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KRISLAI
Kas Jani Pasidarė?
O Kur Dinęjo Lietuviai?
Gražios Frazės, Juodos

Mintys.
Tie Patys Barabanščikai.
Mūsų Vasarinis Festivalas.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Vienas iš begėdiškiausiu 
kryžioku yra Tėvynės redakto
rius Bajoras. Pavyzdžiui, bir
želio 23 dienos laidoje savo
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editorials jis
užtraukia:

“Po ‘minčių 
karas eina visu smarkumu iri 
visuose frontuose. Tik rusų

šitokia giesmei ANGLAI ŠTURMUOJA NACIUS CAEN’E IŠ TRIJŲ ŠONIJ
fronte ‘ramu.’ Vietoje padėti 
są jungiečiams, pradėjusioms 
invaziją, rusai visu smarkumu 
puola suomius, kuriems Ame
rika karo dar .nepaskelbė ir su 
kuriais santikiu nenutraukė...”

Keno pasamdytas yra Tė
vynės redaktorius šitai mela
gingai propagandai varyti °

ANGLAI GRŪMOJA SVAR
BIAJAM NACIU CENTRUI 

ŠIAURINĖJ FRANCIJOJ

Būkite Laisves

šį sekmadienį, liepos-July
2 d. įvyks dienraščio Lais-

SOVIETAI APSIAUTĖ DAR 5 NACIU
DIVIZIJAS, O VITEBSKE 20,000

JŲ UŽMUŠĖ IR 10,000 SUĖMĖ

Visam pasaulyje jau pagar
sėjo Vilniaus krašto lietuviai 
partizanai.

Tik Vienybės redaktorius 
Tysliava jų nežino, nemato ir
nepripažįsta. Birželio 23 die-.
na, savo laikraštyje, ant pir
mo puslapio Tysliava šaukia:! 
“Dideli lenkų partizanų mū
šiai su vokiečiais Vilniaus kraš
te.” Niekur nė puse žodžio ne
suminėti lietuviai partizanai.

Tai šitoks yra Tysliava lie
tuvių tautos patriotas!

Fra nei j a, birž. 28.—Ang
lų kariuomenė daugiau kaip 
pusiau ratu apsupo vokie
čius, beginančius Caen mie
stą, penkių geležinkelių ir 
keliolikos vieškelių centrą 
šiaurinėje Franci joje. Ang
lai puola nacius toj apylin
kėje iš pietų vakarų, šiaurių 
ir rytų. Per dieną jie, žy
giuodami artyn Caen šešių 
mylių frontu, prasiveržė 
per Odon upę ir užėmė

i Tourville ir keturis kitus 
Į miestelius.

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai buvo priversti pa
sitraukt kelias mylias atgal 

. Tilly-Caen fronte.
Amerikiečiai šturmuoja 

'vokiečius, kurie dar laikosi 
iMaupertus lėktuvų aikštėje, 
lį rytus nuo Cherbourgo uo- 
I sto ir Hague Iškyšulyje, pa
či a m e šiaurvakariniame 

i Cherbourgo pusiausal. kam- 
! pūtyje.

GRĘSIA “REPLeS”
CIAMS MINSKE

London, birž. 28. — Ge-
Černiakovskio ko-: sko gatvėse.

NA- 122,000 vokiečių liko nukauta Raudonarmiečiai bendrai 
bei suimta pirma, negu pra- grūdo hitlerininkus atgal 
sidejo mūšiai pačiose Viteb- visu 250 mylių ilgio frontu.

Raudon. Armija apsupo
Vakar Raudonoji Armija stambų Mogilevo miestą, 39 

nių lietuvių kolonijų. Daly- 1 tarusijos armija, atvadavo I Baltarusijos fronte atvada- mylias Į pietus nuo Oršos, 
vans L. PRŪSEIKA iš Chi-;Oršą, 32,200 gyventojų mie-Įvo virš 1,450 miestų, mieste- į Verda mūšiai Mogilevo 

“ , geležinkelių stočių ir i priemiesčiuose. Jie taipgi iš 
ra, į pietus nuo Vitebsko,' kitų gyvenamųjų punktų, | visų šonų apsiautė vokie- 
Baltarusijoj. Oršoj ir apy- Itai viso jau virš 4,490 gyve-lčius Bobruisko mieste-tvir- 
linkėj vokiečiai turėjo di- piamųjų vietų per penkias 
džią savo oro jėgų bazę. 

Vitebsko mieste 20,000

Klasčiaus Clinton Parke,
Betts ir Maspeth Avės., Ma-' 
speth, L. L, N. Y. į

šiame piknike bus daug I nerolo Černiakovskio 
svečių iš tolimų ir artimes-1 randuojama, Trečioji Bal-j

cagos, dienraščio Vilnies re-Įstą, šešių geležinkelių cent-Jių, 
daktorius.

ko bilietus; naudokitės do
vanų proga. Dalyvaukite 
piknike, pasimatykite su 
svečiais iš arti ir toli!

ofensyvo dienas.
Linkui Minsko sovietinė 

nacių buvo užmušta ir 10,- kariuomenė per dieną pa- 
000 nelaisvėn paimta. Be to,' žygiavo 23 mylias pirmyn.

žinoma, garbė lenkams, kad 
jie mušasi su vokiečiais. Gar
bė jiems, kad jie padeda iš
laisvinti Vilniaus kraštą iš na-
cių vergijos.

Bet yra nusidėjimas prieš 
lietuvių tauta paslėpti tokius! 
pat, gal dar didvyriškesnius, Į 
žygiu i Vilniaus lietuvių par-j 
tizanų prieš vokiečius.

Pirmadienio vakare klau-Į 
šiauši Californijos gubernato-! 
riaus pono VVarreno spvčiaus 
republikonų konvencijoje’. Tai 
buvo ilgas, karštas ir aštrus 
spyčius.

Jo frazės gražiai šlipavotos 
ir labai skambios. Bet jo min
tys baisios ir juodos.

Štai tik vienas pavyzdys.! 
Girdi, nei viena partija nekal
ta už buvusi ekonomini krizį 
Amerikoje!

Vadinasi, republikonų par
tija, kuri kontroliavo valdžią, 
buvo nekalta. Nekalta buvo 
valdžia!

Tai kas kaltas? Kur Ameri
kos žmonių išeitis ir protekci
ja nuo panašaus krizio po šio 
karo ?

Jr šita partija dabar reika
lauja, kad jos žmogus būtų 
išrinktas prezidentu ir kad jai 
būtų pavestas krašto vairas, 
kaip buvo po Pirmojo Pasau
linio Karo!

Warren prižadėjo viską ati-i 
duoti kariams, sugrįžusieins iš 
karo. Bet tą pačią konvenciją, 
kurioje jis kalbėjo, vairuoja: 
Hooveris. Tas pats Hooverisi 
prieš vienuolika metų buvo' 
prezidentu ir Washingtonani 
pribuvusius Pirmojo Karo ve-j 
teranus prašyti paramos, pa-! 
vaišino švino kulkomis!

Atsimename tuos laikus. At-j 
simena Amerikos žmonės. Nei! 
Warrenui, nei Dewey, nei Iloo- 
veriui nebepavyks vėl tuos 
žmones apgauti.

Pranešama, kad Lietuvoje 
atgijo šaulių Sąjunga. Savoj 
pirmam pareiškime šita Sąjun
ga prakeikė bolševikus, bolše
vizmą, Sovietų Sąjungą.

Šitoje sąjungoje sėdi tokie 
pat hitleriniai barabanščikai, 
koki sudaro “Vyriausį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą.”

Bet reikia tikėtis, kad nebe
ilgai tiems nenaudėliams teks 
Lietuvos žmones apgaudinėti. 
Raudonoji Armija jau vėbver-

(Tąsa 5-tame puslapyjeX

A merika Gal Sutraukys Ryšius 
Su Hitleriuojančia Suomija

Washington, birž. 28. — 
Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė ruošia
si greitu laiku sutraukyti 
diplomatijos ryšius su Suo
mija (Finliandija). Tai to
dėl, kad suomių valdžia pa
reiškė, jog jinai išvien iš 
vokiečiais ves karą iki galo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Naciai žada Visokeriopą 
Paramą Suomijai

London. — Vokietijos už
sienių reikalų ministeris 
von Ribbentropas atsilankė 
į Suomijos sostinę Helsinkį. 
Suomių valdžia prašė vokie
čių pagelbos karui prieš So-

Stalinas Giria Amerikos
Pramonės, Valdžios 

Ir Žmoniy Darbą
Maskva.— Jungtinių Val

stijų Prekybos Rūmo pirmi
ninkas Eric Johnston atsi
lankė pas premjerą Staliną 
ir pustrečios valandos kal
bėjosi su juom. Po pasitari
mų, Johnstonas perdavė se
kamą Stalino pareiškimą a- 
merikiečiams ir anglam ko
respondentams:

“Amerikos biznis ir Ame
rikos darbininkai atliko ste
bėtinai didelį gamybos dar
bą karui. Amerikos žemdir
bystė taipgi.nepaprastai ge
rai veikė. Karinės amerikie
čių mašinos ir maistas pri
sidėjo prie Raudonosios Ar
mijos pergalių.

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė suvaidino didelį 
vaidmenį tai gamybai išvy- 
styt ir suderint, taip pat ir 
bendradarbiavimui išauklėt 
tarp mūsų abiejų kraštų.”

Stalinas Kaipo žinovas
Johnstonas sakė kores

pondentams, jog Stalinas 
stebėtinai plačiai ir smulk
meniškai žino apie Ameri
kos pramonę, “geriau, negu 
bet kuris vienas iš dešim
ties tūkstančių pačių Ame
rikos biznierių..”

vietas, ir Vokietija pasiža
dėjo duoti Suomijai karinės 
paramos ir maisto, kaip sa
kė Berlyno radijas. Nacių 
valdžia pareiškė, kad ji “ne
apleis savo ginklo draugo” 
(Suomijos).

Vokiečių Laivai ir Kariai 
Suomijos Frontui

Stockholm, šved. — Pas
kutinėmis dienomis Vokieti
ja atsiuntė į Suomijos uostą 
Abo viena savo stambu ka
ro laivą, vieną šarvuotlaivį 
ir tris naikintuvus.

Batalionai nacių kariuo
menė iškilmingai paradavo 
Helsinkio gatvėmis.

Suprantama, kad Hitleris 
atsiųs dar bent dvi brigadas 
savo artilerijos ir prieštan
kinės kariuomenės su ka- 
nuolėmis į pietinę Suomiją, 
ypač sritin Viborgo uosta
miesčio, kuris Sovietų užim
tas.

Skaičiuojama, jog šiauri
nėje Suomijoje yra septy
nios vokiečių divizijos, apie 
105,000 vyrų.

ATIMTA DAR EILĖ GELE
ŽINKELIO STOČIŲ IR 

MIESTU IŠ SUOMIU
Washington. — Sovietų 

kariuomenė Suomijos fron
te, tarp Onegos ir Ladogos 
ežerų, užėmė geležinkelio 
stotis Tokari, Revselga, Pai, 
Stary j Pai ir Ladvba. Be 
to, raudonarmiečiai per die
ną paėmė 30 kitų gyvena
mųjų vietų, tarp kurių yra 
ir Šeltozero apskričio mies
tas.

Pavojus Svarbiajam 
Chinijos Miestui

Chungking, birž. 28. — 
Chinų komanda sako, tur
būt, japonai jau apsupo 
Hengyang miestą, didelį ge
ležinkelių mazgą Hunnan 
provincijoj. Netekti Hengy- 
ango tai būtų didelis smū
gis Chinijai.

Maskva. — Sovietų jėgos 
birž. 26 d. išmušė iš veikimo 
bei sunaikino 38 vokiečių 
tankus ir nušovė 34 jų lėk
tuvus.

Dewey ir Bricker Repu
blikonų Kandidatai

Chicago, birž. 28. — Pra
nešama (šiuos žodžius bera
šant), kad republikonų su
važiavimas po keleto valan
dų tikrai nominuos Thomą 
Dewey savo kandidatu į 
prezidentus, o J. W. Bricke- 
rį, Ohio gubernatorių, į vi- 
ce-prezidentus.

(Abudu yra hooveriniai 
reakcininkai, fašistų Ašies 
glostytojai, priešai bendra- ■t i • • n. • . j _ • _. ;..

Raudonosios Armijos Laimėjimai 
V įsuose Baltarusijos F rantuose
Washington. — Maskvos 

radijas, tarp kitko, pranešė 
sekamas fronto žinias:

Į pietų vakarus nuo atva
duoto Vitebsko sovietiniai 

atėmė iš priešų aps- 
miestą Čašniki su ge- 

ir Viatny

kariai
kričio
ležinkelio stočia

Linkui Minsko raudonar
miečiai užėmė Bobr geležin
kelio stotį.

Vydamiesi vokiečius Mo- 
gilevo linkmėje, Sovietų ka

ro upės kjrantus visame Or
šos - Mogilevo-Bykovo ruo- 

darbiavimo su Sovietais ir že; užėmė geležinkelio sto- 
kitomis Jungtinėmis Tauto- tis Zubry, Dary ir Lupolov; 
mis taikai palaikyti po ka- prasiveržė per Dniepro upę 
ro.) į šiaurius ir pietus nuo Mo-

Iš S. L. A. Seimo
SESIJA I.

PHILADELPHIA, 
birželio 26 d.—

SLA 43-čiasis

•>

seimas 
prasidėjo birželio 26 d., 10 
v. ryto Hotelyj Philadel
phian. Seimas, kaip ir buvo 
tikėtasi — nedidelis — 137 
delegatai, įskaitant pild. ta
rybos narius. Prieš seimo 
formalį atidarymą kalbėjo 
adv. Čeledinas, rengimo ko
misijos pirmininkas, pa
kviesdamas F. J. Bagočių 
atidaryti seimą.

Adv. čeledinas pranešė, 
jog iš miesto administraci
jos neateis niekas pasvei
kinti, kadangi visi republi- 
konai išvyko į Chicagą savo 
suvažiaviman.

Bet prez. Bagočius pačio
je seimo pradžioje pakvietė 
kažin kaip mysteriškai čia 
atsiradusį buvusį Lietuvos 
ministerį p. Žadeikį pakal
bėti.

