisija dirbo sutarti
nai ir veikliai, sako, tik biskį 
buvo pradėjęs lietus, tai gal 
kiek ir pakenkė piknikui.

J. A. Draugelis, vakarienės 
sekretorius, išdavė irgi raštiš
kai ir smulkmeniškai, kiek at
siėjo vakarienė ir kiek išlei
dimas jubilėjinės knygos. Ir 
nuo to viso parengimo irgi li
ko draugijai apie $90. Taipgi 
raportavo, kodėl daugiau kai
navo spausdinimas knygos 
(kaip tūli laikraščiai pyko, 
kad buvo duotas darbas Lais
vės spaustuvei), nes prisidėjo 
13 puslapių apgarsinimų, 200 
knygų daugiau ir padarymas 
antspaudos knygos viršelių ir 
viso komiteto paveikslų ant- 
spauda (klišė). Raportas li
kosi priimtas vienbalsiai.

J. Levandauskas (LeVan- 
da), kaipo iždininkas ir tikie- 
tų platintojas pridėjo keletą 
žodžių paaiškindamas, kaip 
tikietai platinos ir kas jam pa
dėjo platinti. S. M. Karvelis, 
kaipo pirmininkas abiejų šių 
parengimų, padėkavojo už su
teikimą garbės jam būti šių

parengimų pirmininku, nes jis 
buvęs pirmininku ir 25 metų 
jubilėjaus komisijos. Ir pri
dūrė, kad su šiais komisijos 
nariais visada sutiktų dirbti, 
ba visi sutartinai dirbę, be už
sipuldinėjimų.

Tada visi užgyrė visų rapor
tus, priimdami vienbalsiai.

Prieš pusmetinį susirinkimą 
buvo kilęs klausimas, kad ko
misijai reikia atlyginti už dar
bą. Bet, kad komisija pir
miau turi pasakyti, kiek. Tai 
šiam susirinkime komisija ir 
pateikė, ką ji numato, kiek 
būtų ji reikalinga atlyginimo. 
Ši komisija dirbo dėl Jubilė
jaus apie metus ir pusę ir tu
rėjus 25 susirinkimus. Komi
sija susidėjo iš 7-nių asmenų 
ir atlyginti reikėtų vieniem 
daugiau, kitiem mažiau, kur 
suma susidaro apie $325. Pa
sikalbėjus dėl reikalavimų, tai 
tik vienas buvo tos nuomonės, 
kad tokios komisijos turėtų 
dirbti neapmokamai, o visi 
nurodė, kad reikia apmokėti 
ir yra verti to. Ir nutarta rei
kalaujamą sumą apmokėti.

Pasirodo, kad draugijos na
riai supranta savo narių veiki
mą ir įvertina. Bet kiek buvo 
bjaurybės prirašyta Naujojoj 
Gadynėj ir Keleivyje per Vy
tautą Katilių (didįjį Joną), 
kuris draugijoj nepriklauso, 
bet iš peties pamojęs bjaurio- 
ja draugijos narius nieko ne
žinodamas ir draugijoj nepri
klausydamas. Man atrodo, 
kad ta komisija ir draugijos 
nariai turėtų pratarti žodį ki
tą dėl tokių Katilių, kurie nie
ko neturi bendro su draugija 
ir nežino komisijos ir draugi
jos veikimo ir nusistatymo, o 
savo kailį maino dėl savo am
bicijų ir kitų asmenų bjaurio- 
jimo.

Tykus Narys.

National Maritime Unijos 
k o n v e n c i ja, posėdžiaujanti 
Manhattan Center, New Yor
ke, vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje ragina tuojau ati
daryti antrą frontą “ant že
mės“ Europoje.

Jūrininkai įvertina atakas 
iš oro ir kitus karo būdus, bet 
jie reiškė įsitikinimą, kad Hit
leris negalės būti sumuštas be 
atidarymo antro fronto ant 
sausžemio.

Barbara Scully operetėje “The Student Prince,” vai
dinamo] Broadway Teatre, prie 53rd St., New Yorke.

Minios Newyorkieciu Pasiti
ko Sovietų Delegaciją

Pamatykit Amerikos-Sovietų 
Parodą Šį Ketvirtadienį

RCA Bildinge, New Yorke, 
jau per tūlą laiką veikia So
vietų Sąjungos ir Amerikos 
karinė paroda, suruošta per 
National Council of American- 
Soviet Friendship. Kiekvie
nam įdomu ją pamatyti. Tūks
tančiai žmonių jau lankėsi pa
rodoj.

