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KRISLAI
Piknikai.
Naujas Komisarijatas.

Rašo R. MIZARA

žavingasis gegužės mėnuo 
jau pasiliko istorijoje. Įžengė
me į birželį. Birželis gi — va
saros mėnuo.

Andai prezidentas Roose- 
veltas pasakė spaudos ir radi
jo korespondentams, kad bu
simąją vasarą amerikiečiai ir 
anglai pradės Vakarų Euro
pos laisvinimą, atidarys seniai 
laukiamą antrąjį frontą. .

Praeitą antradienį Roosevel
tas pastebėjo tiems patiems 
korespondentams, kad jis va
saros laikotarpio neirna. “tech
niškai,” — jam 
birželio, liepos ir 
mėnesiai.

vasara yra
/ rugpjūčio

Dėl antrojo fronto Vakarų 
Europoje atidarymo yra viso
kių nuomonių ir spėliojimų. 
Tūli žmonės net eina lažybų, 
bet buvo tokių, kurie ir pra
kišo. Jie, mat, spėjo, kad an
trasis frontas bus atidarytas 
gegužės mėnesio pabaigoje.

Ką dabar tie strategai ma
no: kada mūsų kariai iškels 
savo koją pavergtosios 
rų Europos sausžemin ?

Pasakykit jūs, viską 
tieji strategai.

Vaka-

žinan-

Iloose-
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ANGLAI PAĖMĖ FROSINONE, AMERIKIEČIAI-VELLETRI I

Leidžia Amerikai Užsi
traukt Iki 260 Bilionu 

Skolos

Washington. — Senatas 
nutarė, kad Amerika gali 
užsitraukti iki 260 bilionu 
dolerių valstybinių paskolų 
vietoj iki šiol leidžiamos 210 
bilionu sumos, v

Kongreso atstovų rūmas 
kiek pirmiau nubalsavo pa
kelt šalies paskolų “lubas” 
iki 240 bilionu. Dabar 
gresmanai persvarstys 
ir senato tarimus. •

Raudonarmiečiai Užtaisė 
Didžiules Reples Naciam 

Ties Jassy, Rumunijoj

kon-
savo

Kadaise prezidentas 
veltas pajudino klausimą dėl 
pasaulinio einamojo karo pa
vadinimo. Jis mano, kad va
dinti jį antruoju pasauliniu ka
ru, kaip daugelis iki šipl žmo
nių daro, nėra visai tikslu.

Suplaukė daug visokių pa
siūlymų. Be kitų, buvo tokis: 
The Tyrants’ War. Lietuviškai 
gal geriausiai tiktų: “Tironų 
Suruoštas Karas.”

Prezidentui patinka šis pa
vadinimas.

Vokiečiai Gamina 
Planus Kitam, “Le
miamam” Karui

London, birž. 1. —Neofi
cialiai pranešama, jog So
vietų kariuomenė ima į rep
les didelį skaičių hitlerinin
kų ties Jassy geležinkelių 
mazgu, Rumunijoj.

Raudonarmiečiai vakar 
atmušė visas įtūžusias na
cių atakas Jassy fronte 
taip, kad priešai nepadarė 
nei vieno žingsnio pirmyn. 
Mūšių lauke liko tūkstan
čiai nukautų vokiečių. Per 
dvi dienas Sovietai čia su
naikino bei iš veikimo išmu
šė 122 nacių tankus ir nu- vokiečių tankus ir nušovė 
šovė 164 jų lėktuvus. 106 jų lėktuvus.

Sovietų kariuomenė 
metė atgal hitlerininkų 
kas Vitebsko srityj, Balta
rusijoj, ir į pietų rytus nuo 
Stanislavovo, Vakarinėje 
Ukrainoje.

Maskvoj suprantama, kad 
naciai tokiomis atakomis 
stengėsi pakenkei Sovietam 
suburti jėgas naujajam o- 
fensyvui.

at- 
ata-

Sovietai geg. 30 d. Jassy 
fronte Rumunijoj sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 95

Tito Praneša, Jog Ar
tėja Didis Talkininkų

Ofensyvas
London. — Jugoslavijos 

partizanų komanduotojas, 
maršalas Tito - Broz parei
škė per radiją, jog artinasi 
bendras didysis Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos ofensy
vas prieš Vokietiją.

Kartu Tito šaukė visus 
Jugoslavijos patrijotus dar 
smarkiau ardyti priešų ge
ležinkelius ir tiltus, naikinti 
visus karinius jų įrengimus 
ir visur be atlaidos mušfci 
vokiečius.

Amerikiečiai Įvare Gilų 
Kylį į Nacių Liniją; nuo 
Kalnų Jau Mato Romą
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Karas ne karas, o gyveni
mas eina savo keliu. Mes tu
rime valgyti, turime dirbti, tu
rime šviestis, turime skaityti, 
turime palaikyti savo spaudą.

O kad palaikyti savo spau
dą, privalome jai visaip dar
buotis. Be kitų spaudai jeigu 
šaltinių yra mūsų vasariniai 
parengimai — piknikai.

Būdavo . laikai, kai mūsų 
dienraščio naudai organizaci
jos galėdavo suruošti visą eilę 
piknikų per vieną vasarą.

Karas, tačiau, pakeitė daug 
ką — jis nepaprastai paliete 
ir mūsų parengimus, labiausiai 
piknikus, nes pasunkėjo va- 
žiuotės priemonės.

Tačiau mes vis tik nuo pik
nikų neatsisakome: Brooklyne 
Laisvės metinis piknikas įvyks

London. — šiomis dieno
mis gautas iš Vokietijos na
cių laikrašt. Neueste Nach- 
richten, leidžiamas Muni
ch e, rašo:

Daugiausiai, ko dabar vo
kiečiai gali tikėtis, tai pri
verst talkininkus padaryti 
tokią taiką, kuri paliktų 
Vokietijai nacių užkariau
tus Europos krašlcus.

Išnaudodami taikos laiką, 
vokiečiai pasistatytų tokį 
galingą karinį laivyną, kad 
jis paimtų viršų prieš Ang
lijos ir Amerikos laivynus. 
Tuomet Vokietija pradėtų 
naują karą ne tik Europos 
žemyne, bet ir už jūros; rei
škia, galėtų įsiveržti Angli- 
jon arba net Jungtines Val
stijas užpulti.
Neuestp Nachrichten sako, 

jog šiame kare vokiečiai tik 
todėl nepajėgė įsiveržt An- 
glijon, kad anglai ir ameri
kiečiai turi perdaug stiprius 
laivynus.

“Bepusiška” Ispanija Dirba 
Naciam Karo Pabūklus

Republikonai Reika
lauja Ištirti CIO Po

litinį Komitetą

Neapolis, birž. 1. — Aš- kad vokiečiai jau apleidę 
tuntoji anglų armija atėmė Velletri miestelį, geležinke- 
iš vokiečių Frosinone mies- Į*0 Appjan P^en^o kiyžke- 
tą, labai svarbų geležinkelio 
ir plen’ių centrą, už 42 my
lių į pietų rylcus nuo Ro
mos; o naujazelandiečiai 
tos armijos kariai užėmė 
Sora miestą su geležinkelio i 
ir vieškelio stotim už kelių : 
mylių toliau į pietų rytus j 
nuo Romos. Pro Sora eina'
I?!6"™’ "ff! kariai“taip“ pait “įvarė“‘“žiu

kylį į nacių liniją ties savo 
atakuojamu Valmontone

Nacių radijas paskelbė, miestu.

lio ir Appian plento kryžke
lę, keliolika mylių į pietų 
rytus nuo Romos. Vellefcri 
jau kelios dienos buvo štur- 

j muojamas amerikiečių.
Amerikos kariuomenė už

ėmė Albano kalnų aukštu- 
imas, 12 ar 13 mylių į pietus 
nuo Romos. Nuo šių aukš
tumų amerikiečiai jau ma

lto Romą. Jungtinių Valstijų 
naciam pasitraukt į Avez- i™““.* V“-^7^ 7™

zano, o iš ten į Romą.

I
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Mūsų draugai ir prieteliai, 
turi savo automobilius, priva
lėtų taupyti gazolino stampu- 
kes ir, atėjus tai dienai, atva
žiuoti j pikniką su kupinomis 
mašinomis.

Be to, kaip gi kitur dalykai 
stovi su Laisvės naudai pikni
kais? Kaip Philadelphijoj ? 
Kaip Bostone ? Kaip angliaka- 
syklų srityje — aplink Wilkes- 
Barre, šenandorį? Gal pitts- 
burghiečiai kartais galėtų iš
kirsti šposą ir suruošti gerą 
pikniką savo spaudai parem
ti?

Nei karščiai nei šalčiai, nei 
perkūnai nei audros nepriva
lo pažangiąją lietuvių visuo
menę sulaikyti nuo pasidarba
vimo savo spaudai 1

EX - KARALIUS PRIPA
ŽĮSTA TITO VADU

London. — Pranešama, 
kad Jugoslavijos ex-kara- 
lius Pelcras jau pripažįsta 
maršalą Tito karinių jėgų 
vadu tame krašte. Petras 
taipgi sutinkąs, kad po karo 
jugoslavai nusibalsuotų, ko
kios valdžios jie nori.

Mexico City. — Čionaiti- 
nis laikraštis Espana Popu
lar, leidžiamas politinių pa
bėgėlių iš Ispanijos, rašo, 
kad to krašto fabrikai ga
mina karo reikmenis Hitle
riui.

Espana Popular gavo štai 
kokias žinias nuo žmonių, 
kurie slaptai veikia prieš 
Franko, fašistinį Ispanijos 
diktatorių:

“Barcelonoj (Ispanijos 
didmiesty j) Vulcano ir His
pano Suiza fabrikai dirba 
tankų ir lėktuvų motorus, 
kurie siunčiami naciam į 
Franci ją.' Mecanica Terres- 
tre fabrikas stato Dieselio 
motorus vokiečių submari- 
nam. Du kiti Barcelonos fa
brikai dirba dalis kanuolėm 
ir kulkasvaidžiams. Šie 
dirbiniai yra siunčiami Vo
kietijon. Barcelonos audimų 
fabrikai gamina audeklus 
kariniam nacių drabužiam 
ir nepriima jokių užsakymų 
saviem ispanų reikalam. Co-

runos mieste trys kariniai 
fabrikai dirba reikmenis, 
kurie geležinkeliu persiun
čiami vokiečiam Francijoj.

“Bilbao ir Sagunto fabri
kai gamina bėgius (reles) 
ir garvežius nacių geležin
keliams. Egarraria fabrikas 
Bilbao dirba elektrinius mo
torus naciam. Santandery 
dirbama vokiečiam oro 
bombos, sveriančios po to
ną.”

Medžiagos, kurias Ameri
ka ir Anglija parduoda Is
panijai, yra perdirbamos į 
gatavus karo pabūklus na
ciams.

NACIŲ RADIJAI IR 
SUBMARINAI

Naciai turi radio stotis 
Santa Maria, Valencia ir 
Totuan miestuose, Ispani
joj. Vigo Įlankoj, tarp Cha- 
pela ir Redondela stovi vo
kiečių laivas, kuris aptar
nauja nacių submarinus ga
zolinu ir kitais reikmeni
mis...

AIRIJOS RINKIMUS LAIMI NETALK1NINK1SKA 
DE VALEROS PARTIJA

Rooseveltas Visai Negi
na Ispanijos Diktato

riaus Franko

Rusijos Socialistinė Federa- 
tyvė Sovietų Respublika įkūrė 
naują komisarijatą — gyvena
mų namų statybos komisarija
tą, vadovybėje Vasiliaus Iva
novo.

Tai reikšmingas dalykas, 
parodąs, kaip Tarybų vyriau
sybė rūpinasi vokiškųjų ne
naudėlių, sugriautų miestų ir 
kaimų atstatymu.

Lietuvoje, veikiausiai, taip
gi tokis komisarijatas bus rei
kalingas po to, kai vokiški 
okupantai iš ten bus išvyti.

Washington. — Pasikal
bėjime su laikraštininkais 
prez. Rooseveltas sakė, kad 
Ispanijos gen. Franko val
džia vis dar elgiasi taip, 
kad niekas iš mūsų negali 
būti psitenkinęs jąja, kaipo 
neva bepusišku kraštu. 
Nors Ispanija žymiai ma
žiau siunčia karinių medžia
gų vokiečiams, bet ji dar 
negana aprėžia tų medžiagų 
teikimą- naciams, pareiškė 
prezidentas.

Taigi Rooseveltas šiuo 
klausimu nesutinka su Ang
lijos premjeru Churchillu, 
kuris paskutinėje savo kal
boje gyrė Ispanijos diktato
rių Franką už vadinamas jo 
nuolaidas talkininkams.

,

Dub|in, Airija, birž. 1.— 
Į Airijos seimą tapo vėl iš
rinkti premjeras E'amon de 
Valera ir visi jo ministe
rial. Pagal patikrintas bal
savimo pasėkas iki vidunak
čio iš trečiadienio į ketvir
tadienį, buvo išrinkta 50 
Valeros Fianna Fail parti
jos narių, o visų kitų parti
jų tik 27.

Šituos žodžius berašant, 
gauta žinia, jog Valerai 
trūksta tik įtrijų balsų iki 
visiškos daugumos seime. 
Bet tvirtinama, kad bus iš
rinkta kur kas daugiau de 
Valeros šalininkų, negu pu
sė visų seimo atstovų.

Nepadeda Talkininkam
Nors Airija yra Didžio

sios Britanijos imperijos 
dalis, bet ji, turėdama pla
čią savivaldybę, atsisakė 
dalyvauti kare prieš fašis
tų Ašį ir neleidžia talkinin
kam naudot' Airijos prie
plaukų nei lėktuvų aikščių

kovai prieš nacių submari- 
nus.

Airijos premjero de Vale
ros valdžia atmeĮtė Anglijos 
ir Amerikos reikalavimus 
išvyt Vokietijos ir Japoni
jos atstovus, nors tie atsto
vai veikia kaip Ašies šnipai 
prieš Jungtines TaųĮtas.

(Žymėtina, jog daug airių 
katalikų kunigų Amerikoje 
pritaria tokiai Airijos poli
tikai.)

