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tas turi būti padalintas ir su-i 
naudotas. Dr. Pilka rašo, kadį 
Jurgiui ir antkapis, didelis ir 
sunkus, jau uždėtas.

Jurgis Gegužis, kaip žino-; 
ma, skūpiai gyveno, iš Kolei-j

Republikonų Nominuotas 
Dewey Nukalbėjo kaip 

Ti kras i Ino veidelis

Anglai Prakirto Vokiečių
Linijas Caen Srityje. Puola

Nacius iš Trijų Šonų
vio darė didelį biznį ir susikro
vė daug turto. Mirdamas gi 
nenusinešė nieko.

Dabar dėl to turto, kaip ten
ka girdėti, eina didelės pro
ves. Vieni esą gavę per daug, 
kiti esą “nuskriausti.”

Iš paskelbto testamento ma
tyt, kad prie Gegužio turto 
“tvarkymo” pakviesti ir sklo- 
kininkai. O jie tarne amate 
jra ekspertai. Tatai puikiai 
žino amžiną atilsį Naujosios 
Gadynės šėrininkai.

Skaičiau “aukščiausio” SLA 
prezidento Bagočiaus raportą 
Seimui. Vienoje vietoje jis sa
ko: “Daug bėdų su Tėvyne.” 
Didžiausia, girdi, bėda, kad 
nariai neužtenkamai moka.

Vis tie vargšai nariai: jie 
įkalti už viską. O kad viršinin
kai gauna riebias algas ir tūks
tančius dolerių iš lėšų fondo 
išleidžia važinėjimams ir su
gaištims, vietoj padengti Tė
vynės lėšas, tai Bagočius pa
miršo.

Tačiau aš kitą ką norėjau 
pasakyti apie Tėvynę. Tėvynė 
yra redaguojama žmogaus, ku
ris ją pavertė pro-naciškos 
propagandos organu. Tokia 
Tėvynė tarnauja svetimiems 
dievams. Ji daro gėdą Susi
vienijimui ir kenkia lietuviškai 
ateivijai.

Birželio 26 dieną pas Stali
ną lankėsi Amerikos Prekybos 
Buto prezidentas Eric John
ston ir Amerikos ambasado
rius Maskvoje Harriman. Kon- 
feravo dvi valandas ir pusę. 
Pasikalbėjimas ėjęs daugiau
sia apie Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos bizniškus santykius 
po karo.

Ponas Johnstonas stebėjosi 
iš Stalino didelio žinojimo apie 
Amerikos gamybą ir biznį. 
Spaudos atstovams Johnston 
pasakė, kad tik vienas iš kiek
vienų dešimties tūkstančių 
Amerikos biznierių žinąs tiek 
apie Amerikos biznį, kiek ži
no Stalinas!

Tai didelis Stalinui kompli
mentas.

Pabaigoje šios savaitės 
Brooklyne įvyks Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Centro 
Valdybos praplėstas suvažiavi
mas. Taip praneša sekretorius 
Jonas Gasiunas Tiesoje.

Svečių bus iš tolimų koloni
jų. Bus net iš Chicagos. Gir
dėjau, iš Chicagos būsią net 
du — L. Pruseika ir Juška.

Svečiai, žinoma, sekmadie
nį dalyvaus Laisvės metiniam 
mknike. Pruseika pasakys pra- 

albą.
Malonu bus su LDS veike
is susitikti. \

Chicago. — Republikonų 
i suvažiavimas 1,056 balsais 
Į prieš vieną nominavo New 
lYorko valstijos gubernato
rių Thomą E. Dewey, kaip 
savo kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Ohio 
gubernatorius Bricker tapo 
dauguma balsų nominuotas 
į vice-prezidentus.

Buvęs prezid. Hooveris 
savo kalboj suvažiavime už- 
sipuldinėjo Sovietus ir Te
herano konferencijos tari
mus. Kongreso nare Clare 
Boothe Luce plūdo prez. 
Rooseveltą ir pasakojo, būk 

; jis esąs kaltas už Amerikos 
' Įtraukimą į karą.
■ DEWEY’O KALBA

Dewey, priimdamas no
minaciją į prezidentus, pa

sakojo, būk Rooseveltas pa
siėmęs visą Jungtinių Vals- 
Itijų valdžią į savo rankas; 
peikė Roosevelto Naujosios 

I Dalybos politiką, kuri, gir
di, suvaržius biznio laisvę; 
kritikavo Kainų Admnistra- 
ciją; šnekėjo, būk Roosevel
to vyriausybė bereikalingai 
išeikvojus milionus dolerių 
bedarbiams šelpti, ir tt.

Iš antros pusės, Dewey 
žadėjo darbus visiem dar- 

■bininkam ir darbininkėm, 
j jeigu jis bus išrinktas (pa
našiai į ex-prezidento Hoo- 
verio prižadus). Dewey taip 
pat ketino “energingiau” už

Italijoj Amerikiečiai 
Ima Miestą po Miesto
Roma, birž. 29. — Ameri

kos kariuomenė vakarinia
me Italijos fronte užėmė 
Castagneto, 25 mylios į pie
tų vakarus nuo svarbaus 
uostamiesčio Leghorno, ir 
dasigrūmė iki 12 mylių nuo, 
istorinio Sienos miesto. X- 
merikiečiai vakar užėmė 
Monticiano ir Mantalcinello 
miestelius, 14 mylių nuo 
Sienos.

Viduriniai - rytiniame I- 
talijos fronte anglai atėmė 
iš vokiečių La Foce ir Frat- 
tavecchia miestelius.

Rooseveltą vesti karą ir 
kuo greičiausiai sugrąžint 
šio krašto kovūnus Ameri
kon.

Republikonai šiam punk
tui plojo, bet kada Dewey 
sakė, jog reikia taip sumušt 
priešus, kad jie daugiau ne
galėtų apie karą, pamąstyti 
ir kad turi būti palaikyta 
taika bendromis talkininkų 
jėgomis po karo, tai beveik 
niekas jam neplojo.

Jo žadėtas greičiausias 
amerikiečių sugrąžinimas 
namo yra supranta
mas, kaipo atsisakymas 
nuo Amerikos jėgų 
skyrimo taikai palaikyt Eu
ropoje po karo.

Išstodamas prieš Roose
veltą, Dewey, tačiau, bandė 
pasisavinti tūlus Roosevelto 
politikos punktus, norėda
mas pasižvejot daugiau bal
suotojų.

Paėmus Saipaną, Ame
rikos Laivynas Kirs

Pačiai Japonijai
Washington. — Kai Ame

rikos kariuomenė visiškai 
užims Saipan salą, Marianų 
salyne, tai Jungtinių Valsti
jų karo laivai ir bombane- 
šiai kirs smūgius pačiai Ja
ponijai ir atakuos priešus 
Filipinuose ir daugumoje 
Holandiškos Indijos salų, — 
pareiškė Amerikos laivyno 
sekretorius James Forres- 
tal.

Nuo Saipano yra 1,465 
mylios iki Tokio, Japonijos 
sostinės.

UŽSIMUŠĘS NACIŲ 
GENEROLAS

' Stockholm, birž. 29. — 
Berlyne pasklido gandai, 
kad lėktuvo nelaimėje žuvęs 
vokiečių generol. Ed. Dietl, 
nacių divizijų komandierius 
Suomijoje, kaip praneša 
berlyniškis korespondentas 
švedų laikraščio Dagens 
Nyheter.

■Francija, birž. 29.— Ang- į Glorijos mūšiai visame Ga
lai jau daugiau kaip dviem ;en fronto. Kai kurie mies-
trečdaliais apsupo vokiečius 
svarbiajame geležinkelių ir 
vieškelių centre Caen, šiau
rinėje Francijoje. Anglų ka
riuomenė turėjo laimėjimų 
septyniolikos mylių linijoje 
į rytus, šiaurius, vakarus ir 
pietų vakarus nuo Caen.

Korespondentai praneša, 
kad Anglijos tankai kai kur 
prakirto nacių apsigynimo 
linijas ir pasigrūmė iki 4 
mylių pirmyn.
Tebesiaučia žiaurūs tankų, 

šarvuotu automobiliu ir ar- L- C

i toliai ir kaimai kelis kartus 
I per dieną eina iš vienų ran- 
ikų į kitas.

Persimetę per Odon upę, 
anglai daro tolesnius apsu
pimo žygius prieš Caen iš 
pietiniai vakarinio šono.

Associated Press teigia, 
i kad trys nacių divizijos Ca- 
jen fronte jau rodo sumiši- 
mo ir krikimo ženklus.

Naciai siunčia naujų pa
stiprinimų vokiečiam toje 
srtyje. Pulkai anglų-ameri
kiečių lėktuvų nuolat pleš
kina tuos pastiprinimus.

FRANCUOS PATRIJOTAI 
GABIAI APSIDIRBO SU 

VICHY MINISTERIU
London. — Keli francūzų i Fašistų priešai atvažiavo 

patrijotai-partizanai, persi-1 keturiais automobiliais. Ko- 
rengę į milicininkus bei po
licininkus, atėjo anksti iš 
ryto į miegamąjį kambarį

kia 15 vyrų, apsirengusių 
policinėmis bei karinėmis 
uniformomis, sustabdė pra-

Sovietai Naikina 5 Apsuptas 
Nacių Divizijas; Gręsia 

Apsupi Dar 12 Divizijų

Koks šio suvažiavimo tiks- 
t? Sekretorius atsako: “Ka- 
ingi šiais metais seimo netu
rime, tai šis suvažiavimas, 
>rs dalinai, turės pavaduoti 

oatį seimą. Teks jame ap- 
nemažai svarbią organi

nių ir visuomeninių klau-

žiugų pranešimą skaičiau 
iomos. Ir tai ne apie po-

C-Tąsa 5-tame puslapyje)

Maskva. — Sovietų jė
gos birž. 27 d. išmušė iš vei
kimo bei sunaikino 109 vo
kiečių tankus ir nušovė 61 
jų lėktuvą.

Bobruisko srityj Sovietai 
per tris dienas sunaikino 
apie 8,000 nacių.

HITLERININKAI NUŽUDĖ 
DAR 400 ČECHŲ

London. — Anglijoj gau
ta žinia, kad naciai suėmė 
visus 400 vyriškių keturiuo
se Čechoslovakijos kaimuo
se ir, matomai, sušaudė 
juos.

LIETUVOS PATRIJOTAI
Pranešama, jog paskuti

niu laiku hitlerininkai kas
dien yra užpuldinėjami ir 
žudomi Vilniuje. Lietuvos 
patrijotai susiorganizavo į 
daugelį ginkluotų būrelių ir 
naikina vokiečius.

Per paskutinius du mėne
sius Vilniuje nužudyta keli 
tuzinai vokiečių slaptosios

policijos pareigūnų ir kitų 
valdininkų. Šalia kitų, lietu
viai patri j o tai užmušė Kri- 
gerį, svarbų vokiečių slapto
sios policijos viršininką Vil
niuje; Brauną, nacių ap
skričio komisariato valdi
ninką, ir Hagemanną, vo
kiečių žandarų viršininką.

Lietuvos patri j o tai siste-

Ph. Henrioto, Vichy Fran
ci jos fašistinio propagandos 
ministerio, ir devyniomis 
kulkomis iš revolverio nu
šovė Henriotą, bematant jo 
pačiai.

Henriot po du kartu kas
dien kalbėdavo per radiją, 
šaukdamas francūzus veikt 
išvien su vokiečiais.

Birž. 27 d. jisai drauge su 
išdaviku Pierre Lavaliu, Vi
chy valdžios “galva”, atvy
ko Paryžiun ir apsistojo ži
nių ministerijoj, kur ant 
rytojaus ir tapo nužudytas.

ėjimą bei pravažiavimą ke
turiomis gatvėmis arti mi
nisterijos; nuginklavo na
ciškus policininkus ir pa
siuntė kelis savo draugus į 
ministeriją padaryt galą 
tautos pardavikui Henrio- 
tui.

Gegužės 6 d. Henriotas 
atidarė vadinamą prieš-bol- 
ševikišką parodą Toulouse 
mieste, ir ypač nuo tada jis 
apsistatę sargais - detekty
vais. Taigi patrijotai turėjo 
gabiai veikti, kad prie jo 
prieitų.

Per Dieną Suomiai At
mesti Dar 24 Myl. Atgal

Maskva.— Raudonoji Ar
mija Suomijos fronte, tarp 
Onegos ir Ladogos ežerų, 
nubloškė suomius iki 24 my
lių atgal per dieną ir užėmė 
dar kelioliką gyvenamųjų 
vietų. Paimdami Pedaselgą, 
raudonarmiečiai p a s i ekė 
punktus už 17 mylių nuo 
Petrozavodsk©.

Suomijos Įlankoje sovieti
nė kariuomenė apvalė nuo 
priešų Urinsarri salą ir už
ėmė Uuras uostą ir geležin
kelio stotį, 8 mylios į pietų 
vakarus nuo pirmiau atva
duoto Viborgo uosto. Ta sa
la sujungta geležinkeliu su 
sausuma.

Francijoj Amerikiečiai 
Suėmė 28,849 Naciu
Cherbourg. — Nuo įsiver

žimo į šiaurinę Franci ją 
birž. 6 d. iki birželio 28 d. 
vakaro, amerikiečiai paėmė 
nelaisvėn 28,849 vokiečius iš 
viso.

Vien birž. 26 d. jie suėmė 
9,381 nacį, o praeitą trečia
dienį 8,592.

London, birž. 29. —Aud
ringai žygiuodama pirmyn, 

‘ Sovietu kariuomenė atėmė 
i iš vokiečių Mogilevą, guber- 
jninį miestą, turėjusį virš 
1100,000 gyventojų. Mogile- 
vas yra keturių geležinkelių 
stebulė ir svarbių plentų 
centras.

SUĖMĖ VOKIEČIŲ 
GENEROLUS

Mogileve ir artimoj apy
linkėj raudonarmiečiai, ko
manduojami generolo Mato 
Zacharovo, visiškai nušlavė 
Dvyliktąją vokiečių diviziją, 
apie 15,000 karų, ir suėmė 
jos komandierius, generolą 
Bamlerį su visu jo oficierių 
štabu ir gen. Ehrmannsdor- 
fą.

