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KRISLAI
Makiai.
Bomberis LDS Vardu.
Neteko 70,000.
Willkie Moko Republikonus.

Rašo R. MIZARA

Vis dažniau ir dažniau ži-Į 
niose skaitytojas susidurs su 1 
makiais.

Kas gi yra tie “makiai” ?
Tai Francijos partizanai,

francūziškai besivadiną ma
quis.

Kadangi šitie Francijos pa
triotai veikia pietinės Franci
jos kalnuose, tarp brūzgynų, 
tai ir šis jų pasivadinimas, sa
koma, paeina nuo brūzgų ar
ba brūzgynų;

Šiuo metu okupuotoje Fran- 
cijoje yra apie 50,000 makių, 
gerai ginkluotų, išlavintų ir 
vadovaujamų žymių karinin
kų. Tai vis francūzų tautos 
patrijotai, organizuotai ginklu 
mušą mūsų bendrąjį priešą — 
nacius ir Vichy valdžios fran- 
cūziškus kvislingus.

Makiai bus didelė pagalba 
talkininkų kariuomenėms, ka
riaujančioms Franci joje.

Linkėkime makiams kuo di
džiausios ištvermės ir pasise
kimo 1

LDS organas Tiesa (birž. 15 
d.) praneša, kad darbininkiš
kasis Susivienijimas jau nupir
ko Dėdei Šamui du bomberius, 
kurie lėšuoja $175,000!

Vieno bomberio ir atvaizdą 
patiekia: jis pavadintas “As
sociation of Lithuanian Work
ers.” Vadinasi, jis pavadintas 
Susivienijimo vardu.

Tai labai gražus, patrijotiš- 
kas žygis, šiandien mes tą 
bomberio nuotrauką išspaus
diname Laisvėje, kad ir mūsų 
skaitytojai matytų, kokį gra
žų darbą nuveikė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
riai ir Centras.

Kita mūsų organizacija — 
Lietuvių Literatūros Draugija 
— išleido atsišaukimą, ragi
nantį demokratinę Amerikos 
lietuvių visuomenę nupirkti 
penkių milijonų dolerių vertės 
bonų penktosios karo paskolos 
kampanijos metu.

Reikia išpildyti toji kvota 
su kaupu.

Mūsų gen. Mark W. Clark, 
vadovaująs amerikiečius ka
rius Italijoje, padarė įdomų 
pranešimą. Jis sakė, kad bė
gyje vieno mėnesio vokiečiai 
Italijoje neteko —- užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn paim
tais — 70,000 savo karių.

Tai didelis smūgis naciams!
Be to, vokiečiai neteko Ro

mos, neteko stiprių pozicijų. 
Jie priversti bėgti be atodai
ros, f * 

Tai tik pradžia!

Wendell L. Willkie parašė 
eilę straipsnių, liečiančių svar
biuosius mūsų krašto klausi
mus. Man ypačiai metėsi į 
galvą jo straipsnis dėl grąži
nimo negrams pilnų pilietinių 
teisių.

Apskritai, Mr. Willkie kerta 
smūgį po smūgio reakcinin
kams republikonų partijos va
dovams.

Nemažai žmonių, tačiau, da
bar klausia: Kas p. Willkio 
kritikos klausys?

Atrodo, kad šį mėnesį su
važiavę Čikagon republikonai 
bus nusistatę prieš kiekvieną 
pažangesnį sumanymą. P-nas 
Willkie, atrodo, jei jis norės 
gražiai pasitarnauti mūsų 
kraštui, turės pasmerkti reak
cininkus savo partijos lyderius 
ir raginti piliečius balsuoti už 
prezidentą Rooseveltą.

Nepaisant visko, šiemetinis 
republikonų suvažiavimas bus 
įdomesnis už praeityje įvyku
sius suvažiavimus.

Kiekvienas norės matyti, 
kiek ten dar esama tos parti
jos tėVo, Lincolno, pasekėjų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Talkininkai apie 80 Mylių 
Antrapus Romos; Šluoja Na

cius Visu Italijos Frontu

RAUD. ARMIJA PAĖMĖ DAR 
KELIS SUOMIU MIESTUS;

SUĖMĖ DAUG PRIEŠU

Roma, birž. 15. — Radi- 
' jas pranešė, kad amerikie
čiai užėmė Orvieto, geležin
kelio stotį apie 60 mylių į 
šiaurvakarius nuo Romos; 
jie taipgi atėmė iš nacių 
Aquilla toje srityje.

Amerikos kariuomenė da
bar grumiasi artyn dviejų 
svarbių vieškelių mazgų,; 
Grosseto, 114 mylių į šiau- 

|rių vakarus nuo Romos, ir 
Terni, 62 mylios nuo jos.— 
Čia mylios skaičiuojamos ne 
tiesia linija, bet vingiuojan
čiais keliais. — Tiesiai gi 
matuojant amerikiečiai jau 
79 mylios antrapus Romos.

Jungtinių Valstijų kariai 
pralaužė vokiečių apsigyni
mo linijas Tyrrhenian pajū
ryje ir į šiaurvakarius nuo 
Bolsena ežero. Anglai pra
kirto nacių liniją į pietų ry
tus nuo Terni.

Talkininkai abelnai žy
giuoja pirmyn visu 200 my
lių frontu Italijoje.

Nacių submarinas nu
skandino švedų Raudonojo 
Kryžiaus laivą Aegejaus 
Jūroj.

Anglų žvalgai įsiveržė į 
Tilly, Francijoj.

SAKOMA, AUGA NESUTARI
MAI TARP ROOSEVELTO

IR GEN. De GAULLE
Washington. — Neoficia

liai pranešama, kad Ameri
kos valdžia dabar juo ma
žiau linkusi pripažint gene
rolo de Gaulle’o vadovauja-

Gen. de Gaulle Nedavė 
Talkininkams Oficieriu

Washington. — Amerikos 
valdininkai skundėsi, kad 
laisvųjų francūzų vadas ge
nerolas de Gaulle nedavė 
kelių šimtų savo oficieriu 
amerikiečiams ir anglams 
pirmojoj įsiveržimo dienoje, 
kaip kad buvę sutarta. Jis, 
girdi, neduodamas talkinin
kam jokios apie tai žinios, 
staiga atšaukęs tų francū
zų oficieriu siuntimą Fran
ci jon sykiu su anglais ir 
amerikiečiais. Tai buvo su
sisiekimų oficieriai, kurie 
kalba francūziškai ir ang
liškai; todėl būtų galėję tal
kininkams padėti tuojaus 
sumegsti gerus ryšius su 
šiaurinės Francijos gyven
tojais.

Buvę suprantama, kad 
generolas de Gaulle pasiųs 
Franci j bn 300 iki 500 tokių 
savo oficieriu.
De Gaulle Atstovas Užgin

čija Sutartį
Londone atstovas Fran

cūzų Komiteto Tautai Lai
svinti pareiškė:

“Mes niekados nepasira
šėme tokios sutarties, tad ir 
atšaukti jos negalėjom. Mes 
per kelis mėnesius pirm įsi
veržimo vedėme derybas su 
.talkininkais, bet nesusitarė- 
|me nei su Amerikos vyriau- 
'sybe, nei su talkininkų ko- 
imanduotojaiš* dėlei valdžios 
atvaduojamose Francijos 
vietose nei dėlei mūsų susi
siekimų oficieriu siuntimo 
sykiu su to įsiveržimo jėgo
mis.”

Vienas Amerikos valdi
ninkas Washingtone štai 
kaip atsiliepė į tą francūzų 
komiteto atstovo pareiški
mą:

“Visi mūsų planai buvo

mą Francūzų Komitetą 
Tautai Laisvinti kaipo lai
kinąją Francijos valdžią. 
Bet jeigu po Francijos at
vadavimo francūzai per lai
svus visuotinus balsavimus 
pasirinktų de Gaulle’o val
džią, tai Jungtinės Valstijos 
ją-pripažintų. ■.

De Gaulle Francūzai Kriti
kuoja Rooseveltą

Alžyras. — Čionaitinė 
francūzų spauda kelia nuo
žiūrą, kad prez. Roosevel- 
tas norįs pervest Francijos 
valdžią į talkininkų rankas. 
Pats generolas de Gaulle, 
galva Franc. Komiteto Tau
tai Laisvinti, neseniai kalti
no talkininkus, kad jie turį 
tokią intenciją.

Francūzų laikraščiai kar
tu rašo, kad Anglijos mini- 
steris pirmininkas Churchi- 
llas norėtų pripažinti tą 
francūzų komitetą, kaip lai
kinąją Francijos valdžią, 
bet prez. Rooseveltas, girdi, 
tam priešinasi.

London. —Čionaitinis an
glų dienraštis Daily Ex
press teigia, kad prez. Roo
seveltas turįs savo planą 
dėlei busimojo Francijos 
seimo rinkimų. Rooseveltas, 
esą, taipgi stojąs už sugrą
žinimą buvusiojo Francijos 
prezidento Alberto Lebru- 
no, bet ir už generolo de 
Gaulle priėmimą į Lebruno 
valdžią.

Francūzai Karštai Sveikina 
Atvykusį Gen. de Gaulle

Francija. — Generolas de 
Gaulle atvyko iš Anglijos į 
šiaurinę Franci ją. Francūzų 
minios visur entuziastiškai 
sveikino jį kaip savo vadą.

sudaryti aplink jų bendra
darbiavimą, o kad jie pasku
tinėje minutėje atsisakė 
bendradarbiauti, tuomi pa
darė mums daug keblumų.”

London, birž. 15. — Uni
ted Press rašo, kad Raudo
noji Armija pastūmė suo
mius dar iki 6 mylių atgal 
Karelijos fronte, turinčia
me 28 mylias ilgio, tarp La
dogos ir Suomijos Įlankos. 
Sovietai užėmė tvirtovišką 
Kuuterselkae miestą, už 37 
mylių į pietų rytus nuo Vi- 
borgo, svarbaus suomių uo
sto, penkių geležinkelių ir 
penkių plentų mazgo. Be to, 
iš suomiu atimta šeši drū
čiai aptvirtinti miesteliai, o 
tarp jų Maaselkae ir Nena- 
emaeki, 18 mylių nuo Lado
gos ežero.

(Bet jau trečiadienį ne- 
oficialės žinios sakė,/ jog 
raudonarmiečiai pąsiekė 
vietas tik 25 mylios nuo Vi- 
borgo.)

Bendrai, sovietinė fronto 
linija dabar eina apie 40

mylių į šiaurius nuo Lenin
grado.

PRIEŠŲ NUOSTOLIAI
Ketvirtadienio praneši

mais, vienas tik Sovietų ka
riuomenės junginys per tris 
paskutines dienas užmušė 
virš 3,000 suomių kareivių 
ir oficieriu ir sunaikino 30 
kanuolių, 25 minosvaidžius 
(mortiras) ir 80 kulkasvai- 
džių. Tas pats raudonarmie
čių dalinys pagrobė 70 suo
mių kanuolių, 40 minosvai
džių, 126 kulkosvaidžius, 10 
sandėlių ginklų ir amunici
jos, taip pat ir kelis maisto 
sandėlius. Šis Sovietų karių 
junginys paėmė nelaisvėn ir 
daug priešų kareivių.

Čia dar nepriskaitoma 
nuostoliai, kuriuos kiti Rau
donosios Armijos daliniai 
padarė suomiams.

Lenkų Premjeras Esąs Tikras, 
Kad Amerika Jiems Draugiška
Washington. — Londoniš- 

kės lenkų valdžios ministe- 
ris pirmininkas, Stan. Miko- 
laičikas, po pasikalbėjimų 
su- prez. Rooseveltu, pareiš
kė, kad “Lenkija gali pasi
tikėti Jungtinių Valstijų 
draugiškumu ir tikra para
ma.”

Mikolaičikas sakė spaudos 
atstovams, kad jiedu su 
Rooseveltu, girdi, nesitarę 
apie rubežių tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos. Jis pa-

stebėjo, jog Amerikos ir e- 
migracinės lenkų valdžios 
politika yra nekelt klausi
mų dėl rubežių iki po karo 
Europoje. • -

(Žymėtina, kad lenkų val
dininkai ir jų spauda Lon
done iki paskutinių savaičių 
labai šiurkščiai kėlė rubežių 
klausimą ir plūdo Sovietų 
Sąjungą už tai, kad Sovie
tai laiko savomis sovietinę 
Vakarų Ukrainą ir Vakari
nę Baltarusiją.)

Jungi. Valstijų Laivynas Anglai Pleškina Nacius 
Smogė Japonijos Salom Le Havre Uosle

Perlų Uostas. — Ameri
kos karo laivai daugme- 
niškai bombardavo pačios 
Japonijos salas Kurillus, tik 
truputį toliau kaip 1,000 
mylių nuo japonų sostinės 
Tokio.

Viena iš bombarduotų sa
lų, Matusava, tėra tik už 
500 mylių nuo vadinamojo 
Japonijos “žemyno.”

London, birž. 15.— Didie
ji Anglijos karo laivai vie- 
suliškai bombardavo Le 
Havre uostamiestį, į šiaurių 
rytus nuo talkininkų fronto 
šiaurinėje Francijoje.

Anglų bombanešiai mėtė į 
Le Havre bombas sverian
čias po 6 tonus.

Amerikiečiai vėl Įsiveržė į 
Montebourg; Užėmė Punktus 

Tik 7 Mylios nuo Atlanto
London, birž. 15. — Na

ciai darė penkias desperati
škas atakas prieš amerikie
čius vakariniame Francijos 
fronto gale. Amerikos ka
riai jau sudaužė vokiečių 
atakas dviejuose paskiruose 
punktuose.

Tebesiaučia “žiauriausi 
mūšiai nuo Stalingrado lai
kų,” sako United Press. I 
Amerikiečiai vėl įsiveržė i 
Montebourg miestą, kuri 
naciai buvo atgriebę.—Mon
tebourg stovi už 14 mylių i 
pietų rytus nuo Cherbourgo 
uosto. Kitur Cherbourgo 
pussalyje amerikiečiam te

lieka tik 7 mylios iki Atlan
to krantu, c.

Vokiečiai vidurinėje ir 
rytinėje fronto dalyse lai
kinai išstūmė anglus iš 
Troarno, į rytus nuo Cae- 
no, geležinkelių ir vieškelių 
centro, ir Caumonto, 20 my
lit) nuo jūros. Atakose prieš 
anglus dalyvavo iki 600 na
cių tankų. Anglų kanuolės, 
lėktuvai ir karo laivų arti
lerija sunaikino daug prie
šu tanku, v v

1,500 vien Amerikos bom- 
banešių pleškino nacius ir 
jų pozicijas per dieną.

