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Prezidentas Rooseveltas pra
eitą antradienį patiekė span- _________
dos ir radijo korespondentams i 
kai kurių “smulkmenų“ apie! ^O. Glo 
tai, kaip antrojo fronto atida-j 
rymui laikas buvo nustatytas.

Pasirodo, kad tatai buvo 
padaryta, — ką mes nuolat 
priminėme savo skaitytojams, 
—Teherano konferencijoj pra
eitaisiais metais.

Laikas antrajam frontui Va
karų Europoje atidaryti buvo 
paskirtas: gegužės mėn. pa
baigoje arba birželio mėn. 
pradžioje.

Prezidentas pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjungos premjeras,! 
maršalas Stalinas su tuo pilnai i 
sutiko.

Visai neseniai buvo nustaty-;
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5-JI ARMIJA PAĖMĖ UOSTA, 38 MYL ANTRAPUS ROMOS
Fl

nis, birželio 5-toji. Bet tą die
ną oras buvo labai šiurkštus, 
nepatogus ir dėl to invazijos 
pradėjimas buvo atidėtas bir-

Vienas gerai žinomas Ame
rikos lietuvis, rašo mums laiš
ką, išmetinėdamas, kam mes 
ir kiti mūsų vienminčiai nuo
lat teigėme, kad antrasis fron
tas Europoje būsiąs pradėtas. 
To fronto, girdi, dar vis nesą. 
Vadinasi, mes klaidingi.

Laiškas rašytas birželio 5 
d. — antro fronto atidarymo 
išvakariuose. Jis mus pasiekė 
trečiadienį.

Well, klaidų visiems pasi
taiko padaryti. . .

Italijoj Talkininkai Užėmė 
Gi vi ta Vecchia; Maršuoja po 
Mylią Pirmyn per Valandą
Roma, birž. 8.— Penkto

ji amerikiečių - anglų armi
ja atėmė iš vokiečių Civita 
Vecchia miestą ir uostą, 38 
mylios j šiaurių vakarus 
nuo Romos. Atimtojo mies
to apylinkėje yra ir viena 
iš didžiausių Italijoj orlai
vių aikščių.
Anglai - amerikiečiai taip-

Amerika Paskolino So
vietams Šarvuotlaivį 

Milwaukee
Washington. — Jungtinės 

Valstijos jau 1941 m. pava
sarį paskolino Sovietų Są
jungai lengvąjį šarvuotlaivį 

, Milwaukee, pagal Lend- 
I Lease (karinių paskolų) į-

Visi mūsų krašto žymieji vy-1statymQ? kaip "dabar prane- 
rai primena mums vieną ir ta;šg senatorius David I. 
pat) dalyką: pr.esas dar «».P-|Walsh pirmininkas senato 

komisijos laivyno reikalais.
Jis pažymėjo, jog, einant 

Lend-Lease įstatu, tas šar
vuotlaivis tebėra Jungtinių 
Valstijų nuosavybe ir pa
skolintas Sovietam tiktai i- 
ki karo pabaigos. Senato
rius Walsh priminė, kad 
Lend-Lease įstatas duoda 
prezidentui galią skolinti 
karinius Amerikos laivus 
kitiem talkininkų kraštam, 
jeigu tatai tarnauja bendra
jam Jungtinių Tautų karui 
prieš fašistų Ašį.

(Sovietų priešai, Ašies 
pataikūnai buvo mėginę su
kelti ermyderį dėlei 
vuotlaivio paskolinimo 
vietams.)

rus ir mes nesitikėkime, kad 
jis bus lengvai sumušamas.

Taip, perdidelis optimizmas i 
—žalingas dalykas.

Kun. Prunskio žinių agentū
ra šitaip “informuoja“ Ameri
kos lietuvius: “Gavome žinių 
iš Europos, kad Lietuvoje

tojų plėšimas, kankinimas bei 
daž.ni gaisrai. Tai vykdą kai 
kurie besislapstą belaisviai ir 
kitų tautybių žmonės. . .” 
(D-kas birž. 6 d.).

Pagalvokite, gerbiamas skai
tytojau : kun. Prunskis bando 
mums įkalbėti, kad ne vokie
čiai - okupantai Lietuvos žmo
nes plėšia ir kankina, bet “be
laisviai ir kitų tautybių žmo
nės’’!. . .

Kas tie do žmonės?
Aišku, partizanai. Pats kun. 

Prunskis savo “žinioje“ toliau 
sako:

“Vilniaus krašte, KiemeiiŠ- 
kėse, lenkų partizanai užmušę 
keturiasdešimts vokiečių ir tris

sar-
So-

Eisenhower Apžvelgė Įsiver
žimo Pakrantes

Prunskis, parašęs tą 
o Darbininkas ją iš-

Kun. 
“žinią,’ 
spausdinęs, čia, aišku, pasitar
nauja vokiškiesiems okupan
tams.

Sutinkame, kad Lietuvoje 
veikia ir lenkų partizanų, bet 
ten kur kas daugiau veikia

Gen. Eisenhower, vyriau
sias anglų - amerikiečių ko- 
mandierius, plaukdamas ka
riniu laivu, apžvelgė visas 

Į Francijos pakrantes, kur 
talkininkai įsiveržė. United 
Press teigia, kad vienoj vie
toj Eisenhower ir krantan

BRANGIAI ATSIEJO NA
CIAM JASSY ATAKOS

veikia grupės visokių karo be
laisvių, pabėgusių iš vokiečių 
nelaisvės.

Visi jie kovoja prieš vokiš
kuosius 
tikslas: 
ti tuos,

okupantus. Visų jų 
naikinti nacius ir baus- 
kurie jiems tarnauja.

STALINAS SVEIKINA
ROMOS ATVADAVIMĄ
Stalinas atsiuntė sveiki

nimą Churchillui, Anglijos 
premjerui, dėlei Romos at
vadavimo :

“Sveikinu jus didžia ang
lų - amerikiečių pergale — 
Romos užėmimu.”

Vokiškieji okupantai pasta
tė galvažudį gen. Plechavičių 
organizuoti “rinktinę“ “kovai 
su banditizmu“ — reiškia, su 
partizanais.

Šis galvariezas, pasižymė
jęs žiauriais darbais dar 1926 
metais, atlieka tą darbą taip,

kaip vokiškieji okupantai nori. 
Prunskiui Plechavičius patin
ka.

Bet Plechavičius ir tie, ku
rie su juo išvien eina, turės už 
tai atsakyti, nepaisant, kaip 
kun. Prunskiui tas nepatiks.

gi pasiekė Bracciano ežerą, 
20 mylių Į šiaurius nuo Ro
mos. Per 24 paskutines va
landas jie vietomis numar- 
šavo iki 30 mylių pirmyn.

Bloškiami atgal naciai ne
pajėgia taip susitvarkyti, 
kad galėtų atremt talkinin
kus.

Šiaurinėn Italijon Talki
ninkai Taipgi Ruošiasi 

įsiveržti

London, birž. 8. — Sovie
tų kariuomenė per aštuo- 
nias paskutines dienas už
mušė 10,000 vokiečių į šiau
rius ir šiaurvakarius nuo 
Jassy, moldaviškoje Rumu- 
nios dalyje, kaip pranešė 
Maskvos radijas.

Per tas 8 dienas raudon
armiečiai sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 315 vokie
čių tankų ir motorinių ka- 
nuolių (kurias galima laiky
ti atvirais tankais). Tuo 
pačiu laiku sovietinės jėgos 
nušovė 450 nacių lėktuvų ir 
sunaikino 2i9i šarvuotus 
priešų automobilius su ka
reiviais ir kroviniais, 62 ka- 
nuoles, 240 kulkosvaidžių 
ir 400 troku. v

Kiek pirmiau vokiečiai 
buvo įvarę du mažiukus ky
lius į sovietines linijas, au
kodami didelį skaičių savo 
kareivių ir įrengimų. Dabar 
raudonarmiečiai kontr-ata- 
kavo nacius, atėmė iš jų dvi 
aukštumas ir suėmė apie 1,- 
000 rumunų, kurie pasidavė 
nelaisvėn.

Sovietų bombanešiai ant
rą naktį pagrečiui masiniai 
atakavo Jassy miestą, gele
žinkelių mazgą. Jie pataikė 
bombomis į kelis karinius 
priešų traukinius ir taipgi 
sukėlė gaisrus ir eksplozi
jas tarp gazolino trokų ir 
sandėliuose. Negrįžo du so
vietiniai lėktuvai.

