
KRISLAI
Nei proto, nei sąžinės.
Dėl vardų skelbimo. 
Milijonai miršta, o jis tyli. 
Audra šaukšte vandens.

Rašo A. Bimba.

Kas gi pasidarė su katalikų 
“Amerikos” redaktoriumi 
Laučka? Nejaugi jis visai at
sisveikino su protu ir sąžine ?

Štai ką jis rašo apie Povilą 
Rotomskį ir tą garsųjį Water- 
burio pikniką:

“Koks jis yra lietuvių at
stovas, puikiai įsitikino tie as
mens, kurie buvo atsilankę į 
Waterburio komunistų suruoš
tą pikniką... Ar manote, 
kad šis ‘lietuvių tautos atsto
vas’ kalbėjo lietuviškai? O 
gal angliškai, nes ten buvo ir 
amerikiečių ? Ne. Tas žmo
gus kalbėjo rusiškai...” (Ame
rika, liepos 9.)

Taip, tie devyni šimtai mi
nėto pikniko dalyvių įsitikino. 
Bet jie įsitikino, kad Laučka 
yra melagius. Tie asmens ži
no, nes jie girdėjo, kad pik
nike Povilas Rotomskis kalbė
jo lietuviškai.

Taip pat jie žino, nes jie 
piknike dalyvavo ir savo aki
mis matė, kad piknikas buvo 
suruoštas ne komunistų, bet 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo. Tam piknikui pirminin
kavo ne kas kitas, kaip “Wa
terbury Republican” laikraš
čio leidėjas ponas Pape.

Kai šitaip per akis Laučka 
meluoja apie tokį paprastą 
dalyką, tai ar galima pasiti
kėti juomi, kad jis rašo tiesą 
apie svarbius dalykus?

Vakar dienos Laisvėje skai
tėte pradžią Pundelių Vajaus 
Komiteto iždininkės finansinio 
raporto. Skaitėte vardus ir 
pavardes aukotojų. Jų labai 
daug.

Bet daugelis nepažinsite sa
vo pavardės. Nekaltinkite už 
tai iždininkės. Mudu su ja 
bandėme tas pavardes atspėti, 
pažinti. Bet veltui pastangos! 
Kai kurios taip neaiškiai ant 
blankų parašytos, jog ir did
žiausias galvočius negalėtų 
jas suskaityti.

Labai gaila. Pasidaro daug 
klaidų ir nemalonumų.

Sveikinimų rinkėjai būkite 
toki geri ir štai ką padaryki
te: Jūs patys tas pavardes nu
kopijuokite nuo blankų — at
sargiai, gražiai, aiškiai ir įdė
kite į korespondencijas. Jas 
nereikės skelbti iždininkės ra
porte. Gi jūs pažįstate savo 
miesto žmones, žinote jų pa
vardes, galite teisingai jas pa
rašyti.

Su šitokia jūsų talka bus 
galima išvengti klaidų ir ne
malonumų.

žinote, kaip nepatinka žmo
gui, kuomet jis, aukojęs stam
besnę sumą, nemato savo pa
vardės laikraštyje arba randa 
ją “iškraipytą”, “sugadintą”.

Liepos 12 dienos “New
* York Timese” skaitau: “Po

piežius Pijus XII skaitomas 
anti-fašistu, nors nesitikima, 
kad jis tatai atvirai pasisaky
tų”.

O kodėl ne? Milijonai pa
prastų žmonių miršta kovoje 
prieš fašizmą ir fašistus, o po
piežius neturi drąsos savo nuo
monės viešai pareikšti?

Ko jis bijo?

“Daily Worker’yje” tilpo
* pora New Jersey valstijos 

komunistų organizatoriaus 
Normano straipsnių, apie poli
tinę situaciją. Jis sako, kad 
bandoma yra išpūsti baisiausi 
burbulą apie Jersey City mie
sto majorą Hague ir visą po
litiką aplinkui jį sukti.

Komunistai, girdi, su tuo 
nesutinka. Komunistai teigia, 
kad svarbiausias klausimas 
yra ne Hague, bet karas. Vi- 

_ , siems nuoširdiems karo rėmė-
* jams reikia darbuotis ir kovo

ti išvien. Kurie bruka pryša- 
kin Hague, kuomet Hague re
mia Roosevelto politiką ir ka-
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brtooklyne $7.00

Metams

No. 164 LAISVĖS Telephones STagfr *** Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos-July 14, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV
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SOVIETAI PAALSINA NACIUS
Sovietai Praneša

Vokiečiam Fronte
Apie' Siciliją

Maskva.— Galingi Sovie
tų radijo garsiakalbiai pa
čiose fronto linijose pranešė 
vokiečiams apie amerikiečių 
ir anglų įsiveržimą į Italijos 
salą Siciliją. Per mūšių 
trukšmus nacių kariuomenė 
girdi apie talkininkų per
galingą žygiavimą prieš Ašį 
Sicilijoj. Tokius pranešimus 
Sovietai per radijo garsia
kalbius skleidžia gryniausia 
vokiečių kalba.

PRASIDEDA ITALŲ 
SUKILIMAI PRIEŠ 
MUSSOLINIEČIUS

London. — Maskvos radi
jas pranešė slaptais keliais 
gautas žinias, jog kai ku
riuose Italijos miestuose 
taip sukilo žmonės prieš fa
šistus, kad fašistiniai val
dininkai pabėgo.

Įvairiuose miestuose įvy
ko demonstracinės alkanu 
moterų, vaikų ir vyrų eise
nos. Jie reikalavo duoti 
jiems maisto ir pastogės 
arba perkraustyti juos į 
saugesnes vietas, šiaurinėn 
Italijon.

650,000 Svary Bombų 
Pietinei Italijai

Cairo, liep. 13. — Ame
rikos lėktuvai numetė dau
giau kaip 650 tūkstančių 
svarų bombų į pietinės Ita
lijos uostus Reggio Calab
ria ir San Giovanni.

FAŠISTU KANUOLES ŠAU
DĖ Į GEN. EISENHOWER!
Sicilija. — Anglijos nai

kintuvu atplaukė į Siciliją 
vyriausias talkininkų ko
mandierius, amerikietis ge
nerolas Eisenhower.

Fašistų kranto kanuolės 
šaudė į tą naikintuvą, bet 
nepataikė. Gen. Eisenhowe- 
ris sakė, kad jis pasitenki
nęs talkininkų laimėjimais 
Sicilijoj.

London, liep. 13.— Šimtai 
Anglijos bombanešių vėl 
pleškino Turiną, šiaurinėje 
Italijoje. Anglai neteko 13 
lėktuvų.

rą, drumsčia politinį vandenį 
ir apgaudinėja svietą.

Niekur tuose straipsniuose 
Norman neužgiria nei Hague, 
nei hagizmo.

Bet didieji laikraščiai . tar
tum baisiausį dalyką būtų su
radę ir atidengę. Iš tų straips
nių jie padarė ilgiausią pirmo 
puslapio žinią, šaukia ir ne
sustoja, būk komunistai in- 
dorsavę Hague ir einą su juo
mi išvien.

Patys'^sutveria baubą ir pas
kui svietą juomi gąsdina.

U

Raudon. Armija Jau 
Veda Savo Ofensy- 

vą prieš Nacius
London, liep. 13.—Raudo

noji Armija nubloškė atgal 
visas įnirtusias nacių ata
kas 90 mylių ilgio frontu 
tarp Oriolo ir Kursko, o 
visur kitur ištisoj 165-kių 
mylių linijoj atlaikė savo 
pozicijas taip, kad vokiečiai 
per 48 paskutines valandas 
niekur nei žingsnio nepasi
varė pirmyn.

Po aštuonių dienų ‘ nacių 
ofensyvo šturmavimų jie 
apsilpo ir dabar “darė savo 
atakas jau su mažesnėmis 
jėgomis, negu per kelias 
dienas pirmiau,” — Sako 
oficialis Sovietų praneši
mas.

Įvairiose fronto dalyse 
hitlerininkai jau apsikasė ir 
stengiasi atlaikyt savo po
zicijas prieš Sovietų daro
mas vis smarkesnes ofen- 
syves atakas.

UŽMUŠTA JAU 50,000 
VOKIEČIŲ

Pirmadienį rusai sunai
kino dar 122 nacių tankus 
ir 18 lėktuvų. Taigi nuo šio 
vokiečių ofensyvo pradžios 
viso sunaikinta bei iš veiki
mo išmušta 2,622 Hitlerio 
tankai ir nušauta žemyn 
1,126 nacių lėktuvai. Tuo 
tarpu užmušta iki 50 tūks
tančių vokiečių.

(Berlyno radijas taipgi 
pranešė, kad nišai su nau
jomis galingomis jėgomis 
smarkiai ir smarkiau kontr
atakuoja vokiečius. Žy
miausias karinis nacių ra
dijo komentatorius kapito
nas Ludwig Sertorius pri
pažino, kad vokiečių ofen- 
syvas atslūgo šiauriniame 
fronto gale ties Oriolu ir 
pietiniame — ties Bielgoro- 
du, kur naciai per kelias 
dienas darė desperatiškiau- 
sias atakas.

(Naciai sako, kad Sovie
tai jau veda kontr-ofensyvą 
60 mylių ilgio frontu Bele- 
vo - Kirovo - Suchiniči li
nijoj, pusiaukelėje tarp 
Oriolo ir Smolensko.)

Vien Oriolo ir Bielgorodo 
sektoriuose sovietiniai ko
votojai per dieną užmušė 
dar pusantro tūkstančio 
hitlerininkų.

Nors Raudonoji Armija 
jau žymiai pasilpnino na
cius, tačiau dar tebeina bai
siausi visoj istorijoj tankų 
ir kitų mechanizuotų pa
būklų mūšiai sovietiniame 
fronte, kaip primena Assoc. 
Press, amerikiečių žinių 
agentūra. Iš 30 nacių divi
zijų, pradėjusių ofensyvą, 
penkiolika buvo tankų divi
zijų.

Sovietų lėktuvai tebevy
rauja ore prieš vokiečius 
Kursko srityje. 
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Anglų lakūnai daugme- 

niškai bombardavo japonų 
užimtą Minbya kaimą Bur- 
moj. m

m---------------------------------------------------------------

Amerika Išleis po 
265 Milionus Dol.

Karui Per Dieną

Washington. — Lygiai 
padalinus karines Jungti
nių Valstijų išlaidas Iper 
tris paskutinius metus, išei
na apie 90 milionų dolerių 
per dieną; o dabar iždo de- 
partmentas skaičiuoja, jog 
nuo šių metų liepos 1 d. iki 
1944 m. liepos 1 d. Ameri
ka vidutiniai išleis po 265 
milionus dolerių karui kas
dien. Šiai dvylikai mėnesių 
skirta apie 107 bilionai dol.

ĮSIKŪRĖ BENDRAS 
ITALU DEMOKRATI

NIS FRONTAS
London. — Italijoj susi

darė pogrindinis bendras 
frontas prieš fašistus, kaip 
pranešė slaptas italų laik
raštis Italia Libera (Lais
voji Italija).

Tame fronte susijungė 
socialistai, liberalai - demo
kratai ir komunistai. Visi 
jie stoja už fašizmo nuver
timą ir konstitucinės, de
mokratinės respublikos įkū
rimą.

Laiškas iš Vokietijos apie 
Baisių Ten Lietuvių Būklę
Laikraštis Už Tarybų 

Lietuvą, leidžiamas Sovietų 
Sąjungoje, įtalpino sekamą 
laišką nuo lietuvio jaunuo
lio iš Vokietijos, su redakci
jos pastaba, kad tas laiškas 
į Lietuvą atėjo per rankas, 
ir rašiusio laišką pavardė 
dėl suprantamų priežasčių 
neskelbiama.

LAIŠKAS:
Mieli Tėveliai,

Sveikinu jus vienu žo
džiu ir linkiu daug laimės 
ir sveikatos. Jūs rašote, kad 
gavote iš manęs laišką, ku
riame aš aprašinėju, kaip 
gerai gyvenu. Netikėkite 
tuo laišku, ne ne aš jį ra
šiau, tik buvau priverstas jį 
pasirašyti. Ši laišką aš jums 
siunčiu ne paštu, todėl galė
siu teisingai aprašyti, kaip 
aš gyvenu. O gyvenimas, 
mieli tėveliai, kaip niekada 
nemaniau, kad taip žmonės 
gali gyventi. Kaip lapelį nu
plėšia vėtros nuo medžio, 
taip atplėšė mane nuo jūsų 
fašistai ir numetė į tolimą 
žiaurų kraštą.

Čia mūsų lietuvių yra ga
na daug. Mes gyvename iš 
lentų sukaltuose barakuose. 
Jūs galite suprasti, ką reiš
kia žiemą gyventi iš lentų 
sukaltuose barakuose, kur 
per visas skyles pučia vėjas 
ir pūsto sniegą.

6 valandą ryto ateina 
sargai ir švilpukais mus ža
dina. Per penkias minutes 
turime apsirengti. > Jeigu

FAŠISTAI TIKSLIAI 
NUSKANDINO SUŽEI

STŲJŲ LAIVA
šiaur. Afrika. — Fašistai 

oro bombomis nuskandino 
talkininkų ligonlaivį už tri
jų mylių nuo Sicilijos salos. 
Tas ligonlaivis gabeno 400 
šužeistų talkininkų kareivių 
iš Sicilijos į Tunisiją. Kiti 
talkininkų laivai išgelbėjo 
visus sužeistuosius.

Ligonlaivis buvo aiškiau
siai pažymėtas Raudonojo 
Kryžiaus vėliavomis ir taip 
ryškiai apšviestas, jog faši
stų lakūnai tikrai žinojo, 
kad jie bombarduoja sužei
stųjų laivą, kurio nelydėjo 
kariniai laivai.

Triuškina Ašies Trokus
Šiaur. Afrika..— Anglų 

ir amerikiečių lėktuvai per 
Ofaną sudaužė bei sudegino 
400 italų ir vokiečių trokų 
su reikmenimis ir kareiviais 
Sicilijoj.

Oro kautynėse talkinin
kai per dieną toj srity j nu
šovė žemyn 28 fašistų lėk
tuvus, o savo neteko 11 lėk
tuvų.

London. — Numatoma 
didieji tankų mūšiai Sicili
joj po kokių poros dienų.

kas nesuspėja kojų apsiauti 
ar užsimesti kokio rūbo, tą 
sargai, šautuvų buožėmis 
daužydami, nuvaro į da
boklę ir neduoda visą parą 
nei trupinėlio maisto.

Hitlerininkai turbūt pa- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikiečių ir Angly 
Komandieriai Sicilijoj
šiaur. Afrika. — Ameri

kiečių komandierius Sicili
joj yra generolas Geo. S. 
Patton, tankų karo specia
listas, kurį kareiviai prami
nė “krauju ir drąsa”.

Anglams ir kanadiečiams 
Sicilijoj vadovauja genero
las B. Montgomery, kurio 
komandoje anglai supliekė 
nacių Rommelį Libijoj ir 
pieninėj Tunisijoj.

Priešų Jėgos Sicilijoj
šiaur. Afrika. — Neofi

cialiai skaičiuojama, kad 
Ašis Sicilijoj turi apie 300 
tūkstančių italų ir apie 100 
tūkstančių vokiečių kariuo
menės.

Daugiausiai nacių esą 
siunčiama prieš amerikie
čius.

Pasinaujino laivynų mū
šis tarp amerikiečių ir ja
ponų į šiaurius nuo New 
Georgia salos.

