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Raudonosios Armijos būriai te
buvo tik biskelį toliau, kaip 20 
mylių nuo Vilniaus, Lietuvos į 
sostinės.

Taigi, Lietuvos žmonės jau 
aiškiai girdi raudonųjų pa
trankų šūvius, pranašaujan
čius jiems artėjantį išvadavi
mą.

Į pietus nuo Minsko prasi
deda Nemunas, Lietuvos upių 
tėvas, šiandien geroka Nemu
no dalis jau yra išlaisvinta.1 
Nemuno pakrančiais raudon
armiečiai žygiuoja linkui Gar-' 
dino. 1

Vadinasi, žinios geros, sma
gios, džiuginančios. Jos geros 
mums, bet blogos mūsų prie
šams, vokiškiesiems plėšikams, 
ir jų talkininkams!

Esant SLA seime, teko susi
tikti visa eilė lietuvių profesio
nalų, visuomenininkų, kurių, 
jei ne seimas, nebūtų galima, 
susitikti. Su tūlais jų ilgokai1 
pasikalbėjome, be kitko, ir 
opiaisiais šių dienų politiniais) 
klausimais.

Neatidengdamas jų vardų,’ 
čia prisiminsiu, kaip tūli jų; 
žiūri į kai kuriuos dalykus.

—Aš nepriešingas tarybinei 
saintvarkai Lietuvoje, — vie
nas žymus profesionalas man 
teigė, — bet nenoriu, kad Lie
tuva įeitų į Tarybų Sąjungą. 
Tegu ji bus socijalistinė šalis, 
bet lai stovi Tarybų Sąjungos 
išlaukyje, — “Rusija vis tik 
močiaka Lietuvai. . .

Aš jam bandžiau aiškinti, 
jog mes tikrai negalime pasa
kyti, kaip bus po karo, bet 
prieš karą tokia maža šalis, 
kaip Lietuva, nebūtų galėjusi 
gyventi tarybiniu gyvenimu nei 
vieno mėnesio — vokiečiai ant 
syk būtų ją pasmaugę.

—Pagaliau, — tariau, —j 
mes privalome atsižiūrėti ne 
tik į tai, kas mums patinka ar 
nepatinka, bet ir tai, ką sako 
ir daro Lietuvos žmonės — su 
jų valia privalome skaitytis.

Vis tik šis profesionalas te-, 
besilaiko savo nuomonės. Jis! 
mano, jei pažangioji Amerikos 
lietuvių sriovė tuo reikalu tar
tų savo žodį, tai jis nulemtų 
viską.

Bet aš jam nurodžiau, kad 
mes niekad Lietuvos žmonėms 
nesakėme, ką ir kaip jie turi 
daryti vidujinės savo krašto 
santvarkos klausimu, ir to ne
darysime ateityje.

Plečiasi Visuotinas 
Dany Streikas

Pranešimai iš Stockhol- 
mo, Švedijos sostinės, skel
bė, būk Danijos darbininkų 
streikas Copenhagene pasi
baigė. Tačiau tai žiniai dar 
ne visai galima ir tikėti, nes 
tai gali būti pačių nacių su
galvotas pasauliui dar vie
nas melas. Naciai, mat, mo
ka meluoti, ir savo melus jie 
dažnai skleidžia per Stock- 
holmą, kaipo neutralūs ša
lies sostinę.

Jungi. Valstijos Daro 
Spaudimą Argentinai
Washington. — Jungtinės 

Valstijos atšaukė savo am
basadorių Normaną Ar- 
mourą iš Argentinos.

Jam sugrįžus, Washing- 
tono valdžia svarstys su 
Armouru apie tolesnius 
žingsnius prieš Argentiną, 
kad priverst ją nustot tar
navus fašistinei Ašiai. Ma
noma, kad Jungtinės Vals
tijos suvaržys reikmenų 
pardavinėjimą Argentinai.

KANADIEČIŲ INVAZI
JOS NUOSTOLIAI 

NEDIDELI

Amerikiečiai Pradėjo Naują 
Smarkų Of c n šyvą Francijoj; 
Tebeverda Mūšiai dėl Caen

London, liep. 4. — Pir
moji Amerikos armija, ko
manduojama generolo Oma
ro N. Bradley’o, pradėjo 
smarkų ofensyvą 40 mylių 
linijoj, vakarinėje Franci- 
jos fronto dalyje. Amerikie
čiai grumiasi ypač artyn 
La Haye du Puits miesto, 
keturių plentų ir vieno ge
ležinkelio centro. Amerikos 
kariuomenė atakuoja vokie
čius iš šiaurvakariu ir šiau
rių rytų ir jau pusiau ap
supa nacius to miesto apy
linkėje.

Ilgas lietus trukdė ame
rikiečių veiksmus ore ir ant 
žemės, bet jie vis tiek atė
mė iš priešų St. Jores mie
stą su geležinkelio ir vieš
kelio stotimis į rytus nuo 
La Haye du Puits. Pirm to 
jankiai užėmė St. Lo D’Our- 
ville.

Tebeverda įtūžę mūšiai 
iš trijų šonų aplink Caen 
miestą. Anglai vėl įsiveržė 
į Brettevillette miestelį, į 
pietų vakarus nuo Caen. 
Kai kurios pozicijos karto
tinai ėjo iš vienų rankų į 
kitas.

PRANCŪZAI ATĖMĖ IŠ NACIU SIENĄ;
AMERIKIEČIAI GRESIA LEGHORNUI;

ANGLAI ARTINASI PRIE ANCONOS
Roma. — Francūzu - al

žyriečių kariuomenė atėmė 
iš vokiečių Siena miestą su 
geležinkelio ir vieškeliu sto
timis, 30 mylių į pietus nuo 
Florencijos didmiesčio.

Aštuntoji anglų armija 
rytiniame Italijos pajūryje 
užėmė vietas tik už 8 mylių

Cecina ir Riparbella mies
telius ir užėmė punktus tik
tai už 17 mylių nuo Leg
horno (Livorno) uosta
miesčio.

Prancūzai tai]) staiga 
užklupo vokiečius Sienoj, 
kad naciai nepaspėjo sunai
kint įvairiu kariniai nau- V 4-

Polockas Taip Pat 
Atimtas iš Nacių

Berlyno radijas antradie
nį iš ryto sakė, kad vokie
čiai jau pasitraukę iš Po-j 
locko miesto, svarbaus ge-| 
ležinkelių centro netoli Lat- ^ų 
vijos.

Sovietai per Dieną Užėmė 
1,150 Gyvenamųjų Vietų; 
Jau Visai Arti Lietuvos

kariuomenė atėmė iš vo- 
I kiečių Minską, Baltarusijos 
, sostamiestį, ir per dieną at

lenktosios karo paskolos i vadavo virš 1,150 kitų gy- 
bonų išpirkta jau už .$14,- veriamųjų vietų. Minskas 
685,000,000. Dar reikia iš- pjrm karo turėjo apie ket- 
pirkt už $1,315,000,000. , virtį miliono gyventojų.

Per 11 dabartinio ofen- n • . • n • D1 v šyvo dienu Raudonoji Ar- □OVietai oparciai BIOS“ mija nužygiavo iki 150 my- 
kia Suomius Atgal |Į*Xrmy"350 ,nylk| 

-i Sovietų kariai įsiveržė į
London, liep. 4. — Rau-; 

donoj i Armija per dieną at-1 
ėmė iš suomių virš 50 gyve
namųjų vietų, tame skai
čiuje ir kelias geležinkelio 
stotis tarp Petrozavodsk) 
ir Sortavalos.

KARO SEKRETORIUS 
STIMSONAS ITALIJOJ
Roma. — Italijon atskri

do Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Stimsonas. 
aplankys amerikiečių 
riuomenę, ligonines ii 
bes fronto įrengimus.

Su Stimson u atvyk 
generolai ir vienas civilis 
jo padėjėjas.

Jis 
ka
šte-

AMERIKIEČIAI ĮSI
VERŽĖ Į NOEM- 

FOOR SALĄ

Sovie-1 Polocką ir šturmuoja vokie
čius jo gatvėse (šiuos žo
džius berašant). Polockas 
yra penkių geležinkelių 
mazgas netoli Latvijos. 
Berlyno radijas pripažino, 
kad raudonarmiečiai greit 
užims Polocką.
; p o> v < v P ’.® F** won

Kiti raudonarmiečių da
liniai puola nacius Molodeč
no, keturių geležinkelių 
centre, už ketverto desėtkų 
mylių į rytus nuo Vilniaus. 
Minskas, Polockas ir Molo
dečno buvo paversti galin
gomis vokiečių tvirtumo
mis.

Kiek pirmiau sovietiniai 
kovūnai atėmė iš nacių Vi-

: merikos kariuomenė išsikė
lė į Noemfoor salą, arti

i Naujosios Guinejos. Ameri- 
) kiečiai nugalėjo silpnus ja- 
i ponų pasipriešinimus 
| ėmė didelę lėktuvų 
! K am iri.

Dabar Amerikos 
puola japonus prie

i kitu lėktuviniu
I Namber ir Kornasoren.

ir u z-

kariai
dviejų 

aikščių —

tai už 15 mylių nuo Lietu
vos rubežiaus.

Raudonoji Armija tūks
tančiais nelaisvėn ima bė
gančius sumišime vokiečius.

Per dvi dienas buvo su
imta 23,658 naciai. O per 
11 dienų nuo ofensyvo pra
džios Baltarusijoj Sovietai 
viso nukovė bei nelaisvėn 
paėmė apie 225,000 hitleri
ninkų.

United Press teigia, kad

Kitas, taip pat žymus profe
sionalas mano, kad Lietuva ki
tokia nebus, kaip tarybinė il
su tuo faktu tenka kiekvienam 
skaitytis.

Pora kitų profesionalų sakė : 
jie griežti esą tarybinės san
tvarkos Lietuvoje priešai.

Ottawa. — Apsigynimo 
departmentas pranešė, jog 
per dvi pirmas inzavijos sa
vaites Kanados jėgos nete
ko Franci jo j 363 užmuštais, 
1,359 sužeistais ir 1,093 din
gusiais.

Bendrai, sąjungininkų in
vazijos nuostoliai buvo se
kanti:

Britų jėgos (įskaitant ka
nadiečius) neteko 13,572 
karių. Viso 40,549 užmuš
tais, sužeistais ir dingusiais.

Nekurie “ekspertai” teig
davo, kad išsikėlimas Fran
ci jo j gali kainuoti kokį mi
lijoną.

Italijoj nuo vasario 12 iki 
, Romos užėmimo mūsų jė- 
'gos neteko 2,268 užmuštais, 
(8,572 sužeistais ir 500 din- I 7
gūsiais.

Viso Italijoj britų jėgos 
neteko 73,122 kariu,užmuš
tais, sužeistais ir dingusiais 
arba belaisviais.

Francijoj iki šiol užmušta 
bei suimta 21 vokiečių ge
nerolas.

Kaip matom, tarp profesio
nalų ir šiaip žmonių, dar vis 
stovinčių “anoje pusėje,“ yra 
gerokas nuomonių skirtumas 
dėl busimosios mūsų tėvų 
krašto visuomeninės santvar
kos.

Ir tasai nuomonių skirtu
mas, be abejo, vis didės, ne
paisant, kas ką sako.

Nelaimė su daugeliu lietu
vių profesionalų yra tik tame, 
kad jie labai mažai tėra stu
dijavę Tarybų Sąjungos san
tvarką, ypačiai tautinę to kraš
to politiką. Jei yra skaitę, ta:

daugiausiai tik iš blogosios pu
sės.

Apie tarybinę Lietuvą jie 
taipgi kalba perdaug subjek
tyviai ir tas tūliems jų nelei
džia už medžių matyti miško.

Ant mūsų gula didelis už
davinys: aprūpinti gera lite
ratūra žmones — profesiona
lus, darbininkus, biznierius, 
farmerius. Nes ant tiek, ant 
kiek mes juos supažindinsime, 
tiek jie greičiau tikrąją daly
kų padėtį supras ir tas teiks 
naudos visiems mūsų tautie

čiams.

nuo svarbaus uosto miesto 
Anconos. Viduriniame gi 
fronte anglai išmušė vokie
čius iš Fajano ir Monte Ca- 
sellacio miesteliu.

Amerikiečiai vakarinia
me Italijos fronte atvadavo

Naciai Nužudė 68 Ne
kaltus Italus

Bėgdami iš nedidelio Ita
lijos miestelio, Guardistallo, 
vokiškieji naciai nužudė 68 
civilinius žmones, italus. Už 
ką juos nužudė? Už tai, kad 
tūli italai patrijotai (ne tie, 
kuriuos sušaudė) bandė na
ciams pakenkti, kai jie bėgo 
nuo talkininkų kariuome
nių.

Italijos žmones, o po
draug ir talkininkų kariuo
menės, dabar vis labiau ir 

i labiau įsitikina, jog vokie- 
čiai žudo nekaltus žmones, 

i visiškai nieko bendro netu
rinčius su frontu.

Tokiais savo žvėriškais 
elgesiais vokiečiai kelia 
prieš save neapykantą ne 
tik Italijos žmonių, bet ir 
talkininkų kareivių.

LABAI DAUG ŽMONIŲ 
VAŽINĖJO

Turbūt niekad 4-tosios 
liepos proga nevažiavo tiek 
daug žmonių busais ir trau
kiniais, kaip šiemet.

Šios šventės proga dau
gelis fabrikų užsidarė ir vi
sus darbininkus paleido po
ilsiui, na, ir auo būdu dau
gelis darbininkų, naudoda
miesi ta proga, pasirįžo “pa
matyti savo kraštą.”

dingų pastatų mieste. To
kiu būdu Siena išliko 90 
procentų sveika.

Vokiečiai permeta dau
giau pastiprinimų saviš
kiams prieš amerikiečius, 
gręsiančius Leghornui.

Ar Gigli Mirė ar Tapo 
Užmuštas?

London. — Pranešama, 
jog Italijoj mirė, o gal tapo 
nužudytas B. Gigli, buvęs 
New Yorko Metropolitan 
operos dainininkas.

Jis buvo įtariamas kaip 
fašistų rėmėjas. Birželio 22 
d. Gigli Romoje siūlėsi dai
nuot amerikiečių armijos 
koncerte. Bet jam neleista 
dalyvaut koncerto progra
moje.

Pranešama, kad japonai 
vėl vartoja nuodingas du
jas prieš chinus.

