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yra Amerikos Darbo Eederaci-, 
jos vadai. Dabar jie įsikando: 
“akėti” CIO politinės veiklos 
komitetą. Užmetimas tas pats: 
Hillmanas ir visa va'dovybė— 
“komunistų agentai.”

Gryna nesąmonė. Bet ką tu ! 
tiems žmonėms padarysi. Jie! 
turi vieną baubą tamsiems! 
žmonėms gązdinti ir negali i 
nuo jo atsisakyti. Gyvenimas 
jiems pasidarytų tuščias, jeigu 
kas mielas rytas jie po savo 
lova nepajieskotų komunisti-į 
nio baubo.

TURKIJOS VALDŽIA SUTRAUKĖ RYŠIUS SU NACIAIS;
BENT 200,000 NACIŲ ATKIRSTA LATVIJOJ IR ESTIJOJ

Panašaus svieto užeiname ir 
pas lietuvius. Argi tautininkų, 
katalikų ir menševikų vadai 
negieda be jokių gaidų tą pa-Į 
čia kvailą giesmę, kad komu-j 
nistai norį juos be sviesto ir! 
druskos sudoroti ?

Tuo tarpu daug darbų yra, 
kuriuos galėtumėme visi lietu
viai dirbti išvien.

Vienas iš tų darbų, tai Lie
tuvos žmonių šelpimas. Tai 
grynai bepartyviškas darbas.

Išrinkimas prezidento Roo- 
sevelto ketvirtam terminui ki
tas toks pat reikalas.

Visi, atrodo, norime to pa
ties, bet bendros kalbos nesu
randame.

Kur dabar slapstosi kubiliū- 
niniai kriminalistai Lietuvoje? 
Jų hitlerinis laivas baigia skęs
ti. Nei Vilniuje, nei Kaune ne
bėra jiems vietos. Tik dalelė 
Lietuvos tebėra jų rankose.

Toms prakeiktoms žiurkėms 
tikrai riesta. Bandys pabėgti— 
gal Vokietijos giiumon, gal 
Švedijon, kur kas išmanys. 
Betgi niekur pasislėpti nega-

Vienas dalykas labai aiškiai 
lenda į akį. Turime žmonių, 
kurie džiaugiasi Raudonosios 
Armijos pasisekimais rytų 
fronte ir laisvinimu Lietuvos, 
bet nieko daugiau ir nedaro. 
Nei piršto nejudina, kad pa
dėti Lietuvos žmonėms, ūžia, 
baliavoja, džiaugiasi...

Gerai pasidžiaugti, kad ir 
paūžti, kuriems be to sunku 
apsieiti. Bet lai tasai mūsų 
džiaugsmas virsta naudingu 
darbu. Kai to nesimato, tai su
sidaro pamato manyti, kad ta
sai džiaugsmas yra visai pavir
šutinis.

Paklausk savęs: Kuomi aš 
prisidedu prie pasiuntimo iš
laisvintiems Lietuvos žmonėms 
didelio daugio daiktų su šeš
tuoju Siuntiniu?

Rašydamas krislus pastebė
jau ant savo deskės kelių die-i 
nų amžiaus iškarpą iš New 
Yorko Timeso. Ji pavadinta: 
“Jėzuitas Redaktorius Pa
smerkia Maskvos Pranešimus.”

Ten paduota eilė išsireiški-! 
mų kunigo jėzuito John La-! 
Farge, redaktoriaus ameriki
nio katalikų žurnalo “Ameri-i 
ca.”

LaFarge teisina popiežių ir 
smerkia Sovietų vyriausybę, 
kam jinai norinti, kad popie
žius atvirai išeitų ir pasisaky
tų prieš hitlerinę Vokietiją ir 
visą fašistinę Ašį.

T

Tas ne tiek svarbu. Svarbu 
tas, kad jėzuitas LaFarge 
esąs įsitikinęs, jog popiežius 
jau pusėtinai esąs pakeitęs sa
vo nusistatymą. Tai, juk, gir
di, negirdėtas visoje istorijoje 
dalykas, kad popiežius laikė 
konferenciją su komunistais. 
Tai esąs toks nusileidimas, ko- 

(Tąsa 5-me pusi.)

VOKIETIJA GRŪMOJA
TURKIJAI KARO

VEIKSMAIS
London, rugp. 2. — Tur

kijos užsien. reikalų minis- 
teris Sukru Saracoglu pra
nešė savo seimui, kad tur
kų valdžia nutarė sutraukyt 
diplomatijos ir prekybos ry
šius su Vokietija. Seimas 
užgyrė valdžios tarimą.

Saracoglu sakė, jog tai 
dar nereiškia, kad Turkija 
kariaus prieš Vokietiją.

Berlyno radijas pagrūmo
jo, jog Turkija, sutraukyda
ma diplomatinius ir ekono
minius ryšius su Vokietija, 
padarė vedantį karan žing
snį.

Anglija ragino, turkus su
traukyti ryšius su Vokieti
ja ir žadėjo Turkijai kari
nės ir ūkinės paramos.

Sovietų artilerija bom
barduoja nacius Varšuvos 
priemiesčiuose.

Jankiai per Savaitę 
Suėmė 20,000 Nacią
London, rugp. 2. — Ame

rikiečiai viesuliškai šluoja 
vokiečius atgal vakarinėje 
Francijos fronto dalyje. An
glų premjeras Churchillas, 
kalbėdamas seime, sakė, 
kad jankiai gal artinasi jau 
prie Rennes miesto, geležin
kelių centro pusiaukelėje 
skersai Brittany pussalį.

Rennes stovi 30 mylių į 
pietų vakarus nuo Pontor- 
sono, kurį amerikiečiai už
ėmė kiek pirmiau. Rennes 
atėmimas iš vokiečių per
kirstų naciam svarbiausią 
geležinkelį, einantį iš didžio 
Brest uosto į Paryžių.

Amerikiečiai taip spar
čiai grūda nacius atgal,’kad 
vokiečiai dažnai nepaspėja 
sudaryt organizuoto pasi
priešinimo.

Vis daugiau priešų pai
mama nelaisvėn. Per vieną 
paskutinę savaitę amerikie
čiai suėmė 20,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Rytiniame Francijos fron
to gale anglai nutrenkė vo
kiečius iki 12 mylių į pietus 
nuo Caumonto.

Laiškai iš Lietuvos Senosios Sostinės —apie Naujo Gyvenimo Steigimą Vilniuje
R. Šarmaitis rašo:

i Kai tik Raudonoji Armi
ja įžengė į Tarybų Lietuvos 
žemę, tuojau suskubo grįžti 
lietuvių patrijotai, kurie ka- 

i ro pradžioj buvo pasišalinę 
i į Sovietų Sąjungos gilumą. 
Tarp pirmiausiai grįžusių 
Vilniun yra rašytojai Jonas 
Šimkus, Antanas Venclova, 
Petras Cvirka, Kostas Kor
sakas, Augustinas Gricius, 
tapytojas Vytautas Jurkū

Per niaurios Mūšius Kaunas Atvaduotas
Suomijos Prezidentas 
Risto Ryti Privers

tas Apleist Vietą
Stockholm. — Suomijos 

prez. Risto Ryti pasijuto 
priverstas pasitraukt iš 
valdžios. Jam pasidarė per- 
karšta, kai iškilo aikštėn jo 
laiškas Hitleriui. Tame laiš
ke Risto Ryti pasižadėjo ka
riaut išvien su vokiečiais iki 
galo ir nedaryt atskiros tai
kos sutarties su Sovietų Są
junga.

Antras dalykas, tai nauji 
didžiuliai Sovietų laimėji
mai Baltijos kraštuose su
drebino senuosius Suomijos 
valdovus. Jie pamatė, kad 
Raudonoji Armija visai ga
li atkirst Suomiją nuo jos 
talkininkės Vokietijos.

Suomijos seimas paskyrė 
feldmaršalą Mannerheimą 
naujuoju prezidentu, nes 
pertrumpas laikas leist pilie
čiams balsavimais išsirinkti 
prezidentą.

Darydami pakeitimus sa
vo valdžioj, fašistiniai Suo
mijos politikai manevruoja 
linkui taikos su Sovietais, 
kaip teigia Associated 
Press.

(Soviet, vyriausybė dviem 
atvejais siūlė Suomijai tai
kytis. Amerikos valdžios na
riai sakė, jog Sovietų išsta
tytos sąlygos buvo gana pa
lankios suomiams, bet Suo
mijos valdžia jas atmetė. 
Tada jinai spėjo, būk na
ciams dar esą vilties laimė
ti.)

Bandomieji (šiaudiniai) 
balsavimai pietinėse vals
tijose rodo, kad ir ten dide
lė dauguma piliečių žada 
balsuot už Rooseveltą.

Robotai Užmušė Jau 
4,735 Anglus

London, rugp. 2. — Ang
lijos premjeras Churchillas 
raportavo seimui, kad auto
matiniai vokiečių bombane- 
šiai - robotai iki šiol užmu
šė 4,735 žmones Anglijoj ir 
sunkiai sužeidė 14,000.

nas ir kiti visuomenininkai, 
laikraštininkai ir t.t.

Viena mergaitė iš Vil
niaus rašo savo draugams 
Maskvoje:

“Mano kelionė iš Mas
kvos į Vilnių buvo nepa
prastai įdomi. Visur keliais 
maršavo nelaisvėn paimti 
vokiečiai. Daug užmuštų vo
kiečių drybsojo pakelėje. 
Tie “užkariautojai” neužka
riavo net vietos saviškiams

Kautynėse dėl Kauno 80(H) Nacių 
Užmušta, 1200 Suimta; Daug Jų 
Ginklų Pagrobta bei Sunaikinta

MASKVA, rugp. 2.— Aukštoji Sovietų komanda pra
nešė, kad Raudonoji Armija atėmė iš vokiečių Kauna 
per žiaurius mūšius gatvėse.

Maršalo Stalino įsakymu, Maskva pasveikino Kauno 
išlaisvinimą dvidešimčia salvių šūvių iš 224 kanuolių.

OFICIALIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
WASHINGTON. — Oficialis Sovietų pranešimas 

rugp. 1 d. sekamai aprašė kovą dėl Kauno:
Trečioji Baltarusijos armija, sulaužius atkaklius vo

kiečių pasipriešinimus, šturmavo nacius Kaune ir pa
ėmė tą kariniai svarbų geležinkelių centrą ir galingą 
tvirtumą.

Vokiečiai buvo pasiruošę ilgai gintis Kaune, priden
giančioje Rytų Prūsus tvirtumoje. Aplink Kauną jie 
buvo prikasę apkasų ir gilių griovių prieš Sovietų tan
kus. Vokiečiai taip pat naudojo senosios tvirtovės for
tus.

Nemunas ir įtekanti į jį Neries upė (Vilija) prie 
Kauno labai apsunkino judėjimus sovietinei kariuome
nei.

Sovietų kariai, žygiuodami pirmyn iš savo pozicijų 
vakariniame Nemuno šone, įsiveržė į pietinę Kauno da
lį ir apvalė ją nuo hitlerininkų.

Siautė nepaprastai nuožmūs mūšiai svarbiausioje mie
sto dalyje, esančioje tarp Nemuno ir Neries.

Vokiečių artilerija ir kulkosvaidžiai smarkiai pylė 
ugnį; naciai darė nuolatines kontr-atakas.

Sovietų kareiviai, triuškindami priešus, neatlaidžiai 
grūmėsi pirmyn, šluodami hitlerininkus iš namų, skiepų 
ir šaudymo punktų. Mūšiai virė per ištisą naktį. Ryte 
sovietiniai kovūnai šturmu paėmė Kauną.

DIDELI SMŪGIAI NACIAM
Mūšiuose dėl Kauno, pagal dar neužbaigtą skaičia

vimą, buvo sunaikinta daugiau kaip 8,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių, 36 jų tankai ir motorines kanuoles, 
76 kitokios kanuoles, 47 minosvaidžiai, 200 kulkosvai
džių, 140 trokų ir automobilių ir 20 šarvuotų trokų.

Sovietiniai kariai pagrobė 17 vokiečių tankų, 63 ka
nuoles, 56 minosvaidžius, 244 kulkosvaidžius ir 26 san
dėlius ginklų, amunicijos, maisto ir įvairių karinių įren
gimų. Tapo suimta 1,200 vokiečių kareivių ir oficierių.

MIKOLAIČIKAS TURĖSIĄS 
PIRMA KALBĖTIS SV LENKU 

TAUTOS KOMITETU
Maskva. — Associated 

Press pranešė, kad Mask
von atvykęs Mikolaičikas, 
londoniškės lenkų valdžios 
ministeris pirmininkas, tu
rės pirma tartis su Lenkų 
Komitetu Tautai Laisvinti, 
ir tik po to, girdi, Stalinas 
priims Mikolaičiką pasikal
bėti.

Sovietų vyriausybė pa

palaidoti.”
Rašytojo Antano Venc

lovos laiškas, datuotas lie
pos 15 d., sako:

“Aš rašau iš išlaisvintos 
mūsų sostinės Vilniaus, iš 
to rūmo, kur fašistai leido 
savo laikraštį ‘Naujoji Lie
tuva’. Tame pačiame rūme 
mes jau organizuojame lei
dimą mūsų dienraščio vardu 
Tarybų Lietuva. Turime 
baisiai daug darbo. Aš gy

skyrė Nikolajų Bulgariną 
kaip savo pasiuntinį prie 
Lenkų Komiteto Tau
tai Laisvinti, o šis komite
tas paskyrė Vincentą Tži- 
movskį savo atstovu Sovie
tams.

Londono radijas sakė, 
kad Mikolaičikas lankysis 

(Tąsa 5-me pusi.)

venu artisto Bulako namuo
se. Vis daugiau ir daugiau 
mano draugų grįžta iš kai
mų, kur jie buvo prisiglau
dę tuo laiku, kai mūšiai ėjo 
Vilniuje.

“Vilniaus gatvės pilnos 
sudaužytų stiklų ir griuvė
sių. Miesto vidurys nėra 
perdaug nukentėjęs, ir sen- 
mi'estis su savo meno pa
minklais faktinai sveikas iš
liko.

Rokiškis, Pandėlys, 
Babtai ir 300 Kitu 

Vietą Išlaisvinta
London, rugp. 2. — Rau

donoji Armija paėmė Did
vyžius į vakarus nuo Kau
no ir tiktai 8 amerikinės 
mylios iki Širvintos mieste
lio, kuris stovi Prūsų pusė
je prie pat rubežiaus.

Lietuvoje sovietiniai ka
riai per dieną atvadavo 
daugiau kaip 300 gyvena
mųjų vietų, tarp kurių yra 
Rokiškio miestas su geležin
kelio stočia, Pandėlys, Ja- 
nuševičiai, Vandžiogala, 

Babtai, Ringvaldiškiai, Pa
žėrai, Gižai, Susnikas, Vi- 
degeiliai ir geležinkelio sto
tys Alksnėnai ir Mažučiai.

(Babtai stovi už keleto a- 
merikinių mylių į šiaurius 
nuo Kauno.)

Šveicarai Nepriimsią 
Hitlerio ir Musso.

