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Šv. Tamošiaus Bažnyčioje.
Ne Taip Yra Katalikų

Bažnyčiose.

Rašo R. MIZARA

Šiuos žodžius rašant, Buffa
lo mieste vyksta Amerikos len
kų suvažiavimas — pilsudski- 
ninkų, reakcinių lenkų suva
žiavimas.

Ir jie paskelbė pasauliui, 
būk atstovaują nei daugiau nei 
mažiau, kaip 5,000,000 Ameri
kos lenkų !. . .

Kiek tai liečia atstovauja
mųjų skaičių — popiera ne
kalta, jeigu ant jos taip para
šoma ! Gyvenimas mums ne sy
kį parodė, kaip dažnai tos rū
šies ponai moka pasigirti savo 
atstovauj amaisiais.

Prieš keletą mėnesių New 
Yorkan buvo suvažiavę lietu
viški tautininkai ir pareiškė, 
būk jie atstovaują vieną mili
joną Amerikos lietuvių. Tuo 
pačiu sykiu kiekvienam buvo 
aišku, kad jie neatstovavo 
daugiau kaip tarp 5—10 tūks
tančių žmonių!

Lenkų suvažiavimas Buffa- 
loje yra atkreiptas vyriausiai 
prieš Tarybų Sąjungą, mūsų 
talkininkę, taipgi prieš visus 
demokratiniai n u s i stačiusius 
lenkus, tokius, kaip prof. Lan
ge, kunigas Orlemanskis ir ki
tus, stojančius už tai, kad po
karinė Lenkija būtų demokra
tinė, kad ji gražiai sugyventų 
su Tarybų Sąjunga.

Lenkų suvažiavimui Buffa
lo j vadovauja pp. Matuševs- 
kiai, Rozmarekai ir kiti tos 
rūšies asmenys, kuriems rūpi 
ne kovoti prieš fašizmą (jie 
patys yra fašistai), bet prieš 
Tarybų Sąjungą!

Menama, kad šis suvažiavi
mas bus siekiamas! atsukti ir 
prieš prezidentą Rooseveltą; 
jam bus mojamasi išstatyti 
“ultimatumas”: jei jis atsisa
kys vykdinti lenkų reakcinin
kų užgaidas, tai jie už jį ne
balsuosią sekamą rudenį!. . .

žiūrėsime, kas iš to išeis.

Beje, girdėjome, kad tie po
nai savo suvažiavime kalba ir 
apie Lietuvą, josios “išvadavi
mą.”

Geriau jūs, ponai, tylėtumė
te. Lietuviai gerai atsimena jū
sų klastas, padarytas mūsų 
tautai.

Lietuviai atsimena, ką jūs 
padarėte su Lietuvos sostine 
Vilniumi, jie nepamiršo ir 
1938-tų metų 1

Įdomus reginys praeitą sek
madienį buvo protestantų epis- 
kopalų Šv. Tamošiaus bažny
čioje New Yorke.

Prie altoriaus buvo sudėta 
100 pundų — tai vis drapanos, 
surinktos Tarybų Sąjungos 
žmonėms, Hitlerio nuteriotų 
kraštų gyventojams.

Jos buvo pašventintos. Prie 
jų buvo sakyta atitinkamos 
kalbos ir paskui tos drapanos, 
^ie pundai buvo perduoti Rus
sian War Relief Komitetui.

Tai iš tikrųjų žmoniškas, 
gražus žygis, kuriuo parodo-
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Tautinė Lenkijos Taryba 
Nori Siųst Atstovus į
Angliją ir Ameriką

London. — Pranešama, 
jog Tautinė Lenkijos Tary
ba planuoja siųsti atstovus 
į Jungtines Valstijas ir An
gliją. Ta lenkų taryba, su
sidedanti iš daugelio parti
jų ir grupių, nori nušviest 
Anglijos ir Amerikos val
džioms, kaip jos vadovauja
mi lenkų patrijotai kovoja 
prieš vokiečius (o emigra
cinė lenkų “valdžia” Londo
ne padeda naciams prieš 
demokratinius L e n kijos 
žmones).

Dar nežinia, ar Anglija ir 
Amerika sutiks priimti 
Tautinės Lenkų Tarybos 
atstovus.

Taryba siūlo įvesti atva
duojamose Lenkijos žemėse 
tokią civilę valdžią, kokia 
bus įvesta Čechoslovakijoje, 
pagal neseniai padarytą su
tartį tarp čechoslovakų vy
riausybės ir Sovietų Sąjun
gos.

Tautinė Lenkijos Taryba 
bendrai priima Curzono Li
niją, kaipo rubežių tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos, bet prašo padaryt tūlus

Angly Arkivyskupai At
sako Franc. Kardinolam

London. — Katalikų ar
kivyskupai Anglijoj, Škoti
joj ir Wales per radiją at
sakė į Francios kardinolų 
atsišaukimą, kad anglų- 
amerikiečių lakūnai taip 
nebombarduotų Franci jos, 
nes tais bombardavimais 
užmušama ir civilių francū- 
zų.

Tie katalikų arkivyskupai 
sako, jeigu talkininkai oro 
bombomis neardytų priešo 
naudojamų geležinkelių ir 
kitų įrengimų, tai naciai il
giau galėtų palaikyt vergi
joj visus Francijos žmones. 
O to, girdi, ir patys kardi
nolai, turbūt, nenori.

PRAVDA NUMATO GREI
TĄ ĮSIVERŽIMĄ

London. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šė, jog anglai-amerikiečiai 
yra pilnai pasiruošę įsiver
žimui į Vakarų Europą ir 
tik laukia signalo, kaip pra
nešė Maskvos radijas.
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AMERIKIEČIAI ARDE NA
CIU FABRIKUS LENKIJOJ

pakeitimus lenkų naudai 
pietiniame gale busimojo 
rubežiaus tarp Sovietų ir 
Lenkijos.

(Curzono Linija tai sie
na, kurią talkininkų Aukš
čiausioji Taryba po praeito 
karo nužymėjo, kaipo tau
tiniai teisinga siena tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos.)

GOEBBELS RAGINA
LYNČIUOT AMERI

KOS LAKŪNUS
Hitlerio propagandos mi- 

nisteris J. Goebbels paskel
bė, jog policijai įsakyta ne- 
gint amerikiečių ar anglų 
lakūnų, kurie nukris Vokie
tijon ar bus priversti nusi
leist.

Tuom patvarkymu Goeb
bels kursto nacių govėdas 
žudyt tokius Amerikos ir 
Anglijos lakūnus.

Sovietų lakūnai, bombar
duodami nacių lėktuvų aik
štes Rumunijoj, sunajkino 
bei iš veikimo išmušė 60 vo
kiečių orlaivių ant žemės.

HITLERININKAI ŽUDO 
PRANCŪZŲ KUNIGUS

London.— žinios iš Fran
cijos teigia, kad vokiečiai 
ten plėšia vienuolynų nuo
savybę ir žudo katalikų ku
nigus, kuriuos nužiūri kai
po nepritariančius naciams.

Ekvadoro Sukilime Už
mušta 40 Asmeny

Guayaquil. — Sukilėliai 
paskelbė, kad jie nu vertę 
Ekvadoro respublikėlės
(Centralinėj Amerikoj) 
prezidentą C. Arroyo del 
Rio ir įsteigę savo valdžią. 
Mūšiuose nukauta bent 40 
asmenų iš abiejų pusių. Su
kilimui vadovavęs seniaus 
buvęs, paskui ištremtas Ek
vadoro prezidentas Velasco 
Ibarra.

London, geg. 30. — Ber
lyno radijas įspėjo, jog tal
kininkų lėktuvai vėl at
skrenda bombarduot Aus
triją ir šiaurvakarinę Vo
kietiją.

Vakar Amerikos bomba- 
nešiai pleškino vokiečių lėk
tuvų fabrikus Poznan ir 
Kreisling miestuose, Lenki
joje. Kiti amerikiniai bom- 
banešiai ir lengvieji lėktu
vai sprogdino, degino ir ap
šaudė nacių dirbtinio žibalo 
fabrikus Stettino srityje ir 
lėktuvų dirbyklas ir kitus 
karinius taikinius Cottbus, 
Sorau, Tutow, Leipzig-Hei-

Žmogiukai; Kurie Niekados Nie
ko Neišmoksta; tai Londoniškė 
Lenkų Valdžia; -- Sako Pravda
London. — Maskvos radi

jas paskelbė, ką rašo Prav
da, Sovietų komunistų laik
raštis, apie emigracinę Len
kijos valdžią Londone ir a- 
pie kovingą Tautinę Lenki
jos Tarybą, kurios atstovai 
posėdžiauja -Maskvoje.

Pravda sako, jog londo
niškė lenkų valdžia palaiko 
ryšius tiktai su tokiomis 
“organizacijomis Lenkijo
je, kurios bendradarbiauja 
su vokiečiais.”

Antra vertus, Tautinė 
Lenkų Taryba “atstovauja 
slaptai veikiančias patrijo
tines Lenkijos jėgas, kurios 
pasišventusiai kovoja už 
jos garbę ir nepriklausomy
bę”, rašo Pravda.

Tautinėje Lenkijos Tary
boje veikia įvairios lenkų 
partijos ir grupės. Jų at
stovai, atvykę iš nacių už
imtos Lenkijos, dabar laiko 
savo konferenciją Maskvoj. 
Hitlerininkų spauda ir ra
dijas tiesiog šėlsta prieš 
juos; ir tam nacių šėlimui

Amerikiečiai Nušovė 93 
Naciu Lėktuvus

London. — Oro žygiuose 
prieš Vokietiją ir jos užim
tus kraštus amerikiečiai 
sekmadienį nušovė |93 nacių 
lėktuvus, o savo nustojo 34 
bombanešių ir 13 lengvųjų 
lėktuvų.

200 Amerikos lėktuvų 
puolė nacius Jugoslavijoj. 

terblick ir Leipzig - Mockau 
miestuose ir apylinkėse, 
Vokietijoje, ir Wiener 
Neusstadte ir Atzgersdorfe, 
Austrijoj. Jungt. Valstijų 
lėktuvai taipgi atakavo na
cių geležinkelius Belgijoj ir 
šiaurinėj Franci jo j, sunai
kindami keturis geležinke
lių tiltus.

Viso tuose žygiuose daly
vavo apie 5,500 Amerikos 
lėktuvų. Amerikiečiai su
naikino 100 vokiečių lėktu
vų, o savo nustojo 35 bom- 
banešių ir 11 lengvųjų lėk
tuvų. ___  

pritaria tokie londoniškiai 
lenkų valdininkai, kaip gen. 
Kaz. Sosnkovskis, vyriaus, 
lenkų komandierius; gen. 
Marian Kukiel, emigracinės 
lenkų valdžios karo minis- 
teris, ir St. Kot, jos žinių 
ministeris.

“Tie labai pasipūtę žmo
giukai niekada nieko nepa
simokina iš istorijos ir jie 
nusprendė, kad Lenkijos 
žmonės neturi teisės kovoti 
be (generolo) Sosnkovskio 
rašyto leidimo,” pareiškia 
Pravda:

“Jie pasakoja, būk nieko 
nežiną apie politines parti
jas, įeinančias į Tautinę 
Lenkijos Tarybą. Taip, jie 
nieko nežino apie partijas 
ir grupes, kurios veikliai 
kovoja prieš vokiečius Len
kijoje. Tie poneliai, pasiva
dinę ‘valdžia’, nieko nežino 
apie įvykius kovojančioje 
Lenkijoje. Jų pareiškimai 
tik dar kartą patvirtina, 
kad jie neturi jokių ryšių su 
išsivystančia Lenkijoj kova 
dėl pasiliuosavimo.”

Naciai Meškerioja Žinių 
Apie Įsiveržimų

Nacių radijas sakė, kad 
praeitą savaitę buvęs ge
riausias oras talkininkams 
veržtis iš Anglijos į Vakari
nę Ebropą. Bet, pasak na
cių, anglai - amerikiečiai 
atradę, kad dar negana esą 
priruoštos jų įsiveržimo jė
gos.

Talkininkai Bandys Apeit 
Romą; Jankiai Perkirto Dar 
Vieną Nacių Bėgimo Kelią
Neapolis, geg. 30. — An

glai atėmė iš vokiečių Car- 
roceto ir Aprilia miestelius, 
o į šiaurius nuo Carroceto 
anglai - amerikiečiai užėmė 
pozicijas jau tik 15 mylių į 
pietus nuo Romos. Ameri
kos kariuomenė perkirto 
naciam skersinį vieškelį 
tarp Valmontone ir Vellet- 
ri.

HITLERIS ŠAUKIASI 
JAPONU TALKOS 
PRIEŠ SOVIETUS

London. — Berlyno radi
jas pranešė, jog Hitleris 
pasikvietė Japonijos amba
sadorių gen. Hiroshi Oshi- 
mą pasitarti “opiais klausi
mais apie japonų bendra
darbiavimą su vokiečiais” 
(suprantama, prieš Sovietų 
Sąjungą). Pasitarime daly
vavo ir nacių užsienių, rei
kalų ministeris von Ribben- 
tropas.

Chinai atėmė iš japonų 
Warong tvirtumą šiaurinė
je Burmoje.

AŠTRĖJA NACIU TERORAS 
PRIEŠ ESTUS

Stockholm, šved. — Besi
rengdami atremt gręsiantį 
Sovietų ofensyvą, naciai ur
mu areštuoja ir vis žiauriau 
terorizuoja Estijos žmones, 
kurie tik aiškiai neben
dradarbiauja su hitlerinin
kais.

Paskutinėmis dienomis 
vokiečiai nukirto ir susira
šinėjimus tarp Estijos gy
ventojų ir poros tūkstančių 
estų, pirmiau įstojusių į 
Suomijos kariuomenę.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Y

Amerikiečiai ir chinai įsi
veržė į pietinę dalį Myitkyi- 
nos, japonų tvirtumos šiau
rinėj Burmoj.

Raudonieji lakūnai vėl 
atakavo nacių geležinkelių 
centrus Latvijoj.

Cairo radijas sakė, jog 
talkininkai užkariavo Lanu- 
vio geležinkelio stotį, 5 my
lios į vakarus nuo Velletri. 
Amerikiečiai puola nacius 
pačiuose Velletri ir Val
montone priemiesčiuose. 
Toliau į. pietų rytus jie už
ėmė Sermoneta ir Bassiano 
miestelius. Kitos anglų - a- 
merikiečių jėgos pasiekė 
Campoleone skvernus, ma
žiau kaip 16 mylių į pietus 
nuo Romos.

