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Šildosi Apsigaudinėjimu.
Gražiai Atėjo, Dar Gražiau

Praėjo.
Fanatikų Fanatizme Viltis.
Nežinia, Kur Sustoti.
Žmogus Tebeklieda.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Birželio 30 dienos Vienybė
je skaitau Vyt. Sirvydo ilgą, j 
gailią raudą. Verkia žmogelis, 
kad smetonininkams Lietuvą 
valdyti belikę mažai vilčių.. 
Bet jis juos drąsina ir liepia) 
šildytis ta viltimi, kad Dėdė 
Samas juos užtars ir sugrąžins 
ant Kauno sosto.

Tokia, girdi, viltimi šildosi) 
ir Lietuvos “patrijotai.”

Labai nesinori tiems nei ai-1 
mingiems žmonėms atimti ir, 
tą paskutinę viltį, tačiau atim
ti ją reikia. Kaip Tarybų Są
junga nesikiša į Dėdės Šamo 
vidujinius reikalus, taip jis ne- 
sikiš į Lietuvos reikalus.

Lietuvos žmonės jau syki 
nubalsavo prieš ponus, nuver
tė juos nuo sosto ir vairą pa
ėmė į savo rankas. Jie tik lau
kia, kada Raudonoji Armija 
ateis ir išvys vokiečius iš jų 
krašto. O jie vėl tvarkysis 
taip, kaip tvarkėsi 1910 me
tais.
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Jankiai ir Anglai Išlaisvino 
Visą Eilę Vietovių 

Šiaurinėj e Frau ei j o j e
. .Francja, liepos 5. —Ame
rikos kariuomenė daro sėk
mingus apsupimo žygius 
prieš vokiečius La Haye du 
Puits, į pietus nuo atvaduo
to Cherbourgo pusiausalio.

Amerikiečiai užėmė La 
Broquiere, St. Remy de 
Landes ir Baudreville į va
karus nuo La Haye, o į 
šiaurius jie atėmė iš nacių 
Neufmesnil ir La Poterie. 
Jankiai taipgi turėjo laimė
jimų į pietus nuo seniau at- 
: vaduoto Carentan miesto.

Jungtinių Valstijų kariai
Gražiai ir rūpestingai buvo' Vdllllulu Odieiikui iniibiu. 

ruoštasi prie metinio Laisvės) Jungtinių Valstijų kariai 
pikniko. Na, dabar jis jau pra- viso per dieną La Haye du 
ėjo. Visi, kas jame dalyvavo,, pup-s apylinkėje išlaisvino 
-----..o, jog tai buvo vienas miestelių ir kaimų.

■' Vokiečiai per įtūžusias 
kontr-atakas buvo laikinai

ėjo. Visi, 
sutiko 
gražiausių ir pasekmingiausių į 
dienraščio piknikų.

Svieto buvo labai daug. Sve
čių lankėsi iš arti ir toli.

Nereikia nė sakyti, kad 
Raudonosios Armijos artėjimas 
prie Lietuvos smarkiai pakėlė 
pikniko dalyvių ūpą.

Amerikiečiai Nuskandi
no dar 17 Japonu Laivų

r- A

NACIAI SAKOSI PASITRAU
KĘ IŠ K0VEL10

Raud. Armija Paėmė Polocką; Užėmė Vietas 
Arti Lietuvos; Užmušė 14,200 Nacių; 
Suėmė Jų Generolą ir Daug Ol’icierių

Naciškas fanatizmas dar iš
gelbėsiąs hitlerininkų kudašių. 
Taip pareiškė Hitleris.

Blogai, kai ne protu ir ne 
spėka, bet fanatizmu reikia 
gelbėtis. Tas tik parodo, kaip 
jau riestai tam, kuris dar tik 
vakar iškėlęs kardą visiems 
grūmojo ir žadėjo po vokiška 
kurka pavergti visą pasaulį.

Joks fanatizmas, tačiau, 
Hitlerio kailio nebeišgelbės. 
Atsiskaitymo diena jau ateina.

Buvau pradėjęs savo kris
luose paminėti ir pagirti tuos 
veikėjus bei kolonijas, kurie 
gražiau pasidarbuoja Lietuvos 
žmonių šelpimo reikalais. Bet 
pasirodė “sunkus” darbas: ne
žinia, nuo kur pradėti ir kur 
sustoti. Pasekmės tokios, kad 
kiti pradėjo net pyktis. Sako: 
mes tiek ir tiek pasiuntėme, o 
jūs nepaminėjote!

Todėl reikės nutilti. Užteks, 
kad pamatysite savo vardus ir 
sumas bei nuveiktus 
oficialiuose komiteto 
muose.

darbus 
praneši-

Beje, šios dienos 
matysite labai svarbų 
miteto pranešimą. Rasite savo 
miestams paskirtas kvotas. Ži
nau, visi ir visos suprasite rei
kalą ir tuojau griebsitės už 
darbo.

LPT Ko-

Washington, liep. 5. —Pa
skutinėmis dienomis Jung
tinių Valstijų submarinai 
nuskandino dar 17 Japoni
jos laivų, tame skaičiuje 
viena šarvuotlaivi ir viena 
naikintuvą.

Artyn Vilniaus Sovietai 
maršuoja greičiau kaip po 
mylią per valandą.

Nemalonus Vokiečiams 
Amerikiečių Liepos Ket

virtosios Saliutas
Francija. — Amerikiečiai 

minėjo šičia Liepos Ketvir
tąją, vienu kartu paleisda
mi po šovinį iš kelių šimtų 
kanuolių lygiai 12 valandą 
dieną. Visi šoviniai buvo nu
taikyti į tam tikrą vokiečių

atgriebę St. Jores miestelį, į 
šiaurių rytus nuo La Haye, 
bet amerikiečiai vėl atkaria
vo St. Jores ir varosi toliau 
pirmyn. Kai kur jiem telie
ka tik viena mylia pasiekt 
patį La Haye du Puits.

Toliau į rytus, kanadie
čiai užėmė Carpiquet mies
telį, stovintį arti į pietus 
nuo Caen miesto, svarbiau
sio geležinkelių ir plentų 
centro. Anglai atėmė iš vo
kiečių Verson į pietus nuo 
Carpiquet. Jie taipgi page
rino savo pozicijas apie 
Grainville, į pietų vakarus 
nuo Caen, kuriame naciai 
yra daugiau kaip pusiau ap
supti. Kandiečiai įsiveržė į 
lėktuvų aikštę ties Carpi-

Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečiai, girdi, apleido 
Kovelį, gubernijos miestą, 
keturių geležinkelių mazgą, 
į pietų vakarus nuo Pripia- 
tės balų.

Tai reikštų, kad Sovietai 
išmušė nacius ir iš tos prie
šu tvirtumos — Kovelio. O 
per Kovelį eina tiesioginiai 
geležinkeliai į Varšavą ir 
Brest Litovska.
VISAI ARTI LIETUVOS 

..Londono radijas antra
dienį pirm pietų paskelbė, 
jog Raudonoji Armija užė
mė pozicijas arčiau 17 my
lių nuo Lietuvos rubežiaus.

Raudonieji Lakūnai 
Virš Kauno

London, liep. 5. — Sovie-ljų mieste.
tų kariuomenė šturmu atė- ) Polocke raudonarmiečiai 
mė iš vokiečių Polocką, pen-) suėmė daug vokiečių ir pa
kili geležinkelių mazgą, na-įgrobė didelius kiekius jų 
cių tvirtumą, vadinamą var-, ginklų ir įvairių karinių 
tais į Baltijos kraštus. Ber-1 reikmenų.
lyno radijas skelbė, būk jie j Sovietų kariai tą pačią 
patys apleidę Polocką, bet) dieną numaršavo apie 24 
tikrumoj raudonarmiečiai mylias į. pietų vakarus nuo 
išmušė juos iš to miesto tik-1 Polocko ir užėmė trijų gėlė
tai per nuožmias kautynes Ižinkelių mazgą Voropajevo, 
dėl kiekvieno namo. )o į šiaurių vakarus nuo Po- 

Pirmoji Baltijos armija, locko jie atvadavo Dubovo, 
komanduojama g e n e rolo I tiktai už 8 mylių nuo Lat- 
Bagramiano, visų pirma su-i vijos rubežiaus ir Mery už 
triuškino galingą vokiečių 11 mylių nuo jos, ir paėmė 
apsitvirtinimo ruožą aplink punktus už 46 mylių nuo 
Polocką, — vadinamąją “Ti-1 Dvinsko, penkių geležinke- 
grų liniją”, o paskui štur- I lių stebulės Latvijoje.
mavo skaitlingus nacių for- - Pro Dvinską eina geležin
ius priemiesčiuose ir pačia- keliai į Vilnių, Gardiną, 
me Polocke, 25,000 gyvento-' Varšavą ir Vokietiją, taip

Svarbūs Talkininkų Lai
mėjimai Italijoje

Roma, liepos 5. — Ame
rikiečiai vakariniame Itali
jos fronte užkariavo Corto
na, 31,000 gyventojų mies
tą, ir pasiekė vietas tik už 
5 mylių nuo Arezzo geležin
kelių mazgo. Toliau į rytus 
anglų kariuomenė atėmė iš 
naciu Mateiica ir San Seve
rino su geležinkelio stoti
mis.

London, liep. 5. — Sovie
tų lakūnai bombardavo ge
ležinkelių stotis ir kitus ka
rui svarbius įrengimus Kau
ne, Vilniuje ir Dvinske.

Silpnėja Nacių Pasiprie
šinimai Ore

Raudonarmiečiai Pagrobė Dide
lius Kiekius Naciu Pabūklą

Prasidedąs pas Nacius 
Visų Galy Suirimas, Sa

ko Times Radijas
Berlyno radijas sake, kad 

Sovietai iškėlė savo kariuo
menę į penkias salas Nar
vos Įlankoje, tarp Estijos ir 
Suomijos.

Naciai per radiją kalbėjo, 
kad vokiečiai prasiveržę to- 

i nuopoziciją ir, suprantama pa- )iau at , j vakarus z'-J w ■v n nn rr i Ii i i n w i i zrt todarė priešam gilų įspūdį a- 
pie Amerikos artilerijos ga
lybę.

Ta salvė iš šimtų kanuo- gu jiem kur pavyksta atgal 
lių buvo duota pagal gene- pabėgti.

I rolo Bradley’o įsakymą, ir 
jis pats asmeniškai paleido 
artilerijos sviedinį.

Amerikiečiai liepos 4 d. 
j taipgi iššovė šimtus lapelių 
į vokiečių pozicijas. Lape
liai vokiečių kalba aiškino 
jiem Liepos Ketvirtosios 
prasmę ir klausė, kaip na-

Minsko.
(Taigi hitlerininkai di

džiuojasi jau net tuom, jei- • • 1 11 11

London, liep. 5. — 250 A- 
merikos bombanešių ataka
vo vietas šiaurinėje Franci- 
joj, Belgijoj ir Holandijoje, 
iš kurių vokiečiai laido savo 
rakietinius bombanešius-ro- 
botus į pietinę Angliją.

Naciai tik silpnai prieši
nosi amerikiečiams ore, ir 
visi Amerikos bombanešiai 
sugrįžo.

Artėja Galas Japonam
Saipan Saloje

Amerikiečiai atėmė iš ja
ponų Saipan salos sostinę 
Garapaną ir užėmė Tana- 
pagą. Japonai liko suvaryti 
į šiaurinį tos salos smailga- 
lį, teturintį tik keturias my
lias pločio.

“The New York Times” mi- 
litarinis “ekspertas” ponas 
Baldwin dar ir šiandien sako
si nesuprantąs Tarybų Sąjun
gos militarinių operacijų. Jis^iam patinka toks minėji- 
negaunąs žinių apie tas opera- imas gįos tautinės amerikie- 
cijas ! . |čių šventės.

Tai tas pats Baldwin, kuris, 
pradžioje karo davė tik mažai' 
laiko Tarybų Sąjungai išlikti 
gyvai. Paskui kas savaitė vi
sam svietui bėdavodavo, kad 
Stalinas slepiąs nuo svieto 
akių padėtį savo frontuose.

(Atrodo, jog pas nacius 
prasideda visų galų suiri
mas, kad Berlynas džiau
giasi prasiveržimias atgal, 
— sako New Yorko Times 
radijo komentatorius.)

Amerikiečiai užėmė stra
tegines aukštumas visame 
La Haye du Puits fronte, 
šiaurinėje Francijoje.

VILNIUJE PLEŠKINAMI 
VOKIEČIU ĮRENGIMAI

Sovietų lakūnai, bombar
duodami nacių geležinkelių 
mazgą ir traukinius Vilniu
je, sukėlė 15 gaisrų; visiškai 
sunaikino tris karinius vo
kiečių traukinius ir padegė 
daug vagonų ir sandėlių.

Su tokiais “ekspertais,” kaip 
p. Baldwin, labai bloga. Jie 
priklauso prie tos pačios ka
tegorijos, kaip ir mūsiškiai 
peckeliai iš Naujienų, Draugo

į ir Vienybės. Jie irgi jau se
niai atgiedojo amžiną atilsį už 
Tarybų Sąjungą ir ją padova
nojo Hitleriui.

Atsimenate, kaip Grigaičio 
“Jaunimas” šaukė: “Three 
cheers for Hitler and his le
gions !”

Tegu tie visi “ekspertai” ei
na peklon, o Raudonoji Armi
ja traukia į Berlyną!

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, jog Raudo
noji Armija pagrobė dide
lius kiekius vokiečiu kari
nių reikmenų:

Voropajevo geležinkelių 
mazge, į pietų vakarus nuo 
Po 1 o c k o, r au do n a i *m iečiai 
pagrobė keturis nacių trau
kinius su kariniais krovi
niais, keturis artilerijos 
sandėlius ir aštuonis tan
kus. Į vakarus nuo Pogost 
Novyj miesto buvo sučiup
ta 16 vokiečių kanuolių ir 
didelis skaičius automobilių, 
trokų ir vežimų su krovi
niais.