Įdomu buvo pasiklausyti 
p. Žadeikio, pasišovusio pa
mokinti amerikiečius politi
kos reikalais. P-as Žadeikj,§ 
atrodo labai susieikvojusiu, 
be laiko paseįiusiu, rūpes
čių suėstu žrhogumi. Ma

iš Lie- 
turto,

pasvei- 
ir tuo-

tyt, jis nujaučia, kad neuž
ilgo jam teks “iš savo pra
kaito duoną valgyti,” kad 
toji graži alga, kurią jis be 
jokio reikalo gauna 
tuvos “užšaldyto” 
neužilgo užsirauks.

Buvęs ministeris 
kino seimo dalyvius
jau skubėjo kalbėti apie 
Lietuvą, tarytum jis iš ten 
gautų kokių tai žinių, ku
rių negauna žmonės, skai
tą laikraščius.

Lietuva, girdi, šitoje ša
ly skaitoma neutrale, kiek 
tai liečia karą. Bet p. Ža- 
deikis pats netiki tam, ką 
sako. Nes jeigu Lietuva, 
viena 16-kos Tarybų Są
jungos respublikų yra neu
trali, tai tuomet ir visa 
SSSR turėtų būti neutra
li... Bet kiekvienam aišku, 
kad Lietuva nėra neutralė 
— ji yra žūt-būtiniame ka
re prieš savo ir viso pasau
lio priešą — fašistinę Vo
kietiją.

Lietuvos jėgos yra 
žeistos, nurodė jis, nes vo
kiečiai išvežė Vokietijos ka- 
torgon šimtus tūkstančių 
geriausių Lietuvos sūnų ir 

(Tąsa 3-me pusi.)

pa-

(urnoje ir šturmuoja hitleri
ninkus jo pakraščiuose.

Pirmoji Baltarusijos ar
mija, komanduojama gen. 
Konstantino Rokossovskio 
apsupo penkias divizijas vo
kiečių kariuomenės Bobrui
sko apylinkėje ir per dieną 
užmušė 8,000 priešų.

Bobruiskas yra paskuti
nė vokiečių tvirtuma kelyje 

Į į Minską, Baltarusijos sos
tinę. Minskas stovi už 74 

; nuo 
Bobruisko ir yra laikomas 
vartais į Lenkiją, Lietuvą 
ir į Prūsus. O iš šiaurių ry
tu raudonarmiečiam telieka 
jau mažiau kaip 50 mylių į 
Minską.

Sovietu kariuomenė iš 
šiaurių rytų nuo Oršos, iš 
rytų nuo Mogilevo ir iš pie
tų nuo Bobruisko, gręsia 
kaip milžiniškomis replėmis 
suimti vokiečius Minske. 
Londono karininkai spėja, 
kad Bobruiskas netrukus 
bus Raudon. Armijos ran
kose.

Mogilevo apylinkėje per 
dieną užmušta 4,000 nacių.

gilevo (guberninio miesto ir į
keturių geležinkelių stebu- į

geležinkelį my]ju j šiaurvakariuslės) ; perkirto i 
tarp Oršos ir Mogilevo li
kau jasi su naciais jau Mo
gilevo miesto gatvėse.

Raudonosios Armijos ko- 
vūnai kirto apsupančius 
smūgius naciam Bobruisko 
apylinkėje iš rytų ir pietų, 
į vakarus nuo pirmiau at
vaduoto Žlobino. Raudonar
miečiai jau visai apsiautė 
Bobruiską, tvirtumos mies
tą, trijų geležinkelių stebu
lę. Jie taipgi visomis pusė
mis apie Bobruiską apsupo 
60 iki 75 tūkstančių nacių.

Polesi jo j (Pripiatės balų 
srityj) sovietiniai kovūnai, 
be kitko, užėmė Glusko ir 
Karpilovkos apskričių mies
tus ir geležinkelio stotis 
Zagrorodije, Krasnyj Be- 
reg, Omeinia, Krasnyj 
Brod, Zalesje, Rabkor ir 
Miradino.

Raudonarmiečiai perkirtoI 
naciams geležinkelį ir plen- į 
ta tarp Bobruisko ir Mins
ko.

Prezidento Garbės
Lakštai Leningradui

Washington. — Preziden- / 
tas Rooseveltas pasiuntė 

------ ■ garbės lakštus Leningradui 
PAGROBTA DAUG VOKIEČIU! f r Stalingradui už didvyriš-

KARINIS REIKMENŲ BAL-
TARUSIJOS FRONTUOSE | prezidento parašu perdavė

Maskva. — Vien birž. 26 
d. raudonarmiečiai Vitebs
ko srityje pagrobė 10 vokie
čių garvežių, tris traukinius 
su kariniais kroviniais, 1,- 
100 trokų ir automobilių ir 
milžiniškus kiekius amuni
cijos ir ginklų, kurie dar 
tebeskaičiuojami.

Oršos apylinkėj tik viena
me kaime Sovietai pagrobė 
300 vokiečių automobilių ir 
trokų, daugiau kaip 30 di
džiųjų kanuolių ir tris amu
nicijos sandėlius.

CHINAI UŽĖMĖ NAMTI 
ŠIAUR. BURMOJE

Ceylon, birž. 28. — Chinai 
su anglų pagalba atėmė iš 
japonų Namti miestelį, už 
6 mylių nuo vakar laimėto 
Mogaung miesto.

maršalui Stalinui W. Ave- 
rell Harriman, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Mas
kvoj, kaip dabar pranešė 
Rooseveltas, besikalbėda
mas su laikraštininkais.

Kartu ambasadorius Ha- 
rrimanas įteikė Stalinui ir 
Roosevelto laišką, kuriame 
prezidentas rašo:

“Stalingradas ir Lenin
gradas iššaukė giliausią, vi- 
saširdišką amerikiečių pa
garbą. Didvyrybė tų dviejų 
miestų piliečių ir kareivių 
yra ne tik įkvėpimas Jung
tinių Valstijų žmonėms, bet 
sujungia į dar glaudesnį 
draugiškumą abu mūsų kra
štus. Stalingradas ir Lenin
gradas tapo žodžiais, reiš
kiančiais tvirtybę ir ištver
mę, su kuria mes galutinai 
sumušime priešus užpuoli
kus.”
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Mušti Priešą iš Rytų, Pietų, 
Vakarų, Šiaurių ir Oro!

) Amerika norėjo taikos, bet karą užko
rė mūsų neprieteliai hitlerininkai, fašis
tai, Japonijos imperialistai! Jie mus už
puolė, kaip pasiutę šunės, kad mus pa
vergti, kad padarius mus jų vergais!

Sovietų Sąjunga norėjo taikos, jos 
tautos kūrė naują, laimingą gyvenimą, jų 
vyriausybė viską darė, kad pastojus ka
rui kelią. Bet jie taip pat buvo užpulti iš 
pasalų.’ Priešas degino jų miestus, nai
kino žmones ir privertė kariauti!

Anglijos ir Chinijos žmonės nenorėjo 
karo, bet ir jie prieš savo norą turėjo im
tis ginklo.

Priešas norėjo karo, priešas norėjo pa
vergti pasaulį, kitas tautas ir tauteles 
padaryti savo vergais. Ir karas prasidėjo, 
išsiplėtė, apėmė visą pasaulį.

Civilizuotas Pasaulis Laimės
Hitleris, Mussolinis ir Japonijos Hiro

hito manė, kad niekados socialistinis pa
saulis—Sovietų Sąjunga ir demokratinis 
kapitalistinis pasaulis — Amerika ir An
glija negalės susitarti, bendrai gintis ir 
todėl jie žus, bus pavergti.

Bet Sovietų Sąjunga, Amerika ir Ang
lija susitarė! Maskvos ir Teherano kon
ferencijos, eilė kitų pasitarimų, nutiesė 
bendrus planus apsiginti, priešą sumušti, 
duoti pasauliui laisvę ir taiką. Ypatingai 
Teherane buvo išdirbta planai bendram 
veikimui. Suprasta, kad pergalė galima 
tik visiems bendrai veikiant, mušant 
priešą iš visų pusių. Mušant jį iš rytų, 
pietų, vakarų, oro, jūroj, jokia spėka ne
galės išgelbėti barbariško hitlerizmo nuo 
sunaikinimo.

Subyrėjo Priešo Sienos
Kol Raudonoji Armija vedė didvyrišką 

karą prieš hitlerininkus per tris metus, 
naikindama jų milionus, tai Amerikos, 
Anglijos, Kanados, Australijos jėgos ap
valė Afriką nuo Hitlerio ir Mussoiinio 
razbaininkų, sulaikė Japonijos imperia
listų žygius Ramiajame Vandenyne ir 
'Jungtinės Valstijos sumobilizavo galingą 
armiją, sukūrė didžiausį pasaulyj karo 
laivyną, pasigamino pasakiškus kiekius 
įvairiausių ginklų. Dabar tos jėgos lei
džiamos veiklon, už karo pergalę, už mū
sų laisvę!

* Birželio mėnesis bus istorinis mėnesis. 
Birželio 22 dieną sukako trys metai did
vyriško Sovietų Sąjungos karo prieš hit
lerininkus, kuris sunaikino apie 8,000,000 
priešų, dešimtis tūkstančių jų tankų, lėk
tuvų, kanuolių ir kalnus kitų ginklų. Hit
leris dabar nėra tas, kokis jis buvo 1941 
metais.

Birželio mėnesį Amerikos, Anglijos, 
Kanados armijos išlipo Francūzijoj, su
byrėjo ilgai garsinta Hitlerio Atlanto 
Siena. Mūsų armija užima vis didesnius 
plotus, paruošia daugiau jėgų maršui ant 
•Berlyno iš vakarų pusės.

Birželio mėnesį sulaužyta priešo linija 
Italijoj, išlaisvinta iš nacių vergijos Ro
ma, mūsų armijos eina pirmyn per kai
nus, griovius linkui Alpų, arčiau Vokie-. 
tijos, arčiau Francijos, arčiau prie susi
vienijimo su kovingais Jugoslavijos par
tizanais, vedamais maršalo Tito.

Birželio mėnesį subyrėjo Hitlerio tal
kininkės Suomijos išgarsinta Manner
heim Linija, išlaisvintas Vyborgas; Rau
don. Armija grūda fašistus finus atgal, 
taiko priešui smūgį iŠ rytų ir šiaurių.

Birželio mėnesį Amerikos karo laivy
nas ir orlaivynas dar kartą kirto Japo
nijos imperialistams smūgį Ramiajame 
Vandenyne.

Ir birželio mėnesį vėl Raudonoji Armi
ja perėjo į ofensyvą prieš Hitlerio išgar
sinta “Fatherlando Sieną”, kurią fašis
tai pasistatė ant Sovietų Sąjungos že-

mes. Į tris dienas Raudonoji Armija, ant 
300 mylių, sulaužė tą hitlerininkų sieną, 
ištaškė jų plieno ir cemento fortus ir 
sparčiai eina link Lietuvos ir Latvijos, 
kad išlaisvinti žmones iš priešo vergi
jos.

Priešas mums užkorė karą ir mes jam 
atsakome keleriopai stipresniais smū
giais, kaip užpuolikas kirto. Veikia mū
sų jėgos pietuose, vakaruose, šiaurėje, 
rytuose, ore, ant jūros ir dar veiks dau
gelyje kitų frontų. Padeda mums milio- 
nai pavergtų žmonių. Karštai sveikina 
mūsų armijas, kaipo išlaisvintojus, 
Francūzijos ir Karelijos liaudis, karštai 
sveikins Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Če- 
choslovakijos ir kitų šalių.

Aišku, kad priešo pragariški užmany
mai pavergti pasaulį neišdegė! Laisvas, 
civilizuotas žmogus sukilo prieš barba
rą! Daug žiaurių mūšių buvo, dar daug 
jų bus, bet pergalė bus mūsų! Reikia 
mušti priešą iš visų pusių ir tą atlieka 
mūsų kariniai vadai, sūnūs ir dukros. 
Mes, civiliai žmonės, atliksime savo pa
reigas namų fronte.

Birželio mėnesis davė mums daug per
galių, liepos mėnesis dar daugiau jų at
neš. Praėjo tas laikas, kada su nusigan
dimu laisvas žmogus savęs klausė: “Kur 
Hitleris nutaikys sekamą smūgį? Kas 
bus jo sekama auka?” Dabar atėjo lai
kas, kada mūsų pergalė yra užtikrinta, 
tik reikia visiems vieningai dirbti, kad 
priartinti ją, kad atsiekti su mažiau ati
ku.

Mušti priešą iš visų pusių! Mušti jį 
ginklais, mušti jį doleriais, įdedant į ka
ro paskolas, dirbant karo laimėjimui 
reikmenis, teikiant Raudonajam Kryžiui 
kraujo, duodant pagalbą Lietuvai ir ki
tiems hitlerininkų nuteriotiems kraš
tams. ■

Mahometas Ant Kelių Pas Kalną
Londonan sugrįžo Jugoslavijos valdžios 

ištrėmime karalius Peter ir premjer. Su- 
basiteh. Jie buvę Italijoj ar Afrikoj. Jų 
misija buvo pasimatyti ir pasitarti su 
partizanų vadu maršalu Tito. Maršalas, 
žinoma, negalėjo ar nenorėjo pas juos 
pribūti ir juos pasitikti. Todėl premjeras 
Subasitch slaptai buvo nuvykęs Jugosla
vijon ir atlaikė konferenciją su Tito ir 
kitais partizanų vadais.

Apie Michailovičių nė žodelio. Jis vi
sai nebefiguruoja žiniose apie Jugosla
viją. Karališka valdžia turėjo išmesti jį 
laukan iš karo ministerio vietos.

Maršalas Tito turėjo būti pripažintas. 
Tai, žinoma, ne iš gero ir ne iš liuoso 
noro. Juk kam rūpi kova prieš hitlerizmą 
ir jugoslavijos gerovė, tam jau seniai bu
vo aišku, kad Michailovičius pirmoje vie- 

' toje stato kovą prieš Jugoslavijos žmo
nes, o ne prieš vokiečius. Tačiau karalius 
Petras ir jo patarėjai nenorėjo su tuo 
faktu skaitytis. Maršalą Tito jie vadino 
“banditu”.

