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Nes tai istorinis rytas, istori
nė diena. . .

Taip, birželio 6-toji pasiliks 
istorijoje minėtina diena, žy
mi diena, nes šiandien pradė
tas antrasis frontas Vakarų 
Europoje.

šito žygio pasaulis laukė il
goką laiką — laukė, tikėjosi 
jį įvyksiant tiek Jungtinių 
Tautų draugai, tiek jų priešai. 
Per keletą mėnesių, ėjęs “ner
vų karas,“ šios dienos anksty
bąjį rytą patapo tikruoju karu 
Vakarų Europoje. :

Tik ką gerą pusvalandį pra
leidau klausydamas žinių per 
radiją. Girdėjau pranešimus 
ne tik iš Washingtono, ne tik 
iš Londono, bet ir iš Franci-į 
jos — išlaisvintosios Francijos! 
srities, kurioje veikia mūsų ka- i 
riai, tik prieš keletą valandų 
išlipę Europos sausžemin, tik 
ką pradėję kirsti priešui smū-j 
gins.

Šiandien mūsų narsieji ka
riai veikia kur nors netoli! 
gražiojo Seino žiočių, netoli 
garsiojo La Havre uosto.

Gal ryt, gal už poryt, gal už 
keletos dienų daugiau karių iš
lips kur nors kitoje Europos 
dalyje.

žygis pradėtas. Veiksmai 
Vakarų Europoje eina. Jie ir 
eis, — eis, iki priešas bus su
muštas, iki visa Europa bus iš
laisvinta.

Tuo pačiu sykiu mes, būda
mi šioje Atlanto pusėje, god
žiai laukdami žinių iš Vaka
rų Europos, laikykimės ramy
bėje, dirbkime kasdieninį sa
vo darbą, stiprinkime naminį 
frontą, pirkime karo bonus, 
darbuokimės dėl tautinės vie
nybės stiprinimo.

Aš žinau, daugelis amerikie
čių lietuvių turi savo sūnus, 
brolius, vyrus, gimines ir drau
gus Anglijos salose. Gal ne 
vienas jų jau yra Francijoje, 
istoriniuose žygiuose. Kiekvie
nas iš mūs nekantrauja, nori 
juo daugiau, juo platesnių ži
nių iš antrojo fronto.

Mūsų laikraštis bandys su
teikti tų žinių, kiek tik leis 
galimybės.

Skaitykit jį kasdien, šekit jį 
kasdien 1

Karo metu labai svarbu ne 
tik priešą pasekmingai mūšių 
fronte mušti, bet ir kirsti jam 
moralinius smūgius, — netikė
tai, staigiai ką nors tokio nau
jo parodyti, kas jį, priešą, nu
stelbtų.

Vienas tokių netikėtumų 
buvo staigus paskelbimas apie 
atidarymą naujų oro bazių kur 
nors Tarybinėje Ukrainoje 
Amerikos ir Anglijos lėktu
vams, kad jie galėtų, jei yra 
reikalo, pakilę iš Italijos ar 
Anglijos salų, apdaužyti Vo
kietijos militarines įstaigas 
kur nors Rytinėje Vokietijoje 
ir paskui nusileisti sau Ukrai
noje, Baltarusijoje, ar Rusi j o- 
joje. Po to, prisidėję naujų 
bombų, — pakeliui į Angliją 
ar Italiją — vėl sau galėtų 
daužyti pasirinktus objektus.

Šis naujų oro bazių atida
rymas Tarybų Sąjungoje di
džiai nustelbė milijonus vokie
čių rytinėje Vokietijoje. Sako
ma, į Karaliaučių yra suvary-

(Tąsa 5-me pusi.)

TALKININKAI GREITAI NUZYGIMffl 10 MYLIU PIRMYN.‘i

11,000 Lėktuvų Gynė 
Talkininką Įsiver
žimą Francijon

London, birž. 6. — Ber
lyno radijas pripažino, jog 
talkininkai nužygiavo iki 10 
mylių gilyn Francijon tą 
patį rytą, kada jie ten įsi
veržė.

Pradinė įsiveržimo linija 
buvo per 145 pajūrio my
lias.

Anglijos premjeras Chur
chillas pranešė seimui, kad 
Anglijos ir Amerikos laivai 
iškelia vis daugiau savo ka
riuomenės į įvairius pajūrio 
punktus. Jis, tarp kitko, sa
kė, jog pajūriniai vokiečių 
apsigynimai pasirodė silp
nesni, negu buvo bijota.

11 tūkstančių amerikiečių 
ir anglų lėktuvų gynė talki
ninkus, bedarant jiem pra
dinius įsiveržimo žygius iš 
Anglijos į šiaurinę Franci
ją.

10 tūkstančių talkininkų 
laivukų graibė nacių minas 
iš jūros sąsiaurio — Anglų 
Kanalo, apvalydami kelią 
Amerikos ir Anglijos lai
vams.

Tuo pačiu laiku daugelis 
tūkstančių anglų-amerikie
čių parašiutistų nusileido 
užnugarėn hitlerininkų ir 
viesuliškai ėmė naikinti jų 
fortus ir kitus karinius į- 
rengimus ir pačius nacius.
BAISI DAUGYBĖ LAIVŲ

Talkininkų laivų buvo to
kia dąugybė, kad jie užėmė 
ištisas 46 ketvirtaines my
lias jūros ploto.

Sovietai Telkia Jėgas 
Galingajam Smūgiui
Maskva, birž. 6. — Rau

donoji Armija telkia savo 
jėgas galingiausiam smū
giui išvien su amerikiečiais 
ir anglais prieš vokiečius, 
kaip praneša amerikiniai 
korespondentai iš Maskvos.

London, birž. 6. — Dau
giau kaip 640 kanuolių iš 
talkininkų karo laivų pleš
kino stipriuosius nacių 
punktus, pirm iškeliant sa
vo kariuomenę šiaurinėn 
Francijon. Tos kanuolės 
šaudė sviediniais iki 16 co
lių storio.

Lenkijos Emigracinis Premjeras Mikolaičikas pas Prez. Roose veltą; Sakoma, Jis 
Kartoja Reikalavimą Atiduot Lenkijai Vakarinę Ukrainą ir Vakarų Baltarusiją

Washington. — Pagal 
prez. Roosevelto pakvieti
mą, atvyko Stanislovas Mi
kolaičikas emirgacinės len
kų valdžios ministeris pir
mininkas iš Londono.

Rodykliai šiame žemlapyje nurodo, jog amerikiečiai ir anglai, jau įsiveržę šiauri- 
nen Francijon, taip pat, gali iškelti savo kariuomenę į pietinę Franciją, o Jugoslavijos 
žmonių armija su talkininką parama gali prasiveržt į šiaurinę Italiją ir pastoti na
ciam pasitraukimo kelią Austrijon. Sovie tų Raudonoji Armija gali kirsti fašistų 
Ašiai per Rumuniją pietų-rytuose. Bet šiuos žodžius berašant, Londono radijas teigia, 
kad laukiama sovietinių smūgių naciams B altijos kraštuose.

PREZIDENTAS SAKO: PERGALE UŽTIK
RINTA, BET ŽIAURIAI TEKS KOVOTI
Washington. — “Vieną 

žygį padarėme, o dar du 
turėsime padaryti!” pareiš
kė prez. Rooseveltas, savo 
radijo kalboje pirmadienį 
vakare, sveikindamas Ro
mos atėmimą iš nacių. Kar
tu jis įspėjo amerikiečius, 
kad perdaug nedidintų Ro
mos užėmimo karinės svar
bos. Prezidentas sakė:

“Mes turėsime dar ilgai, 
labiau įtemptomis jėgomis 
ir žiauriau kovoti, iki įsi
veržime į pačią Vokietiją. 
Vokiečiai jau turėjo didelių 
nuostolių, bet jie dėl to dar 
nesusmuko. Vokietija dar 
nėra priversta pasiduoti. 
Vokietija dar nedavaryta i- 
ki to punkto, nuo kurio ji 
negalės iš naujo pradėti ka
ro dėlei pasaulio užValdymo 
už vienos kartos nuo šiol.

“Taigi mūsų pergalė dar 
tebestovi kiek toliau. Tą lie
kamąjį tarpą mes per tam 
{ikrą laiką nužygiuosime 
pirmyn — dėlei to nėra jo
kios baimės. Bet tatai :bus 
sunkus tarpas ir brangiai 
jis mums lėšuos, kaip kad 
aš esu jums jau daug, daug 
kartų sakęs.”

Dėlei Romos atvadavimo 
prez. Rooseveltas dar pa
reiškė :

“Šią pergalę mes laimė
jome puikiu laiku, kada mū
sų talkininkų jėgos taiko 
kitą smūgį į Vakarinę Eu
ropą. Tuo tarpu drąsiųjų 
mūsų talkininkų rusų galy
bė jaučiama vis labiau ir la
biau.

Suprantama, kad prez. 
Rooseveltas ir Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull, tarp kitko, svar
stys su Mikolaičiku Sovietų 
pasiūlymą dėlei pokarinio

NACIAI NEGAVO LAIKO 
SUNAIKINT ROMĄ

“Visai ne dėkų vokiečiam, 
kad Roma apsaugota nuo 
tokio sunaikinimo, kokį jie 
padarė Neapolyje ir kituo
se Italijos miestuose. Talki-

. E X T R A
Įsiveržimo rytą talkinin

kų lėktuvai numetė 10,000 
tonų bombų į nacius šiauri
niame Francijos ruože.

Londono radijas sakė, kad 
talkininkai drūčiai įsitvirti
no dviejose vietose šiauri
niame Francijos pajūrio 
ruože.

London, birž. 6. — Talki
ninkų kariuomenė išlipo ir 
į Guerney ir Jersey saliu- 
kes Anglijos kanale, buvu
sias užimtas vokiečių.

London, birž. 6. — Talki
ninkų štabas pranešė, kad 
palyginti mažų nuostolių 
tenukentėjo anglai ir ame
rikiečiai parašiutistai, nusi
leidę nacių užnugarėn, 
Franci jo j.

Pirmyn Italijoj
Roma, birž. 6. — Talki

ninkų kariuomenė užėmė 
Tivoli miestą, 15 mylių į ry
tus nuo Romos.

Anglai ir amerikiečiai nuo 
jūros iki Romos atmetė vo
kiečius 5 mylias atgal ant
rapus Tibro upės.

rubežiaus.
(Sovietų vyriausybė siūlė 

priimt Curzono Liniją, kai
po pamatinę sieną tarp Len
kijos ir Sovietų Sąjungos. 
Tai tautinė linija, kurią tal

ninku generolai taip gabiai 
manevravo, kad jeigu na
ciai būtų pasilikę tol, kol 
jie sužalos Romą, tai jie bū
tų rizikavę pražudyti savo 
armijas.

ITALIJOS ŽMONĖS
PRIEŠINGI AŠIAI

“Italai, išsižadėdami savo 
partnerystės su Ašim, ku
rios jie niekuomet nenorėjo, 
taipgi atsiuntė savo kariuo
menę, kuri prisidėjo prie 
mūsų kautynių prieš vokie? 
čius įsiveržėlius.

“Per šią ketvirtį šimtme
čio Italijos žmonės buvo pa
vergti, jie buvo darkomi 
Mussolinio valdžios iš Ro
mos. Dabar jie su giliais 
jausmais minės jos išlaisvi
nimą... nuo naciškų viešpa
čių ir nuo fašistinių jų pa
stumdėlių.”

PARAMA ITALAM
“Italijos žmonės yra ga

būs patys valdytis. Mes ne
užmirštame jų nuopelnų, 
kaipo taiką mylinčios tau
tos.”

Prez. Rooseveltas taip 
pat atžymėjo, kad Amerika 
ir Anglija iš anksto pasi
ruošė duoti maisto išbadė- 
jusiem Italijos žmonėm, ku
riuos vokiečiai apiplėšė iki 
gyvojo kaulo.

Washington, birž. 6. — 
Pranešama apie prez. Roo- 
sevelto sakytiną radijo kal
bą 10 vai. antradienio vaka
re ryšium su talkininkų įsi
veržimu Francijon.

kininkų Aukščiausioji Ta
ryba nustatė po praeito pa
saulinio karo. Ši linija pri
pažino 'Sovietam Vakarinę 
Ukrainą ir Vakarų Balta
rusiją, kurias paskui lenkai

Įsiveržę Francijon
Talkininkai Sekmin-

A:

gal Sušluoja Firsnyn
1

Talkininkų štabas, birž. 6. 
— Generolo D. D. Eisenho- 
wer’io, vyriausio amerikie
čių - anglų komandieriaus, 
štabas pranešė, jog talki
ninkai pradėjo įsiveržimą į 
šiaurinį Francijos pajūrį 
antradienio rytą.

> Pranešimas sakė:
“Generolo Eisenhowerio 

komandoj talkininkų laivy
nų jėgos, su stipria oro jėgų 
parama, šį ryt pradėjo kelti 
talkininkų armijas į šiauri
nį Francijos pajūrį.”

Antras oficialis praneši
mas sako, jog anglų “gene
rolas B. L. Montgomery ko
manduoja tai kariuomenės 
grupei, kuri daro įsiveržimą, 
šioje armijos grupėje yra 
anglų, kanadiečių ir Jungti
nių Valstijų karių.”

Vėlesniomis žiniomis, an
glai ir amerikiečiai pradėjo 
įsiveržimą tarp vidunakčio 
ir 2:25 vai. antradienio ry
tą.

Bėrlyno radijas skelbė, 
kad talkininkai iškėlė savo 
kariuomenę visu pajūriui 
tarp Cherbourgo ir Le Hav-i 
re uostų. Pasak nacių, tai | 
talkininkai įsiveržė ir ties 
Somme upės žiotimis, į 
šiaurius nuo Paryžiaus. Jie

Karas Iki Pilnos Perga
lės Laimėjimo!

London, birž. 6. — Ameri
kos generolas Eisenhower, 
vyriausias vakarinių talki
ninkų komanduotojas, pa
reiškė :

“Mes nenustosime kovoję, 
iki laimėsime pilną perga
lę.”

ATSIŠAUKIMAS I 
PAVERGTUOSIUS

Gen. Eisenhower atsišau
kė į visas vokiečių paverg
tas tautas Vakarų Europoj, 
sakydamas:

“Šis įsiveržimas yra dalis 
sutartino Jungtinių Tautų 
plano Europai laisvinti, pla
no padaryto bendrai su di
džiaisiais jūsų talkininkais 
rusais...

“Jūsų išlaisvinimo valan
da artėja.

užgrobė su parama Franci
jos ir kitų prieš-sovietinių 
talkininkų tais laikais.