Į vakarus nuo atvaduoto 
Glubokoje miesto raudon
armiečiai pagrobė 450 nacių 
trokų, o pačiame mieste — 
11 karinių sandėlių, šešis

garvežius, apie 500 vagonų 
ir 135 trokus ir automobi-

Į šiaurius nuo Bobruisko- 
Minsko plento sovietiniai 
kariai pagrobė 17 vokiečių 
tanku, 20 motoriniu kanuo- 
liu, 52 šešiavamzdžius mino- 
svaidžius, 120 kanuoliu ir 
1,500 troku ir automobiliu, z v v

Linkui Baranovičių rau
donarmiečiai pagrobė 21 
priešų kanuolę, 260 arklių 
ir artilerijos ir maisto san
dėlius. Čia jie suėmė ir 300 
vokiečių, kuriuos patys na
ciai buvo įkalinę.

Suomijos fronte Sovietai 
pagrobė tris artilerijos ir 
minosvaidžių baterijas ir 1,- 
500 dviračių; suėmė ir tam 
tikrą skaičių suomių karių.

Sovietai tik 25 Mylios 
Nuo Vilniaus

Sovietų Kovūnai Masi
niai Šluoja Suomius

Vokiečių Transocean ži
nių agentūra pranešė, jog 
Sovietų kariuomenė pasiekė 
punktus jau tik už 25 mylių 
į šiaurių rytus nuo Vil
niaus.

(Taigi Raudonoji Armija 
faktinai jau įžengė į Lietu
vos žemę.)

Švedai, skelbia, kad pir
mosios raudonarmiečių eilės 
įsiveržė į Baranovičius, ke
turių geležinkelių mazgą į 
pietų rytus nuo Vilniaus.

Suomijos fronte Raudo
noji Armija per dieną atė
mė iš priešų virš 40 gyve
namųjų vietovių, tame skai
čiuje Karmolisto miestą ir 
Jessoila geležinkelio stotį, 
į šiaurvakarius ir vakarus 
nuo pirmiau atvaduoto Pet- 
rozavodsko, Sovietinės Ka
relijos Respublikos sosta- 
miesčio. Karmolisto stovi 
tik už pustrečios mylios į) 
rytus nuo vadinamo senojo | 
Suomijos rubežiaus.

pat į Panevėžį, Šiaulius, 
Prūsus, Rygą ir Pskovą.

Raudonoji Armija dabar 
grumiasi vis artyn naujo
sios vokiečių apsigynimo li
nijos palei geležinkelį iš 
Dvinsko į Vilnių, Gardiną ir 
Lenkiją.

Pietinėje fronto dalyje 
Pirmoji Baltarusijos Armi
ja, komanduojama maršalo 
Rokossovskio, paėmė ap
skričio miestą Kletską, už 
25 mylių į rytus nuo Bara
novičių, keturių geležinke
liu centro.
DIDŽIAIS ŠUOLIAIS AR

TYN VILNIAUS
Sovietų kariuomenė per 

24 valandas numaršavo iki 
27 mylių pirmyn, ypač lin
kui Vilniaus, kur gręsia vo
kiečiams iš dviejų šonų.

Per dieną raudonarmie
čiai atvadavo virš 850 mie
stų. miestelių, geležinkelių 
stočių ir kaimų ir pasiekė 
vietas už 110 mylių nuo Ry
tų Prūsijos. Tą pačią dieną 
sovietiniai kariai užmušė 
daugiau kaip 14,200 vokie
čių ir suėmė 2,500.

Generolo Bagramiano Pir
moji Baltijos armija prasi
veržė iki Naručių ežero ir 
užėmė Medelio apskričio 
miestą, žygiuodama per at
virus laukus su retai kur pa
sitaikančiais keliais. Dabar 
raudonarmiečiai artinasi 
prie gero kelio už 10 mylių 
toliau, šis kelias veda tie
siog į Vilnių.

Naručių ežeras yra už 58 
mylių į rytus nuo Vilniaus, 
o Medelis už 63 mylių.

Naujesnės žinios (šiuos 
žodžius berašant) sakė, kad 
Sovietam telieka tik 46 my
lios į Vilnių.

Sovietų bombanešiai pleš
kina vokiečių naudojamą 
Vilniaus geležinkelių mazgą 
ir sudaužė daug priešų ka

irinių traukinių.
SUIMTA NACIŲ KORPU

SO GENEROLAS IR 59 
OFICIERIAI

Apvalydami miškus nuo 
besislapstančių vokiečių į 
šiaurvakarius nuo Bobruis- 
ko, raudonarmiečiai paėmė 
nelaisvėn nacių 35-to kor
puso komandierių generolą 
Įeit. Luetzową ir 59 kitus 
oficierius.

Generolo Černiakovskio 
I vadovaujami, Sovietų kariai i

(Tąsa 5-tame puslapyje)

DANAI VISUOTINU STREIKU IŠVERŽĖ NUOLAIDŲ IŠ HITLERININKŲ
Stockholm, šved. — Pra

nešama, kad vokiečiai nusi
leidę danams, kurie visuo
tiniai streikavo per penkias 
dienas Kopenhagene, Dani
jos sostinėje. Vadinamoji 
Danijos Laisvės Taryba, to
dėl, pašaukė streikierius 
grįžt darban.

Naciai padarė danams to-

kias nuolaidas: Jie žadėjo 
pašalint ginkluotus danų 
išdavikus - kvislingus; at
saukt uždraudimą naciams 
išeiti vakarais ir naktimis į 
gatves; visai nebausti strei
kavusių; nešaudyti į danų 
minias, jeigu nematyt pas 
žmones ginklų, ir uždaryt 
važinėjimą gatvekariais nuo

9 valandos vakare, kaip kad 
rekalavo darbininkai.

Minimieji kvislingai, pa
vardinti Schalburgo korpu
su, provokavo ir šaudė 
streikuojančius savo tautie
čius. Dabar tų kvislingų da
lis būsianti pasiųsta frontan 
prieš Sovietus.

Švedų radijas teigė, jog

visuotinojo streiko laiku 87'skelbė nacių šeimininkau- 
danai buvo užmušti ir 6641 jamas Danijos radijas, 
sužeisti. Taip sakė ir nacių 
radijas.

Tuo pačiu laiku, kai buvo 
kalbama apie streikierių 
grįžimą darban, įvyko dide
lė eksplozija Danijos uoste 
Arrhus ir sunaikino daug 
karinių medžiagų, kaip

Žmonės laidė akmenimis į 
miesto majorą Aage Soe- 
renseną, kuris šaukė gatve- 
karių tarnautojus grįžti 
darban.

Dabar kai kurie gatveka- 
riai važinėja, bet tik su na
cių policijos sargyba.
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Lietuva Prie Išlaisvinimo
Slenksčio.

Šiuos žodžius rašant, prie Lietuvos eina 
toki mūšiai, kokių šis karas nėra ma
tęs: aštrūs, dideli.

Raudonoji Armija — jau Nemuno pa
krantėmis žygiuoja į vakarus. Tuoj ji 
bus Gardine, Druskininkuose, Merkinėje, 
Alytuje. Raudonoji Armija neužilgo pa
sieks ir Merkio upę.

Kiti Raudonosios Armijos pulkai yra 
netoli tarybinės Lietuvos respublikos sie
nos, netoli Švenčionių, netoli Vilniaus.

Rytinės Lietuvos liaudis jau aiškiai 
girdi raudonųjų patrankų šūvius, smo
giamus vokiečių tvirtumosna.

Gal kai šitie žodžiai skaitytoją pa
sieks, Raudonoji Armija jau bus Šven
čionių apskrityj, gal ji jau bus Vilniaus 
apskrityj, — pačiame Vilniaus mieste.

Mes sakome “gal”, nes nežinome Rau
donosios Armijos vadovybės strategijos. 
Mums rodosi, jei šiuo žygiu Raudonoji 
Armija neužims Kauno, palikdama jį at
eičiai, tai Vilnių ir Gardiną, ji turės už
imti. Vilnius juk yra geležinkelių maz
gas. Per Vilnių eina geležinkelis iš Kau
no į Minską ir iš Rygos į Varšavą.

Taigi priminę šiuos faktus, mes tuojau 
norime skaitytojui priminti sekamą: 
Lietuvos išvadavimo dalykas deda ant 
mūsų visų didesnius uždavinius. Mes pri
valome uoliau rinkti Lietuvos žmonėms 
drapanas ir kitokius daiktus, nes Lietu
vos liaudis bus apiplėšta, nualinta, kaip 
niekad savo istorijoje ji nėra buvusi.

Pagalbos teikimu Amerikos lietuviuose 
yra viena organizacija, vienas komite
tas — Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas.

Remkime šį komitetą, daugiau darbuo
kimės Lietuvos liaudžiai, savo broliams, 
savo giminėms. Tos pagalbos jie laukia 
iš mūs ir už ją tarybinės Lietuvos res
publikos žmonės niekad mūsų neužmirš!

Vilna, Wilno ir Vilnius.
Angliškoji spauda, minėdama savo 

skiltyse LįjJuvos sostinę Vilnių, dar vis 
tebevadįba jį “senoviškai.” Tūli laikraš
čiai, norėdami būti labai jau ’’liberališ
ki”, parašo pirmiau “Wilno”, o paskui į- 
deda pagerinimą, paaiškinimą: ’’Vilna.”

Tai, žinoma, nėra jokis “paaiškini
mas”. Nei ’’Wilno” nei ’’Vilna” neatitin
ka sostinės vardui.

Kai Vilnius priklausė Lenkijai, tuo
met, aišku, jis galėjo būti “Wilno” arba 
’’Vilna”, bet kai jis 1939 metais buvo grą
žintas Lietuvai, jis patapo Vilnius ir to
kiu šiandien turėtų būti vadinamas.

Tenka pasakyti, kad 1940-1941 m. to
ji pati angliškoji spauda jau buvo pradė
jusi Vilnių rašyti taip, kaip rašo visa

Teisybė Apie Suomijos Fašistus.
Kanadiečių Liaudies Balsas išspausdi

no iš Toronto Daily Star dienraščio 
straipsnį, pasakantį daug teisybės Hel
sinkio valdovams, kurie yra niekas dau
giau, kaip savo tautos ir visų Jungtinių 
Tautų priešai. Mes čia skaitytojo infor
macijai paduosime tąjį straipsnį:

Reikia tikėtis, kad Suomijos žmonės 
dabar pamatys, jog blogiausi jų priešai 
buvo jų pačių autokratiniai, vokiečių 
kontroliuojami valdonai. Ta Suomijos 
valdžia bendradarbiavo su vokiečiais net 
lošdama jos pačios žmonių saugumu ir 
gerove. Jie mainikavo Jungtinių Valstijų 
draugyste; nuo 1941 metų rudenio, suo
mių kabinetas atmetė beveik kas met po
no Hullo pasiūlymus tarpininkauti dėl 
taikos sudarymo su Rusija. Pereitą kovo 
mėnesį, nieko nesakydama savo žmo
nėms, Manerheimo-Linkomies klika at
metė lengvas taikos sąlygas, kurias pa
siūlė Sovietų Sąjunga.

Tas nėra naujiena tiems, kurie sekė 
Suomijos politiką per praėjusius 25 me
tus. Nors jie šaukė apie nepriklausomy
bę, tačiau Suomijos valdonai senai pa
vedė savo kraštą vokiečių dominacijai. 
Jie padėjo naciams sėkmingiau pravesti 
savo planus dabartiniam karui ne tik 
prieš Rusiją, bet ir prieš Angliją. Visi 
suomiai, kurie tą viską gerai permatė ir 
protestavo, buvo nubausti nacių užtvir
tintu būdu.

Tai tragiška, kad Suomijos valdžiai 
pavyko apgauti tiek daug žmonių už
sienyje per tiek daug laiko. Net dabar 
premjeras Linkomies bandė palaikyti mi
tą, kad “Mažoji Suomija” kovoja viena 
už savo garbę ir nepriklausomybę. Ko
kia nesąmonė! Rugpjūčio mėnesį, 1941 
metais, jis sakė Suomijos žmonėms, kad 
jie ne vieni, kad jie kovoja šalę “galingos 
Vokietijos karo mašinos”. Jis taipgi sa
kė jiems, kad jie kovoja už “naują tvar
ką Europoj,” kurioj Suomija turi didelį 
šėra.

Linkomies pažiūros šiame kare supuo
la su Hitlerio. Štai kaip jis tai išdėstė 
straipsnyje, kuris buvo paskelbtas ofi- 
cialėj partijos spaudoj rugpjūčio 21, 1941 
metais.

“Pamažu pradeda formuotis išvaizda 
naujos Europos, budavojamos Adolfo 
Hitlerio vadovybės genijaus. Dabar lieka 
klausimas tiktai laiko iki Europa, Azija 
ir Šiaurinė Afrika atstovaus bazes dėl 
naujos Hitlerio vadovaujamos Europos. 
Užėmus pietinę Rusiją, Vokietija atida
rys kelią į Iraną ir Suezo kanalą. Nėra 
priežasties abejonei, kad anksčiau ar vė
liau, Vokietijos pergalingos divizijos nu
kirs šitą svarbią Britų imperijos arteri
ją. Ir jeigu Anglija nepasiduos, tuomet 
Hitleris turės eiti pirmyn, rasi taip toli, 
kaip Indija, kad sukurti tvirtą miltarinę, 
politinę bazę dėl naujos Europos, jo su
projektuotos.”

Šioj naujoj Europoj, Suomijai buvo 
numatyta privilegijuota ir pelninga vie
ta grąžon už jos pagalbą. “Vokietija 
užtikrino Suomijai taipgi ir žymią pozi
ciją šitoj naujoj Europoj”, rašė Suomi
jos premjeras. Kaip viešai išsireiškęs 
agresinės tautos vasalas, Suomija dabar 
stovi prieš to viso pasekmes.