Anglai - Amerikiečiai (>ręsia 
Atkirst Nacius Visame 
Cherbourgo Pussalyje

London, birž. 8. — Talki
ninkų kariuomenė pažygia
vo pirmyn iki 6 mylių į pie
tų vakarus nuo savo užimto 
Bayeux miesto, šiaurinėje 
Franci j oje. Suprantama, 
jog nuo čia jie grumsis vis 
tolyn į vakarus, kad atkirst 
visą Cherbourgo-Normandi- 
jos pussalį, šiaur-vakarinia-

I

J

London. — Iš Šveicarijos 
pranešama, kad daug Ang
lijos - Amerikos karinių lai
vų plaukioja netoli Genoa 
uostamiesčio, šiauriniai-va- 
karinėje Italijoje. Manoma, 
jog talkininkai rengiasi įsi
veržti į šią Italijos dalį, toli 
į šiaurvakarius nuo Romos. 
Spėjama, kad anglų-ameri
kiečių laivai taip pat kels 
savo kariuomenę pietinėn 
Francijon, netoli Genoa uo
sto.

Talkininkai dar nepatvir
tina tų pranešimų.

AMERIKA PRIPAŽINO
NAUJĄ EKVADORO 

VALDŽIĄ
Washington. — Jungti

nės Valstijos pripažino nau
jąją demokratinę Ekvadoro 
respublikos valdžią, Centra- 
linėj Amerikoj, po diktato
riaus Del Rio nuvertimo.

Jungi Valstijų Kariai Užėmė 
Japonų Lėktuvų Aikštę

Nauj. Guineja, birž. 8. — 
Amerikos kariuomenė atė
mė iš japonų Mokmer lėk
tuvų aikštę Biak saloje, ne
toli Naujosios Guinejos. Da
bar Jungtinių Valstijų orlai
viai galės, pakildami nuo 
tos aikštės, bombarduot ja
ponus pietinėse Filipinų sa
lose, mažiau kaip už 900 
mylių nuo čia.

Amerikiečiai artinasi jau 
prie kitos japonų lėktuvų 
aikštės, Borokoe, Biak salo
je.

VISI KOVŪNAI Pinu 
PAREIGAS, SAKO <

London, birž. 8. — Vy
riausias amerikiečių ir ang
lų komanduotojas, genero
las Eisenhower pareiškė, 
kad visos talkininkų jėgos, 
dalyvavusios į s i v e ržime 
Francijon, puikiai atliko sa
vo pareigas.

Savo žygiais tie kovūnai

JAI ATLIEKA SAVO 
M EISENHOWER
“pilnai pateisino pasitikėji
mą visame kame, ko tik bu
vo laukta iš jų,” sakė Ei
senhower.

Anglų gen. Montgomery, 
tiesioginis įsiveržimo jėgų 
vadas, taipgi pareiškė: “Vi
skas puikiai einasi.”

me Francijos kampe.
Vakar atimtas iš vokiečių 

Bayeux miestas, yra gele
žinkelio ir trijų plentų cen
tras už 5 mylių į pietus nuo 
jūros kranto.

Jau keliuose punktuose 
!talkininkai perkirto vieške
lį, vedantį iš Bayeux į pie
tinę Cherbourgo pussalio 
'dalį.

Chinai Keliose Vietose į"liX
L U J 11111 z L d y JI d >51 cX d J J J J1 d I11

Perkirto Japonam Didį K^aiio gale.
r 1 Vokiečiai pripažino, kaa

Burmos Kelia didieji anglų-amerikiečių 
j transporto lėktuvai para
šiutais nuleido savo smar
kuolių grupes į vakarus nuoBurma. — Chinai, suduo- 

darni naujus smūgius iš ry- cherbourgo^uosto.’

Francijos Žmonės Entu
ziastiškai Sveikina Ame

rikiečius ir Anglus

Vokiečiai Praneša, kad 
Sovietai Nubloškė Juos

Atgal Ties Jassy
London, birž. 8. — Vieto

se, kur anglai - amerikiečiai 
atmaršuoja, šiaurinėj Fran
ci joje, gyventojai gėlėmis 
juos apmėto, vynu vaišina, 
metasi apsikabinti ir bu
čiuoti, ir visur francūzai 
entuziastiškai šaukia: “Te
gyvuoja anglai! Tegyvuoja 
amerikiečiai!”

Kitur gi, dar tik besiarti
nant amerikiečiam ir ang
lam, francūzai r u o š ia 
džiaugsmo demonstracijas, 
nepaisydami, kad jiem už 
tai gręsia mirtis nuo nacių.

Apie 1,000 Amerikos bom- 
banešių ardė vokiečių gele
žinkelius, lėktuvų aikštes ir 
kitus įrengimus per 125 my
lias nuo įsiveržimo ruožo 
Francijoj.

Berlyno radijas ketvirta
dienį paskelbė, kad didelės 
Sovietų jėgos puolė vokie
čius plačiu frontu Jassy sri
tyje, Rumunijoje, ir atmetė 
nacius kelis kilometrus at
gal.

Kliometras yra apie du 
trečdaliu amerikinės my
lios.

tų pusės, perkirto japonam 
didįjį Burmos Kelią įvairio
se vietose; apsupo priešus 
Lungling mieste ir atėmė iš 
japonų Lameng miestą, 
šiauriniai - rytinėje Bur
mos dalyje. Dabar japonam 
telieka tiktai vienas, nekoks 
vieškelis į pietus tarp Bha- 
mo ir Tengyueh.

(Burmos Kelias eina iš 
Burmos į Chiniją. Amerika 
ir Anglija pirmiau šiuo di
džiu plentu siųsdavo daugu
mą savo paramos chinam 
prieš japonus.)
Japonai Vejami iš Indijos
Talkininkų komanda pra

nešė, jog anglai visu frontu 
bloškia japonus nuo Kohi- 
mos, rytinėje Indijoje, atgal 
į šiauriniai - vakarinės Bur
mos kalnus, raistus ir pel
kes.

GENEROLAS CLARK 
PAS POPIEŽIŲ

Roma. — Amerikos gene
rolas Clark, komanduotojas 
Penktosios anglų-amerikie
čių armijos, atsilankė pas 
popiežių. Clark yra katali
kas.

Paskui atėjo pas popiežių 
ir keli kiti aukšti tos armi
jos karininkai.

Londonas sako, jog talki
ninkai vis daugiau ir dau-» 
giau savo kariuomenės nu
siunčia laivais ir lėktuvais į 
šiaurinę Franciją.

Amerikiečiai ir anglai at-* 
mušė atgal smarkias vokie
čiu kontr-atakas, kurias 
priešai su tankais ir šarvuo- 

.v tais automobiliais darė tarp 
Caen ir Bayeux miestų.

Tebesiaučia įtūžę mūšiai 
Caen gatvėse, 10 mylių į 
pietus nuo jūros. — Caen 
yra provincijos - gubernijos 

i miestas, penkių geležinkelių 
mazgas ir 11 vieškelių cent
ras.

Talkininkai užėmė dau
giau pozicijų į šiaurvaka
rius nuo Bayeux.

PARAŠIUTISTAI ARTI 
CHERBOURGO

Talkininkų parašiutistai 
nusileido į vokiečių užnu- 
garę už 20 mylių į pietų ry
tus ir tiek pat į vakarus 
nuo svarbiojo uostamiesčio 
Cherbourgo.

NACIŲ PRANEŠIMAI
Berlyno radijas pranešė, 

transporto laivus, viso 11,- |jOg anglai - amerikiečiai 
000 tonų įtalpos. iįar įsiveržė į šiuos naujus

Pirm poros dienų raudo- pajūrio punktus: Bois de 
nieji lėktuvai sunaikino to- Bavent, Troarn, Gonneville, 
je pat jūroje penkis mažės- j Dozule, Quineville, Cap de 
nius ginkluotus nacių 
vus.

Raudonieji Lakūnai Nuskan
dino dar 8 Naciu Laivus
London. — Sovietų la

kūnai nuskandino Baltijos 
Jūroje dar tris vokiečių

Talkininkai nušovė 
64 nacių lėktuvus.

lai

dai

Eisenhower Džiaugiasi Susitaręs su Gen. Ch. de Gaulle
London. — Pirm prade

dant invaziją Francijon, 
gen. Eisenhower, vyriausias 
amerikiečių - anglų koman- 
dierius, pasakė laikraščių 
korespondentams, kad jis 
pilnai susitarė kariniais 
reikalais su Francūzų Ko
mitetu Tautai Laisvinti, per 
to komiteto vadą generolą 
Charles de Gaulle, kuris da
bar yra Londone. Gen. Ei-

senhower labai pasitenkinęs 
tuom susitarimu.

Gen. de Gaulle pasižadėjo 
visais galimais būdais padė
ti anglams - amerikiečiams 
Francijoj prieš vokiečius.

Kas liečia platesnių poli
tinių teisių pripažinimą 
tam francūzų komitetui, tai 
klausimas bus plačiau svar
stomas tarp Anglijos ir A- 
merikos valdžių.

