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Ir Akys ir Drąsa. . .
Teisingai Didžiuojasi. 
Gražiai Darbuojamasi. 
Gerai, Geriausio Pasisekimo.

Rašo A. BIMBA
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Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Stebėtinai geras akis turi tie 
vyrai iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos. Jos nebijo jokių dūmų.

Štai, ve, Brooklyne jos žmo
nės, vadovaujami Tarybos na-
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Stilsono, bjauriai užboikotavo 
tokias senas masines lietuvių 
p a t r i j o t ines organizacijas, 
kaip Švento Jurgio Draugija 
ir Lietuvių Piliečių Kliubas.

Kur tik gali, kiša toms drau
gijoms koją, kad pakenkus 
joms, kad suardžius jų pa
rengimus ir pasimojimus ge
riems darbams.

Bet ar žinote, kad šitie pa
tys žmonės kreipiasi į lietuvių 
organizacijas ir reikalauja, 
kad jos jų klausytų ir siųstų 
delegatus net į Pittsburghą, 
kad ten galėtų Laučka, Stilso- 
nas, Grigaitis, šimutis paman- 
dravoti ir organizacijų vardu 
pasigarsinti.

Wendell Willkie, matyt, 
jaučiasi labai gerai, laimėjęs 
Aukščiausiame Teisme Schnei- 
dermano bylą. Jis rašo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo prezidentui kongresmanui 
Marcantonio:

“Nesu savo gyvenime atli
kęs kito darbo, kuriuo galė
čiau daugiau didžiuotis, kaip 
šis mano gynimas William 
Schneidermano.

“Schneidermanui teisės bu
vo atimtos nelegališkai ir, kas 
dar svarbiau, jojo civilinės tei
sės. Gindamas jį, aš jaučiau, 
kad aš ginu vieną iš tų lais
vių, kuriomis ipes amerikie
čiai didžiuojamiesi.”

Už šitą gražų ir pasekmin
gą darbą ponui Willkie yra 
dėkingi visi laisvę mylį ame
rikiečiai.

Aukščiausio Teismo nuo
sprendis įeis į šios šalies gar
bingą istoriją. Willkie teisin
gai didžiuojasi prisidėjęs prie 
to nuosprendžio išnešimo.

Iš Pundelių Vajaus Komite
to iždininkės Frances Pakal
niškienės finansinės atskaitos, 
kuri telpa šiandien, matysi
te, kad jau yra sukelta trys 
tūkstančiai dolerių antram 
siuntimui dovanų lietuviams 
Sovietų Sąjungoje.

Aš manau, kad apie vidurį 
rugpjūčio, kada sveikinimų 
rinkimo blankos turi būti su
grąžintos, pasieksime visus 
penkius tūkstančius dolerių!

Tad, kaip ir buvo manyta, 
antras siuntinys bus dvigubai 
didesnis.

Garbė tiems broliams ir se
serims, kurie aukoja tam taip 
prakilniam tikslui.

Pastebėjau, kad pažangieji 
kanadiečiai pasidarė savas 
blankas ir nuo savęs renka 
panašius pasveikinimus. Jie 
sako, kad jiems tatai paran
kiau, negu rinkti pasveikini
mus ant mūsų pasiųstų blan
kų.

Gerai, tegul tiktai darbuo
jasi lietuvių tautos labui. Iš 
mūsų pusės nėra jokio pavy
do. Mes kanadiečiams vėlina
me geriausio pasisekimo.

Kanadiečiai yra biskį kito
kios nuomonės. Jie mano, kad 
pasiuntimas medžiaginių do
vanų lietuviams kovotojams ir 
vaikučiams nėra taip svarbu, 
kaip pasiuntimas parašų. To
dėl jie aukų tam tikslui be
veik nei nerenka.

Man atrodo, kad jie daro 
klaidą. Bet tai yrą jų reika
las. Jie daro taip, kaip mano 
geriau.

Svarbu pavardės, svarbu 
gražus pasveikinimas, bet 
svarbu ir dovanos — medžia
ginė parama.

SOVIETAI ATKARIAVO DAUGEL) STRATEGINIU MIESTUr-*

Vien Oriolo Fronte 
Raudonarnrieč. Nu

kovė 7,000 Naciy
London, liepos 21.—Rau

donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Mcensko miestą su 
tvirtuma prie geležinkelio, 
einančio iš šiaurių rytų į 
Oriolą; užėmė Vorošilovo 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, kelioliką kitų aptvir- 
tintų miestų ir miestelių iš 
šiaurių, rytų ir pietų nuo 
Oriolo. Per dieną sovieti
niai kovotojai Oriolo srity
je atvadavo nuo priešų 50 
gyvenamų vietų; visomis 
trimis pusėmis pažygiavo 
pirmyn po 4 iki 6 mylių 
ir vien šiame sektoriuje už
mušė apie 7,000 hitlerinin
kų.
PRIEŠAI ORIOLO ^MAI

ŠE”
Vokiečiai daro nuolatines 

desperatiškas kontr-atakas, 
bet Raudonoji Armija triu
škina jų pasipriešinimus ir 
tolydžio siaurina spragą, 
pro kurią naciai gal dar 
šiuo tarpu galėtų pasprukt 
iš Oriolo atgal į vakarus. 
Kitaip gi, tai desėtkai tūks
tančių vokiečių Oriole ga
lėsią likt visiškai apsupti, 
nelaisvėn paimti bei sunai
kinti.

Toliau į pietus, Bielgoro- 
do fronte Sovietai nubloš
kė vokiečius 6 iki 8 mylių 
atgal, ir priešai mūšio lau
ke paliko tūkstančius saviš
kių lavonų ir šimtus sudau
žytų tankų, kanuolių ir lėk
tuvų.

Manoma, kad pats Stali
nas vadovauja Oriolo ofen- 
syvui prieš nacius.

Vien ties Oriolu pirma
dienį rusai sudaužė 143 vo
kiečių tankus ir nušovė že
myn 117 nacių lėktuvų.

Raudonarmiečiai taipgi 
pergrūdo vokiečius per 
šiaurinę • tėkmę Doneco 
upės ir per Mius upę, įplau
kiančią į Azovo Jūrą, ir 
bloškia priešus tolyn atgal. 
Tarp kitko, jie perkirto na
cių geležinkelį į Taganrogą 
pajūryje.

Sovietai veda ofensyvo 
mūšius visu 450 mylių 
frontu į pietus nuo Oriolo 
iki Azovo Jūros.

Tiktai Oriolo apylinkėje 
sovietinės jėgos antradienį 
sunaikino 110 vokiečių tan
kų.

Maskva.— Raudonieji la
kūnai, atakuodami vokiečių 
geležinkelių mazgą Oriole, 
ir jų lėktuvų aikštes ir ki
tus karinius taikinius už- 
nugarėje, susprogdino bei 
sudegino daūg priešų lėk
tuvų, traukinių ir sandėlių. 
Iš šių žygių negrįžo tik trys 
,sovietiniai lėktuvai.

BAISŪS ĮVYKIAI EŽERIEČIO DURPYNEU

LABIAU SUDRŪTINTA 
BLOKADA PRIEŠ JA

PONUS MUNDOJE
Ramusis Vandenynas, lie

pos 21.— Amerikiečiai su- 
drūtino savo blokadą ap
link japonų lėktuvų stovyk
lą ir svarbiausią jų karo 
bazę Mundą, New Georgia 
saloje. Dar labiau tapo ap
sunkintas pastiprinimų ir 
reikmenų pristatymas prie
šams Mundo j e. Pirmieji a- 
merikiečių būriai kertasi su 
japonais jau tik už vienos 
bei dviejų mylių nuo Mun
dos kai kuriuose sektoriuo
se. Amerikos ir Australi
jos lakūnai numetė dar 42 
tonus bombų į japonų įren
gimus Buin-Faisi srityje.

Šnekos Apie Greitą 
Laimėjimą Kenkia 
Karo Pastangoms
Washington.— Jungtinių 

Valstijų laivyno sekreto
rius Frank Knox apgailes
tavo, jog dauguma ameri
kiečių dabar įsivaizduoja, 
kad Jungtinės Tautos jau 
greitai ir lengvai laimė
siančios karą. Dėl tokio ža
lingo įsivaizdavimo, girdi, 
ir darbininkai lėčiau tedir
ba karinėse pramonėse, ir 
jau trečias mėnuo, kai ma
žėja kiekiai pagaminamų 
karo pabūklų. ’

Knox įspėjo, kad įsiverži
mas į Siciliją tai dar tik 
pati mūšių pradžia Euro
pos srityje. Jis nurodė, kad 
amerikiečiai susidurs su 
septynių ir aštuonių milio- 
nų vyrų Ašies armijomis 
Europoj, ir tik tada prasi
dės daugmeniški Amerikos 
kovotojų mirimai. Knox 
pabrėžė, jog kiekvienas su- 
gaišimas ginklų dirbime 
reiškia, kad daugiau ame
rikiečių turės kristi mū
šių laukuose. Jis sakė, kad 
yra net “kriminalis nusi
kaltimas dabar šnekėti apie 
greitą karo baigimą,” nes 
tokios šnekos silpnina A- 
merikos žmonių karines pa
stangas.

AŠIS BOMBARDUOSIANTI
WASHINGTON^ IR N. Y.

Nacių užsienio ministeri
jos atstovas dr. Paul 
Schmidt per Berlyno radi
ją grūmojo iš oro bombar- 
duot Washingtoną ir New 
Yorką už tai, kad Ameri
kos ir Anglijos lakūnai 
bombardavo Romą. Jis pa
sakojo, būk ateisianti die
na, kada vokiečiai “perpil- 
dysią keršto kartybės tau
rę” talkininkams.

Šaudomi Lietuviai Darbininkai
Sukapojo į Gabalus Visus

Vokiečius Viršininkus
Maskva.— Jonas Šimkus 

perleido spaudai žinias, 
kaip vokiečiai, giltiniškai 
kamuodami lietuvius dar
bais Ežeriečių durpynuose 
ir alkiu juos marindami, iš
šaukė kruviną lietuvių ko
vą prieš savo kankintojus:

Vokiečiai pradžioje 1942 
m. pavasario pradėjo tyri
nėti Lietuvos durpynus. Jie 
nusprendė, kad per vasarą 
galėsią ištraukt sau apie 
milioną kubinių metrų dur
pių Lietuvoje.

11943 m. pavasarį jie pra
dėjo organizuot durpių ga
minimą plačiu mastu. Ko
vo mėnesį vokiečiai specia
liai surašinėjo gyventojus 
tokiem darbam, ypač regis
truodami visatanoteris šei
mininkes ir buvusias tar
naites.

Užbaigę surašinėjimus, 
jie tuojaus -verstinai ėmė 
į durpynus darban 50 iki 60

Prieš-Hitleriniai Vokiečiai 
Sovietuose Veikia per Radiją 

Ir Laikraštį, prieš Nacius
Maskva. — Vokiečiai iš 

karo belaisvių stovyklų So
vietuose, prieš-fašistiniai 
Vokietijos seimo - Reichs
tago atstovai, darbo unijų 
vadai, vokiečių rašytojai ir 
kt. atlaikė savo konferenci
ją Maskvoj liepos 12-13 d. 
Čia jie susidėjo į Laisvo
sios Vokietijos (Freies 
Deutschland) Komitetą ir 
nutarė leisti tuo pačiu var
du laikraštį ir turėti tokio 
jau vardo radijo stotį.

tIs laikraštis jau leidžia 
mas, o Laisvosios Vokietijos 
stotis skleidžia savo pro
gramas tris kartus per sa
vaitę.

OBALSIAI
Konferencija išleido ma

nifestą šitokiais obals.iais:
“Už savo žmones ir savo 

kraštą! Prieš Hitlerį ir 
prieš jo karą! Už tuojauti- 
nę taiką! Už Vokietijos 
žmonių išvadavimą! . Už 
laisvą ir nepriklausomą Vo
kietiją!”

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ JŪ
REIVIŲ NUOSTOLIAI

Washington.— Pagal ofi
cialius pranešimus, tai nuo 
1941 m. gruodžio 7 d. iki 
šiol žuvo 8,398 Amerikos 
jūreiviai, matininkai ir 
krantų sargai; sužeišta bu* 
vo 4,740, nelaisvėn paimta 
3,842 ir be žinios dingo 10,- 
223.

metų amžiaus vyrus ir mo
teris ir vaikus, pradedant 
nuo 10 metų amžiaus.

100 tūkstančių senų lie
tuvių vyrų ir moterų ir vai
kų buvo pasiųsta į Ežerie- 
čio durpynų dirbyklas. Jie 
turėjo kasti durpes, krauti 
jas Į siaurojo geležinkelio 
vagonėlius ir patys stumti 
tuos vagonėlius.
BADAS KATORGINIAME 

DARBE
Šie darbai prasidėjo ge

gužės mėnesį. Suaugę dar
bininkai gavo po 300 gramų 
duonos, o vaikai po 200 
gramų per dieną. (Svarais 
skaičiuojant, suaugusiem 
buvo duodama tik po du 
trečdaliu svaro duonos die
nai, o vaikam — mažiau 
kaip pusę svaro.)

Du kartu per dieną ge
ležinkelio vagonėliais buvo 
atvežama kokių tai bjaurių 

(Tąsa 5-me pusi.) •

Manifestą pasirašė 34 vo
kiečiai kariai — kapitonai, 
majorai, leitenantai, pus- 
karininkai ir eiliniai karei
viai,—ir bent keliolika Vo
kietijos seimo atstovų.

Už artimiausius santy
kius tarp Sovietų Sąjungos 
ir išlaisvintos nuo nacių 
Vokietijos kalbėjo vokiečių 
kunigaikštis leitenantas 
von Einsiedel, protestonų 
kunigas Matas Klein ir ki
ti. 

.. II. ■ .... ...... .  . .

Hitleris Prašęs Musso- 
linį Neapleist Jo

Berlynas ir Roma prane
šė, kad Hitleris, atvykęs į 
šiaurinę Italiją, tarėsi su 
Mussoliniu kelias valandas 
apie dabartinę karo padėtį 
įvairiuose frontuose. Pirm 
to per tris dienas ten svar
stė karinius savo klausi
mus suvažiavę vyriausi Vo
kietijos ir Italijos koman- 
dieriai.