Šveicarų seimas nutarė 
neduoti Šveicarijoj prie
glaudos tam tikriems nusi
kaltėliams.

Pertinax, šiaurių Ameri
kos Laikraštininkų Sąjun
gos rašytojas, daro išvadą 
iš to tarimo, kad Šveicarija 
nepriims tokių karinių kri
minalistų, kaip Hitleris ir 
Mussolinis, jeigu jie mėgint 
pasprukt Šveicarijon, veng
dami talkininkų bausmės.

RAUD. ARMIJA SUĖMĖ 27 
NACIU GENEROLUS

Į rytus nuo Varšavos; 
Raudonoji Armija, šalia kit
ko, paėmė geležinkelio sto
tis Koszewinca ir Mrozy, 
supliekė 73-čią vokiečių pė
stininkų diviziją ir suėmė 
jos komandierių, generolą 
Francke su jo oficierių šta
bu.

Tai jau 27-tas nelaisvėn 
paimtas vokiečių generolas 
šiame Sovietų ofensyve, 
pradėtame birž. 23 d.

“Vokiečiai sušaudė dau
gelį mūsų rašytojų, kurie 
buvo užsilikę Vilniuje. Jie 
nužudė net tuos, apie ku
riuos mes manėme, kad vo
kiečiai nekliudys jų. Tarp 
tų, kuriuos naciai nužudė, 
yra artistai S. Grybas ir 
Lomsargis ir profesorius 
Tumėnas. Rašytojas Balys 
Sruoga uždarytas vokiečių 
koncentracijos stovykloje.

“Aš sutikau Vilniaus Uni

SOVIETAI PASIEKĖ 
JŪRĄ Į VAKARUS 

NUO RYGOS
London, rugp. 2. — So

vietų kariuomenė audrin
gais veiksmais į šiaurius 
nuo Šiaulių nužygiavo 32 
mylias pirmyn per Latviją 
ir pasiekė Baltijos Jūrą 25 
mylios į vakarus nuo Ry
gos. Tuo būdu Raudonoji 
Armija visai perkirto vokie
čiams susisiekimus sausuma 
tarp rytinės Latvijos ir Es
tijos, iš vienos pusės, ir Lie
tuvos ir Rytų Prūsijos, iš 
antros pusės.

Estijoje ir rytinėje Latvi
jos dalyje yra 200 iki 300 
tūkstančių nacių kariuome
nės. Dabar tiem vokiečiam 
nelieka jokio kito ištrūki
mo iš ten, kaip tik mėgint 
laivais išplaukt į Prūsus. 
Bet Sovietų laivai, lakū
nai ir submarinai pasi
stengs, kad priešų dauguma 
negalėtų ir vandeniu pa
sprukti.

Raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių Lapkalnį pajūryje, 
25 mylios į vakarus nuo Ry
gos, ir Tukums miestą, 34 
mylios į vakarus nuo Ry
gos. Tukums yra geležinke
lių mazgas ir Tarybinės 
Latvijos Respublikos aps
kričio miestas. 0 16 mylių į 
vakarus nuo Jelgavos (Min
taujos) Sovietai atvadavo 
Dobelę su stočia geležinke
lio einančio į Liepoją. Viso 
per dieną Latvijoj Raudo
noji Armija užmušė apie 2,- 
700 nacių ir išlaisvino apie 
200 miestų, geležinkelių 
stočių, miestelių ir kaimų.

Amerikiečiai Paėmė 
Pisą Italijoj

Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečiai, girdi, apleidę 
Pisą, Italijos istorinį miestą 
ir pramonės centrą.

Buvo atkaklių, nuožmių 
mūšių tarp amerikiečių ir 
vokiečių dėl Pisos, ir aišku, 
jog naciai buvo priversti pa
sitraukt iš to miesto, o “ne 
pagal planą apleido” jį.

Turkai susikirtę su bul
garais pasienyje.

versiteto docentą Baldaus
ką ir profesorius Sezemaną 
ir Karsaviną.

“Turime begaliniai daug 
darbo, pradėdami viską iš 
pradžios. Net miegui nelie
ka laiko.”

Netrukus gausime laiškų 
iš kitų atvaduotų Lietuvos 
apskričių ir iš mūsų myli
mojo Kauno.
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Ragina Nesnausti.
Wm. Z. Fosteris rašo Daily Workeryj 

(rugpjūčio 1 d.) apie Amerikos Darbo 
Federaciją ir josios politinę vadovybę. 
Fosteris yra vienas Politinės Komunistų 
Sąjungos vadų ir jis gerai pažįsta uni- 
jistinį Amerikos darbininkų judėjimą.

Pažymėdamas, kad William Green, 
Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas, atsisakė užgirti Dewey-Brikerį, re
publikonų kandidatus, Wm. Z. Foster 
daro Mr. Greenui pastabų, kodėl jis ne- 
atsistoja ir viešai nepasako, kad užgiria 
Roosevelto - Trumano kandidatūras.

Lūkčiojimai, stapčiojimai šiandien ge
ro niekam nepadarys. Amerikos darbi
ninkų judėjimui pasilieka tik viena iš
eitis: balsuoti už demokratų partijos 
kandidatus ir užgirti tos partijos rinki
mų platformą.

Kas bando surasti kokią tai vidurinę 
išeitį, tas nepasitarnauja nei darbinin
kų judėjimui, nei apskritai mūsų kraš
tui.

Mes pilnai sutinkame su Wm. Z. Fos- 
terio nuomone, kad šiandien visi pažan
gūs Amerikos žmonės privalo smarkiai 
darbuotis už išrinkimą Roosevelto ir 
Trumano.

dėjo šviesti. Pavergėjai persigando, šios 
šalies liaudies pasiryžimą išvydę.

“Tautos atstovai Gegužes 11, 1813 me
tų priėmė Vicente Lopez y Planes ir Blas 
Parera parašytą ir komponuotą Argen
tinos Tautos Himną. Jis buvo vadinamas 
karišku maršu kovon už laisvę. Jis tinka 
dabarčiai ir tiks ateities kartoms.

“Argentinos pilnos konstitucinės Ne
priklausomybės paskelbimas įvyko Lie
pos 9, 1816 metų. Nuo tos dienos Suvie
nytos La Platos Provincijos tapo laisva 
ir nepriklausoma Argentinos Respublika.

“Šiandien mes pažįstame visus Argen
tinos laisvės kovų didvyrius. Žinome ir 
tai, kad airio admirolo Brown padėjė
jas, “Oriental Argentino” laivo kapito
nas buvo lietuvis Petras Dautantas, po 
1795 m. galutino Lietuvos pavergimo e- 
migravęs Airijon ir iš ten atvykęs prisi
dėjo prie Argentinos laisvės iškovojimo. 
Jis mirė skurde Rosas laikuose, kaip ir 
daugelis jo kovos draugų.”

Viskas skamba gražiai: laisvė, nepri
klausomybė! Bet p. Kostanto Norkaus 
redaguojamas laikraštis nepasako to 
fakto, kad šiandien Argentinoje nėra 
laisvės. Fašistų reakcininkų Farello ir 
Perono engiama Argentinos tauta šian
dien vaitoja priespaudoje. Jungtinės 
Valstijos ir kitos Amerikos respublikos 
atsisako pripažinti Argentinos valdžią 
dėl to, kad ji yra fašistinė.

Jei “Lietuvių Balsas” pasakytų tiesą 
apie šių dienų Argentinos liaudies padė
tį, tai jis tuojau būtų uždarytas.

Taip, Argentinos žmonės, revoliucio
nieriai kadaise iškovojo kraštui laisvę, 
bet šių dienų hitlerininkai tą laisvę žiau
riai pasmaugė!

Tokis Tolų Pažino Ir...
Vilnis rašo:
“Kaip čia senai Chicagos “Tribune” ar

šiai puolė gubernatorių Dewey. Dar 
pereitą rudenį “Tribune” vadino Dewey 
dezertyru, išsižadėjusiu republikonų par
tijos ir parsidavusiu Wallstryciui ir An-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
BUS GALAS JŲ TIEMS I 

MELAMS
Kanados Liaudies Balsas 

sako:
Kada hitlerininkai okupa

vo Lietuvą, hitlerininkai iš
galvojo visokių nesąmonių 
apie buvusią tarybinę Lietu
vos valdžia. Jie žudė Lietu
vos žmones, korė juos, o pas-j 
kui skelbė, kad tai buvusios! 
valdžios arba Raudonosios 
Armijos darbai. Prie to, na-Į 
ciams talkon stojo lietuviški; 
hitlerininkai. Jie tuos visus į 
nacių išmislus pradėjo leisti 
į pasaulį. Ko naciai negalėjo 
išgalvoti, tai jie išgalvojo. Jų 
laimei, Jungtinėse Valstijose 
atsirado 
kuriems 
patiko.

Dabar 
las. Diena po dienai vis dau
giau Lietuvos išlaisvinama ir 
netruks ilgai iki visa Lietuva 
bus išlaisvinta. Nacius iš- 
bruks, iškils viršun visos na
ciu ir lietuvišku kryžioku šu-*• «. | 
nystės ir žmogžudystės. Lie
tuvos žmonės, kurie buvo pa
silikę Lietuvoje, bus liudinin
kais visų tų bjauriųjų darbe
lių.

Pažiūrėsime, ar atsiras 
bent kiek padorumo pas tuos 
laikraščius atšaukti visus sa
vo melus, kuinuos jie sutalpi
no į savo laikraščius. Jeigu 
jie tų melų neatšauks, tai ga
lutinai bus įrodyta, kad jie 
tai darė su tikslu padėti na
ciams apjuodinti nekaltus 
žmones, kad pateisinti savo 
kriminališkus darbus Lietu
voje.

kad rusai nori sukaneveikti, 
pakeisti ir sunaikinti Ame- 

teigia, rikinės civilizacijos pama
tus ir amerikinį gyvenimo 
būdą.

“Europiečių baimė bolše-

n e m a ž a i lai k rašei i ų, 
ta medžiaga labai

tam viskam bus ga-

“Atrodo, kad toks jau y- 
ra istorinis faktas, vertas 
pripažinimo,” jis 
“jog socialiniai ir ekonomi
niai skirtumai tarpe tautų 
nebūtinai turi būti priežas
timi konflikto. Griežčiau ir vizmo, kuria Hitleris taip 
kiečiau pasakius, tautos ko- gudriai pasinaudojo, buvo 
voja tiktai tuomet, kuomet paremta panašiu

■ viena esti pasiryžus atimti
■ tai, ką kita tauta yra pa- 
į siryžus laikytis sau. Rusai, 
: kurie pardavė Jungtinėms
Valstijoms Alaska už mažy- karo negalėtų ilgus laikus 

s tę dalį jos vertės, niekad ne- tęstis draugiškas sugyveni- 
davė amerikiečiams prieža- mas tarp Tarybų Sąjungos 
sties manyt, kad jie kėsinos, ir demokratinio kapitalisti- 
jau nekalbant apie ryžimą- nio pasaulio. Reikia sutikti 
si, pasiimti tai, kas priklau- su Duranty nuomone. Kaip 
so Jungt. Valstijoms. Tik i tik tokioj sugyvenimo dva- 
amerikiečiai, teisingai ar šioje įvyko Teherano kon- 
klaidingai, pradėjo manyti, ferencija.

many
mu...”

Atmetus . tas klaidingas 
baimes, aišku, nelieka jo
kios priežasties, kodėl po

LENKŲ PROPAGANDA AMERIKOJE
PRIEŠ AL1JANTUS

■...................... ; 11 "■ ■1 •-

Waterbury, Conn
Dr. John S. Staneslaw

A n tonini ir Baldanzi Vyksta
l Italiją

Mes jau esame rašę, kad Amerikos 
Darbo Federacija siunčia Italijon Luigi 
Antaninį, italą socijalistą-menševiką 
“apšvietimui” Italijos darbininkų.

Po to, kada Antonini gavo pasą ir su
sitvarkė važiuoti, CIO unijos taipgi iš
kėlė reikalavimą, kad vyriausybė leistų 
ir šitos organizacijos atstovui važiuoti 
Italijon.

Dabar pranešama, kad nuo CIO —fak- 
tinai, Tekstilės Darbininkų Unijos —at
stovu Italijon bus George Baldanzi. Va
dinasi, Italijoje bus atstovauti organi
zuoti Amerikos darbininkai dviejų italų 
tautybės atstovų-unijistų. Jiems abiems 
įsakyta nesikišti į vidujinius Italijos rei
kalus ir nevesti jokios anti-talkininkiš- 
kos propagandos.

Abejotina, ar Antonini iškęs nepava
ręs menševikiškos agitacijos, nes šis 
žmogus yra labai didelis priešas komu
nistų ir, aišku, Tarybų Sąjungos.

Daily Worker rašo, kad ir CIO atsto
vas, George Baldanzi, nėra jau tokis tin
kamas, — jis esąs linkęs prie trockistų.

Reikia tikėtis, tačiau, kad Baldanzi 
bandys nesukompromituoti CIO unijų, 
nes jei jis taip padarytų, tai turėtų ži
noti, kad už tai jam tektų nesmagiai at
siteisti.
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Apie Argentinos Laisvę
Argentinos Lietuvių Balsas (geg. 

d.) rašo:
“Brangiausias tautos turtas yra laisvė. 

.Tauta gali būti laisva tik nepriklauso
mu gyvenimą gyvendama. Kiekvienos 
tautos nepriklausomybė kainavo daugy
bę geriausių jos narių gyvybių. Taip ir 
Argentinos laisvė tapo iškovota laisvės 
idealui pasišventusių vyrų pasirįžimu ir 
drąsa. Kovose prieš pavergėjus žuvo 
daugybė laisvės pranašų.

“Karališkoji Ispanijos valdžia
pavertusi Argentiną savo kolonija. Šios 
šalies gyventojai buvo traktuojami kaip 
vergai. Uždrausta buvo steigti mokyk
las, šalis buvo alinama, jos turtai plėšia
mi, vietiniai gyventojai skurdinami. Dar 
mažiau kaip prieš pusantro šimto metų 
ši šalis buvo tokioje padėtyje, kaip tada 
rusų, o dabar vokiečių pavergta Lietu
va.

“Brangi Argentinos istorijoj diena yra 
Gegužes 25, 1810 metų — Revoliucijos 
prieš prispaudėjus diena. Sukilimas pra
dėjo nutraukti vergijos retežius. Kalėji
mų durys atsidarė, laisvės spinduliai pra-

“Jis buvo šioks toks ir dar kitoks, jo
kiu būdu netinkąs nešti republikonų par
tijos vėliavą.

“Dabar jau visai kitokia melodija. De
wey pašauktas iš pašauktųjų, išmintin
giausias išmintingiausių.

“Kas pasidarė? Visų mosčių reakcinin
kai sunėrė rankas ir pasibučiavo. Juos 
visus jungia bendra neapykanta prieš 
Roosevelto vadovybę. Pulkininkas Mc- 
Cormickas atleido visus griekus Tamo
šiui Dewey, o šis McCormicko kompani
jai. “Tribune” yra atkakliausias priešas 
Jungtinių Tautų, bet Dewey ir jo pata
rėjai to nemato. Jie užsimerkė.

