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Pijus Grigaitis bažijasi, nie
kados negarbinęs ir nelaimi
nęs nacių 
von.

Bet 1942 
na jis su
palaiminimu rašė sakamą:

“Atėjęs ‘Į Laisvę9 numeris 
kalba apie dabartines sąlygas 
Lietuvoje ir padaro įdomių pa
stabų, kurias per spaus tižiam e,

“Naujasis lietuvis mums to
li gražu nereiškia nuo praeities 
atitrukusio žmogaus, kokius 
kaldina bolševikinis naujų žmo
nių fabrikas. Jis naujas ta 
prasme, kad stengiasi išsinerti 
iš praeities neigiamybių ir su
geba netik neatsilikti nuo nau
jo gyvenimo, bet dargi į jį įsi
jungęs tapti jo varomąja jėga.

“Jis nėra bolševikinio kolek
tyvizmo suniveliuotas indivi
das, bet laisva asmenybė, suge
banti savo asmeninius reikalus 
netik teorijoj, bet ir praktikoj 
palenkti taurinės bendruome
nės reikalams.

“Todėl jo asmeniniai įsitiki
nimai netrukdo jam rasti bend
ras kalbas su kitaip mąstančiu 
tautiečiu, jis nemonopolizuoja 
tikrojo lietuviškumo ir nerū
šiuoja jo, pradėjęs nuo savęs 
kaipo nuo aukščiausios rūšies 
reprezentanto."

Jokių komentarų neberei
kia. Jei tai nėra garbinimas 
nacių, tai Grigaitis nėra Gri
gaitis.

Didžiausia Oro Ata
ka prieš Japonus 
Bairoko Srityje

Ramusis Vandenynas, lie
pos 22.— Amerikos ir Aus
tralijos lakūnai įtūžusiai 
bombardavo japonus Bai- 
roko pajūryje, netoli Mun
dos, didžiausios karinės jų 
bazės, vakariniai-šiaurinia- 
me kampe New Georgia sa
los, numesdami 133 tonus 
bombų į japonų pozicijas ir 
įrengimus.

Japonai kontr-atakavo 
amerikiečius už vienos-ki- 
tos mylios nuo Mundos, bet 
buvo atmušti su skaudžiais 
jiems nuostoliais.

Nušluot japonus Mundoj 
daugiausia amerikiečiams 
kenkia pelkės, raistai, dum
blai ir tvaniški lietūs.

Vokiečiai Išniekino Rašytojo 
Turgenevo Atvaizdus ir 

Sudegino Jo Namą

Sovietai Gręsia Apsupi Ketvirtį 

 

Miliono Hitlerininkp Oriole
1

NUŠAUTA ŽEMYN DAR 
19 IKI 30 JAPONU 

LĖKTUVU
Ramusis Vandenynas. — 

Įvyko aštrus susikirtimas 
;arp amerikiečių-australų, 
iš vienos pusės, ir japonų, 
iš antros, ties Komiatumu, 
septynios mylios nuo Sala- 
mauos, svarbiausios priešų 
karinės bazės saloj Naujo
joj Guinejoj. Užmušta 282 
japonai.

Oro mūšyje virš japonų 
stovyklos Madango toje sa
loje talkininkai nušovė že
myn 1|9 japonų lėktuvų ir, 
turbūt, sunaikino dar 11 jų 
lėktuvų.

RAUDONOJI ARMIJA PER 
DIENĄ UŽĖMĖ DAR APIE 

100 KAIMŲ IR MIESTŲ
London, liepos 22.— So-I už penkių mylių nuo gele-

JAU TIK JARDAI TE
LIEKA AMERIKOS KA

RIAMS! munda

Teigiama, jog Ašis 
Bėga iš Vakarinės 

Sicilijos Pusės

Atviriausiu ir juodžiausiu 
Amerikoje fašistu yra pripa
žintas Gerald K. Smith, leidė
jas pikto šlamšto “Cross and 
Flag.” Jis ten plūsta žydus, 
negrus ir ateivius.

Bet žydų tautybės sutvėri
mas vardu Eugene Lyons pa
rašė knygą “Red Decade” 
(Raudonasis Dešimtmetis). Jis 
ten, žinoma, dergia komunis
tus ir Sovietus.

Dabar tasai Smith pasiėmė 
ant savęs išplatinti tos Lyonso 
knygos tūkstančius kopijų. Už 
ją pradėjo specialį vajų savo 
laikraštyje.

Beje, Eugene Lyons yra ne 
tik žydas, bet ir socialistas.

Amerikoj industrinių stebu
klų nestokuoja. štai tik už
baigta tiesti 1,800 mylių ilgio 
ryna (paipa), 24 colių storio, 
nuo Longview, Texas, iki vi
sai arti Philadelphijos! Jinai 
pristatys iš pietų žibalą į 
šiaurius.

Tai labai ilga kelionė. O į 
valandą aliejus ta ryna tegali 
padaryti tris mylias kelio. 
Vėliau galėsiąs daryti ketu
rias mylias!

Ta ryna vadinasi “Big Inch.”

Maskva.— Sovietai Orio
lo apygardoj atėmė iš vo
kiečių ir žemę, kur stovėjo 
namas didžio rusų rašyto
jo Ivano Turgenevo. Naciai 
ir čia niekšikai pasielgė.

Įėjus hitlerininkams į se
nąjį Turgenevo namą, vie
nas vokiečių oficierius, žiū
rėdamas į barzdoto Turge
nevo paveikslą, suriko: 
“Tai žiurkė komunistas En
gelsas!” ir iššovė visas sa
vo revolverio kulkas į pa
veikslą. Kada nacių oficie- 
riui buvo paaiškinta, jog 
tai ne Engelsas, bet garsus 
rašytojas, tai oficierius kir
to revolveriu į marmurinę 
Turgenevo statulą ir nu
mušė jai nosį.

Paskui vokiečiai sudegi
no tą namą.

Londonas Džiaugiasi, 
Kad Sovietai Sulaužė

Naciy Ofensyvą
• 4 į  ■: ■ ' < » • ~

London.— Kariniai anglų 
komentatoriai džiaugės per 
radiją, kad Hitleris jau 
prakišo garsintąjį savo di
dį vasaros ofensyvą prieš 
Sovietus ir yra mušamas į 
tokią poziciją, jog talkinin
kai turės veiksmų iniciaty
vą savo rankose, iki visiš
kai sutriuškins fašistinę 
Ašį.

Londono karininkai skai
čiuoja, kad po baisiosios 
vokiečiams nelaimės Stalin
grade priešai iki šiol Rusi
joj, Afrikoj ir Sicilijoj pra
rado jau tris milionus ka
riuomenės, kaipo užmuštų, 
suimtų bei pavojingai su
žeistų.

Trečias Mėnuo kai Ma
žėja Karinė Gamyba

JUOKINGI MUŠAMU NACIU 
PASITEISINIMAI

Juo toliau, tuo aiškiau daro
si Amerikos Lietuvių Tarybos 
šaukiamos Pittsburghe konfe
rencijos tikslas.

Lietuvos Žinios sako, kad 
pirmas konferencijos dieno- 
tvarkio punktas turi būti: 
“pasmerkti išdavikišką komu-

So. Bostono Darbininkas 
(liepos 20 d.) užtikrina, kad 
šis klausimas “iškils automa- 
čiai ir vienbAlsiai bus priim
tas.”

Taigi, tarybininkai važiuos 
iš visų Amerikos kampų net į 
Pittsburghą, kad dar sykį pra
keikti komunistus. Ir reikalau
ja, kad organizacijos rinktų 
delegatus, eikvotų, laiką 
nigųs to jų prakeikimo 
mimui! .

Washington.— Buvo pla
nuojama šį mėnesį pasta
tyti 8,500 karinių lėktuvų 
Jungtinėse Valstijose, bet 
atrodo, jog bus nepasiekta 
šio skaičiaus, kaip sekė C. 
E. Wilson, Karinės Gamy
bos Tarybos vice-pirminin- 
kas. Kitų karo reikmenų 
taipgi nepagaminama tiek, 
kiek buvo nustatyta. Wil- 
sonas apgailestavo, kad 
mainierių streikas nupuldė 
plieno gamybą apie. 300 
tūkstančių tonų per mėne
sį; o plieno greitai reikia 
milionų tonų laivams ir ki
tiems pabūklams.

London.— Vokiečių kari
ninkai per savo radiją pa
sakoja, kad jie, esą, pagal 
planą tik ginasi nuo rusų 
šiuo tarpu. Girdi, tegu So
vietai išeikvoja kuo dau
giausiai savo jėgų, bevary
dami ofensyvą prieš na
cius.

Hitlerininkų propaganda 
šneka, kad vokiečiai dabar 
nesiekią naujų plotų užka
riauti, bet, girdi, kaip ga
lint daugiau sunaikinti ru
sų jėgų. “Štai kodėl gali
mas daiktas, kad aukštoji 
vokiečių komanda vienoj 
bei kitoj fronto dalyj užlei
džia kai kurias vietas,” fi
losofuoja naciai per Berly
no radiją.

vietų kariuomenė laužo vie
ną vokiečių apsigynimo li
niją po kitos ties Oriolu, 
nors Hitleris įsakė naciam 
žūt-būt atlaikyt Oriolą ir 
nors vokiečiai permeta vis 
naujas savo armijos divizi
jas į šį frontą prieš rusus.

Skaičiuojama, kad suva
ryta 250 tūkstančių hitleri
ninkų į Oriolą ir artimąją 
jo apylinkę, kur vokiečiai 
jau daugiau kaip trimis pu
sėmis apsupti — iš rytų, 
šiaurių ir pietų; ir vokie
čiams telieka tik vakarinė 
spraga susisiekimams bei 
ištrūkimui, bet raudonar
miečiai nuolat siaurina tą 
spragą.

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, todėl 
sako, kad sovietinė kariuo
menė galėsianti nacius ta
me maiše visai : apsupti ir 
sunaikinti bei nelaisvėn pa
imti, panašiai kaip ties Sta
lingradu.

VISAI ARTI ORIOLO
Raudonoji Armija per 

dieną prasiveržė dar ketu
rias iki devynių mylių ar
tyn Oriolo iš visų trijų šo
nų ir atėmė iš priešų mies
telius tiktai už septynių 
mylių nuo to miesto. Į šiau
rius nuo Oriolo Sovietai 
per 24 valandas užėmė 40 
kaimų ir miestelių, o į ry
tus —■ atvadavo daugiau 
kaip 50 miestų, miestelių ir 
kitų gyvenamų vietų.

PERGALĖ ARTĖJA
Raudonoji žvaigždė, So

vietų kariuomenės laikraš
tis, rašo:

“Pergalė artėja. Suku du
sios vokiečių divizijos jau 
nepajėgia sustabdyt mūsų 
ofensyvo.”

Pergalingai atakuodami 
hitlerininkus 450 mylių 
frontu nuo Oriolo iki Azo
vo Jūros, raudonarmiečiai 
taipgi atėmė iš priešų eilę 
miestų ir kaimų Bielgoro- 
do srityje, vakariniuose šo
nuose Doneco ir Mius upių 
ir perkirto vokiečių naudo
jamą geležinkelį tarp Ta- 
ganrogo (Azovo pajūryje) 
ir Doneco baseino.

Į šiaurius nuo Oriolo ru
sai pasiekė punktus tiktai

žinkelio einančio iš Oriolo 
į Brianską ir gręsia bile va
landą perkirst šį svarbiau
sią vokiečių pasitraukimui 
kelią.

Sovietai užėmė Optucha 
miestą su geležinkelio sto- 
čia tik už pusseptintos my
lios į rytus nuo Oriolo, per
metė priešus per Zuša upę 
ir atkariavo eilę kitų gele
žinkelio punktų.
NACIAI PRARADO JAU 
TŪKSTANČIUS TANKŲ 

IR LĖKTUVŲ
Vien antradienį ir tiktai 

Oriolo sektoriuje rusai su
naikino 77 vokiečių tankus 
ir nušovė žemyn 131-ną na
cių lėktuvą. Tokiu būdu 
nuo Hitlerio ofensyvo pra
džios lięp. 5 d. iki šiol So
vietai sunaikino jau 
vokiečių tankus ir 
lėktuvus. Tuo pačiu 
tarpiu buvo užmušta 
70 tūkstančių nacių.

Washington. — Oficialiai 
pranešama, jog tiktai keli 
tūkstančiai jardų teliko a- 
merikiečiams pasiekt did
žiausią japonų lėktuvų sto
vyklą ir svarbiausią priešų 
karinį centrą Mundoj, Ne(w 
Georgia saloj, Saliamono 
salyne. Manoma, jog Mun- 
da netrukus bus jau ameri
kiečių rankose.

Admirolas Halsey prane
šė, jog Amerikos kovotojai 
palaipsniui žygiuoja pir
myn ir visur kitur minimo
je saloje.

Mussolinis Kaltas už 
Romos Bombardavimą, 

Sako Vyskupas

ir pi- 
parė-

Pitts-Bet kam dar važiuoti 
burghan? Jų spauda sušilus 
kasdien šimtus sykių komunis-

tus iškeikia ir prakeikia. Gali 
dar kartą juos paplūsti. Kam 
dar reikia konferencijos?

Lietuvos žinių ir Darbininko 
redaktoriams patariame padė
ti visus poterius į šalį keliems 
ištisiems mėnesiems ir kas va
karas einant gulti prakeikti 
komunistų veiklą, o Pittsbur- 
ghan nevažiuoti.

NAUJA ATAKA PRIEŠ RO
MOS LĖKTUVŲ AIKŠTĘ
Mussolinio radijas skelbė, 

kad anglų lėktuvas ketvir
tadienio rytą mėginęs iš 
kulkasvaidžių apšaudyti 
vieną Romos orlaivių sto
vyklą.

FAŠISTAI SKELBIA, KAD 
AMERIKIEČIAI UŽMUŠĘ 
ŠIMTUS ŽMONIŲ ROMOJ
Romos radijas pasakojo, 

kad Jungtinių Valstijų la
kūnai, pirm keleto dienų 
bombarduodami Romą, gir
di, daugistu kaip 700 žmo
nių užmušę ir 1,500 su vir
šum sužeidę.

■H i ■i ■

3,595 
2,342 

laiko- 
apie

J Pietus nuo Leningrado 
Užmušta 1,000 Naciu
Maskva.— Ties ežeru Il

men, į pietus nuo Lenin
grado, raudonarmiečiai už
mušė 1,000 kontr-atakavu- 
sių vokiečių ir atėmė iš jų 
vieną apgyventą vietą.

Parašiutistai Sicilijoj
London, liepos 22.— Ang

lų radijas pranešė, kad bū
riai talkininkų parašiūtistų 
nusileido iš lėktuvų į vokie
čių užnugarę Catanijos 
fronte, Sicilijoj. Jie ata
kuos nacius užpakalin.

Dallas, Texas.— Katalikų 
vyskupas J. P. Lynch, po
piežiaus rūmų narys, kalti
no Mussolinį, kad jis nenu
ginklavo Romos ir nepa
skelbė jos atviru miestu, 
nors talkininkai jau seniai 
tatai siūlė. Jeigu Mussoli
nis būtų padaręs Romą at
viru miestu, tai amerikie
čiai ir anglai iš oro nebom
barduotų Romos.

