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KRISLAI
Maldos ir Rūbai.
Piknikai.
Apie Velionį St. Jušką.
J ieško Darnesnių Už Save.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
So. Bostono Darbininkas 

skelbia, kad tarp rugpjūčio 17 
ir rugs. 16 dd. lietuviškose
bažnyčiose (Jungt. Valst.) bus
laikomos mišios “už Lietuvos j NO. 188 LAISVĖS ANTRAĮd!ihoie] JraR1cM2^387S8rREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio-Aug. 11, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI
laisvę.”

Per tą mėnesį kiekvieną die-j 
na vienoje iš lietuvišku baž
nyčių bus atnašautos mišios iri 
maldininkai bus raginami 
melstis, kad Dievas greičiau

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ ST. MALO, ĮSIVERŽĖ ANGERSt.

atneštų Lietuvai laisvę.
Man rodosi, tos mišios bus 

gerokai pavėluotos, nes iki to 
laiko yra spėjama, kad visa 
Lietuva bus Raudonosios Armi
jos ir Lietuvos partizanų iš-j

Latvijoj Sovietai Spiria 
Nacius vis Artyn Jūros

Lenkų Ponai Reikalavo Fa- 
šistuojančios Konstitucijos;

Todei Pertrūko Derybos

Jankiai Taip Pat Užėmė Le 
Mans ir Įsiveržė j Nantes

laisvinta.
Mes nesame priešingi žmo-' 

niu maldoms nei mišioms, kuo-' 
met jos atnašaujamos geram, 
tikslui. Bet dabar, kai Lietu
va baigiama laisvinti, reikėtų, 
greta maldų, rinkti vokiečių 
apiplėštiems žmonėms medžia
ginė parama, ypačiai rūbai, ir 
per Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetą siųsti išlaisvinton 
Lietuvon.

Brooklyno ir apylinkės lie-' 
tuviai rugpjūčio 12 d. susi-i 
rinks į National Park (65-13— 
38th Ave., Woodside, L. I.) 
piknikan, kuris ruošiamas dėl 
karo nukentėjusių Lietuvos j
žmonių naudai.

Tai pirmas šiam gražiam ir 
naudingam tikslui piknikas ši
toje apylinkėje.

Na, o sekmadienį, rugpjūčio 
13 dieną, du didžiuliai dien
raščio Laisvės naudai pikni
kai: Montelloj, Mass., ir Wa
terbury, Conn.

Beje, rugpj. 13 d. Rocky 
Glen Parke, Wyoming Valley, 
Pa., įvyks piknikas Lietuvos 
žmonių sušelpimo reikalams.

Kaip matome, dviejų dienų 
bėgyje įvyksta net keturi di
džiuliai piknikai..

žiūrėkime ir darbuokimės, 
kad jie visi būtų pasekmingi!

Netikėtai miręs čikagietis 
Stasys Juška buvo ne tik ge
ras vilnietis ir uolus LDS vei
kėjas. Jis turėjo didelio noro 
ir talento veikti jaunimo tarpe.

Ypačiai Chicagoje LDS jau
nimas velionį Jušką visuomet 
gerbė ir mylėjo. O tai buvo 
dėl to, kad Stasys mokėjo su 
jaunimu sugyventi.

Ne visi tą gali padaryti, ką 
padarė Stasys Juška.

Velionis mėgo sportą ir spor
tininkus.

Kaip ir iš kur neimsi, Stasio 
Juškos mirtis — mūsų judėji
mui didelis nuostolis.

Klerikalų laikraštukas Pitts- 
burghe parašė, būk ten “žino
mas Sovietų Rusijos agen
tas. . . kreipėsi į vieną vietos 
lietuvių veikėją, teiraudamasis, 
ar jis nesutiktų užimti sovieti
nės Lietuvos konsulo vietą šio
je šalyje...”

Tą pacitavusios, Naujienos 
parašė pusę špaltos, “aiškin- 
damos,” būk Amerikos val
džia jokių sovietinės Lietuvos 
konsulų nepriimsianti!. . .

Mes galime tiek ponams pri
minti : jeigu Pittsburghe atsi
rado “Sovietų Rusijos agen
tas,” kuris ten jieško tarybinei 
Lietuvai konsulų, tai jis yra 
durnesnis ir už Liet. Žinių re
daktorių. Jis tegali būti ne So
vietų Rusijos agentas, o kokios 
nors “kreizauzės.”

Kai ateis laikas, tai tarybi
nė Lietuvos vyriausybė prisius 
Amerikon savo atstovą ir kon
sulus, neatsiklausdama jokių 
Pittsburgho “lietuvių veikėjų.” 
Neatsiklaus ji, naje, nei Gri
gaičio, nei šimučio, neigi Pakš
to!

That’s all!

EISENHOWER PERSI
KĖLĖ FRANCIJON

Francija.— Vyriausias a- 
merikiečių - anglų koman- 
dierius, gen. Eisenhower 
perkėlė savo buveinę iš An
glijos į šiaurinę Franci ją.

London, rugp. 10. — So
vietų kariuomenė Latvijoje 
per diena pažygiavo 9 iki 12 
mylių pirmyn ir užėmė po
zicijas už 64 mylių nuo Ry
gos uostamiesčio. Į šiaurva
karius nuo Dvinsko Raudo
noji Armija atvadavo gele
žinkelių stotis Berzgalę, 
Neretą, Rempį ir Lonę ir 
250 kitų gyvenamųjų vietų; 
o į šiaurių vakarus nuo iš
laisvintos Rezeknės sovieti
niai kovūnai atėmė iš nacių 
Laudoną ir 30 kitų gyvena
mųjų punktų.

Raudonarmiečiai spiria 

Londoniške Lenkų Valdžia Nori 
Sovietų Sumušimo ir Svajoja 

Pavergt Lietuvą ir K t. Kraštus
Maskva. — Profesorius 

| Jerusalimskis, rašydamas 
Raudonoje žvaigždėje, tvir
tino, kad vyriausias londo
niškės lenkų valdžios ko- 
mandierius gen. Kaz. Sosn- 
kovskis vis dar labiau gei
džia, kad Raudonoji Armi
ja būtų sumušta, negu kad 
būtų laimėta pergalė prieš 
Vokietiją.

Prof. Jerusalimskis, šalia 
kitko, priminė parodą, ku
rią lenkų ponai dabar su
rengė Romoje. Toj parodoj 
jie pakabino didžiulį žem- 
lapį. savo peršamos valsty-

Kanadiečiai Šluoja 
Nacius Tolyn

Francija. — Kanadiečiai 
rytiniame Francijos fronto 
gale prakirto vokiečių apsi
gynimo linijas į pietus nuo 
Caen ir išmušė priešus iš 
pozicijų tik už 5 mylių nuo 
Falaise miesto. Anglai nu
šlavė nacius nuo Arne upės 
krantų toje srityje.
Anglai - Amerikiečiai Grę- 

sia Apsupt Nacius
Likučiai 4 Hitlerio divizijų 

desperatiškai puolė ameri
kiečius ties Avranches, pa
jūryje tarp Normandijos ir 
Brittany pussalio, ir atgrie- 

: be Mortain, bet amerikiečiai 
pažygiavo pirmyn vieškeliu 
'nuo Virė linkui Mortain. Iš 
| antros pusės anglai atakuo- 
įja hitlerininkus, kuriem,
todėl, gręsia apsupimas šia
me ruože.

Amerikos Generolas Matė, 
Kodėl Naciai Traukiasi

Washington. — Sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos, Ame
rikos generolas J. R. Deane 
pajuokė pasakas, būk vokie
čiai bet kur tiksliai, “pagal 
planą” traukiasi atgal. Kada 
Raudonoji Armija ištaško 
juos, padarydama jovalą iš 
vokiečių ir jų įrengimų, tik 
tada likučiai nacių nešdina
si atgal, sako gen. Deane.

Jis penkias dienas buvo 
sovietiniame fronte ir pats 
matė, kodėl vokiečiai trau
kiasi.

vis artyn jūros apsuptus vo
kiečius toje Latvijos dalyje. 
Tuo tarpu jie platina savo 
koridorių, kuriuom tenaiti- 
niai vokiečiai atkirsti nuo 
vakarinės Latvijos dalies ir 
nuo Prūsijos, į pietų vaka
rus nuo Rygos. Kasdien 
siaurinamas maišas, kuria
me atsidūrė apie 250,000 
hitlerininkų užkirstoje ryti
nėje Latvijos dalyje ir Es
tijoje.

Fašistiniai suomiai pra
deda nešdintis iš Vokietijos 
j Švediją.

bių sąjungos - federacijos, 
kuriai Lenkija vadovautų. 
Šis lenkų planas apima Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Če- 
choslovakiją, Jugoslaviją, 
Rumuniją ir tulus kitus 
kraštus.

“Aišku, kad tas planas y- 
ra tiktai pakartojimas se
nojo, suardyto Lenkijos im
perialistų plano, siekusio 
apsupti Sovietų Sąjungą” 
(iš vakarų ir pietų), —rašo 
Jerusalimskis, pastebėda
mas: “Ką Dievas nori nu
bausti. tam atima protą.”

Smarkėja Sovietu Ofen- 
syvas Lenkijoj

London. — Į rytus nuo 
Varšavo ir į šiaurvakarius 
nuo savo užimto Sedleco gu
bernijos miesto 'Raudonoji 
Armija pasmarkino ofensy- 
vą ir paėmė Vengrovą, Ja- 
voreką ir kitas strategines 
vietoves. Į pietų rytus nuo 
K r a k o v o Sovietai dar 
paplatino savo pozicijas va
karinėje Vislos upės pusėje. 
O pietiniame fronte raudon
armiečiai atėmė iš nacių 
Skole ir Rybnik miestus 
prie Karpatų tarpkalnių 
Seskid ir Sanok. Šios tarp- 
kalnės veda į Čechoslovaki- 
ją ir Vengriją.

Talkininkų lėktuvai vėl 
puolė Vokietiją.

Raudonoji Armija Pralaužė Nacių Linijas ties Širvinta; 
Išlaisvino Vegerius, Min kaičius, Kruopius ir Kt.

0 .-------------------------------------------- H—-------------------------------------------------------------

Naciai Suvarė Visus Vyrus ir Moteris nuo 15 iki 65 Metų Rytinės Prūsijos žemę.” Į 
Amžiaus Kasti Apkasus Rytinėje Prūsijoje net iki Danzigo vaidkiinkus^ Var°

Washington. — Į šiaurių 
vakarus nuo Šiaulių Rau
donoji Armija atėmė iš 
vokiečių Vegerius, Minkai- 
čius, Kruopius ir eilę kitų 
gyvenamųjų vietų, kaip 

pranešė Maskvos radijas.
Hitlerininkai buvo paver

tę Vegerius į savo tvirtu
mą. Kruopiai yra vieškelių 
mazgas. Šioje srityje Rau
donosios Armijos junginiai 
užmušė daugiau kaip 1,000 
vokiečių, pagrobė 3 jų tan
kus, 2 motorines kanuoles,

Maskvai — Tapo laikinai 
pertraukti čionaitiniai pasi
tarimai tarp londoniškės 
lenkų valdžioš premjero Mi- 
kolaičiko ir Lenkų Komiteto 
Tautai Laisvinti. Dėl to šis 
Lenkų Komitetas pareiškė 
spaudoje:

“Pasitarimai palietė rei
kalą sutelkti visas demokra
tines Lenkijos žmonių jėgas 
ir sudaryti tokią laikinąją 
valdžią, kurioj dalyvautų 
atstovai nuo visų demokra
tinių ratelių.

“ši konferencija nedavė 
jokių teigiamųjų vaisių; o 
tai todėl, kad iš Londono at
vykusieji atstovai atsisakė 
pripažint demokratinę 1921 
metų konstituciją ir nesuti
ko atmest prieš - demokra
tinę 1935 metų konstituciją 
su visomis šios konstitucijos 
pasėkomis. Galimas daiktas,

Montello ir Water
bury Piknikai 

Laisvės Maudai
Šį šeštadienį ir sekmadie

nį: Aug. 12 ir 13 dd. bus 
Laisvės naudai piknikas 
Tautiško Namo Parke, 
Montello, Mass, šeštadienio 
vakarą — šokiai. Sekmadie
nį dainų programą, ir A. 
Bimba sakys prakalbą.

Waterbury, Conn, pikni
kas įvyks sekmadienį Aug.

SOVIETAI SUDAUŽO 
VIRŠ 100 NACIU 
TANKU PER DIENA
Maskva. — Sovietų jėgos 

rugp. 8 d. visuose frontuo
se sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 120 vokiečių tankų. 
Tą pačią dieną buvo nušau
ta 38 nacių lėktuvai.

Tai jau devynios dienos, 
kaip Sovietai sudaužo, iš
degina bei iš veikimo išmu
ša po daugiau kaip 100 vo
kiečių tankų per dieną.

22 lauko kanuoles, 31 mino
svaidį ir 50 kulkosvaidžių. 
Buvo suimta gana daug na
cių.

Į šiaurvakarius nuo Ma
rijampolės sovietinė kariuo
menė atmušė dideles nacių 
pėstininkų ir tankų kontr
atakas; padarė vokiečiams 
sunkių nuostolių.

London, rugp. 10. — So

jog netrukus iš naujo įvyks 
tie pasitarimai.”
STALINO LINKĖJIMAI
Sovietų laikraščiai paskel

bė, jog maršalas Stalinas ir 
užsienių reikalų komisaras 
Molotovas rugp. 3 d. kalbė
josi su londoniškės lenkų 
valdžios premjeru Mikolai- 
čiku, su jos užsieniniu mi- 
nisteriu Tadeušu Romeriu 
ir su demokratinės Lenkų 
Tautinės Tarybos atstovu, 
prof. St. Grabskiu. Jie ta
rėsi apie Lenkijos būklę ir 
santykius tarp Sovietų Są-
jungos ir Lenkijos. Marša
las Stalinas tuose pokalbiuo
se pareiškė linkėjimą, kad 
patys lenkai spręstų visus 
Lenkijos klausimus. Stali
nas sakė, jog tuos klausimus 
turėtų Mikolaičikas svarsty
ti bendrai su Lenkų Komi
tetu Tautai Laisvinti.

13 d. Jis bus Lietuvių Par
ke, Chestnut Hill Rd. Ten 
kalbės Rojus Mizara; taip
gi bus gera muzika šokiams 
ir bus užkandžių ir gėrimų.

Visi laisvę ir ‘demokrati
ją branginanti žmonės yra 
kviečiami dalyvauti šiuose 
piknikuose ir tuomi parem
ti savo dienraštį.