Talkininkų atakuojamas 
Valmontone miestas yra 
Via Casilina plento ir gele
žinkelio kryžkelė, 20 mylių 
į pietų rytus nuo Romos. O 
tas plentas tai vienintelis 
tiesioginis naciam pasitrau
kimo kelias į Romą.

Anglai-amerikiečiai sten
gsis iš šonų apeiti Romą. 
Gal tada naciai bėgs iš mie
sto. Jeigu taip, tai būtų iš-** 
vengta mūšių Romos gatvdo 
se, ir išliktų nesunaikima- 
istoriniai Romos paminklai."

Naciai su tankais ir skys
tos ugnies švirkštuvaiš 
stengiasi sulaikyti talkinin
kus, bet nepajėgia.

Per šį ofensyvą Italijoj 
jau suimta 15,000 vokiečių.

Darbininkai Neina iš 
Uždaromu Fabrikų

Long Island City, N. Y., 
ir Johnsville, Pa., ūmai ta
po uždaryti Brewster lėktu
vų fabrikai, pagal laivyno 
department© įsakymą. 8,000 
darbininkų pirmoj vietoj ir 
apie 4,000 antroj neina iš 
fabrikų. Vadovaujami savo 
CIO unijos, jie protestuoja, 
kad valdžia be jokio prane
šimo iš anksto ir be naujų 
darbų parūpinimo uždarė 
Brewster fabrikus.

Berne, šveic. — Praneša
ma, jog Hitleris liepė Bul
garijai sutraukyt diploma
tijos ryšius su Sovietais iki 
ketvirtadienio.

Italijos patri j otų - parti
zanų armija šiaurinėje Ita
lijoje veikia išvien su Japo- 
slavijos partizanais prieš 
Mussolinį ir nacius.

ma, kaip bažnyčia gali eiti iš
vien su žmonėmis ir su pro
gresu !

Deja, nesitikėkite nieko pa
našaus matyti lietuvių katali
kų bažnyčioje, šitos bažnyčios 
atstovai daugumoje visaip 
kenkia tam svarbiam darbui. 
Lietuvių kunigų spauda, lei
džiama Amerikoje, smerkė ir 
pasmerkė Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, renkantį 
nuo karo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms drapanas ir ki
tokius daiktus.
• Tik vienas gera dalykas: 
Lietuvių katalikų masės nesva
rios tos spaudos propagandos

(Tąsa 5-me pusi.)

jkoje. Juos remia hooveri 
'niai republikonai.

Fašistiniai Lenkų Suvažiavimo Vadai ir Republikonai Kelia Trukšmą prieš Sovietus
Buffalo, N. Y. — Demo

kratas Jungtinių Valstijų 
senatorius James M. Mead, 
kalbėdamas A m e r ikiečių 
Lenkų Kongrese - suvažia
vime, ragino juos palaikyti 
visų Jungtinių Tautų vieny
bę. Jis pareiškė, kad Hitle
rio rankose dabar “teliko 
tiktai viena korta — sukir
šinti talkininkus vienus 
prieš kitus ir taip (gal) lai
mėti.”

Kaz. Rozmarek, lenkų 
kongreso komiteto pirmi- 
teto pirmininkas, ir kiti fa-

šistiniai vadai, tačiau, nuo 
pat pirmųjų savo žodžių 
pradėjo ardyti 
Amerikos fronto 
rėkaudami prieš 
Sąjungą ir net 
prez. Roosevelto
būk ji tarnaujanti Sovietam 
prieš Lenkiją.

Lietuvos Grobikai Neva 
Užtarią Lietuvą .

Rozmarek šnekėjo: “Mes 
ne tuo tikslu siunčiame So
vietam amerikinius lėktu- 
vus^ tankus ir amuniciją,

naminio 
vienybę, 
Sovietų 

įtardami 
valdžią,

kad jie galėtų suskaldyti 
Lenkiją”.

Užmiršdamas, kad jo 
plauko žmonės andai dras
kė Lietuvą, atplėšė Vilnių ir 
lietuviškus apskrįčius su 
500,000 gyventojų, ponas 
Rozmarek čia nudavė esąs 
ir Lietuvos gynėjas, ir štai 
kaip nupasakojo:

“Mes ne tuo tikslu siun
čiame Rusijai pabūklus 
Lend-Lease fondo lėšomis, 
kad jinai galėtų išnaikinti 
ramias kaimyniškas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos res-

publikas ar kokią kitą šalį, 
kurios vienintelis nusidėji
mas yra tame, kad jinai no
ri demokratinės valdžios, o 
ne bedieviškos diktatūros.”

Plūsdamas Sovietų Sąjun
gą, Rozmarek smerkė ir 
tuos Amerikos laikraščius 
ir radijo komentatorius, ku
rie palankiai kalba apie So
vietus, girdi, “prieš Lenki- 
jV

'Rozmarek, kaip ir eilė ki
tų fašistinių politikierių ir 
republikonų, šaukė, kad tu
rį būt atsteigti Lenkijai tie

patys rubežiai, kaip pirm riasi apie lenkų pulkininkų 
šio karo. Reiškia, jie rei- jnewyorkinę šaiką, kuri vei- 
kalauja atiduot lenkų po-^kia kaipo londoniškės lenkų 
nams didelę Lietuvos dalį, “valdžios” agentai Ameri 
Vakarinę Ukrainą ir Vaka 
rinę Baltarusiją.

Šiame amerikinių lenkų] Žymėtina, jog to suvažia 
suvažiavime dalyvauja apiejvimo šaukėjai KNAPP, Na 
2,500 delegatų. Nuosaikesni Icionalis Komitetas Lenkų 
iš jų eina su pralotu L. Boi- Kilmės Amerikiečių, nepri- 
novskiu iš New Britain, ima darbininkiškų organi 
Conn., ir Fr. X. Svietliku, zacijų ir atmeta visus to- 
Pere Marquette Universite- kius, kurie nesisavina

karinės Ukrainos ir,to dekanu.
Fašistiniai elementai bu- Baltarusijos.
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Ne Invazija, Bet Laisvinimas.

Praeitą penktadienį, pasitarime su 
spaudos ir radijo atstovais, prezidentas 
Rooseveltas iškėlė įdomų dalyką. Jis pa
tarė spaudai ir radijui nesakyti, kad 
talkininkai pradės Europon “invaziją.” 
Tinkamiau sakyti: pradės Europos išlai- 
syinimą.

Iš tikrųjų, čia yra daug tiesos. Inva
zija — reiškia kur nors prieš žmonių no
rą įsiveržimą, užpuolimą. Na, o talki
ninkai negi ruošiasi Europon veržtis 
prieš žmonių norą. Pavergtieji Europos 
žmonės talkininkų laukia iškėstomis rau
tomis, laukia kaipo išlaisvintojų.
. Kada amerikietis, anglas, francūzas, 
hollandas, belgas, lenkas kareivis įkels 
koją Vakarų Epropon, tai bus ne invazi
ja, bet laisvinimas — aktualus laisvini
mas Europos žmonių iš po Hitlerio prie
spaudos. /

■ Kaip gi prezidentas žiūri į Europos 
laisvinimo pradžią? Kada ji bus?

Kai spaudos korespondentai jo. pa
klausė apie laiką, tai jis atsakė, kad Va
karų Europos laisvinimas bus pradėtas 
šią vasarą. Žinoma, vasara — keleto 
mėnesių laikotarpis. Kiekvienas gali pats 
galvoti ir aiškintis ir spėti, kada tas bus 
pradėta. Prezidetas negi pasakys. Tai 
nilitarinė paslaptis.

■ /

Lietuviai Tarybą Kirgizijoje
Laikraštyj “Tarybų Lietuva” (š. m. 

bal. 13 d.) J. Skliutauskas rašo:
“Tarybų Kirgizijoje daugelyje miestų 

Tarybų Lietuvos jaunuoliai uoliai moko
si įvairiose mokyklose, kursuose ir insti
tutuose. Jaučiamas didelis noras įsigyti 
stiprenį politinį išsilavinimą. Ir tai yra 
labai teigiamas reiškinys. Gilesnis mark
sizmo - leninizmo pažinimas ypač bus 
reikalingas kiekvienam mūsiškiui, kai 
grįšime atgal į Lietuvą ir susidursime su 
žmonėmis, kuriuos kelis metus vokiški 
okupantai, žalojo savo groboniška ir 
vergvaldiška ‘ideologija’. Ne vienas mū
sų jaunuolis mokosi sekmadieniniuose 
marksizmo - leninizmo universitetuose.”

Įdomu, kaip šiandien Lietuvos pilie
čiai, karo audrų išblaškyti po plačiąją 
Tarybų Sąjungą, mokosi, studijuoja, ruo
šiasi. Ir visi jie ruošiasi juo greičiau 
“grįžti į tėvynę, grįžti į namus”.

Tarybinių respublikų žmonės, kaip ra
šo spauda, visur lietuvius maloniai, 
draugiškai pasitiko ir juos mielai grą
žai traktuoja. O dėl to vis tik kiekvie
nas lietuvis nori kogreičiausiai sugrįžti 
ten, “Kur banguoja Nemunėlis, kur Še
šupė miela plaukia.”

Jie grįš gudresniais, negu išvyko.

Tiesa Užtėpia Kenkėjams!

LDS organas Tiesa (š. m. birž. 1 d.) 
rašo:

“Tie lietuviški redaktoriai, kurie dėl 
Raudonosios Armijos laimėjimų visiškon 
desperacijon įpuolė, dabar visa gerkle 
šaukia, jog Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas esąs nelegalis ir neturįs teisės 
remti nuo karo nukentėjusius lietuvius.

“Kodėl minimas Komitetas tiems po
nams yra nelegalis ir nepakenčiamas?

“Ar todėl, kad to Komiteto rūpesniu ir 
energingu darbu yra pasiųsta daugybė 
drabužių, medikamentų, apavų, maisto 
ir kitokių reikmenų tiems, kurie pusnuo
giai spėjo iš Lietuvos išbėgti į Sovietų 
Sąjungos gilumą tuo metu, kai Hitlerio 
barbarai užpuolė Lietuvą?

“Ar todėl, kad šis Komitetas suteikė 
gražios paramos lietuviams kovotojams 
Raudonojoj Armijoj ir jų vaikučiams?

“Taip, Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas nepakenčiamas tiems žmonėms, 
kurie džiaugėsi, kai Hitleris užpuolė Lie
tuvą.

“Jie irgi tvėrė komitetus’ neva Lietu
vai remti. Bet ką tie komitetai parėmė? 
Gal Berlynan pabėgusius lietuviškus hit
lerininkus, arba su Hitlerio leidimu, 
Amerikon atvykusius fašistinius elemen
tus? Daugiau nieku jie negali pasigirti.

“Demokratinių Amerikos lietuvių dar
bai juk visiems žinomi. Su ta nelaimin
ga diena, kai tik Hitleris įsiveržė Lietu
von, jie pradėjo šalpos darbą. Kelios de
šimtys tūkstančių dolerių buvo sukelta 
Medikalės Pagelbos Lietuvių Komitetui 
vadovaujant; tūkstančiai pundelių buvo 
pasiųsta Pundelių Komiteto pastango
mis. Dabar tas darbas dar labiau pra
plėstas ir pats Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas, kuris yra tąsa pirmesnių- 
jų komitetų, imasi daug didesnio ir at- 
sakomingesnio darbo.

“Nebetoli ta diena, kada Lietuva bus 
išalisvinta. Tada reiks nukentėjusioms 
lietuviams daug daugiau amerikiečių pa
ramos. Minimas Komitetas jau dabar 
prie to ruošiasi: jis renka tam drapanas, 
dovanų pundelius ir siunčia Maskvon, 
kur tam tikslui sudarytas lietuvių ko- 
mite tas tuojau galės persiųsti išlaisvin- 
ton Lietuvon ir ten išsdalinti tarp tų, 
kuriems parama labiausia bus reikalin
ga.”

F/I Uit arinių Paslapčių Saugojimas
Militarinių paslapčių saugojimas yra 

viena karui laimėti sąlygų. Jeigu milita- 
rinės paslaptys priešui atidengiamos, 
tuomet jis žino, ką, kur ir kaip daryti ir 
tuomi, aišku, jis daug ką laimi.

Šiomis dienomis keli Jungt. Valstijų 
senatoriai (Langer, Bridges, Brewster— 
visi republikonai) kaip tik vieną tokių 
paslapčių atidengė, paskelbdami, kad 
Jungt. Valstijų vyriausybė pervedė Ta
rybų Sąjungai (pagal lend-lease įstaty
mą) vieną ar keletą kruizerių.

Tiesa, nei mūsų laivyno departmentas, 
nei* kitas kuris vyriausybės atstovas tų 
senatorių pareiškimų nepatvirtino, ta
čiau visvien priešas, nujausdamas, kad 
senatorių pareiškimuose yra kiek tiesos, 
bandys “orijentuotis” kitaip ten, kur, jo 
nuomone, tie kruizeriai (jeigu iš tikrųjų 
jie buvo parvesti SSSR) prieš jį bus 
naudojami.

Netaktiškai ponai senatoriai elgiasi, 
šitaip darydami!

Sovietu taikai traukia per Rumunijos miestelį Bostoshani. Jie vejasi vokiečius. 
O miestelio gyventojai, išlaisvinti iš nacių vergijos, su džiaugsmu stebi raudonar
miečius ir jų galingus tankus, ■ . .... ^

Pasiskubinkite!
Penktas amerikiečių lietuvių dovanų siuntinys Lietu

vos žmonėms turės išeiti apie birželio 22 dieną. Tai bus 
kartu atžymėjimas pradžios vokiečių karo ir pavergimo 
Lietuvos.

Laiko beliko nedaug. Mes žinome, kad daug amerikie
čių norės pasiųsti dovanų su Šiuo Penktuoju Siuntiniu. 
Ypatingai gauti padėkos laiškai nuo lietuvių iš Tarybų 
Sąjugos paakstno daugelį.