“Dabar gi nieko kito ne
liko, kaip, tik sunaikinti ka
rinius įrengimus (Romoj), 
tarnaujančius karinėms A- 
šies pastangoms,” pareiškė 
vyskupas Lynch.

Naciai Bombarduoja 
Pasiduodančius Nacius

Galy Gale ir Turkija Kariau
sianti prieš Ašį

London.—čionaitiniai ka
ro tėmytojai teigia, kad kai 
talkininkai įsiverš į Grai
kiją bei kitur į Balkanus, 
tai ir Turkija prisidės prie 
Jungtinių Tautų karui 
prieš vokiečius.

Sicilija.— Kuomet viena 
vokiečių pozicija Catanijos 
srityje pasidavė ir anglai 
paėmė juos nelaisvėn, tai 
kiti naciai visu įnirtimu 
atakavo pasidavusius vo
kiečius ugnim iš kanuolių, 
mortirų ir kulkasvaidžių.

Trečia Karinė Paskola

toliausią 
Sicilijos kam-

žinios sako, 
jau apleido

šiaur. Afrika, liepos 22.— 
Iš talkininkų štabo prane
šama, jog amerikiečiai, lau
žydami italų ir vokiečių pa
sipriešinimus, numaršavo 
pirmyn pietiniais-vakari
niais Sicilijos pajūriais jau 
toliau kaip 30 mylių nuo 
savo paimto Agrigento 
miesto ir užėmė Sciacca ir 
Castelvetrano miestus. To
kiu būdu Amerikos kovoto
jams telieka tik 20 mylių 
pasiekti patį 
šiaurvakarinį 
pą.

Naujausios 
jog fašistai
Marsalos prieplaukos mies
tą, geležinkelio ir vieškelių 
centrą, vakariniame Sicili
jos gale. Kiti pranešimai 
teigia, kad naciai ir italai 
taipgi kraustosi iš Paler- 
mos uostamiesčio, Sicilijos 
sostinės su geležinkelio sto- 
čia ir vieškelių mazgu, šiau 
riniąme Sicilijos pajūryje, 
netoli vakarinio tos salos 
galo. Taip sako nelaisvėn 
paimti italai ir Alžyro ra
dijas.
VISA VAKARINĖ SICILI

JA BUS ATKIRSTA
Amerikiečiai ir kanadie

čiai, užėmę Enną, vieškelių 
ir geležinkelių mazgą vidu
rinėje Sicilijoje, vienu ruož
tu pramaršavo pro S. Ca- 
teriną ir Cammaratą ir 

(Tąsa 5-me pusi.)

Angly Laivynas Ardė 
Crotone, Italijoj

London, liepos 22.— Ang
lijos karo laivai labai bom
bardavo Crotone, geležin
kelio centrą ir prieplaukos 
miestą su lėktuvų stovykla, 
prie Taranto Įlankos, pieti
nėje Italijoje. Fašistai per 
Crotone stengiasi pasiųsti 
saviškiams pastiprinimų į 
Siciliją.
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Raskite
Savo Darbą!

Jūs galite atlikti savo 
pareigą ir padėti karą lai
mėti, gaudami geriausiai 
jums tinkamą darbą. Stebė
tinas progas šiandien sutei
kia United States Alumi
num Company ‘ir kitos di
džiosios pramonės organiza
cijos.

Atsiverskite Laisves pus
lapį “Help Wanted,” kur 
pajieškoma darbininkų. Pa
sinaudokite šiomis nepa
prastomis darbo progomis.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
Morgenthau paskelbė, jog 
nuo rugsėjo 9 d. prasidės 
pardavinėjimas trečios ka
rinės paskolos bonų, ku
riais norima sukelti 15 bi- 
lionų dolerių.

London, liepos 22.— Ir 
patys didžiausi Anglijos 
karo laivai, kaip kad Nel
son, Rodney, King George 
V ir Queen Elizabeth, da
lyvavo bombardavime kari
nės italų bazės Crotone, 
pietinėje Italijoje.

ARMIJA UŽGROBIA VIŠTIE 
NA, VEŽAMA JUODOJO 
MARKETO ŠMUGELIUI

i 
■»
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TUNELIS PO PRIEŠŲ 
APKASAIS

Maskva.— Vienoje Orio
lo fronto dalyje raudonar
miečiai prakasė tunelį, ku- 
riuom atėjo iki vokiečių ap
kasų, susprogdino apkasus 
ir rankinėmis granatomis 
užmušė 400 priešų.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kariuomenė su
stabdė ties Doveriu, Dela
ware valstijoj, trokus, ku
rie vežė vištas juodajam 
marketui-šmugeliui, ir už
grobė visas tas vištas. Jas 
valgys kareiviai. O vištų 
savininkams bus užmokėta 
tokiomis kainomis, kokias 
nustatė Kainų Administra
cija.

I
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Bet Hitleriui nebesiseka Rytų fronte. 
Ten jo ofensyvas ties Bielgorodu suby
rėjo. Dabar didvyriškoji Raudonoji Ar
mija kerta Hitlerio armijai skaudžius 
smūgius. Oriolo apylinkėje jo armija 
gali susilaukti antro Stalingdaro.

Tad Hitleris ir Mussolinis turėjo apie 
ką kalbėtis. Mussolinio dienos jau su
skaitytos. Hitleris jojo nebeišgelbės. 
Kiek ilgiau dar pasilaikys Hitleris, bet 
ateis ir jo kaleina.

KAS BUVO VYSKUPAS 
JUSTINAS STAUGAITIS?

' F. ABEKAS

~~T- .......
> •

Penktadienis, Liepos 23, 1943

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the 

Act of March 3, 1879.

Vokiečių Komitetas Išlaisvinimui 
Vokietijos

Pasirodo, kad liepos 12 ir 13 dienomis 
Maskvoje įvyko labai svarbi anti-fašis- 
tinė vokiečių konferencija. Ji susidėjo 
iš pabėgėlių iš Vokietijos nuo nacių te
roro, žymių ir garsių veikėjų, ir iš at
stovų nuo karo belaisvių, kurių šiandien 
Sovietų Sąjungoje yra keli šimtai tūks
tančių. Reikia žinoti, kad ne visi vokie
čiai yra naciai arba fašistai. Reikia 
suprasti, kad ne visi vokiečiai kariai yra 
naciai. Yra tokių, kurie buvo naciai 
prieš karą, bet paragavę karo ir pabuvę 
Sovietų Sąjungoje jie pakeitė savo nu
sistatymą ir šiandien stoja į kovą prieš 
hitlerizmą.

Nereikia nė sakyti, kad ta anti-naciš- 
kų vokiečių konferencija buvo istorinė. 
"Užsimezgė platus pačių vokiečių judėji
mas užjiuvertimą fašistinio režimo Vo
kietijoj ir išlaisvinimą Vokietijos iš na
cių priespaudos.

Maskvoje pradėjo išeidinėti vokiečių 
kalba laikraštis “Freies Deutschland” 
(Laisvoji Vokietija). Laikraštis plačiai 
rašo apie minėtą konferenciją, paduoda 
josios dalyvius ir padarytus tarimus.

Komiteto Išlaisvinimui Vokietijos pir
mininku išrinktas įžymus rašytojas 
Erich Weinert, o vice-pirmininkais iš
rinkti majoras Kari H.ętz iš Koenings- 
berg ir'leitenantas von Ėinsiedel iš Ber
lyno. Komitetas išleido ir paskelbė ma
nifestą į Vokietijos žmones, kuris bai
giasi tokiais šūkiais:

“Už liaudį ir šalį!
“Prieš Hitlerį ir jojo karą!
“Už tuojautinę taiką!
“Už išlaisvinimą Vokietijos!
“Už laisvą ir nepriklausomą Vokieti

ją’” .
Laikraštis “Freies Deutschland” turi 

Maskvoje radijo stotį ir tris sykius į 
dieną pranešinėja vokiečių kalba žinias 
į Vokietiją.

Hitleris ir Mussolinis Konferavo
Gal nebuvo tiksliai taikyta, bet pasi

taikė, kad kai Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai bombardavo Romą, tai šiaurinėje 
Italijoj Mussolinis ir Hitleris laikė kon
ferenciją. Iš tos konferencijos prane
šama tik tiek, kad Mussolinis ir Hitleris 
“tarėsi militariškais reikalais”.

’ Panaši konferencija įvyko pavasarį, 
balandžio mėnesį, bet jinai tada tęsėsi 
keturias dienas, o šį sykį tiktai vieną 
dieną. Nėra abejonės, kad bombų spro
gimas ant Romos prisidėjo prie konfe
rencijos sutrumpinimo.

Ką Hitleris pažadėjo Mussoliniui? Ar 
galės jis pasiskubinti su militarine pa- 
gelba? Ar galės jis keletą desėtkų di
vizijų paimti iš Rytų fronto ir pasiųsti 
Italijon? 0 kad Talkininkai yra užsi
moję užpulti Italiją ir nušluoti Musso- 
linį, tai abejonės nebėra. Iš Sicilijos ke
lias turės vesti į Italijos sausžemį.

Darbo Unijos ir Finansavimas 
Politinės Veiklos

Smith-Connally įstatymas griežtai už
draudžia darbo unijoms iš savo iždų au
koti kandidatams į federates valdvietes. 
To įstatymo sumanytojai turėjo mintyje 
būsimus Kongreso ir prezidento rinki
mus 1944 metais. Jie atsimena rinki
mus prieš tris metus. Tada darbo uni
jos smarkiai finansavo prezidento Roo- 
sevelto kandidatūrą. Jie žino, kad 1944 
metais gali tas pats pasikartoti.

Bet ar tas reiškia, kad darbo unijoms 
jau visai rankos surištos? Ar tas reiš
kia, kad jos visai negali finansuoti jokio 
politinio veikimo?

Taip nėra ir nebus, sako C.I.O. advo
katas Lee Pressman. Jis išaiškino 
Smith-Connally įstatymą taip, kad uni
jos savo vardu gali pilnai veikti politi
nėje dirvoje ir tą veiklą finansuoti. Jos 
nesulaužys įstatymo ir nepapuls po 
bausme. Pavyzdžiui, nei minėtas įstaty
mas, nei kas kitas negali unijai uždrau
sti išrinkti politinės veiklos komitetą ir 
jo veiklą finansuoti. Komitetas apžiūri 
įvairių partijų kandidatus ir užgiria 
tuos, kurie yra teisingi ir ištikimi darbo 
žmonėms. Unija negali finansuoti tokio 
kandidato rinkimų kampanijos, bet jinai 
pati gali drąsiai varyti savo kampaniją 
už to žmogaus išrinkimą į valdvietę.

Šitoks Smith-Connally įstatymo išaiš
kinimas pasiųsta visoms C.I.O. unijoms 
ir jos raginamos kuoplačiausia įsitrauk
ti į politinę veiklą, idant būsimas Kong
resas susidėtų iš tokių žmonių, kurie 
simpatizuos darbininkų aspiracijoms.

Tuo supratimu vaduodamas! C. I. O. 
nacionalė taryba išrinko politinė's veik
los komitetą iš penkių narių. Komite
to pirmininku paskirtas Sidney Hillman, 
Amalgameitų Rubsiuvių Unijos prezi
dentas. Atrodo, kad šis komitetas ne
nueis snausti ir sapnuoti, bet imsis už 
rimto politinio darbo pakeitimui ir pa
taisymui politinės situacijos Jungtinių 
Valstijų Kongrese. Komitetas jau su
šaukė porą sritinių konferencijų iš dar
bo unijų veikėjų ir perstatė jiems pro
blemas. Komitetas bando į tą sąjūdį 
įtraukti taipgi Amerikos Darbo Federa
ciją ir Geležinkeliečių Brolijas.

“Amgot”
Tai naujas žodis angliškoje kalboje. 

Jį pagimdė šio karo eiga. Jis gi reiškia: 
Allied Military Government of Occupied 
Territory (Talkininkų Militarine Oku
puotos Teritorijos Valdžia). Tokia val
džia jau tapo įsteigta Sicilijoje. Jos pir
mas žygis buvo nušluoti visus fašistų iš
teistus įstatymus ir pašalinti iš vietų 
visus fašistinius viršininkus.'

Ši militarine talkininkų valdžia (Am
got) yra pasižadėjus neturėti jokio rei
kalo su fašistais, jokių nusileidimų jiems 
nedaryti. Jų visos organizacijos užim
toje Sicilijos dalyje tapo paleistos, lik
viduotos.

Tai pavyzdys, kas bus daroma visoje 
Italijoje, kai Talkininkai nuverst fašis
tų, režimą. Mussolinio juodmarškiniai 
gengsteriai bus patraukti atsakomybėn 
už visas jųjų papildytas -kriminalystes 
prieš Italijos liaudį ir prieš visą žmoni
ją. * i

Raudonoji Armija daro puolimą ant voklečiy. Milžiniški tankai skina jietti kelią.

Neseniai amerikiečius pa
siekė žinia, kad Lietuvoj 
numirė vyskupas Justinūs 
Staugaitis. Tai tas pats vy
skupas, kurį Goebbelso 
agentas Dr. Ancevlčius pa
skelbė, būk bolševikai nu
žudė. Tą šmeižtą dėjo visi 
nacių propagandos tinklan 
įsijungę klerikalų, socialis
tų ir smetonininkų laikraš
čiai. Jų mierįai buvo, aiš
kūs: padėti naciams Ame
rikos lietuvių į išeiviją pa
lenkti į Hitlerio pusę.

Vyskupas numirė liepos 
8-tą šių metų. Jo gailisi vi
si lietuviški reakcininkai. 
Rašo ilgus, jo' nuopelnus 
įvertinančius straipsnius. 
Nuo jų neatsiliko nei An
tanas Smetona, buvęs Lie
tuvos fašistinis diktatorius 
ir čia beesąs lietuviškų fa
šistų vadas.

Tačiau Lietuvos liaudžiai, 
kuri nuo nacių teroro krau
jyje pasriuvusi kovoja prieš 
ruduosius pavergėjus, ir 
Amerikos pažangiai lietu
vių visuomenei, netenka 
liūdėti, nes Justinas Stau
gaitis dirbo išnaudotojų 
stiprinimui.

Staugaitis yra kilęs iš 
turtingų ūkininkų šeimos 
nuo Vilkaviškio. Kaip 
anais laikais visi Suvalki
jos storkakliai džiaugėsi, 
kad “sūnelis bus kunigė
lis,” džiaugėsi ir Staugai
čio tėvai, nes žinojo, kad iš 
sūnaus kunigavimo ateis 
jiems nemažai lobio.

Jis įsišventino į kunigus 
pabaigoj 19?to , šimtmečiOj 
kai Suvalkijos dideliem ū- 
kininkam pusėtinai gerai 
gyvenosi: pardavė gyvu
lius, javus ir paukščius į 
Vokietiją palyginamai ge
romis kainomis, o darbinin
kam mokėdavo elgetiškas 
algas. Berniukai, slūginės, 
kumečiai ir kampininkai 
bei piemenukai dirbo be
veik už dyką ir jokii^ teisių 
neturėjo. Tie storkakliai 
gerai žiūrėjo į Vokietijos 
kaizerinę valdžią ir matė 
savo užtarėja caro valdžią. 
Jie nenorėjo, kad būtų nu
versta Romanovų monar- 
chistinė valdžia. Kas ėjo 
prieš tą valdžią, kas orga
nizavo žmones kovai už ge
resnį gyvenimą, kas platino 
literatūrą, keliančią žmonių 
supratimą, ir veikė prieš 
carizmą, tas lašiniais apsi
krovusių storkaklių buvo 
priešas ir jų sūnelių kuni
gų persekiojamas.