Lisbon. — Pranešama, 
kad vokiečiai daugmeniškai 
gaudo ir šaudo nužiūrimus 
savo priešus Francijoj ir 
Vengrijoj.
HITLERININKAI BIJO 
DVIGUBO OFENSYVO 
Berlyno radijas spėliojo, 

jog tuo laiku, kai anglai- 
amerikiečiai iš Anglijos da
rys įsiveržimą į Vakarų Eu
ropą, tai 15 divizijų talki
ninkų kariuomenės iš Šiau
rių Afrikos, girdi, puls vo
kiečius pietinėje Francijoje.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Hugh But
ler įteikė reikalavimą sena- 
tinei komisijai rinkimų 
klausimais, kad ištirtų CIO 
unijų Politinio Veikimo Ko
mitetą. Mat, šis komitetas 
darbuojasi už Roosevelto iš
rinkimą ketvirtajam prezi-' 
dento terminui.

Nacionalio Republikonų 
Komiteto pirmininkas, Har
rison E. Spangler plūdo ge
neral} prokurorą Biddle už 
tai, kad jis nepatraukia 
CIO Politinio Komiteto į 
teismą; tai, girdi, senatas 
turėtų tą komitetą suvaldy
ti.

Roosevelto priešai šūkau
ja, kad CIO Politinis Komi
tetas, esą, neteisėtai renkąs 
pinigus iš unijų narių ir 
tais pinigais varąs vajus už 
rooseveltinius kandidatus 
rinkimuose.

Republikonų vadai su
pranta, jog per CIO Politi
nio Komiteto pasidarbavi
mą kongresmanas Martinas 
Dies, “raudonųjų” ir unijų 
ėdikas, o fašistų glostyto- 
jas, buvo priverstas atsisa
kyt nuo kandidatūros į kon
gresą ateinančiuose rinki
muose.

Žymia dalim ačiū tam ko
mitetui dabar tapo nomi
nuotas į kongresą Roosevel
to rėmėjas Luther Patrick 
Alabamos valstijoj. O pir
miau šio komiteto veikla 
davė gerų vaisių Floridoj, 
Californijoje, -Oregone.

Amerika 5 Kartus Dau
giau Pasistato Lėktuvų, 

Negu Vokiečiai
Washington. — Amerikos 

orlaivių statybos vyriausy
bė pranešė, jog šis kraštas 
pasistato 5 sykius daugiau 
lėktuvų negu Vokietija ir 
apie 7 kartus daugiau negu 
Japonija.

Kovo mėnesį šiemet Jung. 
Valstijose pastatyta 9,117 
lėktuvų, o nuo japonų už
puolimo prieš Perlų Uostą 
— 171,257 lėktuvai iš viso.

-------------------------------------------------------

Dvi Radijo Kompanijos Neduoda 
Unijom Kalbėt už Roose/veltą
Washington. — Didžioji 

National Broadcasting-ra- 
dijo kompanija suspendavo 
CIO ir Darbo Federacijos 
savaitines programas iki 
po rinkimų. Tai todėl, tjog 
ši radijo kompanija atran
da, kad unijinės programos 
gali patarnaut prez. Roose\ 
velto kandidatūrai ketvirta-[mentas. 
jam terminui. Kompanijai 
ypač nepatiko, kad CIO uni
jų centras parėmė Roose- 
velto kandidatūrą.

Minimos programos ėjo 
kas sekmadienį per dvejus 
metus. Vieną sekmadienį 
jas davė. CIO, o kitą—Dar
bo Federacija.

National Broadcasting 
radijo kompanijos pirminin
kas yra generolas James G. 
Harbord, nedalyvaująs veik
lioj karinėj tarnyboj. Jis 
priklauso vadinamai Eko
nominei Tautos Tarybai, 
vadovaujamai Merwino K. 
Hart’o. O Kartas jau seniai 
skleidžia fašistines mintis,

pritaria Ispanijos diktato
riui Frankui ir yra susiri
šęs su prieš-darbininkiško- 
mis organizacijomis.

Kita stambi radijo kom-. , 
panija, Blue Network sus
tabdė Farmerių ir Namų ” 
Valandą, kurią rėmė Ame^> 
rikos Žemdirbystės depąrt- 

Šiai kompanijai 
viešpatauja Time žurnalas, 
leidžiamas republikon. Hen
rio R. Luce. Jo žmona, kon
greso atstovė Claire Boothe 
Luce yra aršiausia prieši- ( . 
ninkė Roosevelto karinės ir 
pokarinės politikos.

Atimta iš Japonų Warong 
Tvirtuma Burmoj

Ceylon, birž. 1. —Chinai : 
ir amerikiečiai užėmė Wa- l 
rongą, japonų tviiiumą i 
šiaurinėje Burmoje.

Chinai pamuše japonus • 
dar tolyn atgal Mamien 
tarpkalnėje, rytiniame Bur
iuos fronte.

NACIŲ SUBMARINAS SULAIKĖ PABĖGĖLIŲ 
LAIVA IR SUĖMĖ DU AMERIKIEČIUS 
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tas valtis, žuvo trys asme
nys: 16 metų mergaitė Be
atrice, duktė Abrahamo ir • 
Evos Turpinskių, pabėgėlių 
iš Lenkijos; laivo daktaras 
A. F. Machado ir virėjas 
Hermano Antonio.

Naciai suėmė ir perkėlė į 
savo submarinąJ du Ameri
kos piliečius, barzdaskutį . 
Vorgelio Magina ir farmerį 
Manuelį Pinto. Jiedu grįžo 
Amerikon iš Portugalijos.

Po devynių valandų, nu
plaukus šalin nacių subma- 
rinui, keleiviai ir jūrininkai 
vėl sulipo laivan, kuris ir 
atplaukė Philadelphijon ge
gužės 31 d.

Vokietija, kaip ir kiti ka
riaujantieji kraštai, užtikri
no tam laivui saugų pralei
dimą; bet naciai sulaužė 
savo žodį.

Dauguma juomi plauku
sių pabėgėlių ištrūko iš vo
kiečių užimtos Francijos 
per kalnus į Ispaniją.

Philadelphia, Pa.—Praei
tą penktadienį vokiečių 
submarinas sulaikė Portu
galijos laivą' Serpa Pinto, 
kuriuo keliavo pabėgėliai 
nuo nacių ir ateiviai į Jung. 
Valstijas bei Kanadą. Grą
žinančiai šaudydamas iš 
Kaunolės, submarinas sutu
rėjo laivą viduryj Atlanto 
Vandenyno; privertė 385 
keleivius ir įgulos narius su
lipti į gyvybės gelbėjimo 
valtis ir išbūti jose devynias 
valandas atviroj jūroj.

Belipant iš laivo nuleis-

JAPONAI GRŪMOJA 
CHANGSHAI CHINIJOJ
Chungking. — Japonai 

užėmė Kunganą, Hupeh 
provincijoj, Chinijoj, ir taip 
grūmoja tvirtumos miestui 
Changshai, kad chinų vy
riausybė jau įsakė iškraus
tyt iš Changshos senius, 
vaikus ir kitus civilius gy
ventojus, kurie nėra būtinai 
reikalingi miesĮtui ginti.

Amerikiečiai užėmė punk
tus 13 mylių nuo Romos.
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Lenkišką Poną Demokratija
Amerikos lenkų suvažiavimas Buffa

lo]’ pasibaigė. Suvažiavimą valdė, kaip 
jau mes rašėme, aršiausi lenkų reakci
ninkai, kuriems nerūpi matyti po karo 
stipri, demokratinė Lenkija, bet kurie 
nori, kad Lenkija būtų imperijalistinė, 
laikytųsi prieš virš 20 metų užgrobtus 
kraštus, tokius, kaip Vakarų Ukraina, 
Vakarų Bielorusija, Vilnius ir vėliau Te- 
šenas. Jie nori, kad Lenkija būtų valdo
ma tos pačios klikos politikierių ir dvar
ponių, kokia valdė ją prieš šį karą. 
Jiems rūpėjo ir rūpi, kad tarp Jungti
nių Tautų nebūtų gero susiklausymo, 
vienybės, todėl jie, reakcininkai, viską 
’darė, kad sukelti didesnę lenkuose ne
apykantą Tarybų Sąjungai.

Įdomu ir tas, kad šitie ponai, suva
žiavę kongresan, kai kada plepėjo apie 
demokratiją, bet iš tikrųjų jiems demo
kratija yra svetimiausias dalykas.

Pačiam suvažiavimui arba kongresui 
buvo viskas paruošta iš anksto. Rezoliu
cijos iškeptos už kulisų; dėl rezoliucijų 
niekas iš delegatų negalėjo žodžio tarti. 
Kalbėti leista tik tiems, kurie kalbėjo 
taip, kaip patinka Rozmarekams, Matu- 
ševskiams ir kitiems reakcininkams.

O jeigu atsirado vienas kitas iš dele
gatų, kuris išdrįso sakyti savo nuomonę, 
nepatinkančią ponams, tai tokis buvo ap
šauktas “Maskvos agentu” ir išmestas iš 
svetainės.

Štai vienas incidentas, kuris geriau 
negu kas kitas pavaizduoja lenkų ponų 
demokratiją. Atsistoja Adomas Kujt- 
kowskis, atstovas United Automobile 
Workers (CIO) unijos lokalo iš Detroito 
ir bando tarti keletą žodžių. Delegatai 
žiūri ir laukia, ką jis, unijistas, pasakys:

Aa! Bet Kujtkowskis pradeda kalbėti 
už Jungtinių Tautų vienybę, jis pareiš
kia, kad šviesesnė Lenkijos ateitis glūdi 
tik gražiame sugyvenime su savo kai
mynais, — ypačiai su Tarybų Sąjunga. 
Adomas Kujtkowskis pasisako už prof.' 
Lange ir kunigo Orlemanskio, ir kitų 
lenkų patrijotų siūlomą nusistatymą.

Ir Kujtkowskiui ilgiau kalbėti nelei
džiama! Ne tik neleidžiama, bet tuomet, 
kai tūli kongreso nariai ima gyvuliškai 
baubti, kiti grobia delegatą Kujtkows- 
kį ir meta iš svetainės laukan. O prezi- 
dijumas sėdi ant estrados ir sau ramiai 
žiūri. i

Vadinasi, viskas padaryta sutartinai, 
gražiai. Kujtkowskis apšauktas “Mas
kvos agentu”, kuriam “Stalinas algą mo
ka”!... Tuo pačiu sykiu kiekvienam aiš
ku, jog Kujtkowskiui algą moka ne Sta
linas, bet fabrikas, kuriame jis dirba!

Šitaip lenkai ponai Buffaloje demons
travo savo demokratiją! Tokios demo
kratijos jie nori ir būsimoje pokarinėje 
Lenkijoje. O tokia demokratija — reiš
kia fašizmą, daugiau nieką! Jei panašūs 
reakcininkai Lenkiją valdytų, tai tokiam 
Kujtkowskiui už pareikštą savo nuo
monę, priešingą reakcininkams, tektų
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kalėjime supūti, o gal net ir prie sienos 
atsistoti!

Nereikia nei aiškinti, kad šitame len
kų kongrese buvo ne vienas Kujtkows- 
kis, manęs panašiai, kaip jis, tik neturė
jęs drąsos pasakyti savo žodį, arba ne
turėjęs progos atsistoti.

Gėda, ponai, šitaip daryti!
Gėda tokią “demokratiją” Amerikos 

žemėje demonstruoti!

Lietuviški Kryžiokai Sveikino 
Lenkus Reakcininkus

Viename angliškame laikraštyje buvo 
paskelbta, kad tarp kitų Amerikos len
kų kongresą (Buffaloj) sveikintojų, bu
vo ir “lietuviai.” Kas tie do lietuviai? 
Veikiausiai tai bus lietuviškieji kryžio
kai, Pittsburgh© konferencijos kavalie
riai.

Jie sveikino lenkus reakcininkus ir lin
kėjo jiems pasiekti savo tikslų — o tai 
reiškia atplėšti nuo Lietuvos Vilnių.

Bet šitie sveikintojai nekalbėjo Ame-' 
rikos lietuvių vardu. Amerikos lietuvių 
visuomenė prieš lenkų tautą, kaipo tokią, 
nieko neturi, bet lenkų reakcininkų, len
kų pilsudskininkų ji labai neapkenčia. 
Neapkenčia dėl to, kad jie pasirodė plė
šikais, lietuvių tautos priešais, Vilniaus,. 
Lietuvos sostinės, pagrobėjais, lietuvių 
patrijotų kankintojais.

Amerikos lietuvių visuomenė nuošir
džiai pasirengusi bendradarbiauti su 
tais lenkais, kurie į busimąją Lenkiją 
žiūri iš demokratinio taškaregio, kurie 
nori, kad pokarinę Lenkiją sudarytų 
lenkai, kurie sutinka, kad Vilnius, kaipo 
Lietuvos sostinė, turėtų Lietuvai pri
klausyti, — su tokiais lenkais, kaip prof. 
Lange, kun. Orlemanskis ir kiti.

Įdomus Darbininkų Protestas.
Paimkime bet kokį fabriką, kuriame 

dirbami karui reikmenys. Fabrikas turi 
iš valdžios užsakymų, kuriuos dirba 
tūkstančiai darbininkų. Ir štai, vieną 
gražią dieną, valdžia pareiškia fabriko 
savininkui, kad už poros ar keletos sa
vaičių ji savo kontraktą nutraukia, tau
pydama valstybei lėšas. Fabrikas neturi 
ką dirbti. Tuo būdu tūkstančiai darbinin
kų staigiai paleidžiami — paleidžiami be 
niekur nieko. Jie pasilieka bedarbiais. 
Darbininkai, kurių daugelis apsigyveno 
su šeimomis netoli fabriko, liekasi ne
darbo lauke, .o valdžia, kuri iki šiol vis
ką darė, kad tie darbininkai gerai dirb
tų, — juos palieka “Dievo apveizdai.”

Kas tokiame atsitikime darbininkams 
tenka daryti? Ko griebtis? Kokias prie
mones vartoti “-savo interesams” apsau
goti? J -a ;•<!

Brewsterio kompanijos darbininkai 
(Long Island City) surado į tai atsaky
mą — jis yra savotiškas, bet gan ryškiai 
paveikė.