Talkįninkų politikai Lon
done teigia, kad Hitleris 
stengėsi paveikt Mussolinį 
ir toliau laikytis kare iš
vien su Vokietija. Bet Mus- 
solinis reikalavęs daugiau 
ginklų ir kitokios pagalbos 
Italijai;

Anglai-amerikiečiai bom
bardavo ir italų salą Sardi
niją.

EK

AMERIKIEČIAI NU
SKANDINO DAR 3

JAP. KARO LAIVUS
Ramusis Vandenynas, lie

pos 21.— Amerikos ir Aus
tralijos lakūnai užpuolė 11 
Japonijos laivų tarp Ko- 
lombangaros ir Velia Lavel- 
los salų, į šiaurvakarius 
nuo Now Georgia salos, Sa
liamono salyne, ir nuskan
dino vieną Japonų šarvuot
laivį, du naikintuvus, dar 
turbūt, ir trečią naikintu
vą, o sužalojo ketvirtą nai
kintuvą ir vieną priešų 
transporto laivą. Išlikusie
ji japonų laivai nurūko sau 
šalin. Amerikiečiai ir aus
tralai neteko tiktai keturių 
lėktuvų.

Amerikiečiai Bom
bardavo Jap. Karo 
Bazę Paramushiru
Washington.— Jungtinių 

Valstijų bombanešiai ata
kavo didžią karinę japonų 
laivyno ir lėktuvų bazę, a- 
pie 1,200 mylių nuo Tokio, 
Japonijos sostinės; sukėlė 
gaisrus, o kai kurios bom
bos sprogo tarp japonų lai
vų. Paramushiru sala yra 
šiauriniame gale Japonijos 
Kurilų salų, netoli nuo So
vietų pusiausalio Kamčat- 
kos. Paramuširu yra svar
biausias karinis japonų 
punktas šiauriniame Ra
miajame Vandenyne. Tai 
galingai apdrūtinta jų sa- 
sala-tvirtuma.

Amerikos Laivynas 
Ruošiamas Karui

Net Iki 1949
Washington.— Jungtinių 

Valstijų vice-admirolas Fr. 
J. Horne, pavaduotojas vy
riausio laivyno veiksmų ko- 
mandieriaus, pareiškė, jog 
laivyno departmentas sta
tydinasi laivus ir daro vi
sus kitus pasiruošimus net 
iki 1949 metų kariauti 
prieš Japoniją. Horne krei
pė dėmesį į milžiniškus to
lius, kuriuos Amerikos lai
vynas turi pasiekti kovoj 
prieš japonus. Horne įspė
jo amerikiečius nesitikėt 
greito Vokietijos susmuki
mo.

Anglai užėmė kelias Ger- 
bini lėktuvų aikštes į va
karus nuo Catanijos.

Talkininką bombanešiai 
vėl triuškino Neapolio did
miesčio uostą Italijoj.

Teigiama, kad Ang
lai Netrukus Užim- 
sią Cataniją, Sicilij.

Šiaur. Afrika, liepos 21.—• 
Amerikiečiai išvien su ka
nadiečiais užėmė Ašies ge
ležinkelių ir vieškelių mies
tą Enną, vidurinėje Sicili
jos dalyje, ir tiek pažygia
vo pirmyn, kad dabar jiem 
telieka tiktai 28 mylios da- 
sigrumti iki šiaurinio tos 
salos pajūrio. Tuomet visa 
Sicilija būtų pusiau perkir
sta. Bet jau ir su Ehnos 
užėmimu amerikiečiai ir 
kanadiečiai atkirto italus ir 
vokiečius vakariniai-pieti- 
nėje Sicilijos pusėje nuo fa
šistų kariuomenės veikian
čios rytinėje šios salos pu
sėje.

London, liepos 21.— Pra
nešimas anglų spaudai teb 
gia, kad jie netrukus jau 
ųžimsią Gataniją, uosto 
didmiestį ir svarbiausią 
Ašies karo bazę rytiniame 
Sicilijos pajūryje. Vokiečių 
tankai ir pėstininkai darė 
įtūžusias kartotinas kontr
atakas prieš anglų Aštun
tąją armiją, bet anglai iš
daužė priešų atakas ir pa
laipsniui veržiasi vis artyn 
Catanijos.

Ateina daugiau žinių apie 
italų sukilimus prieš vokie
čius komandierius ir apie 
daugėjančius jų perėjimus 
į talkininkų pusę.

Nužiūrima, kad Fašistai 
Nakties Laiku Bom

bardavo Romą
Berlyno radijas pasako

jo, būk talkininkų lėktuvai 
vėl bombardavę Romą, šį 
kartą, girdi, nakties laiku. 

Anglai ir amerikiečiai nu
žiūri, kad gal patys fašis
tai dabar atakavo Romą. 
Nes talkininkai yra pasiža
dėję tiktai dienos laiku 
bombarduot karinius taiki
nius Romoje, kad žmonės 
matytų, jog bombos nėra 
taikomos į bažnyčias bei 
kultūrines įstaigas ar isto
rinius paminklus.

Prieš pirmutinį Romos 
bombardavimą talkininkai 
pasėtais iš oro savo lape
liais įspėjo italus, kad pa
tys fašistai gali atakuoti 
Romos bažnyčias ir kultū
rinius bei istorinius taiki
nius, melagingai suversda
mi kaičią ant talkininkų, 
idant sukurstyt gyventojus 
prieš Jungtines Tautas.

Hitleris, sakoma, skubo
tai siunčiąs pastiprinimus 
saviškiams prieš anglus, 
kurie pasiekė Catanijos 
priemiesčius, Sicilijoj.
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Republikonų Partijoje “Civilis 
Karas”

Republikoniški Willkie pasekėjai, ma
tyt, rengiasi apvalyt partiją nuo izolia- 
cionistų. Neseniai jie New Yorke laikė 
rytinės srities republikonų konferenciją 
ir paskelbė savo platformą. Jie pasmer
kė tuos republikonus, kurie vėl norėtų 
ištraukti Ameriką iš tarptautinės atsa
komybės po šio karo, kaip kad jie pada
rė anais metais po Pirmojo Pasaulinio 
Karo. Jie reikalauja, kad Republikonų 
Partijos nacionalis komitetas išeitų vie
šai ir aiškiai pasisakytų prieš izoliacio- 
nistus.

Republikonų Partija turinti progą pa
siimti į rankas federalį valdžios apara
tą 1944 metais, bet, girdi, jeigu jinai ne
apsivalys nuojzoliacionistų, tai piliečiai 
balsuos už Rooseveltą ketvirtam termi
nui. Tie piliečiai mato, kad Amerikos 
izoliacija po Pirmojo Karo privedė prie 
šios katastrofos ir jie tos pačios klaidos 
hebepadarys po šio karo.

Tai visa labai gerai. Tų republikonų 
veikla yra pagirtina. Ne tik Amerikos, 
bet ir viso pasaulio būtų didžiausia ne
laimė, jeigu po karo Amerikoj įsigalėtų 
izoliacionistai ir neleistų jai dalyvauti 
palaikyme taikos. O jie gali veistis tik
tai republikonų partijoje. Jų ten jau 
dabar yra labai daug. Tokie Wheeleriai 
ir Nyes tiktai laukia- progos pakelti gal
vas ir apgauti Amerikos žmones. Po 
Pirmajam Karui jie pakišo Hardingą, 
dabar suras kitą tokį pastumdėlį.

Ar Republikonų Partijos apsivalymas 
nuo izoliacionistų jau laimėtų jai prezi
dentinius rinkimus 1944 metais, tai ki
tas klausimas. Mums atrodo, kad jeigu 
karas nebus pasibaigęs, tai Franklin De
lano Rooseveltas pasiliks prezidentu dar 
keturiems metams. Nepaisant viso kon- 
gresmanų ir senatorių triukšmo prieš 
Rooseveltą, jojo įtaka Amerikos žmonė
se nėra nupuolus. Ypatingai organizuoti 
darbininkai rems jojo kandidatūrą.

jus miestus ir jau turi užkariavę apie 
vieną trečdalį tos didelės salos. Eisen
hower sako, kad mušimas priešo Sicili
joje eina pagal iš anksto numatytą ir 
nustatytą planą. Stipraus pasipriešini
mo sutinkama tik ten, kur italų armi
jos vadovybė yra patekus į vokiečių 
rankas. Kur patys italai yra koman- 
dieriai, jie lengvai pasiduoda. Tas pa
rodo italų nusivylimą Mussoliniu ir fa
šistais. Jie tik tada kariauja, kai ne
gali nekariauti, kai jiems iš užpakalio 
grūmoja šautuvai.

Sicilija' būsianti visai užkariauta dar 
liepos mėnesį. Paskui seksią kiti žygiai 
prieš Italiją. Amerikiečių ir anglų lėk
tuvų daužymas Romos parodo Talkinin
kų tvirtą pasiryžimą išmušti Italiją iš 
karo galimai trumpiausiu laiku.

Kovose prieš japonus Solomono salų 
fronte iniciatyva randasi amerikiečių 
.rankose. Palengva amerikiečiai šluoja 
japonus nuo tų salų. Ten kova yra ga
na sunki. Japonai nelaisvėn nepasiduo
da. Juos tenka beveik iki vienam iš
mušti. O tokiuose raistuose, kokie ran
dasi ant Solomonų salų, juos iššaudyti 
lielengva. Tik labai retai jie kariauja 
didelėmis grupėmis. Jie yra išsimėtę < 
po pelkes ir krūmus, gerai apsiginklavę, 
'gerai pasislėpę. Gi sunkiaisiais karo pa
būklais prie jų prieiti beveik negalima. 
'Prisieina juos medžiote medžioti. Todėl 
taip lėtai ten militariniai veiksmai vys
tosi.
“ Mūsų karo laivynas yra uždavęs ja
ponams labai skaudžių smūgių. Kiekvie
nam susikirtime su japonais ant van
dens mūsų jėgos išėjo laimėtojomis. 
Daug nuskandinta priešo karinių ir ta- 
vorinių laivų. Mūsų gi nuostoliai nedi
deli.

Orą visur valdo talkininkai. Naciai 
nebedrįsta pasirodyti ant Anglijos. 
Dauguma nacių oro jėgų, be abejonės, 
randasi Rytų fronte. Dalis bando atsi
laikyti Sicilijoje. Kita dalis tarnauja 
•apsigynimui Vokietijoje ir okupuotuose 
kraštuose. Anglai ir amerikiečiai be
veik kasdien iš oro bombarduoja ir nai
kina nacių pramonės ir militarinius cen
trus Europoje.

Vadinasi, visa karo iniciatyva aiškiai 
'randasi Jungtinių Tautų rankose. O vie
nok tas dar nereiškia,' kad jau m'atosi 
karo pabaiga. Toli gražu nuo to. Nerei
kia turėti jokių iliuzijų. Nulemiamieji 
mūšiai dar tik ateina.

Pirmyn Visuose Frontuose
Rytų fronte Raudonoji Armija kerta 

hitlerininkams smūgius vieną po kitam. 
Jinai jau pasiekė nacių Oriol bazės sri
tis ir stengiasi ją apsupti iš trijų pusių, 
Sakoma, kad Oriol gali būti antruoju 
Stalingradu. Berlyno radijas kasdien 

‘dejuoja, kad Raudonoji Armija pradė
jus ofensyvą visu 1,800 mylių frontu— 
nuo Novorossiisko iki Ijeningrado. Ta
čiau iš Maskvos tokio ofensyvo nepa
tvirtina. Veikiausia tokio visuotino ofen- 
teyvo Raudonoji Armija dar nėra išvys
čius. Galimas daiktas, kad šiuo tarpu 

’pasitenkina puolimu nacių Oriolo sekto
riuje.

Kas svarbiausia Rytų fronte, tai kad 
pradžioje liepos nacių pradėtas ofensy- 
vas Bielgorodo-Oriolo fronte nieko jiems 
nedavė. Visos vietos, kurias, jiems pa
vyko pirmomis dienomis užimti, tapo 
’Raudonosios Armijos atkariautos. Ta- 
^ai nacių ofensyvas subliūško, kaštuoda
mas jiems labai daug. Militarinių ope
racijų iniciatyva perėjo i Raudonosios 
Armijos rankas.

Tačiau, mums atrodo, būtų didžiausia . 
klaida vaizduotis, jog naciai nebepajėgs 
ferba nebebandys Rytų fronte pradėti 
'naują ofensyvą dar šią vasarą. Vienas 
tepavyko, jie desperatiškai stengsis pra
simušti kuriame nors kitam sektoriuje, 
iarba net visam Rytų fronte. Pavojinga, 
būtų manyti, kad jie jau nebeturi jėgų 
dideliam ofensyvui ir ateityje laikysis 
tiktai apsigynimo.
1 Talkininkų jėgoms Sicilijoje sekasi — 
nors gal netaip, kaip mes, būdami toli 
nuo fronto, norėtumėme. Amerikiečiai, 
anglai ir kanadiečiai kasdien užima nau-

“šventojo”,

taip kardi

Krokodiliaus Ašaros Del Romos
Kaip ir buvo tikėtasi: Goebbelso pro

pagandos biuras paleido darban savo 
ūgentus kelti alasą dėl bombardavimo 
Romos. Ten, girdi, amerikiečiai ir an
glai nulėkę tiesiai taikė ir daužė šven
čiausias vietas. Italijos radijas šaukia, 
kad esanti sugriauta San Lorenzo Ba
zilika. Pats popiežius Pijus 'XII buvęs 
nuvykus į sugriautą miesto dalį ir ap
žiūrėjęs tuos didelius nuostolius “šven
toms įstaigoms”.

Į nacių ir fašistų propagandą tuojau 
atsiliepė Argentinos kardinolas Copello, 
Buenos Aires arkivyskupas. Jie viešai 
pasmerkė bombardavimą 
“amžinojo” miesto.

Bet kaip nacių ir fašistų,
holo Copello ašaros yra veidmainingos, 
krokodiliškos. Jiems gaila ne “amžino
jo miesto”, bet Mussolinio režimo ir fa
šistinių gengsterių.