Justinas Staugaitis suta
po ir ranka, rankon veikė 
su kanauninku Antanavi
čium, kuris išleido aplink
raštį, įsakė jį skaityti viso
se Suvalkijos bažnyčiose, 
kad malšintą ^kramolą,” 
kad išdavinėtų caro val
džiai revoliucionierius. Tai 
buvo laikai 1905 metų re
voliucinių sukilimų prieš 
caro valdžią.'

Caro valdžiai pasisekė 
revoliucinis judėjimas nu
malšinti. To laiko jauni
mas, dabai* jau žmonės 
apie 50-60 metų (daug jų 
yra Amerikoj) atsimena 
kaip po Suvalkiją trankėsi 
caro kazokai ir dragūnai, 
gaudė revoliucionierius, ka
pojo juos tlagaikomiš ir 
grūdo sukruvintus į kalėji
mus. Caro dragūnai, kazo
kai ir žandarai tą darė, ko 
norėjo pralotas Antanavi
čius, ko norėjo Staugaitis, 
ką jie liepė daryti. Vėliau, 
kunigas Laukaitis caro du
rnoj pasigyrė, kad jie padė

jo “Lietuvoj nutiialšinti 
kramolą.”

Kiėk atslūgus reakcijai, 
1907-1908 metais Suvalki
joj įsisteigė šviesos Drau
gija. Tai organizacija, ku
ri rūpinosi leisti kriygeles 
ir steigti pasiskaitymui 
knygynėlius.

Kunigai Justinas Stau
gaitis, Laukaitis, Antana
vičius iš Seinų per savo or
ganą “Šaltinį” visaip nieki
no tą Šviesos Draugiją ir 
viską darė per caro val
džios viršininkus, kad ji 
būtų uždaryta, ir.uždarė.

Atėjo pasaulinis karas. 
Justinas Staugaitis po to 
kai kaizerio armija nusiau
bė Lietuvos kaimus ir mie
stus, įsijungė veikti su An
tanu Smetona vokiečių 
naudai. Lietuvos Tautos 
Taryboj — ji įsisteigė kai
zerio valdžiai leidžiant — 
Justinas Staugaitis užėmė 
vice-prezidento vietą. Jis 
kaip ir A. Smetona, pasira
šė su kaizerio valdžia su
tartį^ kad Lietuva “iš dievo 
valios amžinais ryšiais su
siriša su Vokietija.”

Lietuvos Tautos Taryboj 
Justinas Staugaitis buvo 
dešiniame sparne. Jis buvo 
vienas tų, kurie norėjo Lie
tuvai vokiško kraujo kara
liaus. 1919 m., sausio mė
nesį Antroj Lietuvos Vals
tybės konferencijoj Stau
gaitis pasakė:

“Lietuviai iš tikrų šalti
nių sužinoję, kad vokiečiai 
jau net konvencijas išdirbę 
sujungti Lietuvą su sak- 
sais, ryžosi kakalių rinkti.”

Į klausimą, kokia buvo 
taikoma Lietuvai monar
chija, Staugaitis • atsakė:

“Lietuvos vyriausybes at
stovas (kuris derėjosi su 
kaizerio valdžia — F. A.) 
toj konferencijoj, atsakė, 
kad sąlygos, kuriomis buvo 
kviečiamas (būt Lietuvos 
karalium) Urachas, buvo 
visapusiškai apgalvotos...”

Vadinas, Staugaitis ir ki
ti storkaklių vaikeliai — 
kunigai ir ne kunigai—jau 
buvo parinkę nusususį Sak
sonijos kunigaikštį Urachą 
uždėti ant Lietuvos žmonių 
sprando, ir jie būtų uždėję. 
Bet iš, vienos pusės, Rusijoj 
revoliucija vystėsi nepapra
stu greitumu — įsisteigė 
Sovietų valdžia ir baigė su
triuškinti kontr-teVoliuciją, 
o iš kitos pusės, iškilo re
voliucija Vokietijoj. Teko 
neštis kaizeriui į Olandiją 
malkų skaldyti. Reikėjo 
slėptis nuo pakylančio dar
bininkų judėjimo ir Ura
chui. Tai ir pasiliko Lietu
va be karaliaus; taip ir li
ko nepasiektas tikslas Stau
gaičių ir kitų liaudies prie
šų.

Kiek vėliau, kaip įsistei
gė nepriklausoma Lietuva 
ir susirinko seimas, Stau
gaitis visuomet laikėsi re
akcininkų sparne. Jis kaip 
įmanydamas priešinosi liau
dies teisių praplėtimui.

Kaip iš politikos šis kle
rikalas liko ištrenktas, tai 
persikėlė. į Žemaitiją. Tel
šiuose susuko sau lizdą^ 
Ten tuoj pasirūpino įsteig
ti seminariją,, kad daugiau 
kunigą kepti.' Lietuvos se
minarijos btiVo palaikomos 
iš žmonių prievarta renka
mais mokesčiais. Kletika- 
latn ii* vėliau Smetonai val
dant Lietuvą, ėjo ne' tik ku
nigų masinis “kepimas,” 
bet ir naują vyskūpą šven
tinimas. Telšiuose vyskupo

vietą gavo Justįnas Stau
gaitis.

Tai ve, kas buvo Justinas 
Staugaitis. Tai dėlto Sme
tona parašė apie jį ilgą ne
krologą, taip aukštai išgar
bindamas.

Ką prie nacių okupacijos 
šisai vyskupas veikė: ar, jis

padėjo naciam vergti liau
dį, tai sužinosime po karo, 
po fašizmo sunaikinimo.

Tačiau dabar galima pa
sakyti, kad karas baigsis 
ne taip, kaip norėjo vysku
pas Staugaitis. Jis baigsis 
reakcijos sunaikinimu: 
liaudis valdys Lietuvą.

Amerikiečių laivo denis tuoj’ati po mūšio su japonais 
ties New Georgia sala. Jūrininkai valo denį nuo Šovi
nių kevalų.
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Laisvės Apsigynimas
Pro-naciška lietuvių spau

da nervuojasi matydama, 
kad visuomenė gausiai re
mia savo dienraštį aukomis 
apsigynimui nuo fašistinių 
užpuolikų. Jau anksčiau 
buvo minėta, jog kitatau
tis Laisvės skundikas, rei
kalautojas’ $10,000 atly
ginimo, .yra inspiruojamas 
fašistuojančių lietuvių. Da
bar tą faktą patvirtino pa
ti pro-naciškoji lietuvių 
spauda savo nervišku riks
mu prieš aukavimą dienraš
čio Laisvės apsigynimui.

Šios bylos užvedimas 
prieš Laisvę ir reikalavi
mas $10,000, neva atlygi
nimo už nepadarytą skriau
dą, yra neteisingas. Skundi
kai žino, kad joks teismas 
nepriteis jiems sumokėti 
tos sumos. Tačiau jų tiks
las yra padaryti Laisvei 
daug nuostolių ir suvargin
ti ją materialiai. Nepa
vyks ir tas, nes demokra
tiškoji Amerikos lietuvių 
visuomenė stojo savo dien
raščiui į pagelbą, stojo jį 
apginti ir išlaikyti. O tas 
tai tikrai rakštis po nagu 
fašistinei lietuviškajai buč
kių vienybei.

Prašome pasiskaityti gra
žių laiškelių:

Lawrence, Mass.
“Gerbiamieji: Šiuomi pri- 

siunčiu $32. Tuos pinigus

o Laisvės išlaidos didesnės 
negu, kad pirmiau buvo, 
nes viskas brangsta. Pa
galvokite, draugai, pasi
klauskite patys savęs — ar 
nesate skolingi progresviš- 
kam judėjimui? Draugiš
kai, J. J. Bakšys.”

Easton, Pa.
“Draugai: Kadangi nega

lėjau dalyvauti Laisvės pik
nike šiemet, tai prisiunčiu 
Laisvei $10 čekį. Su pagar
ba; L. Tilwick.”

BUVo keletas desėtkų to
kių pfietelių, kurie negalė
dami dalyvauti piknike pa
aukojo po keletą dolerių ir 
po mažiau. Vienų vardai 
jau buvo paskelbti, o kitų 
paduodame žemiau. Bet 
pavėlinkite mums atkreipti 
jūsų dėmesį į drg. Bakšio 
laišką. Jis labai teisingai 
primena dienraščio padėtį 
tiems dienraščio Laisvės 
patriotams, kurie dirba il
gas valandas ir gerai už
dirba.

Šiuom kartu naujų skai 
tytojų dienraščiui prikalbi
no: K. čereškienė iš Brock
ton, Mass., P. Šlekaitis, iš 
Scranton, Pa., ir Geo. Ši
maitis, iš Montello, Mass. 
Visos trys metinės prenu
meratos. Naujų skaitytojų 
gavimas yra visų svarbiau
sias dalykas ir tai skau
džiausias smūgis fašistuo-

padalykite taip: $22 Lais
vei apsigynimo bylai, o $10 
perduokite Raudonosios
Armijos lietuvių daliniam. 
Virš minėta suma buvo už
dirbta pramogėlėj Maple 
Parko Bendrovės, Methuen. 
Draugiškai, Aug. Večkys, 
sekr.”

Worcester, Mass.
“Gerb. Draugai: Siunčiu 

aš jums 2 Laisvės prenu
meratas, $6.50 nuo J. Rau- 
linaičio ir $6.50 nuo J. Ger- 
daiisko. Drg. Gerdauskas 
pareiškė, kad negalėdamas 
prisidėt su darbu, iš prie
žasties darbo dirbtuvėje, 
prisidės nors su keliais do
leriais — $3.50. Tai geras
pavyzdys kitiem draugam, 
nes dabar yra daug tokių 
draugų, kurie dirba viso
kiais šiftais, prie visuome
nės darbo negali prisidėti, 
bet pinigiškai galėtų. O pi
nigas dabar lošia labai 
Svarbią rolę. Piknikų su
rengimas dabar prastas iš 
priežasties transportacijos,

jantiems užpuolikams.
Daugiau piniginės para

mos gavome sekamai:
Po $10.00: K. Sejonas, 

Brooklyn, N. Y., ir nuo L. 
D.S. • konferencijos, įvyku
sios 30 d. geg., New Haven, 
Conn., prisiuntė J. Didjun.

Po $5: M. Panelis, Bay
onne, N. J., J. Zdanavičia, 
Brooklyn, N. Y., S. Daniel, 
Easton, Pa.

J. Weiss, nuo stalo Lais
vės piknike, $4.

A. Zavish, Jersey City, 
N. J., $3.

Po $2: Nuo Great Nėck 
stalo Laisvės piknike; P. 
Petraitis, Brooklyn, N. Y., 
A. J. Pranaitis, Camden, N.
J., P. F., A. G., Brooklyn, N. 
Y., Alf. Laucius, Lewiston, 
Me., K. Motejūnienė, Fair
lawn, N. J., D. Burkauskie- 
nė, Elizabeth, N. J., Povilas 
Lipsevičius, Lawrence, 
Mass.

Po $1: A. Kaulakis, Le
wiston, Me., JūOžas ir Nan- 

(Tąs& ant 8-416 pusi.)
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Kaip Bombardavo
Romą?

Romą bombardavo ameri
kiečiai lakūnai, dideliam skai
čiuj katalikai. Roma nėra vien 
Romos katalikų popiežiaus 
sostinė. Vatikano Miestas, tai 
tik dalelė Romos. Roma yra 
pirmas miestas pasaulyje, kur 
įsigalėjo bjaurus Mussolinio 
fašizmas ir Roma yra ne vien 
Italijos fašizmo sostinė, bet ir 
svarbus karinis centras Hitle
rio jėgų. Per Romą Hitlerio 
tankai, kanuolės ir kiti gink
lai siunčiami j Siciliją, į kitus 
punktus, kur jais žudo Jung
tinių Tautų karius, jų tarpe ir 
karius katalikus. Roma aplin
kui turi didelius orlaukius, ku
rie tarnauja Mussolinio ir Hit
lerio bombininkams. Romoj 
yra apščiai fabrikų, kurie ga
mina ginklus ir amuniciją.

žodžiu, Roma yra Hitlerio 
ir Mussolinio karinė bazė. 
Bombardavimu Romos mes už- 
davėme Hitleriui ir Mussoli- 
niui ne vien politinį smūgį, bet 
ir militarinį.

Bet Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos vyriausybė gerai su
prato, kad Hitleris ir Musso- 
linis Romos bombardavimą 
bandys panaudoti katalikų 
kurstymui prieš Jungtines 
Tautas, o tam padės ir patsai 
Romos katalikų popiežius ir 
pro-naciški tūli kunigai. Tą ži
nojo Rooseveltas ir Churchill, 
tą žinojo Anglijos ir Ameri
kos komanda ir todėl labai at
sargiai rengėsi.

Majoras Warren Whitmore 
iš Jacksonville, Florida, vado
vavo antrai bangai Amerikos 
sunkiųjų bombininkų. Jis sa
ko, kad prie bombardavimo 
buvo ilgai rengtasi, miesto 
planas atydžiai išstudijuotas, 
kiekvienas lakūnas ir bombi- 
ninkas smulkmeniškai supa
žindintas, kad išvengus baž
nyčių. Jis sako, kad bombar
davimo paruošime daug padė
jo anglų lakūnai, bet patį 
bombardavimą atliko ameri
kiečiai.

Komanda išleido specialį la
pelį, kuris buvo ant Romos iš
mėtytas. Lapelyje pasakyta, 
kad vengs bažnyčių ir religi
nių namų bombardavimo, kad 
jeigu kur kas atsitiks toj sri- 
tyj, tai bus kalti patys fašis
tai, kurie arba išprovokuos, 
arba patys propagandos su
metimais padarys tokioms 
įstaigoms žalos.

Ką Sako Korespondentai?
Romos bombardavime daly

vavo apščiai amerikinių ko
respondentų, kurie tiksliai vy
ko, kad viską matyti ir apra
šyti. čia mes paduosime kele
to jų aprašymų ištraukas:

Mr. Raymond Clapper, tar
pe kitko, rašo: “Kada mes 
pasiekėme Romą, tai ji jau bu
vo bombarduota skaitlingo 
kiekio didelių bombininkų... 
Dūmų stulpai kilo iš taikiklių. 
Už 10 minučių ir mūsų ‘Skren
dančios Tvirtovės’ paleido sa
vo bombas. Aš tą viską tėmi- 
jau, kaip galima atydžiau. 
Ypatingai kreipiau atydos į 
Vatikano Miestą, kuris buvo 
už Tibro upės, kokios trys ar 
keturios mylios atstoj. ..