Kada Brewsterio kompanija pranešė, 
kad tuoj būsią paleisti keli tūkstančiai 
darbininkų iš darbo dėl to, kad valdžia 
nutraukia kontraktą, padarytą su kom
panija (Brewster fabrikuos gamina lėk
tuvus), tai darbininkai-unijistai (CIO), 
patariami savo unijos vadų, nusitarė pa
reikšti griežtą protestą. Jie nusitarė nei
ti iš fabriko, bet jame būti ir dirbti ne
mokamai ! Tam buvo viskas paruošta. Jie 
turėjo maisto, turėjo kitokių dalykų, bū
tinai reikalingų per eilę dienų gyvenimui 
pratęsti.

Ilgai protestuoti nereikėjo. Tuojau lai
vyno departmentas ir kiti valdžios or
ganai Washingtone susitarė su CIO uni
jos vadais dėl aprūpinimo šitų darbinin
kų darbais, — kai darbininkai bus palei
sti iš Brewster kompanijos fabrikų.

'Ž *

Vadinasi, bandymas paveikė gražiai. 
Tūli mano, kad organizuoti darbininkai, 
šiuo savo žygiu Long Island City, davė 
signalą samdytojams ir vyriausybei, kad 
ji nebandytų taip elgtis ateityje, nes jie 
nesileis stumdomi.

Tai buvo savos rūšies “sėdėjimo strei
kas”, tik jo tikslas ne tokis, kokis buvo 
anais laikais, kai darbininkai, 'neidami iš 
fabrikų, reikalaudavo pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Šis Brewsterio kompanijos darbininkų 
žygis davė signalą tiek samdytojams, 
tiek vyriausybei, kad tuomet, kai prasi
dės masinis darbininkų paleidimas iš ka
ro priemonių, privalo būti surasti nauji 
darbininkams darbai, kad jie neprivalo 
būti mėtomi laukan į nedarbo sūkurį.

Samdytojai ir vyriausybės organai jau 
dabardabar turėtų planuoji, rūpintis, kad po 
karo mūsų šalis nebūtų įvesta į anuos, 
didžiojo nedarbo laikus.

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJI RŪSTŪS KALTI

NIMAI LENKAMS
Amerikos Kongreso na

rys reprezentantas Emanu
el Celler, iš New Yorko de
mokratas, iškėlė naują ir 
labai skaudų kaltinimą lon- 
doniškei lenkų valdžiai. Jis 
apkaltina ją suktybėje ir 
apgavystėje. Jis teigia, kad 
ta valdžia Jungtinių Vals
tijų duotus pinigus paremti 
Lenkijoje slaptą judėjimą 
prieš vokiečius, sunaudojo 
visai kitiems reikalams. 
Rep. Celler sako:

“šitie pinigai buvo pave
sti lenkų valdžiai specifiš
kam tikslui paremti po
grindinį judėjimą Lenkijoj 
prieš nacių okupacines jė
gas. šitie pinigai buvo lenkų 
valdžiai duoti amerikiniais 
doleriais.

“Bet dabar įrodyta, kad 
bent jau dalis tų pinigų vi
sai neišėjo iš Jungtinių Val
stijų. Lenkų valdžia sulau
žė sutartį tuos pinigus su
naudoti išimtinai Lenkijoje, 
kuomet jinai juos panaudo
jo veiklai Jungtinėse Valsti
jose.

“Pagal padarytą sutartį 
tarpe lenkų saldžios ir 
Jungtinių Valstijų, šitie pi
nigai turėjo būti lenkų dip
lomatiniu siuntiniu nusiųsti 
Londonan, o iš ten lenkų 
valdžios keliais į Lenkiją. 
Tų pinigų sunaudojimas 
Jungtinėse Valstijose yra 
aiškus sulaužymas minėtos 
sutarties su mūsų valdžia.”

Pasirodo, kad londoniškė 
lenkų valdžia per savo a- 
gentus Amerikoje panau
dojo Amerikos aukotus pi
nigus savo propagandai. 
Rep. Celler sako:

“Jau įrodyta, kad lenkų 
valdžios veikla Jungtinėse 
Valstijose yra nelegališka. 
Šis atsitikimas su minėtais 
pinigais nėra vienintelis da
lykas, kuriame lenkų val
džia ištrėmime yra sulau
žius Jungtinių Valstijų įsta
tymus. Pavyzdžiui, kuomet 
Teisingumo Departmento 
viršininkai egzaminavo Len
kų Informacijos Centro. 
New Yorke knygas, tai su
rado, kad ta agentūra mo
kėjo pinigus Amerikos pi
liečiams ir amerikoniškoms 
organizacijoms, nebūdama 
užsiregistravus Teisingu
mo Departmente kaipo už
sieninė agentūra.

“Dar daugiau, Teisingu
mo viršininkai surado, kad 
Lenkų Informacijos Cent
ras yra išleidęs daug dau
giau pinigų, negu jis buvo 
autorizuotas išleisti.”

Toliau paaiški, kad ta len
kų valdžia turi Amerikoj į- 
steigus plačiausį propagan
dos agentūrų tinklą. Matyt, 
tam tikslui ji išleidžia im
liomis dolerių. Iš to paaiški, 
kodėl, pavyzdžiui, taip pa- 
mylo ir pradėjo tos valdžios 
imperialistinę politiką girti 
ir remti lietuviškieji kry
žiokai.

Rep. Celler sako:
“Lenkų valdžia užlaiko 

didelę propagandos mašiną 
Jungtin. Valstijose. Apart 
Lenkų Informacijos Centro, 
ji čionai palaiko keletą 
spaudos agentūrų, finansiš
kai remia keletą laikraščių, 
panaudoja savo konsulatus 
Jungtinėse Valstijose pro
pagandos tikslams ir net ei
na taip toli, jog turi įstei
gus čionai savo slaptą mili- 
tarinę policiją!

“Jau gana seniai aišku, 
kad šitos lenkų valdžios 
priemonės pagimdė sąmišį 
ir pasėjo pasidalinimą tar-

nuodugniai ištirtų visą len
kų valdžios ištrėmime veik
lą Amerikoje.
DAR VIENA SLA RINKI
MŲ REZULTATŲ VER

SIJA
Mūsų spaudoje įvairiai 

buvo charakterizuojami S. 
L.A. rinkimų rezultatai. 
Behdra nuomonė yra, kad 
Bagočius prakišo “aukš
čiausio prezidento” vietą 
dėl jo aklo sekimo grigaiti- 
nės politikos.

Kanados Liaudies Bal
sas (geg. 26 d.) duoda savo 
versiją. Jis mano, kad 
“Amerikos lietuviai dešinė
ja arba labai nusivylę libe
ralais ir socialistais.” Laik
raščio išvedžiojimai yra se
kami :

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildančiosios Tarybos 
rinkimai, kaip matyti iš ame
rikiečių spaudos, išėjo tauti
ninkų naudai. Jų kandidatas 
W. F. Laukaitis sumušė F. J. 
Bagočių (į prezidentus), o P. 
Dargis (socialistinis tautinin
kas) sumušė J. K. Mažukną 
(į viceprezidentus).

SLA Bildančioj Taryboj da
bar bus tik du liberališkesni 
žmonės, o visi kiti tautininkai. 
Vietoj pasukti į liberališfcesnę 
pusę, 'kaip kad darosi kitose 
organizacijose, tai SLA pasu
ko atgal, linkui fašistuojančių 
tautininkų, smetonininkų.

Veikiausiai tas atsitiko to
dėl/ kad SLA nariai neturėjo 
geresnio pasirinkimo. Libera
liški ir socialistiški veikėjai 
tarp Jungtinių Valstijų lietu
vių pastaruoju laiku visai su
bankrutavo. Jie užmiršo vis
ką kitą, o paskendo kovoje 
prieš Sovietų Sąjungą. Savo 
šmeižtais dažnai jie pralenkia 
ir smetonininkus. Galimas 

nariai 
numojo ranka į visus, 

tarpu smarkiai pasidar- 
smetonininkai ir ųžagi- 

savuosius.
Mes atsimename, kaip anais 

metais Anglijos žmonės atsi
suko nuo darbiečių ir smar
kiai balsavo už konservativus. 
Nusivylęs žmogus dažnai ne
paiso, ką jis daro, bet jis vis- 
tiek neberemia to paties.

SLA organizacijoj pažan
gios srovės nuo skylimo laikų 
kaip ir nėra. Pažangesni lie
tuviai stoja į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą, 
baigia vytis SLA.

smetonini nkus.
daiktas, kad švaresni 
visai 
Tuo 
bavo 
tavo

kuris

Alga Amerikos Kariams Ho- 
landiškais Pinigais

Amerikos kariams Naujo
joj Guinejoj nuo šiol bus 
mokama alga holandiškais 
pinigais guillderiais, spaus
dintais Jungtinėse Valstijo
se. Pusė N. Guinejos pirm 
karo buvo Holandijos val
doma, o kita pusė—Angli
jos.

Rep. Cellar*. reikalauja, 
kad mūsų valdžia tuojau
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Hitleris ir Goering. Matyt, labai susirūpinę, .nes lau
kia “sūdo dienos.” Jie žino, kad jų laukia kulka kak
ton arba virvė ant kaklo.

Begėdiškas Melas Hearsto Spaudoje

7 d., 1917 
revoliucija 

valdžią. Ca-

yra bjauri 
turiniu, 
Kap. S. 
admiro- 
žudžius

šarvuočio 
i

Sekmadienį, gegužės 28, 
1944, Hearsto “The American 
Weekly” magazinas, priedas 
prie “New York Journal and 
American,” o veikiausiai ir ki
ti jo laikraščiai, įtalpino 
straipsnį vardu “Rest at Last 
for the Admiral’s Spook,” ku
rio autorius yra tūlas kapito
nas S. M. Riis.

Tas straipsnis
melagystė, kaip savo 
taip ir iliustracijomis. 
M. Riis pasakoja, būk 
lo Makarovo baidyklė 
kas mot Sovietų 
“Maratas,” seniau besivadinu
sio “Petropavlovskas,” ko- 
mandierius, dienoj, kada “lap
kričio 7 d., 1917 metais bol
ševikai nuvertė caristinę val
džią,” ir net patsai kapit. Riis 
buvęs ant “Marato” lapkr. 7 
d., 1933 metais, matęs baidyk
lės nužudytą Sovietų admiro
lą Kuznecovą, vėliau vėl rado 
gyvą Kuznecovą, kartu daly
vavo “jubilėjuj,” o paskui ant 
rytojaus jam tūlas viešbučio 
raštininkėlis papasakojo, kad 
tikrai “vakar” buvo nužudytas 
admirolas Kuznecovas, būk 
kas met caristinio admirolo 
Makarovo baidyklė žudo to 
laivo komandierius ir “tol žu
dys, • kol revoliucijos vadas
bus nužudytas.”

Dabar kapitonas Riis parašė 
straipsnį, nes jis “sužinojo,” 
kad, esą, revoliucijos vadas 
Georgis Melnikovas, pagaliau, 
lapkričio 7 d., 1943 metais 
tapo nužudytas.

šis straipsnis nėra ilgas, bet 
jis nuo pradžios iki pabaigos 
melagingas, klaidingas ir nie
ko neturi su tikrove. Veikiau
siai, jo autorius ir Hearstas 
apimti liaudies valios baimės 
pateikė tą klajonę todėl, kad 
nori įbauginti žmones revoliu
cijomis, kurių dabar bijo Hit
leris pavergtoj Europoj ir tie, 
kurie nori pasaulį valdyti, 
kaip lenkų “valdžia” Londone,

Hearstas ir jam panašūs, štai 
keletas faktų, kurie Į dulkes 
sumuša tą autoriaus pasaką ir 
Hearsto spaudą:

(1) Lapkričio 
metais, nebuvo 
prieš Rusijos caro
ro valdžia buvo nuversta kovo 
mėnesį, 1917. metais; lapkr. 7 
dieną buvo nuversta Kerens
kio buržuazinė, priešliaudiška 
valdžia.

(2) Paveikslas, kurį Hears
tas įtalpino, rodąs primuštų 
žmonių daugybę ir sako: 
“tūkstančiai buvo užmušta 
Petrograde, lapkričio 7 d., 
1917, revoliucijoj prieš caro 
valdžią,” yra vaizdas, kuris 
parodo Kerenskio valdžios su
šaudytus žmones liepos mene
sį, 1917 metais, kurį gali rasti 
kiekvienoj istorinėj knygoj.

(3) Jokio admirolo “Maka
rovo,” komandieriaus caro lai
vyno, niekas neužmušė lapkri
tyje, 1917 metais. Rusų admi
rolas Makarovas žuvo Rusijos- 
Japonijos kare 1905 m. su šar
vuočiu “Petropavlovsku.” Ma
tyti, kad kapit. Riis girdėjo, 
kad zvanija, bet patsai nežino, 
kurioje pusėje. Revoliucijoj 
prieš carą, kovo mėnesį, 1917 
m., buvo nužudyti caristiniai 
budeliai admirolai Nepeninas 
ir Virenas, o ne “Makarovas.”

(4) Hearstas įtalpino Sovie
tų šarvuočio “Marato” ir admi
rolo Mikalojaus Gerasimovičio 
Kuznecovo paveikslus. Pagal 
kapit. Riis ir Hearstą, tai ad
mirolas Kuznecovas “baidyk
lės nužudytas,” o Sovietų vy
riausybės paskelbtas, būk 
“nuo širdies ligos” mirė lap
kričio 7 d., 1933 metais. Tik
rumoje jis yra gyvas, sveikas 
ir eina savo pareigas, naikin
damas mūsų ir Sovietų Sąjun
gos priešus hitlerininkus.