Geriausia siųsti pundelius. Į pundelius galima dėti vis
ką iš drabužių, avalų, maisto ir medikamentų. Viskas 
ten reikalinga ir už viską mūsų broliai ir sesutės anoje 
pusėje vandenyno labai dėkingi amerikiečiams. Pundelio 
“saizas” nesvarbu: gali mūti mažas ir labai didelis. Ga
lite, siųsdami pundelį, atsiųsti ir laišką, kurį nuo jūsų pa
siųsime Lietuvos žmonėms. Pundelį galite sudaryti su
augusiam vyrui, suaugusiai moteriai, arba jaunuoliui- 
jaunuolei, arba vaikučiui. Taip ir laišką galite taikyti ar
ba suaugusiam, arba jaunuoliui - jaunuolei, arba vaiku
čiui.

Pundelį galite atsiųsti popieriniame bakse, arba bile 
kaip surišę. Čia mes juos sudedame į medines dėžes ir 
siunčiame. Ant kiekvieno tokio pundelio yra uždedamas 
siuntėjo vardas, pavardė ir adresas.

Jeigu norite, kad jūsų dovanos išeitų su Penktuoju 
Siuntiniu, tai turime jas gauti ne vėliau, kaip birželio 15 
dieną. O žinote, kad dabar kartais keletą dienų ar net 
daugiau savaitę ima siuntiniui iš Chicagos pasiekti 
Brooklyną. Todėl nelaukite paskutinės dienos išsiunti
mui.

Taipgi kurie bei kurios esate paruošę taip vadinamus 
“Kits” (tai irgi maži pundeli ai),tuojau siųskit Komitetui. 
Labai sunku esti apsidirbt, kai viskas sueina paskutinėse 
dienose.

Padėkite centrui, savo dovanas atsiųsdami anksti!
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas,

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

Amerikiečiai kovūnai atsargiai žengia Į neįvardytą 
Italijos miestą, iš kurio yra vejami laukan naciai.

Naminis Aon tas
Nauji Piliečiai Pagerbti 
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Kas Ką Rašo ir Sako
.ĮIEŠKO sąžinės ir pro

to, KUR SENIAI NE
BĖRA

Keista, bet atsirado vie
nas eilinis žmogus, kuris, 
matyt, dar mano, kad kelei
viniai ir nau j leniniai mekle- 
riai yra nuoširdūs idėjiniai 
socalistai. Tokiu naivišku 
žmogum yra V. Prelgaus- 
kas. Jis rašo Keleiviui ir ba
ra savo “draugus” socialis
tus. Veltui Prelgausko pa
stangos. Tie žmonės, • kurie 
sudaro Naujienų ir Keleivio 
štabus, jau labai seniai so
cializmą ir idealizmą išmai
nė ant biznio.

Tačiau Prelgausko min
tys labai įdomios. Jas čia 
paduodame. Jis klausia 
“Kur Mes Einame?” ir sa
ko:

Laikui bėgant keičiasi 
žmonių gyvenimas, jų mintys, 
organizacijų programos ir jų 
siekiai. Gerai, jeigu einama 
su progresu; bet peiktina, 
kai sukama priešinga link
me. Būdamas socialistinių 
įsitikinimų, skaitau savo pa
reiga pasisakyti šiuo klausi
mu.

Pasaulis nuskendo į karo 
gaisrą ir sprendžiama kova 
vyksta Europos rytuose. Toji 
kova yra ne vien kova tarpe 
skirtingų tautų, bet kartu ko
va tarp skirtingų klasių; ko
va tarp vakarų Europos bur
žuazijos, po vokiečių fašizmo 
vėliava iš vienos pusės, ir so
cialistiniais pamatais susi
tvarkiusios valstybės iš kitos 
pusės.

Kyla klausimas, kokią po
ziciją turime užimti mes, so
cialistai. Skaitant laikraščius, 
matau straipsnių, kuriuose 
yra pateisinamos visokios fa
šizmo liekanos,. pavyzdžiui, 
Lenkijos ir Jugoslavijos emi
grantų valdžios. Tuo tarpu 
tikrieji tų. kraštų fašizmo 
priešai yra smerkiami.

Pažvelgiame į praeitį, kuo 
tie buvusieji ponai yra atsi
žymėję? Tik savo kraštų plė
šimu, žmonių šaudymais, lė
bavimu. Ar nori tų kraštų 
žmonės, kad jie sugrįžtų, tai 
klausimas. Ir ar galime mes, 
socialistai, juos užtarti? Ne, 
tam neturi būti vietos mūsų 
spaudoje.

Dabar grįžkime prie svar
biausių klausimo, tai rųūsų

krašto Lietuvos likimo. Lie
tuva yra vokiečių sutrempta 
ir jeigu fašizmas laimėtų, tai 
lietuvių kalba ir pats Lietu
vos vardas būtų žlugęs. Bet 
aišku, kad šį karą laimės 
Jungtinės Tautos, kartu su 
Sovietų Rusija. Ar sustos 
sovietų armija ties Lietuvos 
rubežiais? Aišku, kad ne. 
Kur mums tuomet jieškoti 
pagalbos, ar pas Jungtines 
Valstijas? Bet tas galėtų 
reikšti karą tarp Jungtinių 
Tautų, ko nei vienas doras 
lietuvis nenorėtų matyti. Tad 
viena išeitis mums lieka, 
remti, kovą prieš fašizmą, 
remti Jungtines Tautas ir pa
laikyti gerus santikius su So
vietų Sąjunga, išsiderant pla
tesnes autonomines teises. O 
apie visišką nepriklausomybę 
gal teks ir užmiršti.

Net grįžus į nepriklauso
mybės laikus, ką mes randa
me? Kiek skaistesni pirmieji 
neprikalusomybės metai vir
to tautiško despotizmo me
tais. Tai buvo “tautos vado” 
ir visos jo valdininkų gaujos 
ponavimas, ūkininkų plėši
mas mokesčiais, didžiausis 
darbininkų skurdas. Tiesa, 
pebėgusiems į užsienį buvu
siems Lietuvos valdininkams 
ir Lietuvos atstovybių užsie
niuose nariams tie laikai bu
vo jų aukso laikotarpis. Bet 
už tai Lietuvos liaudyje tie 
smetonizmo metai paliko la
bai liūdną atmintį.

V. Prelgauskas.
(Kel., geg. 24.)

Prelgauskui ir kitiems ei
liniams socialistams gal dar 
yra klausimas “Kur mes ei
name?”, bet Stasiui Michel- 
sonui ir Pijui Grigaičiui šis 
klausimas seniai išspręstas. 
Jie jau nuėjo taip toli, kad 
toliau eiti nebėra kur: nu
ėjo pas klerikalus ir pasibu
čiavo su smetonininkais, 
kas liečia lietuvišką politi
ką. Tarptautinėje politikoje 
jie ar tai Lenkijoj, ar Jugo
slavijoj, ar Amerikoj remia 
pačius juodžiausius, reak- 
cioniškiausius elementus.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelūs darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, ša* 
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Uisvę!

Teisingumo Department© su
teikta informacija Karo Infor
macijos « Įstaigai, maždaug 
114,000 svetimšalių priešų ar 
buvusių priešų valstybių pilie
čiai, kurie pakeitė savo prie- 
saikas^ ir tapo naturalizuotais 
Amerikos piliečiais 1943 me
tais, įskaityti į 400,000 naujų 
svetur gimusių piliečių grupę, 
kurie pagerbti “I am an Ame
rican Day,” gegužės 21 d.

Nors priešų kraštų svetim- 
/šaliams paliekama natūraliza
cijos teisė, bet Teisingumo De
partmentas reikalauja papil
domo 90 dienų periodo inves- 
tigacijai apie asmens charak
terį ir lojalumą.

Iš svetimšalių priešų ar bu
vusių priešų kraštų, praėju
siais metais naturalizuotų, 
apie 75,000 buvo italai, apie 
37,000 vokiečiai, ir maždaug 
2,000 rumunų, vengrų ir bul
garų. Nors visi iš tų italų pir
mųjų popierių prašymų me
tu buvo traktuojami kaip sve
timšaliai priešo krašto, tačiau 
jų padėtis jau buvo pasikeitu
si, kai jie faktinai tapo natu
ralizuotais piliečiais. Italai 
svetimšaliai buvo išbraukti iš 
priešų svetimšalių klasifikaci
jos spalių 12, 1942 metais.

Per 1943 m. ir iki šių me
tų balandžio 15 d., 4,635 sve
tur gimusių karo tarnybos na
rių užjūrių tarnybose buvo 
naturalizu^ti. Iš to skaičiaus 
469 buvo italai ir 420 vokie
čiai. Papildomai per 1943 me
tus apie 52,143 svetur gimu
sių karo tarnybos narių buvo 
naturąlizuoti Jungtinių Valsti
jų kontinento ribose. Apie 10,- 
000 jų buvo priešo svetimša
liai.

Nors natūralizacija pasiekė 
naujos aukštumos praėjusiais 
metais, prašokdama bet ku
riuos kitus metus su 80,000, 
bet imigracija buvo pati že
miausia per 80 metų, pranešė 
Teisingumo Departmentas.

Geras Sveikatos Stovis Tarp 
Moterų Uniformoje

Karo Informacijos Įstaiga, 
pasiremdama kariuomenės ir 
laivyno suteiktomis žiniomis, 
pareiškė, kad sveikata tarp 
uniformuotų moterų tiek ka
riuomenėje, tiek laivyne, vidu
tinės WAC, WAVE, Moters 
Marine, ar SPAR fiziškai pa
sitaiso po to, kai jos įstoja ka
riais.

WAVES svoris pakyla maž
daug 5 svarais ir, per ligoni
nėse suruoštus testus 6,400 na
rėms, rasta, kad jos neturi 
.maitinimo trūkumų. Kitoje 2,- 
000 WAVES grupėje testai ra
do, kad maisto defektai ir lai
kysenos pasitaisė po apmoky
mo periodo. Gera laikysena 
yra labai svarbi fizinei svei
katai, ir ji buvo atsiekta per 
mankštą. Moterys Marinės vi
dutiniškai priauga 5-6 svarus 
svorio, po to, kai įstoja į Mo
terų Rezervą.

Sveikatos priežiūra WACS, 
WAVES, SPARS ir Moterims 
garines api^a apsaugos prie

mones, kaip tai: skiepijimas, 
fizinė mankšta, geras maistas 
ir geros gyvenimo sąlygos. 
Toms, kurioms reikalinga, su
teikiama skubi ir pakankama 
medicinos ir ligoninės priežiū
ra.

Kraštas Pagerbia Savo 
Marinus-Karžygius

Tautinės Prekybos Laivyno 
Dienos, gegužės 22 d., minėji
mas šiais metais atžymėtas ap
dovanojant pirmaisiais keliais 
šimtais Marine Medaliais Pre
kybos Laivyno jūrininkų, žu
vusių tarnyboje, artimiausioms 
giminėms, kaip pranešama Ka
ro Informacijos Įstaigai, pagal 
laikinus, planus, nustatytus U. 
S. Maritime Komisijos ir Ka
ro Plukdymo Administracijos.

Kiekvienas medalis, kartu 
su laišku nuo kontradmirolo 
Emory S. Land, Maritime Ko
misijos pirmininko ir Karo 
Plukdymo Administracijos ofi
cialiai agentūrų reprezentanto 
Suteikti giminėms.

Specialūs ceremonijos, pa
brėžiant tų vyrų darbo svar
bumą pergabenime karių ir 
medžiagų į karo laukus, at
liktos Laivininkystės Darbo 
Unijų ir Amerikos Propelerio 
Kliubo, tautinių organizacijų, 
laivininkj'stės pramonės tauti
nių organizacijų ir kitų suin
teresuotų prekybos laivynu or
ganizacijų, įvairiose laivų sta
tybos vietose, bei 14,000 Ame
rikos Legionu postų.

OWI.

Šypsenos
MIEGAS PO MAŠINA

(Iš Bridgeporto)
Kurie tiktai dirbo 

Bullardo šapo j e, 
Šiek-tiek po mašinom 

yra pamiegoję.
Tenai kartais darbo 

gyva pekla būna, 
Tada žmogus dirbdams 

vietoje sugriūna.
O kai darbo niekur 

visai nesiranda,
Tuomęt pamiegoti 

žmogus kur-nors lenda.
Andai po mašina 

užmigau aš biskelį,
Ir štai kokį sapną 

sapnavau povaliai:
Tarytum Mariutę 

bučiavau pajūryje,
Bet boba užklupus, 

su šluota mus vijo...
Tarytum lyg bosas 

manęs visur jiąsko,
Lyg kokio pronacio, 

fašistinio niekšo...
Lyg trenktas perkūno, 

aš šokau iš miego,
Ir sapnas baisusis 

čia dingo, pabėgo.
Žvelgiau aš į ofisą — 

prie boso staliuko,
Pats bosas ten snaudė 

prie tuščio stikliuko.... 
/ Dzūkelis.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergales ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Yra Mūšy Krašte Kampelis, 
Kur Rūpinasi Motinomis
Jungtinėse Valstijose mi- 

lionams darbininkų nerei
kėtų dirbti per ilgas valan
das, milionai neturinčių 
progos motinystei darbinin
kių taptų motinomis ir mi
lionai motinų taptų darbi
ninkėmis, jeigu visame 
krašte būtų įvesta motinys
tę ir darbininkų motiną pa
gerbiančios, jai pagelbstin- 
čios įstaigos — tokios, ko
kios veikia tūlose Kaiser’io 
laivastatyklose Oregon’e ir 
Swan Island.

Atidirbusioms 8 valandų 
šiftą, tų fabrikų darbinin
kėms nereikia pradėti rū
pintis, kurioj krautuvėj ras 
dar neišpirktą mėsą ir ki
tus maisto produktus, ka
da ir kaip pagamins valgį. 
Kaip visa tai jai padeda iš
spręsti atitinkamos įstai
gos, įdomiai aprašė angliš
ko darbininkų dienraščio 
Daily Worker koresponden
tė Ellen McGrath, kuri bu
vo ten specialiai nuvykus 
apžiūrėti tų įstaigų, kalbė
josi su jų vedėjomis ir su 
darbininkėmis, kurios to
mis įstaigomis naudojasi, 
nutraukė paveikslus.
Vaikai Prižiūrėti, Vakarie

nė Gatava
Išėjusi iš darbo motina 

sustoja prie kūdikių prie
žiūros centro vartų ir ten 
jai atvedami linksmi, sma
giai žaidę per dieną, paval-
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Forma 9055 gaunama 32 
52 dydžio. Patogi vasaros me
tu. Taikoma visoms, smulkios 
ir stambios figūros moterims.
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Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

FORMŲ PIRKĖJOMS

Prašome įsitėmyti, jog 
staruoju laiku pakelta 
formų kainos, kožna kainuoja 
20c vieton buvusių 15-kos.

