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> štukoriai ar Kvailiai?

Rašo A. BIMBA

1939 metais buvo karas tar
pe Sovietų Sąjungos ir Suomi- 

* jos. Anglija ir Francija buvo 
pasimojusios siųsti armiją Suo- 

• mijai pagelbėti. The New 
York Times sako, kad tiktai 
geografiniai sunkumai jas su- 

|- laikė.
“Akivaizdoje vėlesnių jvy-

> kių, mes galime džiaugtis, kad 
tatai neatsitiko,” sako Times.

Vadinasi, didelė mums lai- 
\ ' mė, kad Anglija negalėjo pa

siųsti armijos prieš Sovietus 
1939 metais. O tai reiškia, kad 
Sovietų karas prieš fašistinę 

* Suomiją buvo teisingas!
y Tai labai svarbus, nors ir

pavėluotas, to dienraščio pri- 
Į pažinimas. 0 tais laikais buvo

<■ niekinami visi, kurie pateisi-
no tą Sovietų karą prieš Ilitle- 

Irio talkininkę Suomiją.

Kaip ylos maiše, taip “Ame- 
\ rikos Lietuvių Tarybos” čyfai

negali paslėpti savo juodos ir 
. piktos sąžinės. Ima jinai ir iš-
» lenda aikštėn visiems pamaty-
| 4 ti.

Štai, Chicagos Draugas (rug
pjūčio 13 d.) atvirai pasako, 

( kad jų Pittsburgho konferen- 
k cijos tikslas ne tas, kurį jie 

viešai skelbia. Ne Lietuvos 
laisvė ir ne karo laimėjimas 
jiems apeina.

Kas svarbiausia, girdi, kad 
Į mišriose draugijose surasime 

ir pažinsime komunistus. Nes 
jie, sako Draugas, priešinsis 
siuntimui delegatų į tą konfe- 
renciją.

Draugas sako: “Kitais žo
džiais kalbant, konferencijos 1 šaukimas sudarė progą tose
draugijose aiškiau atskirti grū
dus nuo pelų.” Jie, tarybinin- 

> kai, vadinasi, “grūdai,” o visi 
kiti, kurie nepritaria jiems, tai 
“pelai!”
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j Tai yra labai piktas grū
mojimas tiems draugijų na
riams, kurie nešoks pagal ta- 
rybininkų muziką. Bet mes už- 

’ tikriname Draugo redaktorius 
ir visus kitus tarybininkus, 
kad su tais grūmojimais jie to
li nenuvažiuos.

Mes atsimename gar
siuosius boikoto laikus. Tada 
b o i k o t ininkai susiboikotavo 
savę. Dabar jie vėl patys sau 
užvažiuos per nosį.

Amerikos lietuviai jokiam 
chuliganizmui nepritarė ir ne
pritars. Jie yra demokratiški 
žmonės. Jie myli laisvę. Jie ne- 

f apkenčia tų, kurie bando dėl
g idėjų skirtumo, grūmoti repre

sijomis.
Draugas gali didžiuotis, kad 

šita Pittsburgho konferencija 
pagelbės jiems pravesti chuli
ganizmą organizacijose prieš 

»- pažangiuosius lietuvius, bet 
turėtų apsidairyti, kad tas 
džiaugsmas nepavirstų gailią- 
ja rauda.

Skaitai žmogus tūlus laik
raščius ir manai: Kas juos re- 

' » daguoja, paprasti štukoriai,
L ar didžiausi kvailiai?

Atrodo, kad Jungtinėms 
Tautoms laimėjus karą, Sovie
tų Sąjunga bus tokia bejėgė, 

’ jog ją drąsiai kas norės, galės 
mėsinėti ir dalinti savo prie- 
teliams.

Atkirs dalį Ukrainos ir ati
duos Lenkijai. Atkirs Bessara- 
biją ir atiduos Rumunijai. AL 

’ kirs Lietuvą ir paves Smeto
nai! Kitą jos gerą dalį ati- 

* duos Suomijai. Dar kavalkas 
teks kam nors kitam!

Ką Sovietų žmonės ir vy-

(Tąsa 5-me pusi.)

JUNGTIN. VALSTIJŲ 
KARIAI ATĖMĖ IŠ 
JAPONU V. LAVERA
Australija, rugp. 17. — 

Jungtinių Valstijų kariuo
menė staiga užėmė Velia 
Lavella salų, į šiaurvaka
rius per jūros siaurumų 
nuo Kolombangaros salos, 
vidurinėje Saliamono saly
no dalyje. Amerikiečiai vie
nu žygiu paėmė nelaisvėn 
350 japonų karių Vėlioj La- 
velloj. Atsižvelgiant į japo
nų atkaklumų, tas belais
vių skaičius laikomas nepa
prastai dideliu.

Dabar amerikiečiai galės 
atakuot japonus Kolomban
garos saloje iš dviejų pu
sių, iš Vėlios Lavellos ir 
New Georgia salos.

New Georgia saloje Ame
rikos kariuomenė šturmuo
ja japonus linkui Bairoko 
Uosto, 8 mylios į šiaurius 
nuo užimtos Mundos. O 
Bairoko yra paskutinis sti
prus japonų atspirties cen
tras visoje šioje saloje.

Oficialis talkininkų pra
nešimas sako, jog amerikie
čiams užėmus Velia Lavel
la salų, dabar bus labai ap
sunkintas japonams prista
tymas reikmenų į Kolom
bangaros salų, kur Viloje 
japonai turi vienintelę tin
kamų lėktuvų stovykla toje 
srityje.

Nuo dabar užimtos Vėl
ios Lavellos tėra tiktai 400 
mylių iki Rabaulo, didžios 
japonų karinės bazės, New 
Britain saloje.

Talkininkų Oro Žygiai 
Lemią Artėjantį Ver

žimąsi Europon
London, rugp. 17. —Ame

rikos ir Anglijos lėktuvai 
įtūžusiai bombardavo di
džiųjų Le Bourget lėktuvų 
aikštę prie Paryžiaus ir še
šias kitas nacių naudoja
mas lėktuvų stovyklas 
Franci jo j — Poix, Abbe
ville, Bernay, Tricqueville, 
Amiens - Glisy ir Beau
mont le Rouget.

Amerikiečiai nušovė že
myn 39 vokiečių lėktuvus, o 
savo neteko 20 lėktuvų.

(Vichy radijas, nacių 
kontroliuojamas, pasakojo, 
kad anglų-amerikiečių lėk
tuvai užmušę 180 žmonių 
Paryžiaus priemiesčiuose.)

Anglijos lakūnai naktį iš 
pirmadienio į antradienį vėl 
triuškino vokiečių lėktuvų 
aikštes ir kitus karinius 
punktus Franci jo j, Belgi
joj ir Holandijoj.

Karo stebėtojai nužiūri, 
kad tokia oro atakų audra 
prieš nacių lėktuvų stovyk
las pranašauja netolimų 
talkininkų veržimąsi į Eu
ropos žemynų.
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Amerikiečiai kariai pergalingai žygiuoja linkui Messinos Sicilijoje. Jie trau
kia abicmis kelio šonais, idant galėtą greitai mestis iš kelio, jeigu priešo lėk 
tuvai atskristą ir bandytą apšaudyti.

Rusai Artinasi prie Briansko
--------------------------------------------- !—-0_______________ E------------------------------------------------- - ----------------

Numatoma Greitas 
Charkovo Atėmimas 

Iš Hitlerininkų

London, rugp. 17. — Vo
kiečiai su naujais pastipri
nimais ir didžiausiu įtūži
mu ginasi, dažnai kontr-a- 
takuodami Charkovo srity
je, ypač į vakarus nuo, to 
didmiesčio, bet Sovietų ka
riuomenė vis ima viršų. Va
karykščiai Maskvos prane
šimai teigė, jog verda le-; 
miamasis mūšis dėl Char-’ 
kovo, o šiandieninės' žinios 
iš rytų fronto sakė, kad 
laukiama Charkovo atėmi
mo iš nacių bile valandų.

Sovietai laimėjo naujas 
pozicijas rytiniame, šiauri
niame ir pietiniame Char
kovo šonuose, o viename 
ruožte prasiveržė per upę 
ir atėmė iš hitlerininkų dar 
du kaimu.

Neoficialės žinios teigia,' 
kad iš šiaurių pusės rau
donarmiečiai šturmuoja na
cius tik už vienos mylios 
nuo Charkovo; kitur siau
čia mūšiai pakraštinėse 
miesto dalyse.

Sovietai bendrai laimi vi
su 500 mylių frontu, nežiū
rint įnirtusių vokiečių besi- 
priešinimų.

370,000 Vokiečių Minų Pa
daryta Nekenksmingomis

/ •

Maskva. —Sovietiniai sa- 
piorai praeitų mėnesį Bri
ansko srityje išrankiojo 
370,000 vokiečių minų, pri
sodintų keliuose, miškuose 
ir laukuose, ir padarė jas 
nekenksmingomis.

Maskva.— Karačevo atė
mimas iš vokiečių yra ant
ras po Oriolo didžiausias 
Sovietų laimėjimas, kaip 
teigia Maskvos radijo kari
niai komentatoriai.

SOVIETAI PER DIENĄ 
PAĖMĖ 130 VIETOVIŲ 

BRIANSKO FRONTE
London, rugp. 17. —At

ėmusi iš vokiečių Karačeva, 
Sovietų kariuomenė per 
dienų numaršavo 11 mylių 
pirmyn į vakarus, naudoda
ma geležinkelį ir vieškelį iš 
to miesto. Tokiu būdu rau
donarmiečiai dasigrūmė iki 
15 mylių nuo Briansko, di
delio geležinkelių mazgo ir 
stipriausios nacių tvirtu
mos centraliniai - pietinia
me fronte. Kitose šio fron
to dalyse rusai pasivarė 6 
iki 9 mylių pirmyn, ir viso 
per dienų atėmė iš priešų 
130 miestų, miestelių ir ki
tų gyvenamų vietų.

Sovietiniai .kovūnai va
kar, tarp kitko, atgriebė 

nuo vokiečių geležinkelio 
stotis Žizdrų ir Sudimirų ir 
miestus Malyje Lūki ir Bu- 
janoviči. Tuo pačiu laiku 
raudonarmiečiai nubloškė 
hitlerininkus aštuonetų my
lių atgal Spas Demiansko 
sektoriuje į šiaurius nuo 
Briansko, užimdami 30 gy
venamų vietų.
NUKAUTA TŪKSTAN

ČIAI VOKIEČIŲ
Vien Spas Demiansko 

srityje raudonarmiečiai per 
dvi dienas užmušė 3,000 vo
kiečių ir sunaikino 16 tan
kų ir 26 kanuoTes. Ties Žiz
drą per dienų buvo nukau
ta 1,200 nacių ir sudaužy
ta 11 jų tankų. Charkovo 
srityje užmušta dar 600 
hitlerininkų ir Novorossiis- 
ko -apylinkėj e, šiaurvakari
niame Kaukazo kampe, nu
kauta 2,000 priešų.

Rugp. 15 d. sovietinės jė
gos visuose frontuose iš
mušė iš veikimo bei sunai
kino 79 nacių tankus ir nu
šovė žemyn 59 jų lėktuvus.

Karačeve Sovietai
Pagrobė Daugius

Nacių Pabūklų

London, rugp. 17. —Mas
kvos radijas pranešė, jog 
užimdami Karačevo miestų, 
į rytus nuo Briansko, So
vietai pagrobė 48-nis vo
kiečių tankus, 12 lėktuvų, 
87 lauko kanuoles, 13 moto
rizuotų kanuolių, 99 morti- 
ras, 225 kulkasvaidžius, 6,- 
500 šautuvus, 223 trokus, 
35 traktorius, 16 radijo per- 
duotuvų, 12 įvairių dalyklį 
sandėlių ir didelius kiekius 
kitų karo reikmenų.

NACIALNUžŪDE NORVEGŲ 
POLICIJOS GALVĄ

Stockholm, šved. — Na
ciam įsakius, tapo sušaudy
tas Norvegijos civilės poli
cijos galva Gunnar Eilifsen 
už tai, kad jis bei kiti civi
lės norvegų policijos virši
ninkai neklausė hitlerinin
kų. Jis nužudytas Oslo mie
ste, Norvegijos sostinėje. 
Visame krašte įvestas fak- 
tinas karo stovis.

Vokiečių komanda įtakė 
areštuot reguliarius ir at
sarginius norvegus oficie- 
rius, viso apie 1500. Jie bū
sią Vokietijon išgabenti. 
Tik kai kurie ištikimiausi 
hitlerininkam norvegai ka
rininkai bus palikti Norve- 
gįi°J-

Washington. — Karinės 
mobilizacijos direktorius 
Byrnes viešai pakartojo 
prez. Roosevelto žodžius: 
“Didieji mūšiai dar tebe
stovi mums pryšakyje.”

Berlyno radijas spėjo, 
kad talkininkai netrukus 
darys įsiveržimų į pietų Ita
liją arba į liekamąsias jos 
salas, Sardiniją ir Korsiką.

AMERIKOS KARIUOMENĖ
PIRMUTINE ĮSIVERŽĖ

Į MESSINOS UOSTĄ
šiaur.. Afrika, rugp. 17. 

— Jungtinių Valstijų ka
riuomenė .per 24 valandas 
nužygiavo 14 mylių pirmyn 
į rytus nuo savo užimto 
Milazzo; šiauriniam Sicilijos 
pajūryje, ir antradienio ry
tų užėmė Messinos didmies
tį su uostu, rytiniai-šiauri- 
niame Sicilijos salos kam
pe, tik už dviejų - trijų my
lių per vandens sųsiaurį 
nuo pietinės Italijos.

Berlyno radijas anksti 
antradienio rytų pranešė, 
kad, girdi, vokiečių ir ita
lų kariuomenė persikraus
čius iš Sicilijos į Italijų. Tai 
yra pačių nacių pripažini
mas, jog amerikiečiai ir 
anglai užėmė jau visų Sici
lijos salų, turinčių 9,935 
ketvirtaines mylias ploto ir 
daugiau kaip keturis milio- 
nus gyventojų.

' Tokiu būdu talkininkai 
per šešias savaites laimėjo 
visiškų pergalę Sicilijoj,

Anglai Pragaištingai 
Pleškina Milaną ir 
Turiną, Šiaur. Italijoj

London, rugp. 17. — Pul
kas Anglijos lėktuvų šian
dien pleškino Turinu, karo 
fabrikų ir amunicijos san
dėlių centrų šiaurinėje Ita
lijoje.-

Vakar naktį anglų lakū
nai, be kitko, numetė į Mi
laną 102 didžiąsias bombas, 
sveriančias po du tonus. O 
viena tokia bomba sunaiki
na ištisų miesto namų blo
kų. Tai buvo ketvirtas Mi
lano bombardavimas per 
penkias paskutines naktis. 
—•. Milanas, šiaurinėje Ita
lijoje, yra didžiausias fab-
rikinis to krašto miestas.
x KVORTA VANDENS 

PUSANTRO DOLERIO
i

Bombos pavertė griuvė
siais automobilių, lėktuvų ir 
kitų karo reikmenų fabri
kus Milane; suardė elekt
ros įrengimus ir vandens 
patiekimo sistemų. Geria
masis vanduo tame mieste 
dabar pardavinėjamas po 
pusantro dolerio kvortai.

Žmonės tūkstantinėmis 
miniomis bėga iš Milano, 
nežiūrint, kad vokiečių ir 
italų kariifemenė muša bėg
lius atgal. Iš antros pusės, 
smarkėja revoliucinės gy
ventojų demonstracijos. Jie 
reikalauja be jokio atidėlio
jimo taikytis su Anglija ir 
Jungtinėmis Valstijomis.

Vengrijos studentai ma
siniai demonstravo, reika
laudami atsimest nuo Hit
lerio ir pasitraukt iš karo. 

kur, jie, be kitko, paėmė ne
laisvėn apie 150,000 italų ir 
vokiečių karių.

Amerikiečiam įmaršavus 
į Messinų, anglų kariuome
nė rytiniame pajūryje buvo 
dar už 20 mylių nuo Messi
nos, bet anglų smarkuoliai- 
komandos ūmai išsikėlė 
krantan ir užklupo hitleri
ninkus už 8 mylių nuo to 
didmiesčio.

Nors Berlynas gyrėsi, 
būk visi vokiečiai ir italai 
kariai su savo pabūklais 
persikraustę iš Sicilijos į 
pietinę Italijų, bet praneši
mai iš talkininkų centro 
Šiaur. Afrikoj rodo, kad 
dar nemažas priešų skai
čius tapo visiškai apsuptas 
bei suimtas tame Sicilijos 
kampe.

Talkininkų lakūnai ir ka
riniai laivai jau pirmiau su
naikino tūkstančius hitleri
ninkų, sprukusių valtimis 
ir laivukais iš Sicilijos į I- 
talijų.

Talkininką Artilerija 
Ir Bombos Triuškina

Pietinę Italiją
šiaur. Afrika, rugp. 17.— 

Didžiosios amerikiečių ka- 
nuolės iš Messinos pajūrio 
perkūnuoja, ardydamos ir 
degindamos San Giovanni 

ir kitus karinius miestus 
pietinėje Italijoje. Anglų 
karo laivynas tūkstančiais 
šovinių triuškino įvairius 
pietinės Italijos uostamies
čius.

Amerikos bombanešiai 
sprogdino Foggia lėktuvų 
aikštes, į pietus nuo Ro
mos, ir sunaikino 43 priešų 
lėktuvus. Amerikiečiai ne
teko 8 lėktuvų.

Patys vokiečiai sprogi
mais ardo karinius įrengi
mus pietinėje Italijoje, kaip 
kad neoficialiai pranešama. 
Tatai reikštų, kad tik to
liau į šiaurius Italijoj hit
lerininkai sudarysią apsigy
nimo linijų.

V 3

ITALAI MAINO GINKLUS UŽ 
' GRAIKŲ DRABUŽIUS o

London. — Pranešama, 
kad vokiečiai Graikijoj lai
ko 200 tūkstančių italų ka
reivių beveik visiškais be
laisviais - įkaitais. Kurie 
italų kariai Graikijoj dar 
turi bent kiek judėjimo 
laisvės, tai siūlosi įmainyt 
savo šautuvus ir kitus gin
klus graikams už drabužius. 
Tais drabužiais persireng
dami, italai tikisi kaip nors 
pabėgti nuo nacių iš Grai
kijos.
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Vadinasi, tie, kurie pripažįsta Smeto
ną Lietuvos prezidentu, negali vadintis 
demokratais. Jie yra fašizmo ir fašisti
nės diktatūros šalininkai, nors jie kažin 
kaip žodžiais tatai užsigintų.
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Pradedant atviru smetonlaižiu Kur
pium, einant per Tysliavą ir Bajorą ir 
baigiant Draugo Šimučiu, visi jie Sme
toną tituluoja Lietuvos prezidentu. O 
kadangi Grigaitis ir Michelsonas eina 
išvien su klerikalais, tai reiškia, kad ir 
jie skaito Smetoną Lietuvos prezidentu. 
Tai yra be galo svarbus politinis klau
simas ir jeigu jie nepripažintų Smeto
nos prezidentu, tai negalėtų eiti išvien 
su Šimučiu ir Prunskiu.

■ Nauja Badoglio ir Emmanuelio 
Apgavystė

Roma esąs atdaras (miestas! Badog
lio reikalauja, kad Talkininkai jojo ne- 
bedaužytų iš oro. Jis taip pranešė per 
radiją.

Kodėl Roma atdaras miestas? Todėl, 
kad Badoglio taip sako. Tuo tarpu Ita
lijos valdžia tebesėdi Romoje. O tai yra 
svarbiausia karinė įstaiga. Septyniosde- 
šimt nuošimčių Romos gyventojų dirba 
karinėje pramonėje. Roma yra svar
biausias Italijos geležinkelių centras. 
Tie geležinkeliai naudojami karo reika
lams. Romos apylinkėje randasi svar
biausi lėktuvų laukai. Lėktuvais iš tų 
laukų italai ir naciai žudo amerikiečius 
Sicilijoje.

Bet Badoglio sako, kad jis ir karalius 
[Emmanuelis paskelbė Romą atdaru 
miestu ir jo jau Talkininkai nebeprivalo 
bombarduoti! Pilnai reikia sutikti su 
kolumnistu Raymond Clapper, kuris 
sako, kad tai yra nauja naujųjų Ita
lijos diktatorių apgavystė. Su juo taip
gi reikia sutikti, kai jis sako, kad be ga
lo skaudžiai Badoglio apgavo Talkinin
kus aną dieną, kuomet per devynias die
nas karo veiksmai prieš Italiją buvo 
faktinai sulaikyti. Lai Italijos diktato
riams nebepavyksta antru kartu apgau
ti Anglijos ir Amerikos vadovybes!

Iš viso bile kokios kalbos apie didžiu- . t 
lio moderniško miesto, kaip Roma, pada
rymą atdaru miestu, nieko bend
ro neturinčiu su karo vedimu ir eiga, 
yra apgavingas plepalas. Ar gali toks 
miestas neturėti jokios militarinės reikš
mės? Iš jo turėtų išsikraustyti visos 
pramonės, visos įstaigos ir beveik visi 
žmonės. To nepadarys Badoglio su Ro
ma.

Be to, nuo kada Italijos diktatoriai 
k Badoglio ir Emmanuel pradėjo tikėti į 
atdaro miesto principą? Dar taip nese
niai jie lėktuvais sunaikino Ethiopijos 
sostinę Addis Ababa po to, kai valdžia

• buvo išsikrausčius ir paskelbė miestą 
atdaru. Ne kas kitas, bet Badoglio sker
dė Ethiopijos beginklius žmones.

Kiti Ašies partneriai taip pat buvo 
visai pamiršę tokį principą, kaip atda
ras—beginklis miestas. Vokiečiai ir ita
lai į griuvėsius pavertė Rotterdamą ir 
Belgradą, kuomet tie miestai buvo pa
skelbti atdarais. Japonai su žeme suly
gino Filipinų sostinę Manilą po to, kai 
iš ten valdžia buvo išsikrausčius ir mies.- 
tas buvo paskelbtas atdaru.

Fašistiniai razbaininkai staiga atsimi
nė tą principą, kai jiems prisiėjo riestai. 
Talkininkai dabar jau turi aiškią oro 
pirmenybę. Priešas dabar norėtų supa
ralyžiuoti jųjų jėgas tokiomis apgavys
tėmis, kaip Badoglio paskelbimas Romos 
atdaru miestu.

Jei Badoglio ir Emmanuelis nori iš
gelbėti Italijos miestus nuo sunaikinimo, 
tai jie žino kelią. Tai yra vienintelis ke
lias: besąlyginis pasidavimas! ‘

Betgi Smetona yra bjaurus fašistas. 
Per tryliką metų jisai buvo Lietuvos 
diktatoriumi. Niekas jo Lietuvos prezi
dentu nerinko. Lietuvos prezidentą Gri
nių Smetona nuvertė smurto pagalba. 
Tai buvo 1926 metais. Nuo to laiko iki 
Smetonos pabėgimo į Berlyną 1940 me
tais Lietuvoje nebuvo jųkios konstituci
nės valdžios, nebuvo jokio prezidento. 
Buvo tiktai diktatorius Smetona ir fa
šistinė klika, pasmerkus ir atmetus de
mokratiją.

Valandėlei patikėkime į stebuklus ir 
dalėiskime, kad Amerika ir Anglija po 
karo atplėšia Lietuvą nuo Sovietų Są
jungos ir sugrąžina Smetoną ir jo fašis
tinę kliką Lietuvą valdyti. Šimutis, Tys- 
liava, Grigaitis ir Michelsonas negalėtų 
tam priešintis. Neturėtų teisės tam prie
šintis. Jie skaito Smetoną Lietuvos pre
zidentu ir turi pripažinti jam teisę už
imti Kaune Lietuvos prezidento vietą!

Bet tai reikštų sugrąžinimą Lietu
von fašistinės diktatūros. Ar visoje ta- 
rybininkų grupėj randasi nors vienas 
toks bukaprotis, kuris tikėtų, kad Sme
tona pasidarė demokratu ir tapęs Lietu
vos diktatoriumi ten įvestų laisvą de
mokratinę santvarką?

Siciliją Užkariavus

Kai šitie žodžiai pasieks skaitytoją, . 
galimas daiktas, kad visa Sicilija jau 
bus amerikiečių, anglų ir kanadiečių 
rankose. Ta kova veikiausia jau bus 
baigta. Šį editorialą rašant pranešimai 
sako apie Talkininkų jėgų prisiartinimą 
prie Messina. Nuo ten nebėra kur fašis
tams trauktis. Messina yra paskutinis 
Sicilijos miestas ir uostas.

Kas toliau? Koks Talkininkų planas 
dabar? Kol kas svietui žinomas tik vie
nas to plano punktas, tai daužymas 
priešo iš oro. Bombardavimas iš oro 
Vokietijos, Italijos ir okupuotų kraštų 
centrų eina dieną ir naktį. Tai nebėra 
jokia paslaptis.

Bet vienais lėktuvais karas nebus lai
mėtas — nebus nei Italija paimta; nei 
Vokietija nugalėta,‘ nei fašistinė Ašis 
sudaužyta. Tą faktą pripažįsta visi.
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Todėl reikia tikėtis ir laukti naujo 
Talkininkų įsiveržimo į kurią nors Eu
ropos' vietą; Ar toks įsiveržimas jau pa
ruoštas, ar dar bus pasiimta laiko pasil
sėti po pergalės Sicilijoje, tai sunku pa
sakyti. Nesinori tikėti, kad viskas per 
šį mėnesį buvo paaukota Sicilijai. Ten 
veikiausia Talkininkai nenaudojo dau
giau kaip du šimtu tūkstančių kariuo
menės ir kokią dešimtą dalelę karo pa
būklų. Keli milijonai amerikiečių, ang
lų ir kanadiečių turėjo būti ruošiami 
kaip tik šitokiam momentui: veržtis pir
myn ir griauti priešo tvirtumas. Reikia 
tikėtis, kad taip ir buvo padaryta. To
dėl mėnesio ar daugiau nereikės lauk
ti. Nereikės nei pasilsėti. Nes talkininkai 
turi didelių jėgų, kurios ilsis per suvirš 
du metu. Keli milijonai karių dar nėra 
nei vieno šūvio paleidę į priešą. Jie ran
dasi Anglijoj, Australijoje ir artimuo
siuose Rytuose. Jie laukia progos persi
imti su priešu. *

Churchillo - Roosevelto konferencija 
įneštų tragišką nusiminimą į Jungtinių 
Tautų žmones, jeigu jinai pasibaigtų nu
tarimu dar toliau atidėti atidarymą ant
ro fronto Europoje prieš Vokietiją. .

ŠPYGOS KAVALIERIUS 
APIE MUSSOLINĮ IR 

“SKUDURŲ RINKIMĄ”
Neretai žmogus, skaity

damas Keleivį,' pradedi 
mąstyti: Argi iš tikrųjų jo 
redaktoriaus galvoje “visi 
namie, argi iš tikrųjų jo 
galvoje “negieda gaidu
kai” ?

Štai Keleivio laida iš š. 
m. rugpjūčio 11 d. Joje įdė
ta “korespondencija” iš 
Chicagos, po kuria pasirašo 
“Draugas”. Matyt, tai ge
ras p. Michelsono draugas.

Kas gi, sakysite, toje ko
respondencijoje tokio dur
no, tokio paškudno? Pažiū
rėkime.

“Lietuviai komunistai nu
siminė Mussolinio nuverti
mu”, skamba antrašte.

Kur lietuviai komunistai 
savo nusiminimą dėl Mus
solinio nuvertimo parodė? 
“Draugas” nepasako. Jam 
tas nesvarbu ir nereikalin
ga. Michelsono draugas ši
taip dūmoja:

“Lietuvių komunistų 
‘vadai’ vaikščioja nosis nu
leidę kaip varna prariju
si žariją...”
Kvailas Michelsono drau

go rašinio turinys ir dar 
kvailesnė forma, palygini
mas. Kas matė varną, žari
ją ryjant? O jeigu tokis 
stebuklus būtų kur nors 
pasitaikęs, tai ar varna nu
leistų galvą, kuomet josios 
gerklę žarija degintų?! Te
gu Michelsono draugas 
(arba pats p. Michelsonas) 
pabando, tegu jis nuryja 
žariją — pamatys, kokioje 
formoje jo galva stovės!

Dabar dėl turinio? Ko
dėl komunistų vadai laiko 
galvas nuleidę? Michelsono 
draugas atsako: todėl, kad 
Mussolinis nuverstas. Kam 
jie turėtų dėl to liūdėti? 
M. Draugas atsako:

“Juk Mussolinis buvo ge
riausias Stalino draugas... 
Stalinas davė Mussoliniui 
pastatyti šešis karo lai
vus Rusijai. Tas davė dar
bo ant 
gelbėjo 
džią.”
Koks

mas! Ot, jei Tarybų Sąjun
ga būtų stačiusi Mussoli- 

tai

ot,

trijų metų ir iš-
Mussolinio val-

Stalino nusidėji-

niui šešis karo laivus, 
tuomet Stalinas būtų bu
vęs Keleiviui geras!

Jeigu Mussolini's pastatė 
Tarybų Sąjungai šešis ka
ro laivus, tai šiandien tie 
karo laivai muša priešą— 
skandina fašistų laivus, gi
na Tarybų Sąjungą ir visas 
Jungtines Tautas!

Šitaip, rodosi, turėtų pro
tauti net ir michelsoninio 
tipo socijalistas, dar visiš
kai neišėjęs iš proto!
'Bet kas tau! Toliau: 

“Sunaikinti Anglijos ir 
Amerikos demokratijas

buvo susitarę trys dikta
toriai: Stalinas, Hitleris ir 
Mussolinis.”
Kada, kur tieji “trys dik

tatoriai” susitarė sunaikin
ti Anglijos ir Amerikos de
mokratijas ? Michels ono 
draugui savo žodžius fak
tais paremti nereikia,
pasakei, kaip pasako ne- 
sveikapročių ligoninės įna
mis, ir eik sau!

Toliau.
Šiuo metu Amerikoje yra 

renkamos drapanos Tarybų 
Sąjungos žmonėms. Natū
ralūs dalykas, Tarybų Są
jungoje trūksta drapanų, 
nes daugelis, fabrikų, ver- 
pinyčių ir audinyčių, bu
vusiųjų Ukrainoje, Balta
rusijoje, Lietuvoje, Latvi
joje ir kitose srityse, tapo 
pagrobti vokiečių. Kai Ta
rybų Sąjunga išmuša iš 
okupuotų sričių vokiečius 
okupantus, ji randa gyven
tojus nuogutėlius ir be pa
stogės : vokiečiai, apiplėšę 
vietos gyventojus, naudin
gus daiktus išgabena Vo
kietijos gilumon.

