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Sunnyville, Calif. — Su
streikavo keli šimtai darbi
ninkų prieš Handy Iron 
fabriką, kuris dirbo inžinus 
laivams.

p pi
ne

Bet šitos skrynios buvo tik 
mažytė dalelė pirkinių, suda
rytų mūsų broliam Tarybų Są
jungoje. Visa eilė visokiau
sių daiktų buvo pasiųsta į lai
vą tiesiai iš krautuvių.

mėnuo baigiasi.
liepos mėnesį. Va.

Va- 
su- 

tuos di- 
įritome į

mieste 
tris saA

Retai New Yorko žmonės 
matė tokį įkirų, karštą ir šla
pią orą, kokis šiame 
siautė per pastarąsias 
vaites.

Reikia tikėtis, kad
dienį, liepos 4-tąja, bus daug 
smagiau, sausiau ir giedra.

Nes tą dieną dienraščio 
Laisvės piknikas, įvyksiantis 
Klasciaus parke, Maspethe.

Mes norime, kad kiekvie
nas patrijotingas ir pažangus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vis šiame piknike dalyvautų.

KRISLAI
Birželio Mėnuo Baigiasi.
Koks Oras Bus Liepos 4-tą?
Pirmas Siuntinys.
Sako: Neužilgo Bus ir Ant

ras.

Rašo

Birželio 
žengiam į 
dinas!, vasara jau ima viršų.

Bet frontuose viskas, paly
ginti, ramu. Antrasis frontas 
Europoje dar vis neatidary
tas.

Tuojau po Kasablankos 
konferencijos, Anglijos minis- 
terių pirmininkas Churchill 
pareiškė, kad invazija Euro
poje būsianti atidaryta devy
nių mėnesių bėgyje.

Nuo konferencijos praėjo 
apie pusė metų. Tiesa, dar 
lieka trys mėnesiai, bet jei il
giau delsime, antrojo fronto 
neatidarysime, tai rugpjūčio 
bei rugsėjo mėn. sulaukus ar 
tūli nesakys, kad “jau per vė
lu” ?!

Žemiškų jėgų operacijom 
Europoje geriausias laikas yra 
birželio ir liepos mėnesiai, sa
ko kariniai ekspertai.

Prieš savaitę laiko sustojo 
' lisvės sunkvežimis (trokas) 
ties buvusiuoju Laisvės name 
restoranu.

Ten stovėjo keletas medi
nių didelių skrynių, apkaltų, 
apdorotų. O tose skryniose 
buvo sudėti pundeliai, kuriuos 
prisiuntė geri prieteliai ir 
draugai lietuviams raudonar
miečiams Raudonojoj Armijoj, 
ir lietuviams vaikučiams, eva
kuotiems iš Lietuvos į Tarybų 
Sąjungos gilumą, — vaiku
čiams, kurie mokomi savo 
gimtos kalbos, bet kurių 
vienas liko be tėvelių.

Ant. Bimba, Pundelių 
jaus Komiteto sekretorius, 
darė talką ir mes 
džiuosius baksus 
Laisvės troką, kuris nugabeno 
į prieplauką; iš ten baksus 
pasiėmė Tarybų Sąjungos lai
vas.

O vis tik, kada siuntinys to
linosi nuo Laisvės raštinės, ne
jučiomis atsigrįžau, dar kartą 
i jį pažiūrėjau ir pagalvo
jau :

—Kaip smagiai jausis tie 
Tarybų Sąjungoje gyveną mū
sų mažyčiai ir suaugusieji bro
liai bei seserys, kai jie gaus 
šitas kuklias iš Amerikos lie
tuvių dovanėles!... Kodėl ne
būtą galima su kiekvienu pre
kybiniu laivu pasiųsti ko 
nors?...

Dabar Pundelių Vajaus Ko
mitetas praneša, kad 
turis vienuoliką šimtų 
kitam siuntiniui.

Pinigai vis eina ir jie, 
abejo, nesiliaus plaukę, iki 
reikalo.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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ANGLAI VĖL BOMBARDAVO HAMBURGU IR COLOGNE
AmerikiečiŲ Lakūnų Žy

giai prieš Nacius
London, birž. 29. — Di

dieji Amerikos bombanešiai 
jau trečiu kartu per ketu
rias dienas smogė kari
niams vokiečių punktams, 
paskutiniu žygiu ypač įkan- 
džiai bombarduodami St. 
Nazaire ir Beaumont-le- 
Roger Franci jo j. Tai viso 
jau devintą kartą Ameri
kos lakūnai sprogdino na
cių submarinų stovyklą St. 
Nazaire.

Newton Paskirtas Ang- 
liakasyklų Direktorium

Washington. — Vidaus 
reikalų sekretorius Harold 
L. Ickes, angliakasyklų ad
ministratorius, paskyrė 
Carlą E. Newtoną direkto
rium visų angliakasyklų 
laikinai perimtų į valdžios 
žinybą. — Newton yra Che
sapeake and Ohio geležin
kelio .pirmininkas.

Ickes užtikrino, jog kai 
tik Mainierių Unija pasira
šys sutartį su kompanijo
mis, tai valdžia vėl perves 
visas angliakasyklas į pri
vačias rankas.

KRITIŠKAI TRŪKSTA 
JAPONIJAI LAIVŲ

Washington. — Kariniai 
žinovai skaičiuoja, kad Ja
ponija turėjo tik aštuonis 
milionus tonų prekinių lai
vų pirm karo prieš Jungti
nes Tautas. Nuo to laiko 
talkininkai nuskandinę bent 
du milionus tonų japonų lai
vų; taigi Japonijai telieką 
tik šeši milionai tonų laivų. 
O tvirtinama, kad jai reikė
tų 12 milionų tonų laivų, 
idant aprūpint karinius ir 
civilius savo reikalus įvai
riose užimtose salose ir ka
ro frontuose.

Neoficialiai teigiama, kad 
Japonijoj guli sukrauta 12 
milionų tonų visokių’ reik
menų išgabent į karo sritis 
bei užimtąsias salas, bet 
trūksta laivų tiem krovi
niam išvežt.

Prezidentas Kvietė Francijos 
Generolą Giraudą

Washington. — Pasirodo, 
jog pats prezidentas Roose- 
veltas kvietė atsilankyt ge
nerolą Giraudą, vyriausią 
francūzų komandierių Šiau
rinėje ir Vakarinėje Afri
koje. Sakoma, kad 
po keleto dienų jau 
Washingtone.

Šis pakvietimas
kad prezidentas aukščiau 
stato Giraudą, negu gene
rolą de Gaulle’ą, Kovojan
čiųjų Francūzų vadą.

AMERIKOS SUBMARINAI 
VISO NUSKANDINO BEN Į 

190 JAPONIJOS LAIVŲ
Washington. — Jungti

nių Valstijų submarinai 
nugramzdino dar aštuonis 
Japonijos laivus, tame skai
čiuje vieną naikintuvą ir 
vieną minų dėlioto ją, kaip 
pranešė laivyno departmen- 
tas birž. 28 d. .Kiti šiuo at
veju nuskandinti priešų lai
vai tai vienas didelis tran
sporto laivas ir penki vidu
tiniai prekybos laivai, ku
rie, suprantama, gabeno ja
ponų kareivius bei karinius 
reikmenis.

Tokiu būdu vien Ameri
kos submarinai nuo karo 
pradžios iki šiol tikrai su
naikino 190 Japonijos laivų, 
veikiausiai nuskandino dar 
29 kitus ir sunkiai sužalojo

50. Dalis tų priešų laivų bu
vo sunaikinta artimuose Ja
ponijai vandenyse.
Amerikiečių Lakūnų Ata

kos prieš Japonus
Jungtinių Valstijų bom

banešiai, septynis kartus 
per dieną atakuodami japo
nus Kiskos saloje, 
niuose Aleutuose, 
aštuonis didelius 
priešų stovyklose 
riuose įrengimuose 
mia dalim suardė 
lėktuvų aikštę.

Kiti Amerikos bombane
šiai du kartu per dieną ata
kavo karinius japonų punk
tus Mundoj ir Cahili, Salia
mono salyne.

vakari- 
užkūrė 
gaisrus 

ir įvai-
ir žy- 

japonų

Vokiečiai Skelbia, kad Rusai 
Darys Ofensyvą

London, birž. 29. — Ber
lyno ir Romos radijai pra
nešė, jog Sovietų kariuome
nė atėmė iš nacių daugiau 
prietilčių vakariniame Do- 
neco upės šone. Fašistų ži
niomis, tai Sovietai sutelkę 
didžias armijas Velikije 
Lūki srityje, palei Doneco 
upę ir Kubanėj (šiaurvaka
riniame Kaukaze). Ašis į- 
sp.ėja savo valdinius, kad 
rusai, matyt, darys didį 
ofensyvą prieš hitlerinin
kus.

Vichy radijas teigė, kad 
Sovietai subūrė stambias 
tankų, šarvuotų automobi
lių ir motorizuotų kanuoliij 
jėgas Velikije Lūki apygar
doje, apie 80 mylių nuo Lat
vijos.
SMARKŪS ORO MŪŠIAI 

VIRŠ LENINGRADO
Verda įtūžę mūšiai tarp 

rusų ir vokiečių lėktuvų 
virš Leningrado. Sovieti
niai lėktuvai nušovė žemyn 
daug priešų lėktuvų šiame 
sektoriuje, o kitose fronto 
dalyse sunaikino dar šešis 
nacių lėktuvus.

Rusų bombanešiai ataka
vo svarbų naciams geležin
kelių mazgą Oršoj ir vokie
čių naudojamą Taman uos
tą. Visi sovietiniai lėktuvai 
sugrįžo.
ATAKOS PRIEŠ NACIUS 

SMOLENSKO SRITY
Vokiečių komanda prane

šė, kad Raudonoji Armija 
taipgi atakavo nacius ties 
Demidovu, 90 mylių į pietų 
rytus nuo Velikije Lūki ir 
45 mylios į šiaurvakarius 
nuo Smolensko.

Berlynas skelbia, kad, 
girdi, vokiečiai atmušę tas 
atakas. Bet naciai neužgin
čija Maskvos pranešimo, 
kad rusai atėmė iš vokiečių

dar vieną apgyventą vietą 
ties Velikije Lūki.

Sovietinis praeito vidu
nakčio pranešimas 
kad fronte šiuo tarpu nebu
vo svarbių atmainų, bet 
raudonarmiečiai sunaikino 
kelis šimtus hitlerininkų į- 
vairiuose sektoriuose.

Karelijos tarp vandeny j e 
rusai per žiaurias kautynes 
durtuvais atėmė iš finų-vo- 
kiečių kariškai svarbias 
aukštumas ir užmušė dau
giau kaip 300 priešų karei
vių ir oficierių.

Raudonarmiečiai Pažy
giavo Kelias Mylias
London. — Rolandai ir 

lenkai praneša, jog pasku
tiniu laiku naciai kulkasvai- 
džiais sušaudė 590 žydų, 
vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie buvo deportuoti iš Ho- 
landijos į Lenkiją. Hitleri
ninkai taipgi sudegino kai
mus, kuriuose šie žydai bu
vo apgyvendinti.

Hitlerininkai Šimtais 
Žudo Žydus

Maskva, birž. 29. — So
vietų kariuomenė atmetė 
vokiečius kelias mylias at
gal Taman srityje, šiaurva
kariniame Kaukaze, ir atė
mė iš nacių vieną strategi
nį kaimą ir kitą karinį 
punktą.

London, birž. 29. — Kai 
kurie aukšti Anglijos kari
ninkai sako, kad anglų ir 
amerikiečių pro veiksmai 
prieš nacius jau beveik “su
darą antrąjį frontą.”

------------------------------------ Q

Bile Valandą Galįs Su- 
liepsnot Ryty Frontas
Maskva. — Raudonosios 

Armijos laikraštis Raudo
noji žvaigždė rašė birž. 28 
d., jog Sovietų kariuomenė 
turi “visuomet būti galuti
nai pasiruošus,” nes bile 
momentu galį prasidėti di
dieji mūšiai ir svarbios 
fronto linijų atmainos ryti
niame fronte.

Angly Minos Nuskandi
no Šimtus Nacių Laivų

London. — Anglijos lai
vyno ir oro laivyno minis
terijos paskelbė, jog nuo ka
ro pradžios iki šiol anglų 
minos europiniuose vande
nyse nuskandino bei sužalo
jo bent 400 vokiečių laivų. 
Minos, tarp kitko, ir Balti
jos Jūroj nuskandino eilę 
nacių laivų.
lėktuvų smūgiai na

cių LAIVAM
Nuo karo pradžios iki šiol 

Anglijos bombanešiai ir 
lėktuvai kovotojai sunaiki
no apie 1,000,000 tonų fašis
tų laivij Europos srityje.

DAR DAUG MAINIERIŲ 
NEGRĮŽTA DARBAN

Washington, birž. 29. — 
Skaičiuojama, kad dar apie 
200,000 angliakasių negrįž
ta į kasyklas.

Alabamos valstijoje prie 
streikavusių angliakasių 
prisidėjo dar trijų didelių 
kasyklų mainieriai.

Amerikiečių Oro Veiksmai 
Prieš Italiją

šiaur. Afrika, birž. 29.— 
Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai naikino Leghorną, 
(Livorno) karinį uostą ir 
kitus svarbius punktus va
kariniame Italijos pakraš
tyje. Leghorne buvo paste
bėta smarkūs gaisrai ir 
trenksmingos eksplozijos.

Kiti Amerikos bombane- 
šiai ir lėktuvai kovotojai 
atakavo Italijos salą Sardi
niją, skraidydami per ją vi
są skersai - išilgai.

Anglų lakūnai, be kitko, 
bombardavo Giovanni uos
tą pietinėje Italijoje ir Sici
liją.

Per tuos žygius tapo 
nušauta žemyn 12 Ašies 
lėktuvų, o talkininkai nete
ko tik dviejų lėktuvų.

London, birž. 29. — Fa
šistų radijai spėliojo, kad 
amerikiečiai ir anglai išva
karėse liepos 4 d. (Fourth 
of July) pradėsią įsiverži
mą į Italiją ar kitur į pie
tinę Europą.

ANGLŲ LAKŪNAI PADARE 
DIDŽIŲ NUOSTOLIŲ CO 
LOGNE IR HAMBURGE

London, birž. 219. — Apie 
500 didžiųjų Anglijos bom- 
banešių vėl perkūniškai ar
dė ir degino Hamburgą su 
jo submarinų statyklomis 
ir didžiuoju uostu ir Colog
ne miestą, karo fabrikų 
centrą Vakarinėje Vokieti
joje.

Abiejuose miestuose ang
lai užkūrė milžiniškus gais
rus ir smarkiausias eksplo
zijas. Tai jau 10-tą naktį 
paeiliui Anglijos bombane
šiai pleškino karinius nacių 
taikinius Vokietijoje, Ho-

landijoje, Belgijoje ir šiau
rinėje Francijoje.

Iš paskutinio žygio prieš 
Cologne ir Hamburgą ne
grįžo 25 anglų bombane- 
šiai.

