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Nelabai seniai Lietuviu Lite- ! 

ratūros Draugijos Cer.lralinis 
Komitetas atsikreipė į narius 
ir sakė: Nupirkime Dėdei 
mui du mūšio lėktuvu 
$170,000 karo Bonų.

Dabar tą tikslą pasiek 
su dideliu kaupu, būtent, I 
nupirkome už $203,500! 
didelis kreditas visiems I 
nariams, kurie bonus pirk 
kreditavo Draugijos centr ii.
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O dabar Amerikos lietuviai j 
turi obalsį, irgi LLD iškeltą: 
Paskolinkime Dėdei Šamui 
penkius milionus dolerių! Ne
abejoju, kad irgi tikslas bus 
pasiektas. i

Amerikos armijos žygiai 
Francūzijoje ir kovos prieš ja
ponus skatina patriotingus 
lietuvius gausiai pirkti 
tosios Karinės Paskolos bonus.

Amerikoniškųjų 
menševiku organas 
Leader” atkando
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dantis su 
Michailovičium. Gynė, gyrė ir 
garbino jį, bet niekas iš to ne
išėjo.

Skaitau to laikraščio birželio 
24 dienos laida ir netikiu savo 
akims. Michailovičiaus nebė- 
la! Niekas už jį nė žodelio.

Bet šitie sabotažninkai pa
sigavo ir įsikando kitą temą. 
Jie viedrus krokodiliškų aša
rų prilieję už Suomiją, o bač
kas karčiausios tulžies prieš 
Tarybų Sąjungą. Suomija 
esanti ir šventa ir nekalta. Ji 
nieko bendro neturinti su na
ciais.’ Ir taip toliau.

Brolis Grigaitis, lietuviškų 
menševikų orakulas, irgi išdro
žė atsisveikinimo pamokslą fa
šistinės Suomijos Hitlerio agen
tui Procope. Iš jo buvęs bai
siai smarkus ir puikus diplo
matas.

Bet, girdi, “draugas” ėmė ir 
“išsišoko.” . . .O “jo tas išsišo
kimas gali atnešti nemažai ža
los Suomijai, kuriai kaip tik 
dabartiniu sunkiu metu būtų 
labai svarbu turėti taktingą 
atstovą Jungtinių Valstijų sos
tinėje.” (N. birž. 19).

Tai atsisveikinimo bučkis 
tam “gudriajam” diplomatui 
ir patarimas Hitlerio talkinin
kei Suomijai, kad jinai atsiųs
tų dar gudresnį Hitlerio agen
tą, kuris gudriau mokėtų čio
nai Amerikos priešams pagel
bėti.

Kas čia, gerbiamieji, jeigu 
ne sabotažavimas Amerikos 
karo pastangų !

Ateina paveikslų iš Talki
ninkų žygio Francūzijon. Jie 
parodo, kaip sunku buvo iš
kelti armiją. Vaizdai labai 
baisūs. O tik dar pradžia!

RAUDONOJI ARMIJA ATVADAVO DAR Cherbourg® Didžiuma Užimta
740 VIETOVIŲ IR SULAUŽĖ VO- į

KIEČIŲ LINIJAS PER 300 MYLIU

*

Jarfaai iš Oro, Juros irM

Sausumos Pleškina Nacius
— So- priešus iki 25 mylių atgal iri vakarius nuo Vitebsko lin-j 

; atvadavo kui Ostrovo ;
mazgo, arti kampo, kur su
eina Latvijos ir Estijos ru-jjr 
bežiai.

London, birž. 26.
vietų kariuomenė visiškai per 24 valandas atvadavo 
apsupo penkias nacių divizi- daugiau kaip 740 gyvena- 
jas tvirtoviškame Vitebsko Anųjų vietovių, tarp kurių y- 
mieste ir apylinkėje, ir jau ra eilė geležinkelių stočių ir 
skina vokiečius pačiose mie- apskričių miestų.
sto gatvėse. Per dieną rau-i 
donarmiečiai pailgino savo i 
ofensyvo frontą iki 325 my
lių nuo Vitebsko iki Bob- 
ruisko srities, j pietus; su
laužė tvirtoviškas hitleri
ninkų apsigynimo linijas 
per 300 mylių; nugrūdo

Pusiau Skeliama Vo
kiečių Kariuomene 

Vitebsko Mieste
London, birž. 26. — Iš So

vietų fronto pranešama, jog 
raudonarmiečiai prasigrū
mė iki pat vidurio Vitebsko 
miesto ir pusiau skelia vo
kiečių kariuomenę, kuri vi
somis pusėmis apsiausta Vi
tebske ir apylinkėje.

Per tris dienas šiame 
fronte Sovietai užmušė 22,- 
000 hitlerininkų.

KIEK NACIŲ SUIMTA 
ITALIJOJ IKI ŠIOL

Roma. — Penktoji ameri
kiečių - anglų armija Itali
joj iki šiol paėmė nelaisvėn 
jau 36,000 nacių.

Amerikiečiai Užėmė 
Kalno Tvirtumą Saipane

Amerikos kariai atėmė iš 
japonų tvirtoviškai apdrfi- 
tinta Tapotchau kalnų Sai
pan saloje, Marianų salyne. 
Tai 1,554 pėdų aukščio kal
nas.

Amerikiečiai užvaldė jau 
pusę tos strateginės salos.

Tūliems amerikiečiams ilgai 
buvo sunku suprasti Stalino 
dienos patvarkymuose šūkį: 
“Mirtis hitlerininkams!”

Tarybų Sąjunga ant šio ka-i 
ro aukuro jau paklojo penkius : 
milionus ir tris šimtus tūkstan-į 
čių gyvybių.

Mes gi netekome dar tiktai 
apie du šimtu tūkstančių — 
gal dar nė tiek.

Pakariausime toliau, paauų 
kosime daugiau savo taip Washington. — Valdiška 
brangių jaunų gyvybių ir įsiti- Amerikos Karo Žinių įstai- 
kinsime, kad šiame kare kitoiga praneša apie naują ma- 
obalsio ir negali būti: sįnę vokiečių skerdynę prieš

Mirtis hitlerininkams! Ir ne lietuvius; sako:
“Dar vieną Lietuvos kai

mą naciai visiškai nušlavė
Viename laikraštyje paste-1 

bėjau palyginimus įvairių lie
tuviškų susivienijimų turtingu
me, Sakoma:

(Tąsa 5-tame puslapyje)

vien tik vokiškiems: visiems, 
kurie tiktai su Hitleriu!
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Šį frontą naciai vadina 
“Tėvynės Linija”. Iš čia ve
da arčiausias kelias į Berly
ną.

Berlynas skelbia (šiuos 
žodžius berašant), kad So
vietai dar 165 myliomis pa
ilgino savo frontą į šiaur-

SUOMIUS SOVIETAI
SPARČIAI ŠLUOJA

NUO GELEŽINKELIO

I Francija, birž. 26. — Jau 
geležinkelių vakar Amerikos pėstininkai 
_ . užėmė Du Roule, Octeville

kitus vokiečių fortus 
Cherbourgo priemiesčiuose

; ir įsiveržė į paties miesto 
Sovietu Laimėjimai Paskirose gatves trimis šonais — iš 

Fronto Dalyse
Washington. — Valdiška 

'Amerikos Susisiekimu Ko-
I

I misija paskelbė Maskvos ra- • 
Idijo pranešimus iš sekma-1 
| dienio apie veiksmus sovie-! 
tiniuose frontuose, būtent

girdi, dar atkakliai ginasi 
Cherbourge.

Paskesnis nacių radijo 
pranešimas tą pačią dieną 
skelbė, jog Amerikos ka
riuomene paėmė didesnąją 
miesto pusę, bet, esą, ame
rikiečiai dar nepasiekę

Berlyno radijas anglų Cherbourgo prieplaukų, ku- 
kalba birž. 26 d. sakė už- Irias vokiečiai žūtbūtiniai, 
sieniams, kad amerikiečiai savižudiškai, giną.

jau užėmė Cherbourgo mie-' Talkininkų pranešimas 
stą. O vokiečių kalba tas pirmadienį priešpiet sakė, 
pats radijas teigė, kad jie, Jog Amerikos kariuomenė

Raudonoji Armija į vaka-j ITALIJOJ AM^RIKIE“ ' AlHCrskOHSl SujĮfdf 
XI A W nil IMAMi rus nuo Vitebsko prasiver-1 

žė per Vakarinės Dvinos 
(Dauguvos) upę (plaukiau-i 
čia Latvijon) trisdešimties 
kilometrų ilgio linijoj ir at
ėmė iš vokiečių virš 150 gy
venamųjų vietų, tame skai
čiuje geležinkelio stotis Sta-jme 
roję Selo ir Losvido.

(Kilometras yra apie du be pasipriešinimo iš.vokie- 
i trečdaliai amerikinės my-ičių pusės. O toliau į šiau-

ČIAI PAĖMĖ PIOM 
B1N0 UOSTį Hitlerio ir Goebbel-

London, birž. 26. — Rau
donarmiečiai atėmė iš suo
mių dar ilgoką galą geležin
kelio tarpe Onegos ežero 
šiaurinės dalies ir Svir 
upės, plaukiančios iš One- ; 
gos į Ladogos ežerą. To ge-ipos") 
ležinkelio linija eina iš Le-į . . v. . ...
nmgrado pro siaurini One- . . .. .. .. y. . . ,
gos ežero galą iki Murman-1 v’es.e ! ,s Y,le”SK0 I ^epe 
sko uosto, prie Lediniuotojo is 0V1?, l .p!e ** a IU0S 
Vandenyno. Jau pirmiau I nuT° Y“o.
apvalytas nuo priešu to ge-i J, nu0 Vltebsko 80' 
le'žinkel. tarpas nuo šiauri- ivietlne kariuomene 
nes Onegos ežero : 
iki Murmansko.

Sovietų kariuomenė, nu
galėdama suomių pasiprie
šinimus fortuose ir palei 
'miškų kelius, užėmė dar 7 H 
gyvenamąsias vietoves šiau-! 
riniame Svir upės šone, 
tarp Ladogos ir Onegos e- 
žerų. O į šiaurius nuo One
gos raudonarmiečiai prasi
grūmė per Oster ir Kumša 
upes, numaršavo apie 10 
mylių pirmyn ir užėmė 
Predmedogorski ir Peregu- 
ba geležinkelio stotis ir du 
kitus gyvenamus punktus.

Roma, birž. 26.— Ameri
kos kariuomenė vakarinia- 

šone užėmė 
Piombino miestą su uostu,

rius amerikiečiai ir fran- 
cūzai paėmė punktus tik ūži

London.—Dabar paskelb
ta nuostoliai, kokius Ame
rikos bombanešiai praeitą 
trečiadienį padarė Berly
nui.

Be kitko, jie tuo žygiu su-

prasiveržė kiaurai per vidu
rį Cherbourgo miesto ir pa
siekė jūros krantą. Liekami 
mieste hitlerininkai tapo 
pusiau perkirsti.

Per paskutines 24 valan
das amerikiečiai paėmė ne
laisvėn dar 3,000 vokiečių.
ANTRAS ULTIMATUMAS 

VOKIEČIAMS.
Amerikiečių komanda an

tru kartu per radiją ulti- 
matiškai pareikalavo, kad 
vokiečiai Cherbourge tuo- 
jaus pasiduotų, o jeigu ne, 
tai tikrai bus sunaikinti.

Hitlerininkai dar nieko 
neatsakė į tą ultimatumą 
(šiuos žodžius berašant).

Tuo tarpu amerikiečių 
kanuolės, bombanešiai ir 
karo lai vii artilerija be pa
liovos pila ardančiąją ir de
ginančiąja ugnį į nacių ap
sigynimo punktus Cher
bourgo prieplaukose ir pa
jūriniame miesto pakrašty-

užėmė
• 1111 VO l v «

apylinkės apskričių miestus Senno n-
1 *y I/n A'ii zmTTn Ir a nii H i/'J zv n CiVA rv

Amerikiečiai Cherbourge 
ravi nacių jėgas, suskaldy
tas dalimis ir apsuptas viso
mis pusėmis.
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Mainierių dauguma re-Naciai vėl laidė savo ro
botus - bombanešius į,pietų ria Rooseveltą ketvirtajam 
Angliją. prezid. terminui.

VOKIEČIAI SUNAIKINO DAR 
VIENLIETUVOS K AIM 4; 
NUŽUDĖ 300 GYVENTOJŲ

ir išžudė visus 300 
jo gyventojų už tai, kad jie 
buvo suruošę patrijotinę sa
vo demonstraciją.”

Amerikos Federalė Susi
siekimų Komisija užrekor-

davo šią žinią iš Londono 
radijo pranešimo, kuris sa
kė:

‘Pagal patikimus praneši
mus iš Stockholm© (Švedi
jos) tai šiuo žygiu vokiečiai 
visiškai sunaikino jau šeštą 
Lietuvos miestelį bei kaimą 
su gyventojais. Vokiečių 
kontroliuojama spauda pa
tvirtino, kad jie pirmiau 
sunaikino Audrėnų, Režek- 
nės ir Mardukės kaimus.”

Buguševsko su didele gele
žinkelio stočių jame. Tapo 
atimta iš nacių dar 300 kitų 
gyvenamųjų punktų, o tarp 

i jų ir Krestjanka geležinke- 
|iio stotis šioje srityje.
i 45,000 NACIŲ JAU 

SLASTUOSE
šiaurinis Raudonosios Ar

mijos sparnas susijungė su 
pietiniu savo sparnu ties 
Gnezdilovičių miesteliu, į 
vakarus nuo Vitebsko. To
kiu būdu sovietiniai kariai 
visiškai apsupo penkias vo
kiečių pėstininkų divizijas 
(apie 45,000 vyrų) Vitebske 
ir apylinkėje. Raudonarmie
čiai įsiveržė į patį Vitebsko 
miestą ir pradėjo kautynes 
jo gatvėse.

Linkui Oršos geležinkelių 
mazgo, toliau į pietus nuo 
Vitebsko, Sovietai atvadavo 
geležinekio stotį Chliustiną, 
14 kilometrų į šiaurvaka
rius nuo Oršos, ir atėmė iš 
priešų dar 40 gyvenamųjų 
punktų.

Grumdamiesi pirmyn lin
kui Mogilevo, keturių gele
žinkelių stebulės, raudonar
miečiai užėmė apskričio 
miestą Čausy ir virš 150 ki
tų gyvenamųjų vietų.

Linkui Bobruisko
Pirmojo Baltarusijos fron

to kariuomenė j pietų vaka
rus nuo Žlobino miesto pra
siveržė per vokiečių apsigy
nimo linijas linkui Bobruis
ko, tvirtumos miesto ir ge
ležinkelių mazgo, 35-kių ki-

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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cūzai paėmė punktus tik uzl Be Kitko, jie tuo žygiu su- Amerikiečiai taip taiko 
15 mylių nuo Sienos miesto, i ardė didjjį Hitlerio kance- j šovinius ir bombas, kad ne- 
keturių plentų stebulės.