čia tik keli faktai, kurie 
parodo, kad kap. Riis straips
nis yra niekas daugiau, kaip 
klajonė.

deiis išlipę ir subėgę aut sausumos šaudo j priešo” poz 
invazijai muštras Vedamas dieną ir naktį. Juo geriau k< 
tilo mažiau jy kris kovoję ir tuo greičiau priešą sunaikins

Amerikiečiai kariai Anglijoje praktikuojasi įsiveržimui Europon. Jie čia iš van- 
ir subėgę ant sausumos šaudo į “priešo” pozicijas. Panašus paruošimo 

veriamas - diena ir naktį. Juo geriau kariai bus paruošti-išlavinti,
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Skaitytojų Balsai
BAJORIJARKA

Pranas Bajoras Tėvynėje 
šių metų gegužės 12 dieną de
klamuoja svietui, būk lietuviai 
komunistai vaikiškai džiaugia
si Tarybine Lietuva. Girdi, 
kaip tik Vokietijos naciai bus 
sumušti, taip greitai tas jų 
burbulas truks! Nes, girdi, 
Anglija ir Jungtinės Valstijos 
niekur niekad nėra pasisakiu
sios už Tarybų Lietuvą. Betgi 
jos nėra pasisakiusios ir už 
smetoninę Lietuvą. Todėl jums, 
lietuviški naciai, yra dar ma
žiau džiaugsmo bei vilties. '

Štai kas reikia pasakyti: Ar 
vokiški ar lietuviški naciai yra 
socialiai parazitizmas. O mū
sų valstybės sekretorius aiš
kiai pasakė, kad fašizmo ir 
nacizmo veislių niekur nebepa
liks. Tos prakeiktos veislės bus 
sunaikintos. Tas juk ir jūs 
laukia!

Tiesa, jūs irgi vadinatės 
smetoniniais demokratais. Bet 
juk demokratinės plunksnos
nesudaro demokratinio kūno, nes jūs esate patys didžiausi

Juk jūs, Bajore, ir kiti tavo 
vienminčiai, čion ar ne garbi
note nacių armijos, naikinau- laisvę ir demokratiją, tai kai
čios Lietuvą? Vadinote nacius bate prigavingai.
plėšikus patrijotiniais lietu- prigauti žmones dėl savo nau- 
viais. Juk saujalė kvizlinginių dos. Bet didžiuma lietuvių su- 
kubiliūnininkų būtų nepajėgę pranta jūsų kreivą politiką ir 
atsilaikyti prieš Raudonosios 
Armijos pulkus Lietuvoje. Juk

Detroit, Mich
Masinės Prakalbos

Birželio 3 d., 8 vai. vakare, 
įvyks labai svarbios masinės 
prakalboj Cass Technical au
ditorijoj ąnt Second ir West 
Vernor gatvių, arti Grand Ri
ver. Prakalbų tikslas yra, kad 
aiškiai nušviesti Sovietų ir len
kų padėtį.

Kadangi dabar artinasi pre
zidentiniai rinkimai ir dauge
lis reakcijonierių bandys pa
naudoti tūlus lenkus prieš pre- 
zid. Rooseveltą išrinkimui ant 
prezidento, o bandys panau
doti tūlus suklaidintus žmones 
už reakcionierius, todėl šios 
prakalbos yra rengiamos, kad 
žmonės suprastų, kaip tikrai 
dalykai yra tarpe Sovietų-len- 
kų.

Prakalbas sakys šeši geri 
kalbėtojai: prof. Ignace Zlo- 
towski, Vassar kolegijos pro
fesorius, dr. Arthur Upham 
Pope, įžymus Lenkijos žinovas, 
Stanley Nowak, senatorius Mi- 
chigano valstijos ir CIO veikė
jas, atstovas nuo Amerikos fe
deracijos unijos ir keletas kitų 
įžymių kalbėtojų. Taipgi daly
vaus slavų įžymus dainininkas 
Robert S. Tulman. Prakalbas 
rengia Amerikos Sovietų Drau
giškumo Tarybos Detroito sky
rius. Įžanga dykai.

Rengimo komitetas ragina, 
kad skaitlingai dalyvautume ir 
kiek galima prisidėtume su 
aukomis dėl platesnio veikimo 
minėtos organizacijos. Tikiuo
si, kad mes, lietuviai, skaitlin
gai dalyvausime.

Alvinas.

Newark, N. J

krautuvę, turėjo

A. Čekanauskas.
Janaliavičie-

Holyoke, Mass

-Ai'

Lithuanian Li-
340 Mitchell

gal būt, mūsų mieste 
turtingiausias lietuvis, 
apie šimto tūkstančių 
turto, užlaikė valgomų-

daiktų

4 BARBERIAI 
Mandagus Patarnavimas

521 FERRY STREET
EASTON, PA.

Svarbi Konferencija

Dar neseniai susitvėrė vei
kiantis komitetas po vardu 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas. To komiteto užduotis 
yra rinkti aukas ir už jas nu-

■

tai

tai buvo vokiečių armijos žy
gis, o jūs sakėte, kad lietuviai 
iš Lietuvos išvijo 
Armiją.

Jeigu tai buvo 
tuvių, tai kodėl
nepasilaikė? Arba, kodėl jie 
dabar vokiečių neišveja iš Lie
tuvos? Pagaliau, kodėl jūs 
jiems neliepiate, kodėl jūs jų 
neraginate prie to žygio? Juk 
ne rusai dabar trempia Lietu
vos žemę, ne rusai desėtkais 
tūkstančių lietuvių tremia į 
mirties nasrus, bet vokiečiai. 
Ne rusai panaikino net Lietu
vos vardą, bet vokiečiai.

Ar jūs manote, kad jūs ga
lėsite pasiutusio barbaro bai
sius darbus primesti doriems, 
narsiems žmonėms, kuriais gė
risi Anglija, Jungtinės Valsti
jos ir visas demokratinis pa
saulis? Tik naci-fašistiniai bar
bariškas pasaulis pyksta ir 
plūsta tuos narsuolius ir jų va
dus, o jūs irgi tą patį darote. 
Tai kur gi jūs esate?

Jūs neturite tiesos kalbėti 
apie laisvę, apie demokratiją,

laisvės ir demokratijos priešai.
Jeigu jūs tačiau kalbate apie 

Jūs norite

neina su jumis.
Abeno Lietuvis.

pirkti reikalingus daiktus, siųs
ti lietuviams civiliams ar rau
donarmiečiams. Taipgi, rink
ti ir siųsti drapanas ir čevery- 
kus dėl Lietuvos žmonių, nu
kentėjusių nuo karo.

Todėl konferencija bus la
bai svarbi ir daug reiškianti 
dėl visuomeninio darbo. Kon
ferencija įvyks birželio 4 d., 4 
valandą po pietų, (tuojau po 
LDS 21 kp., susirinkimo), 
4097 Porter St. Minėtas ko
mitetas prašo išrinkti po tris 
atstovus į minėtą konferenciją, 
jeigu kurios organizacijos ne
turėsite 
prašome 
bas ten 
delis ir 

kviečiame į darbą!
M. Alvinienė.

specialių atstovų, tai 
organizacijų valdy- 

dalyvauti. Darbas di- 
svarbus. Visus ir vi-

sas

Gera Žinia Nevvarkiečiams

Sietyno Choro sekretorius 
Petras Casper pranešė ALDLD 
2-ram Apskričiui, jog newar- 
kiškis Sietyno Choras apsiėmė 
dainuot ALDLD 2-ro Apskričio 
piknike, kuris įvyks 11 d. bir
želio (June), 
berty Parke,
Ave., Linden, N. J.

Patariu visiems newarkie- 
čiams rengtis į šį pikniką, nes 
tai bus puiki pramoga. Ne tik 
vien Sietyno Choras dainuos, 
ale yra kviečiami ir kiti du 
New Yorko apylinkės didieji 
chorai dalyvauti: Aido Choras 
iš Brooklyno ir Pirmyn Choras 
iš Great Necko.

Rašėjas ir beletristas Senas 
Vincas, taipgi, pakviestas kal
bėti.

Taigi, visi į ALDLD 2-ro 
Apskričio pikniką, birželio 
(June) 11 dieną!

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskr. 
Pirmininkas.

'm
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Naminis Frontas
Raudonąją

■
ga-

■

darbas lie- 
jie Lietuvos

I

WFA Apsaugo Penicillino 
Išteklius

Naciai pataikė iš lėktuvo numesti bombą ant Talkininkų tavorinio laivo Afrikos 
pakraštyje. Tai buvo užpuolimas ant konvojaus. Kiti laivai nebuvo užkliudyti ir 
laimingai pasiekė savo destinaęiją.

Gegužės 14 d. Moterų Vic
tory Kliubas buvo surengęs 
vakarienę ir prakalbas. Pavy
ko, liks ir pelno. Vakarienės 
tikieto kaina buvo tik 50 cen
tų, tai žmonių prisirinko apie 
du šimtai. Už tokį žem'ą tikie- 
tą, tai valgyti davė labai ge
rai. Pasiteiravus gaspadinių, 
kodėl taip gerai ir pigiai duo
da maisto, tai jos atsakė, kad 
pačios maistą suaukavo ir pa
čios dirba, tai todėl ir gali ge
rai pamaitinti pigiai. Garbė 
moterims už jų darbą.

Draugė Julia Skeberdytė iš 
Chicagos, pasakė labai gerą 
prakalbą moterų klausime ir 
apie jų karo laimėjimo pastan
gas. Kvietė būsimuose rinki
muose balsuoti už Frankliną 
Roosevcltą į prezidentus ir 
žmones, kurie jį remia. Ji nu
rodė, kad reakciniai kongres- 
manai ir senatoriai kenkia 
prezidento gerų darbų prave- 
dimo politikai ir greitesniam 
karo laimėjimui. Ji yra gerai 
išsilavinus, turi iškalbumą ir 
aiškiai dalykus nušvietė. Ge
rai moterys padarė, kad ją pa
sikvietė kalbėti.

Gegužės 15 d. mirė Kas
tantas Stačkus, 61 metų. Pali
ko nuliūdime moterį Karoliną, 
dukterį Aleną, sūnų Raimon
dą, seserį ir kitų giminių. Ve
lionis, 
buvo 
turėjo 
vertės 
jų 
daug stubų, apartmentų ir dvi 
farmas. Vieną, rodos, pardavė, 
o kitą pasiliko, kur jo žentas 
darbuojasi, užlaiko daug gy
vulių. Priklausė prie Susivie
nijimo Liet. Amerikoje ir skai
tė Keleivį. Bažnytiniai palai
dotas. Ilsėkis Amerikos žemėj, 
o jo giminėms reiškiame užuo
jautą.

Iš Mūsų Mažos Kolonijos

Ir pas mus veikiama pagal
bai Lietuvos žmonių, kurie taip 
labai nukentėjo nuo hitleriz- 
mo. Didelis ačiū Švento Ka
zimiero Savitarpinės Pašalpos 
Draugystės nariams ir visiems, 
kurie apie ją susispietę rinki
mui drapanų mūsų broliams ir 
sesutėms.

širdingai ačiū P. Zaleckui, 
F. Ragielienei ir D. Skatikie- 
nei, kad padėjote mums su
ruošti drapanas į pundelius ir 
pasekmėje mūsų darbo jau pa
siuntėme į Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, Brooklyną, 
267 svarus drapanų.

Gerieji draugai ir draugės, 
holyokiečiai, prašau aš jus ir 
toliau darbuotis ir aukoti dra
panų. Kas tik ką galite, tai 
aukokite lietuviams, pasitrau
kusiems giliau į Sovietų Sąjun
gą, tai bus parama jiems, taip
gi gelbėdami lietuviams mes 
padėsime ir bendrai Sovietų 
Sąjungai jos sunkioje kovoje 

už mūsų visų laisvę, kad grei
čiau sunaikinus tą hitlerišką 
žvėrį, kad išlaisvinus visas jo 
pavergtas tautas, tame skai
čiuje ir Lietuvos žmones.

Greta drapanų, galite auko
ti cigaretų, cukraus, tabako, 
maisto ir kitų dalykų.

Širdingai ačiū švento Kazi
miero Savitarpinei Draugijai, 
kad leido savo vardu rinkti 
drapanas ir sunešti į Draugijos 
kliubą, kuris randasi 313 Park 
St., Holyoke, Mass.

Tokį gražų šios Draugijos 
pasielgimą turėtų pasekti ir 
kitos lietuvių kolonijos, kaip 
tai: Easthamptono, North- 
amptono, ir kitos. Visi ir visos 
padėkime kuo galime. Nenu- 
meskite jums nereikalingas ii 
atliekamas drapanas, bet au 
kokite jas savo brolių ir sesu
čių pagalbai.

Antanas Razukevičius.

Shenandoah, Pa
Lietuviu Darb. Susivienijimo 

34 kuopa buvo surengus pra
kalbas gegužės 21 dieną, Mi
ners Hali. Kalbėjo R. Mizara, 
LDS prezidentas. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė, aukų su
rinkta $48.

R. Mizara aiškino vėliausius 
karo įvykius ir mūsų pareigas 
naminiame fronte, ragino vi
sus remti karo laimėjimo pa
stangas, pirkti būsimos Penk
tos Karo Paskolos bonų, remti 
Roosevelto ad ministraciją.

Buvo ir koncertinė progra
ma, mūsų mylimi dainininkai, 
S. Kuzmickas ir Kuzmickienė 
sudainavo Amerikos himną ir 
kelias kitas labai laikui pritai
kytas dainas. Taipgi buvo atsi
lankęs Vincas Valukas iš Wil
kes-Barre. Pirmininkas K. Na- 
ravas pakvietė svečią padai
nuoti, kuris gražiai padainavo.

Aukavo sekamai:
P. Kupčinskas $2.
Po $1 aukavo: M. Abraitis, 

V. Vasiliauskas, 
nė, Rugenienė, O. Papiliuckie- 
nė, A. Janonis, A. Kazokas, J. 
Girdauskas, Matukas, A. La- 
kickas, V. Raulinaitis, Jodze- 
vičius, Kuržinskas, J. Kupčins
kas, V. Ramanauskas, J. Na
vickas, Pakunienė, Stankevi
čienė, O. Kupstienė, V. Mau
rukas, J. Kučinskas, A. !Ze- 
lenka ir V. Stadalnis.

Po 50 centų aukavo: Navic
kas, Piktinas, Pomkilevičius, 
Medvilcienė, Rasimas, S. Mine- 
vičius, O. Visockienė, šeris, 
Mardosa, P. Eidukevičius, 
Dambrauskas, Salutka, P. Sta
naitis, Paulukonis, Jadzevi- 
čius, Augulis, D. Tamonskie- 
nė, J. Česnulevičius, A. Apo- 
nikas, M. Salatkienė, M. Rau- 
linaitienė, Raulinaitis, A. Ar
dickas, čižauskas, Kamaraus
kas ir A. Venkleris. Viso su
rinkta $48.71. Visiems auka
vusiems tariame, varde komi
sijos, širdingai ačiū.