Per dieną Sovietai atva
davo Baltarusijoj virš 1,150 
miestų, miestelių, geležin
kelių stočių ir kaimų. Tarp 
kitko, jie užėmė Osipovičį,

Tūkstančiai Amerikos 
Bombanešių Ardė Fa

šistą Ašies Centrus
London, birž. 219.— Dau

giau kaip l,Q00 Amerikos 
bombanešių sprogdino na
cių žibalo dirbyklas ir kitus 
karinius fabrikus vakarinė
je ir vidurinėje Vokietijoje.

(Berlyno radijas sakė, 
kad talkininkų bombanešiai 
puolė karinius vokiečių 
punktus ir Čechoslovaki- 
joj.)

Amerikos lakūnai taipgi 
atakavo nacių naudojamus 
geležinkelius ir žibalo fab
rikus Bucharest© srityje, 
Rumunijoje.

Viso per dieną 3,000 ame
rikinių bombanešių dalyva
vo įvairiuose žygiuose prieš 
fašistinę Ašį.

Vis daugiau nacių atsiun
čiama Suomijon.

DIDŽIUMA SAIPANO JAU 
AMERIKIEČIU RANKOSE
Perlų Uostas. — Ameri

kos kariai pasigrūmė dar 
porą mylių pirmyn prieš ja
ponus Saipan saloje, Maria
nų salyne. >

Amerikiečiai yra užėmę 
jau didesniąją pietinę Sai
pano pusę.

Kiek Vokiečių Suimta 
Italijoj Iki Šiol

Roma, birž. 29.— Nuo da
bartinio ofensyvo pradžios 
Italijoj iki šiol Penktoji 
amerikiečių - anglų armija 
paėmė nelaisvėn 25,000 vo
kiečių, o Aštuntoji anglų 
armija suėmė 7,000 nacių.

Perlų Uostas. — Ameri
kiečiai Saipan saloje apsupo 
japonus Garapan mieste, 
Marianų salyno sostinėje.

TUZINAIS ŽUDO NACIUS VILNIUJE
matiškai puola vokiečių ka
reivius, ypač ginkluotus, ir 
atiminėja iš jų ginklus.

Hingst’as, vokietys srities 
komisaras, dėlto paskelbė 
apgulos stovį Vilniuje. Už
drausta gyventojams išeiti 
iš namų nuo 8 valandos va
karo iki 5 valandos ryto. 
Naciai grūmoja sušaudyt

pasirodančius gatvėse tuo 
laiku.

Dienos laiku uždrausta 
sueit gatvėj daugiau kaip 
dviem žmonėm. Visi miesto 
piliečiai yra priversti ateit 
policijos, stotin pasirodyti 
tam tikrais laikotarpiais.

Skelbdamas apgulos stovį 
Vilniuje, Hingstas atvirai

pasako, jog tas griežtas ka
rinis stovis mieste įveda
mas todėl, kad “nuolat žu
doma vokiečių kareiviai ir 
valdininkai.”

Vokiečių policija stabdo 
praeivius gatvėse ir krečia. 
Neseniai hitleriniai žanda
rai padarė kratas visame 
mieste. O po kratų 5,000

keturių geležinkelių mazgą 
į šiaurių vakarus nuo savo 
apsupto Bobruisko; Staryje 
Dorogi geležinkelio stotį, į 
vakarus nuo to miesto ir 
Neseta geležinkelio stotį, į 
šiaurius nuo Bobruisko 
tvirtumos.

Bobruiske, ir artimoj apy
linkėj yra visomis pusėmis 
apsupta ir naikinama pen
kios vokiečių divizijos. Tuo 
tarpu kiti raudonarmiečiai, 
palikę tuos 75,000 nusmerk- 
tų nacių užnugarėje, neat- 
laidžiai maršuoja pirmyn 
linkui Minsko, kuris vadina
mas vartais į Varšavą ir 
Berlyną. Sovietam pasiekti 
Minską, Baltarusijos sosti- į 
nę, telieka jau tik apie 35 
mylios.

Generolo Černiakovskio 
komanduojama, T r e č i oji 
Baltarusijos armija nukirto 
vokiečiams visus pasitrau
kimo geležinkelius ir plen
tus į vakarus nuo Mogilevo, 
apart vieno liekamo naciam 
vieškelio. Ši armija iš šiau
rių vakarų nuo Mogilevo 
užėmė Lepel miestą su gali
ne geležinkelio stočia, Cho- 
lopeniči ir Kostrica ir visai 
artinasi prie Borisovo gele
žinkelių centro.

Generolo Rokossovskio 
raudonarmiečiai, atėmę iš 
nacių Osipoviči geležinkelių 
mazgą, į pietų vakarus nuo 
Mogilevo, sparčiai grumiasi 
pirmyn linkui Baranovičių 
geležinkelio stebulės, toliau 
į vakarus ir linkui Minsko.

Didžioj kilpoj tarp Čer
niakovskio ir Rokossovskio 
armijų ir Mogilevo yra apie 
12 vokiečių divizijų, o suve
sti kilpos galus telieka 54 
mylios. Naciai betvarkėje 
bėga į vakarus linkui Mins
ko.

Antroji Baltarusijos ar
mija, be kitko, atvadavo 
Šklov ir Bychov miestus, 18 
mylių į šiaurius ir 23 mylios 
į pietus nuo Mogilevo; užė
mė devynias kitas geležin
kelio stotis; persimetė per 
Dniepro upę, sulaužė antrą
ją vokiečių apsigynimo li
niją 75 mylių ilgio frontu ir 
užėmė pozicijas už kelioli
kos mylių į vakarus nuo at
vaduoto Mogilevo.

PARTIZANAI UŽĖMĖ DU 
MIESTU FRANCIJOJ)

Madrid. — Partizanai už
ėmė Motron ir Sarlat, nedi-
delius miestus pietinėje 
Francijoje, kaip praneša 
Associated Press. \

Šie patrijotai taip sugadi(- 
no penkis geležinkelius, kačb 
hitlerininkai šiuo tarpu ne
gali jais pravažiuot.

Vokiečiai siunčia daugiau 
kariuomenės prieš partiza
nus.

žmonių buvo areštuota ir 
Vokietijon išgabenta.
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Linkui Minsko, Linkui Baltijos!
Kaip nesustabdoma vulkano lava, 

Raudonoji Armija liejasi pirmyn ir šluo
ja Hitlerio barbariškas gaujas. Vėl pa
saulis stebisi jos galybe, jos drąsa, jos 
pasisekimais.

Vitebskas išlaisvintas! Orša išlaisvin
ta. Žlobinas išlaisvintas. Mogilevas išlai
svintas. Bobruiskas apsuptas ir, kai skai
tytojas šiuos žodžius skaitys, jau gal bus 
Raudonosios Armijos rankose. Tiktai 37 
mylios nuo Minsko, Baltrusijos sostinės. 
Minskas skaitoma vartais į Lenkiją, į 
Baltiją, į Prūsiją. Už Minsko Vilnius ir 
Lietuva!

Nėra tokio laisvę mylinčio žmogaus, 
nėra tokio patriotingo amerikiečio, nėra 
tokio tėvo bei motinos, kuriu sūnus ran- 
dasi Dėdės Šamo uniformoje, kuris nesi- 
didžiuotų ir nesidžiaugtų šiais naujais 
Raudonosios Armijos žygiais ir laimėji
mais. Lietuvių tarpe tiktai paskutinis iš
sigimėlis ir išgama gali nesidžiaugti 
Raudonosios Armijos vulkanišku naiki
nimu visos žmonijos ir Lietuvos priešo.

Tai bent ofensyvas, tai bent galybė!
The New York Times redaktorius, mū

sų supratimu, savo editorialui apie šį ry
tiniam fronte ofensyvą uždėjęs įžeidžian
tį pavadinimą. Sako: “Rusija Laikosi Su
tarties.” Vadinasi, ir po trijų metų Rau
donosios Armijos kovų, šis redaktorius 
dar vis abejojo: gal Tarybų Sąjunga lai
kysis Teherano konferencijos sutarties, 
o-'gal nesilaikys! Tai neviernojo Tamo
šiaus jausmai ir sąžinė.

Gi abejojimui, ar Tarybų Sąjunga lai
kysis sutarties, pamato nebuvo ir nėra. 
Kas abejojo arba abejoja, tas sėja nepa
sitikėjimą didžiąją Amerikos talkininke 
ir tiktai patarnauja priešams.

Laikosi tos sutarties Tarybų Sąjunga, 
laikosi Jungtinės Valstijos, laikosi Ang
lija. Turi laikytis. Šis karas, ši bendra 
kova prieš žiaurųjį žmonijos ir civiliza
cijos priešą tarpe tų didžiųjų kraštų vie
nybę kietai sucementavo. Jau užtektinai 
visų įsitikinta, kad ar visi laikysis išvien, 
arba visi pražus. Šis karas yra mirties ir 
gyvybės karas. Mirtis, jeigu pralaimėsi
me, gyvybė ir naujas gyvenimas, jeigu 
hitlerizmą ir fašizmą nušluosime nuo že
mės paviršio!

Dabar plačiai atsidengia Teherano 
konferencijos strateginiai planai ir su
tartys. Labai teisingai Earl Browder pri
simygęs tvirtino, kad Teherano konfe
rencija yra naujas posūkis žmonijos is
torijoje, visai nauja tema ir naujas la
pas. Jis net parašė ištisą knygą ir pava
dino ją: “Teheran: Our Path in War and 
Peace” (’’Teheranas: Mūsų Kelias Kare 
ir Taikoj”).

Teherano sutarties istorinė reikšmė 
1 yra tokia: Socialistine šalis* ir demokra

tinės kapitalistinės šalys susitarė eiti iš- 
. vien, pilnai kooperuoti kare prieš bend

rąjį priešą fašizmą ir įsteigime ir pMai- 
kyme visuotinos pasaulyje taikos! Dau
geliui tas atrodė neįmanomu ir negali
mu. Daugelis tąm netikėjo. Daugelis gy
veno praeitimi ir atsisakė su ja skirtis.

• Bet “negalimas” pasidarė galimu. Susi
tarta eiti išvien ir einama išvien!

Iš rytų galinga Raudonoji Armija. Iš 
vakarų ir iš pietų Anglijos ir Amerikos 
armijos. Visos žygiuoja pirmyn. Prieš 
visas braška ir griūva Hitlerio tvirto
vės ir sienos viena po kitos.

Niekas šių armijų nebesulaikys. Jos 
pasieks Minską, Vilnių, Varšavą ir Ber
lyną iš lytų. Jos pasieks Paryžių ir Ber
lyną iš vakarų. Žymusis Sovietų rašyto
jas Erenburgas sako: šis Raudonosios 
Armijos ofensyvas pasieks patį Berlyną!

Pasimota su hitlerizmu apsidirbti dar 
šiemet. Mūšiai kasdien didėja ir aštrėja. 
Cherbourgas jau amerikiečių rankose. 
Tai uostas, per kurį plauks Francijon 
karo pabūklai ir milionai Amerikos ir 
Anglijos kovūnų prieš hitlerinę Vokieti
ją. Prasikirsta platūs vartai per Hitlerio ■

“Atlanto Sieną”. Jie darysis platesniais, 
jie greitai pasidarys šimtų mylių pločio. 
Nei atleidimo, nei pasigailėjimo nebus. 
Hitlerizmo dienos suskaitytos!

Gal Bus Mažiau Gėlių, Bet 
Daugiau Duonos

Kongresas priėmė, o prezidentas pasi
rašė taip vadinamą “G. I. Teisių Bilių”. 
bilius, kuris kalba apie karo veteranus. 
Po karo jų bus daug milionų. Gerai, kad 
valstybė jais jau dabar rūpinasi.

Bilius pažada, kad po karo kiekvienas 
veteranas, negaunąs darbo savo užsiė
mime, per ištisus metus iš valstybės iždo 
gaus po 20 dolerių savaitėj dėl pragyve
nimo. Jis iš valdžios gaus paskolos, jeigu 
prašys, net iki 2,000 dolerių įsigijimui 
fanuos, namo bei biznio. Jaunuoliai, ku
rie pašaukti tarnybon nebaigę mokslo, 
sugrįžę galės vėl mokintis valdžios kaš
tais. Ne tik už mokslą valdžia apmokės, 
o ir del pragyvenimo kiekvienam duos po 
50 dolerių per mėnesį. Bus įsteigtos karo 
veteranams ligoninės ir biurai parūpini- 
mui jiems darbo.

Nelaimė buvo po pereito karo, kad 
mažai kas tesirūpino veteranais. Val
džios vairas pateko į reakcinių respub
likonų rankas, kurie visai pamiršo Ame
rikos didvyrius. Tuos didvyrius, sugrį
žusius iš karo frontų, pasitiko nedarbas 
ir alkis. Kai pagaliau jų kantrybė išsi
sėmė ir jie susiorganizavę pradėjo rei
kalauti valdžios paramos, Hooveris juos 
Washingtone pavaišino švino kulkomis.

Kai sugrįžo iš Prancūzijos, juos žmo
nės pasitiko gėlėmis ir sveikinimais, kai
po didvyrius, bet ant rytojaus juos svei
kino nusiminimas ir alkis. Lai taip ne
bebus po šio karo su veteranais! Šis įsta
tymas yra žygis geroj on pusėn.

Bet įstatymas nieko nereikš, jeigu val
džios vairas atsidurs vėl Kūlidžių ir Hū- 
verių rankosna. Ir po ano karo, jeigu 
valdžia būtų buvus pažangi, būtų sura
dus būdus veteranams padėti atsistoti 
ant kojų. Todėl Amerikos žmonėms svar
bu vėl išrinkti prezidentą Rooseveltą, ku
ris supranta veteranų reikalus ir jų ne
apleis. Istorija pasikartos, jeigu prezi
dentu taps stambiojo biznio žmogus iš 
republikonų partijos.

Istorinis Prisipažinimas
Jau seniai mums žinoma, kad mūsų 

klerikalai negyvena nei savo protu, nei 
savo valia. Jie ima įsakymus iš svetimos 
valstybės ir juos pildo.