Anglai lakūnai apžiūrinėja vokiečiu robotą arba lėktuvą be lakūnu, nukritusį 
Anglijoje. Šis robotas ir yra tasai Hitlerio “slaptas” įrankis.

Lenkų katalikų kunigo Sta
nislovo Orlemanskio nuvyki
mas į Maskvą ir pasitarimas 
su Stalinu sukėlė nemažą 
triukšmą tarp lenkų katalikų 
Amerikoje ir Kanadoje. Ne
atsiliko ir lietuviai katalikai 
nuo lenku kataliku savo šauks
mais prieš tą lenkų kunigą. 
Tačiau ne visi katalikai taip 
nusistatę. Blaiviai protaują ka
talikų vadai žiūri į esamą pa
dėtį reališkai ir bando rasti iš
eitį. žemiau talpinamas straip
snis yra Kanados francūzų ka
talikų laikraščio “L’Action Ca- 
tholique” editorialas apie 
“Tarptautinę Komunizmo Po
ziciją’’ ir nušviečia to laikraš
čio pažiūras j tarptautinę si
tuaciją. — Red.

—o—
Negalima nei ginčyti, kad 

tarptautinė komunizmo pozi
cija labai radikaliai pasikeitė 
nuo pradžios karo. Vakar bu
vo visai atmetamas. Rusija, 
vienintelė valstybė priėmusi jį, 
buvo laikoma atskirta vien dėl 
tos priežasties.

Vokiečių agresija 1941 me
tais prieš Maskvą pakeitė visa 
tai. Rusija ir komunistų parti
jos tapo normaliais elementais. 
Stalinas figūruoja didžiųjų jė
gų trejybėj lygiomis su ponais 
čiorčiliu ir Ruzveltu. Komu
nistai įėjo į Francūzų Tauti
nio Pasiliuosavimo Komitetą, 
stojo į Jugoslavijos partizanų 
ir Graikijos požeminio judėji
mo vadovybę, ir nepaisant ofi
cialių tremtinių valdžių opo
zicijos pastaruosiuos dviejuos 
atsitik'imuos; jie rytoj bus pri
imti į maršalo Badoglio vy
riausybę su Italijos karaliaus 
sutikimu.

Tampa paprastu dalyku ma
tyti juose partiją, “kaip ir ki
tos,” galinčią nešti atsakomy
bę kartu su kitomis. Faktinai, 
jie dalyvauja tame.

Bendras apsigynimas verčia 
prie to; ir vers dar per ilgą 
laiką. Net ir po karo skylimas 
ženklintų plyšį, pro kurį sijo
tus! nepermaldaujamas vokie
čių kerštas.

Tokiu būdu atsistoja klausi
mas: kaip elgtis, kad šis neiš
vengiamas dalyvavimas patar
nautų bendrai gerovei, o ne 
privatiniais revoliucinių gru
pių reikalams? Aš nepreten
duoju, jog aš esu užtektinai 
sugabus išrišti tą; tai labai 
sunku, nes ši epocha duoda 
nemažai komplikuotų proble
mų.

Bet būtų naudinga, jeigu 
būtų galima teisingai nušvies
ti prieštaraujančius terminus 
be išsisukinėjimų, be užsida
rymo akių, be tikėjimo, kad 
buvo išspręsta iš kalno, ir ana
lizuojant tai šaltai: tokia pre
liminarinė praktika, jeigu bū
tų dažniau naudojama, ir jei
gu žmogus turėtų drąsos ir 
sveiko senso pripažinti, jog ne 
visuomet galima prieiti prie iš
vados iš karto, apsaugotų mus 
nuo daugelio klaidų.

—o—
Pirmu dalyku yra pats tas 

dalyvavimas: aš pasakiau, kad 
jis neišvengiamas ir ištikrųjų 
jis tokiu buvo; jeigu jis nusto
tų būti tokiu, tai problema pa
sikeistų, bet aš čia diskusuoju 
šiandieninę problemą, o ne hi
potetinę ateities situaciją.

Antru dalyku yra doktriniš- 
ka bedugne, kuri skiria mus 
nuo komunizmo. Nėra nieko, 
kas leistų mums paremti tą. 
Be abejonės, Stalinas pageri
no Rusijos stačiatikių bažny
čios padėtį, atgaivino patrio
tizmą, net pakeitė mintis apie 
istorinę kapitalizmo rolę, kaip 
perstato mokyklų vadovėliai, 
bot tai vis ne pamatiniai da
lykai.

Be abejonės, taipgi bendras 
entuziazmas okupuotų kraštų 
pasipriešinime veda prie už
miršimo tam momentui skirtu
mų ir gali prirengti dirvą sa
vitarpiniam susipratimui tarp 
žmonių: tai būtų jau didelis 
atsiekimas: bėt žmonės susi

artina daug greičiau, negu sis
temos.

Volontaire, francūzų katali
kų savaitraštis Londone, pa
tiekė debatus tarp krikščionio 
unijisto Poimboeuf ir komunis
to parlamento atstovo Wal- 
deck-Rochot; skaitant tai aty- 
džiai, galima prieiti prie išva-1 
dos, kad gali būti bendra dir-1 
va dėl troškimo prieiti prie su
sipratimo tokių ir tokių kon
krečiu reformų klausimu, bet 
kad pradiniai punktai yra vi-1 
sai priešingi vienas kitam. 
Slapti komunistų leidiniai, at
rodo, išreiškia tuos pačius da
lykus, kaip ir kiti, bet juos ga
lima pažinti iš tono, tai yra, 
iš pirmkarinių lapelių, ir pa
vojus yra tame, kad daugelis 
sąžiningų žmonių, kurio nie-1 
kad neskaitė partijinių pam
fletų, sugeria juos neatsargiai.

Rusija šaukia apie “neapy
kantą” labiau, negu mes; tas 
gerai vienu atžvilgiu, jeigu tas 
išskiria atskiros taikos planą; 
bet krikščionis bando nugalė
ti “neapykantą” ir “kerštą,” 
nors jie būtų pateisinami. Jis 
.jaučia pasipiktinimą, o ne ne
apykantą. Jis nori tiesos, o ne 
keršto; tame glūdi ne tiktai 
skirtumas žodžiuose, nes tas 
apima buvimą ar nebuvimą 
viršgamtinės geradarystės; net 
mušant bjauriausi kriminalis
tą mes žiūrime į jį, kaip į sa
vo brolį Kristuje; komunistai 
išrauna jį iš draugijos, kaip 
sąšlavą.

Panašiai yra su tuo, kas bu
vo atspausdinta apie “buržu
azijos” negerumus. Visos pa
stabos, kaip visi sutinka, ko
munistų interpretuojamos jų 
išdirbtų teorijų šviesoje.

—o—
Sukonsolidavimas tų dviejų 

terminų yra sunkus. Palikti 
kurį nors vieną reikštų suardy
ti realybę ir atkirsti mus nuo 
jos. Darymas skirtumo tarp 
asmenų ir doktrinų vestu mus 
didelį žingsnį pirmyn. Reikia 
matyti, kad žodis “komunis
tas” nereiškia “plėšiką;” mūsų 
sąmišio epochoj gali būti klau
simas patrioto ii’ idealisto, pa
sirengusio mirti už tokius pat 
moralius principus, kaip ir mū
sų, bet komunizmo tikslai yra 
žalingi ir mes turime saugotis 
nuo jų infiltracijos; dar dau
giau, jeigu komunistai yra to
kios pat nuomonės dienos pro
blemomis, tai tas dar nereiš
kia, kad mes esame klaidingi, 
ar kad jie duoda žodžiams tą 
pat reikšme, kaip ir mes.

Mes pasitikėkime Dievo ap
vaizda. Kas būtų sakęs, kad 
leidžiant Stalino režimui išsi- 
laikyti buvo kalamas instru
mentas, su kuriuo Hitleris bus 
palaužtas ?

Panašiai, ar no Dievo ap- 
veizda, kad, vietoj stovėti nuo
šaliai tuo metu, kada visa so- 
cialė struktūra ir teisėtas Eu
ropos sutvarkymas buvo nai
kinamas įsiveržėlių, kuomet 
viskas padeda revoliuciniems 
išsiveržimams, komunistai su
sidėjo, ačiū pačiam priešui, 
beveik visuose kraštuose kartu 
su visais kitais piliečiais?

Vietoj būti persigandusiais 
tuo, ar mes neturėtume dėkoti 
Dievui už tai ir pasinaudoti jo 
geraširdyste ?

Amerikiečiai jūrininkai Normandijoj skubinas į gata
vai iškastus ravus, kad apsisaugojus nuo priešu ugnies.

Iš S. L. A. Seimo
Ketvirtadienio Paskutine

Plačiai kalbant,—kaip kad 
kalbėtų 2,500 metų istorikas, 
—komunizmas, kaip ir fašiz
mas, be abejonės, pasirodys 
tiktai kaip pereinamasis as
pektas krizio, paeinančio iš 
b u r ž u a z i nes kapitalistinės 
draugijos smukimo ir pasaulio 
persitvarkymo sąryšyje su ma
terialiu progresu, laukiant 
atatinkamos fomulės, kurios 
nei vienas mes dar neįsivaiz
diname. Politiniai režimai yra 
virš visų pasekmių; jeigu jie 
pertoli nutolsta nuo faktų, 
kurie nusako juos, jie subyra 
į šipulius, ir štai kodėl jų gry
nas ir paprastas prisikėlimas 
negalimas.

Sesija
Šioje sesijoje užbaigus 

konversijos klausimą (na
riams mokesčių pakėlimo 
klausimą) ir priėmus ata
tinkamą rezoliuciją tuo 
klausimu, kuri nustelbė, ar
ba kitaip sakant, atmetė se
nosios Pild. Tarybos, o ypa
tingai Centro ir Centro pa
skirtos komisijos planus, 
pakėlimui nariams mokes
čių, — padaryta trumpa 
pertrauka.

Pertraukos laike, Seimo 
delegatai ir specialės komi
sijos nariai, kurie išgelbėjo 
SLA nuo gręsiančios kata
strofos, — broliškai ir drau
giškai sveikinosi vieni su ki
tais ir džiaugėsi geromis 
pasekmėmis.

Po pertraukos, imta ap
svarstymas sekretoriaus ir 
iždininko urėdų sujungimui 
į vieną urėdą, t. y., kad tas 
pats asmuo būtų sekreto
rium ir iždininku. Įnešimas 
buvo, kad sujungt tuos du 
urėdu.

Kalba visa eilė delegatų.
Gegužis nurodė, kad rei

kia sujungt ir kad iš to bū
tu SLA nauda, c

Adv. Olis nesutinka, bet 
savo nuomonės neturi. Jis 
abejoja ar būtų gerai ar ne 
ir pataria dar palaukt to
liau.

Bačiunas, kuris kandida
tavo iždininko vietai, kalba 
prieš, ir paprašė kad Ba- 
gočius paaiškintų ar iš to 
sujungimo būtų kokia nau
da.

Bagočius tame klausime 
atsisėdo ant “dviejų kė
džių”: jis sutinka su Olio 
nuomone, pasako porą žo
džių, kad gal būtų gerai su
jungus, bet nesutinka ir su 
Bačiūno nuomone, kad da
bar nereikia sujungt, nes, 
anot Bačiuno, gal būtų ge
rai tik tada, jei iždininkas 
dirbtų Centre. I dabar, gir
di, iždininko Centran atga
benimas atmestas ir nebe
galima apie tai svarstyt.

Taigi Bagočius buvo už- 
sujungimą ir prieš sujungi
mą tų dviejų urėdų.

Iždo globėjas Mockus sto
jo už suvienijimą tų dviejų 
urėdų, nes to, sako, reika
lauja SLA nariai.

Esantis iždininkas Gugis,
atrodė, tuo klausimu buvo 
daugiausia susirūpinęs. Jis 
nurodė daug priežasčių, dė
lei kurių negalima sujungti 
tų dviejų urėdų. Sako, “iž
dininkas turi būt labai pa
tyręs ir žinot apie mergi
šius ir apie viską” ir, girdi, 
jei nemokėsite geros algos 
iždininkui, tai tasai asmuo 
bus ne kasierius, bet tik 
raštininkėlis.

Adv. Cheledon stojo prieš 
sujungimą tų urėdų.

Clevelandietis Brazaus- 
i kas, žinodamas narių opi- 
iniją, kalbėjo už priėmimą 
įnešimo, t. y. už sujungimą 
tų dviejų urėdų.

Eita prie balsavimo. Pre- 
zid. Bagočius pareiškė, kad 
tasai klausim, yra konstitu
cinis, suprantama, kad pa- 
veikt į delegatus ir kad jie 
balsuotų taip, kaip jis ir 
Gugis nori. O konstituciniai 

' klausimai kaip Bagočius pa- 
| reiškė, reikalauja dviejų 
trečdalių balsų. Balsavimo 
pasėkos: už sujungimą ir 
prieš sunjungimą balsai pa
sidalino taip, kad preziden
tas negalėjo pasakyt, ar ta
isai klausimas priimtas ar 
i atmestas. Blsuota iš naujo 
i ir balsus skaitė balsų skai
tymo komisija. Už sujungi- 
mą 55 balsai, prieš 45 bal- 
sai. Prez. Bagočius pareiš- 

|kė, kad įnešimas atmestas 
i ir tas klausimas pasilieka 
po senovei, t. y. iždininku 
bus atskiras asmuo.

Pradėjo svarstyt sveika
tos komisijos klausimą, t. 
'y., kad tokia komisija būtų 
įsteigta ir kad ji kontroliuo
tų visų kitų daktarų raštus 
sveikatos klausimu, ir kad 
tik toji komisija vestų orga- 

i ne sveikatos skyrių, — “an
trą frontą” atidarė dakta- 
: rai. Jie smagiai priešinosi 
j tekiosios komisijos įsteigi
mui, bet tų daktarų vardų 
neminėsiu. Balsuojant, svei
katos komisijos klausimas 
atmestas ir tuomi ketvirta
dienio popietinė sesija užsi
baigė.