J. Pacosky.

Talkininkai Italijoj dažnai 
tik durtuvais išveja nacius 
iš apkasų

Hari, Mieli
Mirė Ig. Kumpikas

Gegužės 24 d., žiauri mirtis 
išplėšė iš gyvųjų tarpo Igną 
Kumpiką, sulaukusį pusės am
žiaus.

Velionis gimė Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Kelmės mieste-

Paliko nuliūdime moterį 
Agnę Kumpikienę, po tėvais 
Lileikaitę; penkius sūnus: Ig
ną, Edward, Frank, Joseph ir 
Stanley, pastarieji 2 yra karo 
tarnyboje. Cpl. Joseph randa
si Anglijoje, Pfc. Stanley yra 
Richmond, Va., pastarasis at
vyko į laidotuves. Dvi dukte
ris : Sophie ir Anna, kelias 
marčias — žentą ir anūkus. 
Seserį Juliją Burneckienę ir 
jos šeimą, kurios sūnūs tarnau
ja šios šalies ginkluotose pa
jėgose. Brolį Franą, kuris gy
vena Chicagoje.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, priklausė prie pažan
gių organizacijų ir rėmė pa
žangų judėjimą. Malonaus bū
do ir mokėjo su visais sugy
venti.

Ignui linkime ramiai ilsėtis, 
o jo artimiesiems giliausios už
uojautos, netekus mylimo vy
ro, tėvo, brolio ir draugo.

Drauge.

CLEVELAND, OHIO
Mirė Elzbieta Strepeikienė
Gegužės 9 d. mirė Elzbieta 

Strepeikienė, sulaukus apie 68 
metų.\ Iš Lietuvos ji paėjo: 
Kauno rėd., Šiaulių apskričio, 
Kuršėnų parapijos. Pagal tė
vus vadinosi Laugminaitė.

Paliko Lietuvoje tėvelius ir 
dvi seseris, o brolis Juozas gy
veno Amerikoje, bet nuo jo 
jau apie 40 metų neturėjo 
jokios žinios, gal jau ir jis ne
gyvas. .

Elzbieta iš Lietuvos atkelia
vo į Clevelandą, pas savo vy
rą — Juozą Strepeiką, 1909 
metais, lapkrityje. Atsivežė du 
sūnus — Kazimierą ir Juozą. 
Gyvendami Amerikoje dar su
silaukė sūnų Praną ir dvi duk
ras — Oną ir Eleną.

Reikia, pastebėti, kad sūnus 
Kazimieras buvo labai veiklus 
ir galpus, priklausė Mirtos 
Chore, veikė darbininkiškame 
judėjime. Bet štai, pradėjo jis 
jaustis blogai ir apie 20 metų 
atgal po operacijos mirė. Tas, 
žinoma, labai pakirto motinos 
sveikatą. *

Jos sveikata vėliau taip nu
puolė, ’kad per 15 metų veik 
gulėjo lovoj dukters Onos pri
žiūrima. Karui kilus sūnus 
Pranas buvo pašauktas į lai
vyną, kas dar daugiau paveikė 
į velionės sveikatą.

Elzbieta palaidota į Lake
view kapus. Gražiai patarnavo 
laidotuvių direktorius N. A. 
Wilkelis. Į laidotuves negalė
jo parvykti sūnus Pranas, nes 
jis radosi toli. Paliko nuliūdi
me vyrą Juozą Strepeiką, du
kras Oną ir Eleną, sūnus Juo
zą, Praną ir kitus gimines. Lai 
Elzbietai būna lengva šios ša
lies žemele

Karo Informacijos Įstaiga 
pareiškė, kad Karo Maisto Ad
ministracija kartu su gamin
tojais ėmėsi žygių apsaugoti 
trūkumą laktosės, kuri yra 
vartojama auginimui grybo, iš 
kurio gaunamas penicillinas. 
Tų žygių pasėkoje laktosės 
myba bus padvigubinta.

WFA oficialūs asmenys 
mato, kad šiais metais

nu
bus 

gauta 14,000,000 svarų lakto
sės, t.y. pieno cukraus. Dabar
tiniai Karo Gamybos Įstaigos 
apskaičiavimai numato, kad 
penicillino gamintojams reikės 
tarp 6,000,000 iki 7,000,000 
svarų laktosės per metus, kas 
sudaro visą metinę laktosės 
gamybą per paskutinius me
tus. Karo Gamybos Įstaiga to
liau sako, kad nėra jokių žy
mių, kad dabartiniai eksperi
mentai sintetiniai pagaminti 
penicilliną, — kuriuo būtų iš
vengiama laktosės vartojimas 
— turės bent kiek pasisekimo 
ateityje, netgi nėra jokių žy
mių, kad tokia metodą, net jei 
ir surasta, būtų komerciniai 
praktiška.

Pabrėžiamas Karinių Žinių 
Apsaugos

Belaukiant 
tarnybos vyrų
frontų pagal kariuomenės ra
tinį atostogų planą, Karo In
formacijos Įstaiga praneša, 
kad tarp civilių bus paaktyvin- 
ta propaganda karinių žinių 
apsaugos svarbos supratimo.

Tuo pat metu karo pajėgos 
seks savo politiką, in
struktuojant karius, kas link 
karinių informacijų, prieš 
jiems grįžtant į namus, kaip 
praneša Komitetas, sudarytas 
iš kariuomenės, laivyno, FBI, 
OW1 ir kitų suinteresuotų 
agentūrų atstovų.

Svarbumas

sugrįžimo karo 
iš įvairių karo

Amerikos Arkivyskupai 
Prašo Apsaugot Romą

Washington. — Amerikos 
katalikų arkivyskupai pa
siuntė popiežiui Pijui 12- 
jam pareiškimą, kuriame 
sako, kad jie turį vilties, 
jog talkininkai Italijoj lai
mės pergalę, nepaversdami 
Romos į mūšių lauką. Arki
vyskupai primena, kad jie 
karštai prašę talkininkų va
dų stengtis išsaugot religi
nes Romos įstaigas ir isto
rinius paminklus nuo sunai
kinimo.

(Talkininkų komanda ne 
kartą priminė, jog vokiečiai 
vartoja Romą, kaip savo 
karo centrą.)

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

Lucien Midol, Prancūzi
jos Geležinkeliečių Federa
cijos atstovas 1LO konfe
rencijoje. Jis pareiškė, kad 
didžiulės slaptos francūzų 
armijos pasirengusios su
kilti prieš Vichy valdžią ir 
hitlerininkus, kai Talkinin
kų armijos įsiverš Europon 
iš vakarų

Civilio asmens kriterijus, ko
miteto nariai pabrėžia, turėtų 
būti šis: ar informaciją jis gir
dėjo per radiją, skaitė laikraš
čiuose ar žurnaluose? Jeigu 
taip, reiškia, toji informacija 
yra visuomenės nuosavybė ir 
ją galima kartoti. Tačiau, jei
gu girdėjo tą informaciją nuo 
ko nors kito, neturėtų tos ži
nios kartoti, nežiūrint, kaip 
nesvarbi, nieko bendro su ka
ru neturinti, ar visiems pažįs
tama ji atrodytų .

Apie 250 vietinių apsaugos 
komitetų veikia išvien su vie
tinėmis civilinėmis, auklėjimo 
ir darbo grupėmis, kad išplėtus 
šį persergėjimą kuo plačiau. 
Be to, šioji programa yra ypa
tingai platinama per karių or
ganizacijas ir keliavimo bei 
susisiekimo agentūromis, su 
kuriomis grįžtą kariai, be abe
jo, pirmiausia susidurs.

Tiek kariuomenė, tiek laivy
nas turi išdirbę savo apsaugos 
programas.

Laivynas, daugiau ar ma
žiau nuolatos auklėja karius 
ant savo laivo. Gi kariuomenė 
daro tai dviem atvejais: pir
ma — prieš kariui apleidžiant 
karo lauką, ir antra — pa
dengti visus pirmojo trūku
mus — kariui atvykus į šį 
kraštą, į priėmimo centrus, 
prieš pat jam išvykstant į na
mus. OWL
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EASTON, PA

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvės 

prenumeratas nuo .naujų ir 
senų skaitytojų. Ateikite ar 
užvažiuokite.
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PHILADELPHIA, PA
Russian War Relief Reikalai vice Corps. Jungtinių Valstijų 

valdžia duoda kreditus, atsi- 
žymėjimo medalius ir priima 
už narį, kas liuosnoriai dirba 
dėl karo rėmimo Jungtinių 
Tautų. Russian War Relief tu
ri blankas, užrekorduoja ir pa
siunčia i valdžios raštinę. Val
džių lienė jau užsitarnavo šios 
garbės.

Smeton-naciai kvaksi prieš 
Sovietų Sąjungą, o ją šios ša
lies valdžia remia ir duoda 
garbingus kreditus tiems, ku
rie dirba dėl Russian War Re
lief. Moterys, mokančios dirb
ti prie siuvimo, eikite pagelbė
ti. Ten jums parodys Vaidžiu- 
lienė ir kiti mechanikai.

Philadelphijos Russian War 
belief skyrius užverstas dar
bais ir daiktais. Philadelphi
jos lietuviai vyrai ir moterys 
veik nieko nepadeda, o vei
kiausiai nepadeda todėl, kad 
nežino, kokios pagalbos reika
linga. Nuo lietuvių liuosnoriai 
kasdien dirba M. Vaidžiulie- 
nė. Russian War Relief ran
dasi 1714 Walnut St., o išsiun
timo daiktų (shipping room), 
1520 Walnut St. Kas ketvir
tadienis visokių tautų eina pa
gelbėti pakuoti daiktus, kurių 
labai daug aukoja. Trūksta 
žmonių pakavimui. Prašomi 
lietuviai, kurie galite kas ket
virtadienį nueiti pažymėtu 
adresu vakare ir pagelbėkite. 
Galite gauti informacijas ir 
per telefoną — Pennypacker 
8511.

1714 Walnut St., randasi 
raštinė, krautuvė ir dirbtuvė; 
daugelis siuvimo, kirpimo ir 
kitokių mašinų eilės stalus ap
gulę. Liuosnoriai ateina dieno-1 
mis ir vakarais, siūti, žydų 
tautos daugiausiai ateina siū
ti veltui; iš rusų, ukrainų ir 
kitų ateina, bet neužtenka, 
kad atlikti darbus. Nuo lietu-j 
vių vakarais ateina siūti Mer
kienė'; buvo keletą sykių atė-l 
jus Šimkienė.

Siuvimas toks: pribūna liuos-j veltui po 1000 
noriai specialistai kirpikai ir 
prikerpa daug visokių paternų liuese yra 
vaikams, moterims, vyrams dėl vartojimo; rūbai reikalin- 
prie darbo tinkamus rūbus. 
Kas negali eiti dirbti į dirbtu
vę, gali ateiti ir galės pasirink
ti, ką norės neštis į namus pa
siūti. *

Štai, Vaidžiulienė sako: — 
štai kiek liekanų priveža — vi
sokių šmotų medžiagos, kurie 
pundais suversti į baksus, iš 
kurių reikia išrankioti, sudėti, 
kad kirpikai galėtų pritaikyti 
paternus. Vaidžiulienė jau iš-

Amerikos ir Anglijos armijos į 
importuos Smetonos veislės 
diktatorių, na, ir Lietuvos liau
dis turės klausyti ir pasiduoti. 
Pažiūrėsime tos komedijos. . .
Phila. Pažangioji Lietuvių Vi
suomene Nori Pirkti Parką
Ateinantį sekmadienį, 4 d. 

birželio, 735 Fairmount Ave., 
5-tą vai. po pietų, įvyks pla
tus mūsų ęrganizacijų, Lais- 
svės skaitytojų ir simpatikų su
sirinkimas apkalbėti pirkimą 
parko Pennsylvania ar New 
Jersey valstijose. Pažangieji 
lietuviai mano lengvai įsigyti 
savo parką. Prie to, apkalbė
sime šiemetinį Laisvės pikniką. 1 
Į šį svarbų susirinkimą kvie
čiami lietuviai plačiai atsilan
kyti. Bus svarbesnių raportų.

Rep.

Great Neck, L. I
Pavasaris jau papuošė gam

tą gražiais gėlių žiedais, ku
riuose skęsta mūsų apylinkė. 
Bet žmonių gyvenimas eina sa
vo keliu, vedama kova už bū
vį, kaip paprastai.

Pastaruoju laiku visuomenė 
jau pasetebėjo, kad mūsų ko
lonijos visos organizacijos ben
drai buvo suruošę gražų ban- 
kietą, nuo kurio naudingam 
tikslui liko virš keturi šimtai 
dolerių pelno. Bet ant to mū
sų organizacijų komiteto veik
la neapsistojo, bet persiorgani
zavo į pagalbą Lietuvos žmo
nių, kad pasiuntus jiems dova
nų, drabužių ir kitų reikmenų.

d., Kasmočių Svetainėje, 6 vai. 
vakare, duoti gražią koncer
tinę programą. Įžangos tikie- 
tas bus $1.50, už tai gausite 
skanią vakarienę — valgių ir 
gėrimų. Visi ir visos dalyvau
kite I

Pirmyn Choras nutarė daly
vauti dienraščio Laisvės meti
niame piknike, liepos 2 d., 
ną, Clinton Parke, Maspethe, 
kad, paįvairinti koncertinę 
programą naujomis dainomis.

F. Kl-ton.

240,000 Amerikiečių Netiko 
Armijai, kad Pertamsūs

Hartford, Conn.

Atsiminkite, kad vokiškas 
plėšikas daugiausiai nuostolių 
pridarė Lietuvai! Ten reikalin
ga pagelba. Raudonoji Armija 
iššluos žvėriškus nacius iš Lie
tuvos. Pažangieji lietuviai, ku
rie džiaugiasi Raudonosios 
Armijos laimėjimais, turėtų 
atkreipti atydą ir pagelbėti ne 
tik Russian War Relief, bet ir 
pagelbėti rinkti drapanas dėl 
Lietuvių Komiteto. Abu Komi
tetai dirba svarbų darbą. Vie
ną vakarą nuėjo 8 lietuviai ir 
supakavo 1700 pundelių į tris 
valandas. Darbai lengvi. Rei
kalinga pagelbos, talkos.