Norinčios turėti formų pa
veikslų knygą, 32 puslapių, 
prie užsakomos formos ir mo- 
kesties už ją gali dadėti 15c. 
Gaus knygą ir 1 nemokamą 
formą, atspausdintą toje kny
goje.

pa- 
ant

gydinti maži vaikai. Čia 
pat ji gali gauti ir gatavą 
pagamintą valgį visos šei
mos pavakarieniavimui na
mie. Koks tas valgis, ji pa
duoda pavyzdžiui vieną:

“Mrs. Eva Bali, įrankių 
patikrintoja, pasiėmė ‘pot 
roast’ su daržovių sosu ir 
obuolinės duonos, viską už 
50c. Jeigu jinai nenorėtų 
duonos ji gali neimti, už 
viską kitą mokėdama tik 
40c. Jeigu nori, ji gali da- 
mokėti 15c. ir gauti apelsi
nų su grapefruit salota.”

0 kad pavargusiai mote
riškei nereikėtų rūpintis, 
kaip čia geriau tą maistą 
paduoti į stalą, ji randa 
ryšulėlyje ir instrukcijas. 
Jei pataria:

“Atkaitinkit ‘pot roast’ vir
šutiniame ‘double-boilerio’ 
kompartmente ar storoj blė- 
toj ar skauradoj ant pe
čiaus, užpiltą sosu. Paduo
kite su grūstom bulvėm, 
grapefruit ir apelsinų salo
ta, kava ar pienu suaugu- 
siem ir pienu vaikams.”

Porcijos esančios didelės, 
po trečdalį svaro iki pusės 
svaro mėsos per porciją.

Kad darbininkai galėtų 
pasirinkti ir suderinti savo 
maistą tarp valgomojo 
dirbtuvės restaurane darbo 
pertraukoj, tarp norimo 
parsinešti namo po darbo 
arba norimo retkarčiais pa
sigaminti namie (kam iš
tenka pajėgų ir laiko), 
maisto sąrašai (menu) se
kamai visai savaitei išdali
nami darbininkams iš ank
sto, kas penktadienį. Nuro
doma ir koks kokio maisto 
balansas yra valgyje.

Tokį patarnavimą darbi
ninkėms motinoms Kaiser 
šapose įvedė Maritime 
Commission, valdinė įstai
ga. Darbininkės tuomi 
džiaugiasi, naudojasi.

Ir visur kitur darbinin
kės kelia klausimą, kodėl 
pas mus to nėra?
Parodyk Ką Gerą, Nejieš

kosi Vartotojų
Vedėja vienos iš tų įstai

gų, Jane Martin, užreiškė, 
jog ji nesutinka su tais, ku
rie sako, kad negalima esą 
steigti įstaigų, kol nežino
ma, kiek moterų jomis nau
dosis. Ji sako:

“Mes patarnavimą įve
dame pirmiausia. Moterys 
juomi naudojasi. Tame mes 
jau turime patyrimų.”

Tūli vaikų priežiūros 
centrai Portlande ir Seat
tle miestuose neatsidaryda
vę pakankamai anksti, kad 
motinos suspėtų vaikus nu
nešti į priežiūras ir nuva
žiuoti laiku į darbą. Mari
time Commission dėlto įs
teigė tokius centrus prie 
pačių fabrikų ir juos laiko 
atdarus per ištisą parą. 
Motinos nevaržomos. Jos 
gali palikti vaikus bile ku
riam vienam šiftui arba 
dviem šiftam iš eilės ir at
likti turimus kokius kitus 
reikalus.

Tuose centruose vaikai 
imami nuo 18 mėnesių. To
li gyvenančių motinų vai
kams, kurios turėtų vaikus 
dar anksčiau prikelti, jei 
norėtų namie pavalgydinti, 
tuose centruose duodami ir 
pusryčiai, apart pietų. Ma
noma, kad mokestis už

priežiūras reikėtų numa
žinti ir tada dar daugiau 
motinų jais naudotųsi.

Dabar priežiūros ima 75c. 
už vieną ir po 50c už kiek
vieną sekamą kūdikį.

Naudinga Ne Vien Tik 
Motinoms

Be sutaupymo motinoms 
daug sveikatos, tos priežiū
ros neša daug gerovės pa
tiems vaikams ir visuome
nei, auklėjama šviesesnė, 
laimingesnė gentkartė.

Čia vaikai paliekami la
vintų prižiūrėtojų globoj. 
Jie pratinasi planuoto gy
venimo. Gatvėje paliktam 
vaikui aplinkuma yra plati, 
troškimai dideli, bet niekas 
neišaiškinta, tik nuolat gir
dėsi ujimą: 
“Nedaryk!” 
matysi ir 
per nugarą padarius ką 
nors, ko vaikas visai nesu
pranta. Čia, prižiuro j, ho
rizontas daug siauresnis— 
toks, kokį vaikas gali lais
vai išnaudoti be skriaudos 
sau ar kam kitam. Čia 
jiem išaiškinta viskas, su 
kuo tik jie gali per dieną 
susidurti. Daug geriau, ne
gu palikus “prižvelgti” ko
kiai primityviškai kaimin- 
kėlei, kuri .prisiima tą pa
reigą ne iš mokėjimo ar pa
mėgimo vaikų priežiūros, 
bet iš reikalo užsidirbti do
lerį savo gyvasties išlaiky
mui.

Greta visko, priežiūrose 
vaikai ir visuomeninasi. 
Jiems duodama* žaismės, 
kurios reikalauja grupinio 
planavimo, susitarimo, ben
dro bent dviejų ar visos 
grupės vaikų veiksmo. 0 
tuomi jau auklisi vietoj 
siauro “aš,” daug platesnis, 
reikšmingesnis 
vietoj “mano,” 
pasididžiavimu 
“mūsų” — visų bendrai su- 
budavotas žaismiškas “pi- 
ramidas” ir atliktus tam ti
krus darbelius.

Šeimininkėms

“Neimk!”
Neik!” Pa-

suplumpsėjimą

“mes” ir 
vaikai su 
parodo į

yra 
ant

TAIP PRIIMTA
Audeklines servetukės 

duodamos tik užsidengti 
kelių, ne veidui ar nosiai apsi-
šluostyti. Kam tokio šluosty- 
mosi daug reikia, turėti savo 
popierinių servetukių. (nap
kins) ar “tissue.”

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

Valgiai iš žuvies
Įvairiausiais būdais gali

ma pagaminti žuvį, bet 
taip vadinami “turbots of 
fillets” (individuališkos 
porcijos) yra labai skonin
gas valgis. Juos, lengva pa
gaminti. Galima vartoti 
mėsą bi kokios žuvies; su
stiprintas margarinas 
(fortified margarine) pa
gerina “sauce.” Kiekvienas 
svaras sustiprinto marga
rino turi mažiausia 9,000 
U.S.P. vienetų Vitamino A 
(vitaminas, kuris labai rei
kalingas kūnui kovoti slo
gą ir užkrėtimus kvėpavi- 

trakto).
žuvies “Fillets”

(Be Kaulų Žuvis) 
Pusantro puoduko ne smul

kiai sutrupintų krekerių 
4 šaukštai pagerinto mar

garino
Pusę puoduko smulkiai su

pjaustytų grybų (jeigu 
norima)

1 šaukštuką druskos
1 šaukštą sukapotų saldžiai 

raugytų agurkėlių
1 mažą svogūną smulkiai 

sukapotą
Aštuntadalį šaukštuko pi

pirų
6 žuvies porcijas (be kau

lų) galima vartoti “had
dock, ešerį, plokštę ir 
pan. *
Ne per smulkiai 

pinkite krekerius.
grybų vartosite, pakepkite 
lengvai sutirpytame mar
garine. Įdėkite grybus į 
krekerius. Pridėkite drus
ką, sukapotus agurkėlius, 
svogūną ir pipirus. Gerai 
pamaišykite. Apibarstyki
te žuvį druska ir pipirais. 
Krekerių mišinio lygią dalį 
dėkite ant kiekvieno šmoto 
žuvies. Vartokite dantų 
krapštuką arba šniūrelį 
laikyti mišinį žuvyje. Api
barstykite iš lauko druska, 
pipirais ir apdulkinkite 
miltais. Įdėkite kiekvieną 
žuvies porciją į atskirus 
kepimo puodukus, uždėkite 
mažą šmotelį margarino 
ant viršaus ir į kiekvieną 
puoduką įpilkite ' šaukštą 
pieno prieš įdėsiant žuvį.

m o

sutru-

Kepkite pečiuje (350 laips
nių F) apie 35 minutes.

Vartokit sekamą “sauce”: 
1 puoduką tomačių 
Žiupsnelį kvepiančių šak- 

nelių (ryšulyje)
Pusę puoduko vandens 
1 šaukštą druskos 
Skystimą pusės citrinos 
Kelis grūdus “cayenne” 

pirų.
Pavirinkite apie 5 minu

tes. Prašalinkite maišelį 
kvepiančių šaknelių. Išsun
kite.

pi-

Binghamton, N. Y
Iš LLD 20 Kp., Moterųi Sky

riaus Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gegužės 
5 dieną, Lietuvių svetainėje. 
Narių dalyvavo vidutiniai. Ko
miteto ir komisijų raportai iš
duoti ir priimti. Drg. A. Mal
ei aikienė perstatė naują narę, 
jaunuolę, savo dukterį Cicili- 
ją Maldaikiutę. Priimta vien
balsiai.

Skaitytas laiškas iš centro 
nuo Moterų Komiteto sekreto
rės S. Sasnos, kad prisiunčia 
50 kopijų brošiūros “Moteris 
ir Karas,” parašytos KJ Ka
rosienės. Laiškas priimtas vien
balsiai.

Drg. O. Girnienė padėjo $1 
ir sako: “Aš paimu 10 bro
šiūrų dėl platinimo.” Kitos 
draugės irgi pasižadėjo par
duoti po kelias. Moterų Sky
rius prašo visų pasipirkti ir 
perskaityti.

Nutarta paaukoti iš iždo $5 
dienraščio Vilnies suvažiavimo 
pasveikinimui, kuris įvyko ge
gužės 7 d. Parinkti aukų tam 
tikslui buvo išrinkta koįmisija 
iš A. Žemaitienės 
Valinskienės.

Pasirodė, kad 
darbuojasi gerai 
galbos Lietuvos
siems nuo karo žmonėms.

J. K. N.,
Mot. Skyriaus Kofesp.

ir J. K. Na-

mūsų nares 
rinkime pa- 

nukehtėju-

PIRMA TOKIA |
Kapitonas Lily S. Hųtch- 

eon tapo paskirta marinų 
“judge advocate,” pirma 
moteris užėmus tokią vietą 
korpuso istorijoj. Įstatymų 
studijas ji yra baigus Cali- 
fornijoj. Tarnauja Camp 
Lejeune, N. C.

Dr. Graičūnas apie Brošiūrą 
ir Kitas Motery Problemas
Dr. Graičūnas, vetera

nas profesionalas ir dar
buotojas lietuvybės dirvoje, 
perskaitęs mūs naują bro
šiūrą, rašo mums, kad jis 
būtų mylėjęs brošiūroje 
matyti ir apie motinystės 
problemas.

Prisipažįstant, jog dak
taro pageidavimas yra 
toks, kokio ir galėjome ti
kėtis iš nuoširdaus, ilgame
čio lietuvių liaudies sveika
tos sargo-patarėjo, norisi 
daktarui ir kitiems tuomi 
ar kitu netilpusiu brošiūro
je klausimu susidomėju
siems skaitytojams pasiaiš
kinti, dėlko aiškinimas mo
tinystės atidėta.

Iš paties brošiūros var
do jau matome, jog vyriau
sia siekta išaiškinti moterų 
dalyvumą pareigose karui 
laimėti ir sąlygas, kurios 
trukdo ar padeda moterims 
įsitraukti. į tas pareigas, 
taipgi apie visiems rūpimą 
laikotarpį tuojau po karo. 
Gi dedant motinystės klau
simą, kad ir labiausia su
glaustoj formoj, brošiūra 
būtų ilgiau užtrukus ir tu
rėjus būti didesnė, branges
nė, sunkiau pavartojama | 
masiniam platinimui.

Leidėjų tikslas buvo bro-j 
šiūrą paskleisti ko grei
čiausia ir plačiausia, kad ji 
padėtų mobilizacijai. už 
greičiausią pergalę kare, 
su mažiausia lėšų. Tai dėl
to ne tik daktaro sugestuo- 
jamas klausimas nebuvo 
įdėtas, bet net autorės Ks. 
B. Karosienės kai kurios 
jau parašytos dalys buvo 
apkapotos, kad raštas su
tilptų į 32 puslapių brošiū
ros ribas.

Tai nereiškia, kad radęs 
brošiūrą ne visai pagal jo 
norą Dr. Graičūnas būtų 
atmetęs brošiūroj esamas 
vertybes, ar paliovęs jieško- 
ti būdo informuoti - per
spėti moteris jam' rūpimu 
sveikatos klausimu. Anaip
tol. Gavęs užsisakytos bro
šiūros pundą, Dr. Graičū
nas rašo:

į

Sąryšyje su pirmu pradėjimu rodyti savo naują filmą “Pin Up Girl,” 20th Century-Fox pravedė daugelio tau- 
t‘ų gražuolių kontestą. Šios 28 laimėtojos gavo po $25 k aro boną ir publikacijos. Pirmoj eilėj, ketvirta iš kairės, 
sėdi lietuvaitė Anne Gervis.

LLD-Moterų Komitetas, 
Mrs. S. Sasna, sekr.

Didžiai Gerbiamos:
Ryšulėlis “Moteris ir Ka

ras” gautas, nuoširdus 
ačiū! Tai gal būti pirmas,
nors labai trumpas pažvil- . ' 
gis į moterį, kuri jau atsie
kė tveriamo laipsnio civili
zacijos padare ir kūrybi- 
nės-kultūros dirvonuose. 
Tyčia, ar netyčia, neatsi
žvelgta į motinystę, o juk 
motinystė — svarbiausis 
gyvenimo uždavinys. Moti
nystė ir žmonių sveikata, 
tai pirmaeilė problema.