„ Jie turėjo prieš Tito nusilenkti todėl, 
kad Tito yra Jugoslavijos žmonių vadas, 
kad partizanų sąjūdis yra vienintelė jėga 
Jugoslavijoje, kuri aktyviai gina tautos 
reikalus ir padeda Jungtinėms Tautoms 
laimėti karą.

Ne kalnas pas Mahometą, bet Maho- 
- metas pas kalną turėjo nueiti.

Panašių stebuklų ir staigmenų šis ka
ras duos ir daugiau.

Visuomenei Svarbu
Dabar Žinoti

Taip vadinamas “Bend
ras Amerikos Lietuviu Šal
pos Fondas” (United Lith
uanian Relief Fund of Ame
rica) išleido savo pareiški
mą arba pirmą atsišaukimą 
į visuomenę. Iš to pareiški
mo aiškiai matome, kaip 
buvo mūsų pirmiau nurody
ta, kad šis fondas yra tam 
tikrų politinių klikų fondas, 
kad jis neturi pasitikėjimo 
ir neatstovauja Amerikos 
lietuviškos visuomenės. Jie 
patys sako, kad šį fondą su
daro “grupės: katalikai, 
sandariečiai, * socialistai ir 
tautininkai.” Tai yra, ketu
rios pronaciškos grupės — 
tos grupės, kurios per visą

lauja rinkti pinigus ir dra
bužius ir jiems siųsti. Bet 
ką jie tais .pinigais ir dra
bužiais šelps? Kokiems lie
tuviams jie žada teikti pa
kibą ? Pažiūrėki me.

Jie sako: “lietuviai-lietu- 
vės išblaškyti po Vokietijos 
koncentracijos stovyklas,

karo pastangoms, platina 
nacių propagandą tarpe lie
tuvių, kursto lietuvius prieš 
Jungtines Tautas. Tai gru-

Lietuvos žmones nuo alkio, 
šalčio ir lietų ir padėti jiem 
iš naujo susikurti kultūriš-

I ką, laisvą ir gerbuvingą gy- 
į venimą.”

Kaip į tai atsiliepė tfos
Teikimo Komitetui, kuris grupės, kurios dabar suor- 
suteikimu tos paramos rū- ganizavo tą United Lithua- 
pinasi.

Taigi,
nios) per akis veidmainiau-

nian Relief Fund of Ameri- 
tie ponai (ir po- ca? Visos jos vienu balsu 

. pasmerkė ir atmetė suva- 
ja ir meluoja, kai jie sako, žjayimo balsą ir raginimą, 
kad jie tuos lietuvius šelps. K<iip išmanydamos jos nie- 
Jie apgaudinėja visuomenę, |kino ir plūdo suvažiavimo 
rinkdami aukas neva tu lie-! rezoliucijos sekinėje suor- ........... v I__ :---- 4., t • .j....... _• T)__ i

lis.” Vadinasi, Bendras A- 
merikos Lietuvių Šalpos 
Fondas šelps tuos lietuvius.

Bet tai yra pirmos rūšies 
melagystė. Visi žino, kad jo
kios pašalpos negalima su
teikti tiems lietuviams, ku
rie randasi Vokietijos kon
centracijos stovyklose. Tai 
ar ne apgavystė rinkti pini- į

tuvių šelpimui.
Toliau kunigas Končius 

sako: “Atsiminkime tuos

mui ?
Jie šelpsią “Sibiro tyruo

se” lietuvius. Visų pirma, J 
jokių lietuvių “Sibiro ty-;. 
ruošė” nėra. Tiesa, daug lie
tuvių gyvena įvairiose Ta-

žiaurių tironų vergijos, iš 
koncentracijos stovyklų, iš 
mirties nasrų, šaukiasi pa- 
gelbos iš tolimiausių žemes 
kraštų į mus savo akis at
kreipę...”

Kiek mums žinoma, iš pa- 
• I vergtos nacių Lietuvos bei 

į iš Vokietijos koncentracijos 
i stovyklų pabėgusių lietuvių 
yra tik Tarybų Sąjungos gi
lumoje. Jų gi Končius ne

i išimties sveikino
;gaujų užpuolimą, ant Lietu-;
1 vos 1941 metais! .Bet ten jie gyvena ne ty- 

Tik tiek gerai, kad fondo , ruošė, o kartu su visais tų 
respublikų piliečiais. Jie 
dirba fabrikuose bei ant že
mės ūkių. Jie turi lietuviš
kas mokyklas ir jose moko, 
savo vaikus lietuviškai.1 
Fondo viršininkai, vadinasi, 
užsiima hitlerinės propa-i 
gandos skleidimu, 1_____
jie sako, kad lietuviai yra 
“išblaškyti po Sibiro tyrus.”j . . .
Kaip tik tokią propagandą , P
naciai skleidžia Lietuvoje.

Žinoma, gražu amerikie-

jų fondas tapo suorgani- 
i zuotas plačiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės ir turi 
tos visuomenes paramą ir

i pritarimą. Gerai, kad nesi- 
i giria, kad jie atstovauja 
.plačiąją nejiartijinę visuo- 
įmenę — Amerikos lietuvių 
■ demokratinę visuomenę, ku
ri patrijotingai ir ištikimai

Į remia šios šalies karo pa

Tai kokius kitus pabėgę- Į 
liūs Končius turi mintyje? | 
Jis turi mintyje mažą sme- 
tonininkų kliką, kuri pa
spruko 1940 metais iš Lie
tuvos, kuomet Lietuvos 
žmonės įsteigė savo valdžią. 
Jie paspruko į Berlyną, o iš- 

i ten, Hitlerio patepti, pasi-! 
! leido i “tolimiausius žemės į 
■kraštus” ir atsidūrė čia A-i 

kuomet mei‘ik°.ie- Vadinasi, klerika-i 
- - į lų, tautininkų, sandariečių | 

n ir socialistu fondas renka i

! naudelius.
Bet kodėl jie savo atsi

šaukime nepasako, kad jie 
čiams pasiųsti Tarybų Są- j šelps tuos smetoninius ne- 
jungos gilumoje esantiems |naudelius? Nepasako todėl, 
lietuviams medžiaginės pa- kad žino nieko nelaimėsią.

sti lietuv. tautai išsilaisvin
ti iš nacių vergijos.

Visuomenei sv ai bu žinoti,: Įįetuvįams medžiaginės pa
kui’ tos keturios grupes pa
dėjo daugiau kaip dešimt 
tūkstančių dolerių, per jų 

'■ seimus surinktų neva Lie-
• • ' • M • • . ai. Ai tie|.jįe amGrįkiečiams labai de-'nGja

pmiga! nuėjo j tų grupių L D-kį į visį T bu ' J
' vadų kisemus? Jeigu ne, tai į n J
kur jie randasi? Tegul pa-į 

: rodo, kur ir kokius lietuvius
I jie tais pinigais sušelpė?

O gal tie tūkstančiai do- ■ 
jlerių pervesta šiam fondui?! 
j Jeigu taip, tai fondo virši- 
I ninkai — kum Končius, A. į

ganizuotą Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetą, ku- 
ris tuojau ėmėsi už darbo. 
Argi tas neparodo, kad 
toms grupėms nerūpi Lie
tuvos ir jos žmonių reika
lai? Argi tas neparodo, kad 
šis jų fondo viršininkų 
graudus atsišaukimas yra 
perdėm veidmainingas? Ar
gi ne aišku, kad jų fondas 
neskiriamas Lietuvos žmo
gių reikalams, o jų tos gra
žios frazės yra tiktai skrai
stė prisiartinimui prie ge
raširdžiu lietuviu kiše-

i niaus?
Dar vienas klausimas. Jie 

kalba apie išlaisvintos Lie
tuvos reikalus. Bet tų gru
pių lyderiai nei raštu, nei 
žodžiu nėra niekur davę A- 
merikos lietuviams užtikri- 

jnimo, kad jie teiks Lietu
vos žmonėms pagelbą po ka
ro, neatsižvelgiant į jos vi
dujinę santvarką. Daleiski- 

i me, kad išlaisvinta Lietuva 
į pasiliks, kaip buvo prieš 
karą, tarybinė-socialistinė. 
Ar tos grupės, ar tas jų 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas užtikrina A- 
merikos lietuvių visuomenę, 

i kad jie vis tiek teiks Lietu
vos žmonėms pagelbą? Ta
tai labai svarbu. Tatai vi
suomenė turi teisę žinot jau

! dabar.
Lietuvai Pagelbos Teiki

mu) Komitetas yra atvejų 
atvejais aiškiai ir atvirai 
pareiškęs, kad jis teiks po
karinės Lietuvos žmonėms 
pagelbą, nepaisant Lietuvos 
vidujinės santvarkos.

Mes turime rimto pamato 
'manyti, kad šis “Bendras

ramos.. Šis karas yra juos, jįe žino, kaip Amerikos lie-1 
'kai}) visus Tarybų Sąjungos tuviai žiūri į Hitlero pa- ; 
gyventojus, labai išvargi-; stumdėlius smetonininkus. ,• 
nes. Už kiekvieną paramą Vadinasi, ir čia jie apgaudi- 
jie amerikiečiams labai de-'nGja visuomenę, slėpdami 

„ _ e „ 1 nuo jos savo tikslus.
Pagaliaus pačios Lietuvos1 

reikalai. Fondo viršininkai 
sako: i

“Kai karas baigsis ir lie- Amerikos Lietuvių Šalpos 
tuvių tauta atgaus savo lai-'Fondas” renka pinigus ir 
svęjr nepriklausomybę ta- drapanas šelpimui hitlerinių

I čiams už teikiamą jiems pa
gelbą per Russian War Re- 

llief.
Bet ar klerikalai, sanda- 

įriečiai, socialistai ir tauti- 
įlinkai teiks jiems kokią pa- da‘šalpos'darbas dar labiau ^gamų 'hh<Hi'ūnaiL?tų,'' ku-
ramą? Ne, neteikė ir ne-

O. Olis, Količienė, Gugienėįteiks. Jau bus du metai,
turės išsiplėsti. Lietuvos 
žmones bus didžiai suvar- .

ir Zimontas—turi viešai pa- kaip demokratiniai lietuviai gę, daug kaimų ir miestų iš- 
• Jie turi paskelbti, renka ir siunčia dovanas griauti, daug sodybų likusių

j ką jie daro arba mano da-i tiems lietuviams. Tos dova- be namų, be maisto, be rūbų
'ryti su ta milžiniška krūva nos pasiekia juos. Bet ar tos ir be reikalingiausių įran-
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|skelbti. Jie turi paskelbti, renka ir siunčia dovanas griauti, daug sodybų likusių

riems, aišku, laisvoje Lietu
voje bus per karšta gyven
ti. Mes turime rimto pama
to manyti, kad šis fondas v’ f

suorganizuotas suteikimui 
p a g e 1 bos kriminalistinei 
kvislinginci Kubiliūno kli-j pinigų. Lietuviams, iš kurių grupes per visą šį laiką yra|kiu. 

....  nOpS viena| “Tik visų Amerikos lietu- 
_ tiems lietuviams, ;vių bendras šalpos žygis,'

darbe slaptybių nor vieną dolerį vertes pa-nenuilstamas triūsas, nuo- 
; ; rainos? Nėra pasiuntusios. |latinės aukos pinigais, daik- 

i . ~ . j__ , darbu ir, pagaliau,
išlaidų atskaita | tusios, bet dar bjauriausio-1 žmonėmis tegalės realiai 

mis priemonėmis stengiasi | padėti tokiam milžiniškam 
pakenkti Lietuvai Pagelbos i būtinam žygiui, kad iš 

i griuvėsių atstatytume Lie- 
' tuvos žmonių gyvenimą.” 

Pasakyta šventa tiesa. 
Gaila, kad kun. Končius ir 
jo bendradarbiai tiktai 4a- 
bar tą tiesą sužinojo. Mes ”‘os suvažiavimo, 
ją labai seniai skelbiame. . I>Iaciai kaločta 
Amerikos Demokratin. Lie-1 nius Plog’cs> V>M 
tuvių Suvažiavimas, įvykęs 
pabaigoje pereitų metų, sa
vo rezoliucijoje Lietuvos 
reikalais, apart kitko, pa
reiškė :

“Suvažiavimas mano, jog 
jau laikas amerikiečiams 
pasirūpinti ir Lietuvos po 
kariniu atstatymu. Mes a- 
merikiečiai ypatingai galė
sime ir turėsime prisidėti 
prie Lietuvos kultūrinio at
statymo. Atsteigimas sunai
kintų mokyklų, bibliotekų, 
skaityklų, muziejų ir kitų 
meno bei kultūros centru ir 
įstaigų bus tikrai gigantiš
kas darbas ir reikalaus di
džiausių pastangų....

“Mes... karštai raginame 
visus Amerikos lietuvius, be

I jie dabar vėl prašo pinigų, pasiuntusios 
svarbu tatai žinoti.

Tokiam i
negali būti. Tokiam darbe
slaptybė yra apgavystė. Į- Į Ne tik pačios nėra pasiun-1 tais,

turi būti vieša ir aiški.
Fondo viršininkai reika-

Po keturių ilgų metu pirmu sykiu gen. Charles de Gaulle sugrįžo į savo gimtinį 
krašta. Jis čia atvyko apžiūrėti Talkininkų išlaisvintas vietas Normandijoje ir ga
vo labai entuziastiška francūzų pasitikimą., i

skirtumo pažiūrų ir įsitiki
nimų, dar kartą ateiti lie- 
vių tautai pagalbon; gelbėti

kai.
Rokiškietis.

Nashua, N. H
iš Mūsų Miestelio Žinutės
Birželio 16 d. įvyko tarp- 

tautiškas susirinkimas, kuria
mo dalyvavo peras būrys drau
gų, visokių tautų ir rasių, čia 
buvo išduotas platus raportas 
iš Komunistų Politinės Sąjun
gos suvažiavimo.

apie dabar- 
žmonių už- 

' davinius ir reikalą is naujo į 
prezidento vietą išrink t«i 
Krank liną Boose velta.