Robotai Bombonešiai 
Užmušė Žymius Anglus

London. — Raketiniai 
vokiečiu bombanešiai - ro
botai užmušė anglų genero
lą Arthurą Scottą, 82 metų 
amžiaus, ir jo žmoną; vi
suomenės veikėją ir kalbė
toją Sir Percy Aldoną ir 
rašytoją Aimee Byng.

AUTOMOBILISTAI SVEI
KINA KARIUS

Toronto. — Automobilių 
Darbininkų Unijos distrik- 
to komitetas, atstovaująs 
50,000 darbininkų, pasiuntė 
Kanados armijos užjūryje 
komandieriui generolui 
Crerar telegramą, kurioje 
sveikina kanadiečius karius 
ir pasižada gaminti karo į- 
rankius su dar didesne en
ergija.

A merikos Lakūnai Kartotinai
Puola Rumuniją ir Vengriją

London. — Kokie 750 
Amerikos bombanešių, pa
kilę iš Italijos, vėl sprogdi
no ir degino žibalo versmes 
ir fabrikus Bucharesto sri
tyje, Rumunijoje; pleškino 
vokiečių naudojamus gele
žinkelius ir lėktuvų stovyk
las Jugoslavijoj ir antru 
kartu per dvi dienas ardė 
geležinkelių stotis Budapeš
te ir apylinkėje, Vengrijoj.

Būriai amerikiečių bom
banešių, skrisdami iš So

vietų, smogė kariniams pa
statams Vengrijoje.

Rumunijoj amerikiečiai 
taipgi atakavo Malaxa gar
vežių fabriką, už 4 mylių 
nuo Bucharesto sostamies- 
čio; žibalinį Dunojaus uos
tą Giurgiu ir traukinių kie
mus Timisoaroj.

Vengrijoj amerikiečiai 
bombomis apardė geležin
kelių tiltus Paitroj ir Sze- 
gede.

Noemfoor sala, 15 mylių 
ilgio ir 12 mylių pločio, gu
li už 770 mylių nuo pietinės 
Filipinų salyno dalies. Tai
gi ši sala bus patogi ameri
kiečiam lėktuvų bazę bom- 
barduot japonus Filipinų 
srityje.

Vice - Prez. Wallace 
Grįžta Namon

Vice-prezidentas Henry 
A. Wallace, išbuvęs Chinijo- 
je 12-ką dienų, grįžta Wa- 
shingtonan. Grįždamas jis 
pareiškė, kad jo nuomone, 
nepaisant visų japonų lai
mėjimų Chinijoje, chinie- 
čiai yra užsigrūdinę pasirį- 
žimu japonams įsiveržė
liams atkeršyti ir jie nepa
dės ginklo iki Chinija bus 
išvaduota.

Tikimasi, kad vice-prezi
dentas Wallace, kuris yra 
labai žymus liberalas, sugrį
žęs suspės dalyvauti demo
kratų suvažiavime, prasi dė- 
siančiame š. m. liepos 19 d. 
Chicagoje. Na, o tame su
važiavime, kaip žinia, bus 
nominuota kandidatas į 
prezidentus.

Plačioji visuomenė nori, 
kad demokratų kandidatas 
į prezidentus būtų preziden
tas Rooseveltas, o į vice
prezidentus — Henry A. 
Wallace.

Anglų karo laivai nuolat 
bombarduoja vokiečių pozi
cijas šiaurinėje Francijoje.

Minsko apylinkėje dabar 
buvo visomis pusėmis ap
siausta iki 300,000 vokie
čių. Anglų karininkai sa
ko, jog ne daugiau kaip de- 
šimtdalis apsuptųjų tepabė- 
go iš Minsko: Tarp suimtų
jų yra ir du nacių genero
lai.

Be kitko, Sovietai paėmė 
Glubokoje miestą su gele
žinkelio stočia už 40 my
liu nuo Lietuvos sienos, v

Berlyno radijas sakė, jog 
Polockas buvo paskutinė vo
kiečių tvirtuma, pastojusi 
raudonarmiečiams kelią į 
Latviją. Vienas nacių radi
jo komentatorius pareiškė, 
kad jau nėra aiškios fronto 
linijos. Taigi patys vokie
čiai pripažįsta, kad jų ar
mija yra sumišime. Sovietų 
kariuomenė, kaip galingas 
tvanas, šluoja priešus atgal 
ir atgal.

Pirmoji Baltarusijos ar
mija, komanduojama mar
šalo Rokossovskio, iš Mins
ko žygiuodama artyn Bara
novičių geležinkelių mazgo, 
atvadavo dar 250 gyvena
mųjų vietų, o tarp jų ir ke
turias geležinkelio stotis.

Pirmoji ir Trečioji Bal
tarusijos armijos iki praei
to pirmadienio paėmė ne
laisvėn 72,594 vokiečius, o 
dar tūkstančius jų suėmė 
Antroji armija.

Edmonton. — Albertos 
(Kanadoj) valdžia, kurią 
sudaro Social Credit parti
ja, labai nusigando Saskače- 
vano provincijos rinkimų, 
per kuriuos laimėjo CCF.
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Turi Liautis Lošę Mūsų Karių
Gyvybe

Labai teisingai “The New York 
Times” pabrėžia, kad Tarybų Sąjungos 
ofensyvas prieš fašistinę Suomiją įeina į 
Teherano konferencijos susitarimą. Ten, 
pasak laikraščio, buvo susitarta Suomiją 
išimlci iš karo: “Jeigu galima, pagelba 
taikos derybų, arba, jei reikės, spėka. 
Taikos derybos nepavyko; Rusija dabar 
panaudoja spėką, o Amerikos valdžia šį 
Rusijos žygį palaiko..”

Jie Išvien su Mirtinaisiais Lietu- 
vių Tautos Priešais

Vis dar reikia sugrįžti prie “Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto”, kurio 
pareiškimais išmarginta visa katalikų, 
tautininkų ir menševikų spauda. Vėl pa
sirodė jo vienas pareiškimas, arba atsi
šaukimas “Lietuviai!” (Dirva, birž. 30). 
Šis Komiteto atsišaukimas dar daugiau 
sustiprina mūsų pakartotinai išreikštą 
nuomonę, jog jis darbuojasi išvien su 
mirtinuoju lietuvių tautos priešu—vo
kiškaisiais okupantais.

Pavyzdžiui, visi žino, kad Hitleris grą
žindamas Lietuvon 1940 metais iš Lietu
vos išvežtus vokiečius, kolonizuoja Lietu
vą ir ruošia jai mirtį. Bet ką sako “Vy
riausias Lietuvos Komitetas?” Jis sako:

“Kolonizacijos štabo viršininkas Dr. 
Duokart yra pasakęs: ‘Vokiečių repatri- 
jontų gryžinias yra visiškai pagrįstas ir 
jokiu būdu nėra ginčytinas, nes juk rei
kalas eina apie žemę, kuri anksčiau buvo 
valdoma Vokiečių.’ Reikia sutikti su tuo 
pareiškimu kai repatrijantai gauna tik 
savo turtus ir be jokių priedų. Jeigu jie 
nekenks lietuviškam reikalui... mes juos 
ateityje laikysime savo krašto gyvento
jais ir piliečiais.”

IŠ S. L. A. Seimo
VII IR VIII SESIJOS
Philadelphia, Pa., birže

lio 29 d. — Šiandien čia 
buvo konversijos planas 
baigtas priimti. Bet tas 
“planas” kol kas yra be 
aiškaus plano.

Vadinasi, visą darbą, ku
rį dirbo prieš seimą paskir
toji piki, tarybos specialė 
komisija, seimas manda
giai nustūmė šalin ir priė
mė rezoliuciją, kurią pa
ruošė seimo išrinktoji ko
misija, vadovaujama adv. 
Olio.

Toji komisija turėjo daug 
darbo: važinėjo, ėjo “nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių” ir, 
pagaliau, surado išeitį. Ko
misijos rezoliuciją, kurią 
skaitė adv. Olis, yra seka
ma :

glų kalbose ir anglų kalboj 
pasiųsta Pennsylvania ir 
New Yorko Valstybių Ap- 
draudos Departamentams.”

Neapsipažinusiam su in
surance biznio reikalais, 
matyt, nebus lengva iš ši
tos rezoliucijos suprasti 
visas sunkumas, kuris ant 
tūlų SLA narių užguls (kai 
pild. taryba pradės rezoliu
ciją vykinti gyveniman), 
bet vienas turi būti aišku, 
kad šis planas palies tūks
tančius SLA narių, kurie 
turės mokėti aukštesnes

planu esu tiek apsipažinęs, 
kaip ir jūs ...

Dr. Biežis nurodo, kad 
plano pravedimas nebus 
švelnus, nebus lengvas.

Mikalauskas — už planą.
Klinga džiaugiasi, kad 

Grigaitis, socijalistas, už-; 
giria tautininko Olio planą. | 
Ir Klinga pareiškia, kad 
jis šiuo klausimu taipgi su
tinkąs su Grigaičiu. Bet ki
tais klausimais, politiniais, 
Grigaitis turės ateiti pas 
Klingą, o ne Klinga pas 
Grigaitį. Pradeda daugiau 
velti politiką, siekdamasis 
paaukštinti fašistus ir už
drožti socijalistams, bet se

sijoje kyla triukšmas, rėki
mas ir Klinga nušvilpia
mas nuo estrados.

Pagaliau einama balsuo
ti.

Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Dabar, vadinasi, naujoji 
pild. taryba turės pavesti 
viską aktuarui, kuris iš-v Z

dirbs taisykles perkėlimui 
(bėgyj dviejų metų) ma
žiausia 3,000 narių iš vie
no skyriaus į kitą.

Tam, žinoma, ims laiko, 
ir smulkmenos bus praneš
tos Tėvynėje, — o gal laiš
kais SLA kuopoms.

i Reporteris.

Taigi, Amerikos žmones apgaudinėjo 
ir klaidino tie laikraščiai, kurie prisimy- 
nę tvirtino, kad Tarybų Sąjunga pradė
jus ofensyvą prieš Suomiją be susitarimo 
ir žinios Amerikos ir Anglijos. 0 tuo 
pardavikišku darbu iki pat šiai ^dienai 
užsiima klerikalu, taulcininku ir menševi- L. Z v
kų laikraščiai. Be jokios išimties tie laik
raščiai šaukia, kad Suomija buvo nekal
tai užpultai

“New York Post” (liepos 1 d.) kaltina 
papildyme didžiausio prasižengimo prieš 
Ameriką tuos, kurie dar vis simpatizuo
ja Suomijai. Laikraštis sako:

“Mes manome, kad bet kuris senato- . '' •11nūs ar kongresmanas ar kongresmanė, 
kuris arba kuri pakelia balsą už apgyni
mą Suomijos politikos šiuo tarpu yra 
nenaudėlis. Jis ar ji lošia žemiausios rū
šies partyvišką politiką mūsų kareivių 
gyvybės kaštais. Dabar ginti Suomiją 
reiškia stiprinti vokiškąjį mūsų priešą 
ir raginti suomius jam pagelbėti.”

Mes tik galime pasveikinti šį dienraš
tį už tokį griežtą išstojimą prieš Hitlerio 
talkininkę Suomiją. Bile kokia pagelba 
Suomijai, medžiagiška ar morališka, aiš
ku, yra pagelba Hitleriui. Suomija visuo
met buvo Hitlerio įrankis. Iki šiol daug 
kas nenorėjo to fakto pripažinti. Dabar, 
kai Suomijos valdžia atvirai pakvietė 
Hitlerio armiją okupuoki Suomiją, turė
tų praregėti ir tie nevernieji Tamošiai, 
jog jie savo užtarimu ir simpatijomis 
fašistinei Suomijai tarnavo mūsų mirti
najam priešui, lošė Amerikos kareivių 
gyvybe.

Vadinasi, Komitetas sutinka su Hit
lerio agentu ir budeliu Dr. Duokart, kad 
Hitleris elgiasi teisėtai, atimdamas že
mę iš Lietuvos žmonių ir atiduodamas ją 
vokiečiams! Užgiria ir užtvirtina tą žy
gį-

Taipgi, matyt, “Vyriausias Lietuvos 
Komitetas” užgiria ir teisėtu vadina na
cių plėšimą iš Lietuvos žmonių tų žemių, 
kurias Tarybinė vyriausybė išdalino Lie
tuvos bežemiams ir mažažemiams 1940 
metais. Nes Komiteto pareiškime skai
tome :

“Astatant Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę pirmoje eilėje bus sutvarkytas 
nuosavybės klausimas. Kiekvienas at

gaus tai kas jam 1940 metų birželio 15 
dieną priklausė. Todėl V. L. K. kviečia 
visą Lietuvos visuomenę būti kantria ir 
santūria.”

Vadinasi, okupantai vykina gyveniman 
Lietuvoje tai, ką “Vyriausias Lietuvos 
Komitetas” žada daryti ateityje, kai jis 
Lietuvą valdys! Tikslai tie patys, plat
forma ta pati!

Komitetas prižada, kad jis, kai valdys 
Lietuvą (žinoma, jis jos niekados ne
valdys) sugrąžins fabrikus kapitalistam, 
dvarus dvarininkams, klebonijoms milži
niškus žemės plotus, žodžiu, jis žada at- 
slceigti arba vėl iš naujo įvesti visą sme
toninę santvarką Lietuvoje. Tiktai vieto
je tautininkų partijos klikos su Smetona 
pryšakyje, dabar jau viešpataus “Vy
riausias Lietuvos Komitetas.”

Ar bereikia geresnio įrodymo, kad tas 
Komitetas yra Hitlerio padaras! O jį 
karščiausiai remia Naujienos, Keleivis, 
Tėvynė, Draugas, Darbininkas, Dirva ir 
visa kryžiokų spauda. Per tą komitetą, 
matyt, naciai siunčia savo propagandą 
“Amerikos Lietuvių Informacijos Cent
rui” ir minėtiems laikraščiams.

Amerikos padrutinimai pribūna j Saipan mušti japonus.