Neseniai generol. de Gau
lle komitetas pasiskelbė lai
kinąja Francijos valdžia, ir 
Anglijos radijas ir didžiau
sias anglų dienraštis Lon
don Times jau vadina tą ko
mitetą Laikinąja Francijos 
Valdžia.

Anglijos vyriausybė abel- 
nai linkusi pripažint de 
Gaulle’o komitetui platesnes 
politines teises, negu 
shingtono valdžia.

AMERIKOS ATSTOVAS 
FRANCŪZŲ KOMITETUI

Wa-

Washington. —
Rooseveltas paskirs naują 

specialį atstovą Francūzų 
Komitetui Tautai Laisvin
ti, bet dar neduos tam at
stovui ambasadoriaus laips
nio, iki paaiškės politinė pa
dėtis Francijoj, kaip kad 
neoficialiai pranešama iš 
Washingtono.

, ^w.zv..Vz, -----------------------------------------------------

la Hague ir kai kur kitur.

NAUJAUSIOS
KARO ŽINIOS
Talkininkai perkirto gele

žinkelį tarp Paryžiaus ir 
Cherbourgo.

Naciai skelbia, kad eina 
mūšiai jau gatvėse Falaise, 

Prezid. Normandijos provincijos 
sostamiesčio, šiaurvakari
niame Francijos kampe.

Amerikos karo sekreto
rius Stimson įspėja, kad to
liau bus daug žiauresnių 
mūšių su vokiečiais, kurie 
dar telkia didesnes savo jė
gas. . p)
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Atrodo, Kad Draugo Redaktorius
Klajoja

Chicagos kunigų leidžiamajame Drau
ge (birž. 6 d.) telpa redakcinis straips
nis, kuris prasideda šitaip:

“Brooklyno komunistų dienraštis... pa
sigyrė, kad jis yra įskundęs Prezidento 
Šalpos Kontrolės Tarybai Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių Šelpimo Fondą—United 
Lithuanian Relief Fund of America. Tai 
yra žemas, biaurus, tiesiog judošiškas 
lietuviškųjų bolševikų darbas.”

Kada komunistų dienraštis pasigyrė, 
būk jis įskundęs “bendrąjį Amerikos lie
tuvių fondą”, kur jis pasigyrė? Aišku, 
Draugo redaktorius nepasako, — nepa
sako, nes tokio dalyko jis nėra skaitęs, 
nėra niekur matęs.

Matyt, p. Šimutis, ar tai dėl vasaros 
karščių ar gal dėl nepasisekimų politiko
je, pradeda klajoti ir rašo, pats nežino
damas ką. Mūsų patarimas jam būtų to
kis: bandykite atvėsti, ponas, jums ge
riau seksis protauti ir rašyti. O gal 
jums padėtų dar vienas karštas Grigai
čio bučkis? Bandykite jį gauti.

Kiek dėl to, kad “komunistų dienraš
tis” jūsų fondą skundęs — ne tiesa, iš
meskite tą iš galvos. Skundais, insinuaci
jomis užsiimdinėja ne “komunistų dien
raštis”, bet jūsų, ponas Šimuti, plauko 
vyrai.

Jūs bandote Laisvę vaišinti tokiais žo- 
džiais, kaip “donoščikas”. Ar žinote, iš 
kur tas žodis paeina? Jis paeina iš ru
sų kalbos. Jis buvo Lietuvoje taikomas 
visokiems caristinės valdžios šnipams, 
kunigams, tokiem, kaip pralotas Antana
vičius, kun. Laukaitis, ir kitiems, dirbu
siems lietuvių tautos neprieteliams. Jūs, 
ponas Šimuti, su tos rūšies žmonėmis 
esate sutapęs. Ir jūs vykdote tą žemaičių 
posakį, “kas kuo kvep, tuo ir kitą tep”, 
bet jis prie mūs neprilips.

Dienraštis Laisvė jokiais “donosais” 
niekad neužsiimdinėjo ir neužsiimdinės. 
Jei ji ką turi pasakyti, pasako viešai ir 
atvirai — žinokite, kurie norite!

Jūs drebate dėl to, kad vienas žmogus 
paklausė informacijų dėl jūsų fondo. Ko 
gi jūs drebate? Kodėl dėl to sielojatės? 
Kam dėl to vaišinate negražiais žodžiais 
kitą laikraštį, kuris parašė tą, kas yra 
žinoma, kuris painformavo Amerikos lie
tuvių visuomenę, kad jūsų fondas suor
ganizuotas ne tam, kam jūs bandote 
skelbti. . , >

Atveskit, ponas Šimuti. Atvėsęs pagal
vokit, o pamatysite, kokį nerimtą daly
ką jūs parašėte savo laikraštyj.

girdi, pietinėje Italijoje komunistinis ju
dėjimas žmonėse prigyjęs, bet šiaurinėje 
Italijoje — jo kaip ir nėra.

Tai netiesa. Juo toliau eisi nuo Neapo
lio į šiaurius, tuo daugiau surasi komu
nistų. Kodėl ? Todėl, kad ten miestai pra- 
moningesni, daugiau prole tari jato ir dėl 
to daugiau komunistų.

Tuojau metasi į mintį šis dalykas: 
Mussolinis su savo gengsteriais komu
nistus naikino Italijoje per virš 20 metų. 
Tačiau naikinamųjų skaičius, užuot ma
žėti, — didėjo, augo!

Marksistinis komunistinis judėjimas 
yra tokis, kurio niekas negali sunaikinti.

Lietuvoje Smetona viską darė komu
nistiniam judėjimui sunaikinti, bet ma
tėme, kas ten atsitiko.

Tenka spėti, kad tuomet, kai talkinin
kų armijos užims Berlyną, jame pirmu
tinis laisvai atspaustas laikraštis bene 
tik bus “Rote Fahne.”

Ar Bus Greitų Italijoj Permainų?
Senis Italijos karalius, Emanuelis, pa

skyrė savo sūnų, princą Umberto, kara
liško sosto leitenantu generolu, gi pats, 
nei jis formaliai visiškai rezignavo, neigi 
jis kišasi į valdžią. Matyt, karalius Ema
nuelis dar vis tikisi, kad jam pavyks ko
kiais nors suktais būdais išlaikyti jau la
bai apipuvusį, fašistinių skruzdžių suės
tą senąjį karališką sostą.

Badoglio vyriausybė įteikė princui 
Umbertui atsistatydinimo dokumentą. 
Iki jį princas “išstudijuos” ir naują val
džią paves kam nors sudaryti, aišku, da
bartinė koalicinė Badoglio vyriausybė 
tebeis savo pareigas, kaip ėjusi.

Vienas įdomus dalykas, tačiau, metasi 
į akis: pats Badoglio ir kai kurie jo mi
nisterial vyksią į Romą ir ten tarsis su 
požeminio (anti-fašistinio) judėjimo va
dais dėl sudarymo naujosios vyriausy
bės. Jie atsiklaus to judėjimo vadų nuo
monės, kas tokią vyriausybę galėtų su
daryti.

Dar nėra metų laiko, kai tas pats Ba
doglio buvo Romoje, kai Romą ir visą 
Italiją dar valdė Mussolinis, remiamas 
jo, Badoglio ir karaliaus šeimos. Jie 
valdė bjauriai, jie valdė žudydami ir per
sekiodami visus anti-fašistus. Tuomet ir 
pats Badoglio su Mussoliniu sutiko.

Ar p. Badoglio tuomet galėjo prisileis
ti minties, kad nei metams laiko nepra
ėjus, jis važiuos iš pietinės Italijos į Ro
mą tartis su anti-fašistais, kuomet jie 
buvo taip puolami ir persekiojami?!

Veikiausiai jis niekad tokios minties 
nebuvo prisileidęs.

Gyvenimo eiga tačiau parodys, kad 
tuomet, kai apie Mussolinį, jį rėmusį 
karalių, Badoglio ir kitus Italijos žmonės 
nenorės nei prisiminti, tai tieji anti-fa- 
šistai, kurie kentėjo priespaudą ir per
sekiojimus, bus didžiai Italijos liaudies 
mylimi ir gerbiami.

Po karo Italija bus demokratiška ša
lis, graži šalis, kurioje bus malonu gy
venti ir džiaugtis josios mėlyna padange.

Kaip Buvo Atidarytas 
Antras Frontas?

Atėjo Galas Hitlerizmui! į bombas, kurių pagalba būk 
’’užšaldys jie jūras.” Viską 
darė, kad tik neprileidus 
antro fronto, kad suskal
džius Anglijos, Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos vienybę.