Nutarta sutverti komunistų 
politinės apšvietus kliubą, į 
kuri įtraukti kuo plačiausias 
mases. Išrinkta komisija, kuri 
urės surengti parengimą kliu- 

bo naudai, čia buvo ir pirma 
kliubų, bot nebuvo tokio, ku
zis rūpintųsi darbo žmonių rei
kalais ir komunistinės apšvie
tos reikalais.

Mūsų gera draugė, L. Ba
ranauskienė buvo ligoninėje ir 
dar dabar nėra pilnai susvei- 
kus, nors jaučiasi daug geriau.

Taip pat serga gera draugė 
P. BusleviČienė. turėjo sunkią 
operaciją. Buvo ligoninėj, da
bar randasi namie ir po valiai 
taisosi. Linkime kuo greičiau-
šiai susveikti ir vėl su mumis 
darbuotis.

Vienas iš Visų.
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r UŽ LIETUVOS LAISVE
DŽIOVA, TAI HITLERININKU 

PALIKIMAS ROMOS 
ŽMONĖMS

Iš S. L. A. Seim O

LIETUVOS PARTIZANŲ PAGERBIMAS MASKVOJ
Tarybų Vyriausybė aukš-'tai terorizuoja

tai įvertino Lietuvos parti-i degina kaimus, bet tai vai- su partizanai nuvertė 26 nuopelnus
zanų kovos reikšmę ir kovo stiečių neįbaugina. Drg. vokiečių traukinius, sūdau- Raudonosios žvaigždės 
24 d. TSRS Aukščiausiosios; Sniečkus iškėlė didelį mūsų žė 26 garvežius ir kelis; dinų.

ginklais savo būrio kovas su
Į pantais. Jis sako, kad 

sunkiausias

24 d. TSRS Aukščiausiosios Sniečkus iškėlė didelį mūsų žė 26 
Tarybos Įsaku 52 mūsų' partizanų narsumą. Jis su- šimtus vagonų su 
partizanus apdovanojo or- minėjo 
dinais ir medaliais. Ta pro- Didvyi 
ga kovo 28 d. Maskvoje,! kaitės 
nuolatinės atstovybės salė- mirtį, 
je, įvyko mūsų partizanų j Vitkų, kuris sunkiai sužei-’ Okupantai 
pagerbimas. Jame dalyvavo stas ir iš visų pusių apsup- pei 

gynėsi iki pas-,rie

kinta. Bet viskas palikta 
“kaip buvo.”

Visi pild. tarybos narių 
ir pastovių komisijų rapor
tai buvo surašyti knygoje 
ir jie priimti be skaitymo.

KVIEČIAI IR PELAI.
Dėl Bagočiaus raporto p. 

Gegužis padarė nemalonią 
(Bagočiui) pastabą. Girdi, 
Bagočius pabrėžė, kad jis 
prieš 10 metų SLA centre 
radęs tik pelus ir dėl to 
jam sunku buvo buvusiųjų 

j pild. tarybų griekus “atpa- 
Ikūtavoti.” Bet tai ne tiesa.
Bagočius rado ne pelus, ale 
auksą — visi fondai buvę 
geri, stiprūs, o ką dabar 
Bagočius palieka? Ogi tuš
čią lėšų fondą! Bagočius 
sako (savo rašytame rapor- 

!te), kad visi pild. tarybos 
i nariai buvę auksiniai, nu- 
*rodo p. Gegužis. Gerai, jei- 
! gu taip, tai kam Bagočius 
rašinėjo nariams laiškus, 
ragindamas nebalsuoti už 

w!p* Mažukna?!...
Bagočius atsako: Mes 

-įgavome iš p. Gegužio pild. 
j tai>ybos daug beverčių bonų 
j ir apie 10 laužų (už morgi- 
i čius atimtų namų), kurie 
ir dabar riogso. Tai ne 

Greta manęs sėdįs vienas i kviečiai ir ne rugiai, bat 
žmogus tarė: “Jeigu Atlan-i peiai Į... Ne ag supirkau 
to Čarterio principai yra j tuos negerus bonus. Su Ma- 
toki, kad pagal juos Lietu-kukiui buvome ir būsime 
von būsiąs grąžintas sme- geri draugai, bet aš nebal- 
tonizmas—tai tegu tie prin- saVau už jį, o Mažukna ne- 
cipai sau grįžta į Atlan- balsavo už mane dėl skir
tą!... Mes norime matyti 
Lietuvą tokią, kurioje liau
dis turėtų balsą, kaip turė
jo 1940-1941 metais.”

P-nas Žadeikis, beje, pa
gyrė tuos, kurie sudarė 
“šalpos komitetą” pabėgu
siems iš Lietuvos visokiems 

j hitlerininkams šelpti.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
dukterų. Tai tiesa (p. Ža- 
deikis, kažin kokiais sume
timais, šiuo sykiu Sibirą 
“pamiršo”).

Jis priminė, būk Lietu
voje veikiąs “visasriovinis” 
vyriausias komitetas, kuris 
raginąs lietuvius bėgti į 
miškus, kurie yra gaudomi,

Roma.— Talkininkų svei
katos departmentas Romoje 
patyrė, jog vienas iš kiek
vieno penketo miesto gy
ventojų serga džiova.

Sirgimai džiova sparčiai 
padaugėjo tuo laiku, kai 
Roma buvo nacių rankose 
per 9 mėnesius.

valstiečius, ’muosius tris mėnesius mū-;nas drg. Ežerskis, už kovos 
apdovanotas 

or- 
apie 
oku- 
par- 
me- i

inteligentui tas - žiema. Bet šių badauti. I)au.
partizanus, dienia jau pasibaigė, o ątei;! Us vaikų Romoj serga ne

i . - , - . . . x . ! tik džiova, bet ir kitomis li
mentus, ku-ijau atvaduotoje laetuvoje., ^()mįs kilusiomis iš alkio.

neprielankūs okupan-i Partizanų vardu jis pareis- °__________
:1“: “Mes kovosime tol, kol! n iPenktosios Karo Pasko

los Bonų Pirkimas

Tarybų Sąjungos! ir kariuomene, 
s Marijos Melni- 
idvyrišką kovą 
paminėjo partizanai skaičius

Drg. Sniečkus sako, kad: tizanams 
ir j didelis lietuvių 

remia 
žiauriais būdais nančią žiemą tikimės būti i

mūsų partijos ir vyriausy- tas priešų
bes vadovai, kultūros ir me- kutiniųju ir paskutiniu šo- tams. Pav. vokiečiai suėmėikė: 
no darbuotojai ir gausus vinių nusišovė,
būrys Maskvoje gyvenančių davė. Vokiečiai prieš parti- 
Tarybų Lietuvos
Pagerbime taip pat dalyva- ekspedicijas po kelius tūks- ■Jurgutį, 
vo ką tik atvykęs iš Lietu
vos vieno partizanų būrio 
vadas drg. Ežerskis.

Šia proga buvo suruošta 
Lietuvos partizanų leidžia
mos spaudos paroda, kurio
je buvo išstatyta taip pat 
įvairūs okupantų įsakymai, 
Lietuvoje leidžiamos hitle
rinės spaudos egzemplio
riai. Iš šios parodos kiek
vienas galėjo pastebėti, kad 
mūsų partizanai Lietuvoje 
ne vien su ginklu rankoje 
kovoja, kad jie vykdo ir 
plačią propagandinę kovą.

Partizanams pagerbti su
sirinkimą atidarė LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas d. 
Justas Paleckis. Jis įžangos 
žodyje apibūdino mūsų pir- Gražus būrys brooklyniečių 

mųjų partizanų žygių reik- labai nuoširdžiai kooperuo- 
šmę. Lietuvos partizanai 
savo kovą pradėjo nuo pir- 

• hnųjų okupacijos dienų.
1 Drąsiojo partizanų vado 
Šimėno žygiai 1941 metų 
rudenį nuskambėjo po visą 
pasaulį. Tai buvo vilties žy
giai juodžiausios priespau
dos ir nevilties naktį. Par
tizanų — Barono, Vilimo ir 
kitų pralietas kraujas buvo 
toji didvyrių sėkla, kuri į ziperį, įsiukit kabes bei gu- 
partizaninį sąjūdį sutelkė zikus, kad andarokas tiktų 
tūkstančius lietuvių patrio
tu.

piliečių, zanus organizavo

tančius

bet nepasi-įir išgabeno į ko'nc. stovyk- Lietuvoje nebeliks 
las Vokietijoje be kitų to- vokiško okupanto, 
kius asmenis, kaip prof. Ežerskio kalbos drg. Povi- 

Balį Javičiūtė papasakojo
kariuomenes su‘Sruogą. Baigdamas savo j Mariją Melnikaitę ir 
patrankomis ir pranešimą drg. SniečkusIkovos žygius. Susirinkusio-įpirkta
Bet partizanams pabrėžė, kad mūsų partiza-lji priėmė sveikinimą mūsų | Penktosios Karo/ Paskolos

Po drg.

lėktuvais.
nieko nepadarė. i

Vokiečiai labai saugo sa- stiprės ir daug prisidės; 
vo geležinkelius, bet tai,prie greitesnio Lietuvos at-, 
bergždžios jų pastangos.' vadavimo.
Per nepilnus 1944 m. pir-;

Siyskime tik Praktiškus Drabužius 
Lietuvos Žmonėms

Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Centras, Brooklyne, yra 
užsivertęs darbu ir kasdien 
vis prisiunčiama daugiau 
pundų, su naujais ir padė
vėtais drabužiais, avaline ir 
įvairiomis reikmenimis.

įj V L V I A 1 V I L V kJ A VV kJ. / '

Vokiečiai, grobdami sau o tie. kuriuos vokiečiai sui- 
' maistą, privertė italus alkti ima, komitetas raginąs iš 

1 • 11 ‘‘ vokiečių nagų stengtis pa
bėgti.

Kad Lietuvoj veikia tūks-' 
tančiai partizanų, kad ten I 
eina kova tarp partizanų iš 
vienos pusės ir vokiečių 
okupantų ir lietuviškų kvis- 
lingų — iš kitos, p. Zadei- 
kis “pamiršo” pasakyti. Ir 
tas parodo, kaip jis mažai 
apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje žino. Jis “pamiršo”; 
priminti ir tą faktą, kaip' 
Lietuvos žmonės nekantriai, 
laukia Raudonosios Armi-I 
jos atėjimo. i

Lietuvos padėtis, girdi.! 
dar nėra paaiškėjusi, 
jis turįs vilties, kad Atlan-I 
to Čarterio principai g” 
vuos ir Lietuvą išgelbės 
Jie išgelbėsią Lietuvą, aiš
ku, smetonizmui. . .

apie --------
jos; Washington. — Jau iš-j 

už $4,591,000,000

nų kova kasdien stiprėja ir: partizanams.
- • — • 1 • • 1 —

Vėliau poetė Salomėja
i Nėris ir jaunieji rašytojai 

. . _. ( . V. Bruknytė ir V. Reimeris
1 askiau kalbėjo pąi tiza-1 paskaite savo kūrinius apie 

‘didvyrę Melnikaitę. Įvyku
siam koncerte, su dideliu 
pasisekimu padainavo A. 
Staškevičiūtė ir M. Alek
sandravičius. J. Š.

kad siunčiami rūbai turi būt 
praktiški - naudingi. |Komi- 
tetas atydžiai peržiūri, kad 
ir menkiausi išsiunčiama c v

Bonų. Viso iki liepos 8 
reikia išpirkti bonų dar 
11 bilionų ir pusę.

Anglijos Kariuomenės 
Nuostoliai Italijoj

d.
už

London, birž. 27. — Ang- 
! lų premjeras Churchillas 
i pranešė seimui, jog Italijos 
fronte per 10 mėnesių iki 
Romos užėmimo 14,311 An-

I A T Č A T gW0S karių buvo užmušta, I j /V i l 7 IV /V I o 58,811 sužeista, nelaisvėn
pateko ir be žinios dingo.

Dauguma iš 10,825 ang
lų, kurie skelbiami kaip “be 
žinios dingę” Italijoj, 
nacių paimti nelaisvėn.

1944 m. L 
K. Petrikienei.

! liekama liuosanoriai. Kolo- ! Brangi nepažįstama 
|nijų draugams nelengva su-1 Amerikos lietuve! 
prast, kaip nekuriems Ko- 

' miteto nariams tenka sun- 
i kiai dirbti, atliekamu nuo 
i kasdieninio užsiėmimo lai- 
1 ku, idant viskas būt tinka- 
‘ mai supakuota, skrynios ap- 
I kalta, išsiuntimui raportai 

lengvinti darbą sekamu bū- paruošti, jau nekalbant apie 
du: Jeigu svederio gražius! plovimą, lopymą, guzikų 
guzikus išsipjaunate, tai į- i siuvimą bei batų taisymą, 
siūkite kitus. Jeigu išimate j Atlikime kožnas nors dale

lę to kilnaus darbo!
Svarbiausia, tai neskaity- 

kim dovana to, ko jau pa
tys nenorime. Mūs siunčia
mi daiktai neina 
išdykėliams bei latrams- 
girtuokliams; jie yra ski
riami patiems geriausioms 
tautos sūnams bei dukroms, 
kurie aukoja gyvastį, muš
dami vokiškus grobikus, ar 
tai jie bus karo fronte, par
tizanų eilėse miškuose arba 
nuteriotos tėvynės sodžiuo
se, mieste. Mūsų siunčiamos 
dovanos, tikimės, greitai eis 
tiesiai į gimtąją šalį. Gal 
ne vieno tėvai, brolis bei se
suo jomis bus apvilkti, tad 
turėkim mintyje, jog anie 
yra užsipelnę deramos 
pagelbos. Nenuskr lau
šime savęs įdėdami į ki
šenę porą nosinių, gal 
kelias adatas ar kitką, ša
lia širdingo raštelio su savo 
antrašu.

K. Petrikienė.

liu - kavalku susidaro tūk
stančiai. Visas darbas at-I 
liekama liuosanoriai. Kolo

yra

ja su Komitetu: vakarais 
atėję siuva - taiso; moterys 
nešasi kavalkus materijos, 
pasiuvimui drabužių, kitos 
— nešvarius išplovimui.

Plačioji visuomenė galėtų 
brooklyniečiams žymiai pa

Aš Zlata Šneiderytė, esu 
pionierė iš Lietuvos, Palan
gos stovyklos. Esu 13-kos 
metų, mokaus ketvirtoj kla-' 
sėj. Aš dabar gyvenu Ičalkų

Waterbury, Conn
Didi Parama Pergalei

Russian War Relief vietinis
vaikų namuose. Savo tėvus j komitetas bendrai su Lietuvai

Pagalbos Teikimo Komitetu, | Paskyręs pp. Grinių, Ba- 
birželio 22 dieną buvo suren-■ Rana įr Arlauską (iŠ So.

namais), iki iš 
blakes ir kakro-

“incidentas” ir

dėvėjimui. Hitlerininkai gu- 
‘zikų Lietuvoje nepaliks. Į 

Drg. Paleckis partijos ir j visokius žiponus, dreses su- 
vyriausybės vardu sveikino siūkit guzikus. Skalbiamus 
mūsų partizanus, apdova-; i’ūbus išplaukite patys, nes 
notus tarybiniais 
ir medaliais.

Po drg. Paleckio įžangos 'šalus kiek galite, bet jeigu 
platų pranešimą apie mūsų viršus drabužio yra geras- 
partizanų kovą su vokiš-, šiltas, o jums atrodytų per
kais okupantais padarė daug darbo pamušalo įdeji- 
LKP(b) CK sekretorius d. mui? siųskite, brooklyniečiai 
Antanas Sniečkus. Jis nu-; padirbės.
rodė, kad apdovanotieji! .Didelius overkotus bei 
partizanai yra daugelio siutas siųskit kad ir neva- 
mūsų gerai pažįstami drau-pytusJ Komitetas turi sutar- 
gai, tik dabar dar ne lai- v^yp10 firma, kur 
kas paskelbti jų tikras pa_| darbas atliekamas nupigin-

Drg. Sniečkus sako, kad Lietuvos žmonių šalpos 
dabar lietuvių partizanų' darbas privalo but pareiga 
kova labai plačiu tinklu yra k°zno sązmmgo lietuvio, 
apjuosusi visą Lietuvą. Fa- V1^nas Pe^u'
šistinės spaudos tvirtinimu 
1943 m. rugpjūčiu mėn. 
partizanų grupės buvo pa
stebėtos 100 vietų, o lapkri- 

• čio mėn. partizanai pasiro
dė 220 vietų. Toji spauda 
sako: “Partizanai sparčiai 
kuga. Šiais metais partiza
nai apėmė didelę Lietuvos 
dalį. Kuris jau mėnuo jie 
žeista Zarasu, Utenos, Uk- 
mergės, Rokiškio ir Biržų 
Apskričiuose. Jų židiniai 
iau susikūrė Šiaulių apsk. 
siaurinėje dalyje, apie Kait
iną, Kazlų Rūdos miškuose 
'ir Dzūkijoje.” Drg. Snieč- 

; kus papasakojo daug faktų,
7 kaip partizanai padeda val- 

1 stiečiams ketvoti su vokie
čiais, kaip jie atima iš vo
kiečių grūdus ir galvijus ir 
grąžina juos apiplėštiems 
valstiečiams. Už tatai vals
tiečiai, atsidėkodami, aprū
pina partizanus maistu, 
priglaudžia juos. Okupan-

ordinais nesiunčiama nešvarūs. Su- 
įlopinkit - sutaisyki! pamil

! skriaus savęs, paaukoda
mas keletą drabužių. Tik
tai aukodami atminkime,

pamečiau karo metu.
Mes dabar visada galvo

jame apie Lietuvą. Nors 
mums čia gera, mes moko
mės lietuviškai, bet vis dėl
to negalime pamiršti tos ‘ 
žemės, kur gimėm, augom, 
tų -dainų, kurias dainavom, 

kokiems j oro> kuriuo kvėpavom. Visa
tai labai brangu, todėl mes 
mokomės kuo geriau ir no
rime nors tuo padėti vyres
niems, kovojantiems lietuvi
ško junginio eilėse nugalėti 
vokiečius fašistus, ir grą
žinti viską, kas mums bran
gu.

Mes gavome Amerikos 
lietuvių dovanas ir aš noriu 
jums parašyt apie tą didelį 
džiaugsmą ir padėką jums, 
kad mumis taip rūpinasi. 
Siunčiu jums karštus linkė
jimus ir labai prašau pra
nešti man, kaip jūs gyvenat 
ir kaip sekasi Amerikos vai
kams mokslas ir darbas.

šneideryte Zlata.
Mano adresas: Gorkovs- 

kaja Oblast, Perevozskyj ra- 
jon, Ičalskyj Litovsky j Diet- 
skyj Dom, Šneiderytė Zlata.

ges prakalbas minėjimui 3-jų 
metu didvvriškos Sovietų Są
jungos kovos prieš hitlerinin
kus.

Kalbėjo visa eilė žymių kal
bėtojų. Ir kas svarbu, kad šis 
susirinkimas sumušė visus pir
miau atsibuvusius mūsų šalies 
pagalbos reikaluose, čia buvo 
parduota už $67.750 karo bo- 
nų, vien E bonų $56,750 ver
tės. Tokis didelis pasiryžimas 
žmonių parodo, kad masės pil
niausiai užgiria prezidento 
Roosevelto politika, džiaugia
si atidarymu antro fronto prieš 
Hitlerį, padeda kuo greičiau 
laimėti karą ir pasauliui taiką.

C. S.

Philadelphia, Pa

kaną ir Arlauską (iš So. 
Bostono) mandatų komisi-

Amerikiečiai kariai keliasi ant Francūzijos žemes, birželio 6 dieną.

Raudonojo Kryžiaus ir karo 
pagalbai komiteto posėdis įvy
ko birželio 19 d., tMuzikalėj 
Svetainėj. Tame susirinkime 
smetoniškas elementas atsine
šė registracijos kortas ir pra
dėjo šaukti, žinoma, savo val
dybos.

Šaukia pirmininką, J. Kava
liauską — jo nėra; šaukia se
kretorių — nėra, tas serga. 
Tada klausia iždininko, ką jis 
atstovauja, o jis atstovauja tik 
patsai save. Paskui šaukė za
kristijoną ir klausia, ką tas 
atstovauja. Tas atsako “var
gonus.” Paskui šaukė organi
zacijų atstovus.

Pasirodė, kad klebonai at
stovauja parapijonus, o para- 
pijonai, tai “šventuosius,” tai 
taip ir veikimo nėra, nes sme- 
tonininkai su savo diktatūra 
išvaikė didelius kliubus ir ki
tas organizacijas, sugriovė bu
vusį vieningą Philadelphijos 
lietuvių karo pagalbai veikimą. 
Jie manė, kad užvaldę šį ko
mitetą, galės varinėti smeto
nišką politiką, apgaudinėti 
lietuvius ir pasipinigauti. Bet 
jiems nepavyko, žmonės su
prato jų skymus ir atsisakė 
juos remti.

Senas Kliubietis.

tingų įsitikinimų . . . Brolis 
Laukaitis turės bėdos su 
tais Chicagoje laužais (for- 
klozuotais 
jų išvarys 
čius...

Tuomi 
baigėsi.

Dėl Tėvynės redakto
riaus raporto delegatas 
Brazauskas (iš Clevelando) 
davė įnešimą jį atmesti 

jon, p. Bagočius uždarė pir-'dėl to, kam redaktorius
mą sesiją. I (Bajoras) talpina “šlykščius

dalykus.” So. Bostonietis 
Jokubauskas klausia: ko
dėl gi tokia nelygybė Tėvy
nėje: tūliems nariams lei
džiama šmeižti kiti nariai? 
“Ar mes ne visi mokame 
organui palaikyti lygias pi
nigų sumas?” klausia jis. 
Tačiau redaktoriaus rapor
tas buvo priimtas.

Paskui pakviestas pakal
bėti prof. Senn ir jo žmona.

Bagočius paskyrė komi- 
sijon angliškai spaudai in
formuoti : adv. Olį, adv. Če- 
lediną ir p. Birštoną.

Tuomi sesija ir užsidarė.
DAUG PAŽYSTAMŲ.
Jau teko kalbėtis su visa 

eile delegatų ir svečių — 
vis tai seni pažystami. Iš 
pažangiųjų žmonių čia, be 
kitų, yra adv. S. Masytė, 
Mikas Masys, bostonietis 
A. J. Kupstis. Ilgėliau pasi
kalbėjome ne tik su jais, 
bet ir su visa eile kitų iš 
plačiosios Amerikos žmo
nių: J. K. Mažukna, adv. 
Gugiu, Jonu Kapturausku, 
dr. Zalatoriumi, dr. Biežiu, 
adv. Oliu, dr. Vi nikų, St. 
Mockum, Jokubausku, V. 
Stulpinu, vaist. Povilu Da- 
len (Dalinkevičium), adv. 
Rasteniu, L Simokiene (iš 
Herrin, Ill.) ir kt. Visi jie 
turi savotiškų minčių ir su
manymų, kaip SLA iš bė
dos gelbėti. Politiniais 
klausimais — taipgi “kas 
galva tai razumas.”

Antradienį bene bus pra
dėtas svarstyti ‘konversijos 
planas.” Apie tai bus para-

SESIJA U.
Antroj sesijoj p. Bago

čius pakvietė “kalbėti bu
vusius SLA prezidentus,” 
pp. Birštoną ir Gegužį, ku- 
riedu sveikino seimą. B ago-, 
čius siūlo sudaryti “buvu
siųjų SLA prezidentų kliu- 
bą,” į kurį ir jis pats bū
siąs kandidatas. Greta ma
nęs sėdįs prietelis nusijuo
kė:

— Įdomu būtų matyti, ar 
ir tame ex-prezidentų kliu- 
be būtų tokios varžytinės 
dėl prezidentystės, kaip 
SLA...

Kalbėdamas apie prezi
dentystę p. Bagočius nuolat 
dejuoja: . “Brolis Gegužis 
nešė kryžių per 18-ką me
tų, o aš nešiau kryžių ant 
Golgotos kalno per 10 me- 

kuris 
į j uo

tų...” Tačiau bet 
žmogus, pasižiūrėjęs 
du, netiki, kad taip ilgai 
nešę kryžių žmonės r 
turėti po virš porą 
svarų “griešno kūno.” Pa
galiau, jeigu tas kryžius 
jau tokis sunkus, tai kodėl 
dėl jo buvę prezidentai taip 
kovojo, leisdami krūvas pi
nigų propagandai, kad tik 
kryžių pasilaikyti!...

Kalbėjo Žemantauskas, 
paskui adv. Laukaitis 
(naujasis “kryžiaus ant 
Golgotos kalno” nešėjas) ir 
p. Dargis.

Nutarta praeito seimo 
protokolo neskaityti. Čia ki
lo skandalėlis. Gegužis 
klausia: kodėl nebuvo pa
skelbtas praeitame SLA 
seime vardašaukiu nubal
suotas klausimas dėl ‘kon
versijos plano.” Vitaitis 
aiškina: dėl to, kad balsuo
tojų vardai nebuvę užrašy
ti... Paskui dar kitaip aiš-

galėtų 
šimtu

Beje, tų kokusų — dau
gybė. Tautininkai su san- 
dariečiais sudaro didelę de
legatų daugumą.

Reporteris. '
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KARO PRAMONES DARB1NIN 
KŲ REAKCIJA J INVAZIJA

War Production Board 
Headquarters sudarė pir
mąją viso krašto pramones 
darbininkų, jų vadų ir sam
dytojų reakciją i invaziją. 
Donald M. Nelson, WPB 
viršininkas pareiškė, kad 
rasta keliolika page rojusios 
gamybos reiškinių.

Tautos karo gamybos 
frontas dėl šios invazijos ta
po artimai susietas su kovos 
frontu, nurodoma raporte.

po charakteringi visai Ame
rikos didžiulei karo1 produk
cijos mašinerijai, buvo pa
duoti sekančiai:

1. Yra nauja “invazijos 
nuotaika” namų fronte, ka
dangi įtemptas laukimo ir 
stebėjimo periodas praėjo, 
ko pasėkoje pakilo karo ga
myba.

2. Samdinių moralė ir 
produkcija gavo padąrsini- į 
mo dėl pirmojo puslapio ; 
laikraščių invazijos praneši
mų, nurodant atskirus pa
naudotus įrengimus, kaip 
tai “landing craft”, “sky 
trains”, tankus ir orlaivius. 
Visur, fabrikų darbininkai 
žino, kad jų pagaminti į- 
rengimai ar dalys dabar y- 
ra ‘in on the invasion” ir jie 
tuo labai didžiuojasi.

3. Smarkiai sumažėjo dar
bo apleidinėjimai. Pagal 
darbo “management” komi
tetų pranešimus, kai kurio
se vietose net 50-čia pro
centų. Tokie pranešimai at
eina iš visu krašto vietų.

4. Daugumas labor-mana
gement komitetų ruošėsi 
Penktajam Karo Paskolos 
vajui, kada D-Day ateis, ir 
darbininkai “jumped the 
gun”. Kiekviena apylinkė 
pranešė apie pakilusius bo-. 
nų pardavimus, kai kuriose 1 
vietose padvigubėjusius ar 
net patrigubėjusius.

5. Kuomet prasidėjo inva
zija, dauguma labor-mana
gement komitetų organiza
vo Raudonojo Kryžiaus

kraujo davimo vajus, kur 
taip pat buvo rodomas di
džiulis įdomumo padidėji
mas, greitai pasiekiant ir 
pralenkiant nustatytus sie
kius.

6. Per invazijos savaitę 
reguliariai ruošiami labor
management komitetu susi
rinkimai pasižadėjo atsiekti 
gamybos kvotas ir sudarė 
planus koncentruoti naujus 
gamybos vajus. Keliais at
vejais darbininkai patys 
pareikalavo aukštesnių ga
mybos programų.

čia bus galima-no vien pasi
šokti, pažaisti, bet ir pasimau
dyti. Miesto busai privažiuoja 
iki pikniko vietai. Piknikas 
prasidės 11-tą valandą ryte, 
liepos 2 dieną. Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas tikisi, 
kad i ši pikniką lietuviai su
važiuos iš Youngstowno, Ak- 
rono, Ohio ūkininkai ir iš kitų 
artimų miestų, trumpai sakant,

Easton, Pa

Į V1U Komitetas, iš 
:> puses, yra pasirengęs su 
riais žaislais, laimėjimais 
visu kuom

Musu Miesto Lietuvis Didvyris
Vietos dienraštyje, Easton 

Express tilpo atvaizdas su ap
rašymu Charles šupenio. Jau
nuolis čia gimęs lietuvis. Šupe
nis tarnauja laivyne du metai.

yra aviacijos mechanikas, 
lyvavo septyniuose mušiuo
si! mūsų šalies neprieteliais.

Guinea, Mar-
s e

New

o pastaruoju
sus. J. N. S. laiku, 30 mylių nuo San Fran 

cisco pakraščių ; jo laivas bu

Šupenis

O. w. I.

Piknikas Svarbiam Tikslui

ir sidabro medu

je

ligoninę

baudienomis Ruth

ir nei kiek no
na rsą kovose,

bor-management komitetus, 
kuriu priežiūroje yra 7,300,- 
000 darbininkų, daugumoje 
buvo atlikta per “inter
views” apylinkės ir apskri
čiu War Production Drive 
menadžerių.

skiria Lietuvos žmonoms, 
pagelba Lietuvos žmonėms 
reikalinga dabar daugiau ne
gu bent kada. Per pastaruosius 
3 metus vokiški grobikai atė
mė viską iŠ Lietuvos žmonių, 
ką tik' jie turėjo ir tą, ką jie 
dar pajėgė per tą laikotarpį 
pasigaminti. Bet kada prisieis 
vokiečiams bėgti iš Lietuvos, 
tai naciški barbarai atims pas
kutini duonos kąsnį ir paliks 
Lietuvos žmones pusnuogius. 
Raudonoji Armija, kurioje 
kartu kariauja ii- lietuvių pul
kai, gruzdama vokiečius atgal 
artinasi prie Lietuvos rubežių 
ir Lietuvos išlaisvinimo diena 
jau nebetoli. Todėl ii- mes tu
rime skubėti su pagelba Lie
tuvos žmonėms.

Piknikas įvyks prie Erie 
Ežero, Lake Shore Picnic 
Grounds darže, ant E. 185th 
St., prie Lake Shore bulvaro.

Kol

OMO

Ruth Saulenaite

mokslą. Mokinosi 5 metų kui
są — gavo laipsnį Bachelor of: 
Science. Ji yra registruota! 
slaugė. Mokinosi pagarsėjo-;

ty ir Jersey City State Teach-;

užbaigtuvių iškilme-:

Lincoln mokyklos auditorijoj, 
Jersey City, Ruth buvo atžy-i 
mėta kaipo viena iš trijų visa-j 
me moksle, veiklume, užsilai-j

geriausia pasirodžiusių mergi
nų iš 85, baigiančių mokslą.

Jos tėveliai, draugai Šaule
liai, yra gori veikėjai, per dau
geli metų veikią darbininkų 
judėjime. Jų dukrelė taipgi se
ka jų pėdomis.

laimes ir pasisekimo savo pro

atostogas keliom savaitėm, 
savo tėvelius. Tau 

mūsų miesto kovu-:laimingas 
n as.

Paliko moterį Viktoriją ir duk
terį Lietuvoje. Amerikoje tu
rėjo vieną sūnų ir dvi dukte
ris.

Anais metais velionis Nor
vaiša skaitė Laisvę ir nuduoda
vo laisvamaniu. Bet vėliau už
sirašė Keleivi. Keleivis su sa
vo pro-naciškais raštais, su
maišė Norvaišai lygsvarą, nes, 
apart kunigų, burnodavo ii’

Montello, Mass. Neseniai staigiai dirbtuvėj 
mirė Jonas Lingis, buvo kriau- 
čius. Paliko nuliūdime dvi 
dukteris ir sergančią žmoną, 
kuri suparaližuota jau apie 
trys metai serga. Taipgi mirė 
Albertas Yucius, Jono Yuciaus 
sūnus, paliko nuliūdime jauną 
moterį ir du mažus vaikus, 
daug brolių i)’ seserų.

G. Šimaitis.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius gerai dar
buojasi nuo pat jo susitvėrimo. 
Balandžio 22 d. buvo sureng
tas parengimas, kuris davė 
$151.84 pelno. Parengime ge
rą prakalbą pasakė drg. 1). J il
sius iš Braintree, su smagiomis 
dailiomis dalyvavo Ignas Kubi
liūnas iš So. Bostono, pianu 
gražiai paskambino vietinė O. j 
Mincikaitė. Reiškia, parengi-1 
mas gerai pavyko.

Prie pundelių (kits./ ener
gingai pasidarbavo P. Baronas, 
Bokus ir J. O. Vaitiekūnai.

bažnytinėm ap- 
K ryži aus kapų,

. Graborius bu- 
imanauskas (Char-

su
eigom aulu 
n, •. . 1..1 •">

v o Kazys 
les Roman).

Serga

nėj, bet dabai- yra namie ir 
porą mėnesių/ turės užsilaiky
ti ramiai, o /daugiausia gulėti 
lovoj. Kas turite atliekamo, lai
ko aplankykite jį, po antrašu 
6 1 1 Northampton gatvė.

Apsivedė
'"'Birželio I () apsivedė Juozas 
Lehigas su panele Kay Ro- 
manskaite.

V. J. Stankus.

dėjo Moterų Apšvietus Kliu
bas, kurių buvo pagaminta 
apsčiai pas P. čerešką. Drg. 
J. K. Sereikiai iš savo krau-l
tuvės daiktus davė “whole
sale” kaina. Pundeliu pasiųsta 
19, apie 700 svarų drabužių ir 
$119.31 pinigais. Montello la
bai gražiai pasirodė.

PIRKITE KARO BONUS!!

orton, 58 me-’v 
u. Jis iš Lietuvos buvo Lygu- j 
nu miestelio, Šiaulių apskričio, i j

J. GARŠVA
Graborlus-Under taker 

Laidotuvių Direktorius 
Ižbalsamuoja ir laidoja ant

■ visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Milwaukee, Wis
Jau Pasiilgome

Mūsų dienraštis Laisvė kas
dieni mus pasiekia, ji teikia 
daug žinių ir atneša patarimus 
visų mylimo daktaro Jono J. 
Kaskiaučiaus. Mes siunčiame 
jam karšią pasveikinimą ir pa
reiškimą, kad jo pasiilgome 
mūsų eilėse, kaip saulės užte
kančios iš už debesų.

C. Marks.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

Juozas Zeidat į
Savininkas t

| 411 Grand St. Brooklyn

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio

I dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

o
< >

< >
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

<♦>

<f>

<
<i>

>

>

O

<♦>
o

>
< >

<

O

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

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

<!>

<♦>

> t

<f)

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevclterlo stoties. Tel. EVergrcen 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:

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

Baltimore, Md

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILLI
Lietuviškas Kabaretas

Telefonas Poplar 4110
P. Paserskis.

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Juliaus 
turime

(Isist. 28 m.)

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

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
♦ 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

PIKNIKAI
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.

Li etų vai Pagal bos Teik i mo 
Komiteto skyrius laikė posėdi 
birželio 17 d., drabužiu rin
kimo kambariuose, pas drg. 
S. Bartašienę, 855 •/> W. Lom
bard St.

Padarius darbų sutrauką, 
nuo pereito susirinkimo, pa
sirodo, kad drabužių į centrą 

| pasiųsta apie 500 svarų, pi- 
nigais apie $100 ir kiek anks- 

| čiau mezgėjų kliubas tam rci- 
' kalui aukavo $100. Yra ir pa- 
j vienių, kurie šiam gražiam 
į darbui aukavo stambias su- 
! m as.

Pastaruoju laiku į drabužių 
centrą atgabeno dikčiai dra
panų Bartuliu šeima, Dcltuvų 
šeima iš Hanover, Deltuvai iš 

I Arbutus, Petrosky, S. Bartašic- 
j nė, Lapattai, Mrs. Ez. Mačie- 
; nė, Skadinai, Mr. ir Mrs. J. 
į Skubskis, Petraičiai, Sčiukai, 
Januškauskai, M. Janonienė. 
Draugė Janonienė pridavė ge- 

pasiūtųrų dėvėtų ir naujai 
gražių drabužių. Tai 
žymaus lietuvių poeto 
Janonio motinos. ..Visi 
iš to imti pavyzdį.

Lietuviai yra apiplėšti Hit
lerio. Jiems pagalbos labai 
daug reikia ir dar daugiau 
reikės, kaip tik galėsime jiems 
tiesiai pasiųsti. Visų reikalin
ga talka šiame prakilniame 
darbe. Kas tik turite gerų pa
dėvėtų, arba ir naujų drabu
žių, kuriuos galite paaukoti, 
tai prašome atnešti pas drau
gę Bartašienę, 8551/2 W. Lom
bard St., bile kurią dieną.

Penktadienių vakarais, pra
šome visus, kurie tik galite 
siūti, vyrai ir moterys, tai at
eikite į minėtą vietą drabužių 
taisyti.

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

N

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

p A : ■ * .c >

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tru-Ember Fuel Co., Ine.
49G GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas rnus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Amerikiečiai iš Sovietu 
Vėl Smogė Ašiai

Įiondon, birž. 28. —Ame
rikos bombanešiai, skrisda
mi iš Sovietų stovyklų į 
Italiją, bombardavo vokie
čių žibalo fabrikus Drogo- 
byche, Lenkijoj, ir karinius 
taikinius Vokietijoj bei 
Austrijoj.

Pirmiau jie pleškino A- 
šies žibalo pramonę Ploesti, 
Rumunijoj.

HITLERININKAI SUŠAL
DĖ 70 DANŲ

Stockholm, birž. 28. —Vo
kiečiai nušovė 70 danų dar
bininkų ir sužeidė 50 iš tų, 
kurie demonstravo prieš na
cius Kopenhagene, Danijos 
sostinėje.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Birutės Pašaipiuos Draugystei 
rengia pikniką. Liet. Taut. Namo! 
Parke. įvyks liepos 2 <1,. 1 vai. (lie- I 
ną. Bus muzikalė programa, gerų 
valgių ir gėrimų. Prašome visus da
lyvauti, linksmai praleisti laikų.
J. Stigienė, M. Potsius. Rengimo
Kom. (152-153)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

išvažiavimas įvyks liepos 2 d., 1 vai. į 
dieną, Sakolo ūkėj. Dunk Stable 
Rd. Vietinius ir iš apylinkės kvie
čiame dalyvauti, bus gardžių gėrimų 
ir skanių užkandžių. Valdyba.

(152-153)

HARTFORD, CONN.
Liepos 2 (L. 6 vai. \ak. įvyks ! 

ALDLD Moterų Kliubo susirinki- j 
mas, 155 Hungerford Si. Visas 
drauges kviečiame dalyvaut. V.
K. , sekr. (152-153)

HARR1SON-KEARNY, N. J. '
ALDLD 136 kp.. dėl priežast ies j 

dienraščio Laisvės pikniko, liepos I 
2 d. susirinkimas neįvyks. Prašome■ 
jsitėmyti, kad susirinkimas įvyks 9! 
d. liepos, 2 vai. dieną. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes turėsime svarbių' 
veikalų apsvarstymui. V. Žilins
kas. (152-153)
/
• PHILADELPHIA, PA.

Svarbios Prakalbos. įvyks liepos 3 
d., 7:30 v. v. Liaudies Namo salė
je, 7»35 Fairmount Ave. Kalbės dien
raščio Vilnies redaktorių,s, L. Prū- 
seika, iš Chicagos. Visi Laisvės 
skaitytojai dalyvaukite, savo kai
mynus atsiveskite. Išgirskite įdomių 
dalykų apie šių dienų įvykius, ku
rių kasdien daugėja ir kaip žmoni
ja susitvarkys karui < pasibaigus. 
Kviečia Literatūros Draugijos 10 
kuopa. (152-153)

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

jvyks 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 Dcer Parke, N. J. 
Yra svarbių reikalų bendrai. A. 
J. S., sekr. (151-153)

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)

NEBŪKITE

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

Tokiame atsitikime patartina nau
dot} TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
flie pagelbės ir jums.

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
40-42—41 »t STREET LONG ISLAND ClTYt N. Y.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žiasi linkui Lietuvos ir Lietu- 
' vos išlaisvinimas artėja dieno- 
- mis ir valandomis.

Visos hitlerines žiurkės bus 
iškrapštytos iš visų skylių.

Sekmadienį dienraščio Lais- 
< ves metinis festivalas Brook- 
ly.ne. Mes jį vadiname pikni
kų. Tai bus didelis ir gražus 
sąskridis Brooklyn© ir apylin
kes demokratinių lietuvių.

Visi maloniai kviečiami, vi
si lures “good time.”

Sovietų lėktuvai taip vie- 
suliškai bombarduoja ir 
šaudo vokiečius, kaip dar 
niekados pirmiau.

Talkininkai sušaudė dar 
4 italus šnipus.

Nikaraguoj buvo žemes 
drebėjimas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Jurgio Mačio. 

Kilęs iš Suvalkų gubernijos, Ma- 
riampolės pavieto, Kvietiškio gmino, 
Valcuvos kaimo. Jie yra keturi bro
liai: Jurgis, Kazimieras, Vincentas, 
Jonas ir sesuo Marijona. Paskutinį 
sykį girdėjau, kad Jurgis gyvena, 
ant Keap Si., arti Grand St., Broo-1 
klyn, N. Y. Jeigu kas žino, kur jis i 
dabar randasi, malonėkite man pra
nešti. už tai būsiu labai dėkingas.1 
Vincentas Monkevičius, Palmyra 
P. ().. New Jersey. Telefonas River-; 
ton 0658. (152-153)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS' 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo Žmonėms.

Miracle Ointment Stebuklinga Į 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra-1 
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- į 
jusiu ir naujų. Išmintinga ir naudin- į 
ga visuomet turėti namuose M. J.! 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš
kasei ų. Vardai mosčių:
No. 1 Nuo dantų gėlimo, ir smoge-Į 

nų nesveikumo.
No. 2- Nuo Rhcumatiškų ir įvairių! 

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

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

No. 4 M. J. S. Salve, Mostis nuo 
niežėjimų, šviežių ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saulės Nudegimo. Greit pa- 

i gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne kenksmingų.