Nuo Piombino amerikie- ! 
čiai grumiasi linkui Pisos 

, trijų geležinkelių 
centro už 38 mylų į šiaur
vakarius, ir artyn Leghorno 
uosto, už 32 mylių nuo da
bartinių savo pozicijų.

liarijų rūmą, Gestapo (slap
tosios policijos) centrą, ka- 

|ro ministerijos ir Goebbel- 
so propagandos ministerijos 
rūmus, keturias geležinke-

traukinių kiemus ir bent 
didelius fabrikus.
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Biak saloj jankiai užmušė 
viso 2,333 japonų.

Talkininkai Atakavo
Austriją ir Vengriją

London, birž. 26. — Tal
kininkų lėktuvai, pakilę iš 
Italijos, vėl bombardavo ir 
apšaudė karinius taikinius 
Budapešte, Vengrijos sosti
nėje.

Berlyno radijas sakė, jog 
talkininkai iš oro puolė ir 
Vieną, buvusios Austrijos 
sostamiestį. Buvę žiaurių 
mūšių ore virš Dunojaus 
klonio.

ANGLAI PAŽYGIAVO 2
MYLIAS FRANCI JO J

Francija, birž. 26.— Ang
lų kariuomenė rytinėj Fran
ci jos fronto dalyje atmušė 
vokiečių atakas į šiaurius 
nuo Caen miesto, svarbiojo 
geležinkelių ir plentų maz
go, o už kelių mylių į vaka
rus nuo Caen pastūmė vo
kiečius dvi mylias atgal į

kliudyt paprastų namų, bet 
sunaikint nacių atspirties 
pozicijas.

Amerikinė komanda vie
šai pareiškė, kad jau mato
mas visiškas Cherbourgo 
atvadavimas nuo vokiečių.

Verda nuožmiausi mūšiai 
gatvėse durtuvais, rankinė
mis granatomis ir kitais pa
būklais iš arti.

Naciai stengėsi susprog- 
dint visus prieplaukų įren
gimus. Bet amerikiečiai tū
las prieplaukas užėmė pir
ma, negu naciam pavyko jas 
sunaikint.

LIETUVOS JAUNIMAS NE
KLAUSO NACIŲ ŠAUKIMO

kiečius dvi mylias atgal j Washington.—Amer. Karo 
pietus nuo Tilly miestelio, žinių Įstaiga praneša, kad

Rytiniame ir viduriniame desperatiškai-kar-
Italijos frontuose anglai i štai atsišaukė j Lietuv. jau- 
dar pasivarė šiek tiek pir
myn į šiaurius nuo Perugi- 
jos ir San Elpidio.

JAPONAM PADARYTA DAUG 
DAUGIAU NUOSTOLIU, NE

GU PIRMA PRANEŠTA
Perlų Uostas. — Admiro

las Nimitz pranešė, jog pa
skutiniame jūros mūšyje į 
pietus nuo Marianų salų a- 
merikiečiai padarė japonam 
kur kas daugiau nuostolių, 
negu pirmiau buvo paskelb
ta.

Ten amerikinės jėgos su
naikino 747 japonų lėktuvus 
ir sunkiai sužalojo dar du 
Japonijos šarvuotlaivius ir 
vieną lėktuvlaivį daugiau, 
negu iš karto buvo praneš-

ta. Amerikiečiai nustojo! 
151-no lėktuvo, bet tiktai 98 
mūsiškiai lakūnai težuvo su 
jais; kiti išgelbėti.

Nuo birž. 10 iki 23 d. ka
ro veiksmuose tarp Maria
nų salyno ir Filipinų buvo 
nuskandinta 30 japonų lai
vų, turbūt nuskandinta dar 
du, o sužalota 51 jų laivas 
ir 13 valčių. Japonai tik tru
putį pažeidė 4 amerikinius 
laivus, bet nei vieno nenu
skandino.

nuolius, ragindami juos sa
vanoriai eiti j apsigynimo 
darbą prieš talkininkų lėk
tuvus.

Amerikinė žinių įstaiga 
pastebi, kad Lietuvos jau
nimas nenori padėt naciam 
apsigint.

Amerikos Federalių Susi
siekimų komisija užrekor- 
davo šį nacių atsišaukimą 
per “Lietuvos” radiją į lie
tuvių jaunimą.

SAKO, NACIAI KRAUS
TOSI Iš BERLYNO

Lisbon, Portug. —20 ven
grų atkeliavusių iš Vokieti
jos sakė, kad nacių vyriau
sybė liepė visiem “nereika
lingiem” gyventojam išsi- 
kraustyt iš Berlyno.

Lengvieji anglų bombane
šiai vėl atakavo Berlyną.

j
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Priešas Mušamas Iš Visų Pusių
Raudonoji Armija pradėjo ofensyvą 

Rytų Fronte. Ji pradėjo priešą mušti ties 
Vitebsku, Orša, Mogilevu — pradėjo o- 
fensyvą kaip tik tose vietose, kurias vo
kiečiai per tris metus tvirtino, kur jie 
turi sukoncentravę daugiausiai savo pajė
gų, kur jie, taigi, yra stipriausi.

Niekas, be Raudonosios Armijos vy
riausios vadovybės, negali pasakyti, kaip 
ir kur toliau Raudonoji Armija plės savo 
ofensyvą. Gal ji kirs kelią linkui Rygos, 
Kauno ir Varšavos — galutinoje išvado
je — visvien į Vokietiją: gal ji šį ofensy
vą ties Vitebsku-Orša pavarys kiek pir
myn ir paskui smogs priešui kitoje ilgojo 
fronto dalyje — kur nors aplink Lwova 
arba Rumunijoje. Bet svarbu, kad ji 
pradėjo ofensyvą.

Nereikia nei aiškinti, kad Suomijos 
fronte Raudonoji Armija naudoja, paly
ginti, nedideles savo pajėgas. Daugiau
siai raudonarmiečių divizijų stovi ties 
vokiečių kariuomene — tarp Baltijos ir 
Juodųjų jūrų. Šičia šią vasarą žada būti 
patys didžiausieji militariniai veiksmai. 
Į čia pasaulio akys bus nukreiptos šią va
sarą.

Tūli “nekantrautojai”, norėdami žodį 
kitą drebtelti Tarybų Sąjungai, jau per 
porą savaičių vis klausinėjo: “Ką vei
kia Raudonoji Armija, kodėl ji neprade- 

,da savo ofensyvo, kai amerikiečiai ir an
glai pradėjo invaziją Franci j on?” Tie 

.^žmonės nenori suprasti, kad Raudonoji 
Armija niekad pasaulio nenuvylė ir ne
nuvils, kad ji savo pareigą, savo duotąjį 
žodį išlaikys.

Taigi dabar priešas jau mušamas iš 
trijų pusių: rytų, vakarų ir pietų. Tasai 
priešas, kaip pažeistas žvėris, stovi pri
remtas prie sienos ir daro viską, kad 
apsiginti. Bet jam nebus lemta tas pa- 
_dary ti!

Karas įeina į paskutinę savo fazę. Ši 
vasara matys tokių mūšių, kokių pasau
lis dar nėra matęs. Teherano konferen
cijos nutarimai, vadinasi, pravedami.

Aną dieną minist. pirmin. Churchillas 
priminė, kad talkininkai, vykdydami Te
herano nutarimus, dar turi “kai ką” ran
kovėje ir su laiku tą ”kai ką” ištrauks 
ir parodys priešui. Vadinasi, dar bus 
naujų amerikiečių - anglų pajėgų iškė
limų Europon — gal kur kitur Franci- 
joj, gal Belgijoj, gal Hollandijoj, — mes 
nežinome, nežino ir priešas; tą žino tik 
vyriausioji talkininkų karinių pajėgų 
vadovybė.

Turėdami tą viską galvoje, mes, gy
vendami užfrontyje, stiprinkime karines 
pastangas. Pirkime karo bonus!

Juo stipresnis bus mūsų užfrontis, tuo 
ryškesni laimėjimai bus atlikti frontuose 
— visuose frontuose, kurių šiandien mes 
turime keletą!

džioje. Kodėl gi negali būti Kanadoje 
tokia koalicija?

“Kanadoj, kaip dabar yra numatoma, 
konservativų partija stengsis sutraukti 
apie save visas reakcin. grupes ir parti
jas. Tai bus blokas ar koalicija, kurios 
tikslas bus atgauti didžiajam kapitalui 
laisvę išnaudoti žmones, kaip kad buvo 
praeityje. Sudarymas komiteto kovai 
prieš valstybinį socializmą ir už indivi
dual laisvę, yra niekas kitas, kaip di
džiojo kapitalo žygis prieš liberalų val
džios įvestas ir pažadėtas reformas. To 
komiteto siekis yra ne duoti pilną laisvę 
kiekvienam piliečiui. Jo tikslas duoti lai
svę bankieriams ir industrialistams iš- 
naudot visus kitus piliečius, neatsižvel
giant į visuomenės norus. Kitaip sakant, 
jo siekis įvesti priespaudą ir vargą vi
siems dėl laimės kelių multimilijonierių.

“Darbo žmonėms ir liberalams reikia 
pasiduoti ranką ir eiti kartu, kad atsilai
kyti; kad užtikrinti Kanadai ir jos žmo
nėms, teises progresuoti linkui laimin
gesnės ateities. Jeigu to nebus padaryta, 
jeigu pažangos ir reformų jėgos piausis 
tarp savęs, tuomet viršų gali paimti re
akcingieji rateliai. Tuomet kalbos apie 
socializmą bus tuščios. Tuomet reiks žiū
rėti, kaip gintis nuo dešiniųjų atakų.

“Tokia koalicija, mums atrodo, gali ra
sti platų žmonių pritarimą. Daug pla
tesnį, negu kad CCF žadamos transfor
macijos bankų ir industrijų į valstybės 
rankas. Viena, tokia transformacija dar 
nereikštų socializmą. Kita, kapitalistai 
vistiek pasiliktų išnaudotojais darbo 
žmonių, kaip pirmiau. O prie to visko, 
vargiai CCF galėtų tai padaryti. Žmonės 
prie to neprisirengę. Tas greičiausiai tik
tai pasitarnautų reakcionieriams.

“Laipsniškas žygiavimas pirmyn įve
dant reformas gali būti greitesnis kelias 
linkui socializmo, negu kad CC kelias 
“arba socializmas arba nieko”, nes toks 
kelias tiktai kelia beviltę tarp žmonių ir 
nėra tinkamas susidarančiai situacijai. 
O prie to visko, socialistinės partijos dar 
nei vienoj šalyj socializmo neįvykdė. Kur 
jos galioj, nei nekalba apie tai.”

Smetonukas Negali Suprasti
Lietuviškoj fašistinėj spaudoj Julius 

Smetonukas prirašo sieksninius straips
nius, vis dar stengdamasis apginti savo 
’’papeš” fašistinį režimą, arba, kaip jis 
vadina ’’tautinį posūkį”, Lietuvoje. Ta
čiau vieno dalyko Smetonukas niekaip 
negali suprasti: kodėl klerikalų vadai 
šiandie taip smerkia tą režimą, kurį jie 
patys pagimdė?

Smetonukas sako:

KAS l<A RAŠO IR SAKO
DAUGIAU NACIŲ SIUN

ČIAMA SUOMIJON

Kanadoje.
Kanadiečių lietuvių savaitraštis Liau- 

.dies Balsas (birž. 23 d.) rašo dėl politi
nės padėties Kanadoje:

“Mums labai nuostabu, kad CCF, kuri 
skaitosi socialistinė partija, taip smar
kiai užsipuolė ant Darbo-Progresyvių 
‘Partijos už pasisakymą už darbo žmonių 
ir liberalų koaliciją prieš reakcionierius. 
Iš jos šauksmo atrodo, kad toks pasiūly
mas yra visai negirdėtas dalykas ir labai 
žalingas. Bet gi tikrenybėje taip nėra.

“Jeigu mes pažvelgsime į Britaniją, tai 
surasime, kad tenai kaip tik tokia koali
cija yra. Dar daugiau, tenai koalicija dar 
platesnė, nes į ją įeina ir konservativai. 
'Faktinai, tai konservativų ir darbiečių 
koalicija, nes tenai konservativai turi 
daugumą ir dabartinis premjeras, V. 
čiorčilis, yra konservativas. Pati CCF 
daug kartų praeityje rodė į Britaniją, 
kaip į pavyzdį, kuomet ji reikalavo vie
tos darbininkų atstovams »Kanados val

“Prie progos čia bus verta prisiminti, 
kad tautinio posūkio svarbieji organiza
toriai kaip tik buvo dešinieji (katalikai). 
Ir istorija šį jų žygį, be abejo, jiems į- 
skaitys didžiausiu nuopelnu lietuvių tau
tai. Nežiūrint į tai, šiandien jų veikėjai 
ir jų spauda čia, Amerikoje, nesivaržo 
smerkti jų pačių įvesto tautinio režimo 
ir kelti į padanges tą režimą, kurį jie 
patys, nuosaikaus tautinio jausmo veda
mi, kadaise buvo panaikinęs.” (Amer. L- 
vis, N r. 25).

Taigi, anot Smetonuko, mūsų klerika
lai labai neišmintingai daro, išsižadėda
mi tokių savo “žygių”, už kuriuos jis lin
kęs pripažinti jiems didžiausią kreditą.

O mums atrodo, kad klerikalai šiuo 
atžvilgiu kur kas gudresni už naivųjį 
Smetonuką. Kada klerikalams tas buvo 
naudinga, jie sykiu su Smetona nuvertė 
demokratinę vyriausybę ir užkorė fašiz
mą ant Lietuvos žmonių sprando. Da
bar gi jie mato, jog iš fašizmo biznio ne
bepadarysi, todėl jie skelbiasi esą šimta
procentiniai demokratinės santvarkos 
šalininkai, ir net labai nepatenkinti, ka
da jiems kas primena visai dar neseną 
praeitį, kuomet jie visomis keturiomis 
buvo įsikinkę į lietuviškojo fašizmo ve
žimą.

Well, klerikalai parodė lankstumą: jie 
prisitaikė prie laiko reikalavimų ir “su- 
demokratėjo.” O Smetonukas visiškai ne
paiso, kas aplink jį pasaulyje dedasi, — 
jis vis tebetraukia .savo senąją, iš “pa
peš” išmoktąją fašistinę giesmę.