Reporterio Draugas

Haverhill, Mass.
Klaidos Pataisymas

Laisvėj tilpus koresponden- 
•ija kas link Penny Sale, kuris 
pyko gegužės 7, 1914, Gedi-

žiūrint į dalykus tokioj švie
soj, žmogus ataušti, ir jeigu 
žmogus laikosi didžiųjų daly
ku, o ne institucijų ar asmenų, 
savo šalies gyvojo organizmo 
vienybės ir pamatinių religinių 
ir moralinių dalykų, ar tas ne- 
supuola su bažnyčios atsineši- 
mu ?

(Iš Liaudies Balso).

mino Kliube, įvyko klaida, pa 
likta neužrašyta dviejų drau 
gų vardai, kurie aukavo dova 
nas, tai draugai M. Jacumskie 
nė ii- J. Masys.

šiuom ir yra klaida atitai 
syta.

Dėl tam tikrų priežasčių ne
galėjau pataisyti anksčiau. At-

į siprašau. A. Pereson.



Ketvirtadienis, Liepos 6, 1944

S UŽ LIETUVOS LAISVES
Lietuvos Žmonių Šel

pimo Reikalais
Lietuvai Pagelbės Teikimo Komiteto Pranešimas 

Dėlei Šešto Dovanu Siuntinio
Jau užbaigėme Penktojo Siuntinio ruošimą. Tikimės, 

kad neužilgo jis bus kelionėje. Tai didesnis už visus ki
tus siuntinius. Apart tonų drapanų ir daugelio šimtų po
rų čeverykų, su šiuo siuntiniu išėjo daugiau kaip už sep- 
tynius tūkstančius dolerių supirktų dovanų. Greitoje at
eityje paskelbsime smulkmenišką Penktojo Siuntinio ra
portą.

Birželio 29 dieną Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite
tas laikė susirinkimą ir nutarė pradėti ruošti šeštąjį Do
vanų Siuntini. Mes tikimės, kad neužilgo Lietuva bus iš
laisvinta ir mūsų šeštas Siuntinys jau eis tiesiai Lietu
von! Komitetas nutarė šeštąjį Siuntinį išleisti apie “La
bor Day”, tai yra, pradžioje rugsėjo mėnesio. Vadinasi, 
suruošimui šio siuntinio duodama apie du mėnesiai laiko.
Ant ko norime susikoncentruoti — apatinės drapanos, 

, čeverykai ir muilas.
Savu keliu ir energingai turi eiti rinkimas padėvėtų 

drapanų, jų valymas ir taisymas. Drapanos Lietuvos 
žmonėms labai reikalingos. Jų turime pasiųsti desėtkus 
tonų. Yra dar tūkstančiai lietuvių, kurie nėra aukoję 
Lietuvos žmonėms nei vienos drapanėlės. Juos reikia pa
siekti ir paprašyti.

Bet padėvėtų drapanų gauname tiktai viršutinių. 
Apatinių gi drapanų, ypatingai šiltų, beveik visai ne
gauname ir jų sunku gauti. Paprastai, žmonės apatines 
drapanas nešioja iki susinešiojimo. Tačiau apatinių dra
panų Lietuvos žmonėms labai reikia. Mes norime su šeš
tuoju Siuntiniu pasiųsti labai didelį kiekį šiltų apatinių 
drapanų. Ir su šiuomi pranešimu pradedame specialį va
jų.

Žemiau paduosime kvotas, už kiek, musų supratimu, 
kiekviena didžioji kolonija galėtų apatinių drapanų pa
siųsti. Prašome visų Komiteto skyrių atkreipti į tai savo 
dėmesį ir imtis už darbo. Jei jums atrodytų, kad jums 
paskirta kvota per aukšta, tuojau mums praneškite. 
Taipgi, jeigu pasirodytų per žema, mes ją su mielu noru 
pakelbsime. Norime, kad tarpe įvairių kolonijų eitų graži 
draugiška kompeticija, kuri pirma išpildys savo kvotą.

Taipgi iki šiol mes gauname nedaug čeverykų. Ogi rei
kalingumas čeverykų gal dar didesnis negu net drapa
nų ! Todėl mes prašome vsų lietuvių aukoti nors padėvė
tus čeverykus Lietuvos žmonėms. Jeigu kurie reikalingi 
pataisymo ir galite ant vietos pataisyti, pataisykite. Bet 
jeigu tatai padaryti negalite arba neturite ištekliaus, vis- 
tiek čeverykus aukokite ir siųskite Komitetui, o mes 
bandysime juos pataisyti, šeštuoju Siuntiniu mes nori
me pasiųsti keletą šimtų porų čeverykų.

Taipgi, kaip parodo iš nacių išlaisvinti kraštai, muilas 
yra taip jau reikalingas, kaip maistas ir drapanos. Tai 
nepavaduojamas įrankis kovoje prieš nešvarą ir ligas! 
Praeityje su kiekvienu siuntiniu mes esame pasiuntę už 
penkius šimtus dolerių vertės muilo. Su šeštuoju Siunti
niu tikimės pasiųsti už tūkstantį ar pusantro tūkstančio 
dolerių!

Šiltos apatinės drapanos, čeverykai ir muilas — štai už 
ką L. P. T. Komitetas pradeda specialį vajų!

Žinoma, nepamirškite individuališkų pundelių. Kurie 
tik išgalite ir galite, supirkinėti patys daiktus, sutaisyki
te pundelius dovanų ir atsiųskite. Jie bus pasiųsti tiesiog 
jūsų vardu kartu su jūsų adresu susirašinėjimui. Galite 
parašyti nuo savęs ir laiškutį, taipgi įdėti savo paveikslą.

Kolonijų Kvotos
Kaip jau aukščiau sakyta, šios kvotos nėra nei griež

tos, nei verstinos. Tai tiktai draugiškas Komiteto pata
rimas bei paraginimas. Geriau sekasi, kai turime prieš 
save aiškų tikslą pasistatę.

Kvotos paskirstytos tiktai didžiosioms kolonijoms. Bet 
tas dar nereiškia, kad mažosios kolonijos, arba ir pavie
niai lietuviai neturi nieko veikti. Visus raginame prisi
dėt su dovanomis dėl šeštojo Siuntinio. Kolonijos, kurios 
čia nepamiėtos, gali pačios kvotas nusiskirti. Laikas nuo 
laiko skelbsime raportus, kaip kuri kolonija stovi.

Sekančios valstijos ir miestai privalėtų parūpinti maž
daug už tiek apatinių drapanų bei muilo:

Maine:
Rumford .......................  $75
Lewiston ...................... 75

New Hampshire:
Nashua ...................... 100

Massachusetts:
Boston ........................ 500
Worcester.......................300
Montello .................... 300
Norwood ................. 200
Lowell .......................... 200
Haverhill .................... 200
Lawrence....................... 300
Bridgewater...................100
Gardner.......................... 100

Connecticut:
Hartford .................... 200
Waterbury ................... 300
New Haven ................. 150
Bridgeport...............  150
New Britain ............... 100

New York:
Brooklyn ........................ 500
Rochester ................  300
Binghamton ................  300
Great Neck ................. 100

New Jersey:
Elizabeth .................... 200
Bayonne ...................... 100
Newark .......................... 200
Paterson ...................... 100
Hillside .......................... 75
Linden ..............................75
Camden ........................ 50
Jersey City...................... 50

Pennsylvania:
Philadelhpia...................500
Shenandoah ................  200
Wilkes-Barre ............... 200
Minersville ..................  100
Scranton ...................... 200
Pittsburgh ..................  300

Willmerding...................100
New Kensington ......... 75
Washington ................ 50
Easton .........................  100
Chester ........................ 100
Baltimore, Md.............. 200

Ohio:
Cleveland .................... 500
Youngstown ............... 100
Akron ........................... 50

Michigan:
Detroit ........................ 500
Grand Rapids ............. 200
Hart-Scotville .............. 100

Illinois:
Chicago-Cicero

Roseland ............... 1,500
Springfield ................ 100
E. St. Louis ................  100
Collinsville .................... 50
Benld ........................... 50

PASTABA: Gali pačios kolonijos už savo pinigus su
pirkti apatines drapanas arba muilą, jeigu gali gauti 
prieinama - urmine kaina, arba gali savo pinigus atsių
sti Komitetui, o mes patarnausime ir nupirksime. Kurie 
turite ant blankų ar šiaip surinkę aukų, galite priskai- 
tyti prie savo kvotos.

Viską prašome siųsti Komitetui Brooklynan.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas.

417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

“Rūsčios Bausmės Susilauks Kiekvienas, 
Kuris Stos į Banditiškas Plechavičiaus 
Rinktines,” Rašo “Už Tarybų Lietuvą”

Visos vokiečių okupantų 
priemonės užgniaužti lietu
vių patriotų kovą baigėsi 
nepasisekimu. Visos jų pa
stangos užkirsti kelią lietu
vių patriotų — partizanų 
judėjimo augimui sudužo į 
lietuvių tautos neapykantą 
ir tvirtą pasiryžimą priešin
tis hitleriniams budeliams.

Įtūžę vokiški fašistiški 
galvažudžiai manė palaušiu 
lietuvių partizanų kova bau
džiamosiomis ekspedicijo
mis ir žvėriku teroru prieš 
visus, kas palaikė ir rėme 
liaudies keršytojus.

Tačiau lietuviai atsakė į 
tai dar didesne parama par
tizanam, dar didesniu kovos 
vieningumu. Visos lietuvių 
tautos palaikomi ir remia
si, Liet, partizanai vien tik 
per antrąjį 1943 metų pus
metį nuvertė nuo bėgių 56 
karinius vokiečių ešelonus, 
sudaužė 65 garvežius ir 
1250 vagonų, palaidodami 
po jų skeveldromis šimtus 
hitlerinių banditų.

Šis, lyginant su krašto 
dydžiu, milžiniškas partiza
nų veiklos išaugimas sukėlė 
vokiškų okupantų tarpe gy
vulišką paniką. Jie dar la
biau sustiprino terorą prieš 
Lietuvos patriotus. Vokie
čiams parsidavęs leituvių 
tautos išdavikas Kubiliūnas 
atvirai grasino mirties bau
sme ir sodybų sudeginimu 
visiems, kas tik bus bent į- 
tariamas palaikąs ryšius su 
partizanais ir remiąs juos. 
Vėliau, kaip lietuviai jau 
žino, šis vokiečių šuo iš tik
rųjų pradėjo vykdyti žvė
riškumus. Taip buvo išžu
dyti visi Miliūnų kaimo Ro
kiškio valsčiaus gyventojai, 
o pats kaimas sudegintas ir 
sulygintas su žeme.

Tačiau ir dabar vokiečiai 
nepasiekė savo tikslo. Ne
kaltai pralietas lietuvių 
kraujas pažadino į kovą 
naujus šimtus ir tūkstan
čius Lietuvos patriotų. Die
na po dienos augo ir stiprė
jo partizanų kovos būriai, 
stiprėjo jų smūgiai kruvi
niesiems vokiškiems oku
pantams.

Visa tai privertė hitleri
nius budelius vėl griebtis

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Waukegan .................... 50
Gary, Ind........................ 50

Wisconsin:
Kenosha ...................... 150
Racine ........................ 100
Milwaukee .....................  75
Sheboygan .....................  50

Colorado:
Denver............................. 50

California:
Los Angeles...................200
San Francisco-

Oakland .................. 200
Oregon:

Portland ...................... 100
Oregon City ................ 50

Washington:
Seattle ........................ 200
Tacoma .......................... 50 

kovos priemonių prieš nar
siuosius Lietuvos patriotus 
— partizanus.

Šiuo metu vokiški oku
pantai išėklė į viršų seną 
savo šnipą ir lietuvių tautos 
budelį Plechavičių, pavesda
mi jam suorganizuoti kovai 
prieš partizanus taip vadi
namas “vietines Lietuvos 
rinktines.”

Hitlerinė propaganda T sie
tuvoje pliauškia dieną ir 
naktį, vaizduodama šias 
“rinktines” kaip kažkokią 
savaimingą karinę jėgą, ku
ri visiškai nepriklausysian
ti nuo vokiečių.

O katĮ) gi yra iš tikrųjų?
Įsižiūrėkime gerai į patį 

šitą “rinktinių” organizato
rių Plechavičių. Juk tai tas 
pats vokiečių šnipas, kuris 
išdavinėjo Lietuvą jau nuo 
1918 metų! Juk tai tas pats 
banditas, kuris 1919-tais 
metais ant Molupio kranto 
kasdien nužudydavo po 15, 
20, 30 niekuo nekaltų Že
maitijos valstiečių!

Savaime suprantama, to
dėl, kad budelis Plechavi
čius bus biaurus įrankis vo
kiškų okupantų rankose, 
vykdys visus jų įsakymus, 
ir jo organizuojamas “rink
tines” negalima laikyti nie
ku kitu, kaip niekšingiausių 
išdavikų ir vokečių talkinin
kų gaujomis!

Tai turi gerai įsidėmėti 
visi tie, kurie yra raginami 
ir šaukiami stoti į budelio 
Plechavičiaus išdavikiškas 
“rinktines.”

Stoti į šias ’’rinktines”, 
reiškia išduoti savo tautą, 
reiškia atsukti ginklą prieš 
sjavo liaudį, reiškia padėti 
smaugti savo tėvynę ir 
trukdyti jos išsivadavimui 
iš kruvinojo hitlerinio jun
go.

Išsivadusi lietuvių tauta 
nedovanos nė vienam, kas 
paseks šlykštųjį budelį Ple
chavičių. Visi išdavikiškų 
“rinktinių” daylviai susi
lauks tokio pat rūstaus ir 
nepermaldaujamo lietuvių 
tautos keršto, kokio susi
lauks ir pats Plechavičius ir 
panašūs niekšai!

Broliai lietuviai!
Saugokitės kaip maro bu-

Trečias Puslapis

Lietuvos Žmonėms Drabužių Centro, 417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y., darbininkų grupė.
Sėdi aplink siuvamą mašiną (iš kairės) : Konstancija Rušinskienė, Marė Misevičienė, J. 