Labai teisingai rašo “The New York 
Times” (liepos 20). Dienraštis sako:

“Roma ne vien tik Amžinasis Miestas. 
Jinai yra fašizmo sostinė. Tai yra mies
tas, kurį užgrobė ir laiko kaipo įkaitą 
beprincipiniai avantiūristai, kurie tiks
liai apgavo Italijds žmones, be pasigai
lėjimo atkreipė juos prieš jųjų draugus 
ir pardavė jų interesus. Romoje randa
si visos fašistinės santvarkos vyriausy
bė, kuri paskelbė karą iki mirties mūsų 
'demokratiniam gyvenimui. Romoje yra 
patalpa to režimo, kuris padarė jėgą sa
vo kultu ir terorą savo įrankiu. Iš Ro
mos ir jos didžiųjų geležinkelio kiemų 
ateina kanuolės ir tankai, kurie panau
dojami užmušimui Talkininkų kreivių, 
daugelis kurių yra itališkos kilmės ame
rikiečiai, nuvykę į savo tėvų žemę, idant 
išlaisvinti ją iš tironijos, kurios jie taip 
neapkenčia.”

Šitai Romai Talkininkai negali rodyti 
didesnio pasigailėjimo už visus kitus 
miestus, kuriuose randasi nacių ir fašis
tų militariniai centrai bei karinė pra
mone. Mussoliniūi nepavyks pasislėpti 
Čarpe tų senovės paminklų bei už puoš
tųjų bazilikų sienų.

sykiu su jo kaimo gyvento
jais ir paskui kaimjį uždegė, 
partizanas? Ar seniai ir mo
tinos kūdikius žindančios bu
vo partizanai?

“Ne, jie nebuvo partizanai, 
bet dabar visi, kurie išliko 
gyvi tapo partizanais ir ker
šija žudikams už kraują ir 
gyvastis nužudytųjų...

“Aš atbudau iš savo užsi- 
mąstymo. Aš esu sostapilyje, 
Maskvoj, mieste, kuris buvo 
apšauktas ‘Kalve Bedievy
bės.’ Čia gali laikyti šventas 
mišias, šiandien aš nuėjau 
prie komunijos. Pamaldos 
laikomos ir partizaną srity
se. čia sovietų žemėj yra 
lenkų kunigas ir išpažintojas 
Lenkų Tado Kosciuškos ba
talione, specialiai pakviestas 
tikinčiųjų pageidavimu. Jei 
bus reikalo, bus ir daugiau 
kunigų.

“Vokiečiai terioja bažny
čias ir kunigus. O Maskvoje 
laikomos pamaldos.”

KAS KA RAŠO IR SAKO
=0 , S— ■■

mą ir jo mintis įsidėti sau 
į galvą. O visa katalikų 
spauda turėtų tą pareiški
mą plačiai ' paskelbti savo 
skaitytojams. Tačiau sunku 
tikėti, kad ji tatai padarys.

Kunigas Kupsz rašo len
kų laikraštyje “Wolna Pol
ska” po antgalviu “Mintys 
Maskvoje.” Tarp kitko, jis 
palygina savo patyrimus 
bei praleistas Šv. Trejybės 
dienas Maskvoje ir Vokie
tijoje, ir sako:

“Šventos Trejybės bažny
čioje einas festas. Rymo ka
talikų bažnyčia Maskvoj pri
pildyta tikinčiaisiais. Vidu
rys katedros ir altorius gė
lėmis išpuoštas, gražiai ap
šviesta. Eidamas aš girdžiu 
Gregoriaus psalmes ir mano 
vaizduotėj stojasi paveikslas 
praeitų metų šv. Trejybės 
dienos.

“Aš buvau Vokietijos ka- 
’ Įėjime. Nelaisviai kaimynėje 

kameroj nusiskuto tai die
nai. Vokiečiai darė kratą su
rasti skustuvą, kas jiems ne
pavyko, bet visi ten buvusie
ji gavo po 25 rykštes. Ka
meros kampe, kur buvo mi- 
riop pasmerkti partizanai 
žvangėjo retežiai. Mes mąs
tėm apie savo katedras, apie 
šventas mišias.

“Taip aš praleidau šven
tos Trejybės f estą 1942 me
tais. . . Maldos. čia priminė 
man apie mano paties mal
dos žodžius, kurias aš pasta
ruoju laiku laikiau savo pa
vapi joninis po pušimi. Po va
sario užpuolimo, geriau sa
kyti, skerdynės civilių, žmo
nių, sekmadieniais laikėme 
pamaldas miške. Aš atjojau 
iš partizanų būrio pas išli
kusias šeimas. Jie pastatė al
torių miške. Mes susijungė
me maldoj po atviru dan
gum. Dėlei saugumo, mano 
draugai partizanai stovėjo 
sargyboj ant visų kelių ir 
takelių. Po pamaldų žmonės 
sakė man savo kančias ir 
prašė pašventinti užmuštųjų 
kapus.

konferencija 
remtina.
konferencija

“Nelikę nei vieno namo, 
kuriame kas nors nebūtų 
nukentėjęs. Vokiečiai pasidi
džiuodami rašė, ^ad ‘Parti
zanai sunaikinti’ ir apgailes
tavo, kad trys jų pasprukę. 
Bet tikrovė buvo visai kita. 
Laike užpuolimo tik 7 parti
zanai žuvo, bet tūkstančiai 
civilių užmušta.

“Kas gi buvo tie ‘partiza
nai,’ kuriuos hitlerininkai iš
žudė? Tai buvo „žmonės, ku
rie, užgirdę, kaip Hitlerio 
baudžiamoji ekspedicija bru
taliai teriojo kitus miestu
kus, slapstėsi miške ir laike 
užpuolimo pateko naciams 
žmogžudžiams. Ar mirštanti 
sena moteriškė, kurią nacių 
budeliai du sykius durtuvu 
pervėrę numėtė į sniegą, par
tizanė ? Ar ortodoksų kuni
gas Laiko, kurį naciai nušovė

Dėlei Tos Pittsburgh© 
Konferencijos

Chicagos dienraštis Vil
nis (liepos 16 d.) išreiškia 
savo nuomonę apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos šau
kiamą konferenciją rugs. 
2—3 dienomis Pittsburgh©. 
Dienraštis sako:

Klerikalinė spauda skel
bia, jog “Amerikos Lietuvių 
Taryba” šaukia konferenci
ją, rugsėjo 2 ir 3, Pittsburgh, 
Pa. Konferencija skelbiama 
“Amerikos lietuvių.”

Kam to reikia?
Dabar yra visų svarbiau

sias klausimas, tai karo pa
stangų didinimas. Jei Ame
rikos lietuviai šauktų konfe
renciją tam tikslui — vieny
bei karo pastangoms padi
dinti — tokia 
būtų naudinga,

Ar kalbama 
bus tokia?

Nieko panašaus.
Visų, pirma, “Amerikos lie

tuvių taryba” yra klerikalų 
ir “socialistų” įrankis. Kle
rikalai turi organizacijų, bet 
socialistai nieko neatstovaus, 
tik patys save asmeniniai, ar
ba popierines “organizaci
jas.” Konferencija dėlto bus 
siaura, mažai Amerikos lie
tuvių atstovaus.

žinant, kad ton tarybon 
susibūrę politikieriai, ku
riems ne karo pastangos rū
pi, o Lietuvos valdymas po 
karui, negalima laukti iš jų 
ką nors konstruktyvaus, nau
dingo Amerikos lietuviams, 
ar mūsų šalies ir Jungtinių 
Tautų karo pastangoms.

Tie politikieriai suvažiuos 
plepėti prieš Sovietų Sąjun
gą, neva už Lietuvos nepri
klausomybę ir paplanuoti, 
kaip patekti Lietuvos val
džion.

Vienas tokių politikierių, 
atsibastęs Amerikon griuvus 
tautininkų fašistiniam reži-i 
mui, St. Gabaliauskas, nema
žai paskleidęs nacių propa
gandos prieš Sovietų Sąjun
gą, savo redaguojamam 
laikraštyj “Lietuvos žinios” 
rašo, ryšium su ta konferen
cija, kad Lietuvos žmo
nėms—

“tą jų priespaudos naštą 
dar daugiau apsunkina kita 
žiauri žinia, kad po vokie-

Lietuvos 
sumušus 
Sąjunga

tą eita-

giasi sutrepmti kitas kaimy
nas—Sovietų Rusija.”
Tokios žinios niekur nebu

vo, niekas jos neskelbė. Tai 
paties p. Gabaliausko vaiz
duotės produktas.

Iš jo to rašto galima su
prasti, kad dabar 
žmones laisvi, bet 
Vokietiją, Sovietų 
jų laisvę sutremps.

Kaip nebandysite
tą suprasti, vistiek lieka tik 
viena išvada. Jie suvažiuos 
ten plepėti prieš Sovietų Są
jungą skymuoti, kaip pasiė
mus Lietuvos valdžią po ka
rui.

Konferencija taigi ne tik 
paims laiko ir lėšų, atitrauks 
šį tą nuo karo pastangų, bet 
ji bus blėdinga tuo, kad jo
jo bus planuojama prieš vie
ną iš Jungtinių Tautų, kuri 
kariauja prieš Hitlerį ir jo 
Ašį.

Kita, konferencija taipgi 
tik paaštrins nesutikimus tar- ‘ 
pe Amerikos lietuvių ir dėl
to pakenks namų frontui, 
kuriam reikalinga visų tau
tybių, visų grupių vienybė.

Tokiai konferencijai nega
lima pritarti. Vietoj eikvoti 
laiką konferencijai, reikia 'jį 
pavesti karo pastangų didi
nimui. Vietoj dėti lėšas jai, 
geriau tai sudėti į karo bond- 
sus.

‘......... -

Teisingas Katalikų Kunigo 
Balsas

, Amerikos lietuviai kuni
gai turėtų paskaityti seka
mą lenkų kataliko kunigo 
Franciszek Kupsz pareiški-
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Laiškas Redakcijai
RAŠO KORPORALAS 

FRANK WITKUS

motinos 
mano 

keletą

laiškų,

Šiomis dienomis redakci
ja gavo nuo newarkiecio 
korporalo ' Frank Witkaus 
laišką. Jis tarnauja kariuo
menėje ir yra kur nors Pa- 
cifike. Laiškas rašytas ang
liškai, bet mes jį išvertėme 
į lietuvių kalbą. — Red.
Brangieji Prieteliai:

Gavau nuo savo 
siuntinį ir jame, 
džiaugsmui, radau 
Laisvės kopijų.

Be savo motinos
aš nesu skaitęs arba kalbė
jęs lietuviškai beveik per du 
metus, kai aš esu kariuo
menėje. Taigi, kai aš pasiė
miau Laisvę, galvojau, ar 
aš galėsiu viską skaityti ir 
suprasti. Mano nuostabai, 
skaičiau greit ir supratau. 
Garsiai skaitydamas, aš 
klausiau savęs ir girdėjau, 
kad žodžius ištariu gerai. 
Dėl to buvau labai links-

i (Nuotraukoje matome amerikiečių bomberių cielius 
ant Italijos miesto Leghorn. Skraidančiosios tvirtumos 
daužė ten aliejaus sandelius ir kitus kariniai svarbius 
punktus. ,*■

M

mas, kad nepamiršau lietu
vių kalbos.

Ąš esu Pietiniame Paci- 
fike. Trumpai, tikiuosi, 
kad greit man teks susi
remti su japoniškuoju prie
šu. Aišku, gyvenimas čia 
toli gražu nuo to, kokį tu
rėjau namie. Jis, nepasa
kius prasčiau, šiurkštus.

Gerai žinau, kad daugelis 
mano senų draugų skaito 
Laisvę. Taigi pasinaudoju 

šia proga pasveikinti juos. 
Labai norėčiau, kad bet ku
ris jų man parašytų laiš-

labai

Manau, kad aš šį laiškutį 
galėjau parašyti lietuviš
kai, bet kadangi lietuviškai 
parašytas laiškas galėtų 
susivėluoti ^cenzūroje, tad 
rašau angliškai. .

Visi kariai čia
džiaugiasi Raudonosios Ar
mijos galybe ir talkininkų 
laimėjimais Afrikoje. Mes 
tikimės, kad neužilgo bus 
padaryta invazija Europoje 
ir laukiam greitos karo pa
baigos, nes tokiai invazija 
tą tikrai padarytų.

Linkėjimai jums jūsų už
siėmime !
Korporalas Frank Witkus. 

Birž. 18, 1943.
Adresas:

CpI. Frank Witkus, 
32167181

Co. A—169th Inf. (R)
A. P. 0. No. 43, 

C/o Post Master
San Francisco, Cal.

Sudbury, Canada
Nikelio Kasėjai Nutarė 

Nestreikuoti
Mainieriai ir smeltermenai 

kiek laiko atgal turėjo čia savo 
unijos — International Union 
of Mine, Mill and Smelter Wor
kers — skyrių atstovų konfe
renciją, kad išsidirbti veikimo 
programą. Konferencijoj daly
vavo nikelio, švino, cinko ir ki
tų svarbių metalų .kasėjų atsto
vai.

Konferencijoj buvo iškelta, 
kad Kanados metalas lošia labai 
svarbią rolę šiame Jungtinių 
Tautų kare prieš agresiją, ir 
buvo nutarta, kad metalo kasė
jai neis į streiką, nors ir kaž 
kaip didelis reikalas būtų. Me
talo kasėjai stengsis pataisyti 
visus negerumus kokiais kitais 
būdais, kol karas tęsis.

Konferencijoj buvo nurody
ta, kad nikelio kompanija Sud
bury pageidauja, kad mainie
riai streikuotų. Bet ji tos pro
gos nesulauks dabar, kada rei
kia žiūrėti, .kad produkcija eitų 
visu smarkumu. Streikas da
bartiniu metu, delegatai nuro
dė, būtų išdavimas tų, kurie 
laiko ginklus rankose.
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Kurkime ir Stiprinkime 
Komitetus Kovai Prieš
Vokiškus Okupantus

Vis smarkyn kyla prieš- 
hitlerinis judėjimas oku
puoto j Lietuvoj. Diena iš 
dienos auga pasipriešini
mas vokiškiems fašistams, 
vis labiau pasireiškia par
tizaninė kova, dėl kurios 
okupantai turi jau rimtus 
nuostolius. Masinį lietuvių 
pasipriešinimą ypač sužadi
no milžiniški ir vis besiple- 
čiantieji Raudonosios Ar
mijos laimėjimai, kurie 
sunkiai pakirto hitlerinės 
plėšikų armijos jėgas. Lie
tuvių tauta nenori tarnauti 
savo engėjams ir jokios 
okupantų priemonės nenu
slopins mūsų tautiečių pa
siryžimo kovoti dėl visiško 
Lietuvos išvadavimo nuo 
hitlerinio jungo. Paskuti
niai įvykiai Stolbcuose, 
kur 8-tas lietuvių pėstinin
kų pulkas, atsisakydamas 
vykti į frontą, vieningai 
nukreipė ginklus prieš vo
kiečius, puikiai parodo, į 
kaip smarkiai pakilo mūsų 
tautiečių patriotinis judėji
mas, kokia gilia neapykan
ta okupantams dega lietu
viai.