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

į C.O.D. Adresuokite sekamai:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, Sta. A., 
Hartford 6, Conn. 

Krautuvė: 614 *4 Zion Street.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Oesų 
Po Kiekviena Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L tablo tu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinai. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
AUTOMATIC WEAVERS

(automatinių verpėjų)

AUTOMATINIŲ
LOOM TAISYTOJŲ 

prie draper Looms 
GEROS ALGOS.

GEROS DARBO SĄLYGOS
Reikalaujama paliuosavimo 

pareiškimo. 
Kreipkitės

ROSENSTEIN BROS.
13 VAN HOUTEN ST., 

PATERSON, N. J.
_____________________________________________(155)

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ

Patyrimas Nereikalingas
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinėse pramonėse, 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON
& SON, INC.

203 West Side Avenue, 
Jersey City.

West Side-Montgomery Bus pravažiuoja duris. 
_____________________________________________(151)

ĮSTAIGOS 
APTARNAUTOJAMS

PAGELBININKAI
KARŲ VALYTOJAI

PRIE VĖLŲ PAGELBININKAI 
BUŠŲ VALYTOJAI PA VAŽIUOTOJAI 

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

BŪTINAS DARBAS
Apmokėjimas 7 1c iki 83c į valandų.

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

Iš būtinu pramonių reikia turėt paliuosavimą.
________________________(152)

2 VYRAI
F APRIKO DARBAS

Nuolatinis taikos metų darbas.
Proga išsimokyti gerą amatų.

Reikalingas paliuosavimas.
Kreipkitės:

ACME, INC.
NEPTUNE & KOMAR AVĖS., 

JERSEY CITY, N. J.
____________________________________________ (151)

100% KARINIS DARBAS
I’LAKŠCIŲ METALO 

DARBININKAI 
GERA ALGA

sulyg WMC taisyklių.

FRE N CII M ET A L LIC
ENGINEERING CO.

171 PENNINGTON ST.
NEWARK, N. J.

MARKET 3-0586.
(155)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLAI FYDERIAI
LANKSTYTOJAI 

IŠKRATINĖTOJAI 
ATRINKĖJAI • 

MARŠKINIU IR BODY PRESŲ 
OPERATORIAI
UŽBAIGĖJAI

Linksmos Darbo Sąlygos. 
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

KAINOS.
HILLIER ARROW LAUNDRY 

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

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

(154)

MARŠKINIŲ OPERATORIAI
ANT VISŲ PALIŲ SPORT MARŠKINIŲ.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!
A. KAPLAN CO.

11 Hope Street Brooklyn, N.Y.
Arti Williamsburg Bridge Plaza. 8lh Ave. 
subve ar BMT-1 4th St. Line iki Bedford ir

Driggs Aves. (151)

ELEKTRO PAJĖGA PRESO 
OPERATORIAI

VYRAI—MOTERYS
Tik Patyrę. Viršiausia Alga 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
E. A. LABORATORIES

MYRTLE AVENUE IR 
SPENCER ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(154)

Naciai Sušaudė dar 50
Angly Belaisviy

Šveicarija. — Pranešama, 
kad vokiečiai sušaudė 50 an
glų belaisvių, sakoma, 
bėgusių iš stovyklos Silezi
joj. 119 kitų esą sugauti; dar 
vienuoliką naciai gaudo.

(Kiek pirmiau hitlerinin
kai sušaudė 50 Anglijos la
kūnų oficierių, kurie, pasak 
nacių, bėgę iš belaisvių sto
vyklos ties Dresdenu. Ang
lų užsienių reikalų ministe- 
ris Eden pavadino tatai aiš
kiausia žmogžudyste.)

Vokiečiai vėl laidė auto
matinius savo bombanešius 
į pietinę Angliją ir šiek tiek 
nuostolių padarė.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJAI
Prie rupių ir šilkinių darbų 

Dry Cleaning Dept..
Gera Alga, Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės:
ENGLEWOOD LAUNDRY

South Van Brunt St., 
Englewood, N. J.

(153)

VYRAI—DU
PAGELBININKAI 

Išsiuntimų Rūmui. NUOLAT. 
BŪTINA PRAMONE.

NEKARINIS FABRIKAS
10 VALANDŲ SAVAITĖ—$30 PRADŽIAI 

K reipkitės
205 ASHLAND PLAUE. BROOKLYN.

NEVINS 8-2800
‘(157)

TOOLMAKERS 
MAŠINISTAI 

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

Dirbi i mašinšapėje. siūlančiai pokarines

MOKAMA AUKŠTOS 
KAINOS

Puikiausios darbo sulygęs. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

330 MORRIS AVĖ.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 2-6435
(157)

VYRAI GENERATOR IŠBANDYMAM 
PAGELBININKAI

REIKALINGA ŠIEK TIEK PATYRIMO. 
ATLAS AIRCRAFT PRODUCTS CO..

405 E. 42ND ST. (151)

VYRAI—STIPRŪS
ANGLIAI NEŠIOTI. $1 J VALANDĄ AR 

DARBAS NUO KAVALKŲ.
A. C. FUEL CO.. 511 E. 163RD ST., 

BRONX 
____________________________________________ (1,53) 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI prie dauge
lio trokn. gera propozicija. Reikia turėti savo 
jrankim—tools. Reikalingas paliuosavjmo pa
reiškimas. šaukite ar matykite Mr. Slater. 

THE BUCH EXPRESS, 819 JERSEY AVE..
JERSEY CITY, N. .).. JO. SQ. 2-1800.

(153)

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

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

382—2ND AVE., N.Y.C.
(155)

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos,

NUOLAT.
GERA ALGA.

NEW YORK UNIVERSITY
239 GREENE ST.

MANHATTAN.
(Room 541)

(151)

AUTOMOBILIŲ
ŠVEITĖJAI

(smėline popiera)

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

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

CHUPURDY
439 E. 92ND ST.

(155)

PAGELBININKAI 
LYDYTOJAI

(Vamzdžių Dirbtuve) 
48—58 VALANDŲ

UNIJINĖ DIRBTUVĖ

Reikalingas Atliekamumo
Pareiškimas 
Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc.
1300 JEFFERSON ST., 

HOBOKEN, N. J.

(152)

VYRAI—BERNIUKAI
Pastovūs. Pasitikimi. 

Fabriko Darbas.
Nuolatinis. 40 valandų, prisideda viršlaikiai.

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

__________________________________________ (152)

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

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

GĖRIMŲ GAMYBOS
FABRIKO MECHANIKAS

PRIE KARBONUOTŲ '• 
GĖRIKŲ į

BUTEL7AVIMO DEPARTMENTUI 
Galintis vesti ir tvarkyti skysčio žemo spau
dimo 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.
(155)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOLDERIAI 
PAPRASTI DARBININKAI IR FOUNDRRS 

DARBININKAI. MOKAMA TINKAMOS 
ALGOS.

REUTHER FOUNDRY CO., SEVENTH IR 
BERGEN STS., HARRISON, N. J. 

HARRISON 6-1616.
_______________________________________ (154)

VYRAI
Dalbas prie Smetonos ant Carinos, kuri 

verčiasi pieno gamyba.
G DIENOS — 48 VAL. SAVAITE 

2 SAVAITĖS VAKACIJŲ IŠDIRBUS 
METUS LAIKO

IDEAL DAIRY FARM,
2831 MORRIS AVE., 

UNION, N. J.
I 158)

MAŠINISTAI
Keletas 

REIKIA BOT PIRMOS KLASĖS 
55 VALANDŲ SAVAITĖ 

Reikalingas Paliuosavimas.

POTTER TOOL & MACHINE 
WORKS,

79 EAST 130TI1 ST., N. Y. C. 
_____________________________________________(15 1)

DRAFTSMAN Al 
Mechaniški ir elektrikiniai. 
W1GTON-ABBOTT CORP..

1225 SOUTH AVE., PLAINFIELD, N. J. 
PLAINFIELD 6-8100.

____________________________________________(154)

THE BRASS RAIL
745 7th Ave., N. Y. C.

Reikalauja darbininkų aptarnavimui 
visuomenės New Yorke.

VIRĖJAI (1-mos klasės patyrę) 
KEPĖJAI (1-mos klasės keksams) 

VYRAI PRIE SALAI) (kapotojai, klcmsų 
atidarytojai)

Stalų patarnautojai. Indų atčmčjai. Indų maz
gotojai, puoiln mazgotojai, Apvalytojai ir 

Virtuvei Vyrai.
Valgis, uniformos, vakacijos, medikalė prie
žiūra ir apdraudos planas. Puikiausios darbo 

sąlygos. POKARINIS DARBAS.

kreipkitės ANT 4-tų lubų
t 157)

Budavotojai 
Eelektrikai

DARBUI ARTI 
KNOXVILLE, TENN.

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

Prie Darbo.
Matykite Atstovą Kaskien.

CLINTON ENGINEER 
WORKS

44 E. 23rd St., N. Y. City.
■(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.
(153)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipki t§«

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

VYRAI
Dirbti Vakacijų Žemėje.
LENGVAS FABRIKO 

DARBAS. GERA ALGA. 
35 VALANDŲ SAVAITĖ 

IR VIRŠLAIKIAI 
Širdis Jersey pamario.

50 Mailių nuo New Yorko.

A. HOLLANDER & SON, 
INC.

163 WEST TWENTY-NINTH ST.

NEW YORK CITY.
REctor 2-4772 •

(153)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Patyrę prie darbo, reikalinga patiems 
mokėti nusistatyti.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas,

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

HOBOKEN, N. J. 

____________________________________________ (157).

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas.

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

Periodiniai pakėlimai. Naktinis darbas. 
Pokarinė ateitis.

MU. 5-4431
______________________ ____________________(152)

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

70 CENTRAL AVE., JERSEY CITY, 
arba skambinkite JO. SQ. 2-5288. 

Reikalinga laikytis WMC Taisyklių. 
(153)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
REIKALINGOS FABRIKO DARBININKĖS 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Būtinas Karinis Darbas. Maisto Fabrikas.

Nuolatinis Darbas.

HOSTESS PRODUCTS CORP.
43-15 Queens St., Long Island City

11 54)

PRODUKCIJOS
RAŠTININKĖS

Smulkmeniniams apdirbimams

prie MEDŽIAGŲ 
APSKAIČIAVIMŲ

ir sekimui užsakymų.

Reikalingas aJHiekamuino pareiškimas.

N. J. MACHINE CORP.
WILLOW AVE. AT 16T1I ST.

HOBOKEN, N. J.
____  (157)

OPERATORĖS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Patyrusios ar Pradinės.
NUOLATINIS DARBAS

L. BUCHMAN CO.
INCORPORATED,

649 Morgan Avė., arti Nassau Ave., 
BROOKLYN, N. Y.

(152)

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 .
AMŽIAUS 18 IKU30 
Mašinšapės Darbas.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
WILLOWS MFG. CO.,

341 — 39th Street, Brooklyn, N. Y.
STcrling 8-1953.

(153)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ifi būtinų darbų reikia paluosavino 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA----- GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X4

MERGINOS
Naujiėnybių Vyniojimas 

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

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENT AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS AR MOTERYS
Moteriškų Skrybėlių dirbtuvėj 

Patyrimas Nereikalingas.
GERA ALGA.

SAM-WAY HAT CO.
316 E. 61ST ST.

(154)

MOTERYS ; prie užkandžių bufeto ; nuolat ar 
daliai laiko. Patyrimas nereikalingas. Geros 
algos. CAFFREY & GUILIANO. Klauskite 
Mr. Giuliano. Olympic Park, Irvington, N. J. 

Prisilaikykite WMC taisyklių.
(154)

JAUNOS MERGINOS
Mokytis DAIMANTŲ ŠVEISTI. 

Nuolatinis darbas.
GERA ALGA MOKINANTIS.
Iš apsigynimo darbų nesikreipkite.

N ETELBFON VOKITE 
KREIPKITĖS J 

UNITED DIAMOND WORKS

REIKIA MOTERŲ
Dirbti prie mašinų 

Linksma dirbtuvė Bronxo

GEROS DARBO SĄLYGOS
Darbas nuo kavalkų tinkamom darbininkėm.

66-2/3c I VALANDĄ 
PRADŽIAI

vhfftLAIKIAI

MAPES PIANO STRING CO.
767 EAST 133RD ST., BRONX

MOTERYS
Prie Kepimo Darbo
78c Į VALANDĄ \ 

TAYSTEE BREAD 
bakery

1674 ATLANTIC AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

(Arti Troy Avenue)
(156)

MERGINOS
Dirbti pieniniame ir delikatesų departments. 

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!
AMŽIAUS 21—45

įvairiems Būtiniems 
Gelžkelio Darbams.

Patyrimo Nereikalaujama.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!

ATSINEŠKITE GIMIMO ĮRODYMUS IR 
SOCIAL SECURITY KORTĄ.

Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4T.M.

L. I. RAILROAD
Room 314, Jamaica Station, 

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

(156)

MERGINOS-MOTERYS
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 ATĖMĖ JOS 
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 t.t.

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept.

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

MOTERYS
DALIAI LAIKO

PENTRfiS DARBININKĖS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
6 P.M. IKI 9 P.1L

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.
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Leonas Pruseika Kal
bės Laisvės Piknike
Dienraščio Laisvės metinis 

piknikas įvyksta nedėlioję, lie
pos 2 d., Klaščiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, N. Y.

Tai masinfs, metinis pikni
kas, kuris kas metai sutraukia 
tūkstančius Brooklyno ir toli-

LEONAS PRUSEIKA 
iš Chicagos, lietuviu liaudies 

dienraščio Vilnies redaktorius 

nm koloni jų lietuviu, kur su-; 
einame draugus ir drauges ‘ 
kuriu seniai nematėme.

Koncertinę programą pildys 
Brooklyno Aido Choras, New-į 
arko Sietyno Choras, Great; 
Necko Pirmyn Choras — net 
trys chorai dainuos.

Prakalbas sakys Laisvės re
daktorius Rojus Mizara ir Vil
nies redaktorius Leonas Pru
seika. Tai labai svarbu, kad šį 
kaitą turėsime piknike lietu-.

'viu laikraštininką ir redakto
rių, ilgu metu veikėją Leoną 
Pruseika iš Chicagos. Jis pasa
kys prakalbą.