Sovietai nori stiprios Len
kijos, kaip yra pareiškęs 
premjeras Stalinas. Sovietų

I

i taipgi parašiutais iš lėktu
vų nuleido grupes amerikie
čių ir anglų karių į vokie
čių užnugarę Cherbourgo 
srityje, vakariniai - šiauri- . 
niame Francijos kampe, 
kaip sakė Berlynas, pažy
mėdamas, kad “įtūžę mū
šiai siaučia Caen apylinkė
je, 10 mylių nuo Norman
dijos kranto. — Normandi
ja yra šiaur-vakarinė Fran- 
jcijos dalis.

DAUG TŪKSTANČIU LAIVŲ 
DALYVAUJA ĮSIVERŽIME
London, birž. 6. — 4,000 

Amerikos ir Anglijos laivų 
dalyvavo įsiveržime į Fran
ciją. Su jais kartu veikė ke
li tūkstančiai karinių laivu-* 
kų ir motorinių valčių.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchillas, kalbėda
mas seime, užreiškjž, jog tal
kininkai toliau /darys įsi
veržimus ir į kitus nacių už
imtos Europos vietas. Chur
chillas sakė, kad pajūrinia
me ruože anglai - amerikie
čiai gana greit nugalėjo 
daugumą vokiečių pasiprie
šinimų.

Talkininkai jau įsitvirti
no pajūriuose, kaip prane
šė premjeras Churchillas, 
“ir sėkmingai stumia vokie
čius gilyn sausumon, pagal 
planą.” “Įsiveržimas pasiro
dė ne toks sunkus, kaip bu
vo manyta”, pridūrė Chur
chillas.
NACIŲ PASIPRIEŠINI

MAI NUGALIMI
Pajūrinė vokiečių artile

rija neparodė smarkumo 
prieš talkininkų laivus ir 
besiveržiančius krantan ka
rius. Talkininkų laivų 
kanuolės, su 4 colių iki 16 
colių gerklėmis, gana grei
tai nutildė daugumą nacių 
pirmosios linijos kanuolių.

Talkininkai ore susidūrė 
tik su menkais pasipriešini
mais iš vokiečių pusės. Pul
kai anglų-amerikiečių lėktu
vų faktinai viešpatauja pa
dangėse.

Talkininkų parašiutistai, 
iš lėktuvų nuleisti į nacių 
užnugarę, naikina vienų 
priešų fortą po kito.

Sąjunga, atsiimdama Vaka
rų - Ukrainą ir Vakarinę 
Bal tarusi ją, todėl, sutinka 
pervesti Lenkijai tam tikras 
Rytų Prūsijos sritis su pa- 

(Tąsa 5-me puslapyj)
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Roma Išlaisvinta.

Roma — “amžinas miestas”. Miestas 
senas, miestas garsus, miestas turtingas 
senienomis, istoriniais pastatais. “Visi 
keliai veda į Romą”, sako žmonės ir šis 
posakis, matyt, pasilikęs nuo tų laikų, 
kai Romos imperija valdė pasaulį.

Tačiau per pastaruosius virš 20 metų 
šis “amžinasis miestas”, garsioji Roma 
buvo pasaulyj žinoma ne kaip laisvės 
miestas, ne kaip laisvosios žmonijos sim
bolis, bet kaip priespaudos, teroro, žmo
nių persekiojimo centras.

Romoje pirmiausiai užviešpatavo fa
šizmas. Romoje galvažudis Mussolinis su 
savo šaika pradėjo terorą prieš kiekvie
ną laisviau protaujantį žmogų. Romos 
kalėjimuose supuvo tūkstančiai italų, be
sidarbavusių savo tautos naudai. Romo
je buvo atliktos visokios konspiracijos, vi
sokį sukti skymai ne tiktam, kaip Italijos 
žmones labiau pavergti, suspausti, bet ir 
kaip visame pasaulyj įvesti juodąjį fa
šizmo terorą.

Iš Romos ėjo įkvėpimas kitų kraštų 
fašistams — įkvėpimas ir nurodymai. Iš 
čia sėmėsi “mokslą” Lietuvos Smetona, 
Hitleris ir Ispanijos Franko.

Ir taip kentėjo negarbę ir priespaudą 
Roma, kentėjo ją ir visa Italija; kentė
jo ją milijonai žmonių kituose kraštuo-

Bet šiandien Roma laisva. Ji, veikiau- 
• siai, yra apiplėšta iki kaulo, ji palikta 
ubage, tačiau ji laisva. Išlaisvino ją, ži
noma, ne patys Italijos žmonės; jai lais
vinti turėjo važiuoti tūkstančius mylių 
amerikiečiai, kanadiečiai, anglai — talki
ninkai Italijos liaudies, priešai Mussoli- 
nio ir jo gengsterių.

Militariniu atžvilgiu Roma nėra svar
biausias centras, bet politiniu atžvilgiu— 
labai didelis laimėjimas. Jungtinių Tau
tų kariuomenių vadai Italijoje yra pa
reiškę, kad Romos išlaisvinimas — ant- 
raeilinis dalykas. Svarbiausias mūsų ka
riuomenių Italijoj tikslas: naikinti vo
kiškuosius pulkus, naikint Hitlerio ka
riuomenę.

Tačiau, kad tą kariuomenę sunaikinti, 
reikia turėti savo rankose transportaci- 
jos, susisiekimų centrus, reikia turėti 
Romą ir žygiuoti toliau į šiaurius, ban
dyti apsupti ir, apsupus, sunaikinti vo
kiškąsias divizijas.

Netenka aiškinti, kad 'Romos išlaisvi
nimas labai teigiamai atsilieps ypačiai į 
Balkanų kraštų žmones ir vi
so pasaulio laisvę ir taiką mylin
čiuosius žmones. Bet šis mūsų 
laimėjimas, šis žygis, bus didelis smūgis 
Hitlerio gengei, Tokijo imperijalistams 
ir visiems jų talkininkams gengsteriams.

Užkariauta Roma, — bus užkariautas 
Berlynas, bus užkariautas ir Tokijo! Te
gu dreba visokį karo ruošėjai, fašistai, 
valdovai. Tegu jie žino, kad jų viešpata
vimo dienos suskaitytos!

Žinoma, nelengva buvo Romą išlaisvin
ti. Suprantame, kad nelengva bus mūsų 
kariuomenėms įžygiuoti ir į Berlyną ir 
.į Tokijo. Teks ne vienas tūkstantis žmo
nių gyvybių paaukoti, iki tas bus pasiek
ta. Bet kad tas pasiekta bus — abejoti 
netenka.

Kiekviena diena neša ir neš fašistinei 
Ašiai pralaimėjimą po pralaimėjmo. Ne
užilgo bus atidarytas antrasis frontas 
Vakarų Europoje. Neužilgo prasidės di
džiuliai Raudonosios Armijos veiksmai 
Rytų Fronte. Neužilgo, taigi, sugriaus 
negirdėti iki šiol pasaulio istorijoj pa
trankų trenksmai, milijonai Jungtinių 
Tautų karių mesis į didžiulius mūšius ir 
priešui nugarkaulis bus palaužtas.

Romos išlaisvinimas bus vienas mūsų 
kariams padrąsinimų. Jis bus didelis pa- 
akstinimas visiems pavergtų kraštų žmo-
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nėms stoti į didesnę, platesnę kovą su 
savo neprieteliais, fašistais. Romos iš
laisvinimas teigiamai atsilieps į Vilniaus 
ir Kauno gyventojus, laukiančius pagal
bos iš Rytų, belaukiančius Raudonosios 
Armijos divizijų, tarp kurių yra ir lietu
viškieji pulkai.

Mūsų tankų dundėjimai Romos gatvė
mis tapo išgirsti visame pasaulyje.

Dabar pirmyn, link Berlyno!

Suvienyta Darbo Partija 
Vengrijoj

Amerikoje gyveną vengrai gavo žinių, 
kad Vengrijoje socijalistų ir komunistų 
partijos susivienijo, sudarydamos bend
rą Suvienytą Darbo Partiją.

Aišku, vyriausias naujosios partijos 
tikslas bus išlaisvinti Vengriją, kovoti 
prieš “savuosius” ir svetimus priešus fa
šistus, padėti Jungtinėms Tautoms.

Skelbiama, kad ši partija užmezgė 
glaudžius ryšius su Valstiečių Partija, 
veikiančia, žinoma, nelegaliai, ir tapo 
sudarytas bendras centras, iš kurio 
plauks anti-fašistiniam judėjimui nuro
dymai, bei direktyvos.

Taigi anti-fašistinės pajėgos Europo
je jungiasi ir tuomi galima tik pasi
džiaugti.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily*
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Mr. Johnston ir Komunistai,
Jungt. Valstijų Komercijos Buto pre

zidentas, Eric Johnston, yra pažangus 
žmogus, žiūrįs į daug svarbių dalykų 
plačiau negu kiti kapitalistai. Mr. John
ston šiuo sykiu vieši Tarybų Sąjungoje. 
Jis ten buvo gražiai priimtas ir net sakė 
kalbą susirinkusiems jį pasitikti Tarybų 
Sąjungos pramonės direktoriams.

Be kitų dalykų, p. Johnston pareiškė, 
kad tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
santykiai turį ir galį būti pagerinti, ne
paisant to fakto, kad viena šalis yra ko
munistinė, o kita — kapitalistinė.

Mums tik keista, kad toje savo kalboje 
Mr. Johnston matė reikalo kritikuoti 
Amerikos komunistus. Tai darydamas, 
kalbėtojas, matyt, norėjo parodyti, koks 
jis “plačių minčių” žmogus ir kad jis 
galįs laisvai kalbėti ką tik jis nori ir kur 
tik nori — Washingtone ir Maskvoje.

Tenka pasakyti, kad daugelis žmonių 
daro panašiai, kaip Mr. Johnston: jie 
mėgsta kritikuoti savo krašto komunis
tus, o girti — kitų kraštų.

Lietuvos buržuazija, atsimename, nuo
lat neigė (ir puolė) Lietuvos komunis
tus, skelbdama, kad jie esą negeri, o kitų 
kraštų komunistai —puikūs vyrai. Fran
ci jos buržuazija prieš karą tą patį sakė 
apie Francijos komunistus; Anglijos— 
irgi panašiai.

Jei paimsime nūdieninę padėtį, surasi
me tą patį. Jugoslavijos reakcininkai 
dūksta prieš to krašto komunistus, prieš' 
maršalą Tito ir visus, kurie su juo ei
na. Lenkijos ir kitų kraštų reakcininkai 
daro tą patį prieš to krašto pažangiąją 
visuomenę.

Mums, tačiau, atrodė, kad p. Johnston 
toliau dalykus mato ir geriau juos su
pranta, todėl jo šis išstojimas Maskvoje 
mus biskelį nustebino.

Orlemanskio Misija Pavyko
Dienraštis Vilnis rašo:
’’Religinis žurnalas Christian Century 

aiškina editoriale, jog kunigo St. Orle- 
manskio misija j Maskvą gerai pavyko ir 
patiesė pagrindą santikiams katalikų 
bažnyčios su SSSR valdžia.

’’Kad misija daryta ne oficialiai Vati
kano patvarkymu, dėlto reikalinga buvo 
kunigas Orlemanskis disciplinuoti, bet jis 
’’disciplinuotas su padėka”, sako tas žur
nalas.

’’Kunigas Orlemanskis padarė bent ge
rą pradžią santikiams katalikų bažnyčios 
su SSSR. Katalikai daug laimėjo to ku
nigo misija.

’’Dėlei tūlų savotiškų sumetimų, kata
likų bažnyčia nesisavina jo misijos, bet 
ji tąja misija patenkinta, sako tas žur
nalas.

’’Galimas daiktas, kad iki Vatikanas 
yra nacių kontroliuojamas, jam nesma
gu kalbėti apie santikius su SSSR ir 
laukiama iki naciai bus išvyti iš Rymo 
toliau į Italijos šiaurę, arba ir iš visos 
Italijos. i

’’Kunigo Orlemanskio pabaudimas, bet 
greit bausmės panaikinimas, kaip ir pa
laiko Christian Century aiškinimą tos 
misijos. Gal būt, kad tai bus gera pra
džia bent pasitarimam Vatikano su 
SSSR.” . /-. A., , .

Kas Ką Rašo ir Sako
TIESIAI Iš HITLERIO 

BIBLIJOS
Kodėl menševikai. sveiki

na lenkus fašistus, kurie 
griežtai teigia, kad Vilniaus 
kraštas turi priklausyti 
jiems, o ne Lietuvai? Į tai 
bando atsakyti Naujienos 
(birž. 3 d.) hitleriniu melu. 
Girdi:

“Protaujantieji lietuviai 
simpatizuoja lenkams dėl 
to, kad Lenkijos žmonės gi
nasi nuo Rusijos užsimoji
mo juos pavergti, užkariaut 
jiems tokią valdžią, kuri 
tarnautų ne savo kraštui, 
bet Maskvai. Nuo to ginda
miesi, lenkai apgina kiek-x 
vienos silpnesnės tautos tei
sę laisvai valdytis.”

Betgi tie lenkai savinasi 
Vilnių, Lietuvos kraštą. Va
dinasi, jie nesiskaito su 
silpnesnių tautų laisve ir 
teisėmis? Grigaičiui tai vi
sai nesvarbu, nes su jokia 
logika jis seniai nebesiskai
to. Pats Vilnius, girdi, ne
turi jokios svarbos. “Dėl 
Vilniaus muštis dabar su 
lenkais būtų nesąmonė”, jis 
sako. Išeina taip, kad daug
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Italas vaikutis prie bomberio “Liberator” kur nors 
Italijoje mokina amerikiečius karius italu rašybos.

geriau juos dabar pasvei
kinti, kad jie savinasi Vil
nių. Taip Amerikos Lietuv. 
Taryba, kurios sekretorium 
yra tas pats Grigaitis, ir 
pasveikindama lenkus faši
stus, susirinkusius Buffalo 
mieste, — pasveikino ir pa
laimino juos!

Dar žodis apie viršuje pa
duotą citatą. Pastebėjot: nė 
žodelio prieš nacius ir hit- 
lerizmą, ne žodelio prieš 
Berlyną. Nė žodelio, kad 
Berlynas ir hitlerizmas yra 
Lenkijos ir visų tautų lais
vės priešas. Nė žodelio 
prieš Amerikos ir viso pa
saulio priešus, o kiek ten 
kartybės išlieta prieš Ame
rikos talkininkę!

Nereikia lenkams gintis 
nuo nacių, kurie turi visą 
Lenkiją pavergę. Jie “gi
nas”, ir Grigaitis juos svei
kina už tai, nuo Rusijos, ku
rios didvyriška armija ruo
šia Lenkijos išlaisvinimą!

Šitie Naujienų redakto
riaus išsireiškimai paimti 
tiesiai iš Hitlerio propagan
dos biblijos. Tai pakartoji
mas Hitlerio melų.

-?.:W W

Iš Minersvilliečiy Gyvenimo prieš 37 Metus
(Žemiu paduodame iš na- 

bašninko Juozo Ramanaus
ko ilgoko praeities prisimi
nimų straipsnio.— Red.)