“Bombardavimas pasitiko 
labai silpną pasipriešinimą, jį 
galima tiesiai pavadinti' para
du sunkiųjų ir vidutiniųjų 
bombininkų apsaugoj ‘P-38’ 
mūšio lėktuvų. Bombos krito 
į Romos širdį. per Velias va
landas. Tą galima pavadinti 
triumfališka procesija naujoj 
gadynėj, kas turės pakeisti 
daug dalykų pasaulyje.

< BE 100% 
WITH YOUR

.“Nesvarbu, ką tuo laiku 
Mussolinis darė, jis turi pri
pažinti Jungtinių Tautų, galy
bę. Ant Romos veik be pasi
priešinimo ištisas valandas bu
vo mūsų lėktuvai.

“Mes matėm tiktai du prie
šo mūšio lėktuvus. Tai buvo 
tuojau po to, kai mūsų lėk
tuvai numetė bombas. Vienas 
buvo dešinėje. Jis neskrido 
prie mūsų, bet, matyti, skrido 
į savo bazę. Mūsų lėktuvai 
paleido baisią kulkasvaidžių 
ugnį. Veik tas patsai pasikar
tojo ir kairioj mūsų pusėj. 
Abu priešo lėktuvai didžia 
paskuba prasišalino. Leitenan
tas C. P. Gough mano, kad 
tai buvo senos rūšies ‘Me-109.’

“Po to’mes pamatėme prieš
lėktuvinių kanuolių šūvių spro
gimus. Bet tai buvo prastas 
apšaudymas, jie sprogo arba 
toli į šalį, arba daug žemiau. 
Tuo kartu mes skridome 25,- 
000 pėdų aukštumoj. . . Mūsų 
bangoj nei vieno lėktuvo ne
nustota, nei vienas žmogus 
nesužeistas.”

Mr. Richard D. McMillan, 
United Press korespondentas, 
tarpe kitko, rašo: “šiandien 
aš mačiau degant Romą nuo 
daugybės Amerikos bombų. 
Gaisrų liepsnoj supleškėjo ne 
vien namai, bet ir Mussolinio 
karo galybė. Paskilbęs Nero- 
no Romos gaisras buvo maž
možis prieš šį vulkaną, kuris 
veržėsi geltonų dūmų ir rau
donos liepsnos stulpais nuo 
bombų tame fašizmo sosta- 
miestyj... Mūsų, bombos nai
kino fašistų amunicijos sandė
lius ir geležinkelių mazgus. . .

“Tai buvo graži, aiški die
na, ir gražus Italijos dangus. 
Mes galėjome matyti iki 30 
mylių. Pirmoji bomba nukrito 
20 minučių pirm mūsų bombų. 
Bombardavimo orlaivynas bu
vo gigantiškas, jį sudarė: 
‘Skrajojančios Tvirtovės,’ ‘Li- 
beratoriai,’ ‘Marauderiai,’ ‘Mi- 
cheliai’ ir ‘Lightningai.’ Mes 
buvome sutikti netvarkia prie
šo priešlėktuvinių patrankų 
ugnimi ir matėme du jo mū
šio lėktuvus, kurie greitai pra
sišalino. Pirmiausiai mes pa
matėme ant Romos dūmų, stul
pus ir liepsnos liežuvius, ka
da dar buvome 35 mylios nuo 
jos.

“11:32 valandą leitenantas 
L. Reginald pareiškė, kad 
bombos paruoštos. Veik mo- 
mentališkai leitenantas Thay
er pasakė: ‘Bombos paleistos.’ 
Ir štai po 500 svarų bombos 
ūždamos krito į Romą. Vienas 
iš lakūnų pridėjo: ‘Kaž kur 
dabar įlindęs yra Mussolinis?’ 
Gi anglas, kuris buvo tarpe 
amerikiečių, tik kaipo apžval
gininkas, sakė: ‘Mano namas 
ir visa gatvė Kensingtone vi
siškai buvo sunaikinta nacių 
bombų!’ ”

Mr. Reynold Packard, tarpe 
kitko, rašo: “Amerikiečiai su
naikino Romoj svarbius gele
žinkelių mazgus ir chemikališ- 
kus fabrikus. Tai buvo baisus 
bombardavimas ir labai men
kas Mussolinio jėgų pasiprie
šinimas. Didžiulis geležinkelių 
mazgas San Lorenzo visiškai 
sudaužytas. Bent 50 pataiky
mų padaryta ir į Littorio ge
ležinkelių kiemą... Pagalvo
kite, ką gali padaryti 500 
sunkaus svorio bombinin
kų!... Laike užpuolimo tik 
apie 30 priešo lėktuvų pasiro
dė. Mes iš 500 bombininkų tik 
5 netekome...

“Romos bombardavimo vy
riausiu tikslu buvo, tai nudau
žyti Ašies geležinkelių susi
siekimą, kuriuomi iš Vokieti
jos gabena tankus, ginklus ir 
armija prieš Amerikos ir An
glijos jėgas Viduržemio Jūros 
srityje. San Lorenzo ir Litto
rio geležinkelių mazgai sunai
kinti. Tabonelli plieno fabri
kai, chemikališkos dirbtuvės ir 
orlaukiai taip pat skaudžiai 
gavo.”

Taip buvo pirmu kartu bom-
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barduota Italijos fašistų sos
tinė. Mussolinis ir jo šaika 
planavo pavergti pasaulį, su
deginti ramiai gyvenančių 
žmonių, miestus. Jis patsai pir
mas paskelbė Jungtinėm Vals
tijom karą, o dabar jo sosti
nė gavo iš Amerikos smūgį. 
Ir fašistų jėgų ir karo strate
ginių centrti naikinimas tol 
bus tęsiamas, kol hitlerizmas 
ir fašizmas nebus nušluoti nuo 
žemės paviršiaus.

LAISVES APSI
GYNIMAS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
cy Kisieliai, Montreal, Ca
nada, Elaskov, Pater
son, N. J., Petras Burba, 
Montreal, Canada, ir A. 
Chekas, Rockville, Conn., 
50c.

Nuo blankų:.
Lowell, Mass.

W. Chulada, $2. Po $1: 
J. Kazlauskas, S. Paulenka, 
R. Chulada, M. Chuladienė, 
U. Daugirdienė, A. Rut
kauskas, J. Blažonis ir F. 
Greška. S. . Čižiūnas 50c. 
Viso $10.50. Prisiuntė S. 
Paulenka.

Springdale, Pa.
Joe Chuplis, $10 ir J. Ta

mošiūnas, New Kensing
ton, Pa., $1. Viso $11. Pri
siuntė J. Chuplis.
East N, Y.-Richmond Hill, 

New York
Po $5: ALDLD 185 kp., 

Vincas ir Anastazia Paukš
čiai, M; Klimas, L.D.S. 13 
kp. Po $2: K. Mockus, K. 
Čiuberkis, K. Anskis. Po 
$1: J. Vinikaitis, P. Bie
liauskas, J. Norkus, F. 
Yakštis. Viso $30. Pridavė 
M. Klimas.

Brooklyn, N. Y.
V. Rudaitis, $2. Po $1: 

S. Griškus, K. Joneliūnas ir 
A. Švėgžda. Po 50c: M. Sa
piega, J. Weiss, E. Vitar- 
tienė. Viso $6.50. Pridavė 
E. Vitartienė.

Rumford, Me.
A. Giodenis, $2. Po $1: 

A. L. Motuzai, J. Zave, S. 
A. Lindaut, F. M'. Pakštei, 
J. Venskus, W. Milišauskas, 
John Wiskont, S. Jankaus
kas, M. Menson, A. Piaula- 
kas, Iz. Norušis, J. Motu
zas, S. Puidokas. A. Povi
laitis, 50c. Viso $15.50. Su
rinko S. Puidokas ir J. Mo
tuzas.

Kenosha, Wis.
Po $1: Marijona Barodi- 

cienė, G. Simanauskas ir 
Joe Boubonis. Po 50c: Mi
kolas Vepsauskas, Eva Sa
plinskas, Julija Stack, S. 
Jaelumas, R. Putnam ir Joe 
Kali. Viso $6. Prisiuntė 
Mary Borden.

S. Brooklyn, N. Y.
LDS 50 kp., $2. Po $1: 

J. Petrikonis,’ B. Litvinienė, 
A. Maliauskas, C. B ready. 
Po 50c: K. Milinkevičius, J. 
Andziulevičius, Mrs. Lagi- 
sky, M. Kulikienė, Mrs. 
Kavaliauskienė. Po 25c: 
P. Pross, M. Česnąvicienė, 
A. Ripp, J. Laugminienė. 
Viso $9.50. Surinko M. Ku
likienė.

E. St. Louis, Ill.
ALDLD 49 kp., $3. Po $2: 

Balto Dobilo Kliubas, A. 
Kupstas, G. Bendix. Po $1: 
L. Bukauskas, M. Tenikait. 
Po 50c: J. Mikalauskas, J. 
Thamas, A. Piteraitis, M. 
Daujotienė, J. Daujotas, A. 
Kurlinskienė, P. Rimkus. 
Viso $14.50. Surinko A. 
Kupstas ir M. Tenikait.

Širdingai dėkuojame • vi
siems aukuojusiems ir lin- 
kintiems Laisvei gyvuoti 
ir platintis..

Laisves Administracija.

WATERBURY, CONN.

Liepos 7 dieną Russian War Relief Waterburio sky
rius pradėjo naujų narių gavimo vajų. Pirmutinis nusi
pirkti narystės kortą buvo Waterburio miesto majoras 
John S. Monagan. Tuo tarpu skyriaus veikiančia pirmi
ninke buvo lietuvė veikėja Mrs. Staneslow, žmona Dr. 
Staneslow, majoras kortą pirko nuo jos. Šis paveikslas 
tilpo vietiniame dienraštyje “Waterbury American.”

Kalininas Dėkavoja Water
burio Lietuviams

Kaip žinome, birželio 20 
dieną čia buvo surengtas pik
nikas ir prakalbos pagerbimui 
dviejų, metų didvyringos So
vietų 'Sąjungos kovos prieš 
barbariškas hitlerizmo jėgas 
ir sukėlimui finansinės pagal
bos. Tą pikniką bjauriai puo
lė vietos smetonininkai ir be
sivadiną “socialistais,” prieša
kyje su Tarnas Matas. Betgi jų 
visos provokacijos susmuko, 
piknikas ir masinis mitingas 
buvo geras.

Ten buvo priimta rezoliuci
ja ir pasiųsta Sovietų Sąjun
gos vyriausybei. Dabar, liepos 
20 dieną, tai yra, mėnesis po 
to, Waterbury Republican iš
spausdino sekamą žinią:

“Maskva atsako į telegTa- 
mą, pasiųstą lietuvių. Nariai 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, 49 kuopos, gavo laišką 
nuo <Michail Kalinin iš Mas
kvos, atsakymą į jų kablegra- 
mą, kuri buvo pasiųsta iš šios 
kuopos pikniko, įvykusio Lie
tuvių parke.

“Mrs. John Stanislow (Sta- 
nislovaitienė) pereitą naktį 
raportavo, kad pelno nuo mi
nimo pikniko liko $281.55, 
kuris bus sunaudotas paramai 
lietuvių kovotojų Raudonosios 
Armijos eilėse. Kableg’rama, 
kuri buvo pasiųsta skamba se
kamai: ‘šeši šimtai žmonių, 
susirinkę į lietuvių pikniką 
atžymėjimui dviejų, metų So
vietų Sąjungos kovos prieš 
nacių užpuolimą, siunčia karš
tą pasveikinimą Raudonajai 
Armijai ir didvyriškai Sovietų 
Sąjungos liaudžiai. Mes di
džiuojamės ir džiaugiamės iš
vien su kovinga Sovietų Są- 
jupgos liaudimi, kad tūkstan
čiai lietuvių yra eilėse Raudo
nosios Armijos bei kovingų 
partizanų eilėse, kurie kovoja 
prieš’ nacius pavergtoje Lietu
voje. Mes vėliname jums grei
tos pergalės ir mes padarysi
me viską, kas galima, kad pri
artinti mūsų pergalę ir ben
dro mūsų, priešo nugalėjimą.’

Ši kablegrama buvo pasira
šyta Joseph Laurinaitis, LDS 
49 kp. prezidentas.

Į šį pasveikinimą Sovietų 
Sąjungos prezidentas Michail 
Kalinin prisiuntė atsakymą. 
Kaip matome, tai Sovietų Są
jungoj net tokios milžiniškos 
šalies prezidentas ir turint tiek 
daug darbų surado laiko pa- 
dėkavoti Waterburio lietu
viams už pasveikinimą ir tei
kiamą pagalbą.

Matykite “Leningrado 
Apgynimą”

Waterbury Russian War 
Relief Komitetas ragina visus 
lietuvius matyti istorišką So
vietų Sąjungos kovų judį 
“Siege of Leningrad” (Lenin
grado Apgynimas.”

Tai nėra,aktorių įvaidintas 
veikalas, bet tikri paveikslai 
iš didvyringos Leningrado ap

gynimo epopėjos, tos baisios 
kovos, kada naciai per 17-ką 
mėnesiui laikė apsupę Lenin
gradą. Ir dabar Leningradas 
yra veik karo linijoj, kur die
ną ir naktį eina sunkios ko
vos. Matykite tą judį ir žino
site, kame yra Sovietų Sąjun
gos galybė, kodėl ji parbloškė 
Hitlerio jėgas, kodėl mes esa
me jai dėkingi, kaipo didelei 
Amerikos talkininkei.

“Siege of Leningrad” bus 
rodomas sekmadienį, pirma
dienį ir antradienį, liepos 25, 
26 ir 27 dienomis, Plaza The
atre, kuris randasi ant East 
Main St.

Piknikas ir Prakalbos
Sekmadienį rugpjūčio 1 die

ną, Lietuvių Parke, Lakewood, 
įvyks darbininkiškos spaudos 
paramai piknikas. Tai bus vie
nas iš' svarbiausių piknikų. 
Bus ir prakalbos. Kalbės D. 
M. šolomskas, dienraščio Lais
vės redaktorius ir Literatūros 
Draugijos C.K. sekretorius.

D. M. šolomskas yra geras 
literatas, kalbėtojas ir susipa
žinęs su karo klausimais. Jis 
išaiškins daug svarbių klausi
mų. Visi ir visos įsitėmykite 
laiką ir kviečiami dalyvauti.

Korespondentas.

Easton, Pa.
Kas Nauja Atlantic City 

Maudynėse
Nuo liepos 12 iš mūsų mies

to turėjo atostogas trys lietu
vių šeimos Atlantic City, N. 
J., — jaunuoliai Kulaičiai, se
niai Bigai ir Stankai. Oras per 
visą savaitę pasitaikė saulė
tas ir, karštas, tai saulutė vi
sus be pasigailėjimo nubučia
vo ir indijonišką spalvą ant 
odos uždėjo.

Apart maudymosi, kaipo 
dienraščio Laisvės reporteris, 
pasižvalgiau po miestą. Namie 
būnant visi baugino, kad ne
važiuokit į Atlantic City, esą 
ten svieto ir kariuomenės už- 
sigrūdimas, tai nei kambarių 
galima gauti,, nei žmoniškai 
pavalgyti.