Bet viskas veltui! Prieš 
Hitlerį atidarytas antras 
frontas Francijoj. Prieš jį 
veikia Amerikos, Anglijos, 
Kanados jėgos Italijoje. 
Prieš jį veikia partizanai 
Jugoslavijoj ir sukyla pa-

. Raudonoji

Susmuko Nacių Propagan
dos Pastangos! Jungtinės 
Tautos žygiuoja Vieningai 

Pirmyn!

Antras Frontas — Galas 
Hitlerizmui!

Hitleris ir jo razbaininkų 
šaika pasinio j o pavergti vi
są pasaulį, paversti kitas 
tautas į darbo gyvulių pa
dėtį, padaryti vokiečius 
viršžmogėnomis, kurie vai- vergtos tautos. Raudonoji 
dytų ir išnaudotų kitus Armija laiko sukausčius vydytų ir
žmones.

To atsiekimui naciai grie-

Komunistai Romoje
Roma — pasaulio katalikų centras. Ta

čiau politiniu atžvilgiu šiandien Romo
je geriausiai pasirodė italai komunistai. 
Taip praneša Amerikos spaudos kores
pondentai, taip sako tūli radijo komen
tatoriai.

Dar nespėjus vokiečiams iš Romos 
gatvių pasitraukti, jose jau buvo plati
namas laisvas komunistų leidžiamas laik
raštis, “Voce Operaia” (Darbininkų Bal
sas). Laikraštyje buvo išspausdinti svei
kinimai įžygiuojantiesiems talkininkų 
kariams, nacių nugalėtojams.

New Yorko Times reporteris nesistebi 
tuo faktu, kad pirmutiniu laisvu laikraš
čiu, pasirodžiusiu Romos gatvėse, buvo 
komunistų laikarštis. Šis reporteris pa
žymi, kad iki šiol visas požeminis judėji
mas, atsuktas prieš fašistus ir nacius, 
buvo vyriausiai organizuojamas ir vado
vaujamas komunistų.

Tūli kiti reporteriai skelbia, kad pasku
tinėmis mūšių su vokiečiais valandomis, 
civiliniai romiečiai jau nesidrovėdami 
užsikabino ant krūtinių arba ant šautu
vų raudonas vėliavukes. Tai buvę komu- 

' nistai arba jiems pritarėjai.
Kai kurie ‘‘ekspertai” iki šiol skelbė:

’• l - <1 i L H

Browderis Apie Mūsų Žygius 
Vakarų Europoje.

Politinės Komunistų Sąjungos prezi
dentas, Elarl Browder, išleido pareiški
mą dėl antro fronto atidarymo Vakarų 
Europoje. Pareiškimas įdomus. Jame, be 
kitko, Browderis liečia mūsų, esančiųjų 
užfrontyj, uždavinius.

“Nepaisant, kokiai klasei ar luomui 
jis priklauso”, sako Politinės Komunistų 
Sąjungos prezidentas, “kiekvienam ame
rikiečiui stovi tas pats uždavinys. O tai 
reiškia, kad jis ir ji turi sudaryti tokią 
tautinę vienybę mūsų vyriausiajam ko- 
mandieriui, prezidentui Rooseveltui, 
remti, kad nei jokis priešas negalėtų 
mūs paskirstyti. Tai reiškia, kad mes 
privalome pagaminti tiek patrankų, lėk
tuvų, tankų, kiek tik mūsų vyrai ir mū
sų talkininkai jų pareikalaus.”

Kai dėl'komunistų, tai Browderis ši
taip pasako:

‘Gi mes, komunistai, stovėdami greta 
visų kitų patrijotų, pažadame visas savo 
jėgas ir savo gyvybes pergalei.”

Browderis smerkia tuos, kurie kenkia 
tautinei vienybei ir mūsų krašto pąstan- 
gų stiprinimui.

Tautinė vienybė, rėmimas prezidento 
Roosevelto, karo laimėjimas ir po karo 
pastovios taikos užtikrinimas — vyriau
si Amerikos komunistų siekimai.

Dėl to jie paleido ir savo Partiją, 
įkurdami 
Sąjungą.

nepartinę Politinę Komunistų

ji

tu iš Anglijos karo laivai 
vis daugiau atveža kovūnų, 
tankų, kanuolių, kulkasvai- 
džių, amunicijos, maisto ir 
kitų dalykų, nes žinom, kad 
kovos dar tik pradžia, kad 
priešakyj laukia naujos ko
vos.

Aštunta, Jungtinės Tau
tos informuoja per radio ir 
per išanksto nuleistus para
šiutais žmones Francijos, 
Belgijos, Holandijos, Dani
jos ir Norvegijos gyvento
jus apie išmušusią išlaisvi
nimo valandą, kurios milio
nai jau seniai laukė. Užsie- 
nyj tremtinės valdžios daro 
savo pareiškimus. Sovietų 
Sąjungos gyventojai karštai 
sveikino šią žinią ir ruošia
si atlikti savo pareigą.

Devinta, tokios mūsų jė
gos hitlerininkai pritrenkti 
milįtariai, politiniai ir mo
raliai. Jų propagandos mi- 
nisteris Goebbelis vis pa
saulį baugina “komunis
tais.” Jų karinės jėgos pa
jūryj neparodė tokio dide
lio pasipriešinimo, kokio 
mūsų jėgos tikėjosi ir kokį 
nugalėti buvo pasirengę.

Nacių komanda mano, 
kad šis mūsų įsiveržimas, 
tai dar nėra vyriausias. Jie 
į jį žiūri, kaipo į “diversi
ją”, tai yra, bandymą su
trauki čia nacių jėgas, kad 
tuo pat kartu kitose vietose 
iškelti dar didesnes mūsų 
jėgas. Naciai laukia užpuo
limo ir ant Pietinės Franci
jos — Rivieros, nes, jų da
viniais, amerikiečių, anglų 
ir francūzų devynios divizi
jos yra paruoštos Korsikoj. 
Yra laukiama Jungt. Tautų 
jėgų iškėlimo Balkanų pus- 
salyj, Belgijoj ir Holandijoj.

Nacių orlaivynas veik jo
kio pasipriešinimo dar ne- 

Iparodė. Jų jūrinės jėgos,

Kanados, Anglijos karių jė
gos, gerai išlavintų ir ap
ginkluotų, susėdę į virš 4,- 
000 laivų ir laivelių, leido
si linkui Franci jos pakraš
čių. Kiekvienam Amerikos 
kareiviui buvo duota po 80 
šovinių ir tris rankines gra
natas. Šimtai ir tūkstančiai 
tankų, kanuolių patalpinta 
į specialiai tam paruoštus 
laivus. Karius apsupo galin
ga karo laivų masė, nuo 
milžinų šarvuočių iki vik
rių, bet mažų torpedinių 
laivelių, ir iš oro pridengė 
lėktuvų stogas.

Trečia, kada ši jėga artė
jo prie Franci jos pakraščio, 
tai tuo laiku virš 1,000 
transporto lėktuvų, apsau- 

Igojami mūšio lėktuvų, nu
nešė dešimtis tūkstančių A- 
merikos, Anglijos ir Kana
dos orlaivinio desanto ka
riu, su kulkasvaidžiais, ka- 
nuolėmis ir mažais tankais 
ir nutupę Francijoj išleido, 
kitus parašiutais nuleido, 
kurie užpuolė nacių orlau- 
kius, karių stovyklas, amu
nicijos ir ginklų centrus ir 
kelius.

Ketvirta, pirm tūkstan
čiai laivų pasiekė Franci jos 
pakraštį, tai 640 Amerikos 
ir Anglijos karo laivų ati-

riausias Hitlerio jėgas! Hit
lerizmo galas ateina, o po 

besi bjaurios propagandos, to seks ir Japonijos samu- 
sudarė galingas šnipų ir rajų galas, 
penktosios kolonos jėgas, į- ■ 
nešė į laisvę mylinčių žmo-1 
nių tarpą pasidalinimą, ne
sutikimą, nevieningumą. 
Hitleris siekė — padalyti ir 
valdyti.

Jis ir jo razbaininkų šai
ka manė, kad nacių Vokie
tijai niekados nereikės ka
riauti, ant dviejų frontų, (ginklais.” 
Pradžioj jam tas vyko, kol | Neišgelbėjo hitleritiinkus 
jis 1939 metais puolė Len- jų “slapti ginklai” prie Ma- 
kiją, tai Francija ir Angli- (skvos, Leningrado, Stalin- 
ja, nors buvo paskelbę Vo- (grado, Sevastopolio, Char- 
kietijai karą, bet nei vieno j kovo, Kryme, Ukrainoj, Tu- 
orlaivio nepasiuntė bom- nisijoj, Sicilijoj ir Italijoj, 
barduoti nacių lizdą. | neišgelbėjo juos ir Franci-

Sumušęs Lenkiją, jis pa-i jos pajūryj, nes naciai ne
vergė Norvegiją, Belgiją, | turį tų ginklų. Tie nacių iš- dengė audringą ugnį į nacių 
Holandiją, Francija, Grai-!mislai, tai buvo jų baidyklėj jsidrūtinimus " pakraštyje/ 
kiją ir Jugoslaviją ir vis tai j kad apginklavus savo pase-jjau lėktuvų bombų apdau- 
buvo viename fronte vokie- kėjus ir pakenkus antrojo ižytus. Ši audringa karo lai-

|vų ugnis mylia po mylios 
naikino nacių įsidrūtinimus 
ir hitlerininkus pakraštyj, 

į paruošiant kelią iškėlimui 
Veik tris metus buvo kuo- j kovūnų.

