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KRISLAI
Kunigai ir Kunigai.
Ar Nebūtų Gražus Pasi- 

mojimas ?
Visiems Draugams Pagal 

voti.
Didelis Laisvei Nuostolis.
Gerieji Draugai Nepamirš

Rašo A. Bimba.

*

’Vilnis rašo:
“Nedaug katalikų kunigų 

tarpe atsiranda tokių, kurie 
stoja griežton kovon prieš fa
šistus. Bet, vis-tik, tokių ku
nigų atsiranda.

Vienas iš jų yra kunigas 
Metodius Mikusa, Slavėnų kil
mės kunigas. Jis aktyviai pri
sidėjo prie jugoslavų partiza
nų.

“Kunigų ortodoksų (stačia
tikių), kurie veikia su jugo
slavų partizanais, yra nepa
lyginamai daugiau.

“Garbė tiems kunigams!
“Lenkų Kosciuškos vardo 

divizijoj taip pat yra katali
kų kunigų. Vienas iš jų labai 
veikliai dalyvauja lenkų par
tizanų judėjime.

“Mes neabejojame, kad ir 
Lietuvoj yra kunigų, kurie ko
voja prieš okupantus.”

Taip, yra ir tokių kunigų. 
Bet to negalima pasakyti apie 
Amerikos lietuviškus prabaš- 
čius. Čia iki šiol dar nė vienas 
mūsų, kunigas nepasisakė už 
pažangą ir žmoniškumą. Nei 
vienas iš jų dar nėra prisidė
jęs prie anti-fašistinių kovoto
ju

Labai gaila, bet tai faktas.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos sekretorius Dominikas 
Šolomskas sako man, kad šie
met mes jau esame gavę j 
Draugiją 510 naujų narių!

Tai bus labai maloni nau
jiena visai Draugijai. Penki 
šimtai naujų narių į vieną pu
sę metų!

Paskui jis man sako: Ar 
nebūtų puiku, jeigu mes per 
paskutinę pusę šių metų dar 
gautume penktus šimtus nau
jų narių? Tai viso būtų visa 
tūkstantinė!

Pilnai su juomi sutinku. Aš 
manau, kad mes tą didelį tik
slą galime pilnai pasiekti.

Ką manote, draugai ?
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Aišku, kad naujų narių į 
L.L.D. gauti nesunku. Pavyz
džiui, Toronto mieste gauta 
59 nauji nariai, Chicagoje 58, 
Brooklyne 46. Kitur po ma
žiau.

Reiškia, tuose miestuose 
kas nors susirūpino ir gražiai 
pasidarbavo.

Tą pačią dieną Laisvės re
dakcijoj radau Joe Weiss. 
Jis man sakė: Aš jau įrašiau 
į L.L.D. dešimts naujų narių. 
Ir dar kitą tiek stengsiuosi 
įrašyti iki metų, pabaigai.

Joe Weiss yra brooklynie- 
tis, senas mūsų veikėjas.

Visai netikėtai dienraščiui 
Laisvei tapo užduotas labai 
skaudus finansinis smūgis. Aš 
turiu mintyje sutrukdymą 
N'auj.osios Anglijos pikniko.

šis metinis piknikas turėjo 
įvykti ateinantį sekmadienį 
(liepos 18), bet neįvyks. Par
ko savininkas neturi leidimo 
piknikus laikyti.

Naujosios Anglijos piknikai 
Laisvei duodavo gražios fi
nansinės paramos.

Kaip nors tą nuostolį reikės 
padengti. Tikimės, kad ge
rieji dienraščio prieteliai ateis 
pagelbon.

Kol kas nežinoma, bet gal 
Naujosios Anglijos draugai 
dar bandys ir galės nors vė
liau suruošti pikniką Laisvės 
naudai. Toks piknikas nors 
dalinai prisidėtų prie užkiši- 
mo padarytos finansinės spra
gos.

šiaur. Afrika, liep. 15.— 
Amerikos ir Anglijos lakū
nai sunaikino šimtus Ašies 
trokų per dieną Sicilijoj.

Dėl Vieno Anglų Šū
vio Italai Apleido 

26 Kanuoles

šiaur. Afrika. — Vie
noje vietoje rytiniai-pie- 
tinėje Sicilijoje anglai 
paleido šūvį iš vidutinės 
kanuolės į italų poziciją, 
kur buvo sustatyta 26 
priešų kanuolės. Italų 
kareiviai paliko savo ka
nuoles, ir kiek įkabinda
mi, metėsi bėgti į visas 
puses. Anglų oficierius 
sako: Na, tai dar pagąs- 
dinkim juos! Anglai mu- 

’ šė dar kelis šūvius. Tuo
met bėgusieji italai iškė
lė rankas ir pasidavė ne
laisvėn.

NUKIRTO DAR 42 
FAŠISTŲ LĖKTU

VUS SICILIJOJ
šiaur. Afrika. — Talki

ninkų komanda pranešė lie
pos 14 d., jog per 24 valan
das per oro kautynes Si
cilijos srityje amerikiečiai 
ir anglai nukirto žemyn 42 
fašistų lėktuvus ir sunaiki
no dar kelis pačiose sto
vyklose. O talkininkai ne
teko tik septynių lėktuvų. 
Taigi nuo pradžios įsiverži
mo į Siciliją anglai ir ame
rikiečiai toj srityj sudaužė 
jau 137 Ašies lėktuvus, o 
savo prarado tik 55-kis. 
Trečiadienį talkininkų lėk
tuvai sunaikino ir 160 Ašies 
trokų.

Baisiai Sunaikinti 
Talkininką Bombom

Turinas ir Aachen
Berlyno radijas dejavo, 

kad anglų bombininkai an
tradienio naktį pavertė 
griuvėsiais ir degėsiais di
delę dalį Aacheno, nacių 
geležinkelių mazgą ir karo 
pramonės centrą vakarinėj 
Vokietijoje. Dar ant ryto
jaus po anglų žygio, mies
tas buvo paskendęs kar
čiuose dūmuose taip, kad 
žmonės dangstė sau akis ir 
uosis nosinėmis skepetaitė
mis.

Šveicarijoj gauti prane
šimai iš Italijos sako, jog 
anglų bombanešiai pirma
dienio naktį taip sudaužė 
elektros įrengimus Turine, 
karinės pramonės mieste ir 
uoste, šiaurinėje Italijoje, 
kad Turinas liko be elekt
ros šviesos. Bet kitko, an
glai suardė ir geriamojo 
vandens vandentekius; to
dėl Turino gyventojai ken
čia troškulį.

šiaur. Afrika, liep. 15. — 
oficialiai teigiama, kad an
glai bile valandą galį paimt 
Cataniją, Sicilijoj.

Sovietai Užėmė Eilę Vietų 
Ties Bielgorodo; Pramušė 
Nacių Liniją ties Oriolu

Maskva, liep. 15. — Rau
donoji Armija, ryžtingai 
kontr-atakuodama vokie
čius Bielgorodo srityje, va
kar atėmė iš jų kelias gy
venamas vietas ir per nuož
mias kautynes užmušė dar 
apie 2,000 nacių.

Šioj fronto dalyj hitleri
ninkų tankai ir pėstininkai 
bangų bangomis puolė rusų 
pozicijas, bet buvo sulaiky
ti ir nutrenkti atgal. So
vietiniai kovūnai čia sunai
kino daugiau kaip 100 tan
kų ir 47 lėktuvus.
Nacių Gelžkelių Mazgas 
Paverstas Liepsnų Ežeru
Naktį pirmiau Sovietų 

lakūnai masiniai atakavo 
Oriolą, svarbiausią vokiečių 
tvirtumą ir geležinkelių 
centrą šiauriniame gale da
bartinio veiklaus fronto. 
Jie užkūrė tokius didžiulius 
gaisrus, kad visas geležin
kelių mazgas liepsnose pa
skendo ir tapo susprogdin
ta bei sudeginta daug nacių 
traukinių. Visi sovietiniai 
lėktuvai sveiki sugrįžo.

Raudonoji Armija dabar 
veda vis smarkoj ančias 
ofensyves kontr-atakas iš
tisu 165 mylių frontu, ei
nančiu nuo Oriolo per Kur
ską iki Bielgorodo.

Pastebėta hitlerininkų 
silpnėjimas ir Bielgorodo 
apygardoj, kur jie su di
džiausiomis mechanizuoto
mis ir pėstininkų jėgomis 
desperatiškai šturmavo so
vietines pozicijas.

ANGLŲ KARIUOMENE NUTRENKĖ ATGAL 
NACIUS PRASIVERŽUSIUS Į AUGUSTĄ

šiaur. Afrika, liep. 15.— 
Naciai, padarydami despe
ratiškai - įnirtusią ataką, 
buvo prasiveržę per anglų 
linijas ir pasiekę patį Au
gustos uostą, rytiniai-pieti-

Maxono Alasas Prieš 
Kainų Apribojimą

Washington.— Pasitrau
kė iš Kainų Administraci
jos narių Lou R. Maxon’as, 
privačių biznių garsinimų 
specialistas, ir pasitrauk
damas hearsiiškai - hoove- 
riškai prapliupo savo rašte 
laikarščiams prieš prez. 
Roosevelto valdžią. Jis rė
kia, kad į Kainų Adminis
traciją esą privaryta viso
kių kairiųjų, svajotojų pro
fesorių, radikalų, norinčių 
savaip pertvarkyti dalykus 
Amerikoje.

Maxonas plūsta Kainų 
Administraciją ypač už tai, 
kad ji nori priverst maisto

Kautynėse >tik dėl vienos 
kalvos rusai sunaikino 35 
vokiečių tankus, tame skai
čiuje septynis “Tigrus”, 
kaip kad naciai vadina di
džiausius ir stipriausius 
savo naujus tankus. Čia 
taipgi nukauta daugiau 
kaip 600 vokiečių.
Raudonarmiečiai Pralaužė 
Nacių Linijas ir šiaurinia

me Fronto Gale
Berlyno radijas sakė, 

kad rusai su didžiomis jė
gomis atakuoja nacius į 
šiaurius ir rytus nuo Orio
lo. Vokiečiai pripažino, kad 
raudonarmiečiai ir šioje 
fronto dalyje pramušė 
priekines nacių apsigynimo 
linijas. Hitlerininkai, ta
čiau, pasakoja, kad paskui 
jie atmušę rusus.

Linkui Kursko ir Oriolo 
vokiečiai vakar nedarė vi
sai jokių atakų.

Per kelias paskutines 
dienas vokiečiai visiškai 
nieko nelaimėjo, o raudon
armiečiai 1 atgriebė daug 
pozicijų, kurias priešai bu
vo užėmę. Skaitlinguose 
fronto sektoriuose rusai 
dabar puola nacius ir tik 
nori, kad jie išlįstų iš savo 
apsikasimų ir fortų ir sto
tų į atvirą mūšį.

Berlyno radijas pripažį
sta, kad ir Bielgorodo sri
tyje Sovietai sųiarkiai ir 
stipriai atakuoja vokiečius.

Sovietiniai pranešimai, 
tačiaus, įspėja žmones dar 
nemanyt, kad pačių ofensy- 
vas jau sulaužytas.

niame Sicilijos pajūryje. 
Bet anglai greitai subūrė 
savo jėgas ir perkūnuojan- 
čiais smūgiais nugrūdo 
šarvuotus vokiečių pulkus 
aštuonias mylias atgal lin
kui šiaurių.

Atėmė iš Japoną Kalną
London, liep. 15. — Aus

tralai ir amerikiečiai atė
mė iš japonų Green’s kal
ną, vieną iš priešų t^irto- 
viškų pozicijų, 12 mylių į 
pietus nuo Salamaua uosto 
Naujojoj. Guinejoj. •

Sicilija, liep.-15. — Ang
lai paėmė nelaisvėn ir ita
lų generolą Achille di Da
ve tą. Tada jis sakė, kad 
“italai turi gerą nuomonę 
a{)ie anglus.”

fabrikantus rūšimis sužy- 
mėt savo produktus—ar tai 
geras, ar vidutinis, ar pras
tas valgio dalykas. Jis šau
kia visiškai pąsitikėt priva
čiais bizniais.

“Mes Dabar Ameriko
nai,” Safyo Italai

Užimtose Vietose

Sicilija. — Atmatuo
jančius amerikiečius Si
cilijoj įvairiose vietose 
italai pasitiko sveikini-, 
mais: “Tegyvuoja Ame
rika! Mes jau ameriko
nai. Dabar jie mus ap
gins ir duos maisto.” An
glų užimtuose miestuose 
italai panaikino parašus 
ant sienų: “Tegyvuoja 
Mussolinis”, o jų vieton 
parašė: “Tegyvuoja Jur
gis V” (anglų karalius).

. — Amerikiečiai ir anglai 
duoda maisto išbadėju- 
siem nuo seniai gyvento
jam.

AMERIKOS BOMBANE- 
ŠIAI NUŠOVĖ 45 
NACIŲ LĖKTUVUS

London. — Amerikos ir 
Anglijos lėktuvai tirštais 
būriais atakavo didžią Le 
Boūrget lėktūvų stovyklą, 
orlaivių fabriką ir keturis 
kitus nacių naudojamus į- 
rengimus Paryžiaus prie
miesčiuose. Per kautynes 
ore virš Le Bourget ir Vil- 
lacoublay tapo nušauta že
myn 51-nas vokiečių lėktu
vas. Vien tik didieji Ame
rikos bombanešiai, vadina
mos Lekiančios Tvirtovės, 
sunaikino 45 nacių lėktu
vus. Talkininkai neteko aš- 
tuonių bombanešių ir ketu
rių kovos lėktuvų.

Šimtai Bombanešių 
Nuolat Pleškina Si

ciliją ir Italiją
šiaur. Afrika, liep. 15.— 

Daugiau kaip 200 anglų ir 
amerikiečių lėktuvų pražū
tingai bombardavo ir ap
šaudė didįjį Sicilijos uosto 
miestą Messiną, tik už dvie
jų mylių per jūros “ranko
vę” nuo pačios Italijos.

Kiti šimtai talkininkų 
lėktuvų be atlaidos atakavo 
priešų geležinkelius, lėktu
vų aikštes, tiltus, kryžkeles 
ir kitus karinius punktus 
visoje Sicilijoje.

Didieji Amerikos bomba
nešiai ardė ir degino lėktu
vų aikštę Milo, Vibo Valen- 
tia, Crotone ir San Giovan
ni ir Reggio Calabria uos
tus pačioje Italijoje.

Talkininkų lakūnai patai
kė bomba į karinį Italijos 
laivą naikintuvą sąsiauryje 
tarp Sicilijos ir Italijos, su
sprogdino vieną žibalinį 

fašistų laivą ir padegė ki
tą tos rūšies laivą.

Maskva. — Šaulys - snai
peris Grigorius Maksimo
vas per dvi dienas nušovė 
52 hitlerininkus.