Kova už būvį ir propa- 
gacija, tai įgimtas dalykas 
ir neišnaikinamas! Tik tą
ją įgimti galima sutvarky
ti, kad Ji suteiks daugiau 
smagumo, prailgins gyveni
mo metus ir sumažins ligo
ti ngu m ą, jei jau suvis neiš
naikins ligotingumo.

Ne kiekybė, o kokybe 
maisto medžiagos palaiko 
grožį, jaunatvę, sveikatą 
ir t.t., tą jau žino, kas nori 
žinoti. Ir ne tiek, kiek Die
vas duoda vaikų, motina 
privalo turėti, o tiek, kiek 
ji savo sveikatai nepaken
kiant pajėgia — neatsisa- 

jkant normalio lytiško sugy
venimo su mylimu vyru!

Tie jie du svarbiausi- ir 
gyviausi klausimai privalo 
būti pirmoj vietoj ir pirma- 

• eilės svarbos.
Man skaudu darosi ant 

mano širdies, kada mintis 
nuneša mane pas Dr. Kaš- 
kiaučių, kuris, norėdamas 
gelbėti į nelaimę įpuolusią 
motiną, — pats ilgus me
tus turi būti uždarytas už 
geležinių vartų! — O kaip 
gi kitaip būtų atsitikę, jei 
moteris savęs būtų užsi- 
klausus: Ar prisirengus 
pilnai patapti motina? 
Priemonės ir būdai jau pil
nai nustatyti ir kas nori 
žinoti, tas žino.

Dejavimas, aimanavimas 
ir net ašaros nieko negelb
sti, kaip lygiai “Beauty 
parlor” tavęs neatjaunina 
ir nepagrąžina — tik pati 
save apgauni.

Švara kūno ir skalbinių 
— higieniškas užsilaikymas 
ir skaniai sutaisytas valgis 
pagal p. K. Petrikienės “Vi
rėjos” nurodymą — prail
gins ir atjaunins 
gyvenimo metus.

Visom jaunom, 
šiom ir senatvės 
šiom mano brangiom sesu
tėm — viso labo.

Thats all.
D r. A. L. Graičūnas.

zmogaus

suaugu- 
sulauku-

Saugokite Drabužius
Nuo Kandžių

'■■■■ ■■.y.p, . v •

Sakoma, kad vienos kan
dies veislė galinti bėgiu me
tų suėsti (ar bent taip ap
kramtyti, kad nebetiks dė
vėjimui) 92 svarus vilno
nių drabužių, kailinių ar 
plunksnų ir vis dar būti al
kana.

Visokius žieminius ir va
sarinius, bet ne tankiai dė
vimus drabužius reikia rū
pestingai išvalyti, kad ne
būtų juose kandžių nei jų į 
perų ir padėti taip sanda
riai uždarytus ar suvynio 
tus popieriniuose maišuose, 
kad kandys neprieitų.

’ ■ z' ' *
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WATERBURY, CONN
Gegužės 21 dieną įvyko 

bendras parengimas Vilijos 
Choro ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopos. Buvo su
vaidinta komedija “Mirties 
Lažybos.” Publikos atsilankė 
daug, 103 Green svetainė bu
vo pilna, nors lietuviški kry
žiokai, kad pakenkus, tą pat 
dieną rengė koncertą, visai ar
ti, kitoje svetainėje — 48 
Green St., taipgi ir šv. Juoza
po parapija turėjo Vakarienę 
mokyklos svetainėje.

Taip jiems ir nepavyko 
mums pakenkti, dabar ir pa
tys mato, kad, norėdami ki
tiems pakenkti, tik sau per*no- 
sį užsidavė.

Komedija yra juokinga, ak
toriai savo roles gerai atliko, 
taip publika gardžiai prisijuo
kė. Pasibaigus vaidinimui bu
vo koncertinė programa. Pir
miausiai Vilijos Choro moterų 
grupė sudainavo dvi dainas 
labai gerai. Paskui Gertruda 
Ųlinskas sudainavo solo tris 
dainas, kurią publika karštai 
sveikino, taipgi Jennie Rama
nauskas sudainavo labai vyku
siai tris dainas. Po to 6-šių me
tų mergaitė Shirley Plungis 
gražiai pašoko, K. Vaitaitienė 
paskambino ant gitaros ir kar
tu su M. Vaitoniūte Nudainavo 
duetą. Po to Vilijos Choro mo
terų grupė sudainavo keletą 
skambių dainų užbaigiant pro-

gramą. Daug kredito priklau
so Bronei Rasimavičiutei (Lu
cas) už taip gerai sumokini- 
mą choro, kuris taip skambiai 
padainuoja ir publiką paten
kina. Parengimui pirmininka
vo K. Staneslaw.

Piknikas
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 28 kuopa ir Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 49 kuopa 
bendrai rengia pikniką, kuris 
įvyks birželio 4 dieną, nedėlio
ję, už Lake wood ežero, Lietu
vių Parko. Visas pelnas skiria
mas pagalbai Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo barbariško 
hitlerizmo. Kalbės K. Petrikie- 
nė iš Brooklyno apie karo pa
dėtį, mūsų pareigas ir svar
bius įvykius. Bus gera muzika, 
skanių valgių ir gėrimų.

Todėl visus ir visas kviečia
me atsilankyti į šį pikniką, nes 
ne vien laiką praleisite gra
žiai, tyrame ore, bet ir pagel- 
bėsite Lietuvos žmonėms.

Waterburietis.

Worcester, Mass

žakaitis orlaivių kautynėse, 
kur tai virš Vokietijos. Jau 
bus metai, kaip buvo praneš
ta, kad žuvo Edwardas Ka- 
napkis, kur tai Sicilijoj, kuris 
buvo parašiutistas. Kanapkis 
buvo Aido Choro narys, drą
sus, drūtas ir smagus jaunuo
lis. Draugai Kanapkiai yra 
dienraščio Laisvės skaitytojai. 
Jie turėjo tik vieną sūnų ir to 
neteko iš priežasties budelio 
Hitlerio ir jo šaikos užpuoli
mo ant pasaulio. Gaila jau
nuolio ir giliausia užuojauta 
tėvams!

Kaip būtų smagu, kad" visi 
mūsų jaunuoliai grįžtų sveiki 
ir gyvi, po to, kaip priešas bus 
sumuštas. Mes turime puikias 
užeigas jaunuoliams — sve
tainę, kliubą ir Olympia Par
ką.

Birželio 18 d. bus paminė
jimas 25-kių metų Olympia 
Parko įsteigimo, kuris jau yra 
išmokėtas. Parkas vienas iš 
gražiausių ir jis tarnauja lie
tuviams jau per 25 metus lai
ko.

Pundelių pripildymo reika
le darbas eina gerai. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija pa-

20 baksiukų pripildymui, 
155 kuopa 10 ir daug pa- 
asmeniškai. Kurie dar ne
paėmę, tai prašome tą

Chicago, III
Geg. 18 d., Mrs. Roosevelt, 

prezidento žmona, buvo pasi
tikta didžiausiomis ovacijomis, 
kuomet ji, su moterų-unijisčių 
palydovių būriu, įžengė į Sher
man vį.ešbučio auditoriją. 
ACW of A delegatai, susirin
kę konvencijon, sveikino ją di
džiausiu nuoširdumu.

EASTON, PA

turime

mūsų veikimą.
tokia veiklia 

iš Amerikoj gi-

Ona
Jono Gerdausko žmo-

Gerdauskienė,

ėmė 
LLD 
ėmė 
sate
greitai padaryti. Pundelio pri
pildymas atsieina $3.50. Ant 
jo yra surašyta, kas reikalin
ga įdėti. Jie siunčiami kovoto
jams. Stengkimės, kad nei vie
nas iš mūsų nepaliktame ne- 
pripildę baksiuko. Mūsų pa- 
siaukavimas karo išlaimėjimui 
yra labai mažas, palyginus su 
tais jaunuoliais, kurie yra ka
rinėjo tarnyboje, arba Euro
poj žmonių. Visi ir visos dar
buokimės, kad padėjus grei
čiau 
mėti

ir su mažiau aukų išlai- 
pergalingai karą.

Kalvis.

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisve 

prenumeratas nuo naujų 
senų skaitytojų. Ateikite 
užvažiuokite.

ir
ar

4 BARBERIAI
Mandagus Patarnavimas

521 FERRY STREET,
EASTON, PA.

APSKRIČIO f

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko' gegužės 2 dieną. Iš 
ligonių komisijos raporto pa
sirodė, kad jų yra pusėtinai 
daug, net 11 ypatų. Kaip ku
rie jau sveiksta.

Drg. D. Lukienę jau pasvei
ko, turėjo didelę operaciją ir 
dar yra silpna, bot jau vėl 
rūpinasi apie 
Tai tik vieną 
draugę 
musių.

Mirė 
draugo
na. Draugė sirgo per daugelį 
metų. Buvo nuoširdi Draugijos 
narė. Paliko nuliūdime vyrą ir 
du sūnus, vienas vedęs, o an
tras yra karinėje tarnyboje, 
pastarasis negalėjo nei laido
tuvėse motinos dalyvauti, taip
gi paliko dvi dukras, kurios 
abi yra vedę. Draugai Ger- 
dauskai yra dienraščio Laisvės 
skaitytojai ir nuolatiniai dar
bininkiško judėjimo rėmėjai. 
Visa jų šeima priklauso prie 
mūsų Draugijos.

Serga ir drg. Tumanis, ku
ris, kaipo dainininkas visiems 
yra gerai žinomas ir daug or- 
ganiz. pasitarnavęs. Jis ran
dasi Belmont ligoninėje. Drau
gai, reikėtų, kad aplankytu
mėte sergantį čfraugą. Jis yra 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
Linkiu jam pasiryžimo ir nu
galėti ligą, kad vėl galėtų su 
mumis kartu dalyvauti ir 
mums dainuoti: “Pasitrauk, 
netrukdyk, juk matai, kad ka
lu, kalu.”

Anglų laikraštyje praneša, 
kad be žinios žuvo jaunuolis

Eisenhower Atrado Angly 
Karius Gerai Paruoštus

Ant estrados, iš abiejų šo
nų, greta jos atsistojo jūreivis 
ir sužeistas karys. Ten pat bu
vo unijos prezidentas Sidney 
Hillman, Leo Kšycki, J. Po- 
tofskis ir daugelis kitų.

Didžia usiu susidomėjimu 
delegatai, unijos viršininkai ir 
svečiai išklausė jos kalbos.

Eleanor Roosevelt sakė: Se
ku šios konvencijos eigą. Yra 
šioj šalyj žmonių, kurie nesu
pranta, kokią rolę šiame kare 
lošia organizuotas darbas. Jis 
lošia didžiausią rolę. Mes, 
Amerikoje, civiliai, mažiausia 
nukentėjome, bet pagalvoki
te, ką kenčia žmonės tose ša
lyse, kurias nuniokojo žiauru
sis priešas! Mes turime tik la
bai mažai nedateklių, kiek 
diskomforto.

Čia Mrs. Roosevelt papasa
kojo, ką jai sakė sužeistas an
glas karininkas ir jo žmona, 
šiuo laiku esą Amerikoje. Jie 
beveik savo akim netiki, val
gydami “chicken dinners” ir 
kiaušinių, kiek nori!

Toliaus ji žymėjo: Po karo 
turi būti naujas pasaulis, nau
jos sąlygos, kad visiems būtų 
užtikrintas žmoniškas gyveni
mas, kad kareiviai, sugrįžę iš 
frontų, visi būtų aprūpinti 
darbu. Mūsų kariai mato vi
sus pasaulio kraštus. Pasaulis 
labiau susiglaudė. Jis turi 
ti vieningas.

Nėra Žemesnių Rasių
Nėra tokio dalyko, kaip

mesnės rasės.,,, Esant lygioms 
sąlygoms, visos rasės turi ly
gius gabumus. Demokratija at
meta nacių pasakas apie “vieš
pataujančią rasę.”

Mrs. Roosevelt ragino visus 
studijuoti naujas problemas ir 
nebūti proto tinginiais. Ji 
karštai ragino įsisąmoninti pi
lietinėse pareigose. Piliečiai 
privalo rūpintis politiniais ir

ekonominiais reikalais, kad 
grįžę iš karo vyrai ir moterys 
nebūtų apvilti.

Amerikos žmonės turi savo 
teises, kaipo šios šalies pilie
čiai ir šeimininkai, bet jų at
sakomybė taip pat didelė.

Amerikoj yra ir biednų 
žmonių, kuriems daug ko 
trūksta. Reikia išgyvendinti tie 
trūkumai, kad šioj šalyj visi 
galėtų gyventi be vargų ir 
trūkumų. t

Per kelis lygiai kartus Mrs. 
Roosevelt kreipė klausovų do-

į pilietines pareigas. Rei- 
dalyvaųti 
būti savo
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rinkimuose, rei- 
reikalų sargybo-

labai turiningos 
Mrs. Roosevelt susi-

mę 
kia 
kia 
j e.

Po šios, 
kalbos, 
laukė dar didesnių ovacijų, ne
gu tos, kuriomis ji buvo pa
sveikinta pasirodžius estrado
je.

Newark, N. J

Lietuvai Teikti Pagalbos 
Patalpos Įkurtuvės

Po visų pastangų So. Bosto
no Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Skyrius įsteigė savo 
patalpą, po numeriu 500-A E. 
Broadway, So. Boston, Mj,ss. 
Patalpos yra ruimingos dėl su
sirinkimo ir drapanų padėji
mo. Čia bus centras, per kurį 
lietuviai galės savo dovanas 
teikti Lietuvos pavargusiems 
nuo karo ir visi pašalpos rei
kalai bus vedami per šį ofisą.

Pasidėkavojant mūsų geram 
komitetui, kaip tai: Mrs. and 
Mr. A. Dambrauskui, Mrs. H. 
Simonovičienei, Jonui žako- 
niui, J. Mickevičiui, kurie pa
dėjo labai daug brangaus lai
ko tų patalpų ištaisymui, kom. 
turi jas. Jie atliko milžinišką 
darbą, įdėdami savo laiką ir 
padarant patalpas švarias ir 
gražias, kad visiems bus ma
donų užeiti, ir per kurią mes 
teiksime savo dovanas nuterio- 
tai Lietuvai. Kaip yra gražu ir 
meilu matyti mūsų žmones

dirbant gražų darbą dėl labai 
brangios idėjos, dėl idėjos, ku
ri yra demokratiškiausia pa
saulyje.