“Na, žinoma, jei republikonų kandi
datui tinka “Tribune”, tai kodėl jam ne
tiktų Gerald Smith ar John L. Lewis. Ar, 
paveizdan, “Mes—Motinos?”

“J. L. Lewis organas ’’Mine Workers 
Journal” katučių ploja ir liewey ir Bri- 
ckeriui. Juos šlovina ir dar labiau šlovi
na republikonų platformą. Ir kokiam 
laipsny “Mine Workers Journal” šlovina 
republikonus, tokiam jau laipsny jis puo
la demokratus, o ypač CIO Politinio Vei
kimo Komitetą.

“J. L. Lewis, kuris savo laiku, sykiu 
su Sidney Hillmanu, organizavo Kong
resą Industrinių Organizacijų (CIO) da
bar pila pamazgas ir ant CIO ir ant 
Hillmano. Ko kito ar galima ir laukti iš 
neapykanta pritvinkusio renegato? Tą 
purvą republikonai įvertina kaip auk
są!

“Berods,, pabaigoje pereitos savaites 
Tamošius Dewey išstojo prieš kongres- 
mano Fish kandidatūrą į kongresą. Mat, 
Fish perdaug jau gremėzdiškai išsišoko, 
kaipo anti-semitas.

“Pasisakymas prieš Fishą yra tik ma
nevras. Tuo norima užlagadyti liberališ
kus Wendell Willkie šalininkus, kurie 
jau pradeda viešai protestuoti. Wiscon- 
sino “State-Journal” viešai pareiškė sa
vo pasipiktinimą, kad Brickeris solida
rizavosi su Gerald Smithu. Tas privertė 
gubernatorių Dewey pademonstruoti 
prieš Fishą. Bet kas iš to? Dewey mato 
vieną medį, bet nemato viso reakcinio 
miško. Nemato, nes jis pats prapuolęs to 
miško tankumyne.”

“Lietuva Ugnyje”
Lietuvių Literatūros Draugija pratur

tino mūsų literatūrą dar viena knyga — 
LIETUVA UGNYJE.

Tai 51-mas ALDLD leidinys.
Apie šią knygą jau buvo minėta Lais

vėje ir dar be abejo bus rašyta, — lau
kiame skaitytojų atsiliepimų. Nes ši kny
ga nėra tai paprastas leidinys, — tai

partmen tas pažymi, jog čia 
yra keletas pabėgusios lenk, 
valdžios asmenų, kurie 
smarkiai agitavo Amerikos 
piliečius lenkus, kad pasta
rieji balsuotų prieš Roose
velto prezidentystę, kuri tu
ri būti išbalsuota ateinantį 
lapkričio mėnesį.

Ir tokis šnipiškas lenkų 
veikimas nepaprastai įžeidė 

miūsų Valstybės Departmen-

nybes iš Lenkijos) agentai | sįus žmones, kurie stovi 
pradėjo didelę r 
prieš naujai susitvėrusią į 
Lenkijoj valdžią ir dar la
biau prieš Sovietų Sąjungą. 
Tam tikslui išleidžiama tūk
stančiai ir tūkstančiai dole
rių. Tos pabėgusios valdžios 
propaganda varoma įvai
riais būdais, įskaitant kele
tą anglų kalboje žurnalų: 
Poland Fights, Facts about 
Poland, The Polish Review, 
The Polish Weekly, Polish 
Facts and Figures.

Be to, Lenkijos “atstovy
bė” Washingtone išleidinėja 
įvairias brošiūras ant spal
vuoto ir brangaus popierio; 
brošiūrose vyriausias užda
vinys — niekinimas ali j au
tu —' Sovietu.

Pagaliaus Teisingumo 
Departmentas iškelia į aik
štę, kad tie Lenkijos propa
gandistai vieni yra neva už
siregistravę valdžios žiny
boje, kiti slapti, ir visi per 

Taigi, sako Duranty, pasi- į tą neva “atstovybę” bando 
lieka klausimas: “Kokie y-;pasėti neapykantą prieš So
ra arba bus santykiai tarpe vietus tarpe kongresmanų 
kolektyvistinės Rusijos ir ir kabineto narių.

Taipgi Teisingumo De-

Kaip parodo vėliausi Tei
singumo Departmento tyri
nėjimai, tad surandama, 
kad pastaruoju laiku Ame
rikoje pradėjo siausti bai
siai stropi lenkų propagan
da, finansuojama pabėgu
sios iš Lenkijos valdžios, ir 
dabar tebeesančios Londone 
— Anglijoj.

Pabėgusios Lenkijos val
džios (kuri išsigabeno visą j 
auksą ir ^kitokias^ brange- ■ įr Sovietų atsakominguo-

agitaciją i gretimai su Amerikos vy- ai q I • i

Daktaras Jonas S. Stanislo- 
vaitis (Staneslaw) su 7 d. rug
pjūčio išvyksta į Nacionalį 
Jungt. Valstijų Laivyno Medi- 
kalį Centrą, kuris yra Bethes
da, Md.

Dr. Staneslaw praktikavo 
Waterbury je neuralgijos ir 
psichiatrijos srityje nuo 1931 
metų. Jis baigė Cornell Uni
versiteto medicinos mokslą 
1926 metais, vėliau daktaro 
pareigas ėjo Rochesterio ligo
ninėj ir eilėj kitų ligoninių.

1940 metais jis buvo išrink
tas į narius American College 
of Physicians ir 1942 metais į 
American Psychiatric asociaci
jos narius. Daktaro pareigas 
ėjo šioj srityj Hartfordo, New 
Haven ir Waterbury atatinka
mose sveikatos įstaigose, šių 
metų kovo mėnesį jis buvo ap
dovanotas pirmos lūšies em
blema už atliktus savo moks
lo šakoj pasižymėjimus.

Dr. Staneslaw yra karo ve
teranas Pirmojo Pasaulinio 
Karo. Mes linkime jam sėk
mingai eiti pareigas naujoj 
vietoj.

Rep.

Toronto, Canada

RAGINA VISAI IŠMESTI 
NEREIKALINGĄ BAIMĘ

Pereito sekmadienio The 
New York Times žurnale 
duoda ilgą straipsnį Walter 
Duranty. Jis rašo apie Ta
rybų Sąjungą ir jos santy
kius su užsieniu. Duranty 
nurodo, kad laikas demok
ratinėms šalims ir jų žmo
nėms pasiliuosuoti iš bai
mės, jog Sovietai imsią ir 
apkrėsią juos bolševizmu. 
Atstatymas savo krašto, 
pakėlimas savo žmonių ger
būvio lygio yra Stalino ir 
kitų vadų vyriausias tiks
las, o ne sėjimas revoliuci
jos Amerikoje ar kitoje ku
rioje šalyje. Taipgi, jo su
pratimu, sykį ant visados 
reikia atsisveikinti su tikė
jimu, kad tarybinė santvar
ka po karo būsianti pakeis
ta kapitalistine santvarka.

likusios dalies pasaulio?”

riausybe.
Pasak Bridgeport© dien

raščio “The Bridgeport 
Post”, iš liepos 27 d., š. m.,

Toro.nto Lietuviai Sukėlė $1,- 
450 Lietuvos Paramai

Toronto lietuviai jau sukė
lė $1,450 Lietuvos žmonių pa
ramai. Vajus dar neužbaigtas 
ir, reikia tikėtis, kad bus su
kelta virš pusantro tūktančio.

Sulig Nacionalio Komiteto 
tarimo, vajus turėjo pasibaigti 
su pirma diena liepos mėnesio, 
bet torontiečiai tęsia jį ir ma-

tad tokia lenkų propaganda no baigti šio mėnesio pabaigoj. 
Amerikoje kaip tik ir “su
varė Londone esančią Len
kijos ' 
šunies būdą.”

PASTABA. — Nėra abe
jonės, kad tokia pati propa
ganda yra varoma ir tarpe 
lietuvių; ją daugiausia pa
sėja pronaciški laikraščiai 
ir kai kurie atsidanginę ne
va buvusios “valdžios” as
menys. Tačiaus linkėtina 
Teisingumo Departmental į 
tai atkreipti atydą.

Petras B.

Kaip vajininkų pirmininkas, 
, _ . . ,v. . kviečiu visus, turinčius blan-

S1^ valdzią į i<as, sugrąžinti jas su pakvi-

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

tavimais ai’ jų šaknelėmis iki 
ateinančio šeštadienio, liepos 
29. Tą patį vakarą turėsime 
vajininkų susirinkimą užbaigi
mui vajaus ir patikrinimui pa
kvitavimų. Su tuo bus pri
rengtas paskutinis raportas 
spaudai iš mūsų pasidarbavi
mo Lietuvos žmonių labui. 
Kviečiu visus vajininkus ir va- 
jininkes būtinai dalyvauti ta
me susirinkime.

O kurie iki šiol dar nepri- 
sidėjote su savo aukomis, tai 
dabar dar galima tai padary- 

į garbingą Lie- 
sąrašą.
S. Žostautas.

j Visus Siuvėjus

ti ir įsirašyti 
tu vos rėmėjų

> <-»uxv <

vėliava. Po jaTen, ant griuvėsių, Normandijos mieste St. Lo, matosi Amerikos 
.mžinai ilsisi nežinomas amerikietis karininkas, žuvęs kovoje.

vaizdas, patiektas eileraščiuose ir apysa
kose apie lietuvių tautos kovą prieš vo
kiškuosius okupantus, apie jos kovą už 
laisvę, už gyvenimą.

Išleisdama šią knygą, Literatūros 
Draugija atliko didelį ir gražų darbą

mūsų kultūros srity j. Dabar svarbu, kad 
ši knyga, rašyta žymiausių Lietuvos li
teratų, juo plačiau pasiskleistų, kad ją 
skaitytų juo didesnis skaičius žmonių.

ALDLD narių pareiga šią knygą pa
skleisti kuoplačiausiai.

Atsišaukimas

Liepos 17 dieną įvykusiame 
Drabužių Tvarkymo Komiteto 
susirinkime buvo diskusuoja- 
mas drabužių taisymo reika
las. Yra nemažai suaukota dra
bužių dėl Lietuvos žmonių, bet 
nemažai jų turi būti sutaisyti.

Komitetas nutarė, kad rei
kia pradėti juos taisyti rugpjū
čio 11. Tuomet oras vakarais 
bus kiek vėsesnis ir dėl to bus 
darbas lengvesnis.

Komitetas labai nuoširdžiai 
prašo visus siuvėjus ir siuvė
jas padėti komitetui sutvarky
ti tuos drabužius, nes bus rei
kalinga juos išsiųsti. Artinasi 
ruduo, o paskui užeis žiema. 
Lietuvos žmonėms drabužiai 
bus labai reikalingi. Padėdami 
sutaisyti pas mus esančius dra
bužius, jūs pagelbėsite nuken- 
tėjusiems Lietuvos žmonėms. 
Prašome pranešti komitetui 
kurie galėsite padirbėti prie 
drabužių taisymo.

Be to, norime priminti vi
siems, kad dabar reikia pa- • 
skubėti ir su aukavimu dra
bužių. Reikia sunešti juos į 
Lietuvių salę kaip galint grei
čiau, kad jie būtų ant rankų, 
kada reikės juos sutvarkyti ir 
’švalyti.

Jeigu kas negalite atnešti, 
tai kreipkitės pas Folertą ar 
Byrą, kurie sutinka patarnauti. 
Telefonuokit: LO. 9366.

Komitetas.
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UŽ LIETUVOS LAISVE
SVEIKINK1HI LIETUVOS IŠIAISVIMMA

Atsiradus žmonėm tokioj 
nuo-

Po su virš trijų metų pra
garinių kentėjimų, Lietu- padėtyje, pareiškimas 
vos žmonėm išaušo laisvės širdžios užuojautos, sutei- 
rytas! Kokiu dideliu džiaug- kimas materijalės paramos, 
smu Lietuvos žmonės, kaip jiems bus neįkainuojama 
ir kitų pavergtų kraštų | brangenybė, 
žmonės, pasitinką išlaisvini- Mes, Amerikos lietuviai, 
mą, gali suprasti tik tie, ku- nežiūrint politinių bei reli
nėm teko pergyventi žino- , ginių skirtumų, neatsižvel- 
gaus protu neįsivaizduoja- giant į mūsų vietinius talp
iną hitlerininkų siautėjimą. 
Trys ilgi metai plėšimo 
žudynių, kur

savinius kivirčius, sveikin- 
ir darni Lietuvos triu m fališką 

žmogus nei istorinį išlaisvinimą, priva- 
vieną dieną neturėjo užtik- lome savo broliam ir sesėm 
rinimo sulaukti rytojaus!

Daugiau negu aišku, kad darytas žaizdas, sustabdyti 
šitie trys baisaus pavergi- tekėjimą kraujo! Mes gali
mo metai buvo virtę Lietu- me, mes privalome nušluo- 
vos žmonėm trimi ilgais am- styti savo viengenčiam aša- 
žiais, daugumui atėmusiais ras, teikdami jiem materia- 
viltį, kada nors matyt su- lę paramą, 
griautas hitlerines kartu
ves. Ant žmonijos laimės, 
Raudonosios Armijos pa
saulį stebinanti narsa, pa
siryžimas ir didvyriškumas, 
viesuliškai griauna hitleri
nes kartuves ir liuosuoja 
pavergtus kraštus! ...

To .pasekmėje, Lietuvos 
žmogus — laisvas!

Laisvas, bet jo laisvės 
džiaugsmą temdo tas, kad 
jis apiplėštas ir žaizdose, 
kad sudeginti, sugriauti jo 
namai, kad jis nežino, kur 
išmėtyti jo mylimos šeimos 
narių kaulai. Taigi, Lietu
vos žmonės laisvi, bet iš mi
lijonų jų žaizdų, padarytų 
žiauraus priešo, teka krau

aprišti hitlerinių budelių pa-
Sarž. G. S. McCall iš Augusta, Ga., kalbasi su dviem 

Sovietų didvyrėm Jungtinių Valstijų lėktuvų bazėj So
vietų Sąjungoj. Abi yra tik 21 metų, bet abi jaunuolės 
kariškės jau yra veteranės kovų Leningrado ir Stalin
grado. (J. V. Armijos Orlaivyno foto per Federated

mūsų brangią Lietuvą ir 
mes visi vaikai grįšime at
gal į Lietuvą.

Likite sveiki ir nepamirš
kite mus, lietuvius. Rašyki
te laiškų.

Jurevičius D.

R. Mizara, 
Brooklyn, N. Y.

Mielas drauge:
Džiaugiuosi Lietuvos žmo

nių laisvinimu. Tikiu, kad 
už dienos, kitos, visa Lietu
va bus laisva. Šią auką 25 
dolerius malonėkite priskai- 
tyt prie Baltimorės miesto 
kvotos.

Draugiškai,
V. Stankevičius.

del netekimo savo mylimų
jų, už kuriuos jie buvo pa
siryžę atiduoti savo gyvas
tis.*

Jei kada buvo 
reikalinga mūsų tautai ma
ted jale parama, tai šiuom 
sykiu yra reikalingiausia.