Bolivijos Valdžia Pripažinta
Pagaliau, ■ 19-ka Amrikos respublikų, 

tame skaičiuje ir Jungtinės Valstijos, 
pripažino Villaroel’o vyriausybę Bolivi
joje. Ją pripažino po to, kada toji vy
riausybė įrodė, kad ji stovės su demo
kratiniais kraštais, kad ji eis su jais iš 
vien, kad ji nepritaria ir nepritars fašiz
mui, fašistinei Ašiai.

Šis faktas, sako tūli, užduoda naują 
smūgį Argentinos fašistinei vyriausybei. 
Jinai dai* vis mūsų nepripažinta.

— ..

NEPAVYKS PASLĖPTI :buvo įtakoje fašistinio ele- i 
SAVO KRIMINALYSTES 'mento ir tą svarbų žygį ati-; 

Chicagos Draugas (birž. leliodavo. i
17) rašo:

Iš gautų Stokholme slap-1 
tųjų Lietuvos laikraščių “Į j 
Laisvę” ir ’’Nepriklausoma 
Lietuva” pranešama, kad 
vokiečiai Lietuvoje ir Vil
niaus krašte dabar rūpės- į 
tingai stengiasi panaikinti 
visus pėdsakus darytų egze
kucijų. Atkasama tūkstan
čiai nužudytų lavonų — lie
tuvių, žydų ir lenkų tauty
bės žmonių — ir jų liekanos 
deginamos krematoriume ar 
specialiai paruoštuose lau
žuose. Tokie deginimai esą 
jau atlikti ties Kaunu, ties 
Vilniumi ir ties Daugpiliu. 
Lietuvos slaptieji laikraš
čiai spėja, kad vokiečiai 
rengiasi apleisti šiuos kraš
tus ir nori sunaikinti viską, 
kas įgalėtų liudyti apie jų 
kriitiinalinius darbus—žmo
nių žudymus, dėl ko, kaip 
toliau rašo slaptoji spauda, 
protestavo dvasiški j a ir kai 
kurios lietuviškosios orga
nizacijos.

Tai jau seniai žinoma, 
kad naciai bando savo kri
minalystes paslėpti. Tai da
ro virš minėtu būdu, arba 
tas savo kriminalystes pri
mesdami kitiems, tai yra, 
Tarybų Sąjungai.

Iki šiol Draugas tiems 
nacių melams, karštai tikėjo 

i ir padėjo jiems juos šinka- 
jvoti Amerikos lietuviams. 
(Tik atsiminkime nacių nu
žudymą tūkstančių lenkų 
karininkų. Draugas ir pana
šūs laikraščiai padėjo na
ciams skelbti, kad būk juos 
nužudę Sovietai.

Ne sykį Draugas taipgi 
talpino Lietuvos nacių 
“Raudonojo Kryžiaus” pra- 

| nešimus apie ’’bolševikų te- 
s rorą.”

Gerai, kad nors dabar,, 
nors trumpai, Draugas pa-' 
mini nacių kriminalystes, | 
papildytas Lietuvoje prieš i 
Lietuvos žmones.

Bet to neužtenka. Drau
gas turėtų atšaukti dar taip 
neseniai jo skelbtąjį melą, 
kad atkasamos krūvos lavo
nų įvairiuose Lietuvos kam
puose yra “bolševikų teroro 
aukos.” Tegul dabar Drau
gas pasako savo skaityto
jams, kad jis jiems melavo,; 
juos apgaudinėjo, juos mai
tino nacių propaganda.

tęs Montevidcjus jokiam ki
tam atstovui atvykus.

Ir liaudis žino, ka daro. 
Žino, jog pagerbdami Orlo
vą, turėjo progą didžiai pa
gerbti didvyriškąją So v. Są
jungą, kuri kovoja dėl išva
davimo visos žmonijos nuo 
plėšriųjų hitlerininkų nagų.

Stockholm.— Pranešama, 
jog paskutinėmis dienomis 
dar dvi šarvuotos nacių di
vizijos tapo atsiųstos į pie
tinę Suomiją. Nežinia, ar 
suomių valdovai jų prašėsi, 
ar patys hitlerininkai at
siuntė tas divizijas, kad į- 
baugint Suomiją nedaryti 
taikos su Sovietais.

Iš vėliausiais laikais už- 1 
Imezgusių diplomatinius ry-; 
išius šalių yra Urugvajus, 1 
kur gyvena graži grupelė Į 
lietuvių ir leidžia savo laik-! 
raštį “Darbas”. Kaip Urug- į 
vajaus žmonės to vyriausy- OI— • O *■ HT
bes žygio lauke ir jį pasiti- K<1 O1IKC 38)16 OOVlCtlIS Il’VS 

|ko, matome iš aprašymo: e į
•Darbe.” t° pažangaus įaik- j Metai Atffal Karo Strategai r 
rascio editoriale skaitome: : o ”

Pagaliau, atėjo nekantriai 
laukta diena. Išsipildė liau
dies troškimas. Teisybė nulė
mė neteisybę. Urugvajaus 
Respublika suėjo į santykius 
su didvyriškąja Sovietų Są
junga! Prezidentas Baldomi- 
ras ir ministeris Guani pra
dėjo šią garbės misija. Da
bar ją baigė prezidentas 
Amėzaga ir ministeris Serra
to. Su tokiu savo žygiu šie kaj visai apsiriko, 
valstybės vyrai 
lojalumą savo liaudžiai, tuo1

LIAUDIS DŽIAUGIASI 
ATNAUJINIMU RYŠIŲ 
SU TARYBŲ SĄJUNGA
Nors pavėluotai, bet Loty

nų Amerikos šalys viena po 
kitos pradeda užmegsti ry
šius su Tarybų Sąjunga. Tų 
kraštų žmonės seniai to rei-i 
kalavo, bet jų vyriausybės |

Kiekvienas didelis įvykis 
iššaukia didelį ir susidomė
jimą. Kada Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą, birželio 
22 d., 1941 metais, tai vi-

linta iš pasaulio.” (New 
York Sun, trys savaitės po 
Hitlerio užpuolimo.)

“NEW YORK TIMES,” 
redakciniame, birželio 24,

kariniai apžvalgininkai 1941 m., rašė: “...atrodo, 
puolėsi aiškinti, kaip jie tą kad Hitleris, pirm to, kaip 
supranta. Buržuaziniai Britanijos ir Amerikos pa- 
“karo strategai” ir politi- galba, kokiu nors būdu ga- 

Kodėl? lės sutrukdyti jam, jau bus 
su suspėjęs atsiekti savo vy

riausią militarinį tikslą 
Rusijoj i kėlės savaites.”

MAJORAS GEORGE F. 
ELIOT rašė: “... pergalės 
balansas visiškai yra Vo
kietijos pusėj,” (N. Y. He
rald-Tribune, birželio 26, 
1941.)

FLETCHER PRATT, N. 
Y. Post laikraštyj rašė: 
“Būtų didžiausias stebuk
las nuo biblijos laikų, jeigu 
Rusija būtų išgelbėta nuo 
greito ir visiško sumuši
mo.”

.^kj’ą Todėl, kad jie pirm to, 
'panieka, neapykanta žiūrė- 

pačiu atsistodami garbingoj • į nauja tvarka Sovietu 
aukštumoj tarptautinės poli-. Sajungoj ir kail/ lietuviu 
tikos plotmėje. |Mį Grigaitis h. ten matį

šį darbą vyriausybė atliko Į tik “suirutę”, ’’chaosą”, 
karščiausiai liaudies lydima. į “netvarką,” “pražūtį” ir 
Dar Baldomiro prezidentavi- todėl jie skaitė Sovietų Ša
mo laikais buvo pradėta ši i jungą labai silpna, o Hitle- 
kampanija už atsteigimą ry-' rį labai galingą. Štai kele

tas tų laikų jų atsiliepimų:
MARTIN DIES sakė: 

“Mano supratimu, Hitleris 
jau valdys Rusiją už 30 
dienų.” (N. Y. Times, bir

žių su Sovietų Sąjunga. Ne 
buvo to susirinkimo, mitingo 
k o n g r e so, demonstracijos, i 
kur liaudis nebūtų pareiškusi i 
susirišimo norą su Lenino-1 
Stalino tėvyne. Greta ekono
minių reikalavimų, šalę kitų želio 24, 1941.) 
socialiniu liaudies veiksniu, 
skrodė garsūs šūkiai nuo 
šiaurės ligi pietų, nuo rytų 
ligi vakarų per visą mūsų 
Respubliką: “Relaciones con 

(Ryšių su Sovietų 
Darbininkai ir 

studentai ir pro-
Sąjunga.') 
valstiečiai, 
fesoriai, deputatai ir moks
lininkai, žurnalistai ir politi
kai, visos demokratinės par-! 
tijos, ryškiai ir 
reiškė savo prisidėjimą peti-j 
cijose už santykius su Stalin
grado herojais.

PAUL MALLON, Hear- 
sto kolumnistas rašė:

i “Pirmu kartu šiame kare 
Amerikos diplomatai ir mi
litariniai vyrai sutinka Ru
sijos likimo klausimu. Jie 
duoda raudoniems

Y. Times” karo 
'strategas” HAN-reikalais

SON W. BALDWIN, kuris 
ir dabar Sovietų Sąjungos 
klausimais vis dar nacių 
pralaimėjimus teisina, ra
šė: “Raudonąją Armiją

ne(^.au" i laukia Tannenbergas daug 
giau, kaip 4 ar 6 savaites (jjdesniS) kaįp pirmasis.
laiko išsilaikyti.” 

x Journal American
• viešai pa-į 25, 1941.) i ----------

Vyriausybė išklausė šio 
reikalavimo ir nesvyruodama 
padarė šį istorinį žygį.

Geresnio įrodymo iš liau
dies pusės, jog toks vyriau
sybės žygis yra teisingas, tik
slus, išreiškiąs ekonominius 
ir socialinius valstybės inte
resus, buvo kovo 5 dieną, 
kuomet lėktuvas atvežė Mas
kvos pasiuntinį Sergejų Alek- 
ėjevičių Orlovą, į Melillos ae
rodromą.

Dešimt tūkstančių žmonių 
užplūdo lėktuvų stotį. Entu
ziazmui nebuvo ribų. Ir ne
buvo jėgos, kuri būtų sulai
kiusi minios spaudimąsi link 
lėktuvo, kurio durelėse pasi
rodė ministeris. šūkiai Sovie
tų Sąjungos ir Stalino garbei, 
džiaugsmo ašaros daugelio 
akyse, gėlių puokštės, pa
veikslai žymiųjų vadų, pla
katai, vėliavos, sveikinimai, 
—visa tai sudarė imponentiš- 
ką vaizdą, kurio nebuvo ma-

— Tanneūbergas, tai Rytų 
Prūsijoj miestelis, netoli 
vietos, kur lietuviai, rusai, 
lenkai, 1410 metais sumušė 
kryžiokus, ten 1914 metais 
kaizerininkai laimėjo per
galę prieš rusų 2-rą armi
ją, vedamą generolo Sam- 
sonovo.

ANNE O’HARE McCOR- 
MICK pritardama tam So
vietų Sąjungos laidotuvių 
chorui “N. Y. Timese” ra
šė: “Atėjo Sovietų Sąjun
gos saulėleidis.”

Taip Hitlerio pergalę 
\ pranašavo New Yorko laikT 

rasciai, jų kolummstai, 
QrnvnT q ' “1<aro strategai,” taip darė SOKOLS- jr kjįU miestu laikraščiai ir 

i komentatoriai. Bet 
, kad šios

birželio

Trys amerikiečiai kariai saugo nacius suimtus nelaisvėn viename Normandijos kaime

KENT HUNTER, kitas 
Hearsto kolumnistas rašė: 
“Amerika ir Anglija jau 
nebegali suspėti išgelbėti 
Rusiją, pirm Hitlerio blitz- 
krygas ją pabrokš.” (N. Y. 
Journal - American, birže
lio 27, 1941.)

KARL VON WEIGAND, 
trečias Hearsto kolumnis
tas rašė: “Nėra jokios abe
jonės, kad kolumnistinis re
žimas neatsilaikys prieš vo
kiečių smūgius.” f” 
Journal - American, birželio 
23, 1941.) 

GEORGE E.
KY rašė: “Čia nereikia jo- ra(jį0 ~ į 
kio aiškinimo nei teisinimo, ]aįme žmonijos, 
nes netikęs despotizmas, ; vįsos pranašystės buvo klai- 
stoka protinio susitvarky-1 ding0S.
mo, stoka iniciatyvos ir 2 .......................
valdžios baimė per valymus' šė tik~ todėl, Tad' jie Tebuvo 
padarė Rusijos milžiną be- į susipažinę su Sovietų Są- 
spekį. Sovietų Rusija blofi- jungos žmonių laisve, jų gi
no pasaulį per vieną ketvir- gantiškų pasiryžimų, jų as- 
tadali šimtmečio... Mes,menine iniciatyva. Bet dau- 
tunme būti pasirengę pasi- gelis buvo ir yra aklai nu
tikti padėtį, kada Sovietų; sjstatę prieš tą mūsų talki- 

Jninkę, jie pirmiau savo as- 
1 meninius, klasinius reika
lus statė aukščiau visos 
žmonijos, jie ir dabar tą 
daro, jie buvo reakcionie
riai-, įsikibę Į senas visuo- 

' meninės tvarkos formas, 
, tokiais ir dabar yra. Tie 
pranašavo Hitlerio naudai, 
jie ir 
Jungtinėms 
išlaimėjimo 
kių yra ir 
Sekamame 
teiksime ištraukų iš lietu
viškų laikraščių, ką jie ra
šė laike Hitlerio užpuolimo 
ant Tarybų Lietuvos ir vi
sos Sovietų Sąjungos.

Daugelis žmonių taip ra-

jungos žmonių laisve, jų gi-

dabar nepadeda 
Tautoms karo 

reikaluose. To
pas lietuvius, 
straipsny j pa-

Kuomi jūs prisidčjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj7



Antradienis, Birželio 27, 1944 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis _

UŽ LIETUVOS LAISVĘr

Lietuvių Tauta Nedovanos 
Parsidavėliams

pereina tas į kovotojų už j 
Tarybų Lietuvą eiles, į par
tizanų eiles; kas patenka į 

I frontą — tepereina tas į 
I Raudonosios Armijos pusę!
Nestokite į vadinamus vie- į 

i tos “savisaugos” būrius, Į

Naminis Frontas
Paliuosuojami Veteranai | 

Aprūpinami Darbais
Office of War Informa- i 

■kurie gina vokiškuosius o-|tion išleido raportą apie pa
ir kovoja prieš Jiuosuojamus 

tautos reikalus

Šioji yra WPB t rečio jr 
į mezginių programa, suda
lyta padidinti svarbių civi
lių aprėdų gamybą. Šis nu
rodymas buvo duotas gegu
žės 10 d. 1944 m., papildyti 
visas kitas speciales WRBw 

! apribotas programas ga
minti ir išdalinti _ 
drabužius ir jiems\^Mo- 

Imus gaminius. Sis-pmNMy- 
Commis-mas numa^° pirmenybiųpTb- 

galbą visiems gamintojams, 
dalyvaujantiems šioje spe- 
cialėje programoje.

