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Svarbiausias Frontas.
Kas Galima Sicilijoj —

Galima Francijoj. 
Nykštukas Ar Genijus? 
Kaip Jie Matuoja Muzikus.

Rašo R. Mizara

Džiaugdamiesi mūsų pasise
kimais Sicilijoj, nepamirškime 
kai kurių dalykų :

Militariniai veiksmai Sicili
joj nėra antrasis frontas. Iki 
mūsų žygiai Europoje neati
trauks iš Ryti] fronto bent 50- 
60 vokiečitj divizijų, jie nega
lės skaitytis antruoju frontu.

Didžiausias frontas, didžiau
si mūšiai, turį svarbiausios pa
sauliui reikšmės, dar vis tebė
ra Rytų fronte.

Churchillas neseniai pareiš
kė, jog Amerika ir Anglija 
darys viską nutraukimui 
Rytų fronto vokiečių karo 
gų. Sicilijon vokiečiai tų 
gų nesutrauks.

Antfas* svarbus ir reikalin
gas kiekvienam žinoti dalykas 
yra tas:

Jeigu mes galėjom sukon
centruoti virš 2,000 laivų; jei
gu mes galėjome iškelti savo 
jėgas Sicilijo.n, kuri yra labiau 
ginkluota, negu Francija, tai 
tą patį mes lengvai galime pa
daryti ir Francijoje, Hollandi- 
joje arba Belgijoje.

Vakarų Europon iškelti mū
sų jėgas, tūlų militarinių rei
kalų žinovų nuomone, 
lengviau negu

Kodėl?
Todėl, kad 

Anglijos salų
siauresnis vandens plotis, 
gu Siciliją skiria nuo Tunisi- 
jos.

Todėl, kad Francijos žmo
nės, Hitlerio pavergti ir api
plėšti, laukia anglų ir ameri- ( 
kiečių, kaip savo išgelbėtojų.

Taip greit, kaip mūsų ka
riai ten savo koją iškeltų, taip 
greit francūzai, hollandai ir 
belgai pradėtų kilti prieš vo
kiškuosius okupantus.

Sicili jon.

Franciją 
skiria kur

būtų

nuo 
kas 
ne-

Visvien mūsų jėgų iškėli
mas Sicilijon yra patsai did
žiausias tos rūšies militarinis 
veiksnys žmonijos istorijoje. .

Kas galima padaryti Sicili
joje, tas galima padaryti Fran- 
cijoje, Balkanuose bei Norve
gijoje.

Tegu dabar dreba nepriete
liai naciai!

Prašau pasiskaityti sekamą: 
“Šiomis dienomis man teko 

girdėti kalbant (per radiją) 
Paderewsk|. Apsiverkė senis, 
kalbėdamas apie savo tautos 
tragediją.

“Tiek Paderewskis, tiek Si
belius—ne tik dideli muzikai, 
bet ir dideli patriotai.

“Ar tą patį galima pasaky
ti apie Lietuvos muzikus?

“Toks Paderewskis, pavyz
džiui, verkia dėl savo tautos 
tragedijos. Tuo tarpu mūsiš
kis Bacevičius džiaugiasi, kad 
jo tėvynė neteko laisvės. . .

“Dabar jūs matote, kur 
ir kur—nykštukai...”milžinai

ife

Šitaip 
1941 m. 
čius jam tuomet buvo nykštu
kas.

Šiandien Tysliavai Bacevi
čius—genijus, virtuozas.

Kodėl?
Todėl, kad Bacevičius tuo

met (veidmainingai) sakėsi 
einąs su pažangiaisiais lietu
viais, su Lietuvos liaudimi.

Kai Bacevičius spjovė ant 
pažangiųjų ir nuėjo pas fa
šistus, tai tautininkams jis iš 
nykštuko išaugo į genijų.

Matote, kaip jie matuoja 
muziką, kaip jie matuoja mu
zikus!

Kiek liečia mus, tai Bace
vičius kaip pianistas — tas 
pats. Kaipo politikas, “visuo
menininkas”, jis—buizelė.

rašė Juozas Tysliava 
vas. mėnesį. Bacevi-

Maskva.—Vokiečiai nau
doja pusę miliono kariuo
menės prieš Sovietus 
mylių ilgio fronte 
Oriolo ir Bielgorodo.
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Franc. Martinique 
Sala Perėjo Tal
kininkų Žinybon

Washington. —Tapo pri
verstas pasitraukt admiro
las Georges Robert, Vichy 
Francijos pastatytas valdo
vas Martinique ir kitų 
francūzų Antillų salų, neto
li Pietų Amerikos. Jo vietą 
užima Henri Hoppenot, ku
rį paskyrė Francūzų Ko
mitetas Tautai Laisvinti.— 
To komiteto sėdyba yra 
Šiaurinėje Afrikoje.

Martinique saloj yra vie
nas francūzų lėktuvlaivis, 
trys kiti kariniai laivai ir 
140,000 tonų prekinių laivų. 
Visi šie laivai dabar perei
na į Jungtinių Tautų tar
nybą karui prieš fašistų 
Ašį.

Amerikos Lakūnai Plie
kė Pietinę Italiją

Cairo, liep. 14. — Stam
bus skaičius Amerikos 
bombanešių audri ngai 
sprogdino ir degino Cro- 
tone ir įvairius kitus kari
nius miestus pietinėje 
Ii j oje, kur numetė 425 
stančius svarų bombų.

Ita- 
tūk-

suITALAI BROLIAUJASI :
AMERIKOS KARIAIS

šiaur. Afrika. — Licatos 
srityje, Sicilijoj, italai gy
ventojai broliuojasi su 
Amerikos kareiviais; kai 
kurie sako, turėjote jau pir
miau čia ateiti.

Amerikiečiai veda ir sa
votišką prekybą su italais. 
Už amerikinį cigaretą ita
lai duoda kelis arbūzus 
(watermelonus).

Viena grupė amerikiečių 
.pigiai pirko karvę ir pasi
gamino šviežių hamburge- 
rių.

Italams labai patinka 
amerikietės 'Raudon. Kry
žiaus slaugės, ir bendrai jie 
rodo draugišką nuotaiką 
linkui Amerikos kariuome
nės.

(Bet kokie tai juodmarš- 
kiniai pasiutėliai pasalomis 
užpuolė ir perpjovė gerkles 
.trims anglų kareiviams.)

Francūzai Kariaus ir Prieš 
Japoniją, - Žada Gen. Giraud
West Point, N. Y.—Pran

cūzų generolas Giraud, kal
bėdamas čia Karo Akade
mijoj, žadėjo, kad, nušla
vus fašistų Ašį Europoj, 
francūzai išvien su ameri
kiečiais ir anglais taipgi 
muš Japoniją.

Pittsburgh, Pa. — Fede- 
ralis prisiekdintųjų teis
mas tyrinės, kodėl negrįž
ta darban mainieriai, ypač 
dirbusieji plieno kompani
jų kasyklose.

AMERIKIEČIAI NU
SKANDINO DAR 4 
JAP. KARO LAIVUS
Kula Įlanka. — Per mū

šį tarp Amerikos ir Japoni
jos karo laivų naktį liepos 
12 į 13 d. amerikiečiai nu
skandino vieną japonų šar
vuotlaivį ir tris kitus kari
nius laivus - naikintuvus ir, 
turbūt, nuskandino dar du 
priešų naikintuvus, — kaip 
kad oficialiai pranešama. 
Likusieji japonų laivai, 
prakišę mūšį Kula Įlankoj, 
tarp New Georgia ir Ko- 
lombangara salų, nurūko 
šalin savais keliais.

Prezidentas Sugrąžins 
Angliakasyklas i Kom

paniją Rankas

prieš 
kad 

priva- 
dirby-

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
perves angliakasyklas iš 
savo žinybos atgal į priva
čias rankas, kai angliaka- 
syklos, po buvusio streiko, 
vėl pradės gana sėkmingai 
dirbti, — pareiškė prez. 
Rooseveltas reporteriams. 
Jis priminė, jog neseniai 
išleistas įstatymas 
streikus reikalauja, 
valdžia sugrąžintų 
čiams savininkams 
klas 60 dienų eigoje po to, 
kai į valdžios kontrolę per
imtos dirbyklos jau pasie
kia našumo darbe.

Mainierių Unijos vadai 
dar nieko nesakė kai dėl 
prezidento pareiškimo. At
šaukdami mainierių strei
ką birželio 22 d., jie pašau
kė angliakasius dirbti tik 
iki spalių 31 d. Tokiu būdu 
jie paskelbė tik naujas pa
liaubas (pertaiką). Anglia
kasių vadai tada įspėjo val
džią, kad jeigu jinai su
grąžintų kasyklas atgal į 

kompanijų žinybą, tai Mai
nierių Unija nesilaikytų 
pasižadėjimo nestreikuot 
iki spalių 31 d.

Amerikos Karo Darbu Galva 
Vyks j Angliją ir Sovietus
Washington. — Donald 

M. Nelsonas, Amerikos Ka
rinės Gamybos Tarybos 
pirmininkas, rudenį keliaus 
Anglijon tėmyti, kaip ten 
veikia karinės pramonės. 
Paskui jis planuoja vykti į 
Sovietų Sąjungą panašiais 
tikslais.

Romos radijas sakė, kad 
išsivystę smarkūs mūšiai 
tarp fašistų ir amerikiečių 
Licatos srity j, pietiniai-va
karinė j e Sicilijoje.

Londono diplomatai gir
dėjo, kad pats Hitleris pa
ėmęs komandą į savo ran
kas Bielgorodo srityje.

Raudonoji Armija Bloškia Nacius 
Atgal ir Pietinėj Fronto Dalyj
London, liep. 14. — So

vietų kariuomenė pradėjo 
ofensyvą prieš vokiečius 
jau ir pietinėje fronto da
lyje, ties Bielgorodu; kai 
kuriuose sektoriuose at
griebė nuo priešų pozicijas 
ir nugrūdo hitlerininkus 
atgal.

Raudonarmiečiai dar pa
siaurino ir patrumpino ky
lį, kurį naciai, per despera
tiškas atakas ir paaukoda
mi tūkstančius vokiečių, 
buvo įvarę į sovietines lini
jas Bielgorodo apylinkėje.

Hitlerininkai, nepaisyda
mi, kiek jų žūva, vėl darė 
kartotinas atakas, bet nie
kur nei vieno jardo žemės 
nelaimėjo.

Vokiečiai buvo užėmę 
vieną kaimą, bet raudonar
miečiai tą pačią dieną at
griebė kaimą ir nubloškė 
nacius atgal.

Sovietiniai kovūnai jau 
pirmiau pradėjo ofensyvą 
prieš hitlerininkus šiauri
nėje dabartinio fronto da
lyje, tarp Oriolo ir Kurs
ko. '
NAUJI DIDELI NACIŲ 

NUOSTOLIAI
Maskvos pranešimas vi-

Bostono Apylinkėje Atidėtas 
Laisvės Piknikas

Gavome pranešimą iš 
Keistučio Parko, kad val
džia sulaikė parkui perim
tą. Todėl tame parke val
džia uždraudė laikyti pik
nikus. Kol Keistučio Par
kas nesusitvarkys su val
džia, ten negalima laikyti 
piknikų.

Taigi dienraščio Laisvės 
piknikas neįvyks 18 d. lie
pos (July 18th). Yra ati
dėtas ant toliau.

Apgailestaujame, kad 
Keistučio Parko vedėjai 
nepranešė mums anksčiau, 
kad jie turi nesusipratimų 
su valdžia ir kad jų parke 
nebus galima laikyti pikni-

ROOSEVELTAS SMERKS KONGRESĄ 
UŽ NUTARIMĄ PAVARYT 3 PRIEŠ- 

FAŠISTINIUS VALDININKUS
Prez.Washington.

Rooseveltas smerkė kong
resą, kad jis pasisavino 
konstitucines prezidento ir 
teisdarystės departmento 
teises ir sulaužė tą Jungti
nių Valstijų Konstitucijos 
punktą, kuris uždraudžia 
be teismo baust žmogų.

Prezidentas sakė, jog 
kongresas taip prasižengė, 
nuspręsdamas be jokio tar
dymo pašalint profesorių 
Robertą M.. Lovettą, vai-

ir 1,100

teisinosi, 
oras da-

dunaktį iš antradienio į 
trečiadienį sakė, jog vien 
tik Bielgorodo srityje per 
dieną buvo sunaikinta 96 
vokiečių tankai 
kareivių.

Berlyno radijas 
kad, girdi, blogas 
bar trukdąs nacių karo 
veiksmus.
NACIŲ JĖGOS ŽYMIAI 

NUSILPNINTOS
Tikroji priežastis, tačiau, 

yra ta, jog Sovietai jau žy
miai nusilpnino priešus, per 
devynias dienas sunaikin
dami 2,772 nacių tankus, ir 
1,187 lėktuvus ir nušluoda
mi desėtkus 
smarkiausios 
riuomenės.

Sovietinės 
tarp kitko, sunaikino ir 250 
nacių tankų, vežusių karei
vius ir amuniciją.

Tarp Oriolo ir Kursko 
hitlerininkai visai nemėgi-. 
no daryt jokios didesnės 
atakos.

Naujausios žinios teigia, 
kad Raudonoji Armija ve
da jau stiprų ofensyvą 
prieš nacius ties Bielgoro- 
Idu.

tūkstančių 
vokiečių ka-

jėgos vakar,

I 

ko. Iš anksto žinodami, bū
tume gavę parką kitur.

Dabar, gavę atsakymą 
tik keliom dienom prieš 
pikniką, nesuspėjome susi
rasti parko kitur, nesuspė
jome ant liepos 18 d. per
kelti pikniko Į kitą vietą.

Kaip greit gausime par
ką kitur, tuojau paskelbsi
me, kada ir kur įvyks dien
raščio Laisvės piknikas.

Kurie turite iš anksto 
įsigiję bilietus ant liepos 18 
d., pasilaikykit juos. Jie bus 
geri vėliau, kada turėsime 
dienraščio Laisvės naudai 
pikniką.
Laisvės Pikniko Komisija

džius sekretorių Virgin 
salose, ir Goodwiną B. 
Watsoną ir Wm. E. Doddą, 
federalės susisiekimų ko
misijos valdininkus. Kong
resas atsisakė skirt pinigų 
jiems algas mokėti ir tuom 
aplinkiniu būdu nutarė 
juos pavaryt.

Tokį tarimą darydami, 
senatoriai ir kongresmanai 
rėmėsi vien tik Dieso 
misijos plepalais, kad

(Tąsa 5-me pusi.)

ko- 
tie

AMERIKOS KARIAI 
UŽVERŽIA KILPĄ 

JAPONAM MUNDOJ
Washington, liep. 14. — 

Amerikiečiai užveržia vis 
kiečiau kilpą apie japonus 
Mundoj, svarbiausioj priešų 
lėktuvų stovykloj ir karo 
bazėj, New Georgia saloj. 
Kai kur Amerikos kariuo
menė dasigrūmė jau tik už 
mylios nuo Mundos, kitur 
kertasi su japonais už 2 
mylių nuo Mundos. Ameri
kiečiai nuskandino 150 ja
ponų su motorinėm jų val
tim ir kelis šimtus sunai
kino ant žemės.