Brangūs draugai ir draugės, 
mes turėsime atidarymo įkur
tuves, penktadienio vakare, 
birželio 2 d. Prašome visų bū
ti tame atidaryme. Turėsime 
užkandžių, programėlę ir pa
sitarimą.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Skyriaus Vald.:

A. J. Kupstis,
Pirmininkas,

B. Kubilius,
Vice-pirmininkas,

J. Masteika,
Iždininkas,

M. Kazlauskas, 
Sekretorius.

1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER1

HUY WAR BONDS

geriau ir

programą 
ir dar 4

London. — Gen. Eisenho
wer, vykiausias amerikiečių 
ir anglų komanduoto j as an
trajam frontui, vėl apžiūri
nėjo anglų kariuomenę, 
skirta įsiveržimui į Vakarų 
Europą. Jis sakė, jog labai 
pasitenkinęs, kad anglų ka
riai puikiai išlavinti ir pa
ruošti tam žygiui.

Po anglų kariuomenės 
peržvelgimo gen. Eisenho
wer pietavo su Anglijos ka
ralium Jurgiu VI Buckin
gham palociuje.

Turkija Nori Dovanų
Turkija nori daugiau pi

nigų ir karinių reikmenų iš 
Anglijos ir Amerikos; tuo
met ji pažiūrėsianti, gal ir 
padėsianti talk ininkams 
prieš nacius.

NEBŪKITE NERVUOTI
Į______________________________

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDI SOL tabletu- 

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidiso] 
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.

Gražiai Vyko Sietyno-Rusų 
Koncertas

Kaip ir buvo tikėtasi, mūsų 
bendras koncertas-šokiai, įvy
kęs geg. 20 dieną rusų salėje, 
labai vykusiai išėjo, 
negalėjo būti.

Sietynas atidarė 
su Amerikos himnu
daineles sudainavo, tarp kurių 
ir lietuvių su kryžiokais kovos 
dainą, duravus amžius, tai 

■“Kur lygūs laukai.”
Ilgus amžius kryžiokai te- 

riojo ir vargino mūsų brolius. 
Dabar tie patys kryžiokai, po 
vardu naciai, ir vėl užpuolė 
ramius žmones plėšti ir naikin
ti. Tačiau, dabar jiems bus 
paskutinis galas.

Rusai,, irgi' gražiai dainavo 
keturias- dainas, o vėliau už
baigė šokikų grupė.

Nors mūsų, mokytoja, Bronė 
Šalinaitė, nesijautė gerai per 
pastarąsias kelias savaites, ta
čiau savo talentu sužvėjo žiū
rėtojus. Vėliau buvo smagūs 
šokiai, kur žmonės linksmino
si ligi vėlumos.

Tėmijant į šokėjus, net 
graudu darėsi, kad mūsų jau
nuolės mergaitės neturi vaiki
nų, o pačios porose šoka. Mū
sų jaunuoliai vaikinai unifor
mose. Albinas.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

senų 
naujus 
ius 
sudarau

B r i k o n i š k a i s. Re i - 
kalui esant ir 

^^Bffi|jK^Bpadidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmoro 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 

• 500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

MATEUŠAS SIMON AVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 

■ Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

PUBLIC

t GREEN STAR BAR & GRILL I
Lietuviškas Kabaretas

★ ★ ★
Kas nori gražiai laiką prąleisti pasilinksminti ir pasišokti 

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

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės gtas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

■M
W

GRAND ST

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

s BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

459
X (Skersai nuo Republic Teatro)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUSAr galite nakčia ramiai miegoti? 

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

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

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

NATŪRA/

Birželio 11 June
Lith. Liberty Park

340 Mitchell Ave. 
LINDEN, N. J.

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

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs ikiz 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.

TĘLĘFONĄS EVERGREEN 7-1661

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

taut
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i * A. L. D. L. D. REIKALAI KRISLAI MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ALDLD 12-to Apskričio Kon
ferencijos Protokolas

Konferencija įvyko balan
džio 23 d., 325 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa. Organizato
riui nepribuvus, tai komiteto 
narys P. Juozakas atidarė kon
ferenciją, 12 vai. ir paskyrė 
dvi drauges — D. Kasparienę 
ir J. Krutulienę patikrinti 
mandatus.

Kol mandatus tikrino, tai P. 
Juozakas paprašė išrinkti kon
ferencijos pirmininką ir sekre
torių. Pirmininku išrinktas R. 
Janušaitis, pagelbininku P. 
Juozakas, užrašų sekretorium 
D. Proleika.

Mandatų komisija pranešė, 
kad delegatų dalyvavo 13 nuo 
4-rių kuopų. Nutarta duoti 
sprendžiamas balsas apskričio 
komiteto nariams, kurie nebu
vo delegatais. Perskaitytas 
dienotvarkis, kuris tapo priim
tas vienbalsiai. Į rezoliucijų 
komisiją išrinkta: M. Trasikie- 
nė, F. Fabijonaitė ir A. Kas- 
parienė.

Skaitytas protokolas perei
tos konferencijos ir priimtas, 
kaip buvo parašytas. Po to se
kė Apskričio Komiteto narių 
raportai ir jie priimti. Iždinin
kas pranešė, kad su konf. die
na kasoj pinigų yra $30.05, ra
portas priimtas.

Sekė kuopų raportai. Nuo 
43 kp., Wilkes Barre, dalyva
vo delegatai B. Radziavičius 
A. Kasparienė ir J. Zamaras. 
Raportavo, kad kuopa gavo 2 
naujus narius ir 2 išsibraukė. 
Viso turi 36 narius. Suruošė 
teatrą ir du kitus parengimus, 
bendrai pelno padaryta $69.- 
07. Susirinkimus laikė 9 per 
metus. Aukavo $10 lietuviams 
kovotojams, $10 Raudonajam 
Kryžiui, $5 Laisvės bylai, $2 
Ispanijos veteranų pagalbai ir 
$3 šaukimui Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Kuopa ižde turi $28.20.

12 kuopos, Pittston, delega
tais buvo: M. Pačenkienė, A,' 
Radišauskienė ir M. Kalaus- 
kas. Kuopa turi 21 narį pasi- 
mokėjusį, o 8 nariai dar už 
šiuos metus skolingi. Susirinki
mus laiko kas mėnesis regu
liariai. $16 aukų buvo surink
ta pundelių komitetui, pagal
bai lietuvių kovotojų. Kuopa 
turėjo delegatą, Amer. Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavime 
ir dabar yra išrinkta komisija 
rinkti drabužius pagalbai Lie
tuvos žmonių. Turėjo paren
gimą, kuris pelno davė $10, 
ižde yra $6.27.

39 kuopos, Scranton, buvo 
5 delegatai: R. Janušaitis, M. 
Truikienė, D. Proleika, F. Fa
bijonaitė ir Truikis. Visi na
riai susimokėję duokles, per
eitais metais kuopa turėjo 41 
narį, bet gavome 6 naujus na
rius, tai viso yra 47. Susirin
kimus laiko reguliariai, tik va
saros sezone buvo pertraukta. 
Kuopa pinigų turi $67.33, 
taipgi Laisvės šėrų $20 vertės, 
Vilnies ir Daily Workerio $20 
vert. Aukavo iš kuopos iždo 
Laisvės suvažiavimui $2, Me
no Sąjungai $3, Botkino ligo
ninės palaikymui $5, Liaudies 
Balsui $2, Vilnies suvažiavi
mui $2, Laisvės bylai $2, lietu
vių raudonarmiečių paramai 
$2, mirusiam nariui P. Paba
liui nupirkome vainiką už $7, 
moterų mezgėjų kliubui auko
ta $8.50, prie Liet. Meno Są
jungos prisidėta su $5 duokle. 
Kuopa turėjo kelis parengimus 
ir prakalbas, veikia pagal iš
galę.

219 kuopa, Forest City, de
legatų nęprisiuntė, bet raštiš
kai raportavo, kad narių gera
me stovyje yra 19. Pereitais 
metais buvo surengus prakal
bas A. Ęimbai, susirinkimus 
laiko, ižde yra $1.45.

20 kp., Ęinghąmton, yra ga
lingiausia apskrityje ir veik
liausia kuopa, bet konferenci- 
jojo delegatų neturėjo.

Bendrai 20 kuopa literatū
ros pardavė už $14, Laisvės 
bylos vedimui sukelta $19, Bot
kino ligoninės užląikymui $40, 
Vilnies pasveikinimui $4, Ta- 
ryVV pagalbai Pelnas

bizniškus parengi- 
davė $154.38 pel-

da skyrium veikia

lai- 
su- 
ga- 
yra

ne-
ra-

laiškas nuo Liet. 
Draugijos Apšvie- 
laiškas priimtas ir 
paaukota $5. Skai-

nuo parengimo $100, paauko
ta org. centrui knygų įleidi
mui $2, Liaudies Balsui $2, 
pundelių komitetui $2. Kuopa 
turėjo tris 
mus, kurie 
no.

Prie to,
Moterų Skyrius, kuris laiko su
sirinkimus, turi apšvietos' pa
rengimus ir kitokius, sveikino 
Laisvės suvažiavimą su $5? 
ke dr. Petrikus paskaitos 
rinko Laisvės paramai $12, 
vo 4 naujus narius, ižde 
$22.65.

Kitos apskričio kuopos 
prisiuntė nei delegatų, nei 
portų, tai negerai.

Skaityti laiškai. Konferen
ciją sveikino drg. P. Šlekaitis 
ir aukavo $1, laišką ir aukas 
perdavė D. Proleika. Nuo F. 
Indrulio pasveikinimą ir $2 
auką perdavė F. Fabijonaitė. 
Skaitytas 
Literatūros 
tos Fondo, 
tam fondui 
tytas laiškas nuo C. K. Sekre
toriaus D. M. šolomsko.

Pasirodė, kad į apskritį jau 
yra duokles pasimokėję 6 kuo
pos. Drg. M. Kalauskas pa
aiškino, kodėl neįvyko pusme
tinė konferencija, padiskusa- 
vus, jo raportas priimtas.

Nutarta, kad apskričio val
dyba suruoštų du parengimus, 
vieną parėmimui dienraščio 
Laisvės, o kitą pagalbai Lietu
vos nuo karo ir hitlerizmo nu
kentėjusių žmonių. Taipgi nu
tarta surengti prakalbų marš
rutas.

Nutarta ateinanti pusmetinė 
konferencija laikyti Scrantone. 
Drg. V. Stankevičius, kuris ne
buvo delegatu, bet paprašęs 
balso interestingai pakalbėjo 
apie mūsų organizacijos ap
švietos darbus.

Į 12-to apskričio valdybą iš
rinkta šie draugai: O. Krutu- 
lienė, M. Kalauskas, M. Trui
kienė, P. Juozakas, B. Radzia- 
vičius, R. Janušaitis 
parienė.

Alternaiti yra: F. 
tė, L. Truikis ir D.

Konferencija užsidarė 5:30 
vai. vakare.

D. Proleika,
Konf. Užrašų Raštin.

ir A. Kas-

Fabijonai- 
Proleika.

Haverhill, Mass

ir

Parengimas Dėlei Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Puikiai 

Nusisekė
Parengimas buvo surengtas 

dėlei sukėlimo pinigų penk
tam siuntiniui, kuris bus pa
siųstas Lietuvon per Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą.

Haverhillio lietuviai, kaip ir 
visuomet, taip ir šį sykį, gau
siai rėmė parengimą, kaip do
vanomis, taip ir finansiškai.

Aukotojų vardai. ,
Po $2: Antanas Genevičius 
S. Benkus.
Po $1: V. Jurgelevičius, A.

Jurgelevičienė, A. Navickas,
A. Fitzgerald, F. Urbacius, A. 
P. Dambrauskas, S. ir O. Pil- 
sutskai, V. Kasevičius, S. Pen- 
kauskas, M. Belevičius, P. Mi
lius, T. černauskienė, M. Yo- 
eumskienė ir T. Kazlauskienė.

J. Masevičius 50c.
Viso $19.50.
Dovanų aukotojų vardai:

M. Andruskevičiutė, C. Ka
mens, M. Valokiniutė, P. Jure- 
lionienė, J. Shellans, A. Rač
kauskienė, E. Finenkienė, J. 
Stančikas, W. Pūtis, P. Iva
nauskas, A. Rozzetti, A. Pe- 
ręson, B. Puznękas, T. Čer
niauskienė, L. Jeskelevičienė,
B. Slaičiunienė, A. Carignan,
O. Paulauskienė, O. Ačienė, 
M. ir A. Kazlauskai, P. Ųen- 
kienė ir E. Radzevičienė.

Nuo parengimo ir su finan
siškom aukom pelno pasidarė 
$130, kas ir persiųsta į Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite-

Širdingai ačiuojam visiems, 
kaip aukotojams, taip ir rė
mėjams už prisidėjimą prie 
tokio svarbaus tikslo.

(Tąsa nuo l-mtf pusi.)
neklauso. Jos gelbsti savo bro
liams užjūryje, remdamos 
LPTK.

Brooklyne pasireiškė apgai
lėtinas dalykas: tūli lietuviai 
jau pradėjo šinkuoti munšai- 
ną ir savo tokiu “žygiu” jau 
keletą žmonių be laiko nuva
rė į kapus. (

Negerai, negerai!
Tegu šis tragiškas įvykis bus 

pamoka kiekvienam! Ameri
kos lietuviuose šiuo metu mir
tingumas pasireiškė didelis ir 
be munšaino!

Winnipeg, Canada
Kiek laiko atgal Winnipego 

Lietuvių Kliubo Komitetas pri
ėjo išvados, kad reikia sureng
ti bazarą, nežiūrint numatomų 
sunkumų, nes svetainės stogas 
prakiuręs ir reikia taisyti, o 
pinigų nėra. Surengti kitokius 
parengimus nėra galimybės.

Komitetas nutarė atsišaukti 
į Winnipego lietuvius dėl pa
ramos bazarui. Prie to, atsi
kreipti ir į toliau gyvenančius 
winnipegieciu gerus draugus. 
Tas ir buvo padaryta. Ir kaip 
winnipegieciai, taip ir tolimes
ni mūsų draugai gražiai pa
rėmė mūsų pastangas. Jų pa
ramą matysite ant galo šios 
korespondencijos.