Padorūs Amerikos žmo
nės, turį atliekamą gerą 
kostiumą, atiduoda Russian 
War Relief Komitetui, ku
ris tą viską gabena Tarybų 
Sąjungom

Bet štai, kaip rašo Mi
chelsono draugas. Girdi, 
“lietuviai komunistai... va
ro didelį skudurų rinkimo 
vajų...” Dar toliau: “Girdė
jau vieną moterį sakant 
kitai moteriai: ‘Žinai, turė
jau daug dresių. Kitos jau 
buvo kandžių suėstos. Ale 
kai atėjo viena komunistė, 
kai pradėjo prašyti atlie
kamų drapanų, tai ir atida
viau....” ;

Jeigu toji moteriškė da
vė kandžių suėstas drapa
nas, tai ji, aišku, mažai kuo 
geriau pasirodė už Kelei
vio redaktorių. Pastarasis 
yra kapitalistas, turtais ap
sikrovęs, o kai sykį žmonės 
rinko aukas Tarybų Sąjun
gai paremti,tai jis “paauko
jo” nupieštą špygą. Tokia 
moteriškė turėtų būti kriti
kuojama, bet Keleivis ją gi
ria, Užtaria!

Na, ir Keleivio redakto- 
torius ir jo draugai šaiposi 
ir vaiposi iš to, ką daro pa
dorieji Amerikos ' žmonės. 
Jam Tarybų Sąjunga—kau
las gerklėje. Jie dreba, 
pliatkavoja, nervuojasi. Ke
leivio “korespondencijos” 
virto nesveikapročių kliedė
jimais. Jo “žinios” rašomos 
ne pagal tą, kas pasaulyj 
dedasi, bet pagal tą, kaip 
Keleivio redaktorius jaučia
si.

Skaitai tą, atsiprašant, 
laikraštį, ir žmogus negali 
suprasti, kur link “špygos 
kavalierius” nueis, šitaip 
eidamas!

KAIP BUVO PADARYTAS 
ARGENTINOJE PERVERSMAS

Argentiniečių Momentas 
rašo apie perversmą, įvyku
sį toje šalyje pereitą pava
sarį. Laikraštis paduoda:

Generolai Ramirez ir 
Rawson stovi priešakyje 
valdžios, kurią sudaro iš
imtinai .kariai.

Gegužio mėnesio 4-tą die
ną tapo patvirtinti 'gandai, 
kurie jau buvo pasklidę po 
Buenos Aires, kad karo mi- 
nisteris generolas Ramirez 
imsis priemonių-prieš Cas
tillo valdžios netikusią poli
tinę orientaciją.

Ketvirtadienio rytą pra
sidėjo militarinis sukilimas 
Campo de Mayo kareivinė
se inspiruotas paties Karo 
ministerio ir vadovaujamas 
jo ir jo ginklų draugo gene
rolo Arturo Rawson.

Castillo valdžia pabėgo į 
Urugvajų, duodama įsaky
mą karinėms jėgoms laiky
tis ’su ginklu rankoje prieš 
sukilėlius. Bežygiuojančiai 
Ramirez ir Rawson kariuo
menei pastojo kelią ir pasi
priešino Jūrininkų Mekani- 
kų Mokykla, kuri randasi 
ant gatvės Blandengues ir 
Gra. Paz. Jūrininkai atida
rė ugnį į sukilėlius po vado
vybe admirolo Lajous. Su
kilėliai atsakė stipria ugni
mi, ko pasekmėse yra už
muštų ir sužeistų. Jų tarpe 
vieno kolektyvo visi kelei
viai žuvo, kada minėtasai 
kolektyvas papuolė po kul
kosvaidžių ugnimi. Po pus
valandžio mūšių Jūrininkų 
Mekanikų Mokykla pasida
vė ir revoliucionieriai kitur 
pasipriešinimo nesutiko.

Liaudies kerštas irgi pa
sireiškė, ko pasekmėse pro
vokatoriai kinta-kolumnis- 
tai gavo lupt, daugiausiai 
tapo apdaužyti profašisti
niai laikraščiai. Taipgi ta
po sudeginta keletas Korpo
racijos omnibusų ir kolek
tyvų. f

Liaudis pasitiko sukilėlių 
kariuomenę gatvėse su de
mokratiniais sveikinimais 
ir antifašistiniu pergalės 
ženklu. Laimingai 
valdžios rūmus
kariuomenei, generolas Ar
turo Rawson iš valdžios’ rū
mų balkono kalbėjo į minią 
žmonių ten susirinkusių, 
kuriems pažadėjo užtikrin
ti šalies konstitucinę laisvę 
ir greit sutvarkyti visoke
riopai šalies reikalus.
Sukilėlių Manifestas Išleis

tas k-tą d. Birželio
Tuo pačiu momentu kaip 

tik sukilėliai turėjo valdžią 
•jau savo rankose, tapo pub
likuotas naujos , valdžios 
Manifestas, kuriame be ki
ta ko šaukiama visa Argen
tinos liaudis priė vienybės 
ir pildymo tarptautinių su-

užėmus 
sukilėlių

tarčių “absoliutiškoje, tei
singoje ir lojalėj ameriko
nų vienybėje.”

Pilnas šio Manifesto tek
stas skamba šitaip:

Į Respublikos liaudį:
“Karinės ginkluotos Tau

tos jėgos, ištikimos saugoto
jos Tėvynės garbės ir tra
dicijų, kaip lygiai Argenti
nos liaudies gerovės ir tei
sių, seniai jau sekė ramiai, 
bet atydžiai visus vyriau
sios valdžios atstovų dar
bus. .Nedėkingas ir. skaudus 
buvo persitikrinimas. Ar
gentinos liaudies viltys ta
po apgautos, naudojant 
suktybes, .apgavystes ir pa
tvirkimus. Davede liaudį 
prie išimtinumo ir moralio 
atsilikimo atstumiant ją 
nuo viešumos ir eksploatuo
jant ją baisių asmenų nau
dai, kurių siekiai buvo blo
giausi iš visų siekių.

“Šios jėgos sąmoningos 
už savo atsakomybę prieš 
istoriją ir prieš liaudį, ku
rios šauksmas pasiekė ka
reivines — nusprendžia at
likti su šios valandos parei
ga, kuri verčia veikti apgy
nimui šventųjų tėvynės rei
kalų.

“Apgynimas tų reikalų 
prives daugelį prie pasi
šventimo, nes nėra laimėji
mų be pasiaukojimo.

“Prižadam administraci
nį teisingumą, vienybę visų 
argentinų, nubaudimą visų 
kaltininkų ir sugrąžinimą 
turto blogai išeikvoto.

“Prilaikome mūsų įstai
gas ir įstatymus, nes žino
me, kad ne jos nusikalto, 
bet žmonės jų pritaikini
mams prie gyvenimo.

“Kovosime dėl išlaikymo 
visiškos tautinės nepriklau
somybės; dėl lojalaus atliki
mo visų tradicijinių istori
nių mandatų, kad padaryti 
efektyvų ir absoliutiškai 
teisingą ir lojalų bendra
darbiavimą visų ameriko
nų, taipgi išpildymą visų 
tarptautinių sutarčių ir 
paktų.

“Dekliaruojame:
“Kad kiekvienas karys 

pastatytas dirbti viešose įs
taigose pasižadėtų savo 
garbe dirbti nenuilstamai 
ir teisingai apgynimui savo 
garbės, gerovės, laisvės tei
sių ir interesų visų argenti
nų.
“Atsisakyti nuo visų už

mokesčių, kurie nebūtų tie, 
ką'jam priklauso sulig jo 
cherarkijos ir laipsnio ka
riuomenėje.

“Būti nepalaužiamu vals
tybės tarnautojp vietoj, pri
silaikant tiesos savo veiks
muose.

“Baust

A

; o

Paveikslas parodo raudonarmiečius Oriolo Pirmoji Gegužes 'aikštėje. Jie 
didžiuojasi išmušę vokiečius ir išląisvi nę miestą iš • plėšiką.
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energingiausiu 
i būdu visus prasikaltimus 
I padarytus Valstybės ne
naudai ir bausti ne tik pra
sikaltusį tiesioginiai, bet ir 
tuos visus asmenis, kurie 
netiesioginiu būdu prisidė
jo prie nusikaltimo.

• “Prisiimt valdžioje vietą 
be jokių išrokavimų ir dar
buotis Tėvynės labui ir ge
rovei.” , '

Laivės Red. Pastaba. — 
Generolai Ramirez ir Raw- 
son, nuvertę Castillo vai-, 
džią, įsteigė savo, bet toji 
valdžia nei kiek nėra geres
nė už nuverstąją. Ramirez, 
patapęs šalies galva, slopi
na kiekvieną pažangesnį 
žmonių žingsnį; jis, be to, 
tebepalaiko diplomatinius 
ryšius su Ašies valstybė
mis. Kitais žodžiais, Rami
rez ir Rawson bjauriai ap
gavo Argentinos liaudį!



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

—■ *---- --- •............... ....... - ■ ■'
Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 

jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

J. Povilavičiūtė.

Senutes Šileikienės Timu- 
riečių Komanda

kuo
sviedinių — tuo

vo- 
bus

jau

Da- 
kiek

buvo

Praėjus kiek laiko nuo 
karo pradžios, Troicko mie
stelio gyventojai pamatė 
senutę su trimis mergaitė
mis. Ją sutikę praeiviai ste
bėjosi: keista, senyva mo
teris vaikščiojo su mergai
tėmis po kiemus ir rinko 
metalo laužą. Bet senutė su 
saVo anūkėmis dirbo ramiai 
savo darbą.

Tai buvo senutė Šileikie
nė, kuri karui prasidėjus 
evakuavosi iš Lietuvos su 
trimis savo anūkėmis. Bū
dama sena, ji krimtosi, kad 
negali niekuo padėti fron
tui, Tėvynei. Pagaliau ji 
sugalvojo rinkti metalo lau
žą. Kuo daugiau metalo, tuo 
daugiau sviedinių;
daugiau 
daugiau užmuštų vokiečių;

' kuo daugiau užmuštų 
• kiečių — tuo greičiau 

laisva Lietuva.
Dabar bobutė turėjo 

ne tris anūkes. Iš įvairių 
kiefmų rinkosi į talką senu
tei Šileikienei vaikai, 
bar anūkų ji turi tiek, 
jai metų — 72!

Mieste jau sunku 
rasti kiemą, kurio nebūtų 
aplankę vaikai. Augo meta
lo laužo kalnai... Nespėda
vo net jo nuvežti į fabri
ką. Ir žinot, kiek senutės 
komanda surinko laužo? — 
124 tonus!

Kiekvieną dieną koman
da rasdavo vis naujų dar
bų, Timuriečių dienynas 
pasakoja apie juos tiktai 
skaitmenimis.

100,000. Šimtas tūkstan
čių rublių — tai juk visas 
lėktuvas. Pinigus surinko 
timuriečiai. Rinko kantriai: 
vaidino, rengė koncertus, 
loterijas.

2,000. Tai tiek kubinių 
metrų malkų supjaustė, su
skaldė ir sudėjo į krūvas 
šešiems šimtams kovotojų 
šeimų senutės anūkai.

’7410 w
by Alice Brooks ;

Šie karpetukai padaromi iš 
likučių naujų siūlų arba išar
dytų senų mezginių ir audeklų. 
Formoj instrukcijos devyniem 
skirtingiem karpetukam.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma-

. ry Sincus, 427 Lorimer St.,
Brooklyn, N. Y»

Daug skaitmenų yra die
nyne. Norint papasakoti 
apie darbus, kurie slepiasi 
už tų skaitmenų — vietos 
neužteks.

Paimsime dar vieną — 
228. Tiek kovotojų šeimų 
gavo iš timuriečių dovanų. 
Tai buvo įvairios dovanos. 
Senutė iš anksto sužinojo, 
kam ko trūksta, todėl šei
moms jos buvo labai nau
dingos.

Kartą vaikai gavo laišką 
iš sužeistų kovotojų, kurie 
gulėjo Troicko ligoninėje, 
už 50 kilometrų nuo mies
to. Kovotojai labai norėjo 
susipažinti su senute ir jos 
anūkais.

Ankstų sekmadienio ry
tą miesto gatvėmis pralėkė 
sunkvežimis, pilnas prisės
tas vaikų, kurie dainavo 
linksmas savo daineles.

Sužeistieji laukė jų. Tie, 
kurie galėjo vaikščioti, ap
spito senutę. Timuriečiai 
skirstė kovotojams dovanas, 
o senutė pasakojo jiems 
apie savo anūkus. Paskui 
jie aplankė palatas: koman
dos priešaky ėjo senutė, o 
paskui ją — išsirikiavę ti
muriečiai. Vėliau jie daina
vo dainas, šoko, vaidino. Iš
važiavo tik vėlai vakare.

Nelengva dažnai važinėti 
į svečius 50 kilometrų. Ir 
vis dėlto senutė ir jos ko
manda aplankė ligoninę jau 
septynis kartus! Kovotojų 
nuomone, senutė daro dide
lį ir svarbų darbą, ir verta 
apdovanoti, kaip gerą kovo
toją fronte.

Šftntus laiškų gauna se
nutė iš fronto. Vakarais 
pas ją susirenka anūkai, 
jos visa komanda, ir visi 
kartu jie skaito laiškus. Se
nutės kambaryje stovi vė
liava. Šią vėliavą komanda 
gavo už labai gerą darbą.

Garbė tokioms moterims, 
kaip senutė Šileikienė, — 
šaunus senas timuriečių 
komandos kapitonas!

Worcester, Mass.

draugijų 
Olympia

išgiedrėjo 
progą 

pasigro- 
paremti

koopera- 
aštuonių

Gražiai Praėjęs Ir Ateinanti 
Mūsų Svarbieji Piknikai 
Rugpjūčio 8-tą įvykęs ben

drai tarptautinių 
rengtas piknikas,
Parke, gražiai pavyko. Diena 
buvo grąsinanti audra iš ank
sto, bet skaisčiai 
apie ’ pietus ir davė 
žmonėms suvažiuoti 
žėti vasaros oru ir 
pikniką.

Lietuviai gražiai 
vo, išpirkdami arti 
šimtų tikietukų. Daugelis mūs 
gerų draugų - draugių pasi- 
pirko po čielą knygutę, 12 ti- 
kietų. Ačiū jum, gerbiamieji, 
už nuoširdžią kooperaciją.

Mūsų darbščiosios moterys 
sunkiai triūsė prie maisto ga
minimo. Gražiai jom viskas 
sekėsi, padarė jos žymios fi
nansinės paramos piknikui. Ir 
daug daugiau būtų pelno pa
dariusios, jeigu būtų turėję 
pakankamai maisto.

Dovanas gavo: Pirmą, $50 
— Paulina Atterstoren; antrą, 
$25 boną — A. A. Foglier- 
Marger, trečios gavėjo nete
ko nugirsti.

(Tąsa 4-tame pusi.).