Kur ’’Slapti Ginklai?”
Amerikos, Anglijos ir Ka

nados armijos išlipo Fran
cijoj. Nesulaikė nei Hitlerio 
išgarsinta ’’Europos tvirtu
ma”, baisios kanuoles, viso
kios kliūtys. Nepasirodė 
naciai ir su savo “slaptais

čių karas, kur jie galėjo rei-1fronto atidarymui, 
kalingą kiekį savo jėgų su- ■ 
traukti.

Birželio 22 d., 1941 me- ( 
tais, Hitleris ir jo razbai- į 
ninkiški talkininkai — Ru
munija, Vengrija, Suomija 
užpuolė ant Sovietų Sąjun
gos. Ir vėl jie galėjo visas 
savo jėgas naudoti prieš i 
vieną Sovietų Sąjungą. Jie 
tikėjosi į du, tris mėnesius 
ją užkariauti, o paskui at
sisukti ant Anglijos, pa
vergti ją ir tada užpulti A 
meriką. ___ __.........

Bet Hitlerio planai Sovie-; susįsįekimus bombarduoda- 
tų Sąjungoj susmuko. Lais-(mį veį^ mėnesį laiko, kada 
vos šalies Raudis atlaike to-, jjUV0 sutrauktos jėgos į Ka
klus smūgius, kokių jokia |na]0 sritį, tai vyriausi jėgų 
kita šalis nebūtų galėjus at- Į<omandieriai davė signalą 
laikyti. - Veik tris metus So-|vej^p jr įa miižiniška jėga 
vietų Sąjunga kariavo vie- pUOiė ant Hitlerio “Europos 
na. Daug jai žalos padare tvirtumos”. Iš daugybės ko- 
priešas, daug sunaikino , respondentų aprašymų gali

ma padaryti sekamą su- 
i trauką:

Pirma, apie 11,000 bom- 
bininkų ir mūšio lėktuvų 
užklupo hitlerininkus paju- 
jryj. Bombininkai numetė į 
kelias valandas apie 10,000 
tonų bombų, suardė apsi- 
drūtinimus, sudaužė jų ka
nuoles, sugriovė kelius. Mū- 

|šio lėktuvai apsaugojo bom- 
ibininkus ir apšaudė nacius.

Antra, kada orlaiviai dau
žė nacius pajūryj, tarpe 
Cherbourg ir La Havre, tuo 
laiku milžiniškos Amerikos,

Kaip Prasidėjo Europos 
Išlaisvinimas?

piamos jėgos Anglijoj, kadn«7kiii nVrmptnq i'Fran i .Pe!lkta’ k?da. in.V?Z1J?S taip pat yra pasyvės. Mano- 
pasKiu pei metus jas į r lan- laiVai su kovunai prisiarti- 
ciją, Belgiją, Holandiją nai- no anį g-ių mylių nuo Fran- 
kinimui hitlerizmo. Stali- cijos pakraščio, tai tuo lai-kinimui hitlerizmo. i 
nas, Rooseveltas ir Chur- 
chillas galutinai susitarė šio 
žygio reikalu Teherane.

Kada užtektinai buvo pa
ruošta jėgų, kada Anglijos 

i ir Amerikos orlaivynai ap
daužė Hitlerio tvirtumas ir

ma, kad Hitleris Francijoj, 
Belgijoj ir Holandijoj turi 
apie 500,000 kareivių. Yra 
suprantama, kad taktikiniai 
nacių rezervai yra apie 100 

; mylių nuo pajūrio, kad juos 
būtų galima ten mesti, kur 
išlips Amerikos ir Anglijos 
jėgos. Todėl, už dienos, ki
tos po to, kaip Amerikos ir 
Anglijos jėgos išlipo Fran- 

Icijoj, galime laukti žiaurių

’puolė ant Hitlerio “Europos

priešas, 
miestų, fabrikų, milionus i 
išžudė žmonių, bet ir patsai 
savęs susieikvojo. Milionai 
nacių, dešimtys tūkstančių 
jų tankų, lėktuvų, kanuolių 
paliko Sovietų Sąjungoj ka
ro lauke. Šiandien ne ta 
Hitlerio jėga, ne ta nacįų 
pasipūtimo ir išdidumo dva
sia, kokia buvo 1941 metais.

Kol Hitlerio jėgos buvo 
naikinamos Sovietų Sąjun
goj, per tą laiką atsigavo 
Anglija, sumobilizavo savo 
jėgas Kanada, Australija ir 
kitos Britanijos kolonijos, o 
kas svarbiausia, kad milži
niškas jėgas suorganizavo 
ir išmuštravojo Jungtinės 
Valstijos. Amerikos indus
trija pagamino dar negirdė
tus žmonijos istorijoj tan
kų, lėktuvų, kanuolių ir ki
tų ginklų kiekius. Jungtinės 
Tautos apsivienijo, susita

rė Maskvos ir Teherano 
konferencijose, nutiesė pla
nus sunaikinimui piktojo 
priešo, susitarė kirsti prie
šui smūgius iš pietų, vaka
rų ir rytų!

Hitleris ir jo šaika pama
tė, kad ateina galas. Jie no
rėjo pastot tam kelią. Sklei
dė ‘bolševizmo” baubą, tau
škė apie ’’Europos tvirtu
mą”, kurią būk niekas ne
galės įveikti. Pasakojo apie 
‘slaptus ginklus”, kokias tai 
baisias kanuoles, raketas, ■

i®/

'ku keli šimtai mažų karinių 
laivelių — minų šlavikų 
puolė pirmyn ir tūkstančius 
nacių minų iššlavė, kelią iš-1 
valė.

šešta, invazijos karo lai
vai priplaukė prie krašto, 
atidarė savo milžiniškas du
ris, kurios užima visą prie- i , .....~ *......
kinį laivo galą, pro tas du-. nacįų kontr-atakų. 
ris veržėsi pirmyn tankai, | Beį niekados Hitleris ne- 
kanuolės, tanku . naikintu- •įurės perviršį lėktuvų prieš 
vai, kulkasvaidziai, amum- i amerjkiečius ir anglus. Nie- 
cijos vežimai, ko vunai į vai- i<ajos jįs negalės ir tankų 

už mus daugiau turėti, jei
gu bent tik pirmose mūsų

riausia karo technika ir jėga 
ir užimdinėjo pakraštį. Visi 
kovūnų vadai buvo iškalno'jėgų iškėlimo dienose. Rau- 
aprupinti . smulkmeniškais! donosios Armijos jėgos lai- 
žemlapiais ir planais, kurie ! sukaustę vyriausias Hit- 
pagaminti besiruošiantį 1 o- Įerį0 jėgas ir strateginius 

rezervus ir, gal, už dienos, 
kitos vėl pradės jas triuš
kinti.

Prieš mus dar yra daug 
sunkių kovų, bet kaip diena 
yra aišku, kad barbariško 
hitlerizmo galas jau prasi
dėjo, kad bendrai Ameri- 

kurios ten buvo. Mūsų jėgos |kos, Anglijos ir Sovietų Są- 
veržiasi giliau, užima nau- Į jungos jėgos sukriušins vo- 
jus punktus, kelius, tuo kar- | kiečius ir jų talkininkus,

kių žemlapių ir planų buvo 
pagaminta 125,000,000.

Septinta, mūsų armijos 
išlipo Francijoj veik ant 
šimto mylių pakraščio. Pa
kraštį užėmė be žiaurių mū
šių, nes orlaivynas ir laivy
nas sutreškė priešo jėgas,

1 ft

Amerikiečių išlavinti chiniečiai kariai Burmos fron
te. Jie didžiuojasi, kad jie turi tanką ir gali mušti ja
ponus moderniškais karo pabūklais.
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išlaisvins Europoj paverg
tas tautas, atneš joms lais
vę ir bebaimišką gyvenimą.

Kada mūsų sūnai, broliai 
veda mirtiną kovą karo 
(fronte už pergalę, tai mes 
(pasilikę namie atlikime sa- 
I vo pareigą. Aprūpinkime 
(juos ginklais, amunicija, 
(maistu. Pirkim karo bonus. 
Duokime kraujo Raudona
jam Kryžiui. Apvienykime 
visą tautą bendroms karo 
laimėjimo pastangoms, o 
paskui išlaikymui pasaulyj 
taikos ir gerbūvio. Pagelbė
kime prezidento Roosevelto 
vadovaujamai vyriausybei 
šiose jos pastangose.