To visai nėra! Kambarių ir 
valgio yra net ir perdaug, 
tiktai turėk pinigų ir būsi so
tus . ir išsimiegojęs iki ausų. 
Bet nuvažiavimas į Atlantic 
City yra be galo sunkus, iš 
priežasties suvaržymo gazoli
no, tai traukiniai ir busai yra 
perpildyti, neužtenka to, buse 
reikia vietą ir bilietą užsisaky
ti prieš savaitę laiko, nes mai
nant busą Philadelphijoj, sė
dynės negausi, jeigu nebūsi 
užsisakęs. Kambarių vasaroto
jams yra iki valios ir už pri
einamą kainą, — nuo vieno 
dolerio ir aukščiau dėl ypatfos 
per dieną. O kas link valgių, 
tai viskas brangiau, beveik 
dvigubai, negu pernai kad bu
vo, išskiriant dešraites “Hot 
Dogs,” kurios ir dabar po 10 
centų. Biznio ceiltre prekyba
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eina visais garais ir labai ge
rai. Bet pažengus kiek į 
kraštą miesto ir tuoj pamatai 
liūdną vaizdą, — trečdalis 
krautuvių ir vasarotojam na
mų uždaryta, kitur iškaba 
prikalta — “pasirandavoja.” 
Reiškia, savininkai turės nuo
stolių. šiaip mašinų iš Penn- 
sylvanijos valstybės pastebė
jau tiktai keturias, o pirmiau 
būdavo tiktai ir matysi visur 
Pennsylvanijos mašinas. Visi 
šalygatviai ir parkinimo lotai 
tušti, o pernai per mašinas 
vargiai buvo galima persigrūs- 
ti.

Biznio centre šeštadieniais 
ir sekmadieniais būna nesvie
tiškas užsigrūdimas žmonių. 
Nuo pirmadienio per visą sa
vaitę pasidaro visur kur pu
siau tuščia ir gali sau sveikas 
špacieravoti niekeno nestum
domas. Įžengus į Steel Pier, 
bilietas 80 centų. Pasirodo, 
kad ir ten daug kas sumenkė- 
ję, vienas teatras (judžių) už
darytas, o cirkas per pusę su
mažintas, karo laiku negali
ma kas daug ir kaltinti. Ka
riuomenės yra daug, bet ne
daugiau, kiek jos buvo per
eitą rudenį. Kariuomenė ant 
bordwalko pratimus daro 
daug mažiau, negu pernai. 
Šiais metais, kaip žygiuoja 
boardwalku, tai visi kariškas 
dainas dainuoja, vasarotojam 
ir visiem žiopsotojam sudaro 
gražaus įspūdžio. Vakarais 
visi žiburiai pritemdinti. Mūsų 
šalies kareivėliai visi gražiai 
pasirėdę, su šypsena ant vei
do, daugiau kaip pusė jų po 
mergužėlę, ar gal kitas savo 
moterį vedžiojasi ir visokius 
juokus krečia.

Atlantic City, — atostogau
tojų miestas — yra triukšmin
gas ir labai gyvas. Mieste ir 
ant boardwalk© galima kož- 
ną dieną susirasti visokių pra
mogų ir pramogėlių. Savaitė 
laiko žaibiškai praskrenda.

V. J. Stankus.

Elizabeth, N. J.
Iš Pundelių Naudai Parengimo

Surengė LDP Kliubas, 408 
Court St. kambariuose, lie
pos 18 dieną. Publikos galėjo 
būti daugiau, gal pakenkė ši
luma, arba neatsilankė iš savo 
apsileidimo.

Bet visgi parengimas nusise
kė neblogai. Publika buvo pa
tenkinta pramoga ir smagiai 
laiką praleido. Pelno liko virš 
$30. Dar su aukomis prisidėjo 
tam tikslui, Dr. M. Holtzman 
$5 ir G. Katilius $1, tai susi
darė virš $36, kurie ir buvo 
priduoti L. Kavaliauskaitei, o 
ji perduos, kam priklauso. 
Ačiū atsilankiusiems, kurie 
parėmė taip svarbų tikslą.

J. Wizbar.

HURBIIRY LIETUVIŲ DIDYSIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų 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 fašistų, 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 vai. vakare.
Įžanga 25 Centai Kviečia Rengėjai.

Trečias Puslapis

Nashua, N. H.
Nelaime ant Geležinkelio
Liepos 18 dieną, po pietų, 

traukinys, einąs iš Concord į 
Bostoną išėjo iš bėgių. Nelai
mėj sužeista virš 80 žmonių. 
Mažiau sužeistiem suteikta 
vietoj medikalis apžiūrėjimas, 
o 31 ypata nuvežta į ligoninę. 
Ten apžiūrėjus, iš sužeistų 8 
asmenys palikta ligoninėj, o 
kiti buvo paleisti.

Traukinyj važiavo 325 žmo
nės. Nelaimė atsitiko apie 3 
mylios nuo Nashua, kada trau
kinys dar nebuvo smarkiai įsi
bėgęs, važiavo apie 35 mylias 
į valandą. Jeigu būtų nelai
mė atsitikus toliau nuo mies
to, prie greitesnio važiavimo, 
tai katastrofa būtų buvusi di
delė. Sužeistų tarpe nėra nei 
vieno lietuvio.

V. Vilkauskas.

Braintree, Mass.
Dėlei Laisvės Pikniko 

Nukėlimo
Ketvirtadienį, liepos 15 d., 

kada dirbtuvėj formanas pa
sakė man, kad sekmadienį, 
liepos 18 d., turėsiu dirbti, 
kuomet buvaus apsiėmęs būti 
pagelbininku pikniko gaspa- 
doriaus G. Leko ir anksti pri
būti pavadavimui keturių 
draugų, kurie per naktį bus 
prie nuvežtų daiktų piknike, 
nes dėl taupymo gazolino, tai 
sekmadieniais negalima vežti, 
tai planavau, kaip čia pribūti 
į So. Bostoną, kad nuvežti 
parduotų tikietų galiukus ir 
pinigus ir tuojaus bausmę $5 
užsimokėti už nepribuvimą į 
pikniką. Bet parėjęs iš darbo, 
kaip ir visada, pirmiausiai 
peržiūrėjau Laisvę ir matau 
pirmame puslapyje, kad mūsų 
piknikas atidėtas, tai mano su
sirūpinimas atpuolė. Aš ma
nau, kad kita diena bus tikrai 
sėkmingesnė piknikui.

• *" •“*
Dabar Massachusetts drau

gai pasimatysime puikiajame 
bankiete, liepos 25 d., Crys
tal Ballroom, Hotel Kenmore, 
Commonwealth Ave., Bostone. 
Tai bus istorinis bankietas, tai 
bus džiaugsmas dėl nepapras
tai mūs duosnaus gražaus dar
bo, kur sudėjome $7,000, kad 
nupirkti ambulansus šiam taip 
svarbiam reikalui, savo šaliai, 
Sovietų Sąjungai ir Tarybų 
Lietu vai. Tame bankiete, 
apart žymių asmenų kalbų, 
mūsų komiteto raportų, bus ir 
labai graži koncertinė progra
ma ir paukštienos pietūs. To
dėl, $3 ypatai įžanga neper- 
brangu šiais laikais. Laikas— 
2 :30 dieną.

D. J.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai
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ŽMONĖSE II MAKSIM GORKI
BOSTON, MASS

(Tąsa)
Jis tyčia mėtydavo krautuvėje pini

gus; šluodamas, aš juos atrasdavau ir 
dėdavau į lėkštelę, .kurioje būdavo sudė
ta skatikai ir kapeikos elgetoms. Kai aš 
supratau, ką reiškia šitie dažnus radi
niai, pasakiau pardavėjui:

— Nieko negausi tamsta, mėtydamas 
pinigus!

Jis užkaito ir tuojau ėmė rėkti:
— Tu manęs nemokyk, aš žinau, ką 

darąs!
Bet tuojau susigriebė ir pasitaisė:
— Iš kur žinai, kad aš mėtau? Jie pa

tys nukrinta ...
Jis uždraudė man skaityti krautuvėje 

knygas, pasakė:
— Tas darbas — ne tavo kvailai gal

vai, dykaduoni!
Jis vis dar nepasimesdavo metęs pini

gus, ir man buvo aišku, kad, jeigu be- 
šluojant pinigas įlįstų kur į plyšį, — jis 
mane apvagintų. Todėl aš jam dar kartą 
pasiūliau liautis tai darius, bet tą pa
čią dieną, grįždamas iš arbatinės su vi
rintu vandeniu, aš nugirdau, kaip jis 
prikalbinėjo neseniai pasamdytą kaimy
no pardavėją:

— Tu pamokyk jį Psalmių knygą pa
vogti — neužilgo mes gausime tų knygų 
daugybę...

Aš supratau, kad jų kalbėta apie ma
ne,—kai aš įėjau į krautuvę, jie abu su
mišo, bet ir be šito pažymio aš supratau 
juos darant prieš mane suokalbį.

Kaimyno pardavėjas jau nebe pirmas 
kartais tarnavo pas jį; jis buvo geras 
pardavėjas, bet labai gerdavo; kai jis 
imdavo gerti, šeimininkas išvarydavo jį, 
o paskui ir vėl priimdavo šį liesą ir silp
ną žmogelį su gudriomis akimis. Romus, 
klausąs kiekvieno šeimininko gesto, jis 
visuomet šypsodavosi, mėgdavo gudriai 
pakalbėti.

Kartą jis mane baisiai nustebino: 
priėjo prie manęs, maloniai šypsodama
sis, bet staiga numušė man nuo galvos 
kepurę ir nučiupo už plaukų. Mes ėmėm 
peštis, jis įstūmė mane į krautuvę ir vis 
stengėsi parversti mane ant brangių pa
veikslų, kurie stovėjo ant grindų, — jei
gu tas jam būt pasisekę, aš būčiau su- 
kūlęs stiklus ir suraižęs paveikslus. Jis 
buvo silpnas, ir aš jį įveikiau; baisiai aš 
nustebau, kai pamačiau, kaip barzdotas 
vyras, sėdėdamas ant grindų ir šluosty
damas sumuštą nosį, graudžiai pravir
ko.

O kitą rytą, kai mūsų šeimininkai ka
žin kur išėjo, ir mes pasilikome vieni, jis 
draugiškai man pasisakė, trindamas 
pirštu patinusį paakį:

— Manai — aš savo noru užpuoliau 
. tave?. Aš — ne kvailys, aš juk žinojau, 

kad tu mane sumuši, aš žmogus /silpnas, 
nusigėręs. Taip padaryti man šeiminin
kas liepė: užpulk, sako, jį ir pasistenk, 
kad jis savo krautuvėje, jums besipe
šant, daugiau prekių sugadintų, vis dėl
to — bus jiems nuostolis! O pats aš — 
nebūčiau, mat kaip tu man snukį pa
gražinai ...

Aš patikęjau jam, ir man pagailo jo; 
aš žinojau, kad jis pusbadžiai gyvena su 
moteriške, kuri nuolatos jį, kulia. Bet aš 
vis dėlto paklausiau jį:

— O jeigu tau palieps nunuodyti žmo
gų — nunuodysi?

— Jis privers, — tyliai atsakė parda
vėjas. — Jis gali...

Tuojau po šito jis paklausė mane:
— Klausyk, aš neturiu nė skatiko, na

mie nėra ko valgyti, boba barasi, nu
tverk, drauguži, savo sandėlyje kokį 
nors paveikslą, o aš jį parduosiu, a? 
Nutversi? Arba — Psalmių knygą?

Aš atsiminiau avalynės krautuvę, ceiv 
kvės sargą, ir pamaniau: suvedžios ma
ne šitas žmogus! Bet sunku buvo atsa
kyti, 'ir aš daviau jam paveikslėlį, bet 
Psalmių knygos, 'kuri kaštavo keletą ru
blių, imti neišdrįsau, man matėsi, kad 
tai būtų buvusi didelė nuodėmė. Ką da
ryti? Moralėje visuomet paslėpta arit
metika; “Baudžiamojo statuto” šventas 
naivumas labai aiškiai atidengia šią ma
žą paslaptį, už kurios slepiasi didis nuo
savybės melas.

Kai aš užgirdau, kaip mano pardavė
jas įkalbinėja šiam pasigailėjimo vertam 
žmogeliui primokyti mane pavogti Psal
mių knygą, — aš nusigandau. Buvo aiš
ku, kad pardavėjas žino, koks aš geras 
ant jo gero, ir kad kaimyno pardavėjas 
bus jam papasakojęs apie paveikslėlį.

Bjauru būti geram, dalijant kito tur
tą, šlykštūs taipogi ir pardavėjo sugal
voti spąstai; aš tuo baisiai pasipiktinau 
ir ėmiau nebekęsti ir savęs ir kitų. Kele
tą dienų aš baisiai kankinaus, laukda
mas dėžių su knygomis; pagaliau, jas' 
gavome, aš kraustau jas sandėlyje, pas 
mane ateina kaimyno pardavėjas ir pra
šo Psalmių knygos.

Tąsyk aš klausiu jį:
— O tu pasakei maniškiam apie pa

veikslėlį?
—Pasakiau, — atsako jis nusiminu

siu balsu. — Aš, brolyti, nieko negaliu 
paslėpti...

Tas mane kaip šaltu vandeniu perpy
lė, aš atsisėdau ant grindų ir išpūčiau 
akis, o jis, susigėdęs, paskubom murmė
jo:

— Matai, taviškis pats suprato, arba 
mano šeimininkas suprato Ir pasakė ta
viškiam ...

Man pasimatė, kad aš pražuvęs, — 
suėdė mane šie žmonės, ir dabar man 
paruošta vieta mažamečių nusikaltėlių 
kolonijoj! Jeigu taip — vis viena! Jeigu 
jau skęsti, tai bent gilioj vietoj. Aš 
įspraudžiau pardavėjui į rankas Psal
mių knygą, jis' įsikišo ją užantin ir nuė
jo šalin, bet staiga atsigręžė, ir — kny
ga nukrito man po kojų, o jis nuėjo sau, 
kalbėdamas:

— Neimsiu! Pražūsi su tavim .,.
Aš nesupratau šių žodžių, — kodėl su 

manim pražūsi? Bet aš buvau labai pa
tenkintas, kad jis nepaėmė knygos. Po 
šio atsitikimo ųiano mažutis pardavėjas 
ėmė dar labiau mane įtarti ir dar pik
čiau į mane žiūrėti.

Visa tai aš atsiminiau, kai Larionovi- 
čius nuėjo į viršų; jis neilgai ten tebuvo 
ir sugrįžo dar labiau prislėgtas, dar ty
kesnis, kaip visuomet, o prieš vakarienę 
pasakė man vienam:

— Rūpinaus, kad, tave atleistų iš 
krautuvės ir atsiųstų į dirbtuvę. Nieko 
neišėjo! Kuzma nenori. Labai jis tavęs 
nemėgia...

(Bus daugiau)

Massachusetts Lietuvių Komi
tetas, Baigiant Patrijotinį

Darbą!
Mes norime jums pranešti 

linksmą žinią, kad Massachu
setts Lietuvių Komitetas yra 
begaliniai patenkintas su visa 
eisena baigimui šio kilnaus 
darbo. Ne tik visi pažangūs 
lietuviai yra patenkinti, kad 
jie galėjo sukelti $7,000 lab
daringam darbui, bet ir Ame
rikos Raudonojo' Kryžiaus val
dyba yra patenkinta, kuri gau
na vieną iš geriausių ambu- 
lansų už $3,000 vertės. Prašo
me skaitytojaus perskaityti 
šio turinio laišką nuo Raudo
nojo Kryžiaus, kurį jis prisiun
tė Massachusetts Lietuvių Ko
miteto pirmininkui:
The AMERICAN RED CROSS 

Boston, Mass.
July 12, 1943. 