Turin, Karinis Ašies 
Centras Italijoj, Tik 
Silpnai Apsaugotas

London, liep. 14. — An
glų lakūnai, daugmeniškai 
bombarduodami T u r i ną 
šiaurinėje Italijoj, pranešė, 
kad tas pramonės didmies
tis buvo tik menkai ap
saugotas. Palyginti silpnai 
teveikė priešlėktuvinės fa
šistų kanuolės ir tik nedi
delis skaičius priešų lėktu
vų kovotojų pakilo prieš 
anglų bombanešius.

Iš šimtų Anglijos bomba
nešių žuvo 13, bet daugiau 
dėl bjauraus oro, negu dėl 
fašistų pasipriešinimų.

Turine yra didieji Fiat 
motorų fabrikai, Caproni 
lėktuvų dirbyklos, skaitlin
gos drabužių siuvyklos ir 
įvairūs kiti fabrikai. Turi
nas kaipo geležinkelių maz
gas taipgi tarnauja vokie
čiams siųsti savo kariuome
nę į pietinę Italiją ir Sicili
ją

Angly Lakūnai Pleškino 
Aacheną Vokietijoj

London, liep. 14. — Pul
kas Anglijos bombanešių 
pragaištingai atakavo na
cių geležinkelių centrą, ka
rinių fabrikų miestą Aa- 
cheną, vakarinėje Vokieti
joje. Negrįžo 22 anglų lėk
tuvai.

SMŪGIAI AŠIAI ORE, 
JŪROJ IR SAUSUMOJ

London, liep. 14. — Tal
kininkų lakūnai Sicilijoj 
per dieną supleškino 160 
fašistų trokų su kareiviais 
ir reikmenimis, 45 preki
nius vagonus ir 6 garve
žius, nuskandino dar du 
prekinius hitlerininkų lai
vuos ir sužalojo du Italijos 
kariniuš laivus - naikintu
vus.

Per dieną talkininkai šia
me fronte prarado tik du 
lėktuvus.
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Jungtinių Valstijų 
Kariuomenė Užėmė 
Dar Kelis Miestus
Sicilija, liep. 14. — Tal

kininkų kariuomenė žaibiš
kai pliekia italus ir vokie
čius, grumdamasi vis pir
myn į šiaurius ir vakarus 
Italijos saloj Sicilijoj.

Anglų ir Amerikos karo 
laivai bombardavo Catani- 
ją, svarbų uosto miestą su • 
didžiausia lėktuvų stovyk
lą, rytiniame Sicilijos pa
jūryje, tik apie 50 mylių 
nuo pietinės Italijos, ir iš
kėlė savo kariuomenę į pa
čius to miesto pakraščius.

(Londone girdėtas Berly
no radijas pranešė, jog 
prasidėjo smarkūs mūšiai 
dėl pačios Catanijos.) -

Anglai bent tiek paskel
bė, kad jų Aštuntoji Armi
ja jau įžengė į Catanijos 
lygumą, didžiausią lygų 
plotą visoj Sicilijos saloj.

Prieš talkininkus toje 
srityje veikia ir daugelis 
nacių tankų ir 75-milimet- 
rinių kanuolių.

(Romos radijas tvirtino, 
kad netrukus prasidės di
dieji tankų mūšiai dėl Ca- 
tanijos.)

AMERIKIEČIŲ LAI
MĖJIMAI

Amerikos kariuomene, 
komanduojama gar saus 

tankų generolo Pattono, 
laimėjus didelį mūšį prieš 
italus ir nacius Licatos sri* 
tyje, pietiniame Sicilijos 
pajūryje, užėmė miestą Na
ro, geležinkelių mazgą, 15 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Licatos, ir taipgi atėmė iš 
fašistų Ponte Olivio, Fomo- 
sa ir kitus aplinkinius 
miestus. Dabar amerikiečiai 
grumiasi artyn Agrigento, 
į šiaurių vakarus nuo Lica
tos.

Jungtinių Valstijų kariuo
menė taipgi susijungė su 
anglais - kanadiečiais ties 
užimtąja Ragusa ir tokiu 
būdu atkirto visą pietiniai- 
rytinį Sicilijos kampą.

Žymėtina, jog diena pir
miau anglai taip staiga už
klupo fašistus svarbiausia
me Sicilijos uoste Augustoj, 
kad juodmarškiniai net ne
paspėjo išsprogdinti fortų 
nei prieplaukų įrengimų.

Talkininkai per dieną pa
ėmė nelaisvėn dar 2000 ita
lų ir kelis vokiečius. Tokiu 
būdu viso Sicilijoj suimta 
jau 11,000 fašistų.
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“Perkelsim Karą Euro
pon”, Sako Montgomery

Anglų komandierius gen. 
Montgomery Sicilijoj pa
reiškė: “Mes sunaikinome 
už jūrinę italų imperiją, o 
dabar maršuosime pačion 
Italijon ir perkelsime karą 
į Europos žemyną” prieš 
fašistų Ašį.”
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Mūsų Parašiutistai
Viena iš svarbiųjų ir smarkiųjų jėgų 

šiame kare yra lėktuvai. Visuose karo 
frontuose jie jau įrodė savo nepavaduo
jamų vaidmenį. Svarbiausias jų darbas 
yra kirsti priešui iš oro arba bombar
duoti priešo koncentracijos bei gamybos 
centrus.

Bet lėktuvai lošia dar ir kitų labai 
svarbų vaidmenį. Tatai parodė Talkinin
kų įsiveržimas Sicilijon. Dar pirma, ne
gu du tūkstančiai laivų su kareiviais, 
ginklais ir amunicija pasiekė Sicilijos 
•krantus, iš lėktuvų nusileido ant salos 
mūsų parašiutistai ir žalojo priešo po
zicijas. Kiek ten jų buvo nusileidę, nė- 
tra skelbiama. Bet kad jų buvo, matyti, 
nemažai ir kad jie priešui padarė neap
sakomai daug žalos, tai jau dabar visų 
pripažįstama. Jie nutraukė priešo susi
siekimo priemones ir nutildė iš už nu
garos užėję ne vienų priešo kanuolę, ku
ri leido šūvius į laivus ir kareivius, pri
siartinusius prie salos.

Aišku, kad nemažai tų karžygių žuvo. 
Mat, iš lėktuvo parašiutų nusileisti nega
lima taip greitai, kaip akmeniui nukristi. 
(Priešas pastebi ir nukerta. Arba pasitai
ko, kad vėjas besileidžiantį parašiutistų 
nuneša visai kiton pusėn ir turi leistis 
ten, kur papuolė, o ne kur buvo supla
nuota. Pavyzdžiui, kai kuriuos parašiu- 
tistus, sakoma, vėjas atnešė ir “nume
tė” prie pat jūrų ant salos, vietoje, kur 
nors salos gilumoje! Nežiūrint tų visų 
keblumų, parašiutistai užsitarnavo amži
nos garbės šiame Talkininkų žygyje ir, 
be abejonės, dar daug kartų jie pasižy
mės kituose karo teatruose pirma, ne
gu šis karas pasibaigs.

Raudonoji Armija sėkmingai naudoja 
parašiutistus ardymui nacių užfrontės. 
Užfrontėje nusileidę parašiutistai susi
siekia su partizanais ir jiems padeda 
priešo susisiekimus paralyžiuoti. Žino- 
'ma, tų patį daro ir naciai. Jie irgi sten
giasi pasiųsti parašiutistus į Raudono
sios Armijos užfrontę. Skirtumas tiktai 
tame, kad Sovietų gyventojai patys juos 

’gaudo ir galabina. Tuo tarpu raudonieji 
parašiutistai, nusileidę nacių užfrontėje, 
randa prieglaudų ir pagalbų tarpe pa
vergtų žmonių.

Parašiutistais gali būti tiktai drųsiau- 
si ir stipriausi kovotojai. Tiktai geležinių 
nervų ir didžiausio pasiryžimo jaunuo
liai stoja į garbingųjų parašiutistų eiles.

Šnipai ir Daily News
Valdžia suareštavo ir apkaltino tūlų 

Frederick Heizer Wright. Kaltina jį bu
vime šnipu Japonijos. Wright prie to 
prisipažino. Pirmiau jo tėvas irgi buvęs 
Japonijos šnipas.

Šis jaunas šnipas dirba prie Daily 
News kaipo vienas iš redaktorių. Laik
raščio leidėjas Patterson iki šiai dienai 
tebelaiko Wright savo štabe, atsisako jį 
išmesti iš darbo. Sako, kad jis nieko ne
žinojęs, jog Wright yra japonų šnipas. 
Wright sako irgi, kad jo buvo susitarta 
su japonais, jog jis nesakys Daily News 
leidėjams ir štabui, kad jis yra jų šni
pas!

Be galo keista kombinacija. Prieš ke
lius metus Daily News labai puldavo Ja- 
ponijų ir reikalaudavo, kad Amerika dvi
gubai daugiau statytųsi laivų, negu japo
nai statosi. Bet. paskutiniais laikais ka
žin kaip Daily News pakeitė savo poli
tikų ir pradėjo piršti amerikiečiams tų 
idėjų, kad visai neapsimoku mums su ja
ponais kariauti. Panaši dvasia tebevieš
patauja to dienraščio editorialuose iki 
šiai dienai.

Įrodymų nėra ir niekas nesako, kad 
Daily News yra japonų papirktas. Bet

šis leidėjo Pattersono elgimasis su 
Wright yra nepateisinamas. Taipgi ne
suprantamas yra to laikraščio pakeiti
mas pozicijos linkui Japonijos.

Daily News yra griežčiausiai nusista
tęs prieš prezidentų Rooseveltų ir visų 
jojo karinę politikų. Nėra tos dienos, kad 
tas dienraštis nepapiltų viedro sutrų ant 
prezidento ir jojo vadovaujamos vyriau
sybės.

Dėl Prancūzų Komiteto 
Pripažinimo

Gen. Giraud atvykimas Amerikon su
kėlė diskusijas apie Francūzų Išsilaisvi
nimo Komiteto pripažinimų. Giraud ir 
de Gaulle reikalauja, kad Jungtinės Tau
tos šį jų komitetų pripažintų laikinųja 
Francijos valdžia. Bet nei Londonas, nei 
Washingtonas, nei Maskva nesiskubina. 
Priimdamas gen. Giraud, prezidentas 
Rooseveltas beveik atvirai išsitarė, kad 
šio komiteto negalima pripažinti Fran
cijos valdžia. Francijos žmonės gali jaus
tis, kad Talkininkai žada jiems užkarti 
tam tikra režimų, kurio išrinkime jie 
neturėjo progos dalyvauti. Todėl, mano
ma, komitetas ir pasiliks komitetu, kol 
naciai bus išmušti iš Francijos ir josios 
žmonės patys demokratiniu keliu išsi
rinks šavo valdžių.

Geriausia Parama Lietuvai
Vien tik kalbomis apie meilę mūsų 

gimtiniam kraštui ir apie jojo išlaisvi
nimų, dar mažai pagelbėsime pačiam 
Lietuvos išlaisvinimo reikalui. Tam rei
kia konkrečių gerų darbų. Šiuo tarpu ge
riausia prisidėti prie Lietuvos išlaisvini
mo, tai suteikti medžiaginės ir morali
nės paramos lietuviams Sovietų Sųjun- 
goje, kurie ginklu rankoje Raudonosios 
Armijos eilėse kovoja didįjį, plėšikiškų- 
jį priešų vokietį. Taipgi prisidedame prie 
Lietuvos išlaisvinimo ir jos atstatymo, 
suteikdami paramos lietuviškoms mo
kykloms, kurios randasi Sovietų Sąjun
gos gilumoje. Tie lietuviai vaikučiai su
grįš į Lietuvų taip greitai, kaip iš ten 
bus išmušti okupantai ir Lietuvos žmo
nelės vėl galės imtis už darbo ant savo 
laisvos žemės. '

Štai kodėl taip svarbus vedamas va
jus pasiuntimui dovanų bei medžiaginės 
paramos lietuviams Sovietų Sųjungoje. 
Deja, ne visi lietuviai tų svarbų įverti
na. Yra daug suvedžiotų amerikiečių lie
tuvių. Juos suklaidino piktoji klerikalų, 
fašistų ir menševikų spaudos propagan
da. Yra ir tokių, kurie mano, jog šitokia 
parama mažai kų tereiškia. Betgi ji reiš
kia labai, labai daug.

Dienraštis Laisvė pilnai remia Punde
lių Vajaus Komiteto vajų. Jinai nuošir
džiausiai ragina visus savo skaitytojus 
prie to vajaus prisidėti ir jame dalyvau
ti. Kiekviena auka bus aukštai įver
tinta lietuvių tautos didvyrių. Kiek
vienų jiems suteiktų medžiaginę 
paramų amžinai atsimins lietuviai vai
kučiai, kai jie suaugs į vyrus ir moteris 
ir sugrįžę Lietuvon kurs nauja, laisvų 
gyvenimų.

Namai, Moterys ir Pramonė
Apie pabaigą šių metų Amerikos pra- 

monėje jau dirbsiu aštuoniolika milijonų 
moterų. Jau dabar jos sudaro 25 nuoš. 
viso pramonės personalo. Numatomas 
dar didesnis moterų nuošimčio pakili
mas.

Bet dar yra 21 milijonas moterų, ku
rios galėtų taipgi įsitraukti į pramonę, 
bet jos šiandien sėdi namuose ir daugu
moje tik veltui leidžia savo laikų ir eik
voja energijų. Milijonai jų mielu noru 
eitų į fabrikus ir dirbtuves, bet negali 
pasitraukti nuo vaikų. Jų vaikai turėtų 
būti palikti be jokios globos ir priežiū
ros. Kita turi tik vienų poros ar trijų 
metų vaikų ir aplinkui jį turi sukinėtis 
ir praleisti visų dienų. Ir jai ir kraštui 
būtų daug naudingiau, jeigu jinai galėtų 
palikti vaikų kokioj nors geroje prie
žiūroje, o pati eitų dirbti į fabrikų. Tuo 
keliu milijonai moterų padidintų darbo 
jėgas ir pakeltų karo gamybų.

Štai kame svarba vaikų darželių. Jųjų 
Amerikoje kaip ir nėra. Vaikų darželių 
sistema plačiai išvystyta yra tiktai So
vietų Sųjungoje. Čionai darbo unijos ir 
įvairios žmonių organizacijos jau seniai 
daro spaudimų ant vyriausybės, kad ji
nai nesigailėtų lėšų steigimui ir užlai
kymui vaikų darželių. Iki šiol, deja, ma
žai kas tepasiekta toje srityje.

Ar Teisybė Labai 
Skaudi, p. Grigaiti?

Nuo Kada Naujienom Na
ciai Pasidarė Barbarais?
Išgirsti teisybės žodį Nau

jienų redaktoriui, tai tiesiog 
dieglys šone.

