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Prieš apie porą metu 
patsai žymiausias lietuviu tau
tos poetas, Liudas Gira, šitaip 
pranašavo:

Kai pro Smolenską žygiuosi m.—
Nuo pirmos kalvos
Sušlamės beržai ir uosiai
Vėjais Lietuvos.
O per žemę bielorusą
Kai pulkai žygiuos,—
Mums pakvips jau dūmais mūsą 
Tėviškės b ra ng los.

Nešim laisvę savo šaliai, 
Priešą vysi m lauk.
Bėgs fašistai, kas kur gali.
Bet išbėgs nedaug!
Mūsą kulkos tam nulietos,

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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JANKIAI PAĖMĖ DAR KELIS MIESTELIUS FRAKCIJOJEV

■t

Vokiečiai Italijoj Smarkiai 
Priešinasi Jankiams;

Talkininkai Vis Laimi

VILNIAUS SRITY SOVIE
TAI ATĖMĖ MOLODEČNO 

IR SMURGAINIUS

Žiaurėja Nacių Kontr-Atakos 
Franci jo j; Amerikiečiai 

Kaujasi La Haye Gatvėse
Aštrūs tam kardai,
Kad grobikai krislu vietoj, 
Kaip seniau kadai.

Kai Liudas Gira kūrė savo 
nemirštamą “Nuo Uralo Gau
džia Vėjai” kūrinį, iš kurio 
virš paminėtieji posmai paim
ti, vokiškieji okupantai buvo 
dar rytinėje Ukrainoje, jie bu
vo dar Oriolo mieste, o jų pa
trankų šūviai be paliovos nai
kino Leningradą.

Ar daug tuomet žmonių, 
skaičiusiųjų Liūdo Giros kūri
nį, tikėjosi, kad bus taip, kaip 
poetas pranašavo ?!

Šiandien kiekvienam aišku, 
jog tie poeto žodžiai tarytum 
šiandien būtų parašyti.

Raudonoji Armija, o su ja ir 
lietuviškieji pulkai, jau Lietu
voje. Priešas mušamas, priešas 
naikinamas, “kaip seniau ka
dai!”

Deja, mums buvo pranešta, 
kad pats poetas sunkiai susir
go ir guli Kremliaus ligoninė
je. Jis turėjo pasitraukti iš lie
tuviškųjų pulkų ir, be abejo, 
nebegali su jais įžygiuoti į sa
vo numylėtąjį kraštą, į savo 
brangiąją Lietuvą, ir dainuoti 
“Nuo Uralo Gaudžia Vėjai.”

Yra tačiau vilties, kad Liu
das Gira neužilgo bus savo 
gražiai apdainuotoje laisvoje 
Dzūkijoje.

Teko išbūti keturios dienos 
SLA seime.

Iš ten grįžus, įvyko LDS 
Centro Valdybos praplėstasis 
suvažiavimas.

Ant rytojaus įvyko didžiulis 
dienraščio Laisvės piknikas.

Taigi, vienos savaitės bėgy
je teko susitikti ir trumpiau ar 
ilgiau pasikalbėti su šimtais 
žmonių. •

Įspūdžių labai daug ir jie 
tiršti. Net ir labiausiai norėda
mas, negalėtum juos sutalpinti 
į keletą rašto skilčių.

Bet vienas dalykas kyšojo 
mano asmeniniuose pokalbiuo
se su žmonėmis: ūpas pas vi
sus geresnis nei jis buvo prieš 
porą arba tris metus!

Tąjį ūpą, aišku, sudaro 
Jungtinių Tautų kariuomenių 
veiksmai-pasisekimai 
se.

Juo labiau ūpą žmonėse pa
kėlė Raudonosios Armijos 
veiksmai Minsko fronte — 
—veiksmai, greitai skiną kelią 
mūsų tėvų kraštui į laisvę.

Kiekvienas tik ir klausia:
—Kada Raudonoji Armija 

bus Vilniuje?
Kiti eina dėl to lažybų.

frontuo- paskutinės 
' aikštės
i

Š. n\. liepos 21 d. sukaks 
lygiai ketveri metai, kai Lie
tuva tapo paskelbta tarybine 
respublika.

Jeigu su ta diena iš Lietu
vos teritorijos vokiškasis plėši
kas būtų išvytas; jeigu tą die
ną Raudonoji Armija būtų, sa
kysime, kur nors Klaipėdoje, 
Tilžėje arba Karaliaučiuje, tai 
galime įsivaizduoti, kokia 
džiaugsmo banga nueitų per 
visą išvaduotą Lietuvą!

Tikėkime, kad panašiai bus.

Visuose sovietiniuose fron
tuose liepos 4 d. buvo su
daužyta 28 vokiečių tankai 
ir nušauta 19 jų lėktuvų.

Roma, liep. G. — Ameri
kiečiai vakariniame Italijos 
fronte užėmė pozicijas už 
10 mylių nuo Leghorno uo
stamiesčio. Vokiečiai subūrė 
daug kanuolių, tankų ir pės
tininkų prieš amerikiečius. 
Naciai pradėjo taip atkak
liai gintis, kad jankiai abel- 
nai tik apie mylią per die
ną tepasivaro pirmyn.

Francūzai paėmė vietas 
už trijų mylių į šiaurius 
nuo savo atvaduoto Sienos 
miesto.

Aštuntoji anglų armija 
viduriniame Italijos fronte 
atėmė iš naciu Castelnuovo 
Berardengą, užėmė San Sa- 
vino kalną ir Palazuolo, Oli- 
veto ir Rapolano miestelius.

Amerikiečiu Nuostoliai 
Šiame Kare Viršija Pra

eito Karo Nuostolius
Washington. — Amerikos 

nuostoliai dabartiniame ka
re jau viršija praeito karo 
nuostolius, kaip matyt iš o- 
ficialių pranešimų.

Praeitame kare žuvo 53,- 
878 amerikiečiai, buvo su
žeista 201,377 ir nelaisvėn 
paimta 4,480.

Dabartiniame kare iki lie
pos 5 d. užrauta 56,722 ame
rikiečiai, sužeista 107,i938, 
nelaisvėn paimta 40,928 ir 
be žinios dingo 55,903.

ATIMTA IŠ JAPONU ANTRA 
NOEMFOOR AIKŠTE

Pietinis Pacifikas.—Ame
rikiečiai atėmė iš japonų 
Kornasoren lėktuvų aikštę 
Noemfoor saloje, arti Nau
josios Guinejos. O pirmiau 
jie užėmė Kamiri lėktuvų 
stovyklą.

Dabar amerikiečiai ata
kuoja priešus arti trečios ir 

japonų orlaivių
toje saloje.

Francūzų pat vijotai pa
grobė J. Chevalierą, nacių 
pastumdėlį, buvusį Franci- 
jos švietimo minister}, kaip 
teigė Berlynas.

RAKIETINIAI VOKIEČIŲ 
BOMBANEŠIAI DARO GANA 

DAUG ŽALOS 'ANGLAM
London, liep. 6. — Angli

jos premjeras Churchillas 
pranešė seimui, jog rakieti- 
niai vokiečių bombanešiai 
(be lakūnų juose) per tris 
savaites užmušė 2,752 žmo
nes Anglijoje ir sužeidė 8,- 
000, daugiausiai Londone. 
Churchillas skaičiavo, jog 
per visą mėnesį tie bomba
nešiai - robotai galės nužu
dyt iki 3,600 žmonių.

Premjeras Churchillas pa-

Rytiniame Italijos pajūryje 
anglai, nugalėdami despera
tiškus vokiečių pasipriešini
mus, pasivarė dar pusę my
lios artyn Anconos uosta
miesčio, kuris dabar yra už 
septyneto mylių nuo anglų 
pozicijų.

Amerikiečiai ir Anglai Nu
skandino dar 26 Jap. Laivus

Washington. — Paskuti
nėmis diendmis anglų sub- 
marinai nuskandino 9 japo
nų laivus, o Amerikos sub- 
marinai — 17 jų laivų. Nuo 
karo pradžios tapo sunai
kinta jau 985 prekiniai Ja
ponijos laivai.

Jungtinių Valstijų Ka
riai Suvarė Japonus Į

Maišą Saipon Saloj
H H------

Perlų Uostas, liep. 6. — 
Pranešama, jog Amerikos 
kariai subruko japonus jau 
į patį šiaurinį Saipan salos 
galiuką, Marianų salyne. 
Kamputis, kuriu japonai 
sugrūsti, tėra tik devynių 
ketvirtainių mylių ploto.

Amerikiečių artilerija, 
tankai, pėstininkai, lakūnai 
ir karo laivai be atlaidos 
žudo japonų likučius tame 
kamputyje. Nėra abejonės, 
kad visa Saipan sala bus 
greitai apvalyta nuo japo
nu. Tuomet amerikiečiai tu
rės labai patogią poziciją 
savo lėktuvams bombarduo
ti japonus Filipinuose.

1000 AMERIKOS BOMBA
NEŠIŲ PLEŠKINO VO

KIETIJĄ
London, liep. 6. — Bent 

1,000 amerikinių bombane- 
šių ketvirtadienį pleškino 
karinius taikinius šiaurva
karinėje Vokietijoje.

Berlyno radijas sakė, kad 
talkininkų lakūnai puolė 
šiaurinę ir pietinę Vokieti
ją ir Austriją.

Hunnan srityj chinai už
mušė jau 6,000 japonų.

stebėjo, kad buvo sunaikin
ta didelė dalis naciu rakie- 
tinių bombanešių pirma, ne
gu jie padarė žalos. Jis pa
reiškė, jog daroma visi ga
limi apsigynimo ir užpuoli
mo veiksmai prieš tuos 
bombanešius - robotus, ir 
užtikrino, kad galų gale bus 
su jais apsidirbta. Churchil
las priminė, jog anglų-ame
rikiečių lakūnai nuolat nai
kina tų automatiškų bom
banešių lizdus.

London, liep. 6. — “Sovie
tų jėgos žygiuoja artyn Bal
tijos kraštų ir Rytų Prūsi
jos beveik taip sparčiai, 
kaip tik nori”, tariant žo
džiais Associated Press, a- 
merikinės žinių agentūros: 
“Sovietinė kariuomenė taip 
daugmeniškai žudo vokie
čius ir atima iš jų tokį di
delį skaičių miestų, kad sun
ku net įsivaizduoti.”

Raudoonji Armija, galin
gai atakuodama nacius lin
kui Vilniaus, Lydos, ir Ba
ronaičių (Baranovičių), at
ėmė iš vokiečių Molodečno, 
keturių strateginių geležin
kelių mazgą ir priešų tvir
tumą, 63 mylios į pietų ry
tus nuo Vilniaus ir 42 my
lios į šiaurvakarius nuo 
Minsko. — Per Molodečno 
eina geležinkeliai į Vilnių, 
Kauną, Karaliaučių ir Var
šuvą.

Vilniaus fronte raudon
armiečiai numaršavo 14 my
lių į vakarus nuo Neručio 
ežero ir, tarp kitko, užėmė 
Smurgainius (Smorgonį), 
45 mylios į pietų rytus nuo 
Vilniaus. Smurgainiuose y- 
ra geležinkelio stotis ir ne
grįstų vieškelių centras.

Kiti Raudonosios Armijos 
junginiai atėmė iš priešų 
Jatvėžį, 11 mylių į šiaurių 
rytus nuo Baronaičių, di
džio geležinkelių mazgo.— 
Per Baronaičius geležinke
liai veda į Balstogę( (Bielo- 
stoką), Brest - Litvoską, 
Varšavą, Vilnių, Šiaulius ir 
Rygą-

(Berlyno radijas kartojo, 
kad rusai vakar paėmė 
punktus už 25 mylių į šiau-

Suomijos Fronte Sovie
tai Nuolat Laimi

London, liep. 6. — Sovie
tų kariuomenė vakar atėmė 
iš suomių Salmi miestą, 
šiauriniai-rytinėje Ladogos 
ežero pakrantėje, prie vieš
kelio į Sortavalą ir 14 mylių 
į vakarus nuo senojo rube- 
žiaus tarp Suomijos ir So
vietų Sąjungos. Be to, rau
donarmiečiai atėmė iš prie
šų dar kelias gyvenamąsias 
vietas ir žygiuose linkui 
Sortavalos užmušė virš 900 
suomių.

Kanadiečių ir Amerikiečių 
Oro Tūzai

Anglija.— Jungtinių Val
stijų lakūnas pulk. Francis 
Grabeski nukirto jau 28 vo
kiečių lėktuvus.

Jis dabar stengsis pasivy
ti bei pralenkti kanadiečio 
J. E. Johnsono rekordą, ku
ris viso nušovė 35 nacių lėk
tuvus.

Sovietai per dieną sunai
kino 1,000 suomių.

rių rytus nuo Vilniaus. So
vietai nieko apie tai nesą- ! 
kė.)

Sovietų kariuomenė per j 
dieną atvadavo daugiau i 
kaip 330 miestų ir kitų gy
venamųjų vietų ir numarša
vo dar iki 24 mylių tolyn 
į vakarus nuo Minsko.

MASINIAI NAIKINA 
APSUPTUOSIUS

Tuo tarpu kiti sovietiniai I 
kariai naikina visiškai ap
suptus likučius vokiečių ar
mijos 12-to ir 27-to korpu
sų ir 37-to jų tankų korpu
so trikampyje tarp Berezi- 
nos upės, Oršos-Minsko ge
ležinkelio ir Berezinos-Min- i 
sko plento.

Berlyno radijas išgąstin
gai pranešė (šiuos žodžius 
berašant), kad Sovietai pra
dėjo naują baisų ofensyvą 
linkui Pinsko ir Brest-Li- 
tovsko.

Šiame fronte Raudonoji 
Armija, šalia kitko, atėmė 
iš nacių geležinkelio stotį 
Staruški, į rytus nuo Luni- 
neco, keturių geležinkelių 
stebulės. Vienas tų geležin
kelių eina pro Pinską tie
siog į Brest-Litvoską, kitas 
į Baronaičius, Lydą, Vilnių 
ir Dvinską, didį geležinke
lių centrą ir nacių tvirtu
mą Latvijoje.

Sovietai kol kas dar ne
minėjo Kovelio. Vokiečiai 
diena pirmiau paskelbė, kad 
jie pasitraukę iš Kovelio, 
norėdami, girdi, sutrumpint 
savo liniją. — Kovelis, pen
kių geležinkelių mazgas, bu
vo viena iš drūčiausiu Hit-

i
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Žuvo 64 Mainieriai Per 
Gaisrą Kasykloje

Bellaire, Ohio, liep. 6.— 
Suprantama, jog žuvo visi 
64 angliakasiai per gaisrą 
Powhatan kasykloje. Lieps
noms kartotinai besiaučiant 
iš kasyklos atvarą, negali- Francūzų Komiteto Tautai i Hamburgo į Minską, sako 
ma buvo prieiti nelaimingų- Laisvinti. Ponomarenko.
jų gelbėti.

Mūšiai Vilijos Pakrantėse 
Dėlei Smurgainiy

Apie mūšį dėl Smurgainių 
(Smorgonio) Maskvos radi
jas štai ką sakė:

Į vakarus nuo Vileikos 
miesto vokiečiai metė mū
šiu dvi divizijas savo ka
riuomenės. Jie mėgino atsi
laikyti Vilijos (Neries) u- j 
pės linijoje.

Sovietų kariuomenė pra
sigrūmė per upę į šiaurių 
vakarus nuo Smurgainių iri 
užėjo šonan vokiečiam gi- I 
nantiem šį miestelį. Vaka
rop sovietiniai kariai sulau
žė vokiečių pasipriešinimus 
ir užėmė Smurgainių mies
telį, geležinkelio stotį ir di
delį mazgą negrįstų kelių ir 
vieškelių.