Kanadietės Dirba Šeimininkėms
MONTREAL, Can. — Be

skaitant amerikiečių dienraštį 
Laisvę, vis matosi moterų sky
riuje nušviesti amerikiečių mo
terų pagirtini darbeliai. Ten
ka didelis kreditas Amerikos 
lietuvėms moterims už jų pa
vyzdingus darbus, taip pat ir 
už jų nušvietimą spaudoje.

Po ilgos tylos, gavus progos, 
kyla man noras nors trumpai 
pabrėžti apie mūsų montrea- 
liečių darbus. Nemanykite, 
draugės amerikietės, kad mes 
taip nieko ir neveikiame, kaip 
tylime.

Nors Montreal© poniutės ir 
išvąžinėjo, kur joms patinka
mai praleisti vasaros laikas, 
bet mes darbininkės leidžiame 
laiką dirbtuvėse ir prie orga
nizacinių darbų. Mūsų veikla 
nei kiek nepamažėjo. Mon- 
trealo lietuvių darbininkių mo
terų Raudonojo Kryžiaus ra
telis tebedirba įvairius darbus 
dėl Raudonojo Kryžiaus. Per
eitos savaitės atsibuvusiame jų 
susirinkime, apart mezginių ir 
siuvinių, jos nutarė greitoj at
eityj suruošti su visokiais įvai
rumais pikniką, katro pelną 
skirs dėl nusiuntimo Rusijos 
našlaičiams pundelių. Taipgi 
draugės užsidėjo parinkti dra
panų pasiuntimui Rusijoj 
esantiems lietuviams.

Prieš aštuntą rugpjūčio per 
kelias savaites turėjome taip
gi nemažai darbo priruošimui 
mūsų, kanadiečių, laikraščio 
Liaudies Balso metinio pikni
ko. Nors tame mums gelbsti ir 
draugai vyrai, bet moterims 
vis tenka daugiausiai triūso 
pridėti. Tenka gęrokai pabė
gioti berenkant įvairius val
gius ir gėrimus dėl garbės sta
lo, katras visuomet būna lei
džiamas ant varžytinių ir jis 
visuomet duoda puikaus pelno 
mūsų vienintėliui laikraščiui. 
Taipgi visuomet būna vedamas 
kontestas, renkama gražuolė, 
Miss Liaudies Balsas. Balsus 
rinkti prisieina dažniausiai 
moterims. Per kontestą tapo 
sukelta virš šimto dolerių. Ir 
ųžpereitą sekmadienį atsi
buvusiame metiniame Liaudies 
Balso piknike tapo išrinkta 
Miss Liaudies Balsas, jaunuolė 
šviesiaplaukė ir mėlinakė, 
graži mergaitė, Janina Miko- 
nis.

Piknike buvo nepaprastai 
daug publikos, oras buvo gra
žus ir šiltas. Turėjome puikias 
pasekmes. Nors dar galutinai 
nespėta suvesti sąskaitą, bet 
manome, kad gryno pelno liks 
apie $300.

Čia vėl su didžiausiu šturmu 
rengiamės prie kito pikniko, 
kaip jau aukščiau minėjau, 
dėl pundelių naudos.

Tai, kaip matote, draugės 
amerikietės, šiame trumpame 
rašinėlyje, nors mes ir tylos 
šyde apsisupusios, bet dirba
me pagal savo išgalę. Kana
diečių darbininkių moterų 
vardu linkime jums, draugės 
amerikietės, nepailsti jūsų, dar
buose.

Palangos Birute.

Naujoviškiausius kroke
tus (maltos mėsos -likučių 
kupstukus), vieton pavolio- 
ti miltuose ar duonos tru
piniuose, dabar vynioja į 
tešlą ir kepa pečiuje, vie
toj spraginti ant skaurados. 
Taip jie geriau atrodo ir 
sotesni. Prie kroketų gerai 
tinka baltam sose sutaisytos 
(creamed) virtos daržovės.

Maltos mėsos, ypatingai 
su priemaišais mėsai pra
tęsti bandukės skonis labai 
sustiprinamas, jeigu kepant 
aplaistoma su biskeliu 
French dressingo. >

Džiovinti Vaisiai
Mūsų krašto vyriausybė ra

gina visas šeimininkes prisike- 
nuoti ir visaip kaip prisidėti 
namie vaisių ir daržovių, ma
žiausia atsidėti ant komerci
nių, fabrikuose kenuotų, nes 
milionams Amerikos karių e- 
sant užjūriuose ir didėjant rei
kalui vis daugiau ir daugiau 
teikti pagalbos nuteriotų, nuo 
Hitlerio ir fašistų, atkariautų 
ir atkariausimų, kraštų žmo
nėms, daugiau reiks išvežti 
maisto užjūrin.

Vaisiams Džiovinti 
Informacijos

Visi džiovinti vaisiai šių 
metų derliaus, kaip skelbiama 
iš Washingtono, bus vyriausy
bės užpirkti kariuomenės ir 
Lend-I^ease reikalams. Turėki
te savo.

Skaitančios angliškai, užsi
sakykite vyriausybės išleistą 
farmeriams buletiną No. 1918, 
vadinamą “Drying Foods for 
Victory Meals.” Kaina 10 cen
tų. Pažymėjus buletino vardą 
ir numerį, kartu su įdėtu laiš
ke dešimtuku,, reikia siųsti: 
Superintendent of Documents, 
Washington, D. C.

Džiovinti galima obuolius, 
kornus, įvairias uogas, mor
kas, burokus, pyčes, grūšes, 
slyvas, pipirus.

Vyriausybė prašo šeiminin
kių sukenuoti ar sudžiovinti 
visus savo pergalės daržų pro
duktus, kurių nespėjate su
valgyti žaliais, taipgi kiek ga
lima daugiausia turguje pa
kankamai esamų vaisių ir 
daržovių. 1

Tomaičių Kenavimas
Vyriausybės mitybos eks

pertai sako, kad geresni bū
dai kenuoti tomaites ir viską 
kitą, yra taip vadinama ver
dančio vandens maudynė, 
arba pressure cooker’yje. Pa
starųjų mažai kas turi, bet be 
jo nesėkminga kenuoti mėsos, 
komai ir kiti panašūs berūk- 
ščiai maistai.

Rūkšties turintiems vai
siams, tame skaičiuje ir tomai- 
tėms, tinka ir senoviški būdai 
— išvirti ir supilti į karštus 
kenus, virti garu arba pečiuje, 
bet ekspertai sako, kad taip 
daugiau sugenda. Priežastis— 
dasigavimas vaisių, gadinančių 
organizmų laike supilstymo ir 
uždėjimo viršelių, kuomet ver
dant jau sudėtus kenuose vai
sius,' jeigu perkaista iki to 
laipsnio, kad tuos organizmus 
sunaikina, jie daugiau neįei
na. «

Taigi, be “pressure cooker’- 
io”, geriausia yra vandens 
maudynė —< bile koks pakan
kamai švarus, gilus puodas, 
kad ant dugno padėjus me
džio ar vielų grotelius ir ant 
jų sustačius kenus, vanduo ke
nus apsemtų.

Tomaites nuplaut šaltu van
deniu, dėti į karštus kenus su 
jau užeita gumine rinkute, 
dalį supjaustyti į ketu
rias dalis ar sutrėkšti skysti
mui, nuspausti dugnan, kad 
užpildytų tuščias vietas ir ap- 
sisemtų, įdėti druskos pagal 
skonį, prisukti viršelius drū- 
tokai, bet ne visai užsukti, 
kad garas galėtą išeiti, neper- 
plėštų bonkos, statyt kenus į 
verdantį vandenį ir laikyti, 
kol numanoma, kad kiaurai 
perkalto. Tuojau iškelti kenus, 
drūčiai užsukti, patikrinti, ar 
neatsikvėpia, atšaldyti ir su
statyti vešioj, tamsioj vietoj. 
Kur daug šviesos sandėlyje, 
lentyną uždengti ar bonkas 
apvynioti popiera.

Kenavimui vengti pernoku
sių tomaičių.

lupti ir dėti į

' Kas nori tomaičių be lupy
nos, sudėjus po desėtką į bes- 
kutę ar ryšulėlį pamerkti pu
sei minutės ir iki minutei į 
verdantį vandenį, paskiau į 
šalta ir skubiai 
kenus.

Pasisekimas, 
tai, priklauso 
kenuojant —po 
greičiau 
suges.

sako
nuo

mažiau
kenuosi, — mažiau

eksper- 
greitumo 

ir

Gynimasis Nuo Įkyraus 
Kojų Grybo

Kojų niežulys, neteisingai 
vadinamas “ring worm,” 
yra tūlas grybų veislės aug- 
muo, kuris, kaip ir miško 
grybai, mėgsta drėgną, šil
tą klimatą ir sąmanotą vie
tą. Tai dėlto jis daugiausia 
ir kankina jo savininkus 
rugpjūčio mėnesį ir vėliau 
rudeniop. Jis įsirausią į ko
jų padus, tarpupirštes, ap
link nagus ir iš ten iškrapš
tyti nelengva, nes ten dau
giau būna sudėvėtos odos 
sąmanų ir jose drėgmės, 
taipgi šilumos.

Nuo jo gelbėtis, dėlto, 
kaip tik pasekmingiausia ir 
bus viską darant priešin
gai jo pamėgimui.

Dėvėti erdvius ir, jei tu
rite, skylėtus batus, kurie 
“gali kvėpuoti,” kasdien, 
ar kaip tankiausia išgali
ma, pakeičiant kita pora.

Tankiai mainyti kojines.
Plaunant kojas, gerai nu

vanoti nudėvėtą odą-sąma- 
nas nuo padų, aplink nagus, 
tarpupirščiuose. O po nuplo
vimo ir nusausinimo gerai 
ištrinti su boric acid milte
liais, kurie sausina koją ir 
lengvina įdegimą.

Geriausia, žinoma, to gry
bo nepagauti. Tas galima 
atsiekti niekad nesistojant 
nuoga koja ant tų vietų, kur 
galėjo basa koja stovėti už
krėtimą turįs asmuo ar kur 
galėjo būti numesta jo dė
vėtos kojinės; nenaudojant 
nežinomų batų, šliurių.

Šiai suknelei forma gau
nama nuo 12 iki 20 dydžio. 
Su formos 

ir 16 centų. 
Sincus, 427 
Brooklyn, N.

užsakymu siųsti 
Adresuoti: Mary 
Lorimer Street,

Elenora Belekevičienė Atliko 
Didelį Darbą Karui Laimėti

ELENORA BELEKEVI
ČIENĖ

Pasidarbavusi su Massa
chusetts Lietuvių Komite
tu, kuris rūpinosi sukelti 
kapitalo, kad nupirkus do
vanas — po ambulansą — 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, Sovietų Sąjungai ir 
vienai iš jos tautinių res

publikų — Lietuvai.

Į šį garbingą darbą 
buvo kviečiama daug 
lietuvių ir lietuvaičių. 
Visų darbas yra įver
tintas. Kiekvienam, ku
ris turėjo bent kokį nors 
prisidėjimą prie šios talkos, 
komitetas širdingai dėkoja. 
Matote, vieni vienokį darbą 
atliko, kiti kitokį ir taip 
mes visi pasidarbavome. 
Tai garbė yra visiems.

Draugė Elenora Beleke
vičienė matė ir suprato to
kį garbingą darbą, metė 
visus savo namų darbus į 
šalį ir stojo į talką. Pradė
jo rinkti aukas. Ne visur ir 
ne visada sekėsi. Rinkdama 
aukas, jinai sutiko visokių 
žmonių. Vieni sakė — tas 
darbas nereikalingas. Suti
kusi ir tokių, kurie pagei

Pirma Pažintis Su Kanada 
ir Kanadiečių Gyvenimu

Gavusios atostogas mes 
su Valentina Vance nuta
rėm aplankyti Kanadą ir 
susipažinti su Montrealo 
lietuvių gyvenimu, nors aš 
turėjau ten ir reikalą su
tvarkyti. 11

Paėmusios traukinį nuo 
Grand Central stoties, New 
Yorke, pradėjome kelionę 
Hudson upės krantais. Pa
sibaigus upei, prasideda 
milžiniški kalnai, apžėlę 
tankiais krūmokšliais. Tai 
duoda pasakiškai gražų 
vaizdą. Artinantis prie Ro
ses Point — Kanados sie
nos — begaliniai ežerai: 
vienas baigiasi, kitas prasi
deda, taip užbaigdami 
Jungtinių Valstijų žemę. 
Kanados laukai žymiai 
skirtingi: čia jau lygumos 
ir maži ežerai.

Kadangi mūsų traukinys 
pavėlavo ant poros valan
dų, tai mes Montrealą pa
siekėm tiktai pusė po vie
nuoliktos vakare.., Privažia
vus Sant Laurent upę, pa
matėme ant kalno aukštai 
žibantį kryžių. Nutarėme, 
kad čia bus kelionės galas. 
, Pats Montreal miestas 
gražioje vietoje gamtos at
žvilgiu. Viduryje miesto 
kalnas — Mount Royal. Jo
jo pačioje viršūnėje yra 
restauranas, iš kurio gali

dauja, kad karas ilgiau tę
stųsi. Bet jinai, neatboda- 
ma, kas ką sako, dirbo. Ji 
sutiko ir daug širdingų ka
ro laimėjimo šalininkų, rin
ko aukas ir surinko $116 
ir prisiuntė komiteto iždi
ninkui J. Grybui.

Jos biografija yra maž
daug tokia:

Ji atvyko į Ameriką 1914 
m., sausio 4 d., į Pennsyl- 
vanijos miestelį Freeland. 
Ten pagyvenus tris mėne
sius atvažiavo į Brightoną 
pas švogerį, gavo darbą 
Hood Rubber Co. Pagyve
nus 18 mėnesių, susipažino 
su Juozu Belekewicz ir ap
sivedė rugsėjo 12 d., 11915 
m. Gyvena Amerikoj 29 
metai. Turi tris sūnus: Vla
dislovą, Bronislovą, Ed
mundą. Du sūnūs ženoti. 
Bronislovas kariuomenėje 
treti metai, o Edmundas 
laivyne.

Draugė Elenora Beleke
vičienė, po tėvais Kavaliau
skaitė, paeina iš Lietuvos iš 
Vilniaus rėdybos, Trakų 
apskričio, Kaišedorio vals
čiaus. Gimus ir užaugus 
Vilionių kaime. Kai atva
žiavo iš Lietuvos, nemokėjo 
nei savo vardo pasirašyti. 
Sūnus jinai leido į lietuviš
ką mokyklą, Brightone. Jos 
sūnūs skaito ir rašo lietu
vių kalboj.'Sūnus Vladislo
vas, Amerikoj gimęs, išmo
kino motinėlę lietuviško 
rašto.

Elenora Belekevičienė 
priklauso ir organizacijose, 
yra Moterų Darbininkių 
Kliubo kasierka, taipgi 
smarkiai veikia ir tarpe 
lietuvių.

Mass. Lietuvių Komitetas 

ma observuoti (tėmyti) vi
są miestą. Puikiai atrodo 
žiūrint iš kalno, visur ža
liuoja. Ypatingai ligoninės, 
universitetas gražiose vie
tose, tarp medžių, man 
primena daugiau Lietuvos 
kaimus.

Mokyklos daugiausia ka
talikiškos. Daug tėvų nusi
skundžia dėl vaikų auklėji
mo, nes daugiausia ko mo
kina, tai religija galvas su
ka* O bažnyčių, tai labai 
daug, net 250 ant miliono 
gyventojų.