, To laikraščio liepos 6-tos 
.dienos laidoje pats “vyriau
sias” redaktorius apžvalgo
je išvadina Laisvę, jos re
daktorių Mizarų ir visų šta
bų “besųžiniškiausiais me
lagiais, kokius yra matęs 
pasaulis.” Girdi:

t. “Mes ne kartų esame pa
bodę, kaip Bimba ir kiti to 
štabo nariai per akis skelbia 
nebūtus dalykus ir nesisar- 
matija net falsifikuoti turi
nį straipsnių, telpančių 
Naujienose.”

Kame dalykas? Kodėl 
taip išsigando Naujienų vy
riausias redaktorius

Mat, Laisvėje ana diena 
.tilpo keli teisybės žodžiai 
Naujienų adresu. Ten nuro
dyta, jog per virš metus 
slėpusios nacių barbariz
mų Lietuvoje, pagaliaus, ir 
■Naujienos pradėjo rašyti, 
jog ten ne viskas tvarkoje. 
Tų žygį daryti jas privertė 
pertankiai angliškoje spau
doje pasirodančios žinios iš 
nacių okupuotų kraštų, o jų 
tarpe ir iš Lietuvos.

Naujienos plūstasi grigai- 
tiškai ir bažijasi, kad jos 
“tik už dvejeto dienų po to, 

,kai vokiečių armija įsibrio- 
vė Lietuvon... įdėjo rezo
liucijų (po kuria pasirašęs 
“pats” Grigaitis), kad nau
joji okupacija reikš dar di
desnį vargų Lietuvos žmo
nėms ...”

Jei tikėti Naujienoms, tai 
šios “rezoliucijos” tekstas 
buvęs atspausdintas birže
lio 24 dienų, 1941. Nuo ta
da, girdi, Naujienos nieko 
daugiau nerašiusios kaip 
prieš... nacius. Pažiūrėsi
me.

Žemaičiai turi labai tin
kamų šiai situacijai priežo
dį. Jie sako: “Ilgas plaukas, 
trumpa pomietis.” Bet kaip 
išaiškinti trumpumų' “po- 
mietės” Naujienų redakto
riaus, gal tik dzūkas galė
tų išvirožyc.

Apsidirbę su Naujienų 
, nekenčiamais b o 1 ševikais 
Lietuvoje naciai tuojau ten 
padarė “tvarkų” panaikin
dami ir Lietuvos vardų. Lie
tuva tapo tik dalis “Ostlan- 
do,” po vadovybe von Ren- 
ielno. Rentelnas lietuviška
jai daliai “Ostlando” susi
darė “generalinių patarėjų 
.tarybų” iš Kubiliūno, Jur- 
,gučio ir Germanto. Kubi
liūnas paties von Rentelno 
.paskirtas tos “tarybos” pir
mininku ir apie tų lietuvių 
tautos išdavikų Naujienos 
•sekamai atsiliepė rugpjūčio 
22, 1941:

“Gen. Kubiliūnas yra la

bai rimtas asmuo, kur kas 
rimtesnis ir vertingesnis už 
pulk. Škirpų. Metodingas, 
darbštus, kuklus ir atsar
gus. Savo laiku jisai buvo 
laikomas viėnu geriausiųjų 
Lietuvos armijos karininkų. 
Be to, jisai nėra ir blogos 
širdies žmogus.”

, Čia pacitavau tik vienų 
trumputį paragrafų apie 
tų Naujienų “didvyrį” Ku
biliūnų. Visas straipsnis bū- 
,tų perilgas čia pakartoti. 
Bet manau ir šie keli saki
niai prikels iš miego ne tik 
Naujienų redaktoriaus “po- 
mietį,” bet ir tų kelių ne- 
Jaimingųjų, kurie vis dar ti
ki pro-nacinei propagandai.

Beje, šiuos žodžius paci
tavau iš straipsnio, kuris 
tilpo Naujienose be parašo, 
ėdi to rialų puslapyje. Reiš
kia, už faktų tikrumų atsa
komybę ima pati Naujienų 
redakcija. Ir kiek ten pagy- 
,rų ne tik mūsų tautos išda
vikui Kubiliūnui, bet ir jo 
uošviui pulkininkui Liormo- 
nui! Tokį straipsnį parašyti 
tegalėjo tiktai asmuo gerai 
.pažįstus Kubiliūnų ir jo vi
sų šeima, arba turįs labai 
.artimus ryšius su judošiais. 
.0 gal pats Naujienų redak
torius rašė?

Kaip ten nebūtų, vistiek 
tame straipsnyje nei per pa
didinamų stiklų negalima 
.įžiūrėti neapykantos na
ciams, kuria Naujienų re
daktorius didžiuojasi esąs 
permirkęs iki ausų.

“Prie Nacių Lietuva 
Nebadaus!”

ro; derlius puikus; fabrikai 
visi čielybėje ir daug jų dir
ba.”

Matote, kiek čia “neapy
kantos” naciams! Prie bol
ševikų Lietuvoje neleido nei 
apykaklę išsiskalbti, o na
ciams “išlaisvinus” tik ger
vės pieno betrūksta! Ir kaip 
tie “begėdžiai” Mizaros, 
Bimbos ir kiti nevidonai 
drįsta sakyti, kad Naujie
nos tik dabar pradėjo rašy
ti apie tikrųjų padėtį nacių 
okupuotoje Lietuvoje! Do- 
nerwetter!

O štai dar vienas negar
bingas priminimas, kurį 
Naujienos norėtų pamiršti 
ir apie kurį Naujienų re
daktorius norėtų, kad ir ki
ti pamirštų.

Rugsėjo 5, 1941, Naujie
nose uždėtas 7 špaltų pirmo 
puslapio antgalvis: “Naciai 
Pertvarko Lietuvos žemės 
Ūkį.”

O kaip Lietuvos gyvento
jai atsinešė į nacių “per
tvarkymų?” Naujienos po 
tuom pačiu antgalviu seka
mai išaiškino:

“Apskritai bolševikų ver
govės neišgyvenusieji žmo
nės negali suprasti tų nuo
taikų, kuriomis gyvena iš 
bolševikų siaubo išlaisvin
tieji.”

Ar dabar prisiminsi, po
nas Grigaiti, kad tamstos 
redaguojamos Naujienos ši
taip aprašė nacių “terorų” 
Lietuvoje ne po “dvejeto 
dienų” nuo okupacijos, bet

arti trims mėnesiams 
prabėgus — rugsėjo 5?

Dabar Grigaitis plūstasi 
ir bažijasi, kad su nacių 
įžengimu Lietuvon pradėjęs 
rašyti apie jų “barbariškus 
žygius,” o tuom tarpu iki 
pat Pearl Harbor Naujie
nos sėmėsi tų “priešnacinę” 
neapykantų, žinote iš kur? 
— iš Berlyno! Kas jau gir
dėjo, kad naciai patys apie 
savę blogai kalbėtų!

Tikrai taip. Viršuje paci
tuotas paragrafas iš N-nų 
apie “išlaisvintų” lietuvių 
“nuotaikas” ir “džaiugsmų” 
yra tik maža dalelė specia
laus Naujienų koresponden
to Prano Ancevičiaus ilgos 
korespondencijos. K o r es- 
pondencijos prisiųstos ka- 
blegrama iš Berlyno ir ap
mokėtos — kieno? Spėkite 
patys. Garantuoju, kad už 
šia vienų kabelgramų nau- 
jieniečiai nebūtų įstengę ap
mokėti, jei ir visų Ameri
kos Lietuvių Kongreso iž
dų būtų “paaukavę” tam 
tikslui.

Taigi, ponas Grigaiti, 
kas yra “besųžiningiausi 
melagiai?” Mizara ir “jo 
štabas,” ar Grigaitis ir 
Naujienų štabas?

Jei šių citatų nepakaktų, 
kitu kartu galėsiu patiekti 
daugiau. Nors, prisipažin
siu, pavarčius senus Nau
jienų numerius paskui rei
kia ne tik gerai išsiprausti, 
bet ir drabužius pasiųsti į 
skalbyklų. L. Jonikas.

-> PASTABOS

Kur mes esame girdėję
tokį išsireiškimų, kad po
.nacių okupacija 
.Nebadaus?”

“Lietuva

Oh, jes, ir vėl turime eiti 
į Naujienas. Kas kitas drįs
tų tokių kvailystę ir tokį 
bjaurų melų rašyti, jei ne 
.Naujienos!

Ir čia jau nebėra jokios 
abejonės, kas taip rašė, nes 
šių “linksmų žinių” Ameri
kos lietuviams (kurie skaito 
tų pro-nacinį šlamštų) pa
skelbė pats Naujienų redak
torius editoriale rugsėjo 19 
dienų, 1941. Buvęs “prieš 
nacius” nusistatęs “už dve
jeto dienų” po jų įsiveržimo 
Lietuvon, Naujienų redak
torius 4 mėnesius vėliau 
editoriale‘rašė:

“Tik kų gauta iš Europos 
žinia... sako, kad Lietuvo
je žmonių nuotaika esanti 
labai gera, nes, mat, jau 
vėl visi gali vaikščioti su 
švariomis apikaklėmis ir 
skrybėlėmis. Prie bolševikų, 
jeigu žmogus užsidėdavo 
švarių apikaklę, tai Stalino 
žvalgybininkai tuojau jį im
davo sekti, kaip ‘buržujų? 
Ūkiškai kraštas beveik vi
siškai nenukentėjęs nuo ka-

Britai buria krūvon italus karius, kurie tapo
britų belaisviais Pantellerijos saloje. •

Išdirbęs ištisus metus, 
lauki atostogų, o sulaukęs, 
stengiesi kur nors pava
žiuoti, atsitraukti nuo did
miesčio, nuo triukšmo, už
teršto oro. Bet dabartinėse 
sųlygose ir išvažiuoti ne 
taip jau lengva — automo
biliais uždrausta, traukiniai 
ir “busai” kimšte - prikim
šti. Vienok šiaip taip pasie
kėme Pearl River miestelį 
ir apsistojome pas draugus 
Naudžius.

Vieta graži, visur me
džiai, ramu, tik įvairus 
paukščiai visokiais balsais 
— maloniais ir įkyriais — 
.drumsčia ramybę.

Pora metų atgal čia pra- 
leidžiau atostogas. Bet da
bar jau matau didelį skir
tumų. Pas mus, didmiesty
je, dejuojame, kad maisto 
pirkimui trūksta “pontų”, 
o čia trūksta maisto. Šian
die, 7 d. liepos, apkalėdojau 
visas miesčiuko krautuves 
ir niekur negavau nei svie
sto, nei mėsos. Kuomet už
klausi kada turėsite, visur 
atsako — nežinome.

Ant produktų kainų val
džios neva uždėtos lubos, 
bet pardavėjai tas lubas lai
ko pakišę po grindimis ir 
lupa nuo pirkėjų, kiek tik 
jie nori.

Kada darbininkai parei
kalauja algas pakelti, tai 
darbdaviai tuoj aus parodo į 
valdiškas lubas, bet kada 
tam pačiam darbininkui 
reikia maisto ar kitokių 
pragyvenimui reikmenų nu
sipirkti, tai ant kainų už
dėtas lubas jis randa po 
grindimis.

Federal ė slaptoji policija 
pasigyrė, kad jai pavyko 
Staten Islande suareštuoti 
svarbiausi Vokietijos karinį 
šnipų, nes jis buvo užėmęs 
Air Wardeno vietų.

Labai gerai, kad jį suare
štavo, bet aš manau, kad 
šioj šalyj svarbiausi Vokie
tijos šnipai užima daug 
aukštesnes vietas, negu Air 
Wardenai ir jie jaučiasi 
saugiai...

Dirbtuvėje prieina prie 
manęs senyvas darbininkas, 
šimtų nuošimčių ameriko
nas, ir sako: gerai, kad 
valdžia areštuoja tuos šuns
nukius, bet labai prastai, 
kad su jais labai švelniai 
elgiasi. Čia Vokietijos šnipų 
visur pilna, bet areštuoja 
labai mažai. Jei taip būtų 
Sovietų Sųjungoj, tai į ke
lias savaites juos visus iš
valytų.

Taip, bet kada Sovietų 
Sųjungoj valė vokiškuosius 
šnipus, tai visas buržuazi
nis pasaulis šaukė, kad ten 
baisiausis teroras, kad So
vietų Sųjungos valdžios 
rankos kruvinos. Tuomet 
tiems šauksmams pritarė ir 
tie darbininkai, kurie dabar 
jau mato, kad tuomet So
vietų Sųjungos valdžia el
gėsi labai gerai ir dabar jie 
pageidauja, kad ir šios ša
lies valdžia pasektų Sovie
tų Sųjungos valdžios pėdo
mis. Ateis laikas, kuomet 
pageidaus ir tokios pat 
tvarkos, kokia Sovietų Sų
jungoj yra.

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
žmonių mintys....

Vokiečiai bėgiu trijų mė
nesių prisirengė prie nau
jo puolimo Sovietų Sųjun
goj. Bet sųjungininkai bė
giu dvejų metų neprisires- 
gia prie atidarymo antro 
fronto Europoj. Mat, žiemų 
šalta, pavasarį šlapia, vasa
rų karšta, o rudenį ūkanuo- 
ta. Ir nesulaukia tinkamo 
laiko atidarymui antro 
fronto.

Kaip patarlė sako: pakol 
saulė užtekės, tai rasa akis 
išės...

Įvyko didelė orlaivijoj 
nelaimė, kurioj žuvo Lenki
jos valdžios galva genero
las Wladyslaw Sikorski ir 
trylika kitų, kurių tarpe bu
vo Lenkijos valdžios aukštų 
asabų.

Dėlei tos nelaimės vieni 
dejuoja, kiti sunkiai dūsau
ja, treti Lenkijos valdžiai- 
siunčia užuojautas, o ket
virti sako: gaila orlaivio ir 
jo vairuotojo.oV. Paukštys
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ŠAUNŪS RAUDONARMIEČIAI LIETUVA KOVOJA
Karo metu daugelis mūsų 

tautiečių jau spėjo pasižy
mėti, kaip geri, drąsūs ir 
ištvermingi kovotojai prieš 
fašizmą. Apie kelis tokius 
jaunuolius, kurių mūsų da
liniuose yra tūkstančiai, aš 
ir noriu jums papasakoti.

Kovotojas Petras Micei- 
ka yra pasiuntęs į aną pa
saulį kelioliką vokiečių ban
ditų. Iš prigimties jis vyras 
linksmas, triukšmingas, pa
sakoja apie jį draugai, bet 
vokiečius paprastai jis mėg
sta nudėti tyliai, nemato
mas ir negirdimas. Kelis 
vokiečius jis yra nudėjęs jų 
pačių apkasuose.