R e z o 1 i u C/i j a.
“Kadangi New Yorko 

Apdraudos Departmentas 
savo laiškuose iš 1944 m. 
kovo 31 ir birželio 28-tos 
SLA organizacijai yra nu
rodęs, kad SLA rezervų di
delė dalis yra paskirta N. 
F. C. 4% skyriams, kad de
partamentas nesutinka pa
naujinti SLA organizacijai 
New Yorko valstybėje veik
ti 1944 m. leidimo, jei ne
bus imtasi tinkamų žygių 
tai padėčiai atitaisyti, ir 
pageidauja, kad SLA Sei
mas įgaliotų SLA Pild. Ta
rybą imtis atatinkamos ak
cijos organizaciją įvest į 
saugų pagrindą, ir

Kadangi SLA aktuaras 
rekomenduoja tą atlikti 
perkeliant narius iš NFC 
4% skyrių į American Ex
perience 3% skyrius, ir

Kadangi šis seimas yra 
nuomonės, jog visų SLA 
narių noras, kad mūsų or
ganizacija gyvuotų parem
ta saugiais finansiniais pa
grindais, ir

Kadangi šio Seimo pa
geidavimas yra, kad būtų 
pravestas paprastas, visiem 
nariams suprantamas pla
nas, kuris duotų progą Su
sivienijimo nariams laisvu 
noru persikelti iš NFC 4% 
skyrių į American Expe
rience 3% skyrius, kad mū
sų Susivienijimo finansinė 
būklė tebebūtų saugi,

Todėl nutarta, kad šis, 
SLA 43-čiasis Seimas įvy
kęs Philadelphijoje įgalioja 
ir įsako SLA Pildomajai 
Tarybai išsamiai išstudi
juoti Susivienijimo finansi
nę būklę, kuri nurodoma 
SLA aktuaro raportuose ir 
rekomendacijose ir rasti 
tinkamiausią, mažiausiai 
išlaidų reikalaujantį, eko
nomiškiausią būdą nariams 
į American Experience 3% 
skyrius pereiti, ir tada tą 
visą raportuoti SLA na
riams, kad jie būtų pilnai 
supažindinti su Susivieniji
mo finansine būkle ir su 
numatomaisiais būdais pa
laikyti Susivienijimą sau
gioj finansinėj struktūroj; 
ir šiuo įgalioja ir įsako 
SLA Pildomajai Tarybai 
pravesti paprastą, visiems 
nariams suprantamą, pla
ną, duodantį Susivienijimo 
nariams progos laisvu noru 
iš NFC 4% skyrių persikel
ti į American Experience 
3% skyrius ir imtis kitų 
tolimesnių būdų, reikalingų 

| šiam nutarimui pravesti.
Šis SLA 43-čiasis Seimas 

taip pat pataria SLA Pildo
majai Tarybai skatinti na
rius pravesti energingą va
jų prirašyti naujų narių į 
Susivienijimą, kad mūsų 
organizacija augtų, bujotų 
ir sulauktų gražios ateities.

Ši rezoliucija privalo til
pti protokole lietuvių ir an-

duokles, perkelti iš NFC į 
American Experience ap
draudos skyrių.

Po Olio kalbos, buvo iš
šaukti dar kiti du komisijos 
nariai: Gegužis ir Matas— 
abu kalbėjo ta prasme, kaip 
Olis.

Paskui sekė bendros dis
kusijos, klausimai, paduoti 
aktuarui Fondilleriui, Oliui 
ir Vinikui.

Ad,v. Gugis nurodinėja, 
jog ši rezoliucija nieko ne
palengvina, o tik nuvelka 
tolimesniam laikui darbą, 
kuris turi būti pravestas 
gyveniman tuojau.

Stulpinas klausia, argi 
SLA nariai savanoriai, be 
seimo nutarimo, sutiks per
sikelti į kitus skyrius. Pa
galiau, jeigu vieni nariai 
bus verčiami tą daryti, o 
kiti ne —tai būsianti nely- 
gybe.

Adv. Masytč pažymi, jog 
pild. taryba nebuvo budri 
ir negerai elgėsi, darydama 
dideles išlaidas, kas ir pri
vertė konversiją pravesti. 
Bet ji stoja už rezoliuciją.

Bagočius piktai puola 
Masytę, kam ji primena 
pild. tarybos išlaidingumą. 
Jis neužginčija to fakto, 
kad pild. taryba išlaidi, bet 
pareiškia, kad ne iš tų fon
dų pild. taryba pinigus lei
do, kuriuos minėjo kalbėto
ja.

Račiūnas klausia aktua
ro, ar New Yorko
rance departmentas sutiks 
su šitos rezoliucijos priėmi
mu ir ar jis neatims SLA 
laisniu?

Fondiller atsako: kad in
surance departmentas spręs 
ne pagal tą, ką jūs sakote, 
bet pagal tą, ką darote: jei 
rezoliucija bus gyveniman 
vykdoma, tai departmentas 
bus patenkintas.

Vitaitis mano, kad Olis 
ir kiti bando be reikalo dis
kredituoti 
komisijos” 
tąjį planą, 
bus vienas

Valatka
damas jam atkeršyti. Mat, 
antradieni, kai Valatka ra- C- 7 
portavo savo “konversijos 
planą,” tai Olis, atsistojęs, 
pareiškė: “Ką kunigas su
pranta apie finansus? Jo 
biznis bažnyčia, rūpintis, o 
ne čia savo nosį kisti.” Kun- 
Valatka dabar sako: žiūrė
kit į mane ne kaip į kuni
gą, bet kaip į angliakasį...

Olis atsiprašo Valatkos 
dėl savo išsišokimo.

Grigaitis netiesioginiai 
puola adv. Gugį, kam šis iš
stojo prieš rezoliuciją.

Bagočius kalba už rezo
liuciją, pareikšdamas, ką 
mes darysime, jei New 
Yorko valstija atims SLA 
laisnius ir ją, New Yorko 
valstiją, paseks kitos.

Vaid.yla kalba, kad re
formos būtinai reikalingos 
SLA — jis už rezoliuciją.

Anesta klausia daugiau 
informacijų — jam neaiš
ku.

Vinikas atsako: Jūs mū
sų pirmeSnįjį planą atme
tate, O aš SU Olio pasiūlytu dirbti dar algos prie gaunamos

msu-

Kaip Sovietai Aprūpi
na Sužeistus Kovūnus?

anos speciaies 
darbą ir išdirb- 
Na, o gyvenime 
ir tas pats.
puola Olį, nore-

Sovietų Sąjungą kovoj už 
savo ir pasaulio laisvę, neteko 
5,300,000 užmuštų, be žinios 
dingusių ir belaisvių. Į šią 
skaitlinę įeina tik žmones tar
navę armijoj ir kitose apsigy
nimo jėgose. Prie šios baisios 
skaitlinės nepriskaitoma milic
ijai žuvusių nuo nacių teroro 
civilių žmonių ir daugybė tūks
tančių partizanų.

Aišku, kad ne visi “be ži
nios dingę’’ yra dingę. Tūks
tančiai jų yra eilėse partiza
nų ir veda kovą už laisvę. Bet 
nuostoliai labai dideli! Prie
šas, žinoma, panešė dar dides
niu nuostolių.

Paprastai skaitliuojama, kad 
ant kiekvieno užmušto kario 
yra du sužeisti. Sovietų Sąjun
gos medicinoj atsiekta stebuk
lų ir apie 75% iš sužeistųjų 
grįžta atgal į kovos eiles, o 
apie 98% jų pagydomi. 
Bet ne visi pagydyti jau tin
kami patys pelnyti sau duoną. 
Tūkstančiai jų yra be rankų, 
be kojų, netekę sveikatos, žin- 
geidu : kaip šį klausimą išrišo 
darbininkiškoj tvarkoj ■ 
vietų Sąjungoj?

Mr. Edward Angly, dienraš- 
I tyj “PM” pateikė du straips-l 
nius iš Maskvos. Jis štai kaip; 
aiškina tuos dalykus:

Sovietų Sąjunga 
džiausią skaitlinę labai sužeis-] 
tų piliečių iš visų Jungtinių! 
Tautų. Kovūnai, kurie jau ne
tinka tolimesnei karo tarnybai 
yra paleidžiami ir gauna pen
siją. Pensija jiems skiriama vi
sam amžiui ir duodama kitų 
privilegijų.

Išeinant jiems iš ligoninės, I 
Invalidų Specialė Komisija iš j 
Sveikatos Komisariato spren
džia jų darbo pajėgumą.

(1) Kurie yra dalinai ne
tekę darbo jėgos, tai gauna 
pensijos tris-ketvirtadalius tos 
algos, kurią gavo taikos metu, 
kas neviršija 300 rublių į mė
nesį. Jie gali dirbti už algą 
nes jų sveikata tik dalinai pa 
žeista.

(2) Kurie yra veik pilnai] 
sveiki, tai gauna, su pilna ai-] 
ga, lengvesnius darbus ir pen
siją, kuri neviršina 200 rublių
į mėnesį.

(3) Kovūnai, kurie sunkiai] 
buvo sužeisti ir pripažinti, kad] 
jie netinkami darbui, tai jie' 
gauna pilną algą, kurią gavo i 
pirm karo, jeigu ji nėra dides
nė, kaip 400 rublių į mėnesį.

Visų kategorijų karo vetera
nai, greta algos, dar turi tam 
tikrų palengvinimų maisto, bu
to, drabužių ir kitais klausi
mais. Sakysime, kurio yra bu
vę žemės darbininkai, tai jie 
grįžta į kolektyvus ir ten jiems 
pavedami tokie lengvi darbai, 
kaip knygvedystė, priežiūra 
vištų, ančių, žąsų, bičių, karvių 
ir kiti darbai.

Sužeisti kovūnai, kurie buvo 
fabrikų darbininkai, taip pat 
siunčiami į lengvesnius darbus 
ir mokinami jų. Jeigu sužeisti 
kovūnai turi gabumo ir noro, 
tai jie leidžiami į aukštesnes 
mokyklas, net kolegijas. Visas 
mokslas jiems teikiamas vel
tui. Specialūs mokyklos stei
giamos, kur mokosi invalidai 
kovūnai, kad jie galėtų užsi-

pensijos. Akliems yra įkurtos 
mokyklos, kur jie mokinami 
darbų. Tie, kurie visai netin
kami jokiam darbui, pasiun
čiami į specialius invalidų na
mus, kur jiems valstybė duoda 
pilniausią aprūpinimą. Taip 
yra su paprastais kariais.

Kas liečia oficierius ir kitus 
Raudonosios Armijos sužeistus 
komandierius, tai jų pensijos 
yra aukštesnės. Geriausias 
maistas ir kitos gyvenimo reik
menys jiems užtikrintos. Gy- 
vennamiai laukia jų pargrįž
tant. Bet jie, kaip ir sužeisti 
kovūnai, apžiūrimi specialės 
komisijos, kuri nustato, ant 
kiek jie netekę darbo pajėgu
mo ir dalinami į tas tris gru
pes.

Jų pensijos yra pritaikintos 
toms algoms, kokias jų laips
nio komandieriai gauna eilėse 
Raudonosios Armijos. Tie, ku
rie skaitomi visai netinkami 
darbui, tai gauna 75% algos; 
tie, kurie dalinai netekę darbo 
jėgos, gauna 55% algos; ir 
tie, kurie pripažinti, kad jie 

'__ g0_ gali pilnai dirbti, gauna 35%
algos pensiją ir, žinoma, gali 

1 užsidirbti, kad ir pilną algą 
Į darbe.

Sužeisti Raudonosios Armi-
I jos komandieriai didžiumoje 

tui'i di i va^° specialėse jiems valgyk- 
.. . i lose, kur maistas yra geras ir 

kaina prieinama. Jie gali gau
ti gyvenimui vietą visai veltui 
— sužeistų komandierių na
muose, jeigu jie nenori gyven
ti skyrium arba neturi šeimų. 
Greta to, kas metai jiems vel
tui duoda dvi poras apsiavų, 

] vieną žieminį ploščių, dvi ei- 
] les viršutinių drabužių, reika
lingą skaičių kojinių, apatinių 
baltinių, lovų pasiklojimus, 
blanketus ir kitas reikmenis.

Maskvoje ir kituose did
miesčiuose specialūs krautuvės 
įsteigtos tokiems veteranams, 
kur jie ir jų šeimos gali pirk
ti reikmenis. Ir, nepaisant, kad 

; būtų sviesto trūkumas, bet jei
gu jie turi jo gauti, tai jiems 

' ir bus sviestas išduodamas, o 
Į ne margarinas.

Taip So v. Sąjunga rūpinasi 
sužeistais savo kovūnais, kurie 
parbloškė Hitlerio galybę. 
Taip ji ir jos liaudis išriša tą 
sunkią problemą.

Nėra reikalo nei kalbėti 
apie sveikus karius, kada ka- 

] j as baigsis, kada priešas bus 
nugalėtas, jie grįš atgal į ci- 
/ilį gyvenimą, vieni į pirmes- 
lius darbus, kiti mokysis kito
kių, valstybė visiems padės. 
Nei vienas kovūnas nesirūpina, 
<ad karą užbaigus jam 
nebus darbo, kad jo reikės 
jieškoti. Sovietų Sąjungos 
Konstitucija užtikrina kiekvie
nam piliečiui laisvę ir darbą.

D.M.Š.

Kuomi jūs prisidėjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Didvyriška Lietuvių Tautos Duktė, Tarybų Sąjungos 
 Didvyre—Marija Melnikaitė

Marija Melnikaitė gimė 
1923 m. Rytų Lietuvoje, 
vienoje gražiausių Lietuvos 
vietų — Zarasuose, didelė-
je darbininko šaltkalvio šei
moje. Ji anksti pažino var-' 
gą, skurdą ir skonį duonos 
iš svetimu ranku. Žiema; 
Marija lanko pradžios mo-i 
kyklą, o vasarą eina tar
nauti pas ūkininkus — ga-l 
no gyvulius, auklėja sveti-' 
mus vaikus. Vos išėjusi iš' 
vaiko amžiaus, be galo j 
menkai apmokama, dirba; 
saldainiu fabrike. Tik ta-j 
rybų valdžios metu Marija, 
visą laiką aistringai sieku
si mokslo, gauna progos la
vintis toliau. Ji lanko vaka
rinius kursus, skaito kny-j 
gas. Ji žino, kad jai neteks 
eiti motinos vargo kelią. Ji I 
Įstoja į komjaunimo eiles, 
ir prieš jaunos darbininkės 
akis atsiskleidžia naujo gy
venimo grožis ir prasmė. 
Tik neilgai ji džiaugėsi sa
vo laime. Prasidėjo karas. 
Nuostabiai gražus gimtasis 
jos miestas Zarasai, iš visų 
pusių apsiaustas ežerų ir 
pušynų, jau pirmomis karo 
dienomis virto pelenų krū
va.