Amerikos Kariai Paėmė 
Dar 7 Lėktuvų Aikštes, 

Suėmė 8,000 Fašistų
šiaur. Afrika, liep. 15. — 

Oficialiai pranešama, kad 
fašistai Italijos saloj Sici
lijoj jau nesitraukia atgal 
taip lengvai, kaip iš pra
džios. Įmatoma, kad vo
kiečiai ir italai gal jau pra
dės kontr-atakas prieš an
glus ir amerikiečius.

Teigiama, jog Catanijos 
lygumoj fašistai sutelkė 
stambias savo jėgas atrem
ti anglams. Tačiaus Asso
ciated Press pranešimai iš 
fronto sako, kad anglai ne
trukus užimsią Cataniją, 
uosto miestą su didžiausia 
lėktuvų stovykla, rytinia
me Sicilijos pajūryje.

Alžyro radijas skelbė, 
kad anglai jau įvare kylį į 
fašistų apsigynimo liniją 
ties Cataniją. Kiti praneši
mai sako, jog anglų ir ka
nadiečių kariuomenė ata
kuoja priešus Catanijos ly
gumoje už 15 mylių nuo pa
ties miesto.

Pulkai Parašiutistų
Madrido radijas pasklei

dė vokiečių pranešimą, kad 
anglų lėktuvai nuleidę apie 
tris pulkus savo smarkuo
lių - parašiutistų įvokiečių- 
italų užnugarę Catanijos 
apylinkėje; bet naciai gy
rėsi, kad jie, girdi, nušlavę 
visus tuos anglus.
AMERIKIEČIAI SUSIDU
RIA SU STIPRIAUSIO

MIS AŠIES JĖGOMIS
Hitlerininkai subūrė pa

čias smarkiausias savo jė
gas prieš amerikiečius, žy

Anglai Pažygiavo Dar 
Kelias Mylias Pirmyn
London, liep. 15. —šian

dien anglai, komanduojami 
generolo Montgomery, pa
žygiavo dar kelias mylias 
pirmyn Sicilijoj. Be kitko, 
jie grąsina ir svarbiai 
Ašies lėktuvų stovyklai 

Gerbini.

Smūgiai Naciam Leningrado- 
Šiauriii Frontuose

Maskva, liep. 15. — Le
ningrado fronte sovietiniai 
kovotojai sunaikino • dar 
12 vokiečių fortų ir septy- 
nioliką atskirų požeminių 
apkasų.

Raudonieji lakūnai nu
skandino nacių transporto 
laivą Finliandijos Įlankoje, 
o Barents Jūroje, šiaurėje, 
sovietiniai bombanešiai su
naikino vieną vokiečių ka
reivinį - transporto laivą 
ir vieną žibalo laivą.

Talkininkų lakūnai nu
skandino prekinį japonų 
laivą ties Velia Lavella.

giuojančius pirmyn pieti
niai - vakariniais Sicilijos 
pajūriais. Amerikiečiai su
sidūrė čia ir su smarkiau
sia rinktine vokiečių Her
man Goeringo divizija, šar
vuota naujausiais nacių 
Tigrais - tankais ir gink-’ 
luotą geriausiais vokiečių 
pabūklais.

Amerikiečiai supleškino; 
dešimtį iš 50 Tigrų, sve
riančių po 60 tonų; laimė
jo mūšį ir nubloškė priešus 
atgal.

Amerikos kovūnai šiuo 
tarpu užėmė dar pajūrio 
miestą Paima, Comiso 
miestą ir lėktuvų aikštę if 
atakuoja fašistus linkui 
Niscemi. Jungtinių Valstijų 
lakūnai jau naudoja atim
tas iš priešų lėktuvų sto
vyklas Ponte Olivo ir Co
miso.

Amerikiečiai žygiuoja 
trimis ruožtais. Nuo Lica- 
tos - Palmos jie maršuoja’ 
į šiaurių vakarus artyn 
Agrigento, pajūrio miesto, 
ir į šiaurvakarius nuo už
imto Nara; o nuo Gėlos 
amerikiečiai grumiasi lin
kui šiaurių rytų, atakuoda
mi fašistus Niscemi ir ar
tindamiesi prie Caltagiro- 
nes. Šiuo ruožtu amerikie
čiai stengsis susijungt su 
anglais Catanijos lygumoje.
Daugiausia Priešų Suima 

Amerikiečiai
Kovodami prieš stipriau

sias italų ir vokiečių jėgas, 
(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikiečiai Užėmė 
Eilę Lėktuvą Stočią

' Sicilija, liep. 15.— Ame
rikos kariuomenė šiandien 
užėmė dar bent septynias 
fašistų orlaivių stovyklas it 
kelias strategines aukštu

mas ir nubloškė priešus aš
tuonias mylias atgal.

ATODAIROS SOVIETŲ 
PRANEŠIMAI

London, liep. 15. — Iš 
karto Sovietai buvo prane
šę, kad jų lakūnai ir prieš
lėktuvinės kanuolės liepos 
13 d. Oriolo, Kursko ir 
Bielgorodo linkmėse nušo
vė žemyn 13 vokiečių lėk
tuvų. Bet kai suėjo smulk- 
meningesni pranešimai iš 
visų fronto dalių, tai pasi
rodė, jog tą dieną Sovietai 
sunaikino ne 13, bet 158 na
cių lėktuvus.

Maskva, liep. 15. — Jau 
dvi dienos, kai vokiečiai ne
darė jokių atakų Oriolo- 
Kursko linijoj.
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Kam Ta Jų Konferencija 
Patarnaus?

Prieš kelias dienas šioje vietoje išsi- 
reiškėme apie būdus ir kelius, kuriais 
“Amerikos Lietuvių Taryba,” Grigaičio 
ir Šimučio komandoje, šaukia “visų 
Amerikos lietuvių konferenciją” Pitts- 
būrghe rugsėjo 2-3 dienomis. Nurodė
me, kad tasai šaukimas nieko bendro ne
turi su jokia demokratiška procedūra, 
kad tai yra mažos grupelės klerikalų ir 
menševikų - trockistų vadų padaras. Ne
buvo atsiklausta ir negauta jokio prita
rimo didžiųjų organizacijų. Visai neatsi- 
klausta plačiosios visuomenės. Visai ne
siskaityta su visuomene. Ji šaukiama 
kaipo “visų lietuvių konferencija” be tų 
lietuvių pritarimo ir užgyrimo.

Dabar pakalbėsime apie konferencijos 
tikslą. Jį išdėsto katalikų burdingieriai 
menševikai - trockistai savo Naujojoje 
Gadynėje (liepos 8 d.). Skaitome:

“Amerikos Lietuvių Konferencijos 
tikslas yra suburti pirmą kartą šio karo 
eigoje lietuvių kolonijų atstovus ir pasi
sakyti visos išeivijos vardu dėl mūsų po
zicijos šiame kare ir del lietuviškos iš
eivijos uždavinių Lietuvos klausimo 
sprendime.”

Pirmiausia apie pirmąją dalį šio tik
slo. Jau bus arti du metai, kaip ši šalis 
kariauja. Jau arti devynių milijonų ar
mija paruošta karui ir jau arti šimtas 
tūkstančių amerikiečių žuvo įvairiuose 
karo frontuose. Visa padorioji Ameri- , 
ka, visa padorioji lietuviška išeivija nuo 
pat karo pradžios šimtu procentų karą 
remia ir darbuojasi jojo laimėjimui. Bet 
Amerikos Lietuvių Taryba — Grigaitis, 
Šimutis, Stilsonas — dar tik ruošiasi 
dėstyti savo poziciją šiame kare.

Ar tai nėra įžeidimas ir paniekinimas 
visų Amerikos lietuvių?

Ar tai nėra provokacija prieš Ameri
kos lietuvius?

Mūsų vyriausybės žmonės, paskaitę 
šitą tarybininkų pareiškimą, gali pama
nyti, kad iš tiesų Amerikos lietuviai te
besėdi ant tvoros karo klausimu, kad jie 
neremia šio karo, kad jie dar tik 
nustatys savo poziciją linkui ka
ro.. O kur yra užtikrinimas, kad jie pa
sisakys už karo rėmimą ne tik žodžiais, 
bet ir darbais?

Tėmykite, Pittsburgho tarybininkų 
konferencijos tikslas nebus tame, kad 
geriau sumobilizuoti, suburti lietuvius 
rėmimui karo. 0 nebus todėl, kad jiems 
karo rėmimas ir laimėjimas nerūpi. 
Amerikos Lietuvių Tarybos vadų visa 
politika buvo ir yra, kad pasėti vaidus 
tarpe Jungtinių Tautų, kad sukurstyti 
amerikiečius prieš Amerikos talkininkus 
ir tuomi, žinoma, pakenkti karo pastan
goms. Štai, kodėl jie nekalba apie mobi
lizavimą ir būrimą lietuvių rėmimui ka
ro pastangų. Štai kodėl jie kalba1 apie 
“pasisakymą dėl pozicijos šiame kare.”

Antra jų tikslo pusė “pasisakyti dėl 
lietuviškos išeivijos uždavinių Lietuvos 
klausimo sprendime.”

Nors jau visiems gerai žinoma, kaip 
jie ruošiasi dalyvauti to klausimo spren
dime, bet dar kartą išdėsto menševikų- 
trockistų lapas. “Lietuvos klausimą šia
me kare” sudaro ne tas, kad vokiškieji 
grobikai užpuolė ir pavergė Lietuvą. 
Lietuvos klausimas ne tame, kad naciai 
yra pasimoję išnaikinti lietuvių tautą. 
Ne tame, kad Lietuvoje siaučia baisus 
teroras, kad Nemunas ir Šešupė pasru
vę nekaltu Lietuvos sūnų ir dukterų 
krauju. Ne tame, kad 250,000 lietuvių 
išvežta Vokietijon į vergiją. Klausimas 
ne tame, kaip Amerikos lietuviai galėtų 
padėti išmušti nacius iš Lietuvos ir iš
laisvinti Lietuvą. Klausimas ne tame, 

kad suteikti medžiaginės ir moralinės 
paramos tiems lietuvių tautos kūnams, 
kurių tūkstančiai Lietuvos partizanų ir 
Raudonosios Armijos ^eilėse ginklu ran
koje kovoja Už Lietūvoš laisvę.

Ne tame klausimas. Ne tas sudaro 
■ Lietuvos klausimą šiame kate. Ne tas 

rūpi Amerikos Lietuvių Tarybai. Ne tam 
šaukiama Pittsburgho konferencija. 
Naujoji Gadyne tiesiog užginčija tų 
klausimų buvimą. Jinai nesuranda nė 
žodelio prieš vokiškuosius grobikus, už 
pastangas išlaisvinti Lietuvą iš nacių 
vergijos, už paramą lietuvių tautos ko
votojams.

“Lietuvos klausimą sudaro,” šaukia 
Naujoji Gadynė, ne kas kitas, 'bet So
vietų Sąjunga. Ir tik “dėl to Amerikos 
lietuviai ir turi pakelti savo Vieningą 
balsą...” Pakelti balsą ne prieš vokiš
kuosius grobikus, ne prieš hitlerinę Vo
kietiją, ne prieš nacių terorištūs Lietu
voje, bet prieš didžiąją Amerikos talki
ninkę Sovietų Sąjungą! Štai kam šau
kiama Pittsburgho konferencija.

Visa nelaimė esanti Sovietų Sąjunga. 
Jinai esanti didžiausia kaltininkė ir 
griešninkė. Todėl, girdi, kad jinai “ne
taiko gyveninąan Atlanto Čarterio.”

O ką jie žino, kad Sovietai netaiko 
gyveniman Atlanto čarterio? Juk So
vietai tą Čarterį užgyrė. Čarterio taiky
mas gyveniman bus galimas tiktai po ka
ro. Pirma reikia laimėti karą. Bet ta- 
rybininkams, kaip jau sakyta, laimėji
mas karo nerūpi. Kaip jau sakyta, jie 
nešaukia konferencijos padėti Jungti
nėms Tautoms karą laimėti.

Atlanto Čarterio taikymui gyveniman 
nereikia jokios konferencijos. Ją taikys 
gyveniman laimėjusios karą Jungtinės 
Tautos. Kas nepasitiki Jungtinėmis Tau
tomis, kas šaukia konferencijas išreiški
mui Jungtinėms Tautoms nepasitikėji
mo, tas kenkia karo pastangoms, tas 
darbuojasi Amerikos ir visų Jungtinių 
Tautų priešui.

Juk visa hitlerinė propaganda turi vie
ną didžiausį tikslą, tai yra, sukelti Ame
rikos, Anglijos ir kitų kraštų žmonėse 
nepasitikėjimą Sovietų Sąjunga. Jeigu 
jai tas pavyktų, tai sugriūtų Jungtinės 
Tautos ir Hitleris laimėtų kavą. Tą vi
si žino. Tą yra pripažinę aukščiausi 
Amerikos ir Anglijos vadai.

Taigi, šita Pittsburgho konferencija, 
sprendžiant pagal josios šaukėjų pareiš
kimus, šaukiama sustiprinimui minėtos 
hitlerinės propagandos tarpe lietuvių.
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1 Ar Visi Daug Uždirba?
dolerius į savaitę. Teisybė, 
prie ‘šios *algos šiemet pri
dėjo dar kaulelį— po $125.- 
'00 pusmetinį boną.

Didžiumoje darbininkai 
laikosi, nes yra tokių, kurie 
jau čia dirba po 30 metų, 
kiti senyvi ir ilgus metus 
čia išdirbę nenori mesti, nes 
gerai žino, kad kitur gavę 
dirbs tik tol, kol karas tę
sis, o paskui atsidurs už 
dirbtuvės vartų.

Pagaliaus, kompanija mo
ka darbininkus ir pririšti, 
ypatingai senesnius. Kiek
vieną darbininką, išdirbusį 
metus laiko, apdraudžia ant 
$500^00 pomirtinės ir pati 
kompanija *už jį moka. Yra 
įvesta private senatvės ap- 
drauda, kurion moka pusę 
darbininkas ir pusę kompa
nija. Tas senesnio amžiaus 
darbininkus irgi prilaiko, 
nes kiekvienas pamislija: 
jeigu sulauksiu 65 metus 
amžiaus, tai šiek-tiek gau
siu iš federates valdžios pa
šalpos, keletas dolerių prisi
dės iš privates apdraudos 
ir gal kaip nors užbaigsiu 
savo amžį.

Bet kada išdirbi šešias 
dienas ir dar su viršlai
kiais, tai pabaigoj savaitės 
jau vos kojas gali pavilkti 
ir atgulęs vakare dažnai 
pamisliji ne apie tai, kaip 
sulaukęs '65 metų gyvensi, 
gaudamas senatvės pašalpą, 
bet: kaip gerai būtų, kad 
žmogus užmigtum ir neat- 
bustum.... v

Tuo tarpu per buržuazinę 
spaudą vis šaukiama, kad 
darbininkai uždirba nesvie
tiškas algas - ir todėl pro
duktų kainos keliamos. Bet 
ar visi taip daug uždirba? 
Apie tuos, kurie menkai už
dirba ir Upine* dabartinio 
brangumo pusbadžiai gyve
na, niekas neužsimena.