Tatai dabar atvirai prisipažino kuni
gas Urbonavičius So. Bostono Darbinin
ke (birž. 27 d.). Tikėsite, ar ne, bet tasai 
kunigas žodis žodin rašo sekamai:

“Katalikų kunigija yra tampriai disci
plinuota klasė. Ji negali ir pagaliau ne
nori sauvališkai į politiką kištis. Visa po
litinė katalikybės linija yra Vatikano ži
nioje. Jei kurie katalikų dvasininkai yra 
buvę ar tebėra kokios valstybės pareigū
nais, tai vien Vatikanui leidžiant. Sava
rankiškieji išsišokėliai visuomet neska
niai susikompromituoja ir sudaro pavyz
džių, kurių nieks nenori sekti. Komunis
tų agitatoriai gal to nežino. Tad gi jiems 
žinotina, kad čia ne kokio storžievišku
mo ar protinio apsukrumo klausimas, 
bet paprasčiausias tvarkos prisilaiky
mas. Kunigai žino, kokios linijos laikytis 
ir nenori iš jos iškrypti. Jei kartais at
siranda išsišokėlių, tai tik išskirtys. šiuo 
atveju išskirtys iš žioplių susidaro.”

Taigi, mūsų kunigai šoka pagal politi
nę Vatikaho muziką. Savo nusistatymo 
neturi ir negali turėti. Kuris tik drįsta 
prieš Vatikano padiktuotą politiką iš
eiti, tasai susilaukia prakeiksmo ir ne
tenka riebiai apmokamos kunigystės. Sa
vo tokius kolegas Darbininko redakto
rius pavadina labai “gražiai ir švelniai”: 
žiopliais! Argi jie ne žiopliai, Jeigu jie 
nežino, kuri pusė duonos sviestu patep
ta!

Šis Darbininko redaktoriaus prisipa
žinimas turėtų sukelti nemažai abejonių 
katalikų galvose. Jie turėtų savęs pa
klausti: Tegul jau bažnyčios arba reli
gijos reikalais Vatikanas turi teisę mū
sų kunigams ir mums, Amerikos pilie
čiams, arba Lietuvos piliečiams, diktuoti 
bei pasakyti, kas yra griekas, o kas ne, 
bet kokią teisę jis turi mums diktuoti po
litikos klausimais? Pavyzdžiui, kokią tei
sę jis turi duoti įsakymus, už ką mes 
turime balsuoti rinkimuose? Juk tai yra 
kišimasis į svetimos valstybės reikalus. 
Tai fašistinis diktavimas, kuriam mes 
priešingi, prieš kurį kovoje šiandien mir
šta milionąi mūsų sūnų ir brolių! '

Arba, šio karo pradžioje Vokietijos ka
talikai vyskupai išleido įsakymą, kad visi 
katalikai remtų Hitlerį ir jojo plėšikišką

SESIJA III.
PHILADELPHIA, Rą.,| 

birž. 27 d. —Pradžioje 3- 
čios SLA seimo sesijos, be 
kitų dalykų, 
čius paskyrė laiškams skai-l 
tyti komisiją ir skundų ir j 
apeliacijų komisiją, į kurią' 
įeina adv. Rastenis, Kučin-i C z

skas ir dar vienas, kurio 
pavardės nenugirdau. Be 
to, į komisijų komisiją pa
skyrė Matą, dr. Mon tvidą 
ir Kriaučiali. Vėliau i rezo
liucijų komisiją paskyrė: 
Gegužį, Grigaitį, Vaidyla, 
dr. Pilka ir A nešta. € V

Kaip antroje, taip ir tre-l 
čioje sesijose vyriausias; 
klausimas buvo — Konvcr-

Seimo
kei ne — atbusime. Pild. ta- 
; ryba pažadėjo.

Pilei, taryba buvo pasky- 
i rusi “specialę komisiją” 

R-ioo i paruošimui seimui projek- pnm. Bago j to, kajp du()k]es x 
i pakelti. Komisija paruošė 
| ir jos narys, kun. Valatka, 
■ raportavo seimui. Raportas 
■buvo neįtikinantis. Jis ko
misijos vardu siūlė priimti! 
komisijos pateiktą planą,' 

i kuris trumpai suėmus, yra i 
i tokis (1) pakelti nariams1 
i (virš 11-kai tūkstančių', 
i mokesčius; (2) numažinti 'Girdi, 
: jų apdraudos sumą arba! sPauda

Mod tvidas 
priimti. Kilo

“Kibą tai bobai galvoje ne- Laukaitis kaltina visą pild. 
gerai!...”) Esą vyskupai tarybą dėl to, kodėl ji nesu- 
jų fondui paskyrė net $5,- pažindino narių su šiuo 

tarp vyskupų i “planu” anksčiau, kodėl ji 
” Mo-| laukė rinkimų. Bendrai, 

to, kad , Laukaitis pasakė karštą 
Amerikos vyskupų tarpe įkalbą, siųsdamas pild. fa
nera nei vieno lietuvio vys-lrybos adresu vims “grie-

I kus,” dėl kurių SLA taip 
Bet užteks to, kad Kuli-■ įklimpo.

čienė kalbėjo nei šį nei tą—i G ūgis teisinasi, jog netu- 
kalbėjo, ko ji pati nežino.1 rėjęs noro Laukaitį pulti ir 
(Ji, pav., sakė, būk lietuviai j dėl to jo neatsiprašys.

I Rusijoje “valgyti negauna, Į Bačiūnas kalba, kad pla- 
i gerti negauna ir turi dirbti Inas reikia priimti ir viskas 
1:1...~ ' kitos išeities nebelieka.

000, nors 
“lietuvių mažai yra. 
terėlė nežino nei

nariamsi kūpo.

siūle raportą

Tumavičienė
SLA finansus

ll Igas valandas! 
si Bagočius bandė apšviesti!Jo kalba tautininkams ne- 

tamsią tos kalbėtojos kalbą. I patinka.
z,‘ ”, tiesa, tam tikrai Vaidyla mano, kad Ba- 

. agituoja už kitą čiūnas sako tiesą. Girdi, jis, 
fondą Lietuvai gelbėti, bet prieš išvažiuosiant iš Chi- 
tas fondas (jis, matyt, tu- cagos, kalbėjęsis su Šimu- 
rėjo galvoje Lietuvai Pa- čiu, 
galbos Teikimo Komitetą) LRKSA serga ta pačia li- 
siunčia pagalbą per Rus-lga ir jau teks daryti tokia 
sian War Relief Komitetą,' pati operacija... “Taigi ne 

mes vieni sergame,” rami
no sandariečiu vadas.

G riga i t is, V ala t ka, Bra
zauskas — užgiria Olio su
manymą. Brazauskas pas
tebi : Nepadarykime šiame 
seime, kai]) padarėme 1930 
metais (tuomet tautininkai 
su socijalistais suskaldė 
SLA); 58 metus išgyveno
me—gyvenkime dar ilgiau.

Klinga pradeda šaudyti 
iš sunkiosios artilerijos. 
Žiūrėdamas daugiausiai į 
Bagočių, jis sako: Demo
kratinė taryba nedemokra
tiniai elgiasi. Ji skelbė, 
kad SLA viskas yra gerai, 
o dabar matome, j kokią 
padėtį pastatyta organiza
cija. Ne konversiją čia jie 
mums siūlo, bet konvulsiją, 

ir Mano kuopoj (Klinga at- 
i Maspetho SLA 

■kuopą) yra apie 36 nariai. 
I— jei jūs priimsite šį kon- 
, vulsijos planą, kiek jų pasi- 

... Aš jums atiduosiu
speciale komisija, j kuOpOS knygas ir eikit ko- 

■ lektuoti pakeltas nariams 
Aš netikiu, kad 

mus pirmiausiai 
norėtų pasmaugti!...

Matas aiškina, jog visi 
kalbėtojai kalba neva vely
dami SLA gero, bet už jų 

*' žodžių atrodo kas kita — 
tūli norį SLA. pražūties. 
Jis stoja su dauguma.

J)r. Biežis aiškina moks-
Kai

klausia: Ar
suėdė perdidelis narių mir- iš kurio nec]aug lietuvių te- 

i tingumas, ar ir prasti jnor- gauna pagelbos (visokia pa-
(anot Bagočiaus: | geiba, kuria LPTK siunčia, 

'L eina išimtinai lietuviams

Kas tas “konversijos pla
nas?” Apie jį Laisvėje bu

lve jau rašyta, tačiau ne Į 
I pro šąli ir čia prisiminti. I .,,X9 w ,
i Tai yra planas virš 11-kai; ,lauz;u Valatka atsako _ _ ----------- ---------
tūkstančiu SLA nariu duo-! dtlU!? Yja Piiezascių, pada- kovotojams už Lietuvos lai- 
kles pakelti arba nukirsti i SLA f>™»™ose sky-j svę. _ _
jų pasirinktą apdraudos (t’Tr . 7 7 ._7 .rT 7 ,7 ! Bo tos moteriškės “pra-
suma vienu trečdaliu.

' Štai pavyzdys:
Einant šiuo planu (jei 

jis bus seimo priimtas), sa
kysime, 1912 metais į SLA 
įstojo 20 m. amžiaus lietu
vis, kuris per tą visą laiką 
mokėjo už $1,000 pomirti
nės sumą $1.03 kas mėnuo į 
— dabar jis turės mokėti i 
$2.27 kas mėnuo. Vadinasi, 
virš du sykius daugiau, ne
gu moka! Tas narys šiam' 
dien turi ne 20 m. amžiaus, | 
bet 52 m. Galima sau persi-iš
statyti, kokią jis “dovaną” į 
gaus, jei šis planas bus pri-1

I imtas!
O jei jis nenorės tiek mo

kėti, tai tegu nusimažina 
savo pomirtinės ; sumą—sa
kysime, vietoje $1,000, kai 
narys numirs-, jo likusieji 
tegaus tik apie $700!

Jei ir tas nepatinka, tegu , 
pasirenka kitą lentelę ir 
pagal ją moka duokles, kas 
reikš vis tą patį!...

O jei ir tas nepatinka — 
tegu pasitraukia iš SLA — 
paskutinė išeitis.

SLA SUSPENDUOTI
,LAISNIAI

Pakelti nariams duokles, 
sakoma, privertė New Yor- 
ko insurance departmentas. 
Jis pasakė SLA pild. tary
bai: pažadėkit, kad jūsų 
seimas pakels nariams duo
kles iki š. m. liepos 2 d., tai 
neatimsime jums laisnūi, o

\ įĮ.

kuris pasakęs, kad ir

: raportą atmesti, nes tos ko-! “konversi jos plano.” 
misijos seimas nerinko. I ATinDur -

i Vistik po ilgoku ginčų' AUDRELE
raportas priimtas tik “kaip! Tautininkai 
informacija.” | šis “pj

Vienas delegatas man sa- hutas,
Iko: Dabar nariams yra pa- 
į ruoštos trys kilpos — kurią 
i jie pasirinks — jų dalykas.

Beje, Valatka priminė:
j Jei mes nieko čia nepadary- įnešimą 

iš New Yorko valsti- k°s asmenų komisiją, kuri 
pasišauktų Pa. ir New Yor- 

valandu h() valstijų draudimo de-
I partmentų atstovus, su jais 
padarytų konferenciją i_ 
rytoj po pietų apie tai pra- stovavo 
neštu seimui.

Kyla audrelė.
Adv. Gugis klausia, o kas į pkg L 

yra su “:
I jau raportavusia seimui?; ' 
| Kodėl jai nepasitikėti? JisJjuoK]es 
i Gugis, norėjęs pasitarti su:vaidžia' 

i šeštadieni, bet 
i pastarasis nepribuvo į pa
sitarimą, pasakydamas bu

mano, kad 
įas,” jei jis bus pri- 
smarkiai pakenks 

Laukaičio prezidentystei. 
Todėl jie nelabai nori ji ak- 

i lai priimti. Ir štai ką jie 
I sugalvojo: adv. Olis duoda 

išrinkti vienuoli-
I Sime
jos mus išvys.

Paskelbta pora 
i pietums.

SESIJA IV.
Nežinau, kuriais sumeti

mais, Bagočius pirmiausiai 
tūlą Kuličienę 

“spyčių.” Ji kalpasakyti 
bėjo nuo “Suvienyto Šalpos 
Fondo” ir prašė iš seimo 
aukų tam fondui. Pasak 
Bagočiaus, tas fondas šelps U“.
pabėgusius lietuvius. Kas 

tie do pabėgėliai? Amerikos 
lietuviams jie žinomi kaip 
smetonininkai ir hitlerinin
kai, nes nuo Hitlerio pabė
gusiųjų lietuvių tautos pa- 
trijotų, tas fondas, žinoma, 
nerems.

Kuličienė koliojo 
kius” ir Rusiją. Gii 
sai atėmė iš Lietuvos žmo
nių—mokytų ir nemokytų, 
turtingų ir biednų — vis
ką!... Dabar rusai ir vo
kiečiai kankina lietuvius! 
(Viena delegatė, sėdėdama 
arti manęs, nusistebėjo: |

“rus- 
i, ru-

parsivežęs tokią nuomonę 
arba turime priimti “kon
versijos planą” arba SLA 
kito seimo nesulauks . ..

Kriaucial^ pasmerkia ]įskai ir pavyzdžiais, 
planą, pareikšdamas, jog žmogus serga, tai jį tegali 
dabar Worcesteryj esą arti pagydyti, jei dar ne pervė- 
500 SLA narių, bet jei ]u> įik gydytojas. Bet gydy- 
“planas” bus priimtas — tojas turi ištirti ligos prie

žastį. SLA dabar serga 
sunkia liga — vėžio liga.

500 SLA narių, bet

pasiliks gal šimtas.
Adv. Laukaitis smarkiai

puola Gugį, kam šis palei-j Operacija jau seniau reikė- 
dęs atakas ant jo. Be to, i jo padaryti, bet vis laukė- 
------------------------ ----------- i me, kaip ta liga sergąs 

i žmogus. Tačiau, su operaci
jomis taip esama: juo to- 
j liau jas atidedi, tuo jos 
i sunkiau po to padaromos. 
I Jei SLA būtų anksčiau ope- 
I motas, tai būtų geriau iše- 
| ję .. . D r. Biežis paspaudė 
ranką Bačiūnui už gerą

Vienam Normandijos mieste frartcūzai darbininkai aiškina amerikiečiams, kaip 
ir kodėl jie nudėjo nacį darbdavį. Nacio lavonas guli ant žemės. Šis vokietis pri
versdavo darbininkus ilgiausias valandas dirbti amunicijos fabrike už 2 doleriu sa
vaitėje.