Yra žmonių, kurie išdirbo 
valandų dėl 

Russian War Relief. Punde- 
reikalingi daiktai

gi tiems, kuriems vokiški bar
barai nusavino rūbus. Kaip tik 
Lietuva bus išlaisvinta, jos 
žmonėms greit ateis pagelba 
nuo mūs Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto ir Russian 
War Relief. Lietuviški pro-na- 
ciai-kryžiokai 
bijosi teisybės, 
dieą keršto.

Po šio karo 
negalės sugrįžti į savo tėvynę, 

dirbo virš 100 valandų ir ji ■ nes bijos pažangiosios liaudies, 
patapo narė U. S. Citižens Ser- j Smeton-naciai įsitikinę, kad

jau prirašė du kitus narius 
prie organizacijos.

Iš šių draugų turėtume ir ki
ti L. S. ir D. Draugystės na
riai imti pavyzdį. Reikia gau
ti daugiau jaunų žmonių, nes 
mes visi senstame, tai jie su- ■ 
tvirtins mūsų draugystę.

Buvo skaitytas laiškas ir 
prašė aukų dėl politinių kali
nių šeimynų. Pirmininkas A. 
Klimas paaiškino, kad L. S. ir 
D. Draug. konstitucija leidžia 
susirinkime iš karto aukoti tik 
$10 iš iždo, kas jau padaryta, 
o čia taip pat labai svarbus 
klausimas. Nariai nutarė pa- 
tys paaukoti. Aukavo seka
mai :

Po $1: K. Naktinienė ir K. 
Vilkas.

A. Klimas 50 centų, o kiti 
po mažiau 
$6.60.

Dėžučių

Balandžio 13 d. įvyko L. S. 
ir D. Draugystės mėnesinis su
sirinkimas. Drg. Ivanauskas iš
davė raportą iš Russian War 
Relief. Jis sakė, kad labai 
svarbu ten dalyvauti, daug ge
rų dalykų nutaria ir stengiasi 
visus tarimus įvykinti, daug 
surenka drabužių nukentėju- 
siems žmonėms nuo hitlerinin
kų karo, o kartu ir lietuvių pa
galbai. Paprašė tam reikalui 
aukų, tai draugystės nariai 
paaukavo $10 iš kasos ir patys 
aukavo, taip, kad bendrai su
sidarė $20.50. F. Kūles ir M. 
Barnett apsiėmė sutaisyti dė
žutes ir sutaisė 7 ir drg. Iva
nauskas pristatė į RWR cen-

Washington. — 240,000 
jaūnų amerikiečių netiko 
karinei tarnybai ir buvo at
mesti tiktai todėl, kad jie 
beraščiai ir tamsūnai, kaip 
rašo valdiškas rekrutavimo 
Bulletinas.

O iš tų vyrų būtų buvę 
galima sudaryt 15 divizijų 
armijos, jeigu jie būtų šiek 
tiek apšviesti, sako Bulleti
nas.

tai]), kad susidarėLietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas ruošia svarbias pra
kalbas, sekmadienį, birželio 4 
d., 6 vai. vakare, Kasmočių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck.

Lietuvių Republikonų Susi
vienijimas, gegužės 21 d. su
rengė judžius ir prakalbas sa
vo salėj, 1218 Wallace St. 
Pirmininkavo A. Lideikis. Kal
bėjo Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto Phila. Skyriaus 
pirm., J. Lukoševičius ir vice- 
pirm. P. Zaleckas.

Judžius rodė Z. F. Krivins- 
kas. Aukų nuo karo nukentė
jusioms lietuviams šelpimui 
surinkta $57.

Aukojo: Walter Talunas $5.
J. S. Rainys $3.
P. Zaleckas $2.
Po $1 : D. Balukevičius, S. 

Vinelis, P. Kansevičius, J. Bul- 
lot, A. Bakšys, J. Vaitkus, O. 
Balčiūnienė, H. Talunienė, A. 
Vareikis, P. Mack, R. Merkis, 
B. Marcinkevičius, A. Purvinis,
A. Galkus, W. Šimonis, Mrs. 
Kanser, V. Rūkas, O. Pulkaus- 
kienė, P. Kanser, A. Bigdonis,
B. Vaitiekus, A. J. Smitas, O. 
žalnieraitienė, A. Palmer, P. 
Martušienė, V. Urbienė, A. Ur- 
za, II. 'Kraujutis, A. Švedienė,

i P. Kutra, K. Vikonis, A. Kriš- 
I taponis, M. Jocienė, M. Joni- 

, , .. I kienė, Z. Kairaitienė, L. Ni-daug karalių v _ v T .v. A .ciene, Polme Jurevičius ir Ag
nes Dorbuck.

Po 50c: F. Matuza, N. J. 
Adomaitis, P. Kručas, F. Sei- 

j zis ir E. Majauskienė.
Visas šio parengimo lėšas 

padengė Lietuvių Republikonų 
Susivienijimas, tai stambi au
ka Lietuvos žmonėms. Mat, pa
rengimas buvo be įžangos.

Du didžiausi lietuvių kliubai, 
virš minėtas šiaurinėj dalyje ir 
Lietuvių Tautiškas Kliubas, 
pietinėj dalyj, aktyviai da
lyvauja Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitete; parengimams 
to komiteto visuomet svetaines 
suteikia veltui, o šį kartą net 
ir parengimo lėšas padengė.

Lietuviai kariai Raudonojoj 
Armijoj, partizanai Lietuvoj ir 
visi lietuviai, gyvenantieji So
vietų Sąjungoje, bus didžiai 
dėkingi tiems kliubams už jų 
gausią paramą.

Auka Vilnų Fondui
Geg. 21 d. Lietuvių Litera

tūros Draugijos 10-tos kuopos 
įvyko susirinkimas. Finansų 
rast, prahešė, kad jau 43 na
riai pasimokėjo duokles ir 8 
nauji nariai įsirašė. O. žalnie
raitienė davė raportą iš ben
drai su 141 kp. rengtos pramo
gos, kovo 12. Pelno liko abiem 
kuopom po $77.20. Jonas Ma
sionis aukojo tam 
bonką degtinės, o 
pyragų.

Padidėjus iždui,

Kalbės net du geri kalbėto
jai, tai Jonas Gasiūnas ir D. 
M. Šolomskas iš Brooklyno. 
Visi, kurie dalyvausite, tai iš
girsite labai geras prakalbas. 
Ateikite.

Pirmyn Choras mokinasi 
daug ir naujų dainų, vadovau
jant Almai Kasmočiutei, kad 
savo koncerte-bankiete, kuris
Įvyks sekmadienį, birželio ll’gaungo ------ ----------- -------------------------—-----------

to nenori; jie 
Lietuvos liau-

VAKACUOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYQUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

parengimui
V. Urbiene

Kanados laivai nuskandi
no nacių submariną.

Barnioje amerikiečiai ir 
chinai perkirto japonam ke
lią tarp Kamaingo ir Mo-

Ivanauskas vertas pa- 
už jo darbą, jis yra 
Amerikoj gimęs ir ne
draugystės narys, bet 
i susirinkimus ir vei- 

Kitas

Drg. 
gyrimo 
jaunas, 
senas 
lankosi
kia, prirašė ir sesutes, 
veikėjas, tai W. Brazauskas, 
.jis taip pat yra jaunas amžiu
mi, naujas draugystės narys ir

pripildymui auka
vo sekamai: A. Klimas $3.50, 
P. Milišauskas ir S. Mašejutė 
po $2; B. Muleranka, N. Iva
nauskas ir M. Bartkus po $1. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
Įetukus 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.

k Perkantiems abu kartu $1.85.

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

THOMSON’S NATURAL FOOD i CO 

 

15-42—41»t STREET LONG ISLAND CITY* N. Y

MmiiEid

Nare

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

.sudarau - 
Grikoniškais.

esant

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Darbininku Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.

O Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus. ■

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

Antrašas

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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.

t GREEN STAR BAR & GRILL f
Lietuviškas Kabaretas

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

tuoj nutar
ta aukoti Vilnų fondui $15, 
Meno Sąjungai $5 ir $5 meti
nių duoklių Meno Sąjungai.

Klaidos Atitaisymas
Kiek laiko atgal rašiau, 

kiek kuri mezgėja numezgė 
svederių. Vietoj M. Rainienė 
6 sved., klaidingai pažymėta 
Kairienė.

Hitlerininkai Bando Su
trukdyt Sovietų Mobili-

( zaciją
Maskva. *— Vokiečiai da

bartinėmis savo atakomis 
nori tik pakenkti sovietinei 
mobilizacijai. Niekas nema
no, kad jie galėtų pradėt ti
krą ofensyvą prieš Sovietus.

Grupe talkininkų lėktuvų 
vėl atakavo Berlynu.

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N

Telefonas EV. 4-8698
* 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

’Lietuvių Kuro Kompanija
l Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigįs iki paskutiniam 

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

j'1 Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- 
H se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
A u
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Prezidentas Žada Rū 
pintis Darbais Brews

ter Darbininkam
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pranešė, kad 
jis paragino laivyno depart- 
mentą ir kitas valdines į- 
staigas duoti naujų karinių 
užsakymų Brewster lėktuvų 
kompanijai, kur laivynas 
staiga sustabdė lėktuvų sta
tymą pagal senuosius už
sakymus.

13,500 darbininkų tos 
kompanijos f a b r ik u o s e 
Long Island City, N. Y., ir 
Johnsville, Pa., iš pradžios 
atsisakė apleisti fabrikus, 
protestuodami 
netikėtą darbo nukirtimą. 
Bet pagal pašaukimą R. T. 
Frankensteeno, CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
vice-pirmininko, darbinin
kai jau išėjo iš tų fabrikų.

Prez. Rooseveltas įsakė 
ištirt tokį staigų darbo su
stabdymą be pranešimo iš 
anksto.

prieš tokį

Didele Žulikyste Laiva 
statykloje Prieš Ame

rikos Valdžia
Boston.— 136 Bethlehem- 

Hingham 1 a i v a statyklos 
darbininkai ir tarnautojai 
tapo areštuoti už sąmoks
lus, kuriais jie skriaudę val-

FBI valdiniai sekliai sa
ko, jog atlikto darbo sura
šinėtojai pažymėdavo, būk 
tie darbininkai daugiau da
lykų sulydydavo, negu iš 
tikrųjų.

Už tai lydytojai duodavę 
kyšius surašinėtojams. To
kiu būdu surašinėtojai gau
davo po 50 iki 75 dolerių 
grafto per savaitę. Sakoma, 
jog laivastatykloj buvo su
sidarę iki 30 savotiškų suk
tybės kliubų tarp darbo su
rašinėtojų ir lydytojų.

Surašinėtojams mokama 
alga nuo savaitės, o lydyto
jams nuo kavalkų. Darbo 
lėšos apmokamos iš valdžios 
iždo.

Valdžios agentai spėja, 
kad tomis suktybėmis iki 
pusės miliono dolerių nu
skriaustas šalies iždas.

Suimtieji laikomi po $500 
iki $1,000 užstatų.

Washington. — Keturmo- 
torinis bombanešis pastatyt 
Amerikoj 1940 m. lešavo 
$500,000, o dabar tiktai pusę 
tiek.

Amerikos tankai per die
ną Velletri - Valmontone 
srityj, Italijoj, negrūdo vo
kiečius dvi mylias atgal.

BALTIMORE, MD
Didysis Lietuvių Sąskridis 
Dienraščio Laisvės Naudai

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Birželio (June) 4
JOHN ŽILIO 

American Parke
ANNAPOLIS ROAD

suBus gražus pasimatymas 
daugeliu svečių, puikus laiko 

praleidimas tyrame ore.
Pradžia 12 vai. dieną

GERA MUZIKA
ĮVAIRUS VALGIAI 

IR GĖRIMAI

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Pašalpa
Nuo rugsėjo mėn., 1939 

m. Amerikos Raudonasis 
Kryžius siuntė civiliams ka
ro pašalpą net į 41 skirtin
gą svetimą šalį. Dėl neku
riu priežasčių negalėjo visa
da parūpinti tiek pašalpos, 
kiek norėjo siųsti, bet kur 
tik veikė, apsidirbo' su situ
acija palaikydamas 
pašalpos veikimus.

Gyvybės išgelbėtos, šir
dies skausmai panaikinti ir 
viltis sugražinta žmonėms 
— neišpasakytai svarbūs 
karo pašalpos darbai. Dole
riais ir centais pašalpa per 
Raud. Kryžių karo išterio- 
toms šalims nuo rugsėjo

savo

Senatas Nutarė Numuši 
Kabaretu Taksus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas nubalsavo 
numušt kabaretų taksus 
nuo buvusių 30 iki 20 pro
centų. Nes pasirodė, jog kai 
30 procejitų taksai buvo į- 
vesti užeigoms, kur yra mu
zika ir šokiai, tai 70 iš šim
to tų užeigų panaikino to
kias pramogas dėl peraukš- 
tų taksų, ir įplaukos val
džiai iš to šaltinio labai nu-

1939 m. pasiekė $97,180,196. 
Iš tos sumos, $41,712,1925 
buvo Raud. Kryžiaus fon
dai ir reikmenys pagaminti 
arba aukoti Raud. Kryžiaus 
skyrių. $1,033,113 kitos į- 
staigos davė Raud. Kryžiui. 
Su v. Valstijų valdžia ’'parū
pino $54,434,158.

Raportas išleistas balan
džio mėn. pranešė, kad rim
čiausia pašalpos problema, 
kurioje Amerikos Raud. 
Kryžius Lietuvoj dalyvavo, 
buvo priežiūra lenkų eva
kuotų žmonių, kurie ieško
jo prieglaudos Lietuvoje ir 
kitose artimose šalyse karo 
pradžioje.

Amerikos Riaud. Kryžius 
išleido $69,026 Lietuvoje 
padėti tiems pabėgėliams ir 
parūpinti maisto lenkų ci
viliams gyventojams, kurie 
pasiliko Lenkijoj. Pinigai 
nupirko pupų, žirnių, lešu- 
kų ir sūdytos kiaulienos. 
Kiti $3,902 praleisti Latvi
joj lenkų pašalpai.

Am. Red Cross.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAkMERGINOS
r

Mes turime keletą vietų operavi- 
lengvų išdirbimų mašinų. Šva- 
aplinkybės. Geros algos. Būti- 

darbas. Mokintis pastovaus lai
mėtu darbo.

Reikalingas atliekamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN CO., 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

mui 
rios 
nas 
kos

OPERATORIAI
SEKAMOM MAŠINOM:

LATHE
PLANER

BORING-MILL
GEAR CUTTERS

REIKALINGAS U.S.E.S. ATLIEKAM ŪMO 
PAREIŠKIMAS.

KREIPKITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY AVĖS., 

PATERSON, N. J.
(133)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FABRIKO DARBININKAI
20 Valandų Viršlaikių į Savaitę 

60c Į VALANDĄ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

MORRIS SOLOMON
354 SCHOLES ST., BROOKLYN.

BERNIUKAI
Vikrūs. Inteligentiški.

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA.
Lengvas fabriko darbas. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITE 
PROGA PAKILIMUI.
R. O. H. HILL,

270 LAFAYETTE ST., N. Y.-C.
(135)

PATYRĘ AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI

Taipgi Patyręs Šimonizer.
Nuolatinis Darbas. Geros Algos.

DE SOTO-PĖYMOUTH AGENCY 
FIELDSTONE MOTOR SALES 

BROADWAY prie 23‘Jth ST., N.Y.C.
(135)

VYRAI
SMĖLINE POPIERA ŠVEITĖJAI 

IR PIELAVOTOJAI 
Akuratniem liejiniam. 

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO. 
460 COIT ST. 

IRVINGTON, N. J.

VYRAI
Patyrimo Nereikia.

GERA ALGA.
Daub Viršlaikių. 

Pokarinis darbo užtikrinimas.

STERN-BROWN, INC.
42-24 Orchard St.. Long Island City.

81 h Ave. subve, Queens Plaza Stotis.
(130)

Garu 
apart- 
Hewcs

DŽIANITORIUS, pageidaujama poros, 
apšildoma, $80 į mėnesį, 3 kambarių 
mentus, refrigeration. Kreipkitės 403 
St., Brooklyn. Apt. 3. EVERGREEN

Skambinkite rytais.
(134)

STATYTOJAI
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS.
'Išmokinsime jus darbui. 

Atliekamumo pareiškimas nereikalingas.

BŪTINAI KARINEI 
GAMYBAI REIKIA JŪSŲ 
JERRY O’MAHONY, INC.

977 WEST GRAND ST.
ELIZABETTH, N. J.

VYRAI
Maisto Gamybos Fabrikui, Dirbančiam 

Valdžios Užsakymus.
PRADŽIAI 90c Į VALANDĄ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ. 
Atsineškite Paliuosavimą. 

Pageidaujama Trokų Prikrovimam.
Importers Commission Co.
607 West 24th Street, N. Y. Č.

(130)

SUPERINTENDENT
Keturių aukščių užlipama, 

šeimynų. $120. 3 Kambariai ant 
mų lubų. Gesas ir Elektra. Turi
norintis dirbti. Pasitarimui šaukite 
INgersoll 2-1917 nuo 6 iki 9 P. M. 
Mr. Berfond. (130)

33 
pir- 
būt

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)

Senatas nutarė, kad Ame
rikos ir kitų Jungtinių Tau
tų jūreiviai ir kareiviai tu
ri būt paluosuoti nuo bet 
kokių taksų tokiose užeigo
se.

Pirmiau kongreso atsto
vų rūmas nubalsavo palai
kyt 30 procentų taksus ka
baretams. Dabar jis iš nau
jo spręs tą klausimą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sekmadieni, 4 d. birželio, 
Įvyks svarbus visuotinas mūsą 
organizacijų ir Veikiančio Ko
miteto susirinkimas, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 5 
vai. diena. Prašomi dalyvauti 
Laisvės skaitytojai ir simpati- 
kai. Bus svarbios diskusijos 
Laisvės pikniko reikalais ir 
parko pirkimo reikalais; se
kančių prezidentinių rinkimų 
reikalais ir kitais. Taipgi kvie
čiame mūsiškius biznierius — 
Veik. Kom. Sekr. S. (129-130)

VYRAI, NORINTI IŠMOKTI STALIORYS- 
TĖS. GERA ALGA LAIKE MOKINIMOSI. 

144 BARUCH PLACE

PIRKITE KARO BONUS

SHENANDOAH, PA.
Pirmas didelis piknikas įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., pradžia 
10 vai. ryto. Pikniko vieta už Lais
vės kapinių. Turėsime valgių ir gė
rimų, tad kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, linksmai pra
leisti laiką. — Rengėjai. (129-130)

PAPRASTI DARBININKAI 
MŪRININKAI 

IR PAGELBININKAI 
BŪTINA PRAMONĖ 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarinė proga. 

FUMEX SANITATION CO. 
165-33 Hillside Ave., Jamaica.

(134)

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

NUOLAT.
BUDGET DRESS CORP.

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

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

PĄTYYRIMAS NEREIKALINGAS I 
įvairiom pareigom, valymui, puodų 

mazgojimui ir 1.1.
PASTOVŪS DARBAI 1

STARK’S
2441 Broadway, (kamp. 90th)

(129)

200

REIKALINGI 
MEDŽIO KILNOTOJAI

Nuolatinis Darbas. 
LABAI GERA ALGA.

K rcipkites:

wm. j. McCarthy
EAST 138TII ST., BRONX, N.Y.

(130)

VYRAI ĮVAIRIEM DARBAM
Abclnai Fabriko Darbai

75c I VALANDĄ. NUOLAT
5 DIENŲ SAVAITĖ PRADŽIAI.
LAIKAS IR V2 UŽ VIRŠLAIKIUI 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

EDWARD E. ROBINSON
347 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(132)

MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 

DIRBTI PRIE SUKNELIŲ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KREIPKITĖS 

LIPSTEIN BROS., 
229 WEST 36TH STREET. 

NEW YORK CITY.

MOTERYS
ŪKĖS DARBUI 

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

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

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

038)

MERGINOS
Vyniojimui ir pakavimui cookies, noodles. 

Lengvas darbas.
40 VALANDŲ.

$22 IKI $24 PRADŽIAI
LEE & LEE CO.

468 PEARL ST., N. Y. C.

Išgelbėta 1,000 Jūreivių nuo 
“prisvilusio” laivo

San Francisco. — Per ū- 
kaną buvo prisvilęs prie se
klumos amerikinis Liberty 
laivas Henry Bergh, 20 my
lių nuo San Francisco. Iš
gelbėta visi jūreiviai, kurių 
buvo laive daugiau kaip 1,- 
000.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks bir
želio 4 d., 3 vai. dieną, kapinėse.

dalyvauti,
(128-129)

Kviečiame visus narius 
susirinkimas svarbus.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., 1 vai. die
ną. YMHA salėje, Ferry & Walnut 
Sts. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti susirinkime. — Evelyn Farion, 
sekr. (129-130)

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 N 500 A 
E. Broadway, t. y. Liet. Pagelbos 
Teikimo Komiteto patalpoj. Tai bus 
atidarymas krautuvės ir drapanų 
taisymo įstaigos. Draugės moterys 
ruošiasi svečius pasitikti su pira- 
gaičiais. — Kviečia visus Komitetas, 
M. Kazlauskas, sekr. (128-129)

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.

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES 

DARBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS Į JARDĄ 
West 30th St. & North River

(131)

ikiNuo 1939 m. rugsėjo 
šiol Amerika ir Anglija kar
tu pasigamino apie 300,000 
lėktuvų.

Jungtinių Valstijų lėktu
vai atakavo japonus ties 
Changsha, Chinijoj.

Maskvos radijas spėjo, 
kad Bulgarijos fašistinė 
valdžia patenkins karinius 
nacių reikalavimus prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerikiečiai naikina ap
suptus japonų būrius Biak 
saloje.

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth-Linden ir apylinkės 

mezgėjų susirinkimas jvyks sekma
dienį, birželio 4 d., 5 v. v., 408 
Court St. — S. L. (129-130)

EASTON, PA.
L. L. Draugijos 13 kp. nariai, ma

lonėkite dalyvauti susirinkime, bir
želio 4 d., 2:30 vai. dieną. Svarsty
sime drabužių rinkimą Lietuvos 
žmonėms, taipgi pikniko rengimą. 
Būkite YMHA salėje, Walnut ir Fer
ry sts. — Sekr. (128-129)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti 2 

vaikus kartu ir namus, Vaikai ne
visai maži, abu lanko mokyklą. Su
augusiai moteriai gera vieta, kam
barys ir valgis. Su alga, pasitarsi
me per laišką. — L. Baronas, 
234 E. Filbert St., East Rochester, 
N. Y. (129-131)

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl

— n• • >!'*\ suvargusio nusilpusio kūno, visiems,
jauniems,

\ Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1.

seniems ir sveikiems.

2.

3

Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėles 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.
Balanced Brand Vita - O - Iron

—J tabletelės, kartu vitaminai ir 
Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.

4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėles, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.

5. C. P. L. No. 18 tabletėles, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.

6. V. H. F. tabletelės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
7. P. B. LAX tabletelės 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.

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.

465 Lorimer St, ' netoli Grand St,
F O ODS

Brooklyn 6, N. Y.

LAISVĖS PIKNIKAI
BALTIMORE, MD., dienraščio 

Laisves naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą 
can, John 
Road.

ARC LYDYTOJAI
GASU LYDYTOJAI
TEKINTOJAI
METALO ŲžBAIGĖJAI 
PLOKŠČIŲ* METALO
PRITAIKYMUI VYRAI
Gera vieta dirbti
Pilnai dirba taikos laiku.

(June 4th). Bus Ameri- 
Zilio Parke, Annapolis

BROOKLYN, N.
Laisvės piknikas įvyks liepos 
(July 
Betts

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

dienraščio
2 d., 
Park, 
N. Y.

kur kitur yra rengiami Lais-Jei 
vės naudai piknikai, prašome pra
nešti. (127-130)

žmo- 
oint- 

šviipa’s 
Stebuklinga

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis.
Rheumatiškų ir įvairių

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei 
nes turėtų savo namuose gerą 
mentą-mostį kaip M. J. 
Miracle Ointment
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.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo

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

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, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
(^augybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie- 
i žiu ir užsisenejusių ir nuo 
1 Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

M. J. ŠVILPA.

No.

No,

se-

100% Apsigynima Darbas
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

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

(131)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.

27 šeimų, namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171 

 (133)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

kai

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,
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- 
dęlphijos, arti Frankford ‘‘L,’’ Busais B. ir .J 
ir K: gatvekariais linijos 3, 5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

Matykite MR. BRADSHAW
STOKES COAL CO. INC.

(130)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkittii

Penn Stevedoring Corp.
I*IER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.
40 VALANDŲ SAVAITE 

$20 PRADŽAI.
R. O. H. HILL

270 LAFAYETTE ST., N. Y. C.
0 35)

MOTERYS
Akuratniam darbui smėline popiera šveitėjoj 

ir pieluotojos prie liejinių.
GERA ALGA. GEROS DARBO SĄLYGOS

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO. 
460 COIT ST. 

IRVINGTON, N. J.
SUKNELIŲ SIUVĖJOS 

IR UŽBAIGĖJOS 
patyrimu, reikia tuojau. Brangios 

sale suknelės. Nuolatinis darbas. 
Linksmos aplinkybės. Gera alga.

Kreipkitės:
MILDRED O’QUINN

87 W. 57TH ST., N. Y. C.

Su vvhole-

(131)

MERGINOS ĮVAIRIEM DARBAM 
ir FINISERKOS ANT ŠVEDBRIŲ

patyrusios ir be patyrimo. Gera alga. 
Nuolatinis darbas.

ELM KNITTING MILLS
652 BROADWAY, 8-tos tub., N.Y.C.

__________________________________________ (131)

VIRĖJA - ŠEIMININKĖ
Vasarą darbas Lake Mahopac, N. Y., likusi 
metų dalis New York mieste. Visi moderni
niai patogumai. 2 suaugę šeimynoje. Libera
liška alga. Telephone GRAMERCY 5-6240 

arba rašykite AUSTIN. 58 W. 23rd St„
N. Y. C.

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

P. O. Box 78, Sta. Ą. 
HARTFORD k6, CONN.

Krautuvė Zion St

1150 ORTHODOX 
PHILADELPHIA,

(•m>

Patyrinias Nereikalingas. 5 Dienos. $20, 
Prisideda Viršlaikiai.

WALTCO
28 EAST 4TH ST., N. Y. C.

.<135)

OPERATORES
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGI DUBELTAVU ADATŲ 
OPERATORES

GERA ALGA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

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

CLEVELAND 3-3246.
(181)

TARNAITES
NURS1Ų REZIDENCIJOJ 

$80 Į Mėnesį Su Valgiais. Vakacijoa, 
Šventėse nedirbama.

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing Ofise.

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 KRŲIPKITES 
5 P.
1381 Broadway, 

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

8 P. M.

MERGINOS
Mokytis maliavojimui šepečių darymo. 

Lengvas darbas. Turi būti miklių pirštų 
ir darbščios.

60c J VALANDA PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS

EDWARD E. ROBINSON
347 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(132)

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)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

RAŠTININKĖS
Pirmos Rūšies Valymo ir Dažyme 

įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 
darbas apskritiem metam.

1854 Cedar Ave., Broftx, N.
TREMONT 8-7222.

(1M>

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKES 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.
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Noh Yorko? H irtm TEATRAI

Biruta Dainavo Radio 
Programoje

Biruta Ramoška dainavo ra
dio programoj iš stoties 
WQXR, pereitą sekmadienį, 
gegužės 28-tą, tarp 6:15 iki 
645 vakaro.

Brewster Fabrikams 
Pažadėta Pagalba

Brewster darbininkų de
monstracija (sėdėjimu fabri
kuose po darbo) atkreipė vy
riausybės atydą ir iš Washing
ton© atėjo pažadas, jog Long 
Island City šapai jieškoma 
darbo daryti daugiau dalių 
lėktuvams, kad šapai nereikė
tų užsidaryti su liepos 1-ma, 
kaip buvo tikėtasi.