V. Paukštys

Penktadienis, Liepos 16, 194J

Vartai j Berlyną iš pietų: žemlapyj matosi “keliai”, 
kuriais Jungtiniu Tautų kariuomenes gali žygiuoti j 
Berlyną iš pietų. Tik reikia greičiau atidaryti antrąjį 
frontą, o tuomet Berlyno razbaininkams galas tikrai 
gali būti padarytas dar šiais metais.

Darbininką Sveikata

Italų Revoliucinė Vienybė
1 Iš Italijos slaptais keliais pasiekė pa
saulį svarbi žinia. Praneša, kad tenai 
įvyko susitarimas ir apsivienijimas po
grindiniam judėjime. Tame bendrame 
fronte svarbiausią vaidmenį lošia komu- 
'nistai ir socialistai. Prie jų yra prisidė
jusios kitos slaptos grupės, kurios yra 
nusiteikusios prieš fašizmą. Sakoma, kad 
nemažai fašistų pamatė savo klaidą ir 
atsuko nugarą Mussoliniui. Jie irgi da
bar dalyvauja slaptame judėjime prieš 
juodmarškinių diktatūrą.

Italų pogrindinio judėjimo vienybė 
įvykdyta pamatu dviejų punktų progra
mos. Pirmas, nuversti fašizmą, antras— 
įsteigti demokratinę respubliką.

Nėra abejonės, kad šlaptasai italų ju
dėjimas laukia pagalbos iš ^alkįninkų 
ginkluotų jėgų pusės. Iš savo pusės tasai 
judėjimas padės Talkininkams iš vidaus 
mušdamas ir sprogdindamas Mussolinio 
diktatūrą. Atrodo, kad Italijos išlaisvi
nimo valanda nebetoli.

Kada jungtinės Valstijos 
; tapo užpultos ir prasidėjo 
i karas, tai Viši manė, kad1 
: šioj šalyj bus tokia pat pa

dėtis, kokia buvo ir laike 
pirmojo pasaulinio karo. 
Atsirado darbininkų tarpe 
net tokių, kurie nudžiugo. 
Jie sakė: ot, dabar, tai jau 
lupsime pinigėlius.

Vienok išėjo kitaip. Tei
sybė, kurie dirba karo reik-* 

’menis didžiosiose kompani
jose, kurios gauna tiesiogi
nius iš valdžios užsakymus, 
tų darbininkų padėtis nėra 
jau taip prastą, jie uždirba 
ne blogai. Bet tų darbinin
kų, kurie dirba mažesnėse 
kompanijose, padėtis labai 
prasta. Aš čia paduosiu 
faktus iš savo- dirbtuvės ir 
manau, kad jie atsakys ir 
kitų panašių dirbtuvių dar
bininkams.

Mūšų kompanija išdirbi
nė j a mėsinyčįoms pjūklukūs 
ir kitokius reikmenis. Per 
pirmą pasauk karą ji ne tik 
nenukentėjo, bet darė daug 
geresnį “biznį”. O kad dar
bininkams algų nekelti, tai 
įvedė bonų sistemą. Kad 
daugiau uždirbus, darbi
ninkai pradėjo skubėti, iš 
kailio nertis. Produkcijos 
našumą kita tiek pakėlė. Iš
rodė, kad viskas eina, kaip 
sviestu tepta, pasidaro ge
ras algas ir gali gyventi.

Bet štai, karas užsibai
gė. Užėjo didelis krizis. 
Kompanija bonus panaiki
no, paliko plikutę algelę. O 
produkcijos pradėjo reika
lauti tokios, kokią su bo- 
nais padarė.

Darbininkai pradėjo rau
kytis, bet ką darysi, kur 
eisi krizio metu. Apleisi 
darbą, atsidursi Hooverio 
“palociuose”. Daūgelis pra
dėjo sakyti: turime džiaug
tis, kad dar dirbame.

Prasidėjus šiam karui, 
šios kompanijos biznis tapo 
paliestas, daugelis mėsiny- 
čių užsidarė, kitos kad ir 
neužsidarė, tai vos kojas 
velka. Plieno gauti negali, 
nes viskas skiriama karo 
reikmenimis. Darbininkams 
algų irgi nekelia, pasiliko 
tos pačios, kokios buvo pen
ki - šeši metai atgal Pragy
venimas pakilo nesvietiš
kai. Darbininkai neorgani
zuoti, sudėtis jų tokia, kad 
apie organizaciją ir prisi
minti negalima — portori- 
kiečiai, italai ir juodvei- 
džiai. Mašinų operuotojams, 
didžiumoje, moka 63 centus 
į valandą, t. y., $25.20 į sa
vaitę. O kad darbininkų ne- 
išsivaikius, tai gauna iš di
džiųjų kompanijų karinio 
darbo ir darbininkams duo
da viršlaikį dirbti. Taigi, 
darbininkai dirba šešias 
dienas ir kasdien su viršlai-

Chicago, III.
Lenkai Sukrėsti Sikorskio 

Žuvimu
Chicago lenkus sukrėtė žu

vimas Wladislawo Sikorskio 
kelyje iš Irano į Londoną or
laiviu. Su juo žuvo jo duktė 
ir kiti 14 asmenų.

čionykščiai lenkų visuome
nės judėjimo vadai pareiškė, 
kad nors dideli nuostoliai pa
nešta Lenkų Tremtinės val
džios su premjero žuvimu, ta
čiau darbas, kova prieš na
cius neapsistos.

Lenkijos konsulas Dr. Karol 
Ripa sako, kad yra dideli nuo
stoliai netekus išbandyto vei
kėjo.

Lenkų Rymo Katalikų Su
sivienijimo prezidentas J. J. 
Olejniczek pareiškė, kad už

MĖŠLUNGIS KOJAS 
TRAUKIA

Gerb. gydytojau, aš seku 
jūsų patarimus Laisvėj ir 
prašyčiau man patarti.

Aš buvau ir tebesu stam
baus subudavojimo vyras. 
Dabar jau 70 metų. 40 me
tų gyvenu Amerikoj. Per 
30 metų audžiau aksomus, 
bet dabar 10 metų nedirbu. 
Turiu vi’eną augusį sūnų.

Naktim man sutraukia 
mėšlungis kojas, iki kelių. 
Kai šilta, tai gerai. Ameri
konai vadina tą ligą 
“cramps”. Net miegą su
trukdo. Kai patrinu alko
holiu, tai ėsti geriau. Iš 
šiaaip pančiakas užsimau
nu, apklostau, tai ir vėl 
pasidaro geriau. Šiaip die
nom tas mėšlungis neužei- 
dinėja.

Viduriai veikia gerai, 
bet kaip kada reikalingas 
botagas, tai paimu piliukę. 
piliukę. Rūkau pypkę, gerą 
tabaką. Jokių alkoholinių 
gėrimų nevartoju. Ir nie
kur be reikalo nesitran- 
kau.

Gal daktaras duosit pa
tarimą per Laisvę nuo tų 
kojų skausmų, mėšlungių 
ar plėštarankių. Būsiu la
bai dėkingas.

Atsakymas.
Žmogui Jūsų amžiaus 

mėšlungis dažniausia esti 
dėl kraujo apytakos trūku
mo. Kojos toliausia nuo 
širdies. Kraujo bėgiojimas 
kojose bendrai yra men

kesnis, bet kam, o ypač pa
gyvenusiam. Kraujagyslės, 
arterijos pasidaro kietes
nės, nebetokios tęslios. 
K Kraujas per jas nebe taip 
gerai pereina. O kai ma
žiau gauna kojų raumenys 
kraujo, tai jie ir susitrau
kia spazmingai, skaudžiai.

Be to, čia dar nemažai 
reiškia kokie mitybiniai 
trūkumai-— stoka kalkių, 
vitaminų.

Gerkite bent po gerą 
kvortą pieno kas diena. 
Arba ir daugiau. Ir sūrio, 
bet kokio sūrio pavarykite 
gerokai kas diena. Tai ge
ras kalkių ir fosforo šalti
nis. Padeda ir nuo tų mėš

lungių gintis.
Būkite dažniau ore, ant 

saulės. Kojas bet kada 
braukykite, samažuokite. 
Pasivaikštinėkite nuosai
kiai, be nuovargio. Vely 
dažniau, bet netaip ilgai.

Vaistinėse yra kalkių 
preparatų su vitaminu D: 
Dicalcium fosfate and vi
tamin D tablets. Kurie pie
no nemėgia, gali bent jų 
imti,’ po keletą su maistu.

Kraujo slėgimas Jums 
gali būti aukštokas,— pa
tikrinkite. Kojas ir laiky
kite šiltai, autėm mūvėkite 
naktimis. Ir nerūkykite. 
Šiaip jūs geras vyras, bet 
rūkymas gadina! Kam 

Jums rūkyti, susimilda
mas? Kraują gadina, gys
las — na, ir mėšlungio ne
taiso. Dr. J. J. Kaškiaučius

Jūrininkų Priesaika
National Maritime Unijos konvencija 

pabaigė savo sesijas ir nutarė pasiųsti 
savo- prezidentą Joseph Curran į Euro
pą /aplankyti Angliją ir Sovietų Sąjun
gą. Jo misija bus sustiprinti tarptautinę 
Jungtinių Tautų darbininkų vienybę.

Konvencija priėmė taipgi pasižadėji
mą bei priesaiką, kurioje prekybinio lai
vyno jūrininkai pasako savo žuvusioms* 
draugams, kad jie atkeršys priešui. Cur
ran perskaitė visiems konvencijos dele
gatams sustojus ir visi vienbalsiai tą pa
sižadėjimą patvirtino. Jų priesaika skam
ba taip:

“Mes tęsime jūsų kovą.
“Mes 'kovosime taip ilgai, kol pilnai 

laimes tas reikalas, už kuri jūs mirėte.
“Mes plaukiosime mūsų laivais jūsų 

karžygiškoje dvasioje dvasioje lais
vo žmogaus, kuris niekados nesiklaupė ir 
nesiklaups prieš fašistinę vergovę.”

kiu, pasidarydami po 38-39

žuvusį mrnisterių p'irmih'irrką 
čia bus laikomos iškilmirigos 
pamaldos. V.

Rttudonarmiočiai apsupa namą, kariame buvo įsi
tvirtinę Baciai, ir rengiasi tiems neprieteliams parodyti 
Sovietų ginklo jėgą.

Bostono Apylinkei - 

DIENRAŠČIO LAISVES 
PIKNIKAS ATŠAUKTAS 

šį sekmadienį, 18 d. liepos-July, East Dedham, 
Mass, turėjo įvykti Laisves piknikas. Tačiaus jis 
neįvyks, yra atšauktas, nes Keistučio Paikas tu
ri nesusipratimų su valdžia ir tūlam laikui yra 
sulaikytas parkui leidimas laikyti piknikus.

Dienraščio Laisves piknikas Įvyks vėliau, kita- 
fnė parke. Kaip greit Komisija gaus kitą parką, 
tuojau praneš dienraštyje, kada ir kur bus Lais
vės piknikas.

Kurie turite iš anksto nusipirkę įžangos bilie
tus pasilaikykite juos, nes jie bus geri Laisvės 
piknikui, kada jis įvyks.

PIKNIKO KOMISIJA
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CHICAGOS ŽINIOS
7,500 Žmonių Dalyvavo Karių 

Centro Atidaryme
Lincoln Parke atidarė karių 

centrą. Dalyvavo 7,500 žmo
nių. Buvo gražus programas.

Centras yra netoli North 
Ave. maudynių. Paprastom 
dienom jis atsidarys po pietų 
ir užsidarys vidurnaktį; šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
nuo 9 valandos ryte iki vidur
nakčio. Centrui vadovauja
Mrs. Kelly, majoro žmona.

Chicagos miestas pagarsėjo' 
per visą šalį savo svetingumu 
kariams.

Svečiuojasi P. Jamontaitė
Chicagon atvyko pasisve

čiuoti Petrė Jamontaitė, iš 
Newark, N. J. Ji lankėsi pas 
Juozapaičius, Čekanauskus, A. 
Rūką ir pas kitus savo gimi
nes ir pažystamus. Chicaga 
viešniai labai patinka, nes, 
sako, čia daug lietuviškumo.

Iš Chicagos Petrė Jamon-, 
taitė vyksta į Michiganą, kur 
jos dėdė V. Jamontas turi far- 
ma. R.v

Rado Negyvą Dirbtuvės 
Sargą.

Rado negyvą Joseph M. 
Jackson, kuris buvo sargu 
Houdolle-Hershy Corp. Jis 
kur tai dingo pirmadienį. Da
bar rado jo lavoną netoliese 
nuo dirbtuvės vandenyje.

Policija sako, kad kūnas ne
sužalotas. Spėja, kad jis ga
lėjo įkristi, arba kas nors ki
tas įstumti į srutų nuolaidų 
prūdą.

Dwelis Užmuštas Aleutian 
Salose.

Valstybės Departmentas pra
nešė, kad puskarininkas Dwe- 
lis-Dvylis užmuštas Aleutian 
salose mūšyje su japonais. 
Kiti keturi chicagiečiai buvo 
sužeisti kitose karo vietose. 
Jų tarpe yra karys Najduch, 
greičiau bus Naudušis.

Dweliso tėvai gyvena 6922 
S. Rockwell; Najduch 6532 
Oakley Ave.

Ašarini Gasą Pavartojo 
Plėšikai.

Atėjo trys plėšikai į pinigų 
mainymo raštinę, 311 N. Pu
laski rd. Vienas jų ėjo prie 
kasos, o du turėjo ašarinio ga- 
so baką. Priėję paleido aša- 
rinį gasą į raštinės pareigūną 
ir ten buvusius žmones.

Kai apsipylė ašarom parei
gūnas ir kiti žmonės, tai pik
tadariai pasigrobė $1,800 pi
nigų ir išbėgo. Jie sėdo į au
tomobilių ir nuvažiavo.

Paleido iŠ Armijos 7,000 
Nesveikų Karių

Illinois valstijoj paleido iš 
karinės tarnybos 7,000 karių. 
Daugiau negu pusė jų iš Cook 
apskričio.

Paleido juos dėl menkos fi
zinės ir protinės sveikatos. Iš 
7,000 nesveikų 2,962 paleista 
iš armijos dėl protinio nesvei
kumo, dėl nervų pašlijimo.

VISUOMENES ATYDAI
Dįenraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.
•

Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškais

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.
•

Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui. ,
•

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis: *
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn (6), N. Y.
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Tačiau tenka pažymėti, kad 
paleisti vyrai nėra tiek ligoti, 
kad jie pasiliktų visados to
kiais. Jie, prižiūrėdami save, 
pilnai gali atsjbudavoti: galės 
dirbti karo įmonėse.

Prigėrė Trys Berniukai
Raymond Buck, 8 metų, 

Robert Jackson ir jo brolis 
Daniel prigėrė besimaudyda- 
mi.

Pasiutęs Šuo Įkando Tris 
Žmones.

Pasiutęs šuo įkando tris 
žmones, T. Forde, 8 m., J. 
Klaus 55 m. ir Mrs. Neson 46 
m. Tie žmonės paimti gydyti. 
Šuo tebėra nenužudytas. Jei
gu kam įkąstų abejingas šuo, 
tai tuojaus lai duoda save iš
tirti.

Gavo Medalį Už Tokyo 
Bombardavimą

Orlaivių komandoj, kuri 
bombardavo Tokyo, buvo 10 
chicagiečių. Kiti pirmiau bu
vo apdovanoti medaliais. Da
bar gavo medalį chicagietis 
kapitonas’ Knobloch.

Mėsos Miestas Be Mėsos
Mėsos padėtis Chicagoj nei 

kiek negeresnė kaip kitur. 
Mėsos miestas pergyvena mė
sos krizį.

Tenka suprasti, kad mėsos 
stoka paeina ne tiek, kad bū
tų stoka gyvulių. Taipgi ne 
nuo to, kad reikia daug jos 
karinėm pastangom. Dalinai 
šisai krizis sudarytas tų, ku
rie kontroliuoja gyvulių supir
kimą ir gyvulių skerdimą.

Saugiai Praleido Šventes
Per Liepos 4 d. šventes Chi; 

cagoj tik trys gyvybės pra
rasta. Du prigėrė ir vieną už
mušė automobilių aksidente.

Tai saugiausia praleista 
šventės Chicagoj per paskuti
nę eilę metų.

Jūreiviai Išpirko Daug 
Karo Bonų.

Liepos ketvirtą ir penktą 
Great Lakes Training Station 
buvo pravesta karo bonų par
davimo vajus. Jūreiviai išpir
ko už $307,112 bonų.

Gražiai, Gausiai Praėjo 
Vilnies Piknikas

Liepos 4-tą Justice Park 
įvyko Vilnies piknikas. Tai bu
vo tąsa birželio 20-tos sulyto 
pikniko. Dienraštis niekad pir
miau nerengdavo Nepriklau
somybės paminėjimo dienoj 
piknikų, nes daug žmonių tą 
dieną mėgsta kur nors atosto
goms išvažiuoti. Daug gerų 
vilniečių šiame piknike nebu
vo. Jie išvažiavo pailsėti. Visai 
suprantama, kad šiais laikais, 
kada taip sunkiai tenka dirb
ti, tai šventadienis buvo jų at
silsi© diena.

Tačiau kurie pasiliko mies
te, suvažiavo į pikniką. Tenka 
skaityti labai gerai pasiseku

siu: žmonių buvo pusėtinai 
daug.

Beje, rytas buvo grąsinan-
tis lietumi. Bet po piet diena 
išgiedrėjo ir apie "šeštą valan
dą jau buvo pilnas daržas ma
šinų ir daug publikos.

Apie 7-tą valandą prasidėjo 
programas. J. Stančikas pa
kvietė publiką prie rimties. 
Labai gražiai padainavo Rose
land o Moterų Choras, vadovy
bėje A. Kenstavičienės. Šakar- 
Makar Choras puikiai dainavo 
linksmas ir naujas pikniko 
dainas. Programo užbaigoj iš
stojo LKM Choras, vadovybėj 
J. Kenstavičiaus. Kai užtrau
kė Jungtinių Tautų Himną, 
tai kilo didelis entuziazmas 
publikoj. Reikalavo daugiau iš 
choro. Užbaigė dainavimą su 
Amerikos himnu.

Leonas Pruseika pasakė 
svarbią prakalbą apie Liepos 
4-tos reikšmę, apie reikalingu
mą žmonių vienybės ir lietuvių 
dalį šio karo laimėjimui.

Programas visiems labai pa
tiko.

Svečių piknike buvo dikčiai 
iš gan toli: O. Krakaitienė su 
dukrele Florence buvo net iš
Detroito. Mickūnai iš Sheboy
gan, Wis. Sprindis, žilis ir 
Strička iš Kenosha, Iš Milwau
kee Butkus.

Iš Lowell, Ind., buvo Iva
nauskas. Iš Aurora Paulaus
kas ir dar keletas iš to miesto 
vilniečių.

Tenka pažymėti, kad šiame 
piknike buvo dikčiai tokios 
publikos, kuri labai retai at
vykdavo p dienraščio parengi
mus. Buvo kariškių, net du 
leitenantai. Helen Kasro at
stovavo šiame piknike WA
VES.

Bendrai, dienraščio pikni
kas labai gerai pavyko.

Rep.

Great Neck, LI.
Zenonas Bechis Rašo iš 

Armijos
Mūsų miestelio jaunuolis, 

Zenonas Bechis, vietos veikė
jų draugų Bečių sūnus, jau 
kelintas mėnuo tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje. Da
bar karys Zenonas yra Ran
toul, III. Jis ten mokosi.

Zenonas Bechis

Zenonas kariuomenėje pa
sitenkinęs ir pilnas ūpo. Jis 
dažnai rašo tėvams laiškus. 
Štai birž. 27 d. 'Zenonas rašo 
tėvams, koks jaunimui reikš
mingas birželio mėnuo: jame 
moksleivija baigia mokslus, 
jame jaunimas dažniausiai 
tuokiasi.

'Zenonas Bechis rašo, kad 
jis nors būdamas kariuomenė
je, tarytum iš anksto būtų 
tam planavęs, baigė tam tik
rus kariuom. kursus, tam tikrą 
mokslą. Iš jos jis gavo dip
lomą ir komanduojančio ka
rininko pasveikinimą. Taipgi 
gavo medalį. Taigi birželio 
mėnuo Zenonui Bechiui buvo 
mokyklinis, mėnuo, nors jis 
gyvena ne civiliniu gyvenimu.

Dabar Zenonas įstojo į Ar
mijos Institutą, šitame insti
tute jis bus kredituojamas 
tais pačiais kreditais, kaip bet 
kokioje kolegijoje.

Geriausio Zenonui pasiseki
mo ! D—gas.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Kažin kur jūroje USA naikintuvo (Destroyer) 
jūreiviai suka kanuolę prieš vokiškąjį submariną.

MASS. LIETUVIŲ BANKETAS
Massachusetts Lietuvių Komi
tetas Ambulansu Pirkimu Vis 

Dar Rūpinasi

(1) Kad bankietas, kuris 
įvyks liepos 25 d., būtų pasek
mingas.

(2) Komitetas nori supažin
dinti visas lietuvių kolonijas 
su savo darbu.

(3) . Dabar yra dar proga 
dėl tokių, kurie neprisidėjo, 
lai paskubina prisidėti su au
ka.

(4) Visos blankos, kur tik 
randasi, turi būt sugrąžintos 
sekretoriui, nes iš blankų bus 
padarytos knygos ir suteikta 
su visų aukotojų vardais So
vietų Sąjungos atstovui.

Didžiai gerbiami draugai ir 
draugės, vardu mūsų komite
to, aš prašau jūsų visų pasi
skubinti su pardavinėjimu ti- 
kietų dėl bankieto, kuris įvyks 
Hotel Kenmore Crystal Ball
room, liepos-July 25 d., 2:30 
po pietų. Tai bus svarbiau
sias įvykis, kur bus užbaigta 
istoriškai Massachusetts pro
gresyvių lietuvių vajus. Tikie- 
tus galima gauti pas prof. B. 
F. Kubilių ir A. J. Kupstį. Ta
čiau vyriausias tikietų, “bosas” 
yra mūsų nenuilstantis ir šir
dingas draugas J. Mastieka. 
Rašykit laiškus jam į jo na
mą ir užsisakykit dėl savęs ir 
savo šeimos tikietus bankie- 
tui, sykiu galit siųsti ir pini
gus už tikietus. .Kaina vie-, 
nam asmeniui $?.00, tai yra, 
vienas tikietas kainuoja trys 
doleriai. Kaip kam atrodys, 
kad gal yra per augšta kaina, 
tačiau jokiu būdu negalima 
pigiau gauti pirmos klasės 
viešbutyje. Kita, ne tik gau
sit gerus pietus, bet taipgi tu
rėsit progą už tą pačią kainą 
išgirsti koncertą, tai tikrai bus 
“good time” dėl visų.

Būt labai gerai, kad visi už
sisakytų tikietus pas draugą 
J. Mastieka, 1031 Dorchester 
Ave., Dorchester; Mass. Ko
mitetui ir visai publikai būt 
gražu ir pavyzdinga, kad mū
sų draugai patys pasipirktų 
tikietus iš draugo J. Mastie- 
kos “L.” piknike, arba-užsisa
kytų ir sykiu dalyvautų su 
mumis. Tai ttįums būt geriau
siai įrodyta, kad visi ir visos 
trokštat būti su mumis, ypa
tingai kaip jau darbas bus už
baigta pilnai.

Gavau laiškų iš įvairių, ko
lonijų ir visi draugai ir drau
gės man rašė, jog jie bus ban
kiete. Mūsų širdingi draugai 
Antanas su Carolina Barčiai, 
sako, kad jeigu sukėlėme sep
tynis,tūkstančius I dolerių, tai 
mes turime matyti, ką komite
tas parodys mums, kokis tas 
ambulansas ir tam pan. Drg. 
J. J.aškiavičius rašo iš Wor- 
cesterio, kad jis bus. Bus sve-

čiai iš 'Nashua, Lowell, Law
rence ir Haverhillio. Taigi, 
būtų geriausia, kad visi drau
gai įsigytų ir tikietus, nes ko
mitetui reikalinga žinoti apie 
kiek svečių bus bankiete.

Mass. Liet. Komitetas.

Seattle, Wash.
Iš Mūsų Veikimo $Gegužės 30 dieną Moterų 

Kliubas turėjo surengęs pik
niką. Pelno liko, tai susirin
kime nutarė paaukoti $15 pa- 
gelbai lietuvių vaikučių, esan
čių giliau Sovietų Sąjungoj, 
aprūpinti juos drabužiais, čia 
vietiniame Russian War Re
lief skyriuje siuva drabužius 
ir Sovietų laivai nuveža juos. 
Vietos RWR skyrius renka ir 
senas drapanas, įdeda naujus 
pamušalus, išvalo ir siunčia į 
Sovietų Sąjungą. Jau yra iš
siųsta šimtai tūkstančių per
taisytų ir išvalytų drabužių 
tik iš mūsų miesto.

Liuosa valia • moterys dirba 
prie tų drabužių pertaisymo 
ir išvalymo, kaip kurią dieną 
sueina iki 25 moterų, darbui, 
aukodamos savo laiką ir ener
gija be jokio užmokesčio.

Iš lietuvių moterų, tai Jie- 
va Baltrušaitiene daugiausiai 
darbuojasi. Ji jau yra išdir
bus 1,000 valandų, jau ištisi 
metai ji dirba kasdien prie 
taisymo drapanų. Yra ir dau
giau moterų, kurios galėtų pa
aukoti savo liuoso laiko, .nors 
po keletą vaandų tam prakil
niam tikslui. Russian War 
Relief rūmai yra 1635—8th 
Ave., Seattle, Wash.

LDS kuopa turėjo pikniką 
20 d. birželio. Pelno biskį li
ko, tai susirinkime nutarė $10 
paaukoti lietuviams didvy
riams, kurie išvien su kitais 
Sovietų Sąjungos gyventojais 
didvyriškai kovoja prieš vo
kiečius kraugerius užpuolikus 
jau treti metai. Buvo parink-
ta ir tarpe draugų aukų, tai 
bendrai tam tikslui susidarė 
$41. Pinigai pasiųsta punde
lių komitetui.

Aukavo: LDS 161 kuopa 
$10; Ona Skujienė ir J. Kirk 
po $5; -A. Gauransky $3, 
Anna Šteiną ir Silvestras Ha
ris po $2. Po $1 aukavo: Ig. 
Kirk, M. Kirk, T. Ulskis, A. 
Ulskienė, Y. Yuodišius, E. 
Yuodišienė, Julia Sitko, M. 
Baltrušaitis, E. Baltrušaitienė, 
S. Černiauskas, P. Černiauskie
nė, J. Burt, V. Vaišnora, J. 
Bukauskas. Visiems aukavu
siems tariu širdingiausią ačiū, 
kurie atjaučia tuos, kurie ko
voja už visų mūsų reikalus.

S. G.

WATERBURY, CONN.
Iš LDS 49 Kp. Susirinkimo jėgomis greičiau
Liepos 7 dieną įvyko Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
49 kuopos susirinkimas. Pik
niko komisija raportavo, kad 
piknikas davė pelno $281.31. 
Pinigai pasiųsti pagelbai lie
tuvių raudonarmiečių ir jų šei
moms. Kiekvienas geras žmo
gus turi iš to tik pasidžiaugti, 
kiekvienas turi remti tokius 
prakilnius tikslus.

Bet kaip žinome, taip nebu
vo Waterburyj. Ruošiant šį 
pikniką ponas Tarnas Matas 
per vietinę anglų spaudą mė
gino pakenkti piknikui ir LDS 
organizacijai, ją apšaukė “ko
munistine”, o kalbėtojus bjau
riai niekino. Jis manė, kad 
jo blevyzgoms apie tai, būk L. 
D.S. “slaptai dirba Rūsijai”, 
būk šios organizacijos nariai 
yra baisūs, kas nors patikės. 
Bet kaip žinome, tai jo pa
stangos nuėjo vėjais. LDS. 49 
kuopos valdyba tinkamai at
sakė į Tarno Mato ir jo pase
kėjų šmeižtus vietos anglų 
spaudoj.

Tas patsai anglų laikraštis 
pikniką aprašė labai gerai, L. 
D.S. jaunuolių veikėjas liepė 
jiems pirma savo namą išva
lyti nuo naciško brudo pirm 
jie bando pas kaimynus tvar
ką daryti.

Susirinkime tūli LDS nariai 
sakė, kad Tarnas Matas blo
gais savo tikslais ir kiti sme- 
tonininkai tik parodė savo vei
dą, kas jie yra ir padėjo iš
garsinti mūsų pikniką. LDS 
piknikas buvo sėkmingiausias, 
jame dalyvavo labai daug 
žmonių.

Gi Tarno Mato ir jo sėbrų 
jomarkas, kuris savaitė vėliau 
įvyko, kurį jie garsino “visų 
lietuvių milžinišku mitingu” 
buvo labai menkutis, mizernas 
ir be ūpo, kur trys tautos ne
sudarė nei 200 žmonių. Reiš
kia, nekaskite kitiems duobę, 
nes patys į ją įkrisite.