Lietuvių, kartu su kitų Pa- 
baltijos tautų, vakaras paro
doj bus šį ketvirtadienį, liepos 
15-tą. Per Pabaltijos Kultū
rinę Tarybą, lietuviai latviai, 
estai ir suomiai yra gavę pa-

Aldona De Vetsco

kvietimą ir pasižadėję tą va
karą parodoj duoti menišką 
programą.

Lietuvių dalį programoj iš
pildys Aldona De Vetsco (Kli- 
maitė), akompanuojant Aldo
nai Anderson (Žilinskaitei). 
Kitos minėtos tautos irgi duos 
po punktą ar porą programoj. 
Pabaltijos Kultūrinės Tarybos 
atstovas pasakys kAlbą.

Laisves skaitytojai prašomi 
padėti savo programos vaka
rą parodoj padaryti sėkmin

giausiu: patys jame dalyvau
ti ir kviesti kitus. Vis vien 
kada nors svarbu parodą pa
matyti, o tam yra geriausia 
proga savo vakarą. O gal ir 
paskutinė proga, nes paroda 
neužilgo bus išvežta rodymui 
kituose miestuose.

Paroda randasi Museum of 
Science and Industry patalpo
se, R.C.A. Bildinge, Rockefel
ler Centre. Įėjimas iš 1250 
6th Avė., tarp 49th ir 50th 
St., New Yorke. Arčiausia 
privažiuojama Independent 
traukiniu F-6th Avė. ir netoli 
nuo BMT ir IRT Broadway li
nijų. Įžanga parodon tik 25c.

Oakvilliete Atostogose 
Brooklyne

Laisvės skaitytojo, Juozo 
Vasiliausko, iš Oakville, Conn, 
dukra Onutė, praeitą savaitę, 
atostogų.proga, lankėsi Brook
lyne pas savo dėdę Joną žvir
blį, brooklynietį.

Ta proga, Ann Vasiliauskas 
apsilankė daugelyje lietuvių 
įstaigų, įskaitant Amer. Pilie
čių ir Atletų Kliubus. Ji sako
si turėjusi labai malonias ato
stogas, atnaujinant ir taipgi 
padarant naujas pažintis su 
brooklyniečiais lietuviais.

Praeitą šeštadienį, 10 d. lie
pos jį išvyko atgal į Oakvillę.

Rep.

Keltuvai Jau Veikia

Keturios dešimt penkių 
tūkstančių, minia newyorkie- 
čių susirinko į Polo Grounds 
pereitą ketvirtadienį, liepos 
8-tą, pasitikti-pasveikinti So
vietuos žydų žymius delega
tus profesorių Solomon Mi- 
choels ir Įeit, pulkininką Itzik 
Feiffer, atvykusius oficialiais 
Sovietų delegatais pasisveikint, 
pasitarti su Amerikos žydais.

Skaitlingas ir entuziastiškas 
New Yorko gyventojų atsilie
pimas į pakvietimą dalyvauti 
tų žymių svečių priimtuvėse* 
nustebino netik svetimus opti
mistus, bet ir pačius rengėjus 
—Jewish Council for Russian 
War Relief. Didžiulė aikštė 
aidėjo sveikinimais žymiems 
kalbėtojams, kurie reiškė pa
garbą Sovietų Sąjungai ir rei
kalavo atidaryti antrą frontą 
ant sausžemio Europoje be 
atidėliojimo. Tą ypatingai iš
reiškė rabinas Stephen S. Wise 
savo išsamioj prakalboj, reikš
damas padėką Sovietų Sąjun
gai, kaipo padariusiai dau
giausia iš visų šalių išgelbėji
mui žydų.

Atsišaukimai atidaryti antrą 
frontą Europoj ėjo greta su 
atsišaukimais vienytis ir mūru 
stoti užpakalyje prezidento 
Roosevelto apsaugai namų 
fronto nuo suįrutės.

tizanų, r au d o n arm i e č i ų—įsp ū - 
dingų pavyzdžių pateikė savo 
kalboje pulkininkas Itzik Fei
ffer, vienas iš dviejų Sovietų 
delegatų. Jisai atsišaukė į 
Amerikos žydus vienytis pil
nai ir greitai pergalei ant fa
šizmo.

“Mes Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų žydai esa
me didžiuma žydų liaudies. 
Sykiu mes esame dešimtis mi- 
lionų žydų. Ant mūsų gula 
atsakomybė už likimą žydų 
žmonių.