Gi Johnsville, Pa., esamas 
šapas su 2,500 darbininkų ža- 
,da paimti laivyno viršenybė.

Long Island City šapos dar
bininkai paklausė United Au
to Workers tarptautinės unijos 
vice-prezidento 
Frankensteen 
yra pažadėta
šioje šapoje bei darbus kitur 
ir sutiko galutinas, smulkme- 
ningas informacijas gauti uni
jos sušauktame mitinge, birže
lio 1-mos vakaro 5:45, 
jau po darbo, Manhattan 
ter, New Yorke.

Unijos viršininkai vis

Richard T. 
pranešimo, jog 
daugiau darbo

tuo-
Cen-

Laisvės Piknikas
Lygiai už mėnesio laiko 

įvyks dienraščio Laisvės didy
sis piknikas. Jis bus 2 d. Lie
pos (July 2nd), Klaščiaus 
Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Avė., Maspeth, L. L

Iš anksto pasirūpinkite vis- 
kuom piknikui ir dalyvaukite 
jame, šiemet skilandžių ir 
kumpių piknike pasivaišinti
gausime be “points.” O atsivė- matymas su daugeliu malonių 
dinimui bus alaus ir kitokių svečių, 
gėrimų.

Laisvės piknike bus graži 
dainų programa, ją išpildys 
Sietyno Choras iš Newark, N. 
J., Pirmyn Choras iš Great 
Neck, N. Y. ir vietinis Aido 
Choras.

Jau dabar turime žinių, kad 
net iš tolimesnių kolonijų žmo
nės ruošiasi važiuoti į Laisvės 
pikniką. Tai bus gražus pasi-

Popieros Surinkta 
Daugiau

Prodakcijos Taryba 
jog popieros dar vis 
surenkama, kadangi 
perdaug išmetama į 
suteršiama, padaro-

Laisvės Adm.

LDS Pikniko Dalyvių Aukos 
Lietuvos Žmonių Paramai
Korespondencijoj, Lipusioj 

gegužės 31-mos laidoj, jau bu
vo minėta, jog Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 3-čio 
apskričio piknike, įvykusiame 
gegužės 28-tą, Linden, N. J., 
dalyviai gausiai prisidėjo prie 
sudarymo 5-jo amerikiečių lie
tuvių siuntinio dovanų Lietu
vos žmonėms. Čionai 
m a vardai aukojusių 
žiau $1:

Po $5: Antanas ir

skelbia- 
ne ma-

Barbora
Kušlys, J. Pūtis, V. Ty liūnas, 
D. Martin.

Adomas ir Ona Walmusai

Mums Kainuos S3.60 už 
Tikietą I Prakalboms“The New Moon” Miesto 

Centre
Puikus muzikališkas roman

sas “Jaunas Mėnuo” šviečia 
miestavame City Center, 131 
W. 55th St., New Yorke, ir 
šviečia ne bile kaip, su tokio
mis scenos-dainos žvaigždėmis, 
kaip Dorothy Kirsten, Johnny 
Morgan, Earl Wrightson ir 
šimtu kitų gerų dainininkų-ak- 
torių.

Pridedamoji gera šio teatro 
ypatybė yra ta, kad jis yra 
ne dėl pelno — imama tik mi
nimum įžangos nuo 75c ir ne 
daugiau $2 vakarais ir 50c iki 
$1.50 šešt. ir sekmadienio po
piečiais (kitais popiečiais vai
dinimų nėra). O jeigu prie 
puikaus pasisekimo (visuomet 
turint pilną teatrą publikos) 
liktų kiek pelno, jis eitų ge- 
rinimui-plėtimui paties meno 
ir paramai jaunų, tik prade
dančių pakilti menininkų.

Laiks nuo laiko kai kas 
mums pastebi, kad New Yor- 
ko- Brooklyno lietuviai ir visų 
amerikonų bendros visuome
niškos įstaigos rengia perdaug 
masinių mitingų bei pramogų. 
Iš tūlų kolonijų išgirsi net to
kių skundų, kad nebegalima 
surengti mitingų, nes “žmonės 
jau viską žino.”

Jeigu mitingų negalėjimas 
ar nenorėjimas surengti reikš
tų žmonių “viską žinojimą,” 
tai pagal skaičius New Yorke 
rengiamų mitingų ir publikos 
juose dalyvavimą reikėtų 
spręsti, jog čia nesiranda nei 
vieno žmogaus, kuris nebega
lėtų ko nors daugiau išmokti. 
Atrodo, kad tūkstančiai žmo
nių nori žinoti daugiau, negu 
jie dabar jau žino.

Pavyzd in, 
jungos karą 
nacius buvo 
ma per tris
metu sukakties masiniam mi
tingui, įvyksiančiam milžiniš-

kojoj Madison Square Garde
lio, birželio 22-rą, žmonės ti- 
kietus perkasi jau dabar, už
simokėdami nuo 85c iki $3.60. 
Jie džiaugiasi tikietus gavę ir 
galėsią pasiklausyti prakalbų.

Šilčiausia Siu Metų Diena
Pereitas trečiadienis buvo 

šilčiausia diena šių metų, šilu
ma siekė 87 laipsnius. Karš
čiausia gegužės 31-ma yra bu
vusi 1895 metais, 95 laipsniai, 
o šalčiausia 1930 m., 45 laips
niai.

švaros Departmentas perei
tą trečiadienį surinko 420 to
nų popieros, 24 tonais dau
giau už pereitos savaitės rink
liavą.

Karui 
pabrėžė, 
ne gana 
jos dar 
šių kšles,
ma netinkama vartojimui. Pra
šo taupyti net ir mažiausius 
nuliekamos popieros šmotelius 
ir surišus išnešti ant šaligat
vio trečiadieniais.

žinovai padėties perspėja, 
kad jeigu atliekama popiera 
nebus rūpestingiau renkama ir 
atiduodama karo reikalams, 
turėsime neužilgo apsieiti be 
daugelio popierinių paranku- 
mų.

Brooklyno Botaniško Daržo 
direktoriumi paskirtas daktar. 
George S. Avery, augalų sri
ties profesorius Connecticut 
Kolegijoj.

Raudonasis Kryžius steigia 
kariško plaukiojimo kursus.

.Prasidės 18-tą. Registracija 
dabar, 401 5th Ave., New Yor
ke.

apie Sovietų Są- 
prieš užpuolikus 
rašoma ir kalba- 
metus, bet trijų

J. Kruminas, M. ir W. Kūli
kai, W. Katinas, J. Grubis, F. 
Urbonas, F. Savičius, K. Gra
žulis, B. Litvinienė.

Po $1: P. Vaičionis, M. Ta
ras, G. Wareson, P. Taras, C. 
Balčiūnas, J. čepinskas, A. Jo
naitis, S. Jankauskas, V. Pau
lauskas, Z. Stasiulis, J. Yodis, 
J. Zaleckas, P. Mingila, A. 
Yesmontienė.

Po $1: J. Baches, E. Che- 
pinskienė, S. Vilkas, J. Urban, 
E. Kirmelas, J. Zavetskas, A. 
Ražanskas (šioj grupėj gal tū
las yra aukojęs daugiau, ne 
$1, nes priduota suma aukų 
buvo didesnė už skaičių var
dų).

Po $1: J. Skiparis, J. Anus- 
kis, L. Pociūnas, M. Burkaus- 
kienė, F. Kidžius, V. Bitis, K. 
Čiurlys, A. Kazakevičius, M. 
Hacinkevičius, J. Urbonas, G. 
Stasiukaitis, W. Simam*

Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $124.06.

LDS 3 apskričio komitetas 
dėkingas visiems savo auko
mis parėmusiems tą LDS pik
nike iškilusį garbingą sumany
mą paremti Lietuvos žmones. 
Aukos jau perduotos Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui.

Maritime Welding and Re
pair Co., 227 60th St., Brook
lyne, įkaitinta kėlime algų be 
atsiklausimo Karinės 
Tarybos.

Darbo

Motorcikliui susidūrus 
automobiliumi, Yonkers, 
žeistas francūzų laikraštinin
kas Jean Dupuy ir su juo va
žiavusi aktorė Geraldine 
Spreckels.

su
su-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Jieškoma puošniame Amba
ssador viešbutyje gyvenusio 
Thomas Gorman’o, kaltinamo

inspek- 
Prisco

Brooklyne, dariusio pelnus iš viršlubinių 
nuteistas užsimokėti $50 arba kainų juodajame degtinės tur-
20 dienų kalėti. Jis užsimokė- guje.

Peiliu grasinęs kainų 
toriui bučeris, Tony 
831 Gates Ave.,

VALANDOS: 9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

DIENRAŠČIO

LAISVES
PIKNIKAS

Frederick March vaidina Mark Twain’a filmoje “The 
Adventures of Mark Twain,” atvaizduoja.nčioj to žy
maus autoriaus-humoristo gyvenimą.

nes be to 
fabrikai! be iš 
visų formalu-

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

iš atleidžiamų

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

praeito pavasario pa- 
bet dėl tam tikrų kliū- 
padaryti nepavyko, tai 
ruošiamasi “Prieš Sro-

veikalą scenoj perstatyti 
ir per šią vasarą, 

mėn., repeticijos

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Aves.

MASPETH

282 Union Ave.
BROOKLYN

14950

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. ŠTagg 2-0788 
NIGHT — HAvenaeyer 8-1158.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVerrreeB 4-9612

tebe
laukė iš Karui Mobilizacijos 
direktoriaus James F. Byrnes 
žodžio aiškesniam nustatymui 
padėties. Jie taipgi nusiskundė 
dėl laivyno nepasirūpinimo in
formuoti apie numatomą nu
traukimą kontraktų anksčiau, 
kad firma galėtų pajieškoti ki
tų darbų.

Prašomiems eiti namo darbi- 
' ninkams, unijos vadai patarė 

išeinant neatiduoti darbininko 
ženklo (badge), 
daugiau neįeisi 
naujo perėjimo 
mų.

Keli šimtai
darbininkų atidavę savo ženk
lus ir jau esą priėmę iš War 
Manpower Komisijos pasiūly
mus darbų kitur. Tačiau dau
gelis iš tų — ne blogiau už 
Brewster apmokamų darbų, 
esą toliau nuo misto.

Daugiau Mėsos Be 
Punktų

Pradedant ateinančiu pir
madieniu, birželio 5-ta, “chuck 
steikas” ir kai kurie kiti jau
tienos gabalai jau bus parduo
dami be “points.” Dar vis pa
gal punktus pardavimas pasi
liks brangiausios rūšies stoi
kams — porterhouse, sirloin, 
club, taipgi už vis goriausiems 
kepsniams (roasts).
‘. Punktų skaičius per asmenį 
šį kartą nenumažinamas.

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

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

Po $3: P. šiaulys, P. ir O. 
Dennis, J. ir S. Bimba, John 
Norušis, Pauline Rimkus.

Po $2: J. Stanelis, A. Zavi- 
šius, K. Maziliauskas.

J. Gužas $1.50.
Po $1: M. Misevičienė, A. 

Matulis, N. Stanionis, A. Am- 
šiejus, S. Sasna, A. Vilkas, V. 
Krimas, J. Vinikaitis, P. Ali- 
šiūnas, J. Kardauskas, V. Ži
linskas, S. Ambros, P. Grigu- 
tis, O. Putienė, F. Shimkienė, 
S. Radušis, K. Dumčius.

Po $1: J. Užkurėnas, Z. 
Strupaitis, J. Kunickas, A. Be- 
niušis, A. Dulsky, M. Panelis,

Liet. Liaudies Teatro Nariam 
Priminimas Apie Repeticijas

Visi tie LieL Liaudies Teatro 
vaidylos, kurie turi pasiėmę 
roles vaidinimui veikalo “Prieš 
Srovę,” jei nėra skirtingai su
sitarę su režisieriu, prašomi 
susirinkti Laisvės svetainėn šį 
antradienį, birželio 6 d., 8 vai. 
vakare, į repeticijas.

Liet. Liaudies Teatras buvo 
užsimojęs šį veikalą perstatyti 
scenon 
baigoj, 
čių to 
dabar 
vę
rudeniop 
iki rugsėjo 
laikoma kiekvieno mėnesio 1- 
mą antradienį.

Malonėkite visi vaidylos at
silankyti į šio antradienio re
peticijas.

i Liet. Liaud. T. Sekr.

George Tobias, žvaigž
de filmoje “Between Two
Worlds?1

4$

• ■ v-O®

New Yorfce Suradę 
Aborcijų Įstaigą

Būrys detektyvų ir policijos 
urmu užėję į daktaro ofisą, 3 
W. 71st St., New Yorke, kur, 
anot policijos, radę du dakta
rus darant aborciją, trečią taip 
būnant ofise ir apie tuziną mo
terų laukiant egzaminų, o kai 
kurias gal ir operacijos.

Sulaikyti trys daktarai kal
tinimu už operacijas ir viena 
slaugė, kaipo liudininkė. Per- 
klausinėta ii’ visos raštinėj ras
tos ar tuo lėikū atėjusios 12 
moterų, joms visoms išduota 
pašaukimai į teismą.

Įstaiga, sakoma, turėjus pla
čią klijentūrą, daugelį iš pasi
turinčių, kurios mokėdavusios 
nuo $150 iki $500 už operaci
ją.

Du savininkai Ritz Beauty 
Parlor, Jamaica, areštuoti kal
tinimu, kad jų šapą buvus 
priedanga aborcijų įstaigai. 
Lefferts, vienas iš areštuotų, 
kaltinamas daręs aborcijas ne
sant daktaru.

Šimtai kaimynų lankėsi Ri
chard Richie, upėj prigėrusio 
5 metų berniuko šermenyse, 
parodydami simpatiją nelai
mės ištiktai šeimai. Dvynukės 
jo sesutės kūno dar nerado.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IK ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
-M " lOi, STANLEY MISIŪNAS

/ 11 z~Jsll SAVININKAS

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 į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K. O. Republic Teatro

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRIIOIDAI ir k 
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 «sist 28m-> ■
110 East 16th St., N. Y Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Setan. 9 A. M. — 2 P. M.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

OOlV> 
iaaoison

OF TVA6

TAIPGI

ai
$4950

$20.00 ■

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

STagg 2-217S ATDABA VAKARAIS.