UŽĖMĖ AUGUSTĄ IR RA-
■ .■J?' V

GISA: PUOLA CATANI- 
JOS APSIGYNIMUS

Amerikiečiai M ar šuo j a Pirmyn nuo Licatos;
Anglai ir Amerikiečiai Eina Atkirst 

Visą Didelį Sicilijos Kampą
Šiaur. Afrika, liep. 13. — 

Talkininkų kariuomenė pa
ėmė Augustą, geriausią ita
lų salos Sicilijos rytinį uos
tą, 19 mylių į šiaurius nuo 
vakar užimto svarbaus uos
tamiesčio Sirakūzų. Nuo 
Augustos anglai tiek pažy
giavo pirmyn, kad jau ata
kuoja Catanijos apsigyni
mo linijas. — Catania, su 
didžiąja Ašies lėktuvų sto
vykla ir uostu, stovi pu
siaukelėje tarp pietinės Si
cilijos ir pietinio pačios Ita
lijos smailgalioi-

Kita anglų armijos dalis 
užėmė Ragusą ir Pozzalo 
pietiniame Sicilijos kampe, 
o amerikiečiai, nužygiuoda
mi 20 mylių pirmyn ir už
ėmę Licatą ir Gėlą, mar- 
šuoja tolyn pajūriais linkui 
šiaurių vakarų. Kiti Ame
rikos kariuomenės daliniai 
pasuko į rytus, kad susi- 
jungt su anglų armija, vei
kiančia nuo Sirakūzų, ir 
taip atkirst italus ir vokie
čius visame pietiniai ryti
niame Sicilijos kampe.

VEIKIA 3,000 LAIVŲ
Tuo tarpu trys tūkstan

čiai įvairių Amerikos ir 
Anglijos laivų nuolat vei
kia, gabendami vis daugiau 
kariuomenės, karo pabūklų 
ir įvairių reikmenų saviš
kiams į Siciliją.

Londono žinios teigia, 
kad jau nusileido talkinin
kų parašiutistai į didžiąją 
Ašies lėktuvų stovyklą Ca- 
taniją ir kad vokiečiai ir 
italai buriasi jau tik į šiau
rius nuo Catanijos, nesiti
kėdami atlaikyt ją prieš 
talkininkus.
Anglai ir amerikiečiai per 

24 paskutines valandas pa-

Prezidentas Sakė: Rei
kėjo Skirt Pinigu 
Derliui Apdrausti

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas pasirašė 
kongreso priimtą bilių, ski
riantį $848,259,883 įvai
riems žemdirbystės reika
lams, paskoloms nuominin
kams (rendauninkams) per
kantiems ūkius ir kitokiai 
paramai farmoms. Šį kong
reso tarimą pasirašydamas, 
prezidentas kritikavo kong
resą už tai, kad jis atmetė 
pasiūlymą reikalavusį vėl 
skirt pinigų valdiškai far- 
mų derliaus apdraudai.

Prez. Rooseveltas, tačiau, 
pareiškė vilties,jog kai kon
gresas susirinks į naują 
posėdį, tai pataisys tą klai
dą ir'nubalsuos pinigų der
liams apdrausti.

emė nelaisvėn dar bent 4000 
priešų, daugiausia italų. 
Taigi viso suimta jau virš 
8,000 fašistų.

Ašies komanda skubotai 
siunčia dideles vokiečių ir 
italų jėgas kontr-atakuot 
amerikiečius Licatos srity
je.

AMERIKIEČIAI NU
SKANDINO DAR 6 
JAPONU LAIVUS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų lakūnai Aleutuose 
nuskandino bei sužalojo dar 
keturis japonų laivus, kurie 
stengėsi įgabent reikmenų 
saviškiams Kiskos saloje. 
Vienas priešų laivas buvo 
tuojau nuskandintas, kitas 
paliktas skęstančiame sto* 
vyje ir dar du sužaloti.

Vienas Amerikos karo 
laivas bombardavo japonų 
pozicijas Kiškoj. Priešų ka
nuolės neatsiliepė.

Japonai Supliekti Antram 
Mūšyj Kula įlankoj

R a m u sis Vandenynas, 
liep. 13 — Amerikos kari
niai laivai ir lėktuvai nau
jame mūšyje Kula Įlanko
je, Saliamono salyne, nu
skandino vieną japonų šar
vuotlaivį, tris naikintuvus 
ir turbūt nuskandino dar 
tris kitus naikintuvus. — 
Kula Įlanka yra tarp Ko- 
lombangaros salos ir šiauri
nės New Georgia salos da
lies.

Pirmesniame mūšyje toje 
įlankoje liepos 5-6 d. ame
rikiečiai nuskandino bent 
devynis japonų šarvuotlai- 
laivius ir naikintuvus, o 
Amerikos ’ žuvo tik vienas 
šarvuotlaivis Helena, 9,700 
tonų.

NAIKINA JAPONUS 
MUNDOS APYGARDOJE

Amerikiečiai ir australai 
visiškai sunaikino tuos ja
ponus, kurie buvo apsupti 
šiauriniame New Georgia 
salos pajūryje, pagal Kula 
Įlanką.

Tebeina mūšiai už trijų 
mylių nuo Mundos, didžio
sios japonų lėktuvų stovyk
los ir jų karo bazės. Bet 
priekiniai amerikiečių dali
niai susikerta su japonais 
jau tik už dviejų mylių nuo 
Mundos. Jungtinių Valstijų 
artilerija iš artimos Rendo- 
va salos ir bombanešiai 
nuolat pila ugnį į japonus 
Mundoje.

Maskva.—Volchovo fron
te rusai sunaikino 12 vokie
čių fortų ir nuskandino 8 
motorizuotas priešų valtis.
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Rytiniam Fronte
Invazija Sicilijon pataisė ūpą ir pa

kėlė entuziazmą visoje Amerikoje. Ame
rikiečiai mato, kad laukimo ir ruošimos 
laikotarpis pasibaigė. Išmušė istorinė 
Valanda ofensyvo prieš fašistinę Ašj.

Komercinėje spaudoje visai nustumti į 
užpakalį pranešimai iš rytinio fronto, iš 
didžiųjų, kruvinų mūšių rytiniam fron
te. Ten gi eina desperatiškos kovos. Na
cių pradėtas ofensyvas prieš Raudonąją 
Armiją vedamas su tokiu įtūžimu, jog 
nesigailima nei žmonių, nei ginklų.

Kol kas vokiečiams nepavyko prasi
laužti tame dviejų šimtų mylių ilgio 
fronte. O jie jau neteko kelių tūkstan
čių tankų ir kelių desėtkų tūkstančių ka
reivių. Raudonoji Armija tikėjosi šito 
ofensyvo ir, matyt, buvo tinkamai pasi
ruošus jį pasitikti.

Tačiau negalima griežtai tvirtinti, kad 
naciams ir nepavyks kurs nors prasi
mušti ir pasistūmėti pirmyn. Gali visko 
būti. Reikia tikėtis ir blogiausio. Bet 
taipgi negalima abejoti, kad naciai ilgai
niui sprandą nusisuks su šiuo ofensyvu, 
kaip nusisuko pernai prie Stalingrado. 
Negalima abejoti, kad ilgainiui nacių 
ofensyvas išsisems ir kaip pernai, taip 
šiemet Raudonoji Armija pereis į ofen- 
syvą. .

Labai daug priklausys nuo to, kaip 
vystysis antrojo fronto reikalai. Jungti
nių Valstijų ir Anglijos jėgų įsiveržimo 
į Siciliją dar negalima skaityti antruo
ju frontu Europoje. Dar dabai toli nuo 
Vokietijos žemės. Sicilija tėra sala. Ją 
užėmus dar reikės keltis per vandenį ir 
veržtis pačion Italijon. Tai gana ilgas 
procesas. Hitleriui nėra tokio pavojaus, 
koks būtų, jeigu Talkininkų jėgos pa
darytų įsiveržimą Norvegijoj, Holandi- 
joj, ° ypatingai Prancūzijoje. Jam dar 
nėra degančio reikalo atitraukti dideles 
jėgas nuo rytų fronto ir permesti jas 
į vakarus.

Taigi, rytinis frontas tebėra spren
džiamuoju frontu šiame kare. Ten Hitle
ris tebeturi du šimtu ir trisdešimts di
vizijų.

Kokia Bus Ta Ją Konferencija?
Taip vadinama „Amerikos Lietuvių 

Taryba,” tai yra, Grigaitis ir Šimutis, 
sako šaukianti visuotiną lietuvių konfe
renciją rugsėjo 2 ir 3 dienomis Pitts- 
burghe. Ragina organizacijas rinkti de
legatus. Tarybos agentai pradės skverb
tis į organizacijas ir stengtis jas laimė
ti. Visur kils ginčų ir vaidų.

Ar tas pagelbės lietuvių vienybei ir 
karo pastangoms? Labai abejotina.

Taryba sako šaukianti konferenciją 
aptarimui arba išsprendimui dviejų rei
kalų. Ji norinti sutelkti lietuvius karo 
pastangų rėmimui ir įtraukti amerikie
čius lietuvius darban už Lietuvos ne
priklausomybę.

“Amerika” (liepos 9 d.) pripažįsta, 
„kad visuotinam Amerikos lietuvių suva
žiavimui nėra didelio, entuziastiško pri
tarimo.” Tai faktas. Tačiau Taryba ne
siskaito su tuo faktu ir vistiek suvažia
vimą šaukia.

O kodėl visuomenė nepritaria tam jų 
suvažiavimui? Todėl, kad jinai nepasiti
ki suvažiavimo Šaukėjais. Visuomenė 
puikiai žino, kas ta Amerikos Lietuvių 
Taryba, iš ko ji susideda ir kam ji tar
nauja. Ji žino, kad šita Taryba netar
nauja nei Amerikos karo pastangoms, 
nei Lietuvos liaudies interesams. Ji ži
no. kad Tarybos lyderiai yra atsižymėję 
tokiais darbais, kurie yra visai svetimi 
kaip šiam kraštui, taip Lietuvai.
.-Antra, visuomenė nerodo savo pritari
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mo šiai kotifetėncijai ir todėl, kad ji nė
ra ir nebus visų Amerikos lietuvių kon
ferencija. jinai atstovaus tiktai mažas 
vadų grupes, bet bandys kalbėti visų lie
tuvių vardu.

Iš principo konfėrencijų šaukimui, kad 
ir karo metu, mes nesame priešingi. Jos 
turi savo vietą. Bet konferencijos reika
las turėtų būti iš anksto plačiai išdisku- 
suotas spaudoj ir organizacijose. Kon
ferenciją turėtų šaukti susitarusios vi
sos lietuvių masinės organizacijos. Pir
miausia tų organizacijų vadovybės turė
tų apsvarstyti tokios konferencijos rei
kalą, paskui paleisti savo organizaci
joms bei kuopoms savo nuomonę iš
sireikšti. Taipgi reikėtų j tas diskusi
jas įtraukti vietines draugijas bei kliu- 
bus, kuriais mes Amerikos lietuviai esa
me taip turtingi.

Ar buvo kas nors panašaus padaryta 
šios konferencijos reikale? Nebuvo. Ne
buvo kreiptasi į didžiąsias lietuvių orga
nizacijas ir neatsiklausta jų nuomonės. 
Nebuvo leista visuomenei šį reikalą iš- 
diskusuoti. Jokių pastangų nebuvo daro
ma dėl didžiųjų organizacijų susitarimo. 
Jos visai neįtrauktos į konferencijos šau
kimą. Taip vadinama „Amerikos Lietu
vių Taryba”, kuri buvo suorganizuota 
saujalės pavienių žmonių, neatstovauja 
organizuotosios lietuvių visuomenės. 
Niekas jos neišrinko, niekas ją neįga
liojo kalbėti lietuvių vardu.

Štai kame priežastis nebuvimo to “di
delio, entuziastiško pritarimo” šiai kon
ferencijai.

Amerikos lietuviai yra pamylėję lais
vę ir demokratiją. Jie nepritaria ir ne
pritars jokiam diktavimui iš viršaus. Jie 
nenori, kad Grigaitis ir Šimutis jiems 
diktuotų. Jie turi savo organizacijas, 
gražiai išauklėtas ir demokratiškai tvar
komas, ir nori, kad visi tokie dideli dar
bai, kaip visuotini suvažiavimai, būtų 
demokratiškai aptariami ir šaukiami. 
Jie mano, kad ne jų reikalas gaišuoti 
laiką, išleisti tūkstančius dolerių tik tam, 
kad sau jale vadų galėtų suvažiuoti į 
Pittsburghą, paūžti, pasibučiuoti ir pas
kui visam svietui blofinti, kad jie atsto
vauja Amerikos lietuvius.

Bastilijos Griuvimo Sukaktis
Šiandien (liepos 14) sueina lygiai 154 

metai nuo sugriovimo baisiosios Bastili
jos. Per šimtus metų Bastilija buvo sim
bolis despotizmo ir tironijos. Per šim
tus metų jos urvuose kentėjo ir puvo 
Francūzijos liaudies sūnūs. Kas tik pa
kėlė balsą prieš monarchiją, kas tik drį
so prasitarti prieš absoliutiškąjį despo
tizmą, tas atsidūrė tarpe Bastilijos sie
nų ir vargiai besitikėjo išvysti saulės 
šviesą ir laisvę.

Todėl 1789 metų revoliucijos pirmasai 
žygis-buvo paimti ir sugriauti šitą des
potizmo simbolį. Tai buvo liepos 14 die
ną, kai paryžiečiai audringai patraukė 
linkui Bastilijos ir paliuosavo kankinius. 
Ta diena francūzų tautos istorijoj tokia 
garsi ir reikšminga, kaip mūsų istorijoje 
Liepos Ketvirtoji. Tai francūzų naciona- 
lė šventė.

Bet šiandien visa Francūzija yra pa
versta į vieną milžinišką Bastiliją. Ji vi
sa yra vienas didelis kalėjimas. Visa tau
ta randasi tame kalėjime. Ją pavergė ir 
kankina vokiškieji plėšikai. Neužilgo 
ateis diena, kada šita naujoji Bastilija 
bus sugriauta. Ateis diena, kuomet 
Jungtinių Tautų ginkluotos jėgos išlais
vins Francūzija iš nacių despotizmo.

Darbo Unijos ir Politinė Veikla
Philip Murray, C.I.O. prezidentas, at

sikreipė į Amerikos Darbo Federaciją ir 
Geležinkeliečių Brolijas. Jis kviečia tas 
organizacijas susidėti išvien su C.I.O. 
dėl politinės veiklos ateičiai. O ta ateitis 
bus labai svarbi. Neužilgo įvyks rudeni
niai rinkimai. Visur bus renkama daug 
valdininkų. Gi 1944 metais bus rinkimas 
prezidento. Darbo unijos negali stovėti 
nuošaliai ir tylėti.

Mums atrodo’, kad Murray pasielgė la
bai teisingai, iškeldamas šį klausimą 
prieš A. F. of L. ir Geležinkeliečių Bro
lijas. Organizuoti darbininkai turėtų su
daryti bendrą politinį frontą, kad iš
krapštyti iš Jungtinių Valstijų Kongreso 
tuos sugedusius bei svetimus elementus, 
kurie neapkenčia darbininkų ir trukdo 
karui.

Bet ar A. F. of L. ir Geležinkeliečių 
Brolijų vadovybė susipras ir priims Mur
ray pakvietimą?

AUKOS LAISVES BYLOS 
REIKALU

Laike Laisvės pikniko ir 
kėliom dienom prieš pikni
ką bylos reikalui aukų ga
vome sekamai:

Ant blankų surinkta:
Newark, N. J.

Mrs. Gabalis, $2.
Po $1: Mrs. Padgalskis, 

Mrs. Melevas, Mr. ir Mrs. 
Skeistaitis, George Kudir
ka, G. ir K. Žukauskai, J. 
Paukštaitis.

Po 50c: Mr. Janush, Mrs. 
Baziliauskas.

Po 25c: Mr. Naunickis, 
Mrs. Vinikis. Viso $9.50. 
Pridavė K. Žukauskienė.