Hitleriniai galvažudžiai 
Lietuvoje šėlsta ir dūksta. 
Diena iš dienos jie šaudo 
ir karia geriausius Lietu
vos sūnus ir dukteris, gau
do jaunuomenę ir veža ją į 
katorgą. Kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos per
pildytos. Lietuva, kurią 
Marija myli visa savo 20 
metų amžiaus širdies aist
ra, sukruvinta, paversta 
pelenais ir griuvėsiais, tarp 
kurių auga vis nauji'kapai. 
Ir ji, nedelsdama laiko, 
imasi organizuoti jaunuo
menę kovai prieš vokiečius. 
Lietuvą pasiekia žinios apie 
vokiečių sutriuškinimą prie 
Maskvos ir prie Stalingra
do. Gyventojų pasipriešini-

MARIJA MELNIKAITĖ

mas vokiečiams vis didėja, 
nes didėja jų viltis išsiva
duoti iš vokiečių vergovės. 
Nuo pylimų pradeda lėkti 
vokiečių ešelonai, sproginė
ja jų kariniai sandėliai. 
Tai lietuvių partizanų žy
giai.

Marija Melnikaitė — vie
na aktyviausių Lietuvos 
partizanių. Ji vadovauja iš
tisam partizanų būriui. Sa
vo drąsa, atkaklumu, tikė
jimu pergale ji uždega sa
vo jaunuosius draugus. Vo
kiečių apsupta su savo bū
riu ties didele, pavasarį iš
tvinusią upe, Marija drau
gus ragina gelbėtis, plau
kiant per upę. Mirties nėra 
ko bijoti. “Renkitės ir plau-

nuo jos rankos. Melnikaitė 
žinojo: jeigu ji jų neužmuš, 
tai jie užmuš ne tik ją, bet 
ir jos brolius, tėvus, drau
gus, jie išžudys šimtus ne
kaltų Lietuvos žmonių. Bai
gusi šovinius, Melnikaitė 
numetė automatą ir į artyn 
slenkančius priešus sviedė 
granatą, nuo kurios krito 
dar keli hitleriniai bandi
tai. Matydama, kad gręsia 
pavojus pakliūti į vokiškų
jų budelių rankas, Marija 
sunkiai sužeista ir paplū
dusi krauju, vistiek nu
sprendžia gyva nepasiduo
ti. Ji mėgina susisprogdin
ti, bet nebeturi jėgų iš
traukti granatos degiklį.

Prasideda paskutinis did
vyriškos partizanės kovos 
ir tragedijos aktas. Marija

padangę ir į žudynių žiūrė
ti suvarytus žmones, sušu
ko :

—Tegyvuoja Tarybų Lie
tuva, tegyvuoja draugas 
Stalinas!

Tai įvyko 1943 m. liepos 
13 dieną.

Šią dieną amžinai atsi
mins Dūkšto gyventojai. 
Šia diena atsimena lietuviu 
tauta, kasdien vis smar
kiau triuškindama vokie
čius ir vydama juojf iš savo 
žemės.

Tarybų Sąjungos didvy
rės Marijos Melnikaitės 
vardą puikiai žino lietuvių 
tauta. Marijos Melnikaitės 
vardas veda į pergalingą 
kovą kaip kovos vėliava. 
Lietuvių tautos didvyrės 
vardą turi sužinoti ne tik 
Tarybų Sąjunga. Marijos 
Melnikaitės vardas įrašy
tas garbingame kovos prieš 
fašizmą didvyrių tarpe.

An tanas Venclova.

Dar sykį meldžiam draugių, 
kad ateitumėt pagelbėti dirbti. 
Susirenkam tą pačią dieną, 
ketvirtadieniais, nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų, 1318 
Cass Avė.

Jeigu nekurios draugės ne
galite pašvęsti visos dienos, tai 
pasistengkite nors kelias va
landas pašvęsti dėl to visuome
niško darbo.

Z. Dantienė.

Binghamton, N. Y.

Detroit, Mich.

Washingtonui Reikia Dau
giau Motery Tarnautojų

Fprma 9176 gaunama 6 mė
nesių mergytei ir nuo 1 iki 5 
dydžio.

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

kite,” drąsina ji draugus 
ir, visada pati pratusi ki
tiems duoti pavyzdį, pirmo
ji nusirengusi šoka į ledinį 
vandenį, įsikabina į plau
kiantį rąstą ir pasiekia ki
tą upės kraštą. Tuo būdu|ri budeliams į akis. Ji jau- 
išsigelbsti ir kiti draugai.

Melnikaitė — gestapo na
guose. Kas ji, iš kur, kas 
jos draugai, iš kur jie gavo 
ginklų? Marija drąsiai žiū-

Jos narsumo garsas au
ga ne tik gyventojų tarpe. 
Ją puikiai žino ir priešai, 
tik negali sugauti ir išaiš
kinti, kas ji tokia ir kas 
drauge su ja kovoja.

Ir, štai, ateina lemtinga 
1943 m. liepos 8 diena. 
Melnikaitė su penkiais 
draugais vyksta atlikti ko
vos uždavinio. Baudžiamie
ji būriai, ilgai sekę Marijos 
Melnikaitės būrį, pagaliau 
užklumpa jos pėdsakus. 
Gimtajam Zarasų krašte, 
tarp ežerų ir pušynų, Rim- 
šionių valsčiuje, Rudzės 
kaimo miškelyje didelis 
baudžiamasis būrys apsupa 
tą mažą partizanų grupe
lę. Pasitraukti kelio nėra— 
priešai iš visų pusių. Ir 
saujelė Lietuvos partizanų, 
narsiosios lietuvaitės drąsi
nama, ištisą parą didvyriš
kai kovoja su daug dides
niu priešų skaičiumi. Par
tizanai nukauja daug bau
džiamojo būrio banditų. Bet 
nelygioje kovoje vienas po 
kito didvyriškai žūsta ir vi
si penki Marijos draugai. 
Marija gyva. Ji ginasi ligi 
paskutinio šovinio. Septyni 
fašistiniai budeliai krito

čia visą savo padėties tra
gizmą, bet drauge jaučia ir 
savo kovos tikslo didybę ir
niekšingo priešo moralinį 
menkumą. “Mirti aš nebi
jau — drąsiai atsako ji. — 
Iš manęs jūs nieko nesuži
nosite.”

Gestapo agentai jai lau
žo tarp durų pirštus, svili
na kojas, nupjausto krūtis. 
Bet Marija žino, kas buvo 
Zoja ir kaip ji mirė. Ir ji, 
kietai suspaudusi lūpas, 
pilnu neapykantos žvilgs
niu žiūrėdama į savo bude
lius, ligi galo ėjo savo did
vyrišką kančių kelią. Išgir
dusi mirties sprendimą, 
aukštai iškėlusi jauną, gra
žią galvą, Marija Melnikai
tė savo budeliams tarė:

— Aš kovojau ir mirštu 
dėl Tarybų Lietuvos ir ži
nau, kad mes nugalėsime. 
0 dėl ko kovojate jūs, vo
kiški šunys?

Taip pat aukštai pakėlu
si kovotojos ir kankinės 
galvą, Marija ėjo ir į kar-

Pasiųstas Penktas Siuntinys 
Drabužių

Tik mėnesis laiko buvo pra
ėjęs nuo pasiuntimo drabužių 
dėlei kare nukentėjusių, bet 
mes turime suprasti, kad da
bar reikia dar daugiau dra
bužių ir kitokių reikmenų, ne
gu kada tai praeityje, nes su 
kiekviena diena yra išliuosuo- 
jama daugiau miestų ir kaimų 
iš po Hitlerio jungo ir jiems 
visiems reikia skubios pagal
bos.

O ta pagalba priklauso nuo 
mūsų, taigi pasiskubinkim au
koti drabužių, kurie turim, ne
laikykime drabužius kampe 
užmestus.

Daugumoje amerikiečiai at- 
jaučiam ir suprantam tą taip 
reikalingą pagalbą, nes mato
ma, kad į taip trumpą laiką, 
į 1 mėnesį, suaukota iki valiai 
drabužių, kad buvo galima pa
daryti penktas ir labai didelis 
siuntinys.

Penktas siuntinys tapo pa
siųstas iš Detroito 31 d. gegu
žės, iš RWR, lietuvių skyriaus. 
Likosi paimta su virš 3 tonai 
sutaisytų ir supakuotų drabu
žių ir tikimės, kad į trumpą 
laiką bus išsiųstas ir šeštas 
siuntinys.

Šiuo tarpu labai daug dra
bužių privežė į mūsų stotį, kas 
padarė labai daug darbo. O 
darbininkų skaičius sumažėjo 
orui atšilus.

Komitetas atsikreipia į jus, 
draugės bendradarbės, kad ir 
vėl ateitumėt į darbą, nes ko
mitetas vienas negi apsidirbs.

Šiuom laiku gavom naujų 
draugių į darbo talką — F. 
Petrušonienė, P. Vidrinskienė, 
U. Davis ir M. Vingrinauskie- 
nė.

Drabužių buvo suteikta per 
sekamus: J. Dobrauskienė, J. 
Butėnienė, J. Gorelienė, E. 
Kieshon, J. Kasmautskas, A. 
Kieshon porą kurpių, D. Moc
kienė prisiuntė surinktus ke
lius pundelius drabužių ir G. 
Nausieda atvežė surinktus 
pundelius į stotį ir sykiu at
vežė draugą Gailiušį su vai
šėmis dėl darbininkų.

Liūdna Žinia

Pasiekė drg. V. E. Čeka
nauskus liūdna žinia, kad jų 
giminaičių P. D. Kvalkauskų 
tragiškai žuvo sūnus. Kval- 
kauskai gyvena Zion Grove, 
Pa., netoli Shenandoah.

Jų sūnus Benis, 19 metų, 
tragiškai žuvo birželio 2 d. 
Tėvai su reikalais buvo išva
žiavę į miestą, grįžę atrado 
jaunuolį su peršauta galva. 
Nelaimė atsitikus prie jų na
mų, arti vištininko. Tėvai ma
no, kad sūnus su šautuvu išėjo 
apžiūrėti viščiukus ar paklydę 
šunes neatlėkė, kurie pirmiau 
nemažai jų papjovė. Matyti, 
kad jaunuoliui lipant į kalnelį 
koja paslydo, ar kitokia nelai
mė atsitiko, kad šautuvas iššo
vė.

Jaunuolis priklausė prie 
LDS 34 kuopos. Nuliūdime pa
liko tėvą, 2 brolius ir seserį, 
pamotę, ,įos sūnų žurauską, 
pastarasis tarnauja karo lai
vyne ir žurauskaitę, kuri yra 
LDS 6 kp. narė.

Laidotuvės įvykę birželio 7 
dieną. Tėvai ir giminės dėkin
gi LDS 34 kuopai už gėles, 
taip pat drg. S. Kuzmickui už 
padainavimą namie išlydint 
jaunuolį į kapus, K. Naravui 
už pasakytą atsisveikinimo 
kalbą, taip pat visiems už gė
les ir kitokį patarnavimą.

Reiškiame užuojautą drg. 
K Valkauskams, Čekanauskams, 
kitiems giminėms šioj nuliūdi
mo valandoj.

A. J. K. Navalinskai.

Garnio ir Jo Problemų
Neapeisi

Vienai newarkietei skubi
nant į ligoninę, kūdikis pribu
vo pirm įėjimo ligoninėn. Ka
da tėvas užprotestavo $15 bilą 
už gimdymo kambarį, ta pati 
suma buvo parokuota už ligo
ninės pievelę.

Naudingas Tėvas

Pittsburghiečio d v a s i š kio 
Raymond J. Salchli žmonai li
goninėj laukiantis kūdikio, jis, 
vietoj žingsniuoti po korido
rius, tuo tarpu nuvalė operaci
nius instrumentus ir sienas ta
me kambaryje.

Moterys Gerai Veda 
Krautuves

Maždaug 20,000 moterų 
bus reikalinga per 1944 
metus atlikti raštinių dar
bus Washingtone, daugiau
sia Karo ir Laivyno De- 
partmentams, bet taip pat 
ir kitoms federalinėms ka
ro agentūroms, praneša Of
fice of War Information 
pagal žinias, suteiktas Civil 
Service Commission, cen- 
tralinės Recruiting Agen
cy for Government Person
nel.

Civil Service Commission 
pareiškė, kad daugiau, 
kaip 12,000 raštinėm tar
nautojos, stenografės ir ty- 
pistės reikalingos tuojau 
pat. Komisija apskaičiuoja, 
kad metų bėgyje bus reika
linga tarp 8,000 ir 10,000 
papildomų tarnautojų.

Aplikacijas galima gauti 
visuose vietiniuose “civil 
service examiners boards” 
ir pirmos bei antros klasės 
pašto įstaigose; trečios bei 
ketvirtos klasės pašto įstai
gose; ir vietinėse United 
States Employment Service 
įstaigose. Civil Service 
Commission ragina mote
ris, kurios nenaudoja savo 
geriausius gabumus karo 
darbui, tuojau kreiptis raš
tu, prašant testų, kad galė
tų stoti vyriausybės rašti
nėse dirbti.

Su išlaisvinimo dienos 
žiniomis tebeskambančio
mis jų ausyse, Amerikos 
moterys iš naujo atsidavė 
darbui.

Bažnyčiose jos jieškojo 
paguodos. Karo bonų cent
ruose ir ’ Raudonojo Kry
žiaus skyriuose jos jieškojo 
darbo.

Moterys, dirbančios įvai
rius fabrikų darbus, mote
rys dirbančios vyrų darbus 
fanuose, dirbtuvėse, įstai
gose, krautuvėse, mokyklo
se ir namuose visos pasiža
dėjo sau padvigubinti pas
tangas, taip, kad jos padė
tų vyrams “over there”.

Penktosios Karo Paskolos 
vajus davė kitą progą mo
terims darbu pasireikšti.

Kalifornijos moterys pa
sižadėjo “E” bonų kampa
nijai aprūpinti ligoninę 
įtaisymais, kurie kaštuos 
milijonus. Kinietės moterys 
San Francisco dirba specia
liam vajuje parūpinti dide
lį laivyną transporto orlai
vių. Moterys darbininkės 
Kalifornijos laivų statybo
je, kurios parduos didžiau
sią bonų kiekį, bus pagerb

Clevelande penkios negrės 
moterys pakeltos vedėjomis 
A & P ir Fisher krautuvių. 
Kai kurios iš jų pakėlusios biz
nį ir visos patenkintos taip va
dinamu moterims per sunkiu 
“ne moterišku” darbu.