Laisves Adminstracija.

HITLERININKAI IŠŽU
DĖ PAKARTŲJŲ GE

NEROLU ŠEIMAS
Berne, šveic. — Atėjo ži

nia per Ispaniją, kad naciai 
išžudę tėvus, motinas, žmo
nas, vaikus, brolius ir sese
ris visų keturių generolų ir 
keturių kitų oficierių, kurie 
buvo pakarti už sąmokslą 
prieš Hitlerį.

Be to, hitlerininkai nužu
dę dar kai kurių pakartųjų 
pusbrolius, pusseseres ir ar
timus draugus. Pranešimas 
apie tai gautas iš patikimų 
privačių šaltinių.

vietų kariai atmušė tankias, 
įnirtusias vokiečių kontr-at- 
akas arti Širvintos, stovin
čios prie Prūsų rubežiaus 
su Lietuva.

Hitlerininkai įsakė visiem 
vokiečiam, vyram ir mote
rim, nuo 15 iki 65 metų am
žiaus kasti apkasus Prūsų 
pasienyje, kad sulaikytų 
Raudonąją Armiją nuo įsi
veržimo į, girdi, “šventąją

Francija, rugp. 10. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė vakariniame F ranci- 
jos fronte per žiaurius mū
šius atėmė iš nacių St. Ma
lo miestą ir uostą, esamą 
šiauriniai - rytiniame Brit
tany pussalio pajūryje. Pa
sitvirtino pirmesnis prane
šimas, kad amerikiečiai
taipgi užėmė Le Mans mie- tvirtina, kad jankiai jau pa
stą, geležinkelių ir vieškelių ėmė Nantes. Amerikiečių 
centrą apie 110 mylių į pie- komanda šaukė nacius pasi- 
tų vakarus nuo Paryžiaus, duoti didžiame uosto mieste 
Maršuodami toliau pirmyn, * Breste, o kad priešai nepa- 
Amerikos kovūnai paėmė sidavė, tai Amerikos kovū- 
pozicijas už 87 mylių nuo nai šturmuoja juos.

Sunaikinta Jau 
500 Vokiečių

Submarinų
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir Anglijos 
premjeras Churchillas išlei
do bendrą pareiškimą, jog 
nuo karo pradžios iki rugp. 
9 d. anglai ir amerikiečiai 
nuskandino jau daugiau 
kaip 500 nacių submarinų. 
Dabar vokiečių submarinai 
labiau medžiojami, negu jie 
yra medžiotojai, kaip sako 
jiedu.Ypač liepos mėnesį šią 
vasara nesisekė tiem sub- 
marinam.

Nuo įsiveržimo Francijon 
sunaikinta 17 priešų subma
rinų toj srityj.

Prancūzų Partizanai 
Užėmę Bordeaux

London. — Pranešimai, 
atėję per Ispaniją, sako, 
kad francūzų patrijotai už
ėmė Bordeaux didmiestį ir 
maršuoja prieš vokiečius 
Rhone upės kloniu.

Atbėgėliai iš Francijos 
teigia, kad vien Grenoble- 
Bordeaux srityj veikia virš 
250,000 partizanų prieš na
cius.

ŽADA IŠKRAUSTYT 10,- 
000,000 VOKIEČIŲ

London. — Lenkai ir ce
chai planuoja iškraustyt 10 
milijonų vokiečių iš Rytų 
Prūsijos, Dancigo, Silezijos 
ir čechoslovakijos.

Daug lietuvių, lenkų ir ki
tų vergi j on paimtų žmonių 
yra priversti kast vokie
čiam apkasus visoj Rytų; 
Prūsijoj iki Danzigo.

Bergždžias Darbas
Maskvos radijas pareiškė, 

kad mažai bus vokiečiams 
naudos iš visų tų apsikasi- 
mų. Nes Sovietai vyrauja 

(Tąsa 5-me pusi.)

Paryžiaus, kaip sakė Berly
no radijas.

Motorizuoti amerikiečių 
junginiai įsiveržė j Angers 
miestą, į pietų vakarus nuo 
Le Mans, ir į svarbų Nan- 

| tęs miestą, stovintį netoli 
Loire upės žiočių į jūrą va
karuose. O United Press

Rooseveltas Ho
nolulu Planavo 
Naują Ofensyvą

Washington, rugp. 10. — 
Nuskridęs į Honolulu, Ha- 
wajų salose, prez. Roose
veltas per tris dienas (liep. 
26-29) tarėsi su gen. Mc
Arthur u ir admirolu Nimi- 

;tzu apie naują, pasmarkintą 
ofensyvą prieš Japoniją, 

i Prezidentas aplankė ir Per- 
|lų Uostą.

Jis su aukštaisiais Ameri
kos karininkais apsvarstė ir 
reikalingus aptvirtinimus 
Hawaju salom.

Prezidentas žada neužilgo 
per radiją visiem amerikie
čiam pranešti apie savo ke
lionę ir patyrimus.

Bulgarai Prašo Hitleri
ninkus Laukan

London. — Sovietai reika
lavo, kad Bulgarija prašytų 
laukan vokiečių kariuomenę 
iš rytinės ir šiaurinės kraš
to dalių ir kad sustabdytų 
hitlerinę propagandą.

Raudonarmiečių Laimėjimai 
Per Vieną Dieną

London, rugp. 10. —Rau
donoji Armija vakar visame 
1,000 mylių fronte atvadavo 
daugiau kaip 700 miestų, 
miestelių, geležinkelių sto
čių ir kaimų; užmušė virš 
3,800 hitlerininkų ir, tarp 
kitko, sudaužė 120 jų tan- 

ikų.
Jankiai apvalo Guam salą

nuo japonų.

Padėkite Karą Laimėti!!
Vyrai ir Moterys

Yra Reikalingi 
Dabar!!

Jūs galite padėti sumušti mū
sų priešus, kreipdamiesi gauti 
vieną iš daugelio gerų darbų, ku
rie dabar yra siūlomi BRIDGE
PORT BRASS KOMPANIJOS.

Atsiminkite ... Mūsų kovojan
tiems vyrams ir mūsų talkinin
kams vis dar reikia didelių kie
kių amunicijos. PADEKITE 
JIEMS GAUTI JĄ!

Atsiverskite darbininkų reika
lavimo puslapį DABAR ir gauki
te pilnas informacijas apie tuos 
puikiausius darbus, skaitydami 
didelį skelbimą Bridgeport Brass 
Kompanijos, Bridgeport, Conn.
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Reakcininkai Suomiai Už Dewey
Republikonų organas Herald Tribune 

praneša, kad praeitą antradienį Waldorf 
Astoria viešbuty j (New Yorke), Ameri
koje gyveną reakcininkai suomiai (fi
nai) laikė savo konferenciją ir nutarė 
darbuotis gub. Dewey išrinkimui į kraš
to prezidentus.

Ir šitie reakcininkai skelbia, būk jie 
atstovaują pusę milijono amerikiečių 
suomių, kurie girdi, visi balsuos už De
wey!

Kodėl gi šitie ponai dabar taip sukaitę 
pradėjo darbuotis už gub. Dewey? Ką 
gi Dewey jiems žada?

Jie darbuosiąsi už Dewey, girdi, dėl to, 
kad jis ‘gabus ir pravesiąs gražiai už
sieninę politiką.” Roosevelto užsienine 
politika šitie ponai nepasitenkinę, nes 
Roose vėl tas išvijęs iš Washington© fa
šistinės Suomijos valdžios atstovą Pro- 
cope! Rooseveltas nutraukęs diplomati
nius ryšius su fašistine Suomija. Štai 
kur visa Roosevelto nedorybė, pasak ši
tų suomių. Jie mano, būk Dewey, išrink
tas prezidentu, apginsiąs Suomijos fašis
tus, išgelbėsiąs Helsinkio hitlerininkų 
kailį. ‘ . h j « ,

Tai naivus ir žalinga toks manymas. 
Ši suomių reakcininkų konferencija pa
rodo, kaip neturėtų Amerikoje būti. Jei
gu kiekviena tautinė grupė Amerikoje 
vadovautųsi ne bendraisiais mūsų kraš
to reikalais, bet pagal politiką tos šalies, 
iš kurios tos. grupės nariai yra kilę, tai 
kas būtų? Mes neturėtume tautinės vie
nybės, mes negalėtume išrinkti padoraus 
asmens į kongresą ir prezidento vietai.

Amerikos žmonės, Amerikoje gyvenan
tieji visokių tautinių grupių nariai, rin
kimų kampanijoje privalo vadovautis 
pirmiausiai bendrąja mūsų krašto — vi
dujine ir užsienine — politika. Išeidami 
iš tos politikos interesų, piliečiai privalo 
spręsti- to ar kito kandidato gerąsias ir 
blogąsias puses.

Kitas svarbus dalykas: Mes manome, 
kad Jungt. Valstijose nėra kito tokio 
asmens, kuris būtų tiek daug stojęs už 
Suomiją, kaip stovėjo prez. Rooseveltas. 
Mūsų nuomone, prez. Rooseveltas (11939- 
1940 m.) klaidingai buvo supratęs “Suo
mijos klausimą” ir dėl to jis taip rėmė 
Helsinkio valdovus. Dabar tas, žinoma, 
tėra tik istorijoje. Pastaruoju laiku pre
zidentas Rooseveltas, gero vėlindamas 
Suomijai, ragino Helsinkio valdovus pa
sitraukti iš karo, taikytis su Tarybų Są
junga, mūsų talkininke. Tik kuomet jau 
buvo aišku, kad Helsinkio viešpačiams 
rūpi ne taika, bet karo tęsimas, Hitleriui 
gelbėjimas, jis, prezidentas, įsakė fašistų 
atstovui Procope išsinešdinti iš Washing- 
tono.

Dabar nedėkingieji suomiai reakcinin
kai pradėjo kampaniją prieš prez. Roose- 
veltą, pradėjo darbuotis už Dewey.

Mes, tačiau, vieną dalyką žinome: suo

mių reakcininkų plepėjimas “500,000 
suomių vardu” nieko neapgaus. Ameri
kiečiai suomiai jau senokai turi suorga
nizavę platų komitetą darbavimuisi, kad 
prez. Rooseveltas būtų išrinktas dar vie
nam prezidentystės terminui.

Kaip kitose tautinėse grupėse, taip ir 
suomiuose, milžiniška žmonių masė stovi 
su prezidentu Rooseveltu!

Wagner ir Curran
New Yorko valstijos demokratai pa

statė savo kandidatu J. V. senatoriaus 
vietai Robert F. Wagner.

Republikonai senatoriaus vietai pasta
tė kandidatu Thomas J. Curran.

Dvi partijos, du kandidatai. Koks tarp 
šitų kandidatų skirtumas? Mes manome, 
kad tarp Wagnerio ir Currano skirtumas 
tokis, kaip tarp Roosevelto ir Dewey.

Senatorius Wagneris yra didžiai nusi
pelnęs ne tik New Yorko valstijos žmo
nėms, bet visam kraštui. Jo rūpesčiu, jo 
pastangomis buvo pravesta senate visa 
eilė svarbių įstatymų, kuriais šiandien 
didžiuojasi visa šalis. Atsiminkime tik 
Wagnerio bilių-įstatymą, pagal kurį re
guliuojamos darbininkų darbo valandos 
ir algos, pagal kurį darbininkai įsigijo 
teisę organizuotis į savo profesines są
jungas (unijas)!

Na, o kuo gi pasižymėjo p. Curran?
Nieku pažangesniu, nieku gražesniu, 

apart to, kad jis yra republikonų lyde
ris ir neseniai buvo gub. Dewey paskir
tas New Yorko valst. sekretoriumi.

Tuo būdu, New Yorko žmonėms lap
kričio 7 dieną nereikės kvaršinti galvų, 
už kurį kandidatą į senatorius balsuoti: 
jie balsuos už senatorių Wagnerj!

Chicagos Lietuvių Komitetas Dar- 
bavimuisi, Kad Būtų Išrinktas

Rooseveltas
Vilny j (rugpj. 7 d.) skaitome:
“Susidarė platus Lithuanian Commit

tee to Re-elect Roosevelt — Lietuvių Ko
mitetas Roosevelto Išrinkimui. Komite
tas yra nepartinis. Jis nepriklauso nei 
vienai kuriai partijai. Jo tikslas darbuo
tis laike rinkimų vajaus, išaiškinti lietu
viam piliečiam, kodėl jų pareiga balsuoti 
už Rooseveltą, Trumaną ir kitus pažan
gius kandidatus. '

“Komitetas susideda iš kliubų, visuo
menės organizacijų, fraternalių draugi
jų ir darbo unijų atstovų. Viso nuo 30 
organizacijų atstovai sudaro komitetą.

“Komiteto buveinė bus Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted st. Pirmininku 
yra advokatas Charles P. Kai; pirmas 
vice-pirmininkas Paul B. Shaltimieras, 
garsus radijo programų davėjas ir visuo
menininkas; antras vice-pirmininkas 
Houston Žebraitis, plačiai žinomas jauni
mo tarpe veikėjas ir dabar “Victory 
Hour” programų anaunceris.

“Komiteto sekretorė Mrs. Eva Stul- 
gaitis, Peoples Furniture raštinės reika
lų vedėja; jos pagelbininkė Anna Butkus, 
pasižymėjus draugijose darbuotoja.

“Komiteto iždininkas J. P. Stanley, 
Kultūros ir Meno Kliubo prezidentas ir 
to kliubo radijo programų vedėjas.

“Kalbėtojų ir propagandos direktorius 
F. Abekas, kurį gerai žino chicagiečiai, 
kaipo ne kartą pasidarbavusį, kad liktų 
išrinkta pažangi valdžia.”

Gerą darbą čikagiečiai padarė suorga
nizuodami Rooseveltui išrinkti komitetą. 
Mes manome, panašūs komitetai arba 
kliubai turėtų susikrūti kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje. Jie turėtų būti grynai 
nepartiniai ir jokia kitokia politika ne
užsiimti, kaip tik darbu už prez. Roose
velto išrinkimą.

Raudonoji Armija mūšiuose prie Lvovo. Ši armija vadinasi “Pirmoji Ukrainos Ar
mija” ir jai vadovauja maršalas Ivan Konev.

Kas Ką Rašo ir Sako
KODĖL JIE TAIP 

BIJOSI RUSŲ?
New Yorko dienraštis 

“PM” įdėjo rugpjūčio 7 d. 
labai įdomią korespondenci
ją. Ją rašo iš Francijos Roi 
Ottley, juodveidis korespon
dentas. Rašo apie jo pasi
kalbėjimą su šešiais naciais, 
suimtais nelaisvėn. Jis kal
bėjęsis su jais tik keletas va
landų po pakliuvimo į ame
rikiečių rankas.

Civiliam gyvenime vie
nas buvęs vaistininkas, ki
tas valgyklos savininkas, 
trečias veikėjas nacių jau
nimo organizacijoje, o du 
smulkūs biznieriai. Jų am
žius apie 29 m?tų. Juose, 
tuose vokiečiuose, korespon
dentas nebematęs jokio pa
sipūtimo bei didžiavimosi 
nacizmu.

Kad tie sutvėrimai yra 
dideli nemokšos, tai parodo 
kad ir tas faktas, jog jie 
nieko nežiną apie Amerikos 
trylika milijonų juodvei- 
džių — tik girdėję kad. jų 
esą Amerikoje. Jie stebėjo
si, kai išgirdo, kad tūkstan
čiai Amerikos juodveidžių 
yra Dėdės Šamo armijoje ir 
prieš vokiečius kariauja 
Franci jo j.

Pagaliau “PM” kores
pondentas pradėjęs vokie
čius klausinėti apie karą. 
Visas pasikalbėjimas buvęs 
gana šaltas ir švelnus, kol 
nebuvę prieita prie rusų. 
Matyt, naciai yra girdėję, 
jog jiems reikės po karo at
statyti sugriautus kraštus. 
O daugiausia jie yra su
griovę Tarybų Sąjungoje. 
Karas, girdi, pasibaigęs 
bus, tai kaip kas galės pri
versti vokiečius dirbti sve
timuose kraštuose prie at
statymo darbų? Matyt, vo
kiečiai tikisi, kad kaip grei
tai karas pasibaigs, jie bus 
laisvi naudotis iš svetimų 
kraštų pasigrobtais turtais 
ir sugrįžę namo vėl ramiai 
gyventi. Jie nesitiki, kad 
jiems reikės atsiteisti už ki
tiems žmonėms padarytas 
skriaudas.

Korespondentas priminęs 
jiems, kad dabar vokiečiai 
verčia milijonus kitų žmo
nių jiems vergauti. Bet, 
girdi, atšovė jam naciais be
laisviai, dabar karas, dabar 
viskas galima. Galima 
jiems, tuo būdu, plėšti, de
ginti ir naikinti miestus ir 
kaimus ir žudyti žmones.

Tačiau, aišku, naciai jau
čiasi kaltais už savo dar
bus. Jie baisiai bijo, kad 
rusai juos privers užmokė
ti už kriminalystes. Pasak 
Ottley, jie prašyte prašo, 
kad kai Hitleris bus nuver
stas, kad amerikiečiai ir 
anglai Vokietiją okupuotų. 
Ypač amerikiečiai jų ne- 
bausią! Naciai mano, kad 
Jungtinės Valstijos veiks 
Sovietų Sąjungą, kad jinai 
savo reikalavimus vokie
čiams sušvelnintų.

Kodėl toks nacių nusitei
kimas? Aišku: jie žino, kad 
jie daugiausia kriminalys- 
čių papildė Tarybų Sąjun
gos ■ žemėje, daugiausia ten 
žmonių išžudė, daugiausia 
miestų ir kaimų sunaikino. 
Puikiai žino, kas jų laukia: 
žino, kad už tas baisias 
skriaudas Tarybų Sąjunga 
jiems nedovanos. Kas kita 
jų supratimu, su Amerika. 
Vokiečiai negali pasiekti 
Amerikos žmonių ir miestų. 
Todėl Amerikos žmonių 
skriaudos ne tokios baisios. 
Todėl jie bus vokiečiams 
“minkštesnį.” Be to, čia yra 
elementų, kurie naciams 
simpatizuoja. Jie tuojau 
pakels galvas po karo ir 

pradės reikalauti, kad na
ciams ir abelnai vokiečiams 
būtų atleista už jų griekus. 
Taip buvo po Pirmojo karo, 
taip bus po šio karo.

Štai priežastys, kurios 
verčia nacius tikėtis užtari
mo iš amerikiečių pusės, o 
griežto atsiskaitymo iš Ta
rybų Sąjungos žmonių pu
sės. Tačiau, aišku, šį sykį 
jiems apgauti ir padalinti 
laimėjusias tautas nebepa
vyks. Maskvos ir Teherano 
konferencijos aiškiai nusta
tė, kaip bus pasielgta su 
nugalėtomis Ašies šalimis/

Kas Yra Tas Pulki
ninkas Urbonas

P. TRINKA
Kai girdi, kad pulk. Oska

ras Urbonas “sielojasi” lie
tuvių tautos likimu, pradedi 
tikėti, kad ir krokodilio aša
ros yra tikrai gailesčio a- 
šaros.

Lietuvių tauta Urbonui 
“parūpo” tik dabar. Nuo 
pat jaunystės Urbonui rū
pėjo vokiečių tauta.

Urbonas yra iš Lietuvos 
i kilęs vokietis. Žmonės, ku- 
|rie prieš 1914-18 m. karą 
! mokėsi Marijampolės gim
nazijoje, gali daug ką papa
sakoti apie gimnazistą Os
kar Hurban. Tai buvo išdi
dus, abuojas vokietukas, vi
sai pabrėžiantis savo “iškil
mingumą,” savo vokiškąją 
prigimtį.

Moksleivijos tarp an 
skverbėsi pažangios idėjos. 
Kūrėsi gimnazistų rateliai, 
į kuriuos stojo tiek lietu
viai, tiek rusai ir žydai jau
nuoliai. Lietuvių tautiniam 
judėjimui, į kurį buvo įsi
traukę Marijampolės gim
nazijos lietuviai mokiniai, 
pritarė ir rėmė dorasis ki
tataučių jaunimas. Carinė 
valdžia nuo tų gimnazistų 
ratelių veiklos nenuleido a- 
kiu. Carinės valdžios aki
mis, ausimis buvo tik vienas 
kitas iškrypėlis, bet gimna
zisto Oskar Hurban asme
nyje Marijampolės cariniai 
žandarai turėjo uoliausį tal
kininką. Tas vyrukas spjau
dė į kiekvieną pažangesnę 
idėją, kuriomis dvasiniai 
mito kiti gimnazistai, o ir 
iš lietuvių kalbos, lietuvių 
tautinio sąjūdžio Oskar 
Hurban tyčiojosi, niekino, 
kur galėdamas ir kaip ga
lėdamas lietuvių tautinį 
darbą trukdė, žodžiu Oskar 
Hurban su visu savo ais
tringumu ruošėsi didelei 
karjerai, eidamas tuo keliu, 
kuriuo einant carinės reak
cijos sąlygomis karjera bu
vo patikrinta. Talkininkau
damas žandarams, Oskar 
Hurban nei minutei nesilio
vė buvęs vokiečiu. Jis to ir 
neslėpė. Jis tuo didžiavosi, 
pabrėždamas, kad vokiečiui 
carinėje administracijoje ar 
kariuomenėje kelias platus 
ir lygus.

Oskar Hurban tapo caro 
armijos karininku. Bet iš 
Hurbano pažįstamųjų tarpo 
vargiai atsirastų nors vie
nas, kuris jį mėgintų apgint 
nuo įtarimų, kad jis, būda
mas rusų armijos karinin
ku, šnipinėjo vokiečiams.

1914-1918 m. karas. Spa
lių revoliucija Rusijoje. Iš 
audringų revoliucijos van
denų Oskar Hurban išniro 
Lietuvoje. Užmiršęs savo 
marijampoliškes antipatijas 
lietuviams, savo reakcinius 
prūsiškus nusiteikimus lie
tuvių atžvilgiu, o gal kaip 
tik dėka jos, jis tapo bur-

Atsiminkite Laisvę
Vasaros Karščiuose

Retai primename dien
raščio Laisvės reikalus 
šiais sunkiais karo metais. 
Tačiau visai apleisti savo 
dienraščio negalime. Yra 
gerų prietelių, kurie ir be 
priminimo supranta reikalą 
paaukoti ir pasirūpina pri- 
kalbinimu naujų skaityto
jų. Šiom dienom naujų 
skaitytojų gavo: J. Grybas, 
iš Norwood, Mass., metams; 
J. Deltuva, iš Hanover, 
Md., metams; ir A. Mūreika, 
iš Brooklyn©, pusei metų.

žuazinės Lietuvos kariuo
menės karininku, jau sulie
tuvinta Urbono pavarde.

Tas vokietis sparčiai darė 
karjerą. Vis kildamas, jis 
tapo Lietuvos kariuomenės 
inspektorium. Ar vokiečių 
žvalgyba begalėjo norėti ko 
geresnio, kaip turėti “savo 
žmogų” tokioje vietoje.

Savo vokiškumo Urbonas 
neslėpė. Jo vaikai mokėsi 
Kauno vokiečių gimnazijo
je, tame fašistų ir diversan
tų lizde, davusiam gerą už
uomazgą “penktajai kolo
nai,” kuri našiai padirbėjo 
Lietuvoje — 1941 m. birže
lio 22 d. Hitleriui puolus 
Tarybų Sąjungą.

Prasidėjus pragaištingai 
hitlerininkų veiklai Klaipė- 
kos krašte, lietuvių visuo
menėje nepaprastai išaugo 
priešvokiškos nuotaikos. Vo
kiečių gimnazijoje mokėsi ir 
kai kurių lietuvių vaikai — 
vokiečiai sugebėjo išgarsin
ti savo gimnaziją, esą, joje 
nepaprastai gerai pastaty
tas mokymo ir auklėjimo 
darbas ir tuo vieną kitą 

lietuvių šeimą suklaidino. 
Tuo metu lietuviai savo vai
kus iš gimnazijos atsiėmė. 
Bet Urbonas savo vaikų iš 
gimnazijos neatsiėmė.

Urbono provokiška laiky
sena Lietuvos visuomenėje 
ir kariuomenėje ėmė kelti 
vis didesnių įtarimų ir vis 
ryškesnį nepasitenkinimą. 
Kai kurie karininkai pradė
jo kariuomenės vadovybę 
paakinti, kad Urbono buvi
mas kariuomenės inspekto
rium yra labai pavojingas. 
Urbonas buvo toks “nejaut
rus”, kad jokiu būdu “nesu
prato” labai miglotų ir kini
škai mandagių miktelėjimų, 
jog jam pritiktų išeiti at
sargom Kariuomenės in
spektoriaus vietoje Urbo
nas laikėsi stipriai.

Visuomenės ir doresnės 
karininkijos spiriama net 
smetoninė vyriausybė, kuri 
visą laiką protegavo Urbo
ną, buvo priversta jį paša
linti iš kariuomenės. Buvo 
nutarta visiškai panaikinti 
kariuomenės inspektoriaus 
vietą.Urbonas buvo atleistas 
atsargon, tačiau jam buvo 
paskirta didelė pensija.

Po to kauniečiai matė Ur
boną Kauno gatvėse vis kul
tai snukutį pro akinių stik
lus žvairuojantį į žmones. 
Tas žvairas vokietis pasinė
rė į hitlerinės veiklos Lie
tuvoje miglas. Jis ruošėsi 
tai vietai, kurią užims hit
lerininkų okupuotoje Lietu
voje. Okupantai Urboną pa
skyrė hitlerininkų “profsą
jungų” vadu. Šis senas vo
kiečių šnipas padėjo hitleri
ninkams sutriuškinti Lietu
voje visas darbininkų orga-

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Nauji skaitytojai yra la
bai svarbus dalykas ir ma
terialiai ir moraliai. Ypač 
dabar reikia visur ir visada 
turėti mintyje gavimą nau
jų skaitytojų. Nes apie Lie
tuvos žmonių gyvenimą nie
kur žmonės neras tiek ži
nių, kiek jų yra Laisvėje. 
Amerikoniška spauda labai 
skūpi žiniomis iš Lietuvos. 
O lietuviškoji pronaciškoji 
spauda tiksliai slepia žinias 
apie Lietuvą. Laisvė jas pa
duoda plačiai ir teisingai.

Šis tai gražus dalykas. 
Drg. Alvinienė iš Detroit 
prisiuntė $300 kaipo pelną 
nuo Draugijų Sąryšio įvy
kusio pikniko liepos 23 d.

Dar vienas gražus laiške
lis mūsų dienraščio reikalu. 
Prašome pasiskaityti jį:

“Draugai: Čia prisiun- 
čiu čekį vertės $40. LDS 8 
Apskričio laikytame išva
žiavime, 9 d. liepos, Pitts- 
burghe, spaudos naudai li
ko pelno $40 Laisvei ir taip
gi Vilniai. John Urbonas, 
sekr. ir kasieriūs.”

Daugiau finansinės pa
ramos gavome nu šių asme
nų :

Geo. Mack, Frankfort, 
N. Y., $7.

Po $2: Ant. Gradeski, 
Tariffville, Conn, ir J. 
Swingle, Tariffville, Conn.

Po $1.50: J. Diamont, 
Pittsburgh, Pa. ir Tony 
Slonksnis, New Hope, Pa.

Po $1: Adam Genutis, Sa
ginaw, Mich., M. Risiavi- 
čienė, B’klyn, N. Y., A. Pe
truškevičius, B’klyn, N. Y., 
P. Paškauskas, Brooklyn, 
N. Y. M. Andrulienė, De
troit, Mich. 50c.

Neskaitlingas būriukas 
aukotojų, tačiau gražios su
mos aukų. Vasaros laiku 
dienraščiui grašis labai rei
kalingas. Neabejojame, kad 
tą reikalą prisimins ir kiti 
skaitytojai.

Artinasi Laisvės vajus. 
Visų buvusių vajininkų 
prašome patarimų šių metų 
vajui. Kalbėjausi vajaus 
reikalu su draugu Stripei- 
ka. Jisai sako: mano pata
rimas tai stoti į darbą iš 
pat pradžios vajaus ir dirb
ti per visą vajų.—Jis taip
gi pabrėžė, kad jokie suma
nymai be darbo pasisekimo 
neduos. Aš manau, kad drg. 
Stripeika teisingas, darbas 
yra visų svarbiausias daly
kas. Tačiau vajininkai iš 
savo patyrimų gali padėti 
vajui su gerais patarimais 
naujiems vajininkams.

Mes prašome visus buvu
sius Laisvės vajininkus sto
ti į vajų gavimui naujų 
skaitytojų ir kviečiame 
naujus prisidėti prie va
jaus. Šis vajus bus išraiška 
džiaugsmo dėl Lietuv. išlais
vinimo ir kartu jis bus per
galės demonstracija. Nes 
daugelis žmonių, nusima
nančių apie karo dalykus, 
mano jog šį rudenį karas 
Europoje bus užbaigtas.

Karo laimėjimo proga 
mes turime laimėt Laisvei 
daugiau naujų skaitytojų 
negu bet kuriame vajuje iš 
pirmiau buvusių.

P. Buknys.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS
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PUIKIAI NUSISEKĖ LAISVES IR LLD 
SEPTINTO APSKRIČIO PIKNIKAS

iš visur

ne tuš- 
dar pil-

Per keletą savaičių visoj 
apylinkėj buvo stropiai rengia
masi prie liepos 23-čios dienos 
pikniko, kuris įvyko Maple 
Parke, Methuen, Mass.—Law- 
renciaus priemiestyje. Tas pik
nikas buvo žinomas, kaipo 
Laisvės ir LLD 7-to apskričio 
.piknikas. Ir todėl, kaipo to- 
kis, turėjo platų prijautimą vi
suomenėje. žmonių 
plačiai dalyvavo.

Maple parkas buvo 
čias ir jis būtų buvęs 
nesnis, jeigu šiam piknikui bū
tų buvę padaryti plakatai — 
apgarsinimai.

Išrodo, kad visi padorūs lie
tuviai, kas tik sužinojo apie šį 
pikniką, tai ii* dalyvavo jame.

Būtų sužinoję daug daugiau 
žmonių iš gerų-patraukiančių 
plakatų. Jau porą lietuvių su
tikau nusiskundžiančių, kad 
nežinojo, jog piknikas įvyko 
tą dieną, o jie neturėję, ką 
veikti ir būtų važiavę į Maple 
Parką, nes jie turėję ten gerų 
pažįstamų: Ig. čiuladą, Joną 
Kuodį ir kitus. Be apgarsini
mų žmonės negali žinoti, kas: 
ką daro, tai aišku.

Iš aplinkinių miestų : Haver
hill, Nashua ir Lowell žmonės 
skaitlingai susiorganizavo ir 
svetingai dalyvavo piknike.

Piknike buvo ir tolimesnių 
svečių. Draugas Antanas Ma
tulis su savo drauge net iš 
Jersey City, N. J. Tai buvo mū
sų tolimiausi svečiai.

Iš Worcester, 

ar kitaip Vilčanskai buvo pui- fj0 Europos žmones.
kūs svečiai mūsų piknike.

Iš Cambridge, Mass., daly- su kita drauge, paaukojo pik- 
vavo šie svečiai: Petras An 
driuliunas su savo drauge ir kepures, kurios davė gero pel- 
Gasparas Kvietkus su savo no. 
drauge, tai pasvalietis. O Pa- ,draugai nupirko setą gražių 
svalys nuo mūs Joniškėlio tik Į abrūsų ir taipgi nuvežė pikni- 
14 verstų tolume. Galima ro-1 ]<ui, už kuriuos padarė $10.30, 
kuotis kaimynais. Besikalbėda-; tai vis gražus priedas prie 

abelnų įplaukų.
Pačiam pavakary j, matyda

mi, kad iš kitur geresnių kal
bėtojų nesusilauksime, turėjo
me mudu su draugu svečiu, A. 
Matuliu kalbėti, nors visai ne
sitikėję ir nepasirengę buvo
me kalbėti, bėt, taip sakant, 
tik iš bėdos, kad nebuvo kitų 
kalbėtojų.

Draugas Matulis kalbėjo 
paskutiniu. Kalbėjo gerai, lies
damas Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto plačią veiklą 
ir jos pasekmes.

Prakalboms, kaip ir viso pik
niko reikalams, pirmininkavo 
draugas S. Penkauskas. Dėl 
prakalbų buvo perilgai lauk
ta ir prakalbos prasidėjo per 
vėlai, — jau apie 7 valandą 
vakare.

Pasekmėj prakalbų tapo su
rinkta aukų Lietuvos žmonių 
gelbėjimui $44 su centais. Vi
siems aukojusiems labai širdin
gai ačiū. Jeigu nebūtų laukta

mi džiaugėmės Lietuvos lais
vinimo žygiais, bet apgailesta
vome, kad tame laike dar mū
sų miesteliai buvo neišlaisvinti. 
Taipgi iš Cambridge dalyvavo 
Povilas Ambrozunas, tai dėdė 
draugės Julės Gicevičienės, 
kuri turi gražų gyvenimą Bed
ford, Mass. Jonas Gicevičius ir 
Julės dėdė kartu atvažiavo į 
Maple Parką ir čia piknikavo. 
Ambrozunas, berods, dar pir
mą kartą dalyvauja Maple 
Parke. Jis linksmas ir pilnai 
pasitenkinęs šiuomi pažangių 
lietuvių plačiu suvažiavimu. 
Ištikrųjų, šis Laisvės piknikas 
darė labai gerą įspūdį į visus 
svečius: tolimesnius ir artimes
nius.

Visi dalyviai jautėsi pikni
ką esant savu ir, kaipo tokiam, 
nesišykštėjo daryti gražų biz
nį. O tai buvo ant ko biznį 
daryti, nes gerosios lawrencie- 
tės draugės mokėjo labai ska
niai prigaminti valgius ir, ži

Lackawanna ir Wyoming Valley, Pa

Sekmadienį, Rugp. 13 August
ROCKY GLEN PARKE

Kalbės D. M. Šolomskas, iš Brooklyn, N. Y
Jis kalbės apie Lietuvą. Taipgi kalbės Nicholas Demko, 

pirmininkas RWR Lackawanna pavietes ir 
Kongresmanas J. Murphy.

Visas pikniko pelnas eis pagelbai Lietuvos
Pikniką geriausia pasiekti, tai Laurel Line gelžkeliu, 

arba No. 11 keliu iš visų pusių.
Kviečia visus Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 

Lackawanna ir Wyoming Valley Skyriai.

noma, gėrimų ir visokių parda
vinėjimų netrūko.

Dar pikniko pradžioje — 
ankstokai, mudu su draugu 
Aleku Rutkausku, tik įžengę į 
parką, bet jau radome neku
rtuos haverhilliečius, susitiko
me garbingų dviejų karininkų 
tėvą — draugą Stasį Benkų, 
pasisveikinant, jis man įspau
dė į delną dvidolerinę, pa
reikšdamas: “dr-ge Karsonai,j 
šiandien piknikas mūsų, turėk' 
ir tu gerą pikniką.” Paačiavau 
labai karštai geram draugui.

Tik ką skaniai užvalgėme 
dešrų su kopūstais, kuriuos 
draugas Rutkauskas užfundi
ne, štai susitinku kitą, labai 
gerą draugą, haverhillietį, Pe
trą Galinį. Jis visuomet pilnas 
entuziazmo, 
jame fronte 
kasi. Petras 
mano ranką
lerinę, irgi liepdamas 
“gerą pikniką.
gas Antanas Račkauskas tą pa
tį padarė, pridurdamas, jog 
“skolą“ atsilygina. Ačiū labai, 
brangūs draugai! Ne, tai ne 
skola. Jūs man ne skolingi. 
Tai jūsų draugiška dovana ir 
ji man labai brangi kaipo ko- 
liekai žmogui.

Tokiu būdu ir aš, kartu su 
visais, turėjau gana smagų 
pikniką. Mačiausi su daug 
draugų, plačiai teko kalbėtis 
su žmonėmis ir diskusuoti šių 
dienų svarbiausiais klausimais.

Mass, buvo Vienu žodžiu sakant, žmonės 
draugai: Domicėlė ir Juozas neapsakomai džiaugėsi Jungti- 
Lukai ir Bernardas Mizara, tailnių Tautų milžiniškais pasise- 
Laisvės redaktoriaus Roko bro-; kimais. Vien tik suminėjimas 
lis. Nežinau, ar kas daugiau Raudonosios Armijos 
buvo iš Worcesterio. Taipgi t uždega 
tikrai nežinau, kam galima 
priskaityti draugus Vilčanskus 
(Lukienės sesutė ir sesutės vy
ras), ar tai Worcesterio, ar 
Cambridge žmonės? Bet šiaip,

kuomet pažangia- 
viskas puikiai se

kiotai suspaudė 
ir ten paliko do- 

turėti
Vėliau drau-

pajėgų 
protaujančių žmonių 

mintis ir ūpą. žmonės pasiry
žę gelbėti toms jėgoms, kurios 
naikina tą cholerišką fašistinį 
brudą, kuris jau tuoj penki 
metai bus, kaip kankina ir žu-

Draugė Zosė Penkauskienė, 

nikui dvi gražiai numegstas 

O Lowellio draugės ir

to vėlumo, bet gerai anksčiau 
prakalbos turėta, kuomet žmo
nės dar nemano apie važiavi
mą namon, tai pasekmės būtų 
apturėta dar gražesnės.

Bet vistiek, piknikas nusise
kė labai gerai, kaip biznio, 
taip ir moraliu atžvilgiu.

Piknike buvo ir tokių žmo
nių, kurie jau seniai buvo spjo
vę ant pažangaus judėjimo. 
Bet šiame piknike ir tokie, ro
dos, rado sau jaukumą. Tūli 
iš jų turėtų nelemtą užsispy
rimą mesti ir sulyg naujos ga
dynės judėjimu susilieti.

Dabar reikia dėti pastangas, 
lead Montello piknikas irgi kuo 
gražiausiai pavyktų, rugpjūčio 
13 dieną. Ten kalbės Anna 
Burlak ir kiti. Tai bus svar
baus reikalo piknikas ir aukš
čiausio įvairumo demokratinių 
žmonių sąskridis.

J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y. Chester, Pa.
Surengta seržantui Albertui 

Kaminskui išleistuvių pare, 
liepos 22 d., Lietuvių Svetai
nėje. žmonių buvo apščiai ir 
įvairių pažiūrų. Rengėjais bu
vo J. Gabužis, A. Uogientienė, 
II. Pagiegalienė, A. ir Ch. 
Dzidulioniai ir E. Mikelionie- 
nė. Pirmininkavo J. Gabužis.

Pirmininkas pakvietė sve
čius pakalbėti. A. žolynas, pa
linkėjęs Kaminskui laimės, pa
lietė geras žinias iš karo fron
to, kur Raudonoji Armija lais
vina Lietuvą. Dalyviai klausėsi 
jo kalbos su linksmais veidais, 
nes kiekvienas laukia, kada jo 
apylinkė senoj tėvynėj bus iš
laisvinta. žinoma, yra ir tokių, 
kurie priešo propagandos iš- 
gązdinti susiraukę priima ži
nias apie Raudonosios Armijos 
pergales, žolynas ragino pa
remti Lietuvos žmones jų ne
laimėje.

Kalbėjo O. Girnienė apie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
rolę, kaip jis daug padeda su
žeistiems. Ragino aukoti svar
biems reikalams, paaiškinda
ma, kad yra komiteto narės K. 
Vaicekauskienė ir J. K. Na- 
valinskienė, kurios priims pini
gus. Tuojau buvo ant vietos ir 
parinkta aukų. Aukavo seka- 
rnlti:
/ Seržanto Kaminsko tetulė 
II. Pagiegalienė $5.

Po $2 aukavo: Alfonsas ir 
J. Kaminskai, Pet. M. Mika- 
lojunai, J. II. Wises, V. A. 
Kazėnai, A. L. Mainioniai, J. 
M. Kazlauskai.

A. J. K. Navalinskai aukavo 
$1.25.

Po $1 : J. Ed. Stroliai, V. 
E. Čekanauskas, J. A. Matu
liai, O. Girnienė, A. Barzde- 
vičienė, L. Vinckunienė, P. 
Balčiūnas, A. žolynas, sgt. A. 
Kaminskas, J. Gabužis, N. Gir
nienė, B. Zmitraitė, V. Zmit- 
raitė, K. Vaicekauskienė, J. M. 
Kaminskas, J. Ališauskas, L. 
Šimuliunas, B. Kastenai, S. 
Vaineikis, A. Klimas, P. Gri
nius, M. Bekerienė, John Ka
minskas, V. Kaminskienė, M. 
Prunskunas, K. Staniulis, A. 
Pagiegala, Mr. Zdanavičius, A. 
Uogentienė, Ch. A. Dzidulio
niai, P. A. Mačiukai, N. Yudi- 
kaitienė, P. V. Mainioniai.

A. Žemaitienė aukavo 60c.
Po 50c: E. Slesoraitienė, G. 

Slesoraitis, A. Yudikaitis, A. 
Tvarijonienė, A. Bekeriutė, J. 
Strolis, J. Kaldic, N. Begon, 
Paul Mikalojunas, J. Degutis, 
B. Kulišienė, A. Zmitra, S. M. 
Kaminskai, o kiti po mažiau. 
(Taupinimui laikraštyje vietos 
neskelbiame aukų žemiau, 
kaip 50 centų—Red.)

Viso surinkta $60. Amerikos 
Raudonajam Kryžiui priduota 
$30 ir $30 priduota vietiniam 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyriui, širdingai ačiū 
visiems už aukas.

J. K. Vaicekauskiene, 
J. K. Navalinskienė.

Detroite streikuoja 7,000 
General Motors automobi
lių darbininkų. CIO unija 
šaukia juos grįžt darban ir 
per derybas spręst ginčus 
su kompanija.

Francijos pogrindinio judėjimo žmones skubinasi su 
pagelba išlaisvintiems kaimams. Čia parodoma vaizdas 
prie Caen. Prancūzai neš Amerikos, Anglijos ir Fran
cijos vėliavas, kad amerikiečiai ir anglai nepaskaitytų 
jų savo priešais.

Springfield, III. Los Angeles, Cal.
Pas mus iki liepos 30 dienos 

dar nebuvo didelių karščių, tik 
vieną dieną buvo iki 100 laips
nių, o kad pas mus dažnai yra 
90 ir viršaus karščio, tai tą 
mes rokuojame “nekarštu oru,” 
mat, kaip kurią vasarą pas 
mus dažnai būna 105 ir 107 
karščio laipsniai.

Ot, lietaus, tai pas mus iki 
šiol permažai. Iš priežasties 
lietaus stokos, tai niekas ne
auga daržuose ir laukuose. 
Daržovės visai menkos, kopūs
tai tik lapai, o galvų nesimato, 
bulvės, kaip riešutai dydžio, 
komai žemi ir gal grūdų nebus, 
obuoliai krinta nuo medžių dar 
neprinokę, žolė ganykloj iš
džiūvo — ruda ir sausa. Par
kuose irgi nereikia pjauti žolės, 
nes išdžiūvo. Farmeriai galvi- 
juą turi šerti, nes ganyklose jie 
neranda ką ėsti. Nežinau, gal 
plačioj Amerikoj taip nėra, bet 
Springfieldo apylinkėj su saus
ra blogai.

Visoki fabrikai dirba gerai, 
o kur jau dirba šiokius ar to
kius kariškus reikmenis, tai 
dirba dieną ir naktį be per
traukos. Amunicijos išdirbystės 
vis reikalauja daugiau darbi
ninkų. Plačiai j ieško vietos 
laikraščiuose, matyti, kad visur 
trumpa darbo rankų.

Anglies kasyklos, kaip kurių 
didelių kompanijų, dirba po 6 
dienas į savaitę, o mažos kasy
klos, kur trekais išveža anglį, 
tai kaip kurios biskį dirba, o 
kitos visai uždarytos ir laukia 
šaltesnio oro. Tokių mažų an
glių kasyklų darbininkai eina 
kitur dirbti.

Plačiai pradėjo rinkti atlie
kamą blieką ir senus popierius 
dėl karo reikalų. Surinko daug 
tonų. Tam geros širdies žmo
nės pilna širdžia pritaria ir 
remia valdžios karo žygius. 
Bet yra ir pas mus negerų 
žmonių, kurie popinras sude
gina, blėkas išmeta, kad tik ne- 
padėjus/vyriausybei.

Awfomi kartu yr§, linksma 
skaityti laikraščiai, kad jau 
vokiečių gaujas baigia išvyti iš 
Lietuvos, kad taip gerai seka
si Raudonajai Armijai. Skai
tau : “Panevėžys, Subačiai, Ku
piškis, Gelažiai, Karsokiškės ir 
Vabalnikai jau laisvi.” Reiškia, 
ir mano apylinkė Lietuvoj jau 
sulaukė laisvės ir saulės švie
sos. A. Čekanauskas.

Amerikos lakūnai per 
klaidą bombomis užmušė 
kelis anglus į pietus nuo 
Caen.

Parduota Bonu už $100,000

Liepos 30 d. lietuviai, latviai 
ir estai puikų darbą atliko 
Pershing’ Parke. Tai buvo pas
kutinė diena Penktos Karo Pa
skolos bonų pardavimo. Na, 
ir pavyko išparduoti už arti 
$100,000 vertės karo bonų. 
Daug lietuvių gražiai pasižy
mėjo, nes buvo net tokių, ku
rie pirko už $5,000 karo bonų 
vertės.

'turėjome gražią koncertinę 
programą, tūkstančiai žmonių 
klausėsi lietuviškų dainų ir 
muzikos. Tai gal pirmu syk 
Los Angeles mieste lietuvių 
dainos skambėjo pačiame vi
duryje miesto.

Gražiai programoje pasiro
dė drg. A. Levanienė, jos bal
sas labai gražiai skambėjo to
kioj didelėj vietoj, seserys 
Wiess ir Rimas puikiai sudai
navo duetą, pirmu kartu pas 
lietuvius gražiai pašoko Anita 
Buck ir Tom Buck pagrajino 
ant armonikos.

Ant piano skambino Viola 
May; dainavo jauna, bet gra
žiai Giliutė. Estų grupė pui
kiai pašoko ir padainavo. 
Stanley West orkestrą pagra
jino lietuviškus kavalkus. Vis
kas gerai nusisekė.

Iždinės departmento žmonės 
likosi labai patenkinti lietu
viais už tokį gerą veikimą.

Nuo lietuvių į komitetą bu
vo : Ig. Levanas, P. Pupis ir P. 
Repečka. Daugiausiai garbės 
priklauso drgg. Levanams, nes 
jie abu daug darbavosi paren
gimo pasekmingumui. Drg. 
Levanienė pati viena surinko 
apie 100 skirtingų dovanų.

Tiesa, buvo ir tokių, kurie 
neprisidėjo prie šio garbingo 
darbo ir net mėgino pakenkti, 
skleisdami paskalus ir pletkus, 
gązdindami žmones “raudonu 
baubu,” būk parengimas yra 
“ne lietuviškas.” Tai prie ko 
tūlus žmones privedė ta hitle
riška propaganda tūloje lietu
vių spaudoje!

Bet mes, Los Angeles lietu
viai, nepaisom, kas ką ant mū
sų sako, mes dirbame karo 
pergalės darbą, mes padeda
me mūsų šalies vyriausybei ka
ro laimėjimo srityje ir mus 
mato vyriausybės žmonės, su
pranta mūsų gerą ir teisingą 
nusistatymą. Gi tie, kurie ken
kia, tai kad ir ne tiesioginiai, 
bet padeda mūsų šalies ir Lie
tuvos priešams.

R-ka.

Potviniai sunaikino daug 
Japonijos derlių.

Trečias Puslapią

CHICAGOS ŽINIOS P“

Numirė Jonas Gasiūnas
Jonas Gasiūnas apsirgo prie 

darbo. Jis dirbo pas Mrs. Lee- 
ny, 54 West 67th St.

Nuvežtas ligoninėn tuojaus 
numirė Daktaras sako, mirė 
nuo širdies sunegalėjimo.

Gasiūnas buvo ilgametis 
LDS 53 kuopos narys. Prisidė
davo prie pažangaus judėjimo. 
Priklausė prie Amerikos Le
giono Dariaus-Girėnu posto.

Laidotuvės įvyko rugpjūčio 
4 d., iš Mažeikos koplyčios į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Pažįstamas.

Armstrong Gaus Naują 
Tarnybą

Iš Washingtono žiniomis, 
Paul G. Armstrong, kuris buvo

Reikia pakalbėti apie Lietu
vos žmonių pagalbą. Visi ge
rai žinome, kad Raudonoji 
Armija jau baigia išlaisvinti 
nacių suvargintus Lietuvos 
žmones. Virš tris metus juos 
šaudė, kankino ir plėšė naciai. 
Mes žinome, kad netekome 
daug savo giminių, bet liku
siems gyviems dar daug vargo 
priešakyje ir mūsų pagalba bū
tinai reikalinga. Už tai laikas 
visiems Amerikos lietuviams, 
be skirtumo pažiūrų, imtis už 
Lietuvai pagalbos darbo.

Pas mus yra Lietuvių Vytau
to Pašalpinis Kliubas, jis yra 
pusėtinai turtingas. Kliubas 
gerai padarytų, jeigu tam rei
kalui paaukotų šimtą, kitą Lie
tuvos žmonių pagalbai. Taip 
pat kliubas galėtų išrinkti ko-1 
mitetą, kuris tarpe Chesterio! 
lietuvių parinktų aukų ir dra-| 
panų Lietuvos žmonėms.

Taip pat už to darbo turėtų 
imtis Lietuvių Literatūros 
Draugijos 30 kuopa ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa. Visos organizacijos tu
rėtų tuojau imtis už darbo, 
galėtų sutverti Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto skyrių. 
Atsiminkime, kad Lietuvos 
žmonėms yra reikalinga greita 
pagalba. Todėl, visi ir visos, 
stokime darban. Atsiminkime, 
kad mes čia gyvename gražiai 
apsirengę, turime visko, bet 
Lietuvoje žmonės badauja ir 
kenčia baisų vargą.

Kliubietis.

Vaikams Pienas yra pienas man— 
Jis duoda man daug Vitamino I).

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN E>

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

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) |
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

šioje apylinkėje karinėn tarny
bon ėmimo pareigose, gaus 
naują tarnybą. Jo nauja tar
nyba bus parūpinti darbus grį
žusioms iš karinių pareigų.

Tuojaus atidarys skyrių prie 
U.S. Employment Service, Ve
teran Employment Service.

Kiek Žmonių Lankosi į 
Chicagos Maudynes

Chicagos Parkų Distrikto 
komisija apskaičiuoja, kad 4,- 
000,000 žmonių lankėsi mau
dynėse per liepos mėnesį.

Tirščiausiai publikos buvę 
maudynėse liepos 4-tą; apie 
456,000.

Pagarsėjęs Lakūnas 
Svečiuojasi

Pagarsėjęs lakūnas, kapito
nas William E. Hartnett, kuris 
58 sykius buvo oro atakose 
Europoj, parvyko pailsėti.

Už pasižymėjimus kautynė
se Hartnett gavo lakūno kry
žių ir ąžuolo lapo medalį.

Bruno Kulikauskas Svečiavosi
Chicagą apleido ir vėl išvy

ko pas Dėdę Šamą Bruno Al- 
. bertas Kulikauskas.

Pabuvo Chicago j trumpą lai
ką pas savo žmoną Helen ir 
brolį Petrą. Taip pa~ matėsi 
su savo gerais draugais, kurių 
čia turi daug.

Tarnauti Bruno Albertui ge
rai sekasi.

K. Jurgano Auka Lietuvos 
Žmonėms

K. Jurganas, kuris turi gra
žų taverną 2552 W. 63rd St., 
aukojo $10 dėl Lietuvos žmo
nių.

Jurganas visuomet paremia 
naudingus užmanymus, auko
ja dėl karo reikalų ir paremia 
darbininkišką j u d ė j i m ą.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą. 

. Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug" 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St. 
(Richmond).
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So. Boston, Mass.
Liepos 27 d., Pasimirė Uršulė 
Šuriliene. Netekome Nenuils
tančios Darbuotojos, Visuome
nės Parengimu Šeimininkės, 
Vaidintojos ir Deklamuotojos;

Šeima Neteko Augintojos ir 
Auklėtojos!

Keletas metų tam atgal, 
Anglijos vyriausybė iškilmin
gai nugramzdino vieną savo 
laivą į jūros dugną. Minėtas 
laivas jūroje išplauktojo 72 
metus. Jeigu kas to laivo bio
grafiją aprašytų, tai susida
rytų stambi knyga. Jis išnardė 
klastingiausias jūras; kėlias 
dešimt kartų buvo užplaukęs 
ant uolų ir vairuotojai iš tiesų 
manė, jog jis žus; dar daugiau 
kartų audros jį buvo apdraskę 
ir parbloškę ant šono; dau
giau kaip šimtą jūreivių ir tris 
kapitonus audros nupūto nuo 
minėto laivo į jūrą ir jie žu
vo. Pagaliaus paskutinį kartą 
audra jį taip sužalojo, jog sa
vo jėga negalėjo grįžti į uos
tą. Vyriausybė priėjo prie iš
vados, jog nėra galimybės per- 
taisyti, jo įgulą perkėlė ant 
naujo laivo, o jį apdėjo gėlė
mis ir nuleido į jūros dugną 
ramiai ilsėtis.

Velionės Uršulės gyvenimas 
buvo taip įdomus, kad £al dar 
įdomesnis ir už minėto laivo. 
Ji gimė Viekšnių parapijoj, 
Krakių kaime, vargdienių Ba- 
ranauckų šeimoj. Visai jauny
tė būdama, ištekėjo už Kazi
miero Mažrimo, su kuriuo iš
gyveno 18 metų. Panašlavus 
porą metų, antru kartu ištekė
jo už Juozo šurilos. Kiek pa
gyvenę vargais ne-galais 1914 
metais ji su šeima persikėlė į 
Washington© žemę ir kartu 
su mumis visais gyveno-vargo- 
darbavosi.

Velionės ištvermė buvo “virš- 
gamtiška.” Neatsižvelgus, kad 
šeima reikėjo skurdžiai augin- 
ti-auklėti, ji aplankydavo kiek
vieną sergantį draugą-draugęl 
ir jiems padėdavo, kuo tik ga
lėdama. Kitais žodžiais ta
riant, nebuvo tos nelaimės, 
prie kurios ji būtų neprisidė- 
jus su pagalba ir neveltui tūli 

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVĖS NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

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 

Rugsejo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

ją vadindavo “Raudonu Kry
žium!”

Deja, ji kitus gelbėdavo, o 
pati turėdavo nelaimių. Vos 
metas tam atgal, velionė nuo 
trečio aukšto laiptais nukrito 
žemyn ir nežinomą laiką krau
jo klane išgulėjo iki kaimynai 
ją užėjo. Nuvežus į ligoninę, 
niekas nemanė, jog Uršule iš
laikys kančias. Pagaliau ir vėl 
grįžo prie sveikų gyventi, bet 
jau ne ta Uršulė! Uršule per 
pusę suliesėjo, jos veidas nu
bluko ir visas liemuo palinko 
žemyn, o nervų stygos pasi- 
liuosavo ir neigi galėjo groti, 
kaip gyvenimas diriguoja.

šešios savaitės prieš Uršulės 
mirtį ją ištiko traginga ne
laimė, kuri buvo taip žiauri, 
jog Uršulė neįstengė prieš ją 
atsilaikyti — tapo jos auka ir 
išsiskyrė iš mūsų.

Pastaruoju laiku velionė gy
veno iš vaikų pašalpos. Sūnus 
Jonas, So. Bostono Piliečių 
Draugijos Kliube pildo muzi
kalų programą, o visuomet ją 
baigia apie pirmą valandą nak
čia. Vieną vakarą velionė, kaip 
paprastai, atėjo minėtos pa
šalpos ir ją gavus ramiai sau 
traukė į savo namus. Deja,- ji 
namų nepasiekė! Antrą valan
dą policija ją atrado ant šali
gatvio kraujų klane. Kas pa
pildė tokią žiaurią žmogžudys
te, kol kas nėra žinoma. Nuve
žus į ligoninę velionė sąmonės 
neatgavo, liepos 27 d., pasi
mirė.

Velionė Uršulė plačiai da
lyvavo politiniame gyvenime. 
Priklausė Cambridge’iuj prie 
Jaunuomenės ir Sūnų ir Duk
terų Draugijų; Brighton Dar
bininkių Kliubo, So. Bostone 
prie Moterų Ratelio ir Litera
tūros Draugijos. Vargiai ar ra
si kur kitą moterį, kad taip 
punktualiai lankytų susirinki
mus, kaip kad lankė velionė! 
Net ant pirštų galėtum suskai
tyti mūsų vakarienes, kuriose 
ne šeimininkavo velionė, o jau 
vadinimų, tai buvo kaimo ar
tistė (ji geriausia mėgdavo ko
miką vyro rolėje). Vargiai mes 

turime tokių eilių, kurių velio
nė būtų nedeklamavus. Jos 
pirmaeilės deklamacijos, tai 
buvo: “Kelkis, varguoli, iš le
targo miego!”

Mes, nulenkę galvas, gali
me pasakyti tau: “Tu prjkėlei 
ne vieną varguolį iš letargo 
miego, bet mes, mes bejėgiai 
prikelti tavę, tu ilsėkis amži
nai, o mes tęsime su didesniu 
pasiryžimu tavo nebaigtą dar
bą iki pasaulis bus visiškai 
laisvas!”

Velionė buvo ne tik motina, 
bet kartu buvo ir auklėtoja. Ji 
šeimą labai dailiai išauklėjo, 
o ypatingai dukrelę Petronę 
(Frimandienę). Ji nuo kūdi
kystės ėmė dalyvumą mūsų 
viešame judėjime, o dabar yra 
pažiba Harmonijos Grupėje. 
Tadai, Juozai, Jonai ir Petro
ne, jūs dabar turite vairuoti 
naujo gyvenimo laivą, tai ar 
turėsite ištvermės jį vairuoti, 
kad atsilaikytumėt prieš gyve
nimo bangas ir nesudužusiu iš
plauktumėte į laisvės prieplau
ką ? !!

Velionė mylėdavo skaityti, o 
dienraščio Laisvės buvo patri- 
jote.

Liepos 31 d., daugiau, kaip 
dvidešimt automobiliu Uršulę 
nulydėjo į puošniausius Bosto
no miesto kapus, kur buvo ap
link kapą sudėta trisdešimt 
vienas gyvų gėlių vainikas. 
Kad atiduoti paskutinę pagar
bą, būrys giminių ir draugų 
apsupo kapą, o dr. Repšys pa
sakė trumpą kalbą. Vos bai
gus prakalbai, visų akyregyje, 
Uršulė, it tas laivas, per gėly
ną, pradėjo skęsti į amžiną 
poilsį, iš kurio niekas jau ne
begrįžta.

Jaunutis.

Pittsburgh, Pa.
Prakalbos Gerai Pavyko

Liepos 30 dieną buvo su
rengtos prakalbos. Kalbėjo Jo
nas Gasiūnas, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro se
kretorius ir Tiesos redakto
rius. Aiškino karo eigą, mūsų 
pasisekimus karo lauke, parei
gas, kaip remti Lietuvos žmo
nes ir reikšmę būsimų viršinin
kų ir prezidento rinkimų.

Lietuva jau arti pabaigos iš
laisvinimo, bet jos žmonės bai
siai nuvarginti ir laukia ame
rikiečių pagalbos, žmonių bu
vo nedaug, bet visi labai in
teresuojančiai klausėsi. Kalbė
tojas paprašė aukų pagalbai 
Lietuvos žmonių.

Aukavo sekamai:
Antanas Grigaitis $5.
J. Labanaitis $3.
Po $2 aukavo: J. Daimon- 

tas, Ig. Kazlauskas, Z. Karso- 
kienė, M. Jaruševičius ir A. 
Pipiras.

Po $1: Z. Mekeškienė, ‘A. 
žvirblis, K. Matakas, J. Mažai- 
ka, S. Taraila, S. Gauranskis, 
P. Mečėnas, J. Portikas, J. Ur
bonas, D. Lekavičius, F. Rad- 
ger, Z. Kavalauskas, Berukš- 
tis, M. Imbrozienė, J. Poškus, 
P. Poškienė, Markūnas, F. Vil
kas, šūkis, Venclovas, Valen- 
čius, J. Vainorius, M. Budni
kas, J. Milauskas, J. Kveda
ras, J. Kudis, E. K. Sliekienė, 
K. Kairys.

G. Parčiauskas 50c.
Yuris smulkių 25c.
Viso surinkta aukų $46.75.
Visiems aukojusiems širdin

gai ačiū! Report.

Pranešimas
Yra rengiamas išvažiavimas 

sekmadienį, 20 d. rugpjūčio, 
Franklin Parke. Jį rengia 
North Sides keturios organi
zacijos: Lietuvos Sūnų Drau
gija, LRK 87 kp. ir SLA 86 
kp. ir LDS 160 kp. Bus gera 
muzika šokiams, vieta gera, 
yra maudytis prūdas. Pelnas 
skiriamas veteranų ligoninei 
Deshon. Įžanga tik 25 centai. 
Visi ir visos dalyvaukite. Va
žiuokite 88 keliu iki Ohio upės 
bulvaro, pavažiavus bulvaru 
privažiuosite Camp Horn Road 
ir ten sukite į dešinę ir va
žiuokite iki Bellevue Gardens, 
ten vėl sukite į dešinę ir bus 
parkas.

Komisija.

New Haven, Conn.
Iš LDS 16-tos Kp. Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 1-mą die
ną rugpjūčio, Lietuvių B-vės 
Name. Ta diena buvo viduti
niai dušni, tai ir narii^ neper- 
daugiausiai susirinko, iš prie
žasties karščio, o gal ir dau
giau priežasčių buvo. Veikiau
siai neįvertina laiko svarbumo, 
pamiršta, koks dabar svarbus 
momentas lankyti susirinki
mus. Kurie susirinkome, ne
mažai ką gero nuveikėme, pa
darėme kelis svarbius tarimus 
dėl Lietuvos žmonių gerovės.

Buvo pranešta susirinkusiem 
nariam, kad gauta iš kariuo
menės gydytojo paliudijimas, 
kiek laiko sirgo sužeistas ka
rys William Žakevičius, LDS 
16 kp. narys. Karys W. Ža
kevičius, sūnus drg. A. Mi
liauskienės, tarnauja aviacijos 
dalyje, radio operuotojas, bu
vo priešo sužeistas, bet ačiū 
jo laimei, jau pasveikęs ir jau 
vėl eina savo karines pareigas, 
kovoja prieš taip, kaip ir pirm 
sužeidimo.

William rašo laiške savo 
mamytei: “Nesirūpink, mama, 
manimi, aš jau sveikas, atker
šysiu japonams — priešui, už 
savo ir mano draugų skaus
mus. Taip pat ir už jūsų, ma
myte, apturėtus skausmus dėl 
manęs laike mano sirgimo.”

Toliau William mamai rašo, 
kad nors Raudonoji Armija 
greičiau nukirstų žalčiui galvą, 
tai mes, Pacifiko Vandenyne, 
užbaigsime jau antrą žaltį.

Sirgimo paliudijimas apie 
W. Žakevičių pasiųstas LDS 
Centrui.

Raportavo apie rinkimą ir 
taisymą drabužių, kurie ren
kami dabar dėl Lietuvos žmo
nių. Po raporto kilo diskusi
jos, kaip pasmarkinti darbas 
rinkime, taisyme ir pakavime 
į baksus, kad pasiųsti didžiau
sias siuntinys iš mūsų miesto 
dėl šešto siuntinio, kuriuos jau 
buvome pasiuntę pirmiau, tai 
dabartinis turi subytiti pirmes- 
nius. O daugiausiai buvo kal
bėta, kaip sukelt mums paskir

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS '
i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA |

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti. 

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.- 
j Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-Q508 j

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

tą finansinę kvotą šeštam siun
tiniui. Sukelti mums paskirtą 
kvotą, tai tik menkniekis, bet 
mes norime savo kvotą sudu- 
beltavot ar dar ir daugiau, 
kaip sudubeltavot. Taip bedis- 
k u su o j ant, tuojau vienas iš na
rių, pasiėmęs balsą, iš
sitraukė iškarpą iš SLA orga
no Tėvynės, kur P. Bajoras pa
talpinęs apžvalgoj ištrauką iš 
So. Boston Darbininko. Narys 
skaito, kad Darbininko redak
torius priešingas gelbėti nuo 
karo nukentėjusius Lietuvos 
žmones. Tai reiškia "ir P. Ba
joras priešingas, kad patalpi
no Susivienijimo organe.

Tie ponai rašo, būk mūsų 
aukos nepasiekia lietuvius ir 
mūsų komitetus net vadina 
“kvislingais.”

Nariai, išgirdę tokius šmeiž
tus, pasipiktino. Mes šelpiame 
Lietuvos žmones ir jiems ištie
siame pagelbos ranką,, o toki 
D-ko arba iš Tėvynės žmones 
mus šmeižia. Tai mes nieko 
daugiau negalime tiems kry- 
žiokeliams atsakyti, kaip tik 
pasmerkt jųjų tokią nešvarią 
prieš Lietuvos žmones propa
gandą ir neteisingus užmeti
mus. Atsakyti padvigubinta 
veikla, dėl Lietuvos nukentėju
sių žmonių.

Nutarta kas pirmadienis va
karais susirinkti į drapanų tai
symo punktą, 288 Wallace St. 
ir visu smarkumu pakuoti į 
baksus drabužius, nepaisant 
vasaros karščių. Pereiti per 
pažįstamus, parinkti daugiau 
batų, drabužių, apatinių ir vir
šutinių. Užbaigus šeštam iš ei
lės siuntiniui, krovinį tuojau 
pradėt dėl 7-to.

Nariai su akvata pasiėmė 
blankas rinkti pinigus nuo ge
ros valios lietuvių dėl Lietuvos 
žmonių ir ant vietos ant blan
kų suaukojo keletą desėtkų 
dol.

Tai ot, kaip mes atsakėme į 
kryžiokėlių šmeižtus! Lietuvos 
žmones ir visą šalį nuteriojo 
vokiški kryžiokai, o Amerikoj 
lietuviai kryžiokėliai bjaurioj a 
ir visokiais būdvardžiais vadi
na tuos lietuvius, kurie atėjo 
Lietuvos žmonėms pagelbon!

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Lietuvoj žmonės jau skaito 
mūsų darbininkišką spaudą ir 
mato aprašymus, kaip mes, de
mokratiniai lietuviai, darbuo
jamės dėl Lietuvos žmonių. Jie 
jau gauna ir mūsų pagelbą. 
Taip pat mato ir tuos lietuviš
kų kryžiokų bjauriojimus ir vi
są agitaciją, varomą prie šel
pimą Lietuvos varguolių. Ne
užilgo Lietuvoj pradės išeidi
nėti daugiau laikraščių, mes 
juos skaitysime ir matysime, 
kaip lietuviai aprašys apie to
kius nevidonus, kurie pasigaili 
savo broliui ir sesutei net nu
dėvėto drabužio!

Rengiamas Bankietas ir 
Prakalbos

Bus surengtas bankietas ir 
visas pelnas skiriamas dėl Lie
tuvos nuo karo nukentėjusių 
žmonių.

Bankietas įvyks 3 d. rugsė
jo (Sept.). Kuopų nariai pa
siėmė tikintus platinti. Prašo
me dalyvauti bankiete ir iš
girsti prakalbas apie Lietuvą. 
Vėliau matysite daugiau apra
šymų. Bankietas ir prakalbos 
rengiama atžymėjimui išlais
vintos Lietuvos.

M. Antanuk,
Kuopos Korespondentas.

Prasidėjo 50,000 trokų 
vežikų streikas 8-se vidur- 
vakarinėse valstijose.
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I
 LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) | 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės į

Kasdien Turime I

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ Į 

Juozas Zeidat * 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i■■ O—»<1 MW (KWHXBK Įi— D ■■ l b fl !!■

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |Z.

DR. ZINS —
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL 

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

fįįWWĮ»

Baltimore, Md.
Parama Lietuvai

Drg. L. Pruseikos prakalbo
se buvo renkamos aukos Lie
tuvos žmonių pagalbai. Auka
vo sekamai:

Po $10: K. Mikolaitis ir J. 
Ilgūnas.

Po $5: J. Stanys, S. Ray
mond ir V. Kicias.

Po $2 aukavo: Aida Bal- 
siutė ir J. Deltuva.

Po $1 aukavo: J. Deltuva, 
M. Brazienė, S. Bartašienė, S. 
Povilaitis, O. Deltuvienė, W. 
Galinis, Stankevičienė, Vaite
kūnas, Stanienė, H. Lwan, II. 
Balsienė, C. Vaitkuvienė, O. 
Strausienė, J. Strauss, P. Pa- 
serskis, Vitkus, A. Janavičius, 
V. Stankevičius.

Po 50 centų: Stanienė, 11. 
Deltuva ir O. Paserskienė.

Viso surinkta $60.35. Vi
siems aukavusiems tariu, var
de LLD 25 kuopos, širdingai 
ačiū.

J. Balsys, Kom. Narys.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom. krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

■S - -----------

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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I Raudon. Armija Pra
laužė Nacių Liniją 

Ties Širvinta
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ore, ir raudonieji lakūnai 
bombarduoja ir apšaudo na
cių apsitvirtinimus, kada 
tik nori.

Maskvos radijas sakė: 
“Sovietų kariuomenė žy
giuos vis tolyn ir tolyn į 
vakarus, iki susijungs su 
mūsų talkininkais.”

Berlyno radijas nuolat 
kartojo įspėjimus apie pa
vojų Rytinei Prūsijai ir 
pranešė, kad rusai kai kur 
pralaužė vokiečių linijas ar
ti Prūsų sienos. Sovietai 
nieko apie tuos pralaužimus i 
nesakė.

Kova del Raseinių
Naciai pripažino, kad 

Raudonoji Armija išvijo 
juos iš Raseinių, apskričio 
miesto, 53 mylios į šiaurių 
rytus nuo Tilžės. Bet pas
kui, girdi, vokiečiai išstūmę 
rusus iš Raseinių, kaip 
skelbė naciai. Berlyno pra
nešimai apie Raseinius, ta-' 
čiau, tokie neaiškūs, jog ne- i 
žinia, ar naciai sugrįžo į tą 
miestą ar ne, kaip kad pa- i 
stebi Associated Press, ame-| 
rikiečių žinių agentūra.

(Čia galima prisimint, 
kad hitlerininkai pasakojo, 
būk jie atgriebę Jelgavą- 
Mintaują Latvijoj; bet pa
sirodė, kad jie melavo. Nes 
Raudonoji Armija ne tik at
laikė Jelgavą, bet stūmė 
priešus vis toliau į vakarus 
nuo šio miesto.)

Paryžiaus Langai Užpirkti 
Tėmyt Talkininkams

Stockholm.— Pranešama, 
kad savotiško juodojo man
keto biznieriai Paryžiuj už
pirko visus langus ir kitas 
vietas, iš kurių galima bū
sią matyt amerikiečių ir 
anglų maršavimas per mie
stą. Tuos langus ir kitas ste
bėjimo vietas jie dabar par- 
samdo, imdami po 100 ir 
daugiau dolerių.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE ‘ 
REIKALINGOS MOTERYS

Detroit, Mich.
Povilo Rotomskio Prakalbos
Sekamą sekmadienį, rugpj. 

13 dieną, įvyks masines pra
kalbos, Lietuvių Svetainėje, 
ant 25-tos ir W. Vernor Hwy. 
Prakalbos pasveikinimui Lie
tuvos išlaisvinimo iš vokiškų 
banditų vergijos, išios prakal
bos bus džiaugsmo išreiškimas 
dėl Lietuvos laisvės.

Prakalbas sakys Povilas Ro- 
tomskis, Sovietų Sąj. generalio 
konsulo atstovas ir keletas vie
tinių įžymių žmonių. Taipgi 
bus trumpa dailės programa— 
dainų ir muzikos. Įžanga vi
siems veltui. Kviečiame visus 
Detroito ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Rengėjai.

Bulgarijos vyriausybė nu
sprendė paliuosuoti visus 
politinius kalinius, tame 

skaičiuje ir partizanus, ko
vojusius prieš nacius.

NEBŪKITE

Montello, Mass.
Pranešimas ir Pakvietimas
Rugpjūčio 19 ir 20 dd. įvyks

ta LDS Pirmo Apskričio pikni
kas. Mes matome spaudoje, ir 
šiaip įvairių skelbimų “PIK
NIKAS,“ vienok čia noriu at
kreipti LDS narių domę į šio 
pikniko reikšmę. Juk mes esa
me fraternalė organizacija, 
jungianti net kelių miestų lie
tuvius, kur LDS kuopos ran
dasi. Taip pat būdami susi
vieniję į taip vadinamą apskri
tį, tai sykį į metus laiko, kaip 
vienos šeimynos nariai, turė
tume sueiti VISI. Ir tokia suei
ga bus Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, kur žaliuoja aplin
kui aukšta giružė, patį parką 
puošia puikios, liemeningos pu
šys, puiki aikštė žaliuojančios 
žolės. |

Grieš orkestrą iš kelių Pa
valkų lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Kitoje dalyje sa
lės ir žemutinėj patalpoj, ran
dasi stalai ir sėdynės — tai 
išsigėrimo šalto alaus vietos.

Užkandžiams gaminti atski
ras butas, ten gaspadinės keps 
maltos mėsos kotlietus, dešim
kes ir kitokius valgius. Mon- 
telliškė kuopa su savo sąmo
ningu pikniko gaspadorium, 
A. Sauka, deda pastangas pa
tenkinti didelę publiką. Todėl 
visi ir visos būkime Lietuvių 
Tautiško Namo. Parke, ant 
Keswick Rd. ir Winter St., 
Montello, Mass.

D. G. Jusius,
LDS Pirmo Apskr. Pirm.

Žinia
_ So. Bostono LDS 62 kuopos 
moterys tikrai ruošia didelį 
specialių valgių stalą, nes rug
pjūčio 3 d. susirinkime tiesiok 

i entuziastiškai apsiėmė suruoš- 
i ti ir susirinkusieji sumetė virš 
1 $9 pinigų dėl dasipirkimo 
daiktų. Jų obalsis: padarytas 
pelnas lai suramina ne vieną 
našlaitį nuteriotoj Lietuvoj.

REIKIA VYRU
PADARYKITE4 “D” DIENĄ “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS 
Lavinti

TOOL IR DIE MAKERS 
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti 
P AKUOTO JAI-IŠSIUNTĖ JAI 
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių. 
Geros Darbo Sąlygos.

Naujas Moderninis Fabrikas 
MUZIKA REKREACIJA KAFETER1A

Nemokamai Bušo Aptarnavimas Darbininkams nuo Penu Stoties, 
Newark iki mūsų Fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT COMPANY
Highway 25, arti Haynes Avenue, Newark, N. J.

BICxELOW 8-2200
Asmenys, dubai* (Ulbanti būtinuose darbuose bei veiksmuose, negali būti priimti be 

atliekamumo pareiškimo.
(188)

! TOOL — DIEM AKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS. 
POKARINI? PROGA

SOUTH 8-5221 (192)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Antano Survilo, 

apie 17 metų atgal gyveno Atlantic, 
City, N. J., ir nuo to laiko nežinau 
kur randasi. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkite atsišaukti, arba kas ži
note, malonėkite pranešti, už ką iš 
anksto tariu ačiū! J. Survilas, 24 W. 
48th St., Bayonne, N. J. (187-188)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesq 
Po Kiekviena Valgia T

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

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

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

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt*

Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

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

VYRAI PRIE SODES (2)
PRIE LUNCHEONETTE 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
D. A. SCHULTE, INC.

336 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(190)

DAILYDfcS (10)
Lavinti, dirbti Dutchess County ; darbas 

ilgam laikui.

W(). 2-0791.
(188)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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

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)

PADEKITE KARA LAIMĖTI
Mūsų kovojantiems vyrams, ir mūsų talkininkams vis dar 
reikia didelių kiekių amunicijos. Bridgeport Brass Co. rei
kia vyrų ir moterų jos gaminimui. Jūs galite padėti su
mušti mūsų priešą—ir turėti sau gerą darbą—dirbdami 

Bridgeport Brass Kompanijai.
GERI DARBAI

Pradžiai alga nelavinticm vyram — 81c į valandą 
antruosiuose ir treciuosiuose šiftuose.

48-valandų savaitė—laikas ir pusė už visas valandas viršaus 40. 
šešių-dienų savaitė—aštuonių valandų diena.

GEROS DARBO SĄLYGOS
Švarūs, moderniški apsiprausimui rūmai. 

Atskirai Lockeriai.
Užkandžiai aptarnaujama visuose departmentuose.

Padedame apsirūpinti tire, gasoline rationing ir butais.
GERAI ĮSTEIGTA KOMPANIJA

79 Metai Biznyje
225 darbininkai su mumis per 25 metus ar viršaus.
1000 darbininkų su mumis per 10 metų ar viršaus.

VYRAI
Fabriko Produktų Skyriui, Kreipkitės 
HOUSATONIC AVE. IR GRAND ST.

VYRAI IR MOTERYS
| Apdirbimų Skyriui, Kreipkitės 

CRESCENT AVE. ARTI EAST MAIN ST.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo. Visi samdymai 

atliekami sulyg War Manpower Commission patvarkymų.

Bridgeport Brass Company
Bridgeport, Connecticut (i<)0)

-.......................................................... ” ------------- >

VYRAI ---18 IKI 65
MERGINOS - MOTERYS

MERGINOS
SIŪTI IŠSTATYMUI GĖLES 

IŠSTATYMŲ FIRMA.

SUE WILLIAMS STUDIO, 
8C WEST 3RD ST., N.Y.C.

(190)

PROSYTOJOS
Prie moteriškų beach-dracužių. Puikiausia 
alga. -35 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
ESTĄ RA Y MFG. CO..

4—6 Washington Place, N. Y. City.
(190)

Kas Yra Tas Pulkinin
kas Urbonas

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

nizacijas, išžudyti tūkstan
čius darbininkų ir išvaryti 
didžiausią Lietuvos darbi
ninkų dalį, į Vokietijos ver
gų rinką.

Dabar, artėjant atsiskai
tymo su hitlerininkais die
nai, Oskar Hurban pradėjo 
nepaprastai sielotis lietuvių 
tautos likimu. Jis varo dar
bininkus į gestapo organi
zuojamus mitingus ir ragi
na juos stoti į vokiečių ka
riuomenę.

Tačiau hitlerininkų šni
pas nei vieno lietuvio neap
gaus. Oskar Hurban susi
lauks bendro su okupantais 
galo.

(Šis straipsnis buvo para
šytas tuomet, kai Raudono-

JAUNI VYRAI 16-19
Medžio darbas ; geros valandos, gerai mokama.
Kreipkitės ar telefonuokite dėl informacijų.
Debari Products, 14)1 Fulton St., Brooklyn.

NEvins 8-6828.

IŠSIUNTIMAM
RAŠTININKAS

5 DIENŲ SAVAITĖ, 40 VALANDŲ 
825 Į S A VAITŲ

PRIIMAME MOKYTIS 
BARCLAY 7-9557

G. H. SEFFERT CO.,
25 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(190)

SKYLIŲ KIRTIMO PRESO
NUSTATYMUI

VYRAS
Puikiausios Pokarines

Progos Dėl
Patyrusio Vyro

Kreipkitės

IN D USTRIA L S PECIA LTI ES 
COMPANY, Ine.

244 Bergen Boulevard
West Paterson, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(190)

ji Armija dar nebuvo pra
dėjusi laisvinti Lietuvos.

— L. Red.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ADDED 155 kp. susirinkimas įvyks 
14 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., Liet. Sa
lėje, 29 Endicott. St., malonėkite vi
sos dalyvauti, yra daug svarbių rei
kalų. — A. W. (188-189)

BALTIMORE, MD.
Literatūros Draugijos 25 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. rugp. Liet, 
salėje. (Pradžia? — Adm.) Kviečia
me visus narius dalyvauti, pasiimti 
naują knygą LIETUVA UGNYJE. 
Knyga su daugeliu eilių ir lengvas 
pasiskaitymas. — J. Balsys, Sekr.

(188-189)

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

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks sekmadienį, 13 rugp. 6 
v. v., 155 Hungerford St. Malonėkite 
visos dalyvauti laiku, nemažai rei
kalų turėsime atlikti. — V. K., sekr.

(187-188)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. rugp., 10 vai. ryto. 29 Endicott 
St. Visi būkite laiku, nes po susi-

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
.45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

rinkimo važiuosime į Laisvės pikni
ką į Montello. — J. M. Lukas, sekr.

(187-188)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALCK SKARDOMS 
DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
IT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(188)

STALIORIAI
Atlikimui pataisymo darbų įstaigoje. • Gera 
alga, nuolatinis darbas, apskritų metų darbas. 
Jewish Community House, 7802 Bay P’kway, 
Brooklyn. Telefonas BEACH VIEW 2-8050.

Klauskite Superintendent.
(190)

KALVIAI
darbui prie* viršų.

VILLAGE BODY CO., 
534 Greenwich St., arti Spring.

(188)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, rugpj 13 d., * įvyks 

svarbios prakalbos. Rengia Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas vieti
nis skyrius, (kuris atstovauja 6 
Draugystes). Pradžia 6 v. v., Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat Rd. Bus 
du geri kalbėtojai. Įžanga veltui. 
Kviečiame visus dalyvauti, šiose 
prakalbose bus plačiai kalbama apie 
išlaisvintą Lietuvą ir kaip mes
Amerikos lietuviai galėtumėm pa
gelbėti nukentėjusiai Lietuvai. —
Kom. (187-188)

Lengvas, Pusiau Lavintiems ir 
Nelavintiems Darbas.

IŠLAVINAMA PRIE DARBO
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS Į U. S. E. S.
86 RIVER ST., HOBOKEN, N. J.

For New Jersey Machine Corp.
Willow Ave., prie 16th St, HOBOKEN, N. J.

(188)

VYRAI IR MOTERYS
REIKALINGI

ĮVAIRIEM FABRIKO DARBAM

NUOLATINIS DARBAS
GERA POKARINĖ PROGA 

NEREIKALAUJAMA PILIETINIŲ POPIERIŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER CORP.,
947 NEWARK AVE., 
ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH 3-6800. (1

KARINIAI DARBININKAI*
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys
Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 

ir U. S. Railroad Retirement Board pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO.
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CITY

or
U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD

577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.
(191)

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAI 

PRIE VYRAMS DžIAKETŲ

TAIPGI MOTERŲ
RANKŲ SIUVĖJŲ 

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ
GERA ALGA

VALDŽIOS DARBAS
TELEFONAS HAVEMEYER 8-1072

HOFFMAN MFG. CO.,
5^-20 MASPETH AVĖ., 

MASPETH, L. 1.
(194)

OPERATORIAI
Reikalingi prie vyriškų drabužių ir uniformų.

NUOLATINIS DARBAS .
SUPREME FASHION CLOTHES CORP.

45 West 18th St., N. Y. City.
(189)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠEIMININKĖ
Mažam apartmentui Brooklyne. Kūdikis 
metų amžiaus. Biznierių pora. Gyventi ant 

vietos. Kreipkitės vakarais.
DICKENS 6-2871

ar kreipkitės 60 E. 55th St.,
Brooklyn, Apt. B-5. (189)

FINIŠERKOS-RANKOM SIUVĖJOS
Patyrusios prie aukštos rūšies suknelių.

VILLA ZIGMUND, 20 E. 50TH ST.
(189)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

_______________________________________(192)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Dečatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(193)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ.
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKŠIN NUO KAVALKŲ DARBAS.
PETITE BABY WEAR, 

118 WEST 23RD ST.. N.Y.C.
(7-tos LUBOS)

;(193)

SKRYBĖLNINKĖS, DEZA1NERĖS, 
KOPIJUOTOJOS

Gera proga. Nuolatinis darbas. 
Oro vėdinimas.

EVA,
Care of Lillian Sloane, Inc.

461 Park Ave.. N.Y.C.
(188)

KAFETERIJOS DARBININKAI 
MOTERYS DIRBTI INDUSTRIJINĖJE 

KAFETERIJOJE.
PRIE BUFETO IR ABELNAM DARBUI.

GERA ALGA 
GEROS VALANDOS.

Kreipkitės
INDUSTRIAL FOOD-CRAIT'S, Ine.

1145 EAST JERSEY ST., 
ELIZABETH, N. J. 
ELIZABETH 2-9550

(189)

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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)

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Pagclbininkės Laboratorijoj 
Kreipkitės

MR. MALONEY 
3280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
(189):
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NewW»^MŽ^ZInl(H 
Pikniko Darbininkų j 

Atydai
Visi asmenys, kurie apsiė-j 

mę padirbėti šį šeštadieni, Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Kom. 
piknike, malonėkite pribūti 
Laisvės raštinėn 10 vai. ryto. 
Iš ten galėsite kartu nuvažiuo
ti Į pikniko vietą. Kiti pikni
ko darbininkai, kurie negalės 
pribūti 10 vai., malonėkite 
tuoj po darbo atvykti i pikni
ką ir matykite Geo. Ware- 
son’ą.

Greatneckiečiai Rečiai 
Sveikina iš Atostogų
Per D. M. šolomską laisvie-! 

čiams atsiųstoje atvirutėje' 
greatneckiečiai Pečiai rašo:

Leidžiame linksmai vakaci-i 
jas su draugais J. Kupčinskais 
iš Great Neck’o pas J. Vana-j 
gą ir Anna Kundrutienę, ku
rie gyvena kalnuotoje apylin-į 
kėje Accord, N. Y.

P. A. Bečiai.

Dėl Vaiku Jam Nėra 
Vietos

Dean Rickman, 14-kos mė
nesių “vyrukas,“ gal neatsi
mins, kiek jis yra pergyvenęs 
dėl vaikų, tačiau dabar jis tu-i 
ri daug bėdų. Aną dieną jo 
“motinėlė, sengalvėlė,“ 17 me
tų, išsiuntė jį iš savo namų pas 
savo draugę, o pati nuvažiavo 
į ligoninę gauti kitą sūnų, jam 
broliuką.

Už keturių dienų Rickmanų 
šeimos draugė, Mrs. Eileen An
derson, 19 metų, pasijuto, kad 
jai pačiai reikia skubėti ligo
ninėn gauti sau kūdikį. Ji ligo
ninės vedėjų paprašė globoti 
jos namuose tebemiegantį 
draugės sūnelį Dean. Tie netu
rėdami vaikui auklėti patogu
mų paprašė pamestinukų prie
glaudos paimti vaiką, kol jo 
motina sugrįš iš ligoninės.

New Yorko ligoninė sąna
riams gydyti (for joint dis
eases) du trečdalius savo pa
tarnavimų teikusi nemokan
tiems ligoniams, veltui.

New Yorke per 4 mėnesius 
areštuota 1,977 asmenys pra
sižengę d ra f to įstatymui. Iš tų 
1,122 paleisti atlikti apleista 
prievolę, kiti sulaikyti teismui.

Dovanos Pergales Piknikui 
ir Lietuvos Žmonėms

Antradienio vakarą užėjo Į 
Laisves Įstaigą Ona Cibulskie- 
nė su gražiu fur coat (futra) 
ant rankos. Ji sumenkusi, rū
pesčio suvarginta dėl savo 
žmogaus Petro Cibulskio ne
laimės. Jis anksti ši pavasarį 
apdegė darbe ir dabar dar 
tebėra ligoninėje; dar nevaikš
to.

Bet kaip su ta futra? Ci
bu Iskienė padėjo ją ant des- 
kos ir sako: “Prašau perduo
ti Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui.“ Ir tai dar ne vis
kas. padėjo bonką Four Ro
ses degtines ir dešimtį dolerių 
pinigais, Lietuvos žmonių pa
ge! bai. šį šeštadienį įvyksta 
Lietuvos žmonių pagelbai pik
nikas, tai degtinė aukojama 
piknikui.

Kada žmonės, patys būdami 
taip skaudžiai nelaimės už
gauti, tiek daug aukoja, tai 
tikrai ne tik grašiu, bet ir vi
sa savo siela remia naciu nti- 
teriotus Lietuvos žmones.

Lietuvos žmonių, žemiau pa
duodamos piniginės dovanos 
yra duotos tiesioginiai brook- 
lyniečių fondui, kad nuo 
brooklyniečių pasveikinti iš
laisvintus Lietuvos miestus ir 
kaimu ir jų išlaisvintojus.

Frank Reinhardt pridavė 
nuo Juškevičiaus šapos darbi
ninkų $30.

Mary Misevičienė, uoli, gera 
Drabužių Centro darbininkė, 
sveikino savo gimtuosius Barz
dus su $10.

Magdalena Adomaitienė da
vė $10.

Mary Kreivėniene sveikino 
išlaisvintą Mariampolę su $5.

Mike žiedelis — $5.
Antanas Gabalas (per K.

Sungailą) — $5.
Mary Bonkevičienė — $1.
Mary Krunglienė — $1.

Dovanos Drabužiais
Lietuvos žmonėms Drabužių 

Centran, 417 Lorimer St., šio
mis dienomis vėl atnešė dova-

Stasio Juškos Netikėta
Mirtis

ji mirtis išrovė iš gyvųjų, tarpo. 
Tegul bus lengva ilsėtis žeme
lėj draugui Stasiui Juškai. 
Mes, pakol dar gyvi, sekdami 
pavyzdingą veikimą draugo S. 
Juškos, veiksime, kad atpildy- DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

P. B.
Daugiau Dovanų Piknikui
Konstancija Rušinskienė pa

darė ir dovanojo rankinuką 
(pocketbook). Stanley Butku
mis, Lituanica Square Restau- 
rane, dėže saldainių. Ona Če
pulienė gražių rankdarbių.

N.
Sveikino Išlaisvintus Savo 

Miestus ir Kaimus
Virš minėtos dovanos, di

džiumoje, buvo piknikui, kad 
piknikas būtų smagus ir sykiu 
našus pelnu apdovanojimui

Palmer Vistiek Kandi
datuosiąs

Pralaimėjęs republikonų no
minacijas lt. Robert C. Pal
mer vistiek kandidatuosiąs 
prieš Vito Marcantonio kon
gresiniame 18-me distrikte, 
New Yorke. Jo šalininkai pra
dėjo rinkti ant peticijų para
šus, kad uždėti jį ant baloto, 
kaipo nepriklausomą republi- 
koną.

Teismas atleido nuo baus
mės vyriškį, kuris įsigėręs bū
damas iš “parės” parsinešė na
mo svetimą kūdikį, tuomi pa
darė motinai išgąstį ir policijai 
darbo. Išsimiegojęs, jis kūdikį 
grąžino.

PERGALĖSf-r.

PI KNIKAS
Suteikimui Pagelbos Išlaisvintos 

Lietuvos žmonėms
Rengia Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas su

Didžiojo Brooklyn© Lietuvių Organizacijomis

Šeštadienį,

Rugpjūčio 12 August
Pradžia 1 vai. po pietų iki vėlumos nakties

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue Woodside, L. I.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.

Gera Orkestrą Gros Šokiams
Kviečiame visus dalyvauti, vietinius ir iš apylinkės 

miestų. Prisidėkite prie šios demonstracijos. Parody
kite savo meilę Lietuvos žmonėms ir lietuvių tautai!
Visas pikniko pelnas skiriamas Lietuvos žmonių pa
ramai—pasiuntimui jiems tuojau drapanų, čeverykų, 

muilo, maisto, medikamentų.

BUS GRAŽI PROGRAMA
Dėl kelrodžio, skaitykite pranešimus Vietinėse žiniose.

nų.
Mr. Pleakis, iš Astoria, L. L, 

atvežė tarnaujančių mūs ka
riuomenėje savo trijų sūnų 
daug puikių siūtų ir kitų dra
bužių.

Mrs. Julia Devetsko iš Wee
hawken, N. J., siūlų, saldainių 
ir kitu dovanų.

A. Mureika — batus.
Josephine Guzikas — dra

bužių.
K. Rušinskienė pundą dra

bužių ir 6 poras čeverykų.
Pag.

---------------—---------------------------- |

Wagneris Nominuotas Į'
Senatorius

Demokratų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas no
minavo senatorių Robert F. 
Wagner iš naujo išrinkimui į 
Jungtinių Valstijų Senatą.

Jo kandidatūrą išstatė James 
W. Gerard, kuris kadaise buvo 
mūsų krašto ambasadorius Vo
kietijai, bet nemylėjo nacizmo- 
fašizmo. Išstatydamas Wagne- 
rį, demokratas Gerard pareiš
kė, jog Wagner yra “aukščiau
sios rūšies visuomenei tarnau
tojas.“

Su Gerardu pilnai galima 
sutikti. Wagner tarnauja vi- 
suomei toje pozicijoje jau 18 
metų ir turi rekordą uolaus 
demokratijos gynėjo ir darbo 
žmonių draugo. Tai jis buvo 
tuo asmeniu, kuris pasiūlė So- 
cialio Saugumo Aktą, Naciona- 
lį Darbo Santikių Aktą ir daug 
kitų visuomenei naudingų 
veiksmų yra atlikęs.

Wagneris šiuose rinkimuose 
turės lenktyniuoti su reakcinių 
republikonų ir Dewey išstatytu 
kandidatu Thomas J. Curran 
(įsitėmykite pirmą vardą, kad 
nesumaišyti su Joseph-Curran, 
Jūrininkų Unijos vadu). De
mokratiški republikonai, be 
abejo, pabalsuos už Wagner, 
kaip kad balsuos ir visų kitų 
partijų demokratiškai nusista
tę žmonės.

Į apeliacijų teismo teisėjus 
demokratai nominavo Marwin 
R. Dye iš Rochester.

Taupė $5, Išmokėjo 
30 Dolerių

Taksų kolektoriaus įstaigai 
pastačius mieste 60 sargų su
sekti neturinčius automobiliui 
vartoti taksų stampos, parda
vimas tų štampų pašokęs net 
1,200 nuošimčių. Centralinė 
Brooklyn© raštinė, 210 Living
ston St., turėjo gauti ekstra 
patarnautojų.

Pirmom dviem šios savaitės 
dienomis Brooklyn© sulaikyta 
6,130 motoristų be tų štampų. 
Didžiuma iš jų turės užsimo
kėti po $25 baudos, o stampa 
vistiek kainuos $5.

Liūdna žinia pasiekė Brook- 
lyną pereitą antradienį. Atėjus 
prieš pietus į Laisvės raštinę 
ir man pranešė, kad mirė Sta
sys Juška, chicagietis. Iš kar
to atrodė netikėtina, bet dau
giau paaiškinimų pertikrino. 
Tai spaudėsi iš alkių ašaros. 
Krūtinę suveržė kaip plieno 
diržu gailingi jausmai.

Kuomet gerai žinomas drau
gas atsiskiria iš gyvųjų tarpo, 
tai kažin kaip verčia apmąs
tyti j’o praeities gyvenimą ir 
darbus. Su Stasiu Juška susi
pažinau 1921 metais, kuomet 
antru kartu nuvažiavau j Chi
cago, III. Tuomet aš įstojau į 
visas progresyves organizaci
jas. Stasys jau buvo žinomas 
veikėjas chicagiečiams ir apy-' 
linkės lietuviams.

Vėliau prisiėjo veikti kartu 
su Stasiu Juška įvairiose komi
sijose: piknikuose, koncertuo
se ir politiniuose rateliuose. 
Buvo atviras ir atsakomingas, 
kur apsiimdavo, stengdavosi 
atlikti darbą šimtu nuošimčių 
gerai. Buvova kartu Vilnies 
Bendrovės board Rektoriuose. 
Buvo politinis ir asmeninis ge-1 
ras draugas.

Kaip čia seniai buvo Brook
lyn, N. Y., LDS Centro Komi
teto praplėstame susirinkime. 
Pagirtiną raportą išdavė apie 
Chicagos LDS kuopų veikimą. 
Užbaigus sesijas, nuėjome į 
kelias vietas Brooklyn© alaus 
paragauti. Pardavė daug Vil
nies pikniko tikietu. Piknikas 
įvyksta rugpjūčio 13 d. Drau
gas nedalyvaus, ilsėsis šaltuo
se kapuose amžinai.

Čia būnant daug kalbėjomės 
rimtų dalykų ir juokų. Velio
nis nieko neprisiminė apie ne- 
sveikavimą. Mintyje turėjo, 
jog sugrįžus reikės daug ir il
gai dirbti. O štai toji nelemto-

ti veikime jo vietą iki mus mir
tis nuskins.

Velionio šeimai ir giminėms 
reiškiu užuojautą liūdesio va
landose.

Jurgis Kuraitis.

Nusvilo Nagus ir Nutilo
Kada kongresui an as Vito 

Marcantonio vėl laimėjo nomi
nacijas į kongresą visų trijų 
partijų tikietais, New Yorko 
spaudoje kilo d id ži ausis triukš- 
m avi m as, būk ten buvę netiks
lumų, klastų i)- t.t. Jie šaukė, 
kad pralaimėjusieji Demokra
tų Partijoj demokratai ir pra
laimėjusieji Republikonų Par
tijoj republikonai reikalausią 
perrokavimo balsų.

New Yorko Rinkimų Taryba' 
paklausė jų šauksmo, pašaukė 
iš tipiškų distriktų asmenis, 
saugojusius balsus nominaci
jų dieną. Pašauktieji iš 14-to 
Assembly Distrikte. New Yor
ke, balsų sargai (watchers) 
pripažino, kad distrikte iš tik- Į 
ro buvus įvykus “klaida“ (“ho
nest mistake”). Bet ta “klai
da” padaryta ne už Marcanto
nio, bet prieš jį. Tame distrik
te republikoniškam Marcanto
nio oponentui Palmer’iui buvę 
prirokuota 700 balsų, kuomet 
tame distrikte visų registruotų 
republikonų balsuotojų tesi- 
randa tik 138.

Po to šauksmai apie perro- 
kavimą balsų nutilo, tačiau pa
siaiškinti visuomenei dėl to bu
vusio riksmo, atsiprašyti Marc
antonio, žinoma, “užmiršo.”

Demokratų tikietu Marcan
tonio gavo 10,051 balsą, o jo 
oponentas Kennedy 7,812.

Republikonuose Marcanto-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

.......nfa,.

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

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

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
□

VALANDOS1 ndeVAEALNUU&. j 1__8 vakare

Penktadieniais uždaryta

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. SHAL1NS
(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- j 

mai visose dalyse miesto. *

Tek Virginia 7-4499 ,

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
^f®*'**^ (Mes esame darę regėji-

■■ jXX'r y.-WrRto mo Paisymus viršaus 
jr 500 daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
A gi jų šeimoms ir jų pa-

ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8M2

nio gavo 2,949, o Taimeris 2,- velto politiką. O to tariamo 
720. Rinkimų Tarybos peržval- CIO “raudonumo” visai nebi- 
ga parodė, kad Marcantonio jojo. Jis sakė: “didžiuojuosi 
laimėjimas būtų dar didesnis, turėdamas CIO vadus savo pu- 
jeigu balsai būtų perrokuoti. sėj.” Ir didžiuma iš 113 Marc-

Darbiečių tikietu oponento antonio distriktų kapitonų su- 
nebuvo. sidėjo iš unijistų ir kitų eili-

Reakcininkams ypatingai bu- nių darbo žmonių, profesiona- 
vo kartu praryti tas faktas, lų ir biznierių.
kad Kennedy šalininkai iš ---------------------
anksto tikrino turį nominaci- Suareštuota 7 newyorkiečiai- 
jas savo rankose. Kennedy i brooklyniečiai kaltinimu vedus 
buvo pasisakęs prieš Roosevel- basebolės lažybas, iš to darant 
to politiką, CIO vadino “rau-Į po $25,000 biznio per dieną, 
donaisiais,” sakė turįs airius į---------------
klerikalus, o su jais gal ir patį; Karo frontuose nėra švenčių 
Dievą savo pusėj. ; nei atostogų. Nepamirškime

Marcantonio aiškiai ir stip-. Raudonojo Kryžiaus kraujo 
riai buvo pasisakęs už Roose- banko ir atostogų metu.

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tol. EVergrecii' 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY' MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

V Iš kitur atvykusius svečius visuomet
/ širdingai pavaišiname.
w / /
L}1 z 7 / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas

' \ / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ j/j Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

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

nOlA-Y

U95O

M

of -n** 14950

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 STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

t