Tuo tarpu mažieji Angli
jos bombanešiai atakavo 
geležinkelius, lėktuvų aikš
tes, uostų įrengimus ir ki
tus kariniai svarbius punk
tus šiaurinėje Franci jo j. Be 
kitko, šie “uodai” bombane
šiai sužalojo tris nacių lai
vus.

Anglų bombomis jau pir
miau buvo sunaikinta 300 
akrų Cologne miesto.

Naciai Sustatę i ,700,000 
Karių Atremt įsiveržimą

Berne, Šveic. — Vokiečių 
valdomas Paryžiaus radijas 
teigė, kad jie sustatę 96 di
vizijas savo ir Hitlerio pa
stumdėlių kariuomenės į- 
vairiuose vakarinės ir pieti
nės Europos kraštuose, kad 
atremt gręsiantį anglų ir 
amerikiečių įsiveržimą į 
Europos žemyną. Tokiu bū
du esą priruošta 1 milionas 
ir 700 tūkstančių Ašies ka
rių prieš talkininkų įsiver
žimą.

10 hitlerininkų divizijų 
esą Norvegijoj. (Jų divizi
joj dabar skaitoma virš 17,- 
000 kariuomenės). 40 nacių 
divizijų esą sutelkta šiauri
nėj - vakarinėj Franci jo j, 
Belgijoj ir Holandijoj; 15 
divizijų — Graikijoj ir ki- I 
tuose Balkanų kraštuose ir 
16 divizijų pietinėje Franci
joje. 15 hitlerininkų divizi
jų esą laikoma Italijoj.

Gandai apie Nacių Armijos 
Mažinimą Rytų Fronte 

London. — Pasklido gan
dai (gal hitlerininkų palei
sti), būk vokiečiai ištraukią 
50 divizijų savo kariuome
nės iš prieš-sovietinio fron
to ir permetą jas į vakari
nę Europą.

(Patikimos žinios pirm 
keleto dienų rodė, kad Hit
leris ne tik nesumažino sa
vo armijos prieš-sovietinia- 
me fronte, bet atgrūdo dar 
bent dvyliką divizijų j šį 
frontą. Todėl, jeigu naciai 
turi 90 divizijų savo kariuo
menės visuose kituose fron
tuose, tai viename tik fron
te prieš Sovietus jie laiko 
bent 230 divizijų.)

ITALIJA BIJO ĮSIVERŽI
MO BILE VALANDĄ 
London. — Italijos radi

jas ir spauda be atlaidos 
kartoja, kad, girdi, “tuo- 
jaus, bile valandą” talkinin
kai galį įsiveržt Italijon.

Vokiečių pranešimai, pa
siekę Londoną per Švediją, 
tvirtina, būk jau šį šešta
dienį amerikiečiai ir anglai 
pradėsią įsiveržimą į Euro
pos žemyną.

(Galbūt, fašistai “meške
rioja”, norėdami išgaut iš 
talkininkų kokią žinią apie 
jų planuojamo įsiveržimo 
laiką.)

Madrid. — Romos radijas 
pasakojo, kad anglai ir 
amerikiečiai sutelkė didžias 
savo laivynų jėgas per 800 
mylių Šiaurinės Afrikos pa
krantėse, besirengdami įsi
veržt į Italiją bei pietinę 
Franci ją.

Pasitraukė Maisto Ad 
ministratorius Davis
Washington. — Karinis 

maisto administratorius 
Chester C. Davis įteikė 
prez. Rooseveltui rezignaci
ją (atsistatydinimą); sako, 
kad jis nesutinkąs su prez. 
Roosevelto programa, kuri 
siūlo maisto gamintojams ir 
tūliems “ant savo neišeinan
tiems” verslininkams da- 
mokėti ir tokiu būdu užkir
sti kelią sauvališkiems mais
to reikmenų branginimams.

Prezidentas tuojaus pri
ėmė Daviso rezignaciją ir 
paskyrė teisėją Marviną Jo- 
nesą nauju maisto adminis
tratorium.

Chester Davis buvo ži
nomas kaip prez. Roosevel- 
to priešas, o sėbras pelna- 
grobių, brangininkų ir prie
šingų prezidentui kongreso 
narių.

Stockholm. — Ašies radi
jai skelbė, kad iš visų dides
nių pietinės Italijos miestų 
tapo iškraustyti “nereika
lingi gyventojai.
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Birželio 22 ir 28 Dienos 
Praėjo, Bet...

1941 metais naciai pradėjo karą ir 
ofensyvą prieš Sovietų Sąjungą birže
lio 22 dieną. 1942 metais pradėjo ofen
syvą birželio 28 dieną. Abudu sykiu 
“karo ekspertai” aiškino, kad Hitleris 
puolimus pradėjęs per vėlai, todėl, girdi, 
nepasiekė tikslo: nepaėmė Maskvos ir 
nesunaikino Raudonosios Armijos. Abu
du sykiu užėjo žiemos šalčiai ir vokiečiai 
buvo sulaikyti ir dar atgal atmušti.

Bet kaip šiemet? Jau praėjo abidvi tos 
istorinės dienos? Jeigu Hitleris pavėlavo 
tada, praadėdamas anksčiau, tai jis šį 
sykį visai pražiopsojo, dar nepradėjęs 
ofensyvo rytiniam fronte! Veikiausia, 
girdi, šiemet jis ofensyvo rytiniam fron
te visai atsisakys. Jis tik gal laikysiąs 
tai, ką ten jau turi užgrobęs.

Tai, mūsų supratimu, labai pavojinga 
spekuliacija. Ar tik jos šaltinis nebus 
Goebbelso propagandos biure? Jos tiks
las yra dvejopas: kad pakenkti antro 
fronto reikalui ir kad nukreipti Jungti
nių Tautų dėmesį nuo rytinio fronto. 
Diena kita pradžiai ofensyvo mažai te
reiškia. 1941 ir 1942 metais Hitleris ne
pasiekė tikslo ne todėl, kad pavėlavo su 
pradžia puolimo, bet todėl, kad nepa
jėgė.

Faktas yra, kad Hitleris tebelaiko ry
tiniame fronte paruošęs 230 divizijų. Tai 
visiems yra žinoma ir tai pripažino savo 
prakalboje premjeras Churchill, kai jis 
kalbėjo Amerikos Kongrese. Hitleris te
belaiko rytiniam fronte 90 nuoš. savo 
ginkluotų jėgų. Jis gali pradėti ofensyvą 
bile dieną, arba bile valandą. Savaitė ar 
net kelios savaitės nėra nulemiamas fak
torius. Nulemiamasis faktorius yra jėgų 
svoris.

Sovietų Sąjunga neturi jokių iliuzijų 
ir nespekuliuoja. Ji mato pavojų ir siūlo 
Amerikai ir Anglijai kirsti dabar, atida
ryti antrą frontą dabar. Dabar laikas. 
Vilkinimas dabar lošia į Hitlerio rankas. 

•'■" •Nėra reikalo laukti Hitlerio pradedant 
ofensyvą. Karo iniciatyva yra perėjus į 
Jungtinių Tautų rankas. Raudonoji Ar
mija pasiruošus atlikti savo pareigas su 
kaupu. Jungtinės Tautos turi pradėti 
puolimą ant priešo. Jungtinių Tautų jė
gos turėjo pakankamai laiko prisiruoši
mui.

Kongreso Sukilimas Prieš Roose- 
veltą ir Žmonių Gerovė

Laimėję su pravedimu prieš streikus 
įstatymo, Kongreso dauguma žada eiti 
daug toliau. Ta republikonų ir demokra- 

. tų daugumos kova prieš prezidentą 
Rooseveltą virsta milžinišku suokalbiu 
prieš plačiausios visuomenės interesus. 
Ta dauguma ne tik priešinga numušimui 
kainų, bet dar planuoja įvesti visoje 
Amerikoje federalę “sales tax” sistemą. 
O “sales tax” reiškia, kad ką tik pirksi, 
turėsi mokėti taksus — gal du, tris, ar 
keturis centus nuo kiekvieno dolerio su
mos!

Prezidentas priešingas šitiems tak
sams, nes jie atkreipti prieš darbo žmo
nes, prieš patį biedniausį gyventojų 
sluogsnį. Pavyzdžiui, kapitalistas perka 
už dolerį maisto ir moka tiktai tiek tak
sų, kiek moka mažos algos darbininkas. 
Jeigu darbininkas turi didelę šeimą, tai 
tie taksai pasidaro didžiausia jam naš
ta, didžiausias jojo apiplėšimas ir išnau
dojimas. O kapitalistui tie taksai mažai 
tereiškia. '

Tokia taksų sistema yra neteisingiau
sia sistema. Ji nieko bendro neturi su 
žmogaus pajėgumu taksus mokėti. Tei
singi taksai gali būti tiktai nuo įeigų ir

įplaukų. Kas daugiau gauna, kas geriau 
pajėgia taksus mokėti, tai ir turi mokė
ti. ; ; i

Jeigu Amerikos žmonės neatsistos ant 
kojų ir* nesuvaldys savo kongresmanų ir 
senatorių, tai jie visą karo naštą suvers 
ant darbo žmonių pečių. Kapitalistai plėš 
didžiausius pelnus ir skęs turtuose, o 
darbininkai turės alkanauti ir visus dar
bus atlikti.

Mainierių Streiko Pabaiga
Dar yra tūkstančiai mainierių, kurie 

tebestreikuoj a,^nesugrįžo į darbą. Jie 
nepatenkinti Wr Labor Boardo spren
dimu. Jie piktinasi Kongreso priimtu 
įstatymu prieš streikus.

Nepaisant, kaip tęisingas jų pasipikti
nimas būtų, streiką reikia baigti. Šis 
streikas jau pakenkė karo gamybai. Or
ganizuoti mainieriai turės surasti kitas 
priemones laimėjimui savo reikalavimų. 
Jie nėra vieni. Visi kiti darbininkai turi 
skundų, turi pamato nepasitenkinimui 
algomis. Bet karo metu streikas, sutruk
dymas gamybos, nepatarnaus tam di
džiajam Amerikos žmonių, o pirmoje vie
toje darbininkų, reikalui.

Turime pripažinti, kad valdžia nori 
numažinti produktų kainas ir siūlo 
Kongresui praktiškus būdus. Su ta val
džia reikia kooperuoti, reikia jai padėti, 
reikia paremti prezidento Roosevelto 
planą. Reikia padaryti į Kongresą tokį 
masinį spaudimą, ■ j()g kongresmanai ir 
senatoriai neišdrįs pričsįintis žmonių 
valiai. Šitose karo sąlygose, kai valdžia 
nori pagelbėti darbo žmonėms, streikas 
tiktai pagelbsti reakcijonieriams.

Mainieriai yra patrijotingi žmonės. Jie 
atliks savo pareigas.

Naudingas ir Remtinas Bilius
Pažangioji visuomenė gali didžiuotis, 

kad jinai turi Kongrese tokį energingą 
ir protingą vyrą, kaip kongresmanas 
Vito Marcantonio. Kiekvienas įnešimas 
arba sumanymas, naudingas plačiajai 
visuomenei, randa jame karščiausį rėmė
ją. Jis pats Kongresan yra įnešęs visą eilę 
gerų bilių. Jo bilius už panaikinimą pie
tinėse valstijose “poll tax” sistemos jau 
visiems žinomas ir bus priimtas, jeigu 
reakciniam blokui vėl nepavyks jį susa- 
botažuoti.

Dabar Marcantonio įnešė kitą bilių, 
naudingą ir remtiną. Tas bilius žinomas 
kaip H. R. 2011 Bill. Jis reikalauja, kad 
Amerikoj būtų panaikinta diskrimina
cija prieš tuos gyventojus, kurie pareina 
iš Afrikos bei Azijos rasių. Šiandien 
Amerikoje gali legališkai apsigyventi 
chinietis, filipinietis, japonas, korėjietis, 
arabas, indusas arba kurios kitos nebalt- 
yeidiškos rasės žmogus, bet jis negali 
tapti Amerikos piliečiu. Tokių gyventojų 
turime apie 250,000. Jie gali būti geriau
si žmonės, geriausi šio krašto patrijotai 
ir naudingiausi kraštui, bet negali tapti 
piliečiais tik todėl, kad jų odos spalva 
biskį tamsesnė!
> Šita diskriminacija neteisinga ir pa
vojinga yra ypač dabar, kai mes daly
vaujame kare už visos žmonijos laisvę 
prieš fašistinį barbarizmą. Labai pui
kiai Japonijos plėšikai gali išnaudoti ir 
išnaudoja šią diskriminaciją Amerikoje 
savo propagandai prieš Ameriką ir vi
sas Jungtines Tautas. Jie sakę: Žiūrėkite, 
Amerika sakosi kariaujanti už visų 
žmonių teises, tuo tarpu pas ją jūs esate 
pažeminti ir paniekinti. Amerika veid
mainiauja! Šitokia propaganda negali 
neturėti pasisekimo tarpe azijiečių bei 
afrikiečių.

Marcantonio bilius nurodo, kad vienin
telė sąlyga, kurios reikia reikalauti iš 
žmogaus, kuris nori tapti Jungtinių 
Valstijų piliečiu, turi, būti, kad jis būtų 
padorus ir teisingas. Neturi visai apeiti 
jojo tautinė bei rasinė kilmė.

wwsisnMfsi

Laisvės Priešai 
Nusiminė

Fašistiniai dienraščio Lais
vės užpuolikai nusiminė pa
matę, kad demokratinė liau
dis išstojo apginti savo 
dienraštį. Pamatė, kad bylos 
užvedimu finansiniai dien
raščio neužsmaugs, prie
šai vėl rengiasi suvažiuoti 
į New Yorką, pasibučiuoti 
ir naujų skymų jieškoti už
puldinėjimams pažangiosios 
spaudos.

Byla prieš Laisvę yra už
vesta. Turime būt pasiruošę 
apsiginti. Bylos vedimui 
pinigų reikia. Tą supranta 
kiekvienas pažangus žmo
gus, kiekvienas branginan
tis spaudos ir žodžio laisvę 
žmogus. Todėl apsigynimui 
aukų ateina gausiai. Šiuom 
kartu aukojo:

Nuo ALDLD 25 kuopos 
pikniko, įvykusio geg. 30 d. 
Baltimore, Md., pelnas pri
siųstas per A. Žemaitį, 
$100.

Nuo LDS 14 kp. ir ALD 
LD 138 kp. parengimo, įvy
kusio geg. 30 d., Maspethe, 
pelnas gautas per R. Lau
kaitienę, $20.

Po $5: LDS 71 kp., 
Stoughton, Mass. (M; S.tul- 
gaitienė) ir nuo ALDLD 
153 kp., San Francisco, Ca
lif., (V. Sutkienė), paskirta 
penkinė bazarui ir penkinė 
bylai.

M. Valentine, Danielson, 
Conn., $4;

A. Janavičius, Baltimore, 
Md., $3. ;

G. Mikita, Rochester, N. 
Y., $2.50.

Po $2: Antanas Malinau
skas, Detroit, Mich., Kastas 
Ramanauskas, Detroit, 
Mich., May F. Merk, Wood
haven, N. Y., J. Kalweit, 
Higganum, Conn., J. K. 
Vaičekauskai, Binghamton,' 
N. Y., Andrew Latozas, 
Waterbury, Conn., Ona Ma- 
rozienė, Waterbury, Conn., 
Petras ir Elena Baranaus
kai, Brooklyn, N. Y., Joe 
Calvin, Kokomo, Ind., An
tanas Linkus, Brooklyn, N. 
Y., P. A. Vizbar, Anson, 
Me., M. Nixon, Hartford, 
Conn., Pranas Balčiūnas, 
Easthamton, Mass., Povilas 
Alekna, Livingston Manor, 
N. Y.

Po $1, iš Detroit, Mich.: 
Juozas Adomaitis, Juozas 
Galinskas ir Petras Tejū- 
nas.

Iš Binghamton, N. Y., — 
Petras Mikolajūnas ir 
Viktoras Gaidis.

Iš Scranton, Pa. — P. 
Kamarauskas, M. Natkevi
čius, Jurgis Liepa, St. Kad- 
naras, J. Radzevičius.

Iš Girardville, Pa. — A- 
dolf Dambrauskas, Juozas 
Mardosa, Petras Križinaus- 
kas, Juozas Kamarauskas. 
Aukavo dėl popieros, o dėl 
bylos sekami: J. Mardosa, 
J. Kamarauskas, P. Križi- 
nauskas.

Juozą Galiauskas, Brook
lyn, N. Y., K. Vikonis, Phi- 
la., Pa?, Just. Totorėlis, 
Rockville, Conn., J. K. Vai
čekauskai, Binghamton, N. 
Y., Pranas Cvirka, Wood
side, N. Y., S. Brusokas, 
B’klyn, N. Y., Joe Stipchin- 
skas, Worcester, Mass., W. 
Gladkowsky, Milford, 
Conn., Napoleonas Kisie
lius, Brooklyn, N. Y., Drau
gė Kosmach, Brooklyn, N. 
Y., Anna Savukas ir Mrs. 
Vincent Savukas, Portage, 
Pa.

Ant blankų surinkta se
kamai:

Hudson, Mass.
Lietuvių Piliečių Kliubas, 

$5. Po $1: J. Jaskevičius, 
George Šidlauskas, C. K. 
Urban, J. Markūnas, Frank 
Kaulakis ir A. L. Tamošiū
nas, Po 50c: F. Vaidvilau- 
čius, P. Vaitekūnas, Ch. 
Navidomskas ir A. J. Si
korski. J. Paplauskas, 25c. 
Viso $13.25. Prisiuntė A. L. 
Tamošiūnas.

Sheboygan, Wis.
Po $1: Joe Zalaskas, 

Agatha Ziegler, LDS 111 
kp.

Po 50c: Jos. Navikas, 
Ona Makarevičienė. Po 25c: 
Joseph Benulis ir Marijo
na Čikanienė. Viso $4.50. 
Prisiuntė Ona Makarevičie- 
nė.

Scranton, Pa.
Po $1: Jurgis Banislaus- 

kas ir Ig. Klevinskas. Po 
50c: F. M. Indrulis, J. Bru
žas, J. Klekunas. Viso $3.- 
50. Prisiuntė I. A. Klevins
kas.

Detroit, Mich.
Po $1: K. Yodaitis, . J. 

Bubliauskas, J. Aranaus- 
kas, P. V. Smalsčiai, Pr. 
Jočionis, Roy Sharkas, A. 
Kishon, J. Brazauskas, 
Charles Kerevičius, Joseph 
Sivickas, G. Nausėda. Po 
50c: M; Chnerpunas. Po 
25c: J. Stasiukinas, G. Ma
linauskas. Viso $12. Pri
siuntė Vera Smalstis.

Auburn, Me.
Po 50c: Leonora Salemo- 

nienė, Juozas Šileikis, Rožė 
Šileikienė, John Žilinskas. 
Po 25c: Anelia Liaudans- 
kienė, Helen Žilinskienė, 
Vincas Martinka, Fr. Apse
ga, M< Wildneriene, Eva 
Naujokienė, Liudvija Žar- 
kauskienė, Jonas Miškinis. 
Viso $4. Prisiuntė Rose Ši
leikienė.

Kenosha, Wis.
Po $1: Paul Sprindis, K. 

Urbonas, J. Wabalinskas, 
Peter Latoza. Po 50c: J.. Ži
lius, A. Grinius, M. Dimin- 
tienė, K. Pazierienė. Po 
25c: O. Budinims, M. Bor
den. Viso $6.50.

Great Neck, N. Y.
A. Šidlauskas, $2. F. & 

E. Marcinkevičiai, $1.50. 
Po vieną dolerį: O. Lu- 
kauskienė, V. A1 y t a, Ch. 
& Julie Lauzades, J. Kup
činskas, LLD 72 kp., J. Ur
bonas, A. Zabulionis, M. 
Adomonis, 50c ir Nikolai 
Hamsky, 25 c. Viso $11.25. 
Prisiuntė P. Beeis.

Plymouth, Pa.
ALDLD 197 kp., $2. Po $1: 

Raymond Jarvis, Jonas 
Krutulis, Barney Navic
kas ir W. Uždila. Viso $6. 
Prisiuntė Raymond Jarvis.

So. Boston, Mass.
Rapolas Chuberkis, $5. 

Po $1: J. Shukis, A. Sabu- 
lienė, J. Nasteika, A. Bar- 
čius, B. Mikalauskas, Povi
las Kubiliūnas ir D. G. Jus- 
sius. Viso $12. Prisiuntė J. 
Burba.

Naujų skaitytojų šį kartą 
prisiuntė J. Kazlauskas, 
Hartford, Conn., naują me
tinę prenumeratą ir M. Ku- 
likienė, Brooklyn, N. Y., 
taipgi naują metinę prenu
meratą.

Gražus pluoštelis suau- 
kautų pinigų. Tais pinigais 
Laisvė bus apginta, tie pi
nigai padės Laisvei kelti 
viešumon fašistines intri
gas lietuviškųjų pronacių. 
Laisvė prieš fašizmą nenu
silenks. Nes Laisvė yra 
amerikoniškas 'dienraštis

Amerikiečiai kariai Tunisijos aerodrome, užsisėdę ant 
.nukauto vokiečių lėktuvo sparno, juokaudami praleidžia 
savo liuoslaikį.

----------------------------------- -—■—-............................ ............................................

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE LENINGRADĄ
United Press žinių agen

tūros korespondentas Ta
rybų Sąjungoj, Henry Sha
piro, birželio 27 dieną pa
rašė pirmąją savo kores
pondenciją iš Leningrado. 
Joje pabrėžia, kad jis, Mr. 
Shapiro, esąs pirmutinis 
ateivis (neskaitant vokiečių 
parašiutininkų), įkėlęs į 
Leningradą koją po to, kai 
miestas buvo apgultas, — 
nuo 1941 m. rugpjūčio 
mėn. •

Mr. Shapiro nurodo, 
kad Leningradas (kai kurie 
žmonės dar vis sumaišo jį 
su Stalingradu) yra ap
griautas iš pakraščių, bet 
viduje nedaug, nepaisant 
to, kad vokiečių šoviniai bei 
jų skeveldros nuolat krinta 
į miestą.

Miestas pilnas apkasų ir 
savotiškų tvirtumų. Kiek
vienas tuščias žemės skly
pelis apsėtas bei apsodintas 
daržovėmis. Kiek Leningra
do miestas šiuo metu turi 
gyventojų, Mr. Shapiro ne
žino, nes jam niekas to ne
sako — miltarinė paslaptis. 
Vienas tačiau žinoma, kad 
Leningradas yra vienas iš 
labiausiai nukentėjusių Ta
rybų Sąjungos miestų per 
šį karą. Podraug Leningra
das pasirodė šiame kare 
karžygiškiausiai. Kiek pa
stangų vokiečiai dėjo mies
tui badu numarinti— jiems 
ir vėl nepavyko.

Galimas daiktas, kad ne
užilgo netoli Leningrado 
prasidės ir vėl didieji mū
šiai, nes priešas - okupantas 
nuo miesto stovi netoli. '

Apie Leningradą rašo ir 
Vera Inberiutė (žurn. So
viet Russia Today, July, 
1943).

Šiemet, gegužės mėnesį, 
žymi rašytoja, Leningradui 
sukako lygiai 240. Per tą, 
palyginti, trumpąjį laiko
tarpį, miestas daug išgyve
no, daug visko matė. Be to, 
kad jam jau kelintu atveju 
tenka gintis nuo žiauriojo 
priešo, Leningradas jau tre
čią vardą nešiojąs savo is
torijoje: Pirmiausiai jis va
dinosi St. Petersburg. Vė
liau — Petrograd, o dabar 
— Leningrad.

Oras Leningrade nėra

puikiausias: per apskritus 
metus jame, bendrai, esti 
apie 160 karštų dienų, apie 
35 dienos pilnai giedrios. 
Leningrade daugiausiai vis 
esti debesuota, apsiniaukę, 
miestas panašus į Londoną. 
Tačiau, jame yra tokių da
lykų, kurių retai kuriame 
kitame didmiestyj matysi— 
tarp gegužės ir liepos mėn. 
Leningrade prasideda “bal
tosios naktys”, kuriomis ga
lima skaityti laikraštis be 
dirbtinos šviesos.

Leningrado gyventojai 
šiandien yra, bendrai suė
mus, didvyriai. Jie moka 
kariauti, jie žino pasiauko
jimą; jie supranta tąją ro
lę, kurią šiandien apgulta
sis miestas vaidina ir kokią 
dar turės suvaidinti, — gal 
net greitoje ateityje.

Jei p. Shapiro pagyvens 
ilgiau Leningrade, be abejo, 
jis suteiks Amerikos spau
dai kur kas daugiau apie jį 
žinių, negu iki šiol buvo su
teikta.

Montello, Mass.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 

apskričio komiteto posėdis įvy
ko birželio 13 d., Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose. Da
lyvavo pirmininkas D. Jusius, 
užrašų raštininkas W. Jurkevi
čius, finansų raštininkas Joe 
Masteika, Ant. Sauka ir A. 
Dambrauskas.

Buvo svarstomas pikniko pa
rengimas, kuris ruošiamas rug
pjūčio 22 dieną, L.T.N. Parke, 
Montello. Nutarta spausdinti 
įžangos tikietukai su praisais, 
kurie bus: (1) karo bonų ženk
leliais $15 vertės; (2) pinigais 
$3; (3) pinigais $2 ir (4) ir 
(5) po $1 pinigais. Bus pada
ryta 10 knygelių, kiekvienoj po 
12 bilietukų, kurie parsiduos 
po 15 centų vienas ir du už 25 
centus. Jie bus išsiuntinėti po 
tam tikrą skaičių kuopoms.

Reikia 16 darbininkų, kuriuos 
turės parūpinti kuopos. Darbi
ninkams bus apmokėta už dar
bą. Bus programa, kaip tai vir
vės traukimas, maiše bėgimas, 
prakalbos ir kitokių pamargi- 
nimų...

Ateityj visais apskričio rei
kalais prašome kreiptis seka
mu antrašu: W. Yurkevičius, 
736 N. Montello St., Montello, 
Mass. IP.' Yurkevičius.

lietuvių kalboje. Laisvė gi
na Washington© - Jefferso- 
no - Lincolno iškovotas lai
sves šios šalies žmonėms. 
Laisvė atvirai ir griežtai 
kovoja ir kovos prieš fašiz
mą, kol fašizmas bus visiš
kai nušluotas nuo žemės pa
viršiaus.

Širdingai dėkuojame au
kojusiems, kurių vardai 
aukščiau paduoti ir tikime, 
kad atsiras dar daug tokių, 
kurie parems savo dienraš
tį šiame reikale.

Laisvės Administracijai

Elizabeth, N. J.
Lietuvė Veikėja

Vietos laikraštis aprašė apie 
darbuotojas Raudonajam Kry- 
žiu i, kaip tai majoro žmoną 
Mrs. James T. Kirk ir tarpe 
kitų atžymi Mrs. Mary Mar
tin. Mrs. Mary Martin JT® 
lietuvė, veikli Raudonojo Kry
žiaus darbuotoja, kuri daug 
laiko ir energijos įdeda, kad 
tik sėkmingai eitų tos milžiniš
kos organizacijos darbas. G 
be tokioms veikėjoms!
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<Šeimininkėms
lai-

<

<

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

Liet. Raudonarmiečių Būrio 
Telegrama Amerikos Lietu 
vems Moterims Mezgėjoms

Lietuviai raudonarmiečiai S ovietų Sąjungoje taip jaut
riai įkainavo Amerikos liet uvių moterų darbą, jog mū
šių ir pasiruošimo mūšiams pertraukoje matė reikalą 
susirinkti ir pasiųsti čion telpančią telegramą padė

kos mūsų m oterims. — Red.

Rašo P. ŠARMAITIS
Lietuviai raudonarmiečiai 

pasijuto esą skolingi padė
kos lietuvėms moterims 
Amerikoje.

Tą dieną reguliarė politi
nė valanda vienete, koman
duojamam pulkininko Šiur- 
kaus, buvo pašvęsta veiki
mui lietuvių moterų Ame
rikoje. Vyresnysis leitenan
tas Zdanavičius papasakojo 
raudonarmiečiams apie lie
tuvių moterų mezgėjų rate
lius, įsisteigusius Brookly- 

s ne, Chicagoje, Oaklande- 
\San Francisco, Bostone, 
'Baltimorėj, Pittsburghe ir 

, kituose miestuose Jungtinė
se Valstijose.

’ “Daugelis mėnesių praei
ga,” sakė jis, “kol laiškai ar 
laikraščiai nuo mūsų žmo
nių Amerikoje mus pasie
kia. Tai dėlto pranešimai a- 
pie kuklų, bet vertingą dar
bą, kuriuomi mūsų seserys 
Amerikoje užsiima, mus 
pasiekė taip suvėluotai. Sa
vo liuosu laiku, po regulia
rių savo darbo valandų, lie
tuvės mezga vilnonius sve-

• * ’Oog'/Qs, kojines, pirštines ir
kitus šiltus drabužius rau
donarmiečiams. Jūs, drau
gai, geriausia suprantate,

• kiek daug įkyraus darbo, 
kantrybės ir užsispyrimo 
reikia įdėti į padarymą 
vieno svederio. Vienok tarp 
mūs seserų Amerikoje yra 
tokių, kurios padaro po ke
lis tokius per mėnesį. Pa- 
vyzdin, nebe jaunutė mote
ris. navarde Kalvaitienė,

7491 
by Alice Brooks

Smulkūs motyvai siuvi
nėjimui ant vaiko užtiesa
lų ar drabužiukų. Formoj 
yra 26 motyvai nuo 4X5 
su virš colių dydžio iki 
mažiukų, po pusantro co
lio.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry S incus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N, Y*.

Maspethe, numezgė keturis 
ilgomis rankovėmis ir auk
štomis apykaklėmis svede- 
rius ir vieną be rankovių 
svederį tiktai per vieną mė
nesį.

“Laisvė, Amerikos lietuvių 
dienraštis, rašo: ‘Jos ištik- 
ro šturmuoja Hitlerį su sa
vo virbalais.’ Mūsų sesuo 
Gricienė iš Rochesterio nu
mezgė šimtą poni vilnonių 
kojinių per metus. Kita se
suo, Duobienė, tuo pat lai
ku numezgė 42 be rankovių' 
ir 6 su rankovėmis svede- 
rius, kuomet V. Bulienė pa
gamino 35 be rankovių ir 
14 su rankovėmis svede- 
rių, ir taip toliau. Po šimtą 
su virš porų kojinių per me
tus pagamino K. Petlitzkie- 
nė iš Maspetho, K. Jankau
skienė iš Oaklando. Gražių 
rekordų atsiekusios ir dau
gelis kitų moterų iš jau 
minėtų ir iš eilės kitų mies-

“Brooklyno ir apylinkių 
lietuvės moterys numezgė 
ir pasiuntė raudonarmie
čiams 620 įvairių šiltų dra
bužių, pakankamą skaičių 
aprengti ir šiltai užlaikyti 
dvi ar tris kompanijas mū
sų karių per žiemą. Pra
džioj vasario mėnesio 
Brooklyno lietuvės moterys 
vėl prižadėjo ir, veikiausia, 
jau išsiuntė 122 vilnonių 
drabužių, adresuotų tiesiog 
lietuvių pulkams Raudono
joj Armijoj.

“Pareiškime mūsų širdin
giausią padėką mūsų myli
moms seserims Amerikoje.”

Šioji žinelė buvo sutikta 
raudonarmiečių, kaip pa
prastai, užgyrimu. Tuomet 
seržantas Bezukas stojo 
kalbėti. Jisai pašakojo:

“Kartą žiemą, kada ko- 
mandierius paliepė man eiti 
žvalgų ekspedicijon, kartu 
su Daugėla, mūsų radijo 
operatoriumi, ir mums rei
kėjo gulėti aršiam speige 
saugoj ant priešų šaulių liz
dus po pat jų nosimi, daug, 
daug kartų aš dėkojau iš 
širdies gelmių tiems nepa
žįstamiems žmonėms, pada
riusiems mums šiltų drabu
žių, kuriuos aš vilkėjau ant 
savo nuagros. Kas gali ži
noti, mano šiltas svederis, 
kojinės, pirštinės gal buvo 
numegsti rankomis vienos 
iš mūsų moterų Amerikoje. 
Aš esu įsitikinęs, kad ne- 
perdaug imuosi ant savęs 
varde visų mūsų raudonar
miečių pareikšdamas šil
čiausią padėką mūsų drau
gėms lietuvėms moterims 
Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje, kurios, nors bū
damos už tūkstančių mylių 
nuo mūsų, nepamiršta mū
sų ir mūsų reikalų. Pasiža
dėkime kariauti iki mirties 
išnaikinimui priešų, pra
keiktų hitlerininkų, kurie 
vis dar tebetrempia mūsų 
gimtąją žemę. O kuomet už
baigsime su tuo fašistiniu

VIOLA SUTKIENĖ
San Francisco, Cal., viena 

iš tų puikiųjų mezgėjų, apie 
kurias lietuviai raudonar
miečiai kalba savo telegra
moj. Tai dėka jos su josios 
sesute M. Baranauskiene 
pasidarbavimui ir visų *te- 
nykčių draugių ir draugų 
kooperacijai, Oaklande-San 
Francisco, mažytėse lietu
vių kolonijose, minint karo 
dviejų metų sukaktį sukel
ta lietuvių ir rusų raudon
armiečių pasveikinimui — 
dovanoms arti pusantro 
šimto dolerių, kuri auka, 
kaip jau žinome iš patyri
mo, nėra pirma nei paskuti
nė.

Birželio 20 dieną mezgė
jos V. Sutkienė ir M. Bara
nauskienė sukvietė gražų 
būrelį lietuvių ir svetim
taučių pas draugą J. Kob- 
lin paminėjimui dviejų me
tų ' sukakties pavergimo 
Lietuvos. Tai buvo vienas 
iš pavyzdingiausių suėjimų 
pasidalinti mintimis ir tęs
ti darbą sukėlimui pinigų 
dovanoms raudonarmie
čiams.

Draugės Sutkienė ir Ba
ranauskienė daug darbo 
pridėjo taip puikiai su- 
rengdamos pietus. Jos, ir 
Baranauskienės dukrelė 
Olga, jauna, gyva lietuvai
tė, triūsęs, kad tik visi bū
tų užganėdinti.

Draugas J. Baranauskas 
— tykus, malonus žmogus, 
laivakrovis darbininkas. 
Jis tankiai pasimato su So
vietų prekinių laivų jūrei
viais. Tad ir j šią pramogą 
rengėjos, V. Sutkienė ir

Sena duona, jeigu ji 
kyta sausai, nesupelėjus, 
tinka prie darymo įvairių 
valgių.'Vienu iš populiariš- 
kiausių senai duonai suvar
toti būdų yra į mažus ke- 
turkampiukus supjaustytos 
duonos paspraginimas kar
štuose taukuose ar pečiuje 
aprudinus užbarstyti ant 
virtų daržovių, įberti sriu
bom

Prie to, geros šeiminin
kės likučius baltos duonos 
sumala ar sutarkuoja ir su- 
pylusios į keną (jar) pasi
deda gatavus vartojimui 
kepant dresingus, primai
šyti malton mėson ir į kitus 
valgius, kur duona tinka, 
gali būti pavartota pratęsi
mui mėsos.

Sriuba iš Visko
Gera gaspadinė visuomet 

turėdavo ant pečiaus puodą, 
kuriame buvo ruošiama sriu
ba. Juo labiau tas puodas 
svarbu šiandien, kada ir nuo
trupos nuo maisto produktų 
daug reiškia.

Į sriubos puodą eina kaulai 
ir nupjaustyti nuo steiko ar 
kepimui mėsos gabalo mėsga
liai, daržovių likučiai. Ir pirm 
visko, nepamirškit nusunkti 
vandenį, kuriame daržovės vi
rė, ne į sinką, bet į sriubos 
puodą. Sutirštinimui įberti 
saują kruopų, arba ryžių ar 
makaronų. O paskaninimui ir 
apetito sukėlimui ant viršaus 
užbarstyti tarkuoto sūrio ar 
apgruzdintos duonos šmotu
kų.

brūdu, mes pakviesime 
Amerikos lietuves moteris 
atvykti į Tarybų Lietuvą ir 
priimsime jas taip, kaip tik 
mes lietuviai geriausia mo
kame. Ką jūs į tai sakote? 
Ar tiesą sakau?”

Visi raudonarmiečiai šir
dingiausia sutiko su seržan
to Bezuko pasiūlymu ir 
prašė komandieriaus pa
siųsti jų šilčiausią padėką 
jų krašto moterims Ame
rikoje.

San Francisco, Cal., Paminėta 
2~jų Metų Sukaktis Lietuvos 
Pavergimo per Hitlerininkus

Baranauskienė, sykiu su 
Baranausku, sumanė pa
kviesti Sovietų jūreivius. 
Čia besikalbant, drg. Bara
nauskas nuvyko pas Sovie
tų konsulą San Francisco 
ir atvežė šešis Sovietų jū
reivius ir konsulo pagelbi- 
ninką.

Visi pakviesti prie valgių, 
visi nori pasikalbėti su So
vietų jūreiviais, bet bėda, 
kad ne visi moka rusiškai. 
Kalbėjo dd. Karosienė ir A. 
Shultz. Jie puikiai nurodė, 
kaip Hitlerio gauja užpuolė 
Lietuvą ir kaip reikalinga 
remti raudonarmiečius.

Pakviestas Sovietų jūrei
vis. Jie tarp savęs pasisky
rė, kuris iš jų kalbės. Jis 
kalbėjo jausmingai, sako:— 
Mes, sugrįžę Sovietų Są- 
jungon, perduosim jūsų 
linkėjimus. Jūs mums Pri- 
duodate daugiau energijos 
kovoti prieš hitlerizmą. 

■Mes esame dėkingi jums už 
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paramą. Drg. J. Koblinas 
jo kalbą išvertė iš rusų į 
lietuvių kalbą.

Kalbėjo Sovietų konsulo 
pagelbininkas. Jis ačiavo 
visiems už tokį jausmingą 
priėmimą jo šalies jūrei
vių. Jam bekalbant pradėjo 
plaukti aukos.

Aukauja po $6« A. Shultz, 
Mrs. Blair, J. Kazlauskas, 
Burdai, Sutkai ir Senber
nis. M. Radienė $5.50. Po 
$5: Karosai, Leming, Jaco- 
biai iš Concord, Calif., E. 
Slegeriai, Baranauskai. 
Rayalvoy $4, Fr. Strauss 
$3, J. Koblin $2.25. Po $2: 
B. Kerpner, M. Baltulio- 
niūtė, A. Baronas, M. Ado
maitienė, Šilkaitienė. Po 
$1.50: J. Jazukavičius, Sa- 
linski. Po $1.25: Mugianie- 
nė,4 Mrs. Christensen. Po 
$1: aukavo: J. Nines, Lou
ise, K. Kiesil, M. Prokšai- 
tienė, Machadt, J. Stanislo- 
vaitis, Kudrazk, M. Paukš
tienė, John Miller. Lora 
50c, Olga 25c. Viso aukų 
$101, nuo baro liko $47.52, 
tad viso šie pietūs atnešė 
pelno dėl lietuvių ir rusų 
raudonarmiečių $148.52.

Draugės Sutkienė ir Ba
ranauskienė, Sutkienės se-

Frrčiae Puslapi!

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
Jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literato* 
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

šutė, netik kad mezga, bet 
ir jų surengti pietūs atnešė 
gausią auką.

Mezgėjos laikė trumpą 
susirinkimą, kuriame nu
tarta išduoti pusmetinį ra
portą, ypatingai apie pun- 
dėlių fondui sukeltas au
kas. Raportą prirengs drg. 
Sutkienė.

Pakeltas klausimas, k 
draugės apsiimtų pagel1 
ti prirengti ir sutvarkyti 
drabužius, kurie bus siun
čiami Sovietų Sąjungos vai
kučiams.

San Francisco miesto 
majoras Rossi, pirm užda
rymo mokyklų, atsišaukė į 
žmones, kad, kas turi vaikų 
drabužių, atneštų į paskirtą 
vietą. Nustebino visus, ka
da pradėjo vežti trokas po 
troko vaikų drabužius. Prie 
drabužėlių prikabinti rašte
liai Sovietų vaikam nuo 
Amerikos vaikų — linkėji
mai greit baigti karą su lai
mėjimu. Labai įdomių raš
čiukų matyti.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks pas drg. Karosus, 2380 
103rd Ave., Oakland, 4-tą d. 
liepos. Visi dalyvaukite.

Kp. Korespondentė.
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Prakaitą ir kraują spaudė 
K beturčių, iš varguolių,
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VĄLANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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Kiekvieną subątą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys

A-83 tableteles del peptic Ulcers, Gastrįtją. PaĮengYl 
sumažina viduriuose gflzus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti 
A.X table teles geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo^

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

S

pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

A'

MATEUŠAS SIMONAVICĮUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGĄ

i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

£4ID0n/W(J 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreivį- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruoštą mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

(Tąąa)
— Meluoji! Tas ne Kiprijonui nutiko, 

o Denisui.
— Koks tau Denisas? Sakoma Dioni- 

sijus....
— O tu nekibk prie žodžių!
— O tu manęs nemokyk!
Po minutės jie abu, perpykę, vienas į 

kitą akis įbedę, kalba:
— Smagurys tu besotis, snukis tavo 

begėdis, mat, kokį pilvą tu užsiauginai...
Pachomijus atsako, lyg skaitytuvais 

skaičiuoja:
— O tu — mergins, ožys, bobų paka

likas.
Pardavėjas, susikišęs rankas į ranko

ves, patenkintas šypsosi ir skatina seno
vinio dievobaimingumo saugotojus, lyg 
vaikėzus:

— Ta-aip jį! Na gi, dar!
Vieną kartą seniai susimušė. Petras 

Vasiljevas taip vikriai priskaldė draugą 
per veidus, privertė jį bėgti, ir, nuvar
gęs, šluostydamas nuo veido prakaitą, 
sušuko bėgančiam:

— Tai tu čia nuodėmę papildei! Tu, 
prakeiktasis, mano delną į nuodėmę 
įtraukei!

Jis labai mėgdavo savo draugams pri
kaišioti, kad nesą pakankamai tvirti ti
kėjimo dalykuose ir vis nukrypstą į „ne- 
tovščiną”.

— Tai vis Aleksaša jus drumčia, — 
mat, koks gaidys pragydo!

Netovščiną erzino ir, matyt, baidė jį, 
bet į klausimą: kokia to mokslo esmė? 
— jis atsakydavo nelabai įtikinamai:

— Netovščiną — iš visų erezijų pik
čiausia, ten — vienas protas, o Dievo 
nėra! Štai kazokai,— jie, be Biblijos, 
nieko daugiau nebeišpažįsta, o Biblija— 
tai iš Saratovo vokiečių, iš Liutoro. Ki
taip dar juos vadina šaloputais, taipogi 
štųnda, ir visa tai — iš Vakarų, iš te
nykščių eretikų.

Trepsėdamas sužalota koja, jis kalbė
davo šaltai ir tvirtai:

‘ — Štai ką naujųjų apeigų cerkvė tu
rėtų persekioti, štai ką — niokoti ir de
ginti ! O ne mus, mes — tikriausia Rusi
ja, mūsų tikėjimas tikras, rytietiškas, iš

pat šaknų rusiškas, o ten — Vakarai, 
iškraipyta laisvamanybė I Iš vokiečių, iš 
prancūzų — kas gera? Štai jie dvylik
taisiais metais.....

Įsismaginęs, jis užmiršdavo, kad prieš 
jį vaikėzas, tvirta ranka imdavo mane už 
juostos ir, tai patraukdamas prie savęs, 
tai atstumdamas, susijaudinęs, kalbėdavo 
gražiai ir karštai:

— Klaidžioja žmogaus protas savo iš- 
mislų raistuose, kaip piktas vilkas klai
džioja jis, velnio pavergtas, kankinda
mas žmogaus dūšelę, Dievo dovaną! Ką 
sugalvojo, nelabojo mokiniai? Bogomilai, 
kurie tą netovščiną paskleidė, mokė: Šė
tonas, girdi, esąs Viešpaties sūnus, Jė
zaus Kristaus vyresnysis brolis, — štai, 
ko pasiekė! Mokė taipogi: vyresnybės— 
neklausyti, darbo — nedirbti, žmonas, 
vaikus — pamesti; girdi, žmogui nieko 
nereikią, jokios tvarkos, tegul, sako, 
žmogus gyvena kaip nori, kaip jam ne
labasis nurodys. Štai vėl tas Aleksaška 
pasirodė, o, kirmėlės....

Atsitikdavo, kad tuo laiku pardavėjas 
paskirdavo man darbą, aš nueidavau nuo 
senio, bet jis, plikęs vienas, tęsdavo kal
bą į tuštumą:

— O, besparnės dūšios, o, akli kačiu
kai, — kur bėgu nuo jūsų?

Ir paskui, atmetęs galvą, rankomis at
sirėmęs kelių, ilgai tylėdavo, įbedęs akis į 
pilką žiemos dangų.

Jis pradėjo su manim švelniau apsei- 
ti; atradęs mane beskaitantį, glostydavo 
per petį ir kalbėdavo:

— Skaityk, mažyti, skaityk, gerai! 
Protelio tu, tarytum, turi; gaila — vy
resniųjų negerbi, su visais — dovis prieš 
dovį, tu manai — šitas savavaliavimas 
tave kur nors nuves? Jis, mažyti, niekur 
kitur tavęs nenuves, kaip tik į kalėjimą. 
Knygas skaityk, bet atmink — knyga 
sau, o tu savo protu gyvenk! Štai pas 
chlystus buvo mokytojas Danilas, ta jis 
sugalvojo,'kad ir senos, ir naujos, — vi
sos knygos esančios nereikalingos, su
rinko jas visas į maišą ir — į vandenį! 
Taip.... Tas, žinoma, taipogi — kvaily
bė! Štai ir Aleksaša, šuns galva, drums
čia.....

(Tąsa)
Lietnacių Saulė

naciai išskerdė svieto, 
jie ašarų išgėrė, 
nuo smūgio baisaus, 

kieto
pirties skradžioj pasinėrė?!
l^inioms saulė netekėjo, 
Kaip tie nuožmūs žvėrys 

kirto...
Kiek pastatų supleškėjo 
Ir į pelenus pavirto?!...

Kai tie kryžiokai užklupo, 
įmonės iš baimės pamišo... 
Visą mantą jiems išlupo 
Ir saviškiams ją sukišo.
Ąpie tai lietnaciai tyli, 
Lyg kad nieko nežinotų, 
Mat jie Adolfą taip myli, 
$ad tik gieda iš jo notų...
Suvarginti, išbadėję,
Ęąisią naštą būvio kenčia, 
O lietnaciai sugužėję 
“Didžios laisvės” 

švenčia.
Pažvelgus

Kuomet Smetona
Pąžebojo mūsų šalį, 
Tai jo gaujai slydo litas — 
Liaudią gavo juodą dalį.
Ir tuomet jisai sušaudęs 
Garbingiausius tautos sūnus, 
Sąvo budelius įspraudęs — 
Plėtė teroro siaubūnus.
Tie, kurie balsą pakėlė 
Prieš to pono tironiją, 
į’ąos taip pat angis nugėlė, 
Kuri auklėjo poniją.

menkiausią spindulėlį 
s liuosybės nudaigojo, 
gdė fašizmo Šešėlį 
’ dirvą dėl jo vagojo.

ožną blaivą mintį gaud 3: 
o įpiuiąs baduolių. 

ūkininkai ir tie gavo 
Tikrus vaisius smetonijos, 
Ir jie švino paragavo 
Savo tautiškos ponijos.
Tuomet fašizmo idėjos 
Mūs tėvynėj ošte-ošė, 
Toj’ blogybė ne tik sėjos, 
Bet ir plito taip, kaip košė.

Kiek kalėjimų urvuose 
Liko aukų nukankinta, 
Smetoniškuose purvuose 
Amžinai tapo suminta.

Kas tuos vaizdus pamatytų, 
Kas tas aukas aprokuotų, 
O išvydęs suskaitytų— 
Tas iš keršto sudejuotų.

Ne tik žudė, bet ir vogė 
Vargšų maistą, žemę, butą, 
Juos kankino, engė, smogė, 
Išplėšdami duonos plutą.

Tokį “progresą” padarė, 
Kad siurbėlių privąisino, 
Kurie liaudies spėkoms arė: 
Visas viltis išgaišino.
Kad šviesybės nematytų, 
Ir jos niekad neturėtų, 
Vien tik trupinius įgytų— 
Daugiau nieko nenorėtų.
Su pągalba diktatūros 
Žmonių valią pažabojo, 
O priekabės, avantiūros: 
Svietui ant sprando kabojo.

Pasekmės
Tai taip žiogai smetonijos 
Vaisius krašto krimto, ėdė, 
Taip papuošalai vergijos 
Tautos1 laisvu “kaišė”, 

“rėdėh>
Tąs lietnaciams neapėjo: 
Tų baisybių jie nematė, 
Kinkos jų nesudrebėjo, 
Kaip liaudį kirto gyvatė.
Ir dabar tąjį smaliorių 
Vis prezidentu vądina, 
Tąjį liuosybės graborių 
Savo kerčioje sodina.

Tą, kuris pabėgęs mito 
Pas Hitlerį geradėją, 
Jo nė plaukas .nenukrito 
Pas tą teroro vedėją.

Įgavęs jo patepimą: 
Įsakymus to skerdiko, 
Ir pajutęs įkvėpimą
Taip, kaip paršas nuo ridikų.

Per Berlyną atkurnėjo 
Po protekcija gestapo, 
“Demokratiškai” niurnėjo, 
“Šalininku laisvės” tapo.

Gudrūs Kvailiukai
Yr’ smetoniškų kvailiukų: 
Laukia jo prezidentystes, 
Po šęręngą gaujos fliukų: 
Tikisi senos ponystės.
Lietnacinis “Tautos Štabas” 
Šitaip svarsto, taip rokuoja: 
“Stalinas piktas, nelabas 
Mūsų fiurerį tarkuoja.
Mūs nelaimei ta jo tarka 
Nacių šlaunį pratarkųotų, 
Kąd nors liktų dėl mūs karka:
Nors tiek tautos išvaduotų...”
Po saldžiausių jų svajonių
Už pergalę hitlerinę, 
Dabar pilni abejonių, 
Nes “šlunkai” išsinarinę.
O via tik jie turi viltį:
Kai gaidžiai krūtinę stato, 
Nori leisti, nori kilti 
Kur rudus “senvičius” mato.
Moka “ukazus” išduoti: 
Kvaksi, kraipo savo ūsą: 
“Turi Smetonai paduoti 
Lietuvą, išviję prūsą. .
“Tegul ruskiąi guldo galvas, 
Kraują lieja už “mūs” šalį, 
Tegul ima nacių salvas, 
Atimdami net Virbalį....
“Laisvintojus” teišvarę: 
Sugrąžina mums tėvynę, 
Ir nė žodžio nepratarę: 
Grįžta į Maskvos lindynę.

• (Bus daugiau)

OJJXL !....

Mirė J. Biskis
Port Arthure . mirę Juozas 

Biskis, kilęs iš Radviliškio 
valsčiaus, atvykęs į Kanadą 
1930 metais ir ąpsigyvenęs Ed- 
montone, o apie 13 metų išdir
bęs miško pramonės mieste 
Port Arthure.

Mirė nuo vėžio ligos. Kuo
met gydytojas jam į akis pa
sakė, kad jo amžius neilgesnis, 
kaip 6 mėnesiai, jis po to neri
mo ir atsigulė į General ligoni
nę Toronte. Bet kaip greitai 
gydytojai nustatė jo sveikatą, 
taip greitai jį paleido, pątar- 
dami važiuoti pas seną gydy
toją į Port Arthur. Sugrįžęs į 
Port Arthurą Juozas neužilgo 
atsigulė į ligoninę ir už šešių 
dienų mirė.

Velionis paliko Lietuvoje 3 
brolius ir vieną seselę. Į kapi
nes palydėjome daugelis visos 
apylinkės lietuvių su 8 automo
biliais. Laidotuvėmis daugiau
sia rūpinosi velionio kaimynas 
kareivis K. Špakauskas.

Jis paliko apylinkės lietu
viuose neišdildomą atmintį ir 
tuščią tarpą eilėse darbininkų 
judėjimo už šviesesnę ateitį.

Už visus likusius draugus 
ir drauges tariu: ilsėkis, drau
ge Juozai, palikęs mus.

A. Druktenienė.

5,000 Vokiečių Belaisvių 
Ravi Runkelius

Ąpic 5,000 vokiečių belaisvių 
ravi cukrinius runkelius šioj 
apylinkėj.

Jie sutiko dirbti savanoriai.
Į laukus jie nuvežami trokais. 

Taipgi ir iš darbo parvežami 
trokais. Prie jų pastatyta ata
tinkama sargyba.

Runkelių' augintojai moka 
pilnas algas, bet pinigai yra 
paimami į prižiūrėtojų rankas. 
Išmokėjus transportacijos ir 
kitas bilas, likusioji suma su
mokama belaisviams darbinin
kams.

BOSTONO
APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis

PIKNIKAS 
įvyks Sekmadieni 

Liepos 18 July 
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet 

LAISVES PIKNIKAS 
Bus Didžiausias Lietuviu 

piknikas Naujoje Anglijoje 

Keistučio Parke 
Oakland Grove 

EAST DEDHAM, MASS, 
Gera muzika gros šokiaųis 

ir bus puiki dainų 
programa

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMBLEX tabĮęt^s; sųsidę.dą iš šįų 

•vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosp^orps, lodinę' 
Irpn, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tąbletėlės nervu sustiprinimui del tų, kurie jaučiasi nėr- 
vuoti.

3. SODEOM tąbletėlės, kurie kenčia Rheumątizmo, Arthritis, Neuritl^ 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų,
N-56 CA-83 tąbletėlės del peptic Ulcers, Gastritis, PaĮengylną skaus
mus ir sumažina viduriuose gdzuš ir tokiu būdu duoda progą ppąĮ gyti 
P. B. LAX tąbletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo^
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose dpi P,Ę. LĄX pardavinėjimo 
LACTO-DEXTRIN del tų kurięm darosi viqoRi rūgimai ir nemalonp- 
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštų J visus kitus miestus. Rašykite 
ąrbą kreipkitės asmeniškai.

VITAL HĘALTH FpQPS
—— bbookly^ 3. y.

PRAŠO PIRKĖJŲ VARTO
TI VIEŠUS PARĄNKU- 

MUS LAISVESNĖMIS
VALANPQMIŠ

Pirkėjai, kurie nešasi pa
kelius su savim, nes pirki
nių siuntimas į ųapius $a- 
bar suvaržytas įęl gązpĮipo 
stokos šiąųr-rytų apylipkę- 
se, turėtų apląpkytį krautu
ves ląisyę^ėniis 
mis (non-rųsh), į^ąęĮią uęra 
daug žmpnįų,— pątąpįą Of
fice of Defense Trąųspor- 
tation.

Pagal naują pątyąr^yipą, 
kuris prasidėjo biyžęlip Į8 
d., drąųdžįąnią pristatyti į 
namus rajonuose, kur vąn- 
dasi stoka gązplįno pake
lius, kurie yra njąžiaų negu 
60 colių per ilgį ir plotį, ir 
sveria mažiau negu penkis 
svarus.

ODT valdininkai sako, 
kad automobiliai, kurie turi 
aptarnauti darbininkus per 
“rush” valandas, negali im
ti pirkėjų su pakeliais ir to
dėl prašo kooperacijos šia
me dalyke.

CfDT primena, kad ke- 
liaujant tarp 10 vai. ryto li
gi 2 vai. po piet pirkėjams 
lengviau ir greičiau.
Gyventojai Karo Darbo 
Centruose Prašomi Priim
ti Darbininkus į Nąmus.
Gyventojai karo darbų 

centruose prašomi valdžios 
priimti į savo namus 600,- 
000 darbininkų ir taip pa
dėti karo produkcijai grei
čiau verstis. Valdžios butų 
programa, naudodama pri^ 
vačių pinigų ir visuomenės 
fondų resursus bus vykdo
ma tiek, kiek galima, turint 
omenyje, kad yra stoką 
darbiųinkų ir reikmenų. 
Problema negali bųti iš
spręsta be kooperącijos tau
tos namų sayinįnkų.

Dauguma 1,100,000 dar
bininkų, kurie vyks į karo 
industrijos centrus nuo lie
pos 1943 m. ligi liepos 1944 
m., turi būti apgyvendinti 
namuose, kurie dabar ran
dasi laisvi. Apie 200,000 ka
ro darbininkų, šeimų ir 
400,000 nevedusių darbinin
kų turi būti panašiai apgy
vendinti.
Cįvijiąms Patartiną Neva? 

žinoti Ęeręįkąlinąąi
Su dalinių perkėlimais ir 

kitais militariniais judėji
mais būtinai reikalinga ci
vilių keliones mažinti ligi 
minimumo, OWI pataria.

Office of Defense Trans
portation sako, kad seka
mos kelionės yra “ne būti
nos” :

į. Kelionė atlankyti drau
gus.

Bjrr 
Unit b d 
BTATBB 
DKFKNS1 
ag 

STAMM

2. iRelįonės namo gale sa
vaites.

3. Apylinkių apvažinėji- 
mąi.

4. Važinėjimai į teatrą, 
rungtynes ir kitas pasilink
sminimo vietas.

5. Važinėjimai pasilinks
minimui.

6. Kelionės be jokios pras
mės.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARRISPN-KEĄRNY, N. J.
ĄLDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pepktąęįiepį, įįepos 2 d., 7 v. vak. 
Draugai, kaip žinote, vasaros šilu
mai užėjus, susirinkimai tapo pa
keisti iš sekmadienių j penktadie
nius. Vasaros metu, susirinkimai 
įvyks kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienio vakare. Malonėkite 
būti šiame susirinkime, nes turėsi
me labai svarbių reikalų, kurie tu
ri būti atlikti. — V. Zelin. (153-155)

BINGHAMTON, N. Y.
ĄLDŲD 20 kp. moįerų skyriaus 

susirinkimas įvyks liepos 2 d., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
yal. vak. Draugės, šis susirinkimas 
bus ganą svarbus, tad visos būtinai 
turime dalyvauti, aptarti svarbius 
reikalus. — M. Kulbienė. (153-155)
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

, Brooklyne, užeiki
te ąųsipąžinti.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. ¥•
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 2 d., 7‘30 vai., penktadienio 
vakare. Liet. Taut. Namo salėje. Vi
si nariai dalyvaukite susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Ku
rie dar neužsimokėjote duoklių, 
prašome tuoj užsimokėti, taipgi 
atsiinUĮdte vėlesnės laidos knygas.— 
G. Shimaitis, fin. rašt. (153-155)

LAWRENCE, MASS. •
Matykite judžius — MISSION 

MOSCOW, parašyta buvusio An 
sadoriąus Rusijai, Joseph Ė. PIL 
Rodoma Broadway Teatre, birželio 
30 d. Patartina kiekvienam lietuviui 
pamatyt šiuos labai įdomius judfaųs.

(152-153)
. , ■ .... .1 m—

TRAKTYR1US 
(VALGYKLA IR AUNty 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

Juozas Zeidąt 
Savin inkai

411 Grand St Brooklyn

*

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

į sudarau su ame- 
IrikoniŠkais. Rei- 
I kalui esant ir 
I padidinu tokio 
’dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spąlvom

JONAS STORES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ąye.

prie Chauncey St., Broadvyay Line '
• Tel. GLenmore 5-6181



HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Be amato. Sunkus darbas, 40 vai. 
savaitė, $1.00 į valandą; laikas ir 
pusė už viršlaikius. Privalo turėti 
Coast Guard pasą.
South Brooklyn Storage Yards, Inc., 
Foot of Columbia St., Brooklyn,N.Y.

VYRAI, VIDURAMŽIAI KAIPO AP VALY- 
TOJAI IR NUIMINĖTOJAL LENGVAS 
DARBAS, PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$21.50. KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER, 

HOTEL ST. GEORGE, BROOKLYN.
(153)

MOTJLDERIAI, coremakers, smielių 
ardytojai ir tekintojai prie bronzo 
ir aluminum liejinių. 10Q% karo 
darbas; nepaprasta proga išsimokyti 
tikrai gerais moulderiais. Ridgewood 
Foundry, 1612 Decatur St., Ridge
wood, Brooklyn, N. Y.

(155)

VYRAI VIEŠBUČIO KIEMUI 
Kapojimui ledo ir bandram apvaly
mo darbui. Taipgi reikia indų maz
gotojų ir vidaus ruošai vyrų. Nuola

tinis darbas. Turi būt blaivas. 
Kreipkitės j Steward. 
HOTEL BOSSERT 

98 Montague St., Brooklyn.
(IR)

Automobilių mechanikai, pilnai mo
kanti visą taisymo darbą vyrai. 
Nuolatinis darbas. $1.04 į valandą. 
Matykite Mr. J. Guthrie. Railway 
Express Agency, 48 East Alpine St., 
Newark, N. J.

(159)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtinas karo darbas. Kreipkitės J 
U. S. Trucking Corp.

NATIONAL CAR LOADING
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
(160)

PLEISTERIAMS 
PAGELBININKAI

Dienomis ir naktimis dirbti kariniame fabri
ke. Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės tuo
jau.

BRASS GOODS MFG. CO.
845 Eldert St., Brooklyn.

14th St. Subway to Halsey St.
(154)

ELEKTROS PAJĖGA PRESO 
OPERATORIAI

Apsigynimo darbas, gera alga ir prielankios 
darbo sąlygos. Patogi transportacija iš visur.

PUBLIX METAL GOODS 
CORPORATION

100 6th Avė., N. Y. C.
(158)

Trečiadien., Birželio 30, 1943

Chicagos Žinios

Dirbti

Coleman, Canada (X)

ir

Hartford, Conn
Maršalu

agresi-

Pagel-
(153)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS

se

se-

Atsišaukimas į PrancūzusMBWt Nebūsią 2-ro Fronto (157)

Žinomas

nes

ir kitiems 
rengdami

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

dar- 
pra-

0.
O.

nuo
Tuos

meninio darbo, 
svarbią pareigą 
t.y., atlikti ku
kai p tai, rašyti

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

armijoj, kad parodyti ir 
padėką ir mūsų pagarbą 
karžygiam. Drg. Matjo- 
tvirtai pritarė ir, kaip

būtinose

(154)

rei- 
ku- 
ra- 
To-

vi- 
ap- 
Ge-

“Mes už tai jus dar labiau 
mylime.”

Chicagos Symfonijos Orkes-
O

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės j Timekeeper's ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

Masiniai Paminėta Sovietų 
Kovos

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, nuo
latinis darbas. Kreipkitės į House
keeper. HOTEL BOSSERT, 98 
Montague St., Brooklyn.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ APŽIŪRĖTOJOS

NAKTIM APŽIŪRĖTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS, NUOLA
TINIS DARBAS. VAKACIJOS. KREIPKI

TĖS Į HOUSEKEEPER.
HOTEL ST. GEORGE, BROOKLYN.

(153)

MAŠINISTAS A-l
Pilnai išsilavinęs vyras naudojimui automa
tiškos Sriubų mašinos dirbtuvėje, gaminan
čioje orlaiviams dalis. Nesikreipkite, jei ka

rinis darbininkas sulyg pilno savo 
išsilavinimo.

UNION AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
380 2nd Ave., (kampas 22nd St.), N. Y.

(155)

Nųo 18—35 metų 
Lengvas fabriko darbas

GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
586 63rd St., Brooklyn, N. Y.

(153)

REIKALINGI VYRAI
Neamatninkai, būtinam karo 
bui. Kurie dirbate svarbiose 

monėse nesikreipkite.
JOSEPH T. RYERSON 

SON, INC.

VIEŠBUČIU DARBININKAI
INDŲ MAZGOTOJAI 

SIDABRŲ VALYTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI
Pilnam ir daliai laiko. 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą.
HOTEL GOVERNOR 

CLINTON
81st Street ir 7th Avenue

REIKALINGA MERGINŲ 
TAIPGI MOTERŲ

Lengvas darbas saldainių dirbtuvėje Paty
rimas nereikalingas. Gera alga, bonai 

vakacijos.
WALLACE & CO.,

460 Smith St., Brooklyn, N. Y.
Važiuokite Municipal Subway traukiniu 
“GG” arba “F” iki Smith ir 9th gatvių, 
arba Smith ar Court gatvių gatvekariais.

(159)

Reikalingos merginos dirbti valgykloje prie 
bufeto-stalų patarnautojos. Nuo 18 iki 45 
m., pilnų ar dalį laiko, patyrimas nereika
lingas. Duodama valgis ir uniformos.

McCrory Tea Room, 502 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y.

(157)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos 

Puikios Valandos
Valandos ar dienos sulyg jūsų pasirinkimo 

Pilną laiką ar dalį laiko 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON 
31st St. ir 7th Avenue

(155)

MERGINOS
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
SACKS-BARLOW FOUNDRIES, Inc.

357 Wilson Ave., 
Newark, N. J.

Nesikreipkite, jei dabar dirbate 
pramonėse.

FELLER HANDS 
prie Uniformų kotų. Gera savaitinė 

alga.
A. DUBOIS & SONS 

17-19 Union Square, 5th floor.
(154)

Maujer St., tarpe Lorimer ir 
Union Avė. (1-mos lubos)

Brooklyn, N. Y.
(154)

J. Valstijų Generolas 
Įžiūri Greitą Pergalę
Washington. — Amerikos 

generalio štabo vice-pirmi- 
ninkas, generolas Joseph T. 
McNarney birž. 28 d. tvirti
no, kad Jungtinės Tautos 
jau sparčiai maršuoja lin
kui galutinos pergalės lai
mėjimo prieš fašistinę Ašį. 
Tarp kitko, jis užtikrino, 
kad Japonija bus atakuoja
ma “kuo smarkiausiai ir 
pragaištingiausiai.”

Galingiausia Pasaulyje 
Amerikos Karo Jėga 

Ore
Generolas H. H. Arnold, 

kalbėdamas senatinėje lėšų 
komisijoje, sakė, kad po 
naujų metų Jungtinės Val
stijos turės galingiausią oro 
jėgą pasaulyje ir vyraus 
prieš fašistų Ašį kiekviena
me karo fronte.

Jis ragino kongresą už- 
girt prez. Roosevelto val
džios programą, kuri, tarp 
kitko, reikalauja per 12 mė
nesių nuo šio ketvirtadienio 
pastatyt Amerikai dar 36 
tūkstančius bombanešių ir 
38 tūkst. lėktuvų kovotojų.

Čen. McNarney nurodi
nėjo senatorių komisijai, 
kokiems armijos reikalams 
kongresas turėtų paskirt 71 
bilioną dolerių sekamiems 
Ivylikai mėnesių.

15,000 Žmonių Sveikino Hero
jišką Sovietų Šalį

“Stalingradas laikėsi per 162 
dienas ir palaužė nacių ka
rinę mašiną”— F. C. Wal
ker; “Stalingradas Buvo tal

kininkams pasisukimo punk
tas laimėjimui pergalės” — 
W. Aldrich; “Stalingrado 
heroiškiem žmonėm per jų 
Majorą aš pasiunčiu laišką” 
—Majoras Kelly.
Birželio 22 d. 15,000 žmo

nių prisirinko į Chicago Sta- 
diumą atiduoti didingą pagar
bą Raudonajai Armijai ir vi
siem Sovietų šalies žmonėm 
už jų karžygiškumą bendram 
Talkininkų kare prieš fašisti
nę Ašį. Dramatišką—jausmus 
ir entuziazmą keliantį įspūdį 
sudarė estrados paruošimas ir 
dalyvavimas karinių dalinių ir 
karių.

Iš Great Lakes Training sto
ties atvyko 250 jūreivių cho
ras. Jis sėdėjo po dešinei. 
Tvirtai, harmoningai padaina
vo tris karines dainas. Kairėj 
sėdėjo 34 Sovietų Sąjungos 
jūreiviai, kurie čia atvyko 
priešui nuskandinus jų laivą. 
Šalip jų sėdėjo atstovybė nuo 
moterų armijos dalinių, nuo 
WACS ir WAVES. Dar to
liau sėdėjo uniforminėm dra
panom apie 100 International 
Harvester fabriko darbininkių 
—jaunos merginos. Sovietiniai 
jūreiviai tuoj sužinojo, kas 
jos. Tai karo įmonės darbi
ninkės. Jie parašė jom laiš-

Penktas puilapia

100 Proc. Pavykęs Žy 
gis Prieš Leghorną
Šiaur. Afrika. — Sugrįžo 

visi tie Amerikos lėktuvai, 
kurie bombardavo Italijos 
uostą Leghorną. Be kitko, 
jie ten sužalojo vieną karinį 
ir keturis prekinius Ašies 
laivus. ' k

I ’ Bombardavime^ dalyvavo 
apie 100 bombanešių.

į

Nepageidaujama Argen
tinos Misija Amerikon

Washington. — Naujoji 
karine Argentinos prezi
dento Ramirez valdžia siū
lėsi atsiust specialę savo mi
siją į Washingtoną gerinti 
santykiams tarp Jungtinių 
Valstijų ir Argentinos. Ar
gentinos prezidentas, be 
kitko, norįs paskolos iš A- 
merikos Lend-Lease fondo.

Bet Jungtinių Valstijų 
vyriausybė leido suprasti, 
kad tokia Argentinos misi
ja nėra pageidaujama. Nes 
Argentinos valdovai vis dar 
nesutrauko diplomatijos ry
šių su fašistų Ašies kraš
tais.

JUGOSLAVAI SUMUŠĖ 
AŠIES OFENSYVA 

—— /t
London. — Jugoslavijos 

fBtrijotų radijas pranešė, 
kad jie sumušė ir atmete 

vokiečius ir italus, ku- 
Si per 40 paskutinių dienų 

rū ofensyvų prieš jugo- 
4h»vu pąrtizanus.

New York.
radijo komentatorius Jo
hannes Steel praeitą pirma-

Bnį spėjo, kad Amerika ir 
iglija šiemet dar neati- 
,rys antrojo fronto prieš 

AŽį Europoj.

London. — Skaičiuojama, 
hitlerininkai iki šiol nu
jau 7,500 Belgijos pa- 

otų.

Birželio 13-tą Coleman 
Blairmore moterys priruošė 
mažą balių, pagerbimui tėvų. 
Nors “Father’s Day” yra 20-tą, 
bet mes sumanėm kartu ir Sek
mines švęsti.

Apie 12-tą valandą sekmadie
nio visi susirinkome pas drau
gus Gurkšnius, neva tik taip 
juos atlankyti, bet kada pra
dėjo gėrimo ir valgio ant stalo 
atsirasti, tai vyrai tik žiūri. 
Tuoj davėm jiems žinoti, dėlko 
tas viskas rengiama.

Mes vaikai padėkojom 
siems tėvams už auginimą, 
rengimą ir jų meilę mums,
resnių žmonių mažai yra, kaip 
mūsų tėvas ir motina. Kiekvie
nam tėvui įteikėm po mažą pa
kelį, kuriuos gražiai surengė 
draugės Bruzgienė ir Matjošai- 
tienė.

Nevedusiems davėm po pa
kelį cigaretų, padėkodamos už 
jų pagelbą, nes be jų tokio 
gražaus baliaus būtų negalima 
surengti.

Vyrai padėkojo už viską. 
Gurkšnis patarė parinkti kiek 
nors dėl lietuvių kareivių So
vietų 
mūsų 
tiems 
šaitis
visada, visi kaip vienas sutiko. 
Viso surinkom $28.50.

Iš blairmoriečių aukojo 
kančiai:

Matjošaitis $1.00.
Matjošaitienė .50.
Bruzgienė $1.00.
Brūzga $2.00.

A. Vizbarą $2.00.
Iš kolemaniečių aukojo 

kančiai:
Vyšniauskai $3.00.
J. Daugėla $1.00.
Gurkšniai $5.00.
J. Jakubauskas $1.00.
A. Balevich $1.00.
T. Vaisnis $1,00..
M. Punko $5.00.

Viso $28.50.
Dėkojam Vyšniauskienei,

buvo jos patarimas, kad mes 
suruošėm tą viską. Visos mote
rys turėjo daug rūpesčio, kad 
vyrai nesužinotų, žinot, kad 
sunku nuo vyrų bent ką paslė
pti.

Atrodo, kad visi turėjo gerą 
laiką ir buvo patenkinti.

Genovaite Gurkšnytė.

tras, vadovaujamas Mr. Se- 
vitzky žavingai pagriežč ke
letą rusiškų kurinių,. Sovieti
nių jūreivių dainos ir muzika 
iššaukė griausmingus aplodis
mentus.

Nuo Sovietų Sąjungos svei
kinančią kalbą amerikiečiam 
ir kartu kalbą ačiuojančią šiai 
šaliai už paramą pasakė So
vietų Sąjungos generalinis 
konsulas iš New Yorko, Eu
gene Kisselev.

Principalę prakalbą Sovie
tų Sąjungos pagarbai pasakė 
valdžios narys generalinis paš
to viršininkas ir demokratų 
partijos nacionalinio komiteto 
pirmininkas Frank C. Walker. 
Jis atžymėjo, kad per du me
tu Sovietų Sąjungos žmonės 
garbingai atlaikė nacių kari
nę mašiną ir davė progos pri
sirengti šiai šaliai. Walker pa
brėžė, kad 162 dienos kovų 
prie Stalingrado į istorijos la
pus įrašė neišdildomą heroiš- 
kumą ir ryžtingumą Sovietų 
Sąjungos žmonių — Raudono
sios Armijos,—palaužė nacių 
karinę mašiną.

Majoras Kelly sveikino So
vietų Sąjungos žmones, ati
duodant jiem aukštą pagarbą 
už didvyriškumą ginant savo 
šalį ir padedant Jungtinėm 
Tautom sutriuškinti hitleriz- 
mą. Jis pareiškė, kad para
šys laišką Stalingrado majo
rui, pasveikinant per jį Sovie
tų Sąjungos heroiškus žmones.

Winthrop Aldrich, Nacio- 
nalis Karo Fondo pirmininkas 
iš New Yorko, kalbėjo apie 
pašalpos teikimą Sovietų Są
jungai ir kitoms Jungtinėm 
Tautom. Jis pabrėžė, kad 
kuomet istorija bus rašoma 
apie Stalingrado mūšius, tai 
bus atžymėta, jog ten įvyko 
pasisukimo punktas, palauži
mas nacių jėgų, pradžia ka
ro laimėjimui.

Sovietų Sąjungos Generali
nis konsulas Eugene Kisselev 
buvo garbės svečias ir princi
palis kalbėtojas nuo Sovietų, 
Sąjungos valdžios. Jis pasvei
kino varde savo ' valdžios 
Jungtinių Valstijų valdžią ir 
žmones, pabrėždamas: I

Raudonoji Armija su savo 
vyriausiu vadu
Juozu Stalinu; Britanijos ar
mija su savo vyriausiu koman- 
dieriu, ir Jungtinių Valstijų 
karines pajėgos su savo vy
riausiu komandieriu padarys 
galą fašistines Ašies 
joms.

Nuo Kanados Karo 
bos Komiteto kalbėjo 
McLean. Jis žymėjo draugin
gų santikių stiprinimo reikalą 
tarpe Jungtinių Tautų. Nuro
dė, kad Sovietų. Sąjungos de
mokratija ne tik dabar palai
ko tamprius ryšius, bet tų ry
šių palaikymas dar bus stip
resnis po karo taikos užtikri
nimui.

Rašytojas Maurice Hindus 
pasakė liepsningą kalbą apie 
Sovietų Sąjungos žmonių pa- 
siaukavimą. Jis nurodė į gyvą 
faktą, kiek naciai turi karinių 
pajėgų išstatę prieš Sovietų 
Sąjungą. Kaip tik bus atida
rytas antras frontas ir dalis tų 
pajėgų, bus nutraukta į vaka
rus — “tai telieka vokiečių 
tik 150 divizijų rytiniame 
fronte, tai tuo pamatysime 
kaip pergalės užtikrinimas ir 
karo laimėjimas bus Talkinin
kų pusėj.”

Pasveikinančius laiškus per
skaitė karininkai nuo J. V. 
Orlaivyno, nuo Laivyno, 
Armijos, nuo Marinų, 
pasveikinimo laiškus jie pa
siųs Sovietų Sąjungos atatin
kamiem armijos daliniam.

šis masinis mitingas Sovietų 
Sąjungos pagarbai paliko ne
išdildomą atsiminimą žmonė
se. Mitinge buvo gan diktai ir 
lietuvių, čekai, graikai, ukra
iniečiai, jugoslavai grupėmis 
buvo pasirėdę tautiškais rū
bais. Tas labai gražiai papuo* 
še, paįvairino mitingą.

Iškilmei pirmininkavo Laird 
Bell. Rep.

Toronto Menininkų 
Veikimas

Keliolika metų atgal Toron
te susitvėrė dramos grupė, ku
ri dabar pasivadino “Meno 
Grupe.”

Jos vyriausias tikslas buvo 
ir yra prirengti veikalus per
statymui scenoj ir pasitarnau
ti Toronto lietuvių, organiza
cijoms išlaikyti svetainę. Tai 
yra vienintelis būdas sukėli
mui pinigų, išlaikymui namo, 
kurio išlaikymas brangiai kai
nuoja.

Į tą meno grupę yra įtrauk
ti gabiausi ir veikliausi drau
gai ir draugės ir per tą lai
kotarpį jie padare didelį pro
gresą meno srityje. Išauklėjo 
nemažą skaičių gūrų artistų 
ir keletą gerų režisorių. Nuo
latos dirbdami * šiame darbe 
pradėjo ne tik suprasti meną 
ir jo reikšmę, bet kartu jau 
pradėjo perduoti 
meninį supratimą, 
toj srity j paskaitas ir t.’t.

Tą supratimą jie įgijo tik
ru praktiniu būdu, vaidindami 
veikalus, kurių kas metą per- 
stato po keliolika. Tai ir ne 
naujiena yrą, kad tokiu dide
liu žingsniu žengiant pirmyn 
išeikvojo visą meninį maistą 
(veikalus) ir dabar atsidūrė 
keblioje padėtyje. Bet, kaip 
matyt, jie nėra nusiminę; sa
ko, kad jų veikimas nugalės 
visus trūkumus, tik reikės 
daugiau padirbėti.

Birželio 13 d. visi meninin
kai ir rėmėjai turėjo balių už
baigimui sezono, — Westone, 
pas drg. O. Batulevičių. Dau
gumoj buvo numatoma, kad 
ten visi draugiškai suėję, prie 
užkandžių, išsigers ir bus vis
kas pabaigta. Bet vietoj to, vi
sai ką kitą išgirdau. Veikles
nieji menininkai buvo apsišar
vavę savę žinojimu iš praei
ties patyrimo, pasakė labai 
gražias prakalbas, kurios su
interesavo visus dalyvius. Aiš
kino, kas buvo atsiekta meno 
srityje ir kokie trūkumai bu
vo tą darbą varant. Kalbėto-

jai bendrai išreiškė padėką, vi
siems menininkams už jų ak
tyvumą ir pasiryžimą šiame 
darbe.

Kalbėtojai dėstė ir meno 
svarbą. Ką reiškia menas. Ką 
reiškia tautinis darbininkiškas 
menas su tautinėmis tradicijo
mis. Lietuviškas menas, tai 
mūsų menas, kuris glaudžiau 
artina šios šalies lietuvius su 
mūsų brangia tėvyne Lietuva 
ir neleidžia mus pamiršti mū
sų lietuvišką kalbą, jos pa
pročius ir sulaiko nuo ištautė- 
jimo.

Taip iš eilės buvo išreikšta 
labai puikių minčių, kurių ne
galima visų surašyti. Tai bu
vo įspūdingas suėjimas.

Pabaigoj kalbėtojų buvo at- 
sikreipimas į visus menininkus 
ir rėmėjus, kad paleidimas 
meno grupės vasaros atosto
goms nereiškią, kad reikia vis
ką užmiršti, bet visi, kuriems 
rūpi tęsimas 
turėtu atlikti 
vasaros metu, 
rybinį darbą;
veikaliukus, monologus ir ki
tokius scenos dalykėlius, kad 
rudenį susirinkę prie savo dar
bo turėtų pakankamai me
džiagos, kad meninis darbas 
nesusitrukdytų. Tas atsikreipi- 
mas buvo sutiktas su pasiža
dėjimais parašyti po veikaliu- 
ką ar kitokį kavalką. Kai ku
rie atsiliepė, kad jie jau bai
gia rašyti veikaliukus, kurie 
bus galima leisti per meninę 
cenzūrą. .

Prie to tenka pridėti pla
tesnį paaiškinimą, kad veika
lu kūrimas Toronte nėra nau
jiena. Jau yra parašyta kelio
lika veikalu ir tokiu būdu to- 
rontiečiai išvengia veikalų, trū
kumo.

Čia didžiausia kreditą 
kia atiduoti meno grupei, 
ri pajėgė išauklėti kūrėjų 
telį, kurių darbai šviečia 
ronto lietuvių padangę.

Bendram* fabriko darbui. 
Nesikreipkite jei dabar dirbate būti

nus karui darbus. Pageidaujama 
New Jersey rezidentų.

JOHN L. ARMITAGE & CO.
245 Thomas St., Newark, N. J.

(159)

VIRĖJAS
Nuolatinis apsikritus metus darbas, geram 

kepimų virėjui, (broiling ir roasting). Alga 
$45 už šešių dienų savaitę. Sekmadieniais 
nedirbama. Mūsų viešbutis yra klasifikuo
tas Karinės Manpower Komisijos kaipo būti
na pramonė, taip lygiai kaip karinių darbų 
fabrikas. Nesikreipkite, jei dabar dirbate 
karinius darbus. Kreipkitės j Chef, Hotel 
Darling, Wilmington, Del.

(154)

VYRAI
MEDŽIO APDIRBIMUI

PATYRĘ
Prie Fell, Peel, Cut ir Pile Fourfoot pulp
wood. Karo Manpower komisija šį darbą 
skaito būtinu reikalu karo veiksmams. Jei 
dabar dirbate karinį darbą, tai nesikreipkite. 
Kreipkitės asmeniškai tarpe 9 v. ryto ir 1 v. 

dieną, kasdien pas:
WALTER D. PEEK

Room 3610A
122 E. 42nd Street, N. Y. O. 

arba laišku į:
FINCH PRUYN & CO.

Glens Falls, N. Y.
(158)

Birželio 22 dieną sukako du 
metai, kaip didvyriškai Sovie
tų Sąjunga kovoja prieš bar
bariškas hitlerizmo jėgas. Pra
kalbos įvyko Bushnell Memo
rial ir vyriausiu kalbėtojum 
buvo Mr. Arthur Pope iš New 
Yorko, prezidentas Komiteto 
Moralo reikalais.

Mr. A. N. Pope pareiškė, 
kad šis, karas milionams ati
dengė tiesą, kaip yra galinga 
Sovietų Sąjunga, kaip jos žmo
nės pasišventusiai gina savo 
laisvę.

Jis sakė, kad Sovietų Sąjun
ga nereįkalauja pagyrimo, bet 
ji nori, kad pasaulis ją su
prastų ir matytų tokia, kokia 
ji yra. Jis sakė, kad Amerikoj 
buvo labai daug skleidžiama 
bjauriausios propagandos prieš 
Sovietų Sąjungą ir dabar Ašies 
ta propaganda pasiekia Ame
rikos žmones per daugelį viso
kių kanalų. Jis sakė, kad So
vietų Sąjungos liaudis pastojo 
kelią barbariškam hitlerizmui, 
aplaužė jam ragus ir suteikė 
progą Amerikos žmonėms pri
sirengti savo laisvių apgyni
mui.

Mr. A. N. Pope sakė, “tu
rėkite blaivų protą ir sveikai 
mąstykite apie Rusiją. Nepa
siduokite priešų niekšiškai 
propagandai!” Mr. A. N. Po
pe lankėsi Sovietų Sąjungoj 
net 14-ką kartų nuo 1925 me
tų ir jis m-atė, kokį milžinišką 
progresą ta šalis padarė per 
paskutinius 20 metų ir gerai 
žino jos užsienio taikos politi- ( 
ką. Jis sakė, kad Sovietų Są
junga per 20 metų reikalavo 
nusiginklavimo, siūlė taikioms 
šalims bendradarbiavimą ir 
bendro apsigynimo garantijas 
prieš agresorius, bet pasaulis

jos balso negirdėjo, o “Angli
ja ir Francija tiesiai atsisakė 
ką nors bendro turėti su Sovie
tų Sąjunga.”

Municho sutartis parodė So
vietų Sąjungai, — sakė kal
bėtojas, — kad Francija ir 
Anglija išduos mažesnes šalis 
Centralinėj Europoj, ir tada 
Sovietams neliko kito kelio, 
kaip tik pasirašyti su Vokieti
ja nekariavimo sutartį, kad 
galėtų geriau prisirengti atrė
mimui neišvengiamo hitlerinio 
užpuolimo.

Ir kaip neturi gėdos tie, ku
rie kaltina Sovietų Sąjungą už 
tą sutartį, kuri kito kelio ne
turėjo, kuomet ji jau du me
tai laukia antro fronto iš An
glijos ir Amerikos pusės, ku
rios yra kare su Hitleriu, o 
vis vien dar neprisirengia.

Kalbėjo Oraersky, Sovietų 
Sąjungos Generalinio Konsulo 
atstovas ir dėkavojo amerikie
čiams už pagalbą. Kalbėjo So
vietų karo laivyno oficierius 
Barvinčenko rusų kalboj ir jū
reivis Baiderin. W. E. Batter- 
son, pirmininkas Russian War 
Relief vietinio komiteto ir 
Charles A. Russell kvietė pu
bliką remti kovingą Amerikos 
talkininkę Sovietų Sąjungą.

A. Totorėlis.

MERGINOS
PATYRUSIOS IR 
NEPATYRUSIOS 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS— 
NUOLATINIS DARBAS 

ALLEN PAPER BOX CO. 
80

VYRAI
Būtinoj karo pramonėje. Pagelbininkal ir 
opera toriai. Puikios progos amatui atsiekti 

besimokinant. Daug viršlaikių.
STEEL ROLLING CO., INC.

300 Meserole St., Brooklyn.
(158)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
. ELEVEITERIŲ MERGINOS

Malioriai ir Maliorlų Pagelbininkal 
Plesteriotojai ir Tile Sudėjikai, 

Naktiniai valytojai.
GERA ALGA, kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARBIZON, 140 B- 63rd St. N. Y*
(158)

London. —- Oficialiai ta
po paskelbtas slaptos kari
nės organizacijos atsišauki
mas iš Francijos į francū- 
zus, kad jie turi būti pilnai 
pasiruošę ardyt nacių nau
dojamus geležinkelius ir ki
tus priešų įrengimus ir ata- 
kuot vokiečius, kai tik an
glai ir amerikiečiai įsiverš 
Europon prieš hitlerinin
kus.

Utt

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Visokio Amžiaus

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių verti
nių siūlo pastovias peticijas su neribotam 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant. Patyrimas 
nereikalingas.

Virtuvei Darbininkai 
Kambarių Tvarkytojos

Virėjai—Stalų Patarnautojos
Ofiso darbininkai — Eleveiterių 

operatoriai — Telefono operatoriai.
Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatoriai. j 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytoje!, virtuvėje pagelbininkal.
.Darbo Gavimas Nemokamai

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE

234 7th AVB>* TARPE 23rd IR XBh ST*
203 West Side Ave., Jersey City

I (155)
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Šeštas puslapis

Siuvėju Žinios

mes

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

660 GRAND ST

Naudokitės Gera Prosą
WATCH IS

senas žemas kainas

mes duosime

Tel. Stagg 2-2178

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-8048

AIR WARDEN 
J 5 |ew«4» 

I2»n

30 Dienų 
Nuolaida

Pažangieji Vėl Laimėjo 
Malioriy Rinkimuose

Yorko isto- 
New Yorke 
metus.

Transportininkai Turi 
Nawjy Laimėjimų

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS

Akiniai 
už $7.50

sumoj 
metams, 

darbininkų. Pa- 
6 iki 18 centų

USEFUL* ••PRACTICAL

Dvidešimt septyni rabinai 
organizuotai nuvyko į Raudo
nąjį Kryžių ir davė kraujo 
gelbėjimui karių gyvasčių.

Louis Weinstock, Maliorių 
Distrikto 9-to finansų sekre- 
torius-iždininkas, šį ketvirta
dienį iš naujo užims tą vietą 
šeštam terminui nuo to laiko, 
kada eilinių narių judėjimas 
išliuosavo organizaciją iš re
akcininku kontrolės.

Dainiai Turėjo Svečią 
Iš Kariuomenės

kaip sako re
agentas E. E.
sekamas: 

laivų išplaukia

TYeČiadien., Birželio 30, 19

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus 

kite bonus ir štampas.

Staten Islande Suėmė 
Nacių Šnipą

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

Didžiojo New Yorko žydai 
per tris savaites sukėlė arti 
penkių milionų dolerių žydų 
karo pabėgėlių paramai čio
nai, Palestinoje ir kitur.

Susitarė Be Streiką
Valstijinė tarpininkavimo ta-, 

ryba New Yorke per gegužės 
mėnesį išrišo 32 nesusiprati
mus be streiko, o 16 iš 17-kos 
nevykusių išrišti be streiko su
taikė bėgiu to paties mėnesio. 
Veik visi buvo kilę dėl algų.

pereitą 
trys gy- 

Marvin, 47 m., 
St., New Yorke, 
ligoninėn mirė. 

50 m., veiterka 
darbe Schrafft’o 

L Maiden Lane.
9 m. vaikas, 

Hudson upėj bandyda-

A. Abrahamson, pervažos 
kapitonas, suimtas širdies ata
kos įvirto į Hudson upę Jer
sey City 9-je prieplaukoje ir 
prigėrė.

kad pakeli 
nesu

Pirmesnis ilgas 
riodas buvęs 17 dienų, nuo bir
želio 21 iki liepos 7-tos, 1934 
metais.

Pereitą sekmadienį kelioms 
valandoms buvo parvažiavęs 
karys Eugene Dainius apsilan
kyti pas tėvus, laisviečius Juo- 
zą ir Genovaitę Dainius. Par
vyko netikėtai. Už gerai at
liktą ' darbą gavęs ilgesnę 
šventadienio pertrauką darbo, 
skubino pasimatyti su tėvais 
ir draugais. Su jais dar ne
buvo matęsis po išvykimo ka
riuomenėn.

Eugene paruošiamas dirbti 
karo ligoninėse.

laiškų 
pirma- 
oficia- 

Amerikos

ELIZABETH . 17 j®web . $2475

Kainų Administracija atida
rė naują, šeštą iš eilės raštinę 
Cortelyou Kliube, Bedford 
Ave. ir Ave. D, kur galės 
kreiptis tos apylinkės gyvento
jai informacijų ir su skundais.

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

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

38 m., te- 
siuvėjų lo- 

su laikytas 
kaltinimu,

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

sunkus pristatymas anglies.

0900
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mūsų Didžioji Iškilme jvyl 
Jau Šį Sekmadienį

Louis Hollander, 
atrališkų kostiumų 
kalo prezidentas, 
teismui fabrikanto 
kad jis reikalavęs kyšių

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūl 
savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio p 
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis 
patarnaujame už

Pažangieji rinkimus laimėjo 
ne be kovos, žydų reakcinin
ku social-demokratų dienraš
tis Forward ypatingai vedė 
niekinimo kampaniją prieš 
Weinstock. Bet pažangieji tu
rėjo savo tikrą karo laimėji
mo programą, kurios vienu iš 
vyriausių punktų buvo ne
streikuoti karo laiku, bet dė
ti pastangas nesusipratimus 
išrišti arbitracijos keliu. Gi 
forwardiniai bandė kaip tik 
iš to pasidaryti sau politinio 
kapitalo, kaltindami Wein
stock administraciją nekovin
game,. o patys persistatydami 
tais perkūnais, kurie streiku 
nutrenktų kiekvieną nepalan
kų bosą. Bet eiliniai nariai 
nesnaudė, gerai išsiaiškino pa
dėtį ir nubalsavo už pažan
giųjų sleitą.

Su Weiirstock’u išrinkta ir 
visi devyni jo sleite buvusieji 
kandidatai į biznio agentus, 
po vieną iš kožno prisidėjusio 
lokalo.

Šį ketvirtadienį įvyks nau
jai išrinktų viršininkų įvesdi
nimas, taipgi bus renkami 
9-tos Tarybos viršininkai.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 1 d. liepos, Buzelio 
salėje, 3383-8 Atlantic Avė. Prasi
dės 8 v. v. Prašome visų narių su
sirinkti ir atsiveskite naujų apli- 
kantų. — P. B., sekr. (153-154)

Tarpe kitų, 
d erai i o biuro 
Conroy, radosi 

“Vienuolika
Rusijon, tarp tų garlaivis su 
motorais orlaiviams ir 28 toli 
šaujančiomis kanuolėmis. Vie
nas laivas yra apkrautas or
laiviais o apačioj prikrauta 
orlaiviams motorų. Boeing ir 
Douglas orlaiviai, motorai ir 
smulkios amunicijos, orlai
viams susekti lempos ir tele
grafiškos medžiagos.”

Viename iš tų pranešimų jis 
raportavęs apie bombų tai
kiklį, kitame apie prikrauna
mus laivus Norfolk ir Newport 
News, taipgi apie laivų patai
sas Brooklyn© Navy Yarde. 
Dar kitame raportavo apie 
siunčiamus tankus ir kanuo-

Gelbėdamies nuo karščių, 
milionas miesto gyventojų, pe
reitą sekmadienį praleido 
Coney Islande.

18-tą karščių dieną tempera
tūra buvo žemesnė, 89 laips
niai, bet sutra ją darė nei kiek 
ne lengvesne kęsti. 19-toj i die
na karščių, antradienį, buvo 
vėsesnė, bet taip pat šutri, slo
pinanti.

Pasekmėje karščių 
antradienį, prarasta 
vastys. Harry 
krito ant 44th 
ir nugabentas 
Anna Dunn, 
krito ir mirė 
restaurane, 4 
Manuel M i rando 
prigėrė 
mas vandeniu atsivėdinti

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

000
337 Union avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Pereitomis trimis savaitėmis 
newyorkieciai pergyvenome 
karščiausį laikotarpį — jeigu 
nebus karštesnio — 18 dienų iš 
eilės nepaprastų birželio mėne
siui karščių, ko nėra buvę vi
soj žinomoj New 
rijoj. Oro rekordai 
vedami jau per 73

Transporto Darbininkų Uni
ja pereitą pirmadienį vėl at
siekė naują laimėjimą, ' gavo 
pakėlimą algų, aukštųjų tran
zito’ linijų (elevated) darbi
ninkams. Third Avenue Rail
way sistema sutiko duoti al
gų pakėlimą bendroj 
ant miliono dolerių 
Paliečia 3,000 
keliama nuo 
per valandą.

Svarbiausia 
mas gauta be streiko 
laužius darbininkų pažado ne
streikuoti karo metu.

Transportininkai prieš kiek 
laiko buvo gavę apie keturių 
milionų dolerių pakėlimą sub
way linijų darbininkams. A- 
biejų šių sekcijų darbinin
kams pakeltos algos pradeda
ma mokėti nuo liepos 1-mos.

Ernest Frederick Lehmitz, 
naturalizuotas vokietys, išėjęs 
nacių šnipų mokyklą, tapo su
imtas pereitą pirmadienį kal
tinimu šnipavus ir prisipaži
nęs peržengime šnipavimo ak
to J. V. komisioneriui Martin 
C. Epstein, Brooklyno Fede- 
raliam Bildinge, kur jis buvo 
atvežtas kvotimui.

Lehmitz padėtas po $50,000 
kaucija federalės grand džiū- 
rės teismui.

Tasai pavojingas nacių šni
pas, kuris vyriausia uostinėjo 
Amerikos ir talkininkų susi
siekimus laivais ir apie tai 
pranešdinėjo vokiečiams, su
sisukęs sau sėkmingą gūštą ir 
įgijęs daugelio pasitikėjimą 
būdamas vardenu. Jis taip 
pat sau draugų ir pagelbinin- 
kų, tikslių ir netikslių, jieš- 
kodavęs karčiamose. Kas va
karas atlankydavęs po kelias 
karčiamas, kur užeina jūri
ninkai ir kiti su jūrininkyste 
Surišti žmonės. Ausis ištem
pęs jis gaudydavo jų pasikal
bėjimus ir surankiotas žinias 
raportavo naciams. Amerikie
čių obalsis “Hitler’s ears are 
near your beers” pilnai atiti
ko Lehmitz’o nuotikyje.

Lehmitz taip pat tėmijo lai
vų judesius iš savo dešimties 
kambarių mūrinių namų, sto
vinčių aukščiausioj salos vie
toj, 123 Oxford St., New 
Brighton, Staten Island, iš kur 
gerai galima apžvelgti jūrų 
susmaugą, per kūną atplau
kia ir išplaukia laivai.

Savo pranešimus Lehmitz 
siųsdavęs surašytus nemato
mu rašalu tarp eilučių, visai 
nekaltų laiškų, siunčiamų į 
Lisbon, Portugalijoj, arba į 
Zurich, Šveicarijoj.

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

Scena iš operetes “The Student Prince,” vaidinamos Broadway Teatre, prie 
53rd St. Teatras vėsus. Programoj, be kitų, dalyvauja pagarsėjęs Studentų 
Vyrų Choras. Vaidinama kas vakaras, apart pirmadienių, taipgi tree., šešt. ir 
sekmadienių popiečiais.

REIKALAVIMAI 
REIKIA KRIAUČIŲ
Greit reikalingas siūlių prosytojas. 

Unijinė dirbtuvė, unijinė alga.
Taipgi reikalingi mašinų operato

riai. Nesvarbu ką jūs mokate siųti, 
bile tik mokate mašiną valdyti at
eikite ir gausite darbą.

Reikia ir moterų prie finišiavimo. 
Kurios mokate rankom siūti, prašau 
kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-2494.

(Shalinskas)

FUNERAL HOffiE
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

0O0
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

čiaus Clinton Park, Betts ir 
Maspeth Ave., Maspeth, L. I.

Be virš minėtu skubinančių 
pasiruošti šiai iškilmingai 
brooklyniečių pramogai, dien
raščio Laisvės piknikui, būre
lis pasiryžusių žmonių bile 
kur sutikę lietuvį kalbina, siū
lo kai ką, o kiti saulėleidžiui 
artinantis, vos tik spėjus pa
reiti iš darbo, skambina kai
myno durų varpelį. Tai tikie- 
tų platintojai, be kurių dar
bo, žinome, Laisvės piknikai 
nebūtų išaugę į tuos milžinus. 
Pakalbintieji prašomi esate jų 
paklausyti, įsigyti tikietus iš

Lehmitz Amerikoj gyvenąs 
nuo 1908 metų, bet po to va
žinėjęs Vokietijon keliais at
vejais ir 1941 metais, lankęs 
šnipų mokyklą Hamburge 
pirm sugrįžimo Amerikon.

pų, draugijų ir kliubų atstovus 
pasakyti po keletą žodžių. Jis 
tą ir padarė: Kalbėjo atstovai 
nuo Piliečių Kliubo, Kriaučių 
lokalo, Aido Choro, Dr. Marty
no Liuterio Draugystės, SLA 
ir LDS kuopų, Šv. Vincento 
Draugystės, iš Maspetho, ir kt.

Be to buvo pakviesti Laisvės 
ir Vienybės redaktoriai tarti 
po keletą žodžių.

Gaila, k ad rengimo komisija 
nepasirūpino įsigyti mikrofo
ną; Le jo buvo ne tik kalbėto
jams sunku kalbėti, bet ir 
klausytojams — klausyti.

Nepaisant to ir kito, Jurgine 
savo auksinį jubilėjų apvaikš
čiojo gražiai ir pasekmingai.

Dabar tenka jai tik linkėti, 
kad ji susilauktų minėti savo 
deimantinį jubilėjų.

Koresp.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Birž. 26 d. Dekster Parke 
įvyko Šv. Jurgio Lietuvių 
Draugystės piknikas. Tai ’buvo 
jubilėjinis piknikas. Veik prieš 
porą mėnesių ši draugija buvo 
suruošusi didžiulį bankietą 50- 
čiai metų savo gyvavimo atžy
mėti. Bankietas pavyko visais 
atžvilgiais.

Tam pačiam tikslui ir tas 
pats komitetas nusitarė suruoš
ti ir pikniką. Nors oras pasitai
kė labai nepatogus—šlapias ir 
karštas, troškinantis, o paskui, 
apie 7 vai., buvo pradėję lyti, 
tačiau žmonių piknikan susi
rinko daug.

Buvo ir programa. Vakaro 
pirmininkas, S. Karvelis, pir
miausiai pakvietė Aido Chorą 
sudainuoti keletą dainų. Po to 
pirmininkas pareiškė, kad jis 
pakvies nuo visos eilės Brook
lyno lietuvių organizacijų kuo-

Paveikslas iš filmos “The Rus
sian Story”, kuri baigia jau 
trečią, pradės ketvirtą savai
tę rodymo Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

Birž. 25 d., lietuvių kriau
čių 54-to skyrius laikė susirin
kimą unijos svetainėje, 11-27 
Arion PI., Brooklyne. žmonių 
prisirinko nemažai.

Nors buvo labai šilta diena, 
virš 96 laipsnių, bet kriaučiai 
taip šaltai užsilaikė, kad ro
dosi, dar niekad taip šaltai, 
ramiai neužsilaikė. Išklausė 
keletą raportų, ir išrinko val
dybą. Delegatu išrinkta Ka
zys Kundrotas, vice pirm., Jo
nas Stankevičius, prot. sekr. 
Ch. NeČiunskas, iždininku 
Juozas Kairys. Board Direkt. 
Vincas Paulauskas. Į Joint 
Boardą: J. Pitersonas, P. Vai- 
tukaitis, J. Buivydas, J. Yu- 
saitis, P. Grabauskas. Pildo
mo j on tarybon išrinkti J. Am
brazaitis ir V. Daubara.

c. N. ’

Pirmadienį Laiški: 
Nebus

Paštas praneša, kad 
išnešiojimo visai Tiebus 
dienį, liepos 5-tą, kada 
liai apvaikščiojama 
Nepriklausomybės šventė. Spe
cial delivery laiškus nešios lig 
11-tos vakaro ir lokalinės sto
tys bus atdaros lig 10 vai. ryto.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iš Jubilejinio J 
Pikniko

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

"'U

AAtUTAtY

Y $1500 '

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

šeimininkės šiomis dienomis 
nejuokais skubina į krautuves 
su užsakymais bučeriui pa
taupyti geriausį gabalą kumpio 
už visus šios savaitės punktus, 
o kai kurios dar ir už perei
tos. Vyrai susiedijos kriau- 
čiams neduoda ramybės su sa
vo vasariniais kostiumais. O 
merginos per ilgus vakarus 
zvembina siuvamas mašinas 
siūdamosios naujus parėdus.

Visas tas pasiruošimas, aiš
ku, tame karštame ore skubi
nama ne kam kitam, kai tik 
Laisvės piknikui, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį, liepos 4-tą, 
visą popietį ir vakarą, Klas- anksto

Graborius-Undertaker

£---------------------------------------------- :---------

J. GARŠVA |
Laidotuvių Direktorius |
Išbalsamuoja ir laidoja ant $ 

visokių kapinių d
Veltui šermenine

(KOPLYČIA) $
Parsamdo automobilius ir ka- i) 
rietas veselijom, krikštynom R 

ir kitkam. r.,
231 Bedford Avenue |

BROOKLYN į
Telephone: EVergreen 8-9770 g