Vokietijos kunigai irgi pildė tiktai popie
žiaus įsakymą remti Hitlerio karą prieš 
žmoniją. Tai kur tada popiežiaus “neut- 
rališkumas” ?

Į visus šiuos klausimus Darbininkas

karą. Visas padorusis pasaulis stebėjosi 
ir piktinosi tuomi Vokietijos katalikų 
bažnyčios parsidavimu Hitleriui.

Dabar, pagal darbininko redaktoriaus
pareiškimą, kad kunigai seka tiktai po- f visus šiuos Klausimus Darbi 
piežiaūs įsakymus politikoje, išeina, kad turėtų atsakyti ir juos išaiškinti.

SLA 
prie 
mes, 
kaip

Lietuvos 
nors ge-

Griuius aiškina, kad jau 
U 930 arba 1932 met. 
reikėjo padaryti tas, 
ko dabar einama. Bet 

i sako jis, vis laukėme, 
i tas apsileidėlis 
ūkininkas, kuris,
ra i žino tiltą esant aplūžu
siu, per j j važiuoja iki ark 
lys koją išsilaužia... Ta» 

i taiso.
Gegužis remia Olio į- 

i šima.
Einama balsuoti. Vi< 

i balsiai Olio įnešimas p 
imamas.

Adv. Masytė duoda įi 
. Šimą, 
j seimas 
dentas skirtų. •

Vaidyla “pataiso,” 
i Bagočius komisiją p 
tu. I €•

Delegatai rėkia “ne.” 
; gočius dejuoja, kad dek

(Tąsa 5-tame puslapyje)

kad šią komis 
rinktų, o ne p’



Penktadienis, Birželio 30, 1944 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios

Birželio 18 d. Įvyko LDS 8- 
( toi apskričio posėdis. Daugiau

siai tartasi apie būsimą išva
žiavimą, kuris Įvyks nedėlioję, 
liepos 9 dieną, pas M. Budni
ką, Brookline, Edgebrook 
Ave.

Šiame išvažiavime kalbės 
Leonas Pruseika, Vilnies re
daktorius iš Chicagos. Visi at
eikite masiniai, nes dabar yra 
svarbių reikalų ir prakalbos 
bus labai svarbios.

Skaitytas laiškas iš centro, 
nuo d. J. Gasiuno apie Coal 
Center kuopą. Paskirtas I). P. 
Lekavičius susižinoti, ir jeigu 
reikia, tai aplankyti tą kuopą, 
kad viską sutvarkius. Mat, 
kuopos raštininkas Kerbelskis 
yra išvažiavęs Į ligoninę. Taip
gi, centras prašė, kad apskri
tis prisiųstų vieną narį Į LDS 
Centro Valdybos posėdį, kuris 
Įvyks Brooklyne, liepos 1 d. 
Išrinktas D. P. Lekavičius.

Apskr. sekretorius J. Urbo
nas pranešė, kad išsiuntinėta 
kuopoms laiškai su užklausi
mu, gal kurioje reikalinga at
stovui apsilankyti.

didelius baksus ir 1 baksą vi
sokių apsiavų. Prie jų supaka- 
vimo dirbo K. Kairis, M. Vi- 
lienė ir kiti.

Dabar jau vėl turime apie 
200 svaru drabužiu ir nemažai 
čeverykų suaukota pas P. Nor
kų, S. Česną, Urmonus. Prašo
me aukoti, kas tik turite gerų, 
atliekamų drapanų.

D. P. Lekavičius.

Waterbury, Conn.
Serga Drg. M. Strižauskienė

Drg. M. Strižauskienė sun
kiai susirgo. Ji pasidavė į li
goninę, kur, 29 d. birželio, tu-} 
rėjo būti padaryta operacija. į 
Randasi Waterbury ligoninėj,} 
ant pirmų lubų, kambario No.' 
121. Lankymo valandos: nuo i 
2 iki 3 po pietų ir vakarais} 
ano 7 iki 8 v. Dr-gės ir dr-gai 
prašomi aplankyti ligonę. Liu-j 
time drg. M. Strižauskienei i 
greitai pasveikti ir vėl su mu
nis bendrai veikti.

Reporteris.
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Lietuvių Literatūros Draugijos Nariams
Dėlei Padėties Mūsų Organizacijoje ir Apie Svarbius Centralinio Komiteto Nutarimus

Naminis Frontas

Mirė Juozas Vasiliauskas, 
narys Liet. Dari). Susivieniji
mo 160 kuopos ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 87 kuo
pos. Mirė birželio 16 dieną, 
palaidotas 20 dieną, buvo 45 
metų amžiaus. Palaidotas Į 
protestonų kapus, laidotuvėmis 
rūpinosi brolis Z. Vasiliauskas 
ir brolienė, atvykę iš Plymou
th.

■ Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkų srities, Sutkų kaimo, 
Kidulių valsčiaus. J

Į Mirė Ignas Valkauskas, 
apie 67 metų amžiaus. Jis ilgai 
sirgo širdies liga. Seniau buvo 

/stambus vertelga, užlaikė dra- 
■ panų krautuvę. Paliko nuliū- 

i dime moterį, 3 dukteris, 2 sū
nus ir 2 brolius saliūnininkus, 
kurie nuo seniai Pittsburgh e 
apsigyvenę. Palaidojo birželio 
29 dieną. Buvo stipriai religi
nis žmogus.

Buvo parvažiavęs iš karinės 
tarnybos V. Marcinkevičiaus 
sūnus aplankyti tėvus ir pa
žįstamus.

Birželio 23 dieną Pittsburgh 
apylinkę nusiauto didelė vie
sulą, kuri padarė už milionus 
dolerių nuostolių ir atėmė apie 
150 žmonių gyvasčių, o sužeis
tų liko keli šimtai. Sugriovė 
daug namų, išvartė medžius, 
telegrafų stulpus. Tas Įvyko 
tarpe West Virginijos ir Vaka
rinės Pennsylvania, labai nu
kentėjo Pittsburgh© priemies
čiai, McKeesport ir Drosburgh.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto North Side skyrius 
pasiuntė Į centrą apie 1,000 
kavalkų gerų drabužių — tris

Baltimore, Md.
Kalbės L. Pruseika

Atėjo sprendžiamieji mū
šiai. Išlaisvinimas Europos jau 
prasidėjo. Mūsų drąsūs sūnūs 
jau grumiasi su mirtinuoju 
priešu Europoje!

Tėvai, motinos, broliai, se
serys! Susirinkite visi. Išgirski
te apie tų sprendžiamųjų kovų 
eigą. Masiniai pasveikinsime 
mūsų drąsiuosius kovūnus! Te
gul jie išgirsta, kad Baltimo- 
rės lietuviai su jais šitoje sun
kioje kovos valandoje. Tegul 
išgirsta mūsų vyriausybė, kad 
mes karštai remiame visus jos 
žygius laimėjimui greitos per
galės !

Susirinkime bus pardavinė
jami Penktosios Paskolos Bo
nai. Galėsite čia juos pirkti!

Be to, birželio 22 dieną su
kako trys metai, kaip tapo na
cių užpulta ir pavergta Lie- 

' tuva. šiame susirinkime atžy
mėsime tą kruviną Įvykį. Dar 

j kartą pakelsime savo galingą 
I balsą už išlaisvinimą mūsų 
įgimtojo krašto!

Ateikite visi ir visos! Išgirs
kite tiesą ir faktus!

šaukia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 25 kuopa, trečiadie
nį, liepos (July) 5, Lietuvių 
svetainėje., 851 Hollins St., 
Baltimore, Md. Prasidės 7:30 
valandą vakare.

ĮŽANGA VELTUI!
Kviečia RENGĖJAI.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Birželio 24 dieną Draugijos Centralinis 
Komitetas laikėme posėdį ir plačiai svar
stėme organizacijos reikalus. Valdybos 
raportai parodė, kad mūsų Draugija uo
liai ir veikliai dalyvauja visose šios šalies 
gyvenimo srityse, ypatingai mūsų kuopos 
ir nariai yra giliai įsitraukę į patriotinį 
karo pastangų rėmimo darbą. Džiugu 
nariams pranešti, kad mūsų pasibrėži- 
mas L.L.D. vardu parduoti už $170,000 
karo bonų dėl nupirkimo dviejų mū
šio lėktuvų Dėdei Šamui labai puikiai pa
vyko. Mūsų Draugija savo pasibrėžtą 
tikslą šiuo reikalu pasiekė su dideliu 
kaupu, būtent, pardavė bonų už apie 
$210,000.00. Dabar Centralinis Komitetas 
didžiausiu entuziazmu užgyrė Draugi
jos valdybos iškeltą Amerikos lietuviams 
šūkį: Paskolinkime Dėdei Šamui penkius 
milionus dolerių. karščiausiai ragi
name Draugijos narius pirkti mūsų vy
riausybės Penktosios Karinės Paskolos 
bonus.K Pirkite dabar, be jokio delsimo 
bei atidėliojimo!

Pranešimai taipgi parodo, kad mūsų 
Draugijos kuopos ir nariai puikiai pri
sideda prie suteikimo paramos Lietuvos 
žmonėms jų kovoje už išsilaisvinimą iš 
hitlerinės vergijos. Džiugu, kad jie nepa
miršta savo brolių ir seserų anoje pusėje 
vandenyno. Lietuvos išlaisvinimo valan
da nebetoli. Neužilgo amerikiečių para
ma galės eiti tiesiai į Vilnių ir Kauną. 
Kartu su visais kitais demokratiniais 
Amerikos lietuviais, mūsų Draugijos na
riai pasiskubins su pagelba lietuvių tau
tai atsisteigti laisvą ir gerbūvingą gyve
nimą.

Mes taipgi žinome, kad mūsų Draugi
jos nariai ir kuopos nuoširdžiai remia 
demokratinę spaudą — dienraščius Lais
vę ir Vilnį, kurie taip puikiai patarnau
ja mūsų Draugijai visuose jos reikaluo
se. Ypatingai vasaros metu dienraščiams 
sunkiau verstis. Todėl mes raginame vi
sus narius išnaudoti visas progas pasi
darbavimui dėl šių dienraščių. I
Mūsų organizaciniai reikalai — duoklių 

mokėjimo pratęsimas
Centro sekretorius Komitetui raporta

vo, kad mes dar vis turime daugiau kaip 
tūkstantį narių, nepasimokėjusių duok
lių už 1944 metus. Dar turime porą de- 
sėtkų kuopų, iš kurių visai nėra gauta 
duoklių. Gi mūsų Konstitucija sako, kad 
duoklių mokėjimo periodas pasibaigia su 
liepos 1 dieną. Vadinasi, nors Centralinis 
Komitetas dėjo visas pastangas, kad vi
si nariai pasimokėtų duokles laiku, pagal 
Konstitucijos reikalavimą, tačiau tikslo 
nepasiekėme. Gi mes nenorime, kad tie 
visi nariai po liepos 1 dienos jau būtų 
skaitomi išsibraukę.

Todėl nutarėme duoklių pasimokėjimo 
laiką pratęsti trims mėnesiams, būtent 
iki spalių 1 dienos. Mes raginame visus 
nepasimokėjusius narius tuojau mokėtis 
duokles. Raginame kuopų' valdybas ir 
veikėjus tuojau imtis už energingo darbo 
duoklių kolektavime. Lai po spalių 1 die
nos nebus likę nė vieno nario, nepasimo- 
kėjusio narinių duoklių!

Šių metų knyga “Lietuva Ugnyje” bai
giama spausdinti ir neužilgo nariai ją 
gausite. Už knygą esame tik dalį kaštų 
apmokėję spaustuvei. Greitas sumokėji
mas duoklių pagelbės Centraliniam Ko
mitetui išrišti finansinę problemą.

Žurnalo šviesos šių metų du numeriai 
jau išėjo. Trečias numeris taipgi išeis lai
ku, jeigu tiktai turėsime pinigų apmo
kėti kaštus. Nariai ir kuopos labai pra
šom taipgi aukomis paremt Centralinio 
Komiteto knygų ir žurnalo leidimo pro
gramą.

Imsimės už didelio naujo darbo
Šiame posėdyje nutarėme imtis naujo 

ir labai didelio darbo, būtent: rinkti me
džiagą Amerikos lietuvių istorijai ir 
steigti centralinį archyvą. Tuojau jieško- 
sime žmogaus-autoriaus rinkimui me
džiagos ir rašymui istorijos. Jeigu pa
vyks gaut vieną iš mūsų rašytojų, kuris 
galės tuojau imtis už darbo, tai tikimės 
Amerikos lietuvių istoriją turėti gatavą i 
ir išleisti kaipo 1946, metų Draugijos lei- } 
dinį. Aišku, kad istorinės medžiagos su
rinkimas ir tokios istorijos pagaminimas j 
pareikalaus specialių išlaidų. Tuomi tu
rėsime susirūpinti visa Draugija. Tai dar 
vienas reikalas, kuriam Draugijos kuo
pos ir nariai turėtų paaukoti.

Jau seniai mes turėjome mintyje stei
gimą centralinio archyvo, į kurį būtų su
rinkta ir sudėta visa istorinė Amerikos 
lietuvių socialio, politinio ir kultūrinio 
gyvenimo medžiaga. Ta medžiaga smar
kiai nyksta. Vienas po kitam senieji vei
kėjai išsibraukia iš gyvųjų tarpo, jų gi 
knygynai ilgainiui išsimėtys ir žus. Nėra 
jokios kitos Amerikos lietuvių organiza
cijos, kuri taip tiktų ir pajėgtų tą me
džiagą surinkti ir išgelbėti ateičiai, kaip 
mūsų Lietuvių Literatūros Draugija.

Tačiau tai be galo didelis darbas. Jis 
paliečia visus Amerikos lietuvius. Tai 
pagaliau darbas, surištas su didelėmis 
išlaidomis. Jau vien tik įtaisymas ir už
laikymas archyvui patalpos reikalaus di
delės sumos pinigų. O kur išlaidos, suriš
tos su medžiagos rinkimu ir sutvarky
mu?

Neužilgo sudarysime ir paskelbsime 
konkretų centralinio archyvo planą ir 
biudžetą, tai yra, paviršutinį apskaičia
vimą, kiek tokio archyvo įsteigimas ir 
užlaikymas kaštuotų. Tada atsikreipsime 
į Draugijos narius ir visus lietuvius pri
sidėti finansiškai prie centralinio archy
vo įsteigimo. Gi jau dabar prašome visų 
lietuvių, kurie turite senų leidinių, kny
gų, žurnalų, laikraščių, brošiūrų, atsi
šaukimų, organizacinių rekordų ir t.t.: 
taupykite tą brangią istorinę 
medžiagą, laikykite pas save ir laukite, 
kada gausite paraginimą ją siųsti į cent
ralinį archyvą.