Įdomų įvykį man papasa
kojo jaunesniojo seržanto 
drg. Adomaičio kovos drau
gai. Kartą Adomaitis su 
dviem kovotojais, Petraus
ku ir Olešiumi, išvyko į 
žvalgybą priešo užimto 
kaimo rajone. Vokiečių ne
pastebėti, šaunieji lietuviai 
žvalgai prisėlino naktį prie 
vieno namo, kuriame buvo 
keliolika vokiečių kareivių, 
ir įmetė pro langą kelias 
rankines granatas. Pasigir
do baisūs sprogimai. Išlikę 
hitlerininkai šoko laukan, 
bet krito pašauti mūsų žval
gų automatų. Kaime kilo 
nepaprastas t r i u kšmas. 
Manydami, kad jie yra už
pulti didelės karių grupės, 
vokiečiai ėmė šaudyti ne
tvarkingai į visas puses, ap
šaudydami net vieni kitus. 
Pasinaudoję sąmyšiu, mūsų 
žvalgai nepastebėti pasišali
no ir laimingai grįžo į savo 
dalinį.

Viename lietuviškame da
liny aš susipažinau su ko
votoju drg. Juozu Bertašiū- 
nu. Drg. Bertašiūnui — tik 
20 metų. Bet vokiečių jis 
yra nemaža į aną pasaulį 
pasiuntęs — sako jis, — ir 
ateity nepraleisiu nė ma
žiausios progos pasiųsti į 
aną pasaulį kiekvieną su
nktą fricą. Iš jo liepsnojan
čių akių, iš jo ryžtingų vei
do bruožų iš karto matyti, 
kad jis atliks savo pareigą 
tėvynei.

“Aš tik savaitę prieš gro
bikišką vokiečių įsiverži
mą į Lietuvą vedžiau,—pa
pasakojo man jaunesnysis 
leitenantas Vladas Petraus
kas. — Žmona žuvo nuo 
fašistų bombos. Vokiečiai 
sugriovė mano šeimos lai
mę. Jie atnešė į Lietuvą 
badą, kančias ir mirtį. Vie
nintelis mano troškimas y- 
ra keršyti, nudėti ko dau
giau vokiškų šunų. Aštuo
nis vokiečius jau esu nudė
jęs, bet tai tik pradžia ma
no keršto sąskaitos. Tą są
skaitą aš tęsiu tol, kol ma
no gyslose tekės kraujas, 

Raudonosios Armijos kovotojai kur nors Ryty Fronte vejasi priešu.

kol mūsų žemėj neliks nė 
vieno vokiško okupanto.”

Šaunūs kovotojai kaip sa
vo širdį gynė didžiąją Mas
kvą, nes jie žinojo: išlaikys 
Maskva — neliks ir Lietu
voje hitlerinių banditų. 
Tikri p a t r i j o t ai, ko
votojai su mūšiais traukėsi 
iš mielosios tėvynės Lietu
vos, kovodami dėl kiekvie
nos žemės pėdos. Visur, kur 
vokiečio juodą širdį pervėrė 
iš lietuvio rankos paleista 
kulka, skambėjo vienas šū
kis: už Tarybų Sąjungą — 
už Tarybų Lietuvą. Niekas 
nesulaikys šitų šaunių ka
rių. Jie padės išvaduoti Ta
rybų Lietuvą.

Jie atlygins kruvinie
siems hitleriniams skriau
dėjams už visas lietuvių 
tautos kančias, už tūkstan
čius nekaltų aukų.

Mykolas Juška
(“Tarybų Lietuva”)

Partizanų 
Daina

Esam partizanai, 
Lietuvos gynėjai, 
Už tėvynės laisvę 
Mes kovot išėjom.

Šautuvai iš plieno, 
Apsiaustai miliniai. 
Einame vaduoti 
Pavergtos tėvynės.

Einam mušt fašistų, 
Vokiečių naikinti.
Girių tankumynuos 
Mūs keliai išminti.

Žalios eglių šakos, 
Patalą mums kloja, 

Šliaužiam per pusnynus, 
Ant žirgų mes jojam.

Priešai mūsų bijo, 
Dreba tartum lapas. 
Kur mes pasirodom, — 
Lieka tik jų kapas.

Už Tarybų šalį, 
Laimę kur suradom, 
Sunaikinti priešą 
Savo smūgiais žadam.

Jei tėvynę myli — 
Stok į mūsų būrį. 
Kovoje dėl laisvės 
Būt bailių neturi.

Esam partizanai, 
Lietuvos gynėjai. 
Šitą savo dainą 
Kovoje sudėjom.

“Už Tarybų Lietuvą”

Hitleriniai okupantai žiau
riausiomis priemonėmis plė
šia ir naikina Lietuvos gy
ventojus, bet lietuvių tau
tos pavergti jie neįsteigė. Į 
visas vokiečių priemones 
mūsų tauta atsako kasdien 
vis didėjančiu pasipriešini
mu ir kova.

Naikinami Rudieji 
Kolonistai

Neseniai Biržų apskrity
je, Girdvainiu kaime iš val
stiečio Šimonio okupantai 
atėmė žemę ir pasodino ten 
repą tri j an tą. Nepraėjo nei 
savaitė, kai sodyba partiza
nų buvo padegta, o vokie
tis ir jo šeima sunaikinti. 
Paliktuose lapeliuose į ap
linkinių kaimų valstiečius 
partizanai, tarp kitko, ra
šo: “Tokio likimo susilauks 
kiekvienas mūsų žemės gro
bikas.”

Tokiu pat būdu buvo su
naikintas ir kitas kolonis
tas Šakių apylinkėje.
Didėja Partizanų Būriai
Paskutiniu metu vis daž

niau kartojasi išvežamo į 
Vokietijos darbo katorgą 
jaunimo pabėgimai. Šiomis 
dienomis 18 išvežamų jau
nuolių susitarę surišo juos 
lydėjusį sargybinį, o trau
kiniui sulėtinus greitį, iššo
ko ir pasislėpė miške. Pra
ėjo kiek laiko ir jaunieji 
patriotai prisidėjo prie par
tizanų būrių. Šie kovos bū
riai Varnių ir Plungės apy
linkėse sėkmingai gadina 
telefono - telegrafo linijas, 
užpuldinėja okupantų kari
nes mašinas ir ardo gele
žinkelio bėgius.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Kodėl Lietuvoje Nėra 

Bulvių ?
Okupantai šaukia, kad 

Lietuvos ūkininkai neatliko 
bulvių pristatymo prievolės 
ir todėl, girdi, miesto gy
ventojai dabar blogai maiti
nasi. Įdomu, kuo jie laiko 
miesto gyventojus — pen
kiamečiais vaikais ar suau
gusiais mulkiais? Sveiko 
proto žmogui jie to negalė
tų pasakyti, nes visi puikiai 
atmena, kad kol Lietuvoje 
nebuvo vokiečių, tai ko jau 
ko, o bulvių niekada ne
trukdavo. Ir dabar kvailių 
nederėtų ieškot, nes visi ži
no, kdd visus grūdus, bul
ves, mėsą okupantai išvežė 
į Vokietiją, o lietuviams pa
liko badą.

Algirdas žirnys.

Ne Tautinis Komitetas, Bet 
Gestapo Agentūra

Hitlerininkų gestapo vi
sokiausiais būdais ieško 
agentų, kurie už markes 
parduotų savo sąžinę, savo 
tautą. Štai šiomis dienomis 
jie surado Lydoje keletą 
išgamų ir pavadino juos 
“lietuvių tautiniu komite
tu”. Koks gali būti tas lie
tuvių tautinis komitetas, 
jei jis, kaip praneša Kauno 
radijas, — “...artimai ben-

Sudegino Traukinį
Kovai su partizanais oku

pantai išleido griežtus įsa
kymus. Bet jokie įsakymai 
neįstengia palaužti patriotų 
dvasios. Kaišiadorių - Vil
niaus geležinkelio ruožte 
šiomis dienomis buvo pa
degtas net ištisas trauki
nys, kuris gabeno į frontą 
vokiečių kavalerijai pašarą.

Gadinamos Mašinos
Viename Kauno fabrike, 

kurį vokiškieji fašistai pa
vertė į ginklų gamybos į- 
monę, slaptai veikiančios 
darbininkų profsąjungos 
nutarimu, buvo sugadintos 
dvejos tekinimo staklės. 
Tuo būdu darbininkai ke
lioms savaitėms sutrukdė 
okupantams ginklų gamy
bą. Visos gestapininkų pa
stangos sugauti kaltininkus 
nuėjo niekais.

Nužudytas Išgama
Praeito mėnesio pabaigoj 

ties Širvintais pakelės grio
vyje grįžtančių iš miestelio 
valstiečių buvo rastas negy
vas uolus hitlerinių okupan
tų tarnas, tos paties vals
čiaus viršaitis Jokantas. 
Bendradarbiaudamas su vo
kiškąja policija, jis plėšė iš 
valstiečių viską, kas tik bu
vo įmanoma išplėšti. Šuniui 
šuns mirtis.

dradarbiaus su vokiečių po
licine ir karine vadovybe ir 
gins gyventojus nuo bandi
tų” (suprask partizanų) ? 
Lietuvių tauta niekada nie
ko bendro su vokiškaisiais 
budeliais neturėjo ir netu
rės, todėl ir šis komitetas 
yra ne kas kita, kaip gesta
po agentūra, o jo nariai — 
vokiečių pasamdyti agentai 
kovai su mūsų tautos tik- 
raisiai patriotais partiza
nais.

V. Ladzius

Mokytojų Stovyklos Ar 
Vokietinimo Lizdai

Pereitą vasarą hitlerinin
kai suruošė stovyklą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos mo
kytojams. Stovyklos štabą 
sudarė reicho vokiečiai, ku
rie ir vadovavo visam sto
vyklos darbui.

Patys hitlerininkai skel
bia, kad šios stovyklos tik
slas buvo perorientuoti mo
kytojų pasaulėžiūrą, pakei
sti jų ligšiolinį nusistaty
mą,” kitaip sakant —įbruk
ti į jų sąmonę pragaištingų 
lietuvių tautai fašizmo nuo
dų. Didžiausias dėmesys 
stovykloje buvo skiriamas 
vokiečių kalbai, kurios pa
galba mokyklose turi būti 
varomas nutautinimo dar
bas.

Ši stovykla vokiečiams 
okupantams nenusisekė ir 
josios rengėjai dabar ap
gailestauja, kad 'dauguma 
mokytojų “nesugebėjo per
siorientuoti,” t. y., netapo 
lietuvių tautos išdavikais, o 
pasiliko ištikimi jos sūnūs.

Sužvėrėję okupantai šiais 
metais vėl rengiasi suruoš
ti panašias stovyklas, ke
pindami į jas suvaryti dar 
daugiau mokytojų. Teneat- 
siranda nei vieno padoraus 
lietuvio mokytojo, kuris su
tiktų vykti į šiuos vokieti
nimo bei hitlerinimo lizdus.

Pr. Vosiukaitis.

LAIŠKAI
A. Bimba.

Gerbiamas Drauge:
Kuris laikas atgal, nuo 

Pundelių Vajaus Komiteto, 
Amerikoj, apturėjau laišką 
ir keletą blankų rinkimui 
pasveikinimų lietuviams ko
votojams Sovietų Sąjungo
je. Kadangi tokis pats dar
bas pradeda vystytis ir Ka
nadoj, tai, pasitarus su an- 
ti-hitlerinio komiteto na
riais Toronte, buvo prieita 
prie išvados, kad ant ame
rikoniškų blankų' pasveiki
nimus rinkti Kanadoj būtų 
nepraktiška, kada čia kana
diečiai veda savo vajų pa
sveikinimų rinkimui. Tai 
mūsų visų torontiečių nuo
monė, kad grąžinti tas blan
kas atgal.

Jei kitu kokiu darbu ga
lėtumėm pasitarnauti, mes 
neatsisakysime.

Draugiškai,
J. Barčas.

Pundelių Vajaus 
Komitetui.

Čia prisiunčiu 3 punde
lius — berniukui, mergaitei 
ir kareiviui. Susideda iš se
kančių dalykų.

PUNDELIU VAJAUS KOMITETO RAPORTAS NUO BIRŽELIO 
11 DIENOS IKI LIEPOS 3 DIENAI, 1943 M.

Finansines Aukos
(Pabaiga)

Ona Baresh $6.00
LDS 62 kp. $5.00'
Po $2.00: R. Chuberkis, John Nakonis,
ir E. Bernotiene1.
Po $1.00: Geo. Shliman, A. Dambraus
kas, M. Dambrauskienė, Z. Yarutis, 
Anthony J. Kupstis, A. Jankus, D. G. 
Jussius, S. Einingis, Z. Shukis, J. Bur
ba ir E. Burbienė.

C. Kaulinis, Brooklyn, N. Y. 1.00
Per Katherine Kraptavičienė, Dėt. Mo

terų Choras, Detroit, Mich. 10.00
Per Frank Klaston, ■ Great' Neck, N. Y.

Blanka 181. 4.00
Po $1.00: Frank J. Klaston,, A. Talan- 
dzevičius, A. Smokaitis, ir Jonas Samson.

Per M. Deedos, Red Lake, Ont. Canada, 
Blankos 360 ir 361 25.00
Po $5.00: L. Balčiūnas, Augustas Pet- 
niukas, Povilas Pavlovicius.
Karolis Zalinas $3.00
Po $2.00: Matas Deedas, Jonas Yuška, 
Petras Ciurlis, Povilas Bukis, Jonas Pa
krosnis, John Gazanskas.

Per Julius Stupur, Portland, Oregon, 
Blankos 211 ir 212 129.50
(vardai tilpo Laisvėj July 8, 1943)

P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 9.00
Per S. Puidokas, Rumford, Me. Blankos

272 ir 274 34.75
S. Raulinaitienė $5.00
Po $2.00: F. M. Pakštis, A. Kilienė, S.
ir S. Puidokai.
Po $1.00: U. Padgalskis, S. Saltmeris,
A. Menson, A. L. Motuzai, J. Nove, 
S. P. Venskus, S. Nayuolis, Z. M. Noru- 
sas, J. Karpenienė, J. Venckienė, B. 
Taraškus, Miss S. Puidokas, John Sot- 
man, John Wiskont, A. Pranskaitis, S. 
Yankauskas, Joseph Raulinaitis, Sam 
Echovik, A. Kaladzinskas, W. Chepai- 
tis, M. Gruzinskis, J. Glodenis.
Po 50c: J. Rimeikienė, V. Matuzienė, 
J. Petrikienė. A. Alenskienė 25c.

Per Pauliną Jasilionienę, Binghamton,
N. Y., Blanka 178 ir šiaip surinkta 63.25 
(vardai tilpo korespondencijoj)

Per J. Urbonas, Great Neck, N. Y., great- 
neckietis 5.00

Mrs. Kutkus 3.00
Per D. J. Burbą, Stamford, Conn. Blan

ka 78 ' $31.00
Andrew Grimaila $5.00
Anna Philipsie $4.00
Po $3.00 William Deksnys, Dominick 
Burba.
Po $1.00: Josephine Burba, Amelia 
Burba, Anth. Petrikonis, C. Protomas- 
tro, Stephen F. Rego, Joseph T. Bruno, 
John žalinskas, Leonard Grisko', An
thony De iCanza, Charles J. Eavana- 
regh, Joseph Milkewicz, Mary Burba, 
Chas Martinaitis, Sal. J. Sava, Wm.
J. Turner, Paul Formanek.