“Massachusetts Lithuanian 
Committee,
Professor B. F. Kubilius, 
Chairman
2 Atlantic St., 
So. Boston, Mass.
Dear Professor Kubilius:

The ambulance is having 
the finishing touches put on it 
this week, and I go over every 
few days just to look at and 
admire it. It will be parked 
right in front of tfhe Kenmore 
Hotel on the 25th, at 1:30 P. 
M., and if you would like it 
left there until after the ban
quet, that can be arranged.

Very sincerely yours,
Florence M. Densmore,
(Jos parašas)

, Captain, Volunteer 
Motor Corps.”

Raudonojo Kryžiaus laiškas 
mūsų komitetą pats už savę

kalba, kad mes atlikome pa
girtiną darbą, kuo mažai kiti 
ir kitų, sriovių lietuviai prisi
dėjo šioj kritiškoj kovoj dėl 
Raudonojo Kryžiaus. Didelė 
garbė jums, Massachusetts lie
tuviai, kurie -aukojote ir dir
bote šiam kiltam darbui!. . .

i

tam 
ban- 
visos 
ame-

tuviai kovotojai bei Sovietų 
Sąjunga bus proporcionaliai 
apdovanota su 2 X-Ray kilno
jamai aparatais, vertės $2,000 
kiekvienas.

kad turėsime ge- 
bankiete, žymius 
bet turėsime tur-

It is with great pleasure 
that I accept the invitation of 
the Massachusetts Lithuanian 
Committee to be present at 
the dedication banquet at the 
Hotel Kenmore on July 25th.s 
1 consider it a great privilege 
to represent the American Rėd 
Cross at this ceremony, and 
I only hope that I may be 
able to adequately express 
our joy and gratitude in re
ceiving this magnificent gift.

Idant mes visi suėję pasi
džiaugtume su savo laimėji
mais, gi mes turėsime 
tikslui vieną iš geriausių 
kietų, kuriame dalyvaus 
Massachusetts lietuvių ir
rikonų jėgos bei darbuotojai ir 
svečiai. Dr. Cabot, Russian 
War Relief Komiteto prezi
dentas; Hon. Joseph Downey, 
Brocktono miesto majoras; 
Joseph A. Salerno, CIO Mass, 
prezidentas ir eilė kitų oficia
lų bus, kurie pasakys prakal
bas ir suteiks pasveikinimus 
mūsų darbams. Iš lietuvių tu
rėsime Povilą Rbtomskį, kuris 
oficialiai atstovaus Sovietų Są
jungą ir lietuvius, nes ir lie-

Ne vien, 
rą maistą 
kalbėtojus, 
tingą programą iš dainininkų,
smuikininkų ir kitų. Bankietas 
bus palinksmintas Antoinettes 
Stephen's ir George Stephens 
orkestros ; Jonas Trainavičius— 
vienas iš žymiausių smuikinin
kų, kuris Amerikos kultūrinę 
publiką visur žavino su savo 
smuiką; ir kiti yra pakviesti 
dalyvauti programoje. Ir, pa- 
galiaus Toast Masteriu tos die
nos bus prof. Harvėy Davies— 
visiems žinomas pianistas ir 
muzikos profesorius Naujosios 
Anglijos Konservatorijoj.

Kaip girdisi iš darbuotojų, 
mes turėsime gražios publikos. 
Daug iš lietuvių pasipirko ti- 
kietus ir visi laukia tos dienos, 
laukia pamatyti gražų ambu- 
lansą, laukia pasidžiaugti su 
geru vaisiu, kuris sunoko glo
boje pirmeivių, lietuvių duos- 
nume ir darbštume!... Visi 
mes nesitikėjome, kad mes ga
lėsime su skania vakariene 
džiaugtis su pergale; sulaužy
ti vyliūgingus nusistatymus 
prieš mūsų šventą darbą. Lai 
gyvuoja progresyviai lietuviai! 
Lai gyvuoja jų kilti norai at
likti pasišventusius darbus! 
Lai gyvuoja Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Britanija, Chinija ir 
Lietuva, kuri tikrai bus laisva 
po

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

“Siege of Leningrad,” ši filmą bus 
rodoma Waterburyje vieninteliam 
Plaza teatre, 25, 26 ir 27 dd. Teat
ro savininkai filmą dasigavo savo 
kaštais, dėlto, kad numanė daly
vaus daug simpatizatorių pamatyt 
šį paveikslą. Russian War Relief 
Komitetas rekomenduoja šią filmą. 
Tad kviečiame visus dalyvauti. Pla
za Teatras randasi ant East Main 
St. RWR Komitetas platina plaka
tus apie šią filmą. Alfred Green, 
Publicity Chairman, RWR.

(172-174)
NEWARK, N. J.

Tarptautinis Komitetas ruošia pik
niką ir šokius. Komitetas susideda 
iš Lietuvių, rusų,1 latvių, vokiečių, 
ukrainų 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 {vyks 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)

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
tarybų vėliava! ,
B. F. Kubilius, Pirmininkas 
Massachusetts Lietuvių 
Komiteto.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

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

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galinta maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

IŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę telefonuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. 
------- * ---- --------

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo autompbilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

k .o į BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION 4VENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins 
(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

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

BĮ
B2
B6

Prezidentas Rooseveltas kalbasi su tavorinių laivų darbininkais (jūrinin
kais), kurių laivai buvo torpeduoti ir nuskandinti. Iš viso pas jį atsilankę 
devyni Maritime Unijos nariai: penki jūrininkai ir keturi unijos viršininkai.

S
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Blokas nuo Howes St. eleveitčrlo stoties. .Tel. EVergreen 4-9508 Kq

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:

Už 100 tabletėlių
Už 250 tabletėlių
Už 500 tabletėlių
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

Niacin 3333 
neturi jokių

$2.19
$4.95
$8.80

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
'DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

. ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
- oeo

1113 Mt Vernon Si.
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS’VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja kiiygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c. ~

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
85 centus.

92 klausimai su
Kurselis Autoriai

Ad». CHAS. P. KĄL.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Teigiama, jog Ašis 
Bėga iš Vakarinės 

Sicilijos Pusės
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

taipgi pasiekė punktą tik
tai už 20 mylių nuo šiauri
nio Sicilijos pajūrio. Tvir
tinama, kad jie neužilgo 
bus pačiame pajūryje ir 
taip atkirs visus fašistus 
vakarinėje Sicilijos pusėje. 
Kita dalis Amerikos ir Ka
nados kovūnų nuo Ennos 
patraukė linkui šiaurių-ry- 
tų, kur stengsis susijungt 
su anglų Aštuntąja armi
ja, atakuojančia tankų di
vizijas Ca tani jos srityje, 
rytinio salos pajūrio ruož
te.

UŽIMTA PUSE SICILI
JOS; SUIMTA 40,000 

AŠIES KARIŲ
Talkininkai yra užėmę 

jau pusę viso Sicilijos plo
to. Amerikiečiai ir anglai 
iki šiol paėmė nelaisvėn 
daugiau kaip 40 tūkstančių 
Ašies karių Sicilijoj. Ame
rikos kariuomenė suėmė di
delę daugumą jųjų.

ANGLAI TEBEVEDA 
ĮNIRTUSI Mūši TIES 

CATANIJA
Kruviniausi mūšiai tebe

verda tarp anglų ir nacių 
rytiniame Sicilijos pajūry
je ties Ca tani ja, kur su
telkta iki 50 tūkstančių 
smarkiausios vokiečių ka
riuomenės — Goeringo gre
nadieriai su tankais, šar
vuotais automobiliais ir ki
tais naujoviškais pabūklais.

Hitlerininkai desperatiš
kai priešinasi, bet anglai 
žingsnis po .žingsnio vis 
stumia nacius atgal ir da- 
varė juos jau iki pietinių 
Catanijos priemiesčių. Tuo 
tarpu Anglijos laivynas 
triuškina priešų apsitvirti- 
nimus ir įrengimus Catani- 
joj ir apylinkėj, o talkinin
kų lėktuvai žeria nuolatinę 
ugnį į hitlerininkų pozici
jas.

Nužiūrima, kad naciai 
bus netrukus priversti pa
sitraukt iš Catanijos ir su
daryt naują apsigynimo li
niją toliau. į šiaurius, ug- 
niakalnio Etnos srityje.

Gal Bus Daugiau Reikmenų 
Civiliams Amerikiečiams

Washington. — Karinės 
Mobilizacijos direktorius 
James F. Byrnes sakė turįs 
vilties, jog civiliai ameri
kiečiai toliau gaus daugiau 
pirkti reikalingų dalykų. 
Tikimasi ir daugiau gazoli
no automobiliams. Bet pir
moj vietoj rūpinamasi su
daryt gana žibalo namams 
šildyt ateinančių žiemų.

Brangiai Atsieiną Japonams 
Bandymai Paremi Saviškius

Amerikiečiai nuskahdino 
jau šešiolikų karinių Ja
ponijos laivų iš tų, kuriais 
priešai mėgino įgabent sa
viškiams pastiprinimų bei 
reikmenų į New Georgia 
salų, Saliamono salyne. 
Vien praeitų pirmadienį 
amerikiniai lėktuvai nu
skandino ten vienų japonų 
šarvuotlaivį ir tris iki ke
turių naikintuvų.

Pažangių italų organiza
cijos New Yorke keturis 
kartus savaitėje atsišaukia 
per radijų į Italijos kariuo
menę ir žmones, kad pasi
duotų talkininkam.

Montreal, Canada Mass. Valstijoj Ambulansų
Daugiau Žinių Apie J. Kuico 

Nelaimę
Gegužės mėnesį spaudoje til

po žinia, kad Juozas Kuica, bu
vęs montrealietis, dabar karys 
Kanados užjūriiiėje armijoje, 
pavojingai sergųs. Dabar man 
teko gauti iš Anglijos nuo drg. 
P. Kiškio laiškų, kuriame jis 
aprašo apie J. Kuicų. Jis tašo 
sekančiai:

šiuorrii pranešu, kad drg. J. 
Kuicų ištiko nelaimė. Laike ma- 
nievrų tapo smarkiai sužeistas. 
Jis tapo paguldytas civilėj li
goninėj apie 250 mylių nuo ma
nęs. Aš jį lahkiau birželio 5 
d. Nors jau dvi savaitės, kaip 
jis buvo ligoninėj, (bet dar pa
metęs atmintį; nieko aš nega
lėjau su juo susikalbėti. Jis 
man daugiau nieko neatsakė, 
tik kartojo: “1 don’t know no
thing” ir lietuviškai ištarė 
“penkiolika.” Aš buvau kokių 
porų valandų. Neatrodė, kad la
bai silpnas, bet sužeistas gero
kai: galva susiūta ir, rodos, vi
duriai sužeisti.

Jie 6 važiavo ambulansu ir 
apvirtę. Keturi tapo sužeisti. 
Jis sunkiausiai.

Tiek apie J. Kuicų. Toliau 
drg. Kiškis džiaugiasi gautomis 
dovanomis nuo L. B. skaityto
jų ir už jas reiškia širdingiau
sių padėka.

Aukos
BRIGHTON, MASS.

Per didelį pasidarbavimų 
draugės Belikevičienės Brigh- 
tono lietuviai turi progų pasi
rodyt save, kad jie taipgi šir
dingai užjaučia šį pasauk kon
fliktų. Nežiūrint tokių priešų, 
kurie tarnauja nacizmui ir da
ro visa kų, kad pakenkus kil
niam darbui, ji širdingai pasi
darbavo ir noriu užrekorduoti 
visų aukautojų vardus, kurie 
yra ant jos blankos: K. Wash- 
kiai ir E. Sasnauskas po $10, 
B. Ajauskas, P. Bubliauskai, 
P. Paškevičiai, P. DrasUčiai, 
V. Perminąs, K. Bernotai, W. 
Lewicki, Z. Adomovič, T. Kos- 
chon, N. Lavitski ir Nellie Sa- 
micki, po $5.00. Po $2.00: 
Payauskis, T. Beletskei ir Pret- 
kėvich. Po $1.00: 
baum, P. Kraunis, 
House Supply Co., 
vich, G. Perminąs,
tis. Tai maloni auka nuo gerų 
ir širdingų Brightono lietuvių. 
Dėkui visiem atikautojam ir 
draugei Belikevičienei už jos 
pasidarbavimų.

SOUTH BOSTON, MASS.
Per pasidatfbavimų drg. John 

Burbos aukavo sekanti 
gai: A. žvingilas $10, 
Kvedars, Peter Shar.ka 
Mikalauskas po $5.00.
Burba su žmona, Elsie Burba 
$6.00. Po $1.00: J. Vaškevi
čius, A. Abraitis. Dėkui visiem 
aukautojam ir Jonui Burbai už 
pasidarbavimų.

Per pasidarbavimų draugės 
B. Chuberkienės gauta aukų 
$27.00. B. Chuberkienė, Rapo
las Chuberkis, Stanley Chuber- 
kis, vadinasi, šeima aukavo 
$20.00; Wladislava Turefski, 
Liudvika Hermanavičiūtė ir 
Mrs. Washkis po $2.00. Marti
nas Užunaris $1.00. Vardan 
komiteto tariu daug dėkui 
šiem aukautojam ir draugei 
Chuberkienei.

p.
Wein- 

Miller, 
Lenke- 

Gedrai-

Kostas K.

Aukoja Kraujų
Pereita savaitę per Montre

al Lietuvių Komitetų Prieš 
Hitlerio Agresijų užsirašė au
koti kraujo Kanados Raudona
jam Kryžiui drg. P. Niaura. 
Taipgi jau daug seniau užsira
šė ir aukavo kraujo drg. K. 
Adomaitienė.

Tai jau ne mažai lietuvių au
kojo kraujo Kanados Raudona
jam Kryžiui, bet reikia dar 
daugiau. Kurie dar nėra auka
vę, o norėtų prisidėti prie šio 
kilnaus žygio — aukoti krau
jo, prašome Užsirašyti pas Lie
tuvių Komitetų, arba tiesiog 
Raudonojo Kryžiaus klinikoj: 
1626 St. Catherine St. W., Tel. 
FI. 6392.

J. Lesevičius,
Komiteto Sekretorius.

Montello, Mass.
Vestuves ir Aukos

Antanas ir Petronė 
pagelbėjo Adolfas-

Sidabrinės

Surengė 
Orintas ir 
July Yucius pagerbimų 25-kių
metų ženybinio gyvenimo Jur
gio ir Elžbietos Steponauskų. 
Tas įvyko liepos 11 dienų, jų 
pačių namuose, 51 Field St., 
Montello. Jiems riežinant Orin
iai viskų automobiliuje atvežė, 
kas tik reikalinga “vestuvėms,” 
o kiti dalyviai atėjo pėsti. Jie 
susitarę priėjo prie durų ir 
kartu pdškambino, kada Stepo- 
naUskai patnatė tiek svečių, tai 
labai nUstfebo* bet vis vien “ve- 
SelhihkUš” turėjo priimti ir 
tapti jaunavedžiais.