Kas link paties bazaro, tai 
jis nebuvo labai turtingas, o 
prie to, ir oras, kaip tyčia, pa
sitaikė nekoks. Bet vistieŲ, 
winnipegieciai lankėsi kiekvie-' 
na vakarą ir susėdę už stalų 
lošė bingo. Ir nors dar ne vis
kas suvesta šiuos žodžius ra
šant, tačiau galima pasakyti, 
kad bazaras davė pelno apie 
$140. Winnipegieciai tuomi la
bai patenkinti.

Aukavusiems ir kitaip prisi- 
dėjusiems ir atsilankiusiems į 
bazarą, taipgi dirbusiems ba- 
zare, širdingai ačiū.

Dabar, kas ir per ką aukojo 
mūsų bazarui.

Per J. Mickūną, Prince Ru
pert, B. C., aukojo: J. Mickū- 
nas $10; M. Boychuk, J. Dio- 
chynski, B. Smalakoff, J. 
Grodzky, W. Kozey, J. Mi- 
keis, A. Smereka ir K. Mikla- 
sius po $1. Su smulkiais viso 
$23.

Per A. Jazoką, Port Ra
dium, N. W. T., aukojo: J. 
Dudėnas $2.25; A. Jazokas, 
T. Valiukonis, J. Janko, J. ęe- 
sunas, A. William ir C. Griten 
po $2; S. .Žalys, M. Kalboska, 
F. Lypka, E. sichik, A. Am
brasas ir S. Šuksti po $1; C. 
Plektis 30 centų. Viso $20.55.

Per N. Petniūną, MacKen- 
zie Island, aukojo: P. Bukis 
$5; A. Petniūnas $3; Mrs. P. 
Povlovich, P. Civitis ir F. Tro- 
fimsky po $2; Mrs. W. Peter- 
naik $1.50. Su smulkiais viso 
$16.25.

Winnipegieciai aukojo se
kančiai: E. Ginkuvienė 5 po
ras pančiakų. ir $2 pinigais. O.

seniems ir sveikiems.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems,
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

Balanced Brand Vitamin-B:Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.
K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, Kartu vitaminai ir 

250^ tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
, ., ‘ \ - t

pavasari arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00. .
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50. s
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.

8. Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E. x

9. BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenčjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.
r» h 1 ' U

1.

2.

• t
Iron dėl nusilpusio kūno,

4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna

5.

6.
7.

SUSTATYTOJAI 
OPERATORIAI 

SEKAMOM MAŠINOM :

LATHE 
PLANER 

BORING-MILL
GEAR CUTTERS

REIKALINGAS U.S.E.S. ATLIEKAMUMO 
PAREIŠKIMAS.

KREIPKITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY AVĖS., 

PATERSON, N. J.
(133)

REIKALINGI FABRIKO 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

Patyrimo Nereikalaujame
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO., 
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I.

(128)

Lenis 1 užtiesalą, M. Pūrienė 
2 rankšluosčius, O. Urbonie
nė 1 apatinę, Kižas 1 diržą, J. 
Narusevičienė lėkščių kom- 
lektą, F. Kostinas $1 pinigais, 
P. A. Gudžiūnas $1 pinigais,
M. Vidrukienė užvalkaliuką,
N. Zavadzkięnė albumą, Zihal 
vokų pakelį, P. W. Steponavi
čienė $1 pinig'ais, Samalionis 
$5 pinigais ir Dabusinskas $5 
pinigais.

Kliubo įgaliotas,
J. Radzevičius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS. 
Bostono ir Apylinkes Lietuvių 

Atydai.
Liet. Pagelbos Teikimo Komite

tas šaukia susirinkimą visų atsto
vų ir šiaip geros, valios lietuvių, at
silankyti į sekantį susirinkimą, ku
ris įvyks penktadienį, birželio 2 d., 
1944 m., 7:30 vai. vak. po 
E. Broadway, t. y. Liet. 
Teikimo Komiteto patalpoj 
atidarymas krautuvės ir 
taisymo įstaigos. Draugės 
ruošiasi svečius pasitikti 
gaičiais. — Kviečia visus Komitetas, 
M. Kazlauskas, sekr.

LAISVĖS PIKNIKAI
BALTIMORE, MD., dienraščio 

Laisvės naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą (June 4th). Bus Ameri
can, John Žilio Parke, Annapolis 
Road.

N 500 A 
Pagel bos 
Tai bus 
drapanų 
moterys 

su pira-

2 d., 
Pjark, 
N. Y.

2nd), Klaščiaus Clinton 
ir Maspeth Avės., L. I.,

BROOKLYN, N. Y., dienraščio
Laisvės piknikas įvyks liepos
(July
Betts

kui’ kitur yra rengiami LaišJei 
ves naudai piknikai, prašome pra
nešti. (127-130)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 4 d. birželio, įvyks 

svarbus visuotinas mūsų organizaci
jų ir Veikiančio Komiteto susirinki
mas. Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 5 vai. dieną. Prašomi dalyvau
ti Laisvės skaitytojai ir simpatikai. 
Bus svarbios diskusijos 
pikniko reikalais ir 
reikalais; sekančių 
rinkimų reikalais ir 
kviečiame mūsiškius 
Veik. Kom. Sekr., S.

“Laisvės” 
parko pirkimo 

prezidentinių 
kitais. Taipgi 
biznierius. — 

(127-129)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio 2 d. Lietuvių salėje, 315 Clin
ton St., pradžia 7:30 v. v. Draugės, 
šis susirinkimas bus svarbus, tad vi
sos kviečiamos dalyvauti, nes rei
kės atlikti daug svarbių reikalų. — 
M. K. • (127-128)

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę vyrai

TAIPGI ENGINE LATHE 
DARBININKAI

Turi mokėti darbą glaudžiai sulyg micros.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

Kreipkitės:
THE WATTS CAMPBELL CO.

298 OGDEN STREET, 
NEWARK, N. J.

(131)

BERNIUKAI—VYRAI
Pagclbai corrugated dėžių fabrike.

f BŪTINA PRAMONE
'$24 UŽ 40 VALANDŲ. 

LAIKAS V2 UŽ VIRŠLAIKIUS.
ARCH BILT CORRUGATED

51-18 GRAND AVE. 
MASPETH, L. I.

Grand Ave. gatvekaris sustoja prie durų.
(127)

AiRC LYDYTOJAI 
GASU LYDYTOJAI 
TEKINTOJAI
METALO UžBAIGĖJAI 
PLOKŠČIŲ METALO 
PRITAIKYMUI VYRAI

Gera vieta dirbti
Pilnai dirba taikos laiku.

100% Apsigynimo Dąrbas
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

Metropolitan Body Co. 
151 Kossuth Street, 
Bridgeport, Conn.

(131)

VYRAI, NORINTI IŠMOKTI ST A LIO R YS- 
TĖS. GERA ALGA LAIKE MOKINIMOSI. 

144 BARUCH PLACE
(127)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

AP VALYTO J AI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 

Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L,” Rusais ir .J 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(131)

PIRKITE KARO BONUS

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 

rijimo ir sustiprina smegenis.
No. 2—Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinim’o, Susižėidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusiu ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Knwtuvfi — SU’/j Zion St.

VYRAI—$35 I SAVAITĘ 
ir valgis. Darbas aukštos rūšies restaurante. 

PATY YRIMAS NEREIKALINGAS! 
įvairiom pareigom, valymui, puodų 

mazgojimui ir 1.1. 
PASTOVŪS DARBAI!

STARK’S
2441 Broadway, (kamp. 90th)

(129)

REIKIA BERNIUKŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
$25. PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ.

NUOLAT.
BUDGET DRESS CORP.

254 WEST 35TH ST, N. Y. C.
(129)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.

27 šeimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

(133)

REIKIA BERNIUKŲ
Vyriškos Veltines Skrybėlės. 

GERA ALGA, 
NUOLATINIS DARBAS
DORSET HAT CO.

203 GREEN ST., N. Y. C.
(128)

LYDYTOJAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

NUOLATINIS DARBAS
FEIN TIN CAN CORP.,

50TH ST. & 1ST AVE., BROOKLYN, N. Y.
.(128)

NIGHT CLEANERS 
Būtinų pramonių būdinkuose. 

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai.
KREIPKITĖS SUPERINTENDENT, 

360 FURMAN ST., BROOKLYN.
(128)

VYRAI ĮVAIRIEM DARBAM
Abelna’i Fabriko Darbai

75c I VALANDĄ. NUOLAT
5 DIENŲ SAVAITĖ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS

VIRŠAUS 40 VALANDŲ. Į
EDWARD E. ROBINSON

347 WEST BROADWAY, N. Y. C.
(132)

FOUNDRĖS DARBININKAI
MAŠINŲ MOLDERIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
meniniai ir Naktiniai Šiltai. 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn.

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
(128)

INDŲ ATĖMĖJAL GEROS ALGOS IR 
VALGIS.

SHINES RESTAURANT.
426—7TH AVE., N. Y. C.

(127)

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES 

DARBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS Į JARDĄ 
West 30th St. & North River
Matykite MR. BRADSHAW 

STOKES COAL CO. INC.
(130)

MECHANIKAI IR PAGELBININKAI 
Perbudavojimui naudotų mašinų. Viršlaikiai. 

Būtinas darbas.
STEIN EQUIPMENT,

426 BROOME ST., N. Y. C. .
(128)

PAKUOTOJAI
Du vyrai pagelbininkai krovėjai, iš- 
krovėjai ir pakuotojai svarbių radio 
materialų. Puikiausios darbo sąlygos

Prašome Kreiptis

Communications Products Co. Inc.
346 Bergen Ave., Jersey City, N. J.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas

(128)

STALIORIAI
l-MOS KLASĖS 

DARBAS PRIE STALŲ
$1.20 — $1.35 Į VALANDĄ

FURNICRAFT
735 1st Avė., N. Y. C.

(128)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI 

IR ‘
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkltėa

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

VYRAI, STIPRIOS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.
I. LEFKOWITZ,
828 SČHOLES ST.

BROOKLYN. (14th St. line).
(127)

AUTO MECHANIKAI
' BŪTINA PRAMONE 

Geros Darbo Sąlygos. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

International Harvester Co. 
Airport Circle, Camden, N. J. 

Telefonas: CAMDEN 5563 
Pasitarimai 9 iki 5 

Vakarais • sulyg sutarties.
(131) 

■ 1 1 1 1 r .... .

KALVE
RANKINIAI KALVIAI 
Mašinom kalviai 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 Chestnut St., Brooklyn.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crasceqt St.

r. .. .u i > (W8)

MERGINOS 
IR 

MOTERYS
Lengvas darbas. Švaru.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$20 UŽ 5 DIENAS 
$26 Už 6 DIENAS

Nuolatinis darbas dabar ir 
po karo.

Apmokamos Vakacijos ir 
Šventės.

Griffin Mfg. Co.
410 Willoughby Ave. 

Brooklyn.
(tarpe Bedford & Nostrand Avės.)

(181)

MOTĘRYS
OKĖS DARBUI 

Pilnam ar Daliai Laiko
40c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
BROCKMANN BROS.

Cedar Lane & 84th St., 
Ozone Park, L. I.

South of Sunrise Highway 
Michigan 2-0457 po 6 v. v.

(133)

RAŠTININKĖS
Pirmos- Rūšies Valymo ir Dažymo 

Įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 
darbas apskritiem metam.

1854 Cedar Ave., Bronx, N. Y.
TREMONT 8-7222.

(183)

MERGINOS
Vyniojimui ir pakavimui cookies, noodles. 

Lengvas darbas.

40 VALANDŲ.
$22 IKI $24 PRADŽIAI

LEE & LEE CO.
468 PEARL ST., N. Y. C.
* (127)

MERGINOS
Mokytis maliavojimui Šepečių darymo.

Lengvas darbas. Turi būti miklių pirštų ' 
ir darbščios.

60c J VALANDĄ PRADŽIAI, 
LAIKAS IR ’/j UŽ VIRŠLAIKIUS

EDWARD E. ROBINSO^
847 MEST BROADWAY, N. Y. C.

(182)

MOTERYS. PATYRUSIOS IR BE PATYRI
MO DIRBTI PRIE PRIKIMŠIMO ŽAISLŲ.

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLAT. GERA ALGA.

ŠELVY FŲR CO., 153 W. 27TH ST. .
- Y131)

OPERATORES 
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGI DUBELTAVŲ ADATŲ 
OPERATORES

GERA ALGA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

101-03 103RD AVE. 
OZONE PARK, L. I. 

CLEVELAND 3-3246.
 (131)

TARNAITĖS
NURSIŲ REZIDENCIJOJ 

$80 ] Mėnesį Su Valgiais. Vakacijos, 
Šventėse nedirbama.

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing Ofise.

____________________ (132)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS'
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI ‘

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

........  ' ■ . ■■ ■ — ■ Hl«f

MOTERIS
DALIAI LAIKO

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS.

NUO II A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.
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Laisvei trumpai pranešama, 
kad Sophie Petkus, Moterų 
Apšvietos Kliubo ir LDS narė, 
jau antra savaitė randasi ligo
ninėje.

New Yorko 31 gaisragesis 
gaus medalius už atsižymėji- 
mus gelbėjime gyvybių 
metais.

leitenante 
Aplan- 
išvyko 
Helen

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8804

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ŠTagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

staigiai operacijai
jauna-graži

Woodward Avenue 
( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL Evergreen 4-9612

sun- 
Mrs. 

duktė užeigos

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Po 
k i ai serga 
Karaktinienė, 
savininkės Goštautienės. Da
bar randasi Wyckoff ligoninė
je.

New Yorko miestas 
siąs ketvirtadalį visos 
karo paskolos.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos .54 Skyriaus su
sirinkimas jvyks geg. 31 d., 7:30 
v. v. Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
nariai dalyvaukite, nes turėsite pro
gą išgirsti Amalgameitų Konvenci
jos rapor^ ir kitų svarbių dalykų. 
— Ch. Ncčiunskas, sekr.

Linksma nauja judžių komedija 
apie tarnaičių klausimą

JACK CARSON * JANE WYMAN
IRENE MANNING

IWake Your Own Bed’
♦ IR DAR VAIDINIMAS SCENOJ * 
su žvaigldeCAB CALLOWAY ir Jo Ork.

CTDAND BROADWAY 
jllVlllV ir 47 ST., N. Y.