Mano supratimu, kiekvie
nam Amerikos lietuviui, e- 
sančiam sveikame stovyje, 

ir dirbančiam, nėra persun
ki! šiam, taip svarbiam, Lie
tuvos žmonių reikalui, pa
aukoti 25 dolerius. Daugu
mas iš mūs, nei nepamisli- 
jam, koki mes esam laimin
gi, kad šiuom skausmingu 
laiku, nesirandame tarp tų, 
kuriem reikia prašyti, o 
tarp tų, kurie gali duoti!

Esu giliai įsitikinęs, kad 
ši baisi Lietuvos nelaime y- 
ra paskutine, todėl visi iki 
vienam paremkime savo 
viengenčių reikalą, pagal ge
riausią savo išgalę. Savo pa
reigą atlieku Lietuvos žmo
nių sušelpimui — siunčiu 25 
dolerius. Paulius.

vakarus, kad atkeršinti 
niekšams už motinų žilus 
plaukus, už sesučių ašaras.

Mano Lietuvoje liko tė
vai, žmona ir dvi seserys, 
mes trys broliai pasiryžę 
greitai juos išvaduoti, ko
vojame Raudonosios Armi
jos eilėse.

Man būtų labai malonu ir 
džiugu gauti iš jūsų ir 
daugiaus laiškų. Linkiu 
jums viso gero.

K. Petrauskas.
1943-XIL25

Mano antrašas: USSR. 
Lauko pačtas Nr. 68573 “Č”.

Kajetonas Petrauskas.

IŠ LAIŠKU

PADĖKOS LAIŠKAI
L. P. T. Komitetui.

Gerbiami Draugai: Iš 
džiaugsmo, kad jau Raudo
noji Armija baigia išvaduo
ti Lietuvą, prisiunčiame 
Raudonajai Armijai ir nuo 
karo nukentejusiems Lietu
vos žmonėms šimtą dolerių 
($100). Taipgi siunčiame 
kartu $6.50 už Laisves pre
numerata. Prenumeratos 
antrašas: P. Naujalis, City 
Hospital, Room 254, Balti
more, Md.

Draugiškai,
J. ir O. Deltuvai. 

Hanover, Md.

pilnojoj vidurinėj lietuvių

IŠGIRSKITE PRAKALBAS APIE 
LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ

Francis Statkus,
Stoughton, Mass.

Brangūs Amerikos 
lietuviai!
Siunčiu jums nuoširdžiau

sių linkėjimų ir ačiū jums

klasėje. Mokslas sekasi ne 
blogai.

Aš apie tėvelius nieko ne
žinau. Tik turiu dešimties 
metų sesutę. Bet dabar mū
sų kariai muša žiaurius 
priešus - vokiečius ir varo 
juos ko toliau iš mūsų že
mės. Netoli ta valanda, ka
da priešai bus visai sutriuš
kinti ir mūsų mylima tėvy
nė Lietuva bus išlaisvinta, o 
ant Kauno miesto bokštu 
suplevėsuos pergalės vėlia
vos!

Tegyvuoja Amerikos lie
tuviai !

Laukiu atsakymo.
Visockyte Vasilisa.

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui

Daug gerbiama drauge 
Frances Pakalniškienė:

Malonėsite priimti money 
orderį sumoje $53.50. Ši 
suma yra dalis pelno nuo 

i pikniko, kuris įvyko birželio 
25 dieną Racine, ir kuris 
buvo surengtas Wisconsino 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos 8-to Apsk. ir Lietuvių 
Darbin. Susi vien. 7 Apsk. 
Piknikas buvo rengiamas 
Lietuvos žmonių sušelpimui 
ir dienraščio Vilnies nau
dai. Komitetas paskyrė Vil
niai $20, o Lietuvos žmonių 
šelpimui $50. Gi $3.50 tai 
yra auka draugo Jurgio 
Kubelskio iš Cicero, III.

Mes renkame aukas ant 
blankos ir greitoje ateityje 
prisiusime.

Charles Kiselis, 
Racine, Wis.

na žinelė apie Kauną, kurią 
aš išgirstu per radijo ar 
skaitau laikraštyje man la
bai brangi. Todėl aš ir įsi
vaizduoju, kokį džiaugsmą 
sukels Tamstai, seniai nebu
vusiam Lietuvoje, žinelė 
apie tėviškę. Jei atrašysite 
man atsakymą, tai paminė
kit iš kurių apylinkių esat 
kilę, nes pas mus yra vai
kų iš įvairiausių Lietuvos 
vietų ir kiekvienas aprašys 
Tamstai savo gimtinę pla
čiau.

Visi mes laukiam to 
žiauraus karo pabaigos. 
Kaskart kai radijo praneša, 
jog mūsų narsioji Raudono
ji Armija, jos tarpe ir Lie
tuvių dalinys, užima kokį 
miestą, mes labai džiaugia
mės, nes kiekvienas smūgis 
vokiečiams priartina Lietu
vos išvadavimo valandą. 
Kokia laimė būtų vėl pama
tyti banguojantį Nemuną, 
žaliuojančias pievas ir o- 
šiančius šilus. Ach koks 
džiaugsmas vėl pavaikš
čioti—per gražius Lietuvos 
piliakalniuos bei milžinka
pius, apie kuriuos mūsų se
neliai tiek gražių padavimų 
moka.

Laukiame mes nekant
raudami tos valandos, kada 
atvažiavę išvaduoton Lietu
von vėl laimingai, džiaugs
mo kupini gyvensim.

Su pagarba,
Z. česna,

VIII kl. mokinys.
P. S. Laukiu atsakymo. 

Rašykite man tuo adresu:
zSSSR. Udmurskaja 

SSRA. Selo Debesy, Lit. 
školnij internat.

Učen. Z. Česna.

li. P. T. Komitetui:
Prisiunčiu $56 money or

derį dėl pagelbos lietuvių 
kovotoju.

Auka LLD 161 kuop. $15 
Auka Moterų Kliubo $25 
Drg. R. Kirk paaukavo 

peilį, ant kurio surinkta $5.
Draugė Ona Burt, narė 

Moterų Kliubo, paaukavo 
$5.00.

Kiti draugai aukavo se
kančiai: Po dolerį — M. 
Baltrušaitis, G. Juodišius, 
S. Barshin, A. Stelma, F. 
Kavaliauskienė, A. Gauron- 
skienė ir Julia Sitko 50c. 
Viso pasidaro $56.50 per
siuntimo lėšos 50c.

Ačiū visiem draugam ir 
draugėms, kurie at jaučiate 
Lietuvos žmonių sunkią pa
dėtį.

Seattle, Wash.

Union, N. J

S.

V. Čepulis, 
Brooklyn, N. Y.

už įteiktą mums tiek daug Brangūs Broliai ir Seserys! 
džiaugsmo! Gavom bran- Šiandien gavau nuo jūsų 
gias dovanas. Aš taip pat, ! laišką ir dovanas, už kurias 
kaip daug kitų, gavau do- širdingai dėkoju. Linksma 
vaną už gerų mokslą ir dar-| kariauti ir mušti nekenčia- 
bą. Kiekvienas man įteiktas mą priešą, kuomet jauti, 
daiktas primena jūs toli- kad su tavim kariauja kita- 
mosios Amerikos lietuvius, 'me apkase tavo draugas, ar 
Nors skiriami didelių plotų, pažįstamas. Bet jūs nesupra- 
bet jūs mums esate dabar site, kaip aš drąsiai pasiju- 
artimieji kaip broliai ir se-ltau, kuomet aš perskaičiau 
serys. Jau eina tretieji karo'jūsų laišką, išgirdau, kad ir 
metai, kaip mes palikom sa- ten toli už jūrų plaka lietu- 
vo brangius tėvelius, sese- viškos širdys, pasiryžusios 
rys ir brolius. Jau trečius kovoti su amžinu Lietuvos 
metus Hitlerio pakalikai priešu, vokiečiu okupantu, 
šeimininkauja mūsų bran- i Iš pirmosios karo dienos 
gioje Lietuvoje. Tūkstančiai (buvau tėvynės sargyboje, 
gyventojų ir jaunuolių iš
vežti į Vokietiją nelaisvėn 
į konclagerius.

Mes paspėjome išsigelbė
ti. Gyvename tolimajame 
Udmurtijos krašte. Tarybų 
valdžia mumis rūpinasi, su
teikė mums galimybės gy
venti ramiai ir mokytis savo 
gimtąją kalbą.

Čia pas mus vaikų name 
yra 230 vaikų. Mokomės ne-

Šiandien gavau nuo jūsų
ei-

pirmosios vokiečių paleistos 
bombos, minos, kulkos krito 
ant mūsų galvos. Jūs neįsi
vaizduosite, kaip didvyriš
kai lietuviai gynė savo tė
vynės žemę. Daug krito gro
bikų nuo lietuvių rankos. 
Bet šiandien, kuomet jau
čiame, kad artinasi ta va
landa, kuomet bus sunaikin
ti okupantai ir išlaisvinta 
tėvynė, veržiasi lietuviai į

Francis Statkus, 
Stoughton, Mass.

Brangus tautieti!
Pirmose mano laiško 

lutėse leiskit pasveikinti
Tamstą artėjančia pergale, 
kurią jūs kalate kartu su 
mumis, palinkėti laimės bei 
pasisekimo gyvenime ir pa
dėkoti Tamstai už atsiųstą 
dovaną, kuri, kaip ir kitos 
dovanos, mus labai pradžiu
gino.

Nors dabar ir karo lai
kas, bet Tarybų vyriausybė 
mumis labai rūpinasi. Mus 
broliškai priėmė Udmurti- 
jos respublika, kurioje da
bar gyvenam ir mokomės. 
Gyvename mes gražiame 
Debiosų kaime. Gamta čia 
graži, bet visgi ne tokia ar
tima, kaip Lietuvoje. Nors 
ir gražūs aukšti Čepeos 
krantai bei žaliuojančios gi
rios, bet nesulyginti juos su 
Nemuno krantais ir Pane
munės šilais.

Aš esu kilęs iš Kauno. E- 
vakuodamasis aš pravažia
vau daug įvairių miestų, bet 
nei vienas man ne toks gra
žus, kaip Kaunas. Kiekvie-

Brangūs Amerikos 
lietuviai!

Aš Jurevičius Danielius 
nuoširdžiai dėkoju jums už 
atsiųstą dovaną. Aš jaučiu, 
kad jūs neužmirš tat mus 
lietuvius, gyvenančius Ta
rybų Sąjungoje. Aš buvau 
Palangos stovykloje prie 
Baltijos jūros. Mes ten ge
rai gyvenom, žaidėm ir link
sminomės. Kai prasidėjo 
karas, mus išvežė į Tarybų 
Sąjungos gilumą. Ilgą laiką 
gyvenome Gorkio srityje. 
Kadangi nebuvo lietuviškos 
vidurinės mokyklos, mus, 
didesnius vaikus, pervežė į 
kitą vaikų namą, kuriame 
yra lietuviška vidurinė mo
kykla. Dabar visi mokomės 
ir laukiame tos valandos, 
kada priešas bus sutriuš
kintas ir mes grįšime į savo 
tėvynę Lietuvą pas savo tė
velius. Dabar mes gyvena
me vaikų name, mokomės 
lietuviškai. Jau karas eina 
prie galo, jau vokiečiai gau
na milžiniškus smūgius ir 
sutriuškinti ritasi atgal į 
vakarus. Greit atvaduos ir

Visoj eilėj piknikų kalbės į privažiuojama. Kalbės D. M. 
žymūs kalbėtojai ir aiškins vė- ” 
liausius įvykius karo frontuose 
ir Lietuvos žmonių išlaisvini
mą iš po nacių jungo. Yra i 
rengiama eilė prakalbų ir sve
tainėse. Visi dienraščio skaity
tojai raginami dalyvauti ir sa
vo pažįstamus paraginti atei
ti į šias prakalbas.

Bridgeport, Conn., įvyks 
prakalbos penktadienį, rugpjū
čio 4 d., 7 :30 vai. vakare, Lie
tuvių Jaunų Vyrų Kliubo Sve
tainėje, 407 Lafayette St. Kal
bės Antanas Bimba.

Hartford, Conn., nedėlioj, 6 
d. rugpjūčio,- įvyks piknikas, 
Lietuvių Parke, Light House 
Grove, East Hartforde, Sta
tion 24, Glastonbury busais

kurią
Sea-

suga-

Lietuvaite Pagavo Ryklę
Jauna lietuvaitė Anna Yu- 

cis, gyventoja šio miesto, par
gabeno į namus gyvą 4-rių pė
dų. ilgio ryklę (shark), 
pagavo besimaudydama 
side Parke.

Ji tuomi didžiuojasi,
vo ryklę be kitų pagalbos. Pa
gavus tą “žuvį,” ji nežinojo, 
ką tokį turi, kol parodė savo 
sesutei Mrs. Rose Wegrzyn ir 
sesers dukrai Jean Rose. Visgi, 
tai merginos laimikis, kad 
didžiadantė neįkando jos.

Nashua, N. H

toj i

Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir Lietu viii Darbininkų Su
sivienijimo kuopii susirinki
mas įvyks 5 d. rugpjūčio, 168 
Main St., ant antrų lubų. Visi 
nariai ir Laisvės skaitytojai 
yra kviečiami atsilankyti. Bus 
aptarta, kaip mes galime pri
sidėti prie greitesnio karo lai
mėjimo ir Lietuvos žmonių pa
galbos. Visi ir visos būkite.

V. Vilkauskas.

pagelbėti Lietuvos 
kurie taip baisiai 
nuo hitlerininkų.

Liepos 23 d. susirinko dele
gatai nuo sekamų organizaci
jų : LDS 128 kp., Lietuvių Ko- 
operatyvių Kapinių ir Liet. Li
ter. Draugijos 42 kp. aptar
ti, kaip 
žmonėms, 
nukentėjo
Aptarta sutverti Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto vie
tinį skyrių, išrinko valdybą. 
Pirmininku yra J. Egeris, fi
nansų raštininku — S. A. Ra- 
dziavičius, užrašų raštininku 
— K. Barauskas, iždininkas— 
J. Simutis, iždo globėjas — V. 
Briedis.

Liepos 30 d. šis komitetas 
turėjo pirmą susirinkimą, kur 
buvo plačiai aptarta, kokiais 
būdais suteikti Lietuvos žmo
nėms pagalbą. Nutarta rinkti 
drabužius, apsiavus, pinigines 
aukas.

Sekamas susirinkimas komi
teto bus šeštadięnį, 5 d. rug
pjūčio, 8 vai. vakare, kur bus 
plačiau aptarta ir veiklos pla
nas išdirbtas. Visi nariai ir tam 
pritarianti, prašomi ateiti, kad 
ištiesus broliškos pagalbos ran
ką Lietuvos žmonėms.

S. A. Radziavičius.

šolomskas.
Scranton-Wilkes Barre, apy

linkėj įvyks piknikas, nedėlioj, 
13 d. rugpjūčio, Rocky Glenn 
Parke. Kalbės D. M. šoloms
kas.