Clevelande Vaikų Priežiūra 
Gerėja

tuves, kurios stūksojo nedi
delio Dūkšto miestelio aikš
tėje.

Kada budelio virvū apka
bino jos jauną kaklą, did
vyrė, paskutinį kartą pa
žvelgusi į gimtosios žemės

Dirbančios draugės buvo la
bai užganėdintos tuomi, kad ir 
jos nėra pamirštos.

Drg. J. Urbon pridavė $4.50 
aukų nuo Lietuvių Darbininkų 
Kliubo.

Ačiū visiems už aukas ir 
vaišes! . ,
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Clevelande jau veikia 35 
vaikų priežiūros centrai, talpi
na 1,000 vaikų. Iš tų, 640 yra 
pirm mokyklinio amžiaus, nuo 
2 iki 5 metų, o 360 nuo 6 iki 
14 metų. Mokyklos amžiaus 
vaikai tuose centruose pabū
na po išėjimo iš mokyklos iki 
iš darbo eidama motina užeina 
vaikus vestis namo.

PIRKITE KARO BONUS!

tos duodant joms krikštyti 
laivą.

Uniformuotų moterų Illi
nois savanorių korpusas 
aplanko visas apartment
houses, įstaigas, viešbučius, 
teatrus ir kitas vietas 
“Bond-Blitz’ui.” Missouri 
vyrų karo tarnyboje žmo
nos ir motinos pardavinėja 
bonus iš judančių bonų- 
booths. Kansas City, Pratt- 
Whitney fabrikų lopšys, 
grupuoja bonų kampaniją 
ta idėja, kad paruošti eska
dronus orlaiviams, kurie 
naudoja Pratt-Whitney mo
torus.

Delaware, Michigan, Wis
consin, Minnesota, Illinois, 
Pennsylvania ir New Jer- 
say moterys dirba dieną ir 
naktį išplatinti pardavimus 
rankraščių ir paveikslų gar
sių autorių ir tapytojų, re
miamus Book and Author 
War Bonds Committee. Po 
Seattle, Wash., bankų va
dovybe, Seattle moterys re
mia pardavimą bonų $3,- 
040,000 sumai, nupirkimui 
ligoninės laivo. Tos mote
rys neseniai gavo telegra
mą iš maj. gen. Norman T. 
Kirk, Jungt. Valstijų ka
riuomenės vyr. gydytojo, 
kurioje jis pareiškia, kad 
“moderniškas ligoninės lai- 

j vas yra viena iš didžiausių 
galimų pagalbų suteikiant 
priežiūrą, aprūpinimą, ku
riuos mūsų kovos vyrai už
sitarnavo.”

Dvylika valsčių iš Char
lotte, N. C., parūpino karo 
ženklų knygeles kiekvienam 
butui bei namui, su prašy
mu, kad tos knygelės būtų 
užbaigtos ir paverstos į ka
ro bonus laike Penktosios 
Karo Paskolos.

Visuose 3,000 šio krašto 
valsčiuose, komitetų pirmi
ninkai praneša žymes di
desnio entuziazmo ir noro 
dirbti vajui, kaip niekad 
iki šiol.

Amerikos moterys įvai
rių etniškų kilmių — lietu
vių, vokiečių, graikų, pran
cūzų, italų, jugoslavų, ispa
nų, anglų, skandinavų — 
aktyviai dalyvauja bonų 
pardavime, kad paversti 
juos į karo ginklus ir padė
ti išlaisvinti pavergtuosius 
Europos ir Azijos žmones.

Tiktai su pirkėjų pagalba 
juodasis turgus tegali gyvuoti. 
Tai reiškia, kad nekurios mo
terys, supirkėjos didžiumos 
reikmenų šeimai, prisideda 
prie palaikymo juodojo tur
gaus.

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 Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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Naminis Frontas
Import^iotos Prekės Turės 

Būt Po Kainų Kontrole
Office or Price Adminis

tration pareigūnai, norėda
mi sustabdyti vengimą 
maksimalių kainų reguliaci
jų importuotoms prekėms, 
priminė importeriams, kad 
importuot. prekės, esančios 
U. S. ‘in bond” pardavimo 
metu, turi būti po kainų 
kontrole.

OPA pareiškė, kad mak- 
simum kaino turi būti nu
statytos pardavimui prekių 
“in bond” Jungtinėse Vals
tijose, nežiūrint to, kad par
davėjo biznio vieta yra sve
timoje valstybėje.

Toliau OPA pažymi, kad 
tiek prekės muitinės sandė
liuose, tiek bendruose san
dėliuose ar svetimos preky
bos zonoje, yra įtraukiamos 
į ‘importuotųjų” definiciją 
“Maximum Import Price 
Regulation” ir turi būti po 
reguliacijomis.

Pareikalavimas Container
board Prašoka Jų Gamybą

statyti atliekamą popierį. 
Tie pareigūnai informavo 
komiteto narius, kad ka
riuomenė prižadėjo padėti 
rinkti ir grąžinti į Jungt. 
Valstijas atliekamą popierį, 
įskaitant fibre dėžes, bent 
iš dviejų kovos sričių. Maž
daug 40 procentų mūsų fib
re kartonų dabartiniu 
metu eina į užjūrius ir 
sugrąžinimas tų sunaudo
tų kartonų ar atlieka
mo popieriaus bus didelė 
pagalba atliekamo popie
riaus rinkime.

Batų Racionavimas 
Tęsiamas

Batų racionavimas šiame 
krašte bus tęsiamas iki bus 
žymių pagerėjimų batų iš
teklių situacijoje, pareiškė 
bendrame raporte Leather 
and Shoe Division and Civi
lian Requirements of the 
War Production Board, ir 
Office *bf Price Administra
tion.

Nėra jokių žymių, kad to
kie išteklių padidėjimai bu-

Pareikalavimas papildo- numatomi civilių naudo- 
mu containerboard išteklių Jimul> b.ent Per lkuslus 
yra didesnis, negu numato-;111^ menesius, tos agentu- 
ma jų gamyba antrajam 10S l)ianeScl-
bertainy, bet War Produc
tion Board daro viską, kad 
padidinti gamybą ir pri

žiūrėti, kad pagamintų kar
tonų išdalinimas patenkin
tų militarinius ir kitus 
svarbius pareikalavimus.

Container Board and 
Fibre Box Industry Adviso
ry Committee nariams ne
seniai įvykusiame susirinki
me Washingtone buvo pasa
kyta, kad bendras pareika
lavimas containerboard, 
kad patenkinti maždaug vi
sus svarbiausius reikalavi
mus šiam metų ketvirčiui, 
turi būti 1,400,000 tonu, kai 
tuo tarpu tam laikotarpiui 
gamyba numatoma tiktai 
tarp vieno milijono ir vieno 
milijono ir šimto tūkstančių 
tonų.

Vyriausybės pareigūnai 
ieško pagalbos rinkti ir pri-

Pra n ošimas Prekybos 
Laivyno Vyrams.

War Shipping Administ
ration administratoriaus 
pavaduotojas, kapitonas 
Edward Macauley pasiuntė 
Amerikos Prekybos Laivy
no vyrams sekantį praneši
ma :

“Prekybos laivyno vyrai 
buvo tarp pirmųjų, kurie 
susidūrė su šiuo karu. Jūs 
buvote pirmieji amerikie
čiai savanoriai ir jūsų bro
liai jūroje buvo pirmieji 
amerikiečiai, kurie žūva 

; šiose kovose už laisvę. Dat 
bartiniai laimėjimai Fran- 
cijos pakraščiuose yra jų 
atiku vaisiai.

“Tų žuvusiųjų draugų 
vardu, kreipiuosi į kiekvie
ną jūreivį ant kranto su
grįžti į jūrą ir padėti už-

LAISVĖS 
PJKN I KAI

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio—Augusi 12 ir 13

Tai Dviejų Dienų Piknikas 

Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

WATERBURY, CONN.
Rugpjūčio-August 13

LIETUVIŲ PARKE
CHESTNUT HILL RD.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

baigti darbą, kurį jūsų 
draugai pradėjo. Jūs reika
lingi mūsų tautai ir Sąjun-
gininkų karo idealams. 
Daug jūreivių yra sumobi
lizuota ir daug, daug vyrų 
reikia jiems pavaduoti, kad 
mūsų laivai ir toliau plau
kiotų.”
Siūloma Auginti ir Konser

vuoti Daugiau Tomatą 
“Victory” daržininkai 

yra War Food Administra
tion raginami auginti ir 
konservuoti tiek daug, kiek 
tik galima tomatų, kad pa
pildyti civilių išteklius, ku
rie, kaip WFA raporte nu
matoma, komerciniai - kon
servuotiems tomatams 1944 
metų rudeniui ir 1945 m. 
pavasariui bus labai maži. 
Tomatus lengva auginti ir 
lengva konservuoti ir dėl 
šių priežasčių jie turėtų 
būti svarbiausios daržovės, 
konservuojamos namuose 
ir farmose visame krašte. 
Nors sodinimo sezonas įvai
riose vietose kitoks, vis dar 
yra laiko daugumai ’’victo
ry” daržininkams pasiso
dinti mažiausia vieną to
matų derlių, ir daugelyje 
vietų net vėlyvas vasaros 
derlius dar gali būti sodi
namas prieš šalto oro už- 
ėjimą. O.W.I.

Chicago, Ill.
Svečiuojasi Juozas Zemičiunas

Pas savo motiną ir draugus 
sugrįžo pasisvečiuoti Juozas 
Zemičiunas. Juozas tarnauja 
Marinu Korpe. Tarnyboj išbu
vo du metus ii’ šešis mėnesius. 
Tai pirmas sykis, kada jis ga
vo progą pamatyti saviškius.

Namie pabus 30 dienų.

J. & K. Woicek $3.
Po $2: K. P. Jazupaitis, d r. 

II. Breit, A. ir J. žemaitis, V. 
Gaidis ir J. & A. Navalins
kai.

M. Bekerienė $1.50.
B. Yonkauskienė iš Cleve

land, Ohio $1.10.
Po $1: J. Šulskis, P. Miko- 

lajūnas, A. S. Baka, A. Garuc- 
kas, N. Garais, O. Mikolajū- 
nas, J. Karcauskienė, P. Krau- 
cuk, A. Simonaiticnė, A. Vie- 
žienė, F. Maldaikis, A. Maču- 
kienė, V. Stackonis, A. žoly
nas, J. Norkus, Scranton, Pa., 
W. (Campbell, D. Grizienė, A. 
Panykiwska, V. & E. Čeka
nauskas, A. Klimas, L. šimoliū- 
nas, M. Kazlausky, M. Ka
minskienė, A. Bagdonas, M. 
Kulbienė, A. W. Kazėnas, V. 
B. Kastienai, J. Undrėjunas, 
M. Bubienė, A. & A. Yudikai- 
tis. *

Po 50 centų: M. Blozevi- 
čius, J. Plučas, H. Blinkevičie- 
nė, W. Verkitis, P. Bakashas, 
S. Bagdonas, L. Mainonis, A. 
Barzdevičienė, C. Staniulis, J. 
Matulis, A. & Jos. Kireilis, A. 
Kuprienė, B. Kolišienė, A. Bal- 
čienė, S. Pakila, V. Venckū
nienė, J. Degutis ir A. Mar
ei uska 28c.

Po 25c: D. Jackson, E. An
derson, R. Hooks, W. Garri
son, Jr., E. Okulevičienė, F. 
Zcboris, A. Kupris ir B. Blan
kus.

Birželio 12 d. Laisvės lai
doj, yrą klaida, kur pasaky
ta, kad parengimo 4 tikintus 
pardavė O. Girnicnė, turi būti:
N. Galinienė. Taipgi, kad 
$1.50 aukavo G. E. Slisor, o 
turi būti: G. E. Slesor. Pra
leista P. Juozupaitis vardas, 
kuris aukavo $1.

šias klaidas pataisau ir at
siprašau.

J. K. Navalinskienė, 
Kom. Sekretorė.

WORCESTER, MASS.
Birželio 18 dieną įvyko di

delis piknikas Olympia Par
ke, buvo daug svečių iš pla
čios apylinkės.

Buvo pagražintas progra
mas, tam tikri maršavimai. Po 
to kalbėjo Worcesterio miesto 
galva (majoras), kuris linkė
jo Sūnų ir Dukterų Draugijai 
pasisekimo.

Trumpai J. J. Bakšys apibu
dino draugijos veikimą ir 
Olympia Parko 25-kių metų 
gyvavimą. No vienas šiame 
parke susipažino su savo esa
momis gyvenimo draugėmis, 
gyvena laimingai ir augina 
vaikus. Parkas vaidina labai 
svarbią rolę Worcesterio ir 
apylinkės lietuvių gyvenime.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija atliko labai prakilnų 
darbą, įsteigdama šį parką. Ir 
pati draugija gerai gyvuoja, 
narius priima nuo 16-kos iki 
45 metų amžiaus, kaip vyrus, 
taip moteris.

Paskui kalbėjo A. Bimba, 
Laisvės redaktorius. Jis apibu
dino karo eiseną, mūsų parei
gas ir lietuvių uždavinius, kaip 
padėti mūsų valdžiai ir Lietu
vos žmonėms. Jo kalba pati
ko visiems geriems lietuviams. 
Man vienas katalikas sakė, 
kad jis bijojo eiti klausyti jo 
kalbos, o dabar, ją išgirdęs, 
įsitikino, kad Bimba nuošir
džiai perstatė dalykus, kad tū
la spauda prieš jį rašė netie-
są.

Buvo renkamos aukos pa
galimi Lietuvos žmonių, su
rinkta apie $300. Draugija 
biznio padarė virš $800. Ačiū 
Bimbai už prakalbą, jis drau
gijai patarnavo, paimdamas 
tik kelionės lėšas.

J šį jubilėjaus pikniką kvie-

Pittston, Pa.

Binghamton, N. Y.
Kas Pas Mus Veikiama

^Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriaus posėdis įvy
ko birželio 16 d., Lietuvių sve
tainėje. Ne nuo visų organiza
cijų atstovai dalyvavo, tai 
peiktina, o kaip kurie ateina 
pavėluotai, tai tas priverčia 
laiku susirinkusius sėdėti ir jų
laukti. Reikia, kad visi lanky- 
tumės paskirtu laiku. Sekamas 
susirinkimas įvyks liepos 7 d., 
9 vai. vakare, ten pat. Būtinai 
visi dalyvaukite, nes yra svar
bių dalykų aptarti.

Pirmininkas ir iždininkas 
raportavo, kad yra į centrą pa
siųsta .16 dėžių išvalytų ir su
taisytų drapanų. Persiuntimas 
atsiėjo $15.34.

Drabužių aukavo: V. Kapi- 
čiauskienė, V. A. Kazėnai, V. 
E. Čekanauskai, G. E. Slesorai- 
čiai, A. L. Maimoniai, dr. ir 
Mrs. II. Breit, Mrs. II. Gai- 
liunienė, P. K. Juozapaičiai, J. 
M. Luzinai, žydų tautos kliu- 
bas, taipgi: K. Kasmauskie- 
nė, M. Bekerienė, A. Lubiene, 
P. J. Kaminskai, A. T. Bag
donai, A. J. K. Navalinskai, 
P. Bakšienė. Kiek pirmiau au
kavo: J. II. Vėžiai ir kiti.

Pinigais aukavo sekamai: 
LED 20 kuopos vardu suko- 
lektuota $41.60; LDS 6 kuo
pos vardu $24.53, tai bendrai 
$66.13. Aukų surinko suka
mai: K. Juozapaitienė $32; 
J. K. Navalinskienė $13.10; 
A. žemaitiėnė $7. 50; A. Mal- 
daikienė $5.53; A. Kireiiienė 
$5.50.

Aukos tam svarbiam reika
lui d ai yra renkamos, kas tik 
išgalite, tai prašome paaukoti, 
ypatingai galėtų paaukoti tie, 
kurie daug uždirba ir prie ki
tų darbų neprisideda.

Nutarta surengti pramogą 
liepos 16 dieną. Vieta bus pa
skelbta vėliau. Reikalinga pa
galba surinktų drabužių tai
symui ir išvalymui, prašome 
pagelbėti. Jeigu kam store ne
paranku, tai galite pasiimti į 
namus. .

Aukavo Lietuvos žmonių 
pagalbai sekamai:

M. Liuzinienė $5.
B. V. A. Zmitras $3.50.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

CHARLES J. ROMAN
(BARANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA, 

Telefonas Poplar 4110

tėme draugijas laiškais. Tokis 
laiškas buvo pasiųstas ir Ukė- 
sų Kliubui, su parašu sekr. J. 
J. Bakšio, kuris yra ir kliubo 
narys. Kada buvo laiškas per
skaitytas, tai prasidėjo disku
sijos. Kriaučiulis ir kiti šaukė, 
kad kliubas negali dalyvau
ti, nes piknike kalbės Antanas 
Bimba, taip laikėsi ir smeto- 
nininkas žemaitis. Jie net Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugiją iš
vadino “Stalino Draugija.” 
Drg. J. J. Bakšys mandagiai 
aiškino, kad kiekviena draugi
ja turi teisę pasikviesti kal
bėtoją, kokį nori, kad kliubą 
kviečia ne Bimba, bet kita ga
linga draugija dalyvauti jos 
piknike, kad atsisakymas da
lyvauti būtų negeras darbas, 
nedraugiškas, o bandymas 
padiktuoti kitai draugijai, ką 
ji turi statyti kalbėtojam, tai 
yra nedemokratiškas ir netei
singas nusistatymas. Plūdo 

| draugiją ir dar vienas, kitas, 
j Tai, matote, iki kokio absurdo 
daėjo tie elementai! Bet tokis 
jų elgęsis tik parodo, kas jie 
yra.

Lietuvos Sūnų .ir Dukterų 
Draugijos susirinkimas įvyks 
11 d. liepos, todėl, kad 4 d. 
liepos pripuola šventė, tai su
sirinkimas nukeltas vienai sa
vaitei pirmyn. Dalyvaukite vi-

ALDLD 12-to Apskričio 
Reikalai

Birželio 25 d. Liet. Litera
tūros Draugijos 12-to Apskri
čio komitetas turėjo posėdį. 
Nutaria surengti išvažiavimą 
ant Rocky Glen Parko, rug
pjūčio 20 dieną išvien su Rus
sian War Relief komitetu. Pel
nas bus skiriamas Lietuvos 
žmonių pagalbai. Taip veikia 
serantoniečiai ir turi gerų pa
sekmių, tai ir apskritys prisi
deda. Drg. L. Janušaitis ir M. 
Truikicnė apsiėmė pasiteirau
ti ir sutvarkyti, o kiti komi
teto nariai pagelbėsime. Sako, 
kad yra anglų kalbėtojai, gal 
iš centro gausime ir lietuvį 
kalbėtoją.

Kaž-kodėl nesigirdi nieko iš 
Pittstono LLD 12-tos kuopos 
komiteto apie drapanų rinki
mą? Yra išrinkta keturios 
ypatos tam darbui: A. Valin- 
čius, M. Kalauskas, P. Radi- 
šauskienė, ir M. Pečenkienė.

Bendrai, mūsų tūli draugai 
turi bulves ginti nuo parazi
tų, nuodai negelbsti, nes kas
dien lyja, tai nuodus nuplau- 
ja. Kaip kur perėjo smarkūs 
lietūs su ledais.

Bet vistiek turime sukrusti 
Lietuvos žmonių pagalbai, nes 
Lietuvos išlaisvinimas artinasi 
ir mūsų pagalba bus labai rei
kalinga. i

M. Kalauskas, 
Apskr. Sekretorius.Kalvis.
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į MATEUŠAS SIMONAVIČIUS I
<> GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA <Į>

‘j Vietos ir impor- 
| tuotos degtinės ir 
| vynai, geri ausiu 
t bravorų alus ir 
| ėlius. Kada būsite 
t Brooklyne, užeiki- 
| te susipanžinti.

Kiekvieną subatą
PRt karšta vakarienė, t

Atskiras kambarys T 
užėjimui grupėms, t 
Nedėliomis atda- | 

f-ras nuo 1 vai an- t 
dos dieną iki vėlai. į

t 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. t
Bloką, nuo Howes St. olevoltorlo stoties. Tel. EVorĮ-reon 4-9508 <^>

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

| GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas g 

« ★ ★ ★ . »
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, £
X kad visados bus patenkinti.

* Pare Kiekvieną Šeštadienį J
$ ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. *
4* GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
| 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ♦

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Middlefield, Ohio
Middlefield apylinkės lietu

viai farmeriai nuoširdūs žmo
nės. Linksma buvo savaitė lai
ko svečiuotis pas gerus drau
gus Pečiu rus.

Teko kalbėtis ir su keliais 
tos apylinkės lietuviais farme- 
riais.

Pečiurai draugiški ir nuo
širdūs žmonės. Jie Vilnies 
skaitytojai ir farmerių LLD 51 
kp. nariai. Pečiumi du sūnūs 
garbingai tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėje. Juozas lai
vyne, Povilas orlaivyne. Abudu 
paaukštinti į saržentus.

Pečiurai sunkiai dirba ant 
savo ūkio, jų išsireiškimai, tai 
kad fašistinės šalys būtu grei
tai sumuštos. Jie sako, jei fa
šizmas laimėtu ir įsigalėtu vi
sam pasaulyje, tai mums ir vi
siems farmu darbo žmonėms ir 
kitiems darbininkams, gyveni
mas daug daugiau pasunkėtų. 
Mūsų darbininkų leidžiami 
laikraščiai, kaip Vilnis ir kiti, 
būtų uždaryti, mes neturėtume 
savo spaudos, to reikalingiau
si© įrankio, su kuriuo ginam 
savus reikalus, šviečiamas.

Sako — fašizmas reikia vi
sais galimais būdais mušti, nai
kinti tol, kol bus visai sunai
kintas ir nebegręs pavojus 
žmonijos laisvei.

Šios apylinkės visų darbo 
žmonių išsireiškimai už grei- 
čiausį sunaikinimą fašizmo ir 
nubaudimą tų, kurie užkūrė 
šį karą, išžudė milionus žmo
nių ir vis dar žudo. Jie sako— 
tiems žmonijos laisvės prie
šams pasigailėjimo neturi bū
ti!

Meiliūnai taipgi turi savo 
ūkį, jie Vilnies skaitytojai ir 
farmerių LLD kp. nariai. Mei
liūnų šeima didelė: daug sūnų 
ir dukterų. Meiliūnu du sūnūs 
taipgi tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje, Kazimieras ir 
Boleslovas.

Meiliūnų visa šeima įverti
na ir simpatizuoja LLD or
ganizacijai.

Kuomet būna farmerių LLD 
51 kp. piknikai, tai Meiliūnų 
visa šeima dalyvauja.

Kurie farmeriai neturi sa
vo mašinų važiuoti į kuopos 
susirinkimą, tai Meiliūnų vie
nas ar kitas sūnus atveža į 
kuopos susirinkimą ir parve
ža.

Jaunuolio Prano Meiliūno 
šeima susilaukė dukrelės. Jau- 
nagimės šaunios krikštynos bu
vo birželio mėn., J. Kubo far- 
moje. Dalyvių buvo daug. Visi 
sėdosi prie puikiai prirengtų 
stalų, apkrautų skaniais val
giais, vaišinosi ir linksminosi 
prie geros muzikos.

Nuo savęs linkiu Meiliūnų 
jaunagimei dukrelė! sveikai 
augti.

Farmerių Veikimas
Čia gyvuoja LLD 51 k p. 

Anksčiau kuopos veikimas bu
vo spartesnis. Kuopos susirin
kimai įvykdavo kiekvieną mė
nesį. Sėkmingų piknikų ir ma
žesnių pramogėlių parengda
vo dažnai.

Dabartiniu karo laiku, dėl 
stokos darbininkų, farmeriai 
sunkiau dirba, daugiau pa-
vargsta ir neturi užtenkamai | jonieriams šėrininkams nepati-

Šis paveikslas trauktas dar prieš paėmimą Cherborugo. Jis parodo, kaip Ameri
kos inžinieriai ir francūzai darbininkai skubinasi pataisyti sugriautą geležinkelį.

laiko atlankyti mėnesinius su
sirinkimus. Antra, stoka ma
šinoms kuro ir kam reikia iš 
toliau atvažiuoti į susirinkimą, 
neįmanoma. Bet man linksma 
žymėti, kad kuopa dirba. Nors 
darbuotė lėčiau eina, bet vis- 
tiek dirba ir numatoma, kad 
karui pasibaigus kuopos vei
kimas vėl bus spartus ir kuo
pa nariais paaugs.

Farmeriai apšvietus organi
zacijoje gražiai darbavosi ir 
darbuojasi.

Farmerių LLD 51 Kp. 
Parengimas

čia teko sužinoti ir reikia 
pažymėti, kad farmerių LLD 
51 kp. rengia didelį pikniką. 
Piknikas įvyks liepos 9 d., 
draugo J. Rūbo farmoje. Visi 
įsitėmykite dieną.

Atsilankę į farmerių kuopos 
pikniką nesigailėsite.

Farmerių kuopa kaip vislie
met, taip ir šiame piknike, 
rengiasi pavaišinti dalyvius 
skaniais užkandžiais, gėrimais 
ir gera muzika, kuri grieš an
gliškus ir lietuviškus šokius. 
Šokti vieta gera ir gražiai pa
puošta. Kuopa iš anksto ren
giasi visus dalyvius piknike 
patenkinti.

Patariu visiems apylinkės 
lietuviams dalyvauti minėtame 
piknike.

Esu tikras, kad visi būsite 
patenkinti savo atsilankymu.

Nuo savęs tariu širdingą 
ačiū draugams Pečiurams už 
pakvietimą ant farmų pasisve-j 
čiuoti ir kitiems farmeriams 
už draugiškumą. Linksma manį 
buvo svečiuotis ir girdėti jūsų Į 
puikūs išsireiškimai.

A .M. B.

Rochester, N. Y.
įvykiai, Verti Atžymėjimo j
Rašant šią žinią, Rocheste- j 

rio ukrainiečių trys sriovės, 
būtent: pažangieji, tautininkai 
ir šv. Juozapato parapijiečiai, 
susitarė bendrai remti nuo ka
ro nukentėjusius savo tautie
čius. Rengiamas bendrai pik
nikas. Tai gražus žingsnis. Ar 
nereikės lietuviams imti pa
vyzdį nuo ukrainiečių?

Nuo nacių užgrobimo Klai
pėdos, kovo mėn., 1939 m., 
Rochesterio lietuviai veikė 
bendrai, protestavo prieš už
grobimą vienintelio Lietuvos 
uosto. Turėta ir parengimų 
bendrai. Pasekmės buvo ge
ros. Dabar yra svarbesnis mo
mentas ir vėl reikėtų bendrai 
sutartis padaryti šelpimo klau-

1 sime. Gedimino svetainėje 
: draugijos, laikančiosios susi- 
! rinkimus jau turi sudarę ko
mitetą. Komitetas veikia, kiek

i aplinkybes leidžia.
Ukrainiečiai padarė žings- 

! nį pirmyn, o lenkai žingsnį at
gal.

čia randasi lenkų svetainė, 
ant Hudson Ave., žinoma kai
po People’s Hali ir buvo skai
toma prie pažangesnių lenkų. 
Nelabai per seniai susidarė 
komitetas iš apie 20 žmonių, 

| minimos svetainės šėrininkų, 
į kad sukėlus paramos Dom- 
' browskio divizijai, kariaujan
čiai prieš vokicčius-nacius su 
raudonarmiečiais. Tas reakci-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

THE BALTIMORE & OHIO 
RAILROAD CO.

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y.

REIKALAUJA

GELŽKELIŲ 
TAISYTOJAI

Tarp 18 iki 55 metij

Kreipkitės: G. J. GOOLIC 
Gel’Zkelių Užvaizdu 

, Arti prie
NORTH SHORE RAILROAD 

PASSENGER TERMINAL 
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

Asmenys dirbantieji būtinose pramonėse privalo turėti atlicka- 
mumo pareiškimą. (161)

APVALYTOJAI, ŠVARINTO.)AI, $30 J SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE

MR. O’REILLY, FOXCROFT 9-6861.
RAŠYKITE BOX 302. 20 W. 43RD ST..

__________________ N.Y. C._______________ (158)

BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
Privalo turėti working papers

NAPHTHA CLEANING
500 MORGAN AVE.

BROOKLYN.
(156)

APVARYTOJAI
Moderninis ofisu būdinkas, GERA ALGA ir

VAKACIJOS. Matykite Superintendent,
6 E. 15th St.

(156)

OPERATORIAI
Bullard Vertical 10”

Naktim priedo. Kreipkitės asmeniškai.
PERMUTIT CO..