A CHARLES 
įįįgsį UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis ištiria 
GYDYTOJAI

100 nuoi. unija čapoj
Telef.: GR. 7-7553
DETROITE: 1

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3-jų šeimų mūrinis 

namas. 17 šviesūs kampiniai kam
bariai, dideli. Su visais įtaisymais. 
Arti visų transportacijų. Prieina
ma kaina. Kreipkitės: 398 S. 3rd 
Street, Brooklyn. EV. 8-3054.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS 
WALTER ABEL *

* GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD STT

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO,' HEMORRHOID AI 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 $2.

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

■ ’

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler 
T01 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y, 

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

DOU-T

ai
U95O

ai

U950
GODDESS 
OF TVA6
X7

O »375°

SeStas Puslapis

NewYoilo^K^fe7ini(K
Petkienė Randasi 

Ligoninėje

KARYS WALTER ŽUKAS 
REMIA LAISVĘ

Praeitą sekmadienį LDS 
skrities piknike (Lindene) 
ėjau su mūsų žymiuoju chorų 
ir orkestrų vadu, Walteriu Žu
ku ir jo malonia žmona Mil
dred. šiandien, kaip žinia, 
Walter Žukas nešioja Dėdės 
Šamo uniformą. Jis tarnauja 
Marylando valstijoje, bet ma
tė reikalo atvykti į mūsiškį 
pikniką su draugais pasimaty
ti ir pasikalbėti. Išsitraukęs 
penkinę, karys Žukas sako: 
“Štai, čia bus Laisvei dovana.”

Mildred pasakojo, jog per
eitą savaitę pas juos lankėsi ir 
Walterio sesutė,
Helen Žukaitė (Pine), 
kiusi brolienę, Helen 
pabuvoti pas mamytę, 
Žukienę, Binghamtone.

Kiaušiniai Katedroj
Apvaikščiojant iškilmingą

sias Sekminių mišias šv. Pat- 
rick’o katedroj pereitą sekma
dienį, New Yorke, tūlas Frank I 
Hanhl, 52 m., pakilo iš suolo 
ir metė dviem kiaušiniais link 
šventyklos trone sėdėjusio ar- 
chivyskūpo Francis J. Spell
man.

Kiaušiniai archivyskūpo ne
pataikė, vienas ištiško ant laip
tukų prie kojų kito dvasiškio, 
o kitas minkštais kaurais nu
riedėjo nesudužęs.
— Blogdarys sulaikyta ir po iš
tyrimo bus pasiųstas ligoninėn 
ar kalėjiman, priklausant nuo 
to, ką tyrimas parodys.

LAISVES .
PIKNIKAS

įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Aves. 

MASPETH, L. L, N. Y.

LDS Piknike Paremta 
Lietuvos Žmones

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3-čio apskričio pikni
kas, įvykęs gegužės 28-tą, Li
thuanian Liberty Parke, Linde
ne, N. J., labai gražiai pavy
ko. Skaitlingą publiką sudarė, 
didžiumoje, patys newjersie- 
čiai, tačiau buvo gražus būrys 
iš Brooklyne-New Yorko, taip
gi grupė atvyko net iš Great 
Neck, L. I. Turbūt, visos ap
skričio ribose esančios kuopos 
turėjo po geroką atstovybę šia
me metiniame savo arganizaci- 
jos sąskridyje.

Publikoj matėsi daugelis sve
čių kariškių, LDS narių ir jų 
draugų, atostogų .proga lan
kančių namiškius ii’ tuo pat 
sykiu dalyvaujančių savo or
ganizacijos pramogoj. Taipgi 
matėsi daug jaunų moterų su 
mažais kūdikiais, trečiąją lie
tuvių gentkarte, LDS ateiti
mi. Tai labai smagus, svei
kintinas požymis senstančioj ir 
greit retėjančioj pirmojoj 
gentkartėje.

Dainų programą pildė Sie
tyno Choras iš Newark, N. J., 
vadovaujamas muzikės Bro
nės L. šaknaitės (Sukackie
nės). šauniai sudainavo keletą 
kovos, dabartiniam 
pritaikytų, taipgi 
liaudies dainų.

Trumpą kalbą
Bimba, Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto pirmininkas, 
atsišaukdamas į dalyvius atžy
mėti šį labai puikų lietuvių 
sąskridį prisidėjimu prie penk
to siuntinio dovanų Lietuvos 
žmonėms. Kadangi į pikniką 
žmonės nebuvo suvažiavę ve
žini daiktiškomis dovanomis, 
tad, aišku, toms dovanoms 
įteikė savo Šerą pinigais, kai 
kurie gana stambiomis sumo
mis, prašydami jų vardu su
daryti visą pundelį, kiti prisi
dėdami dalimi pundelio. Viso 
suaukota $124.06. Aukojusių 
ne mažiau $1 vardai bus skel-

Brooklyno Geležies Lie
jyklos Sustojo Dirbę

Central Brooklyne “Munšainas” 7 Nuvarė į 
Kapus; Tikimasi Daugiau Mirčių; Lietuviai 

Įsivėlę Tragedijoje

biami sekamose laidose.
B. Mizara, LDS prezidentas, 

kalbėjo apie bėgamą svarbią 
pasaulinę padėtį ir apie rolę 
Lietuvių Darbininkų Susiveni- 
jimo rėmime karo pastangų : 
pirkime karo bonų, visokiomis 
aukomis Raudonajam Kryžiui; 
kėlimu moralo palaikant nuo
latinius ryšius su kariškon tar
nybon išėjusiais LDS nariais 
ir jų šeimomis. Kvietė visus 
tapti nariais šios garbingos pa- 
trijotiškos ir finansiniai pasto
viausios lietuvių savišalpos ir 
apdraudos opraganizacijos.

Programai sėkmingai pirmi
ninkavo Antanas Matulis iš 
Jersey City, LDS veikėjas sa
vo kolonijoj ir apskrityje.

Šokiams smagiai grojo An
tano Pavidžio orkestrą.

Patogi Piknikams Vieta
Lithuanian Liberty Parkas 

yra gana patogi piknikams 
vieta, lengvai privažiuojama 
ir surandama, nuo miestavo 
buso tik mažytis blokutis eiti 
pėsčiam. Važiuojant trauki
niais iš New Yorko nėra visai 
pigu, 76c “round trip” (su 
miesto subway fėrais), bet ir 
ne brangiau, kai į kitas vietas 
užupyje.

Salė yra vidutinio dydžio, 
antram aukšte, su pačių savi
ninkų bizniu apačioje. Daržas 
—naujai išpiltas, kad praša
linti buvusią seklumą, su daug 
gražių medžių ir stalais me
džių pavėsyje, taipgi baru dar
žo šone. O šiaip pasivaikščio
jimui vietos duoda pakanka
mai ribojantysis su daržu 
miestavas parkas, kuriame 5 
minutų ėjimu prieinama mau
dymosi prūdas (su 50c įžanga 
turint savo kostiumą). •

Toje pat vietoje 11-tą bir
želio (šio mėn.) įvyks Lietu
vių Literatūros , Draugijos 2 
apskričio piknikas. » Patartina 
jau dabar į jį rengtis.

Rep.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Drabužių Centre, 417 Lori
mer St., Brooklyne, darbas ei
na po senovei. Galop pereitos 
savaitės'perrinkimo ir supaka- 
vimo darbai buvo laikinai išsi
baigę, mažiau drabužių atsiųs- 
ta-atnešta. Tačiau taisytojai 
niekad nepritrūko darbo, nors 
ir čia kai kurie darbai turėjo 
luktelti dėl stokos pamušalų.

Taisymo darbų yra nuo se
niau ii’ bile dieną tikimasi 
daugiau gauti, laukiama iš va- 
lytuvės parvežant didelį veži
mą drabužių. Norintieji pagel
bėti, prašomi tankiai užeiti pa
žiūrėti arba tėmyti Laisvėje 
pranešimo.

Artinasi Laikas Išsiuntimo 
Penkto Siuntinių

Ruošiantieji pundelius dova
nų Lietuvos žmonėms prašomi 
jau dabar subrusti ir užbaigę 
paruošimą, pundelius prie pir
mos progos atnešti-atsiųsti. 
Taipgi turintieji nuliekamų dė
vėtų drabužių prašomi juos be 
atidėliojimo pristatyti cen
tra n.

Penktasis siuntinys norima 
išsiųsti kada nors apie 22-rą 
šio mėnesio, Lietuvos kęsmų 
po hitlerizmu trijų metų su
kaktyje. Tai bus praktiškas 
amerikiečių lietuvių linkėji
mas, kad toji trečia sukaktis 
būtų jau paskutinė karo ir pa
vergimo sukaktis.

Dėl Cukraus
Perkantieji cukraus dėjimui 

į dovanų pundelius Lietuvos 
žmonėms, prašomi pirkti (jei 
galima gauti) šmotukuose. Ne
gaunant ano, pirkti ir smuiką, 
tik po 2 svarų, pakelius, ka
dangi į pundelius- tik po tiek

telpa (5 svarų dėžės irgi siun
čiamos ,bet ne pundeliuose).

Dirbo Centre
Pereitą savaitę centre dirbo 

A. Dagis, C. Briedis, K. Bal
čiūnas, A. Bimba, M. Wilson, 
L. Gavrilovičius, G. Wareson, 
A. Orman, II. Jeskevičiutė, ,M. 
Sincus, O. Višniauskienė, M. 
Misevičienė, S. Vinikaitienė, L 
Levanienė, O. Čepulienė, V. 
Čepulis, V. Bunkus, J. Marčiu- 
kienė, N. Buknienė, R. Laukai
tienė, A. Kalakauskienė, B. 
Kalakauskaitė, S. Tomsonienė, 
E. Kasmočienė, K. Petrikienė, 
A. Yakštienė ir gal, tūli kiti, 
kadangi yra žmonių, ateinan
čių dirbti visomis dienomis ir 
vakaro valandomis ir atidirbę 
išeina neužregistruoti, komite
to nariams tuo tarpu nebuvus 
krautuvėj.

Šios savaitės darbininkų są
rašą pradėjo Jonas Pocius iš 
Flushing, anksti iš ryto atva
žiavęs visai dienai darbo.

Pagelbininke.

Šiomis šventėmis keliaunin
kų esą 15 nuošimčių daugiau, 
negu buvo pernai.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Nuo gegužės 27 d. sustrei
kavo visos geležies liejyklos.

Užstreikuotos f o u n d r ies: 
Taylor, Greenpointėj; Metro
politan, ant Metropolitan 
Ave.; Pitz Scholes ir Water
bury Sts., Columbia, East 
Yorke.

Daugiau žinių duosiu 
savaitę.

m. 75 Gold St., Bruni Broske, 
55 m., ir Alex Berkowski, 45 ' 
m., abu gyvenę 309 Water St., 
visi Brooklyne.

Daugiau apie šią tragediją 
matysite sekamose laidose.

Rep.
ant pelno neturi jokių ribų, ne
pripažįsta jokio padorumo.

Krisuimų pasielgimas labai, 
labai negražiai pagarsino se
nosios Central Brooklyno ko
lonijos lietuvius ir dar .kartą 
sudavė didelį smūgį obalsiui 
“savas, pas savą.” Pamislykite 
sau, kokio būtų pas tūlus žmo
nes riksmo, pogromiško kurs
tymo, jeigu, daleiskime, žydų 
tautos žmogus būtų taip mir
timi pavaišinęs mūsų tautie
čius. Pelnagrobystė, nesiskai
tymas su įstatymais, nesirenka 
tautų, smaugia visus lygiai.
Tarp Mirusiųjų Yra ir Lietuvių

Paskiausia mirusieji pereitą 
sekmadienį buvo Vietoj’ Filip- 
kowski, 58 m., pavienis, dar
bininkas, gyvenęs 77 Gold St., 
ii* Stanley Urban, 56 m., 109 
Gold St. Kiti mirusieji yra: 
Felix Ortowski, 58 m., sargas, 
249 Front St.; Anthony Ren- 
tenski, 59 m., 234 Front St.,. 
Gabrielius Gielusevičius, 61

Septyni asmenys, pasivaiši
nusieji juodojo turgaus keliais 
gauta degtine, pereitą šešta
dienį ii’ sekmadienį mirė. Jieš- 
koma daugiau mirusių, kadan
gi tos degtinės nuo pereito ket
virtadienio parduota 15 pus- 
kvorčių kitiems asmenims.

Jauna, graži Mrs. Sofija 
Krisuimas, 31 m., sulaikyta be 
kaucijos teismui, kaltinama sa
vo “saldaininėje,” 48 Hudson 
Ave., Brooklyne, pardavus tą 
mirties degtinę. Jos tolimesnis 
kvotimas įvyks birželio 5-tą.

Policija j ieškojo jos vyro, 
George Krisuimo, 50 m., kuris, 
sakoma, esąs vyriausiu to biz
nio vedėju, bet buvęs išvažia
vęs į N. J. su reikalais.

Iškrėtus jų patalpas, kaip 
skelbia policija, surasta, kad 
saldaininė buvusi tik frontas 
plačios skalės bizniui nelega- 
lišku “munšainu.” Tokio pat 
mirtingo skystimėlio rasta du 
penkių galionų kenai. Policija 
daleidžia, kad keturi kiti as
menys iš seniau mirusiųjų ga
lėję būti nunuodyti iš tos pat 
vietos pirktu skystimėliu.

Tai pamoka visiems mėgs
tantiems išsigerti saugotis juo
dojo turgaus “geradėjų,” ku
rių nepasiekia vyriausybės 
kontrolė.

Tas pats gali pasitaikyti ir 
su maistu, pirktu juodojo tur
gaus keliais, kadangi apetitai

Nuteisė Kalėjiman

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

BROOKLYN

WHITE .CLIFFS OF DOVER 2-J
Irene Dunne su Alan Marshall vadovaujančiose 

rolese MGM filmoje “White Cliffs of Dover,” trečia 
savaitė rodomoj Radio City Music Hall, 50th St. ir 
6th Ave., New Yorke.

Policistas James J. Colbert 
teismo pripažintas kaltu dėl 
nušovimo Mrs. Helen Thomas, 
.kuri, kaip policistas kaltino, 
norėjusi • pavogti jo piniginę 
karčiamoj, Bronxe, kur jiedu 
abu gėrė pirm to incidento. 
Jam gręsia bausmė nuo 6 mė
nesių iki 20 metų.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ iQi STANLEY MISIŪNAS

/ ll SAVININKAS

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

/