Montello, Mass., įvyksta 
Laisvės naudai piknikas šešta
dienį ir sekmadienį, 12-13 dd. 
rugpj., Lietuvių Tautiškame 
Parke. Sekmadienį, 13 d., kal
bės piknike Antanas Bimba.

Waterbury, Conn., nedėlioj, 
13 d. rugpjūčio, įvyks pikni
kas, Lietuviu Parke, už Lake- 
wood, Chestnut Hill Rd. Kal
bės Rojus Mizara.

Visi ir visos lankykitės į 
šiuos parengimus, paremkite 
svarbius reikalus ir išgirskite 
prakalbas vėliausiais įvykiais.

Bridgeport, Conn. So. Boston, Mass
(Laiškas Laisves Raidžią 

Rinkėjams)
Palaiminti, Draugai Zeceriai

Sėdžiu po langu ir žiūriu,Į liniai 
kaip leidukės su aukštomis, 7:30 vai. 
skrybėlėmis ritasi iš Dievulio; (Aug.)

Susirinkimas
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

i Komiteto skyriaus įvyks bega- 
svarbus susirinkimas, 

vakaro, rugpjūčio 
d., penktadienį, 

namų _ lietuviškos bažnyčios, i 500A E. Broadway. Visi komi- 
o nusiritę aukštais laiptais teto nariai privalo šiame ko- 
skaito priklijuotus prie stulpui miteto susirinkime būti, nes 
plakatus. dėlei būsimu penkta- mes turime daug nustatyti pla

nu, kaip mes greičiausiai ga
lėtume pasidarbuoti Lietuvos 
reikalams. Taipgi, mes turime 
kuo greičiausiai sukelti apie 
$1,000 dėl nupirkimo įvairių, 
reikmenų, kurie yra reikalingi 
dabartiniu laiku Lietuvos gy
ventojams: pavyzdžiui, apati
nės drapanos, medicina ir tū
las maistas.

šis susirinkimas yra šaukia
mas pagal pereito susirinkimo 
nutarimą.

B. F. Kubilius, 
Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Valdybos Narys.

plakatus, dėlei būsimų penkta
dienį prakalbų.

Tūkstančiai pusnuogių žmo
nių markinasi sūriam vande- 
nėlyj pajūryj; jaunos mergai
tės čiulpia saulutės spindulius 
ir raičiojasi ant smilčių.

O keli stambūs dėdės jau 
lėtai nužingsniavo į Kliubo 
skleputį jieškoti pavėsės. Šia
me skleputyj mes dažnai ri- 
šam įvairiausius klausimus — 
ypatingai dabartiniu laiku “sa- 
labreitinam” kiekvieną dides
nio Lietuvos miesto išliuosavi- 
mą. Keli žmonės yra pareiškę: 
“Kaip tik bus tiesioginis susi
siekimas su Lietuva — aukau
siu visą šimtinę!” Linkėtina iš
pildyti prižadus.

Aną dieną mūsų keli ponai 
viename garadžiuje, 

beveik patamsėję, labai ne
skaitlingą susibėgimą. Vien
balsiai nutarė užpulti vienos 
draugystės susirinkime Lietuvą 
remiančius žmones. Taip ir pa
darė. O vėliaus bandė atsipra
šyti, nes pabijojo, kad nerei
kėtų atsidurti pas teisėją dė
lei pro-naciško veikimo.

Niekam ant svieto nėra di
desnio vargo ir nelaimės, kaip 
dabar pro-naciškai nusistačiu- 
siems žmonėms.

Jau arti metai, kaip Adolfas 
Gudukas (buvęs brooklynietis) 
tebeguli Merideno džiovininkų 
sanatorijoj.

Bridgeportą šiemet užpuolė 
uodai — ypatingai prie parko 
ir pajūryje. Apie mūs subelką 
laksto virš milijono uodų; ir 
mūs mažiuką dzūkutį apkram
tė.

Jūs Brooklyne laimingesni; 
ten nėra uodų. (Kas sakė?) 
O kada būna labai troškinan
tis karštis — tai ten ant Ten 
Eyck Stryčio yra tinkama įstai
ga atsivėdinti, o kada būna la
bai vėsu — ten galima susi- 
šildyti. Tai yra: pas Petrą ir 
Igną.

Šiemet daug brooklyniečių 
aplankė Bridgeportą — ypa
tingai, daug čia atvažiavo pra
leisti vakacijas. Bet Jūs, aro- 
do, vakacijų neturit.

Už mėnesio laiko mes turė
sime pikniką. Jis įvyks rugsė
jo 3 d. Kokis doleris liks nuo 
to pikniko — plauks mūsų nu
alintos tėviškėlės reikalams. 
Kada spaudoje pamatysit ant
rašą ir platesnius pranešimus 
apie tą pikniką — atvažiuoki
te bent sykį organizuotai ir 
pamatysite Bridgeportą.

Su šiais žodžiais mano gro- 
mata ir baigiasi. O aš, įsime
tęs uodų apkramtytą dzūkutį, 
stumsiu į pajūrį, nes ten jau 
žinau lietuviška grupė tebesė
di po medžiu pas Džimį Vaite
kūną ir diskusuoja vėliausias 
žinias iš karo fronto.

Kada užgirsim triūbas triū-

turėjo

Šaukiame ALDLD 7-to Apskri
čio Komiteto Posėdį

Draugės ir draugai, susidarė 
būtinas reikalas turėti LLD 7- 
to Apskričio komiteto posėdį, 
kuriame liesime siu dienu svar
biausius reikalus ir darysime 
tarimus greitam veikimui ap
skrityje. Mes pasitarę su ap
skričio rašininke, drauge D.

iždininku, drg. S. 
taipgi su pritari- 
Juozo Luko ir ki- 
posėdį šaukti rug- 

11 vai.

Lukiene, ir 
Penkausku, 
m u draugo 
tų nutarėm
p jočio (August) 20 d 
ryte, Lietuvių Pil. Kliube, 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

Griežta pastaba draugams: 
pirma, susirinkime visi komi
teto nariai į posėdį, kad nei 
vienas nedarytumėm posėdžiui 
keblumų bei trūkumų. Antra, 
susirinkime bei suvažiuokime 
visi į laiką, kad darbą galėtu
mėm pradėti punktualiai ir 
greičiau užbaigti.

Prašome Bostono ir ten ar
timesnių apylinkių veikliuosius 
draugus ir drauges dalyvau
ti tame posėdyje su gerais pa
tarimais apskričio reikaluose.

LLD 7-to Apskr. Pirm., 
J. M. Karsonas.

Naciai Žudo Daugme- 
niškai Ateivius 

Darbininkus
Berne, Šveicarija. — Čia 

gauta žinių, kad vokiškieji 
naciai pradėjo sistema tiškai 
žudyti ateiviškus darbinin
kus, kurie nėra fašizmui iš
tikimi. Daugiausiai juos žu
do juodmarškiniai smogikai 
(SS). Darbininkai, sakoma, 
žudomi be jokių teismų, pa
gal nacių žudeikų nuožiūrą.

bijant ir žinosim, kad jau karo 
pabaiga — atvažiuosim tada į 
Brooklyną didelėje grupėje ir 
suruošime didelį Šurum-burum. 
Ir tuom kart tariu “revoir.”

Jūsų nuolankus frontas, 
Dzūkelis.
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

rinių budelių aktyvus pagelbininkas.
Visai nepripuolamai tų visų vyriausių

jų išdavikų biografijos panašios viena į 
kitą. Tie žmones neturi nieko bendro nei 
su lietuvių, nei su latvių, nei su estų 
tauta. Tokie ir kiti “patarėjai” — vidaus 
reikalų, finansų, žemės ūkio, “teisingu
mo” ir kt. Jie, kaip ir kiti vokiški pa
stumdėliai įvairiose pareigose, yra klus
nūs vokiečių įrankiai, kurie padeda jiems 
vykdyti Pabaltijo tautų tramdymo ir 
smaugimo politiką.

Juo smarkiau mušė fronte vokiečius 
Raudonoji Armija, juo labiau sukinėjosi, 
juo vikresni darėsi hitlerininkai savo 
apgaulinguose manevruose. Po sutriuški
nimo ties Stalingrado, po “totalinio ge
dulo” ir “totalinės mobilizacijos” hitle
rininkai pradėjo leisti gandus apie gali
mą autonomijos, net “nepriklausomybės” 
paskelbimą Pabaltijo kraštams, bet su 
sąlyga, jei pabaltiečiai “parems vokiečių 
pastangas.”

1942 m. balandžio mėn. hitlerininkai 
ruošė Lietuvoj net tam tikrą balaganą, 
pavadintą “lietuvių konferencija.” Net 
ir kvailiams buvo aiškūs to balagano tik
slai, kai buvo paskelbti jo taip vadinami 
“nutarimai” — paremti vokiečius. “Kon
ferencija” ragino lietuvius stoti savano
riais į vokiečių kariuomenę. Bet norinčių 
neatsirado. Užsienių spaudoj pasklydo ži
nios kad net tarp specialiai parinktų hit
lerinės “konferencijos” dalyvių pakilę 
protesto balsų prieš vokiškuosius oku
pantus, o dėlto daugelis buvo areštuo
ta.

Raudonosios Armijos artėjimas į Pa
baltijį, o taip pat neišvengiamai artėjąs 
hitlerininkų planų žlugimas verčia vo
kiečius imtis naujft triuku. Taip 1943 
metų gale okupantai varinėjo gyvento
jus į susirinkimus, kuriuose šūkavo ir 
rėkavo hitleriniai agentai, ir visokie iš
davikai. Dėl savo kailio išsigandę jie 
šaukėsi pagelbos, maldaute maldavo pa
remti vokiečius. Kitaip sakant, jie ieško
jo durnelių, kurie eitų savo kraują lieti 
už jų išdavikišką kailį. Bet niekas neėjo. 
Tada vokiečiai bandė varu varyti žmo
nes ne tik į pagelbinius batai j onus, bet 
ir į vokiečių kariuomenę. Latvijoj ir Es
tijoj hitlerininkai paskelbė kelių šaukimų 
mobilizaciją.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA

(Tąsa)
Žinoma, visa tai buvo apgaulė. Tai bu

vo bandymas klastos priemonėm susilp
ninti lietuvių, latvių ir estų pasipriešini
mą, pritraukti j savo pusę didesnį išda
vikų skaičių ir jų rankom vykdyti smur
to ir plėšimo politiką. “Savivalda” išori
niai pasireiškė “patarėjų“ institucijos 
įvedimu prie vokiškų komisarų. Tų “pa
tarėjų” priešaky buvo pastatyti seni 
hitlerininkų agentai — Lietuvoj — ge
nerolas Kubiliūnas, Latvijoj — generolas 
Dankers, Estijoj — Miae.

Štai tų tautos oberišdavikų, fašistų ir 
vokiečių agentų veidas.

Kubiliūnas dar 1919 m. ėjo išvien su 
vokiškais landsknechtais. Už savo aiškiai 
provokiškas simpatijas jis buvo privers
tas pasišalinti iš Latvijos. Ii934 m. gene
rolas Kubiliūnas, būdamas generalio šta
bo viršininku, vadovauja Lietuvoj su pro- 
vokiškais tikslais ruošiamam voldemari- 
ninkų pučiui. Tik vakarykščių draugų iš
davimo kaina jis išgelbsti savo kailį. 
1941 m. pradžioj tas ‘gryno kraujo lietu
vis” staiga pasirodo “gryno kraujo vo
kiečiu” ir “repatrijuojasi” į Vokietiją. 
Iš ten jis grįžta į Lietuvą su vokiečių 
kariuomene karui prasidėjus.

Latvių išdavikas Dankers dar pirmo
jo pasaulinio karo metu tarnaudamas 
rusų kariuomenėj, perėjo į vokiečių pu
sę. Buržuazinės Latvijos metu tas vo
kiečių agentas buvo Latvijos kariuome
nės vado pareigose. Jis vienas pirmųjų 
jau per pirmąją “repatrijaciją” 1940 m. 
pavirsta vokiečiu ir išvažiuoja į Vokie
tiją. 1941 m. jis vėl keičia kailį ir tar
nauja savo ponams vaidindamas vėl lat
vį.

Estų išdaviku galva “daktaras” Miae ■ 
ir vokiečių generalinis komisaras Esti
joj Licmanas — seni draugai. Dar 1930 
m. jiedu galvojo apie tai, kaip pavesti 
Estiją Vokietijos globai. 1935 m. jis 
“vabsu”, atvirai vokiškos orientacijos 
estų fašistų, suruoštojo pučo aktyvus da
lyvis. Jis, taip pat kaip ir Kubiliūnas, 
gelbsti savo kailį išdavyste ir, išsigan
dęs, net savo mirštančios motinos aki
vaizdoj prisiekia daugiau nebeužsiiminė- 
ti politine veikla. Bet ir šį kartą jis su
melavo. Jis taip pat pasidaro atviru vo
kiečiu, taip pat “repatrijuojasi” į Vokie
tiją, o paskui grįžta į Estiją kaip hitle-

Laisvės Pikniko Reikalais
Laisvės piknikas artinas ir į 

jį Philadelphijos apylinkės lie
tuvių visuomenė turėtų at
kreipti daugiau atydos. Su ma
šinomis žmonės turėtų pasitau- 
pinti geso ir, jei vietos kas tu
rės, tai nepamiršti nuvežti sa
vo pažįstamus. Bušų kompani
jos prašo, kad žmonės įsigytų 
busų tikintus iš kalno, kuriuos 
mes pagaminom ir kuriuos pla
tiname. Kurie būna mieste, už- 
eiikte pas drg. Petrą Pilėną, 
538 N. 12th St., Phila., Pa. 
Pas jį bus ir įžangos tikintų. 
Visi atsiminkime, kad šis pik
nikas atžymės ir apvaikščios 
Lietuvos išlaisvinimą, mūsų 
gimtinį kraštą, prie to, gali at
sitikti, kad hitleriška karo ma
šina gali subyrėti nuo skaudžių 
Suvienytų Tautų ginklų smū
gių, tada dar linksmiau ap
vaikščiosime karo pergalę . . .

Liepos 28 d., įvyko organi
zacijų susirinkimas dėlei Lais
vės pikniko reikalų. Laisviečiai 
paspėjo padaryti visą spaudą 
ir prisiuntė, tai yra, įžangos, 
busų tikietus ir garsinimų ma
žas ir dideles kortas. Prie to, 
susirinkimas nusitarė laikyti 
kas savaitė — penktadienio 
vakarą, 8 vai. vak., susirin
kimą, kad daugiau galėtų at
eiti ir pagelbėti skleisti garsi
nimus.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ateinantį penktadienį, rugpjū
čio 4 d., Liaudies name, 735 
Fairmount Avė., 8 vai. vak.