D. M. š.

Ties Dauville, Francijoj, 
talkininkai kovėsi durtuvais 
su naciais.
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Višta, Antukai, Pijus 
Grigaitis ir Žmonės

San Francisco-Oaldand, 
Calif.

(Feljetonas)
Visiem lietuviam, kurie 

gimėm ir augom Lietuvoje, 
jeigu kuriem neteko matyt, 
tai tikrai teko girdėti, kiek 
nelaiminga višta turi pa
kelti vargo, rūpesčio ir šir
dies skausmo, kai begailes- 
tinga šeimininkė, apgaulin
gais sumetimais pakiša an
ties kiaušinius ir priverčia 
vištą išperėti antukus! Ka
dangi višta negali plaukti,

antukai “savo motinos,” 
vištos.

Nekuriem gali būt nesu
prantama, kam čia dabar 
Paulius gretina Grigaitį su 
višta, kuomet tarp jų toks 
didelis skirtumas. Višta bi
josi vandenio, o jis, Grigai
tis komunizmo.

Tas yra daroma tam, 
kad baimės supratimas, 
kaip pas vištą, taip ir pas

tai tas pilnai išaiškina jos| Grigaitį, yra vienodas. Ka- 
baimę vandens. Tegu višta • dangi višta bijosi' vandenio, « —. . • Ii 1 • * _ • - - - - -būtu ir nemokyta, tai vis c t,' 7

dėlto užtektinai supranta, 
kad vanduo vištai reiškia 
labai didelę nelaimę ir net 
mirtį. O antukai, tie taria-: 
mi vištos “vaikai,” būdami 
plaukiojančių paukščių vei
slės, nieko nenusimano, kad 
vanduo galėtų būti kam 
nors pavojingas.

To pasekmėje, kaip tik 
višta išperi antukus, vietoj 
tikėtosi džiaugsmo, susilau
kia didžiausio nusivylimo, 
gailesčio, susikrimtimo ir 
neapsakomo širdies skaus
mo. Antukai neturėdami : 
jokio sužinaus tikslo kan-i 
kinti “savo motiną,” pir-į 
mai progai pasitaikius puo
la vandenin, manydami, j 
kad atrado didžiausi gyve
nimo džiaugsmą, visai ne
kreipdami atydos į vištos! 
sielvartą. Višta, matydama ’ 
“savo vaikelius mirtiname 
pavojuje,” tiesiog iš proto I 
kraustosi. Didžiausiame' 
persigandime, bėga aplink 
soželką, kvaks, kvanks, 
sparnais lapsi, rodosi, jos 
motiniška širdis neišlaikys 
to begalinio skausmo, ma-i 
tant “žūvančius” jos myli
mus vaikučius ir neturint 
sumanumo, pajėgos, nei 
priemonės išgelbėjimui.

Grigaičio padėtis šiuom 
atveju, daugeliu atžvilgių, 

žymiai blogesnė už anos 
nelaimingos vištos. Nežiū
rint, kokia didele baisybe 
vištai atrodo vanduo, Gri
gaičiui šimteriopai dides
niu baisūnu atrodo komu
nizmas! Su kokiu pasiryži
mu višta bando iššaukti 
antukus iš soželkos, dar su 
didesniu įtūžimu Grigaitis 
stengiasi atkalbinti, atbai
dyti žmones nuo komuniz
mo. Grigaičiui, kaip ir tai 
vištai, atrodo, kad čia pat, 
jam bežiūrint, visa žmonija 
vienu įsibėgėjimu ims ir 
nugrims komunizmo be
dugnėn. O jis, ve, dakta
ras toks neapsakomai gai
lestingas, toks geraširdis, 
jaučia, kokios jam nesu
prantamos jėgos uždėtą pa
reigą, kad nežiūrint kaip ir 
iš kur gaus sumanumu ir 
pajėgos, o žmoniją turi iš
gelbėti iš “pražūties”, kad 
čia ir visa pekla prieš jį 
stotų!

Ir Grigaitis tam reikalui 
darbuojasi išsijuosęs. Gąz
dina' komunizmu žmones, 
kiek tik pajėgia; komuniz
mą piešia juodžiausiu ir 
baisiausiu, kiek tik pajėgia 
sugalvoti. Kai mato, kad 
žmonės komunizmo nebijo, 
tai vėl atsisukęs gązdina 
bolševizmu. Diena iš dienos, 
guldamas ir keldamas, šau
kias ir šaukias į žmonių 
protą ir jausmus: “Jūs ne
laimingi žiopliai, gelbėkitės 
nuo pavojaus, pakol ne 
pervėlu. Bolševizmas jus 
visus pražudys, atims jūsų 
laisvę, padalys jumis ver
gais, išmarins visus badu ir 
ant pabaigos, magaryčiom, 
da sušaudys!”

Bet žmonės šių Grigaičio 
šauksmų tiek paiso, kaip

tai ji negali suprasti, kaip 
antukai išdrįsta eiti į van
denį ir plaukioti. Lygiai 
taip atrodo ir Grigaičiui. 
Jeigu Grigaitis nieko bai
sesnio pasaulyje neranda, 
kaip komunizmas, tai jis 
niekaip negali sau išsiaiš
kinti, iš kur tarpe žmonių 
gali atsirasti tokia daugybė 
drąsuolių, kad net komu
nizmo nesibijo! Kaip mato
te, ir vištai ir Grigaičiui 
taip atrodo. Ko jiedu bijosi, 
to ir visi turėtų bijotis.

Nekuriem gal bus stebė
tina, kad višta šitoje keblio
je padėtyje geriau pataiko 
orientuotis už Grigaitį. 
Višta tuojau supranta, kad 
antukai jos neklauso ir ne
klausys, todėl pasikankinus 
kelias dienas, palieka juos 
gyventi 
paliauja 
nūs.

Visai 
gaičiu. 
save kankina jau daugiau 
kaip pustrečio desėtko me
tu. Mat, kur advokatas, 
daktaras ir redaktorius, tai 
ne višta!

Čia, broleliai jūs mano, 
trys kombinacijos, o jeigu 
da pridedam Amerikos Lie
tuvių Tarybos sekretorių, 
tai susidaro tokia “pajė
ga,” prieš kurią turėtų nu
silenkti viso pasaulio galy
bės. Tiktai gaila, kad vel
niai neklauso!

Nežiūrint to 
višta nuo savo 
pasiliuosuoja 
trumpu laiku, 
dienų, o Grigaitis kankina
si per desėtkus metų, bet
gi jūsų Pauliaus simpatija, 
linksta vištos pusėn. O tai 
todėl, kad šiame atsitikime, 
višta yra 
mininkės 
perėdama 
žiūrint iš 
karegio, višta turi legalią 
teisę reikalauti, kad antu
kai jos klausytų. Visai ki
taip yra su Grigaičiu. Gri
gaitis prie žmonių auklėji
mo ir maitinimo niekuo nė
ra prisidėjęs ir niekas jo 
nei apgaule, nei prievartos 
priemonėmis neverčia būti 
viso svieto mokytojum. Gri
gaitis gązdina žmones bol
ševizmo baubu, keikia juos, 
kad jie neklauso, pats savo 
iniciatyva, niekeno never
čiamas, vis da nepajėgda
mas suprasti, kad žmonės 
jo neklauso ir neklausys. 
Jei Grigaitis savanoriai už
sirioglino sau ant pečių 
sunkų kryžių ir pasiryžo 
vilkti iki grabo lentos, tai 
geriausia, ką Paulius gali 
jam padėt, tai palinkėti di
džiausios ištvermės ir juo 
trumpiausios kelionės...

Paulites.

savu gyvenimu ir 
sau galvą

kitaip yra
Jis šiuom

kvarši-

su Gri- 
reikalu

fakto, kad 
kankynių 
palyginti 

per keletą

apgauta jos šei- 
ir panešus vargo 
antukus. Todėl, 

demokratiško taš-

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

Mes Didžiai Remiame 
Darbininkišką Spaudą

Kuomet mes paduodame to
kį antgalvį, tai mes kalbame 
tikroj to žodžio prasmėj.

San Francisco-Oakland ko
lonijoj turime apie 40 lietuvių 
šeimų ir štai, trumpu laiku — 
į savaitę laiko — sukėlėme 
virš $400 aukomis ir prenu
meratomis dėlei Vilnies.