“Priešas jau išnaikino apie 
keturis milionus mūsų žmonių, 
beveik ketvirtadalį. Lvove fa
šistai sumedžiojo vyrus ir mo
teris, surišo jiems kojas ir 
rankas ir įsakė šliaužti į ka
pus už keturių kilometrų, pri
žadėdami palikti gyvu tą, ku
ris dašliauš kapus. Tie žmog
žudžiai nori, kad mes pranyk- 
tume pažeminime. Bet mes 
nešliaušime į savo kapą kai 
kirmėlės. Mes kariausime kai 
liūtai!

“Vieningumas yra tikriausia 
garantija į pergalę. . .” parei
škė Fefferis.

Keltuvų operatorių streikas 
Rockefeller Center baigtas su
grąžinus darban buvusį pra
varytą langų valytoją, kurį 
užtardami 250 kitų darbinin
kų buvo sustabdę darbą.

Newbold Morris, New Yor
ko miesto tarybos prezidentas, 
reikalavo vieningumo, kaipo 
būtinos sąlygos įvykinimui 
prezidento Roosevelto politi
kos ir taip pat pareiškė, kad 
Europoj antrajam frontui lai
kas dabar.

Rabinas Joseph H. Looks- 
tein, New Yorko žydų Minis- 
terių Tarybos pirmininkas, 
taipgi Rusijos Karo Pagelbai 
žydų Tarybos vice-pirminin- 
kas, varde rabinų, “su yer- 
mulkomis“ pareiškė, kad 
“Tas, kuris yra priešu blogo, 
yra draugu Dievo, o didžiau
siu priešu blogo buvo Raudo
noji Armija ir Sovietų žmo
nės.”

Profesorius Albert Einstein, 
gydytojui .įsakius neiti iš na
mų, asmeniškai mitinge neda
lyvavo, bet sveikinimo kalbą 
pasakė iš namų telefonu. As
meniškai dalyvavo eilė kitų 
žymių visuomenininkų.

Apie didvyriškus atsiekimus 
Sovietijos žydų—civilinių, par

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 Stone Ave. 

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

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Redaktorius įkaitintas 
Tarnavime Japonams
Frederick Heiser Wright, 

dirbęs New Yorko Daily News 
redakcijoj keliolika metų i r 
pastaraisiais keliais metais bu
vęs užrubežinių žinių ir tele
gramų redaktoriumi, federa
tes vyriausybės įkaitintas tar
navus japonams gaunant nuo 
$300 iki $400> per mėnesį.

Daily News atsisakė jį pra
šalinti iš to darbo ir po įkal- 
tinime, nes, esą, jis dar nenu
teistas. Taipgi savininkai sa
kosi nežinoję apie jo tarnybą 
japonams. Tačiau buvo žino
ma, kad jis 1935 metais ilgai 
atostogavo Japonijoj, kur, 
kaip sakoma įkaltinime, jis 
buvo svečiu Japonijos užrube- 
žiniams reikalams raštinės ir 
gavęs $5,000 iš tos raštines.

Wright gyvena 149-03 San
ford Ave., Flushinge. Jis pa
leistas po $5,000 kaucija iki 
teismo.

Betty Fitleson, nežinomo 
blogdario užmušta mergina, 
palaidota Lebanoon kapinėse 
pereitą sekmadienį.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 14 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St., Visi nariai būkite 
laiku. — Valdyba. (162-164 )

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapo] 
Telef.: GR. 7-7553

2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.DETROITE:

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

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

Lietuvis Jūrininkas
Mirė Tarnyboje

Walter J. Yanchis, brookly- 
nietis, tarnavęs laivyne (cox
swain), padėjo gyvastį eida
mas pareigas savo kraštui. Li
kosi liūdinti motina, Mrs. Ed
na Yanchis, ir kiti artimieji.

Nuo mūsų krašto įstojimo 
karau, kaip skelbia J. V. Lai
vyno Departmentas, laivynas, 
karinai ir pajūrio’ sargyba ne
teko 8,220 mirusiais. Viso su

Svečias
Pirmadienį užėjo į LaišVfcs 

įstaigą Petras Burba, iš Mont
real, Canada. Jis Brooklyne 
atostogauja pas Laisvės skai- 
tytojus-kaimynųs Valį ir Verą 
Bunkus. Drg. Burba paauka
vo Laisvės bylos reikalams $1. 
Išbus savaitę Brooklyne, tada 
vėl grįš į Montreal, prie dar
bo.

dingusiais be žinios, sužeistais 
ir mirusiais neteko 27.055 vy
rų.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

flr A W. 'Hr, $ W ★ ★ * W ★ ★ ★ ★ if #

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj 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.