Lietuvos Rėmimas
Pastaromis dienomis skaito

me pranešimus iš rytų fronto: 
Raudonoji Armija triuškina 
priešą ir baigia išlaisvinti Lie
tuvą, ir tikiu, kada tilps šie 
žodžiai, gal jau visa Lietuva 
bus laisva. Lietuviai džiaugia
si : vieni eina į smukles ir nuo 
didelio karščio, kuris siaučia— 
išsigeria už Lietuvos išlaisvini
mą; kiti kalba, kaip reikės 
pagelbėti Lietuvai, žada au
koti po dideles sumas pinigų; 
dar kiti sako, nepaisant visko, 
važiuosiu į Lietuvą pasižiūrėt;

kiti sako: dabar tai bus proga 
susižinoti su giminėmis, pažįs
tamais, ar jie išliko gyvi nuo 
žiaurūnų vokiškų grobikų, 
žmonės džiaugiasi ir jie dar 
labiau džiaugsis, kada gaus 
laiškus iš savo gimtinio kraš
to nuo savo giminių, kurie ap
rašys, kas buvo prie krauge
rio Smetonos, kas gero buvo 
prie tarybinės valdžios ir kas 
buvo prie įsiveržėlių barbarų 
vokiečių.

Suvedžioti smeton-nacių lie
tuviai pradės galvoti ir išsipa
girioti iš tų nuodų, kuriais jie 
buvo apsvaiginti. Smetonna- 
ciai — politiniai šarlatanai 
nueis šunims šėko pjauti... 
Jie tą jaučia. Per daug jie šū
kauja Lietuvos vardu, prieš 
Lietuvos liaudį. Atrodė, kad 
jie budavoja kalną, kuris už
grius ant Lietuvos liaudies ir 
jie pasiliks viešpačiais. Lenkų 
ponų valdžia Londone išdidžiai 
šūkavo, kad jie gali iš gilumos 
susproginti visą Lenkiją, jei 
kas bandys ją paliesti. Ponai 
nekariauja, tik loja, kaip šuo į 
mėnulį. Lenkijos patri jotai 
laisvina savo gimtinį kraštą ir 
jie su Lenkijos liaudimi pasi
liks viešpačiais. Lenkijos para
zitai sėdi ant karštos petel- 
nės...

Mūsų Seni Veikėjai ir Idėjos 
Darbai

Philadelphijoje per pasta
ruosius 35 metus buvo nudirb
ta daug kultūrinio - pažangos 
darbo. Iš čia ėjo LSS organas 
“Kova“, čia buvo Lyros Cho
ras, kurį per 35 metus mo
kino seniausias muzikas Jur
čiukonis, kurio pastangomis 
buvo pastatyta keletas opere
čių; sulošta daug teatralių vei
kalų; pasakyta daug prakal
bų, paskaitų; turėta daug gin
čų už ideologinį veikimą.

Per 20 metų buvo sukelta 
Laisvės piknikais ir bankietais 
virš 25 tūkstančių dolerių Lais
vės spaudos palaikymui; prie 
to, kultūrinis šis darbas tūks
tančius Phila. lietuvių padare 
laisvamaniais, klasiniai susi-

pratusiais. Tai reikia džiaug
tis tais trumpai suminėtais is
toriniais bruožais. Mes žino
me, kad daug tų kultūros kū
rėjų išvažinėjo į kitus mies
tus, kiti išmirė, nuseno, pra
turtėjo; o dar kiti, nesulauk
dami vilties savo tikslo leidžia 
laiką, paskutinio savo amžiaus 
laikotarpį, kartodami: aš ne
sulauksiu to ir to. . .

žiūrint į istorinius įvykius 
nuo Prancūzų Didžiosios Re
voliucijos ir Komunos įsteigi
mo iki šių dienų, kiek daug 
atsiekta, kiek daug pasiauko
ta; o nuo šio karo galo bus 
dar daugiau laimėta žmonijos 
gerovei. Aš tą primenu phila- 
delphiečiams, kokią brangią 
jie istoriją turi ir koks jų bu
vo idealo tikslas. Ateitis gerė
ja ir jinai bus laimingesnė dar 
mums begyvenant. Tai kodėl, 
broliai ii- seserys, kurie buvo
te šiame judėjime per dauge
lį metų ne tik mūsų organi
zacijų nariai, bet sykiu ir di
delė dalis Laisvės skaitytojų, 
nelankote mūsų susirinkimų, 
nesidomite savo ideologine tra
dicija? .,

Veikėjas Lukoševičius

Šis kavas — baisus karas, 
bet jame daugiausiai nukenčia 
kovotojai, užimtų kraštų žmo
nės. Philadelphijoj randasi iš 
seniausių laikų, turbūt, veikė
jas Jurgis Lukoševičius, kuris, 
sulaukęs virš 70 metų amžiaus,

vis dar veikia, darbuojasi. Jis 
pašalpiniuose kliubuose, pa
čiuose didžiuosiuose, randasi 
valdyboje, priklauso mūsiškė
se organizacijose ir jose eina 
pareigas. Kartais jis nusiskun
džia su sveikata ir senatve, 
bet jo atsakymas yra toks: jei 
aš neičiau į susirinkimus, ne- 
d a 1 y va u č i a u organ i z ac i n i a m e 
darbe, tai jau būčiau seniai 
palaidotas. Tai geriausias pa
vyzdys to seniausio laisvama
nio, lietuvio patrijoto ir tei
singo, draugiško žmogaus!...

Philadclph iečiai, pažangioji 
lietuviai, kviečiami ir prašomi 
į susirinkimus. Pagelbekite su
kelti Lietuvai pagelbą: rūbus, 
daiktus, aukas ir simpatijos 
širdį savo gimtiniam kraštui 
Lietuvai.

(Tąsa 5-me pusi.)

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St. 
(Richmond).

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
į (VALGYKLA IR ALINE) 1 
1 Didelis pasirinkimas visokių < i Vynų ir Degtinės 1
j Kasdien Turime !į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
! Savininkas

| 411 Grand St. Brooklyn i

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

MATEUšAS SIMONAVIČIUS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

Portland, Oregon
Portland ir Oregon City, Ore. 

Lietuviu Darbai ir Aukos

Birželio 25 dieną įvyko LDS 
106 kuopos piknikas ant drau
gų F. V. Ulskių farmos, Ore
gon City, Ore. Piknikas gerai 
pasisekė, gražus būrelis pu
blikos atsilankė ant šio pikni
ko. Piknike matėsi ir Sovietų 
jūreivių nuo Sovietų laivų. 
Taipgi teko susitikti su draugu 
J. A. Gawri iš Kalifornijos; 
antras draugas buvo F. Yeng 
iš Vancouver, Wash. Tai gra
žus piknikas. Jis davė $130 
pelno. Pelnas tapo paskirtas 

dėlei 
Kry- 

lietu- 
karo;

šiems reikalams: $55
Amerikos Raudonojo 
žiaus; $55 dėlei Sovietų 
vių, nukentėjusių nuo
$20 dėlei LDS 106 kuopos iš
laidų. Reiškia, kad šio pikni
ko pelnas tapo paskirtas ge
riems reikalams.

Tai ačiū LDS 160 kp. ir jos 
pasilinksminimo komitetui ųž 
surengimą pikniko.

Labai ačiū draugams F. V. į 
Viskiams už suteikimą vietosi 
veltui ir už jų darbus. Taipgi 
labai ačiū darbininkams, ku
rie dirbo per pikniką: S. O.i 
Umbrazams, J. A. Urbonams, Į 
A. Murphy, O. Janukaitienei, 
Jim Karbanski, L. Jazelskienei I 
ir J. S. Stupurams. Ir dide
liai ačiū draugei R. Smalins-i 
kienei 
“pillow 
klodės. 
leistos 
išlaimėjimui tapo surinkta $17. 
Tai dar sakau ačiū draugei R. 
Smalinskienei už jos gražią 
auką. Taipgi ačiū draugei O. 
Umbrazienei už sūrį, kurį au
kavo. Ir didelis ačiū drau
gams H. R. Bush ir J. Urbo
nui už pagrojimą veltui. Dar

už paaukavimą porose 
keisiu“ ir vienos pa-;

Tos dovanos buvo iš- 
ant išlaimėjimo. Tam

turiu paminėti, kad jau turi
me pasiuntę $175 Lietuvai Pa
galbos Teik. Komitetui, tai dėl 
Lietuvos žmonių pagelbos.

Draugas J. Urbonas už šim
tą dolerių vertės drapanų pri
rinko. Tos drapanos visos ta
po perduotos į Russian War 
Relief, Portland, Ore. Ačiū J. 
Urbonui už pasidarbavimą. Į 
Taip dar taisome keletą bak- 
siukų dėl Sovietų Raudonosios 
Armijos. Į tuos baksiukus rei-l 
kia visokių dalykų pridėti. Rei-j 
kia pridėti vertės $3.50. šie 
draugai užsisakė po vieną bak- 
siuką išpildyti: S. D. Pali- 
nauskai, F. V. Ulskiai, A. Mur
phy iš Oregon City, Ore., M. 
Jonikaitis, J. Urbonas, J. Stu
porai, J. D. Sližės, A. Bru- 
chas, J. Samuolis iš Portland, 
Ore. Šie baksiukai yra pildomi 
Stuporų namuose.

Tai vis veikiame pagal iš
galę.

Ateinančiu laiku turėsime 
| daugiau darbuotis, nes mūsų 
i brolių tėvynė neužilgo bus 
laisva iš po fašizmo. Tą darbą 
atliko smarkioji Raudonoji Ar
mija su Lietuvos Raudonąja 
Armija. Tai mes, Amerikos 
lietuviai, subruskime ir padė- 

| kime savo broliams lietuviams, 
’ nuo karo nukentėjusioms ir 
Raudonajai Armijai. Nepa
mirškime, remkime, kiek ga
lėdami. Turėtume paimti pa
vyzdį iš draugų S. D. Pali- 
nauskų. Šie draugai visuomet 
pasirodo su stambia auka dėl 
kovotojų. Taip ir reikia.-

Portlandietis.

Wyoming, Pa
Draugė Vaškūnienė labai 

gerai darbuojasi rinkime dra
panų Lietuvos žmonių pagal
bai, nukentėjusių nuo hitleri
ninkų. Ji laike Pirmo Pasauli
nio Karo gyveno Lietuvoje, po 

Į vokiečių okupacija, tai gerai 
; žino, kaip vokiečiai skriaudžia 
i žmones. Ji surinko kelis šimtus 
svarų drabužių ir apsčiai če- 
verykų. Aš prisidėjau tik prie 
pataisymo. Drapanų sunešimo 
centrai yra: A. Valinčius, 9 
William St., Pittston ir P. Ra- 
dišauskienė, 206 — 4th St., 
Wyoming. Kas turite atlieka
mų gerų drapanų ir apsiavų, 

! tai aukokite, nes Lietuvos žmo- 
I nėms labai reikia.

Komunistų Kliubas ruošia 
I pikniką, sekmadienį, 6 d. rug
pjūčio, Russian Pavilion, Han
over, Pa. Bus labai įdomus 
piknikas ir prakalbos. Prakal
bos prasidės 2 :30 vai. po pie
tų, šokiai 3:30 vai. po pietų. 
Tikietų kaina 50 centų.

Prašome visus ir visas atsi
lankyti. Atminkite, kiek daug 
komunistai darbavosi, kad iš
kovojus seneliams pensiją, be
darbiams pašalpą ir dabar vei
kia, kad išlaimėjus karą.

Francija. — Vakariniame 
Francijos fronto gale ame
rikiečiai per dieną suėmė 
virš 2,000 vokiečių.

Nedėlioj, rugpjūčio 13 d., 
turėsime labai gerą išvažiavi
mą Rocky Glenn Parke. Kal
bės D. M. šolomskas dabarti
niais karo klausimais ir kitais 
dienos reikalais. Pelnas skiria
mas Lietuvos žmonių pagalbai, 
kurie taip baisiai nukentėjo 
nuo karo. Visi ir visos atsilan
kykite.

M. Kalauskas.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

PIRKITE KARO BONUS!

Tinian saloj amerikiečiai 
baigia naikint apsuptus ja
ponus.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS (isist-28
110 East 161 h St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
. Blokas nuo Ilevves St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrecn 4-9508 .
_ ._  _  _  _  _  _

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreeh 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

I?

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
f (BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Štai’ Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

cL c L-O

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

— =?
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Mikolaičikas Turėsiąs 
Pirma Kalbėtis su Len

ką Tautos Komitetu
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tose Lenkijos žemėse, ku
rias Raudonoji Armija at
vadavo.

Kartu su Mikolaičiku at
skrido į Sovietų Sąjungą 
Tadeušas Romeris, londoni- 
škės lenkų valdžios užsieni
nis ministeris.

Anot ’ Associated Press 
pranešimo iš Maskvos, tai 
gal kai kurie tos valdžios 
nariai būsią priimti į valdi
nį Lenkų Komitetą Tautai 
Laisvinti.

Premjeras Mikolaičikas 
stengiasi sumegsti diploma
tinius ryšius su Sovietų Są
junga. Tuos ryšius Sovie
tai sutraukė 11943 m. už tai, 
kad emigracinė lenkų val
džia Londone kartu su na-į 
ciais šmeižė Sovietus, įtar- i 
dama, būk Raudonoji Armi
ja šaudžius paimtus nelais
vėn lenkų oficierius. Sovie
tinė tyrinėjimų komisija į- 
rodė, kad naciai sušaudė 
tūkstančius tų lenkų oficie- 
rių ties Smolensku.

75,000 VOKIEČIŲ GINA 
FLORENCIJĄ

Roma. — Pranešama, kad 
suburta 75,000 vokiečių ties 
Florencija, ginti tam Itali
jos didmiesčiui. Pro Floren-: 
ciją eina naujoji nacių gy
nimosi linija, vadinama ; 
“gotiškąja” linija.

Anglai-naujazelandiečiai 
užėmė vieškelių mazgą tik 
4 mylios nuo Florencijos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.'

ALDLD 20 kp., moterų skyriausi 
susirinkimas įvyks penktadienį, 4 d. 
rugpjūčio. Liet. Salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. v. Šis susirinki
mas bus svarbus, todėl visos daly
vaukite. (180-181)

HARTFORD, CONN.
Svarbus piknikas įvyks sekmadie

nį, 6 d. rugp. Liet. Parke, Light
house Gr., E. Hartforde. Ruošia Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
vietinis skyrius. Pradžia 12 vai. die
ną. Gera orkestrą gros šokiams, 
įžanga 50c. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Kalbės D. M. Šolomskas, 
iš Brooklyn, N. Y. Tad kviečiame 
visus dalyvauti, paremti šį svarbų 
tikslą. — Kom. (181-182)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. rugp:. 1 vai. dieną. Pas Kaspa- 
rius, 191 S. Sherman St. Jau du 
mėnesiai kai neįvyko susirinkimo, 
dalyvaukite šiame susirinkime, tu
rime svarbių reikalų. 12-tas Apskr. 
rengia du dideliu parengimus, vie
nas įvyks rugp. 13 d., Rocky Glenn, 
antras rugsėjo 17 d., Weenie Roast, 
Russian Pavilion. Reikia rinkti dar
bininkus šiem parengimam. Pelnas 
eis Lietuvos žmonėm ir kitiems rei
kalams. — Kom. (181-182)

r

SHENANDOAH, PA.
6 d. rugp., įvyks Komunistų Po

litinės Sąjungos piknikas, su gra
žia programa, Brondelville Park. 
Kalbės Mother Bloor. Kviečiame vi
sus dalyvauti. (181-182)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, 4 d. rugp. įvyks vi

suotinas organizacijų ir Laisvės 
skaitytojų susirinkimas, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Susirinkimai įvyks kas savaitę 
penktadieniuos iki L. pikniko įvy
kimo. Atsiminkite, ir lankykitės 
juose. — A. J. S., sekr. (181-182)

KEARNY-HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 6 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Harrison. Draugai, žinote, kad 
mes jau apie porą susirinkimų pra
leidome, tai yra labai negeras ap
sireiškimas, tai pirmu kartu mūsų 
kuopoj taip įvyko. Dalyvaukite visi 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų. — V. 2. (181-182)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 7 d. rugp., 7:30 v. v. 
L. T. Namo kambariuose. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus visiems svarbu svarstyti 
tinkamai prisirengti prie Laisvės 
pikniko, kuris įvyks 12-13 dd. rugp. 
Liet. Taut. Namo Parke. — G. Shi- 
maitis, F. R. (181-182)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 6 d. rugp. 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry & Walnut Sts.
Visi nariai dalyvaukite susirinkime. 