Po trumpo Sųjudžio prasidė
jo vaišės. Po to sekė prakal
bos ir “jaunavedžiams” linkė
jimai. Prisiminta ir lietuviai 
našlaičiai, pasitraukę giliau į 
Sovietų Sąjungų, sutinkant sa
vininkams tam reikalui parink
ta aukų, už kurias bus siun
čiama lietuvių Vaikams punde
liai.

Aukavo 
tis $5.

Po $1:
Steponauskienė, A. Orintas, P. 
Orintienė, A. Yucius, J. Yu- 
ciehė, B. Navickienė, M. Sma
liukas, T. Vasaris, W. Zinkevi
čius ir A. Yarikūhaš, Jr. Viso 
surinkta $16. Visiems aukavu
siems širdingai aciu! Aukos pa
siųstos pundelių vajaus komite
tui.

Čia tenka priminti, kad Šte- 
ponauskai yra pažangūs žmo
nės, remia darbininkiškų judė
jimų, darbuojasi 'organizacijo
se. Linkime jiems laimingai 
gyventi ir sulaukti auksinio ju- 
bilėjaus.

sekamai: G. šimai-

G. Steponauskas, E.

G. Šimaitis,

Quincy, Mass HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

drau-
Felix

Jonas

vi-

MALDEN, MASS.
Massachusetts Lietuvių 

miteto sekretorius gavo
Ko
mio 

dr-gės Monikos Kapchunienės 
sekančių aukų dėl ambulansų 
fondo ant blankų. Po $5.00: 
Monika Kapchunienė, R. ir Da
vis ; Peter Malgska $3.00; Po 
$2.00: A. Semeniuk ir Alex 
Leonne. Pa $1.00: Antanas J. 
Kupstys, Prof. B. F. Kubilius, 
J. Grybas, Dr. J. Boris, Har
vey Dept. Store, Better Home 
Inst., F. W. Woodwarth Co., K. 
Hunatuck, D. Diniakas, L. A. 
Hushburg, Dr. Plekovičius, J. 
Šurvylas,, A. Owiska, R. Kra
sauskas, P. iCiparis, F. Sulla- 
van, Dr. Paškarnis, Dr. Kapo- 
chy, A. Smayžis, J. McCarthy, 
A. Alekna, J. Rakiški, H. S. 
Yazejian, Dr. John Repshis,

GREITIEJI KOVOS LĖKTU
VAI SU KANUOLEM1S

IngleWOdd, Calif;—North 
American orlaivių fabrikas 
čia stato Jungtinėms Vals
tijoms ir Anglijai lengvuo
sius lėktuvus kovotojus 
Mustangus P-51, kurie gin
kluoti ir kahudliūkėmis, šau
dančiomis 20 milimetrų sto
rio šoviniais. O toks Šovi
nys gali sunaikinti trauki
nio garvežį bei nedidelį 
prekinį laivų.

Washington. — Čionaiti- 
nės katalikų organizacijos 
skleidžia lapelius su popie
žiaus protestu pHėš Romos 
bombardavimų.

London.— Švedų radijas 
sakė, kad jų kariniai laivai 
apšaudė du nacitį lėktuvus, 
skridusius virš pakrantiilių 
Švedijos vandenų.

London* liepos 22.— Italų 
komanda skelbė, kad gru
pė Anglijos lėktuvų kulka- 
svaidžiais atakavo orlaivių 
stovyklą arti Romos. ♦

Dr. Ed. Walsh, L. Paiko, A. 
Goldberg, J.
Stamnu, Mary E. Eianni, Dr. 
J. Sevilaw, A. J. Alekna, Dr. 
Jakimavičius, K. Moore, A. R. 
Robbin, Roy Eaton, K. B. Taš- 
bijan, M. K. Grigas, Sullivan 
Shoe Store, J. Rutkauskas, 
Anna Andraliūnas, Kay Maka- 
ravičienėj Karaliho Palalunė, 
U. Pecukonė, W. H. Reardon, 
Vincent Ki-lyallon, B. Suvien, 
H. Bradley, Peter Ketvirtis, H. 
Goldstein, j. Sharkis, F. 
Bagočius, John Stonis, F. 
Woolworth Co., Ruby, W. 
Grant Co.,. Dr. D. Pilka, 
Sklatman, Powers ir Mehegan, 
G. Dykar, M. Linsky, M. Blins- 
trub, Carolina Jeselonis, Mrs. 
Leone, J. Pentkoski, Mrs. Bo
sak, Feleka Kucher, M. D. 
Whitestone, Thomas Harty, 
Martha Goneprew, J. Tham- 
tian, L. Shey, G. Sneyda, Pe
ter Karpick, N. Cotsonas, Jo
seph Lundjur, Louis Rubin, 
John Driscall, McLellan Store.

Viso draugė Monika Kap
chunienė yra sukolektavusi 
blankų $240.50. Tai yra 
čiausiai pasidarbavusi dėl 
bulansų.

RUMFORD, MAINE
Mass, lietuvių komitetas

turėjo vilties, .kad mūsų susie- 
dai, gyvenanti kitose valstijose 
prisidės prie mūsų. Draugas 
S. Puidokas prisiuntė čekį 
ant $36.00. Tai yra malonu ži
noti, kad mūsų * darbai yra 
įvertinti giliai, ypatingai mūsų 
gerų ir širdingų žmonių. Čionai 
noriu aukautojų vardus užre- 
k or duoti:

S. Yankauskas $3.00. 
$2.00: J. žovė, F. M. P

Caspu, George

w.

ant 
pla- 
am-

ne-

Po 
štai 

ir S. S. Puidokas. Po $1.0Ū: A.
L. Matužai, S. P. Venskus, Z.
M. Norušas, C. D. Drakšai, T. 
Maleuskas, J. Remeikas, V.Ma- 
tužunas, Eva Baywood, A. 
Chužas, Mary Wiskont, U. Pet
kienė, P. Wažienė, P. Yanatie- 
nė, A. Kaladžinskas, M. Gui- 
žinskis, J. Bartdsh, St. Jaru- 
dienė, A. Gladenis, M. Menson, 
J. A. Wišniauskas, J. šaltme- 
ris, S. šaltmeris, J. A. Venc
kus, V. Padgalskis, A. Kilienė, 
Frank Schuler.

Vardan Mass. Lietuvių Ko
miteto dėkui visiem aukauto
jam ir draugui S. Puidokui 
širdingų pasidarbavimų.

GARDNER, MASS.
Per pasidarbavimų draugės 

Mary Slekienės gauta aukų ant 
blankų: Vladas Bartušis, Alex. 
Guilinauskas, Antanas Složo- 
nis, (Charles Dirda, St. Yaku- 
bin, Adomas Siekis — visi po 
dolerį ir St. Brazauskas 50c. 
Dėkui visiems!

MAYNARD, MASS.
Per pasidarbavimų drg. J. 

Gaidis gauta aukų: J. Gaidis 
$5.00, A. Adomonis, M. Zalėc- 
kas, A. Krukonis, J. Januškevi
čius, G. Dagota, Julius Farase- 
wicz, D. Pagūrtk, J. Obrecki, 
J. Malkevičius, visi po $1.00. 
Dėkui visierrtš aukautojams ir 
draugui j. Gaidžiui už pasidar- 
baViiną. Gaila, kkd šių vasalą 
mes negalėsime aplankyti j ūš 
su rhūsų piknikais, 
mes 
kad 
būti

uz

Ateityje 
sulauksime tokio rytojaus, 
visi vėl galėsime linksmi 
Maynarde.
SOMERVILLE, MASS.

Ant blankų draugė William 
C. kreirhdhtienė sukėlė aukų; 
štai vardai aukautojų: Williaih 
C. Freimont, P. D. Kraunis, ir 
SL Einingis po $5.00. »Po dole
rį aukavo: ■ Ann Diamos, Sd- 
phia 
Mrs. 
Ford 
frani, 
Troupy, Nikatėt’, Dr. Arthur I. 
Sleain. VardUh M&ss. Lietuvių 
Komiteto tariti < ddug ir širdin
gai dėkui dtaū^ėi Fhėittiontie- 
nei ir Višiėfti, kUHfe aukavo, šis 
labdaringas datbas suteikė 
mums daug enetgljOs ir paro
dė, kad mes vlši tikri karžy
giai.

Mas, Lietuvi^Komitetas,

Powell, Walter Bogus, 
Vinskviski, Francis G. 

Backer, S. ir S. RestaU-
Š. C. Citalber, Petėr

PROSYTOJOS IR 
FINISHERS

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

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

VYRAI - VYRAI
THE

Quincy” ir “Asto-

Nauji Mūsų Kruizėriai
Amerikos žmonių patrijotiš- 

kumas ir pasiryžimas laimėti 
karų prieš barbariškus hitleri
ninkus daro stebuklus. Nauji 
ir galingi karo laivai — krui- 
zeriai užima nUškahdintų vie
tų.

Liepos 17 dienų buvo nuleis
tas naujas kruizeris “Vincen- 
hes,” užėmimui vietos tuo pat 
vardu kruizerio, kurį japonai 
nuskandino. Pietų Ramiajaine 
Vandenyne, rugpjūčio 8 ir 9 
d., 1942, kato laivų ^mūšyje 
mes netekome kruizerių “Vin
cennes 
ria.”

Piliečiai sujudo, kad padėti 
Vyriausybei išbudavoti tų krui- 
zefių vietoj naujus ir dar ga
lingesnius. Taip Vincennes, 
Indiana miesto piliečiai ūmai 
išpirko už $2,500,000 karo bo- 
nusų, kad jų. miesto vardu bū
tų greitai atbudavotas kruize
ris. Tų pat padarė ir kitur pi
liečiai pirkdami bonusus.

Ir štai liepoš 17 dienų į van
denį nuleista Quincy laivų bu- 
davojimo fabrike naujas ir ga
lingas “Vincennes” kruizeris. 
Jis buvo istorijoj į trumpiausių 
laikų išbudavotas tos rūšies 
karo laivus. Už kelių savaičių 
bus nuleisti nauji kruizėriai 
“Quincy” ir “Astoria,” kurie 
taip pat užims vieta žuvusių.

Reiškia, Jungtinių Valstijų 
karo galybė smarkiai auga, 
į nuskandintų laivų vietas pa
statome naujus, dar galinges
nius, kurie turės sunaikinti 
priešų ir atnešti mums perga
lę. D. J.

Francūzų-morokkiečių ka
riuomenė iš Afrikos taipgi 
veikia prieš vokiečius ir ita
lus Sicilijoj.

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 sveikatų 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, sųnarių 
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 apdegimų nemalonu
mus ir komų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

( MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mų. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stanipomis> o ręstą 
užsimokėsite C. O. D.

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

M. J. ŠVILPA

Hartford (6), Conn.

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. 
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Darbininkės Ligoninėj
Moterys Dirbti Virtuvėje * 

ir Valgomajame Kambaryje 
Pagelbiriinkės. $60 į mėnesį 

su valgiu.
Skambinkite Miss Bass 

WINDSOR 6-9700
(174)

OPERATORES 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)

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

ANTtPYROS CO.,
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(173)

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.)
'(178)

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

MERGINOS-MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam 
PRESO DARBUI 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
Dienų ir Naktų Šiftai 

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

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

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

• Dennehy, 410 W. 24th St.
(171)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

Eleveitoriy Operatoriai
Didelis New Yorko bankas, paskirtas kaipo 
būtinas karo pastangoms, reikalauja patar
navimo keliolikos patyrusių eleveiterių ope
ratorių. Proga pastovumui ir pakilimui; au
tomatiškas algos pakėlimas; medikalė pagal
ba ir vakacijos su alga; prakilni atsitarna- 
vimo sistema. Aplikantai turi būti Jungtinių 
Valstijų piliečiai. Kreipkitės asmeniškai tarp 

9 v. ryto iki pietų. 33 Liberty Street, 
New York Gity.

(174)

Apvalytojai
Didelis New Yorko bankas, paskirtas kaipo 
būtinas karo pastangoms reikalauja patar
navimo keliolikos apvaiytojų dirbti naktimis. 
Proga pastovumui ir pakilimui; automatiškas 
algos pakėlimas; medikalė pagalba ir vaka- 
tijos su alga; prakilni atsitarnavimo sistema. 
Aplikantai turi būti Jungtinių Valstijų pilie
čiai. Kreipkitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto 

iki pietų. 33 Liberty Street,
New York City
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UNITED STATES I 
ALUMINUM CO. 
REIKIA JŪSŲ 1

DABAR IR 
PO KARO!

PATYRIMAS j 
NEREIKALINGAS , į 

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-$43.68
PRADŽIAI

Už 48 Valandų Sa
vaitę.

Bonų 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
Wri‘ būti 3A su vaikais ar 4F, paliuosuotaa 
dėl negalumų. Atsineškite {rodymus pilietybės 
ar Įvažiavimo popieras. Valdžia leidžia pri
imti ir ateivius. Nemokamai sveikatos eg».a- 
minacija priimant j darbą New Yorko mieste.

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 ĄR BŪTINUS DARBŪS NEBUS 
IMAMI ATYDON BE DARBDAVIŲ PALIG- 

DXJIMO JŲ ATLIEKAMUMO
DARBO PARCPINIMAS NEMOKAMAI

(174)
- ’ -

VYRAI PRtE BUFETO 
IR VYRAI VlRTUVfcJ

Gera alga pridedant valgi
FARMERS SQUARE RESTAURANT

150th SL ir Exterior St- 
Bronx "Terminal Market, 

fertmx, N. Y.
(178)

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

VEENEMA & WHDGERS, 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. Aug Stos algos.

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

antiByros co.
1175 Manhattan Brooklyh.

(Ui)
... .. .............  ..i. . j..,; •■ ■ ■■,■* i

VALGOMAJAM KAMBARYJ 
STALŲ PATARNAUTOJAI

Režidencijinis viešbutis siūlo nuolatini darbą, 
prielankios darbo sąlygos. Nėra laiptų.

Klauskite Mr. Noel

HAMPSHIRE HOUSE
150 Central Park South

, . (173)

AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAS
Visą darbą mokąs vyras, galintis atlikti 

sprrfting ir' striping ant pasdžierinių it- 
.. koincrcijinių karų.

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

(173)

Viešbučio darbininkai 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

SU vAčuuM vaLYMUi vyrai 
MALiAVČrtOJAI 

Maiiaiotdjaįn Pagalbininkai Gera alxsa 
KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER 

HOTEL BARBIZON 
140 EAST 68RD ST., N. Y.

‘ (173)

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

nėra reikalingas.
DAIRYMEN'S LEAGUE

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

. , _ . _________ (178)

VYRAI REIKALINGI PAPRAS
TAM FABRIKO DARBUI. GERA 
ALGA SU VIRŠLAIKIAIS APSI
GYNIMO FAĖRIKE. NORTHfcRN 
FEATHER WORKS, INC., 39 
Backus st., foot of chest
nut ST., NEWARK, N. J., BUS 
NO. 3, NO. 31 OR CHAPEL.