Kuomet išgirdome, kad vie
nas Vilnies redaktorius, drau
gas- Abekas, atvyksta į mūsų 
koloniją, tuojaus abi ALDLD 
kuopos, kaip San Francisco, 
taip Oakland išrinkome komi
siją ir ruošėmės prie pramo
gos ir sukėlimo pinigų mūsų 
anti-fašistiniam — darbinin
kiškam laikraščiui.

Pirmutinė pramoga įvyko 
Oakland, Calif., kur mūsų geri 
darbuotojai ir spaudos rėmė
jai, draugai Burdai, susikvie- 
tė visus ALDLD 198 kp. narius 
pas save ant vakarienės ir pa
sišnekučiavimo su draugu 
Abeku. Stalą nuklojo puikiais 
gardėsiais ir skalsum valgiu. 
Besišnekučiuojant sukelta $27 
aukų (kurios bendroje atskai
toje pagarsintos).

Kitą dieną įvyko puikūs pie
tūs drg. Koblino namuose, San 
Francisco. Pietūs surengti ben
dromis spėkomis abiejų San 
Francisco ir Oakland ALDLD 
kuopų, šiuose pietuose sukelta 
$114 aukų (kurios pagarsin
tos bendroj sutraukoj) ir pie
tų pelno liko $30.50.

Dar vėliau įvyko vėl pietūs 
pas drg. Kobliną, kuriuos da
vės, rodos, drg. Sutkai, kur su
kelta $74 aukomis ir baro pel
no padaryta $11.

Čionai surašąs aukotojų. Jei 
kur negerai užrašyta, teiksitės! 
atleisti, nes kolektos darytos į 
įvairių ypatų ir per keletą sy-I 
kių, tai gal kur įsiskverbė klai
da. Pastebėjus, jei būtų klai
da, bus tuojau atitaisyta.

Aukavo:
ALDLD 198 kp. $25.
Po $10: ALDLD 153 kp., 

San Francisco-Oakland Mez
gėjų ir Rėmėjų Kliubas, J. 
Kazlauskas.

Eugenia Karosiutė $26.
A. Šatas $15.
J. šeikienė ir duktė $14.
J. ir K. Karosai $10.85.
Pirko po Šerą už $10: K. 

Karosienė, V. Burda, A. Mu- 
gianis.

V. ir U. Burdai $6.
K. Mugianienė aukavo $2.

Po $7: J. ir M. Radę, A. De- 
mikis. '

M. BaRulioniutė $8.
Po $5 : F. Kučinskas, E. Mo- 

kavickas, ,A. Merkis, J. K. 
Chaplik, J. ir K. Jankauskai,
F. Straus, ir Dansit.

B. ir V. Sutkai $8.
Po $4 : J. ir B. Bite, B. Za- 

logiutė.
Po $3: Baronai, J. Koblin ir

G. Aukščiai.
iPo $2: F. Learning, K. šil- 

kaitienė) E. Vilkaitė, Mitchell.
Po $1: K. Palšienė, Draugė, 

T. King, Kapovitch, J. Espino
za, M. Hoffman, A. Klaud, M. 
Baranauskienė, A. Geiser, A. 
Poška.

Viso aukų surinkta $285.85. 
Pelnas nuo pietų ir baro $41.- 
50. Prenumeratų už $105.50. 
Viso sukelta $405.85.

Lenktynės /u Los Angeles 
Lietuviais

Per bendrą vakarienę tūli 
vilniečiai pradėjo kalbėti, kad 
reikia iššaukti Los Angeles 
lietuvius (mat, jie mūsų kai
mynai, 'nors 450 mylių atstu 
nuo mūs gyvena, Californijoj 
mūsų artimiausia lietuvių ko
lonija) į dvikovą sukėlime Vil
niai paramos.

Tuojau sustatytas protoko
las tuo klausimu ir perduotas 
draugui Abekui nuvežti Los 
Angeles lietuviams. Jie mūsų 
protokolą priėmė kaipo mūšio 
bombą. Jie mums tuojaus grą
žino “torpedą,” sukeldami 
$406 aukomis ir prenumerato
mis. Mes stengėmės juos pra
lenkti, bet tegalėjome sukelti 
$405.85 — ir todėl nebepajė-

gėm pasiųsti “block busterį.” 
Turėjome iškelti jų ranką, kai
po laimėtojų. Mes nors sykį 
tapome sumušti ir Los Ange
les laimėjo dvikovą mūsų spau
dos klausime.

Reikia pridurti, kad, mūsų 
apgailestavimui, kuomet jau 
buvo čekis išrašytas ir Los An
geles lietuvių ranka iškelta 
kaipo laimėtojų, atėjo draugas 
Kazlauskas su $10 ir užsisakė 
Vilnies Šerą. Jau nebegalėjo
me į šį surašą įskaityti ir pa- 
siuntėm atskirai.

Todėl, Bravo, losangeliečiai!
Na, o kad kitos kolonijos' 

pasektų mūsų dvikovos pavyz
dį tarpe saves.

Šio karo metu nėra svarbes
nio dalyko, kaip remti visą an- 
ti-fašistinį frontą. Mūsų dien
raščiai Vilnis ir Laisve—dalis 
to fronto.

Ačiū visiems už gausią pa
ramą !

Varde ALDLD 198 ir 153 
kp. K. B. K.

SVEIKAS LAVINIMAS IR TEISINGAS 
PROTAVIMAS

j sakms. Jie sudaro pavojingas 
; sroves mūsų tautos gyvenime.
■ Jie galėtų mus įtraukti į ne
apykantos, netolerancijos, fa
natiškumo ir savanaudiškumo

I sūkurį. Mes negalėsime išlai-
“...Per šį karą mes išmo- kyti savo demokratijos, jeigu 

kome, kad daug iš mūsų ištek- šie socialiniai svyravimai taps 
negu mūsų moralinė 

b. w. į.

Darbo Jėgos komisijos pir
mininkas, Paul V. McNutt, pa
reiškė, kad Amerikos karo 
gamybos atsiekimai buvo pa
daryti dėl administracijos ir 
darbo kooperacijos ir rekor
diniu laiku smarkiai peržengė 
optimistiškiausias viltis.

Kalbėdamas Central Colle
ge, Fayette, Mo., .gegužės 25 
d., McNutt, tarp kitko, pasa
kė :

“...Pirmoji lavinimo cha
rakteristika demokratijoje yra 
toji, kad pabrėžiama žmonių 
vertybės. Liberalus ta prasme, 
kad priruošia vyrus ir moteris 
laisvei. Mūsų lavinimas yra 
priešingoje ašyje nuo klaidin
gojo lavinimo, kurį diktatoriai 
naudojo pavergti ir pažeminti 
žmonių minčiai.

LIETUVIAI BIZNIERIAI
AMERIKOS PATRIOTAI

5™ war loan

tie rttfac&f
BUY MORE THAN BEFORE!

12 d. birželio prasidės Amerikos 5-toji Karinė Paskola.Su
Prasidės vajus pardavimui Karinių Bonų. Valdžia yra pasimo
vusi sukelti 16 bilionų dolerių invazijos fondą.

Didžiosios Amerikinės firmos: bankai, plieno kompanijos ir 
įvairios bizniškos firmos deda į dienraščius karo lauko paveiks
lais iliustruotus atsišaukimus į visuomenę pirkti bonus. Už to
kius atsišaukimus bizniai apmoka už vietą laikraščiuose.

Brooklyno lietuviai biznieriai, geri Amerikos patriotai, pasekė 
stambiąsias amerikines firmas. Jie atsišauks per dienraštį 
Laisvę į Amerikos Lietuvius, kad pirktų 5-tosios Paskolos Kari
nius bonus. Kalbamus atsišaukimus dienraščiui Laisvei pridavė 
šie biznieriai:

John Stokes Photo Studio
Marion Street, kampas Broadway, Brooklyn,512

324

564

282

N. Y.

Mikolas ir Amelia Liepai
BAR GRILL

Devoe Street, Brooklyn, N.

William ir Veronika Skuodžiai
BAR Si. GRILL 

Wythe Avenue, Brooklyn, N.

Union Avenue,

Stanley Rutkūnas
LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Brooklyn,

Alfonse Skirmont
BAR Sl GRILL

N.

1 Brown Place, Maspeth, N.

Ignas Sutkus
BAR Si BRILL

492 Grand Street, kampas Hooper Street, Brooklyn,

Jų atsišaukimai greit bus spausdinami, tilps trijų kolumnų 
pločiu, 10 colių aukščio, iliustruoti įspūdingais vaizdais iš mūšių 
lauko.

Būtų malonu, kad ir daugiau biznierių prisidėtų prie to gra
žaus patriotinio darbo, kurį pradėjo aukščiau suminėti biznieriai.

Dėl platesnių informacijų prašome kreiptis į Laisvės Adminis
traciją, 427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA 25
STALIORIŲ—-STOGDENGIŲ—PAGELBININKŲ

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

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

WESTWOOD 420
Asmenys iš būtiną pramonių privalo turėti paliuosavimų.