Prieš Lietuvos patriotus 
šiuo metu stovi uždavinys 
—sužadinti visas mūsų tau
tos gyvąsias jėgas, mobili
zuoti plačiausias gyventojų 
mases į organizuotą, atkak
lią kovą prieš hitlerizmą. 
Tuo būdu mes paversime 
mūsų vis beaugantį pasi
priešinimą vokiečiams į ne
nutrūkstamą visos tautos 
kovą prieš hitlerinius oku
pantus.

Organizuojant lietuvių pa
triotinį judėjimą, ypatin
ga reikšmė šiuo metu ten
ka komitetams kovai prieš 
vokišką okupaciją. Daug 
kur Lietuvoje tokie prieš- 
hitleriniai komitetai jau 
yra įsisteigę. Jų yra ir Su
valkijoje, ir Žemaitijoje, ir 
Pakaunėje bei kitose vieto
se. Tačiau, jie turi būt įkur
ti visur. Neturi būt Lietuvoj 
nei vieno kaimo, nei vieno 
fabriko, mokyklos, įstaigos, 
nei vienos prievarta mobili
zuotų lietuvių kariuomenės 
dalies, kur nuveiktų komi
tetai kovai prieš vokiškus 
okupantus. Į juos turi spie
stis visi, be pažiūrų skirtu
mo, Lietuvos patriotai — 
tikintieji ar laisvamaniai, 
katalikai ar komunistai. 
Bet telkiant į komitetus 
nuoširdžius Lietuvos pa
triotus, reikia kartu griež
tai daboti, kad į juos ne
prasiskverbtų joks hitleri
nis agentas, ar tai kubiliū- 
nininkas, ar kitas okupantų 
pakalikas. Aišku, aršiau
siems Lietuvos laisvės prie
šams negali būti vietos ko
mitetuose, kurie kovoja dėl 
mūsų tautos išlaisvinimo 
nuo hitlerizmo.

Priešhitlerinių komitetų 
veikimas turi apimti visa, 
kas buria mūsų tautos pa
triotines jėgas, siekiant vie
nintelio tikslo — plėsti ir 
aštrinti kovą prieš neap
kenčiamus okupantus. Vi
somis jėgomis remti parti
zanų judėjimą, kovoti prieš 
mūsų brolių išvežimą į Vo
kietijos darbo katorgų, kar
tu demaskuojant tuos šlyk
ščiausius hitlerinius agen
tus, kuriems okupantai pa

vedė girti vokišką “darbo 
tarnybą” — šiuos uždavi
nius kiekvienas priešhitle- 
rinis komitetas turi statyti 
savo darbo centran. “Atsu
kite ginklus prieš pavergė
jus vokiečius”, — po šiuo 
patriotiniu šūkiu turi eiti 
visas priešhitlerinių komite 
tų darbas kariuomenės da
lyse, kur yra suverbuotų 
lietuvių.
Aštrindami kovą prieš vo

kiškus grobikus, komitetai 
kartu turi parodyti jų tar
nų — kubiliūnininkų šlykš
tų, pardavikišką veidą. Mū
sų laisvės kova yra neat- 
mezgiamai surišta su kova 
prieš visokio plauko išdavi
kus, einančius išvien su oku 
pantais.

Plėsdami kovą prieš mū
sų tautos pavergėjus, ko
mitetai turi dar gausiau 
leisti ir platinti prieš oku
pantus nukreiptus atsišau
kimus. Sektinas yra Suval
kijos ūkininkų pavyzdys, 
kurie skaitlinguose lape
liuose ragino valstiečius ne
pildyti privalomųjų prista
tymų ir vyti lauk atgaben
tuosius į Lietuvą vokiečius 
kolonistus. Visais būdais 
kovoti prieš mūsų valstie
čių apiplėšimą, prieš oku
pantų nustatytus privalo
mus pristatymus, šaukti vi
somis priemonėmis naikinti 
ir vyti iš Lietuvos žemės 
įsiveržėlius kolonistus — 
vienas labiausiai svarbiųjų 
kaimo komitetų uždavinių.

Vokiečių užnugariui nuo 
Raudonosios Armijos smū
gių vis labiau braškant, di
delę reikšmę įgauna oku
pantams tarnaujančių įmo
nių darbo dezorganizavi- 
mas, mašinų ir produkcijos 
gadinimas. Kiekvienas 
priešhitlerinis fabriko ko
mitetas turi pasistatyti, sau 
uždaviniu, juo ilgesniam 
laikui sutrukdyti gamybą 
ir juo daugiau išleisti nie
kalų. Nei viena Lietuvoje 
esanti įmonė neturi dirbti 
okupantų naudai.

Jau pusantrų metų fašis
tiniai okupantai kartu su 
savo pakalikais kubiliūni- 
ninkais nuodija mūsų tau
tą savo melaginga ir žalin
ga propaganda. Kovokime 
prieš tą šlykštų melą! Štai 
vienas Šiaulių miesto komi
tetas organizavo slaptą ta
rybinio ir užsieninio radijo

klausymą ir jau išleido ke
letą lapelių apie milžiniškus 
Raudonosios Armijos lai
mėjimus, kuriuos hitleri
ninkai, bemeluodami, visaip 
nutyli. Skleiskime tiesą 
apie Stalingradą, kur vo
kiečiai neteko 330 tūkstan
čių kariuomenės, apie Le
ningrado blokados pralau
žimą, apie nesulaikomą ta
rybinės kariuomenės puoli
mą. Težino Lietuvos žmo
nės, kad mūsų pergalė ar
ti, kad hitlerinės Vokietijos 
laukia neišvengiamas pra
laimėjimas.

Broliai lietuviai! Teikitės 
į komitetus kovai prieš 
okupantus. Priešinkitės pa
tys ir padėkite kitiems prie
šintis visoms hitlerininkų 
užmačioms. Atsiribokite ir 
skelbkite griežtą kovą tau
tos išdavikams—kubiliųni- 
ninkams. Remkite partiza
nus ir didinkite jų eiles. Vi
sas savo jėgas atiduokime 
kovai už Lietuvos išlaisvi
nimą nuo rudųjų budelių 
jungo.

Ignas Beržinis.
(“Už Tarybų Lietuvą”)

KODĖL NĖRA DARŽAMS 
ĮRANKIŲ?

Kaunas. Kubiliūnininkai 
per spaudą ir radiją išsi
juosę aiškina seniai vi
siems žinomus dalykus, kad 
daržui apdirbti būtinai rei
kalingi įrankiai, kad be tų 
įrankių sunku dirbti ir t.t. 
Bet kodėl jie nutyli, kad 
tų taip reikalingų įrankių 
niekur negalima nusipirk
ti? Juk krautuvėse jau se
niai nėra nei kastuvų, nei 
grėblių, nei purentuvų, nors 
prieš vokiečiams okupuo
jant Lietuvą, tų daržinin
kystės įrankių buvo pilnos 
krautuvių lentynos.

Savaime aišku, kad hitle
rininkų pakalikai kubiliūni
ninkai neims aiškinti, ko
dėl krautuvėse nieko nėra. 
Krautuves juk ištuštino tų 
pačių kubiliūnininkų duon
daviai — vokiečiai okupan
tai.

Štai kodėl, prispaudę uo
degas, ir tyli tie vokiečių 
agentai.

St. Vaitkūnas

NACIAI PASAKOJA, 
KAD RUSŲ KOMAN
DOS VERŽĘSI NOR- 

VEGIJON
• Berlynas skelbė, kad ru
sų komandos atplaukė val
timis iki šiaurinės Norvegi
jos krantų ties Vardoe, bet, 
girdi, vokiečiai ugnim iš ka- 
nuolių privertę rusus pasi
traukti, ir jiem nepavykę 
išlipti krantan.

LAIŠKAI
Liepos 10 d., 1943, 

New Westminster, B. C.
Drauge:—

Pora savaičių atgal ga
vau nuo jūsų dvi blankas 
dėl parinkimo aukų lietu
viams kovojantiems prieš 
vokiečių fašizmą ir paver
gimą Lietuvos žmonijos.

Nors šioje apylinkėje ma
žas skaičius lietuvių, bet 
kuomet visi simpatizuoja 
Lietuvos prisijungimui prie 
Sovietų Sąjungos ir deda 
visas pastangas kovojimui 
prieš fašizmo plėtimąsi pa
saulyje, tai pasekmės geros. 
Nors ir maža mūsų dovana 
(42 doleriai) iš šios koloni
jos, bet mes nuoširdžiai su
tiktume paaukuoti ir dau
giau, bet aplinkybės šių die
nų darbininkui taip apribo
tos, kad jis negalėtų ne tik 
iš vietos pasijudinti, bet ir 
gyvenimo išlaidos nepriei
namos.

Keletas draugų, nepakęs- 
dami tokios fašistinės sker
dynės Europoje pasiaukojo 
savo gyvybes sulaikymui 
fašistinio teroro plėtimosi. 
Kaip mums yra gerai ma
toma, fašizmas .sparčiai ple
čia savo sėklą tarpe Ameri
kos žmonių, ypač aukštes
nės luomos žmonių, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
turi pavergę daugumą dar
bo žmonijos. Tik vienas at
sakymas prieš tai, tai dar
bininkų stiprus susiorgani- 
zavimas į politines ir pra
monines organizacijas.

Štai, kad ir šioje vakari
nėj Kanados pusėje, per 
pastaruosius porą metų 
darbininkų susijungimas 
taip sustiprėjo, kad jau tu
ri užtektinai pajėgų atvirai 
stoti prieš tuos, kurie žiū
rėjo į darbininką, kaip į 
mažą žemėje ropojantį kir
miną. Darbininkai laimėjo 
teisę organizavimosi, kas 
buvo uždrausta Kanadoje.

Kaip kurie darbdaviai fa
šistinių pažiūrų deda įvai
rias pastangas sutrukdy
mui produkcijos, kuri • yra 
taip svarbi šiame kare, bet 
daugumoj apdirbysčių uni
jos turi išrinkę produkcijos 
komitetus iš daugiausiai pa
tyrusių toje industrijoje, 
kurie su valdžios pagelba 
deda visas pastangas padi
dinimui produkcijos, kad 
aprūpinti kariuomenę su 
užtenkamai ginklų kovoji
mui prieš fašizmą.

Draugiškai,
K. Kavaliūnas.

Finansines Įplaukos
Per Helen žukienę, Binghamton, N. Y.

Blanka 176 $44-25
Po $5.00:

Ig. Liužinas, Marijona Liužinas, Jonas 
Vaicekauskas, Helen Blinkovitch ir Juzė 
Karczeviska. Po $2: W. Kazėnas, Paul 
Grinius, John Sebertas ir. John Yanko- 
vič. Stasys Vaineikis $1.25. Po $1.00: 
Charles L. Keith, Katrė Vaicekauskie
nė, Kazys Staniulis, Leonora Mainionis, 
Joseph M. Kaminsky, Mary Bekerienė, 
Marta Kaminskienė, Anthony Bagdo
nas, Anthony Klimas ir Helen žukienė.

Per J. Blažonis, Lowell, Mass. B. 553 40.00
Po 5:00: S. Paulenka, F. Greska, W.
J. čiulada, J. Blažonis. Po $2: U. Dau
girdienė, A. Seris, E. ir V. Mikalopai,
J. ir J. Gicavičiai. Po $1: R. čiulada,
K. Kajutis, M. Čiuladienė, J. Kazlaus
kas, A. Rutkauskas, P. Kisle, J. Sere- 
dukas, P. Krivet, B. Belida, F. Kala- 
dinskas, P. Hulich, W. Sharloves.

Per A. J. Pranaitis, Camden, N. J. BĮ.
166 20.00
Andrius Pranaitis $10.00. Po $5: Jo

nas Stasiukaitis ir Albinas šobliskas.
Per A. Bimba, B’klyn, N. Y., už bilietus 

dėl 6-18-43 parengimo 4-^
Per W. Kulšką, B’klyn, N. Y.. (Laisvės 

piknike nuo s. brooklyniečių, cliffsai- 
diečių ir bayoniečių stalo) 3.00

Per Mykolas Grybas, Aberdeen, Wash
ington, Blanka 216 53.00
Po $5.00:
Paul Grybas & family, Tom Grybas, 
Geo. J. Kulesis, John Kaupas, Slevi Zu- 
covich, Konon Efricta ir Tony Ynow- 
ley. John Bolkas $4.00. Po $2.00: My
kolas Grybas ir family, Peter Stalun, 
George Stekionis. Po $1.00: John Bol
kas, Romusis, Malinauskas, Niek Haba- 
rabs, Charles Puidokus, W. F. Darrow, 
J. E. Pearson, Jim Mananas ir William 
Janiko.

Per Anna Bemat, Los Angeles, Calif. Bl. 
196 23.00
Po $2.00: J. Vasiliauskas ir J. Kara- 
nauskas. Po $1.00: G. ir A. Bernat, F.
A. Aukštikalnis, J. Pupis, P. Lillis, P. 
Richard, A. J. Russ, A. Chasnas, P. Pe
trulis, J. Baginskas, S. Šatas, A. Moc- 
kūnas, J. Savis, C. Pečiulis, S. Calsky, 
M. Mokslaveskas, J. Mokslaveskas, J. 
Dauszas, V. Ratkus ir nuo draugų.

Per M. Baltrušaitis, S. Seattle, Wash., Bl. 
219 (vardai tilpo korespondencijoj iš 
Seattle, Wash.) 41.00
Per K. Ašmenas, Forest City, Pa. BĮ.
51 23.25
Kazimieras Ašmenas $5.00. Sam. Ent- 
rot & Son $2.00. Philip Swetter $1.25.
Po $1.00: Jonas Kandrotas, Anthony 
Rudball, George Chopiak, Michael Kek- 
lak, Monika Stankavage, Alfonse Kaz
lauskas, Bruno Zembrzycki, O. H. Yale, 
M. Tostio, Clark Cable, Alex L. Buber- 
niak, Mary Maculaitis, Paul Yeager, 
Helen Gulbin ir Joseph Osmenas.

LDS 5-tas Apskr. per J. Didjun, New 
Haven, Conn. Bl. 516 $10.00

Per Vilnis, Chicago, Ill. 22.00
Roseland Liet. Mot. Kliubas $10.00.
Cicero Moterų Kliubas $5.00. Zalpis 
$5.00. J. Cooper, Geneva, Ill. $2.00.

Nudobtas Išdavikas

A. Laucius, Lewiston, Me. 10.00
Bendras Liet. Org. Kom., per P. Repeč- 

ką, Inglewood, Calif., Bl. 195 39.00
Po $10.00: P. Repeckas ir Anna Leva-
nas. Nuo draugų $5.00. Po $2.00: P. ir
J. Pupis, J. Arminas, J. Babicz, C. 
Bernotą. Po $1.00: J. Butman, Jurgis 
Leveckas, J. Mokslaveckas, P. Petrulis, 
J. Savis ir Soul čizikauskas. ,

A. M. Metelionis, Detroit, Mich., Bl. 95 1.00 
Per J. Stigienę, Brockton, Mass., Bl. 560 24.00 

Po $5.00: Jonas Waitekunas, U. Zalec- 
kaitė ir J. Sireikis. A. Raila $2.00. Po 
$1.00: J. Stigienė, M. Benevičienė, A. 
Rindzevičienė, M. Smalukas, O. Šukie
nė, K. Ustupas ir T. Bartkus.

K. Tamošiūnienė, New Kensington, Pa. 5.00 
Per George Shimaitis, Brockton, Mass.,

Bl. 557 16.00
George Shimaitis $5.00. Po $1.00: A. 
Orintas, P. Orintas, B. Navickienė, 
George Steponauskas, E. Steponauskie- 
nė, Tadas Vasarius, Morta Smolinkas, 
Adolfas Yucius, Julė Yucienė, William 
Zinkevičius ir Antanas Jankūnas, Jr.

Per B. Kalakauskaitę, Aido Choras,
Brooklyn, N. Y. 10.00

A. Kraujalis, White Plains, N. Y. 2.00
Per J. Gelgotą-Gilbert, Grand Rapids,

Michigan, Blanka 117 63.00
Juozas ir Veronika Gelgata i- Gilbert 
$10.00. Po $5.00: P. Jakimavičius, J. 
Grigas, Tadeušas M. Rasikas, Stanislo
vas Karsokas, Stella Vilkūnaitė-Gelgo- 
ta, Kazimieras Žilinskas ir Birutė Gel- 
gotaitė-Scheffus. Jonas Bastis $3.00.
Po $2.00: Antanas Apečenka, Petras 
Solou, J. Penkas, Albinas čižikas. Po 
$1.00: A. M. Warnas, Anthony Miliu- 
sis, Juozas Klimavičius, Franas Ado
maitis, Antanina Adomaitienė, Anta
nas Senkus, Juozas Senkus.

Pundeliai
Mrs. A. Kashkin, So. Boston, Mass. (1)
Mrs. K. Burkauskienė, Elizabeth, N. J. (5)

Abelnos Įplaukos 
ir Išlaidos

Viso įplaukė,nuo bal. 9, 1943 iki liepos
17 d., 1943 $4,469.59

IŠLAIDOS:
Bal. 27, 1943 už laiškus ir konvertus 7.83 
Geg. 10, už laiškus ir konvertus 18.00
Geg. 19 už laiškus ir blankas 9.85
Geg. 21, už finansų knygą . 2.38
Geg. 21, “sample packages” 11.00
Geg. 24, stampos 9.00
Birž. 7, už packing boxes 7.00
Birž. 7, “cut” dėl pasveikinimų blankos 4.58 
Birž. 8, už 6 cs. BV Bullion 27.00
Birž. 17, už “strapping ir nails” 1.77
Birž 22, už štampas 4.00
Birž. 23, už packing box ir paint .90
Bir. 15, už siuntimą įvairių dalykų—

dovanas 2,400.00

Iš viso išlaidų $2,503.31
Balansas liepos 17, 1943, — $2992.97.

Frances Pakalniškienė,
Pundelių Vajaus Kom. Ižd.,

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

j

WATERBURY LIETUVIU DIDYSIS

Majoras LaGuardija sveikinasi su Solomon Michoels, Sovietą Sąjungos žydą 
liaudies atstovu, artistu ir aktoriumi. Deši.niam šone stovi Isaac'xFeffer, kitas at
stovas, žymus žydą liaudies poetas. Jiems New Yorke buvo suruoštas pasitikimas,,
kuriame dalyvavo 42,000 žmonių. J

Panevėžio apskrities vie
nos apylinkės kaimo vals
tiečiai, baigę kūlimą ir ne
norėdami grūdus atiduoti 
hitleriniams okupantams, 
didelę dalį jų paslėpė. Tai 
žinojo kaimo seniūnas Ož- 
kabalis. Norėdamas įsiteik
ti vokiečių žandarams ir 
vietinei hitlerinei valdžiai, 
šis niekšiškas pakalikas 
valstiečius išdavė. Veikian
tis tose apylinkėse partiza
nų būrys išdavikui tinka
mai atsimokėjo. Seniūno 
trobos jaw sekančią 'naktį 
buvo padegtos, o jis pats 
buvo nudobtas partizano 
kulkos.

M. Alksnis.

BRAZILIJOS GUMA JUNG
TINĖM VALSTIJOM

Rio de Janeiro.— Skai
čiuojama, jog Brazilija šie
met pagamins 35,000 tonų 
naturalės gumos (robo), ir 
jps dauguma teks kariniam 
Amerikos reikalam.

PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Darbininką Susivienijimo 49 Kuopa

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 1 Aug.

Pelnas Nuo Šio Pikniko Yra Skiriamas Paramai

Dienraščio Laisvės
Skaitlingai susirinkime į savo dienraščio naudai pikniką. 

Padėkime Laisvei apsiginti nuo fašistą, kurie
• užvedė prieš ją bylą.

/ PIKNIKAS BUS GRAŽIAJAME

LIETUVIŲ PARKE
UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONN.

Gera Orkestrą Šokiams
Prasidės 1 vai. po pietų ir tęsis iki 9-tos vaL vakare. 
Įžanga 25 Centai Kviečia Rengėjai.
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(Tąsa)

— Niekaip negaliu numirti, tikras 
vargas!

Tas jo nebebijojimas mirties labai 
baugindavo Povilą; tas žadindavo mane 
naktį ir šnabždėdavo:

— Kad tik nenumirtų jis naktį... 
Numirs jis naktį, o mes gulėsime po 
juo, ak tu,' Viešpatie! Bijau aš numirė
lių...

Arba kalbėdavo:
— Na, kam gyveno, ką matė? Dvide

šimties metų nesulaukė, ir jau miršta...
Kartą, šviesią mėnesienos naktį, jis 

pažadino mane ir, žiūrėdamas persigan- 
dusiomis akimis, tarė:

— Klausyk!
Ant plautų kriokė Davidovas, pasku

bom, bet ryškiai, kalbėdamas:
— Duok šen, duo-ok...
Paskui ėmė žagsėti.
— Miršta, tikrai miršta, pamatysi!

— jaudinosi Povilas.
Aš visą dieną vežiojau sniegą iš kie

mo į lauką, labai nuvargau ir norėjau 
miego, bet Povilas prašė mane:

— Nemiegok, susimildamas, nemie- 
gok!

Ir, staiga suklupęs ant kelių, baisiai 
suriko:

— Kelkitės, Davidovas numirė!
Vienas kitas nubudo, keletas žmonių 

pakėlė galvas, ėmė, murmėdami, klausi
nėti.

Kapendiuchinas užlipė ant plautų ir 
tarė nustebusiu balsu:

— Iš tikrųjų, tarytum, numiręs .. . 
nors — šiltutėlis.. .

Visi nutilo. Žicharevas persižegnojo 
ir, supdamasis antklode, tarė:

— Na, ką gi, Dieve, duok jam dan
gų!...

Kažkas pasiūlė:
—Reiktų jį į priemenę išnešti...

Kapendiuchinas nulipė nuo plautų, 
pasižiūrėjo pro langą.

— Tegul sau guli ligi ryto, jis ir gy
vas būdamas niekam nekliuvo ...

Povilas, įsikniaubęs į pagalvę, raudo
jo. ' i

O Sitanovas ir nenubudo.
XV.

žmones, bet aš negalėjau susigaudyti, 
koks yra tarp žmonių ir vergų skirtu
mas, bet gr ir jam pačiam tas, turbūt, 
nebuvo .aišku. Jis kalbėjo nuobodžiai, vi
si tyliai juokėsi iš jo, aš stovėjau, labai 
susijaudinęs ir sumišęs, nežinodamas, 
kas daryti. Pagaliau, Kapendiuchinas 
suriko oratoriui:

Bostono ir Apylinkes Žinios

Tirpo sniegas laukuose, tirpo žiemos 
debesys aukštybėse, krisdami žemėn šla
piu sniegu ir lietum; vis ilgiau pravers
davo saulė, beeidama savo dienos kelią, 
oras ėjo šilty n, atrodė, lyg būtų atėję 
pavasario linksmybės ir slapstytus! lau
kuose, besirengdamos užklupti miestą. 
Gatvėse — ruda purvynė, šaligatvių 
grioveliais bėga vanduo, Kalinių aikštė
je linksmai šokinėja žvirbliai. Draug su 
žvirbliais sukruto ir žmonės. Pavasario 
triukšme be perstogės spengia ir supa 
širdį minkštais niuksais'varpų .gaudi
mas, — tame gaudime, kaip senio kal
boje, girdis nusiskundimas:

—Buvo, buvo šitai, buvo-o ...
Mano vardo dieną dirbtuvės darbinin

kai dovanojo man mažutį, gražiai nuta
pytą šventojo Aleksiejaus paveikslėlį, ir 
Žicharevas įtikinamai pasakė ilgą, man 
labai atmintiną, kalbą:

— Kas tu esi? — kalbėjo jis, groda
mas pirštais, pakėlęs ančiakius.— Vai
kėzas, našlaitis, trylikos metų, o aš — 
beveik keturis kartus už tave vyresnis 
ir giriu tave užu tai, kad tu esi status ir 
tiesiai į visus žiūri.. Taip visuomet žiū
rėk, tai gerai!

Kalbėjo jis apie Dievo vergus ir Jo

— Pasimesk tu jį varginęs, — matai, 
kad jam net ausys pamėlynavo.

Paskui, pliaukšterėjęs mane per petį, 
taipgi pagyrė:

— Gerai, kad tu visiems žmonėms gi
minė — štai kas gerai! Ir ne tik mušti, 
bet ir apibarti tave sunku, nors kartais 
ir esti už ką!

Visi žiūrėjo į mane geromis akimis, 
maloniai juokdamiesi iš mano sumišimo, 
dar truputėlį — ir aš, turbūt, būčiau 
pravirkęs iš džiaugsmo, staiga pasijutęs 
esąs žmogus ir šiems žmonėms reikalin
gas. O kaip tik tą patį rytą krautuvėje 
pardavėjas pasakė Petrui Vasiljevui, ro
dydamas į mane:

—Nemalonus ir niekam vertas vai
kas !

Kaip ir vis, aš iš ryto išėjau į krautu
vę, bet po pietų pardavėjas pasakė man:

— Eik namo, nuversk sniegą nuo klė
ties stogo...

Kad tą dieną buvo mano vardadienis, 
jis to nežinojo; aš buvau tikras, kad ir 
niekas to nežino. Kai pasibaigė dirbtu
vėje sveikinimo ceremonija, aš persivil
kau, išbėgau į kiemą, užlipau ant stogo 
ir ėmiau versti sniegą, kurio tą žiemą 
buvo gana daug. Bet, susijaudinęs, aš 
užmiršau atidaryti rūsio duris ir užver
čiau jas sniegu. Nušokęs žemėn ir pama
tęs šią klaidą, aš tuojau ėmiau kasti 
sniegą nuo durų; drėgnas sniegas greit' 
susigulėjo; medinis kastuvas sunkiaibe- 
įveikė jį, o geležinio nebuvo, ir aš sulau
žiau kastuvą kaip tik tuo metu, kai par
davėjas įėjo pro vartelius į kiemą; atsi
tiko, kaip sako patarlė: “paskui džiaug
smą bėda pridūrusi seka.”

— Ta-aip, — pašiepiamai kalbėjo 
pardavėjas, eidamas prie manęs. — Ak, 
tu, darbininke, kad tave kur velniai! 
Kai duosiu tau per tavo kvailą galvą...

Jis užsimojo kastuvo kotu, aš atsitrau
kiau ir piktai pasakiau:

— Aš negi kiemsargiu apsiėmiau ...
Jis metė man lazdą per kojas, aš nu

tvėriau sniego gniužulą ir pataikiau jam 
į veidą; jis nubėgo, prunkšdamas, o aš, 
pametęs darbą, nuėjau į dirbtuvę. Po ke
lių minučių atbėgo iš viršaus jo sužadė 
tinė, vikri mergina spuoguotu veidu.

— Maksimovičiau, į viršų!
— Neisiu, — atsakiau aš.
Larionbvičius, nustebęs, tyliai paklau

sė:
— Kaip tai — neisi?
Aš papasakojau jam, kaip kas buvę; 

susirūpinęs, jis nuėjo į viršų, pasakęs 
man pusbalsiu:

—Koks tu, brolyti, pikčiurna ...
Visi ėmė ūžti, bardami pardavėją; Ka

pendiuchinas pasakė:
—Na, dabar tave išgrūs!

Aš to nebijojau. Mano santykiai su 
pardavėju buvo labai blogi, — jis baisiai 
nekentė manęs, aš taipgi jo nemėgau, 
bet aš norėjau suprasti, kodėl jis taip su 
manim apseina.

(Bus daugiau)

Mūšy Darbas Užsirekorduos 
Istorijos Lapuose

Iki šiam laikui, šiaur. Nau
josios Anglijos visuomenė, ne
turėjo progos padaryti tokį 
savo istorijoj požymį, kokį pa
darys liepos 25 d., 1943 m.! 
Tą dieną pažangi lietuvių vi
suomenė perduos dovanas: 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, Sovietų Sąjungai ir kovo
jančiai Lietuvos Raudonajai 
Armijai.

Povilas Rotomskis yra pa
sakęs: “Po karo bus toleruo
jami ne tie, kas jie buvo pir
miau, bet ką dabar veikė.” 
Taigi, tie, kurie prisidėjo bent 
kuomi prie šio svarbaus dar
bo, atliko savo pareigas.

Liepos 25 d., mes viešbutyje 
KENMORE (turėsime labai 
šlaunų BANK1ETĄ, kuriame 
dalyvaus valdžios atstovai ir 
kiti mokslo bei žymūs atstovai 
ir šiame bankiete perduosime 
tas septynių tūkstančių vertės 
dovanas.

Bankietas prasidės 2 :30 vai. 
po pietų, bet ligonvežimis prie 
viešbučio atvažiuos 1:30 vai. 
po pietų ir visi darbuotojai 
turės progą savo darbu pąsi- 
dži augti.

Pačiame bankiete bus gra
ži muzikalė programa. Gros 
Steponavičiaus orkestrą ir 
Mrs. Antoinette Stephens. 
Taipgi bus ir kitų solistų, ir 
muzikos gabalėlių.

Apie kalbėtojus nereikia nei 
komentuoti, nes iš New Yorko 
atvažiuos Povilas Rotomskis, 
o apart jo, dalyvaus vietiniai 
valdininkai ir šio Komiteto in- 
dorsuotojai, kurių yra net vie- 
nuoĮika.

šių žodžių rasėj ui yra pa
vesta sutvarkyti aukotojų 
blankos ir, nėra abejonės, kad 
jos bus tinkamai sutvarkytos 
ir bankiete perduotos valdžių 
atstovams.

Apie blankas, prisieina tar
ti žodis. Šioje plačioje dar
buotėje pasižymėjo ne didžio-

sios lietuvių kolonijos ir žy
mūs veikėjai, bet iš mums ma
žai žinomų miestelių prasimu
šė į pirmas eiles dvi Lietuvos 
dukterys. Jos^ davė mums vi
siems pamoką, kad neužtenka 
turėti gerus jausmus, bet prie 
gerų jausmų reikia pasišventi
mo, o už vis daugiausiai, tai 
sunkaus darbo!

Taigi, liepos 25 d. likviduo- 
sis “The Massachusetts Lith
uanian Committee” — garbin
gai baigs savo darbą.

Beje, bankiete yra užkvies
tas ir -paveikslininkas, kuris vi
sų dalyvių nutrauks atvaizdą, 
su kuriuo kiekvienas ateityje 
galės pasididžiuoti.

Jaunutis.

Hartford, Conn.
Iš Kliubo Specialio Susirinki

mo—Sukelta $550 Auky
Liepos 11 dieną, Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubo įvy
ko nepaprastas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 300,na
rių. Pirmininkas J. Pilkauskas, 
atidarydamas susirinkimą, pra
šė narius ramiai užsilaikyti, nes 
turį ant stalo porą labai svar
bių klausimų, kurių išrišimui 
atvirutėmis nariai ir buvo šau
kiami.

Pirmiausiai buvo svarstoma, 
su kokia suma kliubas prisidės 
prie Hartfordo lietuvių pa
stangų nupirkimui ambulanso 
Raudonajam Kryžiui, kuris bus 
įteiktas nuo Hartfordo lietuvių 
su užrašu ir naudojamas su ve
žimui kraujo, .kuris reikalingas 
didvyrių gelbėjimui.

Įnešta aukoti $100, pataisy
ta — $25, pataisymas prie pa
taisymo $200. Po trumpo ap
kalbėjimo buvo slaptai balsuo
ta. Didelė didžiuma balsų nu
sprendė, kad aukoti $200. Pir
mininkas paačiavo nariams už 
įvertinimą taip svarbaus žygio

ir paprašė narių, paaukoti nuo 
savęs. Pradėjo plaukti dešimti
nės, penkinės ir doleriai ir na
riai suaukavo $350, taip, kad 
bendrai susidarė nuo kliubo ir 
narių net $550. Bravo, už tai, 
,kliubiečiams! Šis jūsų gražus 
žygis bus žinomas istorijoj.

Vienbalsiai nutarta, kad į- 
steigti finansinis fondas, ku
rio tikslas bus teikti pagalbą 
kliubiečiams karžygiams grįžus 
iš karo. Ir šis fondas jau turi 
ižde arti $100. Kliubiečių ka
riuomenėje yra virš 60 žmonių, 
tai reikalinga sukelti geras fon
das, kuris pagelbėtų tiems, ku
riems bus reikalinga pagalba 
grįžus iš karo.

Pabaigoje pirmininkas ragi
no narius lankytis į susirinki
mus ir kliubo parengimus, ku
rie įvyksta kiekvieną sekmadie
nį kliube. Tai būna Šokiai. Gi 
su 6 d. rugpjūčio prasidės 
penktadieniais bingo pares, ku
rios bus kas penktadienius. Kliu- 
bui reikia daug pinigų, nes yra 
ligonių, būna mirimų ir reikia 
svarbius reikalus paremti au
komis. Susirinkimui pasibaigus 
buvo šokiai, griežė A. Ramoš
kos orkestrą, ūpas buvo geras.

Kliubietis.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Liepos 22 d. įvyks ALDLD 2 kp. 

susirinkimas, bus daug svarbių reij 
kalų aptarti. Iš Centro prisiuntė 
blankas, viršininkų balsavimas, 
taipgi paskutinis mėnuo pasimokėti 
duokles ir randasi daug kitų svar
bių reikalų aptarti. Susirinkimas 
prasidės 7:30 v. v. Kliubo kamba
riuose, 367 Broadway. (170-171)

NEWARK, N. J.
Tarptautinis Komitetas ruošia pik

niką ir Šokius. Komitetas susideda 
iš Lietuvių, rusų, latvių, vokiečių, 
ukraiAų ir lenkų. Pelnas eis dėl 
Kuibiševo ligoninės ir Stalingrado 
sužeistiems. įvyks liepos 25 d., 12 
vai. dieną ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Kadangi dabar negalima važiuoti 
automobiliais, tai Komitetas parin
ko gražią vietą, su didele svetaine. 
Polish National Park, Speedway ir 
16th Ave., Irvington, N. J. Prašo
me visų dalyvauti. — F. Shimkus.

• (171-173)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD susirinkimas įvyks 24 d. 

liepos, 8 vai. vak. pas P. Eidukevi
čių, 211 W. Coal St. Meldžiu visus 
narius dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi prisiuntė 
Centras ir Nominacijų blankas. — 
Sekr. (171-173)

Baltimore, Md.
Pataisymas Klaidos

Draugo J. Gasiūno prakal
bose, birželio 26 d., Lietuvių 
svetainėje, aukojusių tarpe 
nepažymėta vardas J. Butvi- 
lienės, aukavusios 1 dolerį. At
siprašome.

Vinco Duktė.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vyny ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
sSavininka«

411 Grand St Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

g

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
už ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

| J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius

I
)

3

I

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

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

Raudonarmiečiai, įsidėję prieštankinę kanuolę i laiveli, traukia per balas į 
priešo užfrontę. Paveikslas imtas netoli Novorossiisko, prie Juodųjų Jury.-

neturi jokių chemikališkų pridečkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių ............. i....................................................   $2.19
Už 250 tabletėlių .........................................................................................  $4.95
Už 500 tabletėlių .......................................................................................... $8-80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

H13 Mt. Vernon Si.
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

arba kreipkitės asmeniškai.'
VITAL HEALTH FOODS

465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.



■MIMI

Penktas Puslapis

Šaudomi Lietuviai Suka
pojo į Gabalus Nacius

Viršininkus'
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pamazgų kaipo neva sriu
bos iš vadinamos darbo tar
nybos virtuvės, kurią vo
kiečiai įsteigė Seredžiuje.

Šešiais vagonėliais, ku
riais atveždavo maistą, bu
vo gabenamos ir išdžiovin
tos durpės iki Nemuno, o 
ten jos buvo perkraunamos 
į valtis ir plukdomos Klai- 
pėdon.

Birželio pabaigon, del 
blogo maisto, persidirbimo 
ir nešvarių sąlygų Ežerie- 
čio durpynuose išsiveržė 
karštligės ir dizenterijos 
(kruvinojo viduriavimo) 
epidemijos.

Viena kaunietė, dabar be
sislapstanti miškuose, sakė 
mūsų partizanams, jog per 
10 dienų birželio mėnesį 
apie 420 lietuvių dėl to mi
rė barakuose. Ji pati padė
jo palaidoti ten tūlą Kubi
lienę iš Kauno ir jos šešio
likos metų dukterį, senį 
Jurgaitį iš Šimkaičių mies
telio ir kitus.

Vokiečių okupantų valdi
ninkai iš pradžios įsakė mi
rusius laidoti ten pat duo
bėse, iš kurių išimta dur
pės. Bet kai pakilo baisi 
smarvė iš tų vandens ap
semtų kapų, tai jie pradė
jo trokais vežti mirusius į 
mišką ir ten juos laidoti.

NEAPSAKOMA BAI
SENYBĖ

Birželio 16 d. į Ežerietį 
atvyko iš Kauno komitetas, 
vadovaujamas vokiečio ku
ro komisaro Kamerer’o. 
Birželio 17 d. jis apžvalgi
nėj o darbus. Staiga ant 
siauro žemės dryžo, ski
riančio vieną durpyno tro
besį nuo kito, pasirodė se
nyvas lietuvis ir pastojo ko
misarui kelią. Vokietys pa
stūmė lietuvį šalin. Lietu
vis tada kirto vokiečiui ka
stuvu per galvą. Buvę su 
komisaru vokiečiai smogi
kai užmušė lietuvį. Tada 
įvyko neapsakomai baisus 
dalykas.

Vokiečiai prižiūrėtojai, 
nesigailėdami kulkų, šaudė 
beginklius žmones, bet lie
tuviai taip įtūžo, kad į ga
balus sukapojo visus komi
teto narius ir prižiūrėtojus. 
Tarp jų užmušė ir patį ko
misarą Kamererį.

Apie 40 lietuvių liko už
mušta tose kautynėse. Bu
vo padegti barakai, suvers
ti į durpynų duobes trokai 
ir vagonėliai ir patys dur
pynai keliose vietose pa
degti.

Pabėgusieji iš tų durpy
nų lietuviai dabar slapstosi 
drauge su partizanais ko
votojais.

Vokiečių okupantų kon
troliuojama spauda nei vie
nu žodžiu nepaminėjo šių 
Ežeriečio įvykių. Bet žinios 
apie tai vis tiek pasklido 
po visą Lietuvą.

Žmonės giliai sujudo dėl 
tos naujausios vokiečių pik
tadarystės. .

Prezidentas Paremia
Reikalavimą Slopint
Riaušes prieš Negrus
Washington.— Kongres- 

manas V. Marcantonio, 
darbietis iš New Yorko, at
rašė prez. Rooseveltui laiš
ką, ragindamas valdžią da
ryt stiprių žingsnių prieš 
nenaudėlius Ašies padėjė
jus, kurie kursto ir kelia 

rasines riaušes, kaip kad 
Beaumonte, Texas, ir De
troite prieš negrus.

Atsakydamas į Marcan
tonio laišką, prezidentas 
pareiškė, kad jis sutinka su 
Marcantonio jausmais, “jog 
neseniai įvykusios žiaurios 
riaušės įvairiose šalies da
lyse stato pavojun tautinę 
mūsų vienybę ir duoda pa
ramos mūsų priešams.” 
Prez. Rooseveltas sakė: 
“Aš esu įsitikinęs, jog kiek
vienas tikras amerikietis 
gailisi, kad tokie dalykai 
įvyko.”

Prezidentas įsakė gene- 
raliam prokurorui ir ki
toms valdžios įstaigoms 
“labai atydžiai žiūrėti,” kad 
panašūs įvykiai nepasikar
totų. Būsią teisiami ir bau
džiami kaltininkai riaušių 
prieš negrus Detroite.

Chiniečiai kareiviai pakyla iš savo apkasų ir puola 
priešą prie Salween upės, Yunan provincijoje.

CHICAGOS ŽINIOS
Žuvusių Ugniagesių Šeimoms 

Miestas Išmokės $60,000

Kas metai miestas skiria
$75,000 dėl policistų ir ug
niagesių šeimų priežiūros, ku
rių nariai lieka sužeistais ar
ba žūsta.

Tokia didelė nelaimė gais
rininkus tebuvo ištikus tik 19- 
24 metais. Pereitą . savaitę 
žuvo 8 žmonės gesinant namą 
vakarinėj miesto dalyje.

Kaip apskaičiuoja, žuvusių 
ugniagesių šeimoms miestas 
išmokės $60,000.

Ugniagesio žmona gauna 
$5,000 vyrui žuvus. Jeigu ji 
turi kūdikį, tai moka $7,500. 
Jeigu turi du vaiku, tai našlė 
gauna $10,000.

Ugniagesio Jablonskio pa
liko žmona ir penkios mergai
tės. žinoma, teks miestui iš
mokėti daugiau negu $10,000 
šiai našlei.

Pirma Moteris Troko Vairuo
toja Liko Nubausta

Chicagos • istorijoj pirmas 
atsitikimas, kad moteris troko 
vairuotoja būtų atvesta teis
man ir nubausta $10 už lau
žymą trafiko įstatymų.

Mrs. Ruth Ray, 26 m., vai
ravo pusės tono troką—auto
mobilių. Jos nusikaltimas bu
vo, kad su savo troku sulam
dė tūlo automobilisto mašinos 
“fenderius”.

Šiandien yra pusėtinas skai
čius moterų vairuojančių tro- 
kus.

Pasižymėjęs Lietuvis Duonos 
Kepėjas

Town of Lake kolonija nė
ra garsi šiais laikais. Taęiau 
ši kolonija apie 40 metų atgal 
buvo garsi. Čia senai apsigy
veno lietuviai ir jie anuo lai
ku vaidino visuomeniškame 
gyvenime žymią rolę.

Laisvoji
“TĖVYNĖS” ‘ REDAKTORIUS 

IR “GERIEJI LIETUVIAI”
(Pabaiga)*

Kam išeina ant naudos nie
kinimas Sovietų ? Hitleriui. 
Hitleris žino, kad niekinimas 
Sovietų, kuriuos mūs valdžia 
remia ir gerbia, yra niekini
mu ir mūs valdžios žmonių 
akyse. Jeigu Sovietai būtų 
niekšai ir mūs šalies valdinin
kai eina išvien su niekšais, 
reikštų, ir mūs valdžia nėra 
gera, jai negalima pasitikėti. 
Šitokis elgęsis sėja dezorgani
zaciją šioj šalyje prieš mūs 
valdžią, žemina moralą žmo
nėse šioje šalyje ir kartu gelb
sti 'Hitleriui demoralizuoti 
žmones kitose šalyse. Pavyz
džiui, Amerikos laikraščiai, 
kurie tarnauja Hitleriui, 
skelbdami visokias Hitlerio

Toj kolonijoj per 30 metų 
Ferdinandas Urbutis kepa lie
tuviam ir kitiem tos kolonijos 
žmonėm skanią, maistingą ru
ginę duoną.

Jo kepykla yra po adresu 
1800 W. 46th St.

Tos apielinkės lietuviai, gy
venanti stakjardų pašonėj, ge
rai pažįsta šį biznierių ir ge
rą lietuvį, teisingai vedantį sa
vo verslą. M.

Paminėjo Lidice Metines 
Sukaktuves

Sukako metai kaip buvo pa- 
budavotas naujas miestelis ir 
pavadintas čekų miestelio Li
dice simbolišku vardu. Mies
telis randasi netoli Joliet, Ill.

Po to kaip Hitlerio rudieji 
žvėrys išgriovė Čekijos Lidice 
ir išžudė gyventojus, tai šioj 
šalyje čekai, padedant šįos ša
lies valdžiai, išbudavojo mies
telį, kad palaikyti garbingą 
vardą—kovos simbolį.

State St. Subvės Linija Pradės
Veikti Spalio Mėnesį

State St. subvės linija jau 
senai užbaigta. Tačiau iki šiai 
dienai ji neveikia, neveža ta 
linija keliauninkų .ir neveš'iki 
spalio mėnesio. Stoka įrengi
mų dėl elektros laidų.

Tačiau šiomis dienomis, sub- 
vių, inžinierius P. J. Harring
ton paskelbė, kad apie spalio 
pirmą pradės State st. subvių 
linija veikti. . ši linija, kaip 
ir kitos bus sujungtos su ele
vatorių linijomis. Važiuojanti 
iš Jackson Park į Evanstoną 
pervažiuos, po žeme per mies
to centrą.

Amerikiečių ir anglų la
gūnai kartotinai atakavo 
Reggio Calabria ir . kitus 
karinius miestus pietinėje 
Italijoje.

Sakykla
melagystes prieš Sovietus, ži
nias imtas nuo Hitlerio, duo
da ; Hitleriui progos gaudyt 
tuos laikraščius, kurie yra 
spausdinami Amerikoj ir iš jų 
perspausdint tas savo žinias 
kaipo Amerikos žinias ir vė
liau paskleisti iš orlaivių ant 
miestų ir kaimų, kad demora
lizavus tų šalių, žmones prieš 
Sovietus, agituoti nekariauti 
prieš Hitlerį, taikytis su juo- 
mi.

Tai matote, kokis yra tiks
las Hitlerio.

Dabar eikim prie kito Ba
joro ir P. T. prasižengimo 
SLA gerovei.

SLA turėtų būt bepartyvis
ką organizacija, kuri priima 
visus lietuvius po savo spar
nu be skirtumo politikos ar 
religijos, taip, kaip gera mo
tina, kuri priglaudžia visus 
savo kūdikius neskirdama pa
gal lytį ar išvaizdą. SLA kons
titucija garantuoja lygias tei
ses visiem lietuviam be skirtu
mo. O dabar pažiūrėkim, kaip 
tą konstituciją laužo mūs or
gano redaktorius. Jis pats 
skirsto lietuvius į gerus ir ne
gerus ir pavėlina kitiems nie
kint be įrodymo kokio nors nu
sidėjimo. Vien tik dėlto, kad 
daugelis SLA narių, šviesiau 
protauja, toki yra apšaukiami 
komunistais, kad paniekinus 
tuos apšviestuosius žioplesnių 
akyse ir tuomi ardžius vieny
bę tarpe lietuvių. Bajoras el
giasi taip, kaip ir pirmesni 
SLA organo redaktoriai, lau
žo konstituciją, o P. T. nieko 
nesako, reiškia, padeda lau
žyt. Tegu pasako, ar ne tei
sybė? Ar jie neprasikalto?

Jie prasižengė prieš šios ša
lies gerovę, bet jie to nema
to ir nevierina tiems, kurie 
juos persergsti. Jie prasižen
gė prieš SLA gerovę, bet ir 
to nemato ir nepajėgia su
prasti tokį žmogų, kuris juos 
persergsti dėl*'gero jų pačių 
ir viso SLA.

šitokį fašistiškai protaujan
ti žmonės reikalauja, kad pro
gresyviai eitų su jais į vie
nybę ir visą vadovystę paves
tų jiems. Jeigu kokis iš pro
gresyvių atsirastų, kad pano
rėtų taip padaryt, tai būt di
delis pasižeminimas. Tokie 
negali niekam vadovauti. Jie 
netinka niekur, tik Hitleriui 
batus laižyt. Dar kartą aš 
prašau visų, kad duotų atsa
kymą ant mano viršui paduo
tų klausimų.

Aš nuo savęs patarčiau ši
tiems visiems sužiniai ar ne- 
sužiniai tarnaujantiem Hitle
riui paskaityt Kazio Pilėno 
rašinius, tilpusius Laisvėj. 
Šitie rašiniai pusėtinai gerai 
nušviečia dalykus. O juk jis 
nėra nei jokis komunistas, o 
tik bando apšviesti protiškai 
mūsiškius taip vadinamus 
tuos profesijonalus, kurių pro
tai yra labai, labai tamsūs, 
šitas žmogus, man yra su
prantama iš jo rašinių, tar
navęs slaptojoj policijoj, tai 
jam dalykai yra geriau žino
mi, kaip bent kam kitam. Ir 
jeigu jis rašo tokius paaiški
nimus, tai reikia suprasti to
kį žmogų ir jo pastangas, kai
po gero velijančias, tik reikia 
jo pastangą įvertinti. Tai ap- 
švieta tam, kas nori šviestis.

Šito rašinio tikslas—ne ap
ginti Laisvės žmones, kiek ap
gint SLA nuo pražūties. Tai 
yra velinimai nuo širdies dėl 
SLA gerovės, jeigu Bajoras 
tik supras. Tai yra daug kar
čios teisybės, prie kurios ne 
visi turi vyriškos drąsos pri
sipažint. Ir nežinau, ar at
siras tokis redaktorius, kuris 
parodys vyriškos drąsos pa- 
talpint šitą rašinį. Tėvynės 
redaktorius turėtų pirmiausia 
parodyt, kad jis da turi gana 
drąsos jį padrukuot ir atsi
prašyt visų SLA narių už jo 
padarytą blogą organizacijai, 
tarnaut vien organizacijai, 
vienijant visus lietuvius, kaipo 
brolius.

W. G. Laski..

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PROSYTOJOS IR 
•FINISHERS

Prie paduškų ir kaldrų. Gera alga. 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

CARLIN COMFORTS
2.11 W. 61st St., N. Y. C. 

______________________________________ (173)

OPERATORĖS
Patyrusios ir nepatyrusios prie kal
drų ir paduškų. Gera alga. Laikas 
ir pusė už viršlaikius.

CARLIN COMFORTS '
211 W. 61st St., N. Y. C. 

. (173)

MERGINOS--MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINĖ POMIRTINĖS 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY 

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

Greenpoint Ave. Stoties.) 
 (171)

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

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

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

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

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
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. Stebuklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimiy 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. KAINA $1.

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

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

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

Wake Up, Amerlcansl
Wake up, Amerl- 

cans!
Matu America's 

answer roar out 
oVor the world. 
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back tbem': 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and Ioan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper. .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS SU ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO PAPRASTAM DAR
BUI SIUVIMUI ANT SINGER 
MAŠINOS. GERA ALGA SU VIRŠ
LAIKIAIS APSIGYNIMO FABRI
KE. NORTHERN FEATHER 
WORKS, INC. 39 BACKUS ST, 
FOOT OF CHESTNUT STREET, 
NEWARK, N. J. BUS NO. 3, NO. 
31 OR CHAPEL.

(173)

SURAISIOTOJOS IR SUVYNIOTOJOS
Audimo ir dažymo dirbtuvėj. Mokančios skai
tyti ir rašyti; stipraus subudavojimo mote
riškės, jaunos ar senyvos. Gera alga. I.R.T. 
Queens Line, iki Vernon-Jackson Avė. sto
ties. 8th Ave. Subway, Greenpoint Ave. sto
ties.

ANTIPYROS CO.,
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(173)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALGOMAJAM KAMBARYJ 
STALŲ PATARNAUTOJAI

Rezidencijinis viešbutis siūlo nuolatinį darbą, 
IH’ielankios darbo sąlygos. Nėra laiptų.

Klauskite Mr. Noel

HAMPSHIRE HOUSE
150 Central Park South

(173)

AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAS
Visą darbą mokąs vyras, galintis atlikti 

spraying ir striping ant pasažierinių ir
.. komercijinių karų.

RITTBERG & VETTER
357 Butler Street, Brooklyn, N. Y.

(173)

VYRAI REIKALINGI PAPRAS
TAM FABRIKO DARBUI. GERA 
ALGA SU VIRŠLAIKIAIS APSI
GYNIMO FABRIKE. NORTHERN 
FEATHER WORKS, INC., 39 
BACKUS ST., FOOT OF CHEST
NUT ST., NEWARK, N. J., BUS 
NO. 3, NO. 31 OR CHAPEL.

(173)
” A

VYRAI, 18—46 METŲ
Metalo ženklinimui ar turinti mašinšapės 
darbo patyrimo; nuolatinė vieta. Telefonuo- 

kite MA. 2-6287. MILLER CO.
7 OLIVER ST., NEWARK, N. J.

(171)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

SU VACUUM VALYMUI VYRAI 
MALIAVOTOJAI 

Maliavotojam Pagelbininkai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON 

140 EAST 63RD ST., N. Y.
(173)

SUPERINTENDENTAS, kuris pageidauja 
malonių susisiekimų, 72 šeimų namas, laip
tais užlipama. Parūpi ir kitokių darbų. Alga 
$140 ir 2% kambariai, apatinis apartmentas, 
prededama telefonas, gesas ir eleketra veltui. 
Rašykite angliškai: Box 302, 20 W. 43rd St., 

N. Y. C.
(171)

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)

AUTOMATINIŲ ŠRIUBAM MAŠINŲ 
SET-UP MAN.

Patyręs ant Brown & Sharpe (00). Nuolati
nis darbas; gera alga. Kariniam fabrike. 
Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN

(171)

PAPRASTI DARBININKAI 
KILNOJIMUI MEDŽIO 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VALANDŲ;

56 VALANDŲ SAVAITĖ 
HILLCREST LUMBER

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

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY)
DARBUI

100% KARINIS DARBAS
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės į Employment ofisą 

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

ALUMINUM COMPANY
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarj nuo 8th Ave. 
subway stęties, prie Lorimer St., Brook lyne 
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
(171)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu
vėje. Patyrimas pageidaujama, bet 

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
GRamercy 5-5008

) (172)

MERG1N0S--M0TERYS
Virš 18 metų

Lengvam
PRESO DARBUI

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
Dienų ir Naktų Šiftai

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.♦.
Schuyler & Quincy Avės., 

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

(171)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Reikalingos dirbti London Terrace Towers. 
Sekmadieniais ar Šventadieniais nereikės 
dirbti. 45 valandų savaitė. Kreipkitės j Miss 

Dennehy, 410 W. 24th St.
(171)

ALUMINUM DARBININKAI

VYRAI - VYRAI
THE

UNITED STATES 
ALUMINUM CO. . 
REIKIA JŪSŲ

DABAR IR 
PO KARO!

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIAMS DARBAMS
ALUMINUM

Yra
Gyvybinis Karo Metalas

Aluminum yra reikalingas karo fabrikams 
gaminimui ginklų, kurie padarys mūsų ka
reivius ir mūsų jūreivius geriausiai ginkluo

tais kovojančius vyrus pasaulyje.

$41.08-343.68
PRADŽIAI

Už 48 Valandų Sa
vaitę.

Bony Progos 
Pridedant Algos Pakėlimus 

Po Prasilaužimo Periodo 
Gera Proga Pakilimui

THE 
UNITED STATES

ALUMINUM CO 
FABRIKAI

BRIDGEPORT IR 
FAIRFIELD, CONN.

1 VALANDA IR 15 MINUČIŲ NUO 
GRAND CENTRAL TERMINAL

Turi būti 3A su vaikais ar 4F, paliuosuotaa 
dėl negalumų. Atsineškite įrodymus pilietybės 
ar įvažiavimo popieras. Valdžia leidžia pri
imti ir ateivius. Nemokamai sveikatos egza- 
minacija priimant į darbą New Yorko miestą.

KASDIEN PASITARIMAS
SU

KOMPANIJOS ATSTOVU

KREIPKITĖS
NUO PIRMADIENIO IKI

PENKTADIENIO
10 V. RYTO IKI 5 V. PO PIETŲ

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE
OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE.
28th ST. (4-tos LUBOS ), N. Y. C. 

205 Schermerhorn St.
(10-TOS LUBOS)

Brooklyn, N. Y.
Bank of Manhattan Bldg.
Queens Plaza, L. I. City.

ASMENYS DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR BŪTINUS DARBUS NEBUS 
IMAMI ATYDON BE DARBDAVIŲ PALIŪ- 

DYJIMO JŲ ATL1EKAMUMO
DARBO PARCPINIMAS NEMOKAMAI

(174)

VYRAI PRIE BUFETO 
IR VYRAI VIRTUVĖJ 

Gera alga pridedant valgį 
FARMERS SQUARE RESTAURANT 

150th St. ir Exterior St. 
Bronx Terminal Market, 

Bronx, N. V.
(173)

REIKALINGI VYRAI
Pagelbininkai krovimui į dėžes ir užtaisymui 
jų. Naturalizuoti ar Amerikoj gimę piliečiai.