Bernotą, Jonas Pocius, Irena Levanienė, Adelė Kalakauskienė, Marcelė Jakštienė, Mary 
Wilson, Stefanija Vinikaitienė, Johanna Marcinkienė.

Stovi (iš kairės) : nematomas paveiksle, bet tankiai matomas darbe Adomas Dagis, Anta
nas Mureika, Mrs. Pašakarnis, Leo Gavrilovi čius, Josephine Augutienė, Anna Višniauskie- 
ne, Valis Bunkus, Stefanija Sasna, Antanas Bimba, Elzbieta Kasmočienė, Kazys Songaila, 
Vincas Čepulis, Geo. Waresonas. Aukščiausioj eilėj: Juozas Balčiūnas, ir J. Vinikaitis.

Didžiuma tų žmonių yra nuolatiniai, daug laiko tam darbui paaukoję liuosnoriai darbuo
tojai. Bet čia — anaiptol ne visi, nes centre jau yra dirbę apie 100 asmenų. Kai kurie pa
ruošimui dovanų Lietuvos žmonėms ,sukėlimui joms finansų, darbuojasi jau treti metai ne
gaudami už tai nei cento atlyginimo.

JONO STOKES nuotrauka

Lietuvos Žmonėms Drabužių Centro, 417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y., darbininku grupė.
Iš kairės: Matas Klimas, Stefanija Kleizienė, Julija Laukaitytė, Katrina Petrikienė, Lea 

Kairytė, Elena Jeskevičiutė, Marytė Sincus, Rožė Laukaitienė, Anastazija Buknienė,, Ona 
Čepulienė, Alda Orman. Ši grupė tą patį vakarą dirbo antram Centro štore, po num 35 
Stagg St.

Darbininkai prikrauna dėžutes (kits) dovanų Lietuvos žmonėms nuo tų amerikiečių, ku
rie norėjo pasiųsti po individuališką pundeli, bet neturėdami laiko patys supirkti reikme
nis ir dėžutes prikrauti pridavė $3 ar daugiau komitetui su prašymu jiems patarnauti, suda
ryti dėžutę ir pasiųsti su sveikinimu nuo aukotojo, taipgi su vardu ir antrašu, kad gavėjas 
galėtų siuntėjui atrašyti apie gavimą dovanos.

Viską daugmeniškai supirkus, ši grupė vienu vakaru prikrovė virs 200 dėžučių. Tai ne
reiškia, kad to vakaro užteko jiems. Kadangi dėžučių buvo šimtai, prie jų praleido daugiau 
vakarų. Be to, grupė yra nuolatiniai liuosnoriai ir prie kitų centro darbų. Visi dirba ne
mokamai, aukoja savo laiką ir energiją pagalbai Lietuvos žmonių.

JONO STOKES nuotrauka

(c£ęlio Plechavičiaus organi- > 

įunjamų išdavikiškų “rink
tinių”! Nestokite patys į jas 
ir perspėkite kitus nuo šio 
niekšingo žygio. Naikinkite 
ir bauskite vietoje kiekvie
ną, kas paseks budelį Ple
chavičių! Tegu rūstus lietu
vių tautos prakeikimas lydi 
kiekvieną jų žingsnį! Tegu 
jie neranda niekur pasto
ges, užuojautos ir paramos 
tol, kol nesupras savo klai
dos ir nepasuks į teisingą 
kelią.

O teisingas kelias tėra vie
nas — ryžtinga, pasiauko
janti, žūtbūtinė kova prieš 
amžinuosius lietuvių tautos 
pirešus — vokiškus grobi
kus.

“Už T. L.”

LIETUVAITĖS PIONIERES LAIŠKAS 
IŠ TARYBŲ SĄJUNGOS

1944-1-7 d. 
Ig. Klevinskui.

Tamsta Klevinskas.
Sužinojusi jūsų adresą, 

sumaniau parašyti jums 
laišką. Aš esu pionierė, bu
vau Palangoje, pirmoj sto
vykloj, o mano tikra gimti
nė Kaunas. Mano tėveliai 
paliko Lietuvoje, o sesutė 
Palangoje. Man labai gaila 
sesutės ir tėvelių, bet nieko 
nepadarysi, kad toks grobi
kas iHtleris visus kankina. 
Už tai mūsų armija puikiai 
muša fašistus.

Tamsta Klevinskas, mes 
gyvename gerai, dirbame, 
mokinamos ir žaidžiame

žaidimus. Tamsta Klevins
kas, aš galvoju, kad šitą 
laišką gausite ir atsakysite 
man.

Baigiu rašyti. Lauksiu 
greito atsakymo.

Budrikaite Toniara.
Mano adresas: USSSR., 

Gorkovskaja Oblast, Pere- 
vozskij rajon, selo Ičalki, 
Det-Dom. Tamara Budri
kaite.___________________

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!
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Naminis Frontas
Vasaros Poilsio Centrai 

Praplečiami

Kuomet mokyklos bus šią 
vasarą uždarytos, 1023 žaidi
mų aikštelės Naujoje Anglijo
je bus paruoštos kasdieniniams 
žaidimams po priežiūra. New 
Haven, Conn., padidino tokių 
aikštelių skaičių nuo 37 iki 
45. Hartford ir Norwalk pri
dėjo po 4 prie jau ten esan
čiųjų. West Haven ir Windsor 
ruošia žaidimų aikštelių pro
gramas pirmu kart, praneša j 
OCWS. Dayton, ()., buvo su
darytas budžetas veikimui 20-' 
čiai naujų žaidimų aikštelių ir 
dienos stovyklai (camp) 300 
vaikų per dieną, pareiškė 
OCWS.

Daug bendruomenių pusi-; 
samdo prižiūrėtojus naujo
sioms programoms, OCWS sa
ko, ir rekrutuoja savanorius 
vedėjus individualiems cen
trams. Sportas, žaidimai ir pa
sakos bus svarbiausieji daly
kai, ir daugeliu atvejų pro
gramos yra praplečiamos j- ’ 
traukiant darbelius, namų šei-1 
mininkavima ir vaidybą. At
lanta, Georgia, įrengė base-j 
ball’ą, po priežiūra maždaug' 
800 berniukų. Softball bus' 
svarbiausias žaidimas 37 žai
dimų centruose Dallas, Texas.

jimosi Francūzijoje, prekybos 
laivyno jūreiviai, kurie buvo 
pakrantėje, kai juos pasiekė 
sios žinios, skuba užsiregistruo
ti naujoms kelionėms į jūras, 
kad paremti mūsų kovojančius 
vyrus, praneša War Shipping 
Administration.

Recruitment and Manning 
Organizacijos raportas WSA 
rodo, kad į šaukimą paremti 
sąjungininkų vadavimo jėgas 
kaip galima greičiau atsiliepė 
visų laipsnių jūreiviai. Daug 
jūreivių, iš gerai užsitarnautų 
atostogų, išgirdę apie invaziją, 
grįžo tučtuojau į laivus. Ala- 
medos, Calif., Maritime Ser
vice karininkų kandidatų mo
kykloje, kur daug jūreivių mo
kosi užimti karininkų vietas, 
daugelis jūreivių apleido savo 
studijas ir sugrįžo į jūrą į savo 
senas pareigas. Bostone pusei 
iš 40 jūreivių, kurie per vieną 
dieną kreipėsi būti priimtais 
ant laivų, buvo parūpintos vie
tos tuojau pat.

Penicillin’as Venerinių Ligų 
Gydymui

U. S. Public Health Service, 
Federal Security Agency, ir vi
sa eilė State Health Depart
ments, kaip praneša Medical 
Director J. R. Heller, Jr.,

----------  I PUS Venereal Disease Div.
Kiaušinių Ištekliai Prašoka viršininkas, pradėjo dideliu 

Sandėlių Talpas į mastu gydyti penicillin’u pir-
Kiekviena Amerikos šeimi-įmojo laipsnio sifilį. Išrinkti pa

niūkė yra raginama pirktis ex
tra tuziną kiaušinių ir pasidė
ti juos šaldytuve. Tuo ji pa

cientai, sergą sifiliu ankstyvo
je stadijoje, gaus penicillin’o 
gydymą greitojo gydymo cen-

dės išrišti skubia sandėliu tai-1 įruošė, kurių yra virš 50 viso- V V- *
pos problemą.

War Food Administration 
raportuoja, kad yra daugiau 
kiaušinių krašte, negu krašto. 
šaltieji sandėliai gali suimti. Į 
Yra 1,400 vagonų — 25 mili-l 
jonai tuzinų — kiaušinių, ku
riems nerandama sandėlių.

“Mums reikalinga kiekvie-j 
no Amerikos namo pagalba,“ 
pareiškiama, “kad išvengti 
sandėlių trūkumo ir išgelbėti 
nuo gedimo kiaušinius, kurie 
bus reikalingi ateičiai.“

Prekybos Laivyno Jūreiviai 
Užsirašo Naujoms Kelionėms

Sujaudinti nuolatinio sąjun
gininkų vadavimo jėgų stūmė-

se J.A.V. 36 centrai 18 vals- 
tlbių jau šioje penicillin’o pro
gramoje dalyvauja. Greitojo 
gydymo centrai buvo įrengti 
iaike paskutiniųjų 2 metų, kai
po daiis krašto programos ve
nerinių ligų kontrolei. Maž
daug 20,000 pacientų buvo į 
tuos centrus priimti. Penicil- 
lin’as buvo su pasisekimu nau
dojamas gydyti gonorrhea, 
kuomet nepavykdavo išgydyti 
sulfa vaistais.

Detahnės Kainos Pakilo Vieno
Procento Keturiais 

Dešimtadaliais
Detalinės kainos miestuose 

pakilo vieno procento ketu-

LAISVES 
PJKNIKAI

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio—August 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

Rugsejo-Septeniber 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

riais-dešimtadaliais nuo vidu
rio balandžio iki vidurio gegu
žes, praneša Secretary of La
bor Frances Perkins. “Dau
giausia pakilo už sezonines 
maisto prekes ir namų reik
menis. Drabužių kainos ir mo
kėjimai už patarnavimus taip 
pat nežymiai pakilo.“

Karo Išlaidos Gegužės Mėn.
Siekė $7,918,00,000

Jungtinių Valstybių karo iš
laidos per gegužės mėn. pa
siekė $7,918,000,000, t. y., 
$425,000,000 virš balandžio 
mėn. išlaidų, arba 5.7%, kaip 
praneša War Production 
Board. $7,918,000,000 išleistų 
gegužės mėn. iki šiol yra di
džiausios išlaidos.

O.W.I.

Hartford, Conn:
Iš Lietuvių Veikimo

Birželio 19 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Narių 
dalyvavo nemažai.

Raportavo kliubo atstovas S. 
Makaveckas iš vietinio lietu
vių skyriaus pagalbai Raudo
nojo Kryžiaus. Iš raporto pa
aiškėjo, kad skyrius vasaros 
sezonu pasiėmė vakacijas, o 
po vakacijų trijų mėnesių, bus 
surengtas parengimas. Rapor
tas priimtas, bet, mūsų supra
timu, dabar vakacijos yra ne 
vietoj, nes tokiu svarbiu laiku 
reikia darbuotis be pertraukos, 
nes” mūsų sūnūs kovos lauke 
neturi jokių vakacijų, jiems 
reikalinga kraujo ir kitokia 
mūsų pagalba.

Drg. S. M. davė raportą iš 
Sąryšio veiklos. Pasirodo, kad 
daržas yra pilnai paruoštas iš
važiavimams. Atstovas nusi-l 
skundė, kad ne visų draugijų
atstovai dirba. Dirbo kaip ku
rie iš pasalios. Todėl kliubas 
S. M. ir Joną Matukaitį už ge
rą darbą apdovanojo $10.

Iš pundelių komiteto rapor
tavo, kad darbas eina gerai. 
Padarytas atsikreipimas į vi
sus, kad galinti aukotų dra
panų ir jas neštų į Laisvės 
Choro svetainę. Ten yra prii
mamos drapanos, paruošiamos 
ir siunčiamos į centrą, o iš ten 
Lietuvos žmonių pagalbai.

Raportavo atstovai iš Rus
sian War Relief komiteto. Pa
sirodo, kad ten yra plačiai 
veikiama. Atstovai atsišaukė, 
kad visi remtų šį didelį ir svar
bų darbą.

Kliubo biznio rašininkas iš
davė raportą iš naujo gaspa- 
doriaus Frank Haiko gaspado- 
riavimo. Gaspadorystė eina 
tvarkiai ir gerai. Kliubo pir
mininkas J. Pilky prašė pave- 
linimo surengti pramogą tiems, 
kurie aukavo ir darbavosi, lai
ke namo įsigijimo. Vienbalsiai 
priimtas tas pasiūlymas.

Prie kiiubo prisirašė 3 nau
ji nariai ir 3 padavė aplikaci
jas. Plačiai bu^p diskusuota 
apie priėmimą svetimtaučių, 
kurie yra vedę lietuves mote
ris. Tas buvo diskusuota per 
du susirinkimus ir pirmiau. 
Dabar pataisyta, kad priimti 
tuos, kurie turi lietuvių kal
bos pradžią mokslo, ir tol jie 
negalės užimti valdyboje vie
tos, kol išmoks gerai lietuvių 
kalbą. Pasiūlymas priimtas 
vienbalsiai, bet diskusijos bus 
tęsiamos ir toliau.

Mirė Stasys Strumskis, neil- 
į gai sirgęs. Jis buvo nariu šv. 
j Jono Evangelistų Draugijos ir 
i LAP Kliubo. Velionio moteris 
yra mirus metai laiko atgal. 
Paliko nuliūdime vedusią duk
terį, sūnų, kuris yra leitenan
tu ir randasi su armija Itali
joj, ir kitą sūnų 19-kos metų, 
kuris yra namie. Velionis buvo 
katalikas, ramaus būdo ir ka
talikiškai palaidotas. Linkiu 
Stasiui amžino poilsio Dėdės 
Šamo žemėj, o giminėms reiš
kiu užuojautą.