I Tarybų Lietuva, padedama i suplevėsuos Gedimino kalne 
j kitų broliškų tarybinių res-1 Vilniuje.

! “Broliai ir seserys; Drau- kupuntus
V gai ir draugės! Dabar lai- lietuvių 
' | kas dar labiau įtempti visas 

jėgas pasipriešinimui. Lai- 
' kas sustiprinti kovą visomis 

priemonėmis. Didžiausiu at
kaklumu priešinkitės mobi
lizacijai į hitlerinę armiją 
ir į bet kokius hitlerininkų jr padėkite jiems slėptis! 
organizuojamus karinius I

■dalinius. Kas būtų prievar-i “Broliai lietuviai! Visi, 
i ta varomas į hitlerines gin- kaip vienas, į kovą prieš 
i Įduotas gaujas, teatsuka tas i amžinuosius mūsų priešus— 
ginklą prieš vokiečius, te- | vokiškuosius grobikus.”

greičiausią Lietuvos ūkinį 
į atstatymą po karo. Tik Ta- 

, . ,. . T . . * m |rybu Lietuvoje gali būti už-Tarybų Lietuvos vyriau- bių — Jungtinių Amerikos, tikrintas lietuvių tautines 
sybės Kreipimasis į Lietu- Valstybių, Taiybų Su jungos > suartus kilimas iri

i plačių Lietuvos liaudies ma
sių politinės laisvės apsau- 

į go j imas.
“Tarybų Lietuva yra na

rys galingosios Tarybų Są-| 
į jungos, pergalingai triuški 
nančios hitlerinės Vokieti- 

ijos juodąją galybę. Lietu-! 
i viai su pilna teise gali di- | 
i džiuotis esą Tarybų Lietu- j 
! vos piliečiai. Tarybų Lietu- į 
va bus dalyvė naujo žalgi-1 

irio, kuris dulkėmis pavers I 
!mūsų amžinuosius priešus! Lietuvos Komunistin. Jau- 
!— vokiškuosius grobikus. įnimo Komitetas išleido “10 
! Lietuvių tauta bus tarpe šio į įsakymų Lietuvos jaunajam 
karo laimėtojų tautų, kurios! patriotui.” Juose nurodoma, 
patieks hitlerininkams di- įką Lietuvos jaunimas turi 
džiulę savo skriaudų sąskai-1 veikti prieš nacius. “Įsaky
ta. įmai” skamba taip:
“Ne apie lietuviu tautos; 

reikalus galvoja tie, kurie! 
pataria dar kol kas sušilai- i 
kyti nuo kovos prieš vokiš- i 
kuosius okupantus. Delsi- į 
mas ir pasyvumas tik stip- > 
rina priešą ir padeda jam į taljOnus 
vykdyti kruvinus planus. į 
Tik ryžtingas pasipriešini- I 
mas vokiškiems grobikams 
sumažins aukų skaičių. 
Kiekvieno darbininko, val
stiečio ir inteligento, nepai
sant pažiūrų ir tautybės j 

ginklu ““rankoje! sk.irtll"'0> pn miausioji pa- 
brolius rel8a aktyviai stoti į kovą 

’ prieš hitlerinius okupantus.!
“Lietuviai! Jūs nenulen

kėte savo galvos prieš hitle-

vių Tautą”. Tai labai svar- ii- Didžiosios Britanijos de-į 
bus dokumentas. Jis matyt, klaraciją hitleriniai nusi 
tapo plačiai paskleistas Lie- kalteliai turės stoti į teis- 
tuvoje.

Tarp kitko, atsišaukime 
skaitome:

“Broliai ir seserys! 
Lietuviai!

“Hitleriniai o k u p a ntai 
pradėjo naujų šlykščių me
lų ir provokacijų kampani
ją prieš Tarybų Sąjungą. į 
Niekšingi hitlerinių budelių, 
tarnai— Kubiliūnas, Rama
nauskas, Urbonas ir kiti 
— gestapininkų suorgani
zuotuose mitinguose šaukia 
lietuvius stoti į plėšikiškas 
hitlerininkų gaujas.

“Raudonoji Armija triuš
kina vokiečius ir varo juos 
iš Tarybų Sąjungos. Netoli 
ta diena, kada ir Tarybų 
Lietuva bus išvaduota iš vo
kiškųjų okupantų jungo. ,

“Štai kodėl prapliupo 
naujų melų, šmeižtų ir is
terikes banga hitlerininkai. 
Skęstantis ir šiaudelio grie
biasi. Neišgelbėjo jų nei to
talinė mobilizacija, nei galu
tinis pavergtųjų tautų api
plėšimas. Spekuliuodami lie
tuvių tautiniais jausmais, 
fabrikuodami įvairius me
lus, hitleriniai šunes bando 
įtraukti ir lietuvius į savo 
kruvinas pinkles, nori pa- 'smerktus nusikaltėlius hit- 
daryti juos savo nusikalti- , lerininkus. 
mų bendrininkais, mūsų “Lietuviai! 
tautiečių budeliais, 
kad lietuviai lietų kraują už vairių politinių spekuliantų 
hitlerinę Vokietiją. i suvedžiojami! Nesiduokite

“Bet pakankamai pažįsta apgaudinėjami jokių provo- 
lietuviai šuniškus vokiečių i karinių šūkių ir kombinaci- 
darbus ir klastas Lietuvoje, jų dėl “nepriklausomybės”, 
Kas, jei hitlerininkai savo kurių gali griebtis hitleri- 
sukeltu karu suardė ramųįninkai ir jų agentai. Vie- 
lietuvių tautos gyvenimą ir nintele teisėta santvarka 
atnešė į Lietuvą mirtį, kan- Lietuvoje yra visuotiniai iš- 
čias, badą ir griuvėsius? rinktojo Liaudies *Seimo 
Kas, jei ne hitleriniai bude- 1940 m. liepos 21 d. nutari
mai išžudė šimtus tūkstan- mu paskelbtoji tarybinė 
čių Lietuvos žmonių? Kas, santvarka, vienintelė teisė
je! ne vokiškieji vergų pirk- ta Lietuvos valdžia yra Lie- 
liai išvarė į Vokietiją ir pa- tuvos Tarybų Socialistines 
fiontę šimtus tūkstančių | Respllblikos vyriausybė.nekaltų lietuvių, atplesdami1 *
vaikus nuo tėvų, vyrus nuo 
žmonų, brolius nuo seserų ?
Kas, jei ne vokiečiai paver
tė Lietuvą “Ostlando” be- 
cirku ir kolonizuoja ją vo
kiškais galvažudžiais ir į- 
vairiais svieto perėjūnais?

“Visada melavo ir meluo-j 
ja vokiškieji vilkai. Juo 
biauresnius nusikaltimus jie 
ruošia, juo daugiau pažadų 
jie duoda lietuviams. Ar po 
tariamos “savivaldos” įvedi- i 
mo nesekė sustiprintas te
roras ir naujų duoklių už
dėjimas valstiečiams? Ar po! 
žemės nuosavybės “teisių 
grąžinimo” nesekė valstie
čiams įvestoji baudžiava? O 
dabar tuščius pažadus ir 
apgaulingus žodžius hitle- 
ninkai bando iškeisti į gry
ną lietuvių kraują ir gyvy
bę. i

“Lietuviai! Jus žinot, kad 
nuo Mindaugo, Kęstučio ir 
Vytauto laikų ligi šiol vo- ; 
kiečiai buvo ir yra lietuvių 
tautos amžini priešai.

“Kodėl šiandien apsipilto- j 
darni loja hitleriniai bude- į 
liai rentelnai ir justai, vo
kiečių agentai išdavikai ku- 
biliūnai ir Urbonai? Todėl, 
kad ryt jiems teks atsakyti 
už visus savo kruvinus nu
sikaltimus. Todėl, kad pagal 
Maskvos konferencijoj pri
imtą Roosevelto, Stalino ir 
Churchillo pasirašytą trijų 
didžiųjų sąjunginių valsty-

mą tuose kraštuose, kur jieį 
padarė savo nusikaltimus. 1 
Štai dėl ko dreba hitlerinin
kai ir išdavikai. Už vokie
čius kalba tik tie, kas savo 
likimą surišo su kruvinuoju 
hitlerininkų režimu, tik tie, 
kas išdavė savo tautą. Jie 
nori atitolinti baisią jiems 
teismo diena.

“Broliai ir seserys! Neti
kėkite vokiečių ir kubiliū- 
nininkų melais, kad Tarybų 
valdžia keršysianti lietu
viams. Išsivadavusi tėvynė 
įvertins kiekvieną, kas kru
vinosios hitlerinės okupaci
jos metu pasiliko ištikimas 
lietuvių tautai, kas nerėmė 
vokiečių, kas pagal savo iš-

prieš hitlerinius okupantus.
“Nė vienas sveiko proto 

ir padorus lietuvis negali 
dėtis su vokiečiais. Ragini
mas eiti kovoti už vokiečius 
yra lygus raginimui eiti ko
voti už savo budelį, kurs 
ryt tave pasmaugs. Amžina 
gėda ir nenuplaunama išda
viko dėmė teks tam, kas 
drįsta su g 
kovoti prieš savo 
kovoti už viso pasaulio pa-

veteranus 
ir kas yra d a r o m a 

Naikinkinte hitlerinius re-įjuos aprūpinti civiliais 
gistracijos p u n k t u s, dau- darbais. Raportas buvo ba- 

, žykite okupacines įstai- zuojamas 
įgas ir vokiškųjų kolonistų įgautomis iš United States 
lizdus! Vežami į Vokietiją į Employment Service of the 
— slėpkitės, vaduokite kitus War Manpower <_____

:sion; Veterans Administra
tion; Selective Service; Ka
riuomenės, Laivyno; ir Of
fice of Vocational Rehabili
tation training, Federal Se
curity Agency.

Svarbiausios raporto iš
traukos yra šios:

Paliuosuojami šio karo 
veteranai stoja dirbti pra- 

vienas pieno lašas, nei vie- j monei maždaug po 70,000 
nas kąsnelis mėsos neatitek- i per mėnesį. Daugumas jų 
tų vokiečiams. stoja dirbti karo pramonės

6. Boikotuok visus vokie-!darbams.
čių įsakymus, išsisukinėki Daugiau l<aj^ 74,000 šio 
nuo visų vokiečių prievolių.; karo veteramĮ USES’

7. Vokiečiams dirbk blo- j rūpinti civiliais darbais vien į 
gai ir lėtai, gamink broką, tik per vasario ir kovo me-į 

įgadink gamyklų įrengimus, nesiūs, 
slėpk mašinų dalis ir žalia
vą, idant vokiečiai, traukda- darbų nuo tų, kuriuos ture- 8,902 visų tipų 
miesi iš Lietuvos, negalėtų i jo prieš stodami karo tar- 
išvežti jų į Vokietiją. įnybon. Tiktai 25 procentai

PATARIMAI LIETUVOS JAUNIMUI

informacijomis, ^ksJfllpS,

Nurodymai Trokų 
Operatoriams

Office of Defense Trans 
portation ragina 
trokų operatorius 
karšte numatyti rn^sidė 
jusiu motorų pakeit 
duoti užsakymus 
davėjams kelis ir^nįąiūs 
anksto, kad užtiŪyi 
tinkamus išteklius.

ir 
įsame >

ar-''

Puiki Orlaivių Gamyba 
Gegužės mėn. orlaivių ga

myba prašoko viįa
Veteranai ieško skirtingų mas 2 procentais,Nįjgį

1. Pats nestok ir neleisk 
:savo draugams stoti į poli- 
įcijos bei savisaugos būrius.

2. Nesileisk sumobilizuo
jamas i vokiečiu plėšiku ka- 
: rinnmpnp i ctntvhna h-V išvežti JŲ į v oiutują. ihjmvh.' tJionus5 statybos bs|-. g K]augyk Maskvos radi. \ dabartinio karo veteranų, ninkas. 
‘ " 3. Nesileisk išvežamas ka- J0 ,aįdų lietuvių kalba ir pa-' paliuosuotų per ligonines 
turginiams darbams j Vo- j?akok kitiems, ką esi gude- _ _ g •,
kietiją ar į pafrontės liniją 

: pražūčiai.
4. Venk kaip 

į kių vokiečių 
! punktų: darbo 
beitsdiensamtų, 

į šaukimo komisijų, komen
dantūrų ir t.t. v

nt

praneša Charles E.\ Wilson, 
Aircraft Product! virši-

“Ypatingai džiuginantis 
reiškinys, kad pirmą kartą 

iki dabar, sugrįžo į tas pa-j visi bombnešių fabrikai pa- 
partizanams ičias tarnybas, kurias jie tu- siekė ar prašoko jų indivi- 

slau- rėjo prieš stodami į karo dualines mėnesio progra
mas”, pasakė Wifeon.V^Tai

į 9. Padėk
;kuo gali, teik žinias,
jgyk jų sužeistuosius, rink į pajėgas.
jiems maistą. Pranešinėk • Pagrindinės teises gar-; įima skubiai 
jiems apie vokiečių rengia- bingai paliuosuoto veterano, turiu - 
imas prieš juos akcijas. . # _

10. Stok pats į partizanų i karo tarnybos garbingomis i programinė gamyba buvo 
būrį, nes partizanai — tai [aplinkybėmis, lieka nepasi-jtaip pat atlikta labai reika- 

5. Nevykdyk vokiečių pri- aktyviausi ir labiausiai at- keitusios:

maro viso- 
registracijų 
biržų, ar- • motorų, tolimų-šau- 

ar veterano paliuosuoto iš Mynių bombanešius. Virs

(1) Teise grįžti! lingojp tran^g^jto f lėktuvų
rinius okupantus. Jus nuo-j valomų žemės ūkio produk- sidavę kovotojai už Lietu- į prie jo senojo darbo, jeigu ikateg)rų

mūSU i i . Nesiduokite} f piaešinotes okupantams | tu pristatymu, slėpk viską, Ivos
non, |h.tlenninkų, jų agentų ir 1-1 nuol‘ltiniu sabotažu. Jūs kad nei vienas grūdas, '' 

sugriovėte hitlerininkų pla- ------------------------------
rus r™tiebriįu kaJuomenę.’ Laiškas Lietuvio Pionieriaus iš Tarybų Sąjungos 

'Jūs suardėte hitlerininkų •
bandymus sukurti iš lietu- Laisvės Redakcijai, 
vių banditiškus esesininkų 
legionus. Tuo jūs sudavėte

laisvę ir tavo paties I jis nori jo prašyti. (2) Tei- 
nei1 garbę ir ateitį. sė į medicinos priežiūrą, li

gotumo pensiją ir profesi
jos atnaujinimo apmokymą, 

i Ir (3) teisė į pagalbą susi-1 
rasti naują darbą.

j kiekvienam būryj buvo nuo
Gerbiamieji Draugai: Iki 

i šiol dar nemačiau iš Laisvė-

aujokai į

išgelbėjote tūkstančius Lie
tuvos jaunuolių nuo gėdin- 

igos mirties. Geriausi lietu
vių tautos sūnūs partizanų 
būriuose suduoda drąsius 

I smūgius vokiškiesiems oku
pantams. Jų kova jungiasi 
su kova Raudonosios Armi- 

“ Lietuvių tauta žino, kad jos lietuviškų tautinių dali- 
’ tikrą nepriklausomybę jaijnių, ryžtingai ir narsiai be- 
i užtikrina tik Tarybų Lietu-j sikaunančių už Tarybų Lie- 
i va, kad tik Tarybų Lietuvo- j tuvos laisvę, už priartinimą 
je lietuvių tauta bus tikru!tos valandos, kai Tarybų 

I savo krašto šeimininku. Tik Lietuvos vėliava išdidžiai

vokiečiams; skaudų smūgį ir į je tn iu laišl A Tarybu 
icrvnlhamrn rn l/ct'inmiic I x į- . . v| Sąjungos, nuo lietuvio pio

nieriaus. Aš gi tokį laiškutį 
gavau ir siunčiu jums. Jei
gu matysite naudos, galite 
patalpinti. Bet originalą 
grąžinkite man, nes jis man 
reikalingas. i

Raudonosios Armijos “saperiai” Karelijoje apvalo 
kelią linkui geležinkelio stoties Raiaicki. Suomijos fa
šistai buvo užtverę sienojais ir dygliuotomis vielomis.

MW1

P. Puodis, 
Philadelphia, Pa.

Laiškas nepažįstamam žmo
gui, 8 sausio, 1944.

Aš, vaikų namo auklėti
nis, rašau jums laišką. Aš 
noriu jums labai padėkoti 
už jūsų dovanas, kurių jūs 
mums atsiuntėt. Man teko 
gauti amerikonišką sąsiuvi
nį, už kurį labai dėkoju. 
Taip pat dėkoja kiti vaikai, 
kurie gavo dovanų. Aš mo
kintus šeštoj klasėj rusų 
mokykloj. Pas mus yra lie
tuvių mokykla, bet iki ke
turių klasių. Mes jau bai
gėm mokintis du trimestru, 
per tą praeitą laiką. Aš mo
tinuos gerai, blogų pažy
mių aš dar negavau. Pasi
žadu gerai mokintis ir elg
tis.

Vasarą mes apdirbinėjom 
savo laukus ir žiemai mes 
turim savo produktų. Tuom 
mes padėjom frontui, jeigu 
mes neapdirbinėtumėm sa
vo laukus, tai valstybė tu
rėtų mums duoti produktų 
ir sumažinti Raudonajai 
Armijai.

Dabar aš noriu jums pa
pasakoti apie gyvenimą. 
1940 m. Raudonoji Armija 
įėjo į Panevėžį. Mus pa
siuntė į Pionierių stovyklą 
Palangoje. Ten mes gyve
nom labai linksmai. Kiek
vieną vakarą aplink’ tribūną 
apstodavo visi 16 būrių. O

Vėl Priimami
Oro Korpusd Rezervus
War Department paskel- 

įbė, kad į Oro Korpuso Re
zervus vėl priimami jau- 

. v. , rr... . ini amerikiečiai, kurie gali
I Kviečių Gamybos Tikslas qaįmėti sparnus kaipo kovos 

Washingtonas. — Warjgulos nariai Karo Oro Pa- 
Food Administrator. Mar-;jegOse<

17 metu amžiaus jaunuo- 
metų kviečių derinti numa-jjai dabar galiVtoti savano- 
toma visame krašte apsėti ; rjais ateities treniravimui 
nuo 67 iki 70 milijonų akrų. kaipo kovos įgulos nariai. 
Šių metų kviečių derliui išlaikę fizinius ir protinius 
maždaug buvo apsodinta 67 testus, jie bus patalpinti į 
milijonai akrų, gi 1943 me- Air Corps Enlisted Reserve 
tų derliui — 55 mil. akrų. sąrašus ir bus pašaukti ap- 

-------- i mokymui, tik kai jie su- 
Planuojama Daugiau Megs- iauks savo aštuonioliktojo 

ti Drabužių .gimtadienio.
Speciali programa, kvie- į Rekrutavimas bus atsta- 

čiant gaminti daugiau kaip Tytas, kad užtikrinus pa- 
99,275,000 įvairių mėgstu kankamą atsargą kvalifi- 
drabužių kūdikiams ir vai- kuotų asmenų ateinančio 
kams bei vyrams kojinių, I rudens apmokymui. ACER, 
buvo paskelbta Textile, kurie turi mažiau, kaip 17 
Clothing and Leather Bu- metų ir 9 mėnesius amžiaus 
reau of the War Production i ir kurie baigė High School 
Board. į tuo metu, kai jie stojo sa-

Dvidešimt dvi drabužių vanoriais, su tėvų sutikimu, 
rūšys bus pagaminta pagal tinka ir gali stot į kolegijas, 
šią programą. Kad išpil- studijavimui pagal Army 
džius šią programą, bus rei- Specialized Training Re- 
kalinga maždaug 20,031,000 serve programą nuo trijų 
svarų medvilnės ir mezgimo iki devynių mėnesių.
siūlų. O. W. L

50-60 pionierių.
Bet neilgai teko linksmin-1 

tis. 22 birželio 1941 m. vo
kiečiai užpuolė ant mūsų win Jones praneša, kad 1945 j 
krašto. Mūsų namas buvo 
subombarduotas. Tas kam
barys, kuriame aš miego
jau, pradėjo degti. Mes tuo
jau pradėjom bėgti prie sto
ties. Ten buvo tik dvi maši
nos, kiek tilpo, tiek atsisė
dom ir nuvažiavom. O sto
tyje pasiliko dar daug vai
kų. Už neilgo laiko mes at
važiavom į Telšius. Ten mes 
pragyvenom trys dienas. Iš 
ten mes išvažiavom į Degai- 
čių kaimą. Iš to kaimo mes 
išvažiavom toliau ir toliau 
po vokiečių kulkomis ir at
važiavom į Sovietų Sąjun-

Baigiu savo laišką, laukiu 
jūsų atsakymo.

š. Reznikas.
Mano adresas: SSSR, 

Gorkovskaja oblast, Pere- 
vozskij rajon, sielo Ičalki, 
Detdom. Reznikas Š.

(SSSR. Gorkio sritis, Pe- 
revozo rajonas, Ičalkų kai
mas, Vaikų namas. Rezni
kas Š.)

War Needs Money—YOURS!

ships—and

Thta war cans for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for 
planes—and guns.

Hit the enemy
Bond. Hurt him
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don't 
counts. 
Defense 
TODAY.

with a $25 
with a $50

delay — every hour 
Buy Uhlted State* 
Banda and Stamps 

'V

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didele upe (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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CHICAGOS ŽINIOS
Trokas Atsimušė į Gatvekarį; 

Šešis Sužeidė

Gyvulius vežantis trokas at
simušė į gatvekarį ant Ash
land Ave., ties 39th St. šešis 
gatvekario keliauninkus sužei
dė.

Trokas, nuo sutrenkimo, už
sidegė. Buvo daug nusigandi
mo, kad gali gyvuliai sudegti. 
Tačiau pasisekė 17 galvijų iš 
troko paleisti.

Kai ugniagesiai, kurie tuoj 
pribuvo, turėjo darbo užgesin
ti ugnį, tai policistams teko 
vaikytis gyvulius, kurie vėliau 
buvo pristatyti, kur priklauso.

pažymi, kad Julius Smetona 
pasakęs tokią prakalbą “suva
žiavime,” dėl kurios kilę la
bai daug komentarų. Veikiau
sia, Julius reikalavo savo tėvo 
valdžios karūnos-“kontinuite- 
to.” Rep.

Pašalino Nuo Pareigų 7 
Policijos Kapitonus

Civil Service Commission iš-i 
neštis nuosprendį prieš šešis j 
policijos kapitonus ir vieną lei
tenantą, kad jie kalti gembli- 
nimo veikloje, policijos komi- 
sionierius Allman tuojau 7 jų 
prašalino nuo pareigų.

Smetoniški Mizerijos Tik 
Pasigirti Moka

Birželio 11-tą į Chicagą 
viešbutin atvažiavo keliolika 
Smetonos pasekėjų, Smetonos] 
sūnus Julius, Karpius ir dar j 
keli kiti.

Kiek jūsų reporteriui teko 
patirti, tai tame “suvažiavi-l 
me” buvo 10 delegatų ir 4 
svečiai. Klerikalų laikraštis 
Draugas rašė taipgi, kad tau
tininkų suvažiavime buvo viso 
labo 14 “didelių” žmonių.

Tūlas “T. T.” Sandaroj ap
rašo smetoniškų mizerijų su- 
eigėlę ir paduoda, jog rapor
te buvę pažymėta, kad jie 
“Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Fonde” turi dar $10,000 ir tu
rį 1,500 “Timeless Lithuania” 
knygų. Tas knygas vešią Wa- 
shingtonan išplatinti. Vadina
si, bandys išdalinti žymesniem 
žmonėm.

Šie Smetonos įpėdiniai gyrė-i 
si, kad jie surinksią milioną 
parašų, jog po karo būtų to-i 
kia Lietuva, kaip jie nori.

Po to labai nepasisekusio' 
Karpiaus-žiūrio-Smetonuko su- j 
važiavimo visus advokatas 
Olis pasikvietęs į savo namus. 
Minėtas korespondentas “T. 
T.” rašo: , s I 
. “Užsibaigus seimui, delega-s 
tai ir svečiai buvo nuvežti į 
p-hų A. Olių gražią rezidenci-’ 
ją prie Jackson Parko ir eže
ro. Vaišės buvo tikrai puikios. 
Valgių ir gėrimų pateikta iki 
valios. Dalyvių tarpe matėsi 
ir daugiau chicagiečių. Kai 
kurie svečiai išbuvo veik iki 
gaidžių. Aš gi išvažiavau kiek 
anksčiau, nes bijojau, kad dar 
palaukus — nebesurasiu savo j 
namų.”

Vadinasi, tie, kurie pasiliko 
iki gaidžių, tai, veikiausia, 
kaip korespondentas pažymi, 
savo namų negalėjo rasti.

Beje, tas korespondentas!

Kiti du policijos kapitonai 
buvo kaltinami, bet jie dar pa
likti eiti toliau pareigas.

Prašalintų tarpe yra leite
nantas William. Drury, iš 
Town Hali policijos nuovados, I 
kapitonas P. T. Crotty, iš i 
Woodlawn nuovados, F. J. 
Malone, iš Marquette nuova-j 
dos, ir kiti iš kitų policijos sk?-i 
rių.

Gelžkelių Tikietų Juodoji 
Rinka

Kiek pirmiau buvo iškelta 
aikštėn, kad pereitą žiemą va
rė gelžkelių tikietų spekulia-i 
ciją Floridoj. Dabar pradėjo’ 
šį klausimą kelti Chicagoj.i 
FBI tyrinėja spekuliantų vei-! 
kimą. Sako, kad tikietai eina i 
juodosios rinkos užkampiuose.;

Ryšyje su šia spekuliacijai 
tris asmenis areštavo. Juos pa-! 
dėjo po $2,500 paranka kiek-1 
vieną. Vienas jų yra Terminai; 
Railroad Association perdėti- 
nis Mr. M. II. Briedy. Taipgi 
yra sulaikytas T. II. Gilbert ir 
E. F. Hamm.

Jie kaltinami pardavime! 
gelžkelio tikietų juodoje rin
koje. !

Dalykas yra tame, parduo-| 
da gelžkelio tikietus ne tiem, I 
kurie rezervuojasi, bet per už
pakalines duris, veikiausia pri
imant kyšius.

Vaikas Savaip Pasidaręs 
Gyvenimų

Po dešimts dienų namų ap
leidimo tėvas rado sūnų čeve- 
rykus vaksuojant prie Natūra
lūs istorijos Muzėjaus.

Bernard Zito, 13 metų, tėvo 
išbartas, birželio 6-tą apleido 
namus. Negrįžtant sūnui, tė
vas išliko visą savaitę jo j ieš
koti. Pagaliau kas tai iš kai
mynų pamatė Bernardą vak
suojant čeverykus. Gavęs tė
vas žinią tuoj nusiskubino. Jis 
rado sūnų besidarbuojant.

“Palauk, teveli, iki pabaig
siu šiam kostumeriui vaksuoti 
batelius, tai tuometeisime.”

Nors kiek buvę sunku, bet 
jis vidutiniai uždirbdavęs 
$1.50 per dieną. Tai buvę ant j 
maisto. Naktis praleisdavęs! 
Grant Parke po krūmokšliais.!

Antanas Litvinas

Buvęs Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo vice-pirmininkas,I 
dabar Dėdės Šamo karys, ra-Į 
šė, kad jis trokšta dalyvauti 
invazijoje.

Savo draugams ir priete-| 
liams Chicagoje Antanas siun-j 
tė daug labų dienų.

Antanas, kaip žinoma, da-| 
lyvavo ir Ispanijos Civiliam 
Kare, stodamas su lojalistais.

Sulfa Vaistų Pusė Produkcijos 
Eina Karui

Waterbury, Conn. Iš Darbo Lauko

Reikalauja už Sūnų Gyvybę 
$20,000

Pernai liepos 3-čią Robert, 
12 metų, ir Daniel, 9 metų, 
Barllete prigėrė Clearing In
dustrial District, Inc., vandens 
prūde.

Motina kaltina kompaniją 
už neapžiūrėjimą tos vandens 
skylės ir reikalauja per teis
mą už sūnų gyvybę $20,000. 
Bylą užvedė Superior teisme.

Amerikos Medikalio Susivie
nijimo konvencijoj pulkinin
kas Paul Holbrook padarė pra
nešimą, jog sulfa vaistų pusė 
gamybos eina kariniam reika
lam.

šie vaistai duodama kariam 1 
apsaugojimui nuo įvairių užsi-i 
vietrijimų. Toliau pulkininkas 
sakė, kad kasdieną duodamai 
po nedidelę dalį sulfa vaistų i 
tūkstančiam karių ir to pasė
koje yra:

1. Meningitis beveik visai! 
nugalėta.

2. Streptococcal ligos ir ton- 
silitum susirgimai sumažinta 
nuo 75 iki 90 nuošimčių.

Taipgi, sakė pulkininkas, 
minėti vaistai padeda apsau
goti karius nuo reumatiško 
karščio. Tos rūšies nesveikavi- 
mai pasireiškia, kai asmuo 
gauna kvėpavimo organų įde
gimus.