(181-182)

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

PADEKITE KARA LAIMĖTI.
Mūsų kovojantiems vyrams, ir mūsų talkininkams vis dar 
reikia didelių kiekių amunicijos. Bridgeport Brass Co. rei
kia vyrų ir moterų jos gaminimui. Jūs galite padėti su
mušti mūsų priešą—ir turėti sau gerą darbą—dirbdami 

Bridgeport Brass Kompanijai.

GERI DARBAI ft 
Pradžiai alga nelavinticm vyram — 81c j valandą 

antruosiuose ir treciuosiuose ši f tuose.
48-valandų savaitė—laikas ir pusė už visas valandas viršaus 40. 

Šešių-dienų savaitė—astuonių valandų diena.

Geros Darbo Sąlygos
Švarūs, moderniški apsiprausimui rūmai. 

Atskirai Lockeriai.
Užkandžiai aptarnaujama visuose departmentuose. 

Padedame apsirūpinti tire, gasoline rationing ir butais.

GERAI ĮSTEIGTA KOMPANIJA
79 Metai Biznyje

225 darbininkai su mumis per 25 metus ar viršaus.
1000 darbininkų su mumis per 10 metų ar viršaus.

VYRAI
Fabriko Produktų Skyriui, Kreipkitės 
HOUSATONIC AVE. IR GRAND ST.

VYRAI IR MOTERYS
Apdirbimų Skyriui, Kreipkitės

CRESCENT AVE. ARTI GRAND ST.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo. Visi samdymai 

atliekami sulyg War Manpower Commission patvarkymų.

Bridgeport Brass Company 
Bridgeport, Connecticut

i (182)

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Pagelbėkite tęsti kultūros 
darbą tarpe lietuvių visuome
nės, nes mes esame tose są
lygose, kurios apvienys lietu
vius greitoje ateityje.

Prezidentiniai Rinkimai
Ateinančiuose r i n k imuose 

turime visi lietuviai darbuotis, 
kad prezidentas Pvooseveltas 
būtų išrinktas, nes nuo jo pri
klausys ir mūsų visų lengves
nis gyvenimas. Jis gelbėjo 
Ameriką nuo Hitlerio vergijos. 
Atsiminkite, Hoovervilles prie 
prezidento Hooverio, prie ku
rio bankuose žmonių pinigai 
buvo nunešti; apie 4,000,000 
farmerių subankrutavo; di
džiausia bedarbė buvo; perei
to karo veteranai turėjo obuo
lius parduoti, kad gyvybę pa
laikyti. Keikia tą Wallstrycio 
piliorių žmonės ir šiandien. Jis 
žino gerai, kad nebus išrink
tas, tad nori pravesti savo pa
vaduotoją Dewey, republikonų 
reakcininkų kandidatą. Lietu
viai turi budėti ir nesiduoti lie
tuviams politiniams šarlata
nams sumulkinti.

A. J. Smitas.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo Žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- 
jusių ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, ir smege

nų nesveikumo.
No. 2—N u o Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių, 
Mažuolių, Nutirpimo, Blogos 
Cirkuliacijos ir nuo sušalimo. 

No. 3—M. J. Švilpas Miracle Salve: 
Ši mostis prašalina daugybę 
įvairių odos ligų: Žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Bubnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižeidimo, nuo šalčio nu- 
šašimo, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kornų ir nuo daugy
bės Odos ligų.

No. 4—M. J. S. Salve, Mostis nuo 
niežėjimų, šviežių ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saulės Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne kenksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą ne- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
money-orderį ar čekį. Jei C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti 
C.O.D. Adresuokite sekamai:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614Zion Street.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kio kun. LaFarge visai nelau
kęs !

Todėl, jo supratimu, neužil
go popiežius jieškos kelių ir 
būdų įsteigimui “taikingų ir 
konstruktyviškų santykių su 
Rusijos žmonėmis.“

O tas tik parodo, kad ir po
piežius keičia savo mintis ir 
pozicijas. Irgi taikosi prie są
lygų.

Šiuo reikalu mūsų lietuviški 
kunigai labai toli atsilikę nuo 
popiežiaus. Jie tebepučia prieš 
vėją ir tebešneka nesąmones 
apie sugrąžinimą Lietuvon se
nojo režimo.

Laikas jiems susiprasti ir 
pasekti savo bažnyčios vadą 
ir galvą.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė? ......  25c

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... .$1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kopimui, virimui ir kenavicui 1.00 

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ....... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c 

Neužmokamas žiedas, graži
apysaka ................................... 25c

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ................................. 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo
Meilužę Oną Aumulleraitę, su
paveikslais ...............................  15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

Raktas į Gyvenimą, knygele ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surasti sau tinkamą porą ir
gyventi turtingai .................... 75c

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ........... 20c

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ............................ 30c

Biblija, išaiškina visą biblijos
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25 

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25

Mikaldos Pasakojimai .............. 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija .......................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c
Kaip Dūkto Gyveno Pūstynėj© 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos

dainos ...................................  15c
Kantri Alena, pasaka .............. 25c
Gudrus Piemenukas .................... 25c

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų.
Nuo nervų suįrimo .................. 85c
Nuo dusulio (asthmos) ............. 60c
Vyriškumo pataisymui ............. 85c
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ............................... $5c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..................................... $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po .................... 25c pakelis.

M. ŽUKAITIS
384 Dean St., Spencerport, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
LAVINTŲ TOOL IR DIE DARYTOJŲ 

PRIE STALŲ MAŠINISTŲ

PUSIAU LAVINTŲ 
PAKUOTOJI] 
IŠSIUNTEJŲ

Geros Pradžiai Algos 
Viršlaikiai

Geros Darbo Sąlygos

Nemokamai bosais važinėjimas darbininkams iš Penu. 
Stoties, Newark, iki mūsų fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO.
HIGHWAY 25, ARTI HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

BIGELOW 8-2200:!
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

(181)

REIKIA VYRU
Su ar be patyrimo

DIDELEI FOUNDREI j
PUIKIAUSIA PROGA 

įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION !

4207 1st AVE., BROOKLYN
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties)

(181)

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS | VYRAI ir MOTERYS 

f........ vs

VYRAI -18 IKI 65
MERGINOS - MOTERYS

Lengvas, Pusiau Lavintiems ir 
Nelavintiems Darbas.

IŠLAVINAMA PRIE DARBO
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS Į U. S. E. S.
86 RIVER ST., HOBOKEN, N. J.

For New Jersey Machine Corp.
Willow Ave, prie 16th St, HOBOKEN, N. J.

(186) 

......................... .........................................- -----------

VYRAI IR MOTERYS
AR JŪS JIEŠKOTE 

PASTOVAUS
POKARINIO DARBO?

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ 
JEI TAIP,

K REIPKITĖS

Hankin’s Container Corp.
947 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 3-6800

(186)

KVIEČIASI EGIPTIEČIUS 
DARBININKUS.

Jeruzolimas. — Palestinos 
vyriausybė pasikvietė iš 
Egypto 15,000 darbininkų 
visokiems darbams dirbti. 
Egypto vyriausybė siunčia 
savo specijalų atstovą pa
tikrinti, ar žmoniškai tie 
egyptiečiai bus traktuoja
mi.

Graikijoj austrai kariai 
kirtosi su naciais.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
NAKTINIAI OFISŲ VALYTOJAI

Pastovūs Darbai
GEROS ALGOS

Patogi apylinkė
(32nd St. ir 7th Avenue, skersai nuo

Pennsylvania Geležinkelio Stoties.)

Linksmos darbo sąlygos. Tinkamos darbi
ninkams pašalpos po trijų mėnesių išdirbimo. 

Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M.

MR. NOSKER 
ar MR. CAPPS

Room 428, 893 — 7th Ave., N. Y. C.
__________________________________________ (182)

VYRAI IR MOTERYS
Mokiniai ir Patyrę

Talsimui
DĖVĖTŲ DRABUŽIŲ

TAIPGI ABELNAM DARBUI.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
DADOUR & BELIKOFF

221 CANAL ST.
N. Y. C.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Fabrikui 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

WEBER ROTHSCHILD INC.
2021 — 40th St.

NORTH BERGEN, N. J.
TELEPHONE. UNION 5-5050.

(183)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VENETIAN BLIND
SUSTATYTOJAI 
PJAUSTYTOJAI 

VYRAI PRIE GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
IR VYRAI MALIAVŲ RITMUI. 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas. 
Kreipkitės 

ALL-CEDAR VENETIAN 
BLIND MFG. CO.

933 MAIN AVENUE 
_______ PASSAIC, N. J._________

SANDELYJE 
PAGELBININKAI 

Stiprūs Jauni Vyrai 
Patyrimas Nereikalingas 

NUOLATINIAI DARBAI. 
GERA ALGA 

Kreipkitės 
MR. REESE 

SEARS WAREHOUSE 
30TH ST. & REVIEW AVE., 

LONG ISLAND CITY.
_________________________________________ (182)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI 
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI 

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY. 
__________________________________________ (182)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Dirbti Bonkų Dirbtuvėj, Woodsidcj 
GERA ALGA. 5 DIENU SAVAITĖ 

Retkarčiais Viršlaikiai.

JESSE JOSEPHS
50-04 QUEENS BLVD., 

WOODSIDE, L. I.
(184)

VYRAI
Taisymui Vieno Cylindcrio 
Gesu Varomu Generatorių 
TIK DIENINIAI ŠIFTAI

BŪTINAS KARINIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas, tačiau kreipkitės tik 

turintieji palinkimo prie mechanizmo.
• Reikia turėti paliuosavimų.

HOMELITE CORPORATION
25 Locust Ave., No. Arlington, N. J. 
__________________________________________(182)

PAPRASTI DARBININKAI
ATLIKIMUI ABELNO SANDĖLIO DARBO. 

NUOLAT 
85c Į VALANDĄ.

TERMINAL WAREHOUSE 
96 PINE STREET, 

JERSEY CITY, N. J. 
MATYKITE MR. EVERS.

(181)

BUFUOTOJAI
Pleitijimo Elektrinės Pajėgos Preso 

pagelbininkai.
MODERN CHROME FURNITURE CO. 

24 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.
185)

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu.

• AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA

SOUTH 8-5224 185)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas 

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos. Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve
iki Spring)

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

(184)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimams 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sglygos.

Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve
iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo
I pareiškimo.

(184)

FINISHERS
PATYRUSIOS PRIE SUKNELIŲ 

DARBO
Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 

apdirbimo.

JANET ROSE, INC.
665 _ 5TH AVE.

N. Y. C. (įsi)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
140 EAST 63RD STREET.

(188)

OPERATORĖS
Dirbti prie Overlock & Binding Mašinų yrio 

vaikams Medvilnės apatinių drabužiukų.
ANGELA MFG. €O.,

418 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
(183)

MERGINOS
PASTOVI TAIKOS METU PRAMONĖ

VAKACIJA SU ALGA.
PROGOS VIRŠLAIKIAM.
KEITH-CLARK
601 W. 50TII ST.

082)

PATYRUSI
RANKOM SIUVĖJA

Prie moteriškų ridikulių 
Laikas ir Pusė už viršlaikius.

Laba gera alga.

KRUGER-RESSNER
38 W. 32nd St. (15-tos lubos)

(182)

MERGINOS & MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Dirbti Kaipo 
Pagelbininkės Laboratorijoj 

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
IT. OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY. 

(184)

MOTERYS
Nuolatinis fabriko darbas prie vaikų 

Medvilnės apatinių drabužiukų. 
ANGELA MFG. CO.

418 SUITER AVE., BROOKLYN, N. Y.
(181)

MOTERIŠKU KEPURIŲ 
DARYTOJOS 
PATYRUSIOS

Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 
apdirbimo.

JANET ROSE, INC. 
665 — 5TH AVE. 

N. Y. C.
__________________________________________(184)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų. 

KARINIS DARBAS 
Vienas iš seniausių karinių fabrikų 

New Yorke.
POPULAR MFG. CO. 

151 West 26th St.
S

APVALYTOJAI
Banko būdinguose; dieniniai ar naktiniai šif- 
tai : 40 valandų savaitė, su viršlaikių progo
mis ; gera pradžiai alga ; su pažymėjimais pa

kėlimai ; kreipkitės BANK, 2-ros lubos, 
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(183)

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

R/’ėTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS

■ PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS .
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS P AKI ŪMUI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.

OFISŲ VALYTOJOS
Daliai laiko. 7 p. m.—vidunakčiuose; Šešta
dieniais 2—7 p.m. ar šešias dienas 3 a.m.— 
8 a. m. Pilnam laikui. 12 vidunakčio iki

7 a. m. Kreipkitės BANK, 2-ros lubos.
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(184)

F1NIŠERĖS PRIE VYRIŠKŲ COATŲ. NUO
LATINIS DARBAS. GEROS ALGOS.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(182).
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NowWko^ėž^Zimos
Vincas Kazakevičius Padėjo 
Gyvastį Kare Prieš Nacius

Marcantonio Vėl Laimėjo 
Trijose Partijose

Anna Kazakevičienė perei
tą pirmadienį, liepos 31-mą, 
gavo telegrama, kurios bijosi 
kiekviena motina. Joje sako
ma :

“Karo sekretorius prašė ma
nęs išreikšti jo gilų apgailes
tavimą, kad jūsų sūnus, pir-

na iš tokių Vinco pasiūlymų,!

“Mes įdomaujame, ar jūs' 
dabar esate 
rio nors iš 
riuose būtų 
techniški ir 
kadangi

i esate suteikęs šiai raštinei 
skaičių gana aukštos rūšies 
originalių sumanymų.”

buvo Vincui I 
kopijose, kad
savo k o man-

Greta didžiųjų laimėjimų 
karo frontuose, vienu iš di
džiausių laimėjimų skaitoma

tokių darbų, ku- 
panaudota jūsų 

išradėjo gabumai,! 
i jūs jau per tūlą laiką ; 
suteikęs
gana

siustas dviejose

birželio. Vincas mirė 12 liepos, 
būdamas 25 metų 
tarnavęs pustrečių

Veikė Lietuvių
Apie dešimties

mas Vincas buvo įstojęs į Atei
ties žiedo vaiku orkestrą. Iš <.

amžiaus, iš
metu.