Per K. Nukauckienę, E. Grange, N. J.,
A. Jonush .50

Maple Pk. Bendrovės, per A. Večkys,

Kareiviui
Bandažas (tape) 74c
Muilo 1 kavalkas 6c
Šukos 10c
Vasalina 11c
Razinkų 11c
2 poros pančiakų 50c
1 abrūsas (towel) 30c
1 can milk 15c
Lysol 48c
Saldainių 20c
2 paišiukai 10c
Rašomo popierio 15c

$3.00
Berniukui

Kelinės $5.00
Marškiniai 1.50
4 poros pančiakų 1.00
3 paišiukai 15c
Kepurė 25c
Abrūsas 25c
1 can milk 15c
Šukos 10c
2 kavalkai muilo 10c
Pirštinės 1.25
Bolė 25c
Rašomo popierio 15c

Viso $10.15
Mergaitei

Ploščius $5.00
2 poros pančiakų .50
2 paišiukai .10
Rašomo popierio .30
2 cans milk .30
Razinkų .15

Trečias Puslapis
----------------------- ,--------—j------------------------------- i-----------------——

2 moteriški svederiu-
kai 2.50

2 abrūsai .60
4 kavalkai muilo .35
Šukos .10
Easy tape .10

Viso vertės
Draugiškai,

$10.00

P.
Inglewood, Calif.

Repečka,

Hitlerininkai Naikina Mū
sų Kultūros Paminklus.
Kubiliūnininkų spauda 

praneša, kad karo metu ne
gali veikti Lietuvos kultū
ros paminklams apsaugoti 
valdyba. Kitaip tariant, vis
kas, kas lietuvių buvo sau
gota kaip akies lėliukė, vi
sos mūsų tautos kultūrinės 
praeities vertybės palieka
mos sunaikinimui. Iš to se
ka tik viena išvada: hitleri
niai okupantai nepasitenki
no tuo, kad apiplėšė mūsų 
muziejus, sugriovė daug pa
minklų. Jie ėmėsi visiškai 
sunaikinti mūsų tautos kul
tūrinę praeitį.

M. Alksnis.

Talkininkų lėktuvai nu
skandino dar du prekinius 
fašistų laivus ir padegė du 
italų naikintus.

Methuen, Mass. 10.00
Anton Nurinskas, Ridgewood, N. Y. 3.00
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. surinkta

prakalbose 10.00
Per J. Balčiūnas, Agota Bloznelienė, Cat

skill, N. Y. 5.00
Per C. Bakshas, Camden, N. J. Blanka 
585, rinkėjas J. Lastauskas 36.00

Po $5.00: Peter Rushinsky ir John 
Lastauskas.
Po 3.00: Luiš: Lutvinas ir Adomas Kra- 
kauskas.
Po $2.00: Dominic Nambalauskas, Fran
ces Lastouskiūtė, Casper Maželis, Uršulė 
Kazlaucunas, Jos. Vaitkus, Paul Andre- 
yuk, ir C. Bakshas.
Po $1.00: Jurgis Žukauskas, Jonas Na
maitis, V. G. Audriauckas, Jonas Tyla, 
Stephen J. Shimkus, B. Lowdanskas.
PATAISANT KLAIDĄ. — Pund. Vaj. 

Raporte, kuris tilpo Laisvėj birželio 18 d., 
1943 m., per J. K. Navalinskienę, Bingham
ton, N. Y., Blanka 175, neprirašyta ant 
blankos per klaidą sekamos aukos:

M. Garnienė $1.00
Alex Bekeris 1.00.

* * *

PUNDELIAI
Pundelius prisiuntė sekami draugai bei 

draugės:
Julia Walker, iš Stoughton, Mass.
Mrs. M. Grigas, iš Stoughton, Mass.
J. Chesnat, iš Stoughton, Mass.
V. Venskevičienė, iš Stoughton, .Mass.
Annie Elkavich, iš Stoughton, Mass.
M. Jatul, iš Stoughton, Mass.
E. Lukas, iš Stoughton, Mass.
K. Stockienė, iš Stoughton, Mass.
Mary Stulgaitis, iš Stoughton, Mass.
Lithuanian American Citizens Club iš 

Hartford, Conn.
O. Kazulienė, iš Stoughton, Mass.
O. Norkienė, iš Stoughton, Mass.
Mrs. Nulis, iš Stoughton, Mass.
P. Bokas, iš Waterbury, Conn.
A. Antalonis, iš Stoughton, Mass, (du pun

deliai).
Francis Statkus, iš Stoughton, Mass.
Agnes Petukaitis, iš Stoughton, Mass.
Moterų Kliubas iš Stoughton, Mass.
Newark mezgėjų kliubas, iš Newark, N. J.
L Urbonas, iš Great Neck, N. Y. (2 pun

deliai) .
P.. Rotomskis, iš New York, N. Y. (2 pun

deliai)
P. Rapecka, iš Inglewood, Calif. (3 punde

liai).
Jos. Gelgota-Gilbert, iš Grand Rapids, 

Mich. (3 pundeliai).
K. Chereska, iš Brockton, Mass. (3 pun

deliai).
Wm. Cherney, Rochester, N. Y.
Per ALDLD. 155 kp., Worcester, Mass.
A. Balčiūnienė, M. K. Sukackienė, (2 pun

deliai), E. Aniolauskaitė-Turskienė, Ona 
Stankienė, Helen Janulienė, Liet. Mot. Kp. 
(2 pundeliai), Mrs. A. Wasilienė, (2 punde
liai), E. Traskienė, Be Vardo (2 pundeliai).

FRANCES PAKALNIŠKIENĖ, . , 
Pundelių Vajaus Komiteto Iždininkė.
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ft M—Detroito Žinios PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

(Tąsa)

Aš ėmiau rūpestingai ieškoti knygų, 
gaudavau jų ir beveik kas vakaras skai
tydavau. Tai buvo geriausi mano vaka
rai; dirbtuvėje tyku, kaip naktį, palu
bėj kabo stiklinės pūslės — baltos, šaltos 
žvaigždės, jų spinduliai apšviečia gau
ruotas ir plikas galvas; aš matau ra
mius, susimąsčiusius veidus, kartais pasi
girsta pagyrimo šūksnis knygos auto
riui arba herojui. Žmonės įdėmūs ir ne
įtikėtinai romūs ir jie taipogi gerai su 
manim apseina; aš jaučiuosi esąs savo 
vietoje.

— Knygos atnešė mums pavasarį; ta
rytum, kas būtų išėmęs antruosius lan
gus ir įleidęs pavasariško, gaivinančio 
oro, — pasakė kartą Sitanovas.

Sunku būdavo gauti knygų; užsirašy
ti į biblioteką nesusipratome, bet aš vis 
tiek gaudavau knygų, išprašydamas jas 
visur, kaip išmaldą. Kartą gaisrininkų 
brandmeisteris davė man Lermontovo 
tomą, ir aš pajutau poezijos galią, jos 
žmonėms daromą stiprią įtaką.

Atsimenu, dar pirmąsias “Demono” 
eilutes beskaitant, Sitanovas žvilgterėjo 
į knygą, paskui — į mano veidą, padėjo 
teptuką ant stalo ir, įspraudęs ilgas ran
kas tarp kelių, susiūbavo, šypsodamasis. 
Jo kėdė sugirgždėjo.

— Tyliau, brolužiai, — tarė Larionovi- 
čius ir, taipogi pametęs darbą, priėjo 
prie Sitanovo stalo, prie kurio aš skai
čiau. Poema saldžiai ir kankinamai ma
ne jaudino, mano balsas nutrūkdavo, aš 
blogai bemačiau eilutes, mano ašaros bu
vo labai nebe toli. Bet dar labiau jaudi
no kurti, atsargūs žmonių judesiai, visa 
dirbtuvė sunkiai sukiojosi, ir, tarytum, 
magnetas traukė žmones prie manęs. 
Kai aš pabaigiau skaityti pirmąją dalį, 
beveik visi buvo sustoję aplink stalą, 
prisiglaudę prie vienas kito, apsikabinę, 
raukydamies ir šypsodamies.

— Skaityk, skaityk, — tarė Žichare- 
vas, lenkdamas mano galvą prie knygos.

Aš pabaigiau skaityti, jis paėmė kny
gą, pasižiūrėjo jos pavadinimo ir, pasiki
šęs ją po pažastim, paskelbė:

— Tai reiks dar kartą perskaityti! Ry
toj vėl perskaitysi. Knygą aš padėsiu.

Atsitraukė, užrakino Lermontovą savo 
stale ir ėmėsi darbo. Dirbtuvėj buvo ty
lu, žmonės atsargiai skirstėsi ir ėjo prie 
savo stalų; Sitanovas priėjo prie lango, 
priglaudė kaktą prie stiklo ir sustingo, o 
Žicharevas, vėl padėjęs teptuką į šalį, pa
sakė griežtu balsu:

— Štai čia, Viešpaties vergai, — gyve
nimas... taip!

Kilsterėjo pečius, paslėpė galvą ir tę
sė:

— Demoną aš galiu net nutapyti: kū
nas juodas ir gauruotas, sparnai ugni
niai, raudoni, o veidelis, rankutės, kojy
tės — melsvai baltos, pavyzdžiui, kaip 
sniegas mėnesienoj.

Jis ligi pat vakarienės neramiai suki
nėjosi kedėje, grojo pirštais ir nesupran
tamai kalbėjo apie Demoną, apie mote
ris ir Ievą, apie rojų ir apie šventųjų 
nuodėmes.

— Tai čia vis tiesa! — tvirtino jis. — 
Jeigu šventieji nusideda su nuodėmingo
mis moterimis, tai Demoną, žinoma,

traukte traukia papildyti nuodėmę su 
skaisčia siela...

Visi klausė jo kalbos tylom; turbūt, 
visi, kaip ir aš, neturėjo noro kalbėti. 
Dirbo nenorom, žiūrėdami į laikrodį, o 
kai tik išmušė devynias, visi sutartinai 
pasimetė dirbę.
Sitanovas ir Žicharevas išėjo į kiemą, 

aš išėjau kartu su jais. Ten, žiūrėdamas 
į žvaigždes, Sitanovas pasakė:

Klajoklės vilkstinės šviesybių 
Dangaus erdvėje begalinėj...

ne, šitaip nesugalvosi!
— Aš jokių žodžių neatsimenu, — pa

stebėjo Žicharevas, krūpčiodamas šalty
je. — Nieko neatsimenu, o jį matau! 
Kaip nuostabu — žmogus privertė vel
nio pasigailėti! Juk gaila jo, a?

— Gaila! —sutiko Sitanovas.
— Tai ką reiškia žmogus! — ištarė 

Žicharevas atmintiną posakį.
Priemenėje jis įspėjo mane:
— Tu, Maksimovičiau, niekam nepa

sakok apie šią knygą: ji, žinoma, yra 
uždrausta!

Aš nudžiugau: tai mat apie kokias 
knygas klausinėjo mane šventikas per 
išpažintį!

Vakarieniavo lėtai, be priprasto triuk
šmo ir kalbų, lyg visiems būtų nutikę 
kas nors svarbaus, apie ką reiktų gerai 
pagalvoti. O po vakarienės, kai visi 

sugulė, Žicharevas tarė man, ištraukęs 
knygą:

— Še, dar kartą perskaityk! Iš reto, 
nesiskubink....

Keletas žmonių tylom atsikėlė iš lovų, 
priėjo prie stalo ir apsėdo jį vienmarški
niai, pariesdami kojas.

Ir vėl, kai aš pabaigiau skaityti, Ži
charevas tarė, barškindamas pirštais 
stalą:

— Čia — tai bent gyvenimas! Ak, De
monai, Demonai... tai kaip, brač, a?

Sitanovas pasviro per mano petį, per
skaitė kažką ir susijuokė, sakydamas:

— Nusirašysiu į sąsiuvinį....
Žicharevas atsistojo ir .nusinešė knygą 

prie savo stalo, bet staiga sustojo ir ėmė 
kalbėti skurdžiu, drebančiu balsu:

—- Gyvename, kaip akli šunyčiai, nieko 
nežinome, nė Dievui, nė Demonui nerei
kalingi! Kokie mes Viešpaties vergai? 
Jobas — vergas, o Viešpats Patsai su 
juo yra kalbėjęš! Su Moze taipogi! Na, 
o su mumis?

Užrakino knygą ir ėmė vilktis, pa
klausęs Sįtanovą:

— Eini į smuklę?
— Aš pas savąją eisiu, — tyliai atsa

kė Sitanovas.
Kai jie išėjo, aš atsiguliau prie durų 

ant grindų, šalia Povilo Odincovo. Jis 
ilgai vartėsi, šnirpštė ir staiga tyliai pra
virko.

— Tu ko?
— Baisiai gaila man jų visų, — tarė 

jis, — aš juk ketvirtus metus su jais gy
venu, visus pažįstu....

Man taipgi gaila buvo visų šitų žmo
nių; mes ilgai nemigome, pašnabždom 
kalbėdamies apie juos, rasdami kiekvie
name malopių, gerų ypatybių ir dar kaž
ką, kas dar labiau stiprino mūsų vai
kišką gailesį.

(Bus daugiau)

į LLD 52 Kp. Narius
Draugai ir drauges, noriu 

pažymėti šį sykį, kad nors 
mūsų organizacijos arba L.L. 
D. 52 kuopos susirinkimai vi
si yra svarbūs, bet šį sykį tu
rėsime dar svarbesnį už kitus, 
tai tame, nes liepos mėnesį 
įvyksta pusmetinis kuopos su
sirinkimas ir bus balsavimas 
narių į LLD Centro valdybą.

Todėl, sekamą sekmadienį 
liepos 18 d., 10:30 ryte, įvyks 
labai svarbus LLD. 52 kuopos 
pusmetinis susirinkimas, 4097 
Porter St. Todėl, visi draugai 
ir draugės dalyvaukite ir ku
riems yra galima atveskite 
naujų narių įrašyti į LLD.

Dar yra keletas nemokėję 
savo mokesčių už 1943 metus 
ir negavę knygą už 1943 m. 
Malonėsite ateiti į susirinki
mą, pasiimti knygas ir bend
rai tarsime visus organizaci
jos reikalus.

J. K. Alvinas,
LLD. 52 Kp. Din. Sekr.

Svečiai
Paprastai vasaros laiku 

žmonės daugiau viešėjasi po 
skirtingus miestus ir ūkius, 
taipgi šiuo laiku svečiavosi 
Detroite iš Clevelando Vincas 
Karmuza, M. Alvinienės bro
lis ir Alvinų marti Ruth Va
lentą su Savo jaunu sūneliu.