ODESSOJE VOKIEČIAI IR 
RUMUNAI IŠŽUDĖ 200,000 

SOVIETINIŲ PILIEČIŲ

Bombų Audra Viborgui
London, birž. 15. — 150 

sovietinių bombanešių ilgai 
sprogdino ir degino kari
nius įrengimus Viborge, di
deliame Suomijos uostamie
styje.

Amerikos lakūnai ataka
vo Hanoverį, Vokietijoj.

Vokiečiai Sprogdina 
Cherbourgo Uostą

Skandinavų žinių agentū
ra pranešė, kad vokiečiai 
jau sprogdina Cherbourgo 
uosto įrengimus, šiaurvaka
rinėje Francijoje, nes jie su
pranta, kad amerikiečiai 
neužilgo paims tą didį uos
tą.

HITLERINES SNAIPERKOS
VEIKIA FRANCIJOJE

Francija. — Talkininkai 
areštavo vieną vokietę, kuri 
pašovė kelis Amerikos ka
reivius. Jinai mandagiai 
šypsodavosi, iki amerikie- 
čia gana arti prieidavo; ta
da ji išsitraukdavo revolve
rį iš rankinio krepšelio ir 
šaudavo.

Dvi francūzės, vokiečių 
kareivių pačios, šaudyda- 
mos iš vieno namo, nukovė 
10 talkininkų kareivių. Pa
skui, bešturmuojant talki
ninkams namą, ir jos tapo 
užmuštos kartu su naciais 
kariais.

Japonų radijas sakė, kad 
Amerikos kariuomene sten
gėsi išsikelt į Mariana sa
las, apie 1,500 mylių nuo To
kio, Japonijos sostinės.

Maskva. — Sovietų tyri
nėjimų komisija atrado, jog 
kol naciai ir rumunai buvo 
Odessoj, tai nužudė ten a- 
pie 200,000 sovietinių pilie
čių. Savo raporte komisija 
ypač įkaitino vokiečių gene
rolus d’Angelį, Schneide- 
nau, Kellerį, Zillerį ir 17 ki
tų Hitlerio oficieriu.

Kartu su naciais Odesso- 
je pasižymėjo žmogžudystė
mis ir plėšimais rumunų 
gubernatorius Alexianu, ge
neral - gubernatorius Poto- 
peanu, generolas Schwab ir 
dar 51-nas rumunų karinin
kas, žandaras bei civilis kri
minalistas.

Rumunų profesoriai, inži
nieriai, architektai ir muzi
kos bei teatrų vadai taip 
pat žudė ir plėšė nekariš- 
kius sovietinius Odessos pi
liečius.

SUDEGINO TŪKSTAN
ČIUS GYVŲ ŽMONIŲ 
1941 m. spalių 19 d. ru

munai gyvus masiniai sude
gino 25,000 Odessos piliečių, 
tame skaičiuje ir vaikus. 

1941 m. gruodžio 21 d. 
koncentracijos stovykloje 
arti Odessos buvo urmu iš
žudyta 55,000 sovietinių pi-i 
liečiu. Kitais atvejais naciai 
ir rumunai išteriojo apie,

|sta 2,000 pianų. Tai vienas 
iš daugelio pavyzdžių, kaip 
nuodugniai buvo varomas 
plėšimo darbas Odessoje._

Sov. Bombanešiai Pla- 
į čiai Piekia Nacius 

Baltarusijoje
Washington. — Amerikos 

Susisiekimų Komisija pa
skelbė Maskvos radijo pra
nešimą apie plačius raudo
nųjų lakūnų veiksmus 
prieš vokiečių centrus Bal- 

I tarusi joje:
Sovietų bombanešiai birž. 

12, 13 ir 14 naktimis atkak
liai bombardavo nacių lėk
tuvų aikštes srityse Brest- 
Litovsko, Bialystoko, Bara
novičių, Pinsko, Minsko, 
Bobruisko ir Oršos. Jie su
naikino didelį skaičių vokie
čių lėktuvų pačiose priešų 
'stovyklose. Šalia to, raudo
nieji lakūnai sudegino visą 
eilę vokiečių gazolino ir a- 
municijos sandėlių.

Negrįžo 8 sovietiniai lėk
tuvai.

120 tūkstančių Odessos gy
ventojų.

GROBIKAI i
Vokiečiai ir rumunai vis

ką, ką tik galėjo, išplėšė iš ’ 
gyvenamųjų namų, muzejų, 
medikalių įstaigų, laborato
rijų, iš teatrinių drabužių 
sandėlių ir iš gatvekarių 
stočių. Tarp kitko, buvo iš
plėšta ir Rumunijon pasių- ______________________ _ ■ 

Naujos Nelaimės Ištiko
Perlų Uostą

Perlų Uostas. — Per dvi 
amunicijos eksplozijas čia 
vieno mėnesio eigoj užmuš
ta ir be žinios dingo 137 
asmenys. Eksplozijų prie
žastis tiriama.

TURKIJA PRALEIDO NACIŲ 
KARO LAIVUS

London. — Pagal tarp
tautinę Montreux sutartį 
po praeito karo, Turkija pa
sižadėjo nepraleis! jokių 
svetimų karinių laivų pro 
jūrų sąsiaurį Dardanellus, 
bet turkų valdžia neseniai 
praleido pro tą sąsiaurį du 
karinius vokiečių laivus, 
plaukusius iš Juodosios Jū
ros. Anglija užprotestavo 
Turkijai prieš sutarties lau
žymą.

Galingos pakrantinės tur
kų tvirtumos iš abiejų pusių 
kontroliuoja Dardanellų są
siaurį.

Per mėnesį Italijoj talki
ninkų lėktuvai sudaužė dau
giau kaip 3,000 nacių tan
kų, trekų ir automobilių.
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cijos pusėje — Jungtinių Tautų pusė
je, jei jūs toki geri?!...

Taip, Suomijos fašistai, atsisakydami 
priimti Tarybų Sąjungos taikos išlygas, 
atsisakydami pasitraukti iš karo, atsi
sakydami nutraukti savo ryšius su Hit
leriu, Amerikos žmonių akyse, stovi ly
giais su naciais, lygiais su visais nenau
dėliais, prieš kuriuos Jungtinės Tautos 
kovoja.

Jokis jų, suomių fašistų, “teisingu
mas”, jokis skolų mokėjimas jų nepada
rys geresniais akyse mūsų krašto žmo
nių, kurie dalykus nori suprasti ir maty
ti taip, kaip jie stovi.

Amerikos žmonės kantrūs, bet barba
riški Helsinkio valdovų žygiai jų kantry
bę išsėmė iki dugno.

Daugiau Šviesos apie Ameri
kos, Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos Santykius

V. Andrulis
Profesorius Lange Sugrįžo; las, 47 vaikų namus, 74
Lenkijos Armija ir Patriotinė T-~ i

Sąjunga už Nepriklausomą
Lenkiją

NAMINIS FRONTAS

Trockistai ir Tūli “Geraširdžiai.”

Mizara gavo

LDS Centro Valdyba
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

nariai balandžio ir gegužės mėnesiais re
ferendumu rinko savo Centro Valdybą. 
Susivienijimo organas Tiesa dabar pra
neša balsavimų pasekmes, kurios yra to
kios:

Prezidento vietai
1430 balsų, P. Jočionis — 376.

Pirmojo vice prezidento vietai: S. K. 
Mažanskas — 1017, St. Juška — 320, J. 
Rainys—494.

Antrojo vice prezidento vietai: Geo. 
Kwain — 992, P. Bugailiškis—777.

Sekretoriaus vietai: J. Gasiūnas—1725, 
prieš 71.

Iždininko vietai: J. Weiss—1714, prieš 
59.

Daktaro-kvotėjo vietai: Dr. M. D. Pa
levičius—1760, prieš 47.

Iždo globėjų vietai: Mary Barkus — 
1625, J. Grubis — 1472, St. Kuzmickas— 
1185, J. W. Tamsonas—793.

sekamiems dviem metams LDS
Valdybą sudarys sekami asme-Centro 

nys:
Prez.

K. Mažanskas, antrasis vice-prez. Geo. 
Kwain. sekr. J. Gasiunas, ižd. J. Weiss, 
daktaras - kvotėjas Dr. M. D. Palevičius, 
iždo globėjai Mary Barkus, J. Grubis ir 
St. Kuzmickas.

Tenka pasakyti, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro Valdybos 
rinkimai praėjo be jokių karštų varžyti
nių, be frakcijų, net be agitacijos. Be 
kurstymų nariai nominavo ir be jokių 
kivirčių jie balsavo, paduodami savo bal
są už tą kandidatą, kuris jiems geriau
siai patiko.

Seimo LDS šiemet nešauks, bet naujai 
išrinktosios Centro Valdybos posėdis ar
ba suvažiavimas įvyks š. m. liepos 1 d. 
Tiesa prideda, kad šiame suvažiavime 
“dalyvaus pastoviųjų komitetų nariai, 
artimesnių apskričių atstovai ir šiaip 
LDS veikėjai. Jame teks aptarti daug 
LDS ir visuomeninių klausimų.”

Mes tegalime palinkėti naujai išrink
tajai LDS Centro Valdybai: didžiausios 
-energijos ir pasisekimo Susivienijimui 
vadovauti ir jam stiprinti!

R. Mizara, pirmasis vice-prez. S.

Tūli “geraširdžiai” pradėjo kampaniją 
už tai, kad išleisti iš kalėjimo 18-ką troc- 
kistų, kuriuos federalinis teismas nu- 
smerkė kalėjiman ir aukščiausias šalies 
teismas tąjį nusmerkimą užgyrė.

Trockistų Amerikoje šiandien yra dvi 
ar trys “sektos”. Kai kuriais klausi
mais tų “sektų” nariai tarp savęs pjau
nat, tačiau tam tikrais klausimais jie 
visi susitaiko, būtent: dėl kovos prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš Jungtinių Tautų 
vienybę ir dėl kovos prieš karą.

Jau tik tas faktas turėtų parodyti 
kiekvienam, kad trockistai, nepaisant ku
riai sektai jie priklauso, dirba fašistų, 
nacių darbą. Trockistas yra fašistas, tik 
kitokiomis plunksnomis prisidengęs, tik 
palindęs po kitokia maska.

Trockistai dirba fašistinį darbą nuo 
1935-6 metų. Tai buvo aiškiausiai įrody
ta garsiuosiuose Maskvos teismuose. Kai 
Trockis atvyko į Meksiką, jis dėjo didelių 
pastangų, kad sustiprint trockistų (“kai
riųjų” fašistų) judėjimą Jungtinėse Val
stijose.

Na, ir vienos tų “sektų” trockistai — 
18-ka jų — kadaise savo antidemokrati
ne veikla, savo šlykščiais darbais, užsi
tarnavo pabaudos: Federalinis teismas 
juos nusmerkė po keletą metų kalėjiman.

Dabar atsirado “geraširdžių,” pradėju
sių kampaniją dėl tų gaivalų iš kalėji
mo paleidimo. Ir kas gi jiems pirmiau
siai ateis į pagalbą, jei ne socijalistinio 
plauko sutvėrimai! Taip, jie darbuojasi 
už trockistus. Be kitų, paaiški, net ir 
ILGWU vadai prisidėjo prie tos kompa
nijos! 4 *•

Padorus Amerikos pilietis, fašizmo 
priešas, fašistinio trųckizmo priešas, 
žmogus, kuriam rūpi stiprinti mūsų 
krašto karinės pastangos, aišku, nieko 
bendro su tuo neturės!

Suomiai Fašistai Sumokėjo 
Skolą....

Helsinkio valdovai pranešė, kad jie ir 
šiemet sumokėsią savo skolą Amerikai 
.(apie 140 tūkst. dolerių). Tūli lengvati
kiai tuojau nusidžiaugė, skelbdami: žiū
rėkit, koki suomiai teisingi — jie kas 
metai moka savo skolas mūsų kraštui!...

Pirmiausiai: kokias skolas suomiai fa
šistai Amerikai moka? Ogi tas, kurios 
jiems padėjo sutriuškinti žmonių pasi
priešinimą ir įsigalėti Suomijoje. Antra: 
iš kur jie tas skolas moka? Ogi pačios 
Amerikos pinigais!

Turime atsiminti, kad Jungtinės Val
stijos sukišo suomiams fašistams nema
žas sumas pinigų 1940 metais. Dabar jie 
gali iš jų mokėti skolas.

Tačiau šis Helsinkio valdovų žestas 
Amerikos žmonių nesuklaidins. Kiekvie- 
jias amerikietis šiandien pasakys: Gerai, 
jūs mokate skolas — mokėkite, bet kur 
jus stovite šiame kare? Kodėl jūs remia
te Hitlerį ir jo niekšus, su kuriais mes 
kariaujame? Kodėl jūs* jam siunčiate ni
kelį, kurį Hitleris naudoja prieš mūsų 
sūnus ir brolius? Kodėl jūs nepasitrau
kiate iš karo arba neatsistojate civiliza

1IWB0DY \ SAVINGIN 
WAR BONDS

Ragina Remti Penktąją Karo 
Paskolą

Tiesoj (birž. 15 d.) telpa Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Centro Valdybos 
atsišaukimas į. narius remti Penktąją 
Karo Paskolą, perkant karo bonus. Be 
kitko, Centro Valdyba skelbia:

“Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
turi Dėdės Šamo kariuomenėje apie 1,000 
savo narių, pasisklaidžiusių po visą pa
saulį.

“Mes remiame mūsų krašto karines 
pastangas, mes remiame mūsų karinių 
pajėgų vyriausįjį komandierių pre
zidentą Rooseveltą. Mes iki šiol 
esame pirkę iš viso karo bonų (iš LDS 
iždo) už $185,000.00. Mes nupirkome du 
Dėdei Šamui bomberius.

“Šiomis dienomis mes pirksime dar už 
$70,000.00 karo bonų.

“Tačiau, nepaisant, kaip mes rėmėme 
ir remsime karines mūsų krašto pastan
gas, šitos Penktosios Karo Paskolos 
kampanijos metu mes privalome dar la
biau sukrusti ir darbuotis.

“Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija — mūsų kultūros ir 
apšvietos šviturys — iškėlė obalsį, kad 
demokratiniai Amerikos lietuviai per šią 
paskolą supirktų nemažiau, kaip už pen
kis milijonus dolerių karo bonų. Mes nuo
širdžiai užginame tą obalsį.

<‘Mes raginame visus mūsų LDS narius 
ir visus lietuvius amerikiečius stoti dar
ban ir pirkti kuodaugiausiai karo bonų.

“Pasirįžkime, kad ši paskola būtų iš
pildyta per porą savaičių.

“Darykime viską, kad būtų sukelta ne 
16-k.a bilijonų dolerių, bet du sykiu tiek!

“Mūsų kariai, mūsų sūnus, mūsų bro
liai aukoja savo gyvybes, mušdami žiau
rųjį priešą, fašizmą. Mes, būdami už- 
frontyj, darykime viską, kad juos, mūsų 
kovūnus, aprūpinus ginklais, amunicija 
ir viskuo, ko jiems reikia,”

Sugrįžus iš Maskvos profe
soriui Oscar Lange, jo namuo
se įvyko spaudos konferenci
ja, kurioje buvo veik visų di
desnių Chicagos laikraščių at
stovai,

Dr. Lange įteikė jo paruoš
tą pareiškimą, kuriame jis sa
ko :

“Aš nuvykau į SSSR kvie
čiamas Lenkų Patriotinės Są
jungos aplankyti Lenkijos ar
miją toj šalyj. Vykau kaipo 
privatis pilietis.

Mano patyrimai susideda iš 
konferencijos su lenkų vadais, 
aktingais Sovietų Sąjungoje, 
aplankymas lenkų armijos 
fronte, vizitas į lenkų mokyk
las ir vaikų namus, konferen
cija su SSSR premjeru marša
lu Stalinu, dvi atskiros konfe
rencijos su p. Molotovu ir, pa
galios, konferencija su atsto
vais Lenkijos Nacionalės Tary
bos, kurie tik ką atvyko į 
Maskvą iš vokiečiais okupuo
tos Lenkijos. Mano svarbiausi 
patyrimai yra šie:

1) Lenkų armija SSSR su
daro gan stiprią jėgą. Ji susi
deda iš 4 infanterijos divizijų, 
trijų artilerijos brigadų, vienos 
mechanizuotos brigados, vie
nos brigados anti-orlaivinės ar
tilerijos, vienos kavalerijos bri
gados, vienos saperų brigados, 
vienos anti-orlaivinės divizijos, 
vienos divizijos aviacijos ir ki
tų vienetų. Ta armija greit di
dėja rekrūtąvimu lenkų nese
niai išlaisvintose teritorijose.

Kada aš apleidau Sovietų 
Sąjungą, lenkų armija jau tu
rėjo 80,000 vyrų, apie birželio 
vidurį manoma turėti 100,000.

2) Aš turėjau daugiau kaip 
15 neformalių konferencijų su 
kariais. Jie nori tvirtos Lenki
jos, nepriklausomos ir demo
kratinės. Jie nori, kad valdžia 
būtų išrinkta pačių žmonių ■ 
jie nori spaudos laisvės, lais
vės visoms politinėms parti
joms, išskyrus fašistus. Kaip 
vienas karys man pareiškė: 
“Mes esame dėkingi Sovietų 
Sąjungai už jos pagelbą ir už 
ginklus
norime, kad Sovietų valdžia 
pildytų 
į mūsų

3) Kariai visi, kaip vienas,
reikalauja agrarinių (žemės) 
reformų. Jie nori didelius dva
rus išdalinti valstiečiams, bet 
jie priešingi kolektyvizacijai. 
Dauguma karių nori didžiosios 
industrijos ir bankų nacionali
zavimo (suvalstybinimo), 
visi nori palikti privatėse 
koše smulkias įstaigas.

4) Karininkai ir kariai
kų armijos Sovietų Sąjungoje 
nori išspręsti Lenkijos proble
mas remiantis reikalais, išau
gančiais iš pačių lenkų gyveni
mo, o ne remiantis imitacija 
Sovietų ar kitos kurios užsie
nio santvarkos, ši armija ne
leis save naudoti įvedimui Len
kijon Sovietų politinės ir eko
nominės sistemos.

Tas faktas, kad tokia armi
ja lavinama ir apginkluojama 
Sovietų valdžios, mano many
mu, yra ganėtinas įrodymas 
SSSR gerų intencijų link Len
kijos. Šios intencijos taipgi pa
sitvirtino mano pasikalbėjime 
su maršalu Stalinu, kuris pa
kartojo, pabrėžė, jog Sovietų 
Sąjunga nenori kištis į Lenki
jos politinę, ekonominę ir so- 
cialę santvarką. Tatai turi bū
ti išspręsta pačių Lenkijos 
žmonių.

5) Lenkų Patriotinė Sąjįfii- 
ga veda tarp lenkų Sovietuose 
platų programą apšvietos ir 
kultūrinio veikimo. Ji bendra
darbiauja su administracija 
Lenkijos Vaikų Komiteto, šis 
komitetas palaikę 142 mokyk-

mušti priešą. Bet mes

savo pažadą nesikišti 
vidujinius reikalus.”

bet
ran-

len-

” i kūdi
kių dabokles. Jis taipgi leidžia 
naujus lenkų mokykloms rank- 
vedžius. Mokinimas lenkų vai
kų vedamas Lenkijos patrioti
nėj dvasioj, kad vaikai būtų 
geri Lenkijos piliečiai. Prade
dant sekantį rudenį, bus tei
kiamos ir tikybinės instrukci
jos mokyklų vaikams, kurių 
tėvai to pageidaus.

6) Politiniai Lenkų Patrio
tinė Sąjunga atstovauja daug 
įvairių nuomonių, vienatinis 
bendras visų įsitikinimas yra 
tas, kad Lenkijos išlaisvinimas 
negalimas be Raudonosios Ar
mijos pergalės prieš Vokietiją.

7) Lenkijos Nacionalė Tary
ba, susideda iš dalių buvusios 
Valstiečių partijos, Socialistų 
partijos, Lenkijos Darbininkų 
Partijos (Komunistų) ir įvai
rių liberalinių ir demokratinių 
grupių. Ji turi visą tinklą lo
kalinių ir provincinių tarybų 
ir tvirtina turinti didesnį au
toritetą kaip tremtinė lenkų 
valdžia. Ji susikūrė spontaniš
kai ir Lenkų Patriotinė Sąjun
ga neturi nieko bendro su jos 
kūrimu.

8) Lenkų Patriotinė Sąjun
ga ir Lenkijos Nacionalė Tary
ba pageidauja susitarimo su 
tremtine lenkų valdžia. Mano 
manymu, tatai pageidaujama 
ir Sovietų valdžiai.”

Klausimai ir Atsakymai
Laikraščių atstovai statė ei

lę klausinių, prof. Lange, į kū
rins jis atsakė trumpai ir aiš
kiai. Neatsakė tik kai kuriuos, 
kurie, jo manymu, gali būti ne
pageidaujami cenzūrai.

—Ar Lenkijos armija SSSR 
pritaria lenkų 
džiai ?-

— Dauguma 
jie mano, kad 
džia yra tęsinys buvusios 
sudskinės valdžios, kuri laiko
ma atsakominga už dabartinę 
Lenkijos padėtį.

Prof. Lange taipgi pridėjo, 
kad lenkai patriotai stebisi, 
kaip gali Mikolajczykas eiti su 
Sosnkowskiu ir kitais tokiais.

—Ar lenkų armijos karinin
kai yra lenkai?

—Taip. Dauguma jų yra bu
vę karininkais senoj Lenkijos 
armijoj, kai kurie jų buvę ka
rininkai Raudonosios Armijos, 
dabar paskolinti lavinti lenkų 
armiją, bet ir šie yra lenkai, 
SSSR piliečiai.

—Ar lenkų armija Sovietuo
se susidaro vien iš lenkų ?

—Tik koki 6% yra žydų, 
kurie yra Lenkijos piliečiai, 
taipgi yra kiek tiek baltaru
sių ir ukrainų, bet nedaug.

—Kuo galima remti tikrini
mą, kad Sovietai nori nepri
klausomos Lenkijos?

armi- 
lenkų 
negu 
SSSR 

ap- 
val-

sto-

negali ti- 
Amerikos 
kivirčių ?
mano po-

tremtinei

nepritaria, 
tremtine

val-

nes
val- 
pil-

—Viena, lenkų vaikai So
vietų Sąjungoj mokinami pa
triotinėj lenkų dvasioj; jiems 
neaiškinama Sovietinė santvar
ka; net nauji rankvedžiai 
spausdinami. Kita, lenkų 
ja Sovietuose mokinama 
dvasioj, visai kitaip, 
SSSR armija. Po visą
lenkai veda savo piliečių 
Svietą, nesikišant Sovietų 
džiai.

—Kodėl lenkų patriotai
ja už Rytų, Prūsijos Lenkijai 
priskyrimą ?

—Tai nėra vien lenkų na- 
cionalis klausimas. Tai yra su
rišta su taikos išlaikymu. No
rima išdalinti Prūsu baronų 
dvarai valstiečiams, kad tuo 
būdu panaikinti socialinį ir 
ekonominį pagrindą Vokieti
jos junkerių, kurie iki šiol val
do Vokietijos armiją ir atsa
kingi už šį karą kaip ir naciai.

—Ar galima cituoti jus, Dr. 
Lange, kad lenkai 
kėtis nieko gero iš 
ir Sovietų Sąjungos

—Taip, taip. Tai
zicija. Amerikos lenkai pir
miausia turi žvelgti į SSSR ir 
Lenkijos santykius iš Ameri
kos gerovės taškaregio. Taip
gi, Amerikos ir SSSR geri san
tykiai padės Lenkijai, daugiau 
užtikrins jai nepriklausomybę.

—Aš klausiau kunigo Orle- 
manskio, leiskite to paties ir 
jūs klausti: Ar jūs komunistas, 
ar priklausėte Komunistų Par
tijai? — klausė vienas repor
teris. y

—Ne, ne, aš nebuvau ir ne
su komunistas.

—Ar Maskvoje jie tą žino
jo?

—žinojo labai gerai.
—Ai’ lenkai pyksta ant j 

SSSR, kad 1939 metais užimta; 
dalis Lenkijos?

—Yra tokių, bet nedaug 
Dabar visi laiko svarbiausiu 
reikalu sumušti vokiečius.

—Ar daug žydų spėjo pa
sitraukti nuo nacių teror 

Prof. Lange sakė, kad 
kų daviniai tokie:

Iš apie 2,000,000 žydų, 
200,000 pabėgo į SSSR, 
gyvais likę Lenkijoj apie 50,- 
000. Kiti išžudyti. Teriota žy
dai baisiai. Buvę Lenkijoj jam 
pasakojo šias teroro priemo
nes: 1) žydai suvaromi į aikš
tes ir šaudomi kulkosvaidžiais; 
2) suvaromi į namus ir gasu 
nuodinami; 3) suvaromi į
frokus ir uždarius duris palie
kama troko motoras 
kad nuodyti sudeginto 
no dujomis.

žydų teroras buvęs 
Tatai pripažįsta ir suimti ne
laisvėn vokiečių armij.os gene
rolai.

Buvo eilė kitų klausimų, ku
rie mažiau svarbūs, taipgi kai 
.kuriuos atsakė “off record” 
neskelbti spaudoj.

Prof. Lange parvežė Ame
rikos žmonėms, ypatingai len
kams, labai svarbių informa
cijų. Viešai jis galės prakal
bas sakyti kiek vėliau. Jis, ro
dos, pirma nori Washingtone 
padaryti pranešimą.

Skysto Kuro Vartotojai Ga
li Naudoti Pirmojo Periodo 

Kuponus
Office of Price Adminis

tration praneša, kad skysto 
kuro vartotojai gali naudoti 
Pirmojo Periodo (Period 1) 
kuponus 1944-45 šildymo 
metams, tuojau po to, kai 
gaus kuponus iš vietinių 
War Price and Rationing 
Boards. OPA ėmėsi to žy
gio, kad padrąsinus skysto 
kuro judėjimą iš pardavėjų 
pirkėjams gerokai prieš šil
dymo sezono atėjimą.

OPA sako, kad ankstyvi 
skysto kuro pristatymai yra 
didelės svarbos karo laikui. 
Tai padės pardavėjams iš
vengti darbo jėgos ir trans- 
portacijos trūkumų, išskir- 
stant pristatymus per ilges
nį laikotarpį. Be to, anksty
vus vartotojų tankų pripil
dymai padidins .sandėlių 
talpą visose 33-jose 
nuotose valstijose.

OPA pridėjo, kad 
tojams kooperuojant 
grąžinant į vietines
navimo įstaigas jų skystam 
kurui gautas racionavimo 
aplikacijas tuoj po to, kai 
jas gaūs, kai kuriose vietose 
tos įstaigos galės išduoti 
racionavimo kuponus gero
kai prieš 1 liepos, — dieną, 
nuo kurios, kaip anksčiau 
buvo skelbiama, prasideda 
Periodas 1.

racio-

varto- 
ir su- 
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o?
1 e li
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einant, 
gasoli-
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Liejyklos Samdo Moteris 
Įvairiems Darbams

Kai kurioms moterims 
j darbas liejyklose atrodys 

'įdaug įdomesnis, negu pa
prasti moterų darbai kituo
se fabrikuose, sako U. S. 
Department of Labor. De- 
partmentas praneša, kad 
liejyklos jau samdosi mote
ris įvairiems darbams, ne
žiūrint bendrai nešvaraus, 
sunkaus ir pavojingo dar
bo pobūdžio.

Moterys dirba pradedant 
nuo smėlio maišymo ir kito 
nespecializuoto darbo, iki 
gana specializuoto — nu
dailinant liejinius, tiriant 
chemikalus metalurgijos la
boratorijose, ir įvairiuose 
kituose darbuose valymo 
(užbaigimo) skyriuose, taip
gi ir liejimo formų dirbime, 
kur moterys nėra naujokės.

Gazolino Racionavimas
Petroleum administrato

riaus pavaduotojas Ralph 
K. Davies, paskelbė, kad pa
gal Petroleum Administra
tion for War paskutinius 
tyrinėjimus, Amer, keleivin. 
automobilių vairuotojai da
bar gauna tiktai 43 procen
tus to gazolino kiekio, kurį 
jie gaudavo 1941 m.

O. W. I.

Tąj pirmas paveikslas, kuris pasiekė A meriką, parodantis Amerikos kareivius, 
laukiančius ^paskutinio signalo, jog jau turi pradėt Europos išlaisvinimo žygį.

4 , * *
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Laisvoji Sakykla Du Bomberiai LDS Centro ir Narių Karo Bonais Nupirkti Aberdeen, Wash.
SLA SEIMO BELAU

KIANT
Šio mėnesio pabaigoje, 

Philadelphijoje, susirinks 
mūsų “lietuviškos respubli
kos” — SLA seimas. Šia
me seime turės būti galuti
nai išspręstas tas misteriš
kasis konversijos planas.’

Kitados seimų laukdavo
me kaip Lietuvos kaimietis 
velykų. Šiemet tik pamąs
čius apie seimą šiurpas nu
krečia. Norėsime, ar ne — 
gausime “kiškio pyrago.”

Per du mėnesiu “aukš
čiausiojo” mūsų prezidento 
paskirta komisija penėjo 
mus ilgiausiais straipsniais 
“Tėvynėje,” kad įtikinti 
narius, jog po “konversi
jai” pasijusime kaip roju
je. Girdi, viskas ko reikia, 
tai 
33%

pakelti nariams koki 
duokles! O jau gėry- 
gėrybių — neapsako- 
daug! Tik, girdi, tasmai 

“gerlaikis” ir po konversi
jos nesitęs ilgiau kaip ke
lius ar keliolika metų. Pas
kui darysime antrą konver
siją ir taip toliau.

Tai tiek aišku iš tos spe
cialios komisijos raporto. 
Kiek komisijai sumokėsime 
už darbą ir “sugaištą lai
ką” paaiškės vėliaus. O da
bar siunčiame delegatus į 
seimą ir laukiame, kada pa
sakys mokėti dvigubai 
štesnius mokesčius 
nusimušti apdraudą 
pusės.
Ką Daro Mūsų Vadai?

Mums aiškina, kad 
versijos planą pravesti
čia valstijų apdraudos de
partmental. Kitaip, girdi, 
keliose valstijose uždraus 
SLA varyti “biznį.” Tai la
bai rimtas dalykas. Rodosi, 
tokiame atsitikime kas jau 
kas, o mūsų vadai, prade
dant kuopos viršininkais ir 
baigiant pačiu “aukščiau
siu prezidentu” turėtų nak
timi nemiegoti iš susirūpi
nimo.

Bet ar taip yra? Nieko 
panašaus! Visos stipriosios 
jėgos užkinkytos darban, 
kaip Lietuvon grąžinti sme- 
tonizmą!

Chicagoje randasi trys 
pildomosios tarybos nariai. 
Visi iki ausų pasinėrę Lie
tuvos “laisvinimo” darbe. 
New Yorke randasi buvęs 
Smetonos peniukšlis Gri
nius. Jam būtinai reikia 
sukelti kasmet po $25,000, 
kad “informuotų” mus apie 
Amerikos lietuvius! Chica- 
gai kvota paskirta $5,000. 
Veik visa chicagiškė SLA 
vadovybė dirba sušilę, kad 
“nepadaryti Chicagai gė
dos.”

Ir kokis supuolimas: Sme- 
tonininkams reikia $25,000 
į metus — tiek pat nuosto
lių turi SLA senųjų narių 
apdraudos skyrius. Vietoj 
gelbėti iš bėdos savo orga
nizaciją, Gugis, Mikužiūtė, 
Biežis, Vaidyla ir mažesni 
chicagiškiai lyderiukai 
sirinko smetoniškus 
niūkšlius šelpti.
Kodėl Dasileista Iki 
Katastrofos?

Paimti virš 11,000
nizacijos narių, kurių dide
lė dauguma priklauso SLA 
jau dešimtmečius ir ant syk 
pasakyti jiems: Mokėkite 
dvigubai didesnes duokles, 
nusimažinkite apdraudą 
ant pusės, arba — lauk iš 
organizacijos, tai jau ne 
juokas, bet katastrofa.

Ir tas neužpuolė mus ne
tikėtai, kaip Aliantų armi
jos vokiečius Francūzijoje. 
Jau apie 15 metų kaip tu
rime valdybą, kuri susideda 
iš daktarų ir advokatų. Jie 
patys kartkartėmis yra pa- 
sigyrę, jog niekas kitas

pa- 
pe-

orga-

auk- 
arba 
ant

kon-
ver-

EASTON, PA.

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvės 

prenumeratas nuo naujų 
senų skaitytojų. Ateikite 
užvažiuokite.

4 BARBERIAI
Mandagus Patarnavimas

521 FERRY STREET, 
EASTON, PA.

ir
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Matote paveikslą bomberio, kuris buvo nupirktas LDS 
narių ir pritarėjų karo bonais. Šiam bomberiui duotas 
vardas mūsų Susivienijimo—Association of Lithuanian 
Workers. Tai garsusis North American B-25, the Mit
chell bomberis. Šie bomberiai bombardavo Tokio, daužė 
Rommelį Afrikoj. Mūsų priešai baisiai šių orlaivių bijo. 
Tai buvo pirmieji talkininkų orlaiviai visuose karo teat
ruose. Karo Departmentas atžymi sekamus šių bombe- 
riu nuoveikius: v

1. Tai buvo pirmutinis J. V. bomberis nuskandinęs fa
šistinės Ašies submariną.

2. Gen. Doolittle naudojo juos bombardavimui Japoni
jos balandžio 18, 1942.

3. Tuo laiku, kai ėjo kova su japonais Filipinuose, 10 
tokių bomberių padarė 4,000 mylių iš Australijos i Fili
pinus ir atgal sugryzo.

Tai puikus šių bomberių rekordas. Mes turime viltį, 
kad ir šis LDS bomberis atliks garbingą misiją, daužys 
priešą svarbiausiame fronte. Gal jis panaudotas ir 
2-rojo fronto atidaryme?

Šio bomberio vajų mes pradėjome rugsėjo pradžioj, 
1943 m. Užbaigėme apie vidurį gruodžio mėn. tų pačių 
metų. Sukėlėme jo nupirkimui $175,000.00. Tai buvo di
delis patriotinis pasidarbavimas visų tų, kurie pirko bo
nus ir kreditavo LDS bomberiui, visų tų, kurie darba
vosi, kad šis vajus būtų pasekmingas.

Kadangi šis vajus buvo vedamas net iki kovo 1, 1944,

tai mes sukėlėme pakankamą sumą ir kitam LDS bom
beriui, kurio paveikslą tikimės greitai gauti, nes jau ga
vome pranešimą, kad ir kitas LDS bomberis yra nupirk
tas.

Iždinės Departmento Karo Finansų Komitetas pri
siuntė mums pirmojo LDS bomberio klausimu sekamą 
laiškuti:

Parėmė Knygų Leidimą
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 41 kuopos visi nariai jau 
' pasimokėjo duokles už 1944 
metus. Mūsų kolonijoj yra ma
žai lietuvių, bet kuopelę pa
laikome. Tą galėtų padaryti ir 
kitų kolonijų lietuviai.

Iš centro buvo prašymas 
paaukoti knygų leidimui, nes 
karo sąlygose viskas pabran
go. Tam svarbiam tikslui suau
kota $6. Aukavo sekamai:

P. P. Gribas, kuopos sekre
torius $3.

Po $1 aukavo: J. Delinskas, 
J. Kaupas ir T. Gribas.

Apart to, kuopa pasimokėjo 
$4 už įvairias brošiūras, ku
rios buvo kuopai prisiųstos.

Hartford, Conn.

SLA centrą. Ten sužinojęs, 
kad visi senieji nariai esą 
atskirti jau senokas laikas. 
Naujai prisirašantys esą 
laikomi skyrium. Jų duok
lių fondai nemaišomi, kad C Z
“nesusitrepnytų.” Tuom 
tarpu tie “izoliuotieji” na-

taip sumaniai negalėtų va- ^jai, aišku, visi yra senes-
dovauti organizacijai, kaip^ 
jie. Palyginus su jais LDS 
vadovybę, tai tik patys ne
mokšos. Tuom tarpu LDS 
nariams nekelia duoklių.

Pildomoji taryba negalė
jo nematyti, kas ateina. Ko
dėl nieko nedarė iki nepri
eita iki to, kad kitokios iš
eities nebėra, kaip nubausti 
tuos narius, kurie seniausia 
prisirašė? Kodėl,, pagaliaus, 
slėpė tikrąją padėtį nuo 
narių ir kaikuriuos daly
kus dar ir dabar tebesle
pia?
11,176 Nariai ‘Izoliuoti 
kaip Džiovininkai!”

Pavyzdin, kodėl pildomo
ji taryba neraportavo nei 
organas “Tėvynė” nerašė, 
kad jau keliolika metų kaip 
visi senieji nariai — 11,176 
— yra izoliuoti nuo tų, ku
rie naujai prisirašo?

Tą “slaptybę” viešumon 
iškėlė pastarajame mūsų 
kuopos (36) susirinkime 
M. Vaidyla. Vaidyla nese
niai lankęsis New Yorke 
“Lietuvos laisvinimo” rei
kalais ir ta proga užėjęs į

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

nio amžiaus, iš jų tarpo pa
sitaiko daugiau mirčių, ap- 
draudos fondas neša nuos
tolius.

Galime mes kažin kaip 
rūpintis savo likimu. Gali
me tūkstančius naujų na
rių prirašyti, mūsų stovis 
nei kiek nepagerės. Prira
šytieji nariai nebus priskir
ti į mūsų kategoriją, tai 
yra, jų duoklės eis į atski
rą fondą, kuris ir be to yra 
geram stovyje. Anot p. 
Vaidylos: “Mes esame izo
liuoti kaip kokie džiovinin
kai.” ’*■

Nestebėtiria dėlto, kad iš
girdus tokią 
narius kaip 
trenkė. Ir nepaisant dviejų 
grigaitinių gizelių agitaci
jos už konversiją, 36 kuopa 
instruktavo savo delegatus 
seime balsuoti PRIEŠ!

Dėlei kelių valdybos na
rių apsileidimo negalima 
bausti 11,000 narių, kurie 
niekuo nekalti. Kada nors 
jie turi persitikrinti, jog 
mes juos rinkome ne Sme
tonos buvusiais peniukšliais 
rūpintis ir jiems almužnas 
kolektuoti, bet vesti SLA 
reikalus. Už tą mes jiems 
ir algas mokame. O jei nori 
tarnauti Griniui, Pakštui, 
Smetonukui ir kitiems 
“kontinuiteto” paveldėjams, 
galės tai padaryti pasi- 
liuosavę nuo pareigų Susi
vienijime.

SLA 36 kp. Narys.

“naujieną” 
griaustinis

Didele upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Vokiečiai prasiveržė at
gal į Montebourgo priemies
čius Cherbourg pussalyje. 
Amerikiečiai įtūžusiai ata
kuoja juos gatvėse.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

Naciai j ieško išdavikių 
tarp francūzų moterų ir ža
da jom gausiai užmokėt, 
jeigu jos šaudytų amerikie
čius ir anglus.

May 25th, 1944
Association of Lithuanian Workers
419 Lorimer Street
Brooklyn 6, New York

Att: J. Gasiunas - Secretary
We are enclosing the picture of the Medium Bomber 

named, “Association of Lithuania^ Workers.” We are 
very grateful to the Association of Lithuanian Workers 
for their efforts in selling a sufficient amount of War 
Bonds to cover the cost of this plane and we are also very 
grateful for their patience in waiting for this acknow
ledgment.

The Association has done a fine job in equipping the 
boys and we can well be proud of the work behind us. 
However, there is much to be accomplished and we 
should make every effort to do more than we have done 
in the past, just as the boys at the front are doing today.

Very truly yours,
JOHN M. RAE,

First Deputy Manager.
(Iš “Tiesos”)

Laiškas Redakcijai
Laisvė.
Redakcijos štabas.

Didžiai Gerbiamieji.
Nesinori būti per daug 

inkyram. Kai kada, tačiaus, 
ne mano asmens reikalas 
verčia manę baksterėti akin 
pirštu atsakomingom asme
nybėm.

Laisvė Nr. 131, birželio 5 
d., š? m., idėjo trumpą 
straipsnelį — “Dėdės Šamo 
Ligoninės — už tai Ačių!

Laisvės Red. pastaba ne
visai teisinga — padėta po 
to trumpo straipsnelio.

Wagner - Murray - Din- 
gell Bill, tai socializacijos 
(Medicinos Socializacija) — 
prieš tąjį Billių Am. Medic. 
Assn; su 100,000 narių grie
žtai išėjo. Nenori, kad Dė
dė Samas mediciną sociali- 
zuotų. Čia reikalas pačių 
piliečių, nes daugumui gy
dytojų medicinos socializa
cija ne košei’! Tam daug 
priežasčių — svarbiausia, 
tai įeigos, piniginis atlygini
mas gydytojui už patarna
vimą susirgusiems, ir t.t. 
Prie socializuotos medicinos 
dings bereikalingos operaci
jos ir įeigos gydytojui. Ir 
moterys neturės kuom pasi
didžiuoti, kad padaryta la
bai svarbi operacija ir mo
teris sveiksta, tik pasigailė
kit ir atlankyki! ligonę! 
Sic!,— O vyrai krapštykite 
kišenes, kad apmokėjus gy
dytojui už pasekmingą ope
raciją — du ar tris ir dau
giau šimtų dolerių! Sic.—, 
nes p. gydytojas turi dide
les išlaidas. —

Ant kiek medicina pažen
gė pirmyn, ant tiek |9O% gy
dytojų sumoteriškėjo, pini
gas tapo vertesnis už tavo 
sveikatą ir gyvybę! —

Tai ponų redaktorių ir jų 
reporterių pareiga iškelti 
šunybes ir paklaidas gydy-

cinos srityje, gerės žmonių 
sveikata; bet gydytojas bus 
sargas žmonių sveikatos — 
nesirūpins tavo kišene—nes 
atlyginimą valdžia gvaran- 
tuoja ala USSR.

That’s all.
Dr. A. L. Graičūnas

Birželio 6 d., 1944.

So. Boston, Mass

Uždrausk kunigui įeigas 
už šv. - sakramentus, tai ti
kyba eis velniop!

Prie socializacijos medi-

Pas mus susitvėrė ir veikia 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyrius, bet ne visi 
draugai dar energingai stoja 
darban. Kaip kurie mano, kad 
tai per ankstyvas darbas, kol 
tiesiai į Lietuvą negalima tą 
pagalbą siųsti. Aš manau, kad 
nuo tų. minčių reikia atsisaky
ti, nes pagalba yra reikalinga 
lietuviams kovotojams, eilėse 
Raudonosios Armijos, lietu
viams vaikučiams ir taip lie
tuviams, pasitraukusiems gi
liau į Sovietų Sąjungą, o kol 
mes surinksime, kol mūsų siun
tiniai pasieks Sovietų Sąjungą, 
tai ir Lietuva jau bus laisva 
ir tada jie bus ten tiesiai per
siųsti.

Reikia pamesti tas “kriti
kas,” o stoti darban. Reikia 
atminti, kad pagalbos darbas 
yra ne politinis, ne partijinis, 
bet žmoniškumo darbas. Pa
galba yra reikalinga visiems, 
nepaisant kokių, minčių jie 
yra.

Čia reikia pastebėti ir drg. 
Jaunučiui, kad jis jau nepasi
rodo su savo žiniomis, nenorė
čiau, kad jis pasentų. So. Bos
tonas turėtų būti pirmoje vie
toje savo darbais ir žiniomis. 
Komitetas iš trijų: A. Dam
brausko, J. Zukonio ir A. Si- 
manaucienės, atlikome didelį 
darbą, j dvi savaites, su pagal
ba kitų, įrengėme erdvų ir 
švarų kambarį drabužių pri
ėmimui, taisymui ir išsiunti
mui. Reikalui atsiranda ir nau
jų spėkų, tik reikia, kad seni 
mūsų veikėjai dirbtų. Reikia 
dabar dirbti, kad paskui liau
dis nestatytų mums klausimą: 
Kur jūs buvote, kada reikėjo 
daugiausiai dirbti ?

Atminkime, kad mūsų sū-

nūs, giminės, draugai, galvas 
guldo už laisvę, tai ir mes, tė
vai ir civiliai žmonės, turime 
savo pareigas atlikti.

Birželio 9 dieną jau įvyko 
atidarymas LPT Komiteto sky
riaus kambario. Susirinkę su- 
aukavo tiems reikalams $65, 
kaip tai: užlaikymui kamba
rio, dėl drabužių rinkimo, iš
valymo, pasiuntimo. Krautuvė 
kasdien bus atdara nuo 6 vai. 
iki 9 :30 vai. vakare. Prašome 
atnešti jūsų atliekamus ir ge
rus drabužius, taip pat prisi
dėti prie jų sutaisymo, išvaly
mo, supakavimo. Dirbkime vi
si, visiems darbo bus. Padėki
me visi Lietuvos žmonėms, ku
rie tik norime pergalės mūsų 
šalies ir jos talkininkų, kurie 
tik mylime Lietuvos žmones.

A. Dambrauskas.

Iš Moterų Kliubo Darbuotės/^
Birželio 8 dieną jajj__p^skrn- 

tėme 3-čią siuntinį mezginių iš 
mūsų miesto. Vilnas pirkome 
iš vilnų fondo, į kurį draugai 
ir draugės paaukavo trokšda
mi pagelbėti kovotojams.

Drg. V. širvidienė mezgė 
svederius kentėdama skausmą, 
nes jos ranka buvo įlaužta, 
įdėta į gibsą, bet mezgė ir 
tiek. Sakė: “Trokštu kaip ga
lėdama pagelbėti tiems kovo
tojams už civilizaciją.”

Didelis ačiū visoms drau
gėms už gražų kooperavimą 
mezgime, ir mes jaučiamės, 
kad nors maža dalimi priside
dame prie to didelio darbo.

Numezgė drg. V. širvidienė 
5 svederius ilgomis rankovė
mis; V. Kazlau — 1 svederį 
ilgomis rankovėmis, 1 svederį 
be rankovių ir 2 poras kojinių.

, Eva Malinauskienė (iš New 
Britain) numezgė 2 sved. be 
rankovių; O. šiurkienė 2 sved. 
be rankovių; D. Dagilienė 1 
sved. su rankovėmis; Mrs. 
Naktinienė 1 sved. be ranko
vių ; O. šilkienė 1 sved. su ran
kovėmis; U. Petrašiunienė nu
mezgė 10 porų kojinių; A. 
Liugienė — 6 poras kojinių; 
M. Margaitienė 5 poras koji
nių ; M. Sabaliauskienė — 4 
poras kojinių; M. Pilkauskie
nė 3 poras kojinių; M. Lu- 
beckienė 1 porą ir F. Kaluže- 
vičienė 3 poras pirštinių.

Iš vilnų fondo pasiųsta au
kų Liet. P. T. Komitetui $58, 
kad mūsų kliubo vardu nupirk
tų reikmenų kovotojams.

Mezgėjų Komisijos Narė.

PIKNIKAI
šiose vietose vra rengiami Laisvės 

naudai piknikai:

BROOKLYN, N. Y.

Liepos--July 2, Clinton Park
Betts and Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

BOSTONO APYLINKE

Rugpjūčio—August 12 ir 13
Tai Dviejų Dienų Piknikas

Lietuvių Tautiškame Parke,
Montello (Brockton), Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3
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A. L. D. L. D. REIKALAI
Protokolas LLD 15 Apskričio

Laikytos konferencijos 21 
id. gegužės, 15804 St. Clair 
Ave., Cleveland, Ohio. Konfe
renciją atidarė apskričio pir
mininkas A. Jasiūnas, 10 vai. 
ryte. Pirmininkas paskyrė ko
misiją patikrinimui delegatų 
mandatų iš draugų: J. Stripei
ka, F. Medison ir J. Simon. 
Pirmininkas pakvietė išreikšti 
nuomonę šiuos draugus: Ro- 
mandienę, Gedrenienę, P. Boi- 
ką, E. Simons, P. Sodeikis, F. 
Medison ir J. Stripeika.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi se- 
karnai: 57 kp. 3, 90 kp. 2, 22 
kp. 7, 190 kp. 8. Viso delega
tų yra 18 nuo 4 kuopų. Kon
ferencijos pirmininku išrinktas 
P. Nemura, sekretorium D. 
Petrauskas, rezoliucijų komi- 
sijon išrinkti: J. Simons, P. 
Boika ir J. Stripeika.

Pagerbta atsistojimu vienai 
minutei apskričio mirusius na
rius: S. Jonila, J. Kučiauskas, 
A. Cypas, V. Valinavičia ir A. 
Stripeikienė.

Protokolas praėjusios kon
ferencijos priimtas, kaip skai
tytas. Suteiktas sprendžiamas 
balsas apskričio komitetui ir 
patariamas balsas LLD na
riams.
Apskričio Valdybos Raportai

Raportuoja sekretorius J. 
Kolos, kad drg. S. Jonilai mi
rus reikėjo apskričio valdybą' 
perrinkti. Sušaukta valdybos; 
3 susirinkimai 1943 metais;) 
daug gerų dalykų buvo nutar
ta, bet ne visi įvykyta. Aps-j 
kričio valdyba negalėjo aplan
kyti kuopas dėlei pasunkėju- so 
sios transportacijos ir darbo 
sąlygų. Apskritys prisidėjo' 
prie Ohio Demokratinių Lietu
vių Tarybos ir pasiuntė dele
gatus į konferenciją, kuri įvy-! 
ko vasario 27 d., 1944. Suren
gė prakalbas bendrai su 

---- OLDT komitetu. Kalbėtojais 
buvo ‘V. Andrulis ir d r. Grai- 
čūnas. Prakalbos dėlei blogo 
oro pavyko vidutiniai. Rapor
tas priimtas.

Iždo Sekretoriaus Raportas
P. Karulis raportuoja, kad 

įvairių įplaukų, duoklės, Ak- 
rono kuopos 
$21.50; ižde 
kiu $102.46.

Išlaidos:
Vilniai ir Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimui, visiems po 
$5. Ambulanso pirkimui $10, 
apskričio reikalams $1.50. Vi
so išlaidų $26.50.
$78.95 (turbūt $75.96).

Pirmininkas A Jasiūnas dir-l kaitis ir D. Petrauskas. Nu-

tarta kelionės lėšas apmokėti 
už vieną sykį.

Nutarta surengti parengi
mas 15 apskričio naudai. Su
rengimas palikta apskričio ko
mitetui.

Padaryta pertrauka pietum 
ant vienos valandos.

per 
vai.

Fi

li a-

Antra sesija atidaryta 
pirmininką P. Nemurą 2 
po pietų.

Nutarta surengti paminėji
mas 3 metų sukakties nuo už
grobimo Lietuvos per Hitlerį. 
Išrinkta šie dd.: J. Simons, Ro- 
mandienė, Gendrėnienė, P. 
Boika, Z. Saimonienė ir J. Že
brauskas.

Nutarta aktyviai dalyvauti 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Visas darbas pavestas minėtai 
komisijai.

ALDLD Reikalai
Apkalbėta kas link siunti

nėjimo iš centro brošiūrų, nes 
kuopos nusiskundė, kad neku
rtoms per daug prisiunčiama 
ir negalima parduoti. Padisku- 
savus, palikta centro nuožiū
rai.

Rezoliucijos priimtos šiais 
klausimais: karo laimėjimo, 
paramos teikimas lietuviams 
kovotojams, prezidentinių rin
kimų klausime, už apvieniji- 
mą lietuvių ateinančiais rinki
mais ir prašymas F. D. Roose
velto, kad kandidatuotų atei
nančiais rinkimais.

Išrinkta valdyba 1944-45 m. 
iš J. D. Perauskas, Z. Saimo
nienė, P. Kurui is, Gendrėnienė 
ir M. Račkaitienė. Altern.: J. 
Bagužis ir J. Stripeika. Revi-

bo, kiek sąlygos leido, su ki
tais valdybos nariais. Valdy
bos raportai priimti.

Skaityta laiškas nuo Liau
dies Balso, Kanadoj. Laiškas 
priimtas. Laiškas 51 kp., ūki
ninkų, pasiaiškina priežastį, 
kodėl neprisiuntė delegatų į 
konferenciją. Priežastis—ūki
ninkų darbfy.

Kuopų Raportai
LLD 51 kp. pilnai pasimokė- 

jusi už 16 narių, 2 nariai mi
rė — V. Valinavičia ir A. Cy
pas. Iždas mažas, veikimo jo
kio dabartiniu laiku nėra ir su
sirinkimai sunku sušaukti, 
nansu sekr. J. Rūbas, v

190 kp, pasimokėjusių
rių turi 63. Per metus prirašė 
13 naujų narių, visi nariai pa- 
simokėjo už 1944 m. Ižde turi 
$77.97. Aukota: Liaudies Bal
sui, Vilnies bazarui, Raudona
jam Kryžiui, Meno Sąjungai, 
Centran, Apšvietos Fondam 
Viso $20. Vilnies kalendorių 
pardavė 20 egz. Pirko karo 
bonų $100 vertės. Turėjo vie
ną parengimą. Sekr. A. Moc
kaitis.

57 kp. narių turi 41, pasi
mokėjusių 37. Turėjo paren
gimą, kuris davė gerai pel
no. Aukojo: Raudonajam Kry
žiui, Rusijos Karo Pagalbai, 
Ambulanso pirkimui, Suvažia
vimui, Vilnies šėrininkų suva
žiavimui. Viso išaukota $188. 
Vilnies kalendorių pardavė 10. 
“Melai ir Teisybė’’ broš. 25 
kop. Dalyvavo Vilnies vajuje17j]~’knygų peržiūrėti: P. Boi-

' ir sukėlė 900 punktų. Sekr. A. 
Jasiūnas.

22 kp. — pasimokėjusių na
rių 69, naujų prirašyta 11. Vi- 

80 narių. Aukavo Vilnies 
^Iščrininkų suvaž., Vilnies baza- 

i rui, Raudonajam Kryžiui, Me- 
| no Sąjungai, pundeliams visą 
j pelną nuo pareng. — $48.37, 
i viso $71.37. Ant blankų surin
ko $50; sykiu $121.37.

1943 ant blankų per Gen- 
drėnienę Sovietų Sąjungai su
rinkta $22.50. Nuo parengimo 
pundeliams pelno $47.37, nuo 
parengimo ambulansui $47.82. 
Viso $106.32.

90 kp., narių, pasimokėjusių 
į centrą pasiųsta už 14, 9 na
rių dhr nepasiųsta, prirašė vie
ną naują narę. Turėjo paren
gimą, kuris davė pelno. Sekr. 
P. Sodeikis. Delegatų rapor
tai priimti.

Tarimai
Plačiai apdiskusuota atgai

vinimas 59 kp., Akrone. Iš- 
Ižde lieka rinkta komisija iš šių draugų: 

F. Medison, J. Simon, A. Moc-

ka, J. Simans ir A. Mockaitis.
Aukota po $5: Vilniai, Lais

vei, Liaudies Balsui, Apšvietos 
Fondui. Viso $20. Padaryta at
sišaukimas, kad visi LLD na
riai, kurie perka karo bonus, 
kad siųstų numerius centran, 
kad nupirkti 
jos vardu.

Per pietus 
$26, palikta
bai padengti išlaidas.

Konferencija uždaryta 6 vai. 
vakare per pirmininką.

Konf. pirm. P. Nemura, 
Sekr. D. Petrauskas.

bomberį draugi-

surinkta aukų 
apskričio valdy-

Rezoliucijos, Priimtos LLD 15 
Apskričio Konferencijoje: Už

iždas ir kitos — 
buvo $80.96; sy-

Aukos Laisvei ir

Dėtuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
J/Sk Įjiį • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000. 

r Įį • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.

ng • Mėnesinė mokestis pigiausia.
[jĮ** • Priima naujus narius nuo 2 metų iki

WORKERS?!HC. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo Šeimą jrašyk. Išpiidyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas............... ...................................................................

Antrašas

CHRONIŠKOS LIGOS
odos, nervų IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki- 

v|B jai J tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
J garos skausmai, Skilvio Ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas Ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

nantiems Rinkimams
Kad apvienijus lietuvius iš

rinkimui demokratinės karo 
laimėjimo valdžios, mes, LLD 
delegatai, susirinkę į 15-to ap
skričio konferenciją, Cleve
land, Ohio, pasisakome už di
desnį ir glaudesnį veikimą, 
kad apvienijus Amerikos lie
tuvius išrinkimui demokratinės 
karo laimėjimo administraci
jos, kongreso ir kitų valdinin
kų.

Mes veiksime, kad atmušus 
pro-fašistinių lietuvių pasimo- 
jimus susilpninti Roosevelto 
administraciją, prie kurios yra 
viltis laimėti karą ir taiką. To
dėl mesz raginame visas orga
nizacijas ir abelnai visus Ame
rikos lietuvius įsitraukti į poli
tinį veikimą, į kaimyninių CIO 
politinius komitetus ir veikti 
taip, kad nei vienas lietuvis 
pilietis nepasiliktų nebalsavęs.

Visi Amerikos lietuviai pri
valo pašvęsti visą savo energi
ją iki lapkričio 7-tos, kad ne
davus reakcijai progos įvesti 
fašistinį režimą Jungtinėse 
Valstijose.

Sveikinimas Lietuvos 
Partizanų

Mes, Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų delegatai, 
susirinkę į 15-to apskričio me
tinę 
jus, 
rys, 
nai 
nes
tverme ir drąsa, kur jūs nai
kinate žvėriškojo priešo jėgas, 
kad išlaisvinti Lietuvą.

Mes, iš savo pusės, pasiža
dame paremti jūsų kovą prieš 
fašistinius žvėris siųsdami pun
delius, drapanas ir kuomi tik 
galėdami.
Sveikinimas Lietuvių Pulkams 

Raudonosios Ąrmijos Eilėse
Mes, Lietuvių Literatūros

konferenciją, sveikiname 
Lietuvos sūnūs ir dukte- 
narsieji Lietuvos partiza- 
ir džiaugiamės jūsų tėvy- 
meile, nepalaužiama iš-

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MED1KALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

............................... .

Draugijos kuopų delegatai, su
sirinkę į 15-to apskričio meti
nę konferenciją, Cleveland, 
Ohio, sveikiname Raudonosios 
Armijos lietuvių pulkus, pasi
žymėjusius kovose prieš na
cius budelius ir linkėdami jiem 
ir bendrai visai Raudonajai 
Armijai juo greičiau išlaisvin
ti Lietuvą.

Mes pasižadame visais gali
mais būdais remti narsiuosius 
kovinius ir 'teikti pagelbą Lie
tuvos žmonėms, gyvenantiems 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje, 
kada ji busušlaisvinta.

Rezoliucija Karo Laimėjimo 
Klausimu

Teherano konferencija pa
rodė Jungtinių Tautų vienin
gumą didžiausių valstijų karo 
laimėjimui.
Churchillo ir 
mo matome, 
būti laimėtas

PITTSBURGH, PA. narys, Jonas Lekavičius. Linki
me jiems greitai pasveikti!

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 8-tas Apskritys ruošia 
išvažiavimą, liepos (July) 9 d.

Apart skanių valgių ir gėri
mų bus prakalbos. Kalbės Le- 
o.nas Pruseika, Vilnies redak
torius iš Chicagos.

Tai bus gera proga tyrame 
ore, gražiame sode, pasilinks
minti ir išklausyti gero kalbė- 
tojaus apie svarbiausius pa
saulyje įvykius ir mūsų parei
gas. Pradžia 12 vai. dieną. 
Pelnas skiriamas spaudos nau
dai. Visus ir visas prašome at
silankyti.

K E L RODIS : Išvažiavimo 
vieta pas M. Budniką, 1911 
Edgebrook Ave., Brookline. 
Gatvekaris reikia imti iš mies
to No. 39 su užrašu Brookline 
and Smithfield, arba ant 
Grand St., Pittsburghe ir va
žiuoti į Brookline. 
Edgebrook Ave. ir

konferencija,' iki rasite 1911 tos

rime daryti, kad ateinančius 
prezidentinius rinkimus laimė
tų laisvę ir demokratiją mylin
ti kandidatai ir į prezidentus 
būtų išrinktas Rooseveltas, ku
ris apvienija Amerikos žmo
nes karo pergalei ir ateityje 
išlaikymui pasaulyje taikos. 
Buvo priimtos atatinkamos 
trys rezoliucijos.

dieną, tai yra

G. Lekavičiaus 
kitų trijų kuo- 

rūpinsis su-

Iš Roosevelto, 
Stalino pareiški- 
jog karas gali 

šį metą.
Pergalė jau užtikrinta, bet 

dar daug reikės aukų iki Ašis 
bus sutriuškinta. Todėl LLD 
15-to apskričio
įvykusi gegužės 21 d., 1944 
m., Cleveland, Ohio, atsišau
kia į LLD visas kuopas ir visus 
lietuvius ir pavienius asmenis, 
pirkti karo bonus, aukoti 
donajam Kryžiui kraujo, 
ti Roosevelto ekonominę 
gramą pilnai pergalei 
nacinę ir fašistinę Ašį.

Rezoliucija Prezidentinių Rin
kimų Klausimu

šiemet įvyksta nacionaliai 
rinkimai išrinkimui preziden
to, dalies senatorių, kongres- 
manų, gubernatorių bei seime
lio narių.

Nuo šių rinkimų priklausys 
tiek karo laimėjimas, tiek mū
sų šalies gerovė ir pasaulinės 
taikos . pastovumas.

Todėl, LLD 15-to apskričio 
konferencija, įvykusi gegužės 
21 d., 1944 m., Patton salėj, 
Cleveland, Ohio, apsvarstėm 
numatytus kandidatus į pre
zidento vietą. Prezidentas

merį.

Išlipti ant 
eiti žemyn 
gatves nu- 
Komitetas.

Rau-
rem-
pro-

prieš

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja aYit 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Iš Afrikos parvažiavo Jonas 
Mazukna, farmacistas, kuris 
tarnauja laivyne jau apie pus
antrų metų. Jis gavo 30 dienų 
atostogų, džiaugiasi parvykęs 
pas tėvus. Taipgi parvyko va- 
kacijoms inžinierius karo lai
vyno tarnyboje, Jonas Pabar- 
tis.

Birželio 11 d. įvyko prakal
bos, Komunistų Politinės Są
jungos, Nixon teatro svetainėj. 
Tai buvo užbaiga Vakarinės 
Penu, ir W. Virginia valstijų 
konferencijos. Buvo koncertine 
programa ir labai geros pra
kalbos.

Paskutinis kalbėjo Earl 
Browder, kuris išdėstė, ką tu

Birželio 4 d., įvyko mėne
sinis susirinkimas LDS 160 
kuopos, savo name, 1320 Med
ley St. Veikia komisija, kuri 
surengs labai skanią vakarie
nę birželio 18 
Tėvų Dienoje.

Komisija iš 
ir K. Kairio su
pų komisijomis' 
rengti pikniką liepos mėnesį.

Už drapanų rinkimo komisi
ją raportavo D. P. Lekavičius, 
kad yra suvežta apie 500 ge
rų vyriškų ir moteriškų dra
panų, kurios jau yra supakuo
tos į tris dėžes ir bus pasiųsta 
į Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą Brooklynan.

Nutarta pagražinti namas, 
įrašyta naujų narių. Narių su
sirinkime dalyvavo 18.

Kapų Papuošimo dienoje, 
gegužės 30 d., buvau nuvykęs 
į Lietuvių Neprigulmingų Ka
pų apeigas, kurios atsibūna 
kas metai. Komiteto pirm. P. 
Pivariunas pasakė kelis žo
džius, pakalbėjo raštininkas J. 
Urbonas, iždininkas J. Virbic
kas pranešė apie kapų stovį.

Kapų stovis neblogas, yra 
virš tūkstančio pinigų. Kapuo
se nuo jų įkūrimo jau pasilai
dojo apie 350 žmonių. Reikėtų 
daugiau apžiūrėti ir padabinti 
kapai.

D. P. Lekavičius.

Rooseveltas yra ta figūra, kuri 
apie save gali apvienyti bal
suotojų minias.

Todėl ši konferencija vien
balsiai pasisako už Roosevelto 
.kandidatūrą ketvirtam termi- 
nui- ... DLU

Rezoliucijų Komisija:
J. Simans,
P. Boika,
J. Stripeika.

Gegužės 30 dieną išėjo į li- 
gonbutį operacijai Antanas 
Kruša, Liet. Literatūros Drau
gijos 87 kp. narys. Jis dirbtu
vėje patruko. Taipgi su tokia 
pat liga į ligoninę išėjo kitas

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IK ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSI8JIMAMS ĮSTAIGA

F. W. SHALINS
(Shalinskas) j

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAM)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

i GREEN STAR BAR & GRILL ?
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459

(Skersai nuo Republic Teatro)
GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Raudonarmiečiai Artėja prie 
Strategines Sumos

London. — Dabar Sovietu 
atimtas nuo suomių Kuu- 
terselkae miestas stovi už 
22 mylių nuo Summos.

Tai ties Summa raudon
armiečiai 1940 m. vasaryje 
pirmą kartą prakirto Suo
mijos Mannerheimo tvirto
vių liniją.

O kai paskui Sovietai už
ėmė Viborgą, arti Manner
heimo linijos šiaurvakarinio 
galo, tai Suomija ir buvo 
priversta pasiduoti.

Kriziuoja Suomijos Ministe- 
riu Kabinetas

Stockholm, Šved. —Čio- 
naitinis pranešimas N. Y. 
Times’ui sako, jog šis So
vietų ofensyvas gali suar- 
dyt Suomijos ministerių ka
binetą. Žymūs suomių vadai 
vis stipriau reikalauja paša
lint dabartinį premjerą Lin- 
komies. Jie siūlo sudaryt 
naują ministerių kabinetą 
su dr. Juho Paasikivi prie
kyje.

Teigiama, jog Paasikivi, 
buvęs Suomijos atstovas 
Maskvai, kritikuoja dabar
tinę suomių valdžią, kad ji 
atmetė Sovietų siūlytas tai
kos sąlygas. Paasikivi sa
kąs, kad ta valdžia vis dar 
tikisi kokio tai stebuklo. Jis 
kaltinąs tiktai Linkomies 
valdžią už dabartines suo
mių nelaimes.

Boston. — Vokiečių sub- 
marinas netoli Naujosios 
Anglijos krantų apšlubino 
amerikinių žvejų laivuką.

Sovietai atmušė nacių at
akas ties Stanislavovu ir 
Jassy.

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLASCIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Aves.
MASPETH, L. L, N. Y.

PUIKI PROGRAMA ’
Dainuos’ Šie chorai:
AIDO CHORAS *

Vad. Aldona Anderson
SIETYNO CHORAS 

iš Newark, N. J.
Vad. B. Šaknaitės

PIRMYN CHORAS 
iš Great Neck, N. Y.
ROJUS MIZARA

Laisvės Red. sakys prakalbą.

Šis paveikslas trauktas 1942 metų rugpjūčio mėnesi. Jis parodo Talkininkų 
“komandos” užpuolimą ant francūzų uosto Dieppe. Po kelių valandų aštraus 
susikirtimo “komandos” buvo priversti p asitraukti ir grįžti atgal Anglijon. Gi šių 
metų birželio 6 dieną tasai žygis b.uvo pakartotas — daug didesne skale ir dabar 
jau Talkininkai .nebežada trauktis iš Francūzijos. Dabar jau kietai įsidrūtinta ir 
naciams darosi karšta.

CLEVELANDO ŽINIOS
Buvę ir Būsianti Įvykiai

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto skyrius laikė savo 
men. susirinkimą, gegužės 16 
d., kuriame dalyvavo ir dr-gė 
Mizarienė, kuri mums pateikė 
daug ir geru informacijų, ypa
tingai drabužių rinkimo ir 
siuntinio klausimais. Pirmas 
mūsų siuntinys, 17 baksų, jau 
pasiekė savo vietą, o antras 
siuntinys irgi bus ne mažesnis 
ir netrukus bus pasiųstas. Mo
terų Kliubas išrinko tam dar
bui komisiją, kuri rūpinasi tų 
drabužių sutvarkymu.

Gegužės 28 d. šis komitetas 
turėjo parengimą sukėlimui fi
nansų Lietuvos žmonių gelbėji
mui, dėlei nepaprastai šilto 
oro tą dieną parengimas buvo 
neskaitlingas, tačiau numato
ma, kad liks šiek tiek pelno; 
turiu žinių, kad šio komiteto 
nariai turi surinkę nemažai 
aukų dėl pundelių lietu- 

( viam raudonarmiečiam. Drau- 
i gai, prie pirmos progos, pri- 
i duokite tas aukas man, o taip- 
I gi ir aukotojų vardus ir antra- 
| šus, o aš pasistengsiu jas pa- 
i siųsti, kur reikia, nevilkinant.

Būsianti Įvykiai
Birželio 22 d. sukanka 3 

metai kaip Hitlerio fašistinės 
j —---------------------------------------

Prancūzai Paskolinę Talki
ninkams 20 Savo Oficieriu
London. — Čionaitiniai 

francūzų valdininkai sakė, 
kad buvo “paskolinta” tal
kininkam 20 francūzų ofi
cieriu, kurie kartu su ang
lais ir amerikiečiais nuvyko 
Francijon pirmojoj įsiverži
mo dienoj. Tie oficieriai 
veikia kaipo vertėjai fran
cūzų ir anglų kalbomis, ir 
tokiu būdu tarnauja ry
šiams palaikyti tarp talki
ninkų armijos ir Francijos 
gyventojų.

Anot Berlyno, Sovietų Ofen
syvas Ateis Pagal Planą
Berlyno radijas pranešė, 

kad Sovietai telkia milžiniš
kas savo kareivių ir ginklų 
jėgas į vidurinį frontą prieš 
vokiečius.

Nacių radijo komentato
rius pulkininkas Alfred von 
Olberg sakė, kad Sovietai 
dabar tiksliai nepradedą di
džiojo ofensyvo; esą, kai 
talkininkai s u s i d rūtins 
Franci jo j, tuomet Sovietai 
puls vokiečius. Pasak 01- 
bergo, tai talkininkų tikslas 
yra suremt vokiečius iš ry
tų ir vakarų tuo pačiu lai
ku.

Franci j a. — Naciai Fran- 
cijoj dažnai vartoja senuo
sius francūziškus tankus, 
statytus 1940 metais. Cher
bourg© pussalyje prieš ame
rikiečius vokiečiai beveik iš
imtinai tenaudoja arkliais 
vežamas kanuoles.

Amerikiniai koresponden
tai iš to sprendžia, kad hit
lerininkam pradeda pri- 
trūkt naujesnių mechaniškų 
pabūklų.

gaujos užpuolė mūsų tėvynę 
Lietuvą. Toji diena bus stam
biomis raidėmis įrašyta į Lie
tuvos istoriją ir ją minės per 
amžius viso pasaulio lietuviai.

Ja minės ir Clevelando lie
tuviai, tik dėlei darbo ir kitų 
.ne nuo mūsų priklausančių 
aplinkybių, šis paminėjimas 
įvyks nedėlioj, birželio 25 d., 
White Eagle, Lenkų svetainė
je, ant Kosciusko Avė., 3-čią 
vai. po pietų, šiame paminėji
me dalyvaus abu vietiniai cho
rai, Lyros ir Moterų Kliubo. 
Kalbės Drg. Pruseika iš Chi- 
cagos. Po programos bus šo
kiai iki vėlumos. Šio paminėji
mo surengimu rūpinasi Liet. 
Liter. Draugijos 15-tas apskri
tys.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas užsimojo surengti 
vieną iš didžiausių piknikų 
Clevelando istorijoj. Vieta pa
imta taipgi viena iš didžiausių 
ir gražiausių šioje apylinkėje, 
ant pat Erie ežero kranto, ant 
E. 185th St. ir Lake Shore 
Boulevard. Privažiuoti ir be 
mašinų paranku, busai priveža 
iki pat pikniko vietos. Įvyks 
liepos (July) 2-rą dieną. Pra
šome visų vietinių organizaci
jų nieko nerengti tą dieną, nes 
Lietuvos gelbėjimas šiandieną 
yra labai svarbus reikalas ir 
mums visiems lietuviams turė
tų vienodai apeiti.

Programa bus įvairi, kurio
je, numatoma, bus net du kal
bėtojai — vienas iš Detroito, 
kitas iš Pittsburgho.

Tėmykite vėlesnius praneši
mus, kur bus viskas smulkme
niškai paaiškinta.

J. Žebrys.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
18 d. birželio įvyks iškilmingas 

paminėjimas 25 metų sukakties nuo 
jsigyjimo Olympia Parko. Bus įvai
ri ir įdomi programa: Kalbės Anta
nas Bimba iš Brooklyno, Shrewsbu- 
rio Majoras, Solectmcnų pirmininkė, 
dainuos Aido Choras ir bus 4 poros 

• ristikų. Kviečiame skaitlingai daly
vauti šiame pikniko, nes bus labai 
įdomus. — Rengėjai. (140-141)

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Literatūros Draugijos 63 kp. 

susirinkimas įvyks 18 d. birželio, 
2-rą vai. dieną, 407 Lafayette St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes čia 
svarstysime kaip nuvažiuoti į dien
raščio Laisvės pikniką, 2 d. liepos, 
Brooklyno. — A. Jocis, Fin. Rašt.

(140-141)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. nariams ir apylinkės 

draugam, pranešam kad mūsų pa
rengimas įvyks 25 d. birželio, B. 
Tamošausko ūkėje, 91 Gardner St., 
W. Roxbury, Mass. Vėliaus praneši
mo kelrodį, tik prašomo, kad tą die
ną kitos organizacijos nieko nereng
tų. —■ A. Dambrauskas. (140-141)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Parko Bendrovė rengia 

pikniką, kuris įvyks 18 d. birželio, 
Lietuvių Parke, visiems yra gerai 
žinoma vieta, Waterburio ir kitų 
miestų lietuviams. Kadangi Liet. 
Parkas jau apie 20 metų kaip 
įsteigtas, taigi Parko Bendrovės 
Pikniko rengimo komisija kviečia 
visus lietuvius dalyvauti šiame pik
nike. Bus gera orkestrą ir kitokį 
pikniko dalykai. — Kom. (140-141)

montellomass.
LDS 67 kp. metinis piknikas įvyks 

birželio 18 d. Liet. Taut. Namo 
Parke. Kviečiamo visus iš apylinkes 
dalyvauti šiame piknike ir linksmai 
praleisti laiką žaliame pušynėlyje. 
Pradžia 1 vai. dieną. — A. Sauka.

(140-141)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAGELBININKAI
SU AR BE PATYRIMO, DIRBTI BŪTINOJE 
PRAMONĖJE. NORINTI IŠSIMOKYTI GE
RĄ POKARINĮ AMATĄ. 75c PRADŽIAI, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI. 
AUTOMATIC PLATING CO. 
620 WEST 44TH ST., N.Y.C.

(141)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TUfcl KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—-APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI 
PRIE MILLING IR KITŲ 

FABRIKO MAŠINŲ

MOTERYS 
OPERAVIMUI LENGVŲ 

MAŠINŲ

BERNIUKAI 
DIRBTI KAIPO PAGELBININKAI

KARINIAME FABRIKE
REIKALINGA U.S.E.S. PALIUOSAVIMAS 

Kreipkitės 8-12 A. M., 1-5 I*. M. Vakarais sulyg sutarties.

THE BATES MFG. CO.
18 CENTRAL AVENUE, WEST ORANGE, N. J.

(145)

Philadelphia, Pa.
Trumpos Žinutės

Lietuviškų kryžiokų Dirva 
bara Juozą Tysliavą, kad jis 
sumaišė jų planus išviliojimui 
$25,000 iš Amerikos lietuvių 
ir palaikymui “Kandžiojimo 
Biuro.” Sako, kad dabar, vie
toj dolerių, tai jie pradeda 
gauti Keleivio’: * redaktoriaus 
“rublius” — nupieštas špygas. 
Reiškia, Keleivio špygiaus 
mokslas pas juos pačius prigi-
J°-  * <

Laikraščiai rašo, kad Straz
das susisuko lizdą Keleivyje, 
išlesė Gegužį, parsitraukė Stil- 
soną ir perės trockistus. Bet 
daugelis mano, kad Keleiviui 
artinasi grabas, neš Strazdas, 
tai yra laikraščių graborius, jis 
numarino Chicagos žinias, jis 
ir Stilsonas nuganė trockistų 
Naująją Gadynę. Dieve, jam 
padėk!

Lietuvių Muzikalio Namo 
Pašalpinio Kliubo prezidentas 
Jonas Griganavičius giriasi na
riams, kad jis kvitys sostą. Ge
rai būtų, kad taip ir padarytų, 
nes jis įkyrėjo nariams ir savo 
smetoniška politika kenkia or
ganizacijai.

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad .jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Męrvai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma- 
gnęsiųm; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letųkus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletųkai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41stSTREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMŲ IR SANDĖLIO
RAŠTININKAI

Pageidaujame laisvų nuo drafto

LEE FINISH CORP. 
114 HUDSON ST., 
NEWARK, N. J.

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas. 
_____________________________________ (141)

METALO TIRPYTO JAI
Pagelbeti daryti metalinius 

liejinius
Kreipkitės tarp 9 ir 4

BELMONT
SMELTING & REFINING

WORKS
330 BELMONT AVE.

(cor. Alabama) 
BROOKLYN, N. Y.

(144)

VYRAI
Medžio Kilnojimas. 60c Į VALANDĄ. 48 Va- 

LANDŲ SAVAITE. $31.20 I SAVAITĘ.
Nuolat.

FAGAN, 204 WEST HOUSTON ST., N.Y.C.
(145)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS 
BUDINKI) VALYTOJAI
Kreipkitės asmeniškai į 

Room 301 
540 Broad Street, 

Newark, N. J.
Pirmadienį iki penktadienio 

9 A. M. iju 4 P. M.
šeštadieniais 9 A. M. iki 11 A. M.

NEW JERSEY 
BELL TELEPHONE CO. 

darbininkai, dabar dirbanti būtinose pramonė
se bei veiksmuose, nebus priimami be 

pareiškimo apie savo atlickamumą.
(145)

Būtų gerai, kad Philadel
phia kliubai ir pašalpos drau
gijos daugiau susispiestų apie 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyrių, nes Lietuvos iš
laisvinimas artinasi, hitlerinin
kai per tris metus ją baisiai 
nuvargino. Mums reikia rūpin
tis, kaip padėti savo broliams 
ir sesutėms.

Tūli “Lietuvos gelbėtojai,” 
iš klerikalų, socialistų ir sme- 
tonininkų tarpo suka apie lie
tuvius ir kaulina pinigus sa
vo bizniui, bet tas Lietuvos 
žmonėms nieko nepadės.

’ Karštuvas.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekviena Valgiu?

TAMSONO ĄIPJŠOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizųoja rūkštis. Tąmsono Aidisol 
tabletųkai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yrą priežastis 
visokių ligų. Išvengimui .tų nelemtų 
ligų yra privalumąs ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yprko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI 
ABELNAS SANDELIO DARBAS 

Su daug viršlaikių. 
Prisilaikoma WMC taisyklių.

Kreipkitės
AMERICAN OIL & SUPPLY CO.

288 WILSON AVE., 
NEWARK, N. J.

_____________________________________________ (143)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
PAKAVIMAS, IŠNEŠIOJIMAS 

SUKNELIŲ, COATŲ. 
40 valandų—5 dienų savaitė.

Čein krautuvės patyrimo pageidaujama.
$28-530

RAYLASS CHAIN STORES
370—7TH AVĖ., N.Y.C.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KILNOJIMUI KAVALKUOSE MEDŽIAGAS. 
70c į Valandų. Garantuojama Viršlaikiai už 

Laikų ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC. 
806 West 87th S L

APVALYTOJAI
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD.

FOREST HILLS, L. I: 
Boulevard 8-2880

046)

STAL10RIAI
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. - 

TOSO & ROSSI, 520 E. 73RD ST., N.Y.C.
(142)

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c I VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI. NWOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

HIGGINS,
151 SPRING ST., N. Y. C.

(144)

SANDELIO VYRAI
Groseriy Sandėliui 

ALGA 75c Į SAVAITĘ 
NUOLATINIS DARBOS.

Vietos darbui yra
BIG BEN MARKETS
183-05 Rockaway Blvd., 

So. Ozone Park, L. I.
18 Bridge Street, Glen Cove, L . I.

Kreipkitės viršuj paduotu antrašu ar
140-46 QUEENS BLVD.

JAMAICA, L. I.

(143)

APVALYTOJAI, ŠVARINTOJAI, $30 Į SA
VAITE. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE 
- MR. O’REILLY, FOXCROFT 9-6864.

RAŠYKITE BOX 302. 20 W. 43RD ST..
N.Y.C. (144)

VIEŠBUČIUI VYRAI
VidgjLis ruošai ir prie vacuum 

VIRŠIAUSIA ALGA.
APMOKAMA VAKACIJA.

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

___________ / x <141>
DIENĄ IR 1SIAKTĮ X
LAIVŲ KROVIKAI \

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, JPhiladelphijoje. y 

PETER-PAUL, INC.___
Kompanija nacionaliai žinoma. 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford "t?* Busais B. fr .J 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59) gatve- 
karis 75 ir Bus "P” sustoja prieš pat fabri

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. \ 
PRADEDANT PIRMADIENĮ. BAIGIANTI

PENKTADIENĮ. \
ŠEŠTADIENIAIS 9—12. '

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(145)

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI
Būtinas Darbas.

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT

SMELTING & REFINING 
WORKS

330 BELMONT AVE.
(cor. Alabama)

BROOKLYN, N. Y.
(144)

VYRAI
Sandėlio Darbininkai 

ir Patikdntojai
75c Į VALANDĄ. 40 VALANDŲ 

Laikas ir % už viršlaikius.
IŲOE BROS., INC.

188TH ST. IR JAMAICA AVE.
HOLLIS, L. I.

(141)

PIRKITE KABO BONUS J

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Be patyrimo—mokinės—visokių rūšių švariam, 
lengvam fabriko darbui. Gera alga—automa
tiški pakėlimai—laikas ir pusė už viršlaikius. 

Greiti pakilimai—nuolatiniai darbui.
WABASH APPLIANCE 

CORP.
374 PRESIDENT ST., 

___________ BROOKLYN.___________(143)

MERGINOS-MOTERYS
Ziperių Sudėjėjos

Inspektorės
Siuvamų Mašinų Operatorės 
Patyrusios ar be patyrimo.

LAMAR SLIDE FASTENERS CORP.
120 EAST 16TII ST., N.Y.C.

_________________ /_______________ (146)

TAIPISTeS ir abelnai 
OFISO DARBININKĖS

LEE FINISH CORP/ ^ 
114 HUDSON ST., 

NEWARK, N. J.
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

 (141)
MOTERYS

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE 
RANKOM PROSIJIMO IR SPOTTING DAR

BO. GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITE, 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

______ ASJORJA 8-6136________ (141)

OPERATORĖS
Ant Singer Mašinų. Patyrusios prie binding 
darbo ir viena adata, būtinoje pramonėje ci

vilių darbam. Gera Alga.

KLEAR-VU PRODUCTS
133 MonroeSL, Newark, N. J.
'\ (141)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas, 

ant Ice Cream
55c I VALANDA/PRADŽIAI
Laikas ir pusė/Už šeštadienius 

DUODAME^UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENTh. AVĖ.
■"X BROOKLYN. N. Y.
\ __________ Į_______ IX)

VIEŠBUČIO BALTINIŲ ROMUI
\ MERGINA

Proga patyrusiai ypatai 
^SiūLL^N  ereiki a

Gyvenimas ant vietos jei pageidaujama.
Vakacijos su Alga. Gera Alga. 

Kreipkitės į Linen Room ant 17th floor.
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 82nd St., N. Y. C. 
______________________________ (141)

VIEŠBUČIO DARBININKĖS
Reikalingos valytojos ir maudynių tvarkytojos 

GEROS DARBO SĄLYGOS
VIRŠIAUSI A'ALGA. VAKACIJOS SU ALGA

Krcinkitės ant 17th floor
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 32nd St, N. Y. C. 
A <uo

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO Z 

KEPĖJOS '
VIRTUVES DARBININKĖS^/ 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

\ VIRĖJOS ,z
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMĄ, VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI 

^CHRAFFT’S ' 

^ip^EIPKITES VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M. 
6 P.M. IKI 9 P.M.

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS
Pradinės prie siuvamų mašinų.
GERA ALGA BESIMOKINANT

SOLOMON BROS. CO.
599 BROADWAY, N.Y.C.

___________________________________________ G42£

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom 
Darbas gražioje grupėje merginų. 

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠIAUSIA ALGA.

VAKACIJOS SU ALGA 
Kreipkitės ant 17th floor 

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 82nd St, N. Y. C.- - •• - ’ • ><U2)
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NewWko^ėž^21mos
Registeris Rodė už 53 

Milionus Karo Bonų;
Lietuviai Veikia

Pirmą dieną oficialio vajaus 
už Penktosios Karo Paskolos 
bonus, New York o miesto re
gisteris, įrengtas Times Squa
re, įregistravo $19,500,800 jau 
parduotų bonų.

Trečią paskolos dieną, Li
tą, registeris jau rodė $53,- 
600,000. Pirmosios vajaus die
nos, ypatingai kas liečia par
davimą smulkiųjų, atskiriems 
asmenims parduodamų bonų, 
buvusios dvigubai sėkminges
nės už Ketvirtosios Karo Pa
skolos vajaus pirmąsias die
nas.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro valdyba atsišaukė į 
narius ir visus lietuvius su 
obalsiu “Paskolinkite Dėdei 
Šamui 5 milionus dolerių.“ To 
darbo pirmajai organizuotai 
pradžiai buvo numatyta didy
sis organizacijų suruoštas ma
sinis mitingas-prakalbos, bir
želio 15-tos vakarą, Grand Pa
radise salėje.

Bonai visada yra parduoda
mi dienraščio Laisvės raštinėj, 
427 Lorimer St., ofiso valan
domis. Per šią Brooklyno lie
tuvių žymiausią įstaigą jau 
daug tūkstantinės sumos bonų 
išparduota ir dienraštis yra ga
vęs eilę paliudymų ir padėkos 
laiškų iš Jungtinių Valstijų Iž
dinės viršenybės.

Būsimas Boneris.

Serga Vaistininkas 
Daunora

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo Wm. J. Daunora, žino

tinas senas lietuvis vaistininkas.
Jis randasi šv. Katrinos ligo
ninėje, Brooklyne.

Nenori Tokios 
Mokytojos

sa-Tėvų-Mokytojų Sąjunga 
vo mitinge nutarė reikalauti 
prašalinti iš tarnybos 25-tos 
mokyklos, Brooklyne, mokyto
ją Gladys L. Laubenheimer už 
jos anti-semitišką, anti-karinį 
elgimąsi.

MATYK PIRMUOSIUS PATIES

Įsiveržimo Jodžius
—D IDŽIAUSIAS KARINIS 
VEIKSMAS ISTORIJOJ!
MATYK TALKININKUS ŠTUR
MUOJANT HITLERIO TVIRTU
MA EUROPĄ! MATYK NAU
JAUSIAS ŽINIAS IŠ VISO PA
SAULIO KARO FRONTŲ. Taip 
pat 43 žinių judžiai iš visų pa
saulio kampų. Puikiausi judžiai 
mieste.
cmd A CSV newsreelElTlDriJjU I THEATRE

BROADWAY ir. 46th St., N. Y.

Tokioje Sueigoje ir Vietoj 
Smagu Praleisti Dieną

Po svarbaus antram frontui 
pasveikinti ir Lietuvos užpuo
limo naciais 3 metų sukakčiai 
paminėti masinio mitingo, ben
drai suruošto Brooklyno lietu
vių organizacijų birželio 15- 
tos vakarą, Grand Paradise 
salėje, 318 Grand St., seka
muoju svarbiu ir artimu veiks-

Mrs. Ina Wood
mu bus šį sekmadienį įvyksian
tis Pabaltijos Kultūrinės Tary
bos 5-tas metinis piknikas.

Tame piknike bus smagu 
dalyvauti keliais atžvilgiais:

Vieta nepaprasta — daržas 
su platforma šokiams atvira
me ore ir didelė, vėsi, prie 
šlaito stovinti salė piknikavi- 
mui atsitikime lietaus, o no
rintiems daugiau pasivaikščio
ti čia pat atviras miškelis ir 
gražus Tibbets parkas, taipgi 
miestavas maudymosi prūdas 
už prieinamą miestavą mokes
tį. Ir visa tai privažiuojama 
miestavomis subway linijomis 
ir busu. Carpatho-Rusų daržas 
randasi 556 Yonkers Ave., 
Yonkers, N. Y.

Parankumui važiuoti, išsi- 
kirpkite kitoj vietoj telpantį 
skelbimą su kelrodžiu.

Pikniko trumpą, bet gražią 
programą pildys dainininkas 
David Tulchinovas, rusų šoki
kų grupė ir mūsiškis Aido 
Choras, vadovaujamas Aldo
nos Anderson (Žilinskaitės). 
Kalbės Ina Wood, Baltic Re
view redaktorė.

Piknike susieisime ir kaimy
niškų tautų — latvių, estų, 
suomių — žmonių ir tuo visų 
bendru, smagiu pasilinksmini
mu padėsime kovai prieš fa
šizmą, nes visas pikniko pel
nas skiriamas tam tikslui.

N. K.

Dvigubai Išpildyta Kvo
ta Drabužių Sovietų 
Sąjungos Žmonėms

Sąjungos žmo- 
kita tiek, kiek 
nusistatyta. Vi- 
5 mėnesius siu

New Yorke surinkta -2,000,- 
000 (du milionai) svarų dra
bužių, Sovietų 
nėms. Tai yra 
iš anksto buvo 
so per pirmus
metų mieste sukelta $2,500,- 
000 vertės dovanų, kaip rapor
tavo Henry C. Alexander, J. 
P. Morgan & Co. partneris, 
Russian War Relief vice-pre- 
zidentas ir miesto komiteto 
garbės pirmininkas, kampani
jos užbaigtuvių sueigoje, vieš
butyje New Yorker, pereitą 
antradienį.

Sueigoje dalyvavo 100 žy
mių industrijos veikėjų, dau
gelis unijų vadų. Unijos, kaip 
sakyta raporte, sudėjusios di
delę dalį, apie $500,000 ver
tės tų dovanų.

Kalbėtojuose buvo Stepan 
Z. Abresian, Sovietų Sąjungos 
vice-konsulas, Max Werner, 
militariškas analistas ir Ar
thur S. Myere, Valstijinės Tar
pininkavimo Tarybos pirminin
kas.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Ona Kubilius Dainuos 
Karo Bonų Koncertuose

Dainininkė Ona Kubilius, 
kaip ir daugelis kitų dainos, 
muzikos, teatro srityse dirban
čių žmonių, dalyvauja karo 
pastangų rėmime.

šį sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, pulkininko McKernan už
kviesta, Ona dainuos kali
niams, 10 Greenwich Ave. ir 
4th St., .New Yorke.

Birželio 20-tą, 12:30 po pie
tų, dainuos viešbutyje Wel
lington.

Birželio 28-tą, 10 vai. ryto, 
dainuos viešbutyje Waldorf- 
Astoria. Šios pastarosios dvi 
programos ruošiamos ponios 
Oakes pardavimui Penktos 
Karo Paskolos bonų.

Rep.

Paskyrė Vieningumo 
Direktorių

Stiprinimas - akstinimas vie
ningumo tarp Amerikos žmo
nių šiandieną yra taip svar
bus, jog žymus profesorius, 
dr. Dan W. Dodson, iš N. Y. 
Universiteto^ paskirtas direk
toriumi ^wajoro Komiteto 
(Committee on Unity), suda
ryto įsteigimui geresnių santi- 
kių tarp religinių ir rasinių 
grupių.

PENKTAS METINIS

FESTIVALAS
Rengia Pabaltijos Tautų Kultūrinė Taryba

Sekmadienį, Birželio 18 June
KARPATHŲ-RUSŲ GIRAITĖJ

556 YONKERS AVE., YONKERS, N. Y.
Pradžia 10 valandą ryto.

ifb----------------------  PROGRAMA: ------------------
AIDO CHORAS iš Brooklyno, 

po vad. A. Anderson 
DAVID TULCHINOFF, rusas, 

žymus operų dainininkas
RUSŲ ŠOKIKIŲ grupė, iš Union City, N. J.
Kalbės INA WOOD, Baltic Review redaktorė.
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Šokiams gros Antonovič’iaus Orkestrą.
......... = Įžanga 50c. Su Taksais 60c...................
Jei lytų, yra graži-didelč svetaine— 

visus paslėps nuo lietaus.
Kviečia širdingai visus — KOMITETAS.

KELRODIS: IŠ Union Square stoties imkite IRT subway Lexing
ton Ave. White Plains Rd. traukinį iki 238 Street, iš ten Getty 
Square busą. Fėras po 5c.

------------ ■ —..... --------- ---------------------------- —Į........................ ■ - . į-

Brownsvilles Komunis 
tas Nukautas Fronte
Karys Meyer Lederman, 

tarp savo draugų vadinamas 
Mike Ludlow, užmuštas perei
to balandžio 30-tą prie Anzio, 
Italijoj, kaip pranešta jo žmo
nai Helen. z

Lederman buvo senas kovo
tojas prieš fašizmą, dar 1935 
m. veikliai dalyvavęs Ameri
kos Prieškarinėje - Priešfašis- 
tinėje Lygoje, o 1936 m. įsto
jęs į Komunistų Partiją ir bu
vęs pirmininku tos partijos or
ganizacijos 22-me Assembly 
Distrikte, veikliai dalyvavęs 
Cacchione išrinkimo į miesto 
tarybą kampanijoj. Kariškoj 
tarnyboj išbuvo 7 mėnesius, iš 
kurių 3 pastaruosius mėnesius 
tarnavo užjūryje.

Paskutiniame laiške, rašyta
me penkiomis dienomis prieš 
mirtį, numatydamas esančiu 
sąlygose, iš kurių gali netekti 
išeiti teikimui asmeniškų 
tarimų savo sūneliui Joel, 
tarpu buvusiam tik apie 5 
nėšių amžiaus, Lederman 
še patarimą sūnui gyventi
gal jo nusistatymą — “asmens 
ir jo vyriausybės sąžiningumą 
ir teisingumą.“

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas, įvy
kęs birželio 8-tą, buvo turtin
gas. Iš kuopos valdybos rapor
tų pasirodė, kad kuopos rei
kalai vedami tvarkiai. Finan
sų sekretorius raportavo, kad 
93 nariai užsimokėję duokles 
už 1944 metus.

Iš keturių Pabaltijos tautų 
veikimo raportavo V. Bunkus. 
Pažymėjo, kad Pabaltijos Kul
tūrinės Tarybos piknikas įvyks 
18 birželio, 556 Yonkers Ave., 
Yonkers, N. Y. ir tam tikslui 
tapo išrinkti darbininkai.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Joint Anti-Fascist Refugee 
Committee, pažymint, jog šau
kiama konferencija birželio 21 
d., Hotel Commodore. Delega
tu apsiėmė A. Mureika.

Delegatu į CIO šauktą so- 
cialio saugumo konferenciją, 
birželio 10 
Grikštas.
’ Prakalbų 
raportavo,
įvyks birželio 15-tą, 7 :30 v. va
karo, Grand Paradise svetai
nėje, 318 Grand St., Brookly-

pa- 
tuo 
mė- 
ra- 
pa-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai, švie

sūs, žiemą garu šildomi, taipgi karš
tas vanduo per apskritus metus. 
Kam paranku, gali randavoti kaipo 
fornišiuotus kambarius. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas: Vincent 
Bagdonas, 1024 Greene Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas 

restaurante. ! 
lėtų kartais 
prie virimo. ' 
jų, prašome 1

Al Aleksiejus, 33 Hudson Ave., 
C. Brooklyn, N. Y. (141-143)

; darbininkas dirbti 
Pageidaujama, kad ga

in kuknej padirbėti, 
Dėl daugiau informaci- 
kreiptis pas:

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- 
jkalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

v ‘N

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Birželio 16, 1944

Mr JJfisw KSšemar-
Didiesiems Veiksmams?
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Tai ši yra ta išmušta paskutinė valanda per visą pasaulį. Tai didysis žygis, 
kurio mes taip ilgai laukėm. Dabar jis įvyko su puikiu pasisekimu.

Dabar laikas susiveržti diržus. Kišenini turi būt iškrapštinėti. Amerikiečiai 
iki paskutinio žmogaus turi išsispausti iš savęs tiek dolerių kiek jie nesitikėjo iš- 
galėsę.

U. S. iždui reikia $16,000,000,000 tuojau, dabar! $6,000,000,000 vien tik iš in
dividualų. Išeina daugiau kaip po $100 iš kiekvieno algą užsidirbančio žmogaus 
šioje šalyje! Mes turėsime padvigubinti tą, kiek jau esame pirkę pereitu kartu!

Tik parodymui jums šio vajaus rimtumą mūsų Valdžia 
sako — Tai galimas daiktas, jog tai mes esame pašaukti prie 
didžiausių pastangų prie kokių dar niekada anksčiau nesame 
buvę reikalaujami atlikti!

Nekliudy.kime savo kariams, kurie dar turi prieš savo akis' 
bjauriausius, kruviniausius mūšius.

Pirkite Bonus taip jausdamiesi, jog mūšiai priklauso nuo 
Jūsų! Nes Taip Yra.

AVA
5™ WAR LOAN

Bact Me dfaatf- BUY MORE THAN BEFORE

BROWN PLACE

šio atsišaukimo vietą apmokėjo

ALFONSAS SKIRMONT
BAR & GRILL

prie car barn

ne. Kalbėtojais bus P. Rotoms- 
kis iš Sovietų Sąjungos genc- 
ralio konsulato, R. Mizara ir 
A. Bimba. Rengiamos paminė
jimui Lietuvos pavergimo su
kakties, nes birž. 22 sukanka 
lygiai trys metai nuo hitleri
ninkų įsiveržimo į tarybinę 
Lietuvą.

Centro sekretorius D. M. šo- 
lomskas raportavo, kad nau
ja knyga “Lietuva Ugnyje’’ 
atiduota uždėti viršelius ir 
greitai bus gatava. Trimėnesi- 
nio žurnalo šviesos 2 numeris 
jau gatavas ir. dalinamas na
riams.

1 Kuopos Korespondentas.

MASPETH, L. I

Restaurane Patarnavimas i aP'Plsšus netoiieste esantį kitą 
n . . Į restaurana.
Be Kelmu

j Amerikos žydų Kongresas 
Boston i atidėjo savo suvažiavimą pa-

I Karinės Transportacijos 
viršenybės prašymą.

J lunčruimį, 3527
Road, Bronx, atėję 5 vyrai ph'-igal 
miausia įsakė maisto padavė-! • 
jui Burt McCrain nusimauti!
kelnes, paskiau paduoti jiemsi Dr. Meyer L. Alpert, 3750 
hamburgerių ir kavos. Paval-1 Willett Ave., Bronx, sulaikytas 
gę, jie iš kasos pasiėmė $20 ir įtarimu, kad Mrs. Aloia mirus 
išsinešė kartu su jo baltomis; už 3 dienų po jo padarytos 
kelnėmis. Už valandos grupė' aborcijos.

VALANDOS:

Policijos Pensijų Taryba nu
sprendė patenkinti 63 policis- 
tų prašymą paliuosuoti iš tar
nybos ant pensijos.

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

rengimo komisija
kad prakalbos

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
------ -

apsiėmė L.

*.K

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT

282 Union Are.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL Wergreea 4-B61X

$50.00 1!

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tcl. EVcrgreen 7-6868

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

jO) LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O STANLEY MISIŪNAS

/ H z-TNl SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

OF
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TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

i Telephone BTenr * ATDABA VAKARAIS.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:




