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Net gaila to vidutiniai gero 1 
žmogaus Wendell Willkie. Jis 
pasiliko kapitonu be laivo. Ne- ; 
bežinąs, ką jis darysiąs: pasi-Į 
liksiąs prie republikonų i 
remsiąs jų kandidatą, ar eisiąs 
kitu keliu . . .

Willkie yra pažangus žino 
gus. Reakcionierių 
ma republikonų 
per siaura, 
idėjas, už 
voja.

vadovauja- 
partija jam 

Ji atmeta visas tas 
kurias Willkie ko-

jam dabar dėtis?
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CHERBOURG JAU PAIMTAS

Tai kur
Patarimą turime gerą, bet ka-i 
žin, ar jis mūsų klausys: Will-, 
kie turėtų padėti išrinkti pre-; 
zidentą Rooseveltą ketvirtam 
terminui.

Jis turi 
republikonų partijoje. Jo pa-1niiestus - tvirtumas Balta- 
svirimas Roosevelto pusėn bū-i 
tų didžiausias demokratijos 
laimėjimas.

Sovietai Užėmė ir Žlobino 
Tvirtumą; Gręsia Naciams 
Siųstais Oršoj ir Mogilevo

Iš S. L. A. Seimo

London, birž. 27. — Rau
donoji Armija atėmė iš vo- 

nemažai pasekėjų Riečių Vitebską ir žlobiną,

Vienas draugas prisiuntė iš 
Kanados “The Globe and 
Mail” birželio 21 dienos iškar
pą. Tai baisi ir liūdna iškarpa. 
Ten daug rašoma, kaip fašisti
niai chuliganai Quebec mies
te išardė Labor-Progressive 
Party mitingą ir išvijo iš mies
to tos partijos vadus.

Tarpe tų vadų buvo tos par
tijos prezidentas Tim Buck, 
puikiai žinomas veikėjas ne tik 
Kanadoje, bet ir Jungtinėse 
Valstijose.

misijoj, ir atvadavo dar virš 
1,700 miestų, miestelių, ge
ležinkelio stočių ir kitų gy
venamųjų punktų per 24 va
landas.

Pirmosios raudonarmiečių 
eilės tą pačią dieną nužy
giavo daugiau kaip 22 my
lias pirmyn į vakarus linkui 
Minsko, Baltarusijos sosti
nės. Sovietų

I suimta Vitebske. Bet Unit
ed Press, pirm Stalino, pra
nešė, kad raudonarmiečiai 
tame mieste paėmė nelais
vėn 50,000 iki 75,000 priešų. 

Vitebsko pergalė laimėta 
komanduojant gen. Ivanui 

į C. Bagramianui, Pirmosios 
Baltijo armijos vadui, ir ko
mandoje gen. L D. černia- 
kovskio, Baltarusijos Tre
čiosios armijos vado.

Raudonarmiečiai pietinia
me Baltarusijos fronto gale

kariuomenė užėmė Brožą, tiktai 11 my- 
gręsia plačiomis replėmis išilių nuo Bobruisko, tvirtu

mos miesto, keturių geležin
kelių stebulės.

Į pietų vakarus nuo Vi
tebsko sovietinė kariuome
nė prasiveržė per Dauguvos 
(Dvinos) upę 15-kos mylių 
frontu ir atėmė iš priešų 
Bešenkovičių miestą, plentų 
stebulę, pietiniame Daugu
vos šone, 30 mylių į pietų 
vakarus nuo Vitebsko.

Philadelphia, Pa. — 137 
delegatai dalyvauja Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
seime.

Birž. 26 d. vienbalsiai bu
vo priimtas valdybos rapor
tas.

Birž. 27 d. svarstoma va- 
dinamasai “konversijos pla
nas”, tai yra, perkėlimas se
nųjų narių į naujas duoklių 
lenteles, arba narinių mo
kesčių pakėlimas seniems 
nariams. Tokį planą paga-

mino Pildomoji Taryba. Kai 
kurie delegatai tam priešin
gi-

Tautininkai sudaro seimo 
daugumą.

Toliau bus pranešta pla
tesnių žinių apie seimą.

(2-me puslapyje yra kito 
korespondento pranešimas, 
pavardintas 
Išvakarėse

“SLA. Seimo
Philadelphijoj,

Jankiai Cherbourge Suėmė 
Ir Nacių Komandierius, 

Generolą ir Admirolą
Franci j a, birž. 27.—Jung-|vyrų, buvusių Cherbourgo 

tinių Valstijų kariai šturmu i pussalyje, tapo sunaikinta
Cherbourgo bei nelaisvėn paimta,” s oužėmė visą

miestą ir uostą, šiaurvaka
riniame Francijos pussaly
je, kaip pranešė amerikie
čių komanda.

Turėdami šį gerą uostą, 
talkininkai galės greičiau, 
saugiau ir daugiau įgabent 
savo kariuomenės ir pabūk
lų didesniems smūgiams 
prieš vokiečius šiaurinėje 
Franci j oje.

Tarp kitų sučiuptų Cher
bourge nacių, amerikiečiai 
suėmė ir vokiečių generolą 
ir admirolą, komandierius 
Hitlerio kariuomenės ir lai
vyno jėgų Cherbourgo sri
tyje.

Suimtų nacių komandie- vų ir pulkai bombą 
rių vardai yra generolas gino ir daužė į dull 
von Schlieben ir admirolas fortus jr 
Hennecke. - ]

“Dauguma vokiečių ketu- jie supleškino ir, pajūrį* 
rių divizijų (apie 60,000)

talkininkų komanda.
Jau diena pirm Cherbour

go užėmimo jankiai paėmė 
nelaisvėn 3,400 vokiečiu.

Per 20 dienų nuo įsiver
žimo šiaurinėn Francijon 
amerikiečiai ir anglai suė
mė 20,000 hitlerininkų, ne
skaitant tų, kurie paimti 
nelaisvėn dabar pačiame 
Cherbourge. Tuo tarpu tal
kininkai atvadavo daugiau

Jungi. Valstijų Kariai
Gręsia Suimt 20,000

Japonų Saipane

Gabūs Sovietų Karinin
kai Greit Pakeliami 

j Generolus
šiaurių rytų ir pietų rytų 
suimti hitlerininkus Minske, 
keturių svarbių geležinkelių 
centre. — Per Minską eina 
geležinkeliai į Vilnių, Kau
ną ir Karaliaučių, taip pat 
į Varšuvą ir kt.

ORŠOS IR MOGILEVO 
APSUPIMAI

Keturios sovietinės armi
jos, blokšdamos nacius 285 
mylių frontu atgal, užėmė

Policija, matyt, nieko neda
rė fašistinius chuliganus su
drausti.

Tai did žiausia gėda visai 
Kanados demokratijai. Ji lei
džia veistis savo panosėje tam 
pačiam fašizmui, prieš kurį 
kovoje jau yra kritę tūkstan-■ pozicijas už 84 mylių nuo 
čiai Kanados jaunų vyrų. I Minsko; daugiau negu pu- 

Kam ji mano tuomi patar-: sjau raįu apsupo vokiečius 
i Oršoj/ ir užėmė Piščalovo 
1 miestelį tik už dviejų mylių 
i j šiaurius nuo Oršos. Rau- 
I donarmiečiai taipgi dalinai 
1 apsiautė guberninį miestą 
Mogilevą ir paėmė Mostoko 

„ . T> .. e , miestelį už pustuzinio my-Russian War Relief Centras .. . .. , . •. . ... . • liu i šiaurvakarius nuo 10.praneša, kad neužilgo Amen-i - 1 J
kon pribus Vladimir Kemenov, VITEBSKAS BUVO GA- 
prezidentas Tarybų Sąjungoje LINGIAUSIA VOKIEČIŲ 
organizacijos, kuri priima iri TVIRTUMA
išdalina amerikiečių pasiųstas! 
dovanas. Kaip žinoma, tos pa-j 
gelbos Russian War Relief pa
siunčia kas mėnuo už milionus! 
dolerių.

Kemenov pribūna susipažin
ti su . 
jai už teikiamą taip nuoširdžią 
paramą Tarybų žmonėms.

naujanti ?
Šitas fašistinių chuliganų ir 

policijos žygis Quebeco mies
te didžiausia Hitleriui dovana, | 
verta poros gerų panzerinių j 
divizijų.

Vitebskas, 167,000 gyven
tojų miestas, keturių didžių 
geležinkelių centras, buvo 
stipriausia vokiečių tvirtu
ma vadinamojoj nacių “tė

Amerika ir padėkavoti vynŠs linijoj.”. Nuo pat 1941
m. jie visokiais būdais nuo
lat drūtinosi Vitebske ir a- 

 Apylinkėje. Bet ketvirtojoj 
žodis apie Lietuvai Pagel- ■ dabartinio ofensyvo dienoje 

bos Teikimo Komiteto Centrą, j Sovietai sutriuškino galin- 
Kaip Žinoma, pentras turi pa-'gus vokiečių apsigynimus 
ėmęs du storu — 417 Lorimer į toje tvirtumoje, saugojusio
se ir 35 Stagg St. Paskutinė- je kelią į Prūsus.
mis dienomis abudu storai bu-, 
vo medinėmis sunkiomis dėžė
mis užkrauti iki lubų. Tai 
Penktojo Siuntinio dovanos!

Tos visos dėžės dabar jau 
išvežtos į vėrhauzę New Yor
kan ir laukia laivo. Lš viso bu
vo 59 dėžės!

te bėra storuose, 
mašinos

Drapanos
Mes patys neturime 
jas sudėti į didžiules “belas.” I 
Turėsime vežtis New 
į Russian War Relief 
zę ir “subėluoti.
tai galėsią padaryti neužilgo. 
Tada bus jau visas Penktasis 
Siuntinys gatavas ir išsiųstas.

Yorkan 
vėrhau- 

Tikimės ta-

Štai, ką aš norėjau pasakyti. 
Centras turi labai daug dra-

(Tąsa 5-tame puslapyje) .

Per tas keturias dienas 
raudonarmiečiai numaršavo 
iki 56 mylių pirmyn, išlais
vino 3,040 miestų, geležin
kelių stočių, miestelių ir ki
tų gyvenamųjų vietų ir už
mušė daugiau kaip 28,500 
vokiečių.

Daugiau kaip 6,000 nacių 
buvo užmušta per dvi die
nas vien tiktai Vitebsko 
tvėse.

Pačiame mieste, pagal 
oficialius skaičiavimus, 
vietai suėmė Į spąstus 50 iki 
75 tūkstančių hitlerininkų, 
o į vakarus nuo Vitebsko 
dar visomis pusėmis apsupo 
plotą su vokiečiais jame.

Stalino pareiškime dėlei 
Vitebsko atvadavimo dar 
nepaduodama, kiek vokiečių

ga-

ne-
So-

RAUDONARMIEČIAI
ATĖMĖ DAR TUZINUS

VIETŲ IŠ SUOMIU
London, birž. 27. — So

vietu kariuomenė atėmė iš 
suomių Olonecą, apskričio 
miestą tarp Onegos ir La
dogos ežerų, ir užėmė dar 
virš 40 gyvenamųjų vietų.

Į pietus ir vakarus nuo 
savo užimto Medvežegors- 
ko, ties šiauriniu Onegos e- 
žero galu, raudonarmiečiai 
nužygiavo dar apie 20 mylių 
pirmyn ir atėmė iš suomių 
Unica ir Kyappeselga stotis 
geležinkelio, einančio į 
Murmanską, šiaurinį Sovie
tų uostą. Be to, Sovietai čia 
paėmė dar keturias gyvena
mąsias vietas.

Raudonarmiečiai visiškai 
apvalė nuo suomių kariuo
menės Koivisto ir Tiurinsa- 
ari salas.

Maskva. — Specialis pra
nešimas New Yorko Time- 
sui pažymi, jog Sovietai 
greitai į generolus pakelia 
tokius karininkus, kurie ko
voj parodo talentą ir inicia
tyvą.

Maršalas Stalinas dabar 
skyrė paaukštinimus 24- 
riem karininkam, pasižymė- 
j tįsiem Baltarusijos fron
tuose. Daugelis tų karinin
kų, buvusių iki šiol tik ma
jorais, taps pakelti į gene
rolus.

Dabartinis Trečiojo Bal
tarusijos fronto komanduo
to jas gen. černiakovskis, 
dar pirm dviejų metų buvęs 
pulkininku, tapo dabar pa
keltas į pilnus generolus.

Karo pradžioj gen. Kon
stantinas K. Rokossovskis 
buvo tik pulkininku. Gen. 
Įeit. Ivan čistiakovas taip
gi tebuvo pulkininku laike 
mūšių Maskvos apygardoje.

Amerikos kariuomenė į- 
siverže i Garapaną, Saipan 
saloj, Marianą salyne. Ga- 
rapan yra viso to salyno 
sostamiestis. Tikimasi ne
trukus užimt Garapaną.

Galimas daiktas, kad a- 
merikiečiai sunaikins arba 
suims 20,000 japonų toje sa
loje.

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai užkerta bet kokių 
pastiprinimų ar maisto at
siuntimą tiem japonam.

Maskva. — Sovietai birž. 
25 d. sunaikino bei ši veiki
mo išmušė 28 vokiečiu tan
kus ir nušovė 29 jų lėktu
vus.

Nauji Talkininkų Laimė
jimai Italijoj

Supleškinta Keliolika 
Vokiečių Traukinių

Maskva. — Sovietų bom- 
banešiai sprogdino ir degi
no vokiečių naudojamą Po
locko geležinkelių mazgą ir 
Obolio geležinkelio stotį ir 
priešų traukinius; supleški
no kelioliką karinių nacių 
traukinių.

Roma, birž. 27. — Vaka
riniame Italijos šone ameri
kiečiai per dieną numaršavo 
10 mylių į šiaurius nuo va
kar užimto Piombino uos
to.

Anglai atėmė iš vokiečių 
Chiusi miestą Perugijos sri- 
tyj, viduriniame Italijos 
fronte. Anglų kariuomenė, 
taipgi prasiveržė per Chien- 
ti upę į šiaurių rytus nuo 
Foligno. ‘ Vokiečiai jau 
smarkiau 1 priešinosi..

lių žemes tame Franci jos 
ruože. \

Cherbourgo /paėmimo iš
vakarėse keturiolika Ame- 
kos ir Anglijos karinių lai-

priešų kanuųl

• kitas p 
mieste ir uoste. Tarp"’

ja

CHINA! IR ANGLAI
UŽĖMĖ MOGAUNGį,

JAPONŲ TVIRTUMĄ
Ceylon, birž. 27. — Per 

trijų dienų įtūžusius mūšius 
chinai ir anglai užėmė Mo- 
gaung miestą, stipriąją ja
ponų karo bazę su geležin
kelio stočia šiauriniai-ryti- 
nėje Burmoje. Chinai taip 
pat atgriebė nuo japonų 
Hsiangtą, Yunnan provinci-l 
joj, arti Burmos.

RIBBENTROP SUOMI
JOJ ?

Švedijoj pasklido gandai, 
kad į Suomijos sostinę Hel
sinkį atvyko von/Ribbentro- 
pas, nacių užsienių re 
ministeris. Sakoma, ka 
daro spaudimą suomiam 
j ieškoti taikos su Sovietų 
Sąjunga.

Willkie Smerkia Repu- 
blikonu “Triksii ”

Wendell Willkii 
tekstą republikonų 
mos dėlei užsienių^ i 
po karo, pareiškė, x a 
programa yra monai ir ap- 

- Chinai at-' S^stė. , \ .
Jinai / pagražinta viso- 

geležinkeliu j k'įs žodžiais kuriais re- 
Associated Publikom} vadai bando pa- 

j slept savo tikslą — ati- 
- ----- traukt Ameriką nuo bend

radarbiavimo su kitomis

o
JAPONAI SULAIKYTI 
TIES HENGYANGU

Chungking, 
rėmė japonus nuo Hengy- ... v .v-. .- . 
ango miesto, geležinkelių' zo4ziais> J^ui iais 
centro, sako Associated Pubhkonil vadai bando 
Press. Japonų radijas gi pa-! 
skelbė, kad jie jau įsiveržę | 
į Hengyangą. Japonai ūžė- T x. _ . m ± ± •
mė Hengshaną, netoli Hen- Jungtinėmis Tautomis ^tai-
gyango.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI APART VITEBSKO IR ŽLOBINO
Washington. — Federalė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė sekam. Ma
skvos radijo pranešimus:

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo (atvaduoto) Viteb
sko, raudonarmiečiai užėmė 
Bešenkovičių, apskrič. mies
tą, taipgi Ulla miestą ir sto
tis Kniažica ir Obol geležin
kelio, einančio iš Vitebsko 
į Polocką, keturių geležin
kelių stebulę linkui Latvijos 
ir Lietuvos. Šiame ruože 
Sovietai, be to, išlaisvino 
dar 700 gyvenamųjų vietų.

Linkui Oršos, šešių gele
žinkelių mazgo į pietus nuo

Vitebsko, Raudon. Armija 
paėmė Dubrovno apskričio 
miestą ir Toločino apskričio, 
centrą su didele geležinke
lio stočia, taip pat Staiki, 
Jurcevo, Smoliany ir Lem- 
nica geležinkelio stotis ir 
dar ketvertą šimtų gyvena
mųjų punktų.

Sovietų užimtas Piščalovo 
miestelis tėra tik už trijų 
kilometrų j šiaurius nuo Or
šos. Raudonarmiečiai per
kirto naciams plentą ir

šos ir Borisovo geležinkelių 
mazgo, į pietų vakarus; jie

taipgi nukirto vokiečiam 
geležinkelio liniją tarp Or
šos ir Lepelio, linkui Latvi
jos.

Mogilevo, gubernijos mie
sto ir geležinkelių centro 
srityje, sovietiniai kovūnai 
atvadavo Gorki apskričio 
miestą ir geležinkelio stotis 
Čausy, Blagoviči, Retka ir 
Pogodino; užėmė Mostoką, 
apie 6 mylios į šiaurvaka
rius nuo Mogilevo ir išlais
vino dar 450 gyvenamųjų 
vietų. Raudonarmiečiai pa
niekė Dniepro upę į šiaurius 
nuo Mogilevo.

ŽLOBINO PERGALĖ
Pirmojo Balta rusi jos 

fronto kariuomenė, pirmyn 
varydama savo sėkmingą o- 
fensyvą, atėmė iš vokiečių 
Žlobino miestą, didelį gele
žinkelių mazgą, svarbią vo
kiečių tvirtumą linkui Bob- 
ruisko tvirtovės, keturįų 
geležinkelių stebulės, į va
karus nuo Žlobino. Šioje a- 
pylinkėje Sovietų kariuome
nė dar atvadavo geležinke
lio stotis žlobin-Podolskaja, 
Marmal, Broža ir Ratmiro- 
viči, apskričio miestą Pariči 
ir apie 150 kitų gyvenamų
jų punktų.

kai palaikyti po kai’m 
sako Willkie, bu 
dentinis republikonų kandi
datas 1940 m.

Jeigu tokią programą 
priims dabartinis republi
konų suvažiavimas Chica
go j ir jeigu būtų išrinktas 
republikonas į prezidentus, 
tai reikštų naują pasaulinį 
karą, įspėja Willkie.

Dabar siūlomoji republi 
konų užsieninė politika yra 
panaši į jų 1920 m. progra
mą, su kuria Hardingas bu
vo išrinktas prezidentu, 
kaip pastebi Willkie. Tada 
jie skelbė, kad “Tautų Lyga 
mirusi.”

Apie mylią kas valandą 
Sovietai maršuoja artyn 
Minsko.
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Churchillis viešai

Kryžiokiškoji Spauda Įkinkyta į 
Hitlerines Propagandos Vežimą
Brooklyno Vienybės redaktorius Juo

zas Tysliava džiaugiasi: “štai mano ran
kose penki slaptai leidžiami, Lietuvos 
laikraščiai. Tai — Lietuvos Laisves Tri
mitas, Į Laisvę, Nepriklausoma Lietuva, 
Vieninga Kova ir Laisves Kovotojas” 
(Vien, birželio 23 d.).

Matyt, nacių propagandos biuras pasi
rūpino ne tik Vienybę, bet visą Ameri
kos lietuvių kryžiokišką spaudą aprū
pinti tais “slaptais” laikraščiais. Iš tų 
laikraščių ’’žiniomis” užpildyta Naujie
nos, Draugas, Keleivis, Tėvynė, Amerika 
ir visi kiti tos veislės laikraščiai.^

Tie Tysliavos suminėti laikraščiai, ma
tyt, yra “Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto” įtakoje arba vadovybėje. 
Tas Komitetas, beje, dar turi įsteigęs 
„Laisvos Lietuvos Radijo Siųstuvą.’’ 
Kaip matysime, tai šio radijo praneši
mų, to Komiteto pareiškimų ir tų penkių 
“slaptų” laikraščių propagandos dvasia 
ir turinys yra vienodi. Visi muša 
ną tašką ir visi tarnauja ir dirba
najam lietuvių tautos priešui — hitle- 
rizmui.

Kvislinginė Kibiliūno valdžia 
turi savo pirštą pridėjus prie to “Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto” ir 
jojo propagandos.
‘ Ką Tie “Slapti” Laikraščiai Rašo?

Mes tų laikraščių negauname ir netu
rime. Hitlerio propagandos biuras mums 
jų nesiuntinėja. Jis pasirenka, kam siun
tinėti. Jis žino, kas padės jam hitlerinę 
propagadą paskleisti, tiems ir siuntinė
ja. Todėl mes tuos laikraščius sprendžia
me pagal tai, ką iš jų paduoda kryžiokiš
koji spauda — Vienybė ir kiti tos rūšies 
laikraščiai. O iš tų padavimų nesunku iš
spręsti, kam tie laikraščiai tarnauja. 
Paimsime tik vieną ištrauką iš vieno tų 
laikraščių, kurią paduoda Vienybė savo 
editoriale ir pilnai užteks. Vienybėje 
(birž. 23 d.) skaitome:

Slaptai leidžiamas Lietuvoje laikraštis, 
Į Laisvę, taip rašo:

“Bolševikai žino: jų tikrasis veidas pa
saulį gąsdina. Jį buvo pridengę tobuliausios 
demokratijos kauke. Invazijos į Pabaltijo 
valstybes ir Lenkijos rytus juos demaska
vo. Reikšdami iš naujo pretenzijas Vakarų 
kryptimi, užsidėjo ir naujas kaukes: taria
mai panaikino kominterną ir paskelbė lais
vę ortodoksų provoslavų bažnyčiai. Prie jų 
ženklų prikabino užsieniui skirtą šūkį: ‘bol
ševikai jau pasikeitė.’

Tai tik bolševizmo agentų propaganda. 
Bolševikai nepasikeitė.
giria komunistus, bet savo viduje jis tas 
pats Chūrchillis, kurį bolševikai paskelbė 
savi didžiausiu priešu. O Stalinas liko tas 
pats, bolševizmas tas pats, jo imperializ
mas, visų tautų laisvę ii’ piliečių gyvybę 
naikinąs, tas pats.

Lietuviai tikrąjį bolševikų veidą pažino. 
Nors vokiečių rudoji okupacija savo bepro
tiškais darbais blukdo bolševikų žiaurumų 
atsiminimus ir prievarta stiprina simpati
jas bolševikams, norsi agentai ar naivūs ge- 
gos valios žmonės šnabžda apie bolševikų 
pasisekimus, bet lietuvių nekaltas kraujas, 
bolševikmečiu patirtos kančios ir gyvųjų 
troškimas gyventi garsiau įspėja:
, Bolševizmo sugrįžimas būtų tautai ir jos 
gyventojams mirtis, kurios neišvengtų ir 
didžiausi bolševizmo simpatikai.

Gandus apie bolševizmo pasisekimą rei
kia atmesti su pasipiktinimu, kaip klastin
gai leidžiamus nuodus sutirpdyti lietuvių 
atsparumui prieš bolševizmą, palaužti ak
tyviam pasiryžimui siekti laisvės ir .kovoti 
už savo gyvybę^ sykiu su suomiais, estais, 
latviais, lenkais ir kitom savo kraštą gi
nančiom tautom tuo blogiausiu atveju, jei 
bolševikai veržtųsi į mūsų teritoriją.

Jie nepasikeitė — nei raudonieji, nei ru
dieji. Ir mes negalime keistis.“

' 'Nereikia nė aiškinti, kad šitą “Į Lais
vę” hitlerinę propagandą Vienybė deda 
su pilniausiu užgyrimu. Taipgi nereikia

aiškinti, jog visa ši. bjauri tirada prieš 
bolševikus, tai yra, prieš Sovietų Są
jungą, yra pačių juodašimčių nacių iš
kepta. Šitokia propaganda kaip tik dabar 
reikalinga ir naudinga Hitleriui, kai 
Raudonoji Armija pradėjo naują ofen- 
syvą ir veržiasi linkui Baltijos kraštų, 
kai Amerika ir Anglija atidarė antrąjį 
frontą ir pliekia vokiečius iš vakarų. Kai 
kitos talkininkų jėgos sėkmingai daužo 
Hitlerio spėkas Italijoje, kai ateina hit- 
lerizmui sudnoji diena!

Gi mūsų lietuvių kryžiokų spauda at
eina Hitleriui talkon, iš hitlerininkų 
’’slaptai” leidžiamų laikraščių su užgyri- 
mu ir pasigėrėjimu vardan „Lietuvos 
■nepriklausomybės” žinias ir straipsnius 
perspausdindama.

Kvislingas Kubiliūnas ir ”Vyr. Liet. 
Išlaisvinimo Kom.”

Mes aukščiau sakėme, kad tai vienas 
ir tas pats hitlerininkų darbas. Jeigu 
palyginsime to komiteto tų “slaptų laik
raščių” propagandos turinį su paties ju- 
došių vado Kubiliuno, tai tuojau bus aiš
ku, kaip viskas supuola.

Toje pačioje Vienybėje rašo baltimo- 
,rietis advokatas Nadas Rastenis. Jo 
raštui Tysliava uždėjęs didelėmis raidė
mis tokį antgalvį: „Vėl buvo girdėti lie
tuviška radijo programa iš Berlyno, šį 
kartą kalbėjo ’Lietuvos valstybės galva’ 
generolas Kubiliūnas iš Kauno.”

Kiek čia Vienybės redaktoriui džiaug
smo!

Bet ką gi tasai Hitlerio agentas ir lie
tuvių tautos pardavikas pasakė? Turė
kime mintyje paduotą ilgą ištrauką iš 
„Į Laisvę” ir pamatysime vienodumą 
propagandos. Nadas Rastenis sako:

„Lietuviškas kalbėtojas pasisakė esąs 
Kubiliūnas ir kalbąs iš Kauno.

Jis sakė, kad bolševikai okupacijos me
tu išvežę per 60,000 lietuvių į Sibirą ir 
Rusijos gelmes. Kad bolševikai buvę pa
sirengę lietuvių tautą visai išnaikinti. 
Kad dabar Lietuva esanti atstatyta; kad 
lietuviai savarankiai valdosi, einant bu
vusiais įstatymais. Kad mokyklos esą ne
varžomos ir kad visi kiti krašto valdžios 
organai veikia kaip seniau.

„’Okupuojanti autoritetai’ tik veikią 
kiek esą reikalinga bendrų reikalų tvar
kyme. Programa baigėsi Lietuvos him
nu...”

Šita Kubiliūno prakalba, kaip matote, 
buvo beveik žodis žodin atpasakojimas 
tai, ką rašo tie “slaptieji” laikraščiai!

Kubiliūnas yra tiktai lietuviškas Hit
lerio gramafonas. Tie “Vyriausio Komi
teto” laikraščiai yra tiktai Goebbelso 
propagandos biuro įrankis. Tai aišku, 
kaip diena.

“Radijo Siųstuvas” Kaipo Hitlerininkų 
Įrankis

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas”, matyt, yra puikiai aprūpin
tas įrankiais pagelbėti hitleriniams oku
pantams. Jis turi net radijo siųstuvą, 
kuris, žinoma, irgi veikia “slaptai”. Ką 
gi tas siųstuvas siuntinėja?

Apie tai praneša kun. Prunskio spau
dos biuras, kuris, matyt, turi puikiausius 
-ryšius su visais lietuvių tautos naikin
tojais ir judošiais. Kun. Prunskis Chi- 
cagos Marijonų Drauge (birž. 24 d.) pa
duoda:

Toliau — “vidaus žiniose” — pranešta, 
kad galų gale laista gen. Plechavičiui su
daryti rinktinę kovai prieš banditizmą. 
Vyrų priėmimas vyksiąs per apskričių ko- 
mendatūras. Tos rinktinės organizavimo 
metu vokiečiai pažadėję sustabdyti gaudy
mą ir verbavimą Reicho darbams ir vokie
čių kariuomenei . . .

Banditų skaičius Vilniaus krašte siekiąs 
apie 7,000; iš jų apie 3,000 pasinešę Vil
niaus linkui. Transliacijos pabaigoje buvo 
girdėti maždaug šie žodžiai: čia kalba 
Laisvosios Lietuvos radijas. Nepriklauso
mybės metinių proga bus atskiras praneši
mas vasario 16-tos dienos 9 valandą. Per 
pranešimą bus paskaityta Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto deklaracija į Lietuvių 
Tautą. Mūsų pranešimo 
vieną sekmadienį 10 vai.
banga.

Papildomai iš Europos
ten turimomis žiniomis gen. Plechavičius 
su vokiečiais nėra bendradarbiavęs ir todėl 
turįs plačios lietuvių visuomenės pasitikė-

• jimą. Vilniaus krašte vykstąs plataus mąs
to terorizmas. Per lenkišką radijo translia
ciją iš Londono apie vasario 10 d. lietuviai 
buvę apkaltinti, kad Vilniaus krašte tero
rizuoją gyventojus lenkus. Tačiau, kaip to
liau LKFSB-rui atsiųstame pranešime sa
koma, iš neutraliuose kraštuose gautų žinių 
aiškėja, jog tai ne lietuvių dArbas, o bolše
vikinių bandų.
Banditais gi hitleriniai banditai ir jų 

sankeleiviai amerikiečiai lietuviški kry
žiokai vadina Lietuvos partizanus. Tik 
įsivaizdinkite: Net septyhi tūkstančiai

Puiki Iniciatyva A. L. D. L. D. REIKALAI

klausykite kiek- 
ryto 40 metrų

pranešama, kad

Tūkstančiai gerų lais- Hand, Calif., įvyko pramogos 
viečių važinėja po visą A- į paramai dienraščio Laisvės, 
meriką vakacijų proga ir Tose pramogose Eva pasa- 
kitais reikalais. Tačiau re- kė prakalbas. Materialės 
tas kuris toliau pavažiavę naudos: naujais skaityto- 

savo dienraščio jais, atnaujintom prenum., 
įaukomis ir pelnu nuo pra
mogų sukėlė $391.75! Tai

prisimina 
reikalus.

Šį pavasarį aplankė toli
mus vakarus Eva Mizarie- 
ne. Ją ten siuntė firma, ku
riai ji dirba, į savo kitus o- 
fisus išilgai Ameriką biznio 
knygvedystės patikrinimui. 
Važinėdama ji kasdieną tu
rėjo atlikti savo firmai dar
bą, kuris buvo jai paskirtas. 
Tačiau ji atliko ir Laisvei 
puikų darbą.

Eva Mizarienė yra Lais
vės bendrovės direktorių ta
rybos sekretorė. Jos atsi
lankymo proga Los Ange
lėje, San Francisco ir Oak-|

Mokėkite Duokles!
Mūsų konstitucija reikalau

ja, kad kiekvienas narys savo 
duoklę užmokėtų iki liepos 1 
dienos. Ir tai reikalinga būti
nai padaryti. Nariai gauna į 
namus žurnalą šviesą, o jo pa
gaminimas reikalauja pinigų. 
Ks gi būtų, jeigu nariai duok- 

puiki parama! Ir tai įvj&oI )es laiku nesumokėtų? Kaip 
pačios Mizarienes iniciaty- i Centro Komitetas galėtų .jiems 
va. ’ Į pagaminti šviesą? Kaip galė-

Dėkodami draugei Miza-ltų išleisti knygas? Kaip atlik- 
rienei už gražią iniciatyvą Iti kitus darbus? Ar apie tai 
ir pasidarbavimą, dėkojame j pagalvoja tie nariai, kurie vis 
ir tos apylinkės veikėjams ūar nepasimokėjo ? 
ir veikėjoms, kurie paklau
sė mūsų prašymo ir pasi-1

Yra 96 Garbes Kuopos
Iki šiol jau 96 kuopos yra 

darbavo surengimu minėtų j pasimokėję už tiek narių, kaip 
pramogų. Taipgi dėkojame įjos turėjo 1943 metais. Tūlos 
drg. Kobliui, San Francisco 
už suteikimą Mizarienes 
prakalbom nemokamai pa- 

i talpos.
P. Buknys.

s. L. a. seimo išvakarėse
PHILADELPHIJOJ, PA.

SLA seimas įvyksta Ho-j kitais apsieina broliškai — 
tel Philadelphian. Aplinkų-.draugiškai. Aiškiai patėmi- 
ma, kur randasi minimas,jau, kad ir detroitietė Ma-| 
viešbutis atrodo, tyki — i 
triukšminga. Pats viešbutis!_________
didelis ir švarus. Tūli dele-'dyla, Laukaičiu 
gatai pradėjo atvažiuot Bajoru, Viniku, Klinga iri turi virš 
tuojaus po vidurdienio,, bir-i su kitais “dideliais” žmo-j; 
želio 25 d. O vakare jaunėmis. Ar ji buvo jų mitin 
gerokas būrys delegatų sto- | guose - kokusuose, — neži 
vinėjo — kalbėjosi su vieni nau. 
kitais.

Teko patirti, 
žas skaičius delegatų yra iš1 stovės prieš pakėlimą mo- 

iš Cle- kesčių nariams, ir prieš

gavo ir naujų narių, pralenkė 
pereitus metus narių skaičiu
mi. Birželio mėnesį į garbingų 
kuopų tarpą įstojo sekamos:
Kp. Miestas

6
14
29
41
62
83

184

Montello
Minersville
Rockford
Aberdeen
Stoughton
Muskegan.
Cudahy

Nuo pirmiau buvo 89, tail

4 f

gavo 69

160—Benld, Ill.
152—Red Lake
63—Bridgeport 
72—Great Neck

184—Cudahy
Du naujus narius

kp., Lethbridge ir po 1 gavo: 
29 kp., Rockford ir 200 kp., 
Hillside. Viso su pirmiau pa
skelbtais gauta 571 nauji nat
riai. Tai gražus darbas! Pasų 
darbuokime naujų narių ga
vime ir toliau.

Pasimokėkite už Knygas (
Apšvietos Fondas išleido ’V 

išsiuntinėjo labai gerą brošiūį- 
rą : “Melai ir Tiesa Apie Lie^ 
tuva.” Ji yra labai gera bro 
žiūrą. Perskaitykite ir platin 
kito. Atsiteiskite, kad mes ga
lėtume daugiau brošiūrų iš
leisti. Kol kas tik apie ketvir
tadalis kuopų už ją atsiteisė. 
Tūlos kuopos dar turi neap
mokėtų bilų nuo seniau.

Kas Remia Knygų Leidimą
Knygų leidimui gavome au

kų nuo sekamų kuopų ir pa- 
' vienių : , i

ALDLD 155 kp., moterų, 
Worcester, per M. U. Kizienę

1 prisiuntė $10 aukų.
ALDLD 41 kp., Aberdeen,

lieto, Ictu, IVcttl it UtllUlllcLU 1V1 d~ | 1._„J 1>Q; :QI1 QC L-nnr.r»c 1 • • i- o a i t> -n’ 1 TV, . ... . . bendiai jau yia 9b kuopos., prisiuntė $6. Aukavo: P. P.
broliškai sveikinosi IF|prie garb8s kuopų galima pri- Grybas $3 ir po $1 : J. Delins- 

itlSjka bejoti SU Tysliava Vai- skaityti ir 52 kuopa> Detroit, | kas. j. Kaupas ir T. Grybas, 
sle-! dvla* Laukaičiu, Onelecion, ' kuri vrn didžiausia Drauiriioi. a i m TA 1 on

Iš tūlų delegatų teko nur 
kad nema-'girst, kad jie ‘faituosis’’ ir

, kuri yra didžiausia Draugijoj, ALDLD 120 kp., Hillcrest, 
i 250 narių, šiemet jau pGr p. Mathus prisiuntė $5.70.

yra pasimokėjus už 186 na- (Aukavusių 
rius duokles ir gavus 34 nau-1 respondencijoj). 
jus narius. Drg. J. K. Alvinas, I ALDLD 79 kp., 

Ikp. sekretorius, ir kiti valdy-!per J. Urmanas, 
I bos nariai turi daug darbo to- $6.50. Aukavo: 79
kioj kuopoj, bet už tai jie iš-1 LaPinskas ir A. Andrijauskas 
laiko garbę, kad turi didžiau- po 50 centų ir kiti po mažiau, 
šią Draugijoj kuopą! 1 Senelis A. Audėjaitis iš Ro-

Viso už 1944 metus jau yra|-va^on al,bavo $2.
ALDLD 47 kp., Montreal, 

j ba dalinai duoklių. Dar 27 į l,er Lesevičius $5 ir ALDLD 
l kuopos yra skolingos už visus į 162 kp., Toronto $1.
i narius. Dar jos nieko nemokė-! D’L Petrukaitis iš Stough- 
jo! Tai labai negražu! |^on $1 ’ Simanavičius,

; brooklynietis, užlaikąs užeigą, 
Gavome 574 Naujus Narius j Pasimokėjo duokles ir paau- 
Vajaus metu gavome 574 į kavo knygų leidimui $1. /

naujus narius, čia tenka pa-į Drg. J. Gittzus, iš Bedford, 
kartoti daugiausiai gavusių Mass., aukavo $3.50. Ir P. Sa- 
kuopų surašą, nes po pereito lamonas iš Rochester, pasimo- 
paskelbimo iš tūlų aplaikyta kėjo duokles ir aukavo 50 
narių duoklės. Su pabaiga bir-|centu.
želio sekami vajaus rezultatai: Visiems draugams ir drau

gėms tariame širdingai ačiū. 
; Prašome paaukoti, nes karo 
! sąlygose viskas pabrango. Ap
skričiai ir kuopos prašomi pa
aukoti nuo jūsų pasekmirjg'ų 
parengimų.

Kodėl Knyga Vėluojasi?
Mūsų knyga “Lietuva Ug

nyje” jau turėjo būti gatava, 
bet iš Laisvės spaustuvės keli 
darbininkai yra karinėje tar
nyboje ir tas apsunkina jos 

' išleidimą. Vienok, jau visa 
' knyga sustatyta, baigiama 
i spausdinti ir greitai bus ati- 
! duota apdarinėtojui. Kaip ten 
greitai darbas bus atliktas, 
mes nežinome, nes ir ten yra 

Turime viltį, kad

Wilkes-Barre, Pa., 
veland, Ohio, Chicagos, Kareivių Fondą. Kas dėsis, Į 
Brooklyno - New Yorko ir kai prasidės seimas, gal gauta iš 143 kuopų pilnai, ar-' 
kitų miestų. I teks parašyt daugiau.

Iš Detroito, didžiausios I 
SLA kuopos visame Susi-! 
vienijime, atvyko tik adv. i 
St. Masytė, o su ja atvyko! 
ir jos tėvas Mikas. Tarpe', 
delegatų matosi nemažai i 
moterų. Kiek teko patirti, j 
delegatais yra paprastų! 
darbininkų, bet daug yra ir 
daktarų, o ypatingai advo
katų, ir įspūdis susidaro, 
kad seimo atstovais daugu
moje bus moterys, advoka
tai ir daktarai.

Apart tautininkų visos 
“smetonos,’’ yra ir taip va
dinamų socialistų. Jau ma
čiau prezidentą Bagočių, 
Dr. Montvidą, Mikužiūtę, 
ir, rodosi, jau yra ir Gri
gaitis. Taipgi Tysliava, 
Vai dyla, Bajoras, Vitaitis 
ir gerbiamoji'Zosė Vitaitie- 
nė. Zosė atrodo patenkinta 
— linksma.

i

Taipgi teko patirt, kad 
suvažiavę tautininkų ir so
cialistų vadai SLA pinigais 
turėjo savo mitingus-mitin- 
gėlius. Jie turėjo mitingą 
Lietuvos Vadavimo Sąjun
gos (kiti sako, kad Lietu
vos pardavimo sąjungos), 
Sandaros mitingą ir gal ki
tokius.

Viešbučio koridoriuje 
(lobby) delegatai vieni su

Ph iladelph i jos Pilietis

Linden, N. J
Parduoda Karo Bonus

Lindeno Lietuvių Centralinis 
Komitetas energingai darbuo- 

jjasi ir jau yra pardavęs už 
$15,000 karo bonų. Jis auka
vo Raudonajam Kryžiui 
Pinigai buvo surinkti.

Balandžio 16 d. buvo 
kalbos, kur aukų surinkta $9. 
.Lindeno Lietuvių Politikos 
Kliubas aukavo $3, Lietuvi# 
Rymo Katalikų Susivienijimo 
200 kuopa aukavo $3. Linde
no Liet. Piliečių Kliubas — 
$5, Saulės Pašalpos Draugija 
aukavo $5, Lietuvių Susiven. 
Amerikoj 285 k p. narių tarpe 
surinko $5.25, Moterų Sąjun
gos 53 kp. surinko per pusry
čius Motinų Dienoj $8, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
135 kp. aukavo $3, Lietuvių 
Vyčių 113 kp. aukavo $5. L. 
Slančiausko bute, Rahway, 
įvyko puota, kur surinkta $14. 
Tai taip buvo sukeltos tos au
kos. ? * ti|‘

Lindeno Lietuvių Centrafinis 
Komitetas darbuojasi 5-tos Ka
ro paskolos bonų pardavime. 
Pirkite visi; galite gauti pas 
komiteto narius.

$60.

pra-

Centralinis Komitetas.

vardai tilpo ko-

Roseland, 
prisiuntė

Kiek Narių 
Gavo

60
51
36
35
34
23
19
18
18
18
14

11
11

Kp. Miestas
19 Chicago
47—Montreal

162—Toronto
137—Montreal
52—Detroit

146:—Chicago
86—Chicago

1—Brooklyn
11—Worcester
79—-Roseland

145—Los Angeles
55—'Ridgewood
10—Philadelphia
38—Scranton
Kitų kuopų paskelbta skait

linė yra ta pati, kaip buvo 
pereitą kartą, tai nekartosime.' keblumų. 
Kuopos, kurių dar nebuvo pa- apie liepos pabaigą ar rugpjū- 
skelbta naujų narių arba 
sikeitė iš mažiau 
sekamos:

Kp. Miestas
187—Chicago 
122—Codemin
62—Stoughton 

113—Hamilton

gavusių
pa
yra

Kiek Narių 
Gavo

4
4

čio pradžią bus gatava. Mo
kėkite duokles, kad dėl finan
sų nesitrukdytų. Pinigų jos 
užbaigimui daug reikia.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

ti kuo daugiausia tamsių lietuvių į kovą 
prieš Hitlerio priešus, ypatingai, kad su
daryti išgamų būrius, kurie padėtų na
ciams priešintis Raudonajai Armijai su 
jos lietuviškais pulkais, kuomet ta armi
ja prisiartins prie Lietuvos. Tam tikslui 
pakinkyta Kubiliūno valdžia, suorgani
zuotas “Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas,” išleidžiami ’’slapti” penki 
laikraščiai ir įsteigta “slaptas” radijas. 
Staugdami prieš bolševizmą ir bolševi
kus, jie tikisi pasigauti tamsesnį Lie tu- 
yos elementą. Tai senas Hitlerio įrankis 
^okupuotuose kraštuose.

Kas mums, čia Amerikoje, svarbu, tai 
kad šitie hitlerinės propagandos organai 
Lietuvoje pasiekia ir demoralizuoja 
Amerikos lietuvius. O jie Ameriką pa
siekia per kryžiokišką spaudą.

Prieš šitą hitlerinę propagandą mums 
reikia energingai kovoti*, Ji kenkia Ame
rikos karo pastangoms ir stato į pavojų

“banditų” tik viename Vilniaus krašte!
Mes daug esame girdėję apie Vilniaus 

krašto partizanus. Esame gavę ir patal
pinę Laisvėje Vilniaus partizanų jungi
nio atsišaukimus į lietuvių tautą.

Pastebėjote, kun. Prunskiui budelis 
hitlerininkas generolas Plechavičius yra 
geras patriotas ir turi “plataus lietuvių 
visuomenės pasitikėjimo.” Tiek jis turi 
to pasitikėjimo, jog jo paties suorgani
zuoti “rinktinės” batalijonai, kaip vėliau 
buvo pranešta, prieš jį ir nacius sukilo. 
Naciai gi turėjo pasiimti gen. Plechavi
čių ir išsigabenti ’ Vokietijos gilumon, 
kad tas jų agentas negautų galo lietuvių 
visuomenės rankose!

Iš to, kas viršuje paduota ir pasakyta, 
pasidaro viena išvada: Matydami savo 
terorui ir viešpatavimui Lietuvoje galą, 
naciai ir jų agentai Kubiliūnai ir “komi- 
tetninkai” pradėjo naują hitlerinės pro
pagandos ofensyvą lietuvių tautos apga- —___ ___ -o~-~
vintui. Jie dęsperatiškai stengiasi įtrauk- visą lietuvišką ateiviją

i . < / - .i

OT, TAI LAIKAS, TAI 
GADYNĖ!

; Ot, tai laikas, tai gadynė, 
| Mušam bolę mes smalinę.
| Mušam seniai, mušam plikiai, 
, Lakstom parke, kaip jaunikiai. 
' Mums nesvarbu, kur kas da

ros—
Ar ten ugnis, ar ten karas! 

į Mūsų galvos pripumpuotos, 
i Bolės meile užšriubuotos. »
, štai vaikutis, mažučiukas, \
ISaugo bolę kaip kačiukas;
j Mažučiukas, be kejnųkių,, T, 
1 Vos pastovi ant kojukių. ZS~ 
Bet boliukė jį vilioja; (/ 
Jis rankutėmis jau ploja, 
Jisai seka tėtį glušą, 
Tėtis seka radijušą.
Laikraščiai ir radijušas 
Už tą biznį kaujas, mušas. 
Jie mus laiko už “robotus;” 
Jie pavergę mūsų protus.

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

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

Iš Rochesterio Mezgėjų ir Dra 
panų Siuvėjų - Krovėjų Darbų

pundeliai, 
visokiais 

šios drau-

Šie Draugai-Draugės Aukavo 
Pundeliam Pinigais: 
Bekešius $10.
O. Balzariai $5.
$3: A. Labeikienė, E.

A.

A.

Po 
Duobienė, A. Milčienė, 
Barzdaitis, R. Sheralis, K.

J.

Morkevičienė, E. Duo-
Palapienė, A. Pa-

Mes

iš 
ir 
ir

Kadangi dabar mums vilnas 
duoda Russian War Relief vel
tui, tai mes krauname punde
lius arba “kits.” \ziso per mez
gėjas jau yra pasiųsta dėl Lie
tuvos per RWR 63 
kuriuos su aukavo 
daiktais ir pinigais 
ges ir draugai:

L. Totorienė, O. Milčienė, A. 
Evans, E. čereškienė, V. Grei- 
bienė, A. Shopienė, A. Duo
bienė, D. Valtienė, L. Bekešie
nė, B.
bienė, S.
bianskienė. Visos draugės la
bai daug aukavo, visko atski
rai negalima nė surašyti.
Kiek Nuo Pradžios Karo 

Pasiuntėme
Iš Rochesterio per RWR 

Bekešių garadžiaus nešiotų 
naujų drapanų dėl Rusijos 
Lietuvos pasiųsta 75,000 sva
rų, vertės $63,700.50. Tokį ra
portą gavau nuo RWR centro. 
Kaip sau norite, draugai, mes 
atlikome milžinišką darbą. 
Kožnas kavalkas reikėjo per
žiūrėti, sutaisyti, suskirstyti, iš
mazgoti, baksai ir šniūrai su- 
jieškoti, viskas veltui padirbti. 
Šie draugai ir draugės dirbo 
tą brangų darbą:

Daugiausia Dirbo
V. Balienė, E. Duobienė po 

1 ar 2 dienas per savaitę L. J. 
Totoriai 1 vakarą per savaitę 
(jau 3 metai, kaip nuolatos 
dirba), 4 u k rainės po 1 va
karą į savaitę. Baksus riša vi
sada J. Totorius, M. Totorius, 
J. Vaivada, A. Milčius, F. Si- 
ganeviče, A. Bekešius riša ir 
renka baksus. Daug yra dirbę 
J. D. Vaitai. J. Mockus kas 
savaitė atveža po du lodu dra
panų. G. Shmitas, vokiečių 
tautos, visada kolektuoja iš vi
sur drapanas, labai daug dir
ba Rusijos pagalbai. J. Stanči
kas atvežė du lodu drapanų. J. 
Labeika yra daug dirbęs. W. 
Čemauskas yra atvežęs baksų 
ir drapanų. J. Barzdaitis yra 
daug pasidarbavęs.

Visiems dirbusiems širdingai 
ačiū ir kviečiu ir ant toliau 
dirbti su dar didesne energija 
iki kraugeriai fašistai bus iš
naikinti nuo žemės kamuolio.

Lietuviams, per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, 417 
Lorimer St., Brooklyne, esame 
pirmiau pasiuntę 500 svr. dra
panų. Dabar vėl pasiunčiau ge
rų drapanų.

TodaysPattern

9179 
SIZES ' 
12-20 
JO-44

Forma 9179 gaunama 12 iki 
20 ir 34 iki 44 dydžio. Tinka 
smulkioms ir stambesnėms fi
gūroms.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

dei'son.
M. Shurkienė $2.
J. Bonikat $1.40.
B. Morkevičienė $1.
Po $1 : A. Bernius, <

pienė , J. O. Mockai, J
bienė,, F. Manelienė, A

L Pala- 
X. Duo- 
. Balta

kienė, D. Valtienė, S. Shopie- 
nė, A. Pabianskienė, A. H. Ve
lykiai, J. šilinis, J. Andruške- 
vičia, E. čereškienė. J. Stan
čikas 50c.

Viso $55.20 per RWR.
Ant Blankos Surinkta

Po $5: T. Yučas, M. žukai- 
tis, S. O. Gendrėnai.

R. Sh era lis $2.
V. Bullicnė $1.50.

E. Duobienė $1.
A. L. Bekešiai $2. Viso 

$21.50. Už šiuos pinigus yra 
pasiųsti pundeliai lietuviams.

L. Bekešienė.

So. Boston, Mass
Praeitas Literatūros Draugi

jos moterų ir mezgėjų susirin
kimas atsibuvo drabužių taisy
mo krautuvėj.

Nuvažiavus, radau drauges 
bedirbančias, betaisančias dra
bužius pagalbai Lietuvos žmo
nių. ši naujai įrengta krautu
vė yra švari ir parankioj vie
toj, 500-A Broadway, šalę 
Minki] gėlių krautuvės. Tai da
bar nuolatinė lietuvių užeiga 
arba centras tikrų Amerikos ir 
Lietuvos patrijotų.

Neatsilankius organizatorei 
d. K. Zinskienei, susirinkimą 
atidarė d. A. Buividienė. Į 
kuopą gavome vieną naują na
rę, Anna Boresh.

Į pabaigą liepos nutarėm tu
rėti pramogėlę drabužių taisy
mo krautuvėj, kad sukėlus 
kiek pinigų pagalbai Lietuvos 
žmonių ir savo lietuviu karei
vių, kurie randasi ligoninėse, 
kad juos atlankius. Išrinkom 
dvi drauges, M. Dambrauskie
nę ir A. Boresh pagelbėti 
draugams So. Bostono koloni
joj pavaikščioti po stabas pa
rinkti drabužių.

Draugės mezgėjos raporta
vo, kad jos jau vėl baigia su- 
megsti vilnas, tai greitu laiku 
vėl turėsime gražų pundelį 
mezginių Lietuvos raudonar
miečiams ir partizanams. Drg. 
V. Kvietkus ir jaunuolė Kviet- 
kauskaitė jau pridavė 15 po
rų pirštinių ir 5 poras kojinių. 
Jaunuolė Kvietkauskaitė lenk- 
tyniuoja su savo mamyte, kat
ra daugiau numegs. Taipgi no
risi pažymėti, kad jaunuolė 
Kvietkauskaitė turi mylimą 
brolį Petrą, kuris jau seniai 
tarnauja Dėdės Šamo ginkluo
tose jėgose. Tai ji, išsiilgus sa
vo brolio, atjaučia ir kitus. 
Taipgi ji nemažai pasižymėjus 
drabužių taisyme. Mes di
džiuojamės, turėdamos draugę 
Kvietkauskaitę savo tarpe.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Montello Moterų Apšvietos 
Kliubo, kuriame dd. montel- 
lietės sutiko priimti mūsų kuo
pą rengti bendrą pikniką, lie
pos (July) 8 ir 9 dienomis, 
Tautiškame Parke, Montello. 
Tad visos draugės buvo pilnos 
entuziazmo ir ilgai tarėsi, kaip 
šį pirmą mūsų kolonijos pikni
ką padarius gražiu, draugišku 
ir sėkmingu. Draugės nusitarė 
prisigaminti įvairių skanumy
nų ir nusivežti į pikniką dėl 
moterų stalo. Taipgi nutarėm 
nusivežti puikią skanių pietų 
beskę, kurią priruošti apsiėmė

dd. 13. Chubarkienė ir II. Si- 
manavičienė.

Taigi, mes, bostonietės, ren
giamės prie šio didžiojo dvie
jų kolonijų moterų pikniko iš 
anksto. Ir kviečiame 
lyvauti. Nuvažiuoti į 
yra labai lengva, iš 
stoties (Dorchester)

visus da- 
Montello 
Ashmont 
iki pikni

ko vietos kaštuoja tiktai 35c. 
Bušai nuo Ashmont stoties į 
Montello eina kas 15 minučių. 

Kad .ir sunkiose šio baisaus 
karo aplinkybėse, tačiau mes, 
bostoniečiai, turėsime progą 
dalyvauti šioj’ puikioj sueigoj, 
pasimatyti su draugais, pakvė
puoti tyru oru, pabūti gražia
jame Montellos pušyne.

Sekantis Literatūros moterų 
ir mezgėjų susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 12 d., 8 vai. 
vakare, drabužių taisymo pa
talpoj, 500A Broadway.

Nare.

Pasiruošė į Sveikatos 
Mokytojas

Mildred A. Padziunas, duk
tė Mr. ir Mrs. Vincent Ra
džiūnų, 354 Highland Ave
nue, Kearny, N. J., birželio 
1 1-tą baigė slaugybos ir svei
katos mokytojos mokslą pa
skubusiame Jersey City Medi
cal Center, su Bachelor of 
Science laipsniu sveikatos mo
kymo srityje 
Valstijos

iš New Jersey 
Mokytojų Kolegijos.

PadziunasMildred

fe
F
U 
|

lankymo metu

Kuomi (Who’s

aukštesnio 
buvo ne 

po jos pra-
k oi egi jos

Kolegijos
Mildred dalyvavo jos veikime, 
ypatingai mėgo saidoku šaudy
mą, už ką yra gavusi keletą 
medalių, 1942 metais tarp-ko- 
leginiame New Jersey valsti
jos konteste laimėjo antrą vie
tą. Ji buvo atžymėta metraš
tyje “Kas
Who) Tarp Studentų Ameri
kos Universitetuose ir Kolegi
jose,” kam reikalaujamą ge
rų požymių mokinimęsi ir ak
tyvaus dalyvumo kolegijos 
veikloje. Ji taipgi yra nare 
Kappa Delta Pi, studentų gar
bės draugijos.

Sąlygos siektis 
mokslo Mildredai 
auksinės. Neužilgo 
dėjimo penkmetį
kursą, susirgęs džiova jos tė
vas atsigulė ligoninėn, kur ir 
dabar randasi. Reikėjo atsidė
ti ant vienintelio šeimos duon- 
pelnio, jaunuolio brolio Keis
tučio uždarbio ir be daug ko 
apsieiti. Tačiau savo pasiryži
mu ir su Keistučio draugiška 
pagalba ji mokslą užbaigė. Ir 
spėjus užbaigti mokyklą poil
siauti neteko, nes brolis šau
kiamas kariškon tarnybon, 
prie to, jos profesijoj darbo 
jėgos dabar labai reikalingos, 
tad tą pat savaitę stojo slau
gybos darban Jersey City Me- 
dikališkame Centre, kad pa
tarnauti ją mokinusiai įstai
gai ir kad praktiškai dar ge
riau pasiruošti sveikatos sri
tyje švietėjos darbui, kuris yra 
vyriausiu Mildredos siekiu.

Geriausios kloties!

Drafto kvotimų (tests) 
bus New Yorke iki liepos 
o New Jersey nuo liepos 1 
17-tos. Priežastis — draftuoto-
jai kvotėjai turi atbūti milita-
rišką muštrą.

ne-
10, 
iki

• 4 ‘ 1

Gražuolės Frances Kozak ir Diana Berry išpuošia De
troito National Maritime Unijos (CIO) įsteigtą užei
gą kariams ir jūrininkams. Jos yra narės Sweethearts 
of Servicemen Club of American Youth for Democracy.

BROOKLYNO ŽINIOS

Taip Jaučiasi Dėdės Šamo Tarnai 
Gavę nuo Mūs Sesių Dovanas
Tik pereitą savaitę šiame skyriuje jaunesnėsčs kartos 

lietuvaitės, amerikietės, rašė apie savo veiklą Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jaunų seseryčių (LDS Sorori
ty) grupėje, Brooklyne. Be kitko, buvo atžymėta palai
kymas nuolatinių ryšių su esančiais kariškoje tarnyboje 
nariais, siuntimas jiems laiškų ir dovanų. Kaip jie jau
čiasi tas dovanas gavę, geriausiai atpasakos jums žemiau 
paduodamas laiškas, vienas iš daugelio, kuriuos gauna 
LDS merginų-moterų grupė.

Sk. Vedėja.

LAIŠKAS L.D.S. SORORITĖMS BROOKLYNE.

Sveikos mielos seserytės, 
Jūs L, J). S. Sororitės! 
Dėkui Jums už atmintėlę,— 
Už prisiųstą dovanėlę!

Nemanykite, kad Pranas, 
Kurs, kaip žinote, jaursenas, 
Kai skrynutę atidarė,— 
Jaunesniu nepasidarė...

Tiek ir to dėl to “jaunumo,” 
Bet buvo keisto judrumo: 
Praras vėju apsisuko, 
Ir vaikjų būryn įsmuko.

—Na, na, kas gi pasidarė? ...
—Gal kas ylą ja,m įvarė?
—Žiūrėk, senis pa jaunėjo!.. .
Vaikiai juokės ir klegėjo.

Jūsų Pranas gi ant galo, 
Dėžę ' iškrovė ant stalo. 
Ir vaikiai dasiprotėjo, 
Kodėl Pranas “pajaunėjo.”

Iš Moterų Apšvietos Kliubo 
Susirinkimo

Kliubo susirinkimas įvyko 
birželio 21 d. Originaliai turė
jo įvykti 15 d. birželio, bet 
kadangi tą vakarą buvo su
rengtas didžiulis Antrojo 
Fronto atidarymo masinis mi
tingas, tad susirinkimas atidė
tas savaitę vėliau. Galimas 
daiktas, kad dėlei to pakeiti
mo mažai narių susirinkime 
dalyvavo, bet, tikimės, kad se
kančiame susirinkime padėtis 
pasitaisys ir vėl turėsime skai
tlingą susirinkimą, tokį, kokius 
turėjome netolimoje praeityje.

Finansiniai mūs kliubas sto
vi vidutiniškai, ižde turi $65. 
Taipgi perdavė Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komitetui su 
virš $200 iš vilnų fondo. Drau
gė Petrikienė pakėlė origina- 
lę mintį, kad už tuos pinigus iš 
vilnų fondo būtų nupirkta 
blanketų pasiuntimui Lietuvos 
žmonėms. Narės tai minčiai 
nuoširdžiai pritarė. Blanketų 
bus pirkta už $141. Tai puiki 
bus dovana nuo karo nuken- 
tėjusiems Lietuvos žmonėms. 
Taipgi nutarta sučekiuoti ir 
galutinai sudaryti skaitlinės, 
kiek iš viso mes mezginių jau 
pasiuntėme. O jų bus labai, 
labai daug, ačiū mūsų darbš
čioms draugėms!

Be mūsų darbštuolių mezgė
jų, apie kurias daug sykių ma
tėme šiame skyriuje, turime ir 
čampionių siuvėjų. Viena to
kių darbščių draugių yra d. 
Marcelė Jakštienė. Ji susirin
kime raportavo, kad iki šiol 
jau pasiuvo 50 svederių, 5 
žaketus, 39 dresiukes mergai
tėm ir 8 dideles dreses, 15 
marškinukų berniukams, 4 
bliuzes ir 12 apatinių — “pe
tticoats.” Tai labai didelis .dar
bas.

Be savo darbo, d. Jakštie
nė prideda ir daugiau ko. še
šiom dresėm, 1 žaketui ir 4 
apatiniam ji pati aukojo ir 
medžiagą, keturiom dresėm ir 
2 apatiniam medžiagą gavo 
nuo F. čekanavičienės, dviem 
dresėm — nuo Grabauskienės, 
trim — nuo O. Čepulienės, vie
nai — nuo O. Yakštienės. Ki
tiems drabužiams medžiagą 
gavo iš Moterų Apšvietos Kliu
bo ir iš Lietuvos žmonėms 
Drabužių Centro, esančio 417 
Lorimer St., Brooklyne.

Taipgi tą vakarą mezginių 
pridavė: O. Kalvaitienė, 3 sve- 
derius; R. Laukaitienė — 3 
sved.; O. Čepulienė — 3 sve- 
derius; A. Kalakauskienė 1

su rankovėm ir kal- 
B. Kalakauskaitė 1 
Kalakauskienė taip- 

3 žaketukus, ku
pati aukavo ir vilnonę

sved., visi 
nieriais; 
šaliką. A. 
gi pasiuvo 
riem
medžiagą.

D-gė Sasna raportavo, kad 
d. Karosienės parašyta brošiū
ra platinasi gana gerai. Nuo 
kliubiečių jau įėjo $21.40 už 
virš 200 kopijų. Nutarta bro
šiūrą pardavinėti Laisvės pik
nike, liepos 2 d. Taipgi, kada 
paaiškėjo, kad tarpe drabu
žių taisymo centro darbininkų 
kilo sumanymas turėti savo 
stalą Laisvės piknike, tad nu
tarta, kad ir kliubo narės pri
sidėtų prie minimo stalo, nes, 
juk didžiuma kliubo narių ir 
dirba prie drapanų taisymo ir 
kitokių darbų. Nekurtos drau
gės susirinkime prisidėjo su 
dolerine kita, prie stalo reik
menų. Iš kliubo išrinkta d. Če
pulienė įeiti į stalo komisiją.

Labai apsidžiaugėme išgir- 
dusios, kad mūs ligonės, apie 
kurias tik sužinojome, jau 
sveiksta. Draugėm, kuriom pa
daryta operacijos, būtent: d. 
Zablackienė, Petkienė ir Tam- 
sonienė, sveikata taisosi. Bus 
malonu jas matyti sekančiame 
kliubo susirinkime! O tuo tar
pu, kurtom tik laikas leidžia, 
aplankykite jas. Kliubas nuta
rė, kad būtų pasiųsta simpati
jos laiškučiai mūsų ligonėm.

Prie užbaigos, buvo padary
tas tarimas, kad ateinantį ru
denį,.— tai 30 d. rugsėjo, kliu
bas surengtų didelį jubilėjinį 
parengimą paminėjimui trijų 
metų sukakties nuo mūs mez
gimo darbo pradžios. Taipgi, 
d. Sasna paragino drauges pri
sidėti prie finansinio Daily 
Workerio vajaus — manau, su 
gerom pasekmėm.

Beje, buvo smagu matyti su
sirinkime ' mūs kliubo kores
pondentę d. Jievą Mizarienę, 
kuri laimingai grįžo iš tolimos 
kelionės, net iš saulėtos Kali
fornijos. Tad sekanti kores
pondencija iš kliubo darbuo
tės, veikiausiai, jau bus mūs 
draugės korespondentės pro
duktas. Raginu visas drauges 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
sekančiame susirinkime, kuris 
įvyks 20 liepos, žinau, draugės 
užimtos dideliais, svarbiais 
darbais, bet, kad darbas būtų 
našesnis, kad išdirbus tinka
mus planus, yra reikalingas 
kiekvienos narės dalyvumas 
mūsų pasitarimuose.

Kliubo Sekretorė,
B. E. Se-nkevičiene.

Vaikių ragint nereikėjo,— 
Patys griebė, ką suspėjo. 
O suvalgę, apsilaižę, 
Jie pradėjo kalbą šaižią.

—Kas tau prisiuntė skrynutę? ...
—Gal turi seną sesutę?

t —Gal kokia sena tetulė...
—O gal šimtmetė matulė...

Kalbas juokas palydėjo.
Bet jūs Pranas netylėjo: 
Jis pabrėžė, pažymėjo 
Iš kur dovanos atėjo.

—“Ne, ne, vaikiai, ne tetulė!
Ir ne senoji matulė!
Jos—dar jaunos seserytės, 
Jos—L. D. S. Sororitės!”

Taigj, Jūsų dovanėlė 
Mums suteikė smagumėlį. 
Mes dėkingi seserytėms— 
Mūs LįD. S. Sororitėms.

Turiu plunksną jau padėti... 
Baigdams, noriu palinkėti: 
Lai Jums laimingai gyvenas!

Su pagarba, 
i N j Balsys Pranas.

Pergales Darželio Problemos
Daržovėms ir gėliniams žo

lynams sudygus, sulapojus, 
budrus daržininkas nuolat lie
kasi sargyboje darželio nuo vi
sokiausių parazitų.

Neturinčiam praktikos dar
žininkui, tik iš aprašymų arba 
net ir iš paveikslų spaudoje, 
temačiusiam tuos parazitus, 
kaip kad ir piktžoles, sunku 
pažinti, sunku atskirti Medin
guosius nuo nekaltųjų vabalė
lių ir nuo naudingųjų.

Veik kiekviename mieste ir 
miestelyje yra Agrikultūros 
Department© raštinė, kurt gali 
susirūpinusiam daržininkui su
teikti patarimų. New Yorko 
mieste daugelis Civilinių Apsi
gynimo skyrių (precincts) 
duoda tų patarimų ir veik 
kiekviename pasakys, kur 
kreiptis gavimui platesnių in
formacijų. Daugelyje tų cent
rų turi ir parodėles džiovintų, 
o kai kur ir gyvų parazitų. 
Tai daug aiškiau, negu iš pa
veikslų.

Pagalba nuo Parazitų
Nors parazitų ir nepažin-

turn, apnikti augalai tuojau 
pasiskundžia, prašyte prašosi 
pagalbos pradėję gelsti, ran- 
gytis ar skylėmis marguoti au
galų lapai. Atydžiai pažiūrė
jęs, rasi ir kaltininkus. Lieka
si klausimas, kas su jais da
ryti.

Tūli iš tų parazitų ėda veik 
viską, o kiti tik tam tikrus au
galus. Be to, tūliems parazi
tams pačioje pradžioje geriau
siai veikia vienas nuodas, ki
tame išsivystymo laipsnyje vei
kia skirtingas nuodas, o kar
tais ir tas pats, bet jau skir
tingoje formoje vartojamas.

štai kelios, tankiausia ran
damos parazitų rūšys:

Aphids — smulkutės utėly
tės, tankiausia apgulusios, Čiul
piančios syvus iš stiebelio, yra 
kelių rūšių, nuo pilkai žalių 
iki rausvai juodų. Vienos yra 
lengvai sunaikinamos, su kito
mis yra daug vargo. Visos la
bai greit dauginasi. Atidėjus jų 
sunaikinimą kelioms dienoms, 
reiškia pakvietimą į svečius 
jau kelių gentkarčių. Apkrės-

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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CLEVELAND!) ŽINIOS
Vietinis Lietuvai Pagelbos 

Teikimo Komitetas 6 d. birže
lio, vėlei pasiuntė 18 didelių 
baksų drabužių, šiam siunti
niui drabužius suaukavo seka
mi draugai: C. Andriušiunai, 
J. Janukaičiai, J. Kripai, W. 
R. Schaefer, S. Rauba, E. Stri- 
peikienė, K. Romandienė. K. 
R. surinko labai daug nuo 
svetimtaučių, kurių vardus 
čion neskelbiame. A. Kova- 
čič, Evanauskas, Jenuškevičia, 
Kapailano, Ulota, Lapinskas, 
J. Luiza, Stripeika, Geibis, Lit- 
vaitis, Kazelionis ir P. Willia- 
mai, taipgi gauta geras glėbys 
drabužių iš Akrono, bet teko 
girdėti iš komisijos, kuri juos 
sutvarė ir supakavo, jog tik 
mažą dalelę tegalėjo sunaudo
ti. Dr-gė J. Warner viena pri
rengė pilną medinį baksą, apie 
100 svarų ir jo pasiuntimui 
dar paaukavo $2.

Aukos Pundeliams
Lietuvai P. T. Kom. turėjo 

surengęs pramogą, gegužės 
28 d., dėlei pundelių ir štai tos 
gražios pramogos pasekmes: 
Apmokėjus visas parengimo 
išlaidas, liko pelno $52.51, ta
me parengime ir vėliau ant 
tam tikru blanku surinkta se
kamai :

J. A. Rubai, Middlefield, 
Ohio, aukavo $7.

bas surengė sau ir artimes- 
nienis rėmėjams bei svečiams 
gražią puotą proga k Ii ubo 
choro pamokų pertraukos va
saros sezone. Svečiams bepie- 
taujant pirm. drg. K. Roman
dienė pasakė gražią prakalbė
ję, kurioje nupiešė, kokią svar
bią rolę lošia Moterų Kliubo 
Choras mūsų visame judėjimo 
ir kiek daug jis yra patarna
vęs mūsų pramogų rengėjams 
ir nuo Moterų Kliubo įteikė 
choro mokytojai, drg. M. Ma
son gražią kortelę su $25 už 
jos tokį pasišventimą choro 
vad ovavime.

nė, žirgelienė, ir A. Šimkiene.
Drg. N. Rudienė $3.50.
Viso auaukauta $37.50.
Sudėjus visas, mūsų surink

tas aukas dėlei pundelių, susi
daro $221.88.

Lietuvai Pagelbos Teik.
Kom ite to Pi rm i n i n k as,
J. Žebrys.

Didvalis $1; Alex Rackauckas 
$2; Jurgis Baksis $1; M. Sha- 
lis $2; Peter Urbonas $2; Mi
ke Naujunas $1; Joe černauc- 
kas $1; Antanas Tomasjaitis 
$1 ■ Peter Mackis $1; Louis 
Matlow $1; John Karwois $1; 
Frank Mažeika 50c.

Shenandoah, Pa.
Per Adolfą Dambaueką: 

Jonas Ambrozas $5; Adolfas 
Dombauckas $4; M. Skaudis 
$3; J. Kamarauckas $2; V. 
Leimonas $2; J. Kvikas $1; V.

kickas $1; B. Bujauckas $1; 
B. Lačkauekas $2; J. Girdauc- 
kas $1; J. Križinauckas $2; 
J. Zarenka $1; K. Rutkauc- 
kas $1; Jonas Yakubonis $5; 
Petras Saliuka $3; J. Macidull 
$1; A. Žemaitis $1; Mr. She- 
lelis $1; J. Sabaliauckas $10; 
S. Ulbinckas $3; ALDLD 9-tas 
apskritys $11.32; A. Kaunas 
$1; M. Kaunienė $1 ; A. Baltu
lis $1; Franas Žukas $2.

Seki*. Stasys Kuzmickas.

Montello, Mass;
Susiorganizavus Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komiteto sky
riui ir pradėjus veikti, kad su
teikus amerikiečių pagalbą lie
tuviams kovūnams, kurie kovo
ja už Lietuvos išlaisvinimą ir 
lietuviams vaikučiams, tai la
bai tas įšgązdino lietuviškus 
kryžiokus.

vieta bus paskelbta vėliau. 
Drapanų rinkimas eina gerai, 
šiame darbe daugiausiai dirbo 
Jurgis Šimaitis, čereskie^hė, 
Zinkevičienė ir visa eilė kitų 
veikėjų. Ačiū visiems. Visi ir 
visos dirbkime pagalbai Lietu
vos žmonių ir jų išlaisvinimui.

W. Yurkevičius.

Po $3.50: S. K. Mažankai, 
J. V. Daraškai, P. J. Boika, 
J. žemaitis, John F. Zink.

Po $1.50: Anna žemaitis ir 
W. Lubek.

Viso $80.01.
Kiek anksčiau LLD 22 kp. 

surengė pramogą pundelių 
naudai, kuri davė pelno 
$48.37.

Ant blankų surinkta seka
mai :

Po $5: Lyros Choras, Con
nie Balutis ir A. Greenberg.

Po $3.50: Mary Gedamins- 
ki, Mrs. Gineikienė, A. Lauru- 
šaitis, J. Z. Stripeika, A. Jan
kauskas, Antoinette Maurutis, 
Casper Gendrich, J. Poška, J. 
Alekna, Frank Sutkaitis, John 
Gedaminski.

Addison Furniture Co. au
kojo $2.50.

Viso $104.37.

Birželio 17 d. Moterų Kliu-

Baigdama, pakvietė šį tą 
pasakyti J. Žebrauską. Jis, 
kaipo Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto pirmininkas, prie 
kiekvienos progos nepamiršta 
pabrėžti svarbą to komiteto 
darbų ir paraginti jį remti vi
sais galimais būdais. Be to, 

i plačiai išgarsino to komiteto 
1 rengiamą pikniką, kuris įvyks 
■ liepos 2-rą d., ant Erie Ežero 
kranto, prie 185th St. ir Lake 
Shore Blvd.

Šią vietą pasiekti labai leng
va ir be automobilių, važiuo
kite St. Clair Ave. gatvekariu 
iki E. 152nd St., taip vadin. 5 
Points. Nuo ten imkite busą 
su užrašu : E. 185th St., kuris
nuveš visai iki pikniko vietai.

Baigdamas paačiavo kliubie- 
tėms už vaišes choro pamokų 
užbaigime ir pažadėjo ntuį sa
vęs visas choristes pavaišinti, 
kuomet įvyks jų pirmos prak
tikos, vasaros karščiams pra
ėjus. Choro mokytoja, M. Ma
son, paačiavo kliubietėms už 
tokį jos pagerbimą ir paau
kavo dėlei pundelių $5. Ją pa
sekė ir kiti dalyviai.

J. Andrijauskas aukavo $5.
M. Raulynaitienė $3.
Po $1 : P. Boika, E. Panzer, 

| K. Romandienė, dr. J. Simans.
Po $1: Z. Stripeikienė, Mrs. 

' Hunz, J. Palton, F. Šklėriai, 
F. Tamošaitis, E. Doikienė, M. 
Žebrauskienė, B. A. Kleese, 
M. Lapinskienė, Ulozienė, Tu- 
mosonienė, A. Kelley ir Bar
bara Rozen.

Po 50c: E. Simons, Baltru
šaitienė, A. Palton, A. Zuk, 
M. Luobikienė, M. Mažeikie

PIKNIKĄ
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 

Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

WATERBURY, CONN.
Rugpjūčio-August 13 

LIETUVIŲ PARKE 
CHESTNUT HILL RD.

Demokratinių Lietuvių Pa
šalpos skyriaus posėdis įvyko 
sekmadienį, 28 dieną gegužės, 
1944 metais, 2 vai. po piet, 
Mainierių svetainėje, Shenan
doah, Pa.

Posėdį atidarė pirmininkas 
Kazys Naravas.

Buvo skaitytas surašąs iš 
pereito posėdžio, likosi priim
tas, kaip parašytas.

Atstovų Raportai:
Mahanoy City raportavo, 

kad surinkta daug drabužių ir 
pinigais $45; Girardville at
stovas raportavo, kad surink
ta daug drabužių ir pinigais 
$41.50.

Povilas Kvalkauckas rapor
tavo — surinko daug drabu
žių llazeltono apylinkėje ii' 
Zion Grove, taip pat pinigais 
$30.

Shenandorio delegatai ra
portavo, kad išsiųsta drabužių 
į Centrą virš keturių tūkstan
čių svarų, ir apie tris šimtus 
porų čeverykų, daug britvų, 
pinigais surinkta $100.82.

Frackville atstovo nebuvo.
J. Pacauckas raportavo, kad 

surinko daug drabužių ir pi
nigais $3.

Shaft, Pa. atstovo nebuvo. I 
Atstovų raportai likosi priim
ti.

Nutarta prisidėt prie Rus
sian War Relief ir siųst drabu
žius per juos.

Nutarta, kad visų aukotojų 
vardai būtų pagarsinta spau
doje.

Pakeltas klausimas kas link 
sušaukimo konferencijos. Po 
trumpų diskusijų palikta val
dybai, jei matys reikalą, kad 
tuoj šaukt konferenciją.

Iždininko nebuvus posėdyje, 
tai raportą išdavė sekretorius: 
pinigų iždo buvo nuo pirmiau 
$32.20, surinkta per blankas 
ir pelnas nuo baliaus ir pik
niko $276.64, tai visp pasidaro 
$308.84.

Išmokėta:
Persiuntimas drabužių į 

Centrą $33.45, nupirkimas me
džio dėl dėžių $51.94, išvaly
mas drabužiui $57.90, išprosi- 
nimas drabužių $3.90, už pa
darymą apgarsinimo $1.50, 
rend a už kambarius $25, elek
tros bila $3.55, už smulkmenas 
$2.20, už svetainę 2 susirinki
mams $2, sekretoriauk išlai
dos, už spaudą ir persiuntinė- 
j imtis $2. Pasiųsta į Centrą dėl 
nupirkimo gyduolių $90. Viso 
išmokėta $273.34. Likosi pas 
kasierių $35.50.

Sekr. S. Kuzmickas.
Aukotojų Vardai:

Per Povilą Kvalkaucką su
rinkta : Dela ir Povilas Kval
kauckas $2; Mrs. Youravich 
$1; Mrs. Yakubasky 25c; Pe
ter Stasiukonis $2; Ch. Shla- 
mas $2; W. Yanulaich $1; M. 
Granosky $1; Mary Gronit- 
kowsky $1; G. Gordon 50c; 
Rose Chenkus $1; Andrius 
Abračinckas $2; Jonas Jacina 
10c; Mrs. Joseph Broske $1 ; 
Mrs. Mary Zukouske 25c; 
Barbara Kinderienė $l;<Mrs. 
Adam Navitsky 25c; Mrs. A. 
Navickienė $1; Mrs. M. Vilus- 
kis 10c; John Kotech 25c; Ma
rė Kubilienė 50c; Mrs. John 
Hawke $1; John Shepenas 
25c; Andrius Spūdis $1; Pet
ras Naujalis $1; W. Zankofs- 
ky 25c;, Eva Kontaievicius 
25c; M. Merkevich $1; Al. 
Shepenas $1; Mrs. S. Esposito 
25c; Mrs. J.' Zelionis $1; Mrs. 
B. Fernandez $1; W. Shepe- 
nas $1; Joe Shepenas $1; W. 
Ravinsky 50c; J. Markūnas 
$1.

Per Petrą Križinaucką: Pe
ter Križinauckas $3; Tamas 
Skardžius $3; Alex Jasus $1;

Per Joną Pacaucka: Liudvi
kas Norkevičius $1, J. Pacauc- 
kas $1; Antanas Vinkleris $1.

Per Evą CibuIskieiię: §teve 
Toth, Nanticoke, Pa., ?$5.'

Per Mahanoy City draugus: 
LDS 104-ta kuopa $20; E. Sen
kuvienė $1; K. Aponilpenė $2; 
A. Aponikas $1; J. Žobarskis 
$1; J. Cekaitis $1; J. (Augulis 
$2; S. Šileika $1; K. pemetrof 
$2; P. Sules $3; P. Kučauckas 
$2; J. Mikalauckas $lf, K. Pet
kevičius $3; S. Kuržinfckas $5.

Per Shenandorio draugus:
Antanas Kazokas $15; Juo

zas Matukas $5; J. Kučinckas 
$5; J. Yodziavičius $5; Lietu
vių Sūnų Draugija, St. Clair, 
Pa., $5; J. Mcsevicz $1; Mrs. 
Dzekevicz 50c; P. Link $1; 
Jonas Kayes $1 ; V. Vasiliauc- 
kas $1; J. Tuleika $1 ; A. La-

.1. GARŠVA
Graborlus-Undortaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

CIIINAI ŠTURMUOJA 
MOGAUNGĄ

ir anglai trimis šonais įsi
veržė į japonų tvirtumos 
miestą Mogaungą, šiaurinė
je Burmoje, šturmuoja ja
ponus miesto gatvėse.

Lengvieji Anglijos bom- 
banešiai atakavo Hombergą 
ir įvairius kt. karinius mie
stus vakarinėje Vokietijoje.

pagaminti

r a ti
su-

Prancūzų pair i jotai 
kinemis granatomis 
sprogdino penkis nacių va
gonus, kurie vežė automati
nius bombanešius-robotus. .

Chicago. — Jau užtikrin
ta esanti dauguma republi- 
konų suvažiavimo balsų 
Dewey’ui, kaipo jų kandida
tui į prezidentus.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

SI 50
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnes 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 tikrų ligos pažinimų ir užtikri
na tinkamų gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius 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

E? * - 1

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
Juozas Mardo^a $1; Petei’

• • Jr • . .

Bet mūsų darbas eina gerai. 
Pirmas parengimas pavyko, 
kuris buvo balandžio 22 d., 
nes pelno liko $151.84. Tuojau 
už $51.84 buvo
pundeliai (ItiTk) lietuviams 
raudonarmiečiams 
o $100 paliko kasoj tolimes
niam veikimui, ir kaip tik bus 
paskelbta ruošimas sekančio 
siuntinio, tai mes ir stosime 
darban. Povilas Baronas ir Jo
nas Waitekunas 
daug dirbo.

Ruošiamas tam 
kalni ir piknikas,

Japonai artinasi prie 
svarbaus Hengyang miesto,

ir pasiųsti,

pačiam rei- 
jo laikas ir

Maskva. — Visuose fron
tuose birž. 24 d. Sovietai su
naikino bei išmušė iš veiki
mo 44 nacių tankus ir nušo
vė 48 lėktuvus.

LIETUVIŠKAS Į

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) į

Didelis pasirinkimas visokių |
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime i
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat į
Savininkas '

411 Grand St. Brooklyn ■■

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 

lūs 
su<^arau 
r i k o n i š k a i s. Re i -

IwEwwi kalu* esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

TSB geidaujama. Tai- 
atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

★ ★ ★
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE4» 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
6fi0 GRAND ST. BROOKLYN, N. T.
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Pergalės Darželio 
Problemos

\ * ____ __
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tus augalus reikia purkšti ar 
dulkinti kartą savaitėje per 2 
ar tris savaites.

Aphids užmuša bile kuris 
vienas iš tų nuodu: nicotįne, 
rotenone ar pyrethrum. Rote
none yra vienas iš naujausių 
vaistų. Deda 1 šaukštuką Į ga
lioną vandens. Dulkinamieji 
preparatai perkasi jau gatavai 
sumaišyti. Rotenone nyksta 
saulėj, tad reikia vartoti vaka
re ar ūkanotą dieną.

Rotenone veikia šiek tiek ir 
į augalų “mainierius,” kurie 
yra taip smulkučiai, kad gyve
na ir maitinasi viduje lapo, 
tarp dviejų plonyčių lapo odų.

Lapus ėdantiems parazitams 
—Caterpillar, žiogams ir ki
tiems — vartojama arsenate 
of lead skiedinys. Dėti pilno
ką 1 šaukštą i galioną van-1 
dens.

Stiebais lendančius parazitus 
(stalk borers) sunaikinti yra 
du būdai: vienas, sudeginti su

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

panų taisymui. Dabar vietos 
yra gražios.

Brooklyniečiai kviečiami tal- 
l kon. Galite ateiti ir padirbėti 
! dienomis, vakarais. '

STOGDENGIAI 
DAILYDĖS 

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

Room 101. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

PROSYTOJAI
Prie rupių ir šilkinių darbų 

Dry Cleaning Dept.
Gera Alga, Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės:

ENGLEWOOD LAUNDRY
South Van Brunt St., 

Englewood, N. J.
(153)

žinau, jog nelengva po die- 
i uos darbo dirbtuvėje vakarą 
i praleisti vėl prie darbo. Bet 
į kad taip reikia, kad kitaip ne- 
I galima. Visas komitetas irgi 
I darbuojasi tiktai po regulia- 
’ riu darbo valandų. Kai kurie I *■
j nariai dirbam jau antri metai 
■ ir nepavargstame ir žadame 
, dar daugiau darbuotis.

Yra tokių mezgėjų ir šiaip 
Centro talkininkių, kurios irgi 

. daugiau kaip du metai dar
buojasi tam pačiam tikslui. Ir 
jos nepavargsta, ir dar vis 

i daugiau ir sunkiau darbuoja
si.

Todėl, brooklyniečiai, kurie 
dar nesate prie to darbo pri
sidėję, nesupykite, jeigu mes 
jus prašome talkon, prašome 
jūsų pagelbos.

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.

VYRAI—BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Gera alga, 

BARNETT TRUCKING, 463—7th
nuolat.

Avė.

10

VYRAI—DU
PAGELBININKAI 

Išsiuntimų Rūmui. NUOLAT. 
BŪTINA PRAMONE.

NEKARINIS FABRIKAS
VALANDŲ SAVAITE—$30 PRADŽIAI 

Kreipkitės
205 ASHLAND PLACE, BROOKLYN.

NEVINS 8-2800

KEPIMO ORGANIZACIJA
Viena iš didžiausių savo srityje 

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

vyrai gali būti užtikrinti pokarinėmis 
progomis ir pakilimam.

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

HATHAWAY BAKERIES, 
INC.,

193 MAIN ST.
LODI, N. J.

Reikalinga atliekamumo paliudijimas. t
(151)

ŠEIMININKĖM
Įdomaujančiom Pilnam Ar Daliai Laiko Darbu

AR JŪS NORITE SUNAUDOTI 
SAVO LIUOSLAIKĮ DARBUI?

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

Įeina ir Valgis.

TOOLMAKERS
MAŠINISTAI

MILLING MAŠINŲ
DARBININKAI

mašinšapėje. siūlančiai pokarines

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

65c iki $1 į valandą. Pokarinis darbas.
FIDELITY RECORD MFG. CO., 

382—2ND AVE., N.Y.C.

Budavotojai
Eelektrikai

(155)

Kreipkitės Tuojau Į
52 Cedar Street, New York City

Iš būtinu darbu reikia U.S.E.S. paliuosavimo.
(151)

visu stiebu arba, norint aug- 
menŲJKgelbūti, įleisti apie de- 
SetKą lašelių neatskiesto nico
tine ar pyrethrum, gurnu ar 
moliu užlipyti skylę, kad para
zitai uždustų.

Dar Ne Per Vėlu
Sėti daugmetinių (žieminių) 

augalų sėklas kitos vasaros 
žiedams.

Sėti kukurūzus (kernus) 
vėliausiame rudens sezone var
toti.

Sėti vėlai rudenį vartojimui 
kopūstus, broccoli, cauliflow
er.

Beje, brooklyniečiams dar 
trūksta nemažos sumos pinigų 
iki penkių šimtų dolerių, kad 
už tiek pasiuntus Lietuvos par
tizanams ir raudonarmiečiams 
c i garėtų.

Pasimatysime Laisvės pikni
ke, liepos 2 dieną, ateinantį 
sekmadienį.

žinau, kad ta mūsų kvota 
bus lengvai išpildyta. Savo da
lį galėsite priduoti bile komi
teto nariui.

VIRĖJAI
rUSRYČTAM^J<EPIMUI.

SAUCE GAMINIMUI--'SAUCE PAGELBAI 
GEROS ALGOS -VIRŠLAIKIAI 

VALGIS -VAKACIJOS 
Kreipkitės į Employment Ofisą
PARK CENTRAL HOTEL

56th Street ir 7th Avė.

MOKAMA AUKŠTOS
KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

330 MORRIS AVĖ.
ELIZABETH 2-6435

DARBUI ARTI PRODUKCIJOS
RAŠTININKĖS

(150)

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 Sidc-Montgomery Bus pravažiuoja duris.

KNOXVILLE, TENN
58 Valandų Darbo Savaitė.
Uždarbys $100.50 Į Savaitę

So. Boston, Mass.
Visiems gerai žjnomą Ursu-I 

lę Shurilienę ištfko didelė ne
laimė, rado ją primuštą ant 
gatvės. Kas galėjo tokį bjaurų 
darbą atlikti? Neatrodo, kad j 
būtų sumušta automobiliaus,, 
taip ir daktarai sako.

Draugė Shurilienė yra mies-j 
to ligoninėj. Shurilienė yra! 
progresyvė moteris, Laisvės! 
skaitytoja, priklauso prie Li
teratūros Draugijos.

Kviečiu drauges ir draugus! 
aplankyti, galima po pietų, 
nuo 2 iki 3 valandos ir vaka
re nuo 7 vai.

Linkiu draugei Shurilieneij 
pasveikti ir vėl sykiu su mu-j 
mis dalyvauti.

Draugiškai,
J. Burba.

Beje, LPTK centro darbi
ninkai, darbštieji brooklynie
čiai, turės savo didelį, puošnų 
stalą. Gerosios draugės tuomi 
jau senokai rūpinasi. Visi su
sidedame po dolerį ir valgysi
mo kumpį ir agurkus!

Nacių radijas sake, kad 
sunki jiem būklė.

Berlynas pranešė, kad A- 
merikos bombanešiai, skris
dami iš Sovietų j Italiją, vėl 
atakavo fašistų Ašies mies
tus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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 valandą.

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

Iš būtinu pramonių reikia turėt paliuosavimą.
. (152)

VĖL SMOGĖ VOKIEČIAM 
AUSTRIJOJE

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, liepos 2 d., 7 v. v. 

įvyks Veikiančio Komiteto ir visuo
tinas organizacijų narių svarbus 
susirinkimas, Liaudies name, 735 
Fairmount Ave. Draugės ir draugai, 
organizacijų nariai ir Laisvės skai
tytojai, pribūkite šiame susirinkime, 
nes turėsime pasitarimą kaslink 
Laisvės pikniko rengimo. Šiemet 
rengiam pikniką Deer Parke, N. J. 
Yra svarbių reikalų bendrai. — - A. 
J. S., sekr. (151-153)

GĖRIMŲ GAMYBOS 
FABRIKO MECHANIKAS 

PRIE KARBONUOTŲ 
GĖRIMŲ 

BUTELIAVIMO DEPARTMENTUI
Galintis vesti ir tvarkyti skysčio žemo spau
dime j bonkas pilstymą ir Meyer Dunmore 
plovimui mašiną ir O. & J. leibelių dėjimą 
ir 1.1. Išdirbama apie 1,500 keisų kvortom 

per dieną.
TAIPGI VIDAUS DARBININKAI. 

Reikia prisilaikyti WMC taisyklių.

BOLLER BEVERAGE Inc. 
441 EAST JERSEY ST. 

ELIZABETH, N. J.

VYRAI GENERATOR IŠBANDYMAM 
PAGELBININKAI

REIKALINGA ŠIEK TIEK PATYRIMO.
ATLAS PRODUCTS CO., 105 E. 42ND ST.

REIKIA VYRŲ
ŠALTAME SANDĖLYJE 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Unijinės Algos.

Kreipkitės Asmeniškai

HUDSON REFRIGERATING 
CO.

150 — 15TII ST.
JERSEY CITY, N. J.

Būtiniems Veiksmams. 
Reikia Paliuosavimo Pareiškimo.

VYRAI—STIPRŪS 
ANGLIAI NEŠIOTI. $1 J VALANDĄ AR 

DARBAS NUO KAVALKŲ.
A. C. FUEL CO.. 511 E. I63RD ST., 

BRONX.

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ MECHANIKAI
Reikia keleto. VIRŠIAUSIOS ALGOS. 
Kreipkitės prie JOSEPH CABALA.

70 CENTRAL AVE.. JERSEY CITY, 
arba skambinki:c JO. SQ. 2-5288. 

Reikalinga laikytis WMC Taisyklių.
(153)

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos.

NUOLAT
GERA ALGA

NEWYORK UNIVERSITY

MANHATTAN.
(Room 541)

Gyvenimui Įrengimai Ant Vietos 
Prie Darbo.

Matykite Atstovą Kaskien.

CLINTON ENGINEER 
WORKS

44 E. 23rd St., N. Y. Cit
(157)

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. 

$61.86 UŽ 53 VALANDAS
LURIE AUTO CO., 

162 Christopher St., N.Y.C.

VYRAI

(153)

Smulkmeniniams apdirbimams

prie MEDŽIAGŲ 
APSKAIČIAVIMŲ 

ir sekimui užsakymų.

OPERATORĖS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Patyrusios ar Pradinės.
NUOLATINIS DARBAS
L. BUCHMAN CO.

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

BROOKLYN, N. Y.
(152)

Reikalingas alliekamumo pareiškimas.

N. J. MACHINE CORP.
WILLOW AVE. AT 16TH ST. 

HOBOKEN, N. J.

MERGINOS
Dirbti pieniniame ir delikatesų departmente.

Gera alga pradžiai.
UNIVERSAL FOOD MARKET,

595 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.
BRIGHTON RD., 
CLIFTON, N. J.

Klauskite Mr. Edwards
(154)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

MOTERYS
Prie Kepimo Darbo
78c Į VALANDĄ

TAYSTEE BREAD
BAKERY

1674 ATLANTIC AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

(Arti Troy Avenue)
(156)

MERGINOS!

MOTERYS!
AMŽIAUS 21—45

Įvairiems Būtiniems
Gelžkelio Darbams.

Virš 600 Amerikos bom- 
banešių sprogdino vokiečių 
žibalo dirbtuves ir lėktuvų 
fabrikus ties Viena, buvu
sios Austrijos sostamiesciu.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, birželio 29 d., 8 v. v. 
Visi Choro nariai dalyvaukite ■ šiame 
susirinkime, būkite laiku. Susirinki
mas labai svarbus. — Paul Casper.

(151-152)

2 VYRAI
FABRIKO DARBAS 

Nuolatinis taikos metu darbas. 
Proga išsimokyti gerą amatą.

Reikalingas paliuosavimas.
Kreipkitės:

ACME, INC.
NEPTUNE <fc ROMAR AVĖS., 

JERSEY CITY, N. J.

AUTOMOBILIŲ 
ŠVEITĖJAI 

(smėline popiera)

IR ŽIBINTOJAI
Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLAT. GERA ALGA

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

CHUPURDY
439 E. 92ND ST.

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
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

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

(155)

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekviena Valgia?

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.

100% KARINIS DARBAS
PLAKŠČIŲ METALO 

DARBININKAI
GERA ALGA

sulyg WMC taisyklių.
FRENCH METALLIC
ENGINEERING CO.

174 PENNINGTON ST.
NEWARK, N. J.

MARKET 3-0586.

DIENĄ IR NAKT| 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O.

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS 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.

Patyrimo Nereikalaujama.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!

ATSINEŠKITE GIMIMO ĮRODYMUS IR 
SOCIAL SECURITY KORTĄ.

Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4P.M.

L. I. RAILROAD
Room 314, Jamaica Station, 

Jamaica, L. I.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavitno.

(156)

(X)

!(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

su žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo.

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

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

MERGINOS-MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

PAGELBININKAI
LYDYTOJAI

(Vamzdžių Dirbtuvė)
48—58 VALANDŲ

UNIJINĖ DIRBTUVĖ

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Geros algos. 

VIRŠLAIKIAI.
BŪTINA PRAMONĖ.

Užtikrintas dirbimas po karo.
Reikalingas paliuosavimo paliudijimai.

KERNAN DYE AND 
SALVAGE CORP.

10 KINGSLAND RD., NUTLEY, N. J.
NUTLEY 2-2506

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

MERGINOS
(151)

(X)

VYRAI

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 — paįra 
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.

SKALBYKLAI FYDERIAI
LANKSTYTOJAI 

IŠKRATINETOJAI 
ATRINKĖJAI 

MARŠKINIŲ IR BODY PRESŲ 
OPERATORIAI 
UŽBAIGEJAI

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)

Reikalingas Atliekamumo 
Pareiškimas
Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc
1300 JEFFERSON ST

HOBOKEN, N. J

(152)

Dirbti Prie
LENGVO SVORIO ODŲ

GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI
Prisilaikykite WMC taisyklių.

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

Naujienybių Vyniojimas 
ant Ice Cream

55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir puse už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS
KŪrios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

SA VARIN RESTAURANTS
Siūlo daug puikiausia apmokamų darbų toms, 

kurios patyrusios prie sekamų:
SHORT ORDER VIRĖJOS 

PAGELBINĖS PAJŲ KEPĖJOS 
SANDVIČIŲ DARYTOJOS 

PANTRY MOTERYS
MERGINOS PRIE BUFETŲ 

INDŲ ATEMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

DALIAI LAIKO VALANDOS MERGINOMS 
INDŲ ATĖMĖJOMS IR KAFETERIJOS 

APTARNAUTOJOMS .
ŠEIMININKES JIEŠKANČIOS DA

LIAI LAIKO DARBO BUS 
IŠLAVINTOS.

Daugybės progų. Vakacijos su algom. Veltui 
apdrauda ir medikalis aptarnavimas, ir 1.1.

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept.

254 W. 81ST ST. (ROOM 205)
(153)

(150)

!.X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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 Tamsa- 
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderj pasiųsime pro
duktus.

ELEKTRO PAJĖGA PRESO 
OPERATORIAI 

VYRAI—MOTERYS
Tik Patyrę. Viršiausia Alga 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
E. A. LABORATORIES 

MYRTLE AVENUE IR 
SPENCER ST., 

BROOKLYN, N. Y.

PAPRASTI DARBININKAI 
Nuolat. 

GERA ALGA 
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., \ 
BROOKLYN. (

4

MILLING MAŠINŲ

(154)

(1V51) 
t 

VYRAI—BERNIUKAI
Pastovūs. Pasitikimi. 

Fabriko Darbas.
Nuolatinis. 40 valandų, prisideda viršlaikiai.

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

(152)

VYRAI OPERATORIAI

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
4S-4Z—41»t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

Amerikiečiai valo nacių 
grupeles iš užlandų Cher
bourg©.

Butoliavimo fabrikui. 
KALINGAS. 87c I 
pradedant pirmadieni)

REIKIA vyrų
/ PATYRIMAS NEREI- 
VALANDĄ. Krepkitės 
, baigiant penktadieniu.I
,____ ... - ” (1S2)183 STOCKHOLM STREET, 

fi«60Kl YN. N. Y.

Dirbti Vakacijy Žemėje.
LENGVAS FABRIKO 

DARBAS. GERA ALGA.

Patyrę prie darbo, reikalinga patiems 
mokėti nusistatyti.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

35 VALANDŲ SAVAITĖ 
IR VIRŠLAIKIAI

Širdis Jersey pamario.
50 Mailių nuo New Yorko.

HOLLANDER & SON, 
INC.

163 WEST TWENTY-NINTH ST.,

N. J. MACHINE CORP
WILLOW AVE. AT 16TH ST.

HOBOKEN, N. J.
(157)

NEW YORK CITY
REctor 2-4772

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas.

Grindų vąksavimui, pataisymam. Darbas New
Yorko ofisiniame būdinke. Nuolatinis darbas.

Periodiniai pakėlimai. Naktinis darbas.
Pokarinė ateitis.

MU. 5-4431
(1^3) (152)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. cn

MERGINOS
t AMŽIAUS 18 IKI 30 

Mašinšapės Darbas.
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavitno.

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

STcrling 8-1953.
(153)

MERGINOS
Pakavimui 

Be Išsilavinimo
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.

68 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)
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NevyYoiĮo^jėz^Zliiioi
Newyorkieciai per Sa

vaitę Sukėlė Worke- 
riui $10,109

New Yorko miesto ir valsti
jos darbo žmonės ir jų drau
gai pereitą savaitę sukėlė virš 
10 tūkstančių Daily Workerio 
fondui, kaip pranešė vajaus

pereitą sekmadienį.
Viso newyorkieciai iki galo 

pereitos savaitės jau buvo su
kėlę $35,285.75 arba 41.5 nuo
šimčius visos kvotos, kuri New 
Yorkui yra $85,000, daugiau 
dviejų trečdalių kvotos visam 
kraštui. New Yorkas, mat, yra 
Daily Workerio sostinė. čia 
jis daugiausia pažįstamas, tad 
ir labiausia mylimas, išsiplati
nęs. čia yra stiprus darbinin
kiškas judėjimas, kuriam Dai
ly Worker ištikimai tarnauja 
ir geriausia gali patarnauti 
esant ant vietos.

Lietuvių Komunistų Kliubas 
taipgi turi užsidėjęs $350 kvo
tą. L. K. N.

Ragina Kovoti Prieš 
Išnaudojimu Vaiku

Edward Corsi, valstijos in
dustrinis komisionierius, atsi
šaukė į 62 miestų majorus im
tis griežtų žingsnių prieš vai
kų darbo taisyklių peržengė- 
jus. Corsi sako, kad vien bėgiu 
pereito mėnesio New Yorko 
valstijoj susekta 2,300 peržen
gusių tas taisykles. Daleidimas 
pažeisti vaikų sveikatą šian
dien, yra silpninimu rytojaus 
Amerikos, pareiškė komisio
nierius.

Toji Raudona Lempa

Nuoširdi Auka

Connecticut Lietuviai Atvyks 
į Laisves Pikniką

Iš Conn, valstijos į Brook-1 Chicagos. Mainų srities miestai 
lyną ne visai arti, bet kada ei- ir miesteliai taipgi bus atsto- 

Apie kaimynišką New 
ir klaust nereikia. Ka

naši dienraščio Laisvės reika- vauti.
lai, tai Laisvės patrijotai var-1 Jersey
toja kitokią rokundą. Jie ro-1 ras ar ne: kol važiavimas yra 
kuoja tolį valandomis kelionės,1 galima, žmonės vistiek važiuo- 
o prie tankaus ir puikaus trau-įja didmiestin su reikalais, va- 
kinių kursavimo, tai maždaug| žiuoja atlankyti giminę ar 
tas pats, kaip atkirkinti iš ko-1 draugą ir tą kelionę suderina 
Uos artimos mažytės New ! taip pat su savo didžiausio 
Jersey ar Long Islando kolo-' draugo, demokratinio, darbo 
nijos busu arba kad ir sava žmonių reikalų nuolatinio gy-

lant su trafiko šviesomis.
Bridgeportiečiai, kur nuo i 

seno gyvena būrys gerų Lais
vės patrijotų ir pastaraisiais! 
keliais metais yra iš kitur; 
(taipgi ir iš Brooklyno) priva
žiavę daugiau, planuoja atvyk-į 
ti piknikan dideliu būriu. Po į 
grupę bus ir iš kitų miestų.

Svečių turėsime iš tolimoj
Detroito, 'Cleveland© ir net iš; L. L, N. Y.

šį sekmadienį, liepos 
su(July) 2-rą, pasimatysime 

daugeliu mielų senų draugų ir 
naujų pažįstamų iš arti ir iš 
toli — pasimatysime dienraš
čio Laisvės metiniame piknike 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth,

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Lietuvos partizanai, be abe
jo, minėjo liūdną Lietuvos pa
vergimo trijų metų sukaktį su 
pasmarkinta kova prieš vokie
čius okupantus ir su viltimi, 
kad ši sukaktis bus jau pas
kutine jų .kančių sukaktimi, 
kad išlaisvinimo valanda jau 
netoli.

Daugelis Amerikos lietuvių 
tos sukakties laikotarpį taip 
pat praleido pasmarkintu vei
kimu Lietuvos žmonių para
mai, kad medžiaginiai ir 
liško-seseriško sąjausmo 
mos pastiprinti jie galėtų 
čiau sunaikinti priešą ir

bro- 
šilu- 
grei- 
atsi-

Prieš koletą dienu buvo mi
nėta suaukojusieji virš $400 
varde brooklyniečių ir apylin
kės lietuvių pasiuntimui rau
donarmiečiams ir partizanams 
cigaretei. Taip pat buvo minė
ta desėtkai paaukojusių savo 
liuoslaikio vakarus taisymui,

Astuonių dešimtų metų se
nukas motoristas, Steinfield, 
pravažiavo raudonas šviesas. 
Dėl jo amžiaus, teisėjas parei
kalavo pereiti draiverio kvo
timus, kuriuos paskiausiu kar
tu jis praėjęs prieš 25 metus.
Senukas kvotimus išlaikė, re- pakavimui drabužių, 
gėjimą ir klausą parode turįs j Smarki talka Lietuvos žmo- 
gerą, tad raudonos šviesos in- nėms Drabužių Centre, 417 
cidentas praėjo tik pasimokė-į Lorimer St., Brooklyne, ėjo 
jimu penkinės. Į per virš savaimę, štai dirbusie-

New Yorko yra toks įstaty-jji paskiausiomis pereitos sa
mas, kad prasižengę trafiko vaitos dienomis (baigiant 23- 
taisyklėms asmenys virš 651 čia): 
metų turi iš naujo praeiti! 
kvotimus, patikrinimui, ar 
senstelėjimas neatėmė mašinos 
vairuotojo kvalifikacijas.

Emil Setterleund, Bergen 
St., prigėrė maudydamasis 
Brighton Beach.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

Nepaprastai įdomi nauja slapty
bių melodrama su reginiais iš 
penkių Europos kraštų!

“THE MASK OF 
DIMITRIOS”

žvaigždžiuoja:
GREENSTREET ♦ PETER
VICTOR ERANCEN * PAY E
♦ ZACHARY SCOTT * IR

SYDNEY 
LORRE * 
EMERSON 
DAR DIDELIS VAIDINIMAS ASMENIŠ
KAI LOUIS l’R'MA ir Jo Orkestras ir

EXTRA: PHIL REGAN

STRAND

atvejais bėgiu trijų
E. Kasmočienė, 

A. Bimba, O.
Čepulis, L. Gav- 
Wareson.
atidirbo: Anne

Jonas Pocius, iš Flushing, 
dirbo per visą dieną ir prie
vakari.

Dviem
dienu dirbo: 
I. Levaniene, 
Čepulienė, V. 
rilovičius, G.

Po vakarą
Yakštis, M. Yakštienė, A. Ka- 
lakauskienė, Helena Incas, Be
atrice Kalakauskaitė, K. Bal
čiūnas, V. Bunkus, Frances 
Pakalniškienė, Elsie Gasiunie- 
nė, J. Gasiunas, K. Rušinskie- 
nė, M. Misevičienė, Beatrice 
Briedienė, St. Vinikaitienė, 
Anna Višniauskienė, Kazys 
Meškėnas, Mary Wilson, A. 
Mureika, A. Dobilienė, J. Au- 
gutienė, J. Grubis.

Be tiesioginio darbo krautu
vėj, A. Bimba ir merginos-mo- 
terys, komiteto narės, padeda 
daug nematomo, bet neišven
giamo darbo. Negali drabužių 
valytojas ar batų taisytojas at
važiuoti pasiimti darbo ar at
vežti gatavo, bėgiok j ieškoti, 
kas nuveš ar parveš, o Brook-

Dviejų Moterų Panaši 
Mirtis Iššaukė Šei
mos Perkvotimų

orą metu vėliau, 
1943 m., mirė jos 

irriet Berkowitz

lyne net gerlaikiais gauti ma
šiną nebuvo lengva. Pritrūko 
prekėjas kokių užsakytų daik
tų, nebegali parduoti, komite
tui vėl iš naujo tarimasis, ką 
pirkti to vietoj, vėl nauji j ieš
kojimai, rašinėjimai, šaukinė- 
jimai. Atvežė iš kur vežimą 
dėžių, mesk viską ir eik iš
krauti.

Vežimų iškrovimo ir prikro- 
vimo darbuose, beje, retkar
čiais tenka padirbėti ir keliem 
įstaigų vyrams, kurie tuo tar
pu pasitaiko darbe, o paskiau 
skubinti užvilktą savo regulia- 
rį dienos darbą.ir vėliau pasi
likti dirbti. Juk trokmanui ne
paliepsi palaukti, kol pabaigsi 
darbą, ar paskiau sugrįžti.

Dirba žmonės pasišventusiai, 
dirba daug, dirba su džiaugs
mu, kad savo darbu gali pa
dėtį kariaujantiems už Lietu
vos išlaisvinimą raudonarmie-1 
čiams ir partizanams mušti 
bendrą priešą nacizmą-fašiz- 
mą, kad gali pagelbėti kare 
nukentėjusiems.
Penktasis Siuntinys Baigiamas

Galop pereitos savaitės abi 
centro patalpos taip prisipil
dė, jog sunku buvo besurasti 
kampelį atsistoti. O penktadie
nį, priedams, vėl atvožė veži
mą pundų ir skrynių iš kitų 
miestų. Išvakarėse buvusieji 
darbe ir palikę aslą šiaip taip 
pereinamą, nusigando penk
tadienio vakarą, pamatę pa
talpą vietomis iki lubų už
krautą. Bet pasiryžimas nuga
li kliūtis — vieni siuvėjai su
sėdo ant aukštesniųjų, kiti ant 
žemesniųjų dėžių, ant aslos 
atsistoti gavusieji sklypą pa
davinėjo darbą ir siuvimas ėjo, 
kaip visada.

Visi labai apsidžiaugė suži
noję, jog pirmieji šio siuntinio 
keli milžinai vežimai jau išve
žama į pajūrinį sandėlį, kad 
būtų po ranka krovimui į lai
vą. .

Ateikite Darban
Visi galintieji padirbėti prie 

siuvimo ir prie kitų centro dar
bų prašomi ateiti bile dienom 
ar vakarais (išskyrus šeštadie
nio vakarą ir sekmadienį). Dė
sime pastangas paskiausiom 
dienom gautus drabužius dar 
įtalpinti į 5-tą siuntinį.

Pagelbininkė.

DIENRAŠČIO LAISVES PIKNIKAS

Šį Sekmadienį, Liepos-July 2
Clinton Park, Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. I

Pirmadienį į Liet. Darb. Su
sivienijimo raštinę atsilankė 
drg. V. Pranaitis, pasimokėjo 
duokles. Sutikau jį, pasikalbė
jome. žinau, kad drg. V. Pra
naitis ilgokai jau serga aki
mis. žmogus į savo bėdas ne
kreipia atydos, tuojau atsimi
nė Lietuvos kovotojus ir nacių 
suvargintus žmones, apgailes
tavo, kad negali prakalbas ir 
kitus parengimus lankyti, žiū
riu, jau imasi iš kišeniaus pi
nigus :

—Paaukosiu kiek ir aš ko
votojams, — sako jis.

—Bet jūs, drauge, sergate, I 
jums pinigai labai reikalingi,! 
— tariau suprasdamas jo pa-

—Tai nieko, apsieisimo mesi 
čia, ten reikia, — tvirtino jis.

Drg. V. Pranaitis paaukavo

taisymui ir išvalymui ir $3 ci- 
garetams, kurio bus pasiųsti

Prieš trejetą metų, rugpjū
čio 15, 1941, mirė Mrs. Gus- 
sie Berkowitz, 48 m., 379 
Rockaway Parkway, Brookly
ne. Buvo nuspręsta 2 gydytojų, 
kad ji mirus nuo sukietėjimo 
arterijų. I 
gruodžio 9, 
duktė, H
Feldman, 25 metų, nėščia. Prie 
jos mirties buvę 5 daktarai nu
sprendę, kad jinai mirus nuo 
tetany, pablogintos nėštumu.

Bet senesnės moters kitai 
dukteriai, jaunesniosios sese
riai, Mrs. Beatrice Iloffberg,
956 51st St., Brooklyn, atrodėI lietuvių pulkams, eilėse Rau- 
keista, kad viena ir kita prieš 
mirtį r a i č i o j o s i baisiuose i 
skausmuose, viena ir kita šau-| 
kė “nelieskite mano kojų,”' 
bet buvo pripažintos mirusio-i 
mis nuo skirtingų priežasčių.' naitienė daug veikė, ypatingai 
Ji ilgai apie tai galvojus. Jos i meno srityje — lošime. Dabar, 
neramumą stiprinęs žinojimas' žinoma, sąlygos neleidžia, 
šio to apie vaistus ir nuodus, I 
nes ji buvo mokinusis ir prak-' 
Ūkavus vaistininkystę. Ji žino-i 
jo, kad panašiai veikia ligonį' 
strychnines nuodai. Pagaliau) 
savo mintį ji pasisakius savo' 
advokatui Larkinui, o tas —j 
veikiančiam Brooklyno proku-: 
romi Hughes. Buvo apklausi-' 
nėta šeimyna. Pasekmėj tų | 
veiksmų, teismas pareikalavo j 
iškelti iš kapo Mrs. Feldman | 
kūną ir ištyrus rado strychni-) 
nes nuodų. Tada atkasta ir se-1 
noji moteris, kuri taipgi rastai 
su tais nuodais. ; į

Panaujinta šeimos ir visų su, 
šeima turėjusiu artimus ryšius! 
apklausinėjimas, tarpe tų ir 
jaunosios moters našlys Feld
man, vaistininkas. Kol kas dar 
niekas nebuvo įkaitintas. Ty-1 
rinėtojai, be kitko, iškėlė, kad 1 
senosios moters turtas, $50,-j 
000, buvo užrašytas Feldma-I 
nienei, o tos testamentas ro-! 
dė, kad jinai palieka savo tur-j 
tą vyrui. Menama, kad tie pa
likimai ir galėję būti priežas
timi jų abiejų mirties, tik dar 
neišaiškinta ar neskelbiama, 
iš kurių rankų ta mirtis atėjus.

(lėnosios Armijos. Didelis ačiū 
ir linkėjimas pilnai susveikti 
ir vėl darbuotis. Kada drg. 
Pranaitis sveikas buvo, tai ir 
jo gyvenimo draugė V. Pra-

Š.

Eiliniai Nariai Laimėjo 
MalioriŲ Rinkimuose
Pereitą savaitę įvykusiuose 

Painters District Council 9 rin
kimuose laimėjo visas eilinių 
narių sleitas. Louis Weinstock, 
finansų sekretorius, laimėjo su 
1,950 balsų prieš savo oponen
to Hyman Marcal 1,027 balsus.

Biznio agentai išrinkti Gab
riel Baldanicci iš lokalo 874, 
Leon Taback iš lokalo 848, 
Morris Gainer iš lokalo 905 ir 
Ben Moskowitz iš lokalo 1011.

Paruošia Jaunuolius 
Farmy Darbams

Feorge “Red” Williams, 16 
metų, tapo savininku $500 ver
tės žiedo, kurį jis rado žaizda- 
mas 
mis 
kui, 
das.

beisbole pavirtęs pasipy- 
po kojom mažam kropsiu- 
kuriame buvo įdėtas žie- 
Niekas žiedo neatsišaukė.

Al Duckett—Detroit Times

J V t SYMBOL FOR VICTORY

Štai, Kokią Naudą Jūs Turite iš 
5-tosios Karinės Paskolos Bonu

1. Karo Bonai 
pasaulyje! 
Karo Bonai 
10 metų. 
Karo 
Karo 
jėgas 
Karo 
jums,

2.

3.
4.

5.

yra geriausias, saugiausias pinigų įdėjimas

sugrąžina jum

Bonai
Bonai 
po Karo.
Bonai reiškia mokslą jūsų
pinigus po pasitraukimo iš

ANTHONY TAUTKUS
BAR A GRILL

Brooklyn, N. Y.

padės laimėti Taiką, padidindami pirkimo

vaikam, užtikrinimą

73 Grand Street,

Nubaudė 125 Prekė jus)
Pereitą pirmadienį New 

Yorke nubausti 125 prekiau
tojai maistu už peržengimus; 
lubinių kainų. Du iš jų nuėjo) 
kalėjimai], o kiti pasimokėjo) 
įvairias sumas bausmės, viso'

Nustatytos skalbiniams lubi
nus kainos daugiausia liečian
čios komercinius skalbinius — 
viešbučiams, rcstauranams ir' 
panašiom įstaigom.

Apie 2,000 stiprių jaunuolių j<ajną’ 
nuo 14 iki 17 metu, tam tikro- $4500. 
se įstaigose lavinasi lauko dar- i 
bų ir vyks pagelbėti Long Is
land ir kitiems New 
valstijos farmeriams darbyme-

PARDAVIMAI
Parsiduoda už labai prieinamą ' 

4 aukštų mūrinis namas.) 
Su visais įtaisymais. Yra , 

i aliejinis pečius (Oil Burner). Be j 
violacijų. Randasi krautuvė, taipgi i 
trys apartmentai, po Iris kambarius.

Yorko Geros rondos. Dėl daugiau informa-1 
Į eijų kreipkitės ant viršutinių lubų, 
i arba telefonuokite: EV. 8-6751.
| (150-152)

Louis Silvers, raketierius, 
įkaitintas pirmo laipsnio žmog
žudystėje už kito mobsterio 
Jacob Finkel mirtį.

Atliekamos popieros pereitą 
trečiadienį vėl surinkta ma
žiau, tik 387.7 tonai.

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

> LIETUVIŠKAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

ARĖTAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6804

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL nVergremi 4-M1S

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrcen 7-6868

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

*****. -..-t 1A

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 BTagg 55-2178 ATDARA VAKARAIS