........................ - ■..... ................. :-----------------------------------

lių gali būti pritaikinti bend- j didesni, 
ram tikslui. Mes nusistatėme į valia.” 
sau beveik neįmanomus šie-1 
kius, ir liejome karo ginklus j 
su tokiu greičiu, kad nustebi-, 
nome pasaulį. Nei viena vals
tybė nepavertė savo pramonės 
į karo pramonę tokiu trumpu j 
laiku. Rekordiniu laiku mesi 
įrengėme laivus, orlaivius, tan- i 
kus, kanųoles. Jie ir toliau bus 
taip gaminami, kad tinkamu i 
laiku būtų tinkamoje vietoje. 
Mes turime žengti pirmyn su 
ta pačia drąsa ir kooperacija 
ir po karui. Turi būt pakanka
mai darbo kiekvienam, kuris 
gali ir nori dirbti.

“Mes turime pasiliuosuoti 
nuo klaidingo galvojimo, kad 
reikia turėti kelis milijonus; 
bedarbių. Didelis skaičius ne
reikalingų bedarbių, tiek vyrų,

EASTON, PA

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvės 

tiek moterų, kenkia mūsų visų prenumeratas nuo .naujų ir 
ekonominei gerovei. Jie reiškia! senų skaitytojų. Ateikite ar 
nesuvartotus perteklius. Kas gi! užvažiuokite, 
svarbiau, jie reiškia neprisi-1 
taikiusius piliečius. Tiesiai kal
bant, jie reiškia nedamaitin- 
tus kūdikius — blogai apgy-1 
ventas, blogai aprėdytas šei
mas. Mes niekados neturime . 
pamiršti, kad Hitlerio iškili
mas buvo galimas dėl didžiu
lio bedarbių skaičiaus Vokieti-! 
joje. Mes negalime palaikyti! 
‘mažą bedarbių skaičių.’ 
darbystė yra kaip sniego pus
nis — ji renkasi staigiai tie
sioginiame santykyje su maši
nų išgalėjimu gaminti prekes 
greičiau negu mes galime jas 
suvartoti.

‘‘Milžiniškas darbas gaminti 
karo medžiagas buvo atsiektas 
dėl darbo ir administracijos 
kooperavimo. Rezultate, mes 
galėjome atikti milžinišką ka
ro darbą savanorių baze. Ka
ro gamyba toli pralenkė pa
čias optimistiškiausias viltis. 
Ir visa tai buvo atlikta tuo pat 
metu, kai mes mobilizavome 
didžiausias pasaulio istorijoje 
armijas. Užduotis maitinti mū
sų tautą ir padėti sąjunginin
kams, buvo atsiekta bendro
mis mūsų farmų gyventojų pa
stangomis. Toji pati koopera
cija po karui gali pasiekti ste- j 
būklo taikos meto gamyboje ir 
darbininkų samdyme. . .

“Jeigu mes naudosime savo 
sugebėjimus, savo valią, savo 
apsisprendimą, mes galime 
kiekvienam vyrui, moteriai ir 
vaikui garantuoti aukščiausią 
pasaulyje pragyvenimo stan- 
darta. Mes turime techniška, 
mokslišką galimybę ir fabri
kus ir natūralius gamtos ištek
lius protingam, pilnam gyveni
mui. Per šį karą mes išlaikė
me pilną šios tautos demokra
tiją —teisę į demokratinį auk
lėjimą, jėgą peržiūrėti ir nu
spręsti politiką ir administra
ciją per laisvą bendradarbia
vimą. Mes palaikėme savo 
laisvą spaudą. Mes apsaugo
jome laisvas diskusijas. Mes 
saugojome savo tikėjimo tei
ses. Visa tai yra mūsų de
mokratinio gyvenimo pagrin
das. Mes žinome, kad sociali
niai svyravimai yra mūsų tau
tinio charakterio egzaminai. 
Kai kurie jų yra giliai įleidę

4 BARBERIAI
Mandagus Patarnavimas 

521 FERRY STREET 
EASTON, PA.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Aves.
MASPETH, L. L, N. Y.

Girardville, Pa.

PIKNIKAS
Rengia LDS 152 Kuopa

Sekmadieni,
Birželio 11 June

BRANDONVILLE, PA.
Vieta Visiems Gerai žinoma

Pradžia 10 vai. ryto

Gerbiami Draugai ir Draugės! 
Šiuomi karo laiku jaučiamės 
visi pavargę nuo darbo, nedėl- 
dieniais pasilikus namieje nuo
bodu ! čia kaip tik bus vieta 
poilsio tyrame ore — pakeiti
mas minčių ir tam panašiai. 
Užprašome vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame paren
gime, smagiai praleisti laiką. 
Turėsime geras gaspadines 
prie valgių, taipgi bus ir išsi- 
gėrimo. Nepamirškite dienos 
— birželio 11 d. —Komisija.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

TAIP BUS GERIAUSIA
(Tąsa)

Ne vienas senesniųjų apylinkės žmonių 
gerai dar atsiminė, kaip per praeitą ka
rą, prie vokiečių, Baumlingeris ne vieną 
žmogų buvo įklampinęs į bėdas. Pašel
menių kaimo Skamaročius ligi šiol ne
šiojo nugaroje bizūno smūgių randus, o 
Makauskų Mikša trejetą metų išbuvo iš
vežtas į Vokietiją — grįžo žmogus, į gil
tinę panašus, pakosėjo pusę metų, krau
jais paspiaudė ir pasimirė. Žmonės dar 
neužmiršo, kaip Baumlingeris su savo 
švogeriu jodydavo po valsčių su žanda
rais, krėsdavo kluonus ir klėtis, šaudyda
vo šunis ir čaižydavo žmones. Griuvus 
kaizerio valdžiai, žmonės iš pradžių gal
vojo švogerius užmušti, bet laikui slen
kant užmiršo visas jų padarytąsias 
skriaudas. Baumlingeris su Gruberiu iš 
pradžių buvo besirengią bėgti su vokie
čiais, bet paskui apsiliko ir net stengėsi 
žmonėms įsigerinti.

— Reikia rato? Žmogau, tai ko tu ty
li? Užeik pas mane — paskolinsiu.

— Grūdų sėjai neturi? Užeik — gor- 
čiuką kitą duosiu. Kaip gi nesušelpsi ge
ro kaimyno? — sakydavo Baumlingeris.

Kaimynai miršo ir užmiršo savo nuo
skaudas. Jeigu kas apylinkėje ir prisi
mindavo Baumlingerio ir Gruberio pa
darytas skriaudas, tai kiti ramindavo:

— Ka tu čia... Kada kas buvo.... v
Ilgai po karo Baumlingeris su Grube- . 

riu buvo tylūs, ramūs — nors prie žaiz
dos dėk, kaip sakydavo kaimynai. Tačiau 
kada Hitleris Vokietijoj paėmė valdžią, 
abu kažkaip atkuto, įsidrąsino kalbose.

Nors su savo bernu Baumlingeris, ži
nodamas nesuvaldomą liežuvį, ir vengė 
susidūrimų, tačiau vis dėlto neišvengė. 
Juk toks biaurybė auksinio žmogaus 
kantrybę gali išbaigti! Ir, štai, vieną 
dieną priėjo prie to, kad Baumlingeris 
toliau nebegalėjo pakęsti berno priešgy
nos įžūlumo. Kada tas Hitlerį pavadino 
šunsnukiu, Baumlingeriui virte užvirė 
kraujas. Jis pasijuto asmeniškai įžeis
tas. Būdamas, be to, įgėręs, jis smogė 
kumščiu bernui į veidą. Bernas susvyra- 

- vo, atsitiesė ir atsivedėjęs iš visų jėgų 
kirto Baumlingeriui per sprandą. Baum
lingeris visu pločiu išsitiesė kiemo žolė
je. Kilo klyksmas, iš trobos atbėgo Ly
zė. Tačiau mūšis jau buvo baigtas, ir ber
nas, viską metęs, pasiėmęs savo ryšulį su 
šventadieniais batais ir išeigine eilute, 
net neatsisukęs, marškinių rankove už
ėmęs kraujuojantį veidą, išėjo namo, 
pas tėvą, kuris gyveno savo molinėj tro
boje.

Tai buvo prieš pat tarybų valdžią. Ber
nas, kurį vakar Baumlingeris galėjo be 
niekur nieko išvyti iš savo namų, šian
dien jaučiasi jau nemažą galybę turįs, iš 
jo visko galima laukti. Gerai dar, kad 
ligi šiol jie nepadegė Baumlingerio na
mų. Argi Baumlingeris nežinojo ir anks-

• čiau, kad tai tikras bolševikas? Kