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Sekmadienį, liepos 4-tąją, 
įvyksta mūsą didysis, metinis 
piknikas Brooklyne. Įvyksta jis 
Klasčiaus Parke, kur įvykda
vo per keletą pastarųjų metų.

Šis piknikas įvyksta tuo lai
ku, kai mūsų kraštas gyvena 
antruosius didžiojo karo me
tus. Karas padarė daug at
mainų visame mūsų gyvenime, 
—padarė jis atmainų ir mūsų 
piknikuose, — geriau sakant, 
jų pasiekime.

Gazolinas taip suracijoni- 
zuotas, kad automobiliais į 
piknikus atvykti beveik nebe
galima. Naudojimas automo
bilių piknikams pasiekti drau
džiamas.

Ir todėl kiekvienas, atvyks
tąs į .pikniką asmuo, turės at
vykti traukiniais, busais arba 
gatvekariais. Kitokios išeities 
nėra.

Tasai faktas, be abejo, su
laikys ne vieną gerą laisvie- 
tį, gyvenantį toliau, nuo atsi
lankymo piknikan.

Bet jis neturėtų sulaikyti 
nei vieno patrijotingojo lietu
vio, nei vieno laisviečio, gyve
nančiojo Brooklyne, bei jo 
apylinkėse,—sakysime rytinė
je New Jersey valstijoje.

Nes iš čia visi gali pikniką 
nesunkiai pasiekti. O jeigu 
namon ir tektų vėliau parva
žiuoti, tai reikia atsiminti, kad 
pirmadienį bus šventa, — visi

Todėl nuoširdžiai prašau vi
są patrijotingąją. Brooklyno 
ir apylinkės visuomenę sek
madienį būti mūsų dienraščio 
metinėje vasaros šventėje.

'“Vis daugiau ir daugiau 
. šaulį pasiekia žinią, kad Vo

kietijos žmonių moralas

pa-

Žy-

Retą rasi Vokietijoje šeimą, 
iš kurios vienas ar 
nys nebūtų užmušti

du asme- 
karo fron-

VokietijosBe to, nuolatinis 
miestų griovimas bombomis iš 
oro taipgi tąjį žmonių moralą 
kerta žemyn.

Tuo pačiu sykiu Hitleris ir 
Mussolinis tyli, kaip oisteriai.

Jei dabar būtų, greit atida
rytas antrasis frontas Europo
je, tai iš tikrųjų šiemet hitle- 
rizmą būtų galima sunaikinti.

Laisvė- 
kores- 

pavaiz- 
kovoto-

Mūsų draugės, kurios mez
ga Raudonosios Armijos did
vyriams svederius, susilaukė 
gražaus įvertinimo ir lietu
viuose raudonarmiečiuose.

Pereito trečiadienio 
je tilpo P. šarmaičio 
pondencija, gražiai 
duojanti, ką lietuviai
jai galvoja apie amerikietes 
lietuves mezgėjas.

“Jūs, draugai, geriausia su
prantate, kiek įkiraus darbo, 
kantrybes ir užsispyrimo rei
kia įdėti į padarymą vieno 
svederio. Vienok tarp mūs se
serų Amerikoje yra tokią, ku
rios padaro po kelis tokius 
per mėnesį...”

Šitaip kalbėjo vyresnysis 
leitenantas Zdanavičius.

taip

S 
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O seržentas Bezukas 
sakfi: •

“Kartą žiemą, kai koman
dierius įsakė man eiti žvalgų 
ekspedicijon, kartu su Dau
gėla, mūsų radijo operatoriu
mi, ir mums teko gulėti ar
šiame speige saugojant priešų 
šaulių lizdus po pat jų nosi
mi, daug, daug kartų aš nuo
širdžiai dėkojau nepažįsta
miems žmonėms, padariu
siems mums šiltų drabužių, 
kuriuos aš vilkėjau. Kas gali 
užginčyti, kad mano šiltas sve
ri eris, Rojinės ir pirštinės ne
buvo numegsti rankomis vie
nos iš mūsų lietuvių moterų 
Amerikoje!...”

AMERIKIEČIAI ĮSIVERŽĖ Į DVI SALIAMONO SALAS
TALKININKAI DŽEME KELIAS SALAS TIES NADJ. GVINĖJA
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AMERIKIEČIŲ JĖGOS IŠ 
RENDOVĄ SALOS PUOLA 

JAPONUS MUNDOJE

Vokiečiai Neištraukė ne Vienos 
Savo Divizijos iš Fronto prieš 
Sovietus, kaip Parodo Pravda

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivai iškėlė savo 
kariuomenę į Rendovą salą, 
tiktai už penkių mylių nuo 
svarbios japonų karinės ba
zės Mundo j e, New Georgia 
salų grupėje, vidurinėje Sa
liamono salyno dalyje, kaip 
pranešė laivyno depart- 
mentas birž. 30 d.

Užėmus Rendovą, ameri
kinės oro ir laivyno jėgos 
galės be atlaidos naikinti 
japonus ir jų įrengimus 
Mundoje.

Rendovą sala yra 20 my
lių ilgio, poros mylių pločio, 
kalnuota ir tankiais miš
kais apaugusi. Bet ameri
kiečiai ir panašiose vietose 
yra greitai įrengę stovyklas 
savo lėktuvams.

Pirmesni pranešimai ro
dė, kad japonai laikė savo 
kariuomenės šioje saloje. 
Tad, suprantama, amerikie
čiai turės juos nušluoti.

ATAKOS PRADŽIA 
PRIEŠ MUNDĄ

Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius Knox savo 
kalboj Los Angeles mieste 
sakė:

“Įsiveržimas į Rendovą 
salą tai yra pradžia mūsų 
atakos prieš (japonų) lėk
tuvų bazę Mundoje ir prieš 
kitas karines priešų stovyk
las toj apygardoj. Munda

jau yra atakuojama. O ką 
tatai lemia, aš dar negaliu 
jums atidengti.”

Rendovą guli už 90 mylių 
nuo Rekatos Įlankos, kur 
japonai turi submarinų ir 
vadenlėktuvų stovyklą. Vi
la, kita japonų lėktuvų ba
zė, yra tik už 22 mylių.

Kahili japonai turi bom- 
banešių stovyklą už 135 my
lių į šiaurvakarius nuo Ren- 
dovos. O nuo Guadalcanal 
salos, kurią amerikiečiai 
baigtinai atėmė iš japonų 
šiemet vas. 9 d., yra 195 
mylios iki Rendovos.

Tą patį mėnesį ameriki
nės jėgos užėmė Russell sa
las. Be to, amerikiečiai yra 
atėmę iš priešų Funafuti 
salą, Ellice salų grupėje.

Nuo Rendovą salos tėra 
tik 410 mylių iki svarbios 
japonų karo bazės Rabaule, 
didelėje Nėw Britain saloje.

Taigi Rendovą tarnaus ir 
veiksmams prieš japonus 
Rabaule.

Maskva. —> ^Pravda, vy
riausias Sovietų komunistų 
laikraštis parėiškė, jog na
ciai tebelaiko 211 savo ar
mijos divizijų prieš-sovieti- 
niame fronte. Pravda už
ginčija paskleistus iš Lon
dono gandus, būk Hitleris 
ištraukęs 50 savo divizijų iš 
prieš-sovietinio fronto ir 
permetęs jas į vakarinę ir 
pietinę ’Europą, girdi, at
remt gręsiantį talkininkų į- 
siveržimo pavojų.

“Tas pranešimas (apie 
nacių divizijų atšaukimą iš 
rytų fronto) yra neteisinga 
žinia arba klaida,” Asako 
Pravda.

Pravda paduoda štai ko
kius faktus, kur ir kiek vo
kiečių kariuomenės yra:
MILŽINIŠKA DAUGUMA

NACIŲ SUSTATYTA 
PRIEŠ SOVIETUS

Rusų fronte yra 211 vo
kiečių armijos divizijų, o ne 
180, kaip kad tūli klaidin
gai skelbė.

Visuose kituose frontuo
se “vokiečiai turi 91-ną sa
vo kariuomenes diviziją, o 
ne 120,” kaip kad gandai 
teigė. “Dabartiniu laiku Ita
lijoj nėra ne vienos vokie
čių divizijos,” sako Prav
da:

“Francijoj, Belgijoj ir 
Holandijoj yra tik 35 vokie
čių divizijos, o ne 40, bet ir 
puse esamų divizijų tik iš 
dalies tinka mūšiams.

“Pranešimai, kad vokie
čiai turį 40 atsarginių (re
zervo) divizijų, taipgi yra 
neteisingi, nes suskaičius 
visas atsargines divizijas 
Vokietijoj ė ir Austrijoje, 
susidaro tiktai 20 divizijų, 
kurių didžioji dauguma taip 
pat tik iš dalies tetinka ka
ro veiksmams.”

Balkanų kraštuose tėra 
tik aštuonios iki dešimties 
vokiečių divizijų, ir jos taip
gi tik daHh&L tegalėtų daly
vauti mūšiuose.

AMERIKIEČIAI IR AUS
TRALAI UŽKARIAVO IR 

NASSAU ĮLANKĄ
Australija, liep. l.«Ame

rikiečiai ir australai veda 
sėkmingą ofensyvą prieš 
japonų bazes salose j šiau
rius nuo Australijos, kaįp 
pranešė generolo MacAr- 
thuro štabas.

Jungtinių Valstijų ir Aus
tralijos kariuomenė, vy
riausioje amerikiečio gene
rolo MacArthuro komando
je, užėmė Woodlark salą ir 
Trobriand salas Į šiaurių 
rytus nuo didžios Naujosios 
Guinejos salos. Tuo pačiu 
žygiu jie iškėlė savo kovo-

tojus į Nassau Įlankos 
krantus, 10 mylių J pietus 
nuo japonų stipriosios karo 
bazės Salamauos ir užvaldė 
Nassau įlankos ruožtą.

Didieji Amerikos bomba
nešiai kartu šturmavo ja
ponų bazę Rahaulą, New 
Britain saloje, Į šiaurių ry
tus nuo Australijos.

Žygius prieš japonus 
Naujosios Guinejos srityje 
ir Saliamono salyne darė iš
vien karo laivai, lėktuvai ir 
sausumos kariūomėnė.

I
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Sovietai Nugrūdo Atgal Amerikos Lakūnai Su-
Nacių Atakas; Paėmė 

Tvirtovišką Kalnų
naikino Šimtus Nacių 
Lėktuvų per Mėnesį

i

Apsidirbus su Hitleriu, 
Anglai Visomis Jėgomis 

Atakuos Japoniją
London. — Kai Hitleris 

taps sumuštas, tai Anglija 
pasiųs “visus savo karius, 
visus laivus ir visus lėktu
vus” kovai prieš Japoniją, 
— pareiškė anglų ministe
ris pirmininkas Churchillas 
birž. 30 d.: “Japonai bus 
priversti pasiduot arba taip 
supliekti, kad turės laižyt 
dulkes nuo žemės.”
REIKIĄ DAUG LAI
KO PASIRUOŠT PRIEŠ

HITLERININKUS
Anglijos premjeras Chur

chillas, žadėdamas užpulti 
fašistų Ašį Europoj apie 
ateinantį rudenį, tačiaus, 
sakė, jog reikią daug, laiko 
pasiruošimui tokį priešą a- 
takuot iš jūrų ir ant žemės.

Taip, niekas to negali už
ginčyti ! Kaip lyginai niekas 
negali užginčyti, kad numegz
tieji mūsų darbščiųjų lietuvių, 
svederiai nepatenka lietu
viams kovotojams dėl Lietuvos 
laisvės!

Didelį darbą mūsų mezgė
jos atlieka megzdamos svede- 
rius, pirštines ir kojines.

Gražų, nuoširdų žygį pada
rė lietuviai kovotojai, prisiųs- 
dami padėką šitoms drau
gėms ! |

AMERIKOS KARIAI ĮSI
VERŽĖ Į NEW GEORGIA

Washington, liep. 1. — 
Naujesnė oficialė žinia pra
nešė, kad Jungtinių Valsti
jų kariuomenė taipgi įsi
veržė į didoką Saliamono 
salą New Georgia, arti 
Rendovą salos.

Talkininkų Lakūnai Nai
kino Keturias Italijos 
Strategines Vietoves
šiaur. Afrika, liep. 1. — 

Amerikos lėktuvai pragaiš
tingai atakavo Palermo uo
stą ir lėktuvų aikštę italų, 
saloj Sicilijoj. Anglų lakū
nai bombardavo svarbiau
sią Sicilijos 
Messiną, prie 
Italijos.

Amerikiečių
sprogdino Sciacca Bo Rizzo 
ir Milo orlaivių aikštes to
je saloje.

Tuo pačiu laiku talkinin
kai nušovė žemyn penkis 
Ašies lėktuvus, o savo nete
ko tik dviejų lėktuvų/

uostamiestį 
pat pietinės

bombanešiai

Nusiminę Japonų Biznieriai

Chungking. —Vienas chi- 
nų biznierius, sugrįžęs iš 
japonų užimto didmiesčio 
Shanghajaus, pranešė, kad 
tas miestas apšepęs ir japo
nai biznieriai ir chiniški jų 
pastumdėliai nusiminę. Jie 
supranta, jog talkininkai 
dabar turi karo veiksmų i- 
niciatyvą savo rankose. Pa
tys tie japonai spėja, kad 
Japonija galės būti sumušta 
po kokių pusantrų metų.

Wuppertal Taip Išgriautas, kad 
Neverta Jį Atstatyt, Sako Naciai

Stockholm. — Žinios iš 
Berlyno teigia, jog Vokieti
jos ginklų ministeris Albert 
Speer raportavo, kad anglų 
bombanešiai taip sunaikino 
Wuppertalj, vokiečių pra
monės miestą sų 400 tūks
tančių gyventojų, jog rie- 
verta mėgint jį atsteigt. 12 
ketvirtainių kilometrų mie
sto visiškai nušluota.

Tas Hitlerio ministeris 
paskutinėmis dienomis ap
lankė anglų ir amerikiečių 
bombarduotus miestus 
Ruhr srityje, vakarinėj Vo
kietijoj, ir matė baisų ten 
sunaikinimą.

Karo Iniciatyva prieš Japo
nus Jau Mūsų Rankose, Pa
reiškė Laivyno Sekretorius

, Los Angeles, Calif. — 
Kalbėdamas masiniame su
sirinkime Frank Knox, 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius, pareiškė: Da
bar jau mes turime inicia
tyvą kare prieš Japoniją, 
ir galime pasirinkti, kur 
mes suduositne japonams 
sekamą smūgį.

Jis teigė, kad frontas 
prieš Japoniją esąs lygiai 
svarbus, kaip ir prieš Vo
kietiją.

Ottawa, Canada. — Karo 
pradžioj Kanadoje ir jos lė
šomis buvo išlavinta į la
kūnus 5,000 atvykusių ame
rikiečių, kaip teigia Kana
dos oro ministerija.

Kietųjų angliakasyklų 
mainierių dauguma dar te- 
bestreikuoja.

6,000 asmenų Wupperta- 
lyje vien užepereito ket
virtadienio naktį žuvę nuo 
anglų bombų, o rimtai su
žeistų skaičius ta naktį sie-

Panašiai sunaikintas ir 
kitas Ruhr pramonės mies
tas Krefeldas.

Nėoficialiai pranešama, 
kad naciai šį rudenį iš
kraustys iš Berlyno visas 
moteris ir vaikus, nedir
bančius karinėse pramonė
se. Hitlerininkai numato, 
jog, naktims pailgėjus, Ber
lynas vėl bus bombarduoja
mas iš oro.

Anglija ir Amerika Užgynė 
Karines Atmainas Šiauri

nėj Prancūzų Afrikoj

London, liep. 1. — Anglų 
premjeras Churchillas pra
nešė seimui, kad Anglija 
ir Jungtinės Valstijos už
draudė generolams Girau- 
dui ir de Gaulle’ui daryti 
bet kokias svarbias atmai
nas karinėse jų organizaci
jose Šiaurinėje ir Vakarinė
je Francūzų Afrikoje.

Gen. Giraud yra vyriau
sias ten karinis francūzų 
komandierius, o gen. de 
Gaulle — Kovojančiųjų 
Francūzų vadas.

DESPERATIŠKA VOKIE
ČIŲ PATARLĖ

Žinios, atėjusios iš Vokie
tijos per Švediją, praneša, 
kad tarp Berlyno gyvento
jų plačiai pasklido posakis; 
“Džiaugkis karu, nes taika 
bus dar baisesnė.”

London, liep. 1. — United 
Press praneša, kad vokie
čiai darė gana smarkias 
atakas prieš Sovietus Le
ningrado, Smolensko ir 
Kursko frontuose, o Veli- 
kije Lūki sektoriuje, į 
šiaurvakarius nuo Smolens
ko, raudonarmiečiai atėmė 
iš priešų dar vieną tvirto- 
viškai apdrūtintą aukštu
mą.

Nublokšdami hitlerinin
kus atgal, sovietiniai kovo
tojai padarė jiems skaudžių 
nuostolių, ypač Leningrado 
apygardoje.

Sovietų lakūnai įtūžusiai 
atakavo vokiečius Taman 
srityje, ir įvairiose fronto 
dalyse per naktį sunaikino 
bent 10 nacių lėktuvų.

London. — Iš oficialiu 
šaltinių pranešama, kad 
vien praeitą mėnesį Ameri
kos bombanešiai, veikdami 
iš Anglijos, nušovė žemyn 
271-ną vokiečių lėktuvą.

Amerikiečių lakūnai iki 
šiol laimėjo beveik visą 
šimtą tiesioginių kovų ore 
prieš nacius.

Nuo pernai liepos mėne
sio, kada Jungtiniu Valsti
jų lėktuvai pradėjo veikti 
Europos srityje, iki liepos 
pradžios šiemet jie sunai
kino arti 1,200 vokiečių lėk
tuvų.

GALUTINAS KONGRESO TA 
RIMAS PRIEŠ DAMOKEJI- 

MUS MAISTUI PIGINT

1X

Jungt. Valstijų Karo 
Išlaidos per Metus
Washington. — Jungti

nės Valstijos per paskuti
nius 12 mėnesių išleido ka
riniams reikalams viso 71 
bilioną 14 milionų ’dolerių. 
Išlaidos viršijo pajamas 55 
bilionais dolerių.

Dabar Amerikos valsty
bės skolos viršija jau 140 
bilionų dolerių.

LAIMĖJIMAS TUNISIJOJ 
LYGINAMAS SU STA

LINGRADO PERGALE
London. — Churchillas, 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas, teigė, jog talkinin
kai Tunisijoj paėmė nelais
vėn viso 350 tūkstančių vo
kiečių ir italų karių ir pa
grobė milžiniškus daugius 
karinių reikmenų.

Jis sakė, kad talkininkų 
laimėjimas Tunisijoj prilyg
sta spindinčiai rusų perga
lei prieš nacius Stalingrado 
srityje.

Kalinino fronte Sovietų 
žvalgai prasiveržė į nacių

Jungt.Washington.
Valstijų kongresas daugu
ma balsų galutinai uždrau
dė prez. Roosevelto val
džiai po rugp. 1 d. bet ko
kius damokėjimus maisto 
gamintojams ir pardavinė
tojams. Savo tarimą kon
gresas perdavė prezidentui 
pasirašyti.

Prez. Rooseveltas stengė
si tais damokėjimais sulai
kyti maisto gamintojus ir 
biznierius nuo keleriopo 
sauvališko, vienas po ki
tam, branginimo įvairių mi
tybos reikmenų.

ANGLAI NUSKANDINO DAR 
4 FAŠISTŲ LAIVUS

London, liep. 1. — Angli
jos submarinai sunaikino 
dar vieną fašistų transpor
to laivą ir tris karinių kro
vinių laivus. Anglai pavo
jingai sužalojo ir penktą 
priešų laivą, kuris, turbūt, 
irgi nuskendęs.

Ą J

Stockholm. — Hitlerinin
kai ima į verstinus fronto 
ruožto darbus jau iki 50 
metų amžiaus vokiečius.
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Lenkai Trokšta Kariauti
Labai “didelę” ir “naują” naujieną 

paskelbė pasauliui ponas Sikorskis. Jis 
dabar randasi Sirijoje ir per radijo kal
bėjo apie lenkų armiją. Sikorskis pasa
kė:

“Jie (lenkai kareiviai) yra užsidegę 
troškimu išbandyti jėgas su Lenkijos is
toriniu priešu. Pasiryžęs lenkas kareivis 
gerai žino, kad jojo sugrįžimui į savo 
kraštą kelias veda per kovą ir kad jis 
tą kelią turi sau atsidaryti savo krattju. 
Jis trokšta pradėti šią kovą taip grei
tai, kaip galima.”

Tai šventa tiesa. Tai tiesa, kad lenkai 
trokšta mušti priešą ir laisvinti savo 
kraštą ir tautą.

Bet kas gi juos nuo to sulaiko? Kas 
gi jiems neleidžia savo krauju atsidaryti 
sau kelią į savo šalį? Ta šalis jų laukia. 
Ta šalis to tikisi nuo savo sūnų. Betgi 
lenkų armija jau antri metai sėdi Sirijo
je ir ne piršto nepajudina. Ji sėdi tenai 
ginkluota ir paruošta.

Ji jau buvo apginkluota ir paruošta 
Sovietų Sąjungoje. Lenkai kareiviai norė
jo eiti ir mušti priešą iš savo žemės. Deja; 
Sikorskis ir kiti jiems nedavė tos pro
gos, jų neleido. Juos išvežė Sirijon, toli 
nuo savo šalies ir laiko uždarę logeriuo- 
se!

Štai kodėl tikrieji lenkų patrijotai bu
vo priversti iš naujo organizuotis. Jie 
jau sudarė lenkų diviziją. Sovietų vy
riausybė suteikė jiems ginklus ir jie ran
ka rankon ir koja kojon su Raudonąja 
Armija eis ir muš bendrąjį priešą.

Šnipas Ernest Frederick Lehmitz
Mūsų valdžia sulaikė nacių šnipą, Sta

ten Island gyventoją, ateivį vokietį pi
lietį Ernest Frederick Lehmitz. Jis jau 
prisipažinęs prie kaltės. Jis sekdavęs 
apie New Yorką karinių ir tavorinių lai
vų plaukiojimą ir jų krovimą ir prane
šinėdavęs Berlynui. Per jį veikiausia bus 
susekta ir iškelta aikštėn visa šnipų šai- 
ka.

Lehmitz sako, kad jis palaikydavo ry
šius su Berlynu per Lisaboną, Madridą 
ir Šveicariją. Per ten gaudavo instrukci
jas, per ten pranešinėdavo Berlynui.

Lisabonas, Portugalijos sostamiestis, 
mums lietuviams yra labai daug girdė
tas. Jis gražiai skamba beveik kasdien 
katalikų, tautininkų ir menševikų spau
doje. Tai per Lisaboną jie gauna nacių 
propagandą ir ją talpina. Ten, matyt, 
yra didžiausias Hitlerio propagandos ir 
šnipų centras.

P. S. — Po to, kai šis editorialas jau 
buvo parašytas, valdžia pranešė, kad ji 
suėmė ir kitą nacių šnipą, būtent, inži
nierių Harry De Spretter.

įvėrtįna afnėrikiečių gražiūš darhtts if 
nuoširdžią paramą, labai puikiai, i^ūšij 
supratimu, išreiškė seržantas Bezukas. 
Jis pasakojo liėiuviairiš raudonarmie
čiams susirinkiriiė:

“Kartą žiemą, kada komaridieriūs pa- 
1 i epe man eiti žvalgų ėkspedicijoP, kartu 
su Daugėla, inūsų radio operatoriumi, ir 
mums reikėjo gulėti aršiam speige sau
goj ant priešų šaulių lizdus po pat jų no
simi, daug, daug kartų aš dėkojau iš šir
dies gelmių tiems nepažįstamiems žmo
nėms, padariusiems mdms šiltų drabu
žių, kuriuos aš vilkėjau ant savo nuga
ros. Kas gali žinoti, mano šiltas svederis, 
kojinės, pirštinės gal būvo numegsti 
rankomis vienos iš mūsų moterų Ame
rikoje.”

Ši lietuvių raudonarmiečių kablegra- 
ma turėtų dar daugiau paakstinti dabar 
vedamą vajų už pasiuntimą jiems dova
nų. Pirrtias dovanų siuntinys jau pasiųs
tas. Ruošiamas yra antras. Ar nebūt gra
žu ir prdkilnu, jeigu su antruoju siunti
niu mes galėtume' pasiųsti lietuviams 
raudonarmiečiams kokius penkius šim
tus šiltų svederių bei kojinių? Pakol ant
ras siuntinys bus suruoštas ir pasieks 
kovotojus, tai jaut būs nebetoli ruduo, ar 
gal ir žiema. Kaip tik tada jau reikės šil
tų drapanų. Gavę tokių drapanų nuo 
Amerikos lietuvių, lietuviai raudonar
miečiai pasiliks amžinai dėkingi.

Pagalvokime apie tai, Mūsij gerosios 
mezgėjos, mezgėjų kliubai, turėtų atsi
stoti pryšakin šio gražaus darbo.

Generolas Giraud
Skelbiama, kad neužilgo Amerikon pri

bus generolas Giraud, francūzų karinių 
jėgų vadas Šiaurinėje Afrikoje ir vienas 
iš neseniai susidariusio Francūzų Komi
teto šulų. Aišku, kad Amerikos žmonės 
šį nepaprastą svečią nuoširdžiai pasitiks 
ir priims.

Generolas Giraud buvo vienas iš ne
daugelio tų francūzų karininkų, kuris 
nenusilenkė prieš nacius, bet paskelbė 
jiem kovą iki mirties. Jis buvo jų ne
laisvėje, bet pabėgo ir vėl ėmėsi už dar
bo.

Generolas de Gaulle ir gen. Giraud 
šiandien stovi pryšakyje to francūzų* ju
dėjimo, kuris ranka rankon su visomis 
jungtinėmis Tautomis ėina išlaisvinti 
Francūziją ir kitus kraštus iš nacių ver
gijos. Tarpe tų dviejų vadų skirtumai 
gana dideli ir gana ilgai jiedu negalėjo 
susikalbėti. De Gaulle kairesnis ir po- 
puliariškesnis masėse. Jisai artimesnis 
francūzų demokratijai. Giraud yra kari
ninkas ir daugiau remiasi karininkų luo
mu.

Bet čia Giraud atvyksta svarbiais rei
kalais. Jis tarsis su prezidentu Roosevel- 
tu. Mes- tikimės, kad šis pasitarimas iš
eis naudon visam francūzų išsilaisvinimo 
reikalui.'

-T

Nuoširdi Padėka Amerikos
Lietuvėms

Dienraščio skaitytojai, be abejonės, 
skaitėte trečiadienį Moterų Skyriuje il
gą kablegramą, gautą iš Sovietų Sąjun
gos. Ypatingai ji svarbi lietuvėms mo
terims, kurios taip sunkiai ir nuoširdžiai 
darbuojasi šio karo laimėjimui. Kiek
viena iš mezgėjų, perskaičius šį lietuvių 
tautos didvyrių ir kovotojų padėkos žo
dį, ne tik didžiuosis tuomi, ką jau nu
veikė, bet pasiryš dar didesniems dar
bams.

Tik pagalvokime: lietuvių tautos sū
nūs Raudonosios Armijos eilėse, pasiry
žę paaukoti gyvybę nugalėjimui mirtino
jo žmonijos priešo— fašizmo, surado lai
ko pakalbėti apie Amerikos lietuves 
mezgėjas, įvertinti jų darbą ir pasišven
timą ir padėkavoti joms už teikiamą 
didvyriams pagelbą ! 9

Kaip tie lietuviai kovotojai jaučiasi ir

Nuo Kada Pakaičio Žmonės Ko
voja Prieš Okupantas?

Kasdien ateina naujų žinių apie Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos žmonių didvy
riškas kovas prieš okupantus. Klerikalų, 
tautininkų ir socialistų spauda stebisi ir 
nesupranta. Dalykas, mat, tame, kad ta 
spauda skelbė nacius Pabalčio kraštų iš
laisvintojais. Atsimename, kaip toje 
spaudoje skaitėme bjaurią pasaką apie 
tai, kaip naciai atėjo Lietuvon ir kuria 
naują lietuvį — daug geresnį ir kultu- 
ringesnį, negu jis buvo prieš nacių oku
paciją.

Mes tuojau rašėme apie Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos žmonių priešinimąsi pa
vergėjams. Nuo pat 1941 metų birželio 
22 d. vargiai praėjo tokia diena, kurioje 
Laisvė nebūtų talpinus korespondencijų 
ir žinių apie nacių terorą Lietuvoje ir 
apie Lietuvos žmonių didvyriškas kovas. 
Už tai mes buvome apšaukti Maskvos 
agentais. Lietuvos rašytojai, Šimkus, e 
Paleckis, Venclova, Baltušis ir kiti, ku
rie tas žinias pranešinėjo, buvo klerikalų, 
tautininkų ir menševikų spaudos nieki
nami ir vadinami Rusijos pastumdėliais.1

Dabar gi tokios pat žinios ateina iš 
Stockholmo. Jas praneša Associated 
Press agentūros korespondentai. Jie ra
šo apie nacių terorą, apie Pabalčio kraš
tų partizanų kovas, apie visos liaudies 
anti-nacišką nusiteikimą. Tai paslėpti 
nebegalima. Tuos korespondentus irgi 
apšaukti Maskvos agentais arba Rusijai 
parsidavėliais būtų per daug žiopla. Tai 
Griagičiai, LaUčkos, Michelsonai, Tyslia- 
vos ir Šimučiai bando jiėŠkoti išeities ir 
pateisinti savo pirmesnį pronacišką nu
sistatymą. Girdi, tik dabar tų kraštų

KODĖL CECHAI NEGALI 
eiti Išvien su Len- 

' KAIS?
Žurnale Soviet Riissia 

Today (liepos laidoje) telpa 
cechų žurnalisto Vojtecho 
Vokouno straipsnis, pava
dintas “Polish -. Czechoslo
vak Relations.” Jame auto
rius pasisako kai kuriais 
klausimais^ vėrtusiais Be- 
nėšo vyriausybę neturėti 
daug bendro su Sikorskio 
vyriausybe. •*. Ponas Vo- 
koun’as pabrėžia, kad ce
chų - lenkų susiartinimas 
nutrūko kaip tik dėl tos pa
čios Sikorskio vyriausybes 
politikos, dėl kurios Tary
bų Sąjunga nutraukė su 
ta vyriausybe diplomatinius 
ryšius. ; ‘

Štai, sako straipsnio au
torius, vyriausieji punktai, 
neleidžiantieji cechams su
sitarti su Sikorskio vyriau
sybe: - ■ .

1. Lenkai darė viską, kad 
Čechoslovakų - Lenkų Fe
deracija remtųsi negarbin
guoju “Cordon Sanitaire” 
principu, būtent, kad toji 
federacija tarnautų siena 
Tarybų Sąjungai atskirti 
nuo vakarų.

2. Lenjkai atsisakė eiti iš 
vien su britais, francūzais 
ir kitais talkininkais atme
time (repudiating) Municho 
pakto, kuriuo buvo sunai
kinta Čechoslovakija Hitle
rin naudai.

3. Lenkai net ir šiuo me
tu savinusį Tesęeno sritį, 
kurią jie pasigrobė Municho 
laikais, kai le'hkai ėjo išvien 
su Hitleriu ir Horthy grob
ti Čechoslovakijos dalis.

4. Lenkai ir šiuo metu fi
nansuoja mažas cechų faši
stų grupes if jų laikraš
čius, atsuktus prieš bendrą 
prezidento Benešo politikos 
liniją. r .

5. Lenkai rėniia dr. Milan 
Hodžą, slovakų reakcinės 
grupės lyderį ir potencijalų 
Dhrlaną. Hodžos slaptus 
laiškus, pav., gabena Sikor
skio vyriausybės kur j erai. 
Tuose laiškuose buvo ragi
nami slovakai Amerikoje 
veikti prieš Benešo vyriau
sybę ir prieš Jungtinių Tau
tų politiką.

6. Lenkai dar vis atsisa
ko paskelbti karą Vengri
jai, kuomet Čechoslovakijos 
vyriausybė užsienyj tą pa
darė.

KtS KA RAŠO IR SAKO
===GJ H------

Šitie esminiąi dėsniai, 
nurodo p. Vokoun, neleidžia 
čechams susitarti su len
kais, Su jų vyriausybe, va
dovaujama Sikorskio.

Greta to, aplink Sikors
kio vyriausybę pradėjo 
spiestis visoki kitokį gaiva
lai, neapkenčią Tarybų Są
jungos. Sikorskio vyriausy
bė subūrė aplink save tūos 
“socijal-demokratus”, kurie 
apverkė Alterį ir Erlichą, 
du Lenkijos žydus, kuriuos 
Tarybų Sąjungos teismas 
nutarė sušaudyti dėl to, 
kam jie dirbo Hitlerio nau
dai. Iš kitos pusės, aplink 
Čechoslovakijos vyriausybę, 
vadovaujamą dr. Bėnėšo, 
spiečiasi tie elementai, ku
rie smerkia Tarybų Sąjun
gos šmeižikus; su Benešo 
vyriausybe eina išvien Če
choslovakijos Soči j ai - De
mokratų Partijos Veikian
tysis Komitetas (veikiąs 
užsienyj), su ta vyriausybe 
eina Čechoslovakijos Vo
kiečių Socijalistų Partijos 
Biuras Londone.

Taigi, jeigu kam iki šiol 
dar nebuvo aišku, kas ski
ria cechus nuo lenkų (aiš
kiau : Benešo vyriausybę 
nuo Sikorskio), tai šitie 
faktai, tikimės, tąjį klausi
mą ir jiems nušvies.

Tenka pažymėti, kad taip 
vadinamieji lietuviški tary- 
bininkai (Grigaičiai - Ši
mučiai — bučkio kavalie
riai) taipgi palaiko Sikors
ki, — palaiko jį dėl to, kad 
jis, Sikorskis, su savo bičiu
liais Matuševskiais, užuot 
bendradarbiauti su Tarybų 
Sąjunga, ją visaip puola, 
prieš ją daro provokacijas, 
kai kada atvirai eidami 
vien su Goebbelsu!

iš-

KURĮ PRIEŠĄ TURIME 
PIRMIAU MUŠTI

Pereitą savaitę Detroite 
įvyko CIO unijų, esančių 
Michigano valstijoje, dele
gatų suvažiavimas. Jame be 
kitų sakė kalbas CIO va
dai. Vienu jų buvo R. J. 
Thomas, Suvienytosios Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos prezidentas. Jis pasakė 
svarbią kalbą, liečiančią 
tuojautinius darbininkams 
ir visam kraštui reikalus. 
Be jokio dvejojimo Thomas 
pasmerkė rasinių riaušių 
kėlėjus, kuriais yra Ku

Pakilo Laisvės Kaina
Visko brangejimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisves kai.ną. Su pirma diena liepos (July 1st), 
Laisvės kaina yra sekartia:

Jungtinėse Valstijose

METAMS $6.50, PUSEI METŲ $3.50
Brooklyne, kur dedama stampos

METAMS $7.00, PUSEI METŲ $3.75
Kanadoje ir Pietų Amerikoje:

$7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ
Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 

po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 
kainų.
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žmonės sukilo, tik dabar pradėjo jie ko
voti prieš okupantus. Iš sykio, girdi, na
ciai buvo geri bei nudavė gerais ir žmo- 
•nės juos karštai sveikino ir už laisvin- 
,tojus skaitė. Bet dabar naciai iškišo sa
vo iltis ir prieš juos žmonės todėl bruz
da!

Tai grynas melas, kad tik dabar Pa
balčio kraštų žmonės kovoja prieš oku-

Klux Klano lyderiai ir jų 
talkininkai.

Kalbėtojas pastatė šitaip 
klausimą:

“Žinau tuosius klausimus, 
kurie stovi prieš jūsų akis 
ir žinau, kad kai kurie iš 
jūsų kalbate apie ėjimą 
streikan po to, loti kongre
sas priėmė Connally-Smitho 
bilių (nustatytą prieš dar
bininkus). Bet aš sakau, 
kad jūs negalite vienu sy
kiu vesti du karus. Aš pa
reiškiu, kad darbininkų ju
dėjimo pirmutinis tikslas 
privalo būti —- netgi ir da
bar — 
fašizmą

Kitais žodžiais, automobi
lių pramonės darbininkų 
vadas nurodo darbininkams, 
kad šiandien eiti kovon su 
savo krašto reakcininkais, 
anti-darbininkiškais politi
kieriais ir samdytojais, bū
tų pražūtinga. Nes šiandien 
visas mūsų kraštas yra pa
sinėręs šventoj on kovon 
prieš fašistinę Ašį. Pirmiau 
turime sumušti bendrąjį

laimėti karą prieš

Walce Up, Amerkaosl

d 
tais, 

or- 
jib

gali tais dalykais rūpintis. Ko
munistai nepradės piešti špy
gų, smaluoti įstaigų langus ir 
susivesti elektriką dykai.

■MMmiMMM.

Get Defense Štampe it four re
tai! store or from the carrier boty 
of this newspaper.

Penkiadienis, Liepos 2, U948
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priešą, o tuomet f$l 
suvesti sąskaitas 
kuriems rūpi sunaikin 
ganizuotas darbininkų 
dėjimas.

PASMERKS TANNĖIU
Prieš keletą metų kai ku

rių paskyrių šalių koopera
tininkai buvo sudarę savo
tišką internacionalą, kurio 
pirmininku buvo niekas ki
tas, kaip Suomijos “demo
kratas”, dabar dirbąs išvien 
su Hitleriu, šocijal-haeis 
Tanneris.

Prieš virš savaitę laiko 
įvykusiame Britanijos ko
operatyvų atstovų suvažia
vime (Edinburghe) Tanne
ris buvo griežtai pasmerk
tas, kaip hitlerininkas ir 
ten buvo pareikalauta, kad 
jo vardas iš pirmininkystės 
būtų išmestas šiukšlynan.

Gražiai britai pasielgė!

SOVIET RUSSIA TODAY
— SVARBI LAIDA

Redakciją pasiekė žurna
lo Soviet Russia Today lie
pos mėnesio laida. Tai nu
meris, išleistas atžymėjimui 
dviejų metų Vokiečių - So
vietų karo sukakties. Turi
ningas numeris.

politine betvarke
Kuomet prezidiumas likvida

vo Internacionalą, tai mūsiš
kiai klerikalai su menševikais, 
priplepėjo įvairių nesąmonių 
ir klaidina savo skaitytojus.

Neseniai turėjau progą apie 
porą valandų laiko praleisti su 
“gerai” prasilavinusiu katalikų 
veikėju; kuris skaito bent ke
liolika laikraščių. Jam pradė
jus sapalioti apie likvidavimą 
Internacionalo, aš nudaviau, 
jog neturiu nei mažiausio su
pratimo apie jį. Tuo pradėjau 
jam statyti klausimus: kas gi 
tas Internacionalas yra per su
tvėrimas? Kaip jis didelis? Į 
ką jis panašus ir kur jis ran
dasi? Pasirodė, jog jis neturi 
nei bent kokio supratimo. Iš 
karto puolėsi keikti Internacio
nalo dainą, o vėliaus Staliną. 
Vienok, ant pabaigos prisipaži
no, kad, ir jis nieko apie jį ne
žino.

Ar nebūtų geriaus, kad vie
toj Internacionalo, kunigai sa
vo 
apie 
kun. 
rašė,
dus poterių primurmėjo, o šv. 
Kazimieras dėl Lietuvos nau
dos nei ant kito šono nepersi- 
vertė.

Tas pats politinis šovolas, no
rėdamas paniekinti Staliną, už
dėjo tokį antgalvį: “Ne milži
nas, bet nykštukas.” Mat, gra
fikoj ir skulptūroj jis vaizduo
jamas milžinu, tai šis ablavu- 
kas ir manė, jog Stalinas išti- 
kro tokis didelis, bet sužinojęs, 
kad tik 5’pėdų ir 5 colių, suri
ko : “tik nykštukas!”

'Juk ir'kūdikiai žino, jog to
kios didelės esybės pasaulyje 
nebuvo, kaip mūs šalies Lais
vės Stovyla. Jos rankovėn su
varytume visą Lietuvių Socia
listų Sąjungą ir da jie galėtų 
Smetoną priimti ant burdo.

skaitytojams paaiškintų
Šv. Kazimierą, kuriam 

Urbonavičius giesmių pri- 
davatkos dangaus aruo-

Kuomet paleido Internaciona
lą, tai Keleivio redaktorius Mi- 
chelsonas daugiaus nusidžiau
gė, negu kai Jurgis Gegužis 
pamirė. Tik pasiklausykite, 
kaip jis džiaugėsi:

“Iš kur jie dabar žinos, kaip 
kalbėti apie Paleckį ir kitus 
Lietuvos “kvislingus,” kurie 
buvo pabėgę iš Lietuvos į Sta
lino užpečkį — ar juos garbin
ti, ar prakeikti? Ar Stalinas 
tuos paršus maitins, ar lieps 
likviduoti?

“Be Kominterno komunistai 
blaškysis kaip paklydusios 
avys.”

Visų pirmiausia, kuomet laik
raščio redaktorius, privalėtų 
būti visuomenės švietėjas, jis 
politiką maišo su kiaulėmis- 
paršais, tai tokis žmogus yra 
beprotis, tik laisvoj visuomenė
je maišosi iki vežimas suvaži
nės.

Kas liečia, kad dabar komu
nistai “klaidžios be Kominter
no,” tai tegul, tas proto ban
krotas nesirūpina, nes jis ne-

Vytautas Bacevičius jau 
“ponas”; bet mažiau turės val
gyti. Kuomet jis da nebuvo po
nas ir skambino pažangiems 
lietuviams Bostone, tai susirin
ko jo muzikos paklausyti per 
virš trys tūkstančiai žmonių ir 
jis iš Bostono išsivežė pervirš 
du šimtu ir penkiasdešimt do
lerių, Dabar jis skambino len
kų Sykorskio ponams už pen
kiasdešimt dolerių ir publikos 
neturėjo nei tūkstančio — pri
skaičius ir lietuvišką “poniją.”

Kas naiviausia, tai tas, kad 
“aukščiausis” per Minkaus ra
dijo garsindamas nesakė, kam 
Bacevičius skambins ir nepa
minėjo, kad “be Vilništilš nenu
rimsim.” Jauniais.

Hitleris Jau Negarsmariias
London. — Anglų dien

raštis Daily Express paste
bėjo, kad jau visai nemini
mas Hitlerio vardas jokiuo* 
se kariniuose vokiečių pra
nešimuose. Daily Express, 
todėl, spėja, jog Vokietijos 
generolai perėmę visą karo 
vedimą į savo rankas 
___ ;-----------  ,7.

pantus. Tai įžeidimas ir paniekinimas tų 
žmonių. Faktas yra, kad Pabalčio žmo
nės buvo prievarta pavergti ir okupuo
ti. Faktas yra, kad tie žmonės niekados 

' nelaukė ir nesveikino nacių. Faktas yra, 
kad iš pat pirmos dienos po okupacijos 
šimtai ir tūkstančiai Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos žmonių stojo į partizanų eiles 
ir skelbė mirtį vokiškiems grobikams.

Make America’s 
answer * robr out 
over the, world. 
Every cdtlsen must

back the United Statei Army 
and N avy to vi ctory—beak tiM* 
with work and money.
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Pasadena, Md.
Birželio 10 dieną Laisvėj 

tilpo Petro Cvirkos aprašymas 
apie vokiečius, jų darbus lai
ke Pirmo Pasaulinio Karo Lie
tuvoj. Tai tikra tiesa aprašy
ta. Biržų apylinkėj buvo daug 
dvarų grafo Tiškevičiaus, ku
rių randauninkais buvo ne vo
kiečiai, tai karui užėjus, vie
toj nepasiliko, jie išvyko gi
liau į Rusiją. Tai atėję vokie
čiai į tuos dvarus pastatė ka
reivius ir užvaizdas, o mes tu
rėjome viską dirbti, o paskui 
visus turtus į Vokietiją išgabe
no.

Bet Ageniškio dvare ran- 
dauninku buvo vokietys. Jis 
niekur nepasitraukė, kada atė
jo vokiečių kareiviai, tai jis 
juos su džiaugsmu priėmė. 
Jam buvo valia laikyti šautu
vą ir kas tik jam neįtiko, tai 
tą vokiečiams apskusdavo.

Liepos mėnesį, 1916 metais 
jis pranešė vokiečių karei
viams, būk belaisviai kėsinasi 
ant jo gyvybės, tai kitą dieną 
vokiečiai važiavo į Iškonių 
kaimą ir kas tik jiems pakliu
vo ant kelio, tai visus atvarė 
į Melaišių kąimą. Iš Iškonių 
kaimo išvarė visus vyrus ir 
moteris, paliko tik vaikus. At
varę į Melaišių kaimą visus 
nagaikomis mušė, paskui su
varė į Balčiūno kiemą ir tada 
tas iš Ageniškio dvaro vokietis 
atvažiavo, iš Neciunų, Lapalie- 
tų ir kitų kaimų vyrus atvarė, 
atvažiavo iš Biržų Jansono 
dukters sūnus — Vasar vokie
tis, nes jis mokėjo gerai ir lie
tuvių kalbą, mat, užaugęs Lie
tuvoje.

Iš Neciunų kaimo Karosui 
kas tai buvo davęs tokią laz
dą, kurią įsmeigus galu į že
mę, kitą galėjai atidaryti ir 
atsisėsti, kuris ją buvo atsine
šęs, tai vokietis iš Ageniškių 
dvaro paėmė tą lazdą ir su
daužė mušdamas lietuvius per 
gajyas. Tada jis iš rašto pra
dėjo skaityti, kur įsakyta ne
priimti rusų 
•lių, neduoti 
to, pranešti 
čiams.

Kukelka
kad jo trobos sudegė, 
kur pasidėti ir ką pavalgyti, 
tai tada tas vokietis pagriebė 
ji ir jo galvą pradėjo daužy
ti į sieną. Paskui kareiviai su 
nagaikomis visus žmones su
varė į vandenį, paskui mušda
mi nagaikomis išvarė iš van
dens. Mušė kiekvieną.

Sugavo du belaisvius, ku
riuos virvėmis pririšo prie ar
klių už kaklų, o du peršovė, 
vieno buvo pavardė Taniunu, 
o latvio Turks. Tada tas Va
sar (Vasarukas) iš Biržų išsi
vežė tuos sužeistus. Iškonių 
kaime klausė moterų ir mer
ginų : “Ar pažįstate šias kiau-

les?” žinoma, moterys ir mer
ginos sakė, kad ne.

Naštoj iškio Pilkauskienę 
kaimynas apskundė, būk ji 
priima pabėgėlius .belaisvius, 
tai ją surišo ir atvežė į Mela- 
šius. Ji turėjo dvi mergaites, 
kada ją vokiečiai suėmė, tai 
viena taip persigando, kad mi
rė. Jos turtingi giminės išpra
šė, kad vokiečiai paleido mo
tiną iš kalėjimo mergaitę pa
laidoti, o paskui ji vėl turėjo 
grįžti į kalėjimą.

Po trijų dienų po to muši-

mo Nenfanis iš Melaišių, buvo 5 
nuvažiavęs į Ageniškių dvarą, 
nes dvare turėjo vandens ma
lūną, tai tas vokietis jam 
“skundėsi,” kad dar jam vis 
rankas skauda nuo mušimo tų 
“kiaulių.” Tai matote, kaip 
vokiečiai lietuvius vadino jau 
ir tada, o dabartiniai hitleri
ninkai dar aršiau žudo ir kan
kina.

Ir Lietuviam Partneriam 
Trūksta Darbininkų

tiek su- 
kad kai 
pasireiš- 

prasilavi-

belaisvių pabėgė- 
jiems jokio mais- 

apie juos vokie-

iš Iškonių sake, 
neturi

Būtų galima daug kas pa
rašyti apie vokiečių šeiminin
kavimą Pirmojo Pasaulinio 
Karo laiku Lietuvoj, bet jau 
užteks. Jeigu kas yra iš tos 
apylinkes ir skaitys, tai pilnai 
sutiks su manimi.

darbi- 
ypač 
nors

M. J.

PITTSBURGH. PA
Iš Masinių Prakalbų

Pittsburghe masinės lietuvių 
prakalbos įvyko Liet. Mokslo 
Draugystės Svetainėj, birželio 
27 dieną. Galima skaityti jas 
vykusiomis, nors žmonių ir ga
lėjo būti daugiau. Aukų sukelta 
$249.60.

Kalbėjo miesto majoro atsto
vas H. J. Holland, Penn, valsti
jos kongresmanas, advokatas 
Lukas, Leonas Prūseika, “Vil
nies” redaktorius ir Povilas 
Rotomskis, Sovietų Sąjungos 
generalio konsulo atstovas. 
Dainavo Julius Krasnickas iš 
Clevelando. Kalbėtojai pasakė 
labai geras kalbas išaiškindami 
dalyką, o Krasnickas labai ge
rai dainavo. Plačiau bus para
šyta vėliau. Čia siunčiu kopijas 
priimtų rezoliucijų.

H. Kairienė.

Sveikinimas Jungtinių Valsti-

Kovotojams
Pittsburgh© lietuvių masinis 

susirinkimas, įvykęs birželio 27 
dieną, Lietuvių Mokslo Drau
gystės Svetainėj, 142 Orr St., 
priėmė sekamą pasveikinimo 
rezoliuciją:

Mes lietuvių masinis susirin
kimas, sušauktas Pittsburgh 
Lietuvių Vienybės Komiteto 
Karo Laimėjimo, pareiškiame:

Jau šeši ar septyni milionai 
Amerikos liaudies sūnų, jų tar
pe tūkstančiai ir lietuvių yra 
kovos lauke arba karo tarny
boj. Visur mes sutinkame ge
riausius mūsų sūnus ir dukras 
karo uniformose ir mes didžiuo
jamės jais, kad jie pašaukti 
mūsų ir visos žmonijos reika
lus ginti prięš barbariškas fa
šizmo jėgas. Jie yra milžinais 
didvyriais, kaip ir Revoliucijos 
kovotojai, nes jie stojo prie 
ginklo, kad apginti mūsų lais
vę, namus, teises ir gyvenimą 
nuo dvidešimtojo šimtmečio ru
dųjų ir juodųjų kryžiuočių!

Šimtai tūkstančių Amerikos 
sūnų jau yra mūšio laukuose ir 
jie išvien su kovotojais .kitų ša
lių, tai yra Jungtinių Tautų, 
kaunasi prieš baisiausį priešą,

i '•*

tapsiu darbininku, nes Mr. 
visi darbininkai yra loafe-

“Kai aš užaugsiu, tarbūt 
Rickenbackeris sakė, kad
riai ir tinginiai.”

$
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Jie 
mes 
lai-

kad mes būtume laisvi, 
miršta kovos lauke, kad 
turėtume teisę laisvai ir 
mingai gyventi, be fašistų
priespaudos, be vargo, kad mū
sų žemė nebūtų, nustatyta kar
tuvėmis. Jie miršta karo lau
ke, kad pasaulyj tautos ir žmo
nės būtų laisvi.

Todėl, mes sveikiname .kovo
tojus už mūsų laisvę, pasižada
me visomis pastangomis teikti 
jiems pagelbą, remdami mūsų 
šalies vyriausybę, priešakyj su 
vyriausiu komandierium prezi
dentu Rooseveltu, pirkdami 
Amerikos karo bonus ir rem
dami visokiais galimais būdais 
Amerikos Raudonąjį Kryžių.

J. Urbonas,
Susirinkimo pirmininkas.

Pasveikinimo Rezoliucija Lie
tuviu Kovotojams

Priimta Pittsburgh Lietuvių 
prakalbose birželio 27 
1943 metais, Lietuvių 
Draugystės Svetainėj, 
St.

Lietuvių visuotinas 
kimas, sušauktas 
Lietuvių Vienybės 
Karo Laimėjimui griežtai pro
testuoja prieš nacių žvėrišką 
pavergimą Lietuvos? ir jjų įves
tas barbariškas teroro 
nes tikslu išnaikinti 
tautą.

Mes pasižadame 
priemonėmis remti 
Valstijų ir Jungtinių Tautų vi
sas karo pastangas iš visų savo 
jėgų.

Mes sveikiname Lietuvių 
Pulkų kovotojus eilėse Raudo
nosios Armijos, tuos geriausius 
Lietuvos liaudies sūnus ir duk
ras, kurie dalyvauja liaudies 
.kare prieš fašistinį barbariz
mą. Jūs, draugai, ginate ne 
vien lietuvių tautos laisvę ir 
garbę, bet ir visos žmonijos!

Mes karštai užginame veda
mą vajų už suteikimą medžia
ginės ir moralės pagelbos lietu
viams kovotojams ir lietuvių 
vaikučiams, gyvenantiems gi
liau Sovietų Sąjungoj. Mes 
šaukiame Pittsburgho ir kitų 
miestų visus lietuvius be skir
tumo politinių ir religinių įsi
tikinimų prisidėti prie šio pra
kilnaus darbo.

Tegul gyvuoja Jungtinių 
Tautų karinės jėgos!

Tegul gyvuoja Lietuvių Pul
kai eilėse Raudonosios Armi
jos!

Karinė industrija 
traukė darbininkų, 
kuriose išdirbystėse 
kia trūkumas ne. tik
nusių amatninkų, bet ir pa
prastų darbininkų. Angliškuo
se ir nekurtuose lietuviškuose 
laikraščiuose yra nemažai vie
tos užimta reikalavimu 
ninku bei darbininkių, 
prasilavinusių, kokiame
amate. Bet labiausiai dėlei to 
nukenčia farmeriai; jię net 
kreipiasi į valdiškas įstaigas 
tuo reikalu ir valdžia stengia
si ką nors daryti tuo klausi
mu. Jau dabar daugelyje 
vietų farmeriams trūksta pa
gelbos, o kai ateis javų suėmi
mo laikas, tai dar bus aršiau.

Neseniai « aplaikiau laišką 
nuo savo seno pažįstamo far- 
merio W. J. Laskio iš Brook
tondale, N. Y. Jisai, be kito 
ko, štai ką rašo:

“Jeigu iš jūs laisviečių ku- 
rie( važiuos kur vakacijas pra
leist, tai patark atvažiuot pas 
mane; ypač tie man labai su- 
sigadys, kurie netingės kiek 
padirbėt su manim, šiek tiek 
pasimiklyt, pasimankštyt ge
rai prie bile farmos darbo. Juk 
pasimankštymas būtinai rei
kalingas ypač tiem, kurie mie
stuose turi lengvus darbus, ku
rie neišsimankšto kiek kūnas 
reikalauja. Šią vasarą man 
gana sunkoka gaut darbinin
kas, nes visi išvažinėjo į ‘de
fense’ dirbtuves, kur, sakoma,

pasidaro daugiau pinigų, negu 
ant farmų.

“Štai ką aš pasiūlau to
kiem akvatninkam: kurie no
rės padirbėt ant mano ūkės 
laike vakacijų, tai ’ tiem už 
burdą ir kambarį nieko nero- 
kuosiu; be to, kurie išbus visą 
savaitę, tai dar ir pusę buso 
kelionės lėšų apmokėsiu. Ku
rie padirbės dvi savaites, tai 
taip pat valgis ir kambarys 
veltui ir abi pusi buso kelio
nės lėšas apmokėsiu. Mes sun
kiai nedirbame, taipgi valam 
dos pas mus veik kaip miesto 
dirbtuvėse.”

Man rodos, čia yra gana ge
ra proga lietuviam praleist 
savaitę arba dvi tyrame ore, 
gerai pasimankštint ir t.t. Juk 
veik kiekvienas iš mūs esame 
farmerių sūnūs, tą darbą šiek 
tiek mokame.

Jeigu kurie norėtumėt pra
leisti vakaciją pas Laskius, 
reikia pirmiau parašyt jiem 
laišką, Laskis duos atsakymą 
su reikalingais
kiekvienam. Rašykite 
trąšu: W. J. Lasky, 
Brooktondale, N. Y.

patarimais 
šiuo an- 
R. D. 1,

X.

dieną, 
Mokslo 

142 Orr

susirin-
Pittsburgh

Komiteto

priemo- 
lietuvių

visomis
Jungtinių

J.. Urbonas, 
Susirinkimo pirmininkas.

ĮVAIRIOS žinios
Berlyno radijas pasako

jo, kad anglų lėktuvai, pa
skutiniu atveju bombarduo
dami Cologne, girdi, suža
loję garsią tenaitinę kated
rą.

London, birž. 30. — Ang
lų lėktuvai sužalojo dar tris 
nacių laivus jūros siauru
moje ties Anglija.

London, birž. 30.— Per 
penkias paskutines dienas 
nepasirodė nė vienas vokie
čių lėktuvas virš Anglijos.

Kanadoj suimtas nacių 
kapitonas H. Foerster, pa
bėgęs iš. belaisvių stovyklos.

Trečias -Puslapis 
tiwirirMarium i' 'i 

Žinių Apžvalga 
t s
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ELMER DAVIS, 
Director, Office of War Information

Washington, D. C.
MAŽAI ŽINIŲ IR DAUG 

GANDŲ
Aš pirmiau sakiau, kad 

bus laikų kare — ilgų lai
kų ir trumpų — kada atro
dys, kad visai nieko nevei
kiama, nors daug bus ga
minama; sakiau, kad bus 
mažai žinių ir daug gandų. 
Kaip tik dabar toks laikas.

Atrodo, kąd vokiečių va
dai negali pradėti svarbių 
žygių Rusijoj pakol nesuži
nos, kur britai ir ameri
kiečiai kirs Ašiai smūgius 
Vakarų Europoje — kur, 
kada ir kaip sunkiai. Hitle
ris neturi tokių stiprių jė
gų Rusijoj, kokias turėjo 
praeitą metą... ir mažiau 
negu turėjo prieš dvejus 
metus, ir jam tada nepasi
sekė. Bet jeigu jis nekirs 
Rusijai smarkiai šiemet, jis 
prisipažysta savo žmonėms, 
kad jie negali tikėti įveikti 
by priešą, kad jų vienintelė 
proga bus kuo ilgiausia išsi
laikyti, kad mus nusilpni
nus. Abejotina, kad nacių 
vadai gali savo žmonėms 
taip kalbėti, kalbos apie de- 
fensyvą kare Vokietijos 
žmonėms nepatinka. Bet 
jeigu jie ketina kirst Rusi
joj, jie turės tuoj pradėti, 
nes su kiekviena praėjusia

diena žiema artėja, ir žie
mą rusai du kart įrodė, kad 
jie stipresni.

Todėl, galime suprasti, 
kodėl Hitleris nori žinoti, 
kur ir kada mes ir britai 
ketiname atakuoti Vakarų 
Europoje. * Daug žmonių 
manė, kad po Pantelerijos 
pasidavimo mes tuoj pra
dėsime kitą žygį. Bet dide
lės skalės militariniai veik
smai ne taip lengvai or
ganizuojami, ypač toki, ku
riuos Churchill pavadino 
“milžiniški veiksmai nepa
prasto painumo.” Nebūkite 
nekantrus, jeigu invazija 
neįvyks šį vakarą arba 
rytoj. Ji įvyks.

Nekurie Ašies perdavi
mai per radiją sakė, kad 
birželio 22 d., bus invazijos 
diena. Aišku, kad jeigu ji 
neįvyks tą dieną, jie sako, 
kad Ali j antai bus priversti 
atidėti invaziją. Bet tai 
Ašies pasaka, ne mūsų. Ne
kreipkit rimto dėmesio į 
gandus; kada veiksmai pra
sidės, Amerikos žmonės 
girdės apie tai.

Sovietų lėktuvai išvien su 
talkininkais pleškins Vokie
tiją, kaip .sakė Anglijos 
premjeras Churchillas.
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Šiemet Laisves Piknikas Įvyks
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DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
. Didžiausias Lietuviu Piknikas Brooklyne Yra

Laisvės

PIKNIKAS
Liepos 4-tą-July 4 th

Visų dienraščio Laisves mylėtojų ir rėmėjų prašom iš anksto platinti 
pikniko bilietus. Darbuokimės visi, kad kaip kitais metais taip ir šie

met padaryti Laisvės pikniką didžiausiu lietuvių pikniku Brooklyne.

, DIENRAŠČIO LAISVĖS PIKNIKAS BUS

KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Maspeth, L. L, N. Y

Prie iš anksto platinamų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos. Pirkite bilietus iš anksto ir 
naudokitės dovanų proga.

CHORAI DUOS PUIKI/ DAINŲ PROGRAM/
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujant B. Šalinai!ei; Pirmyn Choras 
iš Great Neck, vadovaujant Almai Kasmočiūtei, ir dalyvaus Brooklyno Aido Choras, 

vadovaujant Aldonai Anderson.

PAVIDIS ORKESTRĄ ŠOKIAM
PIKNIKAS PRASIDĖS PIRMA VAL. PO PIETŲ 

MUZIKA NUO KETVIRTOS VAL. PO PIETŲ
Įžanga 50c; taksų 5c; viso 55c.

Programa bus 6 vai. vakare
Ruoškitės iš anksto dalyvauti savo dienraščio di
džiojoje iškilmėje. Pasimatykite su savais pažįsta

mais ir įsigykite naujų pažinčių.

KELRODIS: Traukiniais iš New Yorko va
žiuokite iki Union Square ir čia imkite trauki
nį BMT Line po užrašu CANARSIE. Brookly- 
ne išlipkite ant Grand St. stoties. Išeikite iš 
subway ant Grand St. ir čia paimkite gatve- 
karį po užrašu Grand St.—Airport. Gatveka- 
riu reikia važiuoti apie 7 minutes. Išlipkite 
ant RUST St. Iš čia eikite po kairei Rust stree- 
tu apie 3 blokus ir įeisite teisiai į Clinton Park.

>

>

)

>

>

>

>

)

>

>

>

)

>

f)

>

>

<♦>

<♦>

<♦>

<

<f>



ŽMONĖSE I
(Tąsa) v

Tada Aleksandras užpuolė jį:
— Taipgi ir tu beri visokius žodžius, 

visokį šlamštą, o — kas iš to ?
Lūki jonas šyptelėjo ir taipgi išėjo, o 

jis, kreipdamasis į pardavėją, išreiškė 
savo įsitikinimą:

— Negali pakęsti jie mano dvasios, 
negali! Dingsta, kaip dūmai nuo ugnies 
veido....

Pardavėjas žvilgterėjo į jį niūromis ir 
šaltai pastebėjo:

— Aš į šiuos dalykus nesigilinu.
Žmogus lyg ir susigėdo, užsimaukė ke

purę, sumurmėjo:
— Kaip gi galima nesigilinti? čia to

kie dalykai... jie reikalauja, kad gilintų
si....

Pasisėdėjo minutėlę tylom, nuleidęs 
galvą; paskui jį pašaukė seniai, ir jie vi
si trys, neatsisveikinę, išėjo.

Šitas žmogus sušvito prieš mane, lyg 
ugniakuras naktį, skaisčiai paliepsnojo 
ir užgeso, privertęs mane pajusti jo gy
venimo paneigime kažkokią tiesą.

Vakare, pataikęs laiką, aš karštai pa
pasakojau apie jį vyresniajam dirbtuvės 
meistrui, tyliam ir maloniam Jonui La- 
rionovičiui; jis išklausė mano pasakoji
mą ir paaiškino:

— Bėglys, turbūt; yra tokie sektan
tai — nepripažįsta nieko.

— Kaip gi jie gyvena?
— Vis bėga, vis keliauja, todėl ir pra

minė juos — bėgliais, žemė ir visa, kas 
joje yra, svetima mums, sako jie, o poli
cija laiko juos kenksmingais, gaudo....

Nors mano gyvenimas buvo kartus, 
bet aš vis tiek nesuprasdavau: kaip tai 
galima bėgti nuo visa ko? Mane apsu
pančiame gyvenime tuo metu buvo daug 
įdomaus, man brangaus, ir greit Alek
sandras išdilo iš mano atminties.

Bet kartais, sunkiomis valandomis, jis 
stodavosi man prieš akis: eina per lau
ką, pilku keliu, miško link, laikydamas 
baltoje rankoje lazdą, ir murma:

— Aš einu teisingu keliu, aš nieko ne
pripažįstu! Raiščius tuos sutraukyk...

Draug su juo prisimindavau tėvą, kaip 
bobutė buvo jį pasapnavusi: su lazdyni- 
ne lazdele rankoje, o paskui jį bėga mar
gas šuo, iškišęs liežuvį...

XIII.
Šventųjų paveikslų dirbtuvę buvo dvie

juose kambariuose didelio pusiau akme
ninio namo; viename kambaryje buvo 
trys langai į kiemą ir du — į sodą; ki
tame — langas į sodą, langas į gatvę. 
Langai mažučiai, kvadratiniai, * stiklai 
juose iš senumo apmusiję ir nenoromis

Profesorius Arpas

MAKSIM GORKI
Iš

zy-

ne-
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Lietuviškas Kabaretas

■^1

<♦> VAKACIJOS<♦>

<

< >

< l>

<

O

>
< >

Palengvina skaus-
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Dabar patys apsvarstykit, 
Kiek Lietuva kulšies gautų...
Jeigu galit — pamatykit.
Aš sakau — neparagautų.

Nepatiktų jam kandimas 
Naujų “pasaulio tvėrėjų”, 
Už tai įvyktų sprendimas 
Čia pat jo locnų virėjų,

Paryžiaus radijas skelbė, 
jog keli Jungtinių Valstijų 
karo laivai įplaukė pro Gib
raltarą. į Viduržemio Jūrą.

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

Chinai apsupančiai ata
kuoja japonus Owchihkowe.

Ir grąžintų Musoliniui
Tą liekaną kulšies vištų, 
žiovanasriui tam smaliniui, 
Kad jis vėl dantis sukištų.

Kurie likučius sudėtų 
Į puodą, taukais apteptų, 
Vatikano pečiun dėtų, 
Ir iš naujo vėl juos keptų.

<b

O

Bayonne, N. J. — Strei 
kuoja 300 darbininkų - tar
nautojų prieš Best Food 
maisto kompaniją.

Iškepę, pietus turėtų
Ir tą kulšį supaisytų,
Kas nuo barzdos nuvarvėtų,
Tai tą vėla aptaisytų,

kurie jaučiasi nėr-

Arthritis, Neuritis

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

i Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

Musolinis, paragavęs, 
Vėl pasiųstų link Berlyno, 
O Adolfas, kulšį gavęs, 
Paščiavotų ją prie vyno.

Gabočiaus Balsas
Mano frentai; Vėl sakysiu:
Kokia Lietuva laiminga!
Tai suprasti pamokysiu, 
Nes tas dėl mūs reikalinga.

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

Prašome Iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

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

valgis ir guolis)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 4 d., 2:30 vai. d. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Prašome dalyvauti. Sekr. (154-156)

rusų kalba, 
iš Wilkes- 

dai- 
kal-

tarnybą, Juozas F. 
ir Jonas Waitkevičia. 
iš eilės 56-tas lietuvis 
miesto.

V. J. Stankus.

<♦>

>

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

sekmadienį, liepos 4 d., 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut , gat. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
sirinkime. Evelyn Farion, sekr.

(154-156)

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

< >

<

<♦>

>

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

praleidžia į dirbtuvę menką žiemos die
nų šviesą.

Abu kambariai prikimšti stalų, už 
kiekvieno stalo sėdi, susilenkęs, tapyto
jas, už kai kurių stalų — bent po du. 
Palubėje kabo stiklinės pūslės; pripildy
tos vandenio, jos surenka lempos švie
są ir atmuša ją’į kvadratinę paveikslo 
lentą baltu, šaltu spinduliu.

Dirbtuvėje karšta ir trošku; dirba 
bent dvidešimt žmonių iš Palecho, Cho- 
lujaus, Msteros; visi sėdi vienmarškiniai, 
atsisegioję apikakles, basi, arba įsispy
rę į apiplyšusius batus. Ties jų galvomis 
kabo surūkytos machorkos melsvas de
besys, tirštai kvepia kanapių aliejumi, 
laku, pašvinkusiais kiaušiniais. Tyliai, 
kaip smala, teka nuobodi daina:

Tai kokie begėdžiai dabar paliko 
žmonės —

Prie žmonių berniukas mergaitę 
suviliojo....

Dainuoja ir kitas dainas, taipgi
linksmas, bet šitą — dažniau už kitas. 
Jos tąsi gaida nekliudo galvoti, nekliudo 
laibu, šermuonėlio plaukų teptuku ve
džioti sulig paveikslo piešiniu, spalvo- 
jant drabužių raukšles, tepant per kau
linius šventųjų veidus laibutes kančių 
raukšleles. Palangėje pyška plaktuku ka
lėjas Gogolevas — girtas senis, didele, 
mėlyna nosimi; į sutingusią dainos sro
vę nuolatos lenda sausas plaktuko poškė
jimas — lyg kirminas graužia medį.

Tapyba nė vieno netraukia; kažkoks 
piktas išminčius suskaidė darbą ilga ei
le smulkių darbų, nebeturinčių grožio, 
nepajėgiančių sužadinti nei meilės dar
bui, nei domėjimosi juo. Žvairas stalius 
Panfilas, piktas ir dygus, obliuoja ir kli
juoja įvairaus dydžio liepines lentas; 
džiovininkas Davidovas gruntuoja jas; 
jo draugas Sorokinas baldo; Miliašinas 
pieštuku perkelia piešinį nuo originalo; 
senis Gogolevas auksuoja ir kala raš
tus; kiti tapo peizažą ir drabužius, pas
kui paveikslas, be veido ir be rankų, sto-. 
vi prie sienos, laukdamas kitų tapytojų.

Labai nemalonu matyti didelius alto
rių paveikslus, kol jie stovi prie sienos 
be veidų, rankų ir kojų,—tik vieni orna- 
tai ir šarvai ir trumpučiai arkangelų 
marškinėliai. Negyvumas dvelkia nuo šių 
išmargintų lentų; to, kas turėtų atgai
vinti jas, nėra, bet atrodo, kad tas jau 
buvo ir stebuklingai pranyko, palikęs 
tiktai savo sunkų apsivilkimą.

Kai jau “kūnas” esti nutapytas, atski
ras žmogus rašo parašus, o dengia laku 
pats dirbtuvės vedėjas, Jonas Lariony- 
čius, tykus žmogelis.

(Bus daugiau)

APSVAIGELIU LAIME
(Tąsa)

Begirdami savo kromą, 
Nori savaip pastatyti: 
“Siųsim pinigus per Romą, 
Kad Lietuvą atstatyti...”
Šitaip • šaukė kunigėliai: 
Visiems garsiai jie kalbėjo, 
Kai pakvipo pinigėliai: 
Jų pagurkliai sudrebėjo.

“O iš ten jo šventenybė
Šelps “išlaisvintą tėvynę”....
Gi Adolfui pirmenybė:
Nuo Sovietų ją atgynė....”

Už tai broliai katalikai 
Dėl to labo grašius teikia, 
O Čia kaulytojų klikai 
Vis jų trūksta, vis jų reikia.

Slidus daiktas, pinigėlis: 
Slidus, kaip dumble vijūnas, 
Byra taip, kaip sausas smėlis, 
Na, ir kvepia kaip bijūnas.

Nėra lengva jį įgauti,
Bet dar sunkiau jį išduoti, 
Už tai tenka ir apgauti, 
O kai kur ir — sumeluoti.

O kai progos pasitaiko — 
Rodos maišas kur pratrūksta:
Žėri pinigus be saiko, 
Kad net kudlos tavo rūksta..
Tokią progą dabar gavo 
“Gelbėtojai” mūsų krašto, 
Grašių skonį paragavo, 
Tai ir kleidžia, kaip iš rašto.
Kad ir šČyrai jie čia bando 
Lietuvai ką nors suteikti,

Penktadienis, Liepos 2, 1948

Kad ir zuja, kad ir lando— 
Nieko negalės nuveikti.
Nes mūs šalį yr’ nutvėręs 
Nuožmus fašizmo oktopas, 
Neprieis, kad ir panėręs, 
Prie jos kunigas ar popas.
Jeigu norit — šaukit, rėkit
Ant tų komplikuotų

“deitų”,
Bet prašau jus — pažiūrėkit, 
Kaip ta pagalba nueitų :
Jeigu popiežiui ką gauti, 
Tas tur’ eit pro Musolinį, 
Mat, jis turi paragauti 
Taip, kaip blyną obuolinį.

Bet Adolfas yr* pirmiausias, 
Nes jis yra kontrolierius, 
Jis už visus artimiausias, 
Tasai nacių kavalierius.

Jeigu gautum vištos kulšį, 
Kad į Lietuvą pasiųsti, 
Imtum popiežių, kaip tulšį: 
Nes ją vėju nenupūsti, —

Per Berlyną siųsti reiktų, 
Kad ją Adolfas apgraužtų, 
Ant tos kulšies jis paveiktų, 
Gal būt jis ją nenulaužtų ?...

Tuomet jis į Rymą siųstų, 
Pas jo berną Musolinį, 
Riestagalvį, pliką, rūstų, 
Tąjį “karžygį” gerklinį...

Tasai irgi kaštavotų, 
Paskui popiežiui pasiųstų, 
O tas šiek, tiek pagalvotų, 
Ale niekam nesiskųstų.

Turbūt mažai kas pamąsto, 
Kad mes turim Supermeną, 
Kurį vėjai visaip basto, 
Tą mūs tautos Saliamoną.

(Bus daugiau)

Atsibuvusių Prakalbų ir 
Koncerto

Russian War Relief komi
tetas po vadovybe bankie- 
riaus R. J. Laub, birželio 22 
d. surengė Wolf Junior High 
Auditorijoj prakalbas su kon
certine programa, dviejų me
tų sukakties kaip Hitlerio gau
jos užpuolė Sovietų Sąjungą 
ir sunaikino laisvą Lietuvą. 
Koncertinę programą pildė 
Rice-Ebner Post Benas po va
dovybe Frank Yurkevitch. Vi
si muzikantai buvo apsirengę 
gražiom uniformom. Lafa
yette Kolegijos vyrų choras, 
po vadovybe profesoriaus T. 
E. Yeger, sudainavo keturias 
dainas ir vieną 
Vincas Valukas
Barre, Pa., sudainavo tris 
nas, iš kurių viena rusų 
boj.

Kalbėtojų buvo daug;
mesnieji kalbėtojai kapitonas 
B. Passanate. Alexie Sokir- 
kin iš New. Yorko Sovietų kon
sulato; jis 10 mėnesių Ameri
koj. Prakalbą skaitė iš rašto. 
Po jo kalbos ant plokštelės bu
vo sugriešta “Internaciona
las.’’ Visa publika sustojo.

BOSTONO
APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Naudai

Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Kaip visuomet, taip ir 

Šiemet

LAISVĖS PIKNIKAS 
Bus Didžiausias Lietuvių 

piknikas Naujoje Anglijoje 

Keistučio Parke: 
Oakland Grove 

EAST DEDHAM, MASS. 
Gera muzika gros šokiams 

ir bus puiki dainų 
programa

Vyriausias kalbėtojas buvo 
Dr. Ralph B. Perry, profeso
rius filozofijos iŠ Harvardo 
Universiteto. Jis ir kiti visi 
kalbėtojai sakė draugingas 
kalbas už Sovietų Sąjungą, ra
gino remt ir šelpt drabužiais 
ir aukom, sveikinti laiškais 
Sovietų Rusijos visus žmones 
ir Raudonąją Armiją, kuri 
taip šauniai lupa kailį Hitle
rio užpuolikam barbaram. Vi
siem muzikam ir dainininkam, 
o ir kalbėtojam publika gau
siai delnais plojo. Ant galo 
benas sugrojo šalies himną. 
Publikos buvo neperdaugiau- 
siai, galėjo būti kiek dau
giau, mat garsinta gana pla
čiai. Matėsi daug lietuvių, 
rusų ir ukrainų. Visi skirstė
si su pakilusiu ūpu, kad karas 
turės užsibaigt dar šiais me
tais.

Kas Remia Laisvę ir Sovietų 
Sąjungą

Draugas B/ Slager pridavė 
$2, kuriuos, jis skiria punde
lių vajaus komitetui, nukentė- 
jusiem lietuviam ir esamiem 
Sovietų Sąjungoj. Mikas Šuls
kis užsimokėjo už Laisvę už 
metus ir davė aukų $1. Sakė, 
tai bus pašmeravimui Laisvės 
mašinų, čekis pasiųstas Lais
vės vardu.

Lietuviai U. S. Armijoj
Pereitą savaitę buvo pa

šaukti lietuviai jaunuoliai į 
armijos 
Rauktis 
Tai bus 
iš mūsų

Brazilijos teismas pa
siuntė keturioliką nacių 
šnipų kalėj iman 20 iki 30 
metų.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks liepos 2 d., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad visos būtinai 
turime dalyvauti, aptarti svarbius 
reikalus. — M. Kulbienė. (153-155)

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 
atsiimkite vėlesnės laidos knygas.— 
G. Shimaitis, fin. rašt. (153-155)

ELIZABETH, N. J.
Atydai Elizabetho ir apylinkės 

mezgėjoms. Šį sekmadienį, 4 d. lie
pos neįvyks susirinkimas. Pripuola 
švente, nekurios draugės išvažiuos 
iš miesto, todėl atidedame iki se
kančio menesio. Sekr. (154-156)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 5 d. liepos, Liaudies Na
me, 8th ir Fairmount Ave., 8 v. v. 
Draugai kviečiami dalyvauti, nes 
bus išduodamos knygos šių metų 
užsimokėjusiems nariams. Taipgi 
yra 1944 Centro Komiteto Nomina
cijos blankos prisiųstos,- ir kiti svar
būs reikalai reikia aptarti. — J. 
sekr. (154-156)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 4 d. liepos, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės, malonėki
te būt susirinkime nors laike šven
tės ir šilumos, vienok reikia pasi
tart bėgančiais reikalais. — V. K. 
sekr. .(154-156)

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėles nervų sustiprinimui del tų, 
vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis.
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visdki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 

, arba kreipkitės asmeniškai.
VITAL HEALTH FOODS

465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y,

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

penktadienį, liepos 2 d., 7 v. vak. 
Draugai, kaip žinote, vasaros Šilu
mai užėjus, susirinkimai tapo pa
keisti iš sekmadienių į 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)

* LIETUVIŠKAS *
TRAKTYRIUS 

(VALGYKLA IR ALINE) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 
Juozas Zeidat 

Savininku 

411 Grand St Brooklyn

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

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

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

prio Chauncey St., Brqfedway 
Tel. GLenmore 5-6191

Green Star Bar & Grill

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

S tat 
adresas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyn®

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8608

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

j Telefonas Poplar 4110
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TorontoJCanada
15)000 Torontieciy Sveikino 

Sovietų Sąjungą
Birželio 22 d. Maple Leaf 

Garden įvyko milžiniškas mi
tingas, kuriame dalyvavo virš 
15,000 torontiečių. J salę visi 
sueiti negalėjo ir turėjo dide
les masės grįžti atgal.

Mitingą sušaukė “National 
Council for Canadian—Soviet 
Friendship.”

Mitinge žymiausi kalbėto
jai figūravo Kanados ministe- 
rių pirm. W. L. Mackenzie 
King ir kartu kaipo garbės 
pirmininkas, kuris perstatė 
publikai brangų svečią Feodor 
Gousev — Sovietų Sąjungos 
ambasadorių Kanadoj ir Jo
seph E. Davies, buvusį Suvie
nytų Valstijų ambasadorių. 
Maskvoj ir Belgijoj.

Be kalbėtojų ant platformos 
sėdėjo daugiau garbingų sve
čių : Ontarijos ministerių pir
mininkas, United Church, Ka
nadoj, galva, du Sovietų Są
jungos lakūnai oficieriąi ir ki
ti. '

* Mitingas buvo sušauktas 
tikslu atžymėti ir pagerbti So
vietų, Sąjungą ir jos didvyriš
kus žygius dviejų metų su
kakty kovų.

Mackenzie King savoj kal
boj plačiai apibūdino Sovietų 
Sąjungos nuostolius materia
liai ir gyvybėmis ir jos žmo
nių neapsakomą narsumą, ku
rie pajėgė hitlerines gaujas 
sulaikyti, gerai jas apdaužyti 
ir toli atgal nugrūsti. Nuosto-

* liai padaryti ant Sovietų teri
torijos neapsakomai dideli. 
“Bet mes”—sakė Mackenzie 
King, “atstatysime sugriautą 
Rusiją, tik reikia hitlerininkus 
pirmiau sumušti.” Mackenzie 
King atsiklausė publikos: 
“Ar visi sutinkate gelbėti So
vietų Sąjungą?” Visa publika 
su dideliu ūžimu pasisakė už 
tą pagelbą dabar ir ateityje.

I Paskutiniu kalbėtoju buvo
JI—E- Davies kuris gai 

d hr pirmą kartą Toronte kal
bėjo tokiose svarbiose sukak
tuvėse ir į tokį didelį mitingą. 
Jį publika priėmė dideliu ran
ku plojimu.

Jis kalbėjo aiškiai ir garsiai. 
Jo kalba suinteresavo visus 
klausytojus. Jis tiesiog rodė 
į sėdinčius kareivius ir publi
ką sakydamas: “Kiek jau žu- 
v6 mūsų jaunų vyrų, o kiek 
dar turės žūti iki priešas bus 
visiškai sunaikintas. Bet kas 
kaltas? Kalti esame mes visi,

* kad prieš karą nepadarėme 
tvirtą karinę sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Už tai dabar milijo
nai turi mirti.”

Jis minėjo, kad įgyvendinti 
taiką po karo reikia palaikyti 
vieningus-draugiškus ryšius su 
Sov. Sąjunga. Be Sovietų Są
jungos, jis sakė, negalima bus 
taika. Jo kalba buvo priim
ta su griausmingu rankų plo
jimu.

Be to tame mitinge buvo 
ir daugiau gražių kavalkų, 
kaip tai Suvienytų Tautų, cho- 

g ras susidedantis iš apie 300 
asmenų padainavo keletą gra
žių, dainų rusų kalboj ir vie

na dainininkė padainavo ke
letą dainelių.

Ant galo įmaršavo didelis 
būrys vyrų, nešini visų suvie
nytų tautų vėliavas, kurie ap
supo platformą iš trijų pusių 
ir saliutuodami Sovietų Sąjun
gai visos vėliavos buvo nu
lenktos žemyn keliom minu
tėms. Tuo laiku pirmininkas 
per mikrofoną atžymėjo So
vietų Sąjungos narsumą ir pa
siryžimą ir sveikino ją. Mo
mentas buvo labai jaudinantis.

Po to buvo perskaityta ir 
pasiųsta telegrama Stalinui ir 
Sovietų vyriausybei.

Reporteris

“Vaiduoklis” Lėktuvas per 
Mėnesį Vargino Berlyną
Stockholm. — Per ištisą 

birželio mėnesį kas naktį 
lygiai 2 vai. 5 min. po vidu
nakčio skrido virš Berlyno 
vienas anglų lėktuvas, nie
kada nemėtydamas bombų; 
ir jam pralekiant, kiekvieną 
kartą buvo sukeliamas mie
ste alarmas kaip prieš talki
ninkų ataką iš oro.

Tuomi pavieniu “vaiduok
liu” lėktuvu berlyniečiai 
taip buvo kasnakt bergž
džiai varginami, kad nacių 
valdžia, pagaliaus, sustabdė 
alarmus dėl jo pasirodymo.

(Bet sulaikius alarmą, 
Berlynas gali būti kada 
nors netikėtai užkluptas.)

Bruzdėjimai ir Plėšimai 
Vakarinėje Vokietijoje

Stockholm. —švedų spau
da rašo, kad hitlerininkai 
pasiuntė dar vieną savo 
žandarų diviziją į nuolat 
bombarduojamą Ruhr ruož
tą, vakarinėje Vokietijoje. 
Sako, jog tarp gyventojų 
ten verda nepasitenkini
mas nacių valdžia.

PLĖŠIMAI
Bochume, Gelsenkirchene 

ir apylinkėje toj srity j iš
sivystė platūs plėšimai bom
barduotuose miestuose.Dau
gelis plėšikų esą sušaudyta.

Hitlerininkai subūrę bent 
30 tūkstančių savo žandarų 
kariuomenės į Ruhr kraštą 
“tvarkai palaikyti.”

Japonijos radijas skelbė, 
kad žemės drebėjimas su
purtė jos sostinę Tokio, bet, 
esą, visai mažai nuostolių 
tepadarė.

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai galingai aptvirti- 
nę Sevastopolį, Krime, prieš 
rusus, kurie mėgintų atimt 
iš nacių tą miestą.

Stockholm. — Praneša
ma, kad jau trečia diena 
gaisrais pleška Messinos 
miestas Sicilijoj, užkurtas 
talkininkų bombanešių.

Chicagos Žinios
Chicaga ruošiasi atmušti 
penktosios kolonos rasinę 
neapykantą, žmonės ir val
džia imsis žygių prieš dis

kriminacijas
Birželio 25 d. miesto rotušėj, 

tarybos kambaryje įvyko CIO 
unijų tarybos sušaukta konfe
rencija veikimui prieš rasinius 
diskriminavimus ir išvengi
mui rasinių riaušių. Konferen
cijoj dalyvavo per 250 unijų ir 
įvairių kitų organizacijų at
stovų. Buvo konferencijoj ir 
majoras Kelly.

Fullerton Fulton atidarė kon
ferenciją ir paaiškino tikslą. 
Nuo organizacijų atstovai pa
sakė reikšmingas kalbas apie 
tai, kas pasireiškia šiame di
deliame mieste, kad yra rasi
nės neapykantos; ir kas reikė
tų daryti, kad išvengti to, kas 
įvyko Detroite.

Labai svarfbią prakalbą pasa
kė žydų bažnyčios rabinas Sil
verman. Jis nurodė į tuos me
todus, kuriuos vartoja naciai, 
tai pasirinkimą vienos grupės, 
kuri mažiausia turi visuomenės 
užtarimo. Ir taip palaipsniui 
naciai pavergė ne tik Vokieti
ją, bet didelę dalį Europos. Jis 
pabrėžė, kad užpuolimas ant 
negrų, jų diskriminavimas yra 
fašizmo požymis ir prieš tai 
reikia kovoti.

Rabinas tęsė: “šiandien puo
la negrus, rytoj — žydus, pas
kui abelnai ateivius atakuos, 
tuomet ateis banga prieš darbo 
unijas ir tt. Taip veikė naciai. 
Tokiem požymiam neturi būti 
vietos Amerikoj.”

Reikšmingą prakalbą pasa
kė Samuel Levin, siuvėjų uni
jos Chicagos Tarybos galva. 
Jis smarkiai neigė mintį, kad 
aš geresnis už kitus, sakė ge
resnių neturi būti. Demokrati
jos plėtojimasis reikalauja, kad 
būtų lygybė. Mokslas žmogų 
nepadaro geresniu, žmogaus 
kokybė pasilieka ta pati.

Dar jis pridėjo , kad lygiai 
taip pat geras Amerikos pilie
tis, kuris čia atvyko penki me
tai atgal ir jau naturalizavosi, 
kaip asmuo kilęs iš prosenelių 
čia atvykusių du šimtai metų 
atgal.

Jis pasmerkė kongreso žygį 
— priėmimą prieš streikus bi- 
liaus. Levinas sakė:

“Tai tėškimas į veidą darbo 
unijom, kurios davė garbės žo
dį laike karo nestreikuoti. Tas 
bilius pakenks karo pastan
goms.”

Majoras Kelly savo kalboj 
pabrėžė, kad darbo unijos gali 
labai daug atlikti lygybės kū- 
nijimui, tai negrų į darbus pri
ėmimui. Jis pažymėjo, kad tiek 
negras, tiek baltveidis yra ly
giai geras pilietis ir atsakomin- 
gas, kad nepasitaikytų to, kas 
buvo Detroite. Tačiau jis ma
nąs, kad pavojaus nėra, tik ne
reikia pradėti karštai kalbėti 
apie riaušių pavojų.

Nuo Negrų Nacionalio Kon

greso narys davė aiškių faktų, 
kaip buvo Detroite. Jis sakė, 
yra faktų, kad ten riaušių su
kėlimo lyderiai į neratiiumo 
vietą vežė įrankius. Tačiau iki 
šiai dienai tikrieji kaltininkai 
nėra suimti, kuomet šimtai yra 
areštuota ir jau nubausta visai 
nekaltų žmonių, tik aukų to, 
kas įvyko.

Nuo Chicagos Bažnyčių Fe
deracijos kalbėtojas išdėstė jo 
organizacijos nusistatymą. Yra 
diskriminavimų, neprileidimų 
negrus prie darbų, bet jo or
ganizacija jau senai prieš tą 
kovoja. Ir šios konferencijos 
užmanymus ir nutarimus imsis 
nuoširdžiai vykinti.

Nuo Chicagos negrų organi
zacijos atstovas nurodė, kad 
elementai, kurie nori pakenkti 
karo laimėjimui, kurie nori su
naikinti demokratiją, yra riau
šių kurstytojai. Jie meta Šū
kius “šalin negrai, šalin žydai,” 
toliau jie šaukia #ir “šalin mū
sų šalies prezidentas,” kurį jie 
paprastai vadina “Rusenfel- 
tas.”

Robert Travis kalbėjo nuo 
CIO valstijos tarybos. Jis pa
brėžė, jog fašistiniai elementai 
desperatiškai veikia, kad iš
šaukti šalyje riaušes'ir priver
sti šią šalį naciam nusileisti; 
su Hitleriu padaryti derybinę 
taiką. Jis nurodė į Krikščionių 
Frontą (fašistinę organizaci
ją), kad tūlas McWilliams ren
giasi pradėti prakalbas sakyti 
ant gatvių kampų ir gundyti 
žmones prieš negrus ir žydus.

Todėl jis pasiūlė, kad majo
ras sudarytų plačią komisiją 
rasinių skirtumų lyginimui ir 
išvengimui riaušių. Tokioj ko
misijoj turėtų dalyvauti atsto
vai nuo visų unijų, nuo indus- 
trialistų ir nu£* valdžios.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad 
kovojant prieš negrų diskrimi
naciją ir veikiant, kad išvengti 
riaušių, turi būti suteikiamos 
lygios negram J^isės gauti dar
bus, turi būti • parūpinta dau
giau gyvenimui namų ir naiki
nama negrų išskyrimas iš vi
suomeninių darbų.

Konferencija- priėmė dekla
raciją, kur plačiai apibudina, 
kas turi būti veikiama.

Ši konferencija prisidės la
bai daug prie stiprinimo karo 
pastangų, prie veiklos demo
kratijos praplėtimui ir išvengi
mui tokios tragedijos, kokia 
įvyko Detroite. Rep.

KARŠČIAUSIA DIENA 
ISTORIJOJ

Pereitą penktadienį buvo 
karščiausia diena Chicagoj bir
želio mėnesį visoj istorijoj kaip 
čia pradėta imti oro rekordas. 
Buvo 95-96 laipsniai šilumos. 
Naktim taipgi labai šilta.

NUMIRĖ JUOZAS KAZ
LAUSKAS

Neseniai numirė Juozas 
Kazlauskas, Pocienės pusbrolis. 
Jis buvo taverno biznyje su 
Kairiene, kampas Union Avė. 
ir 33rd St., (Chicago, iii.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

RESTAURANTO DARBININKĖS
MERGINOS INDAM NUIMTI MERGINOS PRIE BUFETO

MERGINOS PRIE VEŽIMUKO

Reikalingos1 Dirbtuvės Kateteri joje 

McKIERNAN - TERRY CORP. 
FOOT OF MANOR AVE., HARRISON, N. J.
NO. 43 BUSAS NUO P. S. TERMINAL, NEWARK. (157)

Hartford, Conn. HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Buvęs laikraštininkas, Amerikos Laikraštininkų Gileli™ 
jos nArys, o dabar leitenantas lakūnas, Edmund Mulli
gan, numėtė ant nacių Europos tą bombą, kuri stovi ties 
jo atvaizdu.

ITALIJOS KARALIUS 
NORI PASKELBT ROMĄ 

“ATVIRU” MIESTU

Madrid. — Neoficialiai 
pranešama, kad Italijos ka
ralius Viktoras Emmanue- 
lis ragina Mussolinį pas
kelbt Romą “atviru” (neka
riniu) miestu, idant apsau
got Romą nuo Anglijos ir 
Amerikos bombanešių ata
kų.

SENATAS ATMETĖ DAR 
VIENĄ NAUDINGĄ PREr 

ZIDENTO SIŪLYMĄ

Washington. — Senatas 
dauguma balsų atmetė 
prez. Roosevelto valdžios 
reikalavimą sužymėti, ko
kios rūšies yra maistas par
davinėjamas dėžutėse (ke- 
nuose) — geras, vidutinis 
ar prastas.

PIKIETAVO IGNACO 
MATUSZEWSKIO MI

TINGĄ
Nešė Iškabas “šalin Hitle- 

- rio Agentą”
Birželio 25 d. tūlas Frank 

Zolynski, Amerikonų Lenkijos 
Apgynimo lyderis, surengė Ma- 
tuszewskiui prakalbas. Atsilan 
kė 250 žmonių. Pažangesni len
kai, kurie nepritaria Beko pa
sekėjui, Matuszewskio prohit- 
leristinei politikai, surengė 
prie mitingo salės pikietą. Su
sirinko apie 25 pikietininkai. 
Jie nešė iškabas:

“Amerikonai Lenkai Nori 
Besąlyginio Ašies Pasidavi
mo!” “šalin su Hitlerio agen
tu Matuszewskiu!”

Pikietininkai buvo iš Tėvų 
ir Motinų Organizacijos, ku
rių vaikai yra šios šalies armi
joj. Jie bepikietuodami metė 
obalsius, kad Matuszewskio mi
sija ardyti lenkų vienybę ir pa
kenkti karo laimėjimui.

Įvairios Žinios
Trečiadienį, birželio 23 die

ną, Laisvės Choro turėjo būti 
pamokos, bet šį kartą jos ne
įvyko—choriečiai rinkosi lėtai 
ir suvėluotai. Po kiekvienos 
pamokos chorvedys drg. V. 
Visockas prašo: “Visi, kad 
loska, susirinkime ateinantį 
trečiadienį ne vėliau 8 valan
dos.” Bet ne visi to prašymo 
išklauso. Visada pradedame 
lavintis pusvalandį vėliau iš 
priežasties nepribuvimo visų 
laiku.

O dabar, kada išvažiavimų 
nėra, tai nors choras ir moki
nasi dainas, bet nėra kur pa
sirodyti. .Todėl šį kartą vie
toj dainų, susirinkę choriečiai 
atlaikė specialį susirinkimą. 
Po aptarimo nutarta, kad cho
ras paimtų dviejų mėnesių va- 
kacijas. Reiškia, pamokos per
traukiamos. Bet rugsėjo pir
mą trečiadienį, 8 vai. vakare, 
visi choriečiai ir chorietės pri
valo susirinkti į pamokas.

Vakacijų laiku choras lai
kys savo mėnesinius susirinki
mus, bus priimami ir nauji na
riai. Susirinkimai įvyks kas 
ketvirtas ketvirtadienis kiek
vieną mėnesį. Visi choriečiai 
mano, kad po vakacijų t pra
dėsime smarkiai veikti. Mo
kysimės kokią naują operetę, 
jeigu LMS centras paruoš, o 
jeį^u naujos nebus, tai pakar
tosime kurią iš pirmiau vai
dintų.

24 dieną birželio choras tu
rėjo savo reguliarį susirinkimą 
ir nutarė paaukoti $10 Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus lie
tuvių grupei, kuri darbuojasi 
nupirkimui ambulanso nuo 
Hartfordo lietuvių. Nutarta 
turėti pasivaišinimo vakarą 
pirm, negu pradėsime pamo
kas po vakacijų. Buvo .pra
nešta, kad Waterbury draugai 
ruošiasi prie dainų, dienos, bet 
kada dabar negalima auto
mobiliais ir busais važiuoti, 
tai palikta, kad mes negalė
sime masiniai dalyvauti, da
lyvaus kas gali, bet ne visas 
choras.

Birželio 22 dieną buvo la
bai svarbi diena Hartforde, 
nes miesto centre, ant Main 
St., prie Raudonojo Kryžiaus 
buvo iškabintos dvi didžiulės 
vėliavos, tai Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos. Sovie
tų Sąjungos didelė, raudona 
su kūju ir pjautuvu vėliava 
o už vėliavų, aukščiau ant 
platformos didžiulis armijos 
benas griežė visokias ameri
koniškas ir rusiškas dainas. 
Tūkstančiai žmonių susirinkę. 
Milžiniškas benas Sugrojo So
vietų Sąjungos himną — “In
ternacionalą”, tai buvo minė
jimas dviejų metų Sovietų.Są
jungos didvyriškos kovos prieš 
barbariškas Vokietijos ir jos 
talkininkių jėgas.

Vakare tūkstančiai žmonių 
susiėjo į gražią Bushnell Me
morial svetainę, kur buvo ofi
cialiai laikomos prakalbos. 
Kalbėjo daug žymių žmonių, 
jų tarpe ir #A. N. Pope. Mi
tinge matėsi apsčiai ir lietu
vių.

Drg. J. Baltulionis povaliai 
jau pradeda sveikti po sun
kios nelaimės automobiliuje. 
Linkiu jam greitai pasveikti 
ir grįžti į mūsų eiles. Drg. P. 
Padelskis turėjo, sunkią ope
raciją. Jis dabar jau randasi 
namie ir povaliai sveiksta. Lin
kiu greitai pasveikti.

Laisvės Choro Reporteris.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, gera alga, 
malonios darbo apylinkės. Hotel Russell, 
45 Park Ave., N. Y. C.

Kreipkitės j Housekeeper.
(157)

MERGINOS-MOTERYS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Patyrimas nereikalingas; nuolatinis darbas; 
gera alga.

Kreipkitės j Housekeeper
HOTEL GREAT NORTHERN

109 West 56th Street.
Z X (156)

STALŲ PATARNAUTOJOS, Svarios išvaiz
dos, patikiamos, $40 į mėnesį, kambarys ir 
valgis. Puikūs tipai; karfėrai apmokami į 
abi pusi. Priedas $10 į mėnesi bonais.

PRESIDENT HOTEL, Swan Lake, N. Y. 
___________________ __________________ (159)

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 
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper's ofisą 

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

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 
" ■ ' -1 -

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS 
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas 

GERA ALGA. TIK PILIETĖS 

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

(160)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL IR DIE DIRBĖJAI
Patyrė prie die sinking; pirmo* klasė* labai 
akuratnam darbui. Aukštos algos, nuolatini* 
darbas. Puikiausia proga po karino) Bui
čiai. Iš karinių darbų atėję, turėsite paro
dyti paliuosavirao certifikata. .

ALGREN MFG. CO.
825 Lafayette St., New York City 

________, , (W)

VYRAI
Būtinas darbas, patyrimas nerei

kalingas, lengvas fabriko darbas. 40 
valandų sav/dtė, nuolatinis darbas, 
proga pakilimui.
SCHARCO MFG. CO. Inc.

605 East 182nd St., Bronx, 
Tarpe St. Ann Ir Cypress Aves.

Jauni vyrai ir berniukai, energingi, paliuo- 
suoti nuo drafto, proga pakitimui. Marškos 
ir odo produktų dirbtuvė. Valdžios ir civi
liai darbai, kreipkitės j Hughes Consolidated, 
58 Golden St., Newark, N. J.

APVALYTOJAS
Apvalymui dirbtuvė*. Gera alga, 40 valandų, 
viršlaikiai. SHIMAN BROS. & CO., 2>< 
W. 39th 8t, N. Y. C.

M E C H AN IKA I
Puikiausia proga vyrui prie sun

kiųjų trokų, patyrusiam, ypač kuris 
yra susipažinęs su White Super 
Power Engines. Turi mokėti gaspa- 
doriauti. HALL & FUHS, INC., 
Route 29, Mountainside, N. J. Te- 
lefonuokite Westfield 2-4600.

STIKLO PŪTĖJAI
Patyrę prie stiklo aparatų, atski- 

rinėjimui thermometers ar hydro
meters. Taipgi pradiniai su kiek 
nors patyrimo prie stiklų pūtimo. 
Pastovus darbas dabar ant karinių 
darbų ir po karo. Wm. Hiergesell & 
Sons, 295 Pearl St., N. Y. C. 
________________________________________(156)

VAGONŲ KROVIKAI
Jei dabar prie būtinų darbų, atsi

neškite raštišką paliuosavimo pa
reiškimą.

Matykite Mr. Walters
New York Dock Railway

Foot of Joralemon St., Brooklyn
1 (iw)

VYRAI
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.
(1W)

MOULDERIAI, coremakers, smielių 
ardytojai ir tekintojai prie bronzo 
ir aluminum liejinių. 100% karo 
darbas; nepaprasta proga išsimokyti 
tikrai gerais moulderiais. Ridgewood 
Foundry, 1612 Decatur St., Ridge
wood, Brooklyn, N. Y.
sorrt - V* “ ’ ' •’ <»«>

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

(159) ’

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtina* karo darbas. Kreipkitės |
U. S. Trucking Corp.

NATIONAL CAR LOADING
DOCK

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

Reikalingi apvaiytojai ir prižiūrėtojai teatro 
darbui Brooklyne. Geri darbininkai greit 
pakils. Tclefonuokite Circle 7-6930, Ext. 18.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DEŠRUKEM ŽARNŲ DIRBTUVĖJ 
Svarbi Pramone 

Taikos Metu Ateitis
GALIMA UŽDIRBTI $30 PRADŽIAI 

Su proga pakilimui ir aukštesniam uždarbiui 
Nuolatinis darbas, 

Geros darbo sąlygos.
Asmenys iš karinių darbų nepageidaujami 
be raštiško pareiškimo savo atliekamumo. 
OPPENHEIMER CASING CO 

480 Washington St. (arti Canal), 
West Side.

(156)

VYRAI
FABRIKO DARBAS 

DIENOM IR NAKTIM 
APVALYTOJAI 
PAKUOTOJAI

Kreipkitės nuo 9 iki 10 rytais.

BAKERY AT
821 Bergen St., Brooklyn, N.Y

(156)

MAŠINISTO PAGELBININKAS
Patyrimas nereikalingas

R. G. SMITH TOOL & MFG. CO., 
245 South St., Newark, N. J.

(159)

SANDĖLIŲ DARBININKAI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

KREIPKITĖS I WAREHOUSE 
5910 DECATŲR ST. 

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
(156)

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
INDŲ MAZGOTOJAI 

SIDABRŲ VALYTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

Pilnam ir daliai laiko. 
Kreipkitės j Timekeeper’s Ofisą.

HOTEL GOVERNOR 
CLINTON

81st Street ir 7th Avenue
(157)

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

rinis darbininkas sulyg pilno BavO 
išsilavinimo.

UNION AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
880 2nd Ave., (kampas 22nd St.), N. Y.

______________________ (lit)

REIKALINGI VYRAI
Neamatninkai, būtinam karo dar
bui. Kurie dirbate svarbiose pra

monėse nesikreipkite.
JOSEPH T. RYERSON & 

SON, ING.
208 West Side Ave., Jersey City
> (155)

Reikalingas virėjas nedidelėje įnamių įstai
goje, 30 asmenų, amerikoniški valgiai. Už 
keturius mėnesius $500, pridedant valgį. 
Taipgi proga žiemos darbui. TelefonUokite 
Mrs. Clark, Endicott 2-1006.

(1M)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI IR
TVARKYTOJOS

$60 j mėnesj ir užlaikymas.
CALEDONIAN HOSPITAL

182 Parkside Ave., Brooklyn.
(157)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
ELEVEITERIŲ MERGINOS 
Malioriat ir Maliorių Pagelblninka!

Plesteriotojai ir Tile Sudėjikai, 
Naktiniai valytojai.

GERA AUGA, kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON, 140 E. «3rd St. N. t.

(1511
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Pabaltijos Kilmės Tautę 
Programa Amerikos- 
Soviety Karo Parodoj

Pabaltijos Kultūrine Tary
ba, kur priklauso ir daugelis 
lietuvių organizacijų, tapo pa
kviesta sudaryti meno progra
mą laike American-Soviet War 
Exhibit. Toji paroda randa
si Mokslų ir Industrijos Mu
ziejuje, R.C.A. Bildinge, 30 
Rockefeller Plaza, 6th Ave. ir 
olst St., New Yorke.

Pabaltijos Kult. Taryba 
mielai pakvietimą priėmė, pa
sitikėdama, kad prie jos pri
klausančių tautų, meno gru
pės kooperuos sulyg geriau
sia išgale programos sudary
me. Neapsivilta. Atrodo, kad 
bus graži programa, kurioj 
dalyvaus ir lietuviai. Apie ją 
bus pranešta plačiau tada, 
kada jau bus galutinai suda
ryta. Visi prašomi tą vaka
rą rezervuoti parodai ir mūsų 
programai.

Pabaltijos tautų —lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — pro
grama Amerikos-Sovietų Ka
ro Parodoj bus liepos 15-tą, 
ketvirtadienį, 8 vai. vakaro. 
Parodą galima matyti bile 
dieną nuo 10 ryto iki 10 vaka
ro. Įžanga 28c., vaikams — 
•11 centų.

Tikslas tos parodos, sureng
tos per Council of American- 
Soviet Friendship, yra, ta
riant vice-prezidento Henry 
A. Wallace žodžiais, “ryškiau

Betty Grable varsotoj filmoj “Coney Island”, rodomoj Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Prie filmos yra ir scenos aktai.

Matas Šolomskas Išeina 
Į Laivyną

Matas šolomskas, dabartinis 
Lietuvių Darbininkų, Susivieni
jimo jaunimo sekretorius ir 
LDS organo Tiesos angliško 
skyriaus redaktorius, birželio 
30-tą tapo priimtas laivynan 
ir išeis tarnybon liepos 7-tą.

LDS Centras antru kartu 
bėgiu mažiau metų laiko lie
kasi be jaunimo sekretoriaus 
ir angliško skyriaus redakto
riaus. Matas prieš 10 mėne
sių pavadavo kariuomenėn iš
ėjusį Joną Ormaną, LDS Cen
tre dirbo nuo rugsėjo 8-tos, 
1942 m.

Matas yra laisviečių Domi
ninko ir Petro šolomskų gimi
naitis, philadelphietis, kur ir 
dabar gyvena jo tėvai Motie
jus ir Marcelė šolomskai, taip
gi broliai Pranas, Martinas, ir 
seserys Joana šolomskaitė ir 
Ona Mathes. Mato broliai, 
vienas, ką tik išėjęs iš Temple 
Universiteto studentas, o ki
tas, Martinas, tik sulaukęs 
18-kos metų, tikisi pašaukimo 
greitoje ateityje.

Tarnyba LDS Centre Matui 
buvo jau ne pirma tos rūšies 
tarnyba lietuvių įstaigose. 
Nuo kovo mėnesio, 1937 m., 
iki rugpjūčio mėn., 1940 m., 
Matas dirbo Chicagos lietuvių 
dienraščio Vilnies redakcijoj,

jančiu jaunimo organizatoriu
mi. Tūlą laiką buvo pasi
traukęs iš tarnybos dėl ligos, 
bet atgavęs sveikatą ir vėl grį
žo į lietuviškojo judėjimo va
dovybę — sekretorystę, reda
guoti laikraštį, rašyti spaudai, 
sakyti prakalbas. Tai vienas 
iš nedaugelio tų jaunų lietu-

Matas Šolomskas

vių, kurie seka lietuviškojo 
gyvenimo politiką ir jaučia 
pareigą atmušti fašistų pasi- 
mojimus ant demokratijos ir 
numaskuoti kenkėjus karo pa
stangoms.

Linkime Matui sėkmingos 
tarnybos ir laimingai grįžti 
karą laimėjus.

siu būdu parodyti milžinišką 
bendrą talkininkų prisidėjimą 
prie demokratijos pergalės.”

Pataria Bulves Dar Auginti
Pasklidus žinioms, kad New 

Yorke trūksta bulvių, sako
ma, miestan dabar privežta 
tiek daug bulvių, kad gręsia 
pavojus sugesti. Maisto pa
skirstymo įstaiga atsišaukė į 
Pergalės Daržų savininkus 
dabar esamas turguje bulves 
pirkti ir valgyti, o savas au
ginti ir brandinti, palikti že
mėje iki laiškai visiškai nu- 
džiūsta. Kainos geresnėms 
bulvėms vienok tebėra po 6 
ir pusę centų svarui.

Lietuviai Kariškiai Šventėms
Parvyksta Atostogų; Daly

vaus Laisves Piknike

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai, visi 

šviesūs, užsidaromi, su maudynėmis 
ir sudėta naujos klijonkės į visus 
kambarius. Taipgi, jei norėtų, galė
tų atlikti ir džianitoriaus darbą, už 
kurj gerai atlyginčiau. Pelenų nerei
kia nešti. Prašome kreiptis: 509 
Woodward Ave., Brooklyn (Ridge
wood sekcijoje).

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.

Pereitą trečiadienį lankėsi 
Laisvės įstaigoje ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tre Jonas Ormanas (buvęs L. 
D.S. Jaunimo sekretorius iki 
išėjimo kariuomenėn). Jisai 
pasiilgęs visų draugų LDS na
rių ir laisviečių ir tikisi su 
jais pasimatyti dienraščio Lai
svės piknike šį sekmadienį, 
Klasčiaus Clinton Parke, Mas- 
pethe.

Jonas Ormanas pastaruoju 
laiku tarnauja Illinois valsti
joj. Pakelyje buvo sustojęs 
Chicagoje atlankyti vilniečius. 
Seniau jis yra dirbęs dienraš
čio Vilnies redakcijoj prie 
jaunimo skyriaus ir ten vei
kęs, taipgi turi daug pažin
čių iš veikimo LDS jaunime.

ŪKININKU ATYDAI
Kuris ūkininkas turi ūkę, kur bus 

galima gauti pieno, sviesto, vietą 
maudytis, tinkamai praleisti atosto
gas, prašome pranešti sekamu ant. 
rašų: G. Daniels, 270 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (154-156)

Reikalingas siūlių prosytojas; uni
jinė dirbtuvė, unijinė alga. Taipgi 
reikia paipotojų, vyrų ar moterų, 
jei tik mokate mašiną valdyti, atei
kite, duosim mokytis.

Reikalinga jauna mergina moky
tis siuvimo amato. Prašome kreip
tis:

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

Telefonas EVergreen 7-2494 k
(155-157)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Kiiubo susirinki
mas jvyks, kaip visuomet, pirmą 
penktadienį liepos mėnesio, 2-rą, 
nuosavose patalpose, 168 Marcy 
Ave. Brooklyne. šis bus pusmetinis 
susirinkimas, todėl visi nariai yra 
prašomi atsilankyti ir atsivesti nau
jų kandidatų J narius. Taip pat bus 
rinkimas valdybos, — B. (154-155).

Jonas Ormanas

Kita jo stotis buvo Pittsburg- 
he, kur gyvena jo motina, se
serys ir vaikystės dienų drau
gai. Brooklyne — jo namai. 
Svečiuojasi pas žmoną Aldą 
ir uošvius Kairius, Ridge- 
woode.

Svečių kariškių, kaip girdė
ti, turėsime iš Jungtinių Vals
tijų pietų ir šiaurių, iš vidur- 
vakarių ir gal iš toliau.

Iš Vermont šeštadienį par
vyksta dešimčiai dienų štabo 
seržentas Frank Jakštys. Jisai 
svečiuosis pas žmoną Oną, L. 
D.S. Centro raštvedę, ir tėvus

Motiejų ir Marcelę Yakščius, 
Woodhavene.

Maspethietis John Stirbis 
atvyksta iš Georgijos irgi de
šimčiai dienų, taipgi tikimasi, 
kad ir jo brolis Frank gausiąs 
atostogų visos šeimos sąskri- 
džiui šventėmis. Laukiama ir 
daugiau svečių kariškių, taip
gi civilinių svečių iš tolimų 
kolonijų. Tad Laisvės piknike 
liepos 4 dieną pasimatysime 
su daugeliu netikėtų svečių.

Vincui Škėmai Pamink
las Jau Užbaigtas

Velioniui Vincui Škėmai pa
minklas jau užbaigtas. Jo na
šlė Helen Škėmienė šiomis 
dienomis atvyksta iš Hoosick 
Falls į New Yorką prižiūrėti 
paminklo pastatymo ir kapo 
dabinimo reikalus, dėl kurių 
tikisi lankytis ant Alyvų Kal
nelio kapinių liepos 3-4-5 die
nomis.

Vincas Škėma mirė gegužės 
3 d., Hoosick Falls, N. Y. Pa
laidotas gegužės 6-tą. Šį šeš
tadienį sueis lygiai du mėne
siai nuo jo mirties. Jo kapas 
randasi ant kalnelio prieš pat 
didžiuosius vartus, numeris 
6519, sekcijoj O.

MIRT
Anna Kaminskienė, 48 m. am

žiaus, gyveno po 3109 Bright
on 7th St., Brooklyne, mirė Co
ney Island ligoninėje, birželio 
30 d. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, liepos 5 d., Holy Trinity 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Ave., kuris 
taip pat rūpinasi ir laidotuvių 
pareigom.

Velionė paliko nuliūdime na
šlį Michael Kaminską, tėvą Ca
sper Jonelį, tris dukteris, An
na Maldeikis, Alexandria ir 
Ruth, taipgi du sūnų, Edward 
ir Dennis.

Rado Naują “Motiną”
Keturi .broliukai, 5-8 metų, 

kurie sakėsi norį rasti namus 
visi vienoj vietoj, “nes taip ge
riau,” pasiųsti pas naują “mo
tiną,” kuri jau turi 5 savo vai
kus. Ji išrinkta iš 296 pasisiū
liusių vaikus globoti. Vaikų 
motina sunkiai serga, o tėvas 
yra kariuomenėj.

Bronxe trijų metų mergiščia 
užbėgo priešais troką ir tapo 
užmušta.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS I F. W. Shalins

Birželio 30-tą pasabaigė 
mokslo metai 889,000 vaikam, 
pradinių mokyklų mokiniam. 
Prasidėjo vakacija, daugeliui 
blogesnė už mokyklą, kądangi 
tėvai dirba, o pasilinksmini
mui ir organizuotoms, prižiū
rimoms žaismės galimybes šie-1 
met susiaurintos.

Vyresniųjų mokinių daugelis 
eis įvairius vasarinius kursus, 
o dar kiti eis dirbti ant farmų 
ir įvairius pagelbininkų dar
bus miesto prekyvietėse ir in
dustrijose.

švietimo Departmento apro- 
kavimu, pradines mokyklas 
baigė apie 22,000 mokinių, pra
dines vidurinės mokyklos kla
ses — 20,000, aukštesnes vidu
rinės mokyklos klases — 25,- 
000 ir aukštąsias amatines 
mokyklas — 3,500.

Miesto sveikatos komisionie- 
rius sako, kad keliose mokyk
lose tarp vaikų atsiradęs koks 
galvos niežulys. Visų tų moky
klų vaikai egzaminuoti ir tė
vams bus nurodoma, kaip gy
dyti, kad iki rudens liga būtų 
visai suvaldyta.
Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir* 

kite bonus ir štampas.

USEFUL... PRACTICAL

s?
B

£

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
xol Utajnk z-zrni

B

s$
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(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Mes taipgi aprūpinant 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

redagavo anglišką skyrių, 
taipgi yra buvęs LDS keliau-

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

...... I- ...į, ... ~

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY
PUBLIC

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. T.

TELEPHONB
STAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.

t'------- --------------------------------------------------------------- ----------- iI

Naudokitės Gera Proga
| Per sekančias 30 dienų, mes darome Šį speciali pasiūlymą
■ savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki-
* limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
į patarnaujame už senas žemas kainas. t

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

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

sunkus pristatymas anglies.

30 Dienų 
Nuolaida

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