Jaunime
metų būda-

VITO MARCANTONIO

nio kandidatu į kongresą.
Ir jis vėl nominuotas visų 

trijų didžiųjų partijų — dar- 
biečių, demokratų ir republi- 
konų — tik i eta i s.

Į tas nominacijas buvo at
kreiptos viso . krašto žmonių

veikloje

therasi rašo: 
tant General.

Iš tų dviejų trumpų, bet 
reikšmingų sakinių mes suži-; 
nome, .jog žvėriškasis, pasaulį 
užpuolęs pavergti fašizmas-na-. 
cizmas, skaudžiai sužeidė sie
lą dar vienai Amerikos lietu
vių šeimynai, kad atėmė kraš
tui daug žadėjusį jauną žmo
gų. Iš jos sužinome, kad jau-į 
nuolis 
davė 
mūsų
pavergtų kraštų 
nuo to barbarizmo.

visam mūs lietuviškam dė

kadangi Marcantonio kongre
se neatlaidžiai kovojo ii' da
bar yra aiškiai, stipriai pasisa
kęs už prezidento Roosevelto 
programą — už visuotiną per
galę ant fašizmo karo ir namų 
frontuose ir už kolektyvį sau
gumą, kaip tas didžiųjų talki
ninku vadu nutarta Teherano 
konferencijoj.

Marcantonio rėmėjai tomis 
nominacijomis buvo rimtai su
sirūpinę. Tas distj'iktas yra 
naujai sudarytas iš atskalų nuo 
kitų distriktų. Didžiumoje tų 
sričių žmones apie Marcanto- 

i nio pirmiau nebuvo informuo-
vėl nominavimas kovingojo; jami. Bet dabar smarkiai pa- 
kougresmano Vito Marcanto-! dirbėta ir laimėta.

I IL M O S TEA T Ii A1
“Wilson”—Visiems Matytina, Puiki Istoriška Filmą

griežtai kovosiąs išlaikyti prieš 
rinkimus duotus pažadus, įgy
vendinti iškeltus obalsius, kad 
jis praaugs savo išstatytojus 
ir daug kame prieš juos kovos.

Seka Wilsono nominacijos į- 
gubernatorius, paskiau štur-į 
mingos konvencijos nominaci-j 
joms ir išrinkimas jo preziden
tu pirmam ir antram terminui. 
Parodoma jo pastangos išveng
ti karo, o negalėjus išvengti, 
jį laimėti. Rodoma beveik vie
niša jo kova už teisingą taiką 
ir įsteigimą Tautų Lygos ap
saugai pasaulio nuo karų atei
tyje. Pralaimėjęs iš toriškų 
elementų susidedančiame se
nate ir kongrese, prez. Wilso- 
n as apeliuoja į žmones ap
saugoti pasaulį nuo karo. Jis 
keliauja skersai išilgai kraštą 
sakyti prakalbas. Bet čia to
riams talkon ateina preziden
to ilga, sunki liga. Antram ter
minui pasibaigus jis apleidžia 
tarnybą nusivylęs, kad šalies 
kongresas nenorėjo paremti jo 
žygius užtikrinti pasauliui tai
ką, kad žmonės laiku nepasta
tė toliau pramatančio, patri- 
jotiškesnio 
turės žūti 
ateityje.

Visa tai 
se scenose, 
tiems įvykiams 
nutrauktose tu laiku filmose.

4. * C

Anų laikų istorijoj matosi 
verkiantis reikalas nors šian
dieną amerikiečiams pabusti 
ir smarkiai padirbėti davimui 
prezidentui Rooseveltui tokio

pramatančio, 
kongreso ir del to 
milijonai žmonių

perstatoma įdomio- 
dabar j vaidintose ir 

užrekorduoti

kongreso, kuris padėtų prezi-; glaustais bruožais perstatoma 
dentui užtikrinti taiką atei-Įlabai motiniškos pirmosios 
čiai, o ne pastotų kelią. Filmą į Mrs. Wilson netekimas ir liū
lį ū tin ai matytina 
susidomėjusiam 
ir pasaulio praeitimi ir 
mi.

Perstatančiose p r e z identoj 
Wilsono asmenišką, šeimos gy-| 
venimą scenose teikiama įdo-i 
mi permaina nuo įtempto se-Į 
kimo svarbiųjų įvykių. Su-j

kiekvienam' dėsio šešėlis Baltajame Name, 
mūsų krašto I taipgi atėjimas gražuolės an- 

ateiti-i trosios Mrs. Wilson. Pirmąją 
vaidina Ruth Nelson, antrąją 
Geraldine Fitzgerald. R.

Mokyklų žaismaviečių vaikų 
tymai pereitą savaitę surinko 
323 tonus popieros.

Mark Bernes pasakoja juokingą pasakėčią savo drau
go nemalonion sąskaitom Tas jo draugas, Boris An
drejevas, sėdi greta jo dešinėje pusėje. Scena iš Sovie
tų filmos “Two Soldiers.” Ji rodoma Stanley Teatre, 
7th Avenue ir 42nd Street, New Yorke.

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

sunku net suspėti su naujau-“Wilson”—Visiems Matytina, 
Puiki Istoriška Filmą

“Wilson,” 20th Century-Fox 
studijose gaminta Darryl Ža
li u c k ’o produkcijos 
rigavo Henry King, 
kalą parašė Lemar 
doma Roxy ’teatre, 
landas ir 34 m in.

biau sunku juos visapusiškai! 
apgalvoti, giliai suprasti ir pa-į

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAI.GS dėl Balių, Koncertų. Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku» 
•teičius «u naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Di
ve i-

ti Ima. 
Filmai 
Trotti.
Ima 2

VINCAS KAZAKEVIČIUS ton neužilgo persikėlė į Aido 
Chorą ir jame išbuvo su virš 
desėtką metų. Buvo nuolatinis, 
pasitikimas dainininkas, be 
svarbių priežasčių neapleisda- 
vęs choro pamokų nei viešų 
išstojimų. Pastaraisiais keliais 
metais dainavo brolio Jurgio 
mokinamame Great Necko lie
tuvių chore Pirmyn ir dalyva
vo choro šokikų grupėje. Vin
co mirtis yra dideliu nuostoliu 
ir
m o k rati n i am j u d ė j i m u i.

I’ž ką Vincas mirė? Tą gal 
goriausiai išaiškins jo brolio 
Jurgio laiškai, tėvų gauti se
kamą dieną po gavimo tele
gramos apie Vinco mirtį. Laiš
kus Jurgis rašė dar nežinoda
mas apie brolio Vinco likimą, 
nors jo tuo tarpu jau nesirado 
tarp gyvųjų. Vaizdžiai apra
šęs Italijoj rastą, fašistų-nacių 
užneštą tam kraštui baisų su
naikinimą, skurdą, ligas, Jur
gis baigia:

—Laimingi esate jūs, kad 
mūsų kraštas to visko neper
gyveno, nematė. Ir niekad ne
matys.
tam, kad mūsų kraštas niekad . Josephus Daniels .. Sidney Blackmer 
to nesulauktų.

Taip, Vincas Kazakevičius 
padėjo gyvastį prašalinimui tų 
baisenybių iš pasaulio, ’rūks
tančiai kitų Amerikos karžy
gių mirė su tuo pat tikslu ir 
troškimu, kaip kad mirė tūks- 

darbą, kad visą energiją pa- tančiai anglų ir milionai So- 
švęsti mokslui. Ketino siektis vietų Sąjungos jaunimo — su- 
biologijos - medicinos mokslo naikinti fašizmą ir prašalinti 
aukštumų ir nėra 
kad to būtų atsiekęs, kadan
gi jo mokyklos raportai, nuo' 
pradžios iki galo, rodė 
aukštus pažymėjimus.

Ir kožname raporte be 
kaitos pažymėta: “Niekad

Vincas didvyriškai afi
šavo jauną gyvastį už 
krašto išsaugojimą ir 

išlaisvinimą

Mūsų gili užuojauta ge
riems kaimynams Annai ir Jur
giui Kazakevičiams skaudžia
me liūdesyje dėl netekimo my
limo sūnaus, taipgi korp. Jur
giui Kazakevičiui ir jaunutei 
Florence Kazakevičiūtei, nete
kusiems branginamo brolio.

Vincas buvo tykus, bet 
darbštus ir gabus vaikinas, nuo 
pat vaikystės linkęs į mokslą, 
kurį jis pradėjo St. Mary’s pa
rapijinėj mokykloj. Paskiau 
lankė berniukų vidurinę mo
kyklą (high school). Tą užbai
gęs, per porą metų dienomis 
dirbo, o vakarais lankė kur
sus Brooklyn© Kolegijoje. Pa-

KnoxWoodrow Wilson .. Alexander 
Professor Henry Holmes.........

Charles Coburn 
Edith Bolling Gall .......

Geraldine Fitzgerald 
Joseph P. Tumulty .......

Thomas Mitchell 
Ellen Axson Wilson .... Ruth Nelson 
Senator Henry Cabot Lodge .......

viskas veda ateityje.
Tie įvykiai filmoje “Wilson” 

perstatomi taip aiškiai, žavin
gai ir įspūdingai, jog visai ne
pajunti filmo.s ilgumo.

Veiksmas prasideda su poli
tikierių atėjimu kviesti Wilso- 
ną kandidatuoti į New Jersey 
gubernatorius, apie k 
buvo nei pagalvojęs, 
pagalvoję 
kvietėjų,
Universiteto

Nebuvo 
nei daugelis iš jo 

kad tas Princetono 
profesorius taip

William Gibbs McAdoo .......
Vincent Price

William Eythe
I Eleanor Wilson ..... Mary Anderson

Mes čionai atvykome Į Margaret Wilson ........... Ruth Ford

Georgo f'ollon

^CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
‘■J CH STANLEY MISIŪNAS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
»sudarau 
■rikoniškais.
■ kalni esant
■ padidinu tokio
■ dydžio, kokio pa-
r geidaujama. Tai- 
z pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. < 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191 .

I Jesse Wilson ....... Madeleine Forbes
Į Dr. Gary Grayson .. Stanley Ridges 

Eddie* Foy ................ Eddie Foy Jr.
Colonel Edward M. House .........

Charles Halton 
Senator E. H. Jones .. Thurston Hall 
Edward Sullivan .. . J. M. Kerrigan 
Jim Booker ............. James Rennie
Helen Bones   Katherine Locke 
Robert Lansing   Stanley Logan 
Clemenceau ................. Marcel Dalio

Nuvykę pamatyti Wilsona, 
jūs turite prieš akis spalvotą, 
žavingą priminimą praeities is
torijos iš to audringo, turtin
go naujomis idėjomis ir pakai
tomis mūsų krašte ir pasauly
je laikotarpio, tarp 1910 ir 
1922 metų. Laikotarpio, visai 
panašaus į šiandieninį, kuriuo 
vidutiniško greitumo sąmonei

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
□ 

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

// PARAMOUNT CABARET
)j 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Prie R.K.O. Republic Teatro
abejonės, priežastis karams ateityje. Ta

me ir mes, civiliniai, turime sa
vo pareigas. Paklauskime dar 
kartą savęs, ar tas pareigas 
atliekame taip, kad milijonų 
mūsų geriausio jaunimo pasi
aukojimas nebūtų veltus?

tik I

pa- 
ne- 

pavėlavo.” “Niekad neapleido 
pamokų.”

Tačiau vieną kartą jis aplei
do pamokas ir tai ne papras
tas, bet egzaminus. Jie jam 
primenami laiške iš Brookly
no Kolegijos, datuotame vasa
rio 16, 1942. Tai buvo pasku
tiniai egzaminai. Apleido juos 
dėl to, kad jau nuo sausio 22- 
ros buvo pašauktas ir išėjęs at-j 
likti aukščiausius piliečio eg
zaminus — karišką tarnybą 
mūsų kraštui.

Pirm šio karo Vincas, vei
kiausia, nei nepagalvojo apie 
ką nors kariško. Jis ruošėsi 
tarnauti žmonijai sveikatos ap-! 
saugos srityje. Tačiau išėjęs 
kariškon tarnybon jis stengėsi 
būti tik geru kariu, studijavo 
karišką techniką ne vien tik 
tiek, kad mokėti valdyti gink
lą, bet ir jį tobulinti. Jis pa
teikė kariškai vadovybei daug 
sugestijų pagerinimui karo 
įrankių, jų vartojimo būdų, po
zicijos. Tūli iš jų buvę visai 
originalūs, kiti artimi kitų ka
riškių pasiūlymams.

Paskiausiame iš Ordnance 
Department© gautame laiške, 
rašytame birželio 12, šių metų, 
per vyriausio inžinieriaus pa
dėjėją, su pranešimu apie vie-

Tarp Lietuvių
Po trijų savaičių svečiavimo- 
pas savuosius, kareivis Juo

zas Ramoška praeitą trečiadie
nį išvažiavo atgal kariškon 
tarnybon.

si

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4-rių kambarių 

apartmentas. Dideli, oringi ir švie
sūs kambariai. Karštas vanduo ap
skritiems metams. Naujai ištaisyti. 
Renda $16— $18 į mėnesį. Pageidau
jama lietuvius. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės pas: Mrs. Skripkus, 
319 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 1. (187)

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ

GERAS ALUS
IR

VALGIAI

VALANDOS:

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

Ona Adomavičienė jau su
grįžo namo iš ligoninės, kur 
ji buvo išvežta apie 3 savai
tės atgal. Sveiksta.

Automobilius ant Šaligatvio
Ant Fifth Ave., automobi

lius pasisuko iš kelio ir smo
gė į lempos stulpą prie 43rd 
St., New Yorke. Vienas iš au
to keleivių, brooklynietis Paul 
Epstein, tapo sužeistas. Jo bro
lis Isadore, draiveris, išliko ne
sužeistas. Praeiviai kaž kaip 
laimingai išvengė automobi- 
liaus smūgio, nors tuo tarpu 
vaikščiojo minios svieto.

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Parsiduoda du apartment iniai na
mai, po 10 šeimynų. Pilnai išranda- 
voli. Geram stovyje. Pagal įstaty
mus nėra jokių trūkumų. Gera jei- 
ga. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Kreipkitės pas J. Borkowski,

136 Scholes St., Brooklyn, N. Y„ 
Apt. 4. (187)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 3 
d. rugpjūčio, 8 v. v. Buzelio salėje, 
malonėkite dalyvauti, nes yra labai 
svarbių dalykų aptarti. — Valdyba.

(180-181)

48 GOLI) ST.
BROOKLYN, N. Y. 
Telefonas CU-6-8629

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Jau sudaryta ir užregistruo
ta miesto viršenybėje planai 
statyti milžinišką 10 aukštų 
departmentinę krautuvę prie 
Park Ave. ir 54th St. New 
Yorke.

REIKALAVIMAI
Reikalinga 3-jų presorių ir vieno 

kriaučiaus pamušalų, daryti (Lining 
Baster). Kreipkitės pas:

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

EV. 7-2494.
(181)

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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