Waterburio lietuviai apsi- 
vienija bendroms pastangoms 
karo laimėjimui, nes ir jų šim
tai sūnų yra armijoj, laivyne 
ir orlaivyne, o jų bendras tiks
las sumušti priešą, kaip ir 
Raudonosios Armijos, kaip ir 
Lietuvių Pulkų Raudonosios 
Armijos eilėse.

LDS 49 Kp. Koresp.

Russian War Relief Vajus Už 
Naujus Narius—Miesto Majo
ras Stojo, Kaipo Pirmas Narys

Liepos 7 dieną Russian War 
Relief Komitetas nutarė pa
skelbti vajų gavimui daugiau 
narių į savo eiles Waterburyj. 
Tai bus pirmas tokis žygis vi
soj šalyj, nes iki šiol veikė tik 
Russian War Relief komitetai, 
bet neturėjo pastovių, narių.

Mūsų komitetas sumanė, 
kad kožnas žmogus, kuris tik 
nori, tai gali prigulėti prie 
Russian War Relief, kaip ir 
prie bile kokios kitos organi
zacijos užsimokėdamas $1.00 
duoklių į metus.

Waterbury miesto majoras 
John S. Monagan buvo pir
mas narys, kuris įstojo ir už
simokėjo duoklę. Taigi, dabar 
Waterburio lietuviams ir ki
tiems piliečiams parodyta, 
kad Russian War Relief orga
nizacija labai svarbi, o duok
lė maža. Majoro įstojimas į 
Russian War Relief organiza
ciją, kurią taip begėdiškai ne
senai puolė hitleriški elemen
tai, parodė tą svarbą. Aišku, 
kad niekinti Sovietų Sąjungą, 
tą tmūsų galingiausią talkinin
kę, gali tik tie, kurie nori mū
sų karo pralaimėjimo, o priešo 
laimėjimo. Hitlerio visada bu
vo taktika skaldyti ir ardyti jo 
priešų jėgas ir paskui visus 
pavergti.

Mes suprantame, kad vieny
bėj yra galybė. Reikia, kad 
visi lietuviai vienytųsi į bend
rą darbą, teiktų pagelbą A- 
merikos vyriausybei ir Sovie
tų Sąjungai, kad bendromis 

’sumuštume 
priešą ir karą laimėtume. Kas 
bando vienybę ardyti, kas 
kursto prieš Sovietų Sąjungą, 
Chiniją, Angliją, tai neklau
sykite tų, nes tai Hitlerio 
agentų darbas.

Korespondentas.

Los Angeles, Cal.
Gražus ir Naudingas Paren

gimas.
Liepos 3 dieną Moterų Ap- 

švietos Kliubas turėjo suėjimą 
pas draugus Petrulius. Puikia
me, gražiai išpuoštame name 
susirinko apie 50 asmenų. 
Drg. Petruliai visus pavaišino 
skaniais valgiais. Visiems pa- 
sivalgius d. Bušienė pranešė, 
kad tai yr M. A. K. suėjimas 
ir pakvietė drg. Petrulienę 
pakalbėti. Ji pasakė gerą pra
kalbą apie karą ir huo fašis
tų nukentėjusius žmones. Ge
rai išsireiškė ir drg. Levanie- 
nė.

Po to buvo renkamos aukos 
pagelbai lietuvių raudonar
miečių ir vaikučių. Pasiunti
mui jiem pundelių surinkta 
$42. Didelė ir nuoširdi padėką 
priklauso draugams Petru
liams už tokį malonų, svetin
gą priėmimą ir duosnumą. Čia 
tenka pažymėti, kad drg. Pe
trulienė yra MAK pirmininkė 
ir daug veikia, daug dirba pa
galbai nuo karo nukentėjusių.

Mokslininkui Nikūnui skam- 
binant pianu ir Levanienei 
dainuojant visi laiką linksmai 
praleidome iki vėlos nakties. 
Tai buvo smagus pasižmonėji- 
mas pas drg. Petrulius.*

Du Susirinkimai
Liepos 4 dieną atsibuvo Li

teratūros Draugijos 145 kuo
pos susirinkimas. Tarpe kitų 
gerų dalykų aptartų tenka 
pažymėti vienas iš geriausių, 
tąj prie Draugijos prisirašė 5 
nauji nariai. Mums labai sma
gu, kad prie kuopos prisidėjo 
ir veikia geri draugai, kaip 
Mokslavickai. Jįe nuolatos 
mūsų judėjimą gausiai remia, 
taipgi dd. J. Borisas, J. Po
ciūnas ir Barauskas.

Finansų raštininkė pranešė, 
kad visi mūsų kuopos nariai 
yra užsimokėję duokles už 
šiuos metus. Už tai garbė pri
klauso drg. M. Bušienei. Tai 
ji rūpestingai darbuojasi kuo
pos reikaluose ir bendrai vi
suomenės kilniems tikslams.

Levišauskienė ir Bušienė 
pranešė, kad jos jau surinko 
aukų $30 dienraščio “Laisvės” 
apsigynimo bilai ir dar mano 
daugiau aukų gauti. Bravo 
už tai, moterys!

Iš raportų pasirodo, kad 
mūsų kuopa veikia gana ge
rai.

Buvo susirinkimas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 35 
kuopos. Gauta du nauji na
riai, tai tie patys Mokslavic
kai. Jie pažadėjo dar prira
šyti ir savo gražią dukrelę 
Gloriją.

Iš finansų raštininko pra
nešimo pasirodė, kad visi na
riai yra labai gerame stovyj, 
kaip kurie sumokėję duokles 
net iki naujų metų.

Nutarta suruošti kokis nors 
parengimėlis. Į komisiją iš
rinkta : J. J. Pupis, M. Pūkis 
ir P. Repečka. Komisija yra 
gera ir aš manau, kad ji pa
darys kokį nors “surprizą”.

Choro piknikas įvyko tą pa
čią dieną pas Peter žeunis, 
tai graži vieta ir suėjimas bu
vo gana sėkmingas. Tai rei
kia paačiuoti drg. žeuniams 
už suteikimą tokios patogios 
vietos piknikui ir jokio užmo
kesčio neėmimą.

Mūsų chorai gerai auga ir 
mes visi tikimės, kad vadovys
tėj drg. žeunienės jis bus di
delis ir dainuos puikiai. O 
mes visi, Los Angeles lietuviai 
dailę mylime ir choriečius 
remsime visais galimais bū
dais.

R—ka.
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(Tąsa)

Aš labai sutikdavau su Povilu Odin- 
covu; paskui iš jo išėjo geras amatinin
kas, bet jo neilgam pakako; sulaukęs 
trisdešimties metų, jis ėmė baisiai gerti, 
paskui pasidarė valkata, ir jau tokį aš 
buvau jį sutikęs Maskvos Chitrovkoje, 
o neseniai užgirdau, kad jis apsirgęs šil
tinėmis ir numiręs. Klaiku prisiminus, 
kiek gerų žmonių be prasmės pražuvo 
mano atminime! Visi žmonės pasibai
gia ir miršta, taip esti visur; bet niekur 
nesudyla žmonės taip greitai ir nepra
žūva taip beprasmiškai, kaip pas mus, 
Rusijoj...

Tada jis buvo apskritagalvis vaikinas, 
dvejais metais už mane vyresnis; jis bu
vo judrus, protingas, teisingas ir gabus: 
gerai piešdavo paukštes, kates ir šunis ir 
labai vykusiai — karikatūras, visuomet 
vaizduodamas žmones paukščiais: Sita- 
novą — liūdnu tilviku ant vienos kojos, 
Žicharevą — gaidžiu, su nuplėšta skiau
tere, be plunksnų viršugalvyje, liguistą 
Davidovą — pempe. Bet geriausiai jam 
išeidavo Gogolevas, šikšnosparnio pavi
dalu, su didelėmis ausimis, ironiška nosi
mi ir mažutėmis kojytėmis, su šešiais 
nagais kiekviena. Iš apvalaus, tamsaus 
veido žiūrėdavo balti akių skrituliukai, 
Vyzdžiai būdavo panašūs į lęšiukų grū
delius, — visa veido išraiška būdavo žva
li ir šlykšti.

Kiti nepykdavo, kai Povilas rodydavo 
jiems karikatūras, bet Gogolevo karika
tūra darydavo nemalonų įspūdį, ir dai
lininkui griežtai patardavo:

— Tu verčiau suplėšyk, nes senis, pa
matęs, gali tave priplunksnuoti!

Purvinas ir supuvęs, nuolat girtas, se
nis buvo įkyriai dievobaimingas, labai 
piktas ir primeluodavo apie visus parda
vėjui, kurį šeimininkė rengėsi apvesdinti 
su savo dukterėčia ir kuris dėlei to jau
tėsi esąs šių namų ir žmonių šeiminin
kas. Darbininkai jo nekęsdavo, bet bijo
davo, todėl pribijodavo ir Gogolevo.

Povilas visaip kankindavo senį, lyg tai 
būtų jo tikslas — nė vienai minutei ne
duoti Gogolevui ramybės. Aš taipgi, kiek 
galėdamas, padėdavau Povilui, mes 
linksmindavome visą dirbtuvę savo išsi
šokimais, beveik visuomet negailestingai 
šiurkščiais. Kiti mus įspėdavo:

— Klius jums, vaikai! Išgrūs jus 
Žiogvabalis!

Žiogvabalis — tai pardavėjas, taip jį 
praminė dirbtuvės darbininkai.

Įspėjimai nenugąsdindavo mūsų, mes 
ištėpliodavome miegančiam seniui veidą; 
kartą', kai jis miegojo girtas, ištepėme 
jam nosį auksiniais dažais, ir jis bent 
tris dienas negalėjo numagoti dažų. Bet 
kiekvieną kartą, kai mums pasisekdavo 
įpykinti senį, aš prisimindavau garlaivį, 
mažutį kareivėlį, ir man pasidarydavo 
nebesmagu. Kad ir senas, Gogolevas bu
vo dar stiprus ir dažnai mus priplakda
vo, užklupęs netikėtai; priplakdavo, o 
paskui apsiskųsdavo šeimininkei.

Ji—taipgi kasdien girtutėlė ir todėl 
visuomet gera, linksma — stengdavosi 
išgąsdinti mus, daužydavo sutinusiomis 
rankomis stalą ir rėkdavo:

•— Vėl jūs, velniūkščiai, išdykaujate? 
Jis—senutėlis, jį reikia gerbti! Kas jam 
į stikliuką vietoj degtinės — fotogeno 
pripylė ?

•— Tai mes...
Šeimininkė stebėdavosi:
— Ak, Viešpatie, nagi jie net prisipa

žįsta! Ak, prakeiktieji... Senuosius gerb
ti reikia!

Ji išvydavo mus, o vakarą skųsdavosi 
pardavėjui, ir tas kalbėdavo man pik
tai:

— Kaip gi tai tu: knygutes skaitai, 
net Šventąjį Raštą, ir — toks pasileidęs, 
a? Žiūrėk, brač!

Šeimininkė buvo vieniša ir verta pa
sigailėjimo; būdavo, išmauks saldžios 
degtinėlės, atsisės prie lango ir dainuo
ja:

Niekas vargšės nesigaili,
Mano skausmo nesupranta;
Kam galėčiau pasiskųsti, —
Tokio sirdis neatranda...

Ir, kukčiodama, traukia drebančiu 
balsu:

— Ju-u-u... ,
Kartą aš mačiau, kaip ji, laikydama 

rankose šutinto pieno puodynėlę, priėjo 
prie laiptų, bet staiga jos kojos palin
ko, ji sutūpė ir nuvažiavo laiptais že
myn, sunkiai daužydamasi į laiptelius ir 
tvirtai laikydama puodynėlę. Pienas taš
kėsi jai ant drabužių, o ji, ištiesusi ran
kas, piktai rėkė puodynėlei:

—Ką tu, padūkėle! Kur tu? .
Nedrūta, bet minkšta ir padribusi, ji 

buvo panaši į seną katę, kuri jau nebe
gali gaudyti pelių, o, sutingusį iš sotu
mo, tiktai marma, prisimindama ^avo 
pergales ir smagumus.

— Štai, — kalbėdavo Sitanovas, mąs
liai raukydamasis, — buvo didelis daly
kas, didelė dirbtuvė, rūpinosi šiuo daly
ku protingas žmogus, o d&bąr viskas 
velniop eina, viską Žiogvabalis sudoros! 
Dirbome-dirbome, ir vis svetimam dėdei! 
Kai pagalvoji apie tai, staiga galvoje nu
trūksta kažkokia spyruoklėlė — niekas 
nebetraukia, atsiranda noro spiauti į vi
są darbą, atsigulti ant stogo ir išgulėti 
visą vasarą bežiūrint į dangų..;

Povilas Odincovas pasisavino šitas Si- 
tanovo mintis, ir, rūkydamas papierosą, 
filosofuodavo apie Dievą, apie girtavi
mą, moteris ir apie tai, kad kiekvienas 
darbas pranyksta, vieni kuria, dirba, o 
kiti ardo tai, kas sukurta, nieko nesu
prasdami ir nebrangindami.

Tokiomis minutėmis jo smailas, ma
lonus veidas raukdavosi, sendavo, jis 
sėsdavosi ant patalinės, ant grindų, ap
sikabindavo kelius ir ilgai žiūrėdavo į 
žydrus langų kvadratus, į malkinės sto
gą, ' prislėgtą sniego pusnimis, į žvaigž
dėtą žiemos dangų.

(Bus daugiau)
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Nepamirškime, Ką Nusitarėm

Pittsburgh Lietuvių Vieny
bes Komitetas Karo Laimėji
mui gyvuoja jau virš trys mė
nesiai ir gali pažymėti apie 
tūlus nuveiktus darbus. J iš 
suruošė birželio 27 dieną dvie
jų metų, sukakties paminėjimą 
didvyriškos kovos Sovietų Są
jungos prieš barbarišką Hitle
rio gaujų užpuolimą. Kartu 
tai buvo minėjimas ir Tarybų 
Lietuvos liaudies pavergimo 
ir baisios jos padėties, daro
mi planai, kaip jai padėti iš
silaisvinti. Pasitaikė labai 
karšta diena, bet visgi publi
kos susirinko apščiąi.

Pirmininkavo sena veikėja 
daktarė J. Baltrušaitienė. Kal
bėjo Povilas Rotomskis, Sovie
tų Sąjungos Generalio Konsu
lo atašė ir kiti geri kalbėto
jai, jų tarpe Leonas Pruseika, 
“Vilnies” redaktorius, ir visus 
lietuvius kvietė prie vienybės, 
kad bendromis' pastangomis 
laimėtume karą. Prakalbos vi
sais atžvilgiais pavyko, nes 
buvo ir gera koncertinė pro
grama.

Į parengimą nebuvo jokios 
įžangos. Komitetas turėjo 
mintyj, kad publika paaukuos 
ambulansų nupirkimui, kurių 
vienas eis Amerikon Raudona
jam Kryžiui, kitas Lietuvių 
Pulkams Raudonosios Armijos 
eilėse. Aukų reikia sukelti 
virš $3,000, kad nupirkus abu 
ambulansus. Befc šį kartą au
kų surinkta, pačiose prakal
bose, nedaug, jeigu neįskaityti 
duosnias aukas Wilmerding ir 
Ambridge draugų. Po peiikis 
dolerius aukavo tik keli, 
komitetas manė, kad 
bose bus sukelta apie 
lis sumos. Kada tas 
padaryta, tai darbas
bus apsunkintas ir reikės sun
kiau padirbėti.

Aš manau, kąd draugės ir 
draugai turi paimti pavyzdį 
iš Wilmerdingo ir Ambridge 
draugų, tų dviejų lietuvių ko
lonijų. Wilmerdingo draugai 
jau pridavė apie $150 aukų, 
gi Ambridge draugai virš $50. 
Kur yra kitos lietuvių koloni
jos? Ką jos veikia sukėlime 
aukų ?

Komiteto sekretorė sakė 
kad New Kensington LDS 10 
kuopa prisiuntė aukų $2 ir 
blanką grąžino. Ką manote, 
draugai, ar jau taip svarbus 
darbas užbaigtas ar ką? Aš 
patariau sekretorei pasiųsti 
draugams atgal blanką page
rinto j formoj; Kas gi bus, jei
gu tokios kolonijos, kaip New

Amerikiečiai ir australai 
pasmarkino atakas prieš 
japonus Mubo srityje, 12 
mylių nuo Salamaua, svar
biausios japonų karo bazės 
Naujojoj Guinėjoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Veikia ir Bridgevillėj,

Kensington tik tiek aukų su
kels? Dabar žmonės pinigų 
turi ir gali dolerį, kitą paau
koti taip svarbiam reikalui. 
Neužmirškit^, kad mūsų vai
kai gyvastį aukoja kovoj už 
mūsų laisvę!

Teko patirt, kad Washing- 
tono draugai ruošia pikniką, 
kurio pelną skirs tam reika
lui ir kitokiais būdais darbuo
jasi.
North Sidėj ir kitur pažangūs 
žmonės, kad pravedus konfe
rencijos nutarimą gyveniman, 
kad sukėlus reikalingą sumą.

Draugės ir draugai, nepa
mirškite sausio ir balandžio 
mėnesių konferencijų, nutari
mo. Dirbkite energingai, kad 
jūsų išrinktas komitetas galė
tų sėkmingai darbą pravesti. 
Atminkite, kad be jūsų nuošir
džios ir energingos pagelbos 
patsai vienas komitetas nega
lės tikslo pasiekti, kad jis ir 
energingiausiai dirbtų. Visi 
ir visos dirbkime, kad sukėlus 
į paskirtą laiką reikalingą 
fondą nupirkimui ambulansų!

' Korespondentas.

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.

everybodyid

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS
30.
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

gi 
prakal- 
trečda- 
nebuvo 
žymiai

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

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

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.

<♦>

<♦>

<♦>

<1>

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave, 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undęrtaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

VAKAČIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

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.
Didelė Proga

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

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

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

| F. W. Shalins I
(Shalinskas)

| FUNERAL HOME j
| 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.
I iM Suteikiam garbingas laidotuves ft

! 81509 vKoplyčias suteikiam nemoka- S
j mai visose dalyse miesto.

Tenl. Virginia 7-4499
Į flį

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

šiurkštus vaizdas iš Detroito: govęda rąuseikv išsiveją negrą iš-gąivękario ir j j 
baisiai sumuša. Tas viskas buvo riaušių metu, gurias, «akoųaą, buvo išprovokavę

Ku Klux Klanas ir jo talkininkai.
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BLOZNEL1Ų FARMOJE
R. F. I). 2 Cauterskill Rd., Catskill N. Y<

Didele upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

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

Valgis ir guolis j

Iš Nevy Yorko gailina atvažiuoti Inisais ir Iludsono upe laivais. 
Atvažiavę telęfoliuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.(> <i

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<f>

<l>

<

<f>

<(>

<♦>

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508

LAIDOTUVIŲ

COMPLEX

BĮ
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tablctėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
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 tabletėlių ................ ’...................................................
Už 250 tabletėlių ...................................................................
Už 500 tabletėlių ................. ................... -................. .....

CHARLES
(RAMANAUSKAS)

ROMAN

DIREKTORIUS

\

4110Telefonas

M

VITAMIN ■

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 

busite patenkinti.*

Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama: -
Vitamin 
Vitamin 
Vitamin 
Pantothenic

$2.19
$4.93
$8.$0

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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om, ohio HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIAmerikos Kariai Paėmė 

Dr 1 Lėktuvų Aikštes
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

amerikiečiai paima nelais
vėn didžiausią fašistų skai
čių. Per penkias dienas jie 
suėmė 8,000 italų ir vokie
čių, o anglai ir kanadiečiai 
paė'mė nelaisvėn 4,000 prie
šų.

Nuo Augustos anglai y- 
ra greitai numaršavę pir
myn 20 mylių linkui Cata- 
nijos. Amerikiečiai taipgi 
sparčiau žygiuoja pirmyn, 
negu iš anksto buvo pla
nuota.
Dar .Nebuvę Didžių Mūšių

Vienas talkininkų radijo 
komentatorius 
bendrai “dar
nesusidūrę su rimtu pasi
priešinimu.” Bet vienas ka
rinis stebėtojas pareiškė: 
Penktoje dienoj nuo pra
džios talkininkų įsiveržimo 
“Ašis (kaip tas .prisvaigin- 
tas kumštininkas) jau tik 
už virvių laikosi, kad ne- 
pargriūtų.” Priešų apsigy
nimai vis dar tebesą supa
ralyžiuoti.

Liepos 4-tą d. čionai įvyko 
nepaprasta sueiga. Trys mo
terys, būtent drg. Nemurienė, 
Sadauskiene ir žirgeliene ne
seniai tapo šios šali’es pilietė
mis ir štai, kad atsilyginti vi
siems, kurte vienokiu ar kito
kiu būdu joms prigelbėjo tatai 
atsiekti, tai visus suprašė sve
čiais į bendrą sueigą ir puikiai 
pavaišino.

Sueiga įvyko gerb. Sadaus
kų vasarnamyj, vadinamame 
Lietuviškame Kaimelyje.

Baigiantis vaišėms drg. P. 
Nemura trumpai paaiškino 
tikslą šio susiėjimo ir pakvie
tė J. Žebrauską pakalbėti die
nos klausimais.

Finansine atskaita už Balandžio- 
Gegužės-Birželio mėn., 1943 m.

Balandžio Mėti. Įplaukos:
Kas .prisiuntė Miestas Suma
A. Depšis, Detroit .............  $6.20
J. Urbonas, Pittsburgh .... 32.90 
P. Eidukevičius, Shenand. 14.80

Kp.
188
33
17 _ . ,____  ___  .

Pav. S. E. Vrubliauskai, DeKalb 3.20 
133 S. Bakshas, Camden ........ 1.50
104 K. Guzevich, Chicago ..... 39.70
141 L. Tureikis, Phila............... 10.00

J. Stupar, Portland ................. 80
P. Buck, Brooklyn .............. 1.55
A. Shaffer, Spring Valley 7.70 
P. Nemura, Cleveland .... 11.10 
Tony Brodsky, Elm Grove 3.20 
M.
H.
A.
B.

A.
V.
R.
B.
M.

12.40
6.30
7.20
9.00

18.60

Penktas Puslapis

sakė, jog 
talkininkai

FAŠISTŲ “ŽINIOS”

J. ž. nurodinėjo, kaip mums 
yra svarbu šis karas laimėti 
ir koks būtų mūsų likimas jį 
pralaimėjus, ir baigdamas pri
siminė apie clevelandiečių už
sibrėžtą tikslą, tai yra sukelti 
reikiamą sumą pinigų ir nu
pirkti lietuviams raudonarmie
čiams, kurie taip narsiai ko
voja už mūsų visų reikalus, 
ambulansą. Jis paprašė sve
čių, pagal išgalę, paaukoti 
tam svarbiam reikalui.

Svečiai suaukavo sekamai:
A. E. Stankai $5, A. Mike- 

lioniai, P. Nemurai, J. Žebrau
skai, W. Sadauskai, C. šešto
kai, P. Draugeliai ir J. Ru
dzevičiai po $1. Viso $12.

Ambulanso nupirkimo 
jus pradeda 
pažangesnės 
tan darban, 
ant blankų 
progos. Be
tikslui surengti piknikas, ku
ris įvyks rugpjūčio (August) 
15 d., Machutos darže. Taip
gi, nutarta surengti koncer
tas, kuris įvyks rugsėjo 12 d. 
Lietuvių svetainėje, 6835 Su
perior Ave.

Pageidaujama, kad mūsų

va- 
įsijudinti. Visos 
draugijos stoja 
Aukos renkamos 
prie kiekvienos 

to, nutarta tam

Kuomet italai ir vokiečiai 
tik traukėsi ar bėgo atgal 
nuo talkininkų Sicilijoj, tai 
Berlyno radijas trečiadienį 
kartotinai skelbė, kad, gir
di, Ašies kariuomenė Sicili
joj įnirtusiai kaujasi už 
kiekvieną colį žemės, esą, 
prieš kur kas didesnes a- 
merikiečių ir anglų jėgas.

Vokietijos radijas atvejų 
atvejais gąsdino italus, ko- rėmėjai bei draugijos susilai- 
kia “nelaimė” jiem atsitik- kytų nuo įvairių 
tų, jeigu talkininkai laimė
tų, nes “jie sunaikintų -fa
šizmą.”

Sovietai ima iniciatyvą 
savo rankas prieš nacius.

Nedegąs, Nepermirks 
tas Audeklas

Sumirkius ar aptepus au
deklą chemikalu vadinamu 
chlorinated paraffin, pas
kui audeklas nedega, nepe- 
lėja, ir vanduo per jį neper- 
sigeria; be to, audeklas ne- 
sukietėja (kaip kad papras
tas gumuotas nuo lietaus 
apsiautalas), ir išlaiko ge
rą spalvą.

Šis chemikalas buvo jau 
nuo seniau žinomas, bet ne
apsimokėdavo jis daugme- 
niskai gaminti ir pardavi
nėti.

Pastaraisiais laikais, ta
riaus, jo dirbimas, panau
dojant naujus atradimus, 
buęo taip pagerintas ir pa
greitintas, kad chlorinated 
paraffinas galės būti jau 
plačiai vartojamas drabu
žiams ir kitokiems audi
niams.

Jis gaminamas, panaudo
jant elemento chloro veiki
mą į parafiną, o parafinas 
yra gaunamas, perdirbant 
naftą į kerosimą bei kitus 
žibalinius produktus.

Bedirbant chlorinuotą pa
rafiną, yra gaunama hyd- 
rochlorinės rūkšties, kaipo 
pašalinio produkto. 0 ši 
rūkštis yra reikalinga įvai
riems kariniams ir papras
tiems pramonės dirbiniams. |

i parengimų 
virš minėtomis dienomis. De
damos pastangos, kad su bū
simu koncertu būtų galima 
užbaigti 
tą mūsų 
skirta ir 
linga.

šis vajus ir pasiųsti 
dovanelę, kur jinai 

kur jinai taip reika-

J. Ž—kas.

šiaur. Afrika. — šim
tams anglų ir amerikiečių 
lėktuvų vėl bombardavus 
Messinos uostamiestį Sici
lijoj, pranešama, jog tas 
miestas, tik už dviejų my
lių nuo pietinės Italijos, ta
po jau beveik visiškai su
naikintas.

4 
81 

129 
190 
80 

145 
87 

116 
48 
42

6 
188 
39 
53 
17 
79 
50 
29 
25 
20

Bush, Los Angeles .....  17.70
Kairienė, Pittsburgh .. 13.70 
J. Matukaitis, Chicago 18.50 
Valukas, Mahanoy City 7.50 
Egeris, Nashua ............ 14.00

Geo. Šimaitis, Montello .... 11.20 
A. Varaneckienė, Detroit 11.25 

Šlekaitis, Scranton . 9.20
Glebavičius, Gardner .... 2.50 
Kuzmickas, Shenand. 10.00 

20.30 
11.00 
30.90 
7.20 
7.80 
2.00 
5.00 
2.00 
9.60

P.

S.
Ig. Urman, Chicago .........
J. Stanley, Rochester .....
J. Kelly, Rockford ...........
Ida Balsiūtė, Baltimore ....
St. Jasilionis, Binghamton
A. Balčiūnas, Montreal ....

Pav. J. Žilinskas, Suffield .......
55

147
54
13
91
44

Pav. F.
52 J. K. Alvinas, Detroit

2 Geo. Lekas, S. Boston .... 28.50
22 F. Bauža, Cleveland .....

Pav. F. Gendrich, Herrin ....
F. Kazeliunas, Brooklyn

B.

A.
J.
C.

Sakalauskas, Brooklyn 
Weiss, Brooklyn ..........

Audriūnas, Elizabeth .. 29.15 
Ma'lkaitis, Easton .........  2.25
Gudžin, Schenectady .... 7.70 
Blažonis, Lowell ............ 6.50

Balčiūnas, Easthampt. 1.60 
36.35

216
43
71
90 

225 
205 
103
77

1

63
1

32.60 
. 1.75 

9.00 
Radževich, Wilkes Barre 7.60
Mažukna, Bridgewater 15.60 
Sodeikis, Youngstown 14.20P.

J. P. Čepulis, Southbury .. 4.50
K. P. Jokūbaitis, Westville 10.90
A. Tamošiūnas, Hudson .... 2.10 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside 20.87

Rušinskiene, B’klyn .... 6.20 
Tajandzevičius, G. Neck 1.00 
Jocis, Bridgeport ...... 5.00
Bimba, Brooklyn ....... 28.75
Bagdonas, Pittsfield .... 2.00 
Kraujalis, E; White PI. 4.60 
Janulis, Worcester 
Andriunas, 

Joe Chesnius,
B. Radževich, 
M. Bush, Los 
M. Baltrušaitis, Seattle 
F.

118
*11

54
207
43

145
161
132

13
57

221
136

74
65
66

Pav. J. Salamon, Skuyler JLake 7.00 
84 ' 
19 

180 
36

S.

A.
F.

P.

103
147
150

73
68
28
50

119

15.10 
Elizabeth .... 7.80 
Hart .......  26.10..
W. Barre 10.00 
Angeles   8.05 

1.60
Kavaliauskienė, Tacoma 4.00 
Urba, Easton .................. 3.00
Jasiūnas, Cleveland .... 17.40 
Lukchis, Bloomfield .... 4.80 
Shimkus, Harrison .. 13.70 

Chuplis, Springdale ..... 9.20
Kvietkauskas, Racine - 9.10 
Rinkevich, G. Rapids 20.00

S. Wolf, “Paterson 19.90
Urban, Chicago ............ 24:30
Sviežauskas, Wilmcrd. 12.00 
Bacevičius, La Porte .... 7.80 
Skiparius, Bayonne ..... 7.00
Tamašiūnas, Hudson .... 5.00 
Weiss, Brooklyn .......... 4.50
šešelgis, Chicago ............ 1.00
Liminskas, Detroit .......  4.00
Stanevich, Sumerlee - 17.85 
Vilčinskas, Hartford .... 23.25 

M. Strižauskienė, Waterb. 22.80 
J. Stanley, Rochester .......... 2.50
J. Putrius, Lynn .................. 2.50

J.
A.
M.
J.

J.
J.

Amerikos lakūnai Chini- 
joj jau septynias klienas be 
atvangos triuškino karinius 
japonų įrengimus 'Kantone 
ir kitur ir atakavo priešus 
Indo-Chinijoj.

Poniutė: “Ponas Runhlbottom toks jau kuklus, 
kad jis nori pasiųsti $1,000, savo vardo neskelbda
mas, Fabrikantų Susivienijimui. . . ”

Jei pirksi bonus — mums ir 
■ viso pasaulio žmonėms ryto* 

jus bu* šviesu* >

86
5

97
43

103
188

92
1

58
2

NAMS.’ J. -Stigkinė, Montello 10.00 
154

20
63
72
74

147

123

A.
A.
J.
D.

Pašilis, Chicago, 
J. Kaspar, Newark .... 
Jarvis, Plymouth .........
Radzeviclj, W. Barre ..
Kazlauskienė, Hudson
Varaneckienė, Detroit 2L50 
Dočkus, Cicero .-..........
Balčiūnas, Brooklyn .... 
Skerston, j St. Louis ... 
G. Jusius^ Boston .......

23.00
23.60

9.10
15.00

B. Žolynas, Chicago .......... 18.70
Geo. Kuraitis, B’klyn ,.....  59.25
St. Jasilionis, Binghamton 9.70

Jocis, Bridgeport .......  16.80
Kupčinskas, Gr. Neck 12.30 
čiūplis, Sįpringdale ..... 3.10
Weiss, Brooklyn ......... 2.00
Liaudanskas, Lewiston 5.00 
Rakauskas, Gary .... . 18.70

J.
J.
J.

S.

įplaukė $1,239.72Viso

Balandžio Mčttesį Išmokėta:
Už išsiuntinėjimą laiškų kuo

poms ir nariarns ............
Sekr. ir knygio alga už mėn. 
Raštinės išlaidos .......................
Už atvirukės .... .........................
Auka "Laisvei” atmokėta ......
Pren. "Laisvei” atmokėta .... .
Pirkta svetimos laidos knygų 
Pirkta anglų kalboj kn. jaun. 
Už knygų išsiuntimą .......... ;..
Už spausd. knygos ii^popierą 400.00 
Pirkta 250 didelių konvertų .... 2.53 
Atmokėta aukos SSSR pagelb. 15.50 
Už knygos 1943 m. antrą dalį

ekspedicijos ......................... 168.00
Už svetimos laidos knygas ..... 4.92
Aukos SSSR medikalei pagelbai 8.00 
Atmokėta “L.” prenumerata .. 3.00 
Atmokėta ąukos pundelių kom. 4.00 
Atmok, pren. ir aukos "L. B.” ’62.75 
Atmokėta aukos SSSR medika

lei pagelbai ................................ 5.00
Už brošiūras ir žurnalus “Švie

sos’ reikale ..... 1......................... 2.59
atspausd. 200 laiškų kuop. 3.54 
knygos spausd. ir apdar. 341.28

KVK P. Kisiel, Montreal .....  311.65
11 S. Janulis, Worcester .......  10.70
94 K. Urbonas, Kenosha ..... 12.30

Pav. E. Janulevich, W. Elizab. 2.00
J. Vilčinskas, Hartford .. 3.15 

Vilkaitė, S. Francisco
K. Alvinas, Detroit .....
Baltulis, Milwaukee ....

J. Didžiūnas, N. Haven ....
Pav. Vera Makee, Tearteck ..

1
97
86
19
43 

153
64

5 V. J.'Kaspar, Newark 
83 A.
87 H. Kairienė, Pittsburgh .... 2.00 

Pav. F. Gervickas, Athol
81

185
1

103
2

34
184

66

6Š
153

52
56
32

3.00 
47.30 
20.40 
5.70 
1.55 

K. Balčiūnas, Brooklyn .... 9.50 
R. Jarvis, Plymouth ........... 7.60
Ant. Pasilis, Chicago .........  6.00
J. Urman, Chicago ...........  24.50
B. Radževich, W. Barre .... 7.60 
B. Sutkus, S. Francisco '.. 15.00 
J. Julius, Moline, III........... 7.80

12.30 
Mališauskas,. Muskegon 6.20

J.
J.

Depsienė, Brooklyn ....
Paukštys, R. Hill .........
RuŠinskienė Brooklyn

Už
Už

Viso išmokėta

Sutrauka:
Balansas buvo
Bal. įplaukos

Kartu 
Bal. išcigps

Balansas

$15.00
66.50
42.30 

.86 
. ■ 3.00

15.75
2.85

56.15 
100.00

.... $1,325.52

$496.27
1,239.72

$1,735.99
1,325.52

$410.47

Gegužės mėn. Įplaukos: 
Kp. Kas prisiuntė Miestas 

61
Suma

J. Adomaitis, Monangahcla 3.00 
A. Dagys, Brooklyn ...........  1.00
Geo. Murnikas, Fichburg 3.00 
J. Didjunas, N. Haven .......  3.00
A. Lipciūs, Chester ......... 7.70
J. K. Alvinas, Detroit .....  29.30

87 H. Kairis, Pittsburgh ..... 10.40
Ch. Levert, Bedford .......... 6.70
S. Orda, Steubenville .......  8.60
P. Cibulskas, IMaspeth ...... 10.80
P. Bukšnys, Brooklyn ............25
A. J. Smitas, Phila........:...... 1.00
P. Jurkonis, Springfield ... 11.50 
F. Urba, Eastbn ................ 6.00
A. Kaunas, St. Clair ......... 5.26
J. Levas, Stoughton ....... 10.50
E. Arlauskas, Chicago .....  36.00
P. Kosevich, Collinsville 7.90 
M. Paulauskas, Aurora .....  7.10
S. Janulis, Worcester ........ 7.10
Geo. Šimaitis, Montello .... 6.30 
J. Bender, Phila................... 17.10
A. žaleduonis, Cuba ......... 3.50

Stankevičius, Hollins ......  25
Liepa, Brooklyn ................. 25
Česna, Brooklyn ......... 1.00

J. Weiss, Brooklyn .............. 1.50
Anna Yakštys, Brooklyn^- 1-00 
P. Grabauskas, B’klyn .... 13.75 
J. Urman, Chicago *....
J. Stanley, Rochester
K. Bender, Brooklyn ..
P. '
P.

78
32
30
52

101
107
138

7
13
76
62

146
26

171
11

6
10

134

81
147

79
50
24

190
17
12
62
3

51
200
104

20 
236

145

P.
M.
M.

18.00 
18.60 
5.40 

Nemura, Cleveland .... 14.30 
Eidukevičius, Shenand. 3.00 
Valinčiųs, Pittston ..... 19.10
Venckevičius, Stoughton 6.00 
Linkienė, Denver ........ 7.70 

Rūbas, Middlefield ....... 4.50
Makutėnas, Hilside .... 26.00 
Guzevich, Chicago .... 35.85 

St. Jasilionis, I^iqghamton 3.50 
M. Janavičienė, Washingt. 10.90 
“L. Balsas,” Toronto ....... 11.00
M. Bush, Los Angeles .......  3.50

9 L. Trakimavičius, Norwood 21.30

P.

B.

M.

Viso įplaukė  ............ $431.31
Gegtižes iVIenėslo išmokėjimai:

Už garsinimą ALDLD ........... $10.00
Sekr. ir kn. alga už geg. mėn. 66.50 
Kel. išlaidos A. J. Smito į C. K.

posėdį ....... ;..................  4.50
Paštui už "Šviesos” aintrašų rei

kale atvirutes ....1............  5.00
Paštui^už “Šviesos” 2-ros kla

sės siuntimus   į.................  25.00
Už apdarymą 216 ’knygų kietais

viršais  ...................į................. 54.00
Aukds pagelbai lietuvių, kovoto

jų SSSR ................. [............. 100.00
Bankas išskaitė už čekius .......  2.86 <
Atmokėta "Laisvei” auka ........ 1.00
Atmdkėta "Laisvei” už 'kalend. 2.50 
Randa už bal., geg., ir birž. 
Pašto ženklelių 'pirkta už .....
Auka "Viln.” t__________  .
Už svetimos laidos knygas .....  1.94
Pirkta anglų kalboj knygų jau-,

nuoliams ................. Į...... ......... 74.75
Atmokėta aukos "Liaųd. Bal.” 13.75 
Už 'kvietką sergančiai CK narei 3.00 
Atmokėta "Laisvei” aukų .... 8.05 
Atmokėta “Laisv.” prenu......... 11.00
Už išsiuntimą "Šviesos” No. 2 25.00 
Už brošiūras ir žurnalus .........  2.28

37.50
45.00

suvažiavimui .. 1O.0O

Viso išeigų ............ L
Sutrauka

Balansas buVo
Geguž. išplaukos

■Kartu
Geguž. mėn. išėig

$50163

$410.47
$431.31

$84-1.78
Os $503.63

$338.15Bal. yra
Birželio Menesio Įplaukos:

lestas Suma
’(tester $10.60

Birželio Menesio Į[ 
Kp. Kas prisiuntė ' Ml 
155 M. U. Kizyą, Won

MERGINOS-MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam
, PRESO DARBUI

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS
Dienų ir Naktų Šiftai 

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.
Schuyler & Quin?y Avės., 

Kearny, New Jersey 
Važiuokite No, 40 busu iš Newark, N. J., 
iki Quincy Ate., Kearny.

(1-1)

O.
V.
K.
M. Kazlauskienė, Hudson
J. ShUkys, Boston ...........
S. Puidokas, Rumfdrd .....
F. Beržanskas, Cudahy ....
M. Varnas, 'G. Rapids ....• 

Pav. J. Calvin, Kokomo .......
190 P. 
185 V. 
79 J. 

209 A. 
138 P.
Pav. P. A. Vizbar, Anson ....

A. Butkus, Chicago .......
O. Šember, Minersville ..
A. Varaneckienė, Detroit

187
14

188

2.00 
13.50 
12.10 
10.60 
3.25 

23.80 
21.50 
12.20 
15.10 
2.00

Nemura, Cleveland .....  16.70
Paukštys, R. Hill ....... 1.50

Urman, Chicago ............ 23.40
JakŠtys, Trenton ....... 7.75
Cibulskas, Maspeth .... 14.10 

1.50 
6.20 
7.40 

12.70

MERGINOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINE POMIRTINES

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

82 Eagle St., Brooklyn.
(8th Ave. Subway iki 

Greenpoint Ave. Stoties.)
(171)

Viso įplaukė .................. $734.15
Birželio Mėnesio Išeigos:

Sekr. ir kn. alga už birželį $66.50 
Už atspausdinimą “Šv.” No. 2 242.26 
Apšvietos Fondo išeigos ....... 31.00
Atmokėta pren. "Laisv.” .......  10.00
Anglų kalboj knygų pirkta jau

nuoliams už .......................... 29.39
Už pašto atvirutes "Šv.” reikale 5.00 
Už išsiuntimą knygų ................ 33.00
Atmokėta aukų SSSR medika

lei pagelbai .............................. 10.00
Atmokėta "Laisvei” kp. aukų 16.00 
Už svetimos laidos knygas .......  2.47
Už anglų kalboj knygas jaun. 17.55 
Už knygų išsiuntimą, antra pa

pildyta ekspedicija ............ 46.00

Viso išėjo $509.17

Sutrauka:
Balansas buvo
Birželio įplaukos

Kartu
Birželio išeigos

338.15
734.15

' $1,072.30
509.17

$563.13Balansas yra

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK. Sekretorius.

EVA MIZARA, 
ALDLD CK Iždininkė.

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 STEBŪKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, .kuriuos ši mostis 

O darbininko 
karo metu yra

įsigykite ŠVIL-

greit prašalina, 
sveikata dabar, 
labai brangi.

Ilgai nelaukę
POS STEBUKLINGOS MOS-
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

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 paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO.-3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stdbūklinga 
moštis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė- 

’žio). Prhšalina 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.

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

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o ręstą 
užsiijiokėsite 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.

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

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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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. gatvekarį nuo 
subway stoties, prie Lorimdr St., 
arba imkite Grand St. gatvekarį

Grand St. stoties, Brooklyne
(171)

8th Avė, 
Brooklyne 
nuo BMT

LENGVAM IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTS DARBUI, 

NAKTIMS, ŠVARIOJ PRAMONĖJ

AMŽIAUS 18—45 M.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

VIRŠLAIKIAI.
KREIPKITĖS PO 10 VAL. VAKA

RAIS, IŠSKIRIANT ŠEŠTADIE
NIUS IR SEKMADIENIUS.

NATIONAL BISCUIT CO.
1000 PACIFIC ST., BROOKLYN

(167)

I want :
FIGHTING DOLLARS

AmbrTca must be ’strong. 
Every man anti woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. a

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
■those ships. That niust be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE, 
STAMPS AND BONDS TO- 
D AY—buy them with every 
penny you have to spare! i

VYRAI

VITAL 
ALUMINUM 

INDUSTRIJAI
Reikia Jūsų

DABAR
ir po karo!

ALUMINUM
YRA GYVIBINFS METALAS 

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

mas daugiau negu bet kada 
jau dabar įmatomas.

VYRALVYRAI
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIAM DARBUI 
THE UNITED STATES 

ALUMINUM CO. PLANTS
BRIDGEPORT IR FAIRFIELD, 

. CONN.

$41.08 iki $43.68
PRADŽIAI

dėl negalumo.
įrodymo pilietybės 
leidžia priimt ir 
egzaminaeija prii-

48 VALANDŲ SAVAITĖ

BONŲ PROGOS
PRIDEDANT

ALGOS PAKĖLIMUS
PO PRASILAUŽIMO PERIODO

GEROS PROGOS 
PAKILIMAMS

TURI BŪT 3A SU VAIKAIS
ar 4F paliuosuoti

Atsineškite dokumentus 
ar įvažiavimo. Valdžia 
ateivius. Veltui fizinė
mant j darbą, atliekama New York City 
DfiL PASITARIMO SU KOMPANIJOS AT

STOVU KREIPKITĖS
KASDIEN IKI ŠEŠTADIENIO

NUO 10 VAL. RYTO IKI 5 V. PO PIET.
UNITED STATES 

EMPLOYMENT SERVICE
’ OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE.
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 
būtinus darbus nesikreipkite be raštų įro
dymo ' savo atliekamumo.
DARBO GAVIMAS NEMOKAMAI 

(167)
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VYRAI MOKYTIS 
VOLŲ KĖRIAVOTI 

Ant Celluloid ir Plastiku
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)

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

066)

PALAIKOMASIS MECHANIKAS-
Suaugęs, apsipažinęs su sieninių laikrodžių 
mechanizmu. Automatiniu fire alarm ar 
telegraph sistemom ar automatinėm biznio 
mašinom ; gera proga ir gera alga. Kari
nis fabrikas. Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN

(171)

CHAUFFEUR
Važinėjimui lengvu troku, $32. 40 valandų 
savaitė. Taipgi reikalingi pagelbininkai,— 
75c į valandą.
LALLY COLUMN CO. of N. Y.

211 Lombardy Street 
Greenpoint, Brooklyn.

(167)

AUTOMATINIŲ ŠRIUBAM MAŠINŲ 
SET-UP MAN.

Patyręs ant ;B»'own '& Sharpc (00). Nuolati
nis darbas; geba alga. Kariniam fabrike. 
Tufi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN 

(171)

Paprasti darbininkai
KILNOJIMUI MEDŽIO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSE TO 40 VALANDŲ;

56 VALANDŲ SAVAITfc
HILLCREST LUMBER

1036 GRAND ST., BROOKLY’N, N. Y.
(171)

VlEšBUčIV DARBININKAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

NAKTINIAI APVALYTO J AI 
MALIORIAI 

PLASTERIUOTOJAI
Gera Alga. ‘Kreipkitės į Timekeeper 

HOTEL BARBIZON, 140 E. 63rd ST.
, ■ . (167)

MEDŽIO KRAUSTYTOJAl
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)
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Carmen Amaya, Paskilbusi

Šokike, Pildys Progra
mą Dexter Parke

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

I

r

Laiškai iš Kariuomenes

P. F. C. Al Dobinis ir St. Seržantas AI Purvėnas 
(paveikslas imtas Anglijoj)

šiedu brooklyniečiai kariai susitiko kur nors Anglijoj. Ir
vienas ir kitas apie šį įvykį daug rašė saviškiams, sakydami: 

“Jūs negalit įsivaizduoti, koks neapsakomas džiaugsmas
yra susitikus seną draugą svetimame krašte.” O jiedu, nors 
jauni vyrai, bet yra seni draugai, kartu dalyvavę su aidie- 
čiais, su jaunimu ir įvairiose lietuvių pramogose.

E----------
Alb. Dobinis Rašo iš 1 

Anglijos.
Rašydamas R. Mizarai 

ką, brooklynietis karys, 
Dobinis, be kitko, žymi:

“Skaičiau laikraštyje, 
mainieriai išėję
Labai blogas dalykas. Mes vi
si nusistebėjome. Ką jie pa
sakytų, jeigu mes, kariai, išei-' 
tume ant streiko? Juk jų dar
bas karui laimėti 
svarbus, kaip ir mūsų. . .

“Jau keletą sykių buvau nu- tumėt.

vykęs į Londoną. Miestas pa
našus į New Yorką. Buvau už- 

laiš- sukęs vienoje užeigoje, kuri 
Alb. savo išvaizda labai panaši ne

toli Laisvės esančiai “Sarato- 
kad ga Springs”. Silkių užtekti- 

ant streiko, nai, bet alus prastas...”

išEugenijus Dainius Rašo 
Camp Pickett, Va.

“Pradedu pamylėti kariuo- 
yra tiek menę. Puikiai praleidžiu lai

ką. Vėlinu, kad ir jūs čia bū-

Filmos-Teatrai
“The Russian Story”

Daug Pasako
ir jų ėjimo atakuoti 
prisidengus būriais moterų 
vaiku.

rusus
ir

Piliečių Kliubas Pasipuošė 
Vėliavomis Karių iškilmei
Šiomis dienomis Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubas, 
kampas Union Avė. ir Stagg 
St., atrodo šventiškai, pasipuo
šęs vėliavomis. Ir tai ne be 
priežasties. Mat, šį sekmadie
nį įvyks iškilmingas atidengi
mas sąrašo šios apylinkės lie
tuvių karių, tarnaujančių A- 
merikos ginkluotose jėgose.

Visi lietuviai,' be skirtumo

pažiūrų, kliubiečiai ir ne kliu- 
biečiai, kviečiami dalyvauti,

Iškilmės įvyks liepos 18- 
tos popiečio 3 vai., Lituanica 
Aikštėje, priešais kliubo na
mą. Kalbėtojuose, apart lie
tuvių,' kaip sako karių, sąrašb 
komiteto sekretorius Antanas 
Linkus, Jr., bus ir žymūs mie
sto vyriausybės ir įstatymda- 
vystės atstovai. R.

Pasarga Pėstininkams TARP LIETUVIU

Paminėjimui 7 metų Ispani
jos karo sukakties ir paramai 
priešfašistinių. kovotojų, šį 
sekmadienį, liepos 18-tą, įvyks 
šaunus piknikas Dexter Parke, 
74-11 Jamaica Ave., Woodha
ven.

Pikniko programoj daly
vaus eilė žinomų scenos ir fil
mų artistų, tarpe tų paskilbusi 
šokėja Carmen Amaya, su sa
vo grupe kelinta savaitė pil
danti programą Poxy Teatre, 
New Yorke. Ir bus visokių 
įvairumų, tad čia niekam ne
teks nuobodauti.

Lincoln Brigados veteranai 
ir kai kurios kitos organiza
cijos dalyvaus piknike orga
nizuotai, su savo vėliavomis ir 
iškabomis.

-inv long Island City, N. Y, 
only by PepsVColaCotn^A|^^rtMMĮH||

rtJIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTE
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

Mano geras prietelius vieną 
atvažiavęs iš Bridge- 

į Brooklyną svečiuose, 
grįžtant atgal į Bridge- 
atsisėdo prie Lorimer

dieną 
porto 
prieš 
portą
sodnelyj ant suolelio pasėdėti, 
besėdint truputį užsnūdo. Tuo 
tarpu pribuvo du angelai sar- 
gai-policininkai ir pradėjo jį 
kamantinėti; pagalinus, nusi
tarė vežtis į policijos stotį. 
Ten užsimokėjo penkinę. Ta
da gražiausiai ir mas-^agiai 
pavėžino policininkai jį į sub- 
vės stotį ir palinkėjo laimin
gos kelionės į Bridgeportą.

Amerikonų sudaryta iš dau
gelio Sovietų istoriškų paveik
ių filmą “The Russian Story”, 
šešta savaitė rodoma Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, per apie pusant
ros valandos parodo 
daug. Ją pamačius yra 
viau persistatyti, dėlko 
jos žmonės taip narsiai 
ja prieš užpuolikus.

Tą filmą sudarė 
Burstyn. Theodore Strauss pa- i 
rašė anglišką tekstą, o George 
Freed land parinko, pritaikė 
muziką.

Filmoje parodoma arti tūk-i 
stančio metų laikotarpio di-' 
džiosios kovos prieš svetimus | 
užpuolikus ir savus pavergė
jus. Yra scenos iš Alenksand- 
ro Nevskio ir Petro Didžiojo 
kovų, iš sukilimo ant Potem- 
kino, šturmavimo žieminio Pa- 
lociaus, kalinių likimo Sibire, 
dabartinio nacių įsibriovimo

Artkino Išleidžia 
Naujas Filmas

šio

Vincas Ulchjckas, orlaivyno 
parašiūtistas, prieš tūlą laiką 
susižeidė pardšiūto nelaimėje 
laike pratimų.

Jonas Mikolaitis, techni
kams kursų studentas, buvo 
parvykęs atostogų.

Jurgis Kazakevičius su duk
rele Florence pereitą savaitę 
atostogavo Conn, valstijoj.

Karys Jonas Vasikauskas 
buvo parvykęs atostogų pas 
motiną Anelę Vasikauskienę.

Amelia Byronienė pereitą 
savaitę grįžo iš atstogų Chi- 
cagoje. Amilijai Chicaga la
bai patikus, atrodanti į per
augusį kaimą. Ir savo krašto 
žmonių daug sutikusi.

ž. R.

Lietuviai taipgi yra kviečia
mi dalyvauti — pasilinksmin
ti ir kartu paremti tuos, kurie 
kariavo prieš fašizmą pirmiau
sia. Tų kovotojų apie pus
antro miliono tebelaikomi fa
šisto Franco kalėjimuose ir 
koncentracijose, o daug kitų 
dar randasi Afrikos kempėse 
ir jiems yra reikalinga visokia 
pagalba. L. K. N.

Užkritus elektros vielai 
skersai bėgius prie Rahway, 
N. J., Pennsylvania gelžkelio 
traukiniai pribuvo New Yor- 
kan pavėlavę 45 minutes.Nedėlioj nuvažiavome būre

lis į Prospect Parką, atsisėdo
me po medžiu ir diskusuoja- 
me bėgamuosius dienos klau
simus, bet štai ateina dėdė- 
policininkas. “Tamsta sėdi 
ant popieros” — policininkas 
man paaiškino. “Taip”, sa
kau. Išsiima knygutę, surašo 
pabaudą. Už poros dienų rei
kės būti teisme. Dar nežinau, 
kokia bus pabauda. Kada 
klausiau policininko “ar daug 
kainuos tokia pabauda”? Jis 
atsakė, kad nuo vieno dolerio 
iki dešimts. Aš pasakiau ačiū 
už jo informaciją ir persisky- 
rėme. P. •

Prie sumuštosios Alice Clar- 
field, ligoninėj, detektyvai 
laukia jos sustiprėjimo, kad 
galėtų klausinėti apie jos ir 
Fitlesoniūtės primušėjus.

Pulk. Arthur McDermott 
sako, kad būsią pašaukti at
gal kariškon-tarnybon paliuo- 
suotieji iš tarnybos visi tie 
virš 38 metų vyrai, kurie ne
dirba karui būtinose industri
jose.

Lon Island Medicinos Kole
gijoj įvedama studijavimas 
armijos problemų ir papročių 
greta reguliarių kursų.

Karo ekonomijai pritaikyti 
Anglijoj vartojami moterų 
drabužiai išstatomi parodai šį 
ketvirtadienį, Brooklyn© mu
ziejuje.

Mieste pradėjo kampaniją 
surinkti 45,000 pieninių ir 
alaus bonkų, kurios manoma 
esant užmirštomis namų už- 
kampiuose.

Gaudami pėdę neužmirškite i> 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Sovietų filmų rodymui
šalyje veikianti firma, Art

kino Pictures, greitu laiku iš
siuntinės po visą kraštą rody
mui penkias naujas Sovietų 
filmas, iš kurių viena yra do- 

Joseph; kumentalė, 
;Jas ketina 
deniop.

Viena iš 
bus “Black 
anglišką

i Clifford Odets, o jį įkalbėjo
1 Frederick March. Filmą pa
rodo Raudonojo Laivyno rolę 
gynime Sevastopolio, 
noma pradėti rodyti 
mėnesį.

Viena iš dramų 
“She Defends Iler Country”. 
Perstato šeimininkę, kuri pa
tampa partizanų vadu ir tan
ku sukriušina nacių, koman- 
dierių, kuris buvo atsakomin- 
gas už 
ma.

Kita, 
Town”, 
Simonovo, temoj garsios karo 
poemos “Lauk Manęs”, apie 
ryšius karių su namie pasili
kusiais mylimaisiais.

Filmą “Guerrillas” atvaiz
duoja Komunistų Partijos va
dą, pasilikusį 
j e teritorijoje 
ir organizuoti 

“It Started 
modernizuota 
jaus Eisenstein’o filmos “Po
temkin”, su Henry Hull 
Aline MacMahon.

labai i
leng-
Rusi-
kovo-

je

o keturios dramos, 
pradėti rodyti ru-

tų, dokumentalė, 
Sea Fighters”. Jai 

aiškinimą parašė

Šią ma
dai* šį

vadinasi

Embassy Newsreel Teat
ruose

Pradedant liepos 15-ta Em
bassy Newsreel Teatruose, 
42nd, 46th, 50th ir 72nd Sts., 
New Yorke, rodoma “žinių 
Forumo” naujausia laida 
“Where Is The German Air 
Force” ir “Medicine On 
Guard”, o 46th St. teatre prie- 
dine eina filmą “Merchant 
Seaman”, taipgi kitos trumpos 
filmos.

Pereitą savaitę Brooklyne 
areštuoti 61 asmuo kaltinimu 
peržengus drafto įstatymus.
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Gražus Pasirinkimas
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Carmen Amaya ir jos Čigonų Šokių ir miizikos gru
pe, kuri dabar šoka Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th 
St., New Yorke, greta ten rodomos muzikališkos ko
medijos “Coney Island”.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas XSSn?) 282 Union Avė.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių j 
Tel. EVergreen 4-9G12

PAMEČIAU

jos šeimos sunaikini-

PARDAVIMAI

ir

REIKALAVIMAI

221 So. 4th
BROOKLYN,

Tel. EVergreen
“A Lad From Our 
parašyta Konstantino

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)

naciais užimto- 
kenkti naciams 
partizanus.
in Odessa” yra 

sėkmė Sergė-

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

■

Street
N. Y. 
7-68G8

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

t

, i. .y., .i, <Aįįl jiii

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).

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

> Rheingold Extra Dry Alus £
Didelis pasirinkimas visokių ?

Vynų ir Degtines \
Kasdien Turime |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat I
Savininkas J

411 Grand St Brooklyn

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-

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)

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 j 
Cleveland Palace, 234 Cleveland St., 
East New Yorke. (Važiuojant ją- 
maica linija, išlipkite ant Cleveland 
St. stoties). Telefonas: Applegate 
7-9718. (165-167)

o

o

o

o

o

o

Paauksuotas .$1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

į’

Inicialinis žiedas,
.$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 . ATDARA VAKARAIS

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Irving Teatre Rodo 
“Masquerade”

Pagal Lermontovo poetišką 
dramą Sovietų pagaminta pui
ki filmą “Masquerade” dabar 
rodoma Irving % Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke. 
Vadovaujančiose rolėse vaidi
na garbės artistai Nikolajus 
Mordvinov ir Tamara Maka
rova.

Priedams rodoma Disney 
spalvota filmą “Saludos Ami
gos” ir “Prelude to War”.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Te$ 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 P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Staf 
ftdresa8

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698
• • <

"f *‘>4 row 1*
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660 GRAND ST

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

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

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

50 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
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 už $7.60.

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