Montello, Mass.
Po $5: George Shimaitis 

ir M. Gutauskai.
John Kukartis, $2.
Po $1: S. Thompson 

(Bridgeport, Conn.), John 
Vaitekūnas, Wm. Lapins
kas, John Sireikis, V. Sin- 
kevičia, Thomas Miškinis, 
G. Jonasevičia, A. Wallan, 
Thos. Bartkus, B. Navickas, 
U. Zavackaitė, V. Saulėnie- 
nė, K. Banulis, A. Raila, O. 
Kangiserienė.

Po 50c: William Amb
rose, O. Turan. Viso $28.

Surinko M. Gutauskienė.
Pittsburgh, Pa.

Alex Simonaitis, $2.
Po $1: Antanas Dovidas, 

D. P. Lekavičius, Jonas 
Daimontas, Geo. D. Lekavi
čius.

Po 25c: Jos. Vasiliaus
kas, M. Česnienė, H. Kairie
nė. Viso $6.75. Prisiuntė D. 
P. Lekavičius.

Montellib, Mass.
J. Vaitekūnas, $5. Frank 

Čereška, $2.
Po $1: M. Gutauskienė, 

T. Vasaris ir'A. Lankutie- 
nė. Viso $19. "Prisiuntė G. 
Šimaitis.

Waterbury, Conn.
ALDLD. 28 kp., $5.
A. Jesiūnas, $3.
Po $2: S. ir M. Meisonai, 

J. Pabilionis, V. Jokubonis, 
B. Marcinonis, Eliz. Stras- 
nitskas.

Po $1: Petras Bokas, Ka
zys Sinkevičius, K. Sinke
vičienė, V. Krasnickas, M. 
Grinius, A._ Antonavičius, 
P. Šarkis, M. Paugis, M. 
Voveris, K. Cvirka, J. Ru- 
šinskas, Eddie Sautra, Kas- 
ton Saikas, V. Satulas. Viso 
$32.10. Prisiuntė Stanley 
Meison.

Brooklyn© Piknike Nuio 
Stalų Aukos

Massachusetts stalas, kur 
buvo J. Grybas ir G. Šimai
tis, jiem liko nesunaudotų 
pinigų, kuriuos buvo susi
dėję pasifundyti, $4, paau
kojo juos Laisvės reikalam.

Brooklyne, Jakaitis - Pe
tronis - Žilinskas, taipgi li
kusių nuo stalo $3 paaukojo 
Laisvei.

Aukos Surinktos Piknike
Po $5: H, Kanaįiorienė, 

Vincas Rudaitis, Antanas 
Meškys, S. Sasna, J. Stane- 
lis, Bayonne, N. J., J. Ažis 
ir draugė Greatneckietė 
($2.50 Popieros Fondui j ir 
$2.50 bylai).

Po $2: Albert Green, J. 
ir U. Baranauskai, Gr. 
Neck, N. Y., Juozas Berta- 
šius, Emily Leipienė, Vera 
Mikutaitytė, Teaneck, N. J., 
Frank ir Adelė Pakalniš
kiai, Juozas Žemaitis, Char
les DeVetsco, Franas Va- 
raška, J. Vaiginis, F. Rač- 
kus, Ant. Žiūrinskas, 
Ridgewood, N. Y.

Po $1: G. Šimaitis, Mon
tello, Mass., J. Šimaitis, 
Great Neck, N. Y., Draugai 
Dirgučiai, J. Sirutis, J. Ju- 
džentas, J. Keršulis, J. Va
lentis, J. Stankaitienė, Z. 
Kavaliūnas, J. Stasiukai- 
čiai, J. Velička, drg. Latvis, 
New Haven, Conn., D. Ve
ličkienė, J. Zdanevičiūs, A. 
Kiburis, J. Meškauskienė, 
J. Kairis, M. Kraujalis, Le
onas Gavrilowich, Michael 
Chwed, Teofilius Kapočius, 
Jonas Tumosa, drg. Grikš
tas, Niek Katinas, Franas 
Rudzinskas, Antanas Kra- 
povickas, Povilas Bečys, Pi- 
jušas Bakūnas, Cliffside, 
N. J., Napoleonas Kisie
lius, M. Bovinienė, A. Kas- 
močius, Great Neck, N. Y., 
J. Mikaila (kanadietis), 

Anna Pluškauskienė, Fran
ces Zaleckienė, Olga Rein- 
hardtienė, K. Milinkevičius, 
J. K., U. Sinkevičienė, A. 
Klimienė, Rožė Kapturaus- 
kienė, A. Švėgžda, Bridge
port, Conn., Anna Yakštie- 
nė, Fr. 'Balsys, New Lon
don, Conn., drg. Kunigėnie- 
nė, drg. Thomas, dd. Balei- 
šiai, drg. Mickus, Chas. 
Brown, T. Repšys, Chas. 
Kairys, Chas. Balčiūnas, J. 
Rušinskas, K. Bushman, M. 
LaWrence, J. Zvuga, L. 
Skodvila, Mrs. Grablauskas, 
J. Steponaitis, Chas. Vita, 
Ė. Kruchas, J. Spetlie, K. 
Mačionienė, Jersey City, N. 
J., George Becker, Ozone 
Pk., N. Y., S. Rogers, J. Be- 
ležentis, P. Grabauskas, J. 
Bimba, Paterson, N. J., V. 
Bukšnaitis, A. Balčiūnas, J. 
Neveckas, Vincent Dial, V. 
Mikolainis, A. Malinaus
kas, K. Čiuberkis, S. Vini- 
kaitienė, J. Krasauskas, J. 
Grubis, A. Jakštonis, Tren
ton, N. J., Adam Viniekas, 
V. Milčienė, Ed. Jankaus
kas.

Po 60c: F. Bepirštis ir 
Mrs. Bitterman.

Po 50c: Frank Bunkus, 
Stanley Riakel, L. Neck
worth, J. Žigaitis, John 
Jackson, A. Stripeika, S. 
Sadauskas, J. Kuchinskas,

Henry Yuška, V. Bunkus, 
F. Vacius, drg. Paškauskie- 
nė, J. Vinikaitis, M. Virba
lis, drg. Padvaraitis, P. 
Stalionis, C. Bukčius, A. Ža
lis, K. Sabaliauskas, drg. 
Cinienėnė, J. Kar, W. Ku
lik, drg. Grubienė, drg. Ži- 
gaitienė, V. Bovinas, Ona 
Lazdinas, P. Reklienė, ęlrg. 
Vizdžiūnienė, Mrs. ŠalaVie- 
jus, S. Petkienė, F. Ramoš
ka.

Laiškais Prisiuntė
Po $5: J. Tumosa, New 

Haven, Conn., J. Vaivada, 
Rochester, N. Y.

A. Bagdonas, Jersey City, 
N. J., $4. S. Kirslis, Bridge
water, Mass., $3.50.

Po $2: M. Kairis, Bridge
port, Conn., J. Elgeris, Hud
son, N. H., Joseph Sholu- 
nas, Somersville,Conn., Pra
nas Čereška, Brockton, 
Mass., J. dendrėnas, Cle
veland, Ohio, J. Marcinkie
nė, Brooklyn, N. Y. A. Ge- 
notis, Saginaw, Mich. $1.50.

Po $1: J. Kreivėnas, Jer
sey City, N. J., Antanas Va
latka, New York City, N. 
Y., B. Berson, Cheswick,

Pa., K. Tamošiūnas, New 
York City, N. Y., (negalėjo 
būti piknike, tai tam tikslui 
aukojo), S. Wort, Brooklyn, 
N. Y., M. Shulsky, Easton, 
Pa., Chas. Kaulinis, Brook
lyn, N. Y., J. Kupčinskas,
V. Ramanauskas ir O. Mer- 
čaitienė (visi trys iš Mi
nersville, Pa.), J. Sėmkus, 
Khedive, Canada, Petras 
Siaurys, Brooklyn, N. Y.,
W. Urbshas, New York Ci
ty, N. Y.

A. Bakevich, iš New Bri
tain, Conn., prisiuntė seka
mai:

A. Bakevich, $5.
Draugai Remeičiai, $3.
Po $2: V. Jakubauskas ir 

draugai Šopiai.
Po $1: G. Mickevičia ir J. 

Danusevičia. Viso $14.
K. Viltrakis, New York 

City, N. Y., Popieros Fon
dui 50c ir bylos laimėjimui 
$1.

G. Shimaitis, Montello, 
Mass., prisiuntė naują pus
metinę prenumeratą.

Visiems aukojusiems ta
riame širdingai ačiū!

Laisvės Administracija.

Naminis Frontas

Konstantinas Unianskis, Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Meksikai, tampa priimamas Meksikos prezideh- 

. toM antie] Avila Camačho. Umanskis kairėje.

Svarbiausios Kovos Dar 
Priešakyj

Generolas George C. Mar
shall, Jungt. Valstybių Ar
mijos štabo viršininkas, 
kalbėdamas gubernatorių 
konferencijoj praeitą savai
tę, įspėjo prieš norą pailsė
ti po, ką jis pavadino, pir
mutinių ir gal mažų pasek
mių. Svarbiausios kovos, 
jis primena, dar priešaky. 
Jis taipgi priminė, kad Ašis 
pasitiki, kad silpnieji ele
mentai pasirodys sąjungi
ninkų psichologijoj ir tas 
jiems padės patęsti karą li
gi mes pavargsime ir tada 
priešas laimės derybinę tai
ką, kas vistiek nebus visiš
kas sumušimas.

Bet kokiais silpnais ele
mentais jie pasitiki? Vie
nas yra — mūsų linksmas 
pobūdis. Jie vis bando įro
dyti, kad oro puolimai yra 
baimės puolimai, kad ne
mandagu bombarduoti mie
stus, nes galima civilius su
žeisti. Tas paeina iš vokie
čių ir italų fašistų, kurie 
bombardavo vieną miestą 
po kito, užmušdami civilius 
gyventojus, kada jie manė, 
kad terorizuodami civilius 
gyventojus jie laimės karą! 
Sunku imti tokius skundus 
nuo žmonių, kurie bombar
davo Londoną ir Coventry 
ir Rotterdamą, ir Belgradą, 
ir Varšavą... taip, ir Gu
ernica ir Madridą ir Barce- 
loną pirmiau. Jie taip da
rė, kada jų buvo viršystė. 
Ir jie vėl taip darytų, jeigu 
turėtų progos. Alijantų 
puolimai nenukreipti į civi
lius gyventojus miestuose, 
kur nėra militarinių objek
tyvų, kaip vokiečiai darė 
Norvegijoj ir kitose šalyse 
ir kai kuriuose Anglijos 
katedrų miestuose.

• Tai vienas būdas, kuriuo- 
mi priešas bando įveikti 
silpną punktą mūsų psicho
logijoj. Pradėjęs tokį karą, 
kuriame mes daug geresni 
negu jis, jis jau nori at
šaukti tokios rūšies karą, 
ir bandyti ką nors kito, ma
nydamas, kad bus pasek- 
mingesnis. Kokius kitus 
silpnus elementus jie tiki 
pasiekti ? Generolas Mar
shall užvardino kitus. “Bus 
tik viena pasekmė, jeigu 
priešui nepasiseks įsteigti 
vidujinių kivirčių tarpe Ali
jantų, juos paskaidyti, ir 
nusilpninti viešą pasitikėji
mą į mūsų karo pastangą.”

Priešas nuo karo pra

džios stengės įvykdinti vidu
jinius nesutikimus tarpe 
Jungt. Tautų. Tarpe tiek 
daug tautų turi būti kokių 
nors nesusipratimų, ir skir
tingų nuomonių, bet tos vi
sos tautos pripažįsta, kad 
pergalė yra visų svarbiau
sias tikslas. Bet ligi karo 
paskutinės dienos priešo 
propagandistai vis varys 
savo propagandą, skleisda
mi gandus, bandydami į- 
vykdinti pavydėjimą ir įta
rimą, ypatingai tarpe bri
tų ir amerikiečių, tarpe tų 
dviejų ir rusų. Mums jau 
vertėtų gerai suprasti tą 
priešo taktiką. Nesutikimai 
tarpe Alijantų tautų tar
nauja vien tik Ašiai.

Geros žinios Priešui
Nesenai iš Jungtinių Val

stijų buvo gerų žinių prie
šui... anglies streikas ir 
Detroito rasinės riaušės. 
Propagandistai Berlyne ir 
Romoj ir Tokio kuopuikiau- 
siai pranešė visam pasau
liui, kad Amerikoj plečiasi 
vidujinis konfliktas, kad. 
Amerika negali save valdy
tis.

Mes visi žinome, kad tik
rai taip baisiai nebuvo. Bet, 
žinome, kad buvo gana blo
ga. Detroito riaušės kaina
vo 30 žmonię gyvybių ir 
karo pastanga neteko su
virs milijoną darbo valan
dų, nes daug baltųjų ir juo
dų darbininkų pasiliko na
mie per tris arba keturias 
dienas. Valdžia neturi da
vinių dabar, kad priešo 
agentai pradėjo tas riaušes, 
arba kad organizuotas ju
dėjimas jas pradėjo. Buvo 
panašių, bet ne tokių rimtų, 
riaušių kituose karo pro
dukcijos centruose. Reiškia, 
kad karo produkcijos cent
rai yra miestai, į kuriuos 
vyksta daug naujų darbi
ninkų, baltų ir juodų, kur 
randasi rimtos . butų ir 
transportacijos problemos... 
ir kurie turi rimtas jauni
mo ir pasilinksminimo pro
blemas taipgi. Ir visų ner
vai pakrikę. Kiekviename 
iš tų atsitikimų riaušės pra
sidėjo su baisiais gandais 
—vienos rūšies gandai bal
tųjų apgyventose vietose, 
kitos rūšies negrų sekcijose 
—gandai, kurie visi buvo 
melai. Detroitas parodė, 
kaip gandai gali pakeisti 
mažą susikivirčijimą į rim
tas riaušes. Kas tik sklei
džia gandus—padeda Hitle
riui. O. W. L
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Trečias Puslapis

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Montello Moterys Daug Mez
gė ir Pasidarbavo Pundeliam

Iš Moterų Veiklos

Mūsų moterys per pereitą 
žiemą, taip, kaip ir kitur, vei
kė, dirbo išsijuosusios dėl dar
bininkų gerovės ir karo laimė
jimo. Ir kiekviena mėgino 
šiuom ar tuom prisidėti prie 
šio prakilnaus darbo. Tai aš 
manau, kad čia neprošalį bus 
paminėti drauges, kurios vie
naip ar kitaip prisidėjo prie 
mezgimo, mezgimo Sovietų 
kariams.

Mūsų draugės per pereitą 
žiemą numezgė 26 svederius, 
93 poras kojinių, 14 porų pir
štinių, 7 kepures. Tai, kaip 
matote, draugės nemažai pa
sidarbavo. Ypač draugė M. 
Tamulevičienė ir jos duktė A. 
Miknienė labai daug prisidėjo 
prie to darbo. Jos tvarkė vi
sas vilnas ir išdalindavo ki
tom. O kiek išduodavo, daug 
ar mažai, joms vis palikdavo 
darbo daugiausiai. Bet visos 
dirbo, kiek galėjo. Katrai 
draugei aplinkybės nepavelino 
mėgsti, tai finansiškai aukavo.

Aukautojų vardai seniau 
tilpo Laisvėj. Dabar paminė
siu vardus draugių, kurios ką 
numezgė:

M. Tamulevičienė 5 svede
rius, 5 poras kojinių, 7 poras 
pirštinių, 7 kepures.

A. Miknis 4 svederius.
J. Jucienė 1 svederį, 1 porą 

kojinių, 2 poras pirštinių.
M. Smaliukienė 1 svederį, 

4 poras kojinių.
D. Bartkienė 5 svederius, 

10 porų kojinių, 1 -porą piršt.
J. Stigienė 15 porų kojinių.
M. Benevičienė 3 poras ko

jinių.
žaliukienė 2 svederius.
M. Gutauskienė 1 porą koji

nių.
O. Šukienė 2 poras pirštinių.
E. Rendzevičienė 32 poras 

kojinių.
K. Kupkienė 2 pr. kojinių, 

1 pr. pirštinių.
J. šatkienė 1 pr. kojinių.
O. Orentienė 5 pr. kojinių.