VEENEMA & WIEGERS, INC.
Belle Mead A. S. F. Depot 

Belle Mead, New Jersey
(178)

PASTOVŪS DARBAI
Po karui prie dažymo ir užbaigimo audinių 
dirbtuvėje. Būtina pramonė, kariniai darbai. 
Patyrimas nereikalingas. Augštos algos.

I.R.T. Queens Line, iki Vernon-Jackson
Ave. stoties. 8th Ave. Subway, Greenpoint 
Ave. stoties.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

073)

VYRAI MOKYTIS 
VOLŲ KfiRIAVOTI 

Ant Celluloid ir Plastikų
Gera alga; daug viršlaikių 

Kreipkitės:

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey.
Važiuokite No. 40 busu iš 

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

(171)
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“The Russian Story” ir gre
ta jos rodomoji filmą “69th 
Parallel,” parodanti konvojų

o po to koncerta- 
Francijoj, Belgi- 

Australijoj, 
Palesti-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga 

SALRS del Balių, koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

TARP LIETUVIŲ

savo gi-

R.

REIKALAVIMAI

SUSIRINKIMAI

w MiWMiftimBĮMK

iš Camp 
atlanky-

Antanas Sijevičius 
Upton buvo parvykęs 
t i motina.

Dvi Marijonos, Repinskienė 
ir Misevičienė, galop šios sa
vaitės ruošiasi keliauti viešna- 
gėn pas farmerius Bloznelius į 
Catskill.

FK BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų ApŠvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakaro 8 vai., liepos 22, 
419 Lorimer St. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba, Į170-171)

Algirdas Povilonis, orlaivy- 
no leitenantas, šiomis dienomis 
svečiuojasi pas motiną Verą 
Šibeikienę.

Nedaug kas gali prilygti 
bronxieciams Barborai ir Jo
nui Jurkams, kurie yra išleidę 
kariškon tarnybon jau keturis 
sūnus.

Ilgokai dirbęs ir gyvenęs 
Bridgeporte, Antanas Povi- 
lanskas dabar vėl matomas sa
vo užeigoje, 158 Grand St.

Reikalingi Finishers prie geros rū
šies vyrų paltų. A. Salvatorelli, 17 
E. 16th St., New York City, N. Y.

1171-176/

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražūs kambariai, 

po tris ir keturis. Karštas vanduo. 
Išmaliavosime pagal jūsų pageida
vimą. Trys blokai nuo tilto ir priei
namų transportacijų stočių. Renda 
— 3 kambariai $14 ir daugiau, 4 
kambariai, $20 ir daugiau. Kreip
kitės į Janitor. Antrašas: 95 Marcy 
Ave., kampas So. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. (171-176)

35th St., Long

PARDAVIMAI
Parsiduoda grocemė ir bučemė, 

su visais įtaisymais, taipgi ir na
mas. Parsiduoda už prieinamą kai
ną. Biznis išdirbtas per 50 metų. 
Savininkas turės išeiti į tarnybą 
Dėdės Šamo armijon. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės pas Stanley 
Kilanowskj, 31-46 Greenpoint Ave., 
Blissville, L. I., N. Y., arba pas Mr. 
Steel, 52-24 — 
Island City, N. Y.

DIRBKITE PRIE 
KRIAUČIŲ

Reikalingi siūlių prosy tojai ir ope
ratoriai siuvamų mašinų. Taipgi rei
kia merginų mokytis kriaučių dar
bų.

S. M. KARVELIS,
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-2494
(170-172)

P v •' ' ■ '«- ' ■ ’ v C i ‘

NohYorko^^/W^Zinioi Stadium Koncertai

Valentina Venskevičiūtė ir 
Natalija Nagulevičiūtė gale 
pereitos savaitės išvažiavo į 
Montreal, Canadą. Ten atliks 
kai kuriuos reikalus ir susipa
žins su tenykščiais lietuviais— 
ketvirto krašto lietuviais. Lig 
šiol joms buvo žinomas gyve
nimas Lietuvos, Argentinos ir 
Jungtinių Valstijų lietuvių.

Sugrįžus iš Kanados, Valen
tina su savo šeimininke Pauli
na Marmiene ir drauge Mika
lina Bikulčiene (o gal ir Na
talija) važiuos į Tamaqua, 
Pa., apsilankyti pas 
miniečius, draugus.

Ave. ir 42nd St., New Yorke. Filmą dar bus rodoma šią ir ateinančią savaitę.

Pereitą sekmadienį susituo
kė Genovaitė Vikrikaitė, biz
nierių Grasildos-Antano Vikri- 
kų duktė, su Vladu Mordusa, 
Antaninos ir Vinco Mordusų 
sūnumi. Santuoka įvyko Kar. 
Angelų bažnyčioj, o puota— 
Grand Paradise salėj.

Sūnaus kariškoms pareigoms 
neleidžiant tankiai lankytis 
pas tėvus, Ona Walmusiene 
trejetą savaičių viešėjo pas 
sūnų, kapitoną Adomą Wal- 
mus, Jr., dentisterijos dakta
rą, ir pas marčią.

Korporalas Simonas Brau
kąs, iš Port Carbon, Pa., 
woodhavenietes Onos Titanie- 
nės giminaitis, mėnesiui buvo 
atsiųstas į specialius aviacijos 
fotografijos kursus ir buvo 
tankus svečias pas savo tetą. 
Dabar jau išvyko paskirtim Ti- 
tanienė tikisi, kad neužilgo ją 
atlankys ir sūnus Jonas Kolis, 
korporalas, tarnaująs orlaivy- 

• ne techniku. ž.

Svarbus Pasitarimas Musų 
Teatro Reikalu

Mūsų, lietuvių, teatras, kol 
kas, nieko neveikė karo na
miniam fronte. O veikti reikia. 
Gaunama ir raginimai veikti. 
Per Laisvės įstaigą, d. J. By- 
rono vardu gauta veikalas, fil- 
mos formoj suplementas ir 
muzika, paruošta ir suderinta 
Karo Informacijos Raštinės 
(Office of War Information) 
teatro skyriaus. Veikalas tai
koma meno ir kultūros organi
zacijoms, ypač teatro gru
pėms.

Tai labai gera proga vai
dintojams vaidinti ir geras 
tikslas. Veikalas liečia nami
nį karo frontą — daugiausia 
“black market.” Prie to, mes 
raginami imtis šio vaidinimo 
iš valdžios įstaigos. Veikalas,

Howard Dobilas Mokosi 
Į Laivyno Oficierius
Howard Dobilas, vienatinis 

sūnus ridgevvoodiečių Onos ir 
Adomo Dobilų, liepos 1 liuos- 
noriai išėjo į laivyno oficierių 
paruošimo karišką mokyklą. 
Pas tėvus dar liekasi duktė 
Irene.

Howardas labai sėkmingai 
mokinosi civilinėse mokyklose. 
Būdamas tik 17 metų jau tu
rėjo vieną terminą New Yor- 
ko Universitete, bet daugeliui 
jo jaunų draugų išėjus kariš
kon tarnybon, jam atrodė per 
ilga laukti pašaukimo dar iš
tisus metus, tad pertraukė ci
vilinį mokslą, o ėmėsi kariško.

Jaunasis Dobilas daugeliui 
gerai pažįstamas iš dalyvavi
mo Aido Chore ir abelnai lie
tuvių jaunime. Jiedu su Alfon
su Maželiu atėjo į chorą dar 
tebebūdami sopranais ir ilgai 
buvo žinomi, kaipo jauniausi 
aidiečiai. Atėjus karo audrom, 
juos abu matome tarpe jau
niausių kariškių tarnyboje mū
sų krašto. Nežiūrint jo jaunų 
metų, Howardas buvo rimtų 
knygų skaitytojas. Jo motina, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
narė, savo šėrą knygų skirdavo 
sūnui, kurias jis pats pasirink
davo iš pačių svarbiausiųjų 
LLD sandėlyje.

Linkime Howardui sėkmin
gos tarnybos!

Ch. Lambert, 40 m., nuvež
tas ligoninėn su perrėžta ran
ka, sakėsi buvęs užpultas ne
žinomo asmens Bryant Parke.

“It’s Up To You,” ne tik ver
tas vaidinti, bet yra ir mūsų 
pareiga, užduotis jį vaidinti. 
Tai pareiga kiekvieno meni
ninko ir norinčio padėti lai
mėti šį karą prieš žvėrišką 
nacių barbarizmą.

Pasitarimas įvyks penkta
dienio vakare, liepos 23 d., 
7:30 vai., Laisvės įstaigoje. 
Kai kuriems išsiuntėme laiš
kus — kitų neturime antrašų. 
Visi, kurie norite, kad toks 
vaidinimas įvyktų, visi ir vi
sos, kurie galite padėti įvykin
ti šį vaidinimą — ateikite į 
pasitarimą. Veikalas bus skai
tomas viešai. Ypač Lietuvių 
Liaudies Teatro mėgėjai turi
te dalyvauti.

V. Bovinas.

Edwardas Reinhardt 
Išėjo Tarnybon

Edwardas Reinhardt, sūnus' 
plačiai žinomųjų Olgos ir Pra
no Reinhardtų, 27 metų, išėjo 
kariškon tarnybon liepos 13-

Edwardas per tris metus 
lankė dentisterijos kursus ko
legijoj, bet Hitlerio ir jo šai- 
kos pradėtos karo audros nu
traukė jo, kaip ir milionų ki
tų jaunų vyrų, pasiruošimą į 
profesionalus, jis nuėjo pasi
ruošti karui. Jis taip yra me
tus tarnavęs valstijos sargybi
niu (state trooperiu).

Tėvams kol kas liekasi sū
nus Adolfas, plačiai žinomasis 
artistas-kartūnistas, kurio brai
žiniais puošėsi jr kai kurie lie
tuvių leidiniai.

Sėkmingos Edwardui tarny
bos ir laimingai, sveikam grįž
ti!

Carol Lynn iš vaidini
mo “Stars On Ice,” Cen
ter Teatre, Rockefeller 
Center, New Yorke.

Apsisaugokit su Naujais 
Centais

Taupinant karui tas medžia
gas, iš kurių seniau darydavo 
centus, nauji centai daromi iš 
naujoviško metalą mišinio. 
Naujieji centai atrodo visai 
beveik tokio pat šviesumo, 
kaip dešimtukai ir neapsižiū
rėjus labai lengva paimti ar 
kitam išmokėti už dešimtuką. 
Į dešimtukus jie būna artimai 
panašūs, kol nauji, bet pane
šiojus, aptamsėja.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai 
a(Iresas

Filmos-featrai

Liepos 22-ros programoj or
kestrai vadovaus svečias kon
duktorius Jascha Horenstein, 
pirmu kartu išstojantis Stadiu- 
me, ir skambins piano solistas 
Josef Hofmann. Grojama se
novės muzikos genijų ir šian
dieninių žymiausių muzikų 
kūriniai. Dalis programos pa
švęsta atminčiai-pagarbai Ser
gejaus R'achmaninovo.

Atsitikime lietaus, ši pa
staroji programa bus duoda
ma sekamą giedrą vakarą, 
taipgi ir opera būna vaidina
ma sekamą vakarą, jeigu skir
tąjį vakarą yra lietingas oras.

Jascha Horenstein yra gimęs 
Rusijoj, mokslus ėjęs Viennoj, 
vadovavęs orkestroms Berlyne 
ir kituose Vokietijos miestuose 
iki 1933 m. 
vęs Rusijoj 
joj, Lenkijoj, 
Naujojoj Zelandijoj, 
no j.

šis orkestrų vadas 
simfonišką orkestrą 
koncertuose 22, 23, 
25-tą liepos.

šeštadienio vakarą 
moj dalyvaus ir svečias smui
ko solistas Nathan Milstein. 
Atsitikime lietaus, ta progra
ma įvyks 25-tos vakarą, ku
riam vakarui originaliai yra 
skirta orkestros koncertas be 
solisto.

Liepos 26-tos vakarą pro
gramoj dalyvaus Lily Pons ir 
Andre Kostelanetz.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

“My Friend Flicka” ir “Two 
Tickets to London”

Academy of Music teatre 
ant 14th St. bus pradėta ro
dyti dvi įdomios ir gražios fil- 
mos. Jose svarbiausias roles 
vaidina tokios filmų pasaulio 
žvaigždės, kaip Roddy Mc
Dowell, Preston Foster, Rita 
Johnson, Michele Morgan, 
Alan Curtis, C. Aubrey Smith, 
ir Dooley Wilson.

šios 
Flicka” 
London
liepos 22 dieną ir bus rodomos 
per visą savaitę.

filmos, “My Friend 
ir “Two Tickets To 

” bus pradėta rodyti

“The Russian Story” 
Pradėjo 7 Savaitę

Stadium programos įvyksta 
kas vakaras, tuo pat laiku, 
8:30 vai. ši yra jau šešta sa
vaitė šio sezono koncertų. 
Įžangos būna populiarės -— 
nuo 25c iki $1. Stadiumas 
randasi prie Amsterdam Ave. 
ir 138th St., New Yorke.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

11.17'77/E II 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.660 GRAND ST

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Ketvirtadien., Liepos 22, 1948 
i1 ■■'TSBncmįk

kelionę į Rusijos portus, lie
pos 21-mą pradėjo 7-tą sa
vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Pra
džioj rugpjūčio jos bus su
laikytos, pradės rodyti kitą 
Sovietų filmą.

Daug Žmonių Užjautė 
Karį Jo Nelaimėje

Korporalas Sand, kurio 
žmona mirė nuo širdies ata
kos, o dukrelė mirė badu gre
ta mirusios motinos, gavęs 
apie 500 laiškų su pasiūly
mais pagelbėti ir su aukomis. 
Aukas jis perdavė armijai pa- 
gelbos įstaigai, kuri rūpinosi 
jo šeimos laidotuvėmis.

Gavo Leidinius Važiuoti 
Atostogų

Iš d,170 prašiusių leisti va
žiuoti atostogų privatiškose 
mašinose, 3,953 tokiu^. leidi
mus gavę, kadangi jų kupo
nų knygelės rodžiusios, jog jie 
labai sąžiniškai prisilaikę 
drausmės nevažinėti vien sma
gumui, be rimto reikalo.

Keturiolikos metų mergaitė 
radus vagilką namuose, 1977 
Fulton St., ją pasekė ir areš- 
tuodino.

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.