Birželio 14 dieną įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
28 kuopos susirinkimas. Na
rių pusėtinai skaitlingai daly
vavo ir pasimokėjo duokles į 
centrą.

Buvo pakeltas klausimas, 
kas reikalinga surengti dien
raščio Laisvės naudai, nes ka
ro sąlygose dienraščiui yra j 
daug sunkiau, popiera pabran
go ir kitos reikmenys. Išrink
ta komisija surengimui pikni
ko, į komisiją įeina: S. Mei- 
son, F. Bagan ir M. Svinkū- 
nienė. Piknikas įvyks sekma
dienį, 13 d. rugpjūčio.

'Tuojau bus paduota spau
dai reikalingi darbai. Prašo
me visus Laisves skaitytojus, 
rėmėjus, organizacijų narius 
plačioj apylinkėj ruoštis, kad 
pikniką padarius dideliu ir 
naudingu. Dabar negalima iš; 
kitų miestų organizuoti busai, Į 
kaip seniau darydavome, bet; 
Waterburj pasiekti galima,' 
tam yra priemonių, o Water-! 
būryje reikia paimt Lakewood į 
busą, kuris atveža arti, nuo] 
buso tik apie 5 minutes reikia j 
paeiti per gražų mišką į Lietu
viu Parka už ežero. Ruoškitės 
visi ir visos.

Komisija.

J. GARŠVA |
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
i

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių.

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas vesclijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE ; 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

......................-....... ......... .............. ■-------------- ----- ------------------------------------------

Birželio 15 d. WLB priver
tė American Brass Co., kad 
apmokėtų po 2 savaites pil
nai darbininkų atostogų, kurie 
ten yra išdirbę nemažiau, 
kaip po 5 metus, bet kad dar
bininkai iš darbo išliktų tik po 
vieną savaitę, nes to reikalau
ja nesutrukdymas gamybos, 
kuri reikalinga karo pergalei 
ir po vieną savaitę kitiems 
darbininkams apmokėti.

Minėta kompanija turi tris 
dideles dirbtuves Waterburyj, 
Ansonia, ir Torringtone, viso 
ten dirba apie 11,000 darbi
ninkų. Po dvi savaites apmoka
mų vakacijų gaus apie 50% 
darbininkų, nes pirm karo tik 
apie tiek dirbo, taipgi, daug 
seniau dirbusių yra karinėje 
tarnyboje.

Minėti! dirbtuvių darbiniu-! 
kai priklauso prie CIO—Mine, 
Mill and Smelter Workers; 
Unijos.

Taip pat darbininkai iš U. Į 
S. Tire Corp., A. H. Wells and! 
Co., Manufacture Foundry! 
Co., Scowill Mfg. of Water-' 
bury, Chase Brass and Copper į 
Co., Bristol Brass Co., Benru<! 
Watch Co. ir dar kelių dirb-j 
tuvių įteikė WLB prašymus, 
-------------------- I 

>«•»< r nre w o ww t> I

i F. W. SHAUNS 1 (Shalinskas) j
FUNERAL HOME

I 84-02 Jamaica Avenue
i Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves

$150
į Koplyčias suteikiam nemoka- 
| mai visose dalyse miesto.
| Tek Virginia 7-4499 j 
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Bridgeport, Conn.
Bridgeportiečių Atydai!

šiemet daugelis bridgepor
tiečių tariasi važiuoti į Lais
vės pikniką; todėl ALDLD mi
tinge nutarta važiuoti didelėje 
k o m p an i j o j c trau k i n i u.

Taigi, kurie pageidaujate 
važiuoti tokioje kompanijoje, 
ateikite ai' atvažiuokite į gelž
kelio stotį nedėlios ryte (lie
pos 2-rą). Ekspresinis trauki
nys išeis 10:20 vai. ryto. To
dėl pribūkite stotyje prieš mi
nėtą laiką. Traukinys pavėla
vusio nei vieno nelauks.

P. Baranauskas.

Sirginėja J. Mockaitis
Tuo tarpu, kada mūsų ju

dėjime taip reikalingi veiklūs 
žmonės, tai draugas J. Moc-

kad ir jiems būtų suteiktos
vakacijos arba užmokėta prie- 
dinė alga už vakacijas.

Unijistas.
>■—»<) g i irj ■■■■ owvx><■■* <>«■*> »J.

! LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
I (VALGYKLA IR ALINĖ) j
I Didelis pasirinkimas visokių Į 
į Vynų ir Degtinės j
į Kasdien Turime
I KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
! Savininkas '

Į 411 Grand St. Brooklyn j
> «■»< —a n — ( > •*«

Svečiavosi Seržantas A.
Lupeika

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
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.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

kaitis jau kiek laiko sirgu
liuoja. Vėliausiu laiku Moc
kaitis dirbtuvėje susimušė ko
jos didįjį pirštą ir per tūlą 
laiką negalėsiąs dalyvauti jo
kiuose mitinguose ir negalė
siąs nei dirbti. Greit pasveik, 
Mockaiti! Kaimynas.

★ ★ ★
Jau Vėl Daug Drapanų

Jau šiuo tarpu Jaunų Vyrų 
Kliube vėl randasi daug var
totų drapanų, kurios surinktos 

! pasiuntimui Lietuvos nukentė- 
Ijusiems nuo karo žmonėms. 
Tik gaila, kad čia turima kiek 
keblumo su nugabenimu į 
Brooklyna. Tačiau, ta keblu
mą apeisime.

Rinkime drapanų daug dar
buojasi moterys, o kadangi čia 
moterys yra veiklios ii- gabios, 
todėl iš Bridgeport© bus daug 
atgabenta Lietuvos žmonėms 
vartotų drapanų.

P.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

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

Tel. GLenmore 5-6191

-e -3 *'3'*^ •^*3’*’^ €*3*^ -*3*^ ^*’3'*’^ *€^3^^ ^^3^^ ^*3*^ €—"3"*^

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te Busipanžinti.

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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

m------------------- —--------------------------------------------------------------------------- a

LAISVĖS
PIKNIKAI

____________________________e_________________ ___ _________

šiose vietose yra rengiami Laisves 
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 

Lietuviu Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

Jau trys metai, kaip Sgt. 
A. Lupeika tarnauja Dėdei 
Šamui, šiomis dienomis jis bu
vo atvykęs į Chicagą atlankyti 
savo pažįstamų ir giminių.

Birželio 15 d.) jis grįžo į 
savo stovyklą tęsti kariškų pa
reigų.

Sgt. A. Lupeika patenkintas 
karo tarnyba ir gražiai atsilie
pia apie karių sąlygas ir pasi
ryžimą juo greičiausiai sumuš
ti piktą priešą.

Besisvečiuodamas po Chica
gą jis aplaikė laišką iš Lietu
vos per Raudonąjį Kryžių. 
Laiške kalba apie mirtį Lupei-
Jtienės. Tačiau karys abejoja, 
ar jo motina busumirus ar bro
lienė, nes nėra/pirmo vardo.

Aišku, kad tokios naujienos 
nemalonios. Takiau iki Lietu
va bus išlaisvinta, bikrų ir pla
tesnių žinių negalim\tikėtis.

Linkime geros sėkmės Sgt.
A. Lupeikai karo tarnyboje. O 
laimėjus karą, vėl linksmaus 
civilio gyvenimo.

Draugė.

Važiavo Šimtą Mylių Aukoti 
Kraujo

St. Joseph gyventojas ir ki
tas iš Grand Rapids važiavo 
skersai ežerą aukoti kraujo 
dėl sužeistų, šie du patriotin- 
gi piliečiai atvyko į kraujo 
aukojimo stotį, 5 N. Wabash 
ir aukojo kraujo.

Atžymėjimui tėvų dienos, 
birželio 18, pereitą šeštadienį 
kraujo aukotojų skaičius buvo 
didesnis.

Tačiau kiekvienas sveikas 
žmogus turi žinoti, jog prasi
dėjus invazijai, kur kas dau
giau reikia kraujo. Todėl, ku
rie tik galite, tai pasiūlykite 
savo kraujo.

. ■ 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.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

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 j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN 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

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

ž 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSslo valandoj kreipkitčs pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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KRISLAI
l _____
i (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Visas jo (SLA) turtas sie

kia $1,926,306.80. O kitu dvie
jų susivienijimų — vieno $1,-Į 
441,555.00, 2-ro $528,408.62.” i

Bet šis apskaičiavimas yra 
apgavingas. Pašalpinių organi-j 
zacijų turtas, tai yra, stovis, ši
taip nesiskaito. Turtingiausia 
organizacija gali būti bicd- 
niausia — stovis skaitosi pa-i 
gal narius, kiek turi narių, ko-! 
kio jie amžiaus, ant kiek jie! 
apsidraudę. Organizacija gali j 
turėti milionus ižde, o vienok
gali būti valdžios uždaryta, 
paskelbta subankrutavusia!

Tiesa, SLA ižde turi visus' 
tris sykius daugiau pinigų, ne-, 
gu LDS, bet pastarasis daug 
turtingesnis, valdžios akyse 
daug geriau ir stipriau stovi'

RAUDON. ARMIJA AT
VADAVO DAR 740 

VIETOVIŲ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
lometrų ilgio linijoj; nužy
giavo apie 30 kilometrų pir
myn ir paplatino spragą vo
kiečių apsi tvirtinimų linijoj 
iki 80 kilometrų. .

Tuo pačiu laiku į šiaurius 
nuo Rogačevo miesto Sovie
tai prasiveržė per Drut upę, 
sulaužė stiprius vokiečių 
apsidrūtinimus 30 mylių il
gio fronte ir nustūmė prie
šus apie 12 kilometrų atgal.

Šiame fronte sovietine 
kariuomenė užėmė Mošna 
geležinkelio stoti, ir taip 
perkirto naciams geležinke
lio liniją tarp Bobruisko ir 
Lunineco. — Luninec yra 
keturių geležinkelių maz
gas, šiaurvakariniame Pri- 
piates balų kampe. Šioj sri- 
tyj raudonarmiečiai atka
riavo ir 16 kitų gyvenamųjų 
punktų.

Oficialis Sovietų praneši- 
inas vidunaktį iš šeštadienio 
į sekmadienį sakė, jog tiktai 
trumpoje fronto dalyje į 
šiaurvakarius nuo Vitebsko 
vienas raudonarmiečių jun
ginys pagrobė 60 priešų ka- 
nuolių, didžiulį daugį mino
svaidžių ir kulkosvaidžių ir 
šešis tankus.

EISENHOWER PASKY
RĖ PRANCŪZAM VADĄ

Vyriausias talkininkų ko- 
manduotojas Eisenhower 
paskyrė gen. J. P. Koenigą, 
karinį francūzų didvyrį, 
kaipo vyriausią vadą visų 
Franci jos pa tr i jotų, slaptai 
kovojančių prieš vokiečius.

Tikimasi sumobilizuoti i- 
ki 2,000,000 patrijotų-parti- 
zanų prieš nacius.

NEBŪKITE

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 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai 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—41st STREET LONG ISLAND CITYt N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ

Patyrimas Nereikalingas
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinėse pramonėse, 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON
& SON, INC.

203 West Side Avenue, 
Jersey City.

West Side-MontgoinerV Bus pravažiuoja duris.
(154)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLAI FYDERIAI
LANKSTYTO J AI 

IŠKRATINĖTOJAI 
ATRINKĖJAI 

MARŠKINIŲ IR BODY PRESŲ 
OPERATORIAI
UŽBAIGĖJAI

Linksmos Darbo Sąlygos. 
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

KAINOS.
HILLIER ARROW LAUNDRY 

488 SOUTH CLINTON ST.
(Arti South Orange Ave.)

EAST ORANGE, N. J.
Buses 31 ar 32 iki South Clinton St.

(154)

London. — Skaičiuojama, 
kad Cherbourge dar esą 30 
iki 50 tūkstančių nacių ir 
visiem jiem gręsia suėmi
mas bei sunaikinimas.

Chinai ir amerikiečiai įsi
veržė į japonų bazę Mo- 
gaungą, Burmoj.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

nų nesveikumo.
No. 2 - Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA
F. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614'/z Zion Street.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai 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 yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakeli 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderi pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
KAITINIMO PAREIGOM

PAGELBININKŲ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

DONALD STEEL TREATING SERVICE, INC.
147-149 THOMAS STREET 

NEWARK, N. J.
(150)

SPRAYERS
Prie Rofrigeratorių, eleveiterių.

Reikia turėti karų.
L. HOFFMAN & CO.

400—15T1I ST., BROOKLYN.
(150)

VYRAS
Su palinkimu prie mechanizmo mokytis iška
binimo langam užlaidų, Venetian blinds ir t.t. 
Nuolatinis darbas su pokariniu užtikrinimu.

JOS. A. PEREITI & CO.. 71 Worth St. 
(arti Broadway), N. Y.C.

(150)

VYRAI IR BERNIUKAI (25) REIKIA
Prie armijos ir laivyno kontrakto darbo, gera 
alga. Nuolatinis darbas. Reikalingas paliuosa- 

vimas. Kreipkitės:
FRANKLIN CLEANERS, 419 St. Taul’s Ave., 

JERSEY CITY, N. J.
(1 50)

REIKIA
AUTOMATIC WEAVERS 

(automatinių verpėjų) 

AUTOMATINIŲ
LOOM TAISYTOJŲ 

prie draper Looms 
GEROS ALGOS.

GEROS DARBO SĄLYGOS
Reikalaujama paliuosavimo 

pareiškimo. 
Kreipkitės

ROSENSTEIN BROS.
13 VAN HOUTEN ST., 

PATERSON, N. J.
(155)

REIKIA VYRŲ
Buteliavimo fabrikui. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. 87c J VALANDĄ. Krepkitės 
pradedant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

183 STOCKHOLM STREET, 
BROOKLYN. N. Y. (152)

VYRAI—BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Gera alga, nuolat.

BARNETT TRUCKING, 463—7th Ave.
__________________________________________ (151)

VYRAI
Fabriko Darbui

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
10 VALAND. RETKARČIAIS VIRŠLAIKIAI.

PUIKIAUSIA ALGA
$1.10 į valandą Bonkų Dirbtuvėje, 
$1.15 į valandą už darbą kieme.
Prisilaikykite WMC Taisyklių

P. BALLANTINE & SONS
Employment Dept.

FERRY & FREEMAN STS. 
NEWARK, N. J.

(150)

VYRAI. NEREIKIA PATYRIMO. GAMINTI 
KARINIUS PRODUKTUS. GERA ALGA. 
VIRŠLAIKIAI. REIKIA PALIUOSAVIMO.

SEAPORCEL. 28-20 BORDEN AVE., 
L. L C. ST. 4-2280.

_________________________________ i (150)

ĮSTAIGOS 
APTARNAUTOJAMS

PAGELBININKAI
KARŲ VALYTOJAI

PRIE VĖLŲ PAGELBININKAI 
BUŠŲ VALYTOJAI—PA VAŽIUOTOJAI 

(Reikia turėti driver’s laisnius) 
DIENOM—NAKTIM DARBAI

BŪTINAS DARBAS
Apmokėjimas 74c iki 83o j valandų.

THIRD AVE. TRANSIT CORP. 
129th St. ir 3rd Ave., Manhattan.

Iš būtinų pramonių reikia turėt paliuosavimų. 
__________________________________________ (152)

GĖRIMŲ GAMYBOS 
FABRIKO MECHANIKAS 

PRIE KARBONUOTŲ 
GĖRIMŲ

BUTELIAVIMO DEPARTMENTUI 
Galintis vesti ir tvarkyti skysčio žemo spau
dimo j bonkas pilstymą ir Meyer Dunmore 
plovimui mašinų ir O. & J. leihclių dėjimų 
ir t.t. Išdirbama apie 1,500 keisų kvortom 

per dienų.
TAIPGI VIDAUS DARBININKAI. 

Reikia prisilaikyti YVMC taisyklių.

BOLLER BEVERAGE Inc. 
441 EAST JERSEY ST. 

ELIZABETH, N. J.
(155)

2 VYRAI
FABRIKO DARBAS

Nuolatinis taikos metu darbas. 
Proga išsimokyti gerų amatų. 

Reikalingas paliuosavimas. 
Kreipkitės:

ACME! INC.
NEPTUNE & ROMAR AVĖS., 

JERSEY CITY, N. J.
(154)

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos.

NUOLAT.
GERA ALGA.

NEWYORK UNIVERSITY 
239 GREENE STr\ 

MANHATTAN. \ 
(Room 541)

(151)

100% KARINIS DARBAS
PLAKŠŪIŲ METALO 

DARBININKAI
GERA ALGA

sulyg WMC taisyklių.

FRENCH METALLIC
ENGINEERING CO.

174 PENNINGTON ST.
NEWARK, N. J.

MARKET 3-0586.
(155)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ
ŠVEITĖJAI

(smėline popicra)

IR ŽIBINTOJAI
Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLAT. GERA ALGA
48 VALANDŲ SAVAITĖ

VIRŠLAIKIAI JEI
PAGEIDAUJAMA
CHUPURDY

439 E. 92ND ST.
(155)

VYRAI—BERNIUKAI
Pastovūs. Pasitikimi, 

Fabriko Darbas.
Nuolatinis. 40 valandų, prisideda viršlaikiai.

60c Į VALANDĄ. PAKILIMAI
11 WEST 19TII ST (10-TOS LUBOS)

(152)

PAGELBININKAI 
LYDYTOJAI

(Vamzdžių Dirbtuve) 
48—58 VALANDŲ 

UNIJINĖ DIRBTUVĖ

Reikalingas Atlickamumo 
Pareiškimas

Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc,
1300 JEFFERSON ST., 

HOBOKEN, N. J.

(152)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat.

GERA ALGA
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)

STOGDENGIAI 
DAILIDĖS 

PAGELBININKAI
Asfaltiniai stogai ir sujungimai sietų ir nuo 
audros langų apsaugos darbas. Iš vidaus it* iš 
lauko darbas Brooklyne. Mokestis nuo valan
dų, pridedant bonų planų. Kreipkitės j Mr. 
Kinon, Olson Co., Inc., Marboro Theatre 
Building, 68-17 Bay Parkway, Brooklyn,

Room 104. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

(151)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Geros algos. 

VIRŠLAIKIAI.
BŪTINA PRAMONĖ.

Užtikrintas dirbimas po karo.
Reikalingas paliuosavimo paliudijimas.

KERNAN DYE AND 
SALVAGE CORP.

10 KINGSLAND RD., NUTLEY, N. J.
N UTLEY 2-2500

(151)

VYRAI
Dirbti Vakacijų Žemėje.
LENGVAS FABRIKO 

DARBAS. GERA ALGA.
35 VALANDŲ SAVAITĖ 

IR VIRŠLAIKIAI
širdis Jersey pamario.

50 Mailių nuo New Yorko.

A. HOLLANDER & SON, 
INC.

163 WEST TWENTY-NINTH ST.

NEW YORK CITY.
REctor 2-4772

____________(153)

MĖSININKAI
- VYRAI PRIE ŠALTOS MĖSOS 

VIRTUVEI PAGELBININKAI 
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

VALGIS—VAKACIJOS
Kreipkitės į Employment Ofisų
PARK CENTRAL HOTEL

56th Street ir 7th Avė.
__________________ (150)

PAPRASTI DARBININKAI
Chemikalų Departmente 
Gera Alga. Viršlaikiai.
BŪTINA PRAMONĖ

West Disinfecting Co.
42-16 WEST STREET, 
LONG ISLAND CITY.

• (Queens Plaza visom subvėm) i.... . .aw

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KEPIMO ORGANIZACIJA
Viena iš didžiausių savo srityje 

nori duoti darbus, išlavinti ir įstatyti į nau
dotojams pardavimų skyrių, keliolikų vyrų, 
kurie pageidauja , pastovių darbų, prie pui
kiausių darbo sąlygų ir geros algos. Tinkami 

vyrai gali būti užtikrinti pokarinėmis 
progomis ir pakiliinam.

MATYKITE MR. HERO
Tarpe 3 ir 7 P.M.

HATHAWAY BAKERIES, 
INC.,

193 MAIN ST. 
LODI, N. J.

Reikalinga atlickamumo paliudijimas.
(151)

PROGA
Mokytis išdirbimo phonograph rekordų, sep
tyniom vyram. Nuolatinis dieninis darbas nuo 

65c iki $1 j valandų. Pokarinis darbas.
FIDELITY RECORD MFG. CO., 

382—2ND AVE., N.Y.C.
(155)

Budavotojai
Eelektrikai

DARBUI ARTI 
KNOXVILLE, TENN.

58 Valandų Darbo Savaite.
Uždarbys $100.50 I Savaitę
Gyvenimui Įrengimai Ant Vietos 

Prie Darbo.
Matykite Atstovą Kaskicn.

CLINTON ENGINEER 
WORK

44 E. 23rd St., N. Y. City. 
__________________________________________ (156) 

JAUNI VYRAI 
Lengvam Fabriko Darbui.

GERA ALGA. NUOLAT.
LINKSMOS DARBO 

SĄLYGOS.
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

VIRŠLAIKIAI 
MAYFLOWER 

ICE-CREAM CORP.
42-25 Vernon Blvd., L. I. City 

(156)
AUTO MECHANIKAI 

Patyrę prie trokų.
561.86 UŽ 53 VALANDAS 

LURIE AUTO CO..
162 Christopher St., N.Y.C.

(153)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

16 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. 
___________________________________________

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. XX)

VIRĖJAI
PUSRYČIAM—KEPIMUI 

SAUCE GAMINIMUI—SAUCE PAGELBAI 
GEROS ALGOS—VIRŠLAIKIAI 

VALGIS—VAKACIJOS 
Kreipkitės į Employment Ofisų 
PARK CENTRAL HOTEL 

56th Street ir 7th Ave.
(150)

VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Prisilaikykite WMC taisyklių.

L. J. FREBEL & SONS, 
499-501 MAIN ST., 
BELLEVILLE, N. J.

(150)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SU MASADžlAVIMO 
LAISNIAIS

Moterų Liesinimo Salonui.
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

85c j valandą ir tips.

RAY SYSTEM
550 — 5TH AVE.

____________ BR. 9-9481 (150)

MOTERYS
Fabriko Darbui

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
40 VALAND. RETKARČIAIS VIRŠLAIKIAI.

PUIKIAUSIA ALGA 
Prisilaikykite WMC Taisyklių

P. BALLANTINE & SONS
Employment Dept.

FERRY & FREEMAN STS. 
NEWARK, N. J.

X150)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠEIMININKĖM 
Įdomaujančiom Pilnam Ar Daliai Laiko Darbu.

AR JŪS NORITE SUNAUDOTI 
SAVO LIUOSLA1KĮ DARBUI?

Didelis Bankas Turi Abelnai Pilnam ar Daliai Laiko 
Darbus Virtuvėje. Geros Valandos, Geros Algos, 

Įeina ir Valgis.
Kreipkitės Tuojau Į

52 Cedar Street, New York City
Iš būtinų darbu reikia U.S.E.S. paliuosavimo.

(151)

VIRTUVEI DARBININKĖS—
VISŲ RŪŠIŲ 

MERGINOS PRIE VIRTUVĖS 
GEROS ALGOS—VIRŠLAIKIAI 

VALGIAI—VAKACIJOS 
Kreipkitės į Employment Ofisų

PARK CENTRAL HOTEL 
56th Street ir 7th Avė.

(150)

MERGINOS
ŠVEDERIŲ DIRBTUVĖJE 

ŠVARUS DARBAS. GERA ALGA 
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

GLENGYLE MFG. CO.
88-100 Shipman St., Newark, N. J. 

(ketvirtos lubos)
(150)

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

su žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo. 

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atlickamumo pareiškimas.

ESMCO AUTO PRODUCTS CORP.
33 Thirty-fourth St., Brooklyn.

Važiuokite Sea Beach arba West End 
Ekspresu iki 36th St. (152)

MERGINOS IR MOTERYS
Dirbti

Prosyjimo Departmente.
Taipgi Prie

Marškinių Skyriaus.
Patyrimas Nereikalingas.

NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA.

Kreipkitės sulyg WMC taisyklėmis.

IMPERIAL LAUNDRY 
GOULD AVE. IR SOUTH 

FOURTEENTH ST., 
NEWARK, N. J.

(150)

MERGINOS
Dirbti pieniniajne ir delikatesų departmente. 

Gera alga pradžiai. 
UNIVERSAL FOOD MARKET.

695 BROAD ST., NEWARK, N. J.
(154)

MERGINOS IR MOTERYS
DIRBTI DALIAI LAIKO 

UŽBAIGIMŲ KAMBARYJE, 
Švarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujama gyvenančių 

Clifton apylinkėje.
Kreipkitės į

THE OSBORNE CO.
BRIGHTONKD., 
CLIFTON, N. J. 

Klauskite Mr. Edwards
(154)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA 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

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

(X)

MERGINOS
Naujenybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c J VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777-KENT AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

,X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Patyrusios ar Pradinės.
NUOLATINIS DARBAS
L. BUCHMAN CO.

INCORPORATED.
649 Morgan Ave., arti Nassau Ave., 

BROOKLYN, N. Y.
_____________________________________ (152)

MOTERYS
Prie Kepimo Darbo
78c Į VALANDĄ _

TAYSTEE BREAD
BAKERY

1674 ATLANTIC AVĘ^, 
BROOKLYN, N. Y.

(Arti Troy Avenue)
(156)

MERGINOS! Į 
moterysiM 

/

AMŽIAUS 21—45 I

įvairiems Būtiniems 
Gelžkelio Darbams.

Patyrimo Nereikalaujama1,
i

NUOLATINIS DAJMAS! 
GERA ALGa\—

ATSINEŠKITE GIMIMO ĮRODYMUS IR 
SOCIAL SECURITY KORTĄ.

Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4P.M.

L. I. RAILED
Room 314, Jamaica Station, 

Jamaica, L. I.
Iš būtinų darbų reikia paliuoąaįdmo?,; t

DRAPERS
(Prie langam užlaidų) 

Pardavimas Naudotojams,
Specialūs Užsakymai.

Patyrusios.
Su Paliudijimais ( 

540—$50, REMIANTIS PATYRIMU.
40 VALANDŲ

MISS PIEL (
PL. 3-9885

- (150)

MERGINOS-MOTERYS
SA VARIN RESTAURANTS
Siūlo daug puikiausia apmokamų darbų 

kurios patyrusios prie sekamų: 
SHORT ORDER VIRĖJOS 

PAGELBINĖS PAJŲ KEPĖJOS 
SANDVIČIŲ DARYTOJOS 

PANTRY MOTERYS 
MERGINOS PRIE BUFETŲ 

INDŲ ATĖMĖJOS / 
INDŲ MAZGOTOJOS

DALIAI LAIKO VALANDOS MERGINOMS 
INDŲ ATĖMĖJOMS IR KAFETERIJOS 

APTARNAUTO JOMS .
ŠEIMININKĖS JIEŠKANCIOS DA

LIAI LAIKO DARBO BUS 
IŠLAVINTOS.

Daugybės progų. Vakacijos su algom. Veltui 
apdrauda ir medikalis aptarnavimas, ir t.t.

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept.

254 W. 31ST ST. (ROOM 205)
(153)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST., N. Y._____________ • _______ co

MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 30 <
Mašinšapės Darbas. 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

WILLOWS MFG. CO., 
341 — 39th Street, Brooklyn, N. Y. 

STerling 8-1953.
(153)

MERGINOS
Pakavimui S '

Be Išsilavinimo /
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.< 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(161)



šeštas Puslapis

Tarp Lietuvių Tarnyboje
dienomis lankosi Į dienraščio New York Times, 
neribotam laikui, Saržentas Paleckis tarnyboje 

nuo balandžio mėn., 1941 m. 
ir beveik du metus ištarnavęs 
užjūriuose, apkeliavęs kuone 
visą pasaulį ir daug įdomių 
dalykų patyręs.

Jei kartais jam pačiam ne
tektų progos pasimatyti su 
Juozu Zakarausku, Pil. Kliu- 
bo gaspadorium, tai jis prašė 
reporterį duot Juozui 
dienu, nes Zakarausk; 
saržento geras frontas.

Gerai, Jonai, aš tai
I siu. O 
mūsų

Šiomis 
Brooklyne 
kol pašauks atgal tarnybon, ! 
petty officer 2/c, aviacijos me
chanikas, jūreivis Joe Kiburis;' 
apsistojo pas Adolfą ir Fran
ces Kiburius, tėvus, 362 Hewes : 
St., Brooklyne. Juozas jau yra! 
padaręs 4 keliones per jūras ir į 
tikisi dar daug kelionių pada
ryti.

Kiburiai dar turi ir kitą sū
nų Albertą, laivyne, dabar! 
tarnaujantį kur nors Pacifike.! 
Taip pat jų žentas, Alices Ki- ‘ 
buriutės vyras yra tarnyboje.

Kiburiai yra dienraščio Lais
vės skaitytojai.