Vincas Karmuza yra praė
jusio karo veteranas pažangus 
žmogus ir labai mėgsta ap

lankyti svarbias įstaigas, to
dėl jis čion būdamas per virš 
tris savaites aplankė labai 
daug mokslinių įstaigų, kaip 
tai Zoologijos daržą, Fordo 
muziejų (Green Village), Dai
lės Institutą ir daugelį kitų 
svarbių įstaigų. Labai gėrėjosi 
Detroito gražiąja sala Belle 
Isle ir miesto kitom įstaigom. 
Abelnai jam Detroito miestas 
labai patiko ir esant progai, 
mano, kad kada atvyks apsi
gyventi. Alvinų marti Mrs. 
Valentą dvi savaites turėjo 
vakacijų su savo vyru William 
Valentą ir praleidę Fort Lau
derdale, Florida. Baigę vaka- 
cijas William grįžo į darbą, 
o jo žmona atvyko dar kele- 
tai dienų pabūti pas savo gi
mines Alvinus. Svečiai labai 
gėrėjosi vakacijomis ir links
mi sugrįžo į Clevelandą liepos 
6 diena, v

Mission To Moscow
Jau labai didelis nuošimtis 

detroitiečių gavo progą pa
matyti tą įdomų veikalą “Mi
ssion To Moscow”. Buvo ro
domas Paims State teatre per 
dvi savaites. Veikalas nepa
prastai įdomus ir daug pamo
kinantis. Kiek yra žinoma, 
lietuvių labai daug pasinau
dojo ta proga matydami tą 
svarbų veikalą. Tie, kurie ne
matė to veikalo, tai turės pa
sinaudoti kitu syk.

Alvinas.

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)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 18 d., 2 vai. die
ną. 407 Lafayette St. Visi dalyvau
kite susirinkime, valdybai irgi links
miau darbuotis kai visi susirenka.— 
A. Jocis, sekr. (165-166)

HARTFORD, CONN.
Hartfordo Lietuvių Organizacijų 

ir Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
Grupės bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 15 d. liepos, 8 v. vak. 
Parapijos salėje. Susirinkimas bus 
svarbus, tarsime kaip užbaigti su
kėlimą pinigų nupirkti automobi- 
liaus, dėl Raudonojo Kryžiaus rink
ti kandidatus duoti kraujo Conn, 
valstijoj. Taipgi atsineškite ir aukų 
tam tikslui. — W. B.

J J. GARŠVA
|Į Graborius-Undertaker | 
•j Laidotiivių Direktorius į
& IŠbalsamuoja ir laidoja ant I 
fg visokių kapinių L

Veltui šermenine r
| (KOPLYČIA) į

Parsamdo automobilius ir ka- ( 
$ rietas veselijom, krikštynom $ 
y ir kitkam.

231 Bedford Avenue Ž
| BROOKLYN į

Telephone: EVergreen 8-9770 (

WILKES-BARRE, PA. Cleveland, Ohio

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)

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)

BROCKTON, MASS.
Didele 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)

Vaizdas iš chinų-japonų fronto kažin kur Chinijoje; chiniečiai kariai šaudo j ja
ponus.

Apie Liet. Progresyvių Kliubą
Noriu pranešt šios apylin- 

linkės lietuviams, kad mūsų 
Liet. Progresyvis Kliubas, kaip 
kasmet, taip ir šią vasarą, ren
gia savo metinį didelį pikni
ką.

Piknikas įvyks ateinantį sek
madienį, 18-tą d. liepos, Russ
ian Pavilion, Hanover, Pa. 
Prasidės 1-mą vai. dieną.

Kaip kliubiečiai, taip ir vi
si geri lietuviai dalyvaukite 
šiame metiniame piknike. Pik
nikas bus didelis ir gražus: 
jame bus visokių išsigėrimų, 
gerų valgių ir puiki orkestrą 
šokiams.

Kelrodis iš Wilkes-Barre
Imkite Nanticoke gatvekarį 

ir važiuokite iki galo. O iš 
Nanticoke (palipėję prieš kal
niuką) imkite Hanover busą 
ir nuvažiavę į Hanover išlip
kite ant kampo Espy ir Front 
Street.

Arba galit važiuoti nuo Pub
lic Square Nanticoke bušu 
Middle Road iki Espy St. Iš
lipę paeikite po kairiai iki 
Front St.

Nuo kampo Espy ir Front 
St. jau galima bus matyt pik
niko vieta tarpe žaliuojančių 
medžių. Nepraleiskite šios 
progos, nes piknikų , šią vasa
rą gal daugiau nebus.

Pasimatysime visi nedėlioj.
' J. Vilkelis.

Kablegrama Lietuviams 
Raudonarmiečiams .

I
Birželio 26 d. Clevelando 

lietuvių masiniam mitinge ta
po priimta rezoliucija pasvei
kinimui lietuvių raudonarmie
čių. Bet siunčiant paštu galė
tų užimti keliatą mėnesių iki 
juos pasiektų, todėl rezoliuci
ja tapo sutrumpinta ir pasiųs
ta kablegrama, kuri seka:
Justas Paleckis,

Moscow, USSR.
Sveikinimai Lietuvos Raudon

armiečiams.
Mes Clevelando lietuviai, su

sirinkę birželio 26 d., atžymė- 
jimui dviejų metų Jūsų sun
kios kovos, sveikiname Jus ir 
džiaugiamės Jūsų narsa dėl 
išlaisvinimo mūsų tėvynės nuo 
fašistinių, barbarų. Mes pasi
žadame remti Jūsų kovą viso
mis mūsų išgalėmis.

Jurgis žebrys, pirm.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

F. W. Slialins
(Shalinskaš)

| FUNERAL HOME
%
| 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway C

WOODHAVEN, N. Y. f
I ISuteikiam garbingas laidotuves a

| $150
$ Koplyčias suteikiam nemoka- a 
£ mai visose dalyse miesto. f

STenl. Virginia 7-4499 j
c

5)
3
3

MATEUŠAS SIMONAVICIUS K
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.

426 SO. 5th STREET,

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

*5
£

BROOKLYN, N. Y.

BE 100% 
WITH YOUR

Nemaloni Klaida
Masiniam mitinge, birželio 

26 d,, J. Paltanavičiai aukavo 
ambulanso nupirkimui $20. 
Bet aš per klaidą spaudai pa
žymėjau tik $2. Taigi, šiuomi 
atitaisau klaidą ir atsiprašau 
aukautojų. J.N.S.

[LeVANDA ]
funeral Parlors 

Incorporated

Juozas Levandauskaš
Graborius-Undertaker 

OėO
337 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. STrtgg 2-0783
NIGilT—IIAvehicyer 8-1158

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš ankstd. Nes žiėhią yra 

sunkus pristdtymas anglies.

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

'Iru-Ember Fuel Co., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas ĖVergreen 7-1661

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

0^0
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.
000

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

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

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

VITAL HEALTH FOODS
46S LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Biuletinas Apie Ka
ro Belaisvius

Informacijos apie gerovę 
ir priežiūrą karo belaisvių 
ir kas daroma aprūpinimui 
jų būtinais reikmenimis ir 
nekuriais patogumais, kas 
galima tik per Raudonąjį 
Kryžių, yra aprašytos nau
jame leidinyje “Prisoners 
of War Bulletin”, kurį 
Amerikos Raudonasis Kry
žius išleido. Šis leidinys yra 
siunčiamas nemokamai gi
minėms narių Jungt. Valsti
jų Armijos, Laivyno ir Pre
kybos Laivyno ir oficialiai 
raportuotų Amerikos civilių 
internuotų priešo rankose.

Šis biuletinas atsako į 
daug klausimų, kuriuos ne
supranta susirūpinusios gi
minės. Jis paaiškina sutar
tis, kurios valdo priežūrą 
karo belaisvių, kaip ir ap- 
ribavimą komunikacijų tarp 
belaisvių ir jų šeimų.

Raudonojo Kryžiaus pa
stangos palengvinti karo 
belaisvių padėtį išdėstytos 
ir prižadas duotas vis tęsti 
siuntimą maisto, drabužių 
ir būtinų reikmenų. Šie 
daiktai siunčiami į Genevą, 
iš kur Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus Komitetas 
išdalina juos. Komiteto de
legatai paskirtu laiku ap
lanko belaisvių stovyklas ir 
žiūri, kad belaisviai gauna 
šiuos daiktus.

Pristatymas karo reikme
nų belaisviams yra tik vie
nas iš daugelio pašalpinių 
problemų, kurias Raud. 
Kryžius stengiasi išrišti. 
Raud. Kryžius teikė pagel- 
bą šį pavasarį nukentėju- 
siems nuo visokių nelaimių. 
Nors potviniai buvo aršiau
sios nelaimės, bet kitų nelai
mių buvo 16 gegužės mėn. 
21 valstijoje.

Iš viso 264 pašalpos darbi
ninkai iš Raudonojo Kry
žiaus vyriausio štabo tuoj 
stojo darban užkrėstose 
vietose per gegužės ir bir
želio mėnesį. Nelaimių, 
apart potvinių, buvo miškų 
gaisras, kasykloje eksplozi
ja, fabriko eksplozija, trau
kinio nelaimė, kelios audros 
ir pavietrės, ir etc.

Potviniai užliejo 3,000,000 
akrų žemės, sunaikindami 
arba apgriaudami 15,000 
butų, kuriuose gyveno apie 
43,600 šeimų, iš apie ketu
rių asmenų kiekvienoj. 
Daugiau negu 25,000 iš tų 
gavo greitos pagelbos nuo 
Raudonojo Kryžiaus.

Penki (traukinio) vago
nai sėklinių bulvių, užtekti
nai aprūpinti 15,000 šeimų 
su žiemos atsarga, buvo iš
dalinta birželio mėnesio 
pradžioje Illinois - Missouri 
nelaimėse nukentėjusiems, 
kurie irgi gavo 30,000 pa
kelių daržovių sėklų. Kiek
vienas pakelis turėjo gana 
daržovių rūšių apsodinti 
darželį iš apie pusės akro 
arba daugiau. Raudonasis 
Kryžius dalina šiuos pake
lius jau per daugelį metų, 
kas padeda nelaimes nu
kentėjusiems kuo greičiau
sia sau pristatyti maisto.

Nelaimių atstatymo dar
be kiekvienas atsitikimas 
atsargiai ištyrinėtas išla
vintų Raud. Kryžiaus dar
bininkų ir pagelba teikia
ma, kur ji reikalinga. Bu
tai pataisyti arba atstaty
ti. Darbininkams darbo į- 
rankiai duodami. Ūkininkai 
gauna arklį ir žagrę. Rau
donojo Kryžiaus tikslas yra 
kuogreičiausia sutvarkyti 
viską, kad žmonės galėtų 
save užsilaikyti, kad apylin
kės gyvenimas kuogreičiau
sia taptų normalis. A.R.K.

Roosevelt Smerkė Kon
gresą Pasimojusį Prieš 
Pažangius Valdininkus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
prezidento Roosevelto pa
skirti valdininkai turėję 
praeityj artimų ryšių su 
komunistais. Tikrumoj. gi 
jie labiausia pasižymėjo 
kaip veiklūs kovotojai prieš 
hitlerizmą ir prieš naminio 
fašizmo pavojų.

Tas pasimojimas prieš 
Lovettą, Watsoną. ir Dod- 
dą buvo tiksliai prikergtas 
prie sumanymo reikalau
jančio, kad kongresas skir
tų daugiau lėšų einantiems 
valdžios reikalams. Prezi
dentas, todėl, pasirašė kon
greso priimtą sumanymą 
kaipo reikalingą karinėms 
pastangoms, nors jis buvo 
priešingas tam atžagarei- 
viškam pataisymui.

Prez. Roosevelto suprati
mu, šis pataisymas yra ne
teisėtas, prieš - konstituci
nis; todėl valdžia gali jo 
neklausyti ir palaikyti mi
nimus valdininkus dabarti
nėse jų pareigose.

Jeigu kongresas užsi
spirtų ir tas klausimas at
sidurtų Aukščiausiame Tei
sme, tai suprantama, jog 
teismas atmestų * minimą 
pataisymą.

(Komunistų Partija ir 
kitos pažangios darbininkų 
organizacijos šimtais tūk
stančiais telegramų ir laiš
kų kongresmanams ir se
natoriams reikalavo, kad 
jie atmestų tą (Kerro) su
manymą, bet jie vis tiek 
nubalsavo taip, kaip Die- 
sas norėjo.)

Schenectady, N. Y.

So. Boston, Mass.
Šis Tas Apie Mirusią Petrę 

Aleksiūnienę
Birželio 9 d., 1943 m., čia, 

po sunkios operacijos ant tul
žies, mirė Petrė Aleksiūnicne, 
apie 46 metų amžiaus. Ka
dangi ji Amerikoj turėjo ne
mažai giminių ir pažįstamų, 
tai josios vyras Adomas Alek- 
siūnas pageidavo pranešt apie 
josios mirtį laikraštyje.

Petrė Aleksiūnienė, po tė
vais Gruzdzevičiūtė, paėjo iš 
Užuguosčio miesčiuko, Aukš
tadvario valsčiaus, Trakų ap
skrities. Apsivedė su Adomu 
Aleksiumi Lietuvoj dar būda
ma 17-kos metų; josios vyras 
paeina taip pat nuo Užuguos
čio iš Palapiškių kaimo. Ame
rikon atvyko dar prieš praei
tą karą. Bet laike praeito ka
ro Petrei teko būt Lietuvoj, 
dėl' ko ji daug, nukentėjo. 
Mat, prieš pat karą ji buvo iš
važiavus Lietuvon aplankyt 
savųjų ir karas ją ten užklu
po.

čia, Amerikoj, Aleksiūnai 
užaugino du sūnų: Albiną ir 
Juozą; abu vaikai augo pa
vyzdingai; tėvai su jais netu
rėjo jokių nesmagumų. Abu 
gabūs į mokslą. Kilus šiam 
karui, nors dar visai jaunais 
būdami, savanoriai įstojo vie
nas laivynai),• kitas kariuome
nėn. Tarnyboj abu irgi eina 
specialius kursus.

Gavę žinią apie motinos 
kritišką padėtį ligoninėje, jie, 
vienas iš Chicagos, kitas iš So. 
Carolines, skubiai parvyko 
namo veik tuo pačiu laiku, bet 
motiną jau rado grabe gu
linčią. Abu gailiai apsiverkė.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Zaleckas su savo žmo
na. Visą reikalą vedė gražiai 
ir tvarkiai. Gėlių bukietų, bu
vo tiek daug, kad jau sunku 
buvo sutalpint kambaryje.

Adomas Aleksiūnas dėkoję, 
visiem dalyvavusiem šermeny
se ir laidotuvėse.

Ilsėkis, Petrute, lengvoj A- 
merikos žemelėj. . .

P. š.

Ilgas laikas prabėgo, kada 
kas buvo pranešta iš mūsų 
kolonijos, o permainų daug 
įvyko. Iki 1940 m., bedarbei 
siaučiant, viskas buvo susi
traukę. General Electric Co. 
dirbo 10,000 iki 11,000 darbi
ninkų. Didesnė dalis dirbo ne
pilną laiką. Tik formanai, su- 
predentai ir kiti įvairūs virši
ninkai dirbo pilną laiką. Tas 
pats ir su American Locomo
tive Co., iš tūkstančių darbi
ninkų nupuolė iki 300-400. 
Darbo nebuvo. Nemų perdaug; 
eidamas žvalgaisi ir matosi 
daugybė iškabų “for rent;” 
daugybę namų nugriovė už 
neužsimokėjimą morgičių ir 
taksų.