Franci j a, liep. G. — Ame
rikiečiai šturmuoja vokie
čius La Haye du Puits gat
vėse, į pietus nuo atvaduoto 
Cherbourg© pusiausalio. La 
Haye geležinkelio stotis jau 
pirmiau amerikiečių užim
ta.

Amerikos kariuomenė į- 
lenkė nacių linijas iš šiaur
vakarių ir šiaurių rytų nuo 
La Haye du Puits ir gręsia 
apsupimu vokiečiam tame 
mieste.

Į rytus nuo La Haye jan
kiai įsiveržė į Mont Castre 
mišką ir užėmė Raffoville, 
Le Varimesnil ir Le Mes- 
nil miestelius ir kai kurias 
kitas gyvenamąsias vietas.

Nacių Įrengimų Nakini-1L o n done Amerikiečiai 
mas ir Grobimas Ry- Taip Pat Nukentėjo Nuo 

tiniame Fronte į Rakietinių Bombanešių
Maskva.— Per dviejų die-• London, liep. 6. — Kari

nu mūšius dėl Rakov mies-mių Amerikos jėgų nariai 
to, į vakarus nuo Minsko, I Londone taip pat nukentėjo 
raudonarmiečiai sunaikino nuo automatišku Hitlerio 
G5 vokiečių tankus ir moto- bombanešių - robotų, —sa- 
rines kanuoles ir daugiau kė seimui Churchillas, Ang- 
kaip 1,000 trokų ir automo- j lijos ministeris pirminin- 
bilių. , kas.

Užimdami Rakovą, Sovie-i Įsakyta iškraustyt vaikus 
tų kariai pagrobė 13 priešų j iš Londono, kad apsaugot 
tankų, 224 trokus ir auto- , juos nuo tų naciškų spar- 
mobilius ir daug maisto ir'nuotų bombų, 
amunicijos sandėlių. ---------------------------

Į pietų vakarus ir pietus' 
nuo Minsko raudonarmie
čiai pagrobė virš 1,500 na
cių trokų ir automobilių ir i 
daug kitų karinių įrengimų. :

Iš apsuptų vokiečių į ry- 
tus nuo Minsko sovietiniai; 
kariai atėmė 17 kanuolių, 5 
didelius minosvaidžius ir! 
suėmė didelį skaičių prie- i 
šų. ;

Washington, liep. 6. —| 
Ketvirtadienį buvo laukia
ma atvykstant generolo de 
Gaulle, kuris yra galva!

/
Vokiečiai telkia dideles Amerikiečiai Francijoj 

savo karo jėgas gintis Vii- per dieną užėmė dar 16 mie- 
niuje ir Dvinske. stelių bei kaimų.

HITLERIS ĮSAKE VISUS 
NACIĮJ ATSARGINIUS PER

MEST PRIES SOVIETUS
London, liep. 6. — Mas

kvos radijas paskelbė pra
nešimą iš Švedijos, kad Hit
leris nusprendė permest vi
sus savo atsarginius karius 
į milžinišką kovą sovietinia
me fronte. Naciai sako, kad 
viso karo svarbiausias cen
tras dabar yra rytuose.

Hitleris pasišaukė vyriau
sią vokiečių komandierių 
prieš Sovietus, gen. E. von 
Buschą; nacių generalio 
štabo galvą gen. Kurtą

Prieš anglus-kanadiečius 
rytiniame gale fronto šiau
rinėje Franci joje vokiečiai, 
sakoma, taip tirštai sutelkė 
savo kariuomenę ties Caen 
miestu, kaip dar niekada 
pirmiaus. Naciai darė vis 
naujas ir naujas kontr-ata- 
kas, ypač Bron - Esquey 
srityje ir ties Carpiquet, į 
pietų vakarus nuo Caen, di
džio geležinkelių ir plentų 
centro. Vokiečiai privertė 
kanadiečius pasitraukt iš 
lėktuvu aikštės dalies. Na
ciai taip pat atgriebė iš an
glų tūlus punktus prie Odon 
upės.

Vokiečiai nukentėjo dide
liu nuostoliu, bet ir talkinin- 
ku nuostoliai ne maži. 

1 V

HITLERININKAI MINSKE IŠ
ŽUDĖ 120,000 ŽMONIŲ
Maskva. — Kol Minskas 

buvo nacių rankose virš tre
jų metų, tai vokiečiai ten 
išžudė daugiau kaip 120,000 
civilių sovietinių piliečių ir 
karo belaisvių. Taip rašo P. 
Ponomarenko, pirmininkas 
Baltarusijos komisarų tary
bos.

Be kitko, hitlerininkai 
nugalabino dešimtis tūks
tančių žydų, pergabentų iš

Zeitlerį ir kitus aukštuosius 
karininkus.

Zeitleris sakė, jog vokie
čiai jau niekados negalės iš
statyti tiek jėgų, kaip So
vietai, o Hitleris liepė tuo- 
jaus visą atsarginę (rezer
vinę) nacių kariuomenę 
persiųsti į rytų frontą, kad 
sustabdytų tolesnį Sovietų 
žygiavimą pirmyn.

Francijoj nušauta dar 39 
nacių lėktuvai.



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily1 Penktadienis, Liepos 7, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays

Tik šiandien jį leidžia, redaguoja ir 
skaito sūnūs tų, kurie buvo Franci jo j e 
pirmajame pasauliniame kare, — sūnūs, 
nuvykę užbaigti savo tėvų nebaigta dar
bą: žmonijos priešą, plėšikišką vokietį 
sumušti.

Prūsams Karas- 
’’Šventenybė”

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year .................... $7.00
Brooklyn, N. Y.. six months ..............  $3.75
Foreign countries, per yeai' ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ..............  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Belaukiant Demokratų Partijos 
Suvažiavimo

Demokratų partijos suvažiavimas, 
prasidėsiąs š. m. liepos 19 d. Chicagoje, 
bus daugeliu atžvilgių svarbus suvažia
vimas. Galima sakyti, jog tai bus vienas 
svarbiausiųjų Amerikos politinių parti
jų suvažiavimų šitos šalies istorijoje.

Jame, ne abejotinai, bus nominuotas 
prezidentas Rooseveltas kandidatu dar 
Vienam krašto prezidentystės terminui. 
Jame bus nominuotas ir kandidatas į 
vice - prezidentus. Kas bus nomi
nuotas kandidatu į vice-prezidentus, — 
tenka palaukti-ir pamatyti.

Bet ne tik tame bus šito suvažiavimo 
svarba. Republikonų dienraštis New He
rald - Tribune rašo, kad tuomet kai de
mokratų partijos suvažiavimas įvyks, 
prezidento Roosevelto gali nebūti šitoje 
šalyje. Jis gali būti išvykęs į kokią tai 
svarbią tarptautinę konferenciją arba 
aplankyti mūsų karo frontus, kurių mes 
turime daug.

Jeigu verčiamas svarbių reikalų, pre
zidentas bus tuomet išvykęs kur nors į 
užsienį, tai jis, vadinasi, bus nominuo
tas kandidatu į prezidentus jam neesant 
šitoje šalyj.

Paminėtasis dienraštis spėja, kad pre
zidentas, būdamas užsienyje, pasakys 
kalbą, priimančią kandidatūrą.

Tai bus kitas istorinis reiškinys. Iki 
šiol tokio dalyko mūsų krašte dar nėra 
buvę, kad asmuo, nominuojamas kandi
datu į krašto prezidentus, būtų išvykęs 
iš šios šalies tuomet, kai esti nominuo
jamas.

Kitais žodžiais, busimasis demokratų 
partijos suvažiavimas bus įdomus iš dau
gelio atžvilgių.

Mūsų Piknikas Brooklyne
Liepos 2 d. Brooklyne įvykusis dien

raščio Laisvės piknikas buvo didesnis 
kaip praeitaisiais metais. Šiemet, beje, ir 
žmonių ūpas buvo kur kas labiau pakilęs.

Tai pirma vasariška pramoga mūsų 
dienraščio naudai.

Visoje eilėje kitų miestų laisviečiai 
taipgi rengia piknikus savo dienraščiui 
finansiniai sustiprinti. Pasitikime, kad 
jie visur bus pasekmingi, — dideli ir vai
singi.

Žinoma, kad taip būtų, reikalingas 
darbas; reikia, kad rengėjai įdėtų pa
stangų piknikui išreklamuoti ir sutvar
kyti.

Tiesa, gyvename karo laikotarpį, va- 
žiuotės priemonės pasunkėjusios, darbi
ninkai turi ilgas valandas ir sunkiai 
dirbti, tačiau, prie gerų norų viskas yra 
galima.

300 Delegatą Stovi už Vice- 
Prezidentą Wallace

New Yorko dienraštis PM skelbia, kad 
jo surinktomis žiniomis, demokratų su
važiavime bus mažiausiai 300 delegatų, 
stovinčių už nominavimą vice-prezidento 
Henry A. Wallace į krašto vice-prezi
dentus būsimiems rinkimams. Pačiame 
suvažiavime, be abejo, atsiras ir dau
giau delegatų, kurie, nors iš anksto nėra 
nųsisprendę, paduos savo balsus už Mr. 
Wallace. Iš viso reikia nemažiau 589 bal
sų jo nominavimui.

Pažangioji Amerikos visuomenė griež
tai yra nusistačiusi, kad Mr. Wallace 
kandidatuotų sykiu su prezidentu Roose- 
veltu.

Be abejo, yra jam ir priešininkų. Tūli 
demokratai Wallaco neapkenčia, skelbda
mi, kad jis jiems esąs “per kairus”.

O tūli jau dabar smarkiai darbuojasi 
už tai, kad vieton Wallace būtų pastaty
tas senatorius Barkley (iš Alabamos) ar
ba kuris kitas dešinesnis demokratas.

Be abejo, Wallace nominavimas ar ne- 
nominavimas labai daug priklausys nuo 
to, ką pasakys prezidentas Rooseveltas. 
Tačiau spėjama, kad prez. Rooseveltas 
stovės už Mr. Wallace.

“Stars and Stripes” Francijoje ■
Francijoje pradėtas spausdinti Ameri

kos kariuomenės laikraštis “Stars and 
Stripes”. Tai laikraštis, pačių kareivių 
rašomas, redaguojamas ir jiems dau
giausiai skiriamas. Šiuo metu to laikraš
čio laidos išeidinėja Anglijos salose, Šiau
rės Airijoje, Italijoje ir Afrikoje.

Praeitame kare “Stars and Stripes” 
buvo leidžiamas Francijoje ir tai buvo 
laikraštis, labai gyvas, turiningas ir įdo
mus. Paskutinė jo laida išėjo Paryžiuje 
prieš 25-rius metus.

Taigi šiandien, po 25-rių metų ir vėl 
tame pačiame krašte pradėtas leisti toks 
pats laikraštis, tuo pačiu vardu ir tikslu!

Moterys Amerikos Politikoje
Demokratų partijos suvažiavime, pra- 

sidėsiančiame liepos 19 d. Chicagoje, sa
koma, dalyvaus 469 delegačių moterų. 
Tai, be abejo, didelis nuošimtis ir jis pa
rodo, kaip vis daugiau ir daugiau mo
terų įsitraukia į Amerikos politinį gy
venimą.

Be to, tame suvažiavime sakys kalbas 
dvi moterys — Mrs. Charles W. Tillett, 
iš North Carolina valstijos, ir Mrs. Helen 
Gahagan Douglas, iš Kalifornijos.

Republikonų partijos suvažiavime 
taipgi dalyvavo moterų, bet ne tiek. Re- 
publikonams sakė kalbą Clare Boothe 
Luce, bet jos kalba buvo, kaip tūli sako, 
“perdaug palaida” ir ji republikonams 
padarė daugiau žalos, negu naudos. Tą 
pripažįsta net tokis republikonų šalinin
kas, kaip radijo komentatorius H. V. 
Kaltenborne.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KARŠTAI PASVEIKINO 

LIETUVIŲ TAUTOS 
PRIEŠUS

Dar visai neseniai impe
rialistinių lenkų pasekėjai 
laikė savo kongresą Buffa
lo mieste. Jie prakeikė Ta
rybų Sąjungą ir pasisakė už 
atsteigimą Lenkijos su pa
vergtais svetimais kraštais.

Atsimenate, Amerikos 
Lietuvių, Taryba tam impe
rialistinių lenkų sąskridžiui 
pasiuntė karštą pasveikini
mą. Tą gi Tarybą sudaro 
klerikalai, menševikai ir 
tautininkai. Mes sakėme, 
kad jie tuomi sveikinimu iš
ėjo prieš lietuvių tautos in
teresus — jie pasveikino 
tuos, kurie visuomet stojo 
ir stoja už Lietuvos paver
gimą po Lenkijos ponų jun
gu.

Naujienos ir Draugas A- 
merikos Lietuvių Tarybą 
teisino, o mus smerkė. Juk

Draugo redaktorius ponas 
Šimutis yra tos Tarybos 
pirmininkas, o Naujienų re
daktorius Grigaitis jos sek
retorius. Visa Taryba — Ši
mutis ir Grigaitis!

Nežinia, ar Šimutis prasi
blaivė, ar sąžinė pradėjo jį 
graužti, ar gavo nuo skai
tytojų pasmerkimą ir išsi
gando, bet birželio 1 dienos 
editoriale “Lenkų Planas 
Lietuvai Paglemžti”, jis jau 
šaukia prieš lenkus. Šaukia 
prieš tuos, kuriuos tik prieš 
porą savaičių taip karštai 
sveikino!

Draugo redaktorius sako
si patyręs ar sužinojęs, kad 
lenkų ponų valdžia ištrėmi
me davus įsakymą savo a- 
gentams, kaip darbuotis dėl 
Lietuvos pasiglemžimo. O 
kaip tik tasai Buffalo lenkų 
suvažiavimas užgyrė tą len
kų londoniškę valdžią, jos 
politiką ir jos planus!

Šimutis sako:
“Prieš kiek laiko sužino

ta, kad Lenkijos valdžios 
(Londone) viršūnės savo 
veikėjams išleido slaptas in
strukcijas darbuotis prieš 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Atpasakojus prie
mones, kokias reikią naudo
ti Lietuvos nenaudai, slap
tose instrukcijose veikėjams 
nurodoma, kad:

“1. Lietuva po karo ne
privalo prisikelti kaipo ne
priklausoma valstybė.

“2. Vilnius turi įeiti į 
Lenkijos sudėtį.

“3. Nedera vesti jokių de
rybų su Lietuvos pareigu^ 
nais užsieniuose kol nepasi
keis lietuvių pažiūros į len
kus.

“Visiems aišku, ką tos in
strukcijos reiškia. Jomis 
lenkų valdžia pasisako prieš 
Lietuvos nepriklausomybę; 
jomis savinasi Vilnių; jomis

‘Karas, tai yra aukščiau
sia ir švenčiausia išraiška 
žmogaus apsiėjime. Sakyti, 
kad karas, tai yra vieno, 
bent kurio asmens užgaida, 
tai niekas daugiau, kaip 
tuščias blofas! Todėl, kad 
kiekvieno vokiečio širdyje 
glūdi linksmybė, kada jis 
sulaukia karo; ir vokietys 
nuolat ilgis jojo. Mes turi
me juoktis iš tų vyrų ir va
dint juos senomis moteri
mis (bobomis), nors jie ir 
nešioja vyrų kelines, kurie 
bijo karo ir žliumbia, sa
kydami, kad karas yra blo
gybė arba sunkenybė. Ne, 
karas, tai yra grožybė. Tai 
yra šventa puikenybė, kuri 
pakelia žmonių širdis iš 
kasdieninės gyvenimo lig- 
malos.”