Tais laikais dar tik pra
dėjo priaugti ateivių lietu
vių dukros - lietuvaitės šioj 
šaly. Vedusių čiagimių lie
tuvaičių da labai mažai bu
vo. O vyrų suaugusių, jau ir 
peraugusių, nevedusių, ga
na skaitlingai buvo ii’ be
veik visi jieškojo apsivedi- 
mui merginų.

Tuo laiku jau gana 
skaitlingai pribūdavo ir 
merginų, irgi ne vienokio 
amžiaus. Bet perviršius bu
vo vyrų; Kai kurios nežiū
rėjo amžiaus tų bernelių, 
kaip jie būtų tinkami porai, 
bet bile turėjo kiek pinigų 
susitaupę, tai ir sutikdavo 
eiti už jų. O su tolimesniu 
gyvenimu, ’’kaip dievas 
duos, taip ir bus...” Taip ir 
būdavo visokių vaizdų tuo
se gyvenimuose...

Iki šito peri jodo nusi
traukė ir mano pavienio 
gyvenimas. Viena, dėl blo
gumo laikų, dėl sunkumo 
tverti šeimynišką gyveni
mą, kadangi vienas sau ne
galėjau užsidirbti ant tin
kamesnio pragyvenimo. O 
kita, tai man stovėjo ant 
kelio tas, kad apsivedus pri- 
seis pasitraukti nuo visuo
meniško darbo, nenorint 
kelti šeimynišką kovą už vi
suomenišką darbą... Nes tuo 
laiku aš pilnai permačiau, 
kad nėra : merginos mano 
amžiaus ir minčių, kuri 
man tiktų draugijiniam gy
venimui.

Ot, aš ir pasidariau sau 
tvirtą nusistatymą, kad jei
gu nepasitaikys tokia drau
gė dėl manęs, kuri neturėtų 
pašaukimo siųsti mano li
teratūrą krematorijon su
naikinti, tai verčiau aš pa
vienis tęsiu skurdų gyveni
mą.

Nereikia tačiau manyti, 
kad aš buvau atšalęs, netu
rėjau linksmo ir meilaus at- 
sinešimo linkui gražiosios 
lyties. Tik štai kas atstūmė 
mane nuo nekuriu, kurias 
negalėjau lygiai gerbti. Aš 
žengiau lauk iš visų fana
tizmo prietarų į aiškesnį 
supratimą realio progreso. 
Bet sau už draugę merginą 
sulig savo amžiaus ir min
čių negalėjau rasti. '

Ot, del šitų, kliūčių aš ir 
pasilikau vięįįas per pava-

sarį ir vasarą savo jaunys
tės. Tik žengiant į rudenį 
pasitaikė draugę susitiki...

Ar mano liūdni, ar links- 
mūs gyvenimo ruožai buvo?

Kaipo sunkaus darbo dar
bininko likime, aš galiu pa
sakyt, mano gyvenimas bu
vo linksmas! Todėl, kad aš 
niekad nesijaučiau fizinio 
darbo ant tiek parblokštas, 
jog protiniai pertraukčiau 
save lavinęs. Po sunkaus 
darbo atsilsėjęs, visuomet 
liuosą laiką sunaudodavau 
tai knygos, tai laikraščio 
skaitymui, arba stengda
vausi šį tą į juos parašyti 
iš bėgančių reikalų, ar tai 
tautinio atbudimo, ar klasi
nio susipratimo. O susior
ganizavus angliakasių uni
jai 1900 m., daugiau atsira
do darbo. Teatralei grupei 
(meno) susiorganizavus 
1901 m., darbas dar pasi
daugino. O reikia dadėti 2 
pašelpines draugystes ir Su
sivienijimo kuopą, kuriose 
aš sekretoriavau. Apart to, 
iš jų veiklos šį tą parašyda
vau į spaudą. Tas viskas 
mane vertė prie platesnio 
visuomeninio darbo ir aš jo 
negalėjau pamesti, bet žen
giau pirmyn. Prie tam, da 
ir lėšų pasidarydavo už vi
suomenės darbą, kurių nie
kas negrąžindavo.
Teatralei Grupei Susior

ganizavus
Vyrų radosi pakankamai 

užimti vaidintojų roles. Ži
noma, tai buvo žalia me
džiaga. O merginų veik vi
sai nebuvo galima gauti už 
aktores, perstatant dramą 
’’Ponas ir Mužikai”. Tik 
šiaip - taip pavyko susi j ieš
koti iš pažangiųjų moterų, 
bet ir tos turėjo nukęsti vi
sokių pažeminančių užmeti
mų nuo tamsių fanatikių, 
sudavatkėjusių moterų. Iš 
pirmutinių moterų, kurios 
vaidino ’’Ponas ir Mužikai” 
perstatyme, 2 mirė — Ma
rė ir Barbora Mikolavičie- 
nės, Marė Tompauskienė— 
dabartinė Ramanauskienė, 
da gyvena. Vistiek persta
tymas pirmas įvyko 1902 
m. gegužės 27 d. nors ir an
gliakasių didžiojo streiko 
laiku.

Nuo pirmojo perstatymo 
teatralė grupė vis po trupu
tį tobulinosi ir darėsi tvir
tesnė. Jau gavom ir jaunuo
lę įtraukti tarp moterų. To-

liau ir daugiau radosi pri- | juodosios anglies, kad ne
augusių merginų amerikie- pasilaikydavo jaunoji inte- 
čių. Bet atvežtos iš Lietuvos ligentija, mylinti dailę ir 
jaunos mergaitės būdavo į- meną, kuri būtų galėjusi ir 
stoja, pradeda mokytis, darbininkišką jaunimą la- 
greit apsidžiaugia ir atsi- vinti meno srityje, žavėt 

Grupei tik vargo publiką, kaipo profesionalai 
aktoriai. O tik retkarčiais 
koks pusinteligentėlis pasi
rodydavo ir vėl greitai pra
nykdavo, nes jiems darbo

traukia. L _.x..
daugiau padarydavo. Mato
mai, jų galvose meno daly
kai nerado vietos.
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me priaugančių jaunuolių, lsl^os netlko an^hes ka' 
kurios buvo nuolatinės ak- . osf* , keri rrv
torės ir rimtai stovėjo gru
pėje teatrininkų. Prie jų ir 
daugiau rasdavosi, tai ga
besnių ateivių, tai iš priau- 
gūsių, : 
kaipo aktorkos musų per- I 
statymuose. Vienos po per-! 
statymų atsitraukdavo, ki
tos ir nuolatiniai dalyvau
davo. Tas reiškia, kad mi- 
nersvilliečiai mylėjo meną.

Tik, deja, vienas keblu
mas tokiuose miestukuose

ir šios šalies ame- 
profesijonalai su 

perstatymais

Be to, 
ri kiečiai 
žymesniais 
neatsilankydavo, iš kurių ir

LUVAVILA, UCLA 10 MXACVV4. — 1 • 1_ • • i*

kurios dalyvaudavo musl? Paaugantis
į jaunimas būtų galėjęs imti 
pamokas. Tik laikas nuo lai
ko užklysdavo kokia maža 
grupelė iš didmiesčių dėl 
(biznio) pasipelnymo, nes 
žymiems perstatymams per- 
mažai publikos padengti lė
šas.

Juozas Ramanauskas.

Padvigubinkime Savo Karinius Bonus
’skausmuose mūsų simpatija 
žodžiais jiems nieko nepa
gelbės. Tačiau mūsų doleris 
įdėtas į karinius bonus 
daug padės mūsų kariams. 
Bus daugiau ginklų, geres
ni ginklai, greičiau mūsų 
kariai sutriuškins priešą. 
Mažiau mūsų karių žus, 
mažiau jų bus sužeista. 
Greičiau jie grįš namo per
galėtojais pas savo myli
muosius, kurie jų išsiilgę 
laukia. Tai va, kaip daug 
mes galime padėti savo Ta
riam pirkdami Karinius 
Bonus.

Atsiminkime ir tai, jog 
pirkti ‘5-tosfos Karinės p“aT pirkdami bonus taupom sau 
skolos Bonų dvigubai tiek j pinigus. Argi neapsimoka

5" WAR LOAN

12 d. birželio prasidėsSu 
5-tosios Karinės Paskolos 
Vajus. Valdžia yra pasimo- 
jusi sukelti 16 bilionų dole
rių Kariniais Bonais šiuom 
vajum. Tai yra daug aukš
tesnė suma negu bi kurio iš 
anksčiau buvusių Karinių 
Bonų vajaus.

Valdžia prašo sayo šalies 
žmonių, reiškia mūsų visų,

prisispaudusiai pataupyti 
taip svarbiai savo karių pa
galbai, savo valdžios reika
lui ir savo ateičiai?

Pasispauskime taupymui 
ir pirkimui 5-tosios Pasko
los Karinius Bonų — Inva
zijos Bonų.

P. Buknys.

kiek esame pirkę anksčiau. 
Tai reiktų kietai pasispau
sti susitaupyti pinigų, reik
tų gerokai susilaikyti nuo 
visų išlaidų mūsų pripras
tame perteklingame ameri
koniškame gyvenime. Taip 
sakant, reiktų pasiaukoju
siai taupyt, kad padvigubint 
bonų pirkimą. Būtų sunku 
vasaros metu. Tačiau paly
ginus su tais sunkumais, ku
riuos mūsų kariai pergyve
na mūšių laukuose, tai šis 
yra tik žaislas.

Mūsų kariai aukoja savo 
rankas, kojas, regėjimą ir 
gyvybę. Jie aukoja viską, 
ką turi sau brangiausio, ko- kad Johnsono atsilankymas 

š fašistinį barba- patarnaus platesnei preky- 
Jųjų didžiausiuose bai išvystyti tarp Sovietų 

ir baisiuose ir Amerikos po karo.

POKILIS JOHNSONUI 
MASKVOJE

/
Maskva. — čia dabar lan

kosi Jungtin. Valstijų Pre
kybos Rūmų pirmininkas 
Eric Johnsonas. Sovietų 
vyriausybė suruošė bankie- 
tą jam pagerbti. Manoma,

v V - A i.j ‘A V

voje prieš fašistinį barba 
rizmą. < 
sunkumuose
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Komunistai Sveikino Moteris
ir Ragino Būti Sargyboje 

Mūsų Demokratijos
Komunistai, kaipo parti- kainų kontrolėj ir taupy- 

ja, visuomet buvo pirmieji me; dalyvauja liuosnorėmis 
kelti moterų susipratimą ir , Civilinių Apsigynime, Rau- 
akstinti į vadovybę, kovoti 
prieš diskriminaciją. Tą jie 
pravesdavo ne vien tik žo
džiu, bet, vyriausia, prakti
koj. Partijos centraliniame 
komitete buvo moterų, šim
tai moterų buvo valstijų, 
apskričių ir sekcijų komite-i 
tuose.

Sutveriant Komunistų 
Politinę Sąjungą (Associa
tion), komunistai moterų 
klausimą pastatė vienu iš 
svarbiausių. Jam paskirta 
viena specialė sesija ir vien
balsiai priimta rezoliucija. 
Kadangi tikimasi, jog dėl 
komunistų rekordo praeity
je ir abelnai visuomenės su
sidomėjimo komunistų da
bartine organizacija dauge
lis ir mūs skyriaus skaity
tojų, vyrų ir moterų, žin- stovią taiką visoms ateities 
geidaus žinoti komunistų- gentkartėms. 
pažiūras į moterų proble
mas ir pareigas, čia paduo- galėti visokias formas 11- 
dame rezoliucijos branduos tos

donojo Kryžiaus ir ligoni
nių darbe; yra kraujo da
vėjomis. Jos perka karo bo
nus ir renka pinigus ir dra
bužius karo išdraskytoms 
sritims.

FAŠIZMAS
Amerikos moterys šian- 

! dieną supranta, kad “fašiz
mas yra mirtingiausis mo
dern priešas.” Žiaurios 
^kančios vaikų ir senelių, 
mirtys milionų beginklių 

[civilinių, baisus nacių pa- 
i vergimas moterų šaukia 
i keršto. Rėmimas namų 
fronte Jungtinių Tautų 
aukščiausių militariškų pa
stangų sukriušinimui na- 

! cių pavojaus pasaulio civi
lizacijai, padės užtikrinti 
ekonominį saugumą ir pa-

Reikia pasiryžusiai nu-

žvelgiant (kaip atsitikime 
negrų) į nebuvimų progos 
pirmiau gauti atitinkamų 
laipsnių; yra kelios iš pa
matinių šapose moteris pa-

REZOLIUCIJA:
Amerikos moterys puikiai 

prisideda Jungtinių Tautų 
karo pastangoms. Kaipo 
narės pagalbinių visiems 
mūsų ginkluotų jėgų sky
riams, ir kaipo slaugės, jos 
parodo pavyzdingą pasi
šventimą ir drąsą. Kaipo 
darbininkės industrijose ir 
žemės ūkyje, jos padeda pa
siųsti nuolatinę sriaują bū
tiniausių reikmenų toli
miems karo frontams ir be
siartinančiai invazijai Eu
ropon. Kaipo šeimininkės, 
jos kooperuoja racionavime

Today’s Pattern

9078
12-20, 30-44

Forma 9078 gaunama 12 iki 
20 ir 30 iki 44 dydžio. Puoš
ni ir praktiška, tarnaujanti ke
liem tikslam: Žaketą nusivil- 
kus saulei gaudyti ir vėsi, pa
togi sportui ir darbui, o užsi
metus žaketą esi pasirėdžius 
bile kokiai išeigai.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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klausimu, 
balsuotojos 
didžiumoje

valandos defytistų 
šnabždėjimo propagandos 
tarp moterų, ypatingai 
tarp kariškių žmonų ir mo
terų, begėdišką ir akyplė- 
šišką išnaudojimą jų natu- 
rališko rūpesčio apie savo 
mylimuosius, taikomą pa
kirsti jų. moralą.

Yra mūsų tautos šventa 
savigarbos skola atiduoti 

i pakankamą paramą mūsų 
kariškių užlaikomiems as
menims ir pagerintas pen
sijas našlėms tų, kurie ati
davė gyvastis gynime mū
sų krašto. Yra pareiga dar
bininkų judėjimo padrąsin
ti ir padėti organizuotis ka
rių žmonoms ir motinoms 
gynimui teisių savo ir ka
riškių, ypatingai už progą 
kariškiams panaudoti savo 
teisę balsuoti nacionaliuose 
rinkimuose 1944 m.

Iš NAUJO IŠRINKIME 
ROSEVELTĄ

Visos politiškos partijos 
sutinka vienu 
kad moterys 
bus didelėje
1944 m. rinkimuose. Užtik
rinti pilną registraciją visų 
turinčių teisę balsuoti mo
terų, įskaitant negres mo
teris, ypatingai pietuose, 
sumobilizuoti jas neparti
niais pamatais, išrinkimui 
prezidento Roosevelto, yra 
būtina gerovei mūsų kraš
to ir viso pasaulio. Ameri
kos moterys turi žiūrėti į 
šiuos rinkimus, kaipo į 
svarbiausį namų fronto 
darbą iš visų joms kada iki 
šiol dirbtų užtikrinimui 
pergalės ir nušlavimo fašiz
mo nuo žemės veido. Tai 
yra mūsų, kaip amerikonų, 
vyriausia atsakomybė 1944

DARBO UNIJOS
Išeidamos iš namų į vi

suomenišką gyvenimą, A- 
merikos moterys vis labiau 
jautrėja savo atsakomybei, 
kaipo darbininkės. Apie 3,- 
500,000 yra organizuotos į 
darbo unijas. Jų įtrauki
mas į darbininkų judėjimą 
yra svarbu išlaikymui dar
bo unijų standardo ir prak
tikų. Pakankamas lavini-

arbuosna, 
prilygsta-

liečiančių problemų.
Darbo unijose reikalinga 

užsispyrusių pastangų or
ganizuoti visas neorgani
zuotas darbininkes, vesti 
lavinimą, skirti moteris į 
komitetus ir organizatorė
mis, išrinkti viršininkėmis. 
Moterų darbininkių proble
mos yra vyriausiomis unijų 
problemomis šiandieną. Jų 
išrišimas gali neapsakomai 
sustiprinti darbininkų ju
dėjimą.

VAIKŲ PRIEŽIŪRA
Šiandieną yra apie 18,- 

000,000 dirbančių už algą 
moterų. Didžiuma neša dvi
gubą naštą — namų ruo
šos, greta šapos darbo. Pa
kankami parankamai kūdi
kių priežiūrai, karšti val
giai šapose, pirkimosi ir 
skalbyklų parankumai yra 
būtenybėmis numažinimui 
jų persidirbimo, ligotumo, 
neatėjimo darban, taipgi 
apsaugai sveikatos motinos 
ir kūdikio. Patyrimai mūsų 
talkininkų, Didžiosios Bri
tanijos ir Sovietų Sąjun
gos, toje srityje gali mums 
būti sektinais pavyzdžiais. 
Jeigu mes siekiame užtik
rinti pastovų ir daugėjantį 
moterų darbą karui (pra- 
šalinimui darbininkų trū
kumo), vaikų priežiūra yra 
labiausia reikalinga šian
dieną ir tam atsakanti įsta
tymai reikalingi tuojau.

PILNAI DARBO
Didis skaičius jaunų iš

tekėjusių darbininkių, vei
kiausia, grįš šeimininkauti 
po karo. Bet po kožno per
eito karo vis didesni skai
čiai moterų likdavosi darbe, 
negu dirbo pirm karo .— 
netekėjusios moterys, naš
lės, žmonos paliegusių ka
rių, save išsilaikančios ar 
turinčios išlaikyti senukus 
gimines. Tokios moterys 
turi būti liuosos nuo baimės 
netekti darbo.

Darbininkų judėjimas tu
ri garantuoti visoms mote
rims ateityje perspektyvą 
jų teisės dirbti, pilnos na
rystės unijoj ir apsaugos 
nuo diskriminacijos dėl 
spalvos ar lyties. Tas su
puola su plačiomis galimy
bėmis, kokias Teherano su
tartis teikia —• pilno darbo 
ir pakankamo standardo 
gyvenimui visiems.

Chinietčs moterys bėga nuo japonų lėktuvų. Japonai 
lakūnai dažnai užpuola valstiečius, dirbančius laukuose 
ir šaudo j juos.

PERGAIES DARŽELIS

Šeimininkėms

mas, siuntimas 
laipsniavimas;

Lietuvos Partizanai Kovoja 
Prieš Lietuvos Merginų 

Vežimą Vokietijon

, Pasėjimas - pasodinimas Ipams spalvos, velvetiniu 
augmenų, kad ir geriausioj [kailiu apsidengusios kirmė- 
žemėj, pagal geriausią me- laitės. Nuo jų gydymui, 
todą, dar neužtikrina der- |dar purkščiama su arsenate 
liaus. Per visą vasarą rei- ‘of lead arba su calcium ar- 
|kia budėti - saugoti augme- [senate, vartojant vieną un- 
nis nuo visokių parazitų, iciją (ounce) galionui van- 1

geroSoybeans yra šaltiniu 
maisto vartojant paprastai, 
bet sudaigintuose, be kitko, 
gaunama ir vitamino C. Jis su
sidaro pupelėms leidžiant dai
gus.

Soybeans gali vaitoti ir dau
gelis tų žmonių, kurie negali 
valgyti kitokių pupelių, 
dangi soy pupelės turi taip 
dinamą alkalinę veikmę.

ka-
va-

Atlikusius petruškų ir 
Herų lapus išklokite plonai

sa- 
ant 

popierinio rankšluosčio ar ser- 
vetukės, įdėkite į karštą (ką 
tik uždarius gasą) pečių. La
pams sudžiūvus, bet dar ne
praradus spalvos, sudėkite į 
sandariai uždaromas blėtines 
ir bile kada vartokite gamini
mui chowder, mėsos bandukių, 
dresingų., 
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laukia ir jūsų, jeigu jūs ei
site į šiuos ir panašius kur
sus.

Vokietija stovi ant pra
laimėjimo slenksčio. Iščiul
pę jūsų sveikatą ir skaistu
mą, vokiški okupantai iš
mes jus, kaip nereikalingą 
daiktą, mirčiai. V 7

Mielosios Seses
Nestokite į jokius kursus! 
Nesileiskite apgaunamos! 
Jeigu jūs pasipriešinsite 

hitleriniams banditams, ne
klausysite jų raginimų ir 
melų, neisite į jų ruošiamus 
kursus, nevažiuosite į Vo- 
įkietiją, jūs būsite išgelbė
tos.

Daug mergaičių pasiprie
šino hitlerininkams, nesilei
do išvežamos, išbėgiojo, pa
sislėpė nuo išvežimo.

Daugelis jų sužinojo apie 
savo draugus, brolius ir ar
timuosius partizanų dali
niuose. Jos pasakė: “Mes 

ma: j eisime prašyti partizanų
Lietuvos Miesto ir Kaimo užtarimo. Ir jos atėjo pas 
Mergaitės! Brangiosios Se- Juos- .

coc T ipfnvocY 1 Mergaitės surado partiza- sės Lietuves. |nuOse geriausius savo ūžta- 
Lietuvos dainiai gražiau- i rejUSj surado čia savo prie

šins savo dainų posmus pa-įglobstį. Ir ne viena įsijun- 
skyre jūsų grožiui,^ jūsųlgg į didvyrišką kovą prieš 
veidų rožėms, akių . žydru- mūSų tautos duobkasius — 
mui ir kasų gintarui apdai- vokiškus okupantus.
nuoti, o mūsų liaudies_dai- Raudonoji Armija nesu- 
nos lygina jus s_u tulpėmis, į stabdoma i triuškina vokie- 
aguonomis ir rūtomis. Tik į 
prisiminkite 
žiausių mūsų 
ronio pofemų:

Už Raseinių,
Teka saulė, teka.
Geltonplaukės puikios visos 
šneka ten, oi, šneka.

Sesės Lietuvės!
Vokiški okupantai 

paskandinti ašarose 
akių žydrumą, išrauti 
tarines kasas, o jūsų grožį 
ir skaistumą paminti po ko
jomis. Pastaruoju laiku vo
kiečiai pradėjo steigti Vil
niuje, Kaune ir kituose di
desniuose miestuose kursus 
parengti sanitarinį perso
nalą vokiečių armijai.

Ko Jie Siekia?
Daugelį mūsų moterų ir 

mergaičių Hitlerio bernai 
suvarė į ešelonus ir išvežė 
į Vokietiją badui, sunkiau
siems darbams, pražūčiai.

Hitlerininkai nori jus ap
gauti. Jeigu jūs įsirašysite 
į šiuos kursus, jūs irgi bū
site panaudojamos okupan
tų nuožiūra.

Vokietijoje mūsų moterys 
laikomos vergėmis, ponų 
tarnaitėmis. Jos turi dirbti 
pačius sunkiausius darbus. 
Toks likimas laukia ir jū
sų, jeigu jūs eisite į jų ruo
šiamus kursus.

Vokietijoje okupantų 
kraštų mergaitės gydytojų 
nuožiūra paskirstomos į 
kareivių viešnamius. Čia 
jos kenčia baisiausias kan
čias, apkrečiamos venerinė
mis ligomis. Daug jų pabai
gė savo amžių savižudybe. 
Toks “sanitarinis darbas”

Šiomis dienomis mus pa
siekė kovo mėnesį, šių me
tų, Lietuvos komunistinio 
jaunimo išleistas lapelis, 
kuriuomi atsišaukiama į 
Lietuvos merginas - mote
ris nevažiuoti Vokietijon, 
nurodant, kas jų laukia te
nai. Lapelyje žadama par
tizanų parama moterims jų 
pasipriešinime vokiečiams 
okupantams.

Lapelis iliustruotas, brai
žiniais ryškiai parodoma 
Lietuvos moters likimas po 
vokiečių jungu: po šautuvo 
gręsme būrys moterų išva
romos Vokietijon; moterys 
prie sunkių darbų po gink
luotų nacių priežiūra per 
dieną, o vakare — nacių 
viešnamiuose, o atlikusios, 
supūdytos, išmestos į šiukš- 

llyną. Išeitis iš viso tik vie- • • v • •, v. . , L . (ounce; galionui van- na — pasipriešinime na-
daržininko didžiausių prie- dens, kuriame jau ištirpyta : nartizanuose kovo i
šų. Vienais metais jų dau- colio dydžio keturkampis ’ i- r i ’• _ i. i - t J v. i ; „ . t;. . iki pergales. Lapelyje sako-giau buna, kitais mažiau, skalbiamo muilo. Skiedinį /-------- - ----------- , —----------- ;-------onciiuicunv inunv.

bet niekad nepermažai vie- reikia purkšti ant augmens, 
nų ar kitų, kad atnešti ne- kadangi tik su augmens la- 
smagumo ir sunaikinti ar:pais suėstas jis veiks — nu- 
bent dalinai apnaikinti der- [nuodys parazitus.
lių, jeigu nespėjama laikui 
apginti.

Augmenų Kirpėjai
Birželio mėnesį 

įsigali augmenų kirpėjai i 
(cutworms). Jeigu nežinosi, 
kad toks gyvis randasi, ryt
metį radęs tarsi žirklėmis 
nugnybtą augmens stiebelį, 
pamanytum, kad koks ker- 
štinčius nukirpo.

Tos kirmėlės per dieną 
miega įsiraususios paviršiu
je žemės, nakčia nukanda 
stiebelius prie pat žemės. 
Kirmėlės galvutė visai ma
žytė; kūnas susideda tarsi 
iš sudurstytų apvalių ran
čiukų — panašus seno gy
vulio ragui, tik mažytis.

Jeigu kirmėlių negalima 
surasti ir sunaikinti, apsau
gai yra du būdai: Vienas— 
kožną stiebelį apsukti triu- 
bele standžios popieros, ku
rios vienas galas būtų apie 
colį žemėje ir ne mažiau co
lio virš žemės, o kitas —kir
mėlę nunuodyti. Joms nuo
dai sudaromi sekamai:

Pusę šaukštuko Paris 
green, 1 kvortą bran, 2 
šaukštus rudo cukraus ar 
moliaso, pusantro puoduko 
vandens. Sumaišyt bran ir 
Paris green kartu, paskui 
dadėt pasaldintą vandenį. 
Tą mišinį pabarstyt užkrės
tose vietose. Svaro užtenka 
šimto pėdų daržui. Saugoki
te, kad vištos ar karveliai 
nesulestų.

Peršaudyti Lapai
Jeigu pastebėsite jūsų 

augmenų lapus pasidarius 
skylėtais, tarsi peršaudytus, 
tai reiškia, kad jūsų darže 
vieši mažiukės “flea beet
les.”

Tos mažos, bet labai ėd
rios daržovių erkės gali pa
daryti daug žalos daržo
vėms, jeigu nebus laiku su
valdytos. Dulkinimas aug
menų su rotenone ar purkš
imas su calcium arsenate 
skiediniu suvaldo “flea 
beetle.”

Kopūstų Priešai
Kopūstus ir kitas tos vei

slės daržoves— cauliflower, 
broccoli, kale

Pupelių Parazitai
- j j Pupeles (binzus) dau- 

gausia kamuoja “Mexican 
Uirnaioi lbean beetles”. Nuo jų ap

saugai, pupeles dulkinamos 
su rotenone, taikant apdul
kinti lapų apačias, nes ten 
jaunos “beetles” susitelkia 
daugiausia. Dulkinti reikia 
tuojau, kai tik pamatoma, 
kad parazitai atsirado, nes 
kai suauga ir daug prisivei- 
sia, sunku besu valdyti.

Šios “beetles” lengva pa
žinti. Kol jaunos, jos būna 
geltonos, su juodu vidurnu- 
gariu. Suaugusių spalva pa
virsta į varinę, su aštuo- 
niais juodais taškais virš a- 
biejų sparnų dankčio.

Yra daržuose ir visokių 
nekenksmingų vabaliukų, 
turinčių šiek tiek panašumo 
kenksmingiesiems. Tūli iš 
jų yra ypatingai naudingi, 
medžioja, naikina kenks
minguosius. Kad nesirūpin
ti be reikalo ir neprarasti 
derliaus, patartina pagauti 
vieną ar porą darže paste
bėtų veislių vabalų ir nune
šti atitinkamon įstaigon 
patikrinti.

Dar Ne Pervėlu Sėti- 
Sodinti.

Šią savaitę, dar ne pervė
lu sodinti saldžiąsias bulves, 
lima beans. Ir kas pora sa
vaičių, iki apie rugsėjo mė
nesio, galima pasisodinti sa
vo vartojimui po keletą 
grūdų greit priaugančių ir 
nokstančių “wax” ir kitų 
ankštyse vartojamų pupe
lių, kad, vienom baigiantis, 
prasidėtų kitos ir per visą 
vasarą ir rudenį užtektų. 
Panašiai dasisėjama vis 
jaunam derliui gauti ridiku- 
čių, salotų, saldžiųjų žirnių.

Vėlesniam, rudeniniam 
žydėjimui dar ne pervėlu 
sėti greit sudygstantieji gė
limai žolynai — gvaizdikai, 
žinijos, sauliažolės, balsa- 
mai ir daugelis kitų.

G. M.

--------- , ----- , kankina 
žalios, visiškai panašios la-

4 ■

vieną iš gra- 
dainiaus Mai

ant Dubysos

nori 
jūsų 
gin-

lių, — atžalų pavožtų po 
stiklu žemėje ar iš stiebelio 
rančiukų, sudėtų negiliuose 
drėgno smėlio ravukuose. 
Tuo pat būdu priauklima 
jaunų begonijų ir daugelis

Jeigu norite ateinančią 
žiemą turėti jaunų, žydin
čių jeronimų, dabar laikas „___
pradėti juos auklėti iš šake-1 kitu augmenų,

■ i V ■.

čių kariuomenę ir žingsnis 
po žingsnio artėja vaduoti 
mūsų tėvynę, o drauge su 
ja lietuvių daliniuose į 
Lietuvą žygiuoja jūsų bro
liai ir draugai. Jau neužil
go apsikabinsite savo bro
lius, draugus, pažįstamus— 
šauniuosius išvaduotojus.
Dabar Hitlerininkai
šia Išvežti iš Lietuvos 100,-

Ruo-

Moterų
Užuot pakliuvusios į kur

sus jūs atsidursite hitleri
nėje Vokietijoje. Į 100,- 
000 nelaimingųjų lietuvių 
tarpą pateks nemažai ir lie
tuvių moterų. Hitlerininkai 
nepasigailės nei jūsų krau- 
jo, nei jūsų gyvybių. Bet 
dabar dar nevelu išsigelbė
ti.

Netalkininkaukite vokie
čių plėšikiškai kariuomenei.

Nesi rašykite į jokius kur
sus, kurie gali 
dyti.

Neleiskite ir 
liams, vyrams
siems važiuoti į Vokietiją.

Remkite šauniuosius par
tizanus, o atsidūrusios pa
vojuje, kreipkitės į juos pa
ge Ibos.

Jau muša išvadavimo va
landa mūsų tėvynei Lietu
vai! Savo kova priartinkite 
šios valandos atėjimą.

jus pražu-

savo bro-
mylimie-

JAU DEŠIMTIES METŲ
Paskilbusios Dionne pen- 

ketukės pereitą sekmadienį 
minėjo savo dešimties me
tų sukaktį.

SVEčIUOSE
Jei kartą pasisakei, kad jau 

nori išeiti ir eik, nelaikant šei
mininku prie atsisveikinimo su 
jumis per ilgai.

Prie stalo nesiplaujama 
pirštų, jeigu nėra padėta tam 
specialių indelių. Geriamieji 
puodukai ar stiklai ne pirštam / 
plauti padėtai ’ ’ J.



t

Ketvirtas Puslapis rr Eahvž—Liberty, LitKutoiaM Daily H Trečia'dienis, Birželio 7, 1944

<1

k

. I
I I

į

I

CLEVELANDO ŽINIOS
Šiomis dienomis susiorgani

zavo Quarry darbininkai iš 
virš 200 narių. Jie prisidėjo 
prie CIO.

William F. Donovan, United 
Steel Workers of America Dis- 
trikto direktorius pranešė, kad 
naujai suorganizuotų darbinin
kų Clevelando Quarries Co. lo- 
kalo numeris paskirtas 3280.

Quarries darbininkai lupa 
tam tikrus akmenis, kaip ska
las ir jie yra šlipuojami ir nau
dojami prie namų statybos, 
prie šalygatvių, užmūrijimui 
upelių krantų, kad žemės ne
griūtų, ir papuošimui viešų 
darželių.

Su kalbamais akmenimis yra 
išbudavotas ir lietuvių darželis, 
kur randasi Dr. Basanavičiaus 
stovyla ir kelių kitų Lietuvos 
žymių vyrų paminklai.

Girdėjome Kalbą žymaus 
Veikė) Dr. J. R. Mott.

Clevelando Unijų Kliube kal
bėjo žymus darbuotojas ir poli
tikas Dr. John R. Mott, kuris 
atstovavo Y. M. C. A.

Dr. J. B. Mott buvo pereita
me pasauliniame kare galva 
Tarptautinio Karo Belaisvių 
Prižiūrėjimo Komiteto. (I. W. 
P. A. P.) Jo priežiūroj buvo 
3,000,000 karių.

Dabartiniu laiku jis yra pa-' 
skirtas dirbti tą patį darbą, 
prižiūrėti karo belaisvių.

Jis savo kalboje štai kaip | 
atsiliepė apie Sovietų Sąjungą: 
— Nei viena kita šalis neparo- 
dė taip aiškaus protavimo ir 
direktyvo dėl išauklėjimo savo 
šalies žmonių ir dėl jų kilnios' 
ateities.

“Cleveland Press” sako, kad 
Dr. J. R. Mott per 50 metų į 
buvo geroje santaikoje su Ru
sija. Jam tekę susidurti su 
studentais, menininkais ir abel- Į 
nai žmonėmis ir jų pobūdžiais 
laike pereito karo.

Dr. Mott sako: — Man sueis 
79 metai ateinantį mėnesį ir aš 
esu linksmas, kad aš savo gy
venime turėjau progos pama
tyti, kuomet tos dvi didžiules 
valstybės užmezgė draugiškus 
ryšius. Ir jų žmonės turės pro-i
gos gyvai patirti, kad nėra ko padirbėsime, tai reakcinis ele- 
baidytis paleistais praeities ne-1 mentas bus nugalėtas 
būtais baubais.

Jis savo tolimesnėj 
štai ką pažymi: — Laike carų
valdymo Rusiją, laike revoliu-' 
cijos periodo ir esant Sovietų 
Sąjungai, niekur rusai nepasi
rodė grobikais ir nepasikė
sino prieš mūsų šalį, užtai 
aš dirbau, kiek jėgos leido, į 
kad šios dvi šalys susidraugau- i 
tų. Nes pasitikėjimas tarpe tų 
šalių yra būtinai reikalingas. į

Toliau jis sako: — Jei An-i 
glija, Amerika ir Rusija pasi
tikės viena kitai, tai bus gali-j 
ma nustatyti pokarinės taikos į 
klausimas, i 
klausimas ir 
susitarimas 
reikalais.

Nepamiršo 
trikto direktorius pranešė, kad 
tie, kurie nemato būtino reika
lo Kinijai turėti draugiškų ry
šių su Sovietų Sąjunga, yra! 
niekas kitas, kaip politiniai ne- 
išfrianeliai arba trumparegiai. 
Jis sako: — Pasaulis nestovi 
ant vietos, jis progresuoja, ir 
tnes negalime grįžti į tas są
lygas, kurios buvo prieš 20 me
tų. Mes turime eiti su progre
su, su pažanga ir auklėti savo 
supratimą taip, kuris atitinka 
šių dienų progresui.

Pavyzdingas Draugiškumas
Neperseniai pervažiavo per 

Clevelandą du jūreiviai. Jie 
Važiavo išbuvę ilgą laiką užjū
ryje. Teko jiems ne kartą daly
vauti mūšiuose su priešu ir 
pergyventi įvairių ir sunkių 
Valandų. Tačiau jie nusitarė 
nesiskirti ir tvirtai išlaikyti sa
vo draugiškumą.

Iki jų traukinys išeis jų tė
viškės link, turėjo gerokai pa
laukti, tad kad neleidus tuščiai 
laiką, jūreiviai nusitarė eiti į 
bažnyčią, nes tai 
tytas.

Išėję iŠ stoties 
ir klausia, kur 
bažnyčia, jie nbri, kad jis nu
vežtų. Vežikas klausia, kokios

tikybos bažnyčios jie nori. Pa
sirodo, kad šie jaunuoliai vie
nas katalikas, kitas liuteronas, 
tai jiems reikia skirtis einant į 
bažnyčią.

Kilo trumpos diskusijos, ta
čiau ir čia jie susitaikė, nusita
rė abudu eiti į katalikų bažny
čią, o kai parvažiuos į namus, 
tai vėl abudu eis į liuteronų ba
žnyčią.

Jei abelname gyvenime žmo
nės mokėtų taip susitarti, kaip 
šie jūreiviai, tai nebūtų karų, 
skriaudų ir priespaudos. Vis
ką išspręstų taikiu būdu ir 
kaip jų protas geriausia išne
ša.

Los Angeles, Cal
Mizarienė
lietuviams 

susitikti su

M. Rugie- 
J. Bogužis, 
Marsh, M. 
Balchunas,

Iš CIVC Susirinkimo.
Clevelando Laikraštininkų 

Gildijos sekretorius William M. 
Davy tapo paskirtas veikian
čiuoju sekretorium Clevelando 
Industrinių Unijų Centralinės 
Tarybos ir Joseph R. Kros, ku
ris atstovavo UER and MWU, 
paskirtas iždininku.

Lokalų delegatai užgyrė tuos 
du brolius kaipo tinkamus eiti 
jiems paskirtas pareigas. Ta
čiau jie negali įdėti pilno laiko 
dėl tų pareigų, nes jie turi ir 
kitas svarbias pareigas.

Pirmiau tuos darbus atlikda
vo A. E. Stevenson, bet perei
tais metais jam išvykus į karo 
tarnybą tenka kitiems pasiva
duojant dirbti.

Be to, labai daug atsakomin- 
gų unijų veikėjų išvyko į karo 
tarnybą, jie gina pasaulį su 
kardu rankose nuo pikto prie
šo.

Laikinas Centro Tarybos se
kretorius W. M. Davy savo ra
porte kreditavo Politinės Akci
jos Komitetą, kad jis atlikęs 
puikius darbus.

Matomai, reakcionieriai pasi
juto ne kaip, vieni iš to susir
go, kiti nedrįso kandidatuoti į 
turimas vietas. Net Dies su 
visu savo komitetu begaudyda
mas raganas pradėjo sunega- 
liuoti... '

Jis ragino visus darbininkus 
taip širdingai dirbti rinkimų 
klausime, kaip jie dirba karo 
industrijoje. Jei visi širdingai

mandienei už pasakymą gra
žios atsisveikinimo kalbos.

Draugėms ir draugams, ku
rie susidėję nupirko puikų, gė
lių vainiką ir dar pridavė 
mums likusių pinigų, 26 dol., 
25c. Aukavusių draugų var
dai :

F. Krueger, A. Gendrėnienė, 
M. Venslovienė, V. Young, C. 
Ross, Daraškienė, 
nienė, N. Rudienė, 
F. Staliulienė, A. 
Žebrauskienė, Mrs.
V. Karmuza, žemaitis, M. Cus
ter, Baltrušaitienė, S. Mažans- 
kas, Skupas, Kemerziunas, 
Kleugienė, Kanapeckienė, Ben- 
dokienė, Želvienė, Jankauskie
nė, Palton, M. Sutkus, Mrs. 
Palton, N. Petrunas, Dominai- 
tis, Kaminskai, P. Boika, J. 
Visotskis, Krizenauskas, J. 
Dantz, Kupčiūnas, Šūsnis, S. 
Šlekys, J. Šukys, J. Simans, A. 
Maurutis, A. Stankienė, A. 
K arson ir A. Shimkus.

Taigi, ačiū visiems jums, 
draugai, nes jūs savo užuojau
ta daug palengvinote 
sunkias valandas.

Liekamės nuliūdime:
Juozas Strjpeika,
Elzbietos vyras;

sūnūs ir marčios:
Juozas ir Viola,
Pranas ir Elvira,

dukterys ir žentai:
Ona ir Feliksas, 
Elena ir Juozas.

mūsų

Amsterdam, N. Y
Žuvo Jūrininkas G. Shumskis

susikūlus jūriniam
Miami, Floridoj. Jis

Pepper- 
raporte 

turėsime

ir tas
Į užtikrins geresnį gyvenimą vi- 

kalboj siems darbo žmonėms.
Pirmininkas Beryl 

corn trumpame savo 
pažymėjo, kad dabar
sunkiai padirbėti prieš Robert 
A. Taft, kuris savo reakcioniš- 

! kurnu neatsilieka, nuo Dies, rei- 
; kia ir nuo jo atsikratyti, toki 
. žmonės nenaudingi būti val-

taip pat 
■ abelnai 

visais

jis ir

Tad visi ir visos įsidėmėkime 
' tuos svarbius atsikreipimus ir 
' visi padirbėkime, kad iššluoti 
'reakcininkus, o jų vietoj iš- 

. , i rinkti pažangius šios šalies vai- 
prk^bos Idininkus. V. M. D. 
bendras 

svarbiais

Gegužės 30 dieną į Fair
view kapus tapo palaidotas 
Jurgis Shumskis, sūnus Juozo 
ir Mrs. Shumskių, 274 East 
Main St., kuris besiruošdamas 
kovai už demokratiją žuvo ne
laimėję, 
lėktuvui
buvo pačiame jaunuolio gyve
nime, tik 20 metų sulaukęs.

Tėvams liūdną žinią telegra
ma pranešė vyriausybė. Tada 
drg. Shumskiai pasirūpino, 
kad jų mylimo sūnaus kūnas 
būtų parvežtas į Amsterdamą 
ii’ čia palaidotas. Jaunuolis li
kosi palaidotas su visomis 
litarėmis apeigomis, kaipo 
vūnas, atidavęs gyvastį už 
mokratijos reikalus.

Jurgis Shumskis gimė Nau
gatuck mieste, Conn, valstijoj, 
kur jo tėveliai tada gyveno. 
Metų amžiaus buvo atvežtas į 
Amsterdamą, kur jis mokėsi ir 
baigė Technikinę Aukštąją 
mokyklą su pasižymėjimu. Po 
to dirbo Collette 
Bigelow-Sanford 
mechanikas.

Mfg. 
Co.,

1943

Kinijos

buvo nedėlios

patiko vežėją 
čia arčiausia

mi
lt o- 
de-

Co. ir 
kaipo

metais

Lankėsi Drg. E.
Mūsų kolonijos 

buvo labai malonu 
gera ir veiklia drauge, tik gai
la, kad viešnia buvo labai už
imta savais reikalais, ir todėl 
nebuvo mums progų plačiau 
pasikalbėti.

Bet visgi Liet. Literatūros 
Draugijos 145 kuopa, gegužės 
24 d., surengė vakarėlį, kuria
me dalyvavo ir viešnia Eva 
Mizarienė ir pasakė gerą pra
kalbą. Mes visai netikėjome, 
kad drg. Mizarienė gali taip 
gerai kalbėti, kaip kad lietu
vių gražioj kalboj, taip ben
drai

išauklėjome savo vaikus, gal 
pamislinome: kur yra mūsų 
vaikai ? Kodėl drg. Mizarienės 
motina galėjo ją išauklėti to
kioj kilnioj dvasioj ir taip gra
žiai išmokyti tėvų kalbos, o 
mes savo vaikams to nesugebė
jome padaryti?

Teisybė, daugelio mūsų vai
kai yra gerai pamokyti, gra
žiai gyvena, bet darbininkiš
kame judėjime mažai katrie 
dalyvauja. Teisybė, yra tam 
ir priežasčių, bet daug tame 
kalti tėvai ir motinos.

CHICAGOS ŽINIOS
100 Žmonių Apsinuodijo

Maistu
žmonių apsinuodijo 

miesto centre restau-

svarbiais klausimais.
kalbėjo apie tai, kaip 

galime daugiausiai prisi- 
prie karo išlaimėjimo, 
daug gauname naudos

skai- 
kaip

Buvo ir muzikalė dalis pro
gramos. Drg. Levanienė atida
rė vakarą su daina. Dainavo 
duetą N. Valaitienė ir A. 
Weiss. Gražūs jų abiejų bal
sai, jeigu jos papraktikuos at
eityje, tai turėsime gerą due
tą. Drg. Butkevičius puikiai 
pagrajino* ant koncertinos. Au
kų surinkta Laisvės paramai 
$60.75. Aukavusių vardai:

Po $5: M. A. Pūkiai, J. A. 
Levanai, J. E. Babičiai, J. M. 
Pupiai, P. J. Pupiai, V. Oksas, 
A. Talandžiavičius ir P. K. Re-

apie pečkai. 
rolę

Ji 
mes 
dėti 
kiek
prigulėdami prie pirmeiviškų 
organizacijų, draugijų ir 
tydami gerus laikraščius, 
tai, Laisvę ir Vilnį.

Antru atveju kalbėjo 
moteris, kurios svarbia
vaidina mūsų šalies karo pa
stangose, kad greičiau ir su 
mažiau nuostolių išlaimėjus 
karą. Mes, vyrai, turėjome 
raukytis, kada draugė dėstė 
moterų dideles pastangas, o 
vietomis vyrų atsilikimą, ypa
tingai mes, Los Angeles mies
te, esame pasilikę nuo moterų. 
Bet mums, seniems lietuviams, 
atvykusioms iš Lietuvos, buvo 
labai malonu klausytis, kada 
Amerikoje gimusi lietuvaitė 
taip gražiai lietuviškai kalbė
jo. Daugelis iš mūsų, kurie jau

Po $2 aukavo: A. N. Valai
tienė, Sofija Mizara ir E. Cab
le.

A. M. Bušai $1.50.
Po $1: A. Mackunas, But

kevičius, J. K. Butman, G. A. 
Bernotai, U. Davienė, J. Veb- 
rickas, J. Druskis ir Agnės 
Kromfold.

Po 50 centų aukavo: Dauk
šienė ir Bublienė.

Viso susidarė $60.75. Vi
siems aukavusiems tariame šir
dingai ačiū. Taipgi, ačiū vieš
niai, kuri mus aplankė .

R-ka.

100 
maistu 
rantuose. Nors gan dikčiai sir
go, bot nei vieno jų gyvybė 
nėra pavojuje. Apsirgusius, j 
kaip kuriuos, nuvežė į ligoni-1 
ne, kitus šiaip daktarai gydė.

\
Sveikatos departmental pa

ėmė maisto iš John R. Thomp
son Co., retežinių restaurantų 
kompanijos valgyklų, ištyri
mui, nes susirgę žmonės tos 
kompanijos valgyklose valgę.

Daugelis iš susirgusių buvo 
kariai ir jūreiviai.

Prašo Advokatus Sulaikyti 
Perskyras

Archivyskūpas Samuel A.' 
Stritch, pasakytoje prakalboje! 
advokatam ir teisėjam sureng-i 
tame Advokatų Gildijos mitin-j 
ge, prašė sulaikyti perskyras, i 
Ragino 500 mitihgo dalyvių dė
tis prie įvykinimo “krikščio
niškos ideališkos šeiim 
kymo.”

Stritch 
perskyrų 
manymu, 
jaunimo 
lengvai duodama tėvam per-i 
skyros.

K a 1 b ė tojo apskaičiavimu,! 
Cook apskritys—vieta, kur 
daugiausia yra duodama per
skyrų. f J

likus vyrą trys savaitės atgal 
dėl jo girtuokliavimo.

Kai jo buvusi žmona, jos se
suo ryte rengė pietus, tai Ko- 
thanek atėjo ginkluotas po ad
resu 1928 S. 56th Avė., Cice
ro. Jis smarkiai pabeldė į du- 
ris. Kai jį įleido, tai, revolve
riu grasindamas, pradėjo rė
kaut. Kambarių savininkas, M. 
Barnas, nubėgo prie telefono 
šaukt policiją. Tuo tarpu des- 
peratas Kothanek paleido viso 
devynis šūvius. Jis mirtinai pa
šovė savo buvusia žmona, su- * *-7
žeidė jos seserį Mrs. Barnas ir 
pats savo pašovė.

Vežant ligoninėn Mrs. Ko- 
thanek numirė; jos sesuo ko- 

ivoja su mirčia ligoninėje, o Mr. 
{Frank Kothanek taipgi sunkiai 
'serga Bridewell ligoninėje.

Tai ve prie ko priveda gir- 
' tuokliavimas. Cicerietis.

n

I

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<t>

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAMS JSTAIGA

<♦>

<t>

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 

os palai-ln®ra Pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa- 

nurodinėjo, kad iš vo kaimyną, kuris dienraš- 
nukenčia vaikai. Jo čio dar neskaito, užsisakyti 
dėl to tiek daug yra į Laisvę! 
tarpe pašlijimo, jog;

Desperatas Vyras Nušovė
Žmoną ir Sužeidė Seserį

Frank Kothanek, 42 motų, 
atėjo į namą, kur prie sesers 
gyveno jo buvusi žmona Mrs. 
K. Kothanek. žmona buvo pa-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

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 autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

l> ■ "f

f

Padėka Draugams
Mes, vyras ir vaikai mirusios 

Elzbietos Stripeikienės, šiuomi 
tariame širdingiausią padėką 
draugijoms, atskiriems drau
gams ir draugėms, kurie mū
sų nuliūdimo valandoje sutei
kėte mums didelį suraminimą 
atsilankydami į šermenis ir lai
dotuves mūsų draugės ir mo
tinos Elzbietos.

Ypatingai ačiuojame šiom 
draugijom už puikias gėles: 
ALDLD 22 kp., LDS 201 kp., 
Lambda Delta Sigma Kliubui 
ir Lyros Chorui.

Dėkojame grabo nešėjam: 
dd. Jonui žiburiui, Petrui Rod
gers, Juozui Kruegeriui, Juo
zui Giniui, Kaziui Mileriui ir 
Jonui šlekiui. Taipgi d. Ro-

Birželio 16 d., 
jis įstojo į jūrinio orlaivyno 
jėgas ir lavinosi Simpson, N. 
Y., vbliau Memphis, Tenn., 
kur, su pasžymėjimu, baigė 
karinio mechaniko mokslą. Po 
to tarnavo Karo Laivyno Or
laivių stotyje, Miami, Fla., kur 
ištiko jį ir netikėta mirtis. Ten 
ruošė lėktuvus pasiuntimui į 
mūšio lauką ir rengėsi parvyk
ti aplankyti savo tėvelius ir gi
mines.

Paliko nuliūdime tėvelius, 
brolį Juozą, sesutę, dėdes, te
tas, kitus gimines ir draugus. 
Lai būna jam amžina garbės 
atmintis! Mes reiškiame drau
gams Shumskiams ir jų gimi
nėms gilią užuojautą šioj nu
liūdimo valandoje!

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

<I>

<♦>

<!>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA 25
STALIORIŲ—STOGDENGIŲ—PAGELBININKŲ

Nuolatinis darbas už viršiausią algą—su dideliu instulacijos 
ir stogų dengimo kompanija. Mes esame karine pramonė bet 
ne karo kūdikis. Jūs galite pasiruošti savo pokariniam už
tikrintam darbui patirinėje mūsų propoziciją. Kreipkitės: 
8 iki 10 A. M. ar 4 iki 7 P. M.

SUPERIOR HOME SPECIALTIES CO.
klNDEftKAMACK ROAD EMERSON, N. J.

WESTWOOD 420
\ Asmenys 18 būtinų pramonių privalo turėti paliūosavimą.

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

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

<!>

<♦>

<♦>

<♦>
NOTARV 
PUBLIC

r

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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

<!>

<♦>

t GREEN STAR BAR & GRILL I
Lietuviškas Kabaretas

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
i GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459

S (Skersai nuo Republic Teatro)

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Ai
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Lenkijos Emigracinis 
Premjeras Mikolaičik 
Pas Prez. Rooseveltą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
jūriais ir tinkamais uos
tais.)

Amerikos valstybės vice- 
sekretorius Ed. R. Stetti- 
nius sakė laikraščių atsto
vams, kad šio krašto val
džia neturi jokių gatavų 
pasiūlymų, kas liečia santy
kius tarp Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos. Taigi visas 
klausimas būsiąs atvirai 
svarstomas su londoniškiu 
Lenkijos premjeru Mikolai- 
čiku. Stettinius, tačiau, pa
kartojo, kad Jungtinių Val
stijų vyriausybė sutiktų 
tarpininkaut sprendime gin
čo tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Neoficialiai pranešama, 
kad Mikolaičikas reikalau
jąs atsteigti “didžiąją” 
Lenkiją, tai yra, su (sveti
mais) Ukrainos ir Baltaru
sijos plotais.

Antra vertus, teigiama, 
jog Mikolaičiko valdžiai 
dabar telieka jau paskutinė 
proga susitaikyti su Sovie
tais pirm naujo didžiojo 
Raudonosios Armijos ofen- 
syvo, kuris visiškai iššluos 
vokiečius iš Lenkijos.

IŠKELTI KRANTAN DIDIEJI 
PABŪKLAI

London, birž. 6. — Vokie
čių radijas sakė, kad anglai- 
amerikiečiai iškėlė savo 
tankus krantan Cherbourgo 
ir Havre srityse, šiaurinia
me Francijos pajūryje.

Talkininkų koresponden
tai neoficialiai pranešė, kad Ordiną gem G. C. Marshal- 
talkininkai jau gana giliai Į lui, Jungtinių Valstijų štabo 
prasiveržė pirmyn per^ vo- ■galvai. — Suvorovo Ordinas 
kiečių apsigynimo ruožą. Iyra aukščiausias Sovietų

Bedarant įsiveržimą, bu- i karinės garbės ženklas, 
vo pakilus audra ir dėl to I 
kai kurie kareiviai apsirgo 
jūrine liga.

Verda jugoslavų partiza 
nų mūšiai su naciais.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ta daugybė benamių vokiečių. 
Jie manė ten būsią saugūs. Bet 
žinia apie paminėtuosius žy
gius, sako vienas Švedijos pi
lietis, juos taip nustelbė, kad 
jie nebežino, ką daryti. Norė
tų iš Rytų Prūsijos miestų kur 
nors bėgti, tačiau neturi kur 
bėgti. t

Visa Vokietija, skersai ir iš
ilgai, bus daužoma, kaip nie
kad pirmiau, — daužoma, iki 
ji pasiduos, iki ji bus visiškai 
sumušta ir nugalėta. Vieninte
lė vokiečiams išeitis yra: sukil
ti prieš Hitlerio gengsterius, 
juos nuversti ir greičiau pasi
duoti.

šis karas parodys dar ir 
daugiau nemažų staigmenų, 
kurios priešui bus blėdingos!

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
PIKNIKAS

įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. I., N. Y.

Kalba Angly Karalius ir 
Gen. de Gaulle

London, birž. 6. — Pra
nešama, kad Anglijos kara
lius Jurgis VI 3 vai. po piet 
šiandien sakys radijo kalbą 
apie talkininkų įsiveržimą 
Vakarinėn Europon.

Kalbės per radiją ir Lai
kinosios Francūzų valdžios 
galva, generolas Charles de 
Gaulle, kuris atvyko iš Al
žyro į Londoną.

Emigracinis Norvegijos 
karalius Haakon per radiją 
atsišaukė į savo krašto 
žmones, kad būtų pasiruošę 
energingiem v e ik s mam 
prieš vokiečius, bet kad 
tuos veiksmus pradėtų tik
tai tada, kai talkininku ko- 
manda pašauks juos.

Milionai Talkininkų Lapelių 
Pavergtom Tautom

London, birž. 6. — Anglų.- 
amerikiečių lėktuvai pasėjo 
milionus lapelių su atsišau
kimais į įvairias vokiečių 
pavergtas tautas Europoje. 
Lapeliai išspausdinti viso
mis tu tautu kalbomis.

Atsišaukimai n u r o d o, 
kaip žmonės turi pasirengti 
kovai prieš nacius ir kada 

! talkininkų komanda pra
neš, pradėti tą kovą.

Atsišaukimus pakartojo 
’radijai Londone, Romoj ii- 
Maskvoj.

Amerikos Karo Štabo Galva 
Apdovanotas Sovietų Ordinu

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Andrius A. 
Gromyko įteikė Suvorovo

Priimdamas ordiną, gen. 
Marshall pareiškė: “Aš jau
čiuosi labai aukštai pagerb
tas”, ypač todėl, kad šį gar- 

i bės ženklą “įteikia šalis, ku- 
'ri padarė istorinį apsigyni
mo žygį, atremdama milži- 

jnišką vokiečių armijos ata
ką tuo laiku, kada ta armi
ja buvo kuo sėkmingiausia 
ir turėjo kuo daugiausiai I • — jėgų.

Sovietų spauda giria tal
kininkų vadą Italijoj, gen. 
Alexander^.

Philadelphia, Pa

atrodo bent dešimčia

tokie
Mit- 
būtų

Sugrįžo iš Floridos
Marijona Mitchell per tris 

mėnesius svečiavosi pas sūnų, 
1-mą leiten. Praną Mitchell, 
Orlando, Fla. Ji praeitą žie
mą sunkiai sirgo, kiek sustip
rėjus išvažiavo Floridon svei
katos pataisyti. Ir neapsiriko, 
dabar 
metų jaunesnė.

Tuoj sugrįžus pasimokėjo 
duokles Literatūros Draugijon 
ir atsinaujino Laisvės prenu
meratą dviem metam. Kad 
taip visi organizacijų nariai ir 
Laisvės skaitytojai būtų, 
rūpestingi, kaip draugė 
chell, mūsų veikimas 
daug našesnis.

Pas Šolomskus
Vieną vakarą užėjau pas 

Motiejų ir Marcelę Šolomskus, 
kurių net 3 sūnūs Dėdės Šamo 
tarnyboje. Petty officer Matt 
ir first class seaman Martinas 
laivyne, Pranas tarnauja Me
dical Corps, Naujojoj Guine- 
joj, Pacifike.

Draugai šolomskai pasimo
kėjo duokles Literatūros Drau
gijon net už 3 metus, už save 
ir už du sūnus, Martiną ir 
Praną. Matt Šolomskas seniau 
dirbęs prie laikraščių Laisvės 
ir Vilnies, nėra mūsų kuopos 
nariu. Kokioj kuopoj priklau
so, nežinau.

Italijos Karalius Įvykdė 
Pasižadėjimą

Neapolis. — Italijos kara
lius Viktoras E'mmanuelis 
pasitraukė nuo sosto, per- 
vesdamas savo sūnui Hum- 
bertui karališkąją galią.

Taigi jis įvykdė savo pa
sižadėjimą talkininkams, 
kad apleis sostą, kai tik jie 
užims Romą.

Lawrence, Mass.
Puikiai pavyko vakariene, 

surengta LDS 125 kuopos, ge
gužes 21 d., Maple Parke. Sta
lai buvo gražiai parengti, ty
ras oras tarpe žaliuojančių 
pusių ir kitų medžių, dalyviai 
sočiai valgė ir šnekučiavosi. 
Visi buvo smagūs praleidę 
žiemą ir sulaukę malonios va
saros. Dalyvavo ir mūsų kai
mynai, kaip tai iŠ Lowell, Ha
verhill, Nashua. Mes labai dė
kingi tiems draugams ir drau
gėms už atsilankymą ir mūsų 
kuopa tuo pat atsilygins laike 
jų parengimų.

Po užkandžių drg. S. Pen- 
kauskas pakvietė drg. J. M. 
Karsoną pakalbėti. Karsonas 
kalbėjo apie reikalą pagelbėti 
Lietuvos žmonėms, kuriems la
bai reikalinga mūsų pagalba. 
Prakalba buvo gera, nes ir ši 
vakarienė buvo rengta, kad už 
likusį pelną pasiųsti pagalbos 
lietuvių vaikučiams ir lietu
viams, gyvenantiems giliau So
vietų Sąjungoje. Pelno liks ke
li desėtkai dolerių, taipgi anks
čiau jau buvo surinkta tam 
tikslui $46.60 per S. Penkaus- 
ką. Ir tai tik pradžia nuo mū
sų kolonijos, toliau bus ir 
daugiau pagalbos.

Vakarienę ruošiant draugės 
gaspadinės turėjo daug darbo, 
joms ačiū. Tai buvo draugės: 
M. Milvidienė, A. Šiupetrienė, 
Sukackienė, Dvareckienė, Ii. 
Čiuladfenė, J. šleivienė, joms 
gelbėjo Zuliene, Aldona Dva- 
reckiutė. Iš vyrų dirbo: J. šiu- 
petris, F. Zula, S. Lenkaus
kas, tai jiems ačiū!

Čia reikia pastebėti komisi- 
sijai, kad jeigu apsiima, tai ir 
turi rūpintis darbo atlikimu, 
nes dabar kuopos valdyba tu
rėjo parengimą surengti, o ko
misijos nariams nei galvoje. 
Ateityje komisijų nariai atli
kite savo pareigą.

Išvyko L. čiulada tarnauti 
Dėdei Šamui. Tai bus paskuti
nis Maple Parko bendrovės 
jaunuolis, draugų čiuladų sū
nelis. Pirm išeisiant į kariuo
menę jis dirbo atsakomingą 
valdišką darbą. Nuėjo tarnau
ti prie telegramų operavimo, 
nes jis toj srityje yra išsimo
kinęs. Laimingai L. čiuladai 
tarnauti Dėdei Šamui, o po

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41it STREET / LONG ISLAND CITY, N. Y.

pergales sveikam ir linksmam 
pas mus sugrįžti.

Kur būsite liepos 2 dieną ir 
ką veiksite ? Atminkite, kad 
bus net trys dienos šventa. Tai 
bus gera proga laiką praleis
ti Maple Parko Bendrovės iš
važiavime, kuris atsibus gra
žiame parko. Visus ir visas 
kviečiam dalyvauti. B-vės sve
tainė gražiai išrėdyta, išpuoš
ta. Kas dar nematėt, tai stebė
sitės gražumu, kėdės minkštos 
ir pavargę galės tyrame ore 
ir minkštai pasilsėti, turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Lie
pos 2 dieną, pradžia 1 vai. po 
pietų. Visi būkite!

Liepos 23 dieną, Maple 
Parke, įvyks nepaprastas di
delis išvažiavimas, nes jį ren
gia keturios kolonijos — Law
rence, Lowell, Haverhill ir Na
shua draugai. Tai bus metinis 
dienraščio Laisvės paramai iš
važiavimas ir paramai Lietu
vių Literatūros Draugijos 7- 
to apskričio. Yra išrinktas tam 
darbui platus komitetas iš vi
sų keturių kolonijų.

Draugai ir Laisvės patrijo
tai, visi ruoškitės dalyvauti 
šiame parengime. Taipgi, ku
rios kolonijos galite reikalin
gų dalykų padovanoti, tai pra
šome tą padaryti. Taipgi, ki
tas kolonijas prašome toj die
noj nerengti savo piknikų, bet 
dalyvauti pas mus. Susitiki
me gražiame Maple Parke, 
pasimatykite su draugais, pa
remkite dienraštį Laisvę ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 7- 
tą apskritį!

Visų keturių kolonijų mote
rys ruošiasi pagaminti įvai
riausių ir skaniausių valgių. 
Draugės, jūs išmislykite to
kius valgius, kokių dar nie
kados neturėjome, kurie vi
siems patiktų. Taigi, visi drau
gai ir draugės už darbo, kad 
šis išvažiavimas būtų pilnai 
pasekmingas.

Dar vienas labai svarbus 
pranešimas Lawrence lietu
viams, tai pagalba Lietuvos 
žmonėms. Dabar yra renka
mos naujos ir padėvėtos, bet 
geros drapanos pagalbai Lie
tuvos žmonių. Kas tik turite 
drapanų, be kurių galite apsi
eiti, tai malonėkite atnešti į 
paskirtas vietas, jos ten bus 
išvalytos, išprosytos ir perduo
tos Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui ir persiųstos Lietu
vos žmonėms. Aukokite drapa
nų ir jų pasiuntimui pinigų. 
Atminkite, kad teikdami tokią 
pagalbą jūs geriausiai prisi
dėsite prie pagelbėjimo savo 
brolių, seserų, tėvų ir giminių, 
kurie baisiai nukentėjo po hit
lerininkų priespauda. Jie lau
kia nuo amerikiečių pagalbos. 
Visi stokime į tą garbingą dar
bą, lai tame mus neskirsto jo
kie mūsų įsitikinimai, lai vie
nija bendras žmoniškumo dar
bas. S. Penkauskas.

Dėl Nevirškinimo ir Gesy 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

NATŪRAI, f--. 
I / HERBS in pox
Vidurių užkietėjimas yra priežastis 

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway,

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

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)

VYRAI
SMĖLINE POPIERA ŠVEITĖJAI 

IR PIELAVOTOJAI
Akuratniein liejiniam.

GERA ALGA. 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST. 

IRVINGTON, N. J.
(135)

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

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

dirbtuvėje, Philadelpliijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

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

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

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(115)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

FABRIKO DARBININKAI
BROOKLYNO KARINIAME

FABRIKE
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ S A VAITŲ.
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Už LAIKĄ IR PUŠŲ.

CUPPLES CO.
386 3RD AVENUE 

BROOKLYN.
9th St. Station B. M. T. 

4th Ave. Station Ind. Line.
(137)

VYRAI--MERG1N0S
Mes turime keletą vietų operavi- 

mui lengvų išdirbimų mašinų. Šva
rios aplinkybės. Geros algos. Būti
nas darbas. Mokintis pastovaus tai
kos metu darbo.

Reikalingas atliekamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN CO., 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

___________x__________________________ (135)

SUSTATYTOJAI
OPERATORIAI

SEKAMOM MAŠINOM:

LATHE 
PLANER 

BORING-MILL
GEAR CUTTERS

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

KREIPKITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY AVES., 

PATERSON, N. J.
(133)

NETIKĖT nacių pra
nešimams

Washington, birž. 6. — 
Valdiškos Karo Žinių Įstai
gos direktorius, Elmer Da
vis patarė netikėt Berlyno 
pranešimais, nes visi nacių 
pranešimai yra taikomi tik 
jų pačių naudai.

Daugelyj punktų Franc, 
siaučia žiaurūs mūšiai.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

THOMAS LAUNDRY CO.
40-33 215TH PL., 
BAYSIDE, L. 1.

Arba skambinkite BAYSIDE 9-4144 
(arti Bayside R. R. stoties)

(139)

VYRAI - VYRAI
PATYRĘ 

AR BE PATYRIMO
KAIPO LEDO TRAUKĖJAI 

IR BOXMANAI

NUOLAT
BŪTINAS DARBAS 

Puikiausia Alga 
SENGER 

COAL & ICE CO.
4512 NEW YORK AVE., 

UNION CITY, N. J.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 

(139)

AP VALYTOJ AI-APTARNAUTO JAI 
DIDELIAME OFISE

5 DIENŲ SAVAITĖ 
7 A.M. iki 4 P.M.

PRADINĖ ALGA $30
TELEFONAS: MU. 4-4500 

Po 9 vai. ryto.

OPERATORIAI
Dirbti Prie Mašinų 

100% APSIGYNIMO DARBAS
NAKTINIAI ŠIFTAI

SUPREME MACHINE CO.
105 JOHNSON AVE.
BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 8-6117
__________________________________________ (13.7)

PAGELB1NINKAI — stiprūs, patyrę pečku- 
riai. Naudingi trūstis aplink fabriką. Nuo
lat. Alga 75c j valandą. Kreipkitės po 10 
AM. kasdien. GEND REALTY. 750 GRAND 
STREET, BROOKLYN, llth St. Line iki

Grand St. Stoties. (131)

BERNIUKAI
PAKUOTO J AI

IR ABELNAM FABRIKO DARBUI 
40 Valandų Savaitė 

$22 I SAVAITĘ
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

AR. WINARICK
805 East 140th St., Bronx, N. Y.

(138)

VYRAI IR BERNIUKAI
Viršaus 18

Lengvas fabriko darbas. 60c j valandą. 
Nuolatinis darbas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.

CONSOLIDATED MOUNTING & 
FINISHING CO.

516 WEST 31TII ST., N.Y.C.
(133)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.

27 šeimų namas. Skambinkite
CUMBERLAND 6-1171 

__________________________________________ (133)

PATYRĘ AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI

Taipgi Patyręs Simonizer.
Nuolatinis Darbas. Geros Algos.

DeSoto Plymouth Agency 
FIELDSTONE MOTOR SALES 

BROADWAY prie 239th ST., N.Y.C.
(135)

PAPRASTI DARBININKAI 
MŪRININKAI 

IR PAGELBININKAI 
BŪTINA PRAMONĖ 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarinė proga. 

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

_________________________________________ (134)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SKALBYKLAI MERGINOS
Patyrusios 

PRIĖMĖJOS IR LEIDĖJOS
GERA ALGA

DAUG VIŠLAIKIŲ
Gali uždirbti $32 už 6 dienas

ROAMER LAUNDRY
233 FRANKLIN ST. 

BROOKLYN
(Kampas Eagle St.) EV. 9-5850

(135)

OPERATORĖS
Merginos ir Moterys 

prie automatiškų siuvamųjų mašinų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Kreipkitės:

YALE HOOK & EYE CO. 
69-73 WARREN STREET, 

NEWARK? N. J.
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

(135)

MERGINOS, OPERUOTI SKYLIŲ SIUVA
MAS MAŠINAS. NUOLATINIS DARBAS.

FRIEDMAN & SONS, 5 W. 31ST ST.
LA. 4-5144.

(135)

MOTERYS VALYTOJOS 
Ofisiniams Būdinkams. Darbas Vakarais. $14. 

Kreipkitės Suiierintendent, 
11 PARK PL., N. Y.

. 1(185)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

Patyrimas Nereikalingas.
Lėtas, lengvas darbas.

$7 KASDIEN — 8 VAL. DIENA
Kreipkitės:

BIRO-WEHDE
14 EAST 47TH ST., N. Y. C.

(135)

MERGINOS—MOTERYS
UŽDIRBKITE $72.30 Į 48 VAL.

Patyrimas Nereikalingas.
Lengvas sustatymas—švarus darbas. 

Duodama Uniformos. Apmokamos vakacijos. 

THE GEORGE W. LUFT CO.
34-12 36TH AVE.

LONG ISLAND CITY 
__________________________________________(139) 

VALYTOJOS
EGZAMINUOTOJOS

PRIE SPORTIŠKŲ PARĖDALŲ
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS. 
B. & M. SCHAINMAN 

SPORTWEAR
1385 BROADWAY, 14-TOS LUBOS

(135)

MOTERYS
ŪKĖS DARBUI 

Pilnam ar Daliai Laiko 
40c J VALANDĄ PRADŽIAI 

BROCKMANN BROS.
Cedar Lane & 84th St., 

Ozone Park, L. I. 
South of Sunrise Highway 
Michigan 2-0457 po 6 v. v.

(133)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

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 VISA DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

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

MERGINOS
lengvam darbui prie stalų

PATYRIMAS NEREIKALINGAS _ 
4 0 VALANDŲ SAVAITĖ 

$24 J SAVAITĘ. NUOLAT.

EY-TEB, INC.
ROOM 1335, 22 E. 17TII ST., N.Y.C.

(133)

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)

RAŠTININKĖS
Pirmos Rūšies Valymo ir Dažymo 

įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 
darbas apskritiem metam.

1854 Cedar A ve., Bronx, N. Y.
TREMONT 8-7222.

(133)

MOTERYS
DALIAI LAIKO

PENTRĖS DARBININKĖS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
6 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. <x>

MOTERYS
SMĖLINĖ POPIERA ŠVEITĖJOS 

IR PIELUOTOJOS 
Akuratniem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
(135)

MERGINOS—MOTERYS
NETIKĖTINIEMS GREITIEMS REIKALAMS 

KARINĖMS PAJĖGOMS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

DIENINIAM AR NAKTINIAM ŠI FT A M
PATYRUSIOS SIUVAMŲ 
MAŠINŲ OPERATORĖS.

Mes išmokysime nemokančias darbininke*.
TELEFONAS STAMFORD 4-6178 

BERKSHIRE MILLS, INC.
Vieta, ant John Street, gale Manhattan St., 

Stamford, Conn.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

(187)

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
$20 PRADŽAI.

z R. O. H. HILL
270 LAFAYETTE ST., N. Y.
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Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Nečiunskui Patiko (Kuopų Valdyboms ir Komi 
Chicaga

Aną dieną užėjo į Laisvę ne
seniai sugrįžęs /iš Chicagos 
Brooklyno kriaučių delegatas 
Ch. Nečiunskas. Jis dalyvavo 
Amalgameitų unijos suvažiavi
me.

—Kaip patiko Chicaga?— 
klausiu Čalio.

—Labai patiko. Nesitikėjau, 
kad būtų tokis gražus miestas.

—Pirmu sykiu teko būti?
—Taip, pirmu sykiu mano 

gyvenime. Miestas didelis, bet 
kas man labiausiai patiko — 
miesto plokštumas — jokio 
kalnelio — lyguma ir lyguma.

—Na, o kaip gi atrodė uni
jos suvažiavimas?

—Ką ir kalbėti, — labai 
puikus, žavingas, didelis, entu
ziastiškas.

Brolis Nečiunskas pasakojo, 
kad jis buvo užėjęs į Vilnies 
redakciją; apžiūrėjo to dien
raščio išleistuvę, pasikalbėjo 
vilniečiais, — redaktoriais, ad
ministracijos personalu, spaus
tuvininkais.

— Vilniečiai labai draugiški 
žmonės, — tvirtino jis. — 
Gražiai priėmė ir jie prašė 
manęs perduoti labų dienų 
laisviečiams.

sijoms Prakalbų Reikale
Birželio 22 dieną sukanka 

trys metai, kaip barbariškos 
Hitlerio jėgos užpuolė Tarybų 
Lietuvą. Jau trys metai, kai 
mūsų broliai, sesės, tėvai ir 
giminės kovoja už laisvę ir gy
vybę prieš vokiečius barbarus! 
Bet jų vargams ateina pabai
ga! Netoli toji valanda, kada 
Amerikos, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos karinės jėgos par
blokš hitlerizmą.

Trijų metų Lietuvos liau
dies didvyriškos kovos minė
jimui rengiame masines pra
kalbas ketvirtad., birželio 15- 
tos vakarą, 
Svetainėje, 
Brooklyne.

Prak albų
si Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos komisija, Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliubo I 
komisija ir kitos organizacijos. I

Draugijos 
M as p etho, 

Brooklyno, 
Richmond

Grand Paradise
318 Grand St.,

surengimu rūpina-

Šių komisijų narius, ir Lie
tuvių Literatūros 
kuopų, kaip tai: 
Ridgewoodo, So. 
Central Brooklyno,
Hill ir Lietuvių Darb. Susivie
nijimo kuopų valdybų narius 
kviečiame ateiti ketvirtadienį, 
birželio 8 d., 7:30 vai. vaka
re, į Laisvės Svetainę, kur bus 
LLD 1 kp. susirinkimas ir čia 
aptarsime, kaip sėkmingiausia 
surengti prakalbas.

Kviečiame visų organizacijų 
komisijas, valdybų narius bei 
taip veikėjus atsilankyti, kad 
gerai prisirengti.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
SSSR generalio konsulo atašė, 
Antanas Bimba ir kiti. Bus 
ir koncertinė programa.

D. M. Šolomskas, 
Kom. Narys.

AI.DLD 2 APSKRIČIO KUOPŲ NARIAMS

Dėkoja Laisvei už 
Talkinimą

žymaus orkestrų vado Artu
ro Toscanini vadovybėje su
ruoštas koncertas davė puikios 
paramos Raudonajam Kryžiui. 
Laisvės prisidėjimą jo suruo
šimui komitetas Įvertina seka
mu laišku:

June 5, 1944 
Mr. R. Mizara,
Laisve
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, New York.
Dear Mr. Mizara:

On behalf of the American 
Cross, please let me thank 
for the contribution which 
made in connection with 
magnificent conceit in 

Square Garden last

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, birželio 1 d., Laisvės 
svetainėje. Narių atsilankė ne
daug. Užrašų, raštininko J. Ko
vo nebuvo, išvažiavęs kur tai 
ant ūkės sveikatos atgauti. Jo 
vietoj, laikinu sekretorium, iš
rinktas P. Grabauskas. Valdy
bos raportai priimt/ be disku
sijų. / 'ZZZf

Laiškų 'Skaitymas; Iš Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro raštinės paaiškina, kad 
šiemet, iš priežasties karo, ne
bus seimo. Bet bus centro val
dybos praplėstas suvažiavi
mas. Kviečiami LDS apskričių 
veikėjai. Taipgi galės dalyvau
ti ir kuopų nariai, kaipo sve
čiai. Jvyks liepos 1 d. Brook-

is because of

than ever 
support of

the efforts

Visi 2-ro apskričio kuopų 
nariai įsitėmykite, jog šį sek
madienį, birželio (June) 11 d., 
Įvyksta mūsų apskričio pikni
kas, Lithuanian Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N.

birželio (June) 11 d.l
ALDLD Antro 
Apskr. Komitetas.

Dr. A. Petriką Aplankė!
Dr. Kaškiatičiy

Praeitą sekmadienį dr. A 
Petriką buvo nuvykęs į Cald-I
well, N. J., aplankyti d r. J.1 
J. Kaškiaučių. Pastarasis jau
čiasi gerai; kaip ir visuomet, 
daug dirba literatūrinį darbą j 
ir prašė savo lankytojo per- ( 
duoti laisviečiams geriausių , 
linkėjimų.

Mums visiems, apskričio na- 
i riams, yra būtina priedermė 
atsilankyti į savo apskričio 
pikniką, idant padarius jį pa
vyzdingu, pasekmingu ir pel
ningu, kad tomis pasekmėmis 
galėtume, kaip- ir praeityje, 
tęsti naudingą darbą darbinin
kų judėjime.

Visi į Lindeną piknikan

Kapickas Gavo Leidimą 
Parduoti Likerius

Petras Kapickas, Laisvės 
kaimynas, savininkas užeigos, 
32 Ten Eyck St., Brooklyne, 
šiomis dienomis labai linksmas 
—jis gavo leidimą pardavinėti 
visokias degtines — likerius. 
Reiškia, norintieji pasilinks
minti įsigėrimu nuo dabar ga
lės gauti pas jį visokiausių gė
rimų, kokių tik randasi turgu
je.

Red 
you 
you 
the
Madison 
Thursday evening.

We realize how limited 
newspaper space is these days 
and we arc more 
grateful for the 
your paper.

It
and continued help of people 
like yourself that this great 
organization is able to carry 
on its humanitarian work 
times like these. x

Very sinierely,
Sigmund Gottlober, 
Chairman 
Language 
Division.

P.S.—We are 
under separate cover one 
our souvenir programs.

Foreign 
Press

sending

Ilsisi Po Operacijos

W
W

W
R

M
B

M
V!

su

m*., laiko- 
alkoholio. 
Kriščiūnai

Linksma nauja judžiij komedija apie 
tarnaičių klausimą

JACK (ARSON * JANE WYMAN 
IRENE MANNING

“Make Your Own Bed”
IR DAR VAIDINIMAS SCENOJ X 

Žvaigžde UAB ('ALLOWAY ir Jo Ork 

TRAND čTsTn. v.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE CO U LOU RIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

SUSIRINKIMAIPARAMOUNT perstato

CECIL B. DeMILLE’S

The Story of

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS

DABAR RODOMA

45

Draugijos 1 
susirinkimas 

birželio 8, 
Lorimer St., 
nariai-narės 

atsiveskite

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio Draugystes priešpusme- 

tinis susirinkimas įvyks birželio 7 
d. 7:30 v. v. L. A. Piliečių Salėje, 
280 Union Avė. Nariai prašomi da
lyvauti, nes bus renkamas sekreto
rius, vice-pirmininkas, iždininkas ir 
maršalka. — Ch. Nečiunskas, sekr.

(132-133)

Bet jis tegalvojo tik apie 
penkiolika sužeistų Laivy
no Didvyrių, kuriuos tik
tai jis tegalėjo išgelbėt iš 
Javos Raistų, kurie pilni 
Japonų! Tikra istorija 
vieno iš stebėtiniausių 

žygių!—per penkiolika šimtų mylių įvairių nuoti- 
Tai filmą,‘kuri žavės jus!

Dr. Wassell
(Ix.'it. Komandieriaus J. V. Laivyno)

GARY VĖL VARPU 
SKAMBINA!
Trijų Tautų 

Gražuolių Mylėtinis—

in

you 
! Of

Laivyno 
kių!

GARY COOPER
veikale

su
LARAINE DAY * SIGNE

HASSO * DENNIS O’KEEFE 
CARL ESMOND * STANLEY 

RIDGES * CAROL THURSTON

RIVOLI XT

Tęsiama Kvotimas Dėl 
Mirčių nuo Nuodingo 

Alkoholio
pirmadienį, Brook

lyn Felony Teisme, įvyko pir
masis kvotimas Jurgio ir Sofi
jos Kriščiūnų, įkaitintų parda
vime nuodingo medinio alko
holio gėrimui, ir trečio asmens, 
Thomas Fatone, 44 
mo perkupčium to 
Iš jo, kaip liudyta, 
pirkęsi tą alkoholį.

Fatone sulaikytas tolimes
niam kvotimui be kaucijos. 
Kriščiūnas padėtas po 10, o 
Kriščitinienė po 5 tūkstančiais 
dolerių kaucijos iki tolimesnio 
perkvotimo, kuris įvyks 12-tą 
šio mėnesio.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS.
Lietuvių Literatūros 

kuopos labai svarbus 
įvyks šį ketvirtadienį, 
7:30 vai. vakare, 419 
Laisvės svetainėj. Visi 
malonėkite dalyvauti,
savo draugus bei pažįstamus įrašy
ti į kuopą. Kurie dar nemokėję, 
svarbu yra užsimokėti duokles. Vi
si gerai žinome, kad leidimas kny
gos ir žurnalo šviesos dabar kai
nuoja daugiau, negu pirmiau, nes 
pabrango popiera ir viskas, tad ir 
su duoklėmis nėra ko laukti, sumo
kėkime tuojau. Šviesa jau išėjo iš 
spaudos, susirinkime gausite, o kny
ga “Lietuva Ugnyje” jau spaudoje, 
ųe už ilgo bus gatava. — 1 kuopos 
Organizatorius. (133-134)

REIKALAVIMAI
Greit Reikia Guzikų Siuvėjos 
Vyriškiems top-kautams ir 

over-kautams.
Reikia vyrų preserių pabaigtiems 

top-kautams ir over-kautams.
S. M. KARVELIS, 

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2494.(133-135)

A. Zablackienė po operaci
jos patogiai ilsisi Women’s and 
Children’s Infirmary, E. 15th 
St., New Yorke (pirmadienio 
laidoj klaidingai buvo paduo
ta, kad 16th St.). Lankymo 
valandos kasdien nuo 10-12, 

į 4-6, 7-9.

Tame laiške taipgi nurodė, 
kad mūsų LDS 1-ma kuopa 
toli atsilikus nuo kitų miestų 
mažesnių kuopų naujų narių 
gavime. Tai iš tikrųjų netinka 
mums, kaip pamąstai. Mūsų 
kuopa turi virš tris šimtus na
rių. Kiekvienas žmogus turi sa
vo draugą. Kodėl jo nepakal
binti į LDS? Manau, kad mū
sų LDS 1-mos kuopos 300 na
rių turi kitus 300 savo drau
gų ir pažįstamų, kurie dar ne
priklauso pašalpos ir apdrau-i 
dos organizacijoj. Pasidar-Į 
buokime visi, o šiemet gausi-j 
me savo pasibrėžtą kvotą — 
50 naujų narių į LDS 1-mą 
k u opą.

Į CIO šaukiamą konferenci
ją, birželio 10 d., Commodore 
viešbutyje, New Yorke, kuopa 
kvietimą priėmė ir delegatu iš
rinktas G. K. Po konferencijos 
bus vakarienė, iš kuopos iždo 
apmoka delegato bilietą už va
karienę.

LDS Centro prezidentas R. 
Mizara pranešė, kad sekamais 
metais

keto du, o trečiame jau turite 
užsimokėti. Taip darant, visuo
met būsite gerame stovyje.

Pasarga del antrašu; Kuo
met persikeliate gyventi kiton 
vieton, tuojau reikia pranešti 
finansų raštininkui savo naują 
antrašą. Reikiant jus pasiekti, 
nesusidarys jokių painiavų. Pa
tikrinti savo antrašus galite 
prie finansų stalo, mokant 
duokles. Finansų sekretoriaus 
antrašas: J. Grubis, 64 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N. Y. 
(antram aukšte).

Jurgis Kuraitis, koresp.

įdūkęs Bulius Užmušė 
Du Farmerius

Ištrūkęs iš gardo didelis bu-1 
liūs iki mirčiai sumaigė ragaišį 
ir sutrempė kojomis du farme
rius, brolius George ir Hawley 
Ames, savininkus Ames Dairy 
Farm, Phelps Road, North Ba
bylon, L. L, sužeidė kaimyną 
ii' išgązdino būrį piknikierių 
Belmont Lake State Parke.

nors ištrūko bulius, kuris bū
davo laikomas uždarytu garde 
ir kad bandant jį parvaryti 

• atgal garden jis uždūko ir už
mušė farmerius.

Mrs. Ames, mirusiojo Haw- 
: ley žmona, atsikėlus apie 7 
! vai. ryto sekmadienį pastebė- 
I jo kieme tebestovint troką su 
j rytmečio pienu. Supratus, jog 
! kas nors blogo, ji pašaukė po- 
į licija, kuri apie 8:30 rado far- 
' merių kūnus tolimame farmos 
; kampe. Tuo tarpu bulius ke
lyje užatakavo norėjusį jį par- 

! varyti namo kaimyną farme- 
, rį, Edward Meier, pradurda- 
i mas jam vidurius. Bet Meier 
j dar pajėgė įšokti į savo tro
ką ir parvažiuoti į Ames far- 
mą pasakyti policijai. Policija 
su šautuvais pasivijo bulių pa
kelėse riaumojantį ir ragais 
ardantį žemę ir pradėjo šau
dyti. Gyvulis leidosi zovada į 
parką, bet čia jau dasiviję jį 
pakeistai pribagė, paleisdami 
į jį virš poros dcsėtkų šūvių.

Meier nuvežtas į ligoninę, 
bet susiuvus pilvą paleistas 
namo.

Kaip toji nelaimė prasidė
jo, neaišku. Spėjama, kad iš
varant ganyklon karves, kaip

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Svečias Kariškis
Pereitą savaitę brooklynie- 

čiuose lankėsi Julius Vepšas iš 
Montreal, Canada, tarnaująs 
Kanados Orlaivyne — RAF.

Pataisa
Per klaidą išmetus reikalin

gą eilutę, pasiliko beprasmiu 
J. N. parašytų, vakar tilpusių, 
“Kliubiečių žinių” paskutinis 
sakinys, kuris turėjo būti toks:

“Yra žmonių, kuriems būtų 
lengviau iškulti vežimą rugių, 
negu aplankyti ligonį.”

sukaks 15 metų nuo 
susiorganizavimo LDS, tai, sa
kė, mūsų 1-ma kuopa turėtų 
jau iš anksto pradėti planuoti 
surengti ką tokio didesnio at- 
žymėjimui jubilėjinės sukak
ties. Kuopa sumanymą priėmė 
ir stengsis įvykdyti gyvenimam 

Ligoniai: Ch. Yuknys sugrį
žo iš ligoninės po operacijos 

■ ant apendiko. Dar tebėra ligo
niu. Draugė Bushon taipgi iš
ėjus iš ligoninės po sunkios 
operacijos, dar serga namuo
se. Viso turime tris ligonius.

Eina prie susispendavimo 
dvi: mama ir duktė. Mes daug 
kartų esame aiškinę draugėms 
ir draugams rūpintis savo rei
kalais. Turite namie mokesčių 
knygelę, pagal ją lengva su
prasti, iki kurio mėnesio už
mokėta. Atskaitykite nuo mo-

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

VALANDOS: į 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL Evergreen 4-0612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ |Ql STANLEY MISIŪNAS

/ t z-Ml SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
v ii/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ / l Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
) 1 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6884

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

L DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.
------------------------------------ -----------------
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(Įsist. 28 m.)

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

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