Dabar kitas istorijos lapas.. 
Baigiantis 1940 m., su pradžia 
1941 G. E. Co. ir A. L. Co. 
pradėjo gauti karinių užsaky
mų, pradėjo darbininkus šauk
ti į darbą. Vietinių pritrūko, 
tai paskelbė į spaudą, kad 
darbininkų reikalinga. Pradė
jo važiuot iš apylinkių ir pri
važiavo iš visokių kampų.

G. E. Co. pasiekė apie 45,- 
000 darbininkų, skaičių, gi A. 
L. Co. pasiekė apie 11,000.

Kita padėtis, stoka gyvena
mų namų. Nors valdžia ir 
privatiški kontraktoriai prista
tė daug namų ir dar vis nėra 
klausimas išrištas. Tas priver
čia darbininkus važinėti 50 
mylių ir daugiau. Suėmė į 
darbą ir tuos, kurie buvo pa
skirti į paliegėlių skyrių; bu
vo skaitomi netinkamais jo
kiam darbui. Dabar matosi 
darbe tokių, kurių visai nesi
matė — su viena ranka, šlu
bų, su lazdelėmis pasiremda
mi, eina ir su dirbtinėm ko
jom. Dabar vietinė spauda ir 
garsiakalbiai važinėja gatvė
mis ir šaukia moteris regis
truotis į įvairius darbus.

Darbininkai organizuoti ir 
uždirba gerai. Visur dirba 6 
d., 48 vai. Pasitaiko skubus 
darbas, tai dirba viršlaikius ii 
nedėldienius. Subatoj už 8 va
landų darbą moka 12 valandų 
algą, nedėlioj už 8 valandų 
darbą moka 16 vai. algą. G. 
E. mažiausia mokestis už 78 
vai. savaitę $40.56, A. L. ma
žiausia mokestis už 74 vai. 
savaitę $38.58. Pastarosios su
tvarkymas neužbaigtas. WLB 
patvarkė kompanija paskirs 
2, unija 2, tie pridės vieną ir 
susidarys komisija iš 5-kių, 
kuri nuspręs mokestį žemiau 
apmokamų darbininkų.

Ant mašinų ir lavinti darbi
ninkai uždirba nuo $1.10 iki 
$2 į valandą; uždirba- $60/ 
$70, $80 ir $90 į savaitę. Jei 
pasitaiko viršlaikį vakarais 
padirbėti, tai padaro viršaus 
šimto dolerių. G. E. organi
zuotų darbininkų su virš 32,- 
000, o A. L. 8,000. Pirmoje 
dirbtuvėje darbininkai pri
klauso Local 301 United Elec
trical, Radio and Machine 
Workers of America, antroje 
—Local 2054 United Steel 
Workers of.America. Randasi 
ir AFL keli lokalai, bet ne
daug narių turi ten, daugiau
sia seni pasilikę dėl to, kad 
gauna pašalpą ir pomirtinę. 
Turi nuosavą namą. Seniau 
buvo drūta unija. Nekuriais 
-klausimais bendrai veikia su 
CIO, kaip tai: prieš nenau
dingus darbininkams įstaty
mus ir prieš tuos valdininkus, 
kurio pasimoję prieš darbinin
kus.

Dirbdamas dirbtuvėje susi
tinki įvairių darbininkų, su 
įvairiomis mintimis ir įvairių 
tautų. Aš ne sykį galvoju ir 
kalbu su draugais: Kodėl iš 
mūsų progresyvių, lietuvių ne
galima susitikti? Manau sau, 
būtų gerai pasitikus pakalbint 
ateiti į mūsų ‘ kliubą, 703 
Windsor Terr, ir sustiprint 
mūsų būrelį, nes daugiau bū
nant galėtume ką nors nu
veikti. Mes gauname nuo sa
vų įstaigų paraginimų ką to
kio padaryti. Ir sukėleme Bot- 
kino ligoninei 40 dot, Raudo
najai Armijai 17 dol., punde
lių komitetui 19 dol.

Russian War Relief vietinis 
skyrius turėjo vajų rinkimui 
drabužių, pasisekė gerai, su
rinkta — apie 2 tonai gerų 
drabužių, pasisakė gerai, su- 
žai stočių, Lietuvių svetainė 
buvo centras, į kurį suvežė, 
perrinkę, sudėjo į maišus ir 
išsiuntė į New York RWR1, 
Ine.

Birželio 27-tą atsibuvo pik
nikas naudai RWR, Sokol 
parke. Pelno liko apie 400 do
lerių. Daugiausiai pasidarbavo 
rusų IWO skyrius.

A. Gudzin.

Easton, Pa.

Žuvęs Vokiečių Maršalas 
• Rommel,- Sako Gandai

London.— Pasklido gan
dai, kad žuvęs nacių marša
las Rommel. Jis, sakoma, 
skridęs transportiniu lėk
tuvu į Siciliją vadovaut 
ten Ašies apsigynimui nuo 
anglų ir amerikiečių. Bet 
kelionėje Rommelio orlaivį 
užklupę talkininkų lėktuvai 
kovotojai ir nušovę že
myn.

(Berlynas dar neatsilie
pė į girdus apie Rommelio 
žuvimą.)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS--MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam 
PRESO DARBUI 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
Dienų ir Naktų Šiftai 

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey 
Važiuokite No. 40 busu iš Newark, N. J., 
iki Quincy Ave., Kearny.
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Pasižymėjęs Lietuvis 
Studentas

Jaunuolis Stanley žemgu- 
lis, 17 metų, labai gabus stu
dentas užbaigė aukštesnę mo
kyklą ir gavo Scholarship vi
siem keturiem metam eiti La
fayette Kolegiją, mechaniko 
inžinerijos mokslą, vertės 16 
šimtų dolerių. Tėvai neišpa
sakytai džiaugiasi sūnaus ga
bumais. Mokslą pradėjo eiti 
su kitais jaunuoliais nuo lie
pos/ 6 d. Kolegija atidaryta 
anksčiau su tikslu, kad stu
dentai baigtų mokslą į tris 
metus, vieton keturių metų.

Liepos 5 d. mūsų mieste bu
vo paradas-apvaikščiojimas ne
priklausomybės Liepos 4-tos 
dienos švenčių. Paradas pra
sidėjo kaip 6-tą valandą va
kare .Paradavo daug kariuo
menės, legijonierių, air-vorde- 
nų skyrių ir Raudonasis Kry
žius. Diena pasitaikė vėsi, tai 
publikos—stebėtojų buvo pil
nai užsigrūdę visur kur.

Pereitą savaitę buvo pa
šauktas į U. S. armiją jau
nuolis lietuvis Kastantas Ge
čas, tai bus trečias brolis tar
nyboj. O iš eilės bus 57-tas iš 
mūsų miesčiuko lietuvis tar
naujantis Dėdei Šamui.

V. J. Stankus.

Padaugesią Mėsos
Washington. — Valdinė 

Kainų Administracija pla
nuoja, leist civiliams ame
rikiečiams daugiau pirkt 
mėsos pagal štampas, negu 
dabartiniu laiku.

Pranešama, kad paskuti
nėmis dienomis suvaryta ir 
suvežta į skerdyklas Chica- 
goj ir kitur apie, 20 tūks
tančių mėsinių galvijų. Jų 
augintojai iki šiol laikėsi 
tūkstančius galvijų, laukda
mi pabrangimo; bet ir da
bar turi pardavinėt galvi
jus valdiškai nustatytomis 
kainomis.

Valdžia žada primokėt 
tokiem maisto gamintojam, 
kurie negalėtų išsilaikyt 
biznyje, pardavinėdami sa
vo produktus nusakytomis 
kainomis.

MAŽI TALKININKU NUOS
TOLIAI SICILIJOJ

London. — Pirm anglam 
ir amerikiečiam iškeliant 
savo kariuomenę į Siciliją, 
buvo apskaičiuota, kad tam 
tikras procentas jų turėsią 
žūti. Bet išėjo dešimt kar
tų geriau, negu manyta. 
Talkininkų karių dešimtį 
sykių mažiau težuvo tame 
žygyje, negu buvo iš anks
to skaičiuojama.

Pačioj Sicilijoj amerikie
čiai ir anglai iki šiol tik 
mažų nuostolių teturėjo. 
Suprantama, jog toliau pa
didės jų nuostoliai. Nes 
hitlerininkai mobilizuojąs! 
ir italus mobilizuoja kie- 
tesniem pasipriešinimam, 
ir po dienos kitos laukiama 
smarkių mūšių.

Naciai vėl pasmarkino 
atakas prieš Sovietus ties 
Bielgorodu.

Nereikėsią Stampomis Ap
ribot Drabužių Pirkimo

Washington. — Kainų 
Administracija ir Karinės 
Gamybos Taryba išdirbo 
šešias taisykles, pagal ku
rias turėtų būti drabužiai 
gaminami ir pardavinėja
mi. Vykdant šias taisykles, 
nereikėtų stampomis apri
bot drabužių pardavinėji
mą vartotojams, kaip sako 
D. N. Nelsonas, Karinės 
Gamybos Tarybos pirmi
ninkas.

Nacių radijas pasakojo, 
kad fašistai Sicilijoj, girdi, 
tiksliai pasitraukę iš pajū
rių, idant išvengt talkinin
kų laivų šovinių.

Amerikiečiai nušlavė du 
aptvirtintus japonų lizdus 
ties Munda.

Didelis skaičius Ameri
kos lėktuvų atakavo nacių 
naudojamus punktus šiau
rinėje Franci j oje.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, .kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mestis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
T1ES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškasei ų.

ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina, dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi palių,osuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stebuklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus ir 
šiukštumus (jei oda nuodijasi, 
patartina kreiptis pas dakta
rą). Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIŠ NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P, O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

MERGINOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos.
VELTUI GRUPINE POMIRTINES 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

32 Eagle St., Brooklyn.
(8th Ave. Subway ikl

Greenpoint Ave. Stoties.)
(171)

MOTERYS GENERALINIAM 
FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS, 47’Ąc I 
VAL. PRADŽIAI ; GREIT PAKELIAMA. 
KREIPKITĖS PO 8:30 VAL. RYTAIS. 
FEDERAL CARTON CORP., 638 W. 57TH 
ST. (11TH AVE.) NEW YORK.

(165)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

RESTAURACIJOJ DARBININKES
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
Patyrimas Nereikalingas

Taipgi mokytis operuoti
Milling mašiną

Jei dabar dirbate karinius darbus, 
tai nesikreipkite.

ART METAL WORKS, INC.

7 Mulberry St.
Newark, N. J.

(167)
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REIKALINGI BAČKŲ 
DIRBĖJAI

Tight Barrels 
BŪTINOJE PRAMONĖJE

Kreipkitės Pas 
AMERICAN MOLASSES CO., 

280 Richards St., Brooklyn.
(170)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės į Employment ofisą 

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

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

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

Grand St. stoties, Brooklyne
(171)

VYRAI
LENGVAM IŠSIUNTIMU 

DEPARTMENTE DARBUI, 
NAKTIMS, ŠVARIOJ PRAMONĖJ

AMŽIAUS 18—45 M.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PRADŽIAI ALGA $20 Į SAVAITĘ 
DAR PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 
$33 Į 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)

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS .IR PUSE VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 

(Greenpoint Ave.)
(170)

AUTO FENDER IR 
VIRŠŲ METALISTAI 

PATYRĘ 
Tik Piliečiai 

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

Long Island City.
(165)

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

(165)

VYRAI

VITAL
ALUMINUM

INDUSTRIJAI
Reikia Jūsų

DABARX

ir po karo!

ALUMINUM
YRA GYVIBINIS METALAS 

ant kurio rymo mūsų visa karo pro
dukcija. Po karo Aluminum naudoji

mas daugiau negu bet kada
jau dabar jma tomąs>~ \

VYRALVYRAi
PATYRIMAS

NEREIKALINGAS
NUOLATINIAM DARBUI
THE UNITED STATES 

ALUMINUM CO. PLANTS
BRIDGEPORT IR FAIRFIELD, 

CONN.

$41.08 iki $4168 
PRADŽIAI

48 VALANDŲ SAVAITE

BONŲ PROGOS
PRIDEDANT

ALGOS PAKĖLIMUS
PO PRASILAUŽIMO PERIODO

GEROS PROGOS
PAKILIMAMS

TURI BŪT 3A SU VAIKAIS
ar 4 F paliuosuoti dėl negalumo.

Atsineškite dokumentus įrodymo pilietybes 
ar įvažiavimo. Valdžia leidžia priimt ir 
ateivius. Veltui fizinė egzaminacija prii
mant į darbų, atliekama New York City 
DĖL PASITARIMO SU KOMPANIJOS AT

STOVU KREIPKITĖS
KASDIEN IKI ŠEŠTADIENIO 

NUO 10 VA L. RYTO IKI 5 V. PO PIET.
UNITED STATES 

EMPLOYMENT SERVICE
OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79 87 MADISON AVE.
28TH ST. (4-tos lubos), New York City 

205 SCHERMERHORN ST.
BROOKLYN. N. Y.

BANK OF MANHATTAN BLDG.
QUEENS PLAZA, L. I. CITY

Asmenys dabar dirbantieji karo darbus ar 
butanus darbus nesikreipkite be raštų Įro
dymo savo atliekamumo.
DARBO GAVIMAS NEMOKAMAI

(167)

VYRAI MOKYTIS 
VOLŲ KĖRIAVOTI

Ant Celluloid ir Plastikų
Gera alga; daug viršlaikių 

Kreipkitės:

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey.
Važiuokite No. 40 busu iš

Newark, N. J. iki Quincy Ave., 
Kearny, N. J.

(171)

APVALYTOJAI
FABRIKE BENDRAM DARBUI, $25 

(Daug viršlaikių)

CAMEO DIE & LABEL CO.
154 West X4th St., cor. 7th Ave.

Kojų Presų Operuotojai
Patyrę. Celluloid dirbtuvėj. 70c J 
valandą; mokiniams 50c į valandą; 

pridedant viršlaikius.
Lengvas darbas.

CELOID MFG. CO.
698 Broadway, N. Y. C.

PAPRASTI DARBININKAI 
KILNOJIMUI MEDŽIO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ;

56 VALANDŲ SAVAITĖ
HILLCREST LUMBER

1036 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
(171)

GENERALINIAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
52 i/jc Į VALANDĄ PRADŽIAI 

GREIT PAKELIAMA
BŪTINOJ PRAMONĖJE

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

(165)

VYRAI
MOKYTIS SUDĖSTYMO DARBO; PATYRI
MAS NEREIKALINGAS; VYRAI KAIPO 
MAŠINŲ OPĖRATORIAI AR MOKYTIS 
MAŠINISTAIS. NEBUS PRIIMAMI, JEI 
DABAR DIRBA AUKŠTO IŠSILAVINIMO 
DARBĄ BŪTINOSE PRAMONĖSE. KREIP
KITĖS DIENOM NUO » 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. «3rd ST.
(167)

REIKALINGI PAPRASTI DARBININKAI 
PAKAVIMUI BŪTINOJE PRAMONĖJE. 

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

MATYKITE MR. CULLY
(165).



Puslapis Ketvirtadien., Liepos 15, 1943

Viešnia Iš Kanados ■New\^rko^^^2inlos

iš“

Aido Choro Labai Svar 
bus Susirinkimas

Kviečiame j Lietuvių Vakarą 
Sovietų-A merikos Karinėj 

Parodoj Liepos 15-tą

Ispanijos Respublikos 
Sukakties Piknikas

jokiuo veikimu 
Ypatingai šiuo 

susidėję 
reikalų, 
rūpintis, 
kad visi

buvo šaukia- 
šeštadienį, 

bet, kaip žinome, 
įvyksta kriaučių 
antra, yra dalykų, 
beveik negalima

Dabartiniu laiku Aido Cho
ras atostogauja — belaiko re
peticijų. Tačiaus nereikia ma
nyti, kad choras būtų tiek ap
snūdęs, kad 
nesirūpintų,
laiku labai daug yra 
bėgančių ir svarbių 
kuriais choras turės 
Taigi labai svarbu,
choristai dalyvautų susirinki
me šį penktadienį, liepos 16 
dieną, Laisvės salėje., 419 Lo
rimer St.

Susirinkimas 
mas atvirutėmis 
liepos 17, 
šeštadienį 
piknikas, o 
su kuriais
laukti iki šeštadienio; taigi ir 
yra šis choro susirinkimas 
šaukiamas penktadienį, o ne 
šeštadienį.

Tarpe įvairių kitų reikalų 
bus diskusuojama maž 
šie: finansinis raportas, 
ties veikla; atsiliepimas 
kvietimus dainuoti ir kt.

Taigi, visi choristai
prašomi susirinkti į šį pusme
tinį susirinkimą, įvyksiantį šį 
penktadienį, liepos 16, 8 vai.

daug 
atei- 

į už-

labai

Choro pirm.

Iš Ligoninės Gavo 
Atostogas

Daugeliui brooklyniečių ži
nomas Am. Liet. Piliečių Kliu- 
bo darbininkas, Walter Mei
liūnas, pereitą pirmadienį, 12 
d. liepos, buvo paleistas dviem 
dienom “atostogų” iš ligoni
nės, kad galėtų sutvarkyti sa
vo asmeninius reikalus.

Kaip jau žinoma W. Mei
liūnas randasi Veteran’s Hos
pital, Castle Point, N. Y. Jis 
po dviejų dienų atostogų, per
eitą antradienį ir vėl grįžo į 
ligoninę ir sako iš ten išeisiąs 
rugpjūčio mėnesį tokiu, kad 
daugiau nereiks daktarų ir li
goninių, — sveikas.

Linkime Walteriui, kad jo 
noras išsipildytų ir jis greitai 
pasveiktų. Rep.

PAMEČIAU

Liepos 4 d., Laisvės piknike, Mas- 
peth, N. Y., pamečiau abi Ration 
knygutes. No. 1 knygutės numeris 
baigiasi su 22, ser. 250. No. 2 58 
B. F. Nesu vegeterijonas ir žolę 
valgyti negaliu, be mėsos badausiu. 
Todėl kas jas radote, tai prašau 
greit grąžinti Laisvės įstaigon, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Būsiu 
dėkingas. — J. K. (165-166).

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė ir namas. 

Randasi gerai apgyventoj kaiminys- 
tėj. 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)

Reikalingas darbininkas ar darbi
ninkė dirbti Bar ir Grill — Restau
racijoj. Valandos nuo 8 v. ryto iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais nereikia 
dirbti. Patyrimas nereikalingas. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės į 
Cleveland Palace, 234 Cleveland St., 
East New Yorke. (Važiuojant Ja
maica linija, išlipkite ant Cleveland 
St. stoties). Telefonas: Applegate 
7-9718. (165-167)

SUSIRINKIMAI
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)

Lietuvių ir kitų Pabaltijos 
tautų vakaras Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos karinėj paro
doj Įvyks jau šį ketvirtadienį, 
liepos 15, Museum of Science 
and Industry, Rockefeller 
Center, New Yorke. Įėjimas 
iš 1250 6th Ave.

Lietuvių ir kitų Pabaltijos 
Kultūrinėje Taryboje priklau
sančių tautų—latvių, estų ir 
suomių—menininkai duos pro
gramą.

Lietuviai' programoj turėsime 
Aldoną De Vetsco, solistę, ak
ompanuojant Aldonai Ander
son. Latvius atstovaus solistė 
Lillian Jameson.

Visi prašomi įsitėmyti, jog 
programa bus tarp 8-9 valan
dos. Pribūkite anksti, kad 
turėti pakankamai laiko ap-

pa
žymus 

Ren-

vakaro. Įžanga
28c., vaikams—

tautų žmones vi-

žiūrėti parodą ir suspėti 
girsti programą.

Nuo parodos rengėjų 
baltiečius pasveikins 
komentatorius Gailmor.
gia National Council of Ame
rican-Soviet Friendship ir pa
rodos visas pelnas eis to drau
gingumo stiprinimui.

Paroda būna atdara nuo 10 
ryto iki 10 
(su taksais) 
11c.

Pabaltijos
suomet gražiai atsiliepdavo į 
kultūrinius ir Amerikos su So
vietų Sąjunga draugingumo 
reikalus. Tikimasi, kad ir šį 
žygį parems skaitlingai daly
vaudami parodoj jiems skirtą 
vakara. v

Fašistas Franco yra tiek pat 
priešu Amerikos ir Jungtinių 
Tautų, kaip kad Hitleris ir 
Mussolinis, pareiškė Bendras 
Priešfašistiniams Pabėgėliams 
Gelbėti Komitetas, skelbda
mas Ispanijos respublikos 7 
metų sukakčiai paminėti die
ną.

Liepos 18-tą, 1936 m., liau
diška Ispanijos respublika ta
po užpulta fašistų ir nuo to 
laiko Ispanijos liaudis nepa
liovė kovojus prieš fašizmą.

Septintos karo sukakties 
diena bus atžymėta masiniu 
pikniku ir įspūdinga progra
ma šį sekmadienį, liepos 18, 
Dexter Parke, Woodhaven,

Liepos 14-tą lankėsi Laisvė
je kanadietė viešnia Nancy 
Kisielius, žmona Juozo Kisie
liaus iš Montreal, atvykusi 
čionai paviešėti pas savo tė
vus A. čalkius, seserį Caroli
na ir brolį Izidorių su brolie
ne Helen. Ją palydėjo jos 
brolis, kuris šiuo tarpu yra iš 
kariuomenės paleistas namo 
pasilsėti po ligos.

Apžiūrėjusi įstaigą, viešnia 
užsirašė metams dienraštį ir 
paaukojo jo "reikalams $1.

Manoma, Kad Moteris 
Primušė Kitas Dvi

Alice Clarfield, darbininkei 
Gund Manufacturing firmos, 
40 W. 20th St., New Yorke, 
neatėjus į darbą, vienas iš vir
šininkų telefonavo į jos namus 
sužinoti priežastį. Jai neatsi
liepiant, jis telefonavo kaimy
nams ir tiems nuėjus į jos 
apartmentą, 282 Lincoln Place, 
Brooklyne, Clarfield rasta lo
voj primušta, jinai be sąmo
nės, o Su ja sykiu gyvenusi 
Betty Fitleson jau mirusi. Prie 
lovos numesta medinė lazda.

Nuvežta ligoninėn, Clarfield 
atsipeikėjo. Jinai sakiusi, būk 
vyras jas abi užpuolęs ir būk 
jinai pati nesanti sužeista. Bet 
tuojau ir vėl neteko sąmonės. 
Tas sukėlė abejonę dėl tikru
mo jos informacijos. Gi miru
siosios rankoj rasta puoštas il
gų, šviesių plaukų, o jos abi 
brunetės, tad menama, kad gal 
moteris jas primušė ar buvo 
kartu prie sumušimo. Darže 
rastos pėdos, manoma, esan
čios jų užpuoliko, bet dar nesą 
išspręsta, ar tos pėdos buvo 
vyro ar moters.

Merginos abi, sakoma, bu
vusios ramaus būdo, nenuma
toma turėjus asmeniškų prie
šų.

Kabojo Nuo 5 Aukšto 
Palangės

Piknikas—Fiesta Republica- 
na—turi kitą didelį tikslą — 
paremti priešfašistinius kovo
tojus ir reikalauti “besąlygi
nio pasidavimo” Franco fašiz
mo, kaip kad ir Hitlerio 
Mussolinio fašizmo.

ir

Karo lauke likęs kūdikis, kurio motina tapo nušauta 
naciu jiems vara.nt pirm savęs būrį moterų ir vaikų, 
kad už jų nugaros pasislėpus galėtų užpulti raudon
armiečių pozicijas. Scena iš filmos “The Russian 
Story”, šešta savaitė rodomos Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Lietuviai Kriaučiai
Ruošiasi Piknikui

Žilinskas Išeina 
Kariuomenėn

Apie Mūšy Karius
Matas šolomskas, buvęs L. 

D.S. jaunimo veikiančiuoju 
sekretoriumi ir Tiesos angliš
kojo skyriaus redaktorius, pra
dėjo karišką tarnybą laivynui 
paruošimo stotyje Sampson,

Lietuvių Amalgameitų 54-to 
skyriaus nariai ir jų draugai 
ruošiasi smagiai pabaliavoti šį 
šeštadienį, kadangi! įvyksta 
skyriaus piknikas. Jis bus vi
siems žinomame Dexter Par-

William Clohessy, 26 m., 
per pusvalandį iškabėjo pasi
kabinęs pirštų galais ant pa
langės nuo 5-to aukšto bildin- 
go, prie 175 W. 93rd St., New 
Yorke. Jis ten kabino langams 
priedangas, paslydo ir krisda
mas spėjo sugriebti už palan
gės krašto.

Už pusvalandžio, kada jį 
įkėlė atgal vidun, jis nubrau
kė prakaitą, atsigėrė vandens 
ir nuėjo pabaigti paliktą dar
bą, v

Nuo skerdėjo tiesiai pirkė
jui mėsos pardavimas Wash
ington turgavietėje, New Yor
ke, tęsiamas toliau.

Iždinės agentai rado 675 
galionų munšaino varyklą se
name bildinge prie 265 Eliza
beth St.

Zell 
Yorke, 
$5,000 
plieno
žutėms.

NewProdukts Corp
nubausta pasimokėti 

už vartojimą uždrausto 
cigaretų ir pudros d ė-

ka-
bū-

ir

Kriaučiai kviečia į savo pik
niką visus—kriaučius ir 
kriaučius—ir tikisi, kad 
parems kriaučius,

no 
jie 

kaip kad 
kriaučiai paremia kitų organi
zacijų pramogas.

Stadium Koncertai
Užrubežyje esantiems 

riams Kalėdų dovanos turi 
ti pasiųstos tarp rugsėjo 
spalių 15-tos, kaip skelbia 
pašto viršenybė.

• - «***>*(»•

E STN" tf

STRAWS
Summer Comfort

Krautuves ir Agentūros Visur

Liepos 15 ir 16-tos vakarais 
stadiumo koncertų programoj 
bus vaidinama opera “Car
men.” Gladys Swarthout — 
vyriausioj rolėj. Taipgi vai
dina Armand Tokatyan, Ale
xander Sved, Nadine Conner, 
Louis D’Angelo, George Ce- 
hanowsky, John Dudley, Max- 
ne Stellman,
ning. šokiams vadovauja Ale
xis Dolinoff, 
Herbert Gra^, simfoniškai or
kestrai — Alexander Smal- 
lens.

Liepos 17-tos programoj 
Beethoven, Franck, Moussorg- 
skio ir Liszto muzika. Orkes
trai vadovaus Lorin Maazel 
(13-kos metų amžiaus).

Lucille Brow-

vaidinimui

Vytautas Žilinskas, vienati
nis sūnus Vinco ir Onos Žilin
skų, žinomosios chorvedės Al
donos Anderson brolis, įstojo 
liuosnoriai į orlaivyno korpu
są. Išvyksta tarnybon šį pir
madienį, liepos I9-tą

Vytautas jau nuo seniai dir
bo aviacijos mechaniku Ohio, 
o paskiau Michigan valstijose. 
Į tas pačias pareigas jis grįž
ta ir dabar, tik jau kaipo ka
riškis. Pirmtarnybinės atosto
gos proga liepos 8-tą, parvyko 
atlankyti tėvus ir kitus saviš
kius.

Sesers Alctonos namuose pe
reito šeštadienio vakarą įvyko 
Vytautui išleistuvių sueigėlė, 
kurioje dalyvavo būrelis jo ir 
Aldonos draugų ir draugių, 
ir LDS jaunimo.

Linkime Vytautui sėkmin
gos tarnybos ir sveikam, lai
mingai sugrįžti karą laimėjus.

Matas ir Nelė Maciulevičiai 
laivyne turi jau du sūnus — 
Leonardas tarnauja nuo ba
landžio 2-ros. Mokinasi Čia 
pat, Brooklyne, ir namie, kaip 
džiaugėsi motina, — tankus 
svečias. Viktoras išėjo gegu
žės 30-tą. Randasi kempėj 
Sampson, N. Y.

Jaunuolis Pranas Višniaus- 
kas, sūnus Prano ir Onos Viš- 
niauskų, yra įstojęs kariškon 
tarnybon liuosnoriu ir laukia 
pašaukimo paskirtin.

ž. R.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Rado Dingusį Vaiką

660 GRAND ST

puse 
b on u

NOTARY
PUBLIC

Cesar Romero ir Bet
ty Grable muzikališkoj 
filmoj “Coney Island,” 
Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th St., New Yorke.

Mieste verbuojama 
miliono pardavėjų karo 
Trečiosios Karo Paskolos va. 
juje, kuris prasidės rugsėjo 
1-mą.

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais* sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavieniui 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Trijų metų vaikutis Jimmy 
Di Maggio rastas automatiš
kam restorane, 449 7th Avė., 
New Yorke, pereitą sekma
dienį. Policija ir kaimynai 
per 8 dienas jo jieškojo po 
namus ir po rynas. Manyta, 
kad gal jis nužudytas, ar kur 
įkritęs.

Vaiką pastebėjęs restorano 
vedėjas be globos vaikščio
jant nuo vieno stalo prie kito 
ir negalėdamas nieko iš jo 
dasiklausti, raportavo polici
jai, o ši pripažino jį esant 
dingusiuoju. Kur jis buvo per 
savaitę, dar neišaiškinta.

Iš senų 
naujus 

is, lūs ir 
i sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

V geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. PALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US

Green Star Bar & Grill
lietuviškas Kabaretas

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

&tni 
U(lFesiia

A teiki te pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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