L.L.D. Centralinis Komitetas
A. Bimba, pirmininkas
D. M; šolomskas, sekretorius 
Eva Mizarienė, iždininkė 
Stefanija Sasna, moterų kom.sekr. 
K. Petrikienė
V. Tauras
A. J. Simthas.

Kiaušinių Ištekliai Viršija 
Sandėlių Talpas

Kiekviena Amerikos šei
mininkė raginama nusipirk
ti ekstra tuziną kiaušinių ir 
pasidėti į šaldytuvą. Tuo ji 
padės išrišti sandėlių trū
kumo problemą.

War Food Administra-

šešiolika bilionu doleriu, 
Penktosios Karo Paskolos 
tikslas, neapmokės šio karo 
net trijų mėnesių, — parei
škė Donald M. Nelson, War 
Production Board viršinin
kas.

Pilnas Mr. Nelson’o pa
reiškimo tekstas seka:

tion raportavo, kad krašte 
yra daug daugiau kiaušinių, 
negu tautos sandėlių-šaldy- 
tuvų talpa gali apimti. Yra 
1,400 vagonų — 25 milijo
nai tuzinų kiaušinių, ku
riems pritrūko vietos san
dėliuose.

“Mums reikalinga kiek
vieno Amerikos namo pa
galba”, pareiškiama, “kad 
išvengti sandėlių trūkumo 
ir išgelbėti kiaušinius, kurie 
bus reikalingi ateičiai, nuo 
gedimo.”

Krautuvės Padeda 5-toje 
Karo Paskoloje

Visose Jungtinėse Valsti
jose penki milionai krautu
vių tarnautojų naudoja sa
vo pardavimo talentus kraš
to siekime pilnos ir nesąly- 
ginės pergalės Penktam Ka
ro Paskolos Vajuje. Parda
vimo kvota kiekvienam par
davėjui nustatyta $300 “E” 
bonų, kas’visiems pardavė
jams iš viso sudaro apie $1,- 
500,000,000.

Su “Back the Attack — 
Sell More than Before” šū
kiu, detalinės krautuvės 
miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose per visą kraštą 
stojo į vajų, išpuošdami 
prabangiai langus, netgi 
gatves, skelbdami pardavi
mų kontestus, specialius 
svarbiausių įvykių minėji
mus ir dėdami visas pastan
gas pasiekti geriausius par- 
dvimo rezultatus.

Retailer’s War Campaign 
Committee of the Central 
Councill of National Retail 
Association, kooperuoda
mas su Treasury Depart- 
mentu, OWI pasiūlė, kad vi
si detalistai skirtų 10 pro
centų iš jų skelbimo biudže
to parūpinimui skelbimų 
Penktajam Karo Paskolos 
Vajui.

“Pramoninė Amerika iki 
šiol atliko puikų darbą, ap
rūpindama mūsų kariuome
nę ir laivyną moderniškiau- 
siais ginklais ir apranga. 
Šis darbas, tačiau, toli gra
žu nėra baigtas. Šios gamy
bos kiekis turi didėti per 
daugelį ateities mėnesių, ir 
per dabartinius metus mes 
turime maždaug pagaminti 
$70,000,000,000 vertės karo 
medžiagų.

“Šioji atsakomybė bus 
atlikta. Krašto produktyviš- 
ka mašinerija dirba dideliu 
greičiu ir mūsų kovos vyrai 
gaus tuos dalykus, kurių 
jiems reikia ir tuo metu kai 
jų reikės dideliais kiekiais. 
Bet už prekes, kurias mes 
naudojame, reikia mokėti. 
Dabar karo gamyba kaš
tuoja gerokai daugiau nei 
penki bilionai dolerių kas 
mėnesį. Šios išlaido augs, 
bet ne mažės šių metų bėgy
je ir nenumatoma jokių su
mažėjimų iki pergalė bus 
laimėta

“Šitie $16,000,000,000, ku
rių Treasury prašo iš Ame
rikos žmonių Penktoje Ka
ro Paskoloje, gali atrodyti 
didžiule suma. Faktinai gi, 
jais nebus net padengta da
bartinė trijų mėnesių karo 
gamyba.

“Kiekvienas doleris, kurį 
mes galime atidėti, turi bū
ti įdėtas į karo bonus. Tai 
yra lygiai tokia pat atsako
mybė mums namų fronter 
kaip yra faktinoji ginklų 
gamyba.”

O. W. L

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
i. • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems Įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

60 metų amžiaus.

Neseniai Detroite organizacija National Association 
for the Advancement of Colored People surengė de
monstraciją prieš diskriminaciją.1 Labai puikiai pasirodė 
Detroit ir Wayne pavieto CIO Taryba. Jos suruoštos 
“diskriminacijos laidotuvės” laimėjo pirmą dovaną. Vy
riausiais “karsto” nešėjais buvo Robert Pruitt ir Tom 
Hall, nariai State, County and Municipal Workers uni
jos.

Svarbu Dalyvauti Praplėstame LDS 
Centro Valdybos Suvažiavime

LDS Centro Valdybos suvažiavimas, Įvykstąs liepos 1 d., 
bus labai svarbus. Jame dalyvaus Centro Valdybos nariai, pa
stoviųjų komitetų nariai, taipgi kai kurių apskričių atstovai.

Pirmą sykį turėsime tokį platų C. V. suvažiavimą, kuriame 
bus veikėjai iš visų žymiai lietuviais apgyventų valstijų. L. 
Pruseika atstovaus Illinois valstiją, Dr. M. Palevičius—Michi
gan, S. K. Mažanskas—Ohio, St. Kuzmickas ir D. P. Lekavi
čius—Pennsylvania; girdėjome, kad bus veikėjų iš Massachu
setts ir Connecticut valstijų.

New Jersey ir New Yorko LDS nariai turės didžiausią at
stovybę, nes jiems nekliudo kelionė ir sugaištis. Daugelis LDS 
narių šeštadienį nedirba, tai jie galės suvažiavime dalyvauti.

Suvažiavimas įvyks Laisvės svetainėje. Prasidės jis lygiai 
12 vai. dieną. Liepos 1 d. bus popietinė ir vakarinė sesijos. 
Jeigu visų darbų negalėsime į dvi sesijas užbaigti, tai liepos 
2 d. bus laikyta rytinė sesija. O po pietų visi vyksime į dien
raščio “Laisvės” pikniką.

Visi New Yorko apylinkės LDS nariai turi teisę, kaipo sve
čiai, dalyvauti šiame suvažiavime .

Tikimės ir iš tolimesnių apylinkių turėti svečių, kurie, norė
dami dalyvauti “Laisvės” piknike, galės vieną dieną anksčiau 
atvykti ir LDS Centro Valdybos suvažiavime dalyvauti.

Kadangi šiais metais seimo neturėsime, tai šis suvažiavimas, 
nors dalinai, turės pavaduoti ir patį seimą. Teks jame aptarti 
nemažai svarbių organizacinių ir visuomeninių klausimų.

J. GASIUNAS, LDS Centro Sekr.

EASTON, PA.

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvės 

prenumeratas nuo naujų ir 
senų skaitytojų. Ateikite ar 
užvažiuokite.

4 BARBERIAI
Mandagus Patarnavimas

521 FERRY STREET, 
EASTON, PA.

PIRKITE KARO BONUS!
Kuomi jūs prisidėjot prie 

parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

WORKERS. INC.

įsirašyk dabar ir savo šeimą, jrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu ^adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO . 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

...—---------------------------------------------------------------------

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsoho Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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CHICAGOS ŽINIOS
Roosevelto Priešai Susirinko 

Chicagon

Hamilton viešbutyje turėjo 
konferenciją Roosevelto 4-to 
termino priešai, čia atsiskubi
no senatorius James A. Reed, 
senatorius W. L. O’Daniel iš 
Texas, Eugene Talmage, bu
vęs Georia valstijos senatorius.

Jie čia sugužėjo į Chicagą 
per dvi dienas tartis, kaip ga
lėtu sulaikyti Roosevelto no-1 
minavimą 4-tam terminui de-j 
mok ratų konvencijoje, kuri 
įvyks liepos mėnesį Chicagoje.j

Talmage švokštė kiek nau
ja dalyba pridaro blogo pieti
niu valstijų industrijoms.

Šių reakcininkų ašarų šalti
nio reikia jieškoti šiaurinių j 
valstijų didžiųjų kapitalistų 
kišeniuose.

Lankėsi Malonus Svetys

Birželio 17-tą atvyko pasi
matyti su vilniečiais ir apžiū
rėti Vilnies įstaigos tolimas; 
svečias Charles Areson, iš' 
Plains, Pa. Su juo kartu atvy
ko chicagietis J. Arešiūnas, tai 
Charles brolis.

Pasikalbėjęs su vilniečiais ir 
apžiūrėjęs spaustuvę, palinkė
jo viso geriausio dėl Vilnies ir 
tęsti tą didelį apšvietos darbą.

Svečias papasakojo daug 
įdomių dalykėlių iš jo koloni
jos lietuvių darbuotės.

Svečiai sakė, kad važiuosią į 
Detroit, Mich., atlankyti savo 
giminaičio V. J. Kasparkos ir 
kitų pažįstamų.

Linkime geriausios kloties 
svečiams ir linksmai praleisti, 
atostogas. V. Rep.

Numirė Olga Pozerienė, 
Žinoma Veikėja

Numirė Olga Pozerienė, se
niau daug veikusi darbininkų 
judėjime. Paliko nuliūdime vy
rą, dukterį, žentą, anūkę ir sū
nų Walterį, kuris tarnauja lai-i 
vyne.

Olga nesveikavo nuo perei-j 
tų metų, nuo tada, kaip pada
rė operaciją ant plaučių.

Velionė priklausė prie LDS 
ir LLD kuopų Marquette Park 
kolonijoj, buvo energiška pa
reigose ir politiniai sąmoninga 
moteris.

Olga yra kilus iš Akmenės1, 

LAISVES 
PIKNIKAI

į šiose vietose yra rengiami Laisves
; naudai piknikai:

BROOKLYN, N. Y.
Liepos--July 2, Clinton Park

Betts and Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Į

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio—August 12 ir 13 

Tai Dviejų Dienų Piknikas 

i 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.

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

~~--------------------------------------------------------——________________

miestelio, iš Lietuvos. Jos ma- 
tušė buvo Laucevičiūtė, gar- 

| saus dramaturgo Vargšo — 
Laucevičiaus giminaitė. Jos 
tėvelio pavardė buvo Lipskai- 

1 tis.
F. Abekas pasakė atsisveiki

nimo kalbą laidotuvėse.
V. Rep.

--------------

Lincoln Mokyklos Vasarinis 
Kursas

Abraham Lincoln mokyklos 
vasarinis kursas bus prie Men
dota ežero. Pamokos vyks per 
keletą savaičių.

čia asmuo, lankydamas mo
kyklą, sykiu atbus ir atosto
gas, nes numatyta pamokų 
pertraukose duoti laiko pasi
maudyti, pažuvauti ir 1.1.

Net motinos, kurios turi vie
ną ar du nedidelius vaikus, 
gali šią mokyklą lankyti, nes 
bus parūpinta vaikų priežiūra, 
kol eis klasės.

5-tos Karo Bonų Paskolos 
Pardavimo Mitingas

Birželio 30 Mark White 
Square Parke, So. Ilalsted St. 
ir 3<)th St., įvyks masinis mi
tingas Penktos Karo Paskolos 
bonų pardavimo. Mitingas 
įvyks vakare.

Karo bonų pardavimo mi
tingą rengia Chicagos Liet. 
Pergalės Konferencija kartu 
su vietos Civilinio Apsigyni
mo organizacija.

Visi šios apylinkės žmonės 
kviečiami į masinį mitingą 
skaitlingai susirinkti.

Komitetas.

Teismas Neleidžia Pakelti
Elevatorių Fėrus

Circuit teismas atmetė Chi
cago Rapid Transit Co., reika
lavimą indžionkšino prieš Il
linois Komercijos Komisiją dėl 
pakėlimo elevatorių fėrų nuo 
10 iki 12 centų.

Jau netoli trys metai, kai 
elevatorių kompanija nori pa
kelti važiuotės kainas.

Kompanijos advokatas gin
čijo teisme, jog neleidimas pa
kelti fėrų lyginasi įmonės kon
fiskavimui.

Miestas rengiasi paimti į sa
vo rankas elevatorių ir gatve- 
karių važiuotės įmones .

Stasys Žemgulis Dingo be 
Žinios

g
,s Stasys žemgulis, 
ša Karo Departmen- 
ngęs be žinios, 
areigas Viduržemio 
te.

Stasio žemgulio 
s. Veronika žemgu- 
4034 So. Rockwell 

St.

Worcester, Mass.
Įspūdžiai iš Jubilėjaus Pikniko

Birželio 18 d., Olympia
Parke, įvyko piknikas, kuriį 
rengė Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija, minėjimui 25-kių 
metų nuo įsteigimo Olympia 
Parko.

Daug senų draugų teko pa
sveikinti, daug įvairių minčių 
išgirsti.

Programa buvo labai įvairi, 
čia visos nesurašysiu, tik pri
siminsiu svarbesnius punktus. 
Naminiai sargai, uniformuoti, 
vyrai ir merginos, gražiai mar
ša vo, Aido Choras, vadovybėj 
Karsokienės, gražiai ir harmo
ningai padainavo keletą dai
nelių. Miesto gaspadorius (ma
joras) Bennett pasakė trum
pą, bet reikšmingą kalbą, svei
kindama jubiliantus ir pikni- 
kierius.

A. Bimba, Laisvės redakto
rius, pasakė puikią prakalbą 
ir baigdamas kalbėti paprašė 
aukų lietuviams, nukentėju
sioms nuo karo ir kovojan
tiems už Lietuvos išlaisvinimą, 
žmonės gausiai aukojo. Patsai 
kalbėtojas iššaukė vardus tų, 
kurie stambiau aukavo. Daug 
žmonių nešė penkines, kaip 
worcesteriečių, taip ir iš ki
tų kolonijų atvykusių.