Darbai dabar gerai eina, 
nors uždarbiai žymiai ma
žesni, kaip pas mus. Ir tak
sai daug didesni — nuo ne
vedusių (singelių) išskaito 
trečią dalį uždarbio.

Žmonės nusiskundžia žie
mos aštriais šalčiais. Mat, 
namai daugiausia be šildy
tuvų (štymo), tiktai virtu
vėj pečius. Kiti dar turi 
koridoriuje pečiukus. Bet 
visgi nėra taip patogūs, ka- ' 
da šaltis siekia 40 laipsnių 
apačioj zero.

Vienok Kanados lietuviai 
visgi geriau susitvarkę, 
dauguma turi nuosavus na
mus, gyvenimo sąlygos pa
lankesnės, negu Argentino
je arba kitose pietų Ameri
kos šalyse.

Nagulevičiūte.
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ŽMONĖSE I
(Tąsa)

Aš pasakiau jam, kaip mokėjau, kad 
man patinka šie žmonės — gyvena sau 
linksmai be darbo.

. — Kaip dangaus paukščiai, — įsikišo 
jis, juokdamasis. — Taip gyvena jie to
dėl, kad jie — tinginiai, niekam tikę 
žmonės, darbas jiems — vargas!

— Kas iš to darbo? Sakoma: iš darbo 
turtingas nebūsi!

Man nesunku buvo taip pasakyti. Aš 
dažnai girdėdavau tokį posakį ir jausda
vau, kad juo daug tiesos pasakoma. Bet 
Juozapas papyko ant manęs ir ėmė rė
kauti :

— Kas taip kalba? Kvailiai ir tingi
niai, o tau, vaikeli, nėra ko tokių kalbų 
klausyt! Žiūrėk tu man ITokias kvailybes 
kalba pavyduoliai, nevalyvieji, o tu luk
terėk, kol tau plunksnos užaugs, ir jau 
tada — skraidyk sau! O apie tavo drau
gystę aš pranešiu šeimininkui — tu ne- 
pyk!

Ir— pranešė. Šeimininkas prie jo pa
ties man pasakė:

— Tu, Pieškovai, pasimesk Milijoninę 
lankęs! Tenai — vagys, prostitutės, ir 
iš tenai tegali pakliūti arba į kalėjimą, 
arba į ligoninę. Pasimesk!

Aš ėmiau slapčia lankyti Milijoninę, 
bet neužilgo teko pasimesti tai darius.

Kartą aš sėdėjau su Ardaljonu ir jo 
draugu Robenku ant daržinėlės stogo, 
viename nakvynės namų kieme; Roben- 
kas gražiai pasakojo mums, kaip jis 
traukęs pėsčias iš Rostovo prie Dono į 
Maskvą. Tai buvęs kareivis, Jurgio or- 
deno kavalierius, šlubas — turkų kare 
jam sutraiškė kelį. Mažutis, plačių pečių, 
jis turėjo labai stiprias rankas, bet, bū
damas šlubas, jis negalėdavo ta jėga pa
sinaudoti. Dėlei kažkokios ligos jo plau
kai nusmukę, — jo galva tikrai buvo pa
naši į naujagimio galvą.

Blykčiodamas rudomis akimis, jis pa
sakojo:

— Atėjau į Serpuchovą; sėdi daržely 
popas; tėveli, sakau, sušelpkite karo did
vyrį....

Linguodamas galvą, Ardaljonas sa
ko: •

— Na, meluok, meluok...
7 — Ką gi aš pamelavau? — neįsižeis
damas klausia Robenkas, o mano bičiu
lis lėtai ir pamokomai muųma:

— Neteisingas tu žmogus! Tau reikė
tų būti sargu, šlubiai labai dažnai esti 
sargais, o tu valkiojies be reikalo ir vis 
meluoji.;.

— Bet gi aš — tiktai dėl juoko, aš— 
dėl linksmumo meluoju..’..

— Tau reikt iš savęs juoktis...
Kieme, tamsiame ir purviname, nors 

dienos buvo giedrios ir šiltos, pasirodė 
moteriške ir sušuko, mosuodama kaž ko
kia skepeta:

— Sveika! — pasivijęs ją už vartų, 
džiaugsmingai aš pasveikinau.

— O toliau ką sakysi? — paklausė ji, 
žvairom žvilgterėjusi į mane, ir, staiga 
sustojusi, piktai suriko:

— Viešpatie susimilk! O tu čia ko?
Aš susijaudinau ir sumišau, išgirdęs- 

tokį išgąstingą jos šūksnį; aš supratau, 
kad ji nusigando dėl manęs; baimė ir 
nustebimas labai ryškiai pasireiškė jos 
protingame veide. Paskubom aš paaiš
kinau jai, kad negyvenu šioje gatvėje, o 
tiktai kai kada ateinu pasižiūrėti.

— Pasižiūrėti ?! — pašiepiamai ir pik
tai sušuko ji. — O ko gi, kur gi tu žiū
ri? Praeiviams kišenėsna ir boboms už
ančius ?

Jos veidas buvo pavytęs, paakiai pa
mėlynavę, lūpos padribę.

Sustojusi ties smuklės durimis, ji pa
sakė:

Pridavė Teisųiųi VpĮriečią Or
ganizacijos Knygas

Fędęrąlis teismas pareikala
vo, kad Kari Kraenzle priduo
tų German-American School 
Society knygas. Minėtas as^ 
muo, kurįs įtariamas vedime 
nacinės propagandos, knygas 
teismui pristatė; pridavė pro
tokolo, narių adresų knygą ir 
.kitus dokumentus.

Krąepzle buvo minėtos orga
nizacijos sekretorium. Taeiaųs 
jis sako, kad ta organizacija 
po to, kaip japonai padarė puo
limą ant Pearl Harbor, nustojo 
veikusi.

Knygas teismo paskirta ko
misija peržiūrės. Jos buvo rei
kalingos pilietinių popierų by
los nagrinėjimui, kur numato
ma iš 9-nių bųndo narių atim
ti popieras.

— Einam, pavaišinsiu arbata! Apsivil
kęs— švariai, ne taip, kaip vilkima šioje 
gatvėje, o dėlto kaž kodėl aš tau neti
kiu.... '

Bet smuklėje ji lyg ir įtikėjo man ir, 
pildama arbatą, ėmė nuobodžiai kalbėti 
apie tai, kad ji tik nesenai nubudusi, 
dar nieko negėrusi ir nevalgiusi.

— O vakar atsiguliau — girta - girtu
tėlė, jau ir nebeprisimenu: kur gėriau, 
su kuo?

Man buvo nesmagu, gaila jos, norėjau 
paklausti, kur gi jos duktė? O ji, išgėru
si degtinės ir karštos arbatos, ėmė kal
bėti drąsiai ir šiurkščiai, kaip ir visos 
šios gatvės moterys; bet kai aš paklau
siau ją apie dukterį, iš karto išsiblaiviu- 
si, ji sušuko:

— O tau kas darbo? Ne, mano miela
sis, mano dukters tu nepasieksi, ne!

Išgėrė dar ir papasakojo:
— Duktė neturi ko su manim veikti. 

Aš — kas? Skalbėja. Kokia aš jai mo
tina? Ji — apsišvietusi, mokyta. Tai kas 
kita! Ir išvažiavo iš manęs pas turtin
gą draugę, mokytojautų, tarytum...

Patylėjusi, ji negarsiai paklausė:
— Mat kaip! Skalbėjos jums nereikia? 

O pasileidusios bobos reikia?
Kad j-i “pasileidusi,” aš, žinoma, iš 

karto pamačiau, — kitokių moterų šioje 
gatvėje nebuvo. Bet kai ji pati pasisakė 
apie tai, mano akyse iš gėdos ir gailesio 
pasirodė ašaros, savo prisipažinimu ji, 
tarytum, nudegino mane — ji, dar ne
senai tokia drąsi, nepriklausoma, protin
ga!

— Ak, tu, — pasakė ji, žvilgterėjusi į 
mane ir dūsaudama, — Eik tu iš čia! 
Ir prašau aš tave, ir patariu — nelįsk 
čia, prapulsi! *

Paskui tyliai ir lyg pati sau ėmė ji 
kalbėti, palenkusi galvą ir kažką paišy
dama pirštu ant stalo:

— O kas tau mano prašymai ir pata
rimai? Jeigu tikra duktė nepaklausė.

Chicagos žinios.
Iš Lietuvių Centro Išsiuntė 5,- 
336 Šmotus Drapanų Sovietų 

Sąjungos Žmonėms.
10 Metų Vaikutis Kas Dieną 

Prirenka Drapanų ir Pri
duoda j Centrąį.

Lietuvių Drapanų Rinkliavos 
Centras, 755 W. 31st St., jau 
išsiuntė 5,336 šmotus drapanų 
Sovietų Sąjungon nuo karo nu
kentėjusioms žmonėms. Dar tu
ri supakavę drapanų išsiųsti 
744 štukas.

Dikčiai ir gerų drapanų at
vežė pereitą savaitę Jokubaus- 
kai. Kiek žinoma, ciceriečiai 
rengiasi atvežti daug drapanų. 
Būtų gerai, kad ilgai nelauk
tų. Be to, ciceriečiai pasižadė
jo atvykti padėti dirbti prie 
drapanų taisymo. Tad jų lau
kiame.

Pavyzdingas Vaikas
Pereitą savaitę vieną dieną 

atėjo į drapanų rinkliavos ir 
taisymo stotį nedidelis vaikutis. 
Jis klausia, ką čia daro darbi
ninkės? Jos atsakė, kad renka 
ir taiso drapanas, kurios yra 
siunčiamos Sovietų Sąjungon. 
Tas berniukas persistatė save, 
kad jo vardas William Anto- 
niuk. Toliau jis pareiškė:

“Nieko neperdaug dėl Sovie
tų Sąjungos žmonių, kiek jie 
pasiaukavo nacių grobikiškos 
armijos sulaikymui. Aš kas
dieną parinksiu drapanų.”

Dabar (beveik kas dieną tas 
10 metų vaikutis atveža parin
kęs drapanų. Jis susirado sau 
ir draugą. Jau du vaikučiai 
pradėjo parinkti drapanų.

Suaugę žmonės turėtume pa
simokyti iš šio 10 metų berniu
ko ryžtingumo padėti žmonėm 
nukentėjusiem nuo karo.

Kitas Reiškinys
Penktadienį užeina į rinklią- 

vos stotį augęs žmogus. Klau

. — Kaą perkat sijoną? Ei, draugužės...
Iš namo plyšių pasipylė moterys ir ap

stojo pardavėją: aš iš karto ją pažinau 
— tai —skalbėja Natalija! Aš nušokau 
nuo stogo, bet ji, atidavusi sijoną už pir- 
rną pasiūlytą kainą, jau ėjo tyliai iš kie
mo.

Aš rėkiau jai: negali gi tu tikrą savo 
motiną pamesti, ką tu? O ji —- pasi
smaugsiu sako. Kazanėn išvažiavo, mo
kytis akušere nori. Na, gerai... Gerai.. O 
ką gi aš? 0 aš — inat kaip... Prie ko aš 
prisiglausiu?... Gi prie praeivio,...

(Bus daugiau)

Chjnietis šaulys ir amerikietis W. E. Buręh, iš Denver,/Cpl., kur 
nors tolimoje Chinįjpje pąsjruošf pasitikti prisiąrtinąhčiu/ japųpų 
lėktuvus. i
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Juozas Levandauskas
Grabprius-Undcrtaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker į 

Laidotuvių Direktorius s 
Išbalsamųoja ir ląidoją ąnt 6 

visokių kapinių <
Veltui šermenine |

(KOPLYČIA) |
Parsamdo automobilius ir ka- g 
rietas veselijopi, krik$tynojp ? 

jr kitkam. £
231 Bedford Avenue | 
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Telephone: Eyergreeą 8-D770 ? 
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būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP P ATARTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI I DEMOKRATUOS VEIKIMĄ

■ iii .iyw ■■■ >; '.‘.s r. "y ' 1 1 "***"

Pįliętybės pamokų ųąųja knygutė, '‘The Basic Prin
ciples of Democracy and” Citizenship,” parašyta adv. 
ęįąrles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioj# formoje, į kurią įeįpą daug iliustracijų, ir taip pat 
92 įlapsimai ‘

Mnyeelty Autoriui*

Adv. CHAS. P. kAL

atsakytis anglų ir lietuvių kabose.
KAINA 35c. -.......~ •

I/okestį galite prisiųsti U. $. pašto 
stamp omis 5c. arba 8c. vertės, viso už v 
35 centus. ’

Ręikaląudami rašykite s

LAISVE
427 Uorimęr St,, Brooklyn, N. ¥.
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sią, ką darome. Sakom, kad ren
kame drapanas, taisome ir 
siunčiame nuo karo nukentėju- 
siems į Sovietų Sąjungą. Jis 
pagyrė mūs darbą ir klausė, 
ar mep nežinome darbininkių, 
kurios galėtų eįti dirbti į Wil
son Co. Ten paruošiama mėsos 
kiekiai pasiuntimui Raudonajai 
Armijai.

Kurios norite gauti darbą, 
tai apsilankykite 'Wilson Co. 
raštinėm

Reikalinga Siuvamą Mašiną
Drapanų taisymui reikalinga 

siuvama mašina. Kurios turite 
atliekamą siuvamą mašiną, pa
skolinkite. Siuvėja.

Worcester, Mass.
(Tąsą nuo 3-ęio pusi.)

Rugpjūčio 22-rą, kaip jau 
buvo pranešta, įvyks taip pat 
svarbus piknikas dienraščio 
Laisvės naudai. Prašom kiek
viena Laisvės skaitytoją-rėmė- • 
ją, kiekvieną geros valios lie
tuvį - lietuvę būtį Olympia 
Parke 22 rugpjūčio. Jaučiu, 
gerbiamieji, .kad jūs gerai ži
not pažangiosios spaudos 
svarbą abelnam mūsų gyveni
me. Jkainavot jūs dienraščio. 
Laisvės vaidinamą rolę pir
miau, daugiau ją įkainuojate 
šiuo suprendžiamų kovų, mo
mentu. Rengėjai tikisi, kad 
šis piknikas bus gražiaųsis, 
skąitlingiausis.

Kviečiam visus atvykti ank
sti, nes bus priruošti skanūs 
pietūs ir alkio niekam nereiks 
kęsti. Mūsų gerieji daržovių 
auklėtojai prižadėjo pristatyti 
jų pakankamai, o komisija pa
žadėjo turėt gana kitų daiktų.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos moterų kuopa savo susirin
kime, rugpj. mėnesį, padarė 
labaį svarbių tarimų.

Nors mūs kuopa jau gražiai 
prisidėjo su dovanom Sovietų 
Sąjungoj esantiems raudonar
miečiams ir abelnai ten esan
tiem mūsų tautiečiam, bet šia
me susirinkime draugės nuta
rė rengti šiam tikslui pikniką 
19-tą d. rugsėjo (Sept.), 0- 
lympia Parke. Pundelių-dova-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUSI
i 

Telefonas: HUmboldt 2-7964 | 

530 Summer Ąvenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

nų komitetas, tiesa, savo ant
rą siuntinį išsiųs pradžioj rug
sėjo, bet mes jau pasirengiam 
trečiam siuntiniui.

Draugas Jurgis Deksnis pri
davė $5, prašydamas pasiųsti 
į Brooklyną, kad jo dovana 
suspėtų išeiti su antru siunti
niu.

Rengėjos nutarė jau dabar 
pranešti visiem ir visom, kad 
19 rugsėjo piknike bus specia- 
lis dovanų stalas. Bus priima
ma nuo mažiausios iki pačios 
stambiausios dovanos. Prašom 
visų pasirūpinti - prisirengti, 
atvykstant į pikniką, jeigu bus 
galima, atvežti dovanėlę. Tai 
bus, taip sakant, bendrai-ko- 
lektyviai worcesterieciu suau- 
kauta dovana.

Kadangi dienraštyje Lais
vėj jau daug sykių buvo aiš
kinta, ką galima aukauti, to
dėl čia neminėsime, nes mano
me, kad draugai ir draugės 
žino, kas tinkama.

M. K. S.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas jvyks ketvirtadieni, rugpjūčio 
19 d., 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Dalyvaukite visos, atsiveskite 
ir naujų narių. — P. Walant.

(193-195)

mil

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už pL 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

\ LIAUDIES BALSO KAINA
\ $3.50 Metams '

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje. z

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

Green Star Bar & Grill 
/

Lietuviškas Kabaretas
ft ft ft ft ft ft ft ft ftft ft ft ft ft ft ft ft: ft ft

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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 įruoštą mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefoną* Poplar 4110

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kl. susi

rinkimas įvyks rugpjūčio 19 d., 
8:10 v. v., Draugijų salėje, 4097 Por
ter St. Yra svarbių reikalų, todėl 
narės visos stengkitės dalyvauti. M. 
Ginaitienė, sekr. (193-195)

'IĮgu/Šuj} With
WAR BONDS

★ ★ 
i' ... ....     "" H

Tractors and motors will nęver 
wholly replace the Army Mule as a 
factor in the mobile units of our 
army. The Army Mule is a tradi
tion and the “mule skinner" is a 
breed unto himąelf. Army Mules 
are used by the Field Artillery and 
the Cavalry in areas where the 
terrain is rough and tractors cannot 
operate.

Pack trains in mountainous sec
tors are often necessary and here 
the mule, slow but sure-footed, plays 
an important role. Our Army buys 
thousands of mules paying from $175 
to $190 for each. The mule cats 
less, carries more, and some de
clare is smarter than the horse. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps helps pay for these Army 
Mules. Invest at least ten percent 
of your income in War Bonds every 
pay day U. S Ticvtwy DepartiHfHt
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PITTSBURGH, PA. Brighton, Mass
Gražus Pasidarbavimas.

Draugai iš Washington, per 
J. Mitchell prisiuntė $39.35 į 
fondą nupirkimui dviejų am- 
bulansų, vieno Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir kito Lietu
vių Pulkams, kovojantiems ei
lėse didvyringos Raudonosios 
Armijos. Tai pelnas nuo LDS, 
ALDLD ir SLA bendro paren
gimo, kuris surengtas liepos 4 
dieną. Oras pasitaikė prastas, 
lijo, tai daug žmonių susilaikė 
ir negalėjo prisidėt prie taip 
prakilnaus darbo.

Sakoma, kad A. Gravilys ge
rai skleidžia tikietus. Pagal ti- 
kietus bus išleista trys dovanos, 
kaip tai pirma $50, o antra ir 
trečia po $25 karo įbonusų žen
kleliais. Pelnas skiriamas nu
pirkimui ambulansų. Reiškia, 
kas pirks tikietus, tai dubelta- 
vai parems karo laimėjimą — 
prisidės prie nupirkimo karo 
bonusų ženklelių iš mūsų val
džios ir’ prisidės prie nupirki
mo dviejų ambulansų mūsų ko
votojų pagelbai.

Pavyzdingai dirba Wilmer- 
dingo draugai. Jeigu Pitts- 
burghe rastųsi tokių darbščių 
draugų, kaip vvilmerdingiečiai 
F. Vilkas, K. Matakas ir Čer
niauskienė, tai tikrai iki lap
kričio 27 d. sukeltume reika
lingą fondą ambujansų nupir
kimui. Tik pagalvokite, kad to
kia nedidelė lietuvių Wilmer- 
dingo kolonija, o jau yra sukė
lus tam reikalui virš $300! Pa
sitikiu, kad wilmerdingieciai ir 
ant toliau taip energingai dar
buosis ir rodys pavyzdį kitoms 
kolonijoms.

Ambridge lietuviai taip pat 
supranta labai didelę svarbą 
mūsų darbo. Šios kolonijos 
draugai A. Evalga, J. Kava
liauskienė, J. Briedis nepavar
gusiai dirba ambulansų nupir
kimui, kad prisidėjus prie bu
deliško fašizmo sunaikinimo.

Negalima suprast, kas atsiti
ko su pažangiais darbuotojais 
New Kensington mieste? Ši lie
tuvių kolonija visada nuošir
džiai atsiliepdavo į progresyvių 
žmonių veiklą. Bet dabar, kaž 
kodėl jie neišsijudina į taip 
svarbų darbą. Manau, kad jie 
pasitaisys ir stos energingai 
darban.

Braddock su savo apylinkių 
miesteliais, kaip tai, Home
stead, Duquesne ir kitais, kur 
yra nemažos lietuvių kolonijos, 
.kol kas dar nepasirodė. Ten 
yra pasiųsta apsčiai blankų ir 
manau, kad jie energingai pa
sidarbuos, nes reikalo svarba 
yra visiems labai aiški.

Bridgeville ir apylinkės drau
gės, kaip Načajienė, Savukai- 
tienė, kiek žinia energingai 
darbuojasi. Tik blogumas tame, 
kad tos draugės ir draugai nie
ko nepraneša per spaudą apie 
savo darbą.

McKees' Rocks lietuviai dirba 
organizuotai, tam reikalui turi 
išrinkę komitetą, kuris renka 
aukų. Tik ir šios kolonijos vei
kėjai, kol-kas apie nuveiktus 
darbus nepraneša spaudoj. Aš 
manau, .kad visos kolonijos tu

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

riausybė jaučia ir mano dary
ti, visai nesvarbu. Ką jaučia 
ir mano tie ukrainiečiai, balt- 
gudžiai, lietuviai ir bessara- 
bai, žinoma, niekas nepaiso.

Niekam neateina nei į gal
vą atsiklausti tų žmonių, ku
rie su tokiu entuziazmu 1941 
metais prisidėjo prie laisvų 
tautų šeimos ir įsivedė naują, 
socialistinę santvarką namie.

Tie kraštai dabar ne tik bus 
po prievarta atplėšti nuo So
vietų Sąjungos, bet dar jų 
žmonėms bus užkartas kapita
lizmas, vietoje jų pasirinkto 
socializmo!

Mums gi atrodo, kad tie 
įvairiausi Sovietų Sąjungos da
lintojai turės skaudžiai nusi
vilti.

Šis karas vedamas už fašis
tinės Ašies ir fašizmo nušlavi- 
mą, o ne už Sovietų Sąjungos 
sumėsinėjimą ir išdalinimą.

ri imti pavyzdį iš Wilmerdingo 
—dirbti ir pranešti, Įtas nu
dirbta, kad visi žinotume, kaip 
darbas eina.
. Kas liečia Pittsburghą, tai 
pati didžiausia lietuvių koloni
ja. čia yra daug lietuvių, dvi 
parapijos — švento Kazimiero 
ir švento Jurgio, dvi didelės 
draugijos — Piliečių Kliubas ir 
Mokslo Draugija ir daug kitų 
kuopų ir organizacijų. Bet 
Pittsburgh draugų veikla nega
lima pasigirti. Tai labai nege
rai. šimtai mūsų sūnų yra ar
mijoj, . laivyne ir orlaivyne. Vi
sų mūsų pagelba reikalinga 
Raudonajam Kryžiui. Visi tu
rime rūpintis ištiesti brolišką 
ranką pagelbos ir Lietuvių Pul
kams Raudonojoj Armijoj, ku
rie taip drąsiai kovoja prieš 
barbarišką fašizmą už mūsų vi
sų reikalus. Pasijudinkime dau
giau dahban!

North-sidės lietuviai taip pat 
neišsijudino į darbą. Neužtek- 
tinai renkame aukas, permažai 
atsimename tą svarbų reikalą 
bendrai. Draugijos turi pinigų 
ir gali tokiam svarbiam reika
lui paskirti nors kiek iš kasos.

Gerbiami lietuviai! Visi sto
kite darban, kad greičiau su
keltume fondą nupirkimui am
bulansų! Neklausykite tų, ku
rie atvykę iš Berlyno arba ima 
iš tų atvykėlių įsakymus ir 
kenkia mūsų karo laimėjimui! 
Atminkite, kad tik vienybėj ga
lima nugalėti hitlerizmas ir iš
kovoti laisvė Lietuvai ir apgin
ti mūsų šalies laisvė! Atminki
te, kad teikdami pagelhą Rau
donajam Kryžiui ir Raudonajai 
Armijai tuo būdu mes gelbėsi- 
me savo sūnams kovojantiems 
prieš hitlerizmą!

Visi ii- visos stokime darban, 
kad laiku sukeltume reikalingą 
fondą nupirkimui ambulansų!

Pittsburgh Lietuvių Vienybės 
Komitetas Karo Laimėjimui 
kviečia visų draugijų ir kuopų 
narius į susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 12 dieną, 2 vai. 
po pietų, 1320 Medley St., N. S. 
Pittsburgh. Kviečiami visi ko
mitetai ir nariai, kurie tik in
teresuojasi mūsų komiteto vei
kla ir nori padėti šiame prakil
niame darbe. Kviečiame Pitts- 
burgho ir apylinkės organizaci
jų komitetus. H. Kairys.

Rugsėjo 4 dieną, 7 vai. vaka
re, LDS 142 kuopos name, 3351 
W. Garson St., įvyks laibai pui
ki vakarienė. Pelnas nuo jos 
skiriamas į fondą nupirkimui 
dviejų ambulansų. Maistą pa
rūpins gabiausios gaspadinės. 
Bus ir prakalbų. Visus ir visas 
kviečiame iškalno! Komitetas.

Oakland, Calif.
Iš LDLD Susirinkimo

Rugpjūčio 4 dieną įvyko 
Literatūros Draugijos 198 kuo
pos susirinkimas. Raportuota, 
kad Vilnies pikniko visi bilie
tukai išplatinti ir pinigai grei
tai bus pasiųsti dienraščio 
naudai.

Antras dalykas buvo, tai 
aptarta, kaip padėti dienraš
čiui Laisvei jos apsigynimo by
loj, kurią prieš ją užvedė fa
šistiniai elementai. Nutarta 
iš kuopos iždo paaukoti $5.

Pakeltas klausimas,* kaip 
pagelbėti lietuviams kovoto
jams prieš hitlerizmą. Nutarta 
paaukoti $10 Lietuvių Pulkų 
pagalbai, kurie kovoja Raudo
nosios Armijos eilėse.

Aptartas klausimas, kurį 
pakėlė dienraštis Laisvė reika
le Šaukimo Amerikos lietuvių 
suvažiavimo, kad padėjus ka
ro laimėjimo pastangose ir 
padėti atbudavoti Lietuvą, ka
da ji bus išlaisvinta iš po bu
delių hitlerininkų. Visi vien
balsiai pasisakė už tokį suva
žiavimą ir pasižadėjo jį remti, 
kada bus galutinai paskelbta 
vieta ir laikas.

J. Yankauska*.

“Laisvoje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Kada susitvėrė So. Bostone 
komitetas nupirkimui trijų am
bulansų, tai ir į piliečių kliu- 
bą prisiuntė laišką, kad prisi
dėtume su auka prie taip pra
kilnaus darbo. Gaila, kad su
sirinkime buvo mažai narių, 
tai vienas narys, kuris visus ki
tus negražiai vadina, kuris sa- 
vę skaito ir “teisingu” ir labai 
“išmintingu,” pasinaudojo ta 
proga, kad narių mažai ir rei
kalavo neduoti nei cento, nes 
būk pinigus komitetas suvogs. 
Jam keli pritarė, vėl pradėjo 
šaukti apie “kacapus” ir taip 
jiems pasidarbavus kliubas ne
prisidėjo prie to prakilnaus 
darbo — karo išlaimejimo.

Po to draugės E. Belikevi- 
čienė, su pagalba E. Freimon- 
tienės iš Somerville stojo dar
ban ir pradėjo rinkti aukas 
ant blankų. Ir surinko virš 
$80, o kada vėliau patyrė, kad 
dar komitetui trūksta pinigų, 
tai ant kitos blankos vėl su
rinko virš $20.

Tokis E. Belikevičienės gra
žus darbas labai nepatiko 
tiems, kurie džiaugėsi Hitlerio 
pergalėmis ir jie laukė pro
gos jai atkeršyti. Ir štai par
važiavo jos sūnus iš armijos, 
atėjo į kliubą ir ten ant jo 
keno tai pakurstyti italai už
puolė. Motina, pamačius kru
viną savo sūnų puolėsi jam 
gelbėti. Ta proga pasinaudo
jo progresyvio judėjimo prie
šai ir E. Belikevičienę suspen
davo už “netvarkos kėlimą” ir 
neįleidžia jos į kliubą.

Prieš kokį 20 metų, mūsų 
kolonijoj buvo stipri moterų 
kuopa, mes ruošdavome tea
trus, veikėme, išsibudavojome 
organizacijas, įsigijome namą, 
bet dabar tūli lietuvių tautos 
išgamos, kurie savę vadina 
Lietuvos “patrijotais” ardo 
viską. Ta pati Belikevičienė, 
tada, kai jos vaikai buvo ma
ži, palikdavo juos, o pati vi
sada dirbo feruose ir kituose 
parengimuose, kurie tik buvo 
surengti kliubo naudai.

O vis manau tik todėl prie
šai įsigali, kad į susirinkimus 
neateina pažangesni žmonės, 
jaučiasi pavargę, o priešams 
to tik ir reikia; jie susirenka 
ir kenkia mūsų organizaci
joms, kenkia karo laimėjimui, 
kenkia lietuvių vienybei, puldo 
mūsų gerą vardą ir tarpe kitų 
tautų.

E. Bernotienė.

EILINIS JAPONŲ BLOFAS
Japonų radijas skelbė, 

būk jie nuskandinę 4 Ame
rikos transporto laivus ir 
3 karinius laivus iš tų, ku
rie gabeno amerikiečius į 
Velia Lavella salą, Salia
mono salyne.

Bet- Jungtinių Valstijų 
lakūnai liudija, kad nei 
vienas japonų šovinys nei 
bomba nepataikė į jokį ame
rikiečių laivą.

ŽIBALO UNIJA Už ROO- 
SEVELTO IŠRINKIMĄ 

4-TAI TARNYBAI
Fort Worth, Texas. — 

Žibalo Darbininkų Unija 
visuotiname savo suvažiavi
me vienbalsiai priėmė rezo
liuciją su pageidavimu, kad 
prez. Rooseveltas vėl kan
didatuotų ir būtų išrinktas 
ketvirtam terminui.

Suvažiavimas taipgi vien
balsiai pasmerkė J. L. Le- 
wiso prieš-valdišką, prieš
karinę politiką.

London, rugp. 17. — Te- 
bepleška Turinas, šiaurinėj 
Italijoj, po anglų lakūnų žy
gio prieš jį praeitą naktį. 
Tik 4 anglų lėktuvai ne
grįžo nuo Turino.

London. — Amerika at
siuntė Anglijai 60,000 budi- 
ninkų laikrodžių.

Italai Smerkia Karalių 
Ir Badoglio

London, rugp. 17. — Ap
linkiniais -keliais gauti pra
nešimai iš Italijos teigia, 
kad italai demonstruodami 
kaltina karalių Viktorą 
Emmanuelį ir ministerį pir
mininką Badoglio už karo 
tęsimą.

Teisingumo ir Laisvės Są
junga — susidariusi iš so
cialistų, komunistų, krikš
čionių demokratų, liberalų 
ir veikimo partijų — išlei
do naują pareiškimą, kuria
me vadina karalių ir Ba
doglio fašistais ir smerkia 
juos už karo ilginimą.

“Talkininkai turi numest 
Viktorą Emmanuelį nuo so
sto todėl, kad jis su Badog
lio privedė Italiją prie su- 
mušiųio,” kaip sako tos 
partijos savo pareiškime.

Anglai Iškraustė Sve
čius iš Pajūrių

— - ■ I

London, rugp. 17.— Ang
lų vyriausybė įsakė vasaro
tojams ir kitiems ne vieti
niams gyventojams apleisti 
pietiniai rytinius Anglijos 
pajūrius. Menama, kad tai 
būsiąs vienas iš anglų-ame
rikiečių pasiruošimų siųst 
įsiveržimo armiją iš Ang
lijos į Eūropos žemyną 
prieš Hitlerį.

Montevideo, Uruguay
Lietuvių Konferencija

Paminėjimui Lietuvos iš- 
laisvinifno iš po Smetonos te
roristinės diktatūros, įvyko di
delė konferencija ULKM Kliu- 
be, Agraciada 2442. Kalbėjo 
pora gerų vietos kalbėtojų 
apie pasaulinę situaciją, o lie
tuvių kalbėtojai priminė Lie
tuvos istorinę birželio 15 die
ną.

Po kalbų buvo smagūs šo
kiai.
Darbininkai Tures Atostogas 

Apmokamas
Šalies prezidentas Dr. Amė- 

zaga ir ministrai Mendivil ir 
Serrato patiekė įstatymui pro
jektą apsvarstyti abiejuose 
Seimo rūmuose, kur, be abe
jo, bus priimtas. Įstatymo* pro
jektas apie tarnautojų ir dar
bininkų atostogas, kur iki šiol 
gal tik vieni aukšti valdinin
kai teturėjo. Kiekvienas darbi
ninkas, išdirbęs metus laiko, 
turės teisę gauti dvi savaites 
apmokamas atostogas, nežiū
rint, kur jis bedirbtų ir kokį 
darbą. Ir darbdavys, kuris 
nesilaikys šio įstatymo, bus 
baudžiamas nuo $20.00 iki 
$500 ir ypatingam atsitikime, 
du kart tiek. Padieniai darbi
ninkai turi teisę atostogoms, 
išdirbę 250 dienų, ir pusę ato
stogų išdirbę 180 dienų metuo
se.

Mūsų vice-prezidentas 
Henry Wallace.

Washington. — Karinės 
Mobilizacijos direktorius 
Byrnes , patvarkė, kad ang
liakasiai dirbtų 48 valandas

Greitu laiku šis projektas 
bus įstatymu.
Po Traukiniu Pateko Lietuvis

Gegužės 21 d. drg. P. Di- 
das painformavo, kad tautie
tis Kazys Meška tapo trauki
nio labai sužalotas ir randa
si naujoje klinikoje.

Pastaba: Pastaruoju laiku 
K. Meška gyveno ir dirbo lau
kuose‘40 klm. nuo Montevide- 
jaus (carretera Minas) pas 
Darbo skaitytoją drg. Adomą 
Nivinską, kalvio darbą.

R.

Montello, Mass.
Nesiųs Delegatų į Pittsburghą

Iš vietos kliubų ir nekuriu 
paŠalpinių draugijų yra susi
tveręs lietuvių politinis komi
tetas, kad pagelbėti lietuviams 
miesto reikaluose ir laike rin
kimų lietuvių kandidatams į 
valdvietes. Angliškai vadinasi 
Brockton Lithuanian Council.

Minėta komitetą lietuviški 
pro-fašistai išnaudoja savo 
reikalams.

Rugpjūčio 4 d. įvyko šven
to Roko Draugystės susirinki
mas. T. Miliauskas, P. Krušas 
ir M. Yozukevičius išdavė ra
portą iš minėto komiteto, aiš
kindami, kad jie atsinešę 300 
knygučių — tikietų ir draugi
ja turi nutarti ir platinti tuos 
tikietus, užgiriant jų veikimą. 
Pelnas neva skiriamas į tris 
dalis: Lietuvių Tautinei Tary
bai, kurią sudaro visoki Lie
tuvos liaudies priešai, vietos 
reikalams ir neva Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Raudo
nojo Kryžiaus vardą jie pa
naudoja, kad pridengti tikrą 
savo tikslą.

Pirmas kalbėjo A. Beliūnas 
ir kritikavo tą fašistinę tary
bą, kalbėjo K. Urbonas ir kiti. 
Nariams reikalaujant, pirmi
ninkas M. Yozukevičius leido 
balsuoti: 15 balsų prieš 9 bal
sus atmetė tos tarybos atsto
vų atsišaukimą ir pasmerkė jos 
veikimą. * v . .

Rugpjūčio 5 dieną į Lietu
vių Amer. Piliečių Kliubo susi
rinkimą tautininkai atvyko or
ganizuoti, nes turėjo laišką 
nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos-, kuri varo Amerikos lie
tuvių tarpe skaldymo darbą, 
reikalaujant delegatų į jų kon
ferenciją, šaukiamą Pittsbur- 
ghe.

Svarstant laišką kilo didelis 
triukšmas. Balsuojant gavo ly
giai po 14 balsų už ir prieš. 
Pirmininkas A. Tamuliavičius, 
vaduojantis organizacijos ge
rove ir lietuvių vienybe, tą 
laišką atmetė, nes mūsų lietu
viai supranta, kad tos konfe
rencijos tikslas yra žalingas.

Mirę Lietuviai
Sulaukus senų metų mirė 

Petronė Munkevičienė, Zigmo 
Munkevičiaus žmona. Sirgo vė
žio liga. Paliko nuliūdime sa
vo vyrą, 2 sūnus, dukterį ir 
daugiau giminių.

Mirė Benis Svirskis, M. 
Svirskių sūnus. Jis buvo 31 
metų, priklausė prie vietos pa- 
šalpinės draugijos. Pa
liko nuliūdime tėvus, brolį ir 
seserį. Sirgo per du metus džio
va. Pirmiau dirbo pas Moluką, 
prie ledo išvežiojimo.

Pabaigoje pereito mėnesio 
mirė Aleksa šliožas, virš 30 
metų. Mirė nuo plaučių, įdegi
mo. Paliko nuliūdime žmoną, 
du vaikus ir daugiau giminių.

Vadinamas “Benigdas,” ku
rio pavardė J. Stankus, pir
miau dirbęs pas Moluką prie 
ledo išvežiojimo, buvo areš
tuotas, į kalėjimą pasodintas 
ir ten jis mirė — pasikorė.

Tūlas Stasys Saulėnas, gy
venęs N. Abingtone, rastas gi
rioje pasikoręs.

Mirė J. Bartkus. 53 metų 
amžiaus, laike Pirmo Pasauli
nio Karo tarnavo laivyne. Mi
rė nuo vėžio ligos. Palaidotas 
rugpjūčio 11 dieną Melrose 
kapinėse. Priklausė prie LDS 
67 kuopos. Paliko nuliūdime 
žmoną Viktoriją.

Žolynas.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA VYRŲ-MOTERŲ
OPERATORIŲ ir rankinių siuvėjų 

PRIE DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS. 
APSIGYNIMO PRAMONĖJE. KREIPKITĖS

DADOURIAN EXPORT 
CORP.

26 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y.
(194)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Moterys

VALYMUI MOTERYS
Departmentinėje Krautuvėje 
Patyrusios ir be patyrimo

40 VALANDŲ—5 DIENOS
Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai. 

Employment Office, 12th fl.

JOHN WANAMAKER
9th St., ir Broadway

(193)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
♦-------------------------------------- (X)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St, New York City
<x>

OPERUOTOMS
IR

PROSYTOJOS
ANT

SLIPCOVERS
MACY’S

SANDĖLYJE
Reikia keleto operatorių ir prosytojų ant 
slip covers. Patyrimas nereikalingas.

Asmenys, dabar dirbanti karinius ar būtinų 
darbų pramonėse, nebus priimami be* paliuo- 

savimo iš buvusiojo darbdavio.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

47-44 31ST ST.
LONG ISLAND CITY

BMT ar IRT požeminiai traukiniai (Flushing 
Local) iki Rawson St. Independent traukiniu 

iki Queens Plaza.
(196)

MAŠINŲ OPERUOTOJŲ
BŪTINOJE PRAMONĖJE 
5-KIŲ DIENŲ SAVAITĖ

Aplikantai turi būti 21 m. amžiaus ir no
rinti dirbti nuo 2:30 P. M. iki vidurnakčio. 
Tvaikas ir pusė už viršlaikius, pridedant nak
tinių šiftų bonus. Aplikantai turi mokėti 
angliškai skaityti ir rašyti.

Kreipkitės nuo pirmadienio iki j>enktadie- 
nio 8 A. M. iki 12 vai. po pietų. Reikalingas 
raštu pareiškimas atliekamumo.

EAGLE PENCIL CO.
710 E. 14TH STREET, N. Y. C.

(196)

Montreal, Canada
Rinkimus Laimėjus

Pereiti rinkimai parodė, kad 
Kanados darbininkai vis aiš
kiau supranta savo reikalus. 
Balsavimas už komunistą kan
didatą, kartu buvo smūgis 
priešams, buvo balsavimas ir 
už antrą frontą, nes Fred Ro
se atvirai reikalavo ir reika
lauja tuoj aus atidaryti antrą 
frontą prieš Hitlerį Europoje.

Buvo vedama bjauri baugi
nimo kampanija prieš Fred 
Rose. Oponentai šaukė, rėkė, 
komunistais ir bolševikais bau
gino. Bet į tai darbininkai at
sakė: “Nebauginkite komunis
tais, Sovietų Sąjungos liaudis, 
komunistų vadovaujama, su- 
kriušino Hitlerio karo mašiną, 
paruošė mūsų pergalę, išgelbė
jo Kanadą ir visą pasaulį nuo 
hitlerizmo pavietrės.”

Viename rinkimų kampani
jos mitinge, miesto parke, kur 
dalyvavo apie 10,000 žmonių 
buvo skaudžiai plakami So
vietų Sąjungos šmeižikai ir 
darbo žmonių priešai. Nuo 
jaunuolių kalbėjo mergina. Ji 
apibūdino Kanados jaunimo 
blogas sąlygas, lygindama Ka
nados jaunimo gyvenimo sąly
gas su Sovietų Sąjungos jau
nimo sąlygomis.

Kanada yra milžiniška ša
lis, užima didelius plotus, jos 
gamtiniai turtai ’ yra dideli, 
gyvena tik 11 milionų žmonių 
ir tie nėra visa kuo aprūpinti, 
todėl, kad viešpataujanti po
nai rūpinasi tik savo gerove, o 
ne liaudies. Jie savo žalinga 
veikla tik pastoja kelią teisin
giems ir tinkamiems žmonėms. 
Ir sakė, kad liaudis privalo 
išrinkti tokius žmones, kaip

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS 
RUOŠAI

Rezideneijiniam viešbuty). Nepaprastai ger<J« 
darbo sąlygos. 6 dienų savaitė, sekmadieniaia 

nedirbama. $23.00 j savaitę. Daug tipų.
Kreipkitės:

HOTEL ALDEN
82nd St., & Central Pąrk West

( (194)

REIKIA VYRŲ
Patyrimas nereikalingas. $38.80 už 48 valan
dų savaitę, maliavos dirbtuvėje. Būtina pra

monė. Iš karinių darbų nepriimame.
CLOVER LEAF PAINT & VARNISH CORP.

43-43 Vernon Blvd., Long Island City.
_____________ (194)

VYRAI VIRTUVfiJE *
GERA ALGA! PUIKIAUSIOS DARBO 

sąlygos. Kreipkitės j Dietary Dep’t. 
BRONX HOSPITAL,

169th ST., & FULTON AVENUE
____________________ ________________ (194)

Paipų kilnotojai, sandėlyje.
Turi būti galinčiais kilnoti 

sunkius meteriotus.
B. F. GILMOUR CO.

152 41st St., Brooklyn, N. Y. 
STerling 8-0700

, _________ 094)

Paipų pjaustytojai ant vietos, 
prie Threading mašinos.
B. F. GILMOUR CO.

152 41st St., Brooklyn, N. Y. 
STerling 8-0700

(194)

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

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.

160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.
(Greenpoint Ave.)

(195)

REIKIA VYRŲ
Amžiaus 18—55.

Dirbti naujoje sėmeninio aliejaus 
dirbtuvėje

6 dienų, 48 valandų savaitė
Pradžiai alga $37.44 j savaitę

Po 2 savaičių $40.04 ar $42.64 j sav.

Patyrimas nereikalingas
Nesikreipkite, jei dabar dirbate ap
sigynimo ar būtinų darbų pramonėje 

be darbdavio paliuosavimo.
‘ Kreipkitės:

NATIONAL LEAD CO.
Gale Gold Street, Brooklyn

(193)

APVALYTOJAI
Departmentinėje Krautuvėje

Dienomis ar naktimis
40 Valandų—5 Dienos

Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vaL 
Employment Office, 12 fl.

JOHN WANAMAKER
9th Street, ir Broadway

(193)

BENDRAM APVALYMO DARBUT 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE._______________________(X) 

VIEŠBUČIO
Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M. 

IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY.

NETELEFONUOKITE.
(X)

WARSAVINGS BONDS SSTAMM
—......................... IIJĮ k ■ I H

Fred Rose. Kitame mitinge 
dalyvavo apie 15,000 žmonių.

Pereiti rinkimai parodė, kad 
joki šmeižtai prieš Sovietų Są
jungą, prieš komunistus, prieš 
pažangius žmones negalės am
žinai klaidinti piliečius. Fred 
Rose išrinkimas į parlamentą, 
Ottawoj, tai jau pradžia liau
dies laimėjimo, pradžia sieki
mo, geresnio ir malonesnio gy
venimo, kurį Kanados žmonės 
gali turėti, nes šalis ir didelė 
ir turtinga. — • G-lys,
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NewYorko^/Wa/i nloj Dar Vienas Naujas Ka 
rys Dėdei Šamui

Serga Chas. Jonušas

Iš LLD 1-mos Kuopos
* Susirinkimo

Brooklyno Lietuviai Pasiryžę 
Sukelti D. W. Savo Kvotą

Išvykdama, Parėmė 
Laisvę

Rugpjūčio 12 įvykęs susirin
kimas buvo didesnis ir gyves
nis už kelis praeituosius, bet 
pagal didumą skaičiaus narių 
turėtų būti kur kas didesnis.

Nominacijų į Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro Ko
mitetą blankos buvo su kaupu 
išpildytos. Plačiai kalbėta va
jaus klausimu. Pasirodo, kad 
pirma kuopa stovi neblogai. 
Visi dalyviai pasižadėjo gauti 
po vieną naują narį.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link šaukimo lietuvių or
ganizacijų suvažiavimo. Susi
rinkimas vienbalsiai ta suma
nymą užgyrė ir pasižadėjo jį 
remti visais galimais būdais. 
Suvažiavimas turėtų išdirbti 
planus, kaip greičiau ir geriau 
būtų suteikiama Lietuvos žmo
nėms pagalba greičiau išvyti 
tironus hitlerininkus iš Lietu
vos žemės, ir po išvijimo. Taip 
pat buvo plačiai diskusuojama 
senų drapanų rinkimas. Priei
ta prie išvados, kad visi, kiek 
katras išgali, dalyvautų drapa
nų ir kitokių reikmenų rinki
me. Dabartiniu laiku eina la
bai platus senų drapanų So
vietų Sąjungai rinkimo vajus 
visoj Amerikoj, net buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius 
H. H. Lehman ima dalyvumą 
tame vajuje, kad kuo daugiau
sia surinkus dėvėtų ir nedėvė
tų drapanų ir kuo veikiausia 
jas pasiuntus į Sovietų Sąjun
gą. Sovietų Sąjungos Raudono
ji Armija išlaisvina vis dides
nius plotus Ukrainos žemės ir 
nemažus skaičius žmonių. 
Tuos žmonės jie randa nuply
šusiais, nudriskusiais drabu
žiais, pusnuogius. Juos reikia 
aprengti, todėl drapanos yra 
labai reikalingos.

Brooklyno lietuviams pato
giai yra įrengtas drabužiams 
sunešti centras Depsų name, 
254 Union Avė., tik už mažo 
blokučio nuo Pil. Kliubo salės 
ir už poros blokų nuo Laisvės 
salės, tad bile kam patogu at
važiuojant į susirinkimus ar į 
pramogas atvežti savo nulie
kamų ar nuo kaimynų surink
tų drabužių, čia jie atitinka
mai suskirstomi, reikalingi 
taisymo sutaisomi, ir vienu 
kartu, pilnais trokais, nuveža
mi prieplaukon.

LLD 1-ma kuopa nutarė su
rengti prakalbas penktadienį, 
rugsėjo (Sept.) 17-tą, 7:30 v. 
vakaro, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

1 Kuopos Korespondentas.

Kainų Administracijos in
spektoriai pereitą sekmadienį 
“sužvejojo” pajūriuose šimtą 
prekybininkų, ėmusių viršlu- 
bines kainas už mėsą.

PIKNIKAS
BROOKLYN, N. Y.

Sekmadieni, rugpjūčio 29 d. įvyks 
piknikas, rengiamas bendrai lietu
vių draugysčių. Pelnas skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kryžiui. Bus 
KlaŠčiaus Parke, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspeth, L. I. Komitetas su
sideda nuo Piliečių Kliubo, šv. Jur
gio Draugystės, Dr. Martin Liuterio 
Draugystės ir Lietuvių Susivieniji
mo Amerikoj. Rengimo Kom. kvie
čia visus dalyvauti, paremti finan
siškai šią svarbią organizaciją, Rau
donąjį Kryžių. — J. Y. (193-195)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus, ry

tinis darbininkas prie Bar & Grill 
biznio. Gera alga ir lengvos darbo 
sąlygos. Prašome telefonuotl:
HA. 9-8876 (192-195)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters prižiūrėjimui 

dviejų vaikučių, vienų ir dviejų me
tų amžiaus. Moteriškė galėtų turėti 
ir savo vieną vaikuti. Mano žmona 
randasi State Hospital for mental 
Diseases. Kreipkitės: Vladas Bels
kis, 135 Greenwood St., Gardner, 
Mass. (192-194)

Lietuviai komunistai, kurie 
yra pasiryžę ir pasižadėję su
kelti $450 angliško darbinin
kų dienraščio Daily Workerio 
paramai, pereitą pirmadienį 
įvykusiame savo susirinkime 
pareiškė susirūpinimo, kad jie 
savo kvotoje atsilikę nuo kitų 
kuopų.

To priežastimi, kaip aiškino 
darbuotojai tai kvotai išpildy
ti, nėra žmonių skūpumas ar 
nenorėjimas prisidėti. Priešin
gai, kiekvienas paprašytas pa
aukoti darbininkas, biznierius, 
profesionalas, darbininkų 
spaudos ir progreso simpati- 
kas - rėmėjas, paaukoja. Bėda 
tame, kad šiemet neturime 
piknikų nei išvažiavimų,7 nėra 
kur tuos žmones sueiti, o į na
mus pas juos važinėti retas 
katras ir retai išsigali, nes vi
si dabar dirba, visų diena su 
galu, veik visi čionai dalyvau-

j antie ji turi šiokių tokių, o kai 
kurie ir labai daug kitoms or
ganizacijoms pareigų po die
nos darbo.

Laisvės pikniko proga buvo 
susieita su daug žmonių ir la
bai gerai iš pradžių pasirody
ta, bet po to nedaug bepasi- 
spirta pirmyn, • o vajus eina 
prie pabaigos. Kas-gi norėtų 
būti paskutiniu ? — Tikrai ne 
lietuvių grupė.

Ateikite Talkon
Kurie prijaučiate darbinin

kų spaudai, ją remiate, bet ne
buvote paprašyti aukų šiame 
vajuje, arba dar galėtumėte 
pridėti prie pirmiau duotos au
kos, prašomi esate priduoti bi
le kuriam-kuriai iš jums žino
mų komunistų, ar šiaip pažan
giųjų veikėjų. Padėkite, drau
gės ir draugai, lietuvių kuo
pai garbingai, kaip visada, už
baigti šį vajų. L. K. N.

Našvietė Phyllis Večkytė, 
pasisvečiavusi Brooklyne kele
tą dienų, vykdama namon, pa- 
aukoj nuo savęs ir nuo savo 
tėvelių $2 dienraščio Laisvės 
reikalams.

Rengia Blokų “Pares” 
Rusijos Pagalbai

laiku. 
baliai 
tarp 

; ant

bus: ant Wallace 
Lydig ir Brady 
157th St., tarpe

Bronxe užrekorduota 8 blo
kų “parė$”-baliai, kurių pel
nas skiriamas Sovietų Sąjun
gos medikalei pagalbai ir ki
tiems reikmenims supirkti. Jas 
rengia Rusijai Karo Pagalbos, 
Ine., vietiniai skyriai, rugpjū
čio 22-ros popiečio 2:30, visus 
vienu 

Tie 
Avė., 
Avės.
Gerard ir Walton Avės.; ant 
Perry Ave., tarpe 204th ir 
205th Sts.; ant 170th St., tar
pe Grand ir Morris Avės.; ant 
Orloff Ave., tarpe Van Cort
land Ave. ir Gate Place; ant 
192nd St., tarpe Davidson ir 
Grand Ayes.; mokyklos kie
me, prie Waring ir Olinville 
Avės.; ant Wallace Ave., tar
pe Arrow Ave. ir Williams- 
bridge Rd.

Leonard J. Zurnis (Zurins- 
kas), gyvenantis 884 Hart St., 
Brooklyne, išeina Dėdės Šamo 
karinęn tarnybon 20 dieną šio 
mėnesio.

Leonardas yra 18 metų, bai
gęs Boys High School, Brook
lyne. Laike mokyklos dienų, 
savo liuosu laiku, lankydavo 
militarinę mokyklą, kaip State 
Guard; jis ten priklausė apie 
du metus, tad jau yra biskį 
apsipratęs su šautuvais, bus 
lengviau išmokti-išsilavinti re- 
guliarės militariškos tarnybos.

Leonard J. Zurnis jau turi 
daug savo giminių šios šalies 
kariškoj tarnyboj — tris dė
des Kazlauskus iš Maspetho, 3 
pusbrolius Zurinskus iš Dan
bury, Conn., 4 pusbrolius iš 
Yonkers, N. Y., Tamaševičius 
ir dar daugiau iš Brooklyn© ir 
Maspetho.

Tėveliai, Antanas ir Ona 
Zurnis (Zurinskai) išleis savo 
sūnų Leonardą į kariuomenę 
20 dieną rugpjūčio (Aug.), 
1943 m. Tėvai, sesutė ir ma
žas broliukas, taipgi giminės 
ir draugai linki jam sveikatos 
ir laimės giliukingai nugalėti 
fašistines bestijas ir imperialis
tines beždžiones ir laimingai, 
sveikam sugrįžti namo pas sa
vuosius karą laimėjus.

Good luck, Sonny!
Sustiprinimui namų fronto, 

kad jis sėkmingiau galėtų pa
dėti kariams mušti priešą, iš
einančio kario tėvas Antanas 
Zurnis paaukojo $1 dienraščio 
Laisvės gynimui.

Sunkiai dusulio varginamas 
ilsisi ant patalo Charles Jonu
šas, 290 Alexander Ave., 
Bronx, N. Y.

Jonušas yra 83 m. amžiaus, 
sunkaus darbo žmogus. Jis yrk 
klasiniai apsišvietęs, kaipo 
darbininkas. Per ilgus metus 
skaito Laisvę ir sveikas būda
mas yra ją daug parėmęs fi
nansiniai.

Apie Jonušo nesveikatą 
mums pranešė Liudvikas špo
kas, gyvenantis “down town,” 
N. Y. Draugas špokas taipgi 
paaukojo $1 Laisvės paramai.

Liudvikas špokas pageidau
ja, kad pažįstami atlankytų 
senelį Jonušą. Pas jį važiuo
jant reikia imti IRT Pelham 
Bay Line traukinį ir išlipkite 
ant 138th St. stoties.

Jūrininkai pereitą ketvirta
dienį savo mitinge, Manhattan 
Center, New Yorke, išpirko 
$6,000 vertės karo bonų.

Miesto Finansinė Padė
tis Daug Geresnė

New Yorko miesto finansi
nė padėtis daug pagerėjus bė
giu pastarųjų trijų ir pu
sės metų, kaip skelbia iždinin- 
kas-kontrolierius Joseph D. 
McGoldrick savo raporte mies
to budžeto tarybai, miesto ta
rybai ir miesto planavimo ko
misijai, taipgi budžeto direk
toriui.

McGoldrick sako, kad mies
to skolos šių metų liepos 1-mą 
buvo $2,963,706,129, palygi
nus su buvusiomis $3,034,484,- 
944 liepos 1-mą, 1942 m. Per 
metus skolos sumažėjo ant ar
ti 80 milionų dolerių.

Federacija architektų, inži
nierių, chemistų ir technikų 
New Yorke kritikavo Kainų 
Administraciją dėl neįvedimo 
rendų kontrolės.

Karikatūra iš filmos “Stormy Weather,” rodomos 
Albee Teatre, Fulton ir DeKalb, Sts., Brooklyne.

Atostogauja Nušovė Berniuką
Ši<ą

savaitę Petras Šo- 
Laisvės spaustuvės 
buvo nuvykęs pas

Laskius į Brookton-

savaitę turi vakacijas 
IGNAS SUTKUS, Republic 
Bar & Grill savininkas, JUO
ZAS ŠAPOLAS, Jono Vaigi- 

,nio partneris, IGNAS DAU- 
ŽICKAS, Kapicko bartenderis 
ir kriaučių kontraktOrius MA
TULIS. Jie poilsiauja aukštuo
se Catskill kalnuose, ant ūkės 
pas Bloznelius.

Pereitą 
lomskas, 
technikas, 
ūkininkus
dale, N. Y. Sakėsi labai gerai 
pasisvečiavęs ir tikrai farmers- 
kai padirbėjęs, matydamas, 
kad namiškiai daug ir sunkiai 
dirba, padėjęs jiems kviečius 
rišti. Patenkinti talka, Laskiai 
ne tik už išlaikymą nieko ne
ėmė, bet dar kelionės lėšų, dalį 
atmokėjo.

ūkininkams šiemet sunku. 
Prisitaikant krašto reikalams, 
visi stengiasi, kiek galint, dau
giau maisto produktų paga
minti, o darbininkų sunkiau 
gauti. Jie dėkingi miestie
čiams, kurie turėdami sveika
tos ir gavę liuoslaikio talkauja 
jiems darby metė j.

Šią savaitę išėjo pasilsio 
Nick ir Frances Pakalniškiai, 
Laisvės spaustuvės technikas 
ir LDS Centro raštinės darbi
ninkė. Frances taipgi yra ir 
Pundelių Komiteto iždininkė.

Bostoniečiai Surengė 
Gerą Pikniką

S u g r į žęs iš- Roslindale, 
Mass., kur jis rugpjūčio 15-tą 
sakė prakalbą, R. Mizara, 
Laisvės redaktorius, sako, jog 
tenai bostoniečiai ir apylinkių 
žmonės surengė sėkmingą pik
niką Laisvės naudai, nors pik
nikas buvo atidėliotas ir sąly
gos piknikam šiemet nepalan
kios.

Cowdell, 14 metų 
parsivedė savo ge- 
George Taylor, 12 

namus, 118-50

Walter 
berniukas, 
ra draugą 
metų, į savo
225th St., St. Albans, parody
ti savo tėvo, policisto, revolve
rį. Apžiūrinėjant, revolveris 
iššovė ir Taylor krito ant že
mės. Pašovėjas verkdamas 
aiškinosi nežinojęs, kad revol
veris užtaisytas.

Dūliai Turi Du Sūnus 
Kariškoj Tarnyboj

Mr. ir Mrs. William Dūlis, 
gyveną 714 East 3rd Street, 
Brooklyne, yra išleidę du sū
nus į karišką tarnybą. Sūnus 
Williamas tarnauja armijoj, o 
sūnus August Thomas Dūlis— 
laivyne, yra mašinisto padėjė
jas, antros klasės. Randasi lai
vyno bazėj North Carolinoj.

Wm. Dūlis, tėvas, dirba siu
vykloje ir yra Lietuvių Amal- 
gameitų 54-to Skyriaus nariu.

MOTERIMS PRAŠYMAS

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo labai svarbus susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, rug
pjūčio 19-tą, 8 vai. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Narės ir ne narės kviečiamos 
atsilankyti.' Numatoma šie rei
kalai :

Literatūros skyriaus narėms 
reikės nominuoti Centro Ko
mitetą, o visų apsvarstymo lau
kia klausimai: krautuvės, 
mezgimo ir pundelių lietu
viams siuntimo, kareivių pa
sveikinimo ateinančiomis šven
tėmis, rudeninių pramogų ir 
kiti.

Prašome jus ateit ir pakvies
ti savo drauges, kad iš anks
to suplanavusios galėtume tu
rėti nuodarbų ir karo greitam 
laimėjimui padedantį sezoną.

Valdyba.

Atrasta kūnas 8 metų ber
niuko Ch. Rodriquez, pereitą 
ketvirtadienį buvusio įkritusio 
į East River prie Hunts Point.

Valstijinės Gvardijos pulkai 
12 ir 17-tas grįžo iš pratimų 
kempėj Smith, Peekskill.

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 iri aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

CHARLES7
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)
Rheingold Extra Dry Alus

> Didelis pasirinkimas visokių ž
? Vynų ir Degtinės 5
s Kasdien Turime i
I KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 8

Juozas Zeidat
į Savininku ;

j 411 Grand St Brooklyn i

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

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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 vakariene. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru- 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlaL

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergroen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