Tai yra pacituota žodis- 
žodin iš prūsiško savaitinio 
žurnalo — “Jungdeutsch- 
landpost”, iš sausio 25, 1913 
metų. Šis žurnalas buvo ski
riamas jauniems Prūsijos 
žmonėms.

Taip, faktai įrodo, kad 
pas vokiečius didžiumoje 
glūdi pasiilgimo dvasia, kas 
liečia karą. Juk istorija pa
rodo, kad Per pereitą šimt
metį Vokietija kaip tik ir 
turėjus net penkis agresi
nius karus, kuriuos paruošė 
Bismarkas, Wilhelmas Ant
rasis ir dabar paskutinis — 
Adolfas Hitleris.

Per tuos penkis karus žu
vo milijonai Vokietijos jau
nų vyrų, tai yra, tų vyrų, 
kurie didžiumoje buvo “pa
siilgę karo”.

Kaip istorija parodo, tai 
prieš nacizmą Vokietijoje 
buvo užsiponavojusi prū- 
sizmo “liga.” Prūsizmas vė
liau pasauliui pasidarė žino
mas, kaipo girtuoklystės ir 
brutališkumo padaras. To
dėl, sakoma, kad Hitlerio 
šaika ir pasikrikštijo kitu 
vardu. Tačiau, pasak žurna
liuko “Digest and Review”, 
jeigu mes šiandien pakasy
sime nacio kailį, tai rasime 
visoje pilnumoje prūsizmą.”

Kalbant apie Prūsiją ir 
prūsus (kaip vokiečiai pa
tys sako: Preussen), tai 
yra didžioji Vokietijos da
lis, susidedanti apie iš ketu
riolikos skirtingų provinci
jų; kaip tai: Rytinė Prūsija, 
Vakarinė Prūsija, Berlynas, 
Brandenburgas, Westpha
lia, Saxonija, Žemesnioji Si
lezija, Aukštesnioji Silezi
ja, Schleswig - Nassau, 
Rhineland, Hanover ir Ho- 
henzolern.

Prūsijos visa istorija yra 
numarginta karais, užpuo
limais kitų silpnesnių tau
tų. Nežiūrint, kokios for
mos valdžia yra buvusi Vo
kietijoje, visi kunigaikščiai

nori versti lietuvius keisti 
savo nusistatymą lenkų im
perializmo atžvilgiu.”

Pagaliau Šimutis šaukia: 
“Matote, kokie yra lenkų 
vadų planai. Jie yra šlykš
tūs ir tuo pačiu kartu pa
vojingi, nes jie vykdomi 
slapta.”

Dabar Šimutis turėtų vie
šai atšaukti savo pasveiki
nimą, pasiųstą Lenkų suva
žiavimui. Jis turėtų prisi
pažinti, kad jis, sveikinda
mas tą suvažiavimą, prisi
dėjo prie lenkų planų prave- 
dimo gyveniman pasiglemž
ti Lietuvą. Jis turėtų viešai 
prisipažinti, kad jis ir Gri
gaitis pasielgė kaip tikri lie
tuvių tautos išgamos ir 

priešai.
Bet ar padarys? Vargiai. 

Sunku tikėtis iš Šimučio tei
singumo ir nuoširdumo.

ir valdovai yra kilę iš tos 
vadinamos Prūsijos. Net įr 
šiandien naciai vartoja žodį 
“Junker”. Šis žodis suside
dantis iš dviejų žodžių 
“Jung” ir ”Herr”, kas reiš
kia lietuviškai ’’Jaunas Ba
joras”. Taipgi dabartiniai 
visi nacių generolai, išski
riant vieną Erwin Rommel, 
yra kilę iš tų Prūsijos 
“junkerių” (bajorų).

Jeigu šiandien paklaustu
mėt Vokietijos pradinės 
mokyklos vaiko, kokie pra
eityje buvo žymiausi Vokie
tijos žmonės, tai. vaikas vi
sai neabejodamas tuojaus 
išskaičiuos: “Barbarossa,
Fredrichas Didysis, Blue- 
cheris, Bismarkas ir dabar 
jau Hitleris.” Tai visi tie 
žmonės, kurių istorija krau
ju sutepta. Bet jeigu to pa
čio vaiko paklaustumėte a- 
pie Goethę, Schillerį, ar 
Wagnerį, tai vargiai jis bus 
apie juos ką nors girdėjęs. 
Tai tokia Vokietijos mokyk
lose kultūra.

Pati Prūsija buvo įkurta 
1701 metais, kuomet Fred- 
rickas Pirmasis sausio 18 d. 
pasiskelbė save imperato
rium ir su jungą tris seka
mas provincijas: Branden
burgą, Pomeraniją ir Ryti
nę Prūsiją į vieną vadina
mą tautą. Jis, Fredrickas, 
tuomet apsikarūnavo smur
to keliu, taip, kaip nabaš- 
ninkas Antanas Smetona. Ir 
tuomet jam pasisekė užval
dyti ne tik pati Prūsija-Vo
kietija, bet ir Austrija.

Prūsai-kryžiuočiai beveik 
niekam neskelbė karo; jie 
visada užpuldavo savo kai
mynines tautas iš pasalų. 
Priežastys karams būdavo 
įvairios. Štai mes paimkime 
kelis bruožus iš Lietuvos is
torijos, kaip jie užpuldavo 
Lietuvą arba Lietuvos kai- 
minką Latviją:

“Vokiečiai pirmą kartą 
atsilankė Latvijon 1158 me
tais.”

“Tai buvo pirkliai iš vo
kiečių miesto Bremeno. Be- 
plaukiodami Baltijos jūros 
pakraščiais ir beprekiauda- 
mi su pakraščių gyvento
jais, pirkliai atvyko ir į La
tviją, į tą vietą, kur Dau
guva įteka į jūrą.”

Jie tada užvede su lat
viais prekybą ir beprekiau- 
dami numatė, kad čia gali
ma gerai pasiplėšikauti. 
Tuomet jie užsimanė įvesti 
krikščionybę ir su savim at
sigabeno kokį tai vienuolį 
Meinhartą, kuriam tuojau 
popiežius suteikė Latvijos 
vyskupo vardą, ir pradėjo 
platinti krikščionybę. Per 
dešimts metų vyskupas ne
bepajėgė sukrikščioninti lat
vius ir pats numirė.

“...Antrasis vyskupas at- 
vyo Latvijon jau su vokie
čių kariuomene, bet kariuo
menė ta buvo nedidelė. Pa
kilo mūšis su latviais, ku
riame buvo užmuštas pats 
vyskupas. Bet šitai neišgel
bėjo latvių nuo nekviestų 
svečių.”

“Trečias iš eilės Latvijon 
paskirtasis vyskupas Alber
tas atvyko jau su 23 laivais, 
pilnais ginkluotų vokiečių. 
Su jų pagalba Albertas ap
galėjo padauguvio latvius. 
Po to netoli jūros ant Dau
guvos kranto pastatė pilį, 
Ryga praminęs. Tai buvo 
1200 metais. Aplinkui pilies 
greitai įsikūrė vokiečių pir
klių miestas.”

Apart kitų pasalinių už
puolimų, Žalgirio mūšis bu
vo didžiausias tais laikais, 
kurį pradėjo kryžiuočiai, 
užpuldami ant Lietuvos vi

sai iš netyčių, kaip kad pa
duoda Lietuvos istorija:

“1410 metų pradžioje kry
žiuočiai netikėtai užpuolė 
Lietuvą ir pasiekė net Bre
stą, kur tuomet viešėjo Vy
tautas. Vytautas vos spėjo 
išbėgti iš vokiečių nagų. 
Kiek vėliau tais pačiais 
1410 m. senas Lietuvos ir 
Lenkijos ginčas su kryžiuo
čiais buvo galutinai išrištas 
mūšyje ties Žalgiriu.”

“Liepos mėnesį tų pačių 
1410 m. Vytautas, lietu
viais, gudais ir totoriais ve
dinąs, o Jogaila lenkais, į- 
ėjo į Prūsų žemę ir susiti
ko su kryžiuočiais ties 
Grunvaldu arba Žalgiriu.”

“Tai buvo vienas iš di
džiausių tais laikais mūšių. 
Mūšyje vadovavo Vytautas. 
Iš abiejų pusių stojo į mūšį

apie 300 tūkstančių karei
vių. Kryžiuočiai pralaimė
jo.”

“Mūšyje krito didysis kry
žiuočių magistras ir šiaip 
apie 40 tūkstančių kryžiuo
čių. Tas mūšis galutinai su
trupino kryžiuočių galybę.”

Tada Vytautas su kariuo
mene, sakoma, galėjęs eiti 
per visą Vokietiją, bet jis 
nematęs reikalo ir pavedęs 
tai padaryti Jogailai, o pa
starasis buvęs neapsukrus 
ir ilgainiui ta pati Vokietija 
arba Prūsija apart kitų už
puolimų suruošė pasaulinę 
skerdynę 1914 metais, ir da
bar kitą 1939 metais.

Lai būna šis karas pas
kutinis! Lai būna palaidoti 
“šventų” Vokietijos karų 
ruošėjai ir ugdytojai!

Petras B.

Ne Amerikoj Gimusie
ji Perka Karo Bonus

Washingtonas. — Pagal 
U. S. Treasury Departmen- 
tą pasiekiančias žinias iš į 
Chicagos, iš paskutiniųjų 
svetimos kilmės amerikie
čių, nežiūrint jų tautinės 
kilmės, visi susivienijo ben
dram tikslui — padėti kraš
tui, kurį jie adoptavo, lai
mėti šį karą.

Tai yra svarbiausia min
tis tūkstančiams Chicagos 
rezidentų — vyrų ir mote
rų, kurie gimė vietose, ku
riose dabar siaučia karas, 
bet kurie dabar yra patrio- 
tingi amerikiečiai, lygiai 
kaip ir bet kurie šeštos kar
tos Amerikoje gimę.

Kaipo tautinių grupių or
ganizacijos Illinois War Fi
nance Committee dalis, jie 
pasistatė tikslu $75,000,000 
Penktosios Karo Paskolos 
vajuj apmokėti už didelį 
lėktuvnešį. Jie įsitikinę, kad 
prašoks savo tikslą, nors jis 
žymiai didesnis nei jų kvo
tos 3 bei 4 karo paskolose.

Kiekvienas galimas ryšys 
yra naudojamas tose grupė
se, kurios prasideda alfabe
to eile nuo albanų ir per vi
są eilų tautų baigiamas ju- 
goslaivais, ir nei viena tau
tybė svetimos kilmės Chica
goje nėra užmiršta, kaip 
pareiškė W. E. Garrison, 
Nation. Groups Com. pir
mininkas.

Kai kurie šie neseniai at
vykę amerikiečiai, įvairios 
klmės, ir kai kurie ilgėliau 
gyveną šiame krašte, varto
ja savo senosios tėvynės 
kalbą laisviau negu anglų. 
Daug jų yra stipriai užin- 
teresuoti pokariniais su
tvarkymais, kurie suteiks 
laisvę ir gerovę jų kilmės 
kraštams.

Tarp jų yra keliolika gru
pių, kurių sentimentai ga
lėtų stipriai įžeisti senti
mentus kitų grupių, ar bent 
mažiausia galėtų stipriai į- 
žeisti sentimentus kitų gru
pių, ar bent mažiausia iš
šaukti karštus ginčus. Bet 
yra aišku, kad š ios įvairios 
politinės pažiūros netrukdo 
pilnai harmonijai vienam 
dabar svarbiausiam, tikslui 
— lojalumui Amerikos ko
vai ir bonų pardavimui.

Galima būtų parašyti kny
gą apie įvairius šių grupių 
veiksmus ir apie jų keistus 
susidūrimus, kurie kyla dėl 
jų įvairių pažiūrų į Euro
pos politiką, tačiau lieka 
antroje vietoje, kuomet ben
dras šaukimas praskamba— 
PIRKITE BONUS.

Lenkų, čechoslovakų, ita
lų ir graikų grupės yra di
džiausios. Pirmosios dvi 
daugiausia operuoja per jų 
kelias finansines ir frater- 
lines organizacijas ir arti
muosiuose santykiuose su

atitinkamomis tautinėmis 
sąjungomis bei susivieniji
mais.

Graikai taip pat turi svar
bias tautines organizacijas, 
ypač Ahepa, kuri buvo pa
versta į bonus parduodančią 
org. ir atsiekė žymių rezul
tatu.

Lietuviai ne tiktai inves
tuoja dideles sumas iš jų or
ganizacijų iždų, bet taip pat 
sistematiškai praveda rinki
mus tarp jų bankų, taupy
mo ir paskolos draugijų kli- 
jentų, kaip ir kai kurios kt. 
krupės daro.

Kiniečiai patys tvarko sa
vo kampaniją, bet gauna 
puikius rezultatus, ypač pa
lyginus kiek daug jie duoda 
China Relief. Tai skamba 
lygiai puikiai, kaip ir 
Fourth of July Oration, 
kuomet Tom Chan’as kiek
vieną konf. paragrafą bai
gia su karštu pareiškimu 
“We gotta buy more 

! bonds.”
Vengrai, nors nelabai 

gausūs Chicagoje, yra ypa
tingai puikiai organizuoti, 
ir labai pasekmingai pasie
kė didelį procentą savo gru
pės narių.

Beveik nėra tautinės gru
pės, kuri neužsitarnautų 
specialaus paminėjimo. A- 
merikiečiai, visų tautinių 
kilmių — albanai, bulgarai, 
prancūzai, vokiečiai, lietu
viais, skandinavai, anglai, 
ispanai, rusai, jugoslavai, 
graikai, lenkai, čekoslova- 
kai, italai, kiniečiai, veng
rai, olandai ir kt. — ameri
kiečiai visi yra priešakinėse 
eilėse ekonominėje kovoje 
už šios tautos išgyvenimą 
pasaulinėje kovoje už lais
vę.

O. W. I.

Chicago, ill.
Jonas Gedčus Išrinktas Dele
gatu Demokratu Konvencijon

Chicagiečiams gerai žino
mas bridgeportietis Jonas 
Gedčus, kuris užlaiko užeigą- 
taverną, 3801 So. llalsted St., 
bus delegatu Demokratų Kon- 
vencijojo Chicagoj.

Smagu, kad pažangietis ir 
Dodge lokalo (CIO) darbuo
tojas Gedčus yra išrinktas ir 
dalyvaus taip svarbioje Demo
kratų Konvencijoje, kur bus 
nominacijos į prezidento ir vi
ce-prezidento urėdus. 11-to 
Wardo lietuviams bus smagi ši 
žinia. Demokratas.

Prigėrė Jaunuolis

F. F. Connor, 21 m., prigė
rė ežere, prie 141 Sheridan 
Rd. Gyvybės sargyba vėliau 
pribuvus ištraukė jo kūną, bet 
jo atgaivinti nepavyko.



Penktadienis, Liepos 7, 1944 Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

Iš Juozo Ramanausko Paskutiniu Raštų
Da pasilaikė “Teatralinė 

Draugystė A. Gužučio,” ir 
perstatydavo vieną kitą vei
kalą. Bet aktorku visuomet 
reikėjo jieškoti naujų. Su 
jaunais vyrais buvo dar 
blogiau. Jaunuolių aktorių 
visai nepasirodydavo.

Paskutinis perstatymas 
buvo “Alkani Žmonės” 
1912 m. Minersvillėj ir 
Shenandoah. 1913 met. da 
buvo bandoma gauti akto
rius perstatymui “Išgriovi- 
mas Kauno Pilies.” Vyrų 
vaidinimui surinkta, bet 
moterų nebuvo nė vienos, 
kaip parodo paskutinis su
rašąs 1913 m. lapkričio 2 d. 
Vaidinimas neįvyko. Bet 
ižde pinigų pas draugystės 
iždininkę Katrę Lietuvnin- 
kiūtę buvo $47.82, sulig už
rašų 3 dieną vasario, 1913 
m. Po užrašais parašai sto
vi: “Pirmininkas Pijušas 
Mičiulis, sekr. L. Klevins- 
kas” — abudu jau mirę. 
Bet iždininkė da gyvena. 
Tikrenybėj, tas iždas pri
klauso meno organizacijai, 
nes ši draugija tik tam ir 
buvo įsteigta, ir nariai jos 
iždo nesidalino. Jos mieris

tės moterys pačios prasimo- 
kinę dainavo laike progra
mos. Ir ten būta iš kur at
vykusio ex-vargonininko J. 
Lankelio.

Moterys sužinoję, kas jis 
do meistras, užsikvietė at
važiuoti į Minersvillę ir pa
dėti joms sutverti chorą, ir 
liktis chorvedžiu. Taip ir 
liko suorganizuotas pirmas 
minersvilliečių mišrus cho
ras.

Prie choro suorganizavo 
ir jaunuolių grupę “Atei
ties Žiedo Draugijėlę.” Iš
rodė, kad bus pasekmės ge
ros, nes jaunuolių ir paren
gimas įvyko.

Bet štai bėda. Tas mūsų 
meno vedėjas buvo labai 
nepastovus, nenuorama ir 

į nelabai sukalbamas. Indivi- 
jdualas buvo: kaip pasakė, 
taip turi būti, patarimo ne
priimdavo nuo nieko.

Taip padaręs pradžią į 
meno progresą ir vėl jį lik
vidavo; o kito chorvedžio 
taip pat nebuvo galima 
gauti.

Po tam da kelis kartus 
buvo suorganizuotas choras 
po skirtinga vadovyste, bet

nariai kartu sekmadieniais 
po pietų susirenka pakazi- 
ruoti ir išsigerti. Tokiu bū
du palaiko juos prie para
pijos. Bet jaunuoliai mažai 
kreipia domės į tai. Jie 
randa kitokių užeigų, link
smesnių kaip bažnyčios pa
laikymas.

Mūsų kūdikystėj kunigai 
iš sakyklų keikdavo kazir- 
ninkus ir girtuoklius; bau
gindavo, kad už tokius nu
sidėjimus po mirties vel
nias vėles degančioj dervoj 
keps! Evangelijoj skaitė, 
kad Kristus savo laikais vi
sus verslius iš bažnyčios su 
nagaika per pečius šventy- 
damas vaikė! Sakydamas: 
“Čia Dievo namai, maldos 
vieta, o ne perkupčių!”

Bet viskas pasikeitė ir 
pas Dievo tarnus. Kunigai 
tą religijos punktą mete į 
šalį.
KAIP GI S-U TUO VISU 
PARAPIJOS TURTU?
Šitie nukaršę seneliai įsi

tikinę, kad jiems priklau
so viskas. Bet tikrenybėj, 
tai niekas jiems nepriklau
so daugiau, kaip tik skolos, 
už kurias nuošimčius jie 
moka. Skolų nesumažina ir 
niekad jų neišmokės. Visas 
turtas užrašytas airių kar
dinolui. Ir tik jis gali pa
sielgti, kaip jam tinkama. 
Gali parduoti, arba likvi
duoti. Kas jas statė, kas pi
nigus dėjo ir deda jų palai
kymui, tas nieko bendro su 
jomis neturi!

Taigi, ir išsipildys žo- 
i džiai kun. Al. Burbos, pa
sakyti Minersvillėj lietu
viams 1897 m., kad tik ak- 
imenys liudys ant kapų ir 
i bažnyčių kertiniuose akme- 
' nyse iškultom raidėm lietu- 
jviškais žodžiais, kad lietu- 
jviai čionai kada gyveno. 
Bet ką jie svarbaus kultū
riniai nuveikė? Mažai žy
miu rasis.

Juozas Ramanauskas. 
iXI-24-1941.

A. L. D. L. D. REIKALAI — R. Mizara, Brooklyn ....... 5.00
49 Geo. Bendik, E. St. Louis 3.00
— P. Zaleckas, Phila...............  2.00
IIS. Janulis. Worcester ....... 7.50

Finansinė Atskaita už Balandį, 
Gegužę, Birželį, 1944 m.

Viena, 
nepavyko jaunuolius įtrau-

Statybinių Medžiagų Pramo
nės Išplėtimo Planas Atva

duotoje Lietuvoje
buvo kelti atbundančią lie- tvirtai nepasilaikė.
tuvystę, ir tokiems tiks- |j
lams aukaudavo, jeigu kiek|kti skaitlingai į meno vei- 
atlikdavo nuo parengimo. I kimą, antra, nebuvo tinka- 
Nuo pirmo perstatymo iš mo nuolatinio chorvedžio, 
savo iždo draugystė aukavo.trečia, po Pasaulinio karo, 
$5 pastatymui paminklo gerokai susilpnėjo progre- 
ant kapo autoriaus dramos Į syvis judėjimas dėl reakci- 
“Ponas ir Mužikai,” Alek-ljos puolimo, ir išsiblašky- 
sandro Gužučio-Fromo. To-^mo į visas puses progresy- 
dėl ir visą likusį draugys-’ vių jaunųjų spėkų. O pas

kutinis didžiausias susilp
nėjimas pasireiškė ne tik

$5

tės turtą, turėtų perduot į 
visuomenės rankas, kaipo 
auką svarbiems reikalams, 
kurių mes labai daug 
rim.

Nežinau, ar iždininkė 
silieps ant mano iškelto 
klausimo?
LIKVIDAVUS A. GUŽU

ČIO DRAUGYSTĘ
Tuo laiku buvo plati emi

gracija iš Lietuvos. Pribū
davo daug jaunų vyrų ir 
moterų. Tad LSS kuopa pa
sidarė skaitlinga nariais 
abiejų lyčių. Todėl meno 
judėjimas persikėlė į 15 
kuopos narius, o vėliau į 
“Moterų Progresyvio Susi
vienijimo” kuopą. Šių dvie
jų organizacijų nariai ben
drai veikė

Moterys 
sumanymą 
chorą.

KAS GI PRIE TO 
PRIVEDĖ?

Tuo laiku buvo skaitlin
gas LSS V Rajonas šioj 
apylinkėje. Laikydavo me
tinius išvažiavimus Lake
wood Parke, kaipo Geguži
nės apvaikšČiojimus. O vė
liau ir Moterų Progresyvio 
Susivienijimo apskritys bonija gera, parapijinė nu
rengdavo ten išvažiavimus, kykla, kartu salė parengi- 
nes tenai buvo gražiausia mams ir skiepas dėl gėrimų 
vieta.

Per tokį išvažiavimą, ro- demokratų kliubas, į kurį 
dos, 1916 m. Minersvillie- seniai parapijonai ir kliubo

tu-

at- 
šio

meno srityje.
pirmos padarė

organizuoti

tarpe minersvilliečių, bet irlmpkyklas
visoj anglies industrijoj, 
tai depresija, kuri išblaškė 
jaunesnes spėkas jieškoti 
darbo, kur didmiesčiuose. 
Pas mumis liko didžiumoj 
tik tie, kurie jau netiko į 
dirbtuves naujos sistemos.

Pabaigoje da mus links
mino ir žadino iš apsnūdi
mo Daratėlė Zdaniūtė-Jud- 
žentavičienė. Ji traukė į 
būrelius jaunuolius, taip 
pat ir suaugusius lavino 
meno srityje. Da keletas 
ir minersvilliečių dalyvavo 
prie choro Shenandoah, Pa.

Bet dėl trūkumo tinkamo 
darbo anglių srityj prisiėjo 
Judžentavičiam persikelti į 
Chicagą. Tad dėl mūs ang
liakasių užgęso meno žvaig
ždelė, kuri skaisčiai buvo 
pradėjus šviesti! Ir taip iš
rodo, kad lietuvių progre- 
syvio judėjimo istorija eina 
prie užbaigos.

Prie pabaigos tenka pa
sakyti ir apie visų sriovių 
ėjimą prie pabaigos.

KATALIKŲ SRIOVĖ.
Tiesa, yra bažnyčia, kle-

laike parengimų; taip pat

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas....................................................................................

Antrašas...........................................................................................

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir

i • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

workbks. inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Visose atvaduotose Tary
bų Sąjungos srityse karas 
palieka žiaurias žymes. Kas 
buvo kruopščiai, su meile 
per dešimtmečius darbo 
žmonių statyta, tą vokiškie
ji okupantai daug kur su
lygino su žeme. Neabejoti
nas dalykas, kad ir Lietuvo
je vokiškieji okupantai be
bėgdami paliks susprogdin
tus, sudegintus fabrikus, 

;, namus, ištisus 
miestus.

Krašto ūkis pačiomis pir
momis po Lietuvos išlaisvi
nimo dienomis pareikalaus 
įvairios statybinės medžia
gos tiek gyvenamų namų, 
tiek fabrikų, tiek mokyklų 
ir kitų pastatų statybai bei 
remontui. Todėl pačiu trum
piausiu laiku reikės spręsti 
statybinių medžiagų pra
monės suorganizavimo ir iš
plėtimo klausimą. Spren
džiant šį klausimą pirmoje 
eilėje teks susidurti su ply
tų pramonės atstatymu ir 
išplėtimu.

Prieštarybinėje Lietuvo
je plytų pramonė buvo visai 
žemame lygyje. Metinė ply
tų produkcija 1939 metais 
siekė apie 60 mil. plytų, tuo 
tarpu jau tuomet Lietuvos 
ūkio metinis plytų pareika
lavimas siekė daugiau 100 
mil. štukų. Tuomet, buržua
ziniais laikais, kaimo staty
bai plytų buvo labai mažai 
vartojama dėl jų brangumo. 
Kaimuose trobesių statybai 
buvo vartojama miško me
džiaga, tokiu būdu smar
kiu tempu prisidėta prie 
negausingų Lietuvos miškų 
naikinimo.

1941 metais tarybinė Lie
tuvos vyriausybė numatė 
pakelti plytų produkciją iki 
84 mil. štukų per metus. 
Vienų tarybinių metų lai
kotarpy plytų pramonės 
produkcija pakelta 35%.

Po Lietuvos išvadavimo 
teks išplėsti seną plytinių 
pajėgumą, atstatyti su
griautas, statyti naujas ply
tines. Molio ištekliai Lietu
voje yra pakankami. Jų ga
li užtekti šimtmečiams. 
Stambūs molio ištekliai yra 
beveik visuose Lietuvos ap
skrityse, todėl plečiant po 
karo plytų pramonę teks 
kiekviename a p s k r it yje 
steigti po kelias plytines, y- 
patingai svarbu bus išnau
doti tuos molio išteklius, 
kurie yra patogiose susisie
kimui vietose — prie gele
žinkelio linijų.

Plečiant plytų pramonę

Lietuvoje labai rimtą dėme
sį teks atkreipti į plyti nin
ku paruošimą, organizuo
jant jiems įvairius kursus, 
apmokant juos pačiose ply
tinėse. Didelę paramą mums 
suteiks kitos tarybinės res
publikos, kurios siųs mums 
visus reikalingus plytinėms 
įrengimus.

Šalia plytų mūsų statybi
nių medžiagų pramonėje la
bai svarbią vietą vaidina 
cementas. Prieštarybiniais 
laikais Lietuvoje nebuvo nė 
vieno cemento fabriko. 
Kiekvienais metais apie 
100,000 tonų cemento buvo 
įsivežama iš svetur, o Lietu
voje esantieji žaliavų ištek
liai, tinkamieji cemento ga
mybai, nebuvo išnaudojami.

1941 metais tarybinė vy
riausybė pradėjo Skirsne
munėje statyti pirmąjį Lie
tuvoje didžiulį cemento fab
riką 60,000 tonų metinės 
produkcijos. Šis fabrikas 
turėjo kainuoti 9 milijonus 
rublių. Antrojo cemento 
fabriko, 40,000 tonų meti
nio pajėgumo, statybai jau 
buvo atliekami visi paruo
šiamieji darbai. Tokiu būdu 
pastačius Lietuvoje tuos du 
cemento fabrikus 100,000 
tonų metinio pajėgumo, sa
vo cemento gamyba turėjo 
patenkinti krašto ūkio pa
reikalavimus.

Jeigu 1939 metais Lietu
voje ūkis per metus reika
lavo iki 100,000 tonų cemen
to, tai po Lietuvos išvada
vimo šis ūkio metinis ce
mento pareikalavimas padi
dės 3 kart. Žinoma, pirmųjų 
metų laikotarpyje nebus jo
kios galimybės savo gamy
ba patenkinti krašto ūkio 
pareikalavimą. Pirmaisiais 
metais mums į pagelbą ateis 
broliškos tarybinės respub
likos. Tuo pačiu metu pa
greitintu tempu pradėsime 
statyti cemento fabrikus, 
pagal iš anksto sudarytus 
tiek pastatų, tiek įrengimų 
projektus.

Prieštarybiniais laikais 
Lietuvoje nebuvo išplėsta 
silikatinių plytų gamyba. 
Šių silikatinių plytų gamy
ba taip pat teks išplėsti y- 
patingai prie Kauno ir Vil
niaus, kur randasi slikati- 
nių plytų gamybai puikūs 
žaliavų klodai.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė ruošia taip pat planus 
izoliacinių medžiagų gamy
bai išplėsti. Paskutinių lai
kų technikos laimėjimai į- 
galina išnaudoti izoliacinių

Balandžio Mėnesio Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma

55 P. Babarskas, Ridgewood $4.50 
160 J. Tenikat, Gillespie, Ill. 6.90

35 K. Bagdonas, S. Bend 14.25
17 P. Eidukevičius, Shenand. 9.20 

185 V. Paukštys, R. Hill ........  16.30
188 A. Varaneckien, Detroit .. 12.10 
104 K. Guzevich, Chicago ......  18.80
147 J. Weiss, Brooklyn .......... 23.80
97 R. Jarvis, Plymouth ........ 6.30
39 P. Šlekaitis, Scranton ..... 11.90
10 S. Reikauskas, Phila.... 49.30
74 J. Chuplis, Springdale ..... 15.30
19 K. Matukaitis, Chicago .... 39.80 
68 B. Muleranka, Hartford .. 25.80
71 A. Mažukna, Bridgewater 17.75
49 G. Bendik, E. St. Louis •.. 16.20 
13 F. Urba, Easton .............. 1.50
54 C. Andriūnas, Elizabeth .. 15.00

111 J. Ella, Butte .................. 6.10
1.38 P. Cibulskas, Maspeth ..... 12.30
187 A. Butkus, Chicago ............  6.60
76 A. Kaunas, St. Clair ......... 4.70
63 A. Jocis, Bridgeport ......... 3.75
11 S. Janulis, Worcester ....... 10.50
52 J. K. Alvinas, Detroit.....  44.70

134 A. Zaledonis, Cuba .......... 1.50
17 P. Eidukevičius, Shenand. 3.00
86 A. Pasilik, Chicago ..........  12.30

124 A. Dambauskas, Girardville 9.00
63 A, Jocis, Bridgeport ..........  7.80
33 J. Urbonas, Pittsburgh .... 37.90 

Jav. V. Mikutaitytė, Teaneck 1.50
8 V. Kvietkas, Cambridge .... 3.00

— Geo. Guraitis, Brooklyn 16.00 
90 P. Sodeikis, Youngstown .,14.60 
25 A. Balsiūtė, Baltimore .... 13.70 
37 Ig. Gradeckas, Lawrence 22.35

221 A. M. Lakchis, Bloomfield 5.10 
218 A. Stakėnas, Freesoil ..... 24.95

43 B. Radževich, W. Barre .. 13.60
1 K. Rušinskienė, B-klyn .... 18.80

— A. Papiliucka, Phila.......... 8.50
98-A J. A. Kazlauskas, Frackville 3.00 
84 S. Wolf, Paterson ...........  18.50
31 J. Liaudanskas, Lewiston 32.60

133 C. Bakchas, Camden ....... 3.10
167 M. Skleris, Sheboygan ..... 3.00

13 F. Urba, Easton ................ 4.50
7 C. J. Kaspar, Newark ..... 11.00

116 A. J. Matukaitis, Chicago 11.20 
146 J. K. Stalioraitis, Chicago 13.50 
223 W. Murphy, Oregon City 16.70
— J. Barkus, Brooklyn ............... 50

6 G. Šimaitis, Montello ....... 24.45
187 J. A. Dementis, Chicago .... 1.50
40 M. Paulauskas, Mc Kees R. 25.25 

Pav. J. Dirvelis, Jackson Hts. 1.50
60 A. Lakickas, Coaldale ..... 4.00

129 A. Shafer, Spring Valley 6.10 
131 St. M. Leesis, Saginaw .... 8.65

5 V. J. Kaspar, Newark   7.70 
106 J. Briedis, Ambridge ........  3.75
190 P. Nemura, Cleveland ..... 23.40
Pav. J. Puirius, Lynn, Mass. .. 1.50

— Bangos Choras, Toronto .. 4.50
— A. Kishon, Detroit .......... 5.00
94 K. Urbonas, Kenosha ........  1.50
19 K. Matukaitis, Chicago .... 28.80 
58 J. Skerston, St. Louis ..... 9.10
55 P. Babarskas, Ridgewood .. 3.00

2 D. J. Jusius, Boston ........  7.50
11 S. Janulis, Worcester ....... 9.00

188 A. Varaneckienė, Detroit 15.70 
28 S. Meison, Waterbury ... 13.70

Pav. U. Gvargždis, Benton .... 2.00 
34 S. Puidokas, Rumford .... 14.25 

104 K. Guzevich, Chicago ....... 7.40
72 F. B. Lideikis, Gr. Neck .. . 4.60 
33 J. Urbonas. Pittsburgh .... 16.10 
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 2.34 
86 A. Pasilis, Chicago ........ 11.00

113 M. Yvanauskienė, Hamilton 3.00
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 38.30
24 C. Bender, Brooklyn ....... 3.00
25 A. Balsiūtė, Baltimore .... 6.30

Pav. Balčiūnas, Easthampton 1.60
219 J. Kondrat, Forest City .. 8.70
216 F. Kazeliūnas, Brooklyn 9.00

12 M. Bagužinskas, Pittston 11.25
Pav. P. Stankevich, Hollis .... 9.50

11 S. Janulis, Worcester .......  4.00
187 A. Yuris, Chicago ........... 5.25
48 B. Valukas, Mahanoy City 7.50

1 K. Rušinskienė, B’klyn .... 11.20
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 15.00 

KVK J. Lesevičius, Montreal 356.00 
161 M. Baltrušaitis, Seattle 5.00
92 A. Dočkus, Cicero ........ 23.70
85 A. Račkauskienė, Haverh. 6.00 
37 Ch. Gradeckas, Lawrence 6.10 

145 M. Bush, Los Angeles .... 13.70
12 A. Valinčius, Pittston ....  25.10
24 C. Bender, Brooklyn ....... 1.40
— K. Romandienė, Cleveland 10.00
50 J. Stanley, Rochester ..... 30.30

135 E. Cibulskienė, Nanticoke 3.20
— Stankų Šeima, Worcester 5.00

20 St. Jasilionis, Binghamton 10.60
51 J. Rūbas, Middlefield .....  6.35

198 S. Kaross, Oakland ...... 10.00
19 L. Prūseika, Chicago ...... 33.30
72 M. Mikionis, Gr. Neck ..... 1.50

216 L. Šilabaitis, Brooklyn ...... 2.00
86 A. Pasilis, Chicago .......... 9.20

104 K. Guzevich, Chicago ...... 13.10
Pav. J. Jackimas, Staten Is......  3.00
55 M. Stakovas, Brooklyn ......  3.30
64 J. Julius, Moline ................ 8.80

Į136 F. Šimkienė, Arlington .... 12.70 
1236 M. Janavičienė, Washing!. 11.80 
į 171 M. Paulauskas, Aurora .... 6.20 
I 22 A. Gendrich, Cleveland .... 11.25
161 M. Baltrušaitis. Seattle .... 1.50

62 J. Petrukaitis, Stoughton 13.00
52 J. K. Alvinas, Detroit ..... 29.00
67 J. Jamison, Livingston ..... 1.00

Pav. P. Baltrušaitis. St. Louis 2.00 
200 J. Gasparaitis, Hillside .... 3.75 

j 79J. Urman, Chicago .......... 19.20
29 K. Liaudanskas, Rockford 29.40

Į 41 P. P. Gribas, Aberdeen . .. 17.70 
I Pav. J. Salamon, Rochester .... 2.00 
^218 A. Stakėnas, Freesoil 4.30
1155 M. U. Kizienė, Worcester 10.00

38 Ch. Genys, Scranton   1.50 
11 S. Janulis, Worcester ......  11.25
83 A. Mališauskas. Muskegon 6.20

5 V. J. Kaspar. Newark .... 12.10 
! 184 F. Beržanskas, Cudahy 15.30 

187 A. Yuris, Chicago ......... 1.60
— J. Giftzus, Bedford ........ 3.50

200 Geo. Kudirka, Hillside .... 18.75
— J. Sabaliauskas. Valhalla 1.00
— J. Skliutas, Worcester .... 3.00 

j Pav. A. Audėjaitis, Royalton .... 2.00 
i 109 K. Plačenis, Toledo ........ 2.00
( 6 Geo. Shimaitis, Montello 28.60 
1138 Adelė Pakalniškienė. Masp. 10.90

Viso įplaukė ................ $443.55
2 J. Šūkis, S. Boston ........  24.30

34 S. Puidokas, Rumford ..... 2.00'
51 J. Rūbas, Middlefield ..... 4.50
44 J. Blažionis, Lowell ....... 11.35

146 J. K. Stalioraitis, Chicago 15.75
225 J. P. Chepulis, Southbury 4.50

43 B. Radževich, W. Barre .. 4.50
14 O. Šemberienė, Minersville 14.75
81 J. Augutienė, Brooklyn .. 15.50
10 S. Reikauskas, Phila........ 26.70
68 B. Muleranka, Hartford .. 7.50
22 F. Bauža, Clevaland ....... 19.25

Viso įplaukė ........... $1,008.34

Birželio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už *nėn...... $66.50
Už atvirutes “Šv.” reikale .... 5.00 
Įvairių raštinės reikmenų .... 26.46 
Atmokėta Meno Sąj. aukų 12.50 
Anglų kalba kn. pirkta jaun. 38.57 
Atmokėta “Viln.” prenum........ 6.50
Randa už balandj-birželj ..... 37.50
Už svetimos laidos knygas .... 14.86 
Atmokėta Moterų Komitetui .. 2.10 
Atmokėta “Liaud. Balsui” aukų 3.30 
Už pasiuntimą kn. j Kanadą 48.00 
Atmokėta “L.” pren. ir aukų 179.57 
Už 250 didelių konvertų ....... 2.69

Viso įplaukė ................ $832.45

Balandžio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir knyg. alga už mėn. $66.50 
Už knygas jaunuoliams .......... 6.40
Atmokėta “Liaud. Balsui” aukų 4.50 
Atmokėta aukų laikraščiams 3.00 
Atmokėta aukų pundeliams 15.00 
Už knygos “Liet. Ugny” sp. 300.00 
Už atspausdinimą 200 laiškų 3.54 
Už atspausdinimą 18,000 narių

kortų ir tt............................. 104.18
Už anglų knygas jaun. ir per

siuntimą ............................... 122.94
Atmokėta “L. Balsui” prenum. 16.00 
Už pašto atvirutes .................. 1.16
Atmokėta Meno Sąjungai aukų 8.25 
Atmokėta už brošiūras .......... 3.00
Atmokėta Meno Sąj. aukų ..... 3.00

Gegužės Mėn. Išeigos:
Atmokėta “Liaud. Balsui” pr. $3.50 
Atmokėta “Vilniai” prenumer. 8.80
Atmokėta “Laisvei” aukų ...... 5.00
Atmokėta Meno Sąj. duoki.... 18.00
Atmokėta svetimos bilos ...... 4.80
Alga sekr. ir kn. už mėnesį 66.50 
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 2 39.00 
Įmokėta už knygos spausd. $539.00 
Už anglų kalb. knygas jaun. 33.50 
Paštui už “Šviesos” 2-rą klasę 25.00 
Bankas išskaitė už čekius ......  2.18
Už atspausdinimą “Šv.” N. 2 249.91 
Už pašto atvir. “šv.” reikale 5.00 
Grąžinta 147 kp. duoklių ...... 1.50
Bankas išskaitė už 33 kp. čekį 16.10 
Atmokėta aukų pundeliams 10.00

Viso išmokėta .............. $443.55
SUTRAUKA:
Balansas ................ $831.64

i Įplaukų buvo ........ 479.00

Kartu .......... $1,310.64
i Išeigų buvo ............ 443.55

Balansas ........ $867.09

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

EVA MIZARIENE,
ALDLD CK Iždininkė.

Viso išmokėta .......... $1,028.29
SUTRAUKA:
Balansas buvo ....... $851.59
Gegužės įplaukos .. 1,008.34

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit ge
ras knygas.

Viso išėjo ...................... $657.47
SUTRAUKA:

Balansas buvo....... $676.61
Balandžio įplaukos 832.45

Kartu .......... $1,509.06
Išeigų buvo .........  657.47

Balansas yra .. $851.59

Gegužės Mėn. Įplaukos:
— V. Stankevičius, Baltimore

$10.00 
20 St. Jasilionis, Binghamton 18.70 
79 J. Urman, Chicago ........... 30.85
— J. Lesevičius, Montreal .... 4.80
— S. Žostautas, Toronto ....... 8.80

G. H. Mikitai, Rochester 10.00

medžiagų gamybai samani
nes drupes (terfizoterinas), 
paprastas durpes (torfoleu- 
mas) šiaudus (solomitas), 
medieną (izulitas), popie
riaus atmatas, medžio drož
les. Iš tų atmatų galima da
bar pagaminti puikią izo
liacinę medžiagą gyvenamų 
namų statybai, kurią buržu
aziniais laikais Lietuva įsi- 
veždavo iš užsienių.

Labai atsargiai rekes 
naudoti statybai miško me
džiagą, nes jau buržuazi
niais laikais (1939 m.) Lie
tuvos miškų metinė kirtimo 
norma buvo iškirsta dvylika 
metų pirmyn. Tai reiškia, 
kad 1939 metais buržuazinė 
vyriausybė, ieškodama pel
no šaltinių, jau kirto 1951 
metų miškų kirtimo normą. 
Vokiškieji okupantai dar 
intensyviau naikina mūsų 
miškus.

Pasiremdama Tarybų Są
jungos vyriausybės ir bro
liškųjų tarybinių respublikų 
parama, lietuvių tauta greit 
atstatys vokiečių sugriautą 
ūkį ir sukurs savo tėvynėje 
naują, laimingą gyvenimą.

Kartu ........... $1,859.93
Išeigų buvo ..........  1,028.29

Balansas ......... $831.64

Birželio Mėn. Įplaukos:
3 P. Lankienė, Denver ....... 6.10

185 V. Paukštys, R. Hill ......  16.15
54 C. Andriūnas, Elizabeth .. 29.10 
63 A. Jocis, Bridgeport ....... 16.50

WAR LOAN

JUNE 12th 
JULY 8th

PIRKITE KARO BONUS!

Puikus, puikus Vitaminas D—
Kūdikiam pienas tai pienas ir man!

BORDERS HOMOGENIZED
VITAMIN D

"Ths Children's Milk"
Tune in every Monday: "Bright Lights of New York". WOR. 7:30 p. m.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didele upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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CHICAGOS ŽINIOS jungoje. Tai natūralu, kad 
simpatijos ten ir linksta. CLEVELANDO ŽINIOS

Brooklynietė Lankėsi Vilnyje
Vilnies išleistuvėn apsilankė 

Klimaitė, brooklynietė, jauni
mo veikėja.

Pirmesniame aprašyme buvo 
sumaišyta viešnia su Aldona 
Klimaitė, kuri yra pagarsėjus 
dainininkė.

Klimaitė seniau dainuodavo! 
Aido Chore. Dabar neturi tiek j 
laiko veikti meno srity je. Ji į 
darbuojasi l.DS jaunimo sky
riuje ir kitose organizaci jose'. i

Brooklynietė Chicagoje bu
vo viešnia Bašinsku namuose,! 
tai Pilypus Kasinskaitės drau
gė. S. T.1

Daugiau Vyru Dos Arinijon

Armijos ėmiinau direktorius 
paskelbė, kad nuo pirmos lie
pos nebus paskiriami vyrai ko
kioje ginkluotu pajėgų daly
je tarnaus po išegzaminavimo. 
Pirmiau, po priėmimo tarny
bon, pasakydavo, kur tarnaus. I 
Dabar paliks ilgesniam laikui! 
tai spręsti.

Ims visus bendrai, o paskui 
paskirs, kas turi būti armijoj,! 
o kas laivyne.

Taipgi pažymi, kad perdaug 
vyrų yra priskirta laivynam 
Todėl per ateinanti nekuri lai-

eastonTpa 1

ką daugiau jų ims armijos tar
nybon.

Roselandietis Saržentas Mar
kus Dingo Be Žinios

Karo dopartmentas paskel
bė, kad 31 chicagietis be ži
nios dingo Europos fronte.

Paskelbtų pavardžių tarpe 
yra pavardė seržanto Joseph 
P. Markus. Jo motina, Doro
thy Markus, gyvena 10512 Ed- 
brooke Avė., Rooselande.

Mirtinu Nelaimiu Nuošimtis 
k. ±

Padaugėjo

Mirtinų nelaimių nuošimtis 
padaugėjo Chicagoje 12 nuo
šimčių. Antras šios šalies di
džiausias miestas buvo užsitar
navęs garbingą vietą, nes per
nai mirtinų nuotikių kiekis bu
vo žymiai sumažintas.

Per šių metų pirmutinius 
penkis mėnesius visos šalies 
plotme buvo mirtinų nuotikių 
9,400. Tai vienas tūkstantis 
daugiau, negu metai atgal, ar
ba 11 nuošimčių daugiau ly
ginant su pradžia 1943 m.

Priežastį nelaimių padaugė
jimui Nacionalė Saugumo Ta
ryba randa automobiliais pa
daugėjusiam važinėjime. Sako, 
šiemet pradžioje metų 6 nuo
šimčius daugiau važinėta au
tomobiliais, negu 1943 metų 
pradžioje.

Prašalino nuo Pareigų Unijos 
Steward

Ant viso laiko prašalino nuo 
stewardo pareigų 1 larry Mor
gan, 36 m., kuris turėjo tą vie
tą Chicago Flexible Shaft Co.

CIO unijos 1150 skyrius 
sprendė stewardo klausimą. 
Darbininkų paduotas skundas 
prieš ji buvo užgirtas. Morgan 
sunaikinęs rekordus, daręs vis
ką, kad neįvyktų rinkimai, nes 
jis nesitikėjo būti išrinktu.

Be to, Morgan nešk leisdavo 
literatūros, kurią išleidžia uni
ja.

Kai atėjo jo prašalinimo 
klausimas, tai aiškinosi, būk 
jis už tai smerkiamas, kad at
sisakęs platinti “naujos daly
bos ir komunistinę” literatūrą.

Morgano advokatas William 
Grace reikalavo viešo teismo. 
Unijote taryba atmetė reikala
vimą ir prašalino Morgan nuo 
stewardo vietos.

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvės

prenumeratas nuo naujų ir 
senų skaitytojų. Ateikite ar 
užvažiuokite.

4 BARBERIAI
Mandagus Pa tarnavimas

521 FERRY STREET,
EASTON, PA.

Gązdina Žmonės Sovietų 
Sąjunga

Tūlas Sunder Joshi, religijos 
propagandistas, davė lekciją 
Chicagos universitete apie pa
dėtį Indijoj. Jis savo kalboje 
išvystė mintį, kad Indijos žmo
nes linksta prie Sovietų Sąjun
gos.

Kad Indijos žmonės gali 
matyti daug ką gero Sovietų 
Sąjungoj ir iš ten ideologinės 
talkos kovoje už laisvę, tai sa
vaime suprantamas dalykas. 
Tačiau Joshi ne apie tai kal-

i bėjo. Jis bandė gązdinti žmo
nes, būk po karo Sovietų Są- 

; junga kontroliuos tris penkta
dalius pasaulio, jeigu jos įtaka 
augs Indijoj.

Indijos žmonės kovoja už 
laisvę. Jie mato, jog toj kovoj 
randa pritarimo Sovietų Są-

’IKNIKAI
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-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Apsivedė J. Danisevičius
Birželio 24 dieną, apsivedė 

Leonas Danisevičius su Stella 
Kažiragiūte.

Vestuvėse dalyvavo daug 
svečių, net iš kitų miestų, kaip 
tai, iš Rockfordo, 111., Kovai- 
čiai ir kiti.

Visi buvo tinkamai pavai
šinti.

Po vestuvių jaunavedžiai iš
vyko į Wisconsin© valstiją pra
leisti medaus mėnesį.

Linkiu geriausio pasisekimo 
naujame gyvenime ir sukurti 
malonią šeimyną.

Vestuvių Dalyve.

Reikalauja Miestą Greičiau 
Paimti Transportaciją

9-to Wardo aldermanas A. 
G. Lindell pasiūlė rezoliuciją 
Miesto Taryboj, jog įsteigti 
miesto nepriklausomą korpo
raciją operavimui tranpsorta- 
cijos įmonių.

Jis, pasiūlydamas šią rezo
liuciją, smarkiai kritikavo pa
skirtus žmones, kurie nesisku
bina perimti gatvekarių ir ele- 
veitorių linijas į miesto rankas.

Lindell pareiškė, jog pirma, 
negu ateis lapkričio 7-tos pre
zidentinis balsavimas, jau 
transportacijos įmonės turi bū
ti miesto rankose ir sklandžiau 
operuojamos.

Kiti aldermanai taipgi kri
tikavo atidėliojimą. Majoras 
Kelly nurodė, kad jis irgi ne
patenkintas atidėliojimu, bet 
yra dalykų, kurie neleidžia 
viską atlikti labai trumpu lai
ku.

Aldermanas Quinn, trans
portacijos komisijos pirminin
kas, pasiūlė rezoliuciją, jog 
miestas išleistų paskolos lakš
tus ant šimto milionų. Iš to su
sidarytų fondas įmonių nusavi
nimui ir jų pagerinimui.

Po plačių diskusijų majoras 
patarė tas mintis suimti ir grą
žinti transportacijos komisijai, 
kad imtųsi toliau darbo.

Dingo Pasižymėjęs Chicagietis 
Lakūnas

Leitenantas Roy Iloegh, Jr., 
kuris buvo vienas tų pirmuti
nių lakūnų, kurie perskrido su 
bomberiais per Vokietiją ir 
nusileido Sovietų Sąjungoj 
įrengtam airporte dėl ameri
kiečių, dingo be žinios.

Jis yra dalyvavęs 26 kartus 
bombardavime Vokietijos. Ta
čiau pabaigoj birželio gauta 
žinia, jog leitenantas dingo be 
žinios.

Leit. Roy TIoegh tėvai gyve
na 1025 N. Parkside Ave., Chi
cago j.

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 

.....-A* w ~ .'....MunSSSZ

Iš Mažų Namų Savininkų 
Susirinkimo

Vakaras buvo gana šiltas, 
bet Mažų Namų Savininkų Su
sivienijimo susirinkimas buvo 
gana skaitlingas ir padaryta 
gana daug gerų nutarimų ir 
įstojo lygiai keli nauji nariai 
j Susivienijmą. Viskas ė,jo 
draugingoj nuotaikoj. Tik vė
liau išsivystė diskusijos, kurios 
daugelį nustebino.

Stasys Mažanskas pasidėjo 
pluoštą korčiukių ant stalo ir, 
gavęs balsą, pradėjo aiškinti, 
kad tos korčiukės yra išleis
tos Ohio Politinės 'karybos su 
prašymu, kad prez. Roosevel- 
tas dar kartą kandidatuotų Į 
šalies prezidentus, nes Ameri
kos žmonės jo pageidauja ir, 
kad tie, kurie nori, kad Roo- 
seveltas kandidatuotų, gali pa
sirašyti ant tų korčiukių ir pri
duoti į CIO tarybą. Visiems 
atrodė, kad tai geras dalykas, 
nes Rooscveltas, kaipo vyriau
sias karo vadas, karo dalykus 
tvarko labai gerai* ir gelbsti 
darbo žmonių reikalams, dau
giau, negu bent kuris iš pir
miau buvusių prezidentų ir, to
dėl jis privalo pasilikti prezi
dentu iki karas bus baigtas ir 
bus atsteigta pastovi taika.

Ėmė visi korčiukes iš Ma- 
žansko ir pasirašinėjo. Tik po
nas štaupas išėjo visu smarku
mu prieš, sakydamas, kad Roo- 
seveltas elgiasi kaipo diktato
rius, sudėjęs komunistus į įvai
rias valdvietes, o kada tap
siąs dar kartą išrinktas, tai ta
da bus pilnu diktatorium. 
Apie komunistų “sudėjimą” į 
valdvietes yra tik hitlerinis 
baubas, nes ponas štaupas ne
pasakė, kuriuos komunistus 
sudėjo j valdvietes.

Stasys Mažanskas stojo gin

ti Roosevelto pusę, įrodinėda
mas, kad prez. Rooscveltas yra 
pirmutinis iš prezidentų, ku
ris taip daug rūpinasi darbo 
žmonių reikalais, .jis darbinin
kams liepė organizuotis į uni
jas ir jas užstojo.

Paskui pasiima balsą stam
bus nejudinamos nuosavybės 
pardavėjas P. P. Muliolis, 
stambus šulas šv. Jurgio para
pijos ir Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo — anaip tol ne komunis
tas. Muliolis sako nesąs pasi
rengęs pasakyti viską, ką.prez. 
Rooscveltas pa,darė. Bet Roo- 
seveltas turįs didelę širdį ir 
daug gero esąs padaręs del 
Amerikos žmonių, įsteigdamas 
Federalė Namų Administraci
ją, suteikė ant namų dideles 
paskolas. Roose veltas išgelbėjo 
daug namų savininkų nuo 
bankroto krizio laike ir davė 
biedniems žmonėms progos įsi
gyti savus namelius, kurie jų 
norėjo. Toliau ponas Muliolis 
sakė: atsimename, kaip kri
zio laike šimtai jaunų vaikinų 
slankiojo kampas nuo kampo, 
neturiėdami kuomi užsiimti. 
Rooscveltas įsteigė CCC kem
pes, kuriose tie jaunuoliai ga
vo darbus, ir 1.1.

štaupas antru kartu pradė
jo atakauoti Mažanską, kam 
jis čia kiša politiką, girdi, 
MNSS konstitucija draudžia 
politiką varinėti. Bet ponas 
štaupas bus gal nepamiršęs, 
kada metai atgal jis, būdamas 
MNSSS pirmininku, visai narių 
nesiklausęs, pasirašė jų vardu 
ant smetonininkų rezoliucijos 
ir pasiuntė į Washingtona, o 
gelbėti smetoniniam fašizmui 
užsikarti iš naujo ant Lietuvos 
žmonių yra ir labai nešvari 
politika. Apie 3 metai atgal 
ponas Štaupas mėgino įtikinti

žmones, kad Lietuvos tarybi
nė valdžia sušaudžiusi jo bro
lį. Tas irgi pagelbėjo smetoni- 
ninkams, kartu ir Hitleriui. 
Bet vėliau tapo sužinota, kad 
jo brolis yra gyvas ir gražiai 
sugyvena su Lietuvos tarybų 
valdžia.

Visi Mažų Namų Savininkų 
Susivienijimo nariai įsitėmyki- 
te, kad susirinkimo diena yra i 
pakeista iš antro trečiadienio į 
antrą ketvirtadienį kiekvieno i 
menesio. Dėl to sekantis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio1 
vakare, liepos 13 d. i

J. N. S.

Portland, Oregon

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-

I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
8aros 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 <-■ - - j
110 East 16 th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuoįam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalihgi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

nėjami Penktosios Karo Pa
skolos bonai. Leidžiamas nau
jas automobilius išlaimėjimui, 
kas perka $50 vertės karo bo- 
ną, tai gauna veltui tikietą 
dėl giliuko. Daugelis pirko net 
po $1,000 bonų. Į penkias die
nas sukėlė $2,500,000.

Birželio 25 dieną teko būti 
Oregon City, lietuvių piknike, 
kuris buvo surengtas paramai 
Raudonojo Kryžiaus. Ten lietu
viai energingai ir draugiškai 
dirba. Draugai Stuporai yra 
nenuilstanti veikėjai. Piknike 
buvo ir trys Sovietų Sąjungos 
jūreiviai.

Samuolis.

Portland© miestas stovi prie 
kalno, tarpe žydinčių rožių, 
mieste teka sriauni upe, yra 
gražių vietų pamatyti. Mūsų 
miesto žmonės labai interesuo
jasi Sovietų Sąjungos gyveni
mu. Pereita vasara i mūsų 
miestą atvežė iš Sovietų Są
jungos meškutę — “polar, 
bear” ir atidavė į žvėrinčių.Į 
Dabar jau sveria 1,800 svarų 
ta “Mišką.”

Atgal atplaukė Sovietų ka
ro laivas pasiimti karo reikme
nų ; prieplaukoj nuskendo. 
Priežastis dar neišaiškinta, pri
gėrė 18-kos metų mergina, 3 
jūreiviai susižeidė, o 65 liko 
sveiki. Mano, kad laivas bus 
iškeltas.

Nuleista dar vienas tankeris 
ant vandens. Buvo surengta 
masinės prakalbos ir pardavi-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

j,Į. " I Į .1 II. ... . . ■ ■ ■

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661I GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

Ž -fa -k
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 

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

« Pare Kiekvieną Šeštadienį
< ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. Jt 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
* 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ❖

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Vilniaus Srityje Sovietai 
Atėmė Molodečno ir

Smurgainius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lerio tvirtumų pietiniai-va- 
karinės Baltarusijos fronte. 
Per Kovelį tęsiasi geležin
keliai į Lenkijos gubernijos 
miestą Liubliną ir Varša- 
vą, o į šiaurvakarius į 
Brest-Litovską.
NAUJŲ OFENSYVŲ AU

DRA PRIEŠ NACIUS
Londono pranešimai pa

tvirtina, kad Sovietų artile
rija ir lėktuvai viesuliškai 
šturmavo nacius, skindami 
savo pėstininkams kelią lin
kui Pinsko ir Brest-Litovs- 
ko, į vakarus nuo Pripiatės 
balų.

Jau antradienį Pirmoji 
Baltijos armija, komanduo
jama generolo Bagramiano, 
užėmė punktus tik už 8 my
lių nuo Latvijos rubežiaus I 
ir grūmojo Dvinskui. Da- , 
bar karinis vokiečių komen-1 
tatorius Ernst von Hammer i 
per Berlyno radiją sakė, i 
kad “Sovietų armija galin-! 
giau šturmuoja pozicijas i 
artyn Dvinsko, negu bet ku
rį kitą punktą centralinia- 
me fronte.” Dvinskas, pen
kių geležinkelių stebulė La- ■ 
tvijoje, yra raktas į visas! 
Baltijos valstybes.

Sovietai, tačiau, dar nie
ko oficialiai nepranešė apie 
žygius linkui Dvinsko.

Vakar raudonarmiečiai 
visuose frontuose užmušė 
daugiau kaip 3,500 vokiečių 
ir suėmė virš 2,000, neskai
tant nacių, kurie naikinami i 
apsupimuose.

Į MASS. VALSTIJOS LIETUVIUS
Massachusetts CIO Politinės 

Veiklos Komitetas kreipiasi į 
lietuvius, Amerikos piliečius, 
dalyvauti primary balsavime, 
11 d. liepos ir kviečia balsuoti 
už tikrus liaudies atstovus. 
Ypatingai CIO kreipiasi į lie
tuvius Ąo-čiam kongresiniame 
distrikte. Į 3-čią distriktą įeina 
šios lietuvių apgyventos koloni- 
jos-miestai: Hudson, Maynard, 
Gardner, Fitchburg ir Marl
borough. Tų miestų lietuvius 
kviečia eiti ir balsuoti už 
Hon. P. EUGENE CASEY. Jis 
yra prezidento Roosevelto 100 
nuoš. politikos rėmėjas, kaip 
karo laimėjimo klausimo, taip 
ir taikos išlaikyme. ’ Casey re
kordai rodo, kad jis yra bal
savęs už liaudžiai naudingus 
bilius. Todėl ir lietuviai turi
me atiduoti savo balsus už jį.

Prieš Cascy kandidatuoja 
atžagareivis demokratas, kurio 
rekordai parodo, kad jis yra 
balsavęs prieš visus liaudžiai 
naudingus bilius, tai yra, po-

Vladas Bitė, Anna War
wick, Anna Driggs, Frank Ma- 
tejunas, Maco Debesys, Vincas 
Jakštis, Mary Viščius, K. Pul- 
kaunikas, Grigštienė, M. Va
siliauskas, S. Liutkus razor 
blades ir skustuvą.K. Andriū- 
nas, M. Burkauskienč, vėl au
kavo tris baksus muilo, čevery- 
kų. . .

nas Philip J. Philbin. Jis yra 
prezidento Roosevelto priešas 
ir priešas visos liaudies.

Nuėję balsuoti, prašykite 
demokratų partijos baloto ir 
suradę vardą P. Eugene Casey 
ties jo vardu padėkite X- Yra 
labai svarbu dalyvauti balsavi
muose, kad nedaleidus reak
cionieriams laimėti. CK) šau
kia lietuvius dalyvauti prima
ry balsavimuose; ir atiduoti 
balsus už liaudies draugus.

John Grybas, Pres.,
United Steelworkers of 
America, CIO
.Local 2333.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLIFFSIDE, N. J.
Sckmadienj, liepos 8 d., Tarp.

Darb. Ordeno, R. A. S. 3118 kp. 
rengia pikniką Review Parke, 207 
Walker gatv., Cliffside, N. J. Pra
džia 2 vai. p. p. Kviečiame visą 
darbininkišką Cliffsidės ir apylin
kes koloniją atsilankyti j šį pikniką. 
— G. Litvinovič. (1581159)

MONTELLO, MASS.
Moterų, Apšvietos Kliubas ir Bos

tono LLD Moterų Skyrius rengia 
pikniką, LTN Parke. Bus muzikalč 
programa, skanių valgių ir gorimų. 
Pradžia 1 vai. dieną. Kviečiame da
lyvauti. (157-158)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Elizabeth, N. J.
Iš Darbuotes Lietuvai Pagel-1 

bos Teikimo Komiteto
Birželio 22 dieną Lietuvai! 

Pagelbos Teikimo Komiteto 
vietinis skyrius turėjo savo re
guliari platu susirinkimą, ku
riame buvo apsvarstyta vesti 
specialę kampaniją individua
lių siuntinių pundelių lietu
viams raudonarmiečiams bei 
partizanams.

Mes, elizabethiečiai, turėtu
me tame gerai pasidarbuoti. 
Pavyzdžiui, Brook lynas varo 
kampaniją surinkti $500 nu
pirkimui cigaretų lietuviams 
kariams.

Tai iš savęs duodu pasiū
lymą, kad Elizabeth as turėtų 
surinkti $100 pasiuntimui ci
garetų, varde mūsų kolonijos. 
Tai būtų geras darbas, o mūsų 
darbą mūsų broliai kariai su
žinotų, kad Elizabetho lietu
viai ir nepamiršta gerų kovo
tojų.

Tai maža suma. Ka ant to 
sakote, draugai Elizabethie
čiai ? '

Šiuomi laiku eina smarkus 
darbas rinkimo dėvėtų drapa
nų. į centrą nuvežta labai 
daug drabužių per .draugą 
Stripeiką. (

Iš mūsų kolonijos drabužiai 
gerai aptaisyti, išmazgoti, tai 
centrui su mūsų kolonija daug 
darbo nereikia pridėti.

Šiuomi pranešu pavardes 
aukavusių drapanas vietiniam 
Liet. Pag. Teikimo Komitetui:

Vėl drapanomis: Ona Ver
telis, G. Bakunas, M. Meš.- 
kauskas, P. Kardokas, A. Gri- 
gutienė, M. Davies, M. Stanu- 
lis. M. Vilčinskas, B. Kimtie
nė. Vardo LPT Komiteto, ta
riame visiems širdingai ačiū!

Individualius siuntinius do
vanų, kaip tabako, cigaretų, 
muilo bei kietų saldainiui ar
ba medikamentų, galite patys 
sudėti dovanas į baksiuką, 
įdėti savo antrašą ir atnešti į 
LDP Kliuba bile vakarų nuo 
7 ligi 9 vai., o mes ten priimsi
mo ir pasiųsime kur reikia.

Baigdamas turiu priminti 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto nariams, nes nekuriu 
baisiai rūgoja, kad nežino, kur 
posedžiai-mitingai įvyksta. Įsi- 
tėmykite: kas trečią ketvirta
dienį kiekvieno mėnesio.

Kitas susirinkimas įvyks 8 
vai. vakare, liepos 20 dieną 
(ketvirtadienį) LDP Kliube, 
408 Court St., Elizabeth, N. J. 
Taip pat turiu priminti, kodėl 
Lindeno draugai neveikia sy
kiu su mumis? Jeigu Hillside 
tai daro, tai kodėl ne Linden?

D. K-tis.

Penktoji Karinė 
Paskola

Pirkit Daugiau Negu Pirmiau. 
Pirkit Tuojau, iš Pradžios 

Vajaus.
1. Kariniai Bonai yra geriausias, 

saugiausias investmentas pasau
lyje.

2. Kariniai Bonai sugrąžins jums $4 
už įdėtus $3 po 10 metų.

3. Kariniai Bonai pagelbsti palaikyti 
žemesnes kainas ant visko.

4. Kariniai Bonai gelbės laimėti tai
ką Pakėlimu perkamosios galios 
po karo.

5. 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.

.______ BOSTON, MASS.

CASINO THEATRK."XV
TIK VIENOS DIENOS RODYMAS

SEKMADIENĮ, JULY 9
Rodymas Tęsis Nuo 1 iki 10:30 P. M.

ARTKINO PERSTATO

NO GREATER LOVE
(Nėra Didesnės Meilės)

Paaiškinimai Anglų Kalboje
— IR —

LENINGRAD MUSIC HALL
PRISIDEDA TRUMPESNI PAVEIKSLAI.

Įžanga nuo 12:30 iki 1 P. M. 25c. Prisideda taksai.

THE BALTIMORE & OHIO 
RAILROAD CO.

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y.

GELŽKELIŲ 
TAISYTOJAI

Tarp 18 iki 55 metų

Kreipkitės: G. J. GOOLIC
Gelžkelių Užvaizdą

Arti prie
NORTH SHORE RAILROAD

PASSENGER TERMINAL
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

REIKALAUJA A

VAGONŲ
KROVIKŲ

Tarpe 18 iki 55 Metų

Kreipkite! ' L. R. VAN HORN
Vagonų Agentas

pas
RAILROAD YARDS

PIER 6
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

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

PEČKURIAI 
APVALYTOJAI 

PAGELBININKAI
Priimami daliai laiko darbininkai. 

Naujos aukštos algos.

KREIPKITĖS 24-46 28TH ST., 
ASTORIA, L. I.

ARBA ŠAUKITE RA. 8-3420.
(159)

PITTSBURGH, PA.
LDS 8 Apskr. rengia puikų išva

žiavimą spaudos naudai, liepos 9 d. 
pas M. Budniką, 1911 Edgebrook 
Ave., Brookline. Kviečiame dalyvau
ti, bus svočias iš Cbicagos, L. Prū- 
seika, Vilnies red. Jis kalbės svar
biais šių dienų klausimais. Turėsimo 
užkandžių ir gėrimų.

Kelrodis: Iš Pittsburgh važiuokite 
gatvekariu 39-Brookline, ant Smith
field St. ir Grant St., važiuokite iki 
Edgebrook Ave., išlipę eikite žemyn 
iki 1911 į kalniuką ir rasite vietą 
— Kom. (157-158)

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

Parke įvyks nepaprastas piknikas. 
Rengia bendrai Ortodoxu Bažnyčios

(Rusų-Armėnų-Grckų-Siri  jonų), 
jiems gelbsti koletas savišalpos or
ganizacijų. Pelnas skiriamas Sovietų 
Karo Našlaičių reikalam. Bus graži 
programa, įvairių valgių ir gėrimų. 
Dalyvaus Aido Choras. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom. (157-158)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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 įvyks 
penktadienį, July 7, pradžia 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje, 315 Clinton 
St. Šis susirinkimas bus gan svar
bus, tad visos nares malonėkite at
silankyti. — M. Kulbis.

(167-158)

SO. BOSTON, MASS.
Šį sekmadienį įvyks 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 muzika, skanių užkan
džių ir gėrimų, čia labai gražus 
parkas gamtiniu atžvilgiu. Pasinau
dokite tyru oru ir pasimatykite su 
daugeliu draugų ir draugių. Iš Dor
chester nuo Ashmont School busai 
eina į Montello ir Brockton kas 15 
minučių. Įžanga 15c. (157-158)

NEBŪKITE

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

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

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

THOMSON’S
45-42—41st STREET

VYRAI
Darbas prie Smetonos ant faunos, kuri 

verčiasi pieno gamyba.
6 DIENOS — 48 VAL. SAVAITE 

2 SAVAITĖS VAKACIJŲ IŠDIRBUS 
METUS LAIKO

IDEAL DAIRY FARM, 
2331 MORRIS AVE., 

UNION, N. J.
(158)

INDŲ ATĖMĖJAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

GERA ALGA, TIPAI.
MR. DUPLIN

175 WEST 58TH ST.
(160)

PRIŽIŪRĖTOJAS
Operatorių prie Singer Siuvamų Mašinų, su 
supratimu apie section darbų. Dirbantieji bū
tinose pramonėse nebus priimami be pareiški

mo apie savo atliekamumą.

BRUCE MFG. CO.
255 Grant Ave.,

East Newark, N. J.
HA. 6-9488.

(160)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI prie dauge
lio trokų, gera propozicija. Reikia turėti savo 
įrankiua-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 
darbą. Kreipkitės asmeniškai.

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

__________________________________________(160)

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

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

MA. 3-2874.
(157)

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)

VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ

Kuri nori gerų namų. Namų priežiūros dar
bas prie mažos šeimos. J vaikas. Praleisti 
vasarą Long Beach’e. Algą nusistatysime.

Atskiras kambarys.
ŠAUKITE LONG BEACH 999

(ant mūsų kaštų)
Ar rašykite:

MRS. J. ZERIN,
327 E. WALNUT ST.,
LONG BEACH, L. L

(160)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer Siuvamosios Mašinos 

Garantuojama Algos
$40 UŽ 35 VALANDŲ SAVAITĘ. 

Kreipkitės tik patyrusios operatorės.
BRUCE MFG. CO.

255 Grant Ave., 
EAST NEWARK, N. J.

HA. 6-9488.
 (160)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VIRTUVĖS DARBININKAI
VISIEMS DEPARTMENTAMS

ŽYMIAM KL1UBUI
MR. DUPLIN*

175 WEST 58TH ST.
(160)

MERK1NOS—MOTERYS—VYRAI
Patyrę pakavimui maisto j stiklines. Gera 
alga. Laikas ir pusė už. viršlaikį. Telefonuokit 

STILLWELL .1-8166 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., Maspeth, L. L
(160)

TROKŲ MECHANIKAI (2) 
APŽIŪRĖJIMUI SKAIČIAUS TROKŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

POKARINĖ PROGA.
M. & M. TRANSPORTATION

46 EARL ST., NEWARK. N. J.
(161)

PLASTIKAI
Uždirbkite Besimokindami
PRESŲ OPERATORIAI 
VYRAI AR MOTERYS

60c I VALANDĄ PRADŽIAI 
80c IKI 85c į VALANDĄ ANT BONŲ. 
2-RAS ŠIITAS 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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajioškau savo drauges Marijonos 

Giliukčs, iš Lietuvos Pajutčjų kai
mo, Suvalkų gub. Amerikoje gyvena 
nuo 1909 ar 1910 m. Atvyko į 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 Launioke. Rašant, 
prašau adresuoti 624 Fireman Ave., 
Philadelphia, Pa.' (157-159)

■t. - 1 ■■■ .................................

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekviena Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidįsol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
table tukai 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 
pajrusių 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.

NATURAL FOOD CO.
LONG ISLAND CITY, N. Y.

MATERIALŲ 
KRAUSTYTOJAI

IR

PAPRASTI DARBININKAI 
REIKALINGI

DAUG VIRŠLAIKIŲ

GERA MOKESTIS

BARRETT - CRAVENS CO.,

650 RAMSEY AVE.,
HILLSIDE, N. J.

UNIONVILLE 2-1597

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. slotics 

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)

MERGINOS
Mokančios Mimeograph operuoti, taipgi nuo 
kavalkų darbui typistės. Išsilavinimui pasto

viam darbui. Veikli laiškų dirbtuvė.
MR. L. ZOREK,

J. A. WANT
122 —5T1I AVE.

(160)

VALYMUI MOTERYS
OFISUOSE 

NAKTIM, 6 12. 
Stiprios ir nuolatinės.

MICAMOLD
1087 FLUSHING AVE., 

BROOKLYN.
ST. 2-9820. EXT. 6.

____ _____________________________________ (160)

SKALBYKLAI DARBININKĖS visiems dc- 
partmentams. Puikiausia alga. 5 dienos.

Kreipkitės į Unit System laundry, 
866 DeKalb Ave., Brooklyn.

(161)

REIKIA MERGINŲ
Lengvam apsigynimo fabrike darbui ; 

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

ant 2-rų lubų.
.(159)

MOTERYS
Abelnas kafelerijos darbas. Nuolat. Pilnam 

laikui dieninis darbas. Taipgi daliai laiko.
THOMAS EDISON PLANT, 

Lakeside Ave., 
West Orange, New Jersey

______ ____________________________________(163)

SUSTATYTOJ OS
LENGVAS, MALONUS DARBAS 

5 DIENOS
NUOLAT, $20 

MR. NEWTON,

B. SHACKMAN
34TH ST.-MADISON AVE.

NEW YORK CITY.
(158)

(160)

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI
Šaldytuvų 

Mechanikai
APTARNAVIMO VYRAI

PATYRIMAS NAUDINGA 
Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Dirva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BOWSER, INC.
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TH ST., 
WOODSIDE, L. L

I.R.T., B.M.T. subvėm, 52nd St. stotis, 2 
blokai j šiaurius. IND. subve GG lokalu, 

Northern Blvd., 2 blokus į pietus.
(164)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosariMO 
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

REIKIA MOTERŲ
Būtinas Karinis Darbas 

Lengvas fabriko darbas 
48 VALANDŲ SAVAITĖ.

$28 I SAVAITĘ
Daug Viršlaikių

KREIPKITĖS
CITY CHEMICAL CORP.

100 HOBOKEN AVE.
JERSEY CITY, N. J.
22(id)

MERGINOS
VIRŠ 16

Lengvas fabriko darbas laike vakacijų. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
MODERN BRANDS,
412 HALSEY ST., 
NEWARK, N. J.

(160)

PAGELBININKĖS
Pakavimo įstaiga. Kreipkitės 

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

(160)

MATRON
Pakavimo įstaigai prižiūrėti persirengimų 

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

1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.
(160)

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

Prisilaikykite WMC Taisyklių. 
Skambinkite arba Kreipkitės

N. S. BAER CO.
9 MONTGOMERY ST. 

HILLSIDE, N. J. 
WAVERLY 6-2250.

(160)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę prie trokų.

161.86 UŽ 53 VALANDAS 
LURIE AUTO CO..

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

REIKIA MERGINŲ
Nereikia patyrimo! Gera alga; nuolat; 

elektrinės pajėgos preso darbas.
MERCHANTS METAL TRIMMING, 

430 East 102nd St.
(159)

APVALYTOJAI. ŠVARINTOJAI, $30 Į SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE

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

___________________N.Y.C.________________ (158)

MARŠKINIŲ OPERATORIAI
ANT VISŲ DALIŲ SPORT MARŠKINIŲ.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!
A. KAPLAN CO.

11 Hope Street Brooklyn, N.Y.
Arli Williamsburg Bridge Plaza. 8th Ave. 
subve ar BMT-14th St. Line iki Bedford ir

Driggs Avės, stotis. (164)

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. O

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paluosavlMO 
pareiškimo.

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

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

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

JAUNOS MERGINOS
Mokytis DAIMANTŲ ŠVEISTI. 

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

NETELEFONUOKITEI
KREIPKITĖS Į

UNITED DIAMOND WORKS
45 HAMILTON ST., 

NEWARK, N. J.
I * (158)

MERGINOS
VIRŠ 18

FENDRAM FABRIKO DARBUI.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
ADDIS MFG.

571 LIBERTY AVĖ., B’KLYN
(Arti Vaa Siclen 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. (159)

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 DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

IX)
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NewYorko^/ž^fciZlnkff 
' Lankėsi Svečiai 

Hartfordiečiai
Laisvės pikniko proga atvy

ko iš Hartford, Conn. Jurgis ir 
Agota Dagiliai. Jiedu svečia
vosi pas Jurgi Kazakevičių, 18 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Dagiliai aplankė Laisvės 
įstaigą, užsimokėjo už prenu
meratą metams ir paaukojo $3 
dienraščio reikalams ir $2 Lie
tuvos žmonių pagelbai. Dagi
liai pirmu kartu aplankė Lais- i 
vės įstaigą ir pamatė, kaip yra į 
spausdinama knygos ir laik-l 
raščiai.

★ ★ ★
Taipgi lankėsi mūs įstaigoje 

hartfordiečiai Konstancija Mil
ler ir F. J. Repšys. Jie svečia
vosi pas Žilinskus ir Bukčius. 
Miller pirkosi karo bonų ir 
štampų.

★ ★ ★
Pačiame piknike dalyvavo 

kur kas daugiau hartford ie
čių : Juozas Janulevičius, Da- 
giliutė. Josephine Kavarskutė, 
Juozas ir Ona Kukčiai, Agnes 
Ramanauskienė, Ona Mazi- 
liauskienė. Marijona Juškienė 
su sūnum. Juškienė iš pikniko į 
išvyko atlankyti ir elizabethie-Į 
čius. Hartfordiečiai gerai pasi-į 
rodė.

Laisves Piknike Nuoširdžiai 
Paremta Lietuvos Žmonės

Kas Radote?
Laisvės piknike, liepos 2 d., j 

Klaščiaus Parke, pamečiauj 
akinius. Jeigu kas radote, pra-1 
sau priduoti Laisvės Adminis-į 
tracijon arba man.

Anthony Zurnis, 88 1 Hart; 
Street, Brooklyn, N. Y.

Tos Mūsų Pajūrio Vilnys?
P-lė Marion Hans, 26 metų,! 

baltimorietė, sulaikyta teisme 
perkvotimui. Priežastis — ji 
išplaukė į Coney Island pajūrį 
tik su Jievos paliktu rūbu. Kel
naites rupios Coney Island vil
nys nutraukusios. Vilnys kal
tos. Bet teisėjas Salmon vistiek 
ją sulaikė po $500 kaucija.

Kaip jau buvo pranešta, 
Laisvės metiniame piknike 
aukų Lietuvos žmonių pagel
bai surinkta $.329 su centais. 
Surinko sekamai:

Venskunaitė ir Nagulevičiu- 
tė 825.30.

Sasna ir Čepulienė $61.71.
F. Pakalniškienė ir Gasiu- 

nienė $30.05.
Kalakauskaitė ir Laukaity

tė $26.12.
K. Petrikicnė $68.
I). M. šolomskas $50.50.
R. Mizara $1 L
A. Bimba $40.93.

Stanley Zajankauskas $4.25.
J. Weiss $11.
Čionai skelbiama tik auka

vusieji ne mažiau dolerio. 
Smulkesnės aukos neužrašinė- 
ta.

Per Venckunaitę ir 
Nagulevičiutę Aukojo:

Konstancija Miller iš Hart
ford $2.

Po. $1: Dagis, Pocius, A. 
Vinickas, J. Zaleckas, Pranas 
Vilčinskas iš Scranton, Zalauc- 
kas, Beinora, J. Balaika, F. J. 
Repšys iš Hartford, J. Urbo
nas, Ch. Klastauskas, J. Val
giais, K. Sungaila, Adomonis, 
Ch. Brown, Beeis, Ribokas, B. 
Lamsargienė.

Per Čepulienę ir Sasną 
Aukojo:

Ant. Mileris iš New Haven 
$5.

Po $2:
Al. ir Josephine Skirmontai
A. Damošiunas
Jonas ir motina Frances Va

lentis
K. Anskiai.
Po $1: Al. Green, E. Sun- 

gailienė, K. Jukeliutė iš Wa
terbury, L. Gavrilovičius, M. 
Petronis, A. M. Lazauskas, W. 
Pudimas iš Bridgeport, G rau
nąs, Mikas Masys iš Detroit, 
J. Vilkelis iš Wilkes Barre, W. 
Meškėnas, J. šimanskas, J.

Steponaitis, Matonis, Am. Ba
liu, M. Adams, Daukšas, J. 
Marmokas, J. Bartašius, EI. 
Granickas, K. čiuberkis iš 
New Jersey, D. P. Lekavičius 
iš Pittsburgh, K. Balčiūnas, A. 
Antanavičius, Paukštaitis iš 
Newark, P. Bieliauskas, A. Si
nusas, J. Siurbis, K. Milenke- 
vičius, J. Chepinskas iš Bayn- 
ne, J. Ruseckas, J. Vinickas, 
A. Gilman, A. Švėgžda, L. She- 
ralienė iš Elizabeth, K. Jone- 
liunas, Frances Mažilienč, S. 
Mažilis, S. Vinikaitienė, O. 
Aleliunienė, S. Sasna.

Per F. Pakalniškienę ir 
Gasiunienę Aukojo:

Po $2:
S. Vilkas iš Paterson
J. Stanelis
A. Kupčinskas
Po $1: A. Meškis, M. 11a- 

cinkevičius, J. Simpson, P. Jo- 
zokas iš Wilkes Barre, W. 
Krymas, J. B. Paserpskis, A. 
žalkauskas, G. Diržulaitis, A. 
Daugėlienė, O. Arminienė, H. 
Broky, A. Bekevičius.

Per Kalakauskaitę ir 
Laukaitytę Aukojo:

Po $1: Ant. Gederovich, 
Eva Vieurg, Al. Hentzelman, 
Vincas Žilinskas, Jim Clark, J. 
Madesha, Joe Sabaiauskas iš 
White Plains, Jonas Notautas, 
Odell Gould,, K. Rivelis, Ad. 
Bagdonas, John Delaire, A. 
Balchunas, Broschmann’s (Ba
kery, 426 Lorimer St.), Nellie 
Kulokienė, Chester, Julia Ba- 
zilauskienė, A. Walmus, P. Ba- 
barskas, Julia Laukaitis.

Per K. Petrikienę Aukojo: 
Po $5:
A. Klimas, fotografas 
Paulina Jasilionienė
Stasys Jasilionis (visi 3 iš 

Binghamton, N. Y.)
Wm. Skuodis
J. V ai gi n is 
EI. Kiburiene

Tas berniukas bus tiesiog 
ten, kada jo komanduojantis 
oficierius duos jam ženklą.

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

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

Dabar laikas išsikrapštyti 
ekstra šimtuką ir įdėti jį į In
vazijos bonus.

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

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

5™ WAR LOAN
•y^jĘpT'

Prisirengkite Pirkti Boną, Kurio Jūs NEIšGALĖTUMET be prisirengimo.

I MeBUY MORE THAN BEFORE
Šio atsišaukimo vietą apmokėjo

STANLEY MAŽANSKAS
CLEVELAND, OHIO

Po $3:
M. Juškienė iš Hartford
F. Ruzgienė iš Edgewater
Po $2:
Ch. Maziliauskas iš Jersey 

City
P. Lakūnas iš Cliffside
M. Norgelienė
Po $1: P. Tumelis, Bečiene 

iš Union, G. Naunikienė iš 
Great Neck, Elz. Grudin iš 
Great Neck, Eva Gailiunas, 
Ad. Stankevičius, Liepa, J. 
Lietuvninkas, Lazauskienė, A. 
Degutis, J. Lamaitienė, J. Na- 
livaika, J. Beker, J. A. Drau
gelis, Aromiskis, Magdalena 
Skučiutė, Mrs. N. Rutkūnas, 
Zakarauskas, Leonard Belsk, 
Felex Lepsevičius, S. Daivison, 
F. Zaveckas, Karpavičienė, 
Early Rice. P. Jankauskas, S. 
Steponavičius.

. .Per R. Mizara Aukojo:
Mikas Masys iš Detroit $10. 
Viktoras Petraitis $1.

Per A. Bimba Aukojo:
čiuberkis (Ridgewood, N. 

J.) $10.
J. Ažius $5.
P. Varaška $4.
Paukščiai $3.50.
Panelis (Bayonne) $3.
Po $2:
A. Trepkus
P. Taras (Elizabeth)
W. Keršu lis
Po $1: Meisonienė (Water

bury), Elsie Allen, J. J. Kru- 
minas. D. Mikelėnas, Meiso- 
nas (Waterbury), Judžentas, 
čibirka, Litvinienė, Meškėnie- 
nė, V. šibeikienė.

Per St. Zajankauską Aukojo:
Zajankauskas ir šeima $1.50.
Po $1: Špokas ir šeima, 

Kalvaitis.

Per Juozš Weiss Aukojo:
Po $5:
A. žurinskas
J. Semen
J. Simpson $1.

Per D. M. Šolomską Aukojo:
(D. M. šolomskui kai kurie 

pridavė aukas ir kitiems tiks
lams, tad jos visos telpa že
miau, jo parašyto.] korespon
dencijoj ).

Dienraščio Laisvės piknike 
buvo renkamos aukos pagal
bai Lietuvos žmonių, kad pa
siuntus jiems reikmenų. Aišku, 
kad dabartinis Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto siunti
nys jau pasieks ne vien lietu
vius raudonarmiečius, gyve
nančius giliau Sovietų Sąjun
goj, bet ir iš po nacių išlais
vintoj Lietuvoj žmones. Kitos 
aukos tilps vėliau, čia skelbia
me tik tas, kurias man asme
niškai pridavė draugai pikni
ke.

—Perduok šią mano auką 
Lietuvos žmonių pagalbai, — 
tarė pasisveikinęs Jonas Ra
gauskas, iš Shelton, Conn. Ir 
jis įteikė $20. Tai jau ne pir
ma jo auka. Kada išreiškiau 
padėką už taip stambią auką, 
tai pridėjo:

—Mūsų kovotojai prieš hit- 
lerizmą daug daugiau verti. 
Ką ir kalbėti apie pasiaukavi- 
mą jų ir mūsų!

Drg. Ig. Kartonas, iš Tucka
hoe, N. Y., Įteikė $5 ir padali
no taip: lietuvių vaikučiams, 
gyvenantiems Sovietų Sąjun
goj $2, lietuvių raudonarmie
čių cigaretams ir 1.1. $2 ir $1 
Daily Workeriui.

Drg. Anna Phillipse, iš Stam- 
fordo, pasimokėjo už metus 
Laisvės prenumeratą, pamokė
jo kitos draugės už pusmetį 
prenumeratą ir paaukavo 
$1.50 pundeliams, kurie siun
čiami lietuviams vaikučiams ir 
kovotojams.

Drg. Pranas Jocis, iš Union 
City, N. J., aukavo pundeliams 
$2 ir Geo. Stasiukaitis, iš Cliff
side, $1.

Gi drg. I. žemaitis, iš Cen
tral Brooklyno, pridavė $21 
aukų Lietuvos žmonių pagal
bai, kurias surinko tarpe drau
gų ant lakšto popieros. Auka
vo sekamai :

Mr. E. J. J. $2.

t

Po $1 : J. Zuzas, J. Skran
džius, M. Kaptionak, J. Vana- 
relli, A. Purickis, A. Duyer, 
Andre Varelas, P. Litwinas, J. 
J. LeDonne, J. Lesinski, J. 
žemaitis B. Žilis ir M. Chroed- 
chienė.

Po 50c: Denenbery, J. O’ 
Laughlin, A. DeMeo, Eugene 
Rigo, V. Gaili, John Coscin, 
M. Lucadamo, C. Fogleman, C. 
Russo ir J. Zito.

Ir po 25c : O. Elish, V. Gillo, 
Wm. Green, J. Russo.

Aukos perduotos komitetui. 
Visiems aukavusiems tariu šir
dingai ačiū. D.M.š.

(Kai kurie kiti dar aukojo 
prie Drabužių Centro stalo, 
km- vesta atskira sąskaita.)

Per komiteto nares, Lillian 
Bolte ir Frances Pakalniškie
nę, pridavė: O. Dobilienė $5.

Po $1 : M. Kraujalis, M. Ba
naitienė, E. Norvaišienė, Vin
centa Hilliard, Julia Clark, 
Anna Prankaitis.

Pirm Pikniko Aukojo:
Cigaretę fondui (be pirmiau 

skelbtų) aukojo po $1 E. Kas- 
močienė ir A. Kaulinienė.

Po Pikniko Aukojo:
K. Melinkevičius drabu

žiams aukojo $3, taipgi atve
žė daug drabužių. Ir Laisvei 
aukojo $3.

Victor Petraitis $1.
Nuo Grubiu - Kundrotų sta

lo (Laisvės piknike) liko 
$2.25.

Dėka Laisvės piknike su-j 
keltoms aukoms, brooklyme
čių kvotą cigaretę fondui už
baigėme. Kvota buvo $500, 
taikoma penktajam dovanų 
siuntiniui. Likusioji suma eis 
šeštajam siuntiniui, kuriam 
kvota irgi yra $500. Čia ne
skaitoma individuališki pun
deliai.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas tikisi, kad brookly- 
niečiai savo kvotą išpildys pil
nai ir greit. Ypatingai išpildys 
greit dėl to ,kad nemaža gru
pė duosnių draugų iš kitų 
miestų brooklyniečiams pagel
bėjo. Komitetas dėkoja vi
siems aukojusiems. Pag.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j r?rte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

į LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
I (VALGYKLA IR ALINE) į 
I Didelis pasirinkimas visokių I 
| Vynų ir Degtines |
j Kasdien Turime t

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
i Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn

o I— (I M— I> ■■ I > »— t> I—■ t>I) w fl —■ I IMWWM

F. W. SHAL1NS
(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsi-Cola Company, Long Island City, N.Y.

Aido Choras Atostogaus
Praeitą penktadienį, birže-' 

lio 30 d., Brooklyno Aido Cho
ras turėjo savo paskutines šia
me sezone pamokas. Mokyto
ja ir nariai palinkėjome vieni 
kitiems laimingų ir linksmų 
atostogų ir išsiskirstėme.

Atostogas nutarta turėti dėl 
to, kad mūsų energinga ir vi
sų aidiečių mylima ir gerbiama 
mokytoja Aldona žilinskaitė- 
Andcrson, iš dalies dėl poilsio 
ir kitų reikalų negalės per tam 
tikrą laiką chorui vadovauti, 
o antra, ir patys choristai dau
gumoje yra išvažinėję vakaci- 
joms.

Po vasarinio poilsio mes ir 
vėl pasistengsime dainą my
linčius Brooklyno ir apylinkės 
žmonės palinksminti savo dai
nomis dar su didesne energija 
negu iki šiol.

Linksmų atostogų ir malo
naus pasimatymo rugsėjo mė
nesyje. Choro Korcsp.

Liet Liaudies Teatro 
Repeticijos Liepos 11
Antradienį, liepos 11 d., I 

vai. vakare, Laisvės svetainėje 
419 Lorimer St., įvyks regulia

rėš Liet. Liaudies Teatro vei
kalo “Prieš Srovę’’ grupės re
peticijos. Grupė yra nusitarusi

! laikyti vienas repeticijas per 
! mėnesį, kiekvieną pirmą antra
dienį, bet, kadangi praeitą

I antradienį buvo šventė, tai re- 
; peticijos nukelta į liepos 11-tą.

Dalyvaujantieji vaidinime
■ prašomi nepamiršti ir repetici- 
į jose dalyvauti.

Veik. Sekr.

Juozas Cinkus Rimtai 
Serga

I
Praeitą savaitę rimtai susir- 

1 go Juozas Gintus, saldainių 
: įstaigos savininkas. Pirmadie
nį grįžo iš ligoninės, tačiau, 

| manoma, jam teks gerokai pa- 
I būti lovoje, iki išsveiks.

PARDAVIMAI
Bushwick Section, pagal Broad

way, 6-ių šeimynų mūrinis namas. 
Randos SI450. Prekė $7.500. Įnešt 

: reikia $1500.

Cypress Bills. 3-jų šeimynų mū
rinis namas, su šiluma, geroje padė- 

i lyje. Driveway. $8,700.
2-jų šeimynų mūrinis namas, su 

* visais naujausios mados įtaisymais. 
I Garadžius. $5,250.

ZINIS,
199 Grand St., Brooklyn, N. Y.

RE. 9-1506.
I (158-159)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
p Oi STANLEY MISIŪNAS 

/ h savininkas

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

//" PARAMOUNT CABARET
)j 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

$20.00
14950

GODDti’
or

al

$50.00

dolly

U950

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STa« 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