Broliškos draugijos istorinis 
piknikas tikrai istoriniu ir bus 
ant visų laikų. Jis gražiai pa
vyko, graži diena buvo, daug 
buvo žmonių, atlikta gražūs 
darbai. Tai kreditas Draugi
jos komitetui.

Besikalbant su žmonėmis, 
teko išgirsti ir tokių “cūdų,” 
būk kaip kurios pakviestos 
draugijos į pikniką atsisakė 
dalyvauti todėl, kad Antanas 
Bimba kalbėjo. Jeigu taip bu
vo, tai tos draugijos yra su
klaidintos lietuviškų pro-nacių, 
kryžiokų ir jos paneigia kitų 
žmonių teises, kitų draugijų 
teises pasikivesti kalbėtoją, ko
kį nariai nori, jos paneigia 
vieningumo ir demokratijos 
principus.

Argi jų nariai nei to neži
no, kad šis karas visai pakei
tė demokratijos nusistatymą 
linkui komunistų? Ar jie neži
no to, kad Sovietų Sąjunga, 
komunistų vadovybėj, išgelbė
jo mūsų šalį nuo hitlerizmo ir 
visą pasaulį nuo nacių vergi- 
j os ?

Miesto majoras atvyko ir 
kalbėjo išvien su komunistu, 
sveikino Draugijos jubilėjų, o 
ten kokie lietuviški politikie
riai atsisako! Ar reikia dar di
desnių juokdarių ir atsilikėlių 
už juos? Miesto gaspadorius 
ir Bimba kalba už vieną ir tą 
pat, už pirkimą karo bonų, už 
davimą kraujo, ' kad gelbėti 
mūsų sūnų kovos lauke 
gyvastį, už greitesnę mūsų 
pergalę ant bendro priešo, už 
išlaikymą ateityje pasaulyje 
taikos, kad daugiau tokios bai
sios katastrofos, kaip šis ka
ras, nepasikartotų, kad mūsų 
sūnūs nežūtų, o tie lietuviški 
komedijantai atsisako daly
vauti !

Argi tie elementai negirdi 
prezidento Roosevelto kalbų, 
kuris atiduoda didžiausią pa
garbą Raudonajai Armijai ir 
jos vadui maršalui Juozui Sta
linui? Ar jie negirdi preziden
to, kąlbų, kur.jis taip Jcietai 
pažymi Raudonosios Armijos, 
komunistų išauklėtos ir vado
vaujamos, tas pergales, kurios 
mus išgelbėjo?

Ką mano tie lietuviški trum
paregiai, atsilikėliai atsiekti 
Sovietų Sąjungos žmones pra
vardžiuodami “kacapais” ? Ar
gi jie nemato, kad vieningai

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

veikdamos Amerika, Sovietų 
Sąjunga (Rusija), Anglija lai
mės šį karą, išnaikins barba
rišką hitlerizmą ir jo nuodus 
apie “kacapus” ? Ar vis jie 
dar mano, kad Smetonos fa
šistukai vėl Lietuvoje viešpa
taus? Veltui, to niekados dau
giau nebus, visiems fašistų 
viešpatavimams ateina galas, 
už laisvę žmonijos ir yra veda
mas karas.

Vienas iš prisiskaičiusių 
trockistų, buv. Naujosios Ga
dynes skaitytojų, pranašavo 
Trečią Pasaulinį Karą. Tikrai 
proto ubagas, nejaugi jis ne
žino, kad jo Naujoji Gadynė, 
pranašaudama Sovietų Sąjun
gai galą, pati jau galą gavo! 
Ne,jaugi jo tokis didelis yra 
troškimas matyti degančius 
miestus, mirštančius mūsų sū
nus, kad jis nori dar trečio 
pasaulinio karo?

Tik stebėtis reikia, kaip ta 
pro-naciška spauda tūlus lie
tuvius sugadino! Jie nei svei
kai protauti negali, nei žmo
niško jausmo neturi, jie geriau 
matytų išnykusį visą pasaulį, 
visą žmoniją, kad tik ant sa
vo pastatyti. Veltui!

D. J.

Amerikos lakūnai bom
bardavo vakarų Vokietiją.

J. GARŠVA
Graborlus-Undortaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

<♦>

<♦>

<t>

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y| GREEN STAR BAR & GRILL |

Ž Lietuviškas Kabaretas £

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kie/wienę Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
4* 459A
gg • (Skersai nuo Republic Teatro)

Jersey City, N. J.
25 Metus Prisiminus

18 d. birželio įvyko 25-kių 
metų vedybų sukakties pami
nėsimo pokilis. Pokilį suruošė 
Linkai, kad pagerbus Antaną 
ir Margaret Yonušus jų sida
briniam jubilėjui paminėti, 
kaip poroje gyvena. Yonušai 
buvo užkviesti Liukų pas juos 
į namus privačiai pasisvečiuo
ti, bet kuomet Yonušai atvyko 
pas Linkus, tai rado gražų sur- 
prizą. Gražus Yonušo artimų 
draugų būrys — visi vienu 
balsu užtraukė vedybų dainą 
ir čia piršliai lietuvišku įpra
timu .jaunavedžius— už stalo, 
kuris buvo apkrautas skaniais 
valgiais, pagamintais Linkie- 
nės, prigelbstint Paltanavičie
nei ir Linkicnės dukrelėms.

Susėdus, gerai pavalgius, 
prasidėjo kalbos, linkėjimai 
“jaunavedžiams” ir kiekvienas 
kalbėjusis pažymėjo, kad 
draugų Yonušų gražus., 25 mo
tų išgyventas poroje laikotar
pis, duoda visiems susirinku
siems pavyzdį, kaip jie yra 
laimingi sulaukę tiek metų ve
dę, įsigiję daug ir gerų drau
gų ir yra pavyzdingi seni Jer-

IIIIIH o —<1 . »J>F. W. SH ALINS
| (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
! 84-02 Jamaica Avenue Į
! Opposite Forest Parkway !

WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves

$150
♦ Koplyčias suteikiam nemoka- j
į mai visose dalyse miesto. į

1 I ITel. Virginia 7-4409 j
1 ({aow>o —e o w o ■— n mwxhwpo iwi o —m 

sey City gyventojai.
Ir visų dalyvavusių vardu, 

nupirkta graži jų atminčiai 
dovana. Yonušai buvo pasku
tiniai, kurie kalbėdami visiems 
gražiai paačiavo už jiems ne
tikėtai suruoštą gražų pokilį 
ir nupirktą dovaną ir nors 
diena pasitaikė tokia šilta, bet 
svečiai gražioje nuotaikoje 
linksminosi iki vėlumos. Sve
čių buvo iš New Yorko, Brook- 
lyno, Kearny, Arlington ir vie
tinių.

Well, man tenka pasakyti 
keletas žodžių apie pačius Yo
nušus. Yonušas yra senas Lais
vės skaitytojas ir LDS 133 
kuopos narys, pažangus žmo
gus, tykus, ramaus būdo, tai
koje su visais sugyvenantis. Jo 
gyvenimo draugė čia gimusi ir 
augusi, bet lietuvių kalbą var
toja geriau, negu kitas lietu- 
vys, atvykęs iš Lietuvos, kal
bantis sudarkyta lietuvių kal
ba. Po tėvais Lakickiūtė. Jos 
tėvai buvo seni Jersey City gy
ventojai ir jau laikas atgal,

Į LIETUVIŠKAS

ii TRAKTYR1US

I
 (VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir DegtinesKasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas ZeidatSavininkas411 Grand St. Brooklyn 

<r
<♦>

<♦>

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA <t>

<♦>

<h

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

426 SO. 5th STREET
<t>

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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:

BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija J

Penktadienis, Birželio 30, 1941
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kaip abu mirė. Draugai Yonu
šai turėjo dviejų šeimynų na
muką, jį pardavę ir dabar vė
liai naują nusipirko, 111 Wag
man Parkway.

Ir baigiant, Svečias linki 
daug ir gerų, ilgų metų abiem 
Yonušam, laimingai poroje gy
venti, ir kad visų dalyvavusių 
jūsų antrose vestuvėse išsireiš
kimai išsipildytų, tai yra, vi
siems vėlei bendrai dalyvauti 
jūsų auksiniame 50 metų ju- 
bilėjuje. Svečias.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Yap ir Pa
lau salose.

Bact Me rffaat/
' ’A • ’ . » ' ■ v

EXTRA 
BONtifc

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

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

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

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

Tel. GI a* n more 5-6191

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

<l>

i>

<♦>
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asiniai Graikų Naikin
tojai ■■ Vokiečiai

London. — Graikų žinių 
įgentūra pranešė, kad nuo 
aro pradžios iki šiol Grai-i 
ijoj tapo sunaikinta 1,085 

niesteliai ir kaimai. Vienus' 
nušlavė vokiečiai, italai ir ! 
bulgarai, o kiti buvo sunai- 
:inti per mūšius tarp grai-.

’ partizanų ir Įsiveržėlių ! 
.šistu.
Daugiau kaip pusantro j 

ailiono Graikijos piliečių da-| 
ir yra visiški benamiai ir 
?nčia alkį, blaškydamiesi 
linuose be maisto.

Dauguma Amerikiečiu už ; 
Gen. de Gaulle Valdžią

Princeton, N. J. — G. Ga- i 
llupo Viešosios Nuomonės 
Institutas per savo atstovus 
apklausinėjo tūkstančius 
žmonių visose 48-se Ameri
kos valstijose, ar Amerika 
turėtų pripažint generolo 
de Gaulle vadovaujamąjį 

’rancūzu Komitetą Tautai 
laisvinti, kaipo laikinąją

•ancijos valdžią.
3 amerikiečiai iš kiekvie

ni to atsakė, kad tas ko-:
.etas turi būti pripažin- 

»s Francijos valdžia, o 34,
1 ne.

i. de Gaulle Lankysis Pas 
Prezidentą Rooseveltą

Washington. — Preziden- 
s Rooseveltas sake, jog, 
irp liepos 5 ir 9 d. pas jį; 

.tsilankys generolas de;
Gaulle, galva Francūzų Ko
miteto Tautai Laisvinti.

(Žymėtina, jog Anglijos : 
valdžia norėtų pripažinti de; 
Gaulle komitetą laikinąja 
Francijos valdžia, bet Ame
rikos vyriausybė su tuom i 
dar nesutinka.)

Jankiai Italijoj Artinasi;
Prie Leghorno

______  i
Roma, birž. 29. — Ame-I 

rikos tankai ir pėstininkai 
vakarinėje Italijoj grumia-1 
si artyn didžio uosto mies-1 
to Leghorno ir užėmė punk
tus jau tik už 25 mylių nuo 
jo. ;

Tą pačią dieną amerikie
čiai atėmė iš vokiečių San 
Vencenzo miestą, 12 mylių 
nuo Piombino uosto, ir už
ėmė dar keturis miestelius.

Anglai viduriniame ir ry
tiniame Italijos frontuose 
užkaj^iavo Chiusdino, Tra- 
vale ir du kitus miestelius.

■ Ji „I ... ■ ■■. 1 ■

NEBŪKITE

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
ei ne, tai gal būt, kad jūsų ner

vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervąi. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks- 

mČiarns žmonių. Užtikrinta, kad 
e 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.
MM2—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

piežiu, kuris dar ir šiandien 
nežino, kurioje pusėje šiame 
karo yra teisybė. Pranešimas 
liečia amerikietį pulk. Charles 
A. Poletti, kuris pasiųstas pa
dėt italams atsteigti demokra
tinę valdžią išlaisvintoj Itali
joj.

Kas man patiko ir kas ma
ne džiugino, tai to amerikie
čio šluota prieš fašistus, Mus- 
solinio agentus ir šunis. Jie 
šluojami iš visų valdiškų ir or
ganizacinių organų be pasigai
lėjimo. Visi valdininkai ir vir
šininkai turi atlikti “išpažinti,” 
kokie buvo jų santykiai su 
Alussolinio režimu.

Aršiausieji iš jų areštuoja
mi ir bus patraukti teisman.

Pamislijau : kai Lietuva bus 
išlaisvinta, ten reikės didelės 
ir aštrios šluotos iššluoti ku- 
biliūninius tarakonus iš visų 
Lietuvos kampų ir plyšių. Jie 
baigia užėsti Lietuvos žmo
nes.

Kad tik greičiau Raudonoji 
Armija pasiektų Vilnių ir tuos; 
žmones išgelbėtų’

IŠ SLA SEIMO
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tai ir vėl nori ant jo uždėti 
kryžių nešimui ant Golgo
tos kalno. Vienas delegatas i 
šaukia: nenorime mes tau! 
ant nugaros šito kryžiaus, 
dėti — patys nešime.

Tūlas siūlo į komisiją iš-Į 
rinkti visus advokatus. Bet' 
delegatai jį šalin nujuokė.

Nutarta komisiją rinkti.
Kas tai naujo SLA sei

me, neįprasto! Niekas neat
simena, kad SLA seime bū
tų kokia nors komisija pa
čių delegatų renkama.

Išrinkti sekami asmenys: 
Olis, Laukaitis, Matas, Ge
gužis, Masytė, Bučinskas, 
Vaidyla, Kriaučialis, Ma
ceina, Kalinauskas, Bra
zauskas.

Rytoju, taigi, laukiama, 
ką pasakys komisija, val
džia ir patys delegatai — 
seimas.

Apie tai pranešiu vėliau. 
Reporteris.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Jurgio Mačio. 

Kilęs iš Suvalkų gubernijos, Ma- 
riampoles 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 St., arti Grand St., Broo
klyn, N. Y. Jeigu kas žino, kur jis 
dabar randasi, malonėkite man pra
nešti, už tai būsiu labai dėkingas. 
Vincentas Monkevičius, Palmyra 
P. O., Now Jersey. Telefonas River
ton 0658. (152-153)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už 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)

PROGA
Mokytis išdirbinio phonograph rekordų, Hcp- 
lyniem vyram. Nuolatinis dieninis darbas nuo 

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

382—2ND AVE., N.Y.C.
,(155)

AKINIŲ STIKLŲ V IRŠŲ TF.K1N lOJAi
Patyrę i'.rit apskritų stiklų šveitimo. Nuola

tinis darbas, 'i dienų savaitė.
NORTH STAR OPTICAL CO.. 