Gulbės jūsų geriausios 
kėdės ar sofos priedan
goms išmezgamos kriuku
čiu. Vartojant plonus siū
lus, pagal šią formą išei
na graži puošmena, o sy
kiu ir apsauga tiem bran- 
randasi instrukcijos visam 
giem rakandam. Formoje 
setui.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Bidwiene 1 pr. kojinių.
E. Simanavičienė 1 svederį, 

10 pr. kojinių.
B. Verveckienė 1 pr. piršt.
B. Navickienė 1 pr. kojinių.
D. Bartkaitė 1 svederi.
J. Mikniutė 1 svederį.
A. Elksnin 3 svederius.

• B. Tamulevičiūtė 1 pr. koji
nių.

L. Kastantinavičiutė 1 sve
derį.

E. Beniulienė 2 pr. kojinių.
K. Sireikienė 1 svederį.
Mikienienė 1 svederį.
Užbaigusios mezgimo sezo

ną, draugės pradėjo kitą di
delį darbą, tai yra rinkimą au
kų dėl pundelių Lietuvos vai
kučiams Sovietų Sąjungoje. 
Moterų Apšvietos Kliubo susi
rinkime tapo išrinkta komisi
ja, kuri tuojau pradėjo tą dar
bą dirbti. Komisijoj yra: P. 
Sinkevičienė ir K. čereškienė.

Komisija pasidarbavo išleis
ti 4 skarytes (handkerchiefs), 
kas davė pelno $15.15. Mote
rų Apšvietos Kliubas aukavo 
$10. P. Sinkevičienė $2. Po 
$1 : B. Ambrozienė, K. Skliu- 
tienė, K. čereškienė, F. Pūke
lis, A. Turanienė, T. Vasaris, 
B. Navickienė, S. Raštikienė. 
J. Sinuc 50c. Viso surinkta 
$35.65.

Pundeliai jau yra pasiųsti į 
pundelių centrą, Brooklyne.

Moterų Apšvietos Kliubo su
sirinkimai įvyksta paskutinę 
pėtnyčią kas mėnesio. Drau
gės, atsilankykite į susirinki
mus. Kai daugiau narių, dau
giau ką galima nuveikti.

Žemaitė.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyko 17 birželio. 
Nieko naujo nenutarta, tik iš
duota raportai. Skubinom at
laikyti susirinkimą, kadangi 
turėjom būti kitam mitinge, 
kuris atsibuvo tą patį vakarą, 
tad neturėjom daug laiko.

Draugė Metts sveiksta, jau 
apleido ligonbutį. Gydytojas 
lankys ją namuose. Draugė 
nusiskundė, kad niekas iš 
draugių nelankė, išskyrus J. 
Shapren. Negerai, kad neat- 
jaučiame ligonių.

Drg. Lamsargienė raporta
vo, kiek numegsta svederių 
per šį pusmetį. Numegsta 80 
svederių, pora pirštinių ir po
ra pančiakų. šiemet mažai 
moterų mezgėjų, bet nemažai 
numegsta:

Mittčiulienė 21 svederį.
Bulakevičienė 14 sved. 
Meškauskienė 13 sved. 
O. Kušleikienė 11 sved. 
Shapren 5 sved. Navalins- 

kienė, Navąrdauskienė, Struo- 
gienė po 2. Urbienė 1. Per 
draugus Smitus 8.

Aukavo savo pirktomis vil
nomis numegstus svederius: 
Meškauskienė 2, Bulakevičie
nė 2, Navalinskienė 1, Lamsar
gienė 1.

Nutarta per vasarą vilnų ne
pirkti. Suaukotų pinigų vil
nom pirkt buvo likę $10, tad 
nutarta paaukot tuos pinigus 
dėl pundelių, o vilnoms, jeigu 
bus reikalas, vėl sukelsim pi
nigų.

Prisirašė viena nauja narė 
ir paaukavo dėl pundelių $5, 
taipgi pridavė pasveikinimo 
laiškutį dėl raudonarmiečių.

Šį sykį pundeliams suauko
ta $44.25. Drg. Lamsargienė 
surinko ant blankų $22, nuo 
vilnoms pirkt likusių pinigų 
$10, M. Vogonienė $5, M. Yo- 
cienė $4, Meškauskienė, O1. 
Paulukaitienė, Keršanskas po 
$1. Urlakienė 25c.

Ant blankų aukavusieji per 
Lamsargienę: John Lazitsky 
$5, J. Masonis, S. Kawalchuk,
F. Kuzman, M. Konurozeski, 
Temoschak, II. Zurybida, B. 
Lamsargienė, K. Kauriga, K. 
Kurwatkowska, M. Gordow, J. 
Alzewski, K. Yanush, F. Kaw- 
ryga, A. Beliky, S. Woseluk, 
V. Phillips, E. Pildienė po do
lerį.

Bizulienė paaukavo 2 dide
lius bundulius padėvėtų dra
panų ir keletą porų čeverykų. 
Tureikienė ir Kušleikienė sakė 
turi suaukota biznierių 60 po
rų čeverykų, tik bėda su at
vežimu, kadangi mašinomis 
važiuoti nevalia. Tai tiek šį 
sykį nuveikta. Aukotojų pa
vardės kaip kurios sunku iš
skaityti, turėsite nepykti, jei
gu bus iškraipytos. J. Shapren.

Detroit, Mich.
Į L. M. Pažangos Kliubo 

Narės
Brangios draugės, aš žinau, 

kad vasaros laike, kada šilu
ma vargina, nebūna akvatos 
lankyti susirinkimus ir sėdėti 
svetainėj po keletą valandų, 
bet vis vien mes neprivalome 
patingėti ir apleisti savo orga
nizacijos svarbius reikalus.

žinote, kaip paprastai būna, 
taip ir šį mėnesį Detroito Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 15, 7:30 
vakare, 4097 Porter St. Vi
sos draugės-narės privalote 
dalyvauti, nes bus pusmetinis 
susirinkimas, tai visados esti 
daugiau svarbesnių reikalų 
nutarta ir pravesta gyveni
mam Todėl dar sykį kviečiu 
visas senas ir naujas nares ne
pamiršti skaitlingai dalyvauti 
sekamą ketvirtadienį.

Apie Sveikstančias Drauges

Mūsų Moterų pažangiečių 
kliube nuo praėjusios žiemos 
turėjome porą ligonių arba 
sergančias drauges, kurios la
bai ilgai sirgo ir turėjo skau
džias operacijas. Tai buvo 
draugė Domicėlė Mockienė ir 
draugė Ona Maskelienė. Bet 
draugė Maskelienė jau pasvei
ko ir praėjusį moterų kliubo 
susirinkimą buvo priduotas 
padėkos laiškas, su kuriuo 
nuoširdžiai ačiavo kliubietėms 
už aplankymą ir draugišku
mą. Drg. Mockienė turėjo pa
vojingai sulaužytą koją, todėl 
jos liga dar ir dabar nepraša- 
linta, bet laipsniškai sveiksta 
ir mano, kad vėl- ji galės da
lyvauti Moterų Chore, ir veiks, 
kiek galės, pažangiečių tarpe.

Vėlesniu laiku sunkiai sir
go d. Vera Smalstienė, ir d. 
Adelia Klimavičienė, 8283 W. 
Lafayette St. šios abi drau
gės turėjo sunkias operacijas 
ir sunkiai sirgo, bet kaip vie
na, taip kita jau laipsniškai 
sveiksta ir d. Smalstienė nė 
maž nepamiršta mūsų veiki
mo. Dabartiniu laiku eina di
delis darbas platinimo spau
dos pikniko tikietų dėl liepos 
25 d., tai mūsų veikėja drg. 
Smalstienė netik organizacijų 
susirinkimuose pardavinėja, 
bet ji važinėja po stubas ir 
platina tarpe lietuvių ir sve
timtaučių. Drg. Klimavičienė, 
tik ką sugrįžus iš ligoninės, 
pradeda sveikėti ir mano, kad 
ne po ilgam vėl galės darbuo
tis tarpe pažangiečių,. Drg. 
Klimavičienė — labai nuoširdi 
veikėja mūsų parengimuose ir 
draugiškuose vakarėliuose. 
Todėl man linksma apie šias 
drauges prisiminti, ir linkę j u 
visom gerai susveikti, kad ga
lėtumėt vėl bendrai su mumis 
dalyvauti ir veikti. Taipgi 
kviečiu dalyvauti ir susirinki
me. M. Alviniene.

Maspetho - Brooklyno Mezgė
jos Pavyzdingai Darbuojasi

Lietuviai, Susipažinkite Su 
Monika Kapchuniene

Sužinojusios, kad nedaug 
randasi pinigų pirkimui vil
nų, mezgėjos matė reikalą 
Laisvės piknike turėti mezgė
jų stalą, pasirodyti su savo 
darbu. Taip jos ir padarė. Gi 
atvažiavę į Laisvės pikniką 
žmonės, sužinoję apie mezgė
jų stalą, norėjo jų darbą ma
tyti. O kada pamatė gražius, 
šiltus svederius, tai ir prisidė
jo, kiek išgalėdami, nupirki
mui vilnų. c

Gal jūs manote, kad prie 
stalo buvo suaukota apie $20, 
tai joms ir užteko. Tai ne. 
Draugės K. Petlitzkienė ir S. 
Kleizienė pasiprašė į talką Jo
sephine Skirmontienę ir leido
si į darbą. Jau vėlokas laikas 
buvo, kai draugės tą sumanė,, 
bet atliko daug darbo — jos 
surinko $37 ir sako, kad ne
būtų sutemę, tai dar būtų, su
rinkusios antrą tiek. Teko tė- 
myti aukų rinkėjas. J. Skir- 
montienė moka labai manda
giai apsieiti su žmonėmis. Bū
tų labai gerai, kad jinai at
eitų į mūsų kliubą ir prigulėtų 
sykiu su mumis.

Megstinių Pridavė:
R. Laukaitienė 2 svederius, 

1 be rankovių, 1 su rankovėm.
O. Kalvaitienė 1 sved. su 

rankovėm .
O. Čepulienė 1 su rankovėm.
K. Petlitzkienė 5 poras ko

jinių.
K. Reklienė 3 pr. kojinių.
S. Sasna 1 šaliką.

Pinigų Aukavo Vilnų Fondui:
M. Kulikienė $1 ir nuo kal- 

drų likusius pridavė 50c O. 
Pasokienė, M. Jesilionienė, 
Kovas, E. Kiburienė po $1. 
Tos aukos gauta pirm Laisvės 
pikniko.

Ši suknele patarnaus 
keliais atžvilgiais: ele
gantiškai atrodo, lengvai 
pasiuvama iš vienspalvės 
ar marginės medžiagos, 
kurios ne daug reikia, dė
vima be žaketo leis pe
čiams liuosai pasimaudyti 
saulėj ir ore, o užsimetus 
žaketą atrodys Į kostiu
mą, tinkamą dėvėti bile 
kur kelionėje ar mieste. 
Forma gaunama 12 iki 20 
dydžio.
Su formos užsakymu siųsti 

ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Laisvės piknike aukojo per 
minėtąsias rinkėjas:

A. Kupchinskas $3 (Ridge
wood), S. Vaitkienė $2, M. 
Kavaliunienė $1.50.

Po $1: O. Depsienė, G. Mar
cinkienė, K. Ruskas, C. Bal- 
chiunas.

Po $1: Tauras, R. Mizarai, 
Bukniai, F. Maželienė, M. Ye- 
sevičienė, Kisielius, V. Ado
monienė, Gailiūnas, R. Zu- 
rinskas, Karlonienė, Kabonis, 
Kaulinienė, Arminienė, Zaka- 
rauckienė, Kreivėnienė.

Po 50 centus:, Yuknis, A. 
Yesulaitis, A. Yekshtonis, M. 
Petraitienė, J. Gailiūnas, P. 
K i s i e 1 ius, Bartalashackienė 
(pavardė sunkiai įskaitoma) 
P. Nalivaika, P. Kurlitis, Viš- 
niauskienė.

Po 25c: D. Bobonienė, Prū
sokas, A. Bepirštis, Kunevi- 
chienė, Balažantis, Linickas, 
A. Losdinas, Kellart, Petraitis, 
Ūsas, J. Yekaitis, Sukackas, 
Martushaitienė, Cvirka, Ve
lička, Budrikienė, Nalivaika. 
A. Grebliunas 15c.

Laisvės piknike prie mezgė
jų stalo ir per kitus aukojo:

Skirmontai $2. Po $1: Sto
kes, Kalakauskienė, Simas 
Wodraliaucius, Ed. Bazilaus- 
kas, Gasiūnienė, Kleizienė, D. 
ir K. šolomskai, A. Zablac- 
kienė, Petras Mingila, Barba
ra Gehricki, K. Dzevečka, O. 
Malinauskienė, W. Schmidt, 
Frank Siadis, Juozas Barta- 
šius, K. Schreiber.

Po 50' centų: G'. A. Jami
son, J. Kovas, Ernest Gehricki, 
J. Starben, Dobilienė. K. Sda- 
laski 45c. G. D. 28c. Nuo alaus 
stalo likę priduota $2. Nuo 
maisto stalo $1.54.

Mezgėjos dėkoja visiems 
aukomis parėmusiems jų dar
bą.

Nors dabar vasaros karš
čiai, mezgėjoms taip pat bū
tų malonu pavėsiauti, kaip ir 
visiem, kad norisi liuosą minu
tę praleisti kur nors ramiai, 
tačiau mezgėjos žino, kad va
sara trumpa, o po jos greit at
eis rudens šiurpūs drėgni vė
jai ir žiemos speigai, kuriuos 
didvyriški kariautojai prieš 
fašizmą rytų fronte, tame skai
čiuje ir mūsų, broliai lietuviai 
(kaip matosi iš karo eigos), 
sutiks dar karo frontuose. 
Tad mūsų mezgėjos tariasi ne 
atstogauti, bet visomis jėgo
mis dirbti per visą vasarą ir 
rudeniop vėl apdovanoti būrį 
lietuvių karių su šiltais megs- 
tiniais.

Neužilgo šiame skyriuje ma
tysite, kiek mūsų mezgėjos 
numezgė. Visiems bus nuosta
bu, kiek gali žmogus padary
ti darbo.

O. Depsienė,
Komisijos Sekr.

Paskaninimui virtų buro
kų, įpilkite smulkiai su
pjaustytų ir sykiu paspra
gintų lašinukų su saliero- 
mis (celery).

Norvegai raugintus ko
pūstus daro šitaip: Nuo ke
pamos mėsos suvarvėjusius 
taukus užkaitina skaura- 
doj, įdeda kopūstus ir api
barstę kmynais ar salierų 
sėklomis pašutina per 5 mi
nutes.

Svogūnus supjausčius į grie
žinėlius ir pakepinus, padžio
vinus pečiuje iki aprus, sudė
jus į sandariai uždaromą stik
linę galima laikyti bile kada 
paskaninimui sriubos ar kito 
viralo.

Mums visiems aišku, kad 
mes gyvename gadynėj di
džiausių permainų. Visas 
pasaulis karo ugnyje. Nai
kinama gėrybės, turtai, na
mai, ūkiai, kaimai, miestai 
ir už viską brangiausia, tai 
žmonių gyvybė. Idant na
cių ir fašistų brudas nuo 
šio žemės kamuolio nušla
vus, tai yra labai reikalin
ga kuo nors prisidėti kiek
vienam doram žmogui.