Kliubietis.

S 
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Worcester, Mass.
Birželio mėnesio, LLD 11 

kp. susirinkime buvo šie ra
portai iš mūsų darbuotės. A. 
Pilkauskas sakė, kad Progre
syvių Liet. Komitetas šelpimui 
nuo karo nukentėjusių Lietu
vių iš Worcesterio pasiuntė 50 
pundelių ir daug pinigais, tai 
yra, $500. Darbas eina ir ant 
toliau.

S. Janulis sakė, kad įvykęs 
piknikas, 21 d. gegužės, kp. 
naudai, davė pelno $55.23. 
Šiame piknike padėjo mums 
šios draugės: O. Stonkienė, E. 
Trasikienė ir E. Kalakauskie- 
nė. Kuopos šis susirinkimas 
širdingai draugėms paačiuoja, 
nes jos visada mums padeda 
padirbėti. Aš, nuo savęs, ati
duodu darbininkišką kreditą 
drg. A. Pilkauskui. Jis yra 11 
kp. organizatorius ir kada tik 
įvyksta kokis parengimas, jis 
visada yra pirmutinis ir neatsi
traukia per visą dieną, tai tik
ras rūpestingas gaspadorius. 
Draugas J. Skliutas taipgi pa
dėjo mums dirbti, o B. Mizara 
ir S. Janulis, jau seniai yra 
daug dirbę darbininkų judėji
me. Šis susirinkimas pasibrėžė 
didelį darbą — nutarė sureng
ti Laisvės naudai pikniką, šis 
piknikas bus suruoštas bendrai 
11 ir 155 LLD kuopų, Wor- 
cestoryje, Olympia Parke, 10 
d. rugsėjo. Jau abiejų kuopų 
išrinktos komisijos turėjo po
sėdį ir dalyvavo šie nariai, ku
rio įeina į komisiją: nuo 155 
kp., E. Trasikienė, M. Šiupie
nienė, E. Kalakauskiene; nuo 
11 kp., A. Pilkauskas, J. Skliu
tas, S. Janulis ir J. M. Lukas.

Čia nutarėm sukelti $1,000 
dėl dienraščio Laisvės. Nuta
rėm duoti laimingiems dova
nas prie įžangos tikietų. Dova
nos bus sekančios:

1- mas prizas $25 karo bo-
nais. J

2- ras prizas, dienraščio Lais
vės metams prenumerata.

3- čias prizas $5 pinigais.
4- tas prizas $2 pinigais.
5- tas prizas $2 pinigais.
6- tas prizas $2 pinigais.
7- tas prizas $2 pinigais.
8- tas prizas $2 pinigais.
Aprič to viso, turėsime mu

zikos ir dainų programą ir gra
žaus sporto. Dabar visi Wor
cester!') ir apylinkės Laisvės 
patrijotai ruoškitės prie šios 
dienos, o mos pasistengsime 
jus visus gražiai priimti.

Už Laisvę, už pergalę prieš 
fašizmą su t darbininkiška 
spauda.

J. M. L.

Elizabeth, N. J.
Elizabetho Nuotikiai

šiomis dienomis iš Washing- 
tono karo departmento prane
šė tėvams Zagreckiams, kad 
jų jaunas, 19 metų amžiaus 
karys, George L. Zagreckis, 
dingo be žinios karo eigoj. 
Veikiausiai, pateko nelaisvėn, 
bet kokiame fronte, angliška
me laikraštyje nepažymėta.

Birželio 26 dieną, apie 11 
vai. vakaro, G. Kazlauskas, 
einant namo su board direkto- 
riato reikalais, Lietuvių Pasko
los Bendrovės, ant kelio 25, 
prie Julia St., tapo smarkiai 
sutrenktas automobilio, valdo
mo George Reiner iš Bayonne, 
N. J.

George Kazlauskas buvo nu
vežtas Elizabeth General Hos
pital. Dabar šiuo laiku randa
si namie. G. Kazlauskas yra 
senas Laisvės skaitytojas.

Linkime greito pasveikimo.
L. Reporteris.

Newark, N. J.
Nevvarko Lietuvių Budavojimo 

ir Skolinimo Draugija Jau 
Likviduota

Kiek laiko atgal rašiau, kad 
valdžia įsake likviduoti aukš- 

! čiau minėtą Draugiją, o dabar 
galiu pranešti, kad Draugija 
jau likviduota.

Paskutinis Draugijos šėri
ninkų susirinkimas, įvykęs ge
gužės 12 d., užgyrė likvidavi
mo komiteto darbus ir už jų 
darbą atlyginimą.

Likvidavimas Draugijos lė- 
j šavo $1,842.50. šėrininkai nuo- 
| stelių turėjo devynis nuošim- 
j čius, arba 91 dol. nuo šimto 
Įgavo už savo pinigus.

Likvidavimas Draugijos bu- 
. vo pavestas bordirektoriams. 
i

Buvo manymo, kad adv. Al- 
per (Draugijos šėrininkas), 

1 kuris raportavo Bankiniam 
I Dept. apie Draugijos finansi
nį stovį ir rekomendavo ją už- 

i daryti, skverbsis į likvidavimo 
I komitetą. Tačiau ta daryti nei 
nebandė.

Per likvidavimo laikotarpį 
pora šėrininkų susirinkimų bu
vo pusėtinai triukšmingų. Prie
žastis buvo tame, kad bordi- 

| rektorių valdyba mašinaiiškai 
be paaiškinimo bandė gauti 
šė ri n i n k ų u žgy rimą.

Pakaitos bord Rektoriuose 
buvo tankios. Bet p. A. Tre
čiokas bordirektoriuose pasili
ko nuo pradžios, kuomet ta

draugija likosi po valdžios 
priežiūra iki jos uždarymui. 
Jis įsikibęs į ją laikėsi, nors 
ant jo galvos ir kuolus tašė. 
Suprantama, tas buvimas jam 
buvo naudingas.

Uždarymu draugijos, rodosi, 
didžiuma šėrininkų pasitenki
nę, išskiriant tuos, kurių Šerai 
jau buvo prinokę (in maturi
ty) ir sulaikę jų išmokėjimą, 
likviduojant jie nuostolių turė
jo 9%. Jeigu prinokusių šėri
ninkų išmokėjimas nebūtų su
laikytas, tai likusieji šėrinin
kai būtų labai skaudžiai nu
kentėję.

Iš sykio Trečioko grupė ban
dė skerečiotis, “ot, atėjo, girdi, 
žydas, apskundė valdžiai mū
sų gerai gyvuojančią draugiją 
ir dabar valdžia liepia užsi
daryti.“ Dabar šėrininkai pa
matė, kad tas “žydas“ per
matė dalyką ir išgelbėjo šėri- 
ninkus nuo didelių nuostolių.

Esu jau minėjęs, kad toj 
draugijoj buvo varoma labai 
nešvari politika ir kad p. Tre
čiokas, kuomet buvo sekreto
rium, savo priešus net draugi
jos protokoluose kandžiodavo.

Panašių lietuvių draugijų 
dar randasi Kearny ir Eliza- 
bethe, N. J. Ir, kaip girdėtis, 
jos gana gerai gyvuoja. Mat, 
tose kolonijose nėra tokių 
“žymių“ politikierių, už tai ir 
draugijos geriau gyvuoja.

Ignas.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS {STAIGA
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te uusipanžinti.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

<♦>

<♦)

<♦>

<t>

<♦>

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnčs Ligos, Inkstu 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 SI, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

<♦>

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

sunkus pristatymas anglies.

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

<♦>

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661i GREEN STAR BAR & GRILL t
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

4* 459
(Skersai nuo Republic Teatro)
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N
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Raudon. Armija Paėmė 
Polocką; Užėmė Vie

tas Arti Lietuvos
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nušlavė hitlerininkus nuo 
viso geležinkelio tarp Mins
ko ir Molodečno; o užimda
mi Velikoje Selo ir Moros- 
ki, jie užėjo šonan vokie
čiams Molodečno mieste, ge
ležinkelių centre ir nacių 
tvirtumoje į pietų rytus nuo 
Vilniaus. Raudonarmiečiai 
puola priešus jau pačiame 
Molodečno mieste. Šioje sri
tyje Sovietai, tarp kitko, at
ėmė iš vokiečių šešias gele
žinkelio stotis — Kolodišče, 
Zdanoviči, Rakomka, Kry- 
žovi, Belarus ir Radoškovi- 
či.

Berlyno radijas sakė, kad 
Sovietai toliau į pietų va
karus telkia didžias motori
zuotas jėgas prieš vokiečius 
linkui Kovelio, keturių gele
žinkelių centro, iš kurio jie 
grūmotų hitlerininkams 
Brest Litovske, Liubline ir 
abelnai linkui Varšavos.

HITLERIS NUSIMINĘS
London, liep. 5. — Hitle

ris nusiminusiai kalbėjo sa
vo ginklų fabrikantams, 
kad Vokietija kovojanti dėl 
pačios gyvybės; sakė, jog 
talkininkai daug daugiau 
pasigamina karo reikmenų 
už vokiečius, ir psakojo, būk 
Vokietija “laimėsianti,” ne
žiūrint ligšiolinių nepasise
kimų. Hitleris šaukė visus 
vokiečius taip pasiaukoti, 
kaip jų kariai frontuose.

BOMBARDAVO JAPO
NUS NEPERTOLI TOKIO

Amerikos lakūnai ir karo 
laivais bombardavo japonus 
Volcano ir Bonin salose, tik 
650 mylių nuo Japonijos so- 
stamiesčio Tokio.

Jankiai pažygiavo dar 2 
mylias Franci joj.

Šveicarų pranešimai tei
gia, kad naciai pradėjo 
kraustyt civilius gyventojus 
iš Rytų Prūsijos tolyn į va
karus.

Maskva. — Visuose So
vietiniuose frontuose liepos | 
3 d. buvo sunaikinta bei iš; 
veikimo išmušta 45 vokiečių i 
tankai ir nušauta 29 jų lėk- i 
tuvai.

Gen. Eisenhower, vyriau
sias amerikiečių - anglų ko- 
mandierius, penkias dienas 
lankėsi šiaurines Franci jos 
fronte.

Sovietų bombanešiai su
naikino kelis karinius vo
kiečių traukinius Brest-Li- 
tovsko geležinkelyje.

2.

3.

4.

5.

Penktoji Karinė 
Paskola

Pirkit Daugiau Negu Pirmiau. 
Pirkit Tuojau, iš Pradžios 

Vajaus.
Kariniai, Bonai yra geriausias, 
saugiausias investmentas pasau
lyje.
Kariniai Bonai sugrąžins jums $4 
už {dėtus $3 po JO metų.
Kariniai Bonai pagelbsti palaikyti 
žemesnes kalnas ant visko.
Kariniai Bonai gelbės laimėti tai
ką Pakėlimu perkamosios galios 
po karo.
Kariniai Bonai reiškia mokslą jū
sų vaikams, užtikrinimą jums, 
fondą jūsų senatvėj.

Pirkite karines štampas ir bo
nus Laisvės ofise, 427 Lorimer 

St., Brooklyn 6, N. Y.

JUNE 12th 
JULY 8ti>

WAH f

ĮVAIRIOS ŽINIOS
GRAŽIAI PAMINĖJO 3 

METŲ SUKAKTI
Toronto. — čia, Cana

dian - Soviet Friendship 
Komiteto iniciatyva, buvo 
gražiai paminėtos trijų me
tų sukaktuvės nuo Hitlerio 
užpuolimo ant Sovietų Są
jungos.

Apart gražios programos 
Maple Leaf Gardens, buvo 
įvairių kraštų atstovai, ku
rie išsireiškė už Jungtinių 
Tautų vienybę.

lais-

su-

TORONTIEČIAI GRAŽIAI 
PASITIKO SUŽEISTUS 
Toronto. — Pereitą šešta

dienį torontiečiai pasitiko 
Exibition parke iš užjūrio 
sugrįžusius sužeistus kana
diečius. Didžiulė minia su
sirinko pasitikti mūsų 
vės gynėjų.

Bendrai, šiuo kartu 
grįžo 125 kareiviai ir ofi- 
cieriai. 67 iš jų negalėjo pa
sidžiaugti sutikimu, nes jie 
buvo paimti iš traukinio ant 
neštuvų ir greitai nugabenti 
į Christies Street ligoninę. 
Tiktai 33 galėjo eiti ir jie 
buvo demonstratyviai patik
ti.

Buvo nepaprastai jaudi
nanti scena, kada saviškiai 
ir giminės susitiko. Tai bu
vo džiaugsmo ir liūdesio 
momentas. Džiaugsmą kėlė 
tas, kad jie grįžo. Liūdesį— 
kad ne vienas buvo tai vie
noj, tai kitoj vietoj sugip
suoti ar apraišioti.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

I Moterų Apšvietos Kliubas ir Bos- 
i tono LLD Moterų Skyrius rengia 
pikniką, LTN Parke. Bus muzikalu 
programa, skanių valgių ir gėrimų. 
Pradžia 1 vai. dieną. Kviečiame da
lyvauti. (157-158)

PITTSBURGH, PA.
LDS 8 Apskr. rengia puikų 

žiavimą spaudos naudai, liepos 
pas M. Budniką, 1911 Edgebrook 
Ave., Brookline. Kviečiame dalyvau
ti, bus svečias iš Chicagos, L. Prū- 
seika, Vilnies red. Jis, kalbės svar
biais šių dienų klausimais. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų.

Kelrodis: 
gatvekariu 
field St. ir 
Edgebrook 
iki

išva-

Iš Pittsburgh važiuokite 
39-Brook Ii ne, ant Smith- 
Grant St., važiuokite iki 
Avė., išlipę eikite žemyn 
kalniuką ir rasite vietą 

(157-158)
1911 j 

Kom.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienj, 9 d. liepos, Olympia 

Parke jvyks nepaprastas piknikas. 
Rengia bendrai Ortodoxu Bažnyčios 

(Rusų-Armėnų-Grekų-Sirijonų), 
jiems gelbsti keletas savišalpos or- 

I ganizacijų. Pelnas skiriamas Sovietų 
j Karo Našlaičių reikalam. Bus graži 
I programa, jvairių valgių ir gėrimų. 
Dalyvaus Aido Choras. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom. (157-158)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

9 d. liepos, 10 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai malonėkite dalyvauti. 
— J. M. Lukas, sekr. (157-158)

BINGHAMTON, N. Y.
Literatūros Draugijos Moterų, Sky

riaus \20 kp. susirinkimas jvyks 
penktadienj, July 7, pradžia 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje, 315 Clinton 
St. .Šis susirinkimas bus gan svar
bus, tad visos narės malonėkite at
silankyti. —• M. Kulbis.

(167-158)

SO. BOSTON, MASS.
Šį sekmadienį jvyks didelis dvie

jų dienų piknikas. Rengia So. Bos
tono ir Montello Literatūros Drau
gijos Moterų kuopos. Įvyks liepos- 
July 9-tą d., pradžia 1-mą vai. po 
pietų, Tautiškam Parke, Montello, 
Mass.

\Bus gera muziką, skanių užkan
džių ir gėrimų, 
parkas gamtiniu 
dokite tyru oru 
daugeliu draugų
Chester nuo Ashmont School busai 
eina j Montello ir Brockton kas 15 
minučių. Įžanga 15c. (157-158)

Čia labai gražus 
atžvilgiu. Pasinau- 
ir pasimatykite su 
ii- draugių. Iš Dor-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugės Marijonos 

Giliukės, iš Lietuvos Pajutėjų kai
mo, Suvalkų gub. Amerikoje gyvena 
nuo 1909 ar 1910 m. Atvyko j Broo
klyn. N. Y. Norėčiau su jąja susiži
noti. tat prašau jos pačios atsiliepti 
ar jei kas man apie ją praneš, bū
siu dėkinga. Ona Launiokė. Rašant, 
prašau adresuoti 624 Fireman Ave., 
Philadelphia, Pa.' (157-159)

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

Montello, Mass.
Moterų Veikimas

Birželio 30 d. laikytame su
sirinkime, Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto skyriaus, iš 
raportų pasirodė, kad yra su
rinkta daug drapanų, apavų ir 
pundelių. Plačiai svarstyta, 
kaip ir toliau sėkmingai gel
bėti mūsų broliams ir sesutėms 
jų sunkioje kovoje prieš fašiz
mą Lietuvoj.

Pikniko komisija raportavo, 
kad jis jvyks nedėlioj, liepos 9 
dieną. Jį rengia kartu su So. 
Bostono Lietuvių Literatūros 
Draugijos Moterų Skyrium, iš
rinkta komisija valgių ir stalų 
tvarkymui. Moterys pasižadė
jo labai skanių valgių paga
minti. Piknikas įvyks L.T.N. 
parke. Bus ir muzika.

Kliubietės aplankė nelaimė
je esantį draugą A. Puodžiū
ną. Keli metai atgal jis nete
ko regėjimo. Taip žmogus bū
tų sveikas, bet ta nelaime. Ka
da jis buvo sveikas, tai nuo
širdžiai veikė. Kliubietės ap
lankė jį jo vardo dienoj. Da
lyvavo ir pašalinių, buvo J. K. 
Sereikiai, W. Kelly, J. Gutaus
kas, F. Čereška. Draugas Puo
džiūnas visiems nuoširdžiai dė
koja už jo aplankymą.

Birželio 23 d. Laisvėj tilpo 
atskaita, kiek kas aukavo pun
deliam. Ten nebuvo pažymėta, 
kad J. Kukaitis aukavo $3.

Beje, į pikniką važiuojant iš 
So. Bostono basais išlipkite pas 
Lietuvių Tautišką Namą ir pa
imkite Ames St. busą, tai jis 
priveš netoli prie L. T. N. par
ko. Biruta.

Worcester, Mass.
Piknikas 9 d. Liepos

Liepos 9 dieną įvyks labai 
geras piknikas Olympia Parke, 
tame gražiame Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų parke. Šiame parke 
jau buvo daug įvairių pinikų, 
bet šis gal bus įvairesnis už 
kitus. Jį rengia bendrai “orto
doksų” bažnyčia, kaip tai: ru-, 
sai, Ukrainai, siri jonai, graikai 
ir kiti. Visas pelnas skiriamas 
paramai nuo karo nukentėju
sių Sovietų Sąjungos žmonių.

Bus ir koncertinė progra
ma. Nuo lietuvių dalyvaus Ai
do Choras. Prašome ir lietu
vius skaitlingai dalyvauti ir 
paremti taip prakilnų tikslą.

Reporteris.

Franci j a, liepos 5. — 
Amerikiečiai atėmė iš vo
kiečių La Hayc du Puits 
miesto geležinkelio stotį.

Penktoji amerikiečių-ang- 
lų armija vakarinėje Itali
joje suėmė jau 40,000 vokie
čių nuo įsiveržimo j Salerno 
iki šiol.

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

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

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

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

THE BALTIMORE & OHIO 
RAILROAD CO.

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y.

REIKALAUJA

GELŽKELIŲ 
TAISYTOJAI

Tarp 18 iki 55 metų

Kreipkitės: G. J. GOOLIC
Gelžkelių Užvaizdą

Arti prie
NORTH SHORE RAILROAD

PASSENGER TERMINAL
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

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

PE< KURIAI 
APVALYTOJAI 

PAGELBININKAI
Priiinanii daliai laiko darbininkai. 

Naujos aukštos algos.
KREIPKITĖS 21-46 28TII ST., 

ASTORIA, L. I.
ARBA ŠAUKITE RA. 8-3420.

I 159)

VYRAI—DU
PAGELBININKAI 

Išsiuntimų Rūmui. NUOLAT. 
BŪTINA PRAMONE.

NEKARINIS FABRIKAS
40 VALANDŲ SAVAITĖ—$30 PRADŽIAI

Kreipkitės
205 ASHLAND PLACE. BROOKLYN.

NEVINS 8-2800 (157>

VYRAI
Darbas prie Smetonos ant farmos, 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)

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 j
ORIGINAL CANNING CO., 57-02 RUST ST., 
MASPETH. L.I. Grand St. ar Flushing gat- 
vekariais iki Rust St., Ridgewood busu iki 

58th St., Maspcth, L. L
(160)

PLASTIKAI
Uždirbkite Besimokindami 
PRESŲ OPERATORIAI 
VYRAI AR MOTERYS

GOc į VALANDĄ PRADŽIAI 
80c IKI 85c J VALANDĄ. ANT BONŲ. 
2-RAS ŠIFTAS 4 P.M. IKI 12:30 A.M.

48 VALANDŲ SAVAITĖ, 
Viršlaikiai po 40 Valandų.

KREIPKITĖS
E. S. LOWE CO., INC.,

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

PATERSON, N. J.
(161)

Londonas. — Lordas Ha
lifax, Anglijos ambasado
rius Jungtinėse Valstijose, 
sugrįžo į Londoną “keletui 
dienų.” Su juo sugrįžo ir jo 
žmona, lordienė. Jų vizito 
tikslas, aišku, yra neskel
biamas.

Del Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ 
KROVIKŲ

Tarpe 18 iki 55 Metų

Kreipkite* ' L. R. VAN HORN
Vagonų Agentas

pas
RAILROAD YARDS

PIER 6
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

OPERATORIAI
Turret lathe. Naktim 10% priedo. 

Kreipkitės asmeniškai
PERMUTIT CO.,

5401 1ST AVE., BROOKLYN.
__________________________________________ (160)

OPERATORIAI 
Bullard Vertical 40”

Naktim 10% priedo. Kreipkitės asmeniškai.
PERMUTIT CO..

5401 1st Ave., BROOKLYN.
(160)

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.
__________________________________________ (159)

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)

TOOLMAKERS
MAŠINISTAI

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

Dirbti mašinšapeje, siūlančiai pokarines 
progas.

MOKAMA AUKŠTOS
KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos.
Prisilaikykite WMC taisyklių.

330 MORRIS AVĖ.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 2-6435
(157)

APVALYTOJAI. ŠVARINTOJAT, $30 I SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. SAUKITE 

MR. O'REILLY. FOXCROFT 9-6864.
RAŠYKITE BOX 302, 20 W. 43RD ST..

N.Y.C. (158)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra
šalina daugybę blogų ligų, užsisenč- 
jusių ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. 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 mostis prašalina . daugybę 
įvairių odos ligų: Žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Burnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižcidimo, nuo šalčio nu- 
šašimo, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kornų ir nuo daugy
bės Odos ligų.

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

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$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: 614'/z Zion Street.

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 
įrankius-tools. Reikalingas paliuosavimo pa
reiškimas. šaukite ar matykite Mr. Slater.

THE BUCH 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<% priedo už. naktinį 
darbų. Kreipkitės asmeniškai.

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

___________________________________ (ICO)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Patyrę prie darbo, reikalinga patiem* 
mokėti nusistatyti.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

HOBOKEN, N. J.
(157)

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

Reikalauja darbininkų aptarnavimui 
visuomenės New Yorke.

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

VYRAI PRIE SALAI) (kapotojai, klcmsų 
atidarytojai)

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

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

sąlygos. POKARINIS DARBAS.
KREIPKITĖS ANT 4-TŲ LUBŲ 

(157)

Budavotojai 
Eelektrikai

DARBUI ARTI 
KNOXVILLE, TENN.

58 Valandų Darbo Savaitė.
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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

14 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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MERGINOS
Mokytis DAIMANTŲ ŠVEISTI. 

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

NETELEFONUOKITE
KREIPKITĖS I

UNITED DIAMOND WORKS 
45 HAMILTON ST., 

NEWARK, N. J.
(158)

PRODUKCIJOS
RAŠTININKES

Smulkmeniniama apdirbimams 

prie MEDŽIAGŲ 
APSKAIČIAVIMŲ 

ir sekimui užsakymų.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

HOBOKEN, N. J.
(157)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINU
Nereikia patyrimo I Gera alga ; nuolat; 

elektrinės pajėgos preso darbas.
MERCHANTS METAL TRIMMING, 

430 East 102nd St.
(150)

REIKIA MERGINU
Lengvam apsigynimo fabrike darbui ; 

gera alga.
PRINCETON. 405 E. 91st St., 

ant 2-rų lubų.
(159)

MOTERYS
Abelnas kafeterijos darbas. Nuolat. Pilnam 
laikui dieninis darbas. Taipgi daliai laiko.

THOMAS EDISON PLANT, 
Lakeside Ave., 

West Orange, New Jersey
______ ___________________________________ (163)

SUSTATYTOJOS
LENGVAS, MALONUS DARBAS

5 DIENOS 
NUOLAT. $20

MR. NEWTON,

B. SHACKMAN
34TH ST.—MADISON AVE.

NEW YORK CITY.
(158)

REIKIA MOTERŲ
Būtinas Karinis Darbas 

Lengvas fabriko darbas 
48 VALANDŲ SAVAITE.

$28 | SAVAITĘ 
Daug Viršlaikių

KREIPKITĖS
CITY CHEMICAL CORP.

100 HOBOKEN AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

(161)

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. Kreipkite* 

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

(160)

MATRON
Pakavimo įstaigai prižiūrėti persirengimų 

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

1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.
(160)

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

Prisilaikykite WMC Taisyklių. 
Skambinkite arba Kreipkitės

N. S. BAER CO.
9 MONTGOMERY ST. 

HILLSIDE, N. J. 
WAVERLY 6-2250.

(160)

MERGINOS 
VIRŠ 18 

BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
ADDIS MFG.

571 LIBERTY AVĖ., B’KLYN 
(Arli la.i Sielon L. Stoties)

(158)

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

su Žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo.

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

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

Važiuokite Sea Beach arba West End 
Ekspresu iki 36th St. (153)

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)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKES 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST.. N. Y. oo -..... . . .. ................ . .. -4

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 

Ii būtinų darbų reikia paluoMvlmo 
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)
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NęwYorko^zž8ė^fer2iriioi
Paštas Įspėja

New Yorko pašto viršinin
kas Goldman įspėja visus rašy
ti adresus ant laišku ir pun
delių kariškiams labai rūpes
tingai ir aiškiai, stambiai, kad 
užkritęs lašas lietaus neužlietų 
ar šiaip neužsitrintų kelyje, i 
Prastai adresuoti pundeliai su- 
sitrukdo, o kai kada ir visai 
negali būti pristatyti adresan- 
tui.

Biskis Žinių Iš Laisvės
Pikniko

Didžioji Darbininkų Pašai
pūne Rems Rooseveltą

Filmos-Teatrai

A. ir Auna žurinskai, kurie 
gyvena 884 Hart St., Ridge-1 
woode, minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 22-jų metų sukaktį j 
Laisvės piknike. Tarpe apsė-; 
dusių stalą ir gražiai besi-į 
linksminančių jųjų artimesnių 
giminių ir draugų buvo šie: 
Air. ir Mrs. Menna, Mr. ir Mrs. 
Alshewski, Mr. ir Mrs. Die-' 
mer, Mr. ir Mrs. Knopf, J. Pe-Į 
trick, Anna Kijik, J. Cinffo, D. 
Tuzzo ir dai' keletas kitų, ku
rių vardus neteko sužinoti.

Draugai žurinskai atrodo 
dar gana jauni žmonės, bet 
jau turi ir paaugusių vaikų, i 
Sūnus randasi karinėse jėgose, 
eina radio operatoriaus parei
gas.

Gražesniam atžymėjimui sa-1 
vo vedybinio gyvenimo sukak-! 
ties, draugai žurinskai nupir
ko 100 dol. karo bondsą, pa
aukojo 5 dol. lietuviam rau-į 
donarmiečiam ir partizanamĮ 
dėl cigaretų ir 1 dol. Daily: 
Worker palaikymui. Tai tikrai | 
gražiai pasirodyta.

Rep.
_______________________________________ i

Dr. A. Petriką 
Atostogauja

Išvykęs savaitei laiko (grįš 
šeštadienį) atostogų, dr. A. i 
Petriką, būdamas up-state1 
New Yorke, rašo, kad jam vis
kas sekasi O.K. ir siunčia ge
riausius linkėjimus laisvie- 
čiams.

švenčių laikotarpiu, per 6 
dienas, New Yorke, įvyko In
ternational Workers Order šeš
ta nacionalė konvencija, ku
rioj dalyvavo visų tos organi
zacijos kalbinių sekcijų dele
gatai ir atstovai.

Konvencijos užbaigtuvių ma
sinė sesija įvyko liepos 4-tą, 
A m e rikes Nepriklausomybės 
Dieną, didžio.jo Madison Squa
re Garden, dalyvaujant apie 
15,000 1WO narių ir svečių. 
Mitingui kalbėjo senatorius 
.James E. Murray, kongresma- 
nas Samuel Dickstein, teisėja 
Anna Kross, 1WO prezidentas 
Max Bedacht, prezidentas 
Russian Wai' Relief žydų sky
riaus Louis Levine, laikraščio 
The Day redaktorius William 
Edlin, žydų rašytojų, artistų 
ir mokslininkų komiteto pirmi
ninkas B. Z. Goldberg.

Nepriklausomybės paminėji
mui perstatyta spektaklis su 
operos dainininku Alexander

Kipnis ii’ kitais žymiais dai
nos ir muzikos artistais vado
vaujančiose rolėse.

Mitingas pasiuntė preziden
tui sveikinimą ii- prašymą 
kandidatuoti ketvirtam termi
nui, su pareiškimu, kad “pre
zidento Roosevelto tarnyba 
kraštui yra nepavaduojama 
greitai pergalei, teisingai tai
kai ir iškovojimui lygybės vi
soms rasėms ir nacionalėms 
grupėms mūsų krašte. Tik jo 
vadovybė duoda pamatą ir vil
tį išrišimui visų tų užduočių ir 
problemų.”

Gavo Sveikinimą nuo 
W asilevskos

Wanda Wasilevska, rašyto
ja, Patrijotiškų Lenkų Unijos 
Sovietų Sąjungoj pirmininkė, 
atsiuntė mitingui sveikinimą su 
padėka Jungtinių Valstijų dar
bininkams “už gautą ir gausi
mų pagalbą pergalei ant fašiz
mo ir sutvėrimui nepriklauso
mos Lenkijos.”

Stanley Teatre Dvi Filmos 
Apie Sovietus

Jau kelinta savaitė sėkmin
gai rodomoji Sovietų Sąjungos 
partizanų veiksmų filmą “Peo- 
pel’s Avengers,” rodoma ir to
liau, dar bus apie savaitę 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Taipgi 
neseniai pridėta programon 
jausminga, romantiška Ilolly- 
woode gaminta filmą “The 
Song of Russia.” Abi sudėtos 
kartu .jos sudaro nepaprastai 
turiningą ir informatyvę pro
gramą — viena parodo Sovietų 
Sąjungos žmonių laimingą gy
venimą pirm karo, o antroji — 
didvyriškus paprastų žmonių 
žygius atkariavimui savo lais
vės ir laimės nuo barbarų na
cių.

Užbaigus rodymą esamųjų, 
Stanley pradės rodyti roman
tiška karo laiku filmą iš So
vietų Sąjungos, “Two Sol
diers.” Taigi, šią savaitę ir per 
ilgą laiką ateityje gali tikėtis 
puikios programos tarne tea
tre.

Ką Jus Galite Sakyti 
Sužeistam Kareiviui?

Nesirūpinkite simpatija — jis jos 
nenori! Sulyg savo nuomonės, jis 
atliko savo užduotį. Ir dalinai jo už
daviniu buvo sulaikyti priešo kulką.

Jūs taipgi turite savo užduotį šia
me kare. Dalinai jūsų užduotis yra 
pirkti KARINI US BONUS dešim
tuku ir doleriu kaip tik jūs išgalite.

paskoloje. Nesitikėkite garbės. Jūs 
negalite prilygti jo pasiaukojimui 
vien tik paskolijimu savo pinigų. 
Tačiau nėra kuo jums sarmatintis 
irgi, jei jūs atlikote savo užduoti, 
jūs parodėte savo dėkingumą — tuo 
būdu kaip jis iš jūsų norėjo.

Sveikiausia Liepos 4-ta 
Mieste

Klaidos Pataisymas

Trekas Užvažiavo Ant 
Šaligatvio

Švaros Departmento trokui 
susidūrus su keleivine mašina 
prie 91st St. ir 1st Ave., New 
Yorke, trokas užšoko ant šali
gatvio ir sužeidė moteriškę i)' 
porą vaikų. Miss Mary Wynn, 
35 m., 335 E. 92nd St., nuvež
ta ligoninėn su aplaužytom ko
jom, o du 12 metų berniukai 
apibraižyti ir taipgi nuvežti li
goninėn ištyrimui.

Italai Sveikino Italijos- 
Amerikos Vieningumą

Susirinkę paminėti gimta
dienį laisvintojo Guiseppe Ga
ribaldi ir Amerikos Nepri-| 
klausomybės gimtadienį, Wa
shington Square parke, New 
Yorko italai audringais aplo
dismentais ir šauksmais “Lai 
gyvuoja Rooseveltas,” sveiki
no Amerikos ir Italijos vienin
gumą ir kongresmaną Vito 
Marcantonio, kuris iškėlė rei
kalavimą, kad Italija būtų pri
pažinta pilnu mūsų talkininku 
ir gautų lend-lease pagalbą.

Kalbėjęs tame pat mitinge 
assemblymanas John J. Lamu- 
la ragino susirinkimą užgirti 
Marcantonio rezoliuciją, rei
kalaujančią tokio pripažinimo, 
nurodinėdamas, kad priimta į 
talkininkus Italija galėtų daug 
padėti Jungtinėms Tautoms.

Mitingą buvo surengus IWO 
italų sekcija. Kadangi tai įvy
ko užbaigtuvėse 1WO konven
cijos, mitinge kalbėjo ir eilė 
kitų žymių Amerikos italų, 
IWO ir unijų veikėjų ir vadų.

Uždraudus pardavimą eks- 
ploduojančių medžiagų ir ne
sant gazolino strimagalviš- 
kiems zujimams po miestą au
tomobiliais, šiemet šventes 
praleidom sveikesni. Mieste ii' 
apylinkėse tik 4 sutiko mirtį 
dėl švenčių, o 8 sužeista.

Keturi prarado gyvastis 
maudydamiesi: dešimties metų 
berniukas prigėrė Riis Parko 
pakraštyje, 5 m. berniukas pri
gėrė Cascades prūde, prie 
West 134 St., New Yorke, 24 
m. vaikinas prigėrė Orchard 
Beach pakarštyje, 41 metų vy
ras prigėrė Jamaica įlankoj. 
Gyvybės sargai išgelbėjo 315 
asmenų Rockaway pajūryje, 
32 Coney Islande.

Sprogimų visgi buvo, kad ir 
uždrausti. Grupei vaikų sto
vint aplink “laimingą” sprogi
mų savininką Peter Garvey, 
10 m., 730 9th Ave., New
Yorke, žaidžiant eksplod įjo
jančiomis medžiagomis, stip
resnėmis už žaismines, ištiko 
eksplozija ii- visus 8 ten buvu
sius sužeidė, vieną iš jų pavo
jingai. Eksplozija buvo taip 
galinga, kad išardė gabalą ša
ligatvio. Sprogimus vaikai sa
kėsi radę tuščiame lote.

Daug Svieto Pajūriuose
Daugeliui žmonių nenorėjus 

rizikuoti kelionių į užmiesčius, 
masiniai pasinaudota miesto 
pajūriais. Coney Island turė
jęs virš 1,200,000 vėsumos 
j ieškotojų, nors diena nebuvo 
karšta. Rockaways turėjo 1,- 
250,000, viso 4 milionus nuo 
penktadienio. Jones Beach tu
rėjęs 60,000 lankytojų liepos 
4-tą.

Coney Islande policija su- 
rankiojo-prižiūrėjo 87 su tė
vais pasimetusius vaikus.

Popiečiu užėjęs žaibavimas 
su lietumi pavėsiautojus anksti 
išvaikė iš pajūrių ir sudarė 
pusėtiną spūstį požeminių 
traukinių stotyse. Vienu tarpu 
Coney Islando stotyje buvo su
sibūrę net 75,000 skubinančių 
pabėgti nuo lietaus.

Iš užmiesčio grįžtančių ir iš 
miesto išvažiuojančių trafikas 
nebuvęs nei kiek didesnis už 
paprastos savaitės galo trafi- 
ką. Iš anksto buvo nuogąstau
ta, kad važinėtoj ai perpildysią 
stotis ir transportacijos gali
mybes.

Kiek laiko atgal Laisvėje 
buvo paskelbta, kad L. Atle
tų Kliubo mėnesinis susirinki
mas nukeltas į 7 dieną liepos, 
tai buvo klaida, šiuomi klai
dą pataisome ii' atsiprašome 
suinteresuotų už reporterio ne
apsižiūrėjimą.

L. Atletų Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, liepos 14 d. 8 vai. vakare, 
Kliubo patalpose, 168 Marcy 
Ave., Brooklyne.

Svarbu, kad visi nariai šia
me susirinkime dalyvautų, nes 
yra keletas dalykų, reikalingų j 
apdiskusuoti.

Rep.

Mergaitės Pilietinėj 
Konferencijoj

Septyniolika mergaičių iš 
vidurinių mokyklų, atsižymė
jusios abelname moksle, spor
tuose ir pobūdžiu, pasiųstos į 
ketvirtą metinę “merginų vals
tijos” konferenciją, Saratoga 
Springs. Skidmore Kolegijoj 
jos lankys savaitinį pilietijos 
veiksmų praktikoje kursą, 
rinks savo “vyriausybę,” ves 
“vyriausybės įstaigų” reikalus.

Ir Šuneliai Turės 
“Civilizuotis”

I----------
Gyvulių Globos Draugija' 

skelbia kursus šunims ir jų sa
vininkams, kad šunelius išmo
kinti nors šiokio tokio “apsiė
jimo,” taipgi pamokinti savi
ninkus žinoti, kad iš jų ir jų 
auklėtinių šunų visuomenė 
reikalauja lavinto “apsiėjimo.”

Kursas prasidėsiąs liepos 21 
ir tęsis per 10 savaičių penk
tadienių vakarais, Armorėj, 
Park Ave. ir 34th St., New 
Yorke. Priimsiu mokiniais šu
nelius ne jaunesnius 1 metų ir 
jų savininkus nuo 18 metų.

Jieško Žmogžudystes 
Kaltininku 

4-

Paprastai sakant jūs 
“(lekuojate” sužeistam ka
riui pirkdami pilnai, sulyg 
savo išgalės Karinius Bo
nus penktojoje karinėje iVA

5wwar loan

Sakykite “Ačiū” kiek
vienam Amerikos kariui— 
padvigubinkite savo Bo
nus kiek esate pirkę anks
čiau.

Coney Islande pereitą sek
madienį gyvasties sargai išgel
bėjo vilnių pagautus 24 asme
nis.

Brooklyno Raudonasis Kry
žius atsišaukė į slauges stoti 
į Laivyno Korpusą.

Naujos Žaismavietės
Parkų Departmentas prane

ša, kad pradėta darbai įrengi
mui dviejų naujų žaismaviečių 
Brooklyno Bedfordo - Stuyve- 
sant sekcijoj. Viena būsianti 
prie Sumner Ave., tarp Mon
roe ir Madison Sts., o kita tarp 
tų pačių gatvių, prie Ralph 
Ave. Abiejose būsiančios įtai
sytos atskiros sritys mažiems 
ir suaugesniems vaikams. 
Veiks per ištisus metus.

Šventėmis važinėjimas iš 
miesto buvo gausus, bet ir at
važiuojančių iš kitur netrūko, 
visi pakeleivių ir kiti viduti
niai prieinami viešbučiai buvę 
perpldyti svečiais.

Rastos nužudytos savo kam
baryje 152 E. 35th St., New 
Yorke, Eduos Morgan mirties 
kaltininkų dar tebejieškoma.

Detektyvai per ilgą laiką 
klausinėjo keltuvo operatorių 
William Gingerich, kuris sukę
sis, kad p-lė Morgan penkta
dienio vakarą siuntusi jį atneš
ti jai laikraštį ir jis laikraštį | 
atnešęs 8:45 vakaro. Keisti 
garsai iš to kambario buvę gir
dėti tarp 9:15 ir 9:45.

Gingerich, sako detektyvai, 
prisipažinęs mėgdavęs “paki
binti” moteris namo gyvento
jas, bet gynėsi su Morganiute 
reikalų neturėjęs, tik laikraštį 
atnešęs.

Taipgi ilgai buvo klausinė
jamas dr. Isidore Kaufman iš

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. L, N. Y.

LDS 138 kuopos susirinkimas įvyks 
July 6, bus Rusų Kliubo, 5658 -(ilsi 
St., pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime ir atsiveskite naujų aplikantų. 
- V. Kartonas, pirm.

BROOKLYN f

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku« 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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.

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SacttieMrat/- BUY MORE THAN BEFORE
Šio atsišaukimo vietų apmokėjo

ANTHONY ZAIVISH, STEVE SHLEBINS
BAR A: GRILL

138 WAYNE STREET JERSEY CITY, N. J.

Newarko, namo savininkas, 
kuris atrado kūną. Jis sakė bu
vęs atėjęs rondos iš.kolektuoti 
ir Morganiutei neatidarant du
rų, pats jas atsirakinęs.

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

V

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

// - PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. V

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

VALANDOS:

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

S50.00

DOttY

$20.00

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Ii

9—12 iyte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

GODDtss
Of TVA*

FRESlDtNl

$4950 »4950

TAIPGI

J
'J;

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