79 CHAMBERS ST.
(155)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLAI FYDERIAI
LANKSTYTO! AI 

IŠKRATINETOJAI 
ATRINKĖJAI 

MARŠKINIŲ IR BODY PRESŲ 
OPERATORIAI
UŽBAIGĖJAI 

Linksmos Darbo Sąlygos. 
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

KAINOS.
HILLIER ARROW LAUNDRY

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

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

______________________ (154)

MARŠKINIŲ OPERATORIAI
ANT VISU DALIU SPORT MARŠKINIŲ.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!
A. KAPLAN CO.

I I Hope Street Brooklyn, N. Y. 
Arli Williamsburg Bridge Plaza. 8th Ave. 
subve ar BMT-lllh St. Line iki Ihdford ir

Driggs A ves. (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)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 2 d., 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut gat
vės. Visi mūriai malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime. — Evelyn Fa
rion, sekr. (153-154)

MONTELLO, MASS.
Birutės Pašalpinės Draugystė 

rengia pikniką, Liet. Taut. Namo 
Parke. Įvyks liepos 2 d., 1 vai. die
ną. Bus muzikalė programa, gerų 
valgių ir gėrimų. Prašomo visus da
lyvauti, linksmai praleisti laiką. -— 
J. Stigienė, M. Potsius, — Rengimo 
Kom. (152-153)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

išvažiavimas įvyks liepos 2 d., 1 vai. 
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 d., 6 vai. vak. įvyks 

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp., dėl priežasties 

dienraščio Laisvės pikniko, liepos 
2 d. susirinkimas neįvyks. Prašome 
įsitėmyti, kad susirinkimas įvyks 9 
d. liepos, 2 vai. dieną. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes turėsime svarbių 
reikalų apsvarstymui. — V. Žilins
kas. (152-153)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios Prakalbos. Įvyks liepos 3 

d., 7:30 v. v. Liaudies Namo salė
je, 735 Fairmount Avė. Kalbės dien
raščio Vilnies redaktorius, 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. 

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI 

Išdirbama pasikėliamosios durys. 
Nuolatinis darbas.

Viršlaikiai. .Puiki proga pokariniai ateičiai.
J’ri.sila’k.vkite WMC Taisyklių.

CLARK DOOR CO.
515 HUNTERDON ST. 

NEWARK, N. J. 
__________________________________________ -U5)

VYRAI AR BERNIUKAI
PAGELBIN INKAI 

MOKINIAI
B-.ii<:rain Darbui 

Prisilaikykite WMC Taisyklių 
Ki eipkitės

NEWARK TEXTILE CO.
56 East Bigelow St., 

NEWARK, N. J.
(158)

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
40 VALANDŲ SAVAITĖ—$30 PRADŽIAI 

Kreipkitės
205 ASHLAND PLACE, BROOKLYN.

NEVINS 8-2800 
__________________________________________________ (157)

TOOLMAKERS 
MAŠINISTAI

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

birbti mašinšapoje, siūlančiai pokarines 
progas. 

MOKAMA AUKŠTOS 
KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos. 
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. (154)

VYRAI—STIPRŪS
ANGLIAI NEŠIOTI. $1 J VALANDĄ AR 

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

BRONX
(153)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI prie dauge
lio Lrokų, gera propozicija. Reikia turėti savo 
jrankius-tools. Reikalingas paliuosavimo pa
reiškimas. šaukite ar matykite Mr. Slater.

THE BUCH EXPRESS. 810 JERSEY AVE., 
JERSEY CITY. N. J., JO. SQ. 2-4800.

(153)

2 VYRAI
FABRIKO DARBAS

Nuolatinis taikos metu darbas.
Proga išsimokyti gerą amatą. 

Reikalingas paliuosavimas.
Kreipkitės:

ACME, INC.
NEPTUNE & ROMAR AVĖS., 

JERSEY CITY, N. J.
(154)

AUTOMOBILIŲ 
ŠVEITĖJAI

(smėline popiera)

IR ŽIBINTOJAI
Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLAT. GERA ALGA

48 VALANDŲ SAVAITĖ
VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

CHUPURDY
439 E. 92ND ST.

(155)

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

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

Reikalinga laikytis WMC Taisyklių.
(153)

GĖRIMŲ GAMYBOS 
FABRIKO MECHANIKAS 

PRIE KARBONUOTŲ 
GĖRIMŲ 

BUTELIAVIMO DEPARTMENT!!
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)

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-Montgomėry Bus praVažifloja ddrid..
' ‘ ? 1(164))

100% KARINIS DARBAS 
PLAKŠČIŲ METALO 

DARBININKAI Z"‘ 
GERA ALGA/ 

sulyg WMC taisyklių.
FRENCH METALLIC 
ENGINEERING CO.

174 ITNNIWTON ST. 
NEWARK, N. J. 

MARKET 3-0586.
(155)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOLDERIAI
PAPRASTI DARBININKAI IR FOUNDRĖS 

DARBININKAI. MOKAMA TINKAMOS 
ALGOS.

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

HARRISON 6-1616.
________________________________  (154)

VYRAI
Darbas prie Smetonos ant farmos, kuri 

verčiasi pieno gamyba.
6 DIENOS — 48 VAL. SAVAITE 

2 SAVAITĖS VAKACI.JŲ IŠDIRBUS 
METUS LAIKO

IDEAL DAIRY FARM,
2831 MORRIS AVE., 

UNION, N. J.
(158)

MAŠINISTAI
Keletas

REIKIA BOT PIRMOS KLASĖS 
55 VALANDŲ SAVAITĖ 

Reikalingas Pa I mosavimas.

POTTER TOOL & MACHINE 
WORKS,

79 EAST 130TH ST., N. Y. C. 
__________________________________________ (154)

DRAFTSMANAI 
Mechaniški ir elektrikiniai. 
WIGTON-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 Now Yorke.

VIRĖJAI (1-ino.s klases patyrę) 
KEPĖJAI (l-mos Jdasės keksams) 

VYRAI PRIE SALAD (kapotojai, klcmsų 
atidarytojai)

Stall) patarnautojai. Indų atčmėjai, Indų maz
gotojai, puodų mazgotojai. Apvalytojai ir 

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

sąlygos. POKARINIS DARBAS.
KREIPKITĖS ANT 4-TŲ LUBŲ

(157)

Budavotojai 
Eclektrikai

DARBUI ARTI 
KNOXVILLE, TENN.

58 Valandų Darbo Savaite.
Uždarbys $100.50 ^Savaitę

Gyvenimui įrengimai Ant Vietos 
Prie Darbo.

Matykite Atstovą Kaskicn.

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.

161.86 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

Ifi būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

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

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
. VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. ¥. C. (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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PLUMBEKIŲ PAGELBININKAI
Patyrę, valymui šildymo įrengimų ir padėji
mui prie darbų. $7 J DIENĄ. NUOLAT.

SKAMBINKITE SIIEEPSHEAD 3-2500. 
__________________________________________ (155).

AKINIŲ STIKLŲ KRAŠTŲ TEKINTOJAI
Patyrę. Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė.

NORTH STAR OPTICAL CO., 
79 CHAMBERS ST.

(155)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Patyrę prie darbo, reikalinga patiems 
mokėti nusistatyti.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

HOBOKEN, N. J.
(157)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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. (159)

MERGINOS AR MOTERYS
Moteriškų Skrybėlių dirbtuvėj 

Patyrimas Nereikalingas.
GERA ALGA.

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

(151)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

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

(154)

PRODUKCIJOS
RAŠTININKĖS

Smulkmeniniams apdirbimams

prie MEDŽIAGŲ 
APSKAIČIAVIMŲ

ir sekimui užsakymų.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

HOBOKEN, N. J.
(157)

MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 30
Mašinšapės Darbas.

Iš Būtinų Darbij 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 DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

16 būtinų darbų reikia paluosavlmo 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS
Naujienybių 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

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS 
—MOTERYS— 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

Gyventi galima ant vietos ar kitur 
GEROS DARBO SĄLYGOS.

Kreipkitės į 
HOUSEKEEPER

PLAZA HOTEL
59TH ST. & 5TH AVE.

N. Y. C. 
__________________________________________<155)

MERGINOS
Patyrusios ir Ncpatyrusios 

Pakavimui Saldainių. 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
HELLER CANDY

385 Gerard Ąve., (144th Concord), 
_____________ Bronx._____________

MERGINOS
VIRŠ 18

BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 
ADDIS MFG.

571 LIBERTY AVĖ., B’KLYN 
(Arti Vau Siclen L. Stoties)

(158)

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 ETELEFONUOKITE 
KREIPKITĖS J

UNITED DIAMOND WORKS
45 HAMILTON ST., 

NEWARK, N. J.
(158) .

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 departmente. 

Gera alga pradžiai.
UNIVERSAL FOOD MARKET, 

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

MERGINOS IR MOTERYS 
DIRBTI DALIAI LAIKO 

UŽBAIGIMŲ KAMBARYJE, 
Švarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujama gyvenančių 

Clifton apylinkėje. 
Kreipkitės į

THE OSBORNE CO.
BRIGHTON RD., 
CLIFTON, N. J. 

Klauskite Mr. Edwards 
054)

MERGINOS!

MOTERYS!
AMŽIAUS 21—45

Įvairiems Būtiniems 
Gelžkelio Darbams.

Patyrimo Nereikalaujama.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!

ATSINEŠKITE GIMIMO JRODYMUS IR 
SOCIAL SECURITY KORTĄ.

Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4P.M.

L. I. RAILROAD
Room 314, Jamaica Station, 

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

(156)

MERGINOS-MOTERYS
SA VARIN RESTAURANTS
Siūlo daug puikiausia apmokamų darbų toms, 

kurios patyrusios prie sekajpų: 
SHORT ORDER VIRĖJOS

PAGELBINĖS PAJŲ KEPĖJOS 
SANDVIČIŲ DARYTOJOS 

PANTRY MOTERYS
MERGINOS PRIE BUFETŲ 

INDŲ ATĖMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

DALIAI LAIKO VALANDOS MERGINOMS 
INDŲ ATĖMĖJOMS IR KAFETERIJOS 

APTARNAUTOJOMS .
ŠEIMININKĖS JIEŠKANČIOS DA

LIAI LAIKO DARBO BUS 
IŠLAVINTOS.

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

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept.
W. 81ST ST. (BOOM 205) .

(IBS)
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NewWko^Ė^^ZInfos Bonais Jau Prašokom
Bilioną

Granickas Sužeistas 
Karo Fronte

Juozas A. Granickas, tech
nikas 5-to laipsnio, tapo su
žeistas Viduržemio Jūros sri
tyje, kaip pranešė iš Washing
ton© jo motinai, Elzbietai Gra- 
nickienei, 437 Rodney 
Brooklyne.

Motina minėtoj vietoj 
laiko maisto krautuvę,
nuoširdi narė Moterų Apšvie
tus Kliubo ir duosni, pasišven- 
tus rėmėja visų mūsų karo pa
stangų sumušimui fašizmo.

Linkime draugei ištvermės 
stipriai ir viltingai pernešti tą 
skaudžią žinią.

Kliubietė.

st.,
už-

Yra

Iš ALDLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Birželio 20 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje, 147 Thames St., 
atsibuvo LLD 55 kp. susirinki
mas. Kadangi šioj kolonijoj 
nėra progos išvystyti platesnį 
veikimą, tai susirinkimuose 
daugiausia laiko praleidžiama 
diskusijom bėgamaisiais klau
simais, o daugiausia apie ka
ro frontus. Mūsų kuopos na
riai labai patenkinti, kad tal
kininkų armijos muša ruduo
sius nacius, kaip pasiutusius 
šunis, iš visų pusių.

Iš kuopos iždo nutarta pa-, 
aukoti $5 į cigaretų fondą lie
tuvių raudonarmiečių daliniam 
Sovietų Sąjungoje.

Sekantis susirinkimas įvyks 
net rugsėjo 19 d.

Kuopos Koresp.

Daug Drapanų
pra- 
dra- 
Pa-

Trijų Chorų Dainos, Džiaugsmin 
gi Pasimatymai ir Smagus Pažmo 
nys Lauks Jūsų Laisves Piknike

Toji graži ir smagi dienraš
čio Laisvės vasarinė metinė iš
kilmė — piknikas — įvyks jau 
šį sekmadienį, liepos 2-rą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, L.

ALDONA ANDERSON, 
Aido Choro Vedėja

Tadžia 1 vai., šokiai nuoI.
vai. Įžanga (su taksais) 55c.

Dienraštis Laisvė, kaipo di
dis talkininkas visų organiza
cijų, turi garbės savo gerų 
draugų eilėse turėti ir chorus. 
Tai dėl to Laisvės pramogos 
visuomet aidi lietuvių liaudies 
džiaugsmų ir kovų dainos. Ne

Rutkūnai 2 Savaitėm
Uždarys Įstaigų

Pradedant šeštadieniu, lie
pos 1-ma, Stasio ir Nelės Rut- 
kūnų valgykla — Lituanica 
Square Restaurant — bus už
daryta dviem savaitėm. Prie
žastis—visi nori pasilsio, taip
gi įstaiga reikalinga smulkių 
p ata is ų - p agr a ž i n i m ų - atn a u j ini- 
mų, kurių niekaip negalima 
prieiti padaryti įstaigos neuž-

Pabaigoje pereitos ir 
džioje šios savaitės daug 
panų suplaukė į Lietuvai 
gelbos Teikimo Komiteto Cen
trą. Dideliais kiekiais drapanų 
pribuvo iš Chicagos, Pittsbur-1 darius. Iš naujo tikisi atidaryti 
gho ir Waterburio. Iš kitur po! ]5-ta.
mažiau. | —Kur važiuosite, ką veiksi-

Artimos ir mažos kolonijos'te atostogomis? — klausiu N. 
Cliffsidės nemažai drapanų i Rutkūnienės.
atvežė d. Stasiukaitis. Tai dra
panos, kurias surinko draugė 
Mažeikienė. Didelis jai kredi
tas už tai. Drapanos labai gra
žiai paruoštos siuntimui.

Rep.

Naujas Armijos Pašto 
Skyrius

Buvusioj Madison Square 
Garden Bowl, Long Island Ci
ty, pradėta statyba didžiulio 
pašto, kuris aptarnaus dalį ci
vilinių ir didžiumoje siuntimų 
pundelių kariškiams, kurių 
skaičius labai daugėja su dau
gėjimu užjūriuose esančių ka
riškių. i

Naujų paštų tikisi atidaryti 
su 1-ma rugsėjo, kada prasi
dės siuntimas pirmųjų kalėdi
nių siuntinių.

Edward J. Gilmartin, 34 m., 
metęs pieno bonkas žydų 
maldnamin, pasiųstas savo hit
leriškai veikiančių galvų atvė- 
dinti per 90 dienų kalėjime.

—Nežinau, — atsakė, — bi
jau planuoti, paskui tik gailė
tis planų reikėtų. Pirma ap
žiūrėsim, sutvarkysim viskų 
ateities darbui, o paskui pa
matysim, kiek liks laiko.

—Kur važiuosi? — klausiu 
Aleko Veličkos.

—Nežinau. Esam užprašę, 
laukiam maliorių. kambariams. 
Reikės viskas susitvarkyti, o 
paskui pažiūrėsim...

Reikalai, tie reikalėliai vi
siems. Atidirbus ilgokas va
landas darbininkams, o savi
ninkams po porų, kartais ir vi
sus tris šiftus iš eilės, nežinia 
nei iš kur ta vadinama vaka- 
cija pradėti.

Tik Juozas Jakavonis, kaun- 
termanas, pasiryžęs atostogų 
taip ir išnaudoti, pasiėmęs kur 
nors užupyje, New Jersey, vd- 
sarnamukų ir užkvietęs visus 
kitus savo sandarbininkus su 
juo poilsiauti.

Linkime visiems gerai pasil
sėti.

Desėtkai Tūkstančių 
Publikos Negry

Mitinge
Milžiniškoji Madison Square 

pereito pirmadienio

15,000 Parašų už 
Marcantonio

reiks apsieiti be dainų nei šie
met, nors sąlygos yra pasunkė
jusios chorams išsilaikyti ir ke
liauti. Draugiški choristai, dai- 
,nos ir lietuvių liaudiško dien
raščio mylėtojai, atvyks pada
binti mūsų iškilmę dainomis. 
Dainuos trys chorai : Pirmyn, 
iš Great Neck o, vadovaujamas 
jaunuolės Almos Kasmočiutės.

Sietynas, iš Newarko, vado
vu ujamas Bronės šalinaitės- 
Siikackienės.

Aidas,
vaujamas Aldonos 
(Žilinskaitės).

Kalbės svečias iš 
Leonas Pruseika,
Vilnies redaktorius,

mynėmis ir šeimų grupėmis su
sitarę - susidėję turėti 
stalus. Tarpe tų grupių randa
si ii’ Lietuvos žmonėms Drabu
žių Centro darbininkai, mote
rys kliu! ietės, kai kurios kitos

Iki birželio 28-tos vakaro 
New Yorko miestas jau buvo 
išpirkęs $1,046,552,432 arba' 
.25.1 nuošimti miestui skirtos Garden
kvotos. Atskiri apskričiai sto-į vakarą aidėjo negrų vieningu- 
vėjo sekamai: mo šūkiais už

Rich mond 
pirmoj vietoj 
vertės bonų 
čiais kvotos, Manhattan — 
$956,014 su 25.4 nuošimčiais; 

su
23.2 nuoš.: Bronx — $10,004,- 
139 arba 21.2

brooklyniečių, vado- 
Anderson

Chicagos, 
dienraščio 

taipgi 
Laisvės redaktorius R. Mizara.

Piknike turėsime progą susi
tikti tolimu svečių, senu drau
gų ir naujų pažįstamų, iš visos 
plačios apylinkės — New Jer
sey, Long Island, Connecticut, 
Massachusetts, Pennsylvanijos 
ir net siekiant Ohio ir Michi-

Brooklyniečiai, kurie per 
metų metus Laisvės pikniką 
skaito savo taip svarbia diena, 
kaip jie brangina savo šeimos 
.sukaktis, yra išpirkę šimtus ti- 
kietų iš anksto ir ištisomis šei-

Laisvės Piknike Bus 
Svečią iš Tolimą 

Miestą
Mums praneša, iš SLA Seimo 

(iš Philadelphijos), kad Lais
vės piknike, — įvyksiančiame 
sekmadienį, Klaščiaus parke - 
dalyvaus Seimo delegatų-sve- 
čių iš tolimųjų miestų. Bus 
draugė Simokienė iš llervin, 
III., taipgi adv. S. Masyte ir 
jos tėvas M. Masys, iš Detroi
to.

Mūsų korespondentas pride
da, jog ir daugiau delegatų, 
veikiausiai, atvyks į pikniką 
pasimatyti su brooklyniečiais 
ir gražiai pasisvečiuoti.

“Visa eilė delegatų,” rašo 
mūsų korespondentas, “seime 
labai pasigenda Laisves. Deja, 
iš anksto nebuvo susitarta su 
administracija dėl Laisvės pri- 
siuntimo, todėl jos negauna
me.”

Uždėjimui ant baloto kop- 
gresmano Vito Marcantoųio 
(išrinkimui jo iš naujo atei
nančiuose rinkimuose) naujai 
sudarytame 18-me kongresi
niame distrikte, surinkta virš 
15 tūkstančių parašų.

Iš pasirašiusių už Marean
tonio piliečių 10,552 yra de- 

I mokratai, 2,512 republikona’ 
' 2,209 darbiečiai. Reiški 
i Mareantonio ii- vėl yra išsta-

mo šūkiais už išrinkimą iš 
(Staten Island) , naujo prezidentu Roosevelto, 

su $3,580,031 už sumušimą fašizmo, už iš- 
irba 29.8 nuošim- laikymą ir stiprinimą 

kratijos namų fronte.
Spėjant iš aplodismentų — 

audringo sveikinimo Roosevel 
to ir “Bronxo saliuto” Dewey į tomas visų trijų partijų narių, 

nuoš.; Queens' adresu, — negrų, kaip ir visų1
— $14,258,366 arba 17.7 nuo-i pergalės šalininkų i)- gerovės 
šimčiais. masėms mylėtojų, balsai eis ūži

Kas dar nepirkę ar galėtų į prezidentą Rooseveltą.
savo pirkinį padidinti, prašo-Į Didžiausia New Yorke salė' 
mi tai padaryti prie pirmiau-į netalpino visų norinčių pa-j 
sios progos. Aprokuota sukelti reikšti savo solidarumą už 
suma — kvotos — yra nusta-Įgalę ir už jos vyriausį vadą! visų 
tytos pagal reikalą turėti tiek j mūs krašte, prez. Itoosevoltą^ 
pinigų pakankamam aprūpi- taipgi už išrinkimą tai perga-1 
nimui mūsų ginkluotųjų jėgų.ilei padedančių kongresmanų.' 
Neduokime per mažai ar peri Dvi dešimtys tūkstančių prieš-, 
vėlai. I fašistinių negrų ir jų draugų .

Penktosios Karo Paskolos| pripildė Gardeną, apie 5 tūks-> 
stampos ir bonai parduodami i tančiai mitingavo prie Garde- 
ir dienraščio Laisvės raštinėj, Ino gatvėje ir audringai sveiki-;
427 Lorimer St., Brooklyn 6, į no Gardene einančius veiks- 
N. Y. Taipgi bus parduodama i mus, perduotus jiems garsia-: 
Laisvės piknike, kuris 
jau šį sekmadienį, liepos 
Klaščiaus Clinton Parke, 
pethe.

savo | Brooklyne — $62,695,355,

BRONĖ L. ŠALINAITĖ, 
Sietyno Choro vedėja

ti rūpėję

d e mo

per

Visu partijų balotu jis buvę 
išrinktas ir šiam terminui.

Mieste pradėta “Plaukiok, 
te dėl Sveikatos Savaitė,” aks 
tinimas daugiau plaukioti. Spe- 

agitacija pravedama prie 
4,000 mieste esamų prū

Frank Robertson, 35 m., ūž

aukšto pei’ langą, 360 State 
St., Brook lyne.

org 
nieriu

Miizakbjos ir daugelis biz-

Taigi, laukiame daugybės 
smagių pasimatymų ir šven
tiško pažmonio Laisvės pikni
ke, liepos 2-rą, Klaščiaus par-

Šapos Eksplozijoj
6 Sužeista

Hills
Kew

Hill'
k'

kalbėtojų, naciona-

M areantonio,

Paskyrė Dar 4 Vyrus 
Tirti Žmogžudystę

Atkasimas dviejų lavonų ir 
radimas kiekviename iš jų tiek Į 
strychnines nuodų, kad galėtų i 
užmušti po kelis, 
žmogų, aiškiai 
Mrs. Berkowitz 
Mrs. Feldman, 
tos. Bet surasti,

, Charlotte 
miesto tary- 

Davis, 
11 ar-

2-rą,i
Mas-jliai žinomų

j gresmanas
■ Channing 11. T<
i Stephen S. Wis
' Hawkins Brown,
I bos narys Benjamin J.i
į Jr., kunigas Thomas S.
’ ten, majoras LaGuardia, 
helmina Adams ir kiti.

PARDAVIMAI
Williamburgh. Flatbush, Bayridge 

East New York, Cypress 
Woodhaven. Richmond Hill, 
Cardens, .Jamaica, Forest 
Jackson Heigh is, Maspeth ir 
sc dalyse miesto 1-nai, 2-jų,
6-šių, 8-nių, 12-kos, 16-kos, 2( 
iki 100 famili.įų apartmentinia 
mai, su naujausios mados jta... 
mais parsiduoda už prieinamą kai 
ną, su mažu įnešimu. Kreipki' 
pas: B. ZINTS, 499 Grand Sti 
Brooklyn, N. Y.. Tel. RE. 9-1506

į .. Parsiduoda tavernas, įsteigtas 
i metų ant Main Highway, Long 
landė, arti Lake Ronkonkoma. ‘ 
vininkas pasitraukia nuo biznio (j 
tiring). Yra 5 akrų žemės ūkini 
kystė. Garadžius, vasarnamis, Viši 
nyčia, kur galima laikyti apie 5i 
vištų, vaisių daržas. Sutinkame pai 
duoti viską, arba pusiau, pagal suta

į rimų. Įeigos per menes} $1500. Ra-
pažadą i Sykite: R. E. Bath, St. James, L. I., 

arba telefonuokite Smithtown 1499. 
(148-155)

Majoras Išpildė 8 
Mėty Pažadą

Prieš 8 metus majoras 1 
Guardia buvo davęs
mažai mergaitei atvykti į josi 
mokslo baigimo iškilmes, jei-į 
gu jinai gerai mokysis. Mer-j 
gaitė palaikė majoro pažadą! 
už “deitą” ir užsispyrusiai mo
kinosi.

Pereitą antradienį toji mer
gaitė, Dorothy Davis, dabar 
jau 13 metų, baigusi mokyk-' 
lą su gerais atsižymėjimais, 
jau stovėjo būryje susirinku-1 
siu atsiimti savo diplomus vai
kų Liaudies Mokyklos 9-tos 
auditorijoj, 466 West End 
Ave., New Yorke. Jos viltis ne
apvylė, majoras buvo ten iš
duoti diplomus ir ją pasveiki
no bučkiu.

Po iškilmių, majoras vos pa- 
siliuosavo nuo vaikų, būriais 
apstojusių prašyti autografų.

ne vieną 
parodė, kad 

ir jos duktė, 
buvo nužudy
kas tą žmog

žudystę papildė, ne lengva 
problema. O didžiausia kliū
timi suradimui esąs prabėgęs 
ilgas laikas. Mat, norint nusta- 

ityti, kas tais nuodais moteris 
i penėjo, reikia nustatyti, ko- 
j kius valgius jos valgė, kur jie 

pirko, 
prieiti 
ir su-

Birželio 28-tos popietį 
plodavo susibūrę gasai 

: bout Smelting 
Works šapoje, 
Ave., Brooklyne. Sužeista 6 
darbininkai.

Eksplozijos jėga buvo taipj buvo pirkti, kas juos 
didelė, kad išvertė 50 pėdų,kas padavė, kas galėjo 
plotą sienos Alabama Ave. še-j prie jų tarp nupirkimo 
ne.

Prie šapos neužilgo pribuvo 
12 daktarų ir 3 ambulansai. 
Du sunkiausiai sužeistieji, Ar
thur Rottman, 38 m., 87-55 
98th St., Richmond Hill, ir 
George Jamison, 44 m., 155 
Grant Ave., Brooklyn, nuvežti 
į Unity ligoninę. Kiti keturi 
apžiūrėti ant vietos ir pasiųsti 

.namo. Mažiau sužeistais yra 
Joseph Mlodzian, Gus Brick
er, Michael Lennon, Peter 
Gulden.

Bel
and Refining 
330 Belmont

I valgymo.

Be reguliarių, 
šių tyrinėtojų, 
dar keturi.

dirbu-lig šiol
esą priskirti

viena nuo ki-Moterys mirė 
tos virš dviejų metų atstume, 
abiejų liga turėjo panašumo, 
bet originaliai viena ir kita 
buvo daktarų paskaitytos mi
rusiomis nuo skirtingų prie
žasčių iki šeimos nuožiūra iš
šaukė tyrinėjimą ir jame su
rasta, kad buvo nunuodytos.

Dr. William II. Goldschmid, 
atbėgėlis iš Vengrijos, nuteis
tas 18 mėnesių kalėti už par
davinėjimą morfinos .

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer S te.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ?~~į2
I 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

GERIAUSI GĖRIMAI IR

282 Union Avė.

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-0864

850.00

ooti»

4 • • " - (
i ; ‘ . -■ ’

Liet. Atletų Kliubo 
Narių Atydai!

Dėl tam tikrų susidėjusių 
aplinkybių, Atletų. Kliubo mė
nesinis reguliaris susirinkimas 
perkeltas viena savaite vėliau. 
Taigi, sekantis susirinkimas 
įvyks penktadienį, 7 d. liepos, 
Lietuvių Atletų Kliubo patal
pose, 168 Marcy Ave., Brook
lyne.

Visi nariai, skaitanti šį pra
nešimą, apie tai painformuoki
te kitus ir visi būkime susirin
kime. Kliubietis.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7l " |Q{ STANLEY MISIŪNAS

/ li\Odl SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

Of TVA*
If 
13750

TAIPGI

11
14950 U95Q

puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią 

TeL ■Vergreea 4-M1S

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone 8Ta« Z-2178 ATDARA VAKARAIS.