O kam dabar nėra svarbu 
' išgirsti prakalbos apie pasku- 
1 tinius Įvykius? Mūsų sūnūs ve- 
i da mirtiną kovą Francijoj. Ilit- 
i lerio išgarsinta “Atlanto sie- 
i na” subyrėjo po Amerikos, 
i Anglijos ir Kanados kovūnu 
! smūgiais! Nuo Cherbourgo 
kelias veda linkui Berlyno.

Italijoj’ neišgelbėjo nuo smū-l 
gių Hitlerio ir Mussolinio ar-Į 
mijas nei kalnai, nei grioviai, i

Raudonoji Armija, kartu iri 
lietuviu pulkai, ištaškė Hitle
rio (riju motin fortus Vitebske, 
žlobine, Oršoj, Mogileve iri 

j plačiu Rytu Frontu žygiuoja; 
linkui Vilniaus, Kauno ir Ber-I 

i lyno!
Kiek bus mums džiaugsmo', 

, kada Raudonoji Armija ir lie
tuviu divizijos, vadovystėje ge
nerolu Karvelio, Vitkausko, 
Žemaičio ir kitu, bus Tarybų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje!

Kaip džiaugsis Kauno žmo
nės, kada per Nemuną, Į vaka
rus, bėgs razbaininkai ir pas
kui juos Lietuvos liaudies iš
davikai generolai Kubiliūnai!

Laisvės varpai ir lietuviu 
dainos skambės! Laisvės va
landa ateina! Visi ir visos bū
kime dienraščio Laisvės pikni
ke! Visi kartu džiaugkimės 
Jungtiniu Tautu laimėjimais! 
Išgirskite puikią koncertinę 
programą! Išgirskite kalbant 
Leoną Pruseika! V V

Kriaučių Žinios LDS Centras Kviečia

Taip Jautėsi Mūs Kariai 
Atidarius Antrą Frontą

Domicėlė ir Alekas Velič-j 
kai gavo pluoštą laiškų nuo į 
sūnaus Justino, rašytų po mū-1 
su karinių jėgų išsikėlimo 
Francijoj. Jų sūnus dar labai! 
jaunas, tačiau jau gerai per-j 
mato mūsų problemas ir iš-Į 
reiškia kariu sentimentą.

Pakartotinai prases tėvu i

JUSTINAS VELIČKA 
nesirūpinti juomi, užtikrinęs, 

kad jis yra gerai pasiruošęs 
apsiginti, padėkojęs už kitas 
dovanas ir skanų vaisių pyra
gą, Justinas keliuose laiškuose 
rašo apie antrąjį frontą :

“Jaučiuosi gerai ir pakol 
kas nesu nei arti tų vietų, ku
riose jūs rūpinatės mani'
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Lietuviu Kriaučių (Amai-; 
gameitu) Unijos 54 skyrius tu
rėjo ekstra susirinkimą birže
lio 22 d., Labor Lyceum sve-Į 
tainėje. šio susirinkimo svar
biausiu punktu buvo delegato 
rinkimas.

Delegatu (biznio agentu) 
išrinktas Charles Kundrotas 
arba, kitais žodžiais pasakius, 
išbuvęs du metus paliktas ant 
3-čių. Taipgi išrinktas vienbal
siai Buivydui nekenčiamiausias 
žmogus, tai Charles Nečiuns- 
kas, sekretorium. Visi kiti val
dybos nariai: Stankevičius, Pe
terson, Yusaitis, Grabauskas, 
Vaitukaitis, Ambrozaitis, Bui
vydas, Stakvilevičius, Rein
hardt, pasiliko tose pačiose 
vietose, kaip buvo.

Kalnierinis.

Bony Jau Parduota už 
Arti Bilioną

New Yorko valstija jau iš
pardavė bonų už $837,200,- 
000 arba 17.4 nuošimčio. Kvo
ta yra 4,801,000,000. Laisvė ir
gi parduoda bonus.

Nemokami Koncertai
Pirmas iš nemokamų kon

certų, kurių rengime koope
ruoja majoras LaGuardia, 
Parkų Departmentas ir Muzi
kantų Unijos Lokalas 802, 
įvyks birželio 29-tos vakaro 
8:30, prie E. 208th St. ir 
Bridge Ave., Bronx.

Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo Centras šaukia val
dybos suvažiavimą, j kurį at
vyks daugelis žymių LDS vei
kėjų iš tolimų miestų. J jį kvie
čia ir nesančius valdyboje LDS 
narius ir šiaip veikėjus iš vi- 

į sos apylinkės.
Valdybos nariai sukviesti 

laiškais. Visi kiti prašomi imti 
atydon pranešimus spaudoje ir 
dalyvauti, kam tik galima, 
kaipo svečiai. Ir svečiam bus 
proga išsireikšti, duoti sugesti
jų, nors sprendime dalyvauja 
tik valdyba.

Sesijos bus Laisvės salėj, 
4 19 Lorimer St., Brooklyne. 
Pirma prasidės 12 vai. dieną, 
šį šeštadienį, liepos (July) 1- 
mą, antroji sesija vakare. Jei
gu nespės užbaigti darbo šeš
tadienį, trečia sesija įvyks 
sekmadienio rytą, pirm Lais
vės pikniko, o jeigu spės^ tre
čios sesijos nebus.

Tarpe dalyvausiančių toli
mųjų valdybos narių ir veikė
jų bus Leonas Pruseika iš Chi
cagos, S. K. Mažariskas iš Cle- 
velando, dr. M. D. Palevičius 
iš Detroito, Stasys Kuzmickas 
iš Shenandoah, Domininkas 
Lekavičius iš Pittsburgho, J. 
Pudimas iš Bridgeport, W. 
Yurkevičius iš Montello. Aiš
ku, kad paskutinėmis dienomis 
prisidės ir daugiau, atėjusieji 
į sesijas brooklyniečiai gali ti
kėtis pasimatyti su daugeliu 
malonių svečių-veikėjų.

Ir su visais jais pasimatysi
me Laisvės piknike liepos 2- 
rą, Klaščiaus Clinton Parke, 
Maspethe. Kep.

esant. . . O man norėjosi ma
tyt invaziją pačiam, kadangi 
tai bus dalykas, apie kurį mes 
kalbėsime per visą likusį savo 
gyvenimą. . .

“Jeigu jūs norite žinoti, 
kaip jaučiausi tą rytą, turiu 
pasakyti, jog ne skirtingai,! 
kaip kitais rytais. Geras žinias 
išgirdau birželio 6-tą, apie 1 
vai. po piet...

Apie veiksmus galiu pasa
kyti tik tiek, kiek mačiau 
laikraščiuose. Nežinau, kiek 
jūs girdėjote, tačiau po savai-1 
tės mūšių žinios pradeda pra
siskverbti. Kai kurios iš jų ne
malonios girdėti. Aktualiai,! 
buvo lengviau, negu talkinin-1

kai tikėjosi ir nuostoliai ma
žesni, bet tik dėl tam tikrų 
priežasčių. Vokiečiai, mato
mai. nepajėgė visą pajūri ga
lingai aptvirtinti. Viena tam j 
priežastimi buvo stoka me
džiagos. Apsaugotosios vietos; 
buvo gerai aptvirtintos. Silp
nosios buvo jų nelaimė. Į tas! 
vietas patekę mūs vaikinai iš-l 
ėjo visai su mažais nuostoliais! 
ir stebėtinai daug atliko. Ge-i 
riau aptvirtinto.se pozicijose] 
daug mūsiškių žuvo. Vienoj' į 
tokioj vietoj iš apie šimto vai-j 
timi nuplaukusiu vyrų tik vie
nas tepasiekė jų pozicijas gy-į 
vas. Daug valčių Įkliuvo į Į 
spąstus su minomis, kurios i 
daug vyru užmušė, o kiti nu
skendo. Kanuolių lizdai (pill
boxes), kuriu didžiausios mūs i 
laivyno kanuolės negalėjo iš-1 
daužyti, turėjo būti sunaikin
ti specialiai tam paruoštų ka-l 
rių. Visu užimtu pajūriu buvo ■ 
keletą tokių kietai apdrūtintų 
vietų.

“Viską suėmus kartu, tėte, 
jūs turite atsiminti, kad vo
kiečiai turėjo keturis metus 
laiko, gana darbo jėgų ir su
manumo pasistatyti geras tvir
tumas apsisaugojimui kaip tik 
nuo tokios atakos. Tas, ką 
mes atlikome, atlikta su daug 
lengvesniais nuostoliais, žmo
nėmis, negu tikėjomės. . .

“Turbūt, jūs užsigavote man 
parašius, j'og praeis daugiau 
laiko, negu iki Kalėdų, kol ga-
losime džiaugtis kartu. Aš tu
rėjau mintyje tik tą, kad tu
rėsiu liktis armijoj po užbai
gimo karo čionai. Atsiminkite, 
kad Japonija dar turės būti 
sumušta. Mes dar turėsime lik
tis ir čionai po karui iki kiš
kas susitvarkys. Kada sugrįši-
me į Jungtines Valstijas, iš 
armijos paleidinės tik po 200,- 
000 karių per mėnesį. Iki visus 
paliuosuos, ims daug laiko.

“Man atrodo, jog karas čio-

PARDAVIMAI j
Greitai turi būti parduoti!
Kampinis mūrinis namas; 3-,jų ‘ 

šeimynų, su Bar & Grill Restau-j 
rantu ir degtines laisniais, taipgi į 
2-jų karų garadžius.

Williamburgh, Flatbush, Bayridge, 
East New York, Cypress Hills, 
Woodhaven, Richmond Hill, Kew 
Gardens, Jamaica, Forest Hills, I 
Jackson Heights, Maspeth ir kito-: 
se dalyse miesto - 1-nai, 2-jų, 3-jų, 
6-šių, 8-nių, 12-kos, 16-kos, 20-ties 
iki 100 familijų apartmentiniai na
mai, su naujausios mados jtaisy- i 
mais parsiduoda už prieinamą kai- 
ną, su mažu įnešimu. Kreipkitės 
pas: B. ZINIS, 499 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., Tel. RE. 9-1506.

(152-154)

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

(150-152)

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

.(148-155)

DIENRAŠČIO LAISVES PIKNIKAS

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

KELRODIS: Traukiniais iš New Yorko važiuokite iki Union Square ir čia imkite 
BMT Line po užrašu CANARSIE. Brooklyne išlipkite ant GRAND ST. stoties. Išei
kite iš Subway ant Grand St. ir čia paimkite gatvekarį po užrašu GRAND ST.-AIR- 
PORT. Gatvekariu reikia važiuot apie 7 minutes. Išlipkite ant RUST ST. Nuo čia 
eikite po kairei Rust Streetu apie 3 blokus ir įeisite tiesiai į Clinton Park.
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Tas berniukas bus tiesiog 
ten, kada jo komanduojantis 
oficierius duos jam ženklą.

Ten nebus laiko pagalvoti, 
kad ką geresnio daryti su jo 
gyvybe. Šis berniukas ten galu
tinai duoda viską, ką jis turi 
dabar!

Mes turime daryti tą patį. 
Dabar yra laikas mums indis 
visko, ką tik mes turime.

Dabar laikas išsikrapštyti 
ekstra šimtuką ii’ Įdėti ji i In
vazijos bonus.

Ar padarykite $200 ar $1000 
ar daugiau. Ant šios paskolos 
nėra lubų.

5-toji Karinė Paskola yra di
džiausia, labiausia gyvybiniai 
svarbi finansinė pastanga iš vi
sų buvusio šio karo metu.

5" WAR LOAN

Prisirengkite Pirkti Boną, Kurio lūs NEIšGALĖTl’MET he prisirengimo.

f AM- BUY MORE THAN BEFORE

I
šio atsišaukimo vietą apmokėjo

ANTANAS DAUKANTAS
BAR A GRILL

716 3rd AVĖ., and 948 JAMAICA AVE., BROOKLYN, N. Y.

kariuomenė dar turėsianti su
mušti Sovietų Sąjungą ir ant 
sa\o durtuvų nunešti užkarti 
Lietuvos žmonėms smetoninin-

Buvo Karšta, Bus 
Karščiau

nai ilgai nusitęs. Taip ilgai, j;iI fašistinę valdžią. Gi jauni, 
kaip mes pajėgsime vokiečius Amerikos kariai gerbia Sovie-. 
stumti atgal, Rusija su savo tų Sąjungą už jos didvyrišką: 
milionais sumuš juos trumpu rolę laisvinime žmonijos nuo į 
laiku. Ji turi raktą į pergalę, 1 fašizmo, už savo milionais au-! 
kadangi jau pirmesniais savo kų apsaugojimą miiionų ame-į 
veiksmais parode, kad ji su- rikiečių gyvasčių.
muš Vokietiją. Mes galime ne-; Panašias mintis išreiškia 
daleisti Vokietijai sustabdyti i daugybė karių. Ir visi jie 
Rusijos. Rusija turi užtikrini-1 džiaugiasi antru frontu. An- 
mą greitai pergalei. Vėlinu, j trasis frontas jiems — geros 
kad mes neturėtume nesusi-; žinios. Jie, kaip ir Justinas, 
pratimo su Rusija...“ [vargiai bent vienas norėtų ra-

Kaip atrodo, tai šis jaunuo- j niiaR grįžti namo nesumušus 
lio Justino laiškas nepatiks I Vokietijos, neprašalinus hitle- 
lietuviškiems smetonininkamsi rizmo-lašizmo pavojaus is pa
ir soc-fašistams. Juk jie sako, I šaulio, nors visi išsiilgę saviš- 
kad sumušus Hitlerį Amerikos>r namų.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" iQį STANLEY MISIŪNAS

/ f SAVININKAS

Prie R.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja. 

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergree* 4-M13

Pereito antradienio popietį 
šiluma buvo pasiekus 90 laips
nių, prilygo birželio 18-tos re
kordui, kuri lig šiol buvo šių 
metų rekordinė diena. Oro 
spėjikai žadėjo 28-tai daugiau 
šilumos

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Tei^ Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABO/? LYCEOM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALRS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir it. l'uiku» 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

L Penktadieniais uždaryta

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: A I

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ f
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos I \

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS. |

aptvirtinto.se