5101 1st Ave., BROOKLYN.
(160)

VYRAI
Kaipo Fabriko Pagelbininkai 

Patyrimas Nereikalingas
GERA ALGA. NUOLAT.
UNITED CRESCENT

CLEANING CO.
500 MORGAN AVE.

BROOKLYN.
. (156)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

MERKINOS—MOTERYS—VYRAI
Patyrę pakavimui maisto j stiklines. Gera 
alga. Laikas ir pusė už viršlaikį. Telefonuokit 

STILLWELL 4-8166 ar kreipkitės į
ORIGINAL CANNING CO.. 57-02 RUST ST.. 
MASPETH, L.I. Grand St. ar Flushing gat- 
vekariais iki Rust St.. Ridgewood busu iki 

58th St., Maspeth, L. I.
(ICO)

PLASTIKAI
Uždirbkite liesi mokindami 
PRESŲ OPERATORIAI 
VYRAI AR MOTERYS 

60c I VALANDA PRADŽIAI 
80c IKI 85c | VALANDĄ ANT BONŲ. 
2-RAS ŠIFTAS 4 I*.M. IKI 12:30 A.M. 

48 VALANDŲ SAVAITĖ, 
Viršlaikiai po 40 Valandų.

KREIPKITftS
E. S. LOWE CO., INC.,

Compo-Site Plastic Div.
85 — 5th Ave., 

PATERSON, N. J.
(161)

ko. Ir šėrininkų susirinkime 
pervarė nutarimą, kad Dom- 
browskio divizijos rėmėjams 
neduoti svetainės susirinki
mams nei parengimams.

Draugijų Komitetas Lietu
vos Paramai rengia pikniką, 

į 15 dieną liepos. Kad sutaupi- 
nus gazolino karo reikalams, 
piknikas atsibus Gedimino sve
tainėje ir darže. Ateidami ant 
pikniko, atneškite ir dovanų 
Lietuvos partizanams ir ka
riams.

Piknikas prasidės nuo pietų. 
Bus gorų užkandžių ir už lū
pos užpilti. č.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ 
KROVIKŲ

Tarpo 18 iki 55 Moty

Kreipkitės- L. R. VAN HORN
Vagonų Agentas

pas
RAILROAD YARDS

PIER 6
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

DAILYDĖS
NUOLATINIS DARBAS 

LONG ISLAND. 
GERA ALGA.

MODERN HOME BUILDERS
26 WEST MERRICK RD.
VALLEY STREAM, L. I.

TELEFONUOKITE VALLEY STREAM 1877.
(156)

OPERATORIAI
Turret lathe. Naktim 10% priedo.

Kreipkitės asmeniškai 
PERMUTIT CO., 

5401 1ST AVE., BROOKLYN.
(160)

PAGELBININKAI
80c 1 Valandą Pradžiai. 5 Dienų Savaitė.

B. & O. SILK DYEING CO.
5137 Codwise PI., Ehnhurst, L. I.

HAVEMEYER 9-6440.
(156)

VYRAI—DU
PAGELBININKAI 

Išsiuntimų Rūmui. NUOLAT. 
BŪTINA PRAMONE.

NEKARINIS FABRIKAS
40 VALANDŲ SAVAITĖ—$30 PRADŽIAI

Kreipkitės
205 ASHLAND PLACE, BROOKLYN.

NEVINS 8-28 00 (157)

INSULATORIAI
Kompanija biznyje virš 40 melų. 

Yra darbų patyrusioms mechani
kams ir vyrams prie mašinų.

Išlavinsime vyrus šios rūšies darbo.
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

GALIMAI ALGOS. 
NUOLAT APSKRITIEMS METAMS 

Kreipkitės
682 SOUTH TWELFTH ST.,

NEWARK, N. J. 
ar 

BIGELOW 3-6789 
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

(156)

SKALBYKLA
REIKIA VYRŲ

GAMYBOS DARBUI
Būtinas Industrijinis Fabrikas.

GERAS UžDARBYS
NUOLATINIS DARBAS.

McGUIRE BROS.
44th Rd. ir Vernon Blvd., 

LONG ISLAND CITY
8th Ave. subvė iki Ely St. stoties 

IRT iki Court Square Stoties.
i (159)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

nų nesveikumo.
No. 2—N u o Rheumatiškų ir įvairių 

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

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

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

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

m. j. Švilpa
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614D Zion Street.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Darbas prie Smetonos ant farrtios, kuri 

verčiasi pieno gamyba.
6 DIENOS — 48 VAL. SAVAITĖ

2 SAVAITĖS VAKACIJŲ IŠDIRBUS 
METUS LAIKO

IDEAL DAIRY FARM,
2331 MORRIS AVE., 

UNION, N. J.
_________________________________ (158)

VYRAI AR BERNIUKAI
PAGELBININKAI 

MOKINIAI
Prisilaikykite WMC Taisyklių 

Bendram Darbui 
Kreipkitės

NEWARK TEXTILE CO.
56 East Bigelow St., 

NEWARK, N. J.
(158)

AUTO MECHANIKAI 
Patyrę prie trokų.

161.86 UŽ 53 VALANDAS 
LURIE AUTO CO.,

162 Christopher St., N.Y.C. 
__________________________________________(153)

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

Reikalauja darbininkų aptarnavimui 
visuomenės New Yorke.

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

VYRAI PRIE SALAD (kapotojai, kleinsų 
atidarytojai)

Stalų patarnautojai. Indų atėmėjai, Indų maz
gotojai, puodų mazgotojai, Apvalytojai ir 

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

sąlygos. POKARINIS DARBAS.
KREIPKITftS ANT 4-TŲ LUBŲ 

______ ___________________________________ (157)

Budavotojai 
E elektrikai

DARBUI ARTI 
KNOXVILLE, TENN.

58 Valandų Darbo Savaite. 
Uždarbys $100.50 Į 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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PIIJXAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

zYPVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI
/ 1R

VAGONŲ KROVIKAI
/ Kreipkitės

Fenn Stevedoring Corp.
PEER 28—NORTH RIVER,

\ N. Y. O. XX)

/ TOOLMAKERS
MAŠINISTAI

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

Dirbti masinšapėje, siūlančiai pokarines 
progas.

\ MOKAMA AUKŠTOS
\ KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos.
Prisilaikykite WMC taisyklių.

330 MORRIS AVĖ.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 2-6435
(157)

EKKYBODYO]

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MECHANIKAI
VIDAUS APTARNAVIMO 

DARBAS
PRIE NAMŲ ĮRENGIMŲ.
Užtikrinta ateitis tinkamiem vyram.

HA. 6-8866.
(157)

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

THE BUCU EXPRESS. 819 JERSEY AVE., 
JERSEY CITY, N. J., JO. SQ. 2-4800.

__________________________________________ (153)

VYRAI
DIRBTI

MŪSŲ BANANŲ 
DEPARTMENTE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

SU PAKILIMAIS
PASTOVUS

SMILEN BROS. INC.
47-02 METROPOLITAN AV., 

BROOKLYN, N. Y.
EVERGREEN 7-1473

(161)

OPERATORIAI
Prie Gręžimo Preso.

Dienom ar naktim. 10<7n priedo už naktinį 
darbą. Kreipkitės asmeniškai.

PERMUTIT CO..
5401 1ST AVE., BROOKLYN.

__________________________________________ (160)

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

MOTERYS 
valymui ofisų moderniniame būdinke. GERA 
ALGA ir VAKACIJOS. Valandos vakarais. 

Matykite Superintendent.
6 East 45th St. 

____________________________________ 0 56) 

JAUNOS MERGINOS 
Mokytis DAIMANTŲ ŠVEISTI.

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

NETELEFONUOKITE 

KREIPKITĖS Į 

UNITED DIAMOND WORKS 
45 HAMILTON ST., 

NEWARK, N. J.
(158)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRfiS DARBININKES 
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.

CO

PRODUKCIJOS
RAŠTININKES

Smulkmeniniams apdirbimams

prie MEDŽIAGŲ
APSKAIČIAVIMŲ

ir sekimui užsakymų.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

HOBOKEN, N. J.
(157)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SUSTATYTOJOS
LENGVAS, MALONUS DARBAS 

5 DIENOS
NUOLAT. $20

MR. NEWTON,
B. ^HACKMAN

34TH ST.—MADISON AVE.
NEW YORK CITY.

(158)

REIKIA MOTERŲ
Būtinas Karinis Darbas

Lengvas fabriko darbas 
48 VALANDŲ SAVAITĖ. 

$28 Į SAVAITĘ 
Daug Viršlaikių

KREIPKITĖS
CITY CHEMICAL CORP.

100 HOBOKEN AVE.
JERSEY CITY, N. J.

(161)

MERGINOS AR MOTERYS
Daliai laiko darbas prie 

KOJA MINAMŲ PRESŲ
Maža Metalinių Gaminių dirbtuvė.

Patyrimas Nereikalingas. Kreipkitės 
DOMESTIC NOVELTY COMPANY 

217 HIGH ST (arti Orange St.)
NEWARK, N. J. 

__________________________________________(156)

MERGINOS
VIRŠ 16

Lengvas fabriko darbas laike vakacijų. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

MODERN BRANDS,
412 HALSEY ST., 
NEWARK, N. J.

(160)

VYRAI
Pardavimui užkandžių Newarko Ball Park 
laike naktinių gėmių ir sekmadieniais; eks

tra pinigai, lengvas darbas. Kreipkitės 
RUPPERT STADIUM, NEWARK, N. J., 
Matykite Mr. Kaufman arba telefonuokite

MA. 3-2874.
(157)

PAGELBININKĖS 
Pakavimo įstaiga. Kreipkitės 

STAUIy-MEYER, INC..
1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.

(160)

MATRON
Pakavimo įstaigai prižiūrėti persirengimų 

kambario—(locker room). Kreipkitės 
STAHL-MEYER, INC..

1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.
(160)

RANKA PROSYTOJOS 
Sportiškus Parėdalus 

$25—35 VALANDOS. NUOLAT. 
COBERKN1T CORP., 25 W. 26TH ST.

__________________________________________ (156)

MERGINOS
Švarus, lengvas darbas prie skylių kertamojo 
preso. Patyrimas gelbėtų, bet nėra reikalingas. 

Prisilaikykite WMC Taisyklių. 
Skambinkite arba Kreipkitės

N. S. BAER CO.
9 MONTGOMERY ST. 

HILLSIDE, N. J. 
WAVERLY 6-2250.

(160)

MOTERYS AR MERGINOS
VIRŠ 17

Dirbti skalbykloje arti 
pajūrinio resorto. 

Patyrimas nereikalingas.
SKAMBINKITE MR. GREEN

BRYANT 9-6347
__________________________________________ (156)

MERGINOS
VIRŠ 18 

FENDRAM FABRIKO DARBUT. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
ADDIS MFG.

571 LIBERTY AVĖ., B’KLYN 
(Arti Van Sidon L. Stoties)

(158)

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKTA 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)

MOTERYS
Prie Kepimo Darbo 
78c Į VALANDĄ

TAYSTEE BREAD 
BAKERY

1674 ATLANTIC AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

(Arti Troy Avenue)
(156)

MERGINOS!

MOTERYS!
AMŽIAUS 21—45

Įvairiems Būtiniems
Gclžkelio Darbams.

Patyrimo Nereikalaujama.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!

ATSINEŠKITE GIMIMO ĮRODYMUS IR 
SOCIAL SECURITY KORTĄ.

Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4P.M.

L. I. RAILROAD
Room 314, Jamaica Station, 

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

1156).
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NewYorto^/a^fZi nioi
Turtingas Svečiais ir Nuodar- 
bus Karui Paramos Veiksmais

24 TAUTŲ KILMĖS AMERIKIEČIAI BEN
DRAME PATRIJOTIŠKAME DARBE

Buvo Dienr. Laisves Piknikas
Tūkstančiai brooklyniečių ir 

šimtai svečių iš apylinkės ir iš 
toliau dar kaitą patvirtino, jog 
Laisvė, kaipo nepavaduojamas 
kovos prieš fašizmą vadas ir 
liaudies draugas stovi pirm vis
ko. Nežiūrint suvykimui trans
portam jos sunkumų ir kliūčių, 
užsimiršdami ilgų darbo va
landų fabrikuose nuovargį, 
žmonės atvyko praleisti Lais
vės metinio sąskridžio dieną su 
savo dienraščiu.

Nuotaika piknike buvo pui
ki, draugiška. Beveik prie kož- 
nos šeimos stalo ar grupių šei
mų stalo pas svetingus brook- 
lyniečius radosi ir tolimesnių 
svečių. Ir viens su kitu kaimy
niški stalai apsikeitinėjo vai
šėmis.

Visu aki traukė Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sta
las, pasipuošęs su savo vėliava. 
Tas stalas visą laiką, kaip bi
čių avilys ūžė pas gaspadorių 
Juozą Zakarauską su vaišin
gąja Zakarauskiene ir pas ki
tus kliubo veikėjus atsilankan
čiais nariais ir kitais kliubo; 
draugais-svečiais.

Kitu, daug atydos atkreipti-, 
siu, nors ne taip 
lo matomu, buvo 
galbos Teikimo 
Drabužių Centro
mię stalas — faktinai du sta
lai. Prie jų vikriai šeimininka
vo Marė Misevičienė, S. Vini-j 
kaitienė, kurios viską stalui 
pagamino, taipgi jų pagelbi- 
ninkė Ona Čepulienė ir kai ku-' 
rios kitos, kiti, pačiame pikni
ke prigelbėjo aprūpinti jau ga
tavomis vaišėmis skaitlingus 
svečius siuvėjus, kliubietes ir 
jų gerus rėmėjus-draugus.

Tačiau negi išvardysi visų 
stalus — čia buvo biznierių1 
stalai, greatneckiečių, bayon- 
niečių, šapų grupių, draugijų- 
kuopų, kaimyniškų grupių ir 
atskirų šeimų stalai. Tiek 
daug buvo tų stalų ir aplink 
juos svečių, kad jūsų repor
teriui diena išsibaigė pirm spė
jimo juos visus bent trumpam 
laikui apeiti, pamatyti.