Monika Kapchuniene
Massachusetts Lietuvių 

Komitetas, kuris rūpinasi 
humanitarių darbu, su
kėlė arti $7,000, kad nu
pirkus dovaną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, So
vietų Sąjungai ir jos vienai 
iš tautinių respublikų, Lie
tuvai. Į šį labai garbingą 
darbą buvo kviečiama daug 
lietuvių ir lietuvaičių. Visų 
darbas yra labai įvertintas. 
Kiekvienam, kuris turėjo 
bent kokį nors prisidėjimą 
prie šios talkos, komitetas 
širdingai dėkuoja. Mat, 
vieni vienokį darbą atliko, 
kiti kitokį ir taip mes visi 
pasidarbavome. Tai garbė 
yra visiem.

Visai netikėtai į talką 
atėjo Monika Kapchuniene. 
Draugė Monika Kapchu
niene sukolektavo $240.50. 
Ji važinėjo po visą Bostono 
apylinkę ir daugelį prie
miesčių.
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Bostono Apylinkes i
Didžiausias Lietuvių Sąskridis | 

LAISVĖS 8

PIKNIKAS
BUS LAIKOMAS SEKMADIENĮ |

Liepos 18 July §
Prašome Įsitčmyti, Kad Piknikas Bus: X

KEISTUČIO KLIUBO PARK | 
OAKLAND GROVE I 

EAST DEDHAM, MASS. |

Bus graži dainų programa, kurią išpildys chlorai 8 
ir mažesnės grupės 8

R. MIZARA, LAISVES RED. | 
Sakys Prakalbą Dienos Klausimais ■■ v

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAM |

KELRODIS: Iš Bostono važiuokite traukiniu (traukinys yra po- X 
žeminis ir toliau iškeltas) i FOREST HILL. Iš čia imkite gatve- O 
kari DEDHAM LINE ir važiuokite GROVE ST. čia išlipę ant 2 
kampo GROVE IR WASHINGTON STS. imkite busų EAST O 
DEDHAM iki Oakland Grove Parko.. X

Važiuodami iš Mattapan, imkite Rosedale gatvekarj. Iš Rose- O 
dale imkite Dedham busų. X

Iš Bostono atvažiavimas kalnuos 15c ir ims apie pusę valandos s? 
atvažiuoti. X

Kiek Komisijai žinomi keliai, busais ir gatvekariais privažiuoti, v 
tai kuone iš visų miestų geriau važiuoti per Bostonų ir Mattapan. X

Jos biografija yra maž
daug tokia: Ji atvyko į 
Ameriką 1902 m. vasario 
(February) 15 d. Malden, 
Mass., ji jau gyvena 27 me
tai. Viena duktė mirė ir 
trys dukterys gyvena. Vy
riausioji duktė Ona Daivie- 
nė, gyvena Brockton, Mass. 
Antroji duktė, Monika Du- 
siavičienė, gyvena Bostono 
priemiestyje, Stough ton, 
Mass. O jauniausioji gyvena 
su tėvais. Tai yra Adelė. 
Adelė labai norėtų įstoti į 
WAVES, tačiau tėvai jokiu 
būdu nenori ją leisti.

Draugė Monika Kapchu
niene paeina iš Lietuvos iš 
pačios Dzūkijos širdies, tai 
yra iš Trasnykų kaimo, 
Merkinės parapijos ir, kaip 
buvo vėliausiu laiku, tai 
Alytaus apskr. Kai ji atvy
ko į Ameriką, tai ji vos ga
lėjo maldaknygę skaityti, 
bet rašyti ji visai nemokėjo. 
Ji išmoko rašyti tuo laiku, 
kai jos dukrelės Ona ir Mo
nika dar buvo mažos. Svei
katą ji4 turėjo gerą per visą 
savo gyvenimą. Dabartiniu 
laiku ji taipgi atrodo stipri, 
tik biskį reumatizmo užgau
ta.

Ji taipgi turi anūką Wal- 
terį, kuris tarnauja Dėdės 
Šamo laivyne.

Ji sako, kad ji pati asme
niškai negali prisidėti prie 
šid karo laimėjimo, tai nors 
su savo darbu prisideda. Ji 
sutiko visokių žmonių 
vaikščiodama. Vieni ją pra
dėjo visaip gązdinti, kiti vi
saip išmetinėjo. Ji sako, kad 
Lynn, Mass., lietuviai netu
ri gerų širdžių. Daugelis iš 
jųjų pageidauja, kad karas 
ilgai tęstųsi. Ji gyrė rusus, 
žydus. Prastai mano apie 
nekuriuos South Bostono 
agentus, ypatingai1 apie vie
ną, kuris turi biznį ant E. 
Broadway. Sako, žmogus 
suaugęs ir didelis, bet ne- 

(Tąsa 4-tame pusi.)
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(Tąsa)
Kaip visai tai nepanašu į tą gyveni

mą, apie kurį aš buvau skaitęs knygose! 
Baisiai nepanašu. Štai, pagaliau, visi ėmė 
nuobodžiauti. Kapendiuchinas spraudžia 
armoniką Salautinui į rankas ir rėkia:

— Rėžk!
Jis šoka, kaip Joniūkštis čigonas —ta

rytum, oru skraido; paskui mikliai šoka 
Povilas Odincovas, Sorokinas; džiovinin
kas Davidovas taipgi velka grindimis ko
jas ir kosti nuo dulkių, dūmų, nuo degti
nės ir rūkytų dešrų stipraus kvapo.

Šoka, dainuoja, rėkauja, bet kiekvie
nas atsimena, kad jis — linksminasi, ir 
visi, tarytum, egzaminus prieš vienas ki
tą laiko — egzaminus iš vikrumo ir ne- 
ilstamumo.

Įkaušęs Sitanovas klausinėja tai vie
ną, tai kitą:

— Argi galima mylėti tokią moterį, a?
Atrodo, lyg jis tuojau pravirks.
Larionovičius, kilsterėjęs skiausčius 

pečių kaulus, atsako jam:
— Moteris, kaip moteris, ko tu nori?
Tie, apie kuriuos kalba, nežymiai din

go. Žicharevas atsiras dirbtuvėje už 
dviejų — trijų dienų, nueis į pirtį ir bent 
dvi savaites dirbs savo kampe, — tylus, 
rimtas, visiems svetimas.

— Išėjo? — klausia savęs Sitanovas, 
žvalgydamasis liūdnomis, melsvai pilko
mis akimis. Jo veidas negražus, kažkoks 
pasenęs, bet akys — skaisčios ir geros.

Sitanovas elgiasi su manim draugiš-* 
kai, — taip jis elgiasi dėl to, kad aš turiu 
storą sąsiuvinį, prirašytą eilėraščių. Jis 
netiki į Dievą, bet labai sunku suprasti 
kas dirbtuvėje, be Larionovičiaus, myli 
Dievą ir tiki į Jį: visi kalba apie Jį 
lengvabūdiškai, juokdamiesi, taipo pat, 
kaip mėgsta kalbėti apie šeimininkę. Vie
nok, sėsdamiesi pietauti ir vakarieniau
ti, — visi žegnojasi, guldami — meldžia
si, šventadieniais eina į cerkvę.

Sitanovas nieko šito nedaro, ir jį laiko 
bedieviu.

— Dievo nėra, — sako jis.
— Iš kur gi viskas?
— Nežinau....
Kai aš paklausiau jį: kaip gi tai — 

Dievo nėra? — paaiškino:
— Žiūrėk: Dievas — Aukštybė!
Ir pakėlė ilgą ranką viršum savo gal

vos, o paskui nuleido ją ko ne ligi grindų 
ir pasakė:

— Žmogus — Žemybė! Tikrai? O pa
sakyta: “žmogus sutvertas į Dievo pa
vidalą panašus!” O į ką panašus Gogole
vas?

Tas mane parverčia: nešvarus ir gir
tas senis Gogolevas, kad ir senas, pildo 
Onano nuodėmes; aš prisimenu karei
vėlį Jermochiną, bobutės seserį, — kas 
juose dieviška?

— Žmonės — kiaulės, kaip yra žino
ma, — sako Sitanovas ir tuojau vėl pra
deda mane raminti:

— Nieko, Leksiuk, yra ir gerų, yra!
Su juo būdavo gera, paprasta. Kai jis 

ko nors nežinodavo, tai atvirai sakyda
vo:

— Nežinau, apie tai negalvojau!
Tas — taipgi nepaprasta: pirmiau aš 

tebuvau matęs žmones, kurie viską ži
nodavo, apie viską kalbėdavo.

Man būdavo keista matyti jo sąsiu
vinyje šalia gerų eilėraščių, kurie užu 
širdies tverdavo, murzinus eilėraščius, 
kurie tiktai gėdą darydavo. Kai aš kal
bėdavau jam apie Puškiną, jis rodydavo 
“Gavriliadą”, išrašytą jo sąsiuvinyje.... 
, — Puškinas — kas? Tiesiog — juok

darys, o šitai Benediktovas, tas, Maksi- 
movičiau, vertas dėmesio!

Ir, užsimerkęs, tyliai skaitydavo: 
Pažvelk: štąi moteries gražuolės 
Taip nuostabiai graži krūtinė....
Ir kažin kodėl ypatingai išskirdavo 

tris eilutes, skaitydamas jas su pilnu pa
sididžiavimo džiaugsmu:

Žvilgsniai erelio net negali
Pro užtvaras šitas karščiausias
Pasiekt širdies — nesusipynę....
— Supranti?
Man būdavo labai nesmagu prisipa

žinti, kad aš nesuprantu, ko jis taip 
džiaugiasi.

XIV.
Mano pareigos dirbtuvėje buvo labai 

paprastos: rytais, kol dar visi tebemie
godavo, aš turėdavau užkaisti darbinin
kams virtuvą, o kolei jie gerdavo virtu
vėje arbatą, mes su Povilu kraustydavo
me dirbtuvę, skirdavome trynius nuo 
baltymų, paskui aš eidavau į krautuvę. 
Vakarais aš turėdavau trinti dažus ir 
“įsižiūrėdamas” mokytis amato. Pradžio
je aš tikrai stengiaus “įsižiūrėti” ir do
mėjaus darbu, bet greit supratau, kad 
beveik visi, kurie dirba šį dalimis suskai
dytą darbą, nemėgsta jo ir nuoboduliu 

I serga.
Vakare aš neturėdavau darbo ir pasa

kodavau žmonėms apie garlaivio gyveni
mą, pasakodavau įvairias istorijas iš 
knygų, ir net nepasimačiau, kaip pasi
dariau ypatingu pasakotoju ir skaityto
ju.

Aš greit supratau, kad visi šitie žmo
nės mažiau už mane yra matę ir mažiau 
žino; beveik visi jie iš mažens buvo pa
sodinti į šį ankštą narvelį ir nuo to lai
ko tebetupi jame. Iš visų darbininkų, tik
tai vienas Žicharevas buvo buvojęs Mas
kvoje, apie kurią jis niūriai ir įtikinamai 
sakydavo:

— Maskva ašaroms netiki, ten nežiop- 
sok!

Visi kiti buvo buvę tiktai Sujoję, Vla
dimire; kai minėdavome Kazanę, mane 
klausinėdavo:

O rusų tenai daug? Ir cerkvių yra?
Jie manydavo Permę esant Sibire ir 

netikėdavo, kad Sibiras—už Uralo.
Kartais aš manydavau, kad jie juokia

si iš manęs, tvirtindami, kad Anglija — 
už jūrų marių, o Bonapartas kilęs iš Ka
lugos bajorų. Kai aš pasakodavau jiems 
apie tai, ką pats buvau matęs, jie nelabai 
manimi tikėdvo, bet visi mėgdavo bai
sias pasakas, supainiotas istorijas; net 
senesnieji, ir tie duodavo pirmenybę iš- 
mislams; aš gerai matydavau, kad juos 

, labiausia domindavo tie pasakojimai, ku
riuose daugiau būdavo fantazijos ir ne
įtikėtinų įvykių. Tikrenybė jų netrauk
davo, visi jie svajingai žvelgdavo į atei
tį, nenorėdami matyti skurdžios ir luo
šos dabarties.

Tas mane labai stebindavo, nes aš jau 
buvau pajutęs, kad tarp gyvenimo ir 
knygų esama labai daug prieštaravimų; 
štai aš matau gyvus žmones, ir knygose 
nėra tokių: nėra Smuro, pečkurio Jokū
bo, bėglio Aleksandro Vasiljevo, Žicha- 
revo, skalbėjos Natalijos...

Davidovo skrynelėje radome apiplyšu
sias Golicinskio apysakas, Bulgarino 
“Joną Vyžiginą”, barono Brambeuso to
melį; aš perskaičiau visa tai balsiai, vi
siems patiko, o Larionovičius pasakė:

— Skaitymas pašalina rietenas ir 
triukšmą, — tas gerai!

(Bus daugiau)

Lietuviai, Susipažinkit su 
Monika Kapchuniene
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

rimtas, nemandagus ir jis 
pradėjo ją gązdinti, tai ji 
kreipėsi į policijos stotį, 
įdomaudama ir norėdama 
sužinoti, ką policija jai pa
sakys. Policijos stotyje ji 
užklausė kapitono, kuris 
peržiūrėjęs mūsų komiteto 
blankas išsiėmė dolerį ir sa
ko — Lai laimė būva su 
jumis jūsų darbe. Taipgi 
kapitonas jai sakė, kad ji 
gali užeiti ir kitą kartą ir 
bandyti gauti po dolerį nuo 
įvairių policistų. Tas drau
gę Moniką Kapchunienę la
bai paakstino ir ji labai 
energingai dirbo per visą 
vajų.

Tikiu, kad atsiras ir dau
giau, kurie užsitarnavo ge
ro pagyrimo nuo komiteto. 
Kaip tik visos blankos bus 
gautos ir pilnai peržiūrėtos, 
jūsų komitetas rūpinsis, kad 
visus draugus ir drauges 
patenkinti.

Mes taipgi manome, kad 
draugė Monika Kapchunie
ne bus ir mūsų bankiete, lie
pos (July) 25 d., klotei 
Kenmore, Boston, Mass. 
Taigi visi ir visos rūpinki
tės, kad ten dalyvauti ir 
susipažinti su drauge Moni
ka Kapchuniene. Massa
chusetts Lietuvių Komitetas 
prašo visų į paskutinę tal
ką—būti bankiete. 

<■

Massachusetts 
Lietuvių Komitetas, 
Per Sekretorių 
J. F. Borisą.

Philadelphia, Pa.
Liepos 3 dieną apsivedė Jo

nas Nojunas, 2118 Wallace St. 
su savo jaunystės drauge Miss 
Lucy Mack, 1022 Wallace St. 
Vestuvės įvyko bažnyčioj, ant 
Wallace ir 12th St.

Jonas Nojunas yra garbin
gai baigęs mokyklas ir pasi
žymėjęs, kaipo lengvo svorio 
kumštininkas ir bendrai spor
tininkas. Vestuvėse dalyvavo 
jo brolis Juozas, kuris specia
liai parvyko iš orlaivyno ir ki
ti giminės. Vėliname laimės 
jaunavedžiams.

Kaimynas.

So. Boston, Mass.

LOWELL, MASS.
Valdžios išbudavota gra

žiausi apartmentai darbinin
kams, aplinkui žole žaliuoja, 
sodeliai, medeliai ir gėlės žy
di. Gyvena šimtai žmonių už 
mažas randas ir turi visus pa- 
rankumus—šviesą, šilumą. Te
ko patirti, kad apie 60 šeimy
nų turės išsikraustyti, nes kas 
daugiau uždirba, kaip $25 į 
savaitę, tai tiems ten nevalia 
gyventi. Jie gali ir kitur ge
riau gyventi, o šie namai pa
liekami biednesniems.

Eidamas mieste pasitikau 
vieną parapijoną lietuvį, pa
sisveikinome ir jis klausia: 
“Ar buvai Lawrence pamatyti 
judį ‘Mission to Moscow’?” 
Sakau, kad nebuvau, nes ir 
Lowellyj, liepos 14, bus rodo
mas tas judis viename iš pui
kiausių Merrimack teatre. Ma
no prietelius pridūrė, kad 
kiekvienas lietuvis turėtų tą 
judį pamatyti.

Patrijotiški vaikai atlieka 
gerą darbą. Birželio 27 dieną 
jie rinko visoj apylinkėj skar
dines ir surinko 100,000. Tas 
jų žygis prisideda prie karo 
laimėjimo pastangų ir gal ne
mažai žmonių gyvasčių išgel
bės nuo hitlerininkų budelių.

Griaustinis.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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)

WATERJBURY, CONN.
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)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, 16 d. liepos įvyks 

svarbus visuotinas mūsų organizacijų 
kuopų narių ir Veik. Kom. susirin
kimas. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., lygiai 8 v. v. Draugai, 
bandykite skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime, nes begalo yra 
svarbių reikalų; ypatingai turėsime 
apkalbėti Laisvės pikniko reikalą 
ar kokį kitą parengimą. Spauda da
bar yra svarbiausia vesti kovą prieš 
lietuvišką fašistinį brudą, prieš vi
sus lietuviškus monelninkus. Rem
kime karą ir jų fondus-kampanijas. 
— S., sekr. (164-166)

Amerikiečių Treiniruotės Centre, kur nors Indijoje, Chinijos kariai lavinami ko
vai pries japoniškus užpuolikus.

Amerikiečiai kai kur be 
pasipriešinimo pamaršavo 
pirmyn Sicilijoj.

Pakvietimas j Veikimą
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Pirmo Apskričio 
konferencijoj, kuri įvyko ge
gužės 23 dieną, buvo užsibrėž
ta platus veikimas. Bet aš pa
stebėjau, kad mes konferenci
jos nutarimo veikime nepra
vedame gyvenimam Tokis ap
sileidimas, kada savo liuosas 
valandas nepašvenčiame orga
nizacijoms yra labai peiktinas, 
ypatingai mūsų progresyvių 
žmonių tarpe.

Konferencijoj plačiai buvo 
aptarta kuopų veikla, valdybų 
pareigos, kad palaikyti orga
nizacijoj veikimą, š^uvo aptar
ta, kad valdybos rūpintųsi lai
ke susirinkimų turėti pamar- 
ginimų, kaip cat: paskaitų ir 
panašiai sveikatos ir kitais 
klausimais, kas labiau suinte
resuotų narius, patrauktų į su
sirinkimus ir organizacijai bū
tų naudinga, ypatingai tas pa
trauktų narius į susirinkimus 
žiemos sezone. Mano nuomo
ne, tas mums plačiau atidary
tų duris ir gavimui naujų na
rių į organizaciją, juk darbo 
nepridėjus negalima paaugin
ti ir mūsų spėkas.

Aš peikiu valdybas ir narius 
už neveikimą. Mūsų organiza
cija yra gera, tik reikia veikti, 
kad ją daugiau išplėtus. Vei
kimui yra plati dirva. Yra 
daug mūsų organizacijos na
rių armijoj, galima ir tuo klau
simu sudaryti veikimas.

Aš manau, kad reikia išmes
ti tas mintis iš galvos, kad 
mes jau pasenę, kad mums 
neapsimoka veikti, lai jaunes
ni veikia. Mano supratimu, 
mes visi galime dar daug pasi
darbuoti karo laimėjimui prieš 
hitlerizmą ir bendrai žmonijos 
labui.

A. Dambrauskas.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia Pundelių pa

rengimą, naudai lietuviams raudon
armiečiams ir vaikučiams. Įvyks 
liepos 18 d., Kliubo kambariuose, 
408 Court St., pradžia 2 v. v. Kvie
čiame visus lietuvius, vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, nes darbas pra
kilnus ir reikalingas. Taipgi turėsi
me svečią, Juozą Kiršlį, kuris tar
nauja Dėdės Šamo, armijoj. Jis pra
nešė, kad dalyvaus tą dieną, žingei- 
du bus su juo pasimatyti ir pasi
kalbėti. Gal jis ką naujo mums pra
neš. Bus šokiai ir užkandžiai. — J. 
Wizbor. (164-166)

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

J J. GARŠVA 1
m X£ Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius g
$ Išbalsamuoja ir laidoja ant | 

visokių kapinių v
Veltui šermenine 

| (KOPLYČIA) j
Parsamdo automobilius ir ka- 

$ rietas veselijom, krikštynom s 
ks ir kitkam.

231 Bedford Avenue ?•' 
| BROOKLYN į

Telephone: EVergreen 8-9770 S

BROCKTON, MASS.
Didelė Proga

Nepaprastai geras investmentas. 
Iš priežasties savininko nesveikatos, 
esu priverstas parduoti nuosavybes 
— namus ir lotus.

Parsiduoda namas 65 Vine St. Pa
talpa, krautuvė ir 4 kambariai gy
venimui ant viršaus.

Parsiduoda 7 kambarių namas, 69 
Vine St., 2 karam garažiai, 3 lotai. 
Abu namai moderniškai įruošti gy
venimui. Prašome kreiptis tuojau, 
nes greit norime parduoti. (164-169)

1
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

guy WAR BONDS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—IIAvenwyer 8-1158
........- ■.........—4

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

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

R F. W. Shalins I
Š (Shalinskas) • Į
I FUNERAL HOME
g 84-02 Jamaica Avenue !
$ Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y. f

I |
Suteikiam garbingas laidotuves g

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- g

£ mai visose dalyse miesto. jį' 
Tenl. Virginia 7^4499 į

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

<c

K

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

<>•0
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

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių j diėną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabietėlėje ,
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabietėlėje
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabietėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių ...................................................................................v.... $2.19
Už 250 tabletėlių .........................................................................................  $4.95
Už 500 tabletėlių .......................................................................................... $8.80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštų į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Penkta* Putlaf U

Finansines Aukos
(Tąsa)

Amelia Young, Helen Yeskevičiūtė, W. 
Baltrušaitis, P. Karčauskas, A. Sinu
sas, J. žinksnelis, K. Sungaila, J. Sta- 
kovas, Geo. Laukaitis, M. Banaitis, B. 
Žilinskienė, O. Depsienė, M. Kūlckiėnė, 
Mrs. A. ^Valmus, D. čiurle, V. Bovinie- 
nė, G. Marcinkienė, A. Puolis, A. La- 
pato, V. Jesulaitienė, L. Belte, D. M. 
Sholl, A. Velička, J. Rimkevičius, F. 
Vaitkus, A. Stanus, V. Rupšis, M. ir C. 
Brown, J. Kalvaitis, A. Balchunas, J. 
Steponaitis, T. Žilinskas, J. Rusis, P. 
Seamen, P. Petraitis, Matt. Sholl, A. 
Zaleckienė, P. Zainkauskas, F. Bunkus.

Per Oną Remeikienę, Chicago, III., Blan
ka 317 ir 85 116.00
Po $5.00: John Užubalis, O. Remeikie
nė, M. Mockus, P. ir V. Deveikiai, N. 
Aluka, A. Kaukas, LDS 112 kp., A. 
Waicikonis, Frank Bataitis, U. ir K. 
Mockevičiai, Felix Norbutas,* J. P. Ben- 
dokaitis, S. Veshys, Paul J. Ridikas.
Po $3.00: V. Rugienius, M. Sherbin ir 
C. Skairis.
Po $2.00: A. Kavalauskas, J. B. Zutra, 
C. Markūnas, 
liauskienė, K. 
Razmus.

N. Botirienė, A. Vasi-
M. Bartinikienė ir P.

Mockevičienė, K. Post,Po $1.00: M.
Frances Jenkienė, D. čiplinskienė, E. 
Lapėnienė, J. Misevičia, J. Tilendis, 
F. Walaitis, F. Petrila, F. Stasiukelis, 
A. Andrulienė, V. Yushka, A. Jakutis, 
F. Mironis, S. Blatz, P. Maselis, J. 
Gudrich ir E. Arlauskienė, J. Skeber- 
dytė, G. Bolis, E. Augaitis, M. A. Sem- 
kus ir J. Chesna.

Per F. Kazoką, Canada, Bl. 344 ir 345 13.37 
V. Kazokas $2.00.
Po $1.00: F. Kazokas, A. Norusis, J. 
Petruška, John Wishinskas, B. Debu- 
lis, V. Kaluskas, I. Kunigiškis, J. Kuni- 
giškis, J. Žebrauskas, Y. Žebrauskas, 
M. Sotas, V. Kaluska, K. Stankūnienė.

Per S. Penkauskas, Lawrence, Mass.
Blankos No. 136 ir 138 51.00
A. Žilinskaitė $5.00.
Po $2.00: A. Raskow, M. Grinko, S.

• Penkauskas, Z. Penkauskienė, A. Kava
liauskas, W. Aleksoms,' P. Milus.
Po $1.00: J. Kesnek, A. Večkys, J. Ze- 
lonis, D. Sukaskas, Leo Chulada, V. 
Kralikauskas, S. Shlakis, J. Rudis, Ą. 
Butėnas, P. Avins, J. Kodis, J. Melvi- 
das, A. Aleksonis, P. Tamašauskas, M. 
BalaviČius, Antanina Shupetris, A. Sta- 
navičius, R. Grigolunas, J. Kiaulėnas, 
Janet Kodis, A. Kazmauskas, L. Kino- 
loros, Olga N. Butėnas, J. Shupetres, 
A. J. Aleknas, M. Bulota, S. Yuska, L. 
Shivilka, A. Bogdam, P. Martinek, J. 
Slaivis, Ig. Staleucunas.

Pranas Balchunas $5.00 ir Wm. Balchu
nas $1.00, East Hampton, Mass. $6.00

Per Wm. Mitchell, Benld, Ill. Blanka
No. 342 ... 14.00

’ LDS 63 kp. $13.00.
Wm. Mitchel $1.00.

Per V. Sutkiėnė, 
Blanka $197 
Po $5.00 B. 
J. F. Koblin, 
Po $2.00: J.
ir U. Burdienė.

PO $Į.00: T. V. King, F. Balchunas, Wal
ter Jacobs, A. Baronas, M. Adams, K. 
Silkaitienė, G. Shultz, M. Baltulioniutė, 
V. Burda, K. Kisielius.
J. Miller $1.60.
Po $1.50: Wm. Senuty, J. Kazlauskas, 
ir Katherine Shlegeris.

A. Lukaitis, Bayonne, N. J. už 4 bil. dėl 
pareng. 6-18-43

Anna Vasiliauskas, Detroit, Mich., Blan
ka 121 . 22.00
Po $2.00: J. Luckis, J. Morkūnas.
Po $1.00: A. Vasiliauskienė, P. Lyben, 
J. Klem, K. Kraptavich, Mary Ginaitis, 
Mary Laucaitis, T. Gugienė, C. Jone
lis, A. Gudiusis, J. Tumšis, J. Jononis, 
M. Kazakevich, A. Karalius, F. Petru- 
šonis, J. žeimiš, V. Smalstienė, A. Bal
tramiejau F. Milickis.

Per J. Daimont, Pittsburgh, Pa. Blan
ka 135.
J. Kucįys, $2.00.
Po $1.00: J. Diamont, ir P. Norkus. 

Per Barbara Lamsarji, Philadelphia, Pa.
Blanka 32 22.00
John La’ziisky, $5.00 (Camden, N. J.) 
Po $1.00: J. Masionis, S.* Kowalchuk, 
Frank Kuzmen, Mary KonusOzeski, 
Mary Tėmoschuk, Helen Ziirybida, Bar
bara Lamsarji, Katherine Kaurige, K. 
Kuartkoweska, M. Gordon, J. Olszews
ki, K. Yanush, F. Kowyga, A. Beliky, 
S. Wasshuk, V. Phillips, E. Pildienė.

Per Phiiadelphijos Mot. KI. J. Shapran,

San Francisco, Calif.
40.10 

ir V. Sutkai, A. Knišius, 
A. Demikis.
K. Chaplik ir M. Raidis

1.00

4.00

22.00

Laiškas iš Vokietijos 
Apie Baisią Tea 
Lietuvių Būklę

Chicagos Žinios HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Blan-
23.00

2.00
8.00
2.00

Blan-
27.00

$3.00
M. Nikzentaitienė, M. But-

K. Vilkas, J. Lukštas,

Vi-

41.00

Blan-
13.00 

Ado-
J. Lau-
F. Wo-
A. Lu- .

Blanka

Phila. Pa.
Iš iždo $10.00.
M. Vogohienė 5.00.
M. Yocienė 4.00.
Po $1.00: Meškauskienė, O. Paulukai- 
tienė ir Keršahskiėnė.

Per S. Yurewitz, Milburn, N. J. 
ka 164 .
S. Yurewitz ir šeima $20.00
A. Staniohienė 2.00
S. Tolun 1.00

Per Malvina Laguniėnė, Springfield, Ill.
Blanka 297 ' 4.00
Po $1.00: J. Malažinskas, A. Lekešas, 
A. Latonis, M. Laguniėnė.
P. Kukenis, Waterbury, Conn.
J. Sholunas, Somersville, Conn
M. Shuįsky, Easton, Pa.
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.
ka 101
V. Blažonis, $4.00.
F. Repšys
Po $2.00: 
kevich.
Po $1.00:
Plitnikienė, J. Beržinis, V. Zaltauskas,
M. Kazlauskas, M. Johnson, M. Bar- 
,kus, A. Ramanauskienė, A. J. Kaspu
tis, Wm. Lelešius, J. Vasil, Wm.
sotski, J. Kazlauskas, M. Vilkas, 
Kazlauskas.

S. Reikauskas, Philadelphia, BL 36
J. ir P. Kasperunas $15.00
Po $2.50: Marė Pocius ir Jonas Pocius.
Po $2.00: S. Reikauskas, Jonas Ru
dolph, C. J. Roman, Dr. Anthony B. 
Roman.
Po $1.00: S. Krasnickas, T. Rudokas, 

M. Jocis, P. Balčaitis, V. Scotch, K. Misi- 
konis, P. Degutis, J. Ivanauskas, N. 
Dailida, J. Kanisauskas, V. Litvinas, 
P. Zaleckas ir Ona Misikonis.

Adolfas Morkevičius, Canada, 
ka 375
Po $1.00: J. Adomaitis, Juozas 
maitis, S. Verbyla, J. Kaušylas, 
rinaitis, M. Plepis, P. Skirka, 
certe, J. Gudanis, A. Emikis, 
košia.

Bronė Malinauskienė, Canada,
No. 374 4.00
Po $1.00 P. Uldukis, P. Galubinskas, J. 
Šatas, P. Petrulis.

A. Morkevičius, Canad., Blanka 373 13.00
Po $1.00: Y. Yankudavičius, M. Para- 
gis, Y, Makaravičius, Y. Rutelions, Y.
Vilkelis, Y. Čelšis, V. Labunes, smul
kiais $6.00.

J. Stanys, Baltimore, Md. Blanka 269. 7.00
J. Stanys $3.00
Po $1.00: J. Ančiukaitis, V. Stankeviče, 
J. Bubnis ir U. Stanienė.

M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. Blanka
No. 24. 14.00
J. Waisnis $2.00
Po $1.00: A. Sherbin, J. Moris, A. Va
leika, M. Paulauskas, Z. Strubeckis ir
N. Žukauskas.
Smulkiais $6.00.

J. Margaitis, Windsor, Conn. Blanka 76. 13.00
P. Zeikus $5.00
W. Kraučunai $2.00
M. Margaitienė $1.50.
Po $1.00: A. J. Alokonis, J. O. Rudzin- 
skai, A. Wiskunas, J. Margaitis.
Smulkiais 50c.

Millie Barnett, Hartford, Conn. Blan
ka 102. 25.00
E. Klimas $5.00, 
C. Aksamitas $2.00.
Po $1.00: O. Klimienė, W. Brazauskas,
J. Vilchinskas, M. Andrulitis, A. Ra
moška, A. J. Kasputis, J. Kundrot, A. 
Ling, K. Maciūta, B. Maleranka, 
Krikščius, M. Saliakienė, O. Lovai, 
Roman, P. Krisckus, J. Thomas, 
Raulinaitienė ir M. Ramanauskas.

M. Simonavičius, Brooklyn, N. Y.
Per M. Strizauskienę, LDS 49 kp.

nas nuo pikniko
J. Egeris, Hudson, N. H.
Paul Baltutis, Chicago, Ill. Blanka 

ir 282 
Po $5.00:
Stanley Ruykis, Danela Kaidas, Anta
nas Penkauskas, Mikolas Trainis, T. 
Rainis, Felix Geldbuto, Anton Lutkus, 
George Timko, Jurgis Šalis.

Po $3.00: Ignace Amulis, Jonas Kazlaus
kas ir John Digutis.

Po $2.00: Janulaitis, Teofil Babelis, An
tanas Babarskąs, Anthony Martinonis, 

Anthony Winters ir Joe Marenetch.
Po $1.00: Mike Overling,

K. Molis, John Tamulis, 
Navickas, Charly Razmus, 
nas.

Charles Gucauskas, Chicago,
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. už 

6-18-43 pareng.
John Burba, So. Boston, Masš.

No. 575

M.
M.
M.

5.00 
peL 

281.31 
2.00 

281 
83.00

J. Rusteiko, Paul Baltutis,

Joe Koontz, 
Pranciškus 

Paul Misiu-

m. 5.00 
bilietus

3.75 
Blanka

28.00
(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sakoja, kad mes valgome 
pyragą ir geriame pieną. 
Kaip šlykščiai jie moka me
luoti! Visai dienai mes gau
name kįsnį duonos. ' ’Rytą 
gauname erzacinės kavos 
puoduką. Pietums esti va
dinama “daržovių sriuba”. 
Iš tikrųjų ten nėra jokių 
daržovių, o vien kažkoks 
rūkščiai sūrus vanduo. Bet 
mes valgome, nes tampyda
mi durpių prikrautus vago
nėlius taip išalkstame, kad 
gyvą* šunį suėstumėm. Dir
bame po 14 valandų į parą.

Jeigu jūs dabar mane pa
matytumėt — nepažintumė- 
te. Iš jūsų Povilo liko tiktai 
oda ir kaulai. Nenoriu jūsų 
labai gąsdinti, bet ar aš su
grįšiu į Lietuvą—nežinau, 
nes čia žmonės nuo tokio 
valgio, šalčio ir ligų miršta, 
kaip musės. Štai ir vakar iš 
mūsų grupės du sušalo. Ry
tą sargai pažadino mus, o 
tie du ir nejuda. Prišoko 
vienas sargas, kaip trenks 
šautuvo buože vienam, 
tas vistiek nesujudėjo, 
da tik visi pamatėme, 
jie jau seniai sustingę.

Girdžiu, vėl šūkauja
barakų gale sargai! Daug 
dar norėčiau parašyti, gal 
ant širdies lengviau pasida
rytų. Turiu baigti.

Likit sveiki tėveliai.
Jūsų sūnus Povilas

O 
Ta- 
kad

ten

M.

Angly Unija Ragina Ameri
kos Unijas Sumegst Ryšius 

Su Sovietų Darbo Unijom
London. — Reikmenų Iš

vežiotųjų Ufiija Anglijoj 
pastarajame suvažiavime 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, raginančią Amerikos 
darbo unijas sumegsti to
kius ryšius su Sovietų Są
jungos unijomis, kaip kad 
anglų darbo unijos yra su- 
mezgusios su sovietinėmis 
unijomis.

Anglų Išvežiotojų Unijos 
suvažiavimas, atstovauda
mas 260,000 narių, taipgi 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kad Anglijos valdžia 
turėtų “tuojaus suteikt in
dėnams tautinę <jų valdžią 
Indijoj.”

UŽMUŠTAS FAŠISTŲ K0- 
MANDIERIUS SICILIJOJ
London, Hep. 13; — Ro

mos radijas paskelbė, jog 
per kautynes Sicilijoj tapo 
užmuštas italų generolas 
Enrico Francisci, buvęs 
Juodmarškinių komandie- 
rius, o dabar italų koman
dos narys.

Sunaikinus Fašizmų, Italai 
Galės Pasirinkt Valdžią
London. — Talkininkų 

kalbėtojai italų kalba atsi
šaukė į Italijos žmones, pa- 
reikšdami, kad fašistiniai 
italų valdovai turės besąly
giniai pasiduoti, o tuomet 
talkininkai suteiks Italijos 
žmonėms teisė sudaryt saū 
tokią nefašistinę valdžią, 
kokia tik jiems patinka.

Sovietinių Žvalgų Žygis
Maskva. — Viename Ka

linino fronto sėktoriūje so
vietiniai žvalgai įsiveržė į 
nacių apkasus, .nukovė 70 
priešų, pagrobė kiekį pa
būklų ir karių ir po to» sau
giai sugrįžo į savo iniją.

Stakjardą Darbininkų Svajo
nės ir Pastangos Eina Prie 

Įsikūnijimo
Upton Sinclairio sudrama- 

tizuotas lietuvių stakjardų 
darbininkų gyvenimas veika
le “Raistas;” Wm. Z. Foste- 
rio, Jack Johnstone ir Bukno- 
riaus vestos kovos už geresnį 
gyvenimą mėsos įmonės darbi
ninkų, už unijos įsteigimą ne
nuėjo veltui. Artinas liepos 8- 
ta. Tą dieną į Chicagą susi
renka delegatai nuo Packing
house Workers Organizing 
Committee, jau įsteigtų mėsos 
pramonės atskirų lokalų, atsto
vai. Jie čia suvažiavę aptars 
unijos sucementavimo reika
lus. Tai bus Nacionalė Kon
vencija visų šios šalies sker
dyklų ir mėsos pakavimo įmo
nių darbininkų unijos. Iš to 
suvažiavimo pakils internacio
nale unija.

Algų nustatymo ir naciona- 
lio kontrakto pasirašymo uni
jos komitetas patieks platų ra
portą. Po šios konvencijos tu
rės būti pasirašytas su visomis 
didžiosiomis kompanijomis 
kontraktas.
Darbdavių Žygiai ir Žabangai

Tenka pasakyti, kad mėsos 
pramonės darbininkai turėjo 
industrinę uniją, bet ji iki šiol 
vadinosi tik Packinghouse 
Workers Organizing Commit
tee, o ne unija. Nuo dabar, 
tai yra nuo konvencijos, turės 
įsikurti tikra unija. Čia bus iš
dirbta konstitucijos pamatai.

Keturių didžiųjų skerdyklų 
savininkai, Armour, Swift, 
Wilson ir Cudahy darė viso
kias pinkles, kad ne tik unija 
neįsisteigtų, bet kad nei dar
bininkai negalėtų pilnu savo 
pajėgumu įsitraukti į kąro 
laimėjimo darbą. Darbdaviai 
griežtai atsisakė, kad nenori 
įmonių vedėjų ir darbininkų 
darbo išnašos komitetų. Tų ko
mitetų čia visai nėra. O kur 
jie įsisteigė, tai žymiai pakėlė 
produkciją.

Darbininkai stojo už mėsos 
kainų nustūmimą atgal. Bet ir 
čia pramonės savininkai visaip 
kenkia. Yra • įsteigta Karinė 
Mėsos Taryba. Bet nemanyki
te, kad ten turėjo žodį darbi
ninkai, ūkininkai ir mėsos pir
kėjai. Nereikės to. Ta taryba 
susidėjo iš 7 įmonių savininkų, 
4 valdžios asmenų ir nei vieno 
atstovo nub unijos, nuo ūkinin
kų ir nuo mėsos vartotojų.

Ši taryba, užuot padėti val
džiai, tai viską trukdė ir ken
kė. Ji prisidėjo prie krizio su
kėlimo mėsos gamyboj. Tuo 
pasinaudojo reakcininkai kon
grese ir pagamino bilių, kad 
valdžia neduotų subsidijų mė
sos kainų numažinimui.

Sunkios Kovos
Daugiau, negu penkiasde

šimts metų atgal Upton Sin- 
l’clair parašė apysaką po var
du “Raistas.” Jis ten drama
tizavo lietuvių gyvenimą. Jis 
piešė paveikslą, kaip mūsų 
tautiečiai anuo laiku gyveno 
Town of Lake kolonijoj, kaip 
juos bjauriai išnaudojo.

Pereito karo metu į skerdy
klas dirbti pradėjo ateiti ne- 
'grai. Kad darbininkus laikyti 
padalintus, kad jie peštųsi tar
pe savęs, tai reakciniai ele
mentai iškėlė negrų skerdy- 

ines.
i Bet tas nesulaikė darbinin
kus nuo pasiryžimo organizuo
tis ir kovoti už žmoniškesnį 
gyvenimą. Stojo veikti Wil- 

'liam Z. Foster ir Jack Johns
tone. Su jais veikė lietuvis tuo 
laiku jaunas ir energiškas or
ganizatorius Buknorius. Įvyko 
streikas. Kova buvo aštri. -Pa
sisekė mėsos įmonių savinin
kams streiką sulaužyti. Tačiau 
jieųi nepasisekė užmušti dar
bininkuose pasitikėjimą orga
nizuotis ir jie susiorganizavo.

Stak j arduose seniau dirbo 
daug lietuvių. Dabar mažiau 
čia mūsų tautiečių, bet jų yra 
pusėtinai. Labai daug dirba 
lenkų, negrų, meksikiečių ir 
geras nuošimtis senų ameriko
nų.

Ne tik senais laikais teroru 
ir užpuldinėjimais bandė su
laikyti organizavimąsi ir gan 
ilgai sulaikė darbininkus nuo 
susiorganizavimo. Visai nese
niai, kaip jau steigėsi pack
inghouse darbininkų unija, gy
vulių prižiūrėtojų skyriaus 
veikėją Brown du padaužos la
bai sumušė. Herbert March, 
energingą unijos organizato
rių,, CIO unijos vadą ne tik per 
keletą sykių sumušė, bet vie
ną kartą pasikėsino nušauti. Jį 
tik sužeidė. Išliko gyvas brolis 
March. Jis puikiai darbuojasi 
pramoninėj unijoj, yra vienas 
pirmaeilių vadų.

Tai ve kokiose kovose užsi
grūdinę skerdyklų darbinin
kai rengėsi prie savo Indus
trinės Packinghouse Darbinin
kų Unijos Nacionaleš Konven
cijos.

GENERALINIAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
52’^c J VALANDĄ PRADŽIAI 

GREIT PAKELIAMA
BŪTINOJ PRAMONĖJE

KREIPKITĖS PO 8:30 VAL. RYTAIS
FEDERAL CARTON CORP.
638 W. 57th St. (11th Ave.), New York

(166)’

Bučerius.

Dingo apie 5,000 Prekiniu 
Amerikos Jūrininku

Washington. — Nuo 1041 
m. rugsėjo iki 1943 m. lie
pos 1 d. su nuskandintais 
prekiniais Jungtinių Valsti
jų laivais tikrai žuvo 607 
jūrininkai ir nežinia kur 
dingo 4,120.

Žvalgu Veiksmai N. Guinejoj

Australija. — Amerikie
čių ir australų žvalgai kau- 
jasi su japonais raistuose 
ties Mubo, 12 mylių nuo Sa- 
lamauos, šiaurinėje Naujo
joj Guinejoj. Susikirtimai 
smarkėja.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS GENERALINIAM 
FABRIKO DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
VAL. PRADŽIAI ; GREIT 
KREIPKITĖS PO 8:30 VAL. 
FEDERAL CARTON CORP., 638 
ST. (11TH AVE.) NEW YORK.

PAKELIAMA.
RYTAIS. 

W. 57TH
(165)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., Nęw York City

RESTAURACIJOJ DARBININKĖS
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.
(165)

DRILL PRESO 
OPERUOTOJOS

Jei

Patyrimas Nereikalingas

Taipgi mokytis operuoti 
Milling mašiną

dabar dirbate karinius darbus, 
nesikreipkite.

ART METAL WORKS, INC.

7 Mulberry St.
Newark, N. J.

tai

(167)

MERGINOS MERGINOS

REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
586 63rd St, Brooklyn, N. Y.

(167)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ APŽlORftTOJOS

Dirbti aultStos klasės East Side viešbutyje.
43 valandų savaitė.

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

HOTEL TUSCANY
120 East 39th St., N. Y. C.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI BAČKŲ
DIRBĖJAI

Tight Barrels
būtinoje pramonėje

Kreipkitės Pas 
AMERICAN MOLASSES CO., 

280 Richards St., Brooklyn.
(170)

MOKYTIS SUDĖSTYMO DARBO; PATYRI
MAS NEREIKALINGAS; VYRAI KAIPO 
MAŠINŲ OPERATORIAI AR MOKYTIS 
MAŠINISTAIS. NEBUS PRIIMAMI, JEI 
DABAR DIRBA AUKŠTO IŠSILAVINIMO 
DARBĄ BOTINOSE PRAMONĖSE. KREIP
KITĖS DIENOM NUO 9 IKI 5 VALANDAI. 
HAYWARD MANUFACTURING COMPANY; 
INC., 505 COURT ST., BROOKLYN.
________________ ■ ■________________ (166)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

NAKTINIAI APVALYTOJAI 
MALIORIAI

PLASTERIUOTOJAI
Gera Alga. Kreipkitės į Timekeeper 

HOTEL BARBIZON, 140 E. 63rd ST< 
•/067)

AUTO FENQER IR 
VIRŠŲ METALISTAI 

PATYRĘ 
Tik Piliečiai 

MACK MFG. CO. 
34 th St., ir 48th Avenue 

Long Island City.
065)

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

(166)

REIKALINGI PAPRASTI DARBININKAI 
PAKAVIMUI BŪTINOJE PRAMONĖJE.

627
FIGGE & HUTWELKER CO.

WEST 40TH ST., NEW YORK CITY 
MATYKITE MR. CULLY

(165)'

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 Uniott

Street.)
(164)

Fabrikui Pagelbininkai 
STIPRŪS—KARINĖJE 

DIRBTUVĖJE
AUKŠTA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

PILIETYBĖ NEREIKALINGA 
88-19 76th AVENUE, GLENDALE 

TEL. HAVEMYER 3-8 U6
(164)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės j Employment ofisą 

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

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarj nuo
subway stoties, prie Lorimer St.,
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
(164)’

8th Avė.
Brooklyn®

LENGVAM IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE DARBUI, 

NAKTIMS, ŠVARIOJ PRAMONĖJ

AMŽIAUS 18—45 M.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PRADŽIAI ALGA $20 I SAVAITE 
DAR PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 
$33 I SAVAITĘ ATSIEKIAMA I 4 
MENESIŲ PERIODĄ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI.
KREIPKITĖS PO 10 VAL. VAKA

RAIS, IŠSKIRIANT ŠEŠTADIE
NIUS IR SEKMADIENIUS.

NATIONAL BISCUIT CO.
1000 PACIFIC ST., BROOKLYN

(167)

MALĖ and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

OPERUOTOJAI
Viena ir dviem adatom mašinų 

Valdžios Uniformoms

AUKŠTA ALGA; NUOLAT
Vėsi, Šviesi dirbtuve su muzika.

COAT CORP. OF AMERICA
37-18 Northern Blvd.

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

(164)
6th

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Visokio Amžiaus

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių verti
nių siūlo pastovias pozicijas su neribotam 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant. Patyrimą® 
nereikalingas.

Virtuvei Darbininkai 
Kambarių Tvarkytojos 

Virėjai—Stalų Patarnautojos 
Ofiso darbininkai — Eleveiterių 

operatoriai — Telefono operatoriai. 
Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbtnlnkai. 
Darbo Gavimas Nemokamai

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

234 7 th AVĖ., TARPE 23rd IR 24th STS,
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Sestas Puslapis

C NewWto^M^ZIpKB Petrai, Mes Taipgi 
Esam Darbininkės

Pasidairius po New 
Yorką

Žiūrint iš Aukštai i New 
Yorko Miestą

Šiandien, turint šiokių-tokių 
reikaliukų, teko būti Chrysle- 
rio name ir pasižvalgyti ap
link nuo 71-mo aukšto. Mies
tas, atrodo, dūmuose pasken
dęs; tik vienur-kitur kyšo į 
aukštį išlindę keli trobesiai; 
kiek tolėliau matosi aukščiau 
iškilę New Yorko tiltai; iš 
dviejų pusių upės—ir jos at
rodo taip artutėliai, tarytum, 
Šokdamas per langą iš to na
mo, įšoktum tiesiai į upę; vie
nok iki artimesnei upei yra 
beveik mylia.

Lietuvių Daina ir Muzika 
Rockefeller Centre

Edith Valaitienė Ilsisi 
Ir Sveiksta

Atrubežiuotame 
niame bloke 
Sixth Avenues 
Sts., randasi

ketvirtai-
Fifth ir
48th-51st

tarp 
ir

12 milžiniškų, 
moderniškiausių ir viduje tur
tingų puošnumais, įvairumais 
ir menu bildingų. Tai pasauli
niai garsus Rockefellerio cen-

Chryslerio Name Paroda
Šiuo tarpu Chryslerio name, 

žemutiniame aukšte ir vienais 
laiptais pavažiavus į aukštį, 
yra kariškų pabūklų paroda. 
Pirmiausiai į akis puola nepa
prastai įdomus kompasas, ku
ris vadinasi: “Sperry gyro- 
compas,” ir jis susideda iš 10,- 
000 atskirų dalių ir dalelių. 
Laivas ant jūrų gali blaškytis, 
kaip verdančiam vandenyj 
bulvė, o šis kompasas ramiau
siai, be jokio krutėjimo, rodys 
rodykliais į visas puses teisin
giausiai.

Čia ant antro aukšto 
dama vidutinio didumo 
beris orlaivis; pastarasis 
deda iš 11,542 atskirų 
ir dalelių; orlaivyje
kamaraitė bombų mėtytojui; 
taipgi orlaivyje paruoštos ir 
bombos — vienos 250 svarų, 
kitos 500 svarų; čia randama 
įvairaus didumo kanuolės — 
vienos yra artilerijos, kitos 
priešorlaivinės; taipgi kariški 
trokai, ligonvežimiai ir pa
prasti kareivių lengvieji veži
mai.

Aldona Anderson

vietų-Amerikos karinės paro
dos ir kai ką nuo savęs ki
tiems parodyti, prie ten esa
mo pridėti savo lietuviškos 
dainos ir muzikos. Tą vakarą, 
liepos 15, ten skambės lietu
vių daina ir muzika. Ją ten 
atstovaus sidabrabalsė Aldo
na De Vetsco ir pianistė, Ai
do Choro 
Anderson.

mokytoja, Aldona

pat bus atstovauta 
Pabalti jos tautų, 

latvių, estų ir fi-

ran- 
bom- 
susi- 

dalių
atskira

čia galima matyti vokiečių 
ir italų minos, kurias vokie
čiai ir italai užtaiso ant kelių, 
tiltų arba namuose. Vienas 
kariškis nuolatos apie šias mi
nas duoda platų paaiškinimą, 
kaip jas radus galima at
jungti, idant išvengus nelai
mės. Taipgi čia galima matyti 
Sovietų rankinė granata, kuri 
naudojama prieš pėstininkus 
priešus — ji savyje turi apie 
400 kulkų, 
sprogus 
metrų.

Apart 
minimoj
tūkstančius

kurios granatai 
išsisklaido po šimtus

čia suminėtų dalykų, 
parodoj galima dar 

ir kitų įdomių
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PAMINĖJIMAS 7-NIŲ ME
TŲ SUKAKTIES ISPANI

JOS ŽMONIŲ KOVŲ 
PRIEŠ FAŠIZMĄ 

Sekmadienį 
Liepos 18 July

Prasidės 1 vai. dieną, tęsis 
iki vidurnakčio

THE CARMEN AMAYA ŠOKIKAI 
PEARL PRIMUS, nuo Cafe Society 
HOWARD DA SILVA, iš 

veikalo “Oklahoma”
ŠOKIAI, ŽAISLAI, JUOKA

VIMAI, SCENOS 
ŽVAIGŽDĖS

Lietus ar Pagada, vistlek įvyks.

DEXTER PARK,
Jamaica—30 minučių nuo Canal St., ant 
BMT Jamaica Linijos iki Elderta Lane. 
Įžanga 55c IA anksto, 83c prie durų 

Rengia: Joint Anti-Faaciat Refugee Com. 
425 Fourth Ave., MU. 3-0180 
BILIETAI GAUNAMI:

Bookshop, 50 E. 13th St. 
Bookfair, 133 W. 44th St. 
Veterans of Lincoln Brigade, 
100 Fifth Avenue.

tras. Paprastai lietuviai, kaip 
ir visi, čia ateina pasižiūrėti 
didingumo bildingų, o geriau
siame atsitikime — atlankyti 
kurį iš meno, mokslų ar įvai
rumų dalykėlių.

Vienok šį ketvirtadienį bus 
biskį kitaip, mes ten eisime 
dviem tikslais—pažiūrėti So-

Ten taip 
kitų trijų 
menas, tai 
nų. šios visos 4 tautos bend
rai duoda to vakaro progra
ma.

Būtų gražu, kad su savo 
menininkais dalyvautume ir 
mes visi, nes paroda yra įdo
mi ir svarbiam tikslui, aksti- 
nimui draugingumo tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos.

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.

Kas Rado Plunksna? LANKĖSI “LAISVĖJE”
Klasčiaus 
pamečiau 
plunksną.

Laisvės piknike, 
Parke, liepos 4-tą 
fontaninę rašomą 
Radusių prašau plunksną pri
duoti ar apie ją pranešti Lais
vės raštinėn, už ką iš anksto 
dėkui.

Pirmadieni lankėsi Laisvės 
įstaigoje Andrius Pranaitis iš 
Camden, 
jasi pas 
A. Dagį,

N. J. Jisai svečiuo- 
buvusį philadelphietį 
New Yorke.

J. Gužas.

Buvęs generalis prokuroras 
John J. Bennett paskirtas ka
rišku Įeit, pulkininku.

daiktų pamatyti; taipgi čia 
galima be įžangos matyti kru- 
tami paveikslai apie kariškus 
įrankius, apie aviaciją ir tam 
panašiai. i

Parodoje griežtai uždraus
ta bent ką fotografuoti arba 
bent ką nors kopijuoti. Vienok 
kam aplinkybės leidžia — lą- 
bai įdomu pasižiūrėti.

P. Baranauskas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė ir namas. 

Randasi gerai apgyventoj kaiminys- 
tčj. Biznis yra per ilgus metus ge
rai išdirbtas. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
aš ir mano moteris turime apleisti 
namą ir biznį todėl, kad mūsų svei
kata nedaleidžia toliau užlaikyti. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreptis pas Clement Shaltis, 34 
Avenue A, Freehold, N. J. Telefo
nas Freehold 828. (164-169)

REIKALAVIMAI
Reikalingas dieninis bartenderis, 

viduramžis vyras. Gera alga ir pa
togios darbo sąlygos. Lucky’s Bar 
ir Grill, 15 Grand St. Ext., Brook
lyn, N. Y. (164-166)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU PUSININKfcS

Pajieškau našlės ar gyvanašlės, 
kuri norėtų eit į partnerius, saliūno- 
restauracijos biznyje. Žinau gerą 
biznj, vienas iš geriausių mieste, 
taipgi patogi vieta. Esu patyręs ir 
moku kaip vesti, bet vienam būtų 
per sunku finansiniame klausime. 
Savininkai seni, nori parduoti. Tai
gi, katra teisinga moteris, pasiturin
ti atsišauks, galės gražų pragyveni
mą padaryti. Kreipkitės pas M. F., 
695 Atlantic St., Stamford, Conn.

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 )

BROOKLYN MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas nukeliamas iš 15- 
tos į 22-rą liepos, nes narės nori 
dalyvauti lietuvių vakare, USSR- 
Amerikos karinėj parodoj, New 

[Yorke. — Valdyba. (164-165)

Taipgi

Plačiai brooklyniečiams ži
noma Edith Valaitienė, 'gyve
nanti 1722 Willoughby Ave., 
Brooklyne, prieš tris savaites 
turėjo gan sunkią operaciją 
kakle. Kadangi dabar ligoni
nėse trūksta vietų, tai draugė 
Valaitienė turėjo 
apleisti ligoninę, 
taro priežiūroje, 
se, ji pergyveno 
pradėjo stiprėti.

Dabar Edith ilsisi ir sveiks
ta pas 
farmos 
kiu jai 
sveikti.

per anksti 
Tačiau dak- 
savo namuo- 
ligoš krizį ir

draugus Sandarus ant 
Marlboro, N. Y. Lin- 
greitai ir pilnai pa-

Laura Utter, šeimininkė, 
rasta mirtinai primušta namie, 
212 W. 20th St., New Yorke. 
Įtartas žmogžudystėje ir be 
kaucijos sulaikytas
Schutz, buvęs laikraščių foto
grafas:

John

lankėsi M. Burkaus- 
kienė iš Elizabeth, N. J., veži
na pundeliais naujų mezginių 
ir kitų drabužių lietuviams 
raudonarmiečiams ir vaiku
čiams Sovietų Sąjungoje, taip
gi dideliu pundu jau vartotų 
drabužių, išlaisvintiems nuo 
hitlerininkų, žmonėm. Atidavi- 
nėjus atitinkamoms įstaigoms 
dovanas, ji apdovanojo ir Lai
svę su $2 dienraščio reika
lams.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

’ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus ;

Didelis pasirinkimas visokių ;
Vyny ir Degtines <

Kasdien Turime j

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas ?

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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Pereito šeštadienio Laisvės 
laidoje perskaitę drg. Bara
nausko raštą negalėjome pra
leisti nedavę atsakymo. Nors 
užima laikraštyj vietos, vis- 
vien jaučiamės, jog mūsų pa
reiga užtarti už ofiso darbi
ninkus, kad žmonės nemanytų 
klaidingai, kaip kad Baranau
skas. Jis rašė apie 250 elevei- 
terių operatorių streiką New 
Yorke, kuris paveikė ir Rocke- 
fellerio namus. Mums, kaipo 
“balto kalnieriausV darbinin
kėms, nepatiko P. Bar. atsine- 
šimas. į tuos žmones (darbi
ninkus), kurie turėjo nulipti 
žemyn laiptais, nes eleveiterių 
darbininkai streikavo. Didžiu
ma tų žmonių yra 
nieriaus’' 
bininkai, 
venimą 
jėgas.

P. Baranauskas rašo: “čia 
dirba aristokratija (dėkui, 
drauge, už tą komplimentą, 
bet, manom, aristokratija ne
dirba), merginos labai poniš
kos, lieknos; jų rankutės švel
nutės; ilgi, raudonai nudažy
ti nagai; įvairiausiai suraityti 
plaukai; jos nepratę niekur

balto kal-
(white collar) dar- 

kurie padaro pragy- 
naudodami protines

paaukštėjo, beveik
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Mergina,

skaitėt neseniai
Wall St. brokerio 

su-

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

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

Trečiadienis, Liepos 14, 194S 
i .„“M-až r1- ■11 i-rMriin rf 11 i r ntiC

Generolas Giraud
New Yorke

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.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

S

i4

Bing Crosby 
Paramount Teatre,
Yorke.

ir Dorothy Lamour filmoje “Dixie,”
Broadway prie 43rd St., New

nei lipti nei toli pėsčios eit, o 
šį kartą joms prisiėjo basoms 
nuo keliolikos aukštų nulipti. 
Skandalas!”

Ar tai gražu, drauge, 
nam darbininkui pajuokti 
tą. Jei būtų buvus kokia 
nija, kuri praleidžia laiką
baretuose, tai sakytume bravo, 
tegul gauna kitokį miklinimą, 
negu kad kilnodami stiklus 
nuo stalo ar baro.

Matyt, kad Baranauskas ne
patyręs, kaip' sunku raštinin
kei gauti darbą. Ne dabarti
niu laiku, nes labai jų trūksta, 
bet taikos laikais, kada 
žiau darbų buvo,
kuri biski riebesnė arba aukš
tesnė, turi tikrai daug apsivy
limo, nes sako, kad ji suga
dina ofiso paveikslą, jei viena 
storesnė ar aukštesnė. Jai rei
kia išrodyti gerai apsirėdžius, 
veidas turi būti gražus, turi 
būti gero būdo, ypač geresnė
se vietose, kur ateina daug 
klijentų. Jų algos yra pusėti
nai mažos, turi apsirėdyti gra
žiai visada. Veik visa alga 
išeina ant apsirėdymo.

Taip yra ir su vyrais. Ar 
jūs manote, kad jiems nekarš
ta vasarą su žiponais ir kak
laraiščiais? Bet ar jiems leis
tina nusiimti? Ne! Drauge, 
manom, jog kada nors esate 
patėmiję vyrus bankuose. Jie 
gražiai atrodo, ar ne? Bet 
paklauskite jų, kiek algos jie 
gauna. Visai mažai, bet marš
kiniai visada čysti ir nesuply- 
šę, žiponai kaip nauji.

Šių žmonių, tai yra raštinių 
darbininkų, padėtis yra tikrai 
pamiršta. Dabartiniais laikais, 
kada didžiumos kitų amatų 
darbininkų algos eina aukš
tyn, jų algos proporcionaliai 
visai mažai 
visai ne.

Manau, 
apie vieno
firmą, kurio raštininkai 
streikavo. Paaiškėjo, kad visi 
ten išdirbę ilgus metus, bet 
jų algos nepakilo, nors kainos 
ir taksai pakilo iki dausų.
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Gražus Pasirinkimas

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS
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Green Star Bar & Grill
4

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Staf 
Presas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlais 

Goriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Pereito pirmadienio vaka
rą į New Yorką atskrido fran- 
cūzas generolas Henri Honore 
G irau d dalyvauti Bastilijos 
Dienos paminėjime liepos 14.

Generolas buvo orlaivių sto
tyje sutiktas ir į Waldorf-As- 
torija viešbutį atlydėtas trijų 
dešimtų policijos motorciklis- 
tų ir septyniomis radio maši
nomis. Taipgi viešbutyje ir 
išlaukyje pastatyta sargyba. 
Generolo štabas turėsiąs 
talpas generolo de Gaulle 
sekėjų francūzų centre, 
5th Avenue.

Turgavietėj Pardavė 
15,000 Sv. Mėsos

Išbandymo parduoti mėsą 
be perkupčių diena, kaip ją 
suplanavo majoras LaGuardia 
ir turgaviečių komisionierius 
Wooley, sakoma, gerai pavy
ko ir nuo dabar Washington 
turgavietėje kas dieną būsią iš 
skerdyklų atvežama mėsa ir 
parduodama tiesiog vartoto
jams.

Išbandymo dieną, liepos 9- 
tą, išparduota 15 tūkstančių 
svarų nuo vieno baro miesta- 
voje Washington turgavietėj. 
Mėsa parduota lubinėmis ar 
žemesnėmis lubinių kainų.

Drauge, ne visi mes dirba
me iš fizinių jėgų, bet mes vi
si esame darbininkai, su bal
tais marškiniais, ar su ove
ralls. Geriau koncentruokime 
žodžius ir raštus svarbesniems 
darbams. Dirbkime greičiau 
karą užbaigti, agituokime už 
antrą frontą, bet jeigu mes 
norime ką nors nuveikti, visi 
turime pasilaikyti vienybėje!

Dvi Raštininkes.

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

660 GRAND ST

30 Dieną 
Nuolaida

TELEPHONE
STAGG 2-5048

A kiniai 
už $7.50