Linkime Kiburiams laimin
gai sulaukti visų saviškių po 
greitos karo pabaigos ir per
galės ant fašizmo.

tau—laimingai 
pergalės ant

Pamatęs Laisvės reporterį, 
Liet. Am. Piliečių Kliube, Mat-Į 
thew Mitchell, 335 So. 1st St., j 
Brooklyn, didžiavosi, turįs sa
vo tris sūnus, tarnaujančius 
Dėdės Šamo laivyne: petty of
ficer 1/c Vyt. Mitchell, Anta
nas Mitchell ir Leonardas Mit
chell. Leonardas įstojęs 2 
tai atgal savanoriu ir esąs 
vęs daug paaukštinimų, 
tėvas nežino net ir pats, 
kio laispnio paaukštinimus 
ri Antanas ir Leonardas.

Geriausios kloties visiems 
broliams Mitchell.

me- 
ga- 
bet

tll-

Taipgi šiomis dienomis lan
kosi pas draugus ir pažįstamus 
Brooklyne S/Sgt. Jonas Pelli- 
can (Paleckis), ryšininkas 
(Signal Corps). Jonas iš pro
fesijos yra fotografistas ir apie 
8 metus prieš išvykstant į 
tarnybą toje srityje dirbęs prie

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July

Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. L, N. Y.

PUIKI PROGRAMA
Dainuos šie chorai:

AIDO CHORAS
Vad. Aldona Anderson
SIETYNO CHORAS 

iš Newark, N. J. 
Vad. B. Šalinaitės

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

Laisvės Red. sakys prakalbą.

Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK

KEO SKELTON

Antradienis, Birželio 27, 1944

Back f fe l
Lazūnaio

ti

Filmos co

st.

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

lie

York o valstijos gvar- 
metinius

Skelton, Esther Williams ir 
grupe kitų gerų aktorių. Taip
gi Harry James ir Xavier Cu- 
gat, žymūs orkestrininkai.

22 d. Kadangi frontuose veiks
mai dabar labai platūs, tai 
vargiai Lazūnai greit vėl turės 
progos aplankyti tėvus ir 
draugus.

Delegacija iš Fort Greene 
projekto gyventojų, susiedijos 
organizacijų ir ten veikiančių ’ 
unijų lokalų lankėsi pas mies-

Lillian Lazūnas

Išvyko Atostogų

BROOKLYN

sėkmingai 
žygiu.

Adv. Keistutis Michelsonas 
su neseniai baigusia mokslus 
žmona, Helen, išvyko į At
lantic City, N. J. poilsiui.

Jiedu ten pabuvos savaitę!

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel, EVergreen 4-6864

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL 
147 FOURTH 

Arti 14th

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuos. unija šapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553 

< 2539
DETROITE: ( nl.( 002 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Brooklyniečiai Pasiryžę 
Sudaryti Siuntinį Ci- 

garety Lietuviam
Viduryje birželio mėnesio j Lazūnai apgailestavo, kad ne

buvo parvykę apie 10 dienų j galėjo sutaikyti savo atostogų 
atostogom Jules ir Lillian/ La- su Laisvės pikniku. Mat, Lais- 
zūnai iš Wendover ijield, vč 
Utah. Ten saržentas Lazūnas,nj 
tarnauja Dėdės Šamo Armijo
je, finansų skyriuje. Prie to 
paties skyriaus raštinėje dirba 

Lazūno žmona Lillian.

Pereitą savaitę minėjome, j 
kad Brook lyno lietuvių orga
nizacijų masiniame mitinge 
p a m i n ė j i m ui Li e t u v o s žmoni ų ■ 
kovos prieš fašizmą 3 metų su-; 
kakties, įvykusiame birželio 
15-tą, Grand Paradise salėją 
buvo sudėta virš keturi šim-. 
tai dolerių nupirkimui eiga-' 
retu lietuviams raudonarmie-; c 

čiams.
Po mitingo Laisvėj pranešus, 

jog pilnam pirkiniui cigaretų ! 
reikia $500, kad galėtume ro-: 
kuoti jį vienų brooklyniečių 
siuntiniu ir uždėti ant pakelių 1 
nuo brooklyniečių sveikinimą, j 
neturėjusieji progos tame mi-; 
tinge dalyvauti brooklyniečiai 

Choro Pirmyn į prac|gj0 nešti-siųsti savo dova
nas tam fondui.

geru
esąs

padary- 
vy kinti 
fašizmo

Jurgis Kazakevičius, Lietu
vių Meno Sąjungos veikėjas, 
žinomasis orkefetrininkas ir 
greatneckiečių
mokytojas pirm išvykimo ka
riškoji tarnybon, gale pereitos Vėliausios Dovanos:

Kpl. Jurgis Kazakevičius

Laurinaitis
Literatūros Draugijos 
kuopa.

Dr. A. Petriką 
John

Sgt. Jules D. Lazūnas

savaitės lankės pas tėvus ir 
sesutę, Jurgį, Oną ir Floren-į

' ce Kazakevičius,

Po $1:
Charles Naktinis, Brooklyn
J. Shapolas, 147 Thames St.

Gaškauskienė iš Ilunting- 
L. i. (prašė ją parokuot 
brooklyniečių ir žada pa-

Jaunieji Lazūnai buvo apsi
stoję pas Lil lianos tėvus Miko
lą ir Amelia Liepus, 324 De
voe St., Brooklyne. Jie Brook
lyne pasimatė su daug savo 
draugų iš jaunosios kartos.

Musų visų patriotinis geismas šaukia muš kuom 
tik išgalim prisidėti prie pergalės mūšių.

Apart savo kasdieninio darbo pergalei, mes daug 
pagelbėsime pirkdami 5-sios Paskolos Karinius

O. 
ton, 
prie 
simatyti su mumis Laisvės pik
nike, liepos 2-rą, Klaščiaus 
Clinton Parke).

Jonas Kaulinis
Dėkojant už duosnias aukas, 

norisi priminti, jog norintieji 
prisidėti dar gali tai padaryti,

18 Stagg St.' nes fondas dar nebaigtas. O 
Jurgis ta proga buvo valan- j kol nesudėję $500, negalėsime.

džiukei užbėgęs 
laisviečius.

atlankyti ir j už siuntinį kredito savintis. Do
vanos turi būti išsiųstos bile 

★ , dieną.
Eugenijus Dainius lankėsi!geri to 

pas tėvus, laisviečius Juozų ir * 
Genovaitę Dainius, irgi trum-j 
pam laikui. Pastaruoju laiku i 
jis perkeltas artimesnėn kem
pėm, tai tikisi su saviškiais pa
simatyti tankiau. Eugenijų 
mes 
kadangi jis pirm išėjimo tarny- I 
bon mums tankiai talkininka
vo įvairiuose reikaluose.

L. Rep.

Keikia tikėtis, kad visi 
tikslo patrijotai subrus 
dienomis ir savo prisi- 
padės Brook lyno lietu-

O :

Invazijoj Sužeistieji Jau Delegacija Prašė Mies- j 
Parvežti į Savo Apy

linkes Gydyti
to Ištirti Ataką ant 

Negrų Projekte

sonus.
PIRKIME DALGIAI1 NEGU PIRMIAUSI 

šilo atsišaukimo vietą apmokėjo 

K. W. PETRONIS
O. K. JKWE1.HY SIIOI'

l 7115-1311) AVE., BROOKLYN, N. Y.
_____ . » - — — - - . - «

Pereitą savaitę į Mitchell 
Field, New Yorko priemiesty
je, jau pribuvo daugelis ligo
ninių lėktuvų su pirmaisiais
sužeistais laike mūsų ginkluo-to majorą LaGuardią ir poli-' 
tųjų jėgų įsiveržimo Franci- 
jon.

Nors sužeisti ir kenčia, ka
il ž iaugsmą savo 

atliktu didžiuojušiomis 
dėjimu 
vių kolonijai turėti tą garbę, 
tuo patim daugiau Į raudonai 
miečių apdovanos cigaretais.

Ypatingai mums netiktų už-į
irgi skaitome laisviečiu, sileisti po to, kada Worces- 

į ter, Mass., lietuviai, sužinoję,! 
kad mes krauname fondą ei-' 
garetams, viena diena sudėjo! 
ir įdavė d. A. Bimbai parvežti! 
$500 dovanai nuo tos koloni
jos lietuvių. Aukas priduokite ; laiko. 
A. Bimbai, kuris rūpinasi mū-; 
sų dovanos užbaigimu.

Pataisos
A. Balčiūnas mitinge auko

jo $5, bet jo vardas nebuvo 
rašytas.

A. Veličkas aukojo $2, 
$1.

K. Petri k i enės $5 auka 
vo skelbta su mitingo dalyvių 
aukom, bet neįtraukta į mitin- 

kuri buvo 
buvo pri- 

S. Sasna.

vijos komisionierių Valentine' 
prašydama tuojau pravesti ty
rimą atakos ant negrų, to pro
jekto gyventojų.

Miss Thelma Dale, veikian
čioji sekretorė Nacionalio Neg-1 
rų Kongreso, pareiškė, jog “to-į 
kie išsišokimai prie gero neve
da, tik kenkia nacionaliam vie-1 
ningumui, taip reikalingam pa-1 
remti mūsų laisvinimo armijas' 
užjūriuose.” i

Ji toliau sako, kad, spren
džiant iš spaudos pranešimų, 
policija nesiėmė to incidento

ar sek- suvaldyti ir kad, tūluose atsi-.
, madienį ir būtinai atvyks dien-! tikimuose, policija ir jūriniu-; 
raščio Laisvės piknikam j kai padėjo užpuolikams prieš

( negrus, užpuolikai, kaip paro- 
organizacijos raportai, sa- 
ji, buvo gauja valkiozų iš 
projekto ribų, taigi negalin- 
turėti kaimyniško barnios, 
kurį kaimynų vaikai ir jau

nimas kartais susiplunksnuoja.
i ii Viskas rodo į pavojingą gau-.dijos pulkai atbūna
i jos valkiozų siautimą, kuris tu-į pratimus kempėj Smith, Peeks- 
ri būti nuodugniai ištirtas ir I 
suvaldytas prašalinimui pasi-L 
kartojimų.

Algirdas Balčiūnas 
Išvažiavo Užjūrio

Praeito penktadienio vaka
rą parvyko namo pas tėvus iš 
stovyklos (kempės) atsisvei
kinti Algirdas Balčiūnas (Var
po keptuvės savininkų Balčiū
nų sūnus). Jisai tarnauja lai
vyne. Algirdas, atsisveikinęs 
tėvus ir sesutę Rūtą, išvyko at
gal stovyklon, iš kur greitu 
laiku išvažiuos kur. nors toli... 
Balčiūnai apgailestauja viena
tinio sūnaus, su kuriuo jau gal 
ne greit teks pasimatyti.

Linkiu Algirdui sveikam lai
mingai sugrįžti su pergale!

P. š.

Pratt institutas paskyrė me
tinio mokslo stipendijas trim 
studentam.

ESTHER WILLIAMS

PASAULINE PREMJERA ŠIANDIEN 4-
IŠKILMINGA VASARINE 

PRAMOGA, KUPINA LINK
SMYBES, MELODINGUMO 

IR MALONUMO!
Muzikalė extravaganza, verta 
visų būdvardžių! Vandeninis 
karnivalas! Juokų paradas! 
Gražuolių regykla! Naujas iš
samiausių talentų triumfas . . . 
didžiausias vaidinimas ant 
vandens... su nustelbiančiais 
akis vaizdais!... Maloniausios 
vaidintojos!
METRO GOLDWYN MAYER

perstato

Bathing Beauty
su žvaigžde RED SKELTON ir

BASIL RATHBONE ♦ BILL GODWIN * ETHEL SMITH * 
JEAN PORTER * CARLOS RAMIREZ 

HARRY JAMES ir Jo Muzikos Meistrai. 
XAVIER CUGAT ir Jo Orkestras

Taip pat “FIGHTING 5th WAR LOAN”
Nuolat Rodoma — Prieinamos Kainos

BROADWAY Ir 45th ST. 
Durys atsidaro 10 A. M. 
Vėsu Visur

ne

bu-

go bendrą sumą, 
$421.60 (penkinė 
duota vėliau).

Reikėsią Pastovėti
Gelžkelio linijos įspėja, kad 

birželio 30 ir 1, 2, 3, 4 ir 5 
liepos mėnesio bus daug ke
leivių ir norintieji būtinai va
žiuoti gali tikėtis pastovėti, o 
tūluose nuotakiuose ir visai ne
tilpti į traukinius.

darbininkas 
Pageidaujama, 

padir- 
Dėl 

kreip-

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs 

dirbti restaurante. 
kad galėtų kartais ir kuknėj
bėti, prie virimo. Gera alga, 
daugiau informacijų, prašome 
tis pas:

Al Aleksiejus, 33 Hudson 
C. Brooklyn, N. Y.

Avė., 
(148-150)

PARDAVIMAI
Parsiduoda už labai prieinamą 

kainą 4 aukštų mūrinis namas. 
$4500. Su visais Įtaisymais. Yra 
aliejinis pečius (Oil Burner). Be 
violacijų. Randasi krautuvė, taipgi 
trys apartmentai, po tris kambarius. 
Geros rendos. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės ant viršutinių lubų, 
arba telefonuokite: EV. 8-6751.

(150-152)

....Parsiduoda tavernas, Įsteigtas 12 
metų ant Main Highway, Long Is
lande, arti Lake Ronkonkoma. Sa
vininkas pasitraukia nuo biznio (re
tiring). Yra 5 akrų žemės ūkinin- 
kystė. Garadžius, ‘vasarnamis, višti- 
nyčia, kur galima laikyti apie 500 
vištų, vaisių daržas. Sutinkame par
duoti viską arba pusiau, pagal suta
rimą. Įeigos per mėnesį $1500. Ra
šykite: R. E. Bath, St. James, L. I., 
arba telefonuokite Smithtown 1499.

,(148-155) .

Nauja filmą, kaip jau gali
ma spręsti iš vardo, išstatant! 
daugeli gražuoliu parodon — 
“Bathing Beauty’’ — birželio 
27-tą pradedama rodyti Astor 
Teatre, Broadway ir 45th St.,

n oodward Avenue

Dienraščio Laisvės Metinis Piknikas Įvyks Jau ŠĮ Sekma- 
dieni, Liepos (July) 2-rą, Klaščiaus Clinton Parke, Maspe- 
the. Nors Kelionės Dabar ne Lengvos, Tačiau Jau Turime 
Pranešimu, Kad Atvyks ir Tolimų Svečių. Tikimės, Jog Jie 

Neapsivils Tikėdamies su Jumis Visais Brooklyniečiais 
Pasimatyti Mūsų Piknike.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
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

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

i TeL BVergreoa 4-JMJlt

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-G868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

■ GODDESS 
of 'n**6 
M

» *3750

ooiw

»4950 »4950

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