Tai buvo, kaip wilkesbarrie- 
tis J. Vilkelis išsireiškė, šim
tas piknikų viename piknike.

ryškiai iš to-! 
Lietuvai Pa- 
Komiteto iri 

su kliubietė-

Graži Programa
Koncerto ir kalbų progra

mą pradėjo brooklyniečių Ai
do Choras, vadovybėje Aldo
nos Andersono (Žilinskaitės), 
sugiedojęs mūsų šalies himną 
ir paskiau šauniai sudainuoda
mas porą kovos ir tiek pat 
šiaip jau skambių liaudies dai
nų. Į

Leonas Prūseika, svečias iš 
Chicagos, pasakė trumpą, bet 
labai ryškią ir akstinančią dar
bam į pergalę kalbą, atsišauk
damas remti mūų krašto karo 
pastangas pirkimu karo bo- 
nų ir uoliu darbu visur, taipgi 
paremti didvyriškai kariaujan
čius už Lietuvos išlaisvinimą 
mūs brolius raudonarmiečius ir 
kare nukentėjusius lietuvius.

Prūseika, brooklyniečių ge
rai pažįstamas ir mylimas, bu
vo sutiktas entuziastiška ova-

lonijos lietuvių radio progra
moje.

S. K. Mažanskas iš Cleve- 
lando, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo vice-prezidentas, 
taipgi pasveikino Laisvės pra
mogos dalyvius.

R. Mizara, Laisvės redakto
rius, pasveikino svečius varde 
viso Laisvės personalo ir kvie
tė į dar uolesnį rėmimą mūsų 
karo pastangų ir visuomet sto
vėti su savo dienraščiu, kuris 
visais šio karo klausimais, kaip 
kad ir darbo žmonių problemų 
rišime, visuomet buvo ir pasi
lieka tikru vadu -teisingu in
formatoriumi ir talkininku.

Pirmyn Choras iš Great 
Neck, vadovaujamas jaunuolės 
Almos Kasmočiūtės, harmonin
gai ir gyvai, stipriai sudaina
vo kelias dainas ir vis publi
kos prašomas dadėjo dar dau
giau virš savo iš anksto paža-j 
dėtos normos. Klausydamiesi j 
choro, žmonės pastebinėjo; 
viens kitam, jog tos mažytės Į 
kolonijos lietuvių choras nuo-j 
lat auga, dainoje, vis labiau 
tampa pasidžiavimu ne vien 
tik tai kolonijai, bet ir visai 
savo dainą mylinčiai lietuvių 
visuomenei. O reikia atsiminti, 
jog šie laikai yra krizio lai
kais net didžiųjų kolonijų cho
rams.

Sietyno Choras negalėjo 
mums patarnauti dėl grupės 
choristų turėjimo dirbti tą die
ną. j

Programai pirmininkavo D. j 
M. šolomskas.

Daug Paramos Mūsų Frontų 
Karžygiams

Nežiūrint nepatogumo pik
nike nešiotis stambias sumas 
pinigų ar karo bonus, laisvie- 
čiai, mūsų šalies patriotai, 
Laisvės piknike išpirko $3,- 
400.00 vertės karo bonų. Visa 
tai padės apginkluoti mūsų ka
rius.

Bonų pardavime darbavosi 
laisvietės Lilija Kavaliauskai
tė ir Marytė Sincus, kurios ir 
visuomet padeda daug darbo 
toj srityj.

■Nepamiršta nei tie broliai, 
kuriems mes negalimo padėti 
ginklais, bet galime padėti do
vanomis. Anot vieno veikėjo, 
kuris pats nerūko, išsireiškimo, 
žmonės sakė : “Lai mūs broliai 
lietuviai raudonarmiečiai rūko 
mūsų dovanų cigaretus ir mu
ša vokietį iš Lietuvos.”

Cigaretę ir kitų dovanų Lie
tuvos raudonarmiečių fondui

Apie trys tūkstančiai 24 
skirtingų tautų amerikiečių 
susirinko prie Laisvės Statulos 
ant Bedloes Island pereito 
sekmadienio popietį pasveikin
ti tą “gražiausią merginą” su 
savo doleriais, įvesdinamais į 
5-tos Karo Paskolos bonus, 
įvesdinamais tam, kad laisvė- 
demokratija niekad nepranyk
tų nuo žemės veido.

Pasveikinti tų sveturgimių 
kilmės patrijotų, pasakyti 
jiems kalbą, speciale Policijos 
Departmento valtimi pribuvo 
miesto majoras Fiorello 11. La
Guardia, vedinas flotila iš 21 
laivo. Laivai pradėjo savo ke
lionę nuo 79th St. ir North upe 
suplaukė prie Bedloes salos 
tūkstančiam žmonių nuo kran
tų temijant paradą. Flotila su
burta specialiam Penktosios 
Karo Paskolos vajui. Ji daly
vavo jau keliuose mitinguose 
ir dar dalyvaus daugelyje ki
tų.

Be kitų, parade plaukė Pa
jūrio Sargybos ledlaužis Ma
honing, vežinas mitingo garbės 
svečią kalbėtoją laivyno sekre
toriaus padėjėją Ralph A. 
Bard; norvegų jūrininkų lavi
nimo plaukiojanti stotis-laivas, 
torpedų laivai, Pajūrio Sargy
bos laivukai ir kitokie.

Vienas iš tų flotilėje atplau
kusių laivukų, pervaža Blue 
Star, vadovaujama grupės ve
teranų įvairiuose kovos fron
tuose, pradėjo savo kelionę iš 
North Tonawanda birželio li
tą. Blue Star vežasi su savi
mi visą programą — kalbėto
jus, dainininkus, pianą ant de
nio. Per tą laiką suruošė ka
ro bonų kampanijos mitingus 
45 miestuose ir miesteliuose 
prie Erie kanalo ir Hudson 
upės.

Blue Star dar duos progra-

mas liepos 5-tos popiečio 5 
vai. ir vakaro 8 vai., prieplau
koje 45-je, North River.

Kalbėdamas specialiai suvy- 
kusiai į mitingą svetimkalbių 
publikai ir tūkstančiams kitų, 
avykusių pamatyti - atlankyti 
Laisvės Statulą, newyorkieciu 
ir svečių užmiestiečių, laivyno 
sekretoriaus padėjėjas Bard, 
be kitko, pažymėjo, jog karo 
žinios “pereitą mėnesį buvo 
geriausios iš visų šio karo ei
goje.” Jis ragino tas žinias pa
laikyti geromis ir toliau pirki
mu daugiau karo bonų, neat- 
laidžiu darbu fabrikuose ir vi
sur rėmime karo pastangų.

Majoras LaGuardia priminė, 
jog 1886 metais, kada Laisvės 
Statula buvo pastatyta prie
plaukoj už dviejų metų po ga
vimo jos nuo francūzų, Roma
novų šeima valdė Rusiją, Ho- 
henzollernai — Vokietiją,; 
Ilapsburgai — Austriją, šian-j 
dien, sakė majoras, “Romano-j 
vų jau nėra, žmonės juos pra
šalino. 1 lohenzollernų irgi jau i 
nėra, bot jų blogi papročiai j 
pasiliko. Ir Hpsburgų valdy— 
mas pasibaigė — aš to veli-i 
nu.”

32 Asmenys Sužeisti 
Pervažos Nelaimėj

Vėjo smarkiai pučiama ir 
vilnies pastūmėta Staten Is
land pervaža (ferry) Mary 
Murray smarkiai smogė į me
dinę sieną savo prieplaukoj 
prie South Ferry pereito sek
madienio popietį. Nuo sudavi- 
mo, beveik visi stovėjusieji pa
virto ir tūli iš sėdėjusių nusly
do nuo suolų.
Ant pervažos buvo 1,900 ke

leivių (vežti gali 2,300 kelei
vių). Iš jų 32 mažiau ar dau
giau buvo sužeisti virstant ari 
kitiems ant jų užgriuvus, bet 
visi, išskyrus tris, daktarams 
ir slaugėms apžiūrėjus, aprai
šiojus, galėjo grįžti namo. 
Trys nuvežti ligoninėn ištirti, 
ar nebus įlaužti kojų kaulai.

Veik visi iš sužeistųjų, sako 
tyrinėtojai, “newyorkietiskai” 
stovėjo susigrūdime prie pat 
vartelių, kad pirmieji išbėgti 
iš pervažos. Kai kurie iš jų vos 
nesukrito vandenin.

Pagavo Bėgant iš 
Kalėjimo

Bonų Vajus 'Busiąs Sėkmingas!

Nevi! Ford, Penktajai Karo Į 
Paskolai sukelti mūs valstijų-1 
je komiteto pirmininkas, sakėj 
kad mes vajų pravesime sek-j 
mingai. Kaip dabar atrodo, sa
kė jis, visoje šalyje bus iš
pirkta už 6 bilionus individua-; 
liškų bonų, kaip kad bus su- i 
kelta ir visa 16 bilionų dolerių; 
kvota.

Mitinge prie Laisvės Statu
los dalyvavo ir grupės iš mūsų 
ginkluotųjų jėgų. Rep.

Brooklyne pereitą sekma
dienį turėta plačios skalės ab- 
lava, joje dalyvaujant pen
kiom dešimtim policistų, kad 
sugauti 16 metų amžiaus blog- 
dariuką Charles Pens, 228 
55th St., New Yorke.

Vyrukas buvo pabėgęs iš 
Brook lyno kalėjimo peri i p imu 
30 pėdų sienos, kuria aptver
tas kalėjimas. Ištrūkęs laike 
popietinio mankštos protarpio. 
Jį vijęsis per sieną sargybinis 
Woodward, 36 m., iš Jamaica, 
nukrito nuo tos sienos ant ša-j 
ligatvio ir susilaužė kojos rie- j 
šelį.

Pabėgėlio jieškojo po visą 
Fort Greene projektą ir už 
valandos surado pasislėpusį 
šandukėj virš keltuvo olos, 
prie 90 St. Edwards St., ne
toli kalėjimo.

Policija sako, kad Pens bu-

NEBŪKITE

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

1. Karo Bonai yra geriausias, saugiausias pinigų įdėjimas 
pasaulyje!

2. Karo Bonai sugrąžina jum po $1 už kiekvienus $3 po 
10 metų.

3. Karo Bonai padeda išlaikyt žemesnes kainas.
4. Karo Bonai padės laimėti Taiką, padidindami pirkimo 

jėgas po Karo.
5. Karo Bonai reiškia mokslą jūsų vaikam, užtikrinimą 

jums, pinigus po pasitraukimo iš darbo.
šio atsišaukimo vietą apmokėjo

.JUOZAS ZEIDAT
BAR A G RILI.

411 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

vęs pabėgęs iš Warwick 
reformatori.jos berniukams ga
le pereitų metų. Dabar bu
vęs pagautas nudaužinė jaut 
automobilių durų rankenas, 
išdaužant langus ir gadi
nant šynas, už tai nuteistas 
pereitą ketvirtadienį ir kalėji
mo jaunamečių skyriuje buvęs 
padėtas laikinai, iki bus per- 
nagrinėta visi su jo byla suriš
ti dalykai ir nustatyta bausmės 
atbuvimo vieta.

Coney Islande sekmadienį 
buvę 1,100,000 vėsumos jieš- 
kotojų, nors ir mieste nebuvo 
per karšta, 84 laipsniai.

Nužudyta Moteris
šeštadienio rytą, 152 E. 35th 

St., New Yorko, savo kamba
ryje rasta nužudyta moteriškė, 
žinoma po vardu Morgan, gy
venusi ten tik savaitę laiko. Iš 
karto buvo manyta, kad jinai 
naturališkai mirus, bet medi- 
kališko egzaminieriaus apžiū
rėjimas parodė ką kitą.

Kiti gyventojai girdėję keis
tų garsų iš kambario penkta
dienio vakarą, bet nekreipė 
domės. Policijos stotis irgi ran
dasi už dviejų durų, bet poli
cijos niekas nepašaukė įtarti
nų garsų ištirti. Visi suprato 
padėtį tik kūną atradus.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

suaukota $317 su centais. Au
kojusių ne mažiau $1 vardai! 
bus paskelbti sekamose Lais
vės laidose.

Svečiai iš Daugelio Valstijų
Piknike taikėsi susieiti sve

čių iš kelių valstijų: Illinois, 
Michigan, Ohio, Pennsylvani- 
jos, Maryland, Massachusetts, 
Conntecticut, New Jersey, na, 
ir iš pačios New Yorko valsti
jos su Ilgąja Sala tolimųjų ko
lonijų (apie juos plačiau teks 
pakalbėti kitą sykį). Didžiąją 
masę, aišku, sudarė mūsų visų 
dienų draugai brooklyniečiai. 
Visiems jiems mes esame nuo
širdžiai dėkingi už atsilanky
mą. Rep.

Prapuolė Švarkas
Jonui Sodžiui Laisvės pikni

ke prapuolė švarkas (sack 
coat), manoma, kad kas nors 
per klaidą pasiėmė. Kuris tą 
klaidą padarė, prašome ją ati
taisyti grąžinant švarką į Lais
vės raštinę, 4 27 Lorimer St. 
Jonas Sudžius bus jums dėkin
gas už sugrąžinimą.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE

Arti 14th St.

Woodward Avenue

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ CM STANLEY MISIŪNAS

I I' SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

R kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AI D ISO L tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol table tu- 
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.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoS. unija žapoj
Telef.: GR. 7-7553 

( 2539
DETROITE: ( G02 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: į rJ'te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 4-6864

cija ir jo kalba petraukinėta 
tankiai išsiveržiančio entuziaz
mo pareiškimams apie Raudo
nosios Armijos artėjimą Lietu
vos išlaisvinti, apie masių ame
rikiečių ir raudonarmiečių su
sitikimą Berlyne sumušus fa
šizmą.

Stephanie Masytė, advokatė, 
iš Detroit, Mich., apsilankius 
čionai grįždama iš SLA Seimo 
Philadelphijoj, pasveikino čia 
susirinkusius savo tautiečius 
gražia lietuviška kalba. Ne 
veltui ji buvo didžiausios SLA 
kuopos atstovė tame seime. Ji
nai kalba ir rašo puikiai abiem 
kalbomis ir tuos savo talentus 
panaudoja organizacijų dar
bui, taipgi dainuoja savo ko-

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

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

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

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-orderi pasiųsime pro
duktus.

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

Tel. GLenmore 5-6191
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LIETUVIŠKAS

TR AKTYR1US
I (VALGYKLA IR ALINĖ) j
I Didelis pasirinkimas visokių | 
| Vynų ir Degtinės J
į Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat 'J Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
ISbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

IL—------- ----- ... ..............

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

473 GRAND ST.
Prie R.K.O, Republic Teatro

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovano®

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

Telephone BTagg 2-ZI78 ATDARA VAKARAIS.