(178),
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Penktadienis, Liepos 23, 1943

greitas maistingumas

Majoras Uždėtas Dubinskio 
Sleitan Be Jo Sutikimo

Drabužiai Nuo Hitlerininkų 
Išlaisvintiem Žmonėms

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, Amerikos Darbo Parti
jos New Yorko apskrityje pir
mininkas, pareiškė, kad valsti- 
jinis Darbo Partijos Komite
tas, vadovaujamas Dubinskio- 
Rose klikos, bandė pigiu gud
ravimu įbrukti majorą La 
Guardią į savo sleita.

Apie majoro atsiradimą tos 
klikos sleite, spaudoje buvo 
kandžiai rašyta, būk jis atsukęs 
nugarą apskričio komitetui, va
dovaujamam Marcantonio ir 
Eugene P. Connolly. Apskričio

Komitetas tuojau panagrinėjo 
padėtį ir atrado, kad majoras 
įdėta į jų sleita visai be jo su
tikimo.

“Tai buvo,” sako Marcanto- 
nio, “dar viena Dubinskio- 
Rose klikos suktybė.” Jie tikė
jęsi, kad, kartų uždėtas, veng
damas ergelio, majoras liksęsis 
ant jų sleito, pasiliksiąs 
rooseveltinių kempėj.

Majoras nesiliko, jisai 
kalavo teismo jo vardų
iš to sauvališkai sudaryto slei
to.

prieš-

parei- 
išimti

Pov. Venta Išvažiavo 
Atgal Tarnybon

Daugiau Lietuviu Dėdes 
Šamo Tarnyboje

Sakėsi, gerokai 
ir atlankęs Brook- 
Yorko įdomybes, 
atlankęs Piliečių

Korporalas Povilas Venta 
išvažiavo atgal kariškon tar
nybon į Kentuckj’’ valstijų po 
pasisvečiavimo pas žmona 
Anelę ir kitus draugus per de- 
sėtkų dienų, 
pasilsėjęs 
lyno-New 
tarpe tų,
Kliubo naujai atidengtąjį ka
rių surašą, Brooklyne, ir So- 
vietų-Amerikos karinę paro
da Rockefeller Center, New 
Yorke, žinoma, neaplenkė ir 
savo senų draugų laisviečių ir 
LDS centro.

Apsidžiaugęs Pundelių Ko
miteto dideliu darbu, Povilas 
sakė prašysiąs savo žmonos, 
kad jinai sudarytų ir varde jo 
priduotų pundelį raudonarmie
čiui. Mes tik neseniai pradėjo
me ar pradedame kariauti, sa
ko Povilas, jie seniai kariau
ja. Mes turime daugiau ištek
liaus, tad kai bus siuntinyje 
raudonarmiečiam ir pundelis 
nuo Jungtinių Valstijų kario.

Laike atidarymo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pa
ruošto lietuvių surašo tarnau
jančių Dėdės Šamo armijoj, 
laivyne ir orlaivyne teko pa
tirti, kad daugelio lietuvių 
vardai iš kalno nebuvo pri
duoti ir ten dar nėra įrašyta.

Šie lietuviai jaunuoliai tar
nauja: J. Poškus, 253 Grove 
St., trys broliai A., S. ir A. Ku- 
chinskai, 253 Grove St. ir trys 
broliai: Jonas, Edwardas ir 
Pranas Šneideriai, 415 
mer St., tarnauja Dėdės 
ginkluotose jėgose.

Lori-
Samo
Rep.

Neišmeskite Kėny

ta- 
3rd 
bė-

Penkių metų berniukas 
po užmuštas elektros ant 
Avė. aukštojo geležinkelio 
gių. Nežinoma, kokiu būdu jis
ten pateko. Gelbėtojam reikė
jo 30 pėdų kopėčių.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moterį (nepaisant kad 

turi vieną vaiką), kuri prižiūrėtų 
namus ir du vaikus, 1 ir 2 m. am
žiaus. Mano moteris randasi State 
Hospital for Mental Diseases. 
Kreipkitės pas: Vladas Belskis, 135 
Greenwood St., - Gardner, Mass.

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 
Kilanowskį, 31-46 Greenpoint Ave., 
Blissville, L. I., N. Y., arba pas Mr. 
Steel, 52-24 — 35th St., Long Island 
City, N. Y. Telefonas Ir. 6-8725.

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)

REIKALAVIMAI
DIRBKITE PRIE 

KRIAUČIŲ
Reikalingi siūlių prosytojai 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)

Nežiūrint majoro LaGuar- 
dijos pakartotinų prašymų ne
išmesti blėtinių kenų į šiukš
les, dar daug išmetama, kaip 
skelbia karui medžiagų rinki
mo direktorius Frank D. 
March.

Newyorkieciai dabar prašo
mi tik taupyti kenus ir trečia
dieniais išnešti ant šaligatvių. 
Daugelyje kitų miestų dar rei
kalaujama kenus išplauti ir at
pjovus abu dugnelius, suploti. 
New Yorke net specialė dirb
tuvė tapo pastatyta perdirbi
mui kenų, kad kenuotų valgių 
vartotojams nereikėtų kenus 
pjaustinėti, plauti, ploti. Tas 
ypatingai palengvino restąu- 
ranams, nes vartojant po daug 
kenų jiems reikėtų ekstra dar
bininkas samdyti.

Neseniai švaros Departmen- 
to inspektoriai, su talka Civi
linių Apsigynimo darbuotojų, 
patikrino paimamas nuo apart- 
mentų išmatas ir surado, kad 
daugelis vis dar išmeta keniis 
į šiukšles. Kur tas atrasta, in
spektoriai kalbėjosi su namų 
prižiūrėtojais ir gyventojais. 
Tam jie gavę daugiausia šiuos 
du pasiaiškinimus: vienas, kad 
jie permažai suvartoją kenų 
ir dėl jų netaupumo nebūsią 
skirtumo; kitas, kad švaros 
Departmento darbininkai vis- 
tiek suversią į šiukšles.

Abu šie aiškinimai, sako 
March, nepriimtini. Tik po ke
turis kenus per savaitę gau
nant nuo dviejų milionų, mies
te gyvenančių šeimynų kenų 
perdirbimo šapa galėtų dirbti 
pilnu tempu ir vyriausybė gau
tų gana blėtos svarbiausiems 
karo reikalams. Kas liečia su- 
vertimą kenų į šiukšles, vei
kiausia žmonės taip mano dėl
to, kad vieni ir kiti vežimai 
yra panašūs.

Pirm pastatymo kenams per
dirbti fabriko mieste buvo su
verstos krūvos kenų ir dauge
lis mano, kad jie' nereikalingi. 
Bet viena po kitos tos krūvos 
tirpsta ir jeigu gyventojai pil
nai nekooperuos, kenų, pri
trūks.

Sovietų Sąjungos Raudono
ji Armija kas dieną atkariauja 
nuo hitlerininkų desėtkus kai
mų, išlaisvina tūkstančius bu
vusių Hitlerio pavergtų ir api
plėštų, žmonių. Be to, šimtų 
mylių plotai pafrontėje tapo 
nuteriota, namai ir visas žmo
nių turtelis sudeginta, sunai
kinta hitlerininkų padegančio
mis ir ardančiomis bombomis 
net ir tose vietose, kurias hit
lerininkams ir nebuvo pavykę 
užimti.

Visiems tiems žmonėms rei
kalinga visokeriopa pagalba. 
Reikia ir drabužių. Ypatingai 
jų reikės rudeniop, kuris jau 
netoli.

Mes amerikiečiai veik visi 
dar turime nuliekamų drabu
žių, be kurių galėtume apsi
eiti — turime atliekamų, ir vi
sai gerų drabužių — išaugtų, 
nepatinkamos mados, spalvos 
ir 1.1. Turime ir apdėvėtų, bet 
dar galimų dėvėti drabužių, 
kurie mums atrodo jau ne ga
na gerais išeigai ir netinkami 
dėvėti tam tikruose darbuose. 
Tokių drabužių pas mus šėpo
se kabo daug, nežinia ko lauk
dami. Bet reikalingam drabu- 

neturinčiam jokių drabu- 
kare nukentėjusiam žmo- 
tie drabužiai būtų palai-

Kaulinio Išleistuves 
Kariuomenėn

James (Džimis) Kaulinis 
išeina į kariuomenę. Tad jam 
yra rengiamos išleistuvės šį 
šeštadienį, 24 d. liepos (Ju
ly). Rengia ALDLD 138-ta ir 
LDS 14-ta kuopos bendrai su 
Džimio tėvais. Įvyks Zabiels- 
kio .svetainėje, 61-38 56th 
Rd., Maspeth. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame visų šių organi
zacijų narius ir James Kauli
nio draugus dalyvauti išleistu
vėse. Komitetas.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

po

Avė., Depsų name, Brooklyne. 
Jeigu komisijos tuo laiku ne
būtų, paduokite Depsams, gro- 
sernėje, 256 Union Avė. Jie 
priima ir perduoda komisijai. 
Surankiokite dabar, nes pakol 
nuveš, ateis ir ruduo.

Atnešė Drabužių
Pastaruoju laiku atnešė

mažiau ar daugiau, kai kurie 
'ir po labai daug, drabužių,:

Prakevičienė, K. Karpavi- 
čienė, Savickas, A. Višniaus- 
kienė, M. Bonkevičienė, M. 
Babarskienė, P. Juozevičius, 
M. česlow, K. Reklienė, Ože- 
lienė, S. Bedermanienė (pun-i 
dą naujo audimo kavalkų), 
W. Makausky,Lagaspia, V. 
Jonauskas, Mrs. Worontzoff, 
A. Čepulis iš Maspetho, K. Rų- 
šinskienė. Taipgi gauta nuo ko 
nors iš Ridgewoodo didelis 
pundas. Apie daug dirbančias 
drabužių taisytojas teks pa
kalbėti atskirai.

Persikėlė j Naują Vietą
Muzikė L. B. šalinaitė šio

mis dienomis persikėle į nau
ja gyvenimo vietų. Senas ant
rašas buvo 14 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. Dabar naujas 
antrašas: 91-41 — 115th 
Richmond Hill, 18, N. Y. 
lefonas Virginia 7-4478.

St., 
Te-

Mažina Antraeilius Raštus

kai 
ša- 

nuo
au-žiu, 

žiu, 
gui
ma.

Surankiokite, draugės ir 
draugai, kiekviena atliekama 
drabužį ir atveškite į drabužių 
sunešimo centrų, 254 Union

Nauji Kavalkai
Pas siuvančius sau namie 

drabužius žmones tankiai ran
dasi gerų atkarpų, taipgi 
kuriose drabužių siuvimo 
pose dirbanti gali gauti 
savininkų šmotukų naujo
dimo. Jie tinka daug kam — 
pamušalams, vaikų drabužiu- 
kams, apvadams, lopams ir 
siuvimui užklodų. Siūlai, ada
tos, guzikai — viskas pravar
tu drabužių taisymo centre.

Komisija.

New Yorko Daily News su
laikė spausdinimų kelių regu
liarių skyrių, tarpe tų grožės 
ir meilės klausimų-atsakymų. 
Tai esą padarę Karui Produk
cijos Tarybos patvarkymu, 
taupymui medžiagų ir darbo.

Mes irgi kasdien vis dau
giau turime pasispausti. Rašy
dami, visi pagalvokime, ar ne
galėtume kai kų praleisti ar 
tų patį pasakyti trumpiau.

Matęs.

Filmos
“Black Sea Fighters” Ateina 

į Stanley Liepos 27-tą
Clifford Odets jau užbaigė 

rašyti anglišką aiškinimą 
(commentary) naujausios So
vietų dokumentalės filmos 
“Black Sea Fighters” ir jinai 
pirmu kartu Amerikoj bus 
pradėta rodyti liepos 27-tą, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

Tai reiškia, kad su ta die
na bus nutraukta rodymas fil
mos “The Russian Story.” Kas

dar nematę, laikas pasiskubin
ti.

Naujoji filmą buvo nuimta 
oficiališkų Sovietų filmininkų 
ir yra apdovanota Stalino do
vana, kaipo viena iš puikiau
sių tos rūšies filmų. Ji parodo 
rolę Sovietų Juodųjų Jūrų lai
vyno, kurią jis suvaidino ant 
jūrų ir ant žemės bėgiu 250 
dienų apgulos Sevastopolio, 
Juodųjų Jūrų laivyno bazės, 
kurią Hitleris tikėjosi paimsiąs 
per dvi savaites.

Orlaivyno kadetas Ray F. 
Ellis, 20 m., 847 Herkimer 
St., užsimušęs orlaivių prati
muose Texas valstijoj.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Naujoji Maisto Knygelė
Didžiuma miesto gyventojų 

jau gavo trečia maisto, padali
nimo knygelę. Kiti dar gaus 
iki liepos 31-mos. Bet jeigu 
kurie bus negavę iki to laiko, 
rugpjūčio 2-rą, ar prie pirmos 
progos po tos dienos, turi 
kreiptis į lokalinę taryba. 
Taipgi, jei jūsų vardas netei
singai parašytas, rugpjūčio 2- 
ra neškite knygelę į lokalinę 
taryba pataisyti, kad paskiau 
neturėtumėt nesusipratimų.

Antroj štampų knygelėj 
raudonų, štampų P, Q, R ir S 
laikas baigsis liepos 31-mų. 
Mėlynų štampų N, P ir Q 
kas baigsis rugpjūčio 7-tą.

Street
N. Y. 
7-6868

VALANDOS: ♦
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su amę- 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PĘTRIKA
221 So. 4th

BROOKLYN,
Tel. Evergreen
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Stanley Poltie (Paltanavi
čius), 50 m. amžiaus, gyvenęs 
41 South 10th St., Brooklyne, 
mirė liepos 21 d., Kings Coun
ty ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
liepos 26 d., šve. Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas namuo
se, po virš minėtu antrašu. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius J. Garšva.

Paragavo Savo Rykštės
William L. Bennett, Jamai

ca, padalinimo tarybos narys, 
buvo pašauktas « teisman už 
per greitų važiavimų automo
biliu. Teisme jis aiškinosi tiks
liai taip važiavęs išbandymui, 
kaip pravedama įstatymai ir 
patvarkymai, bet teisėjas nu
sprendė, kad bandymas turįs 
būti jo paties lėšomis — už
dėjo $50 pabaudos.

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL EVergreen 4-9612

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
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

30 Dienų 
Nuolaida

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

o

'o'

O

o'

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

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

o

3-jų kavaikų setas, 
' $2.50 ir aukščiau.

o

"o

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

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų
TRAKTYRIUS

(VALGYKLA IR ALINfi) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST

Ateikite pasimatyti su Gi vinis 
Geriausias Alus Brooklyne^tal 

adresas

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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

(171-176)

Reikalingas pagelbininkas prie 
maliavojimo darbo. Proga išsimoky
ti darbą. Jaunas ar senyvas. Prašau 
kreiptis pas Frank Gražys, 293 

_Maujer St.. Brooklyn, N. Y. Telef. 
Stagg 2-1454. Skambinkite vakarais.

(172-173)

Karinė Darbo Taryba leido 
pakelti po $3 algų 760 regu
liarių Liggett’s darbininkų, o 
dviem šimtam dalį laiko dir
bančių pakelti tiek, kad gautų 
50c į valandų.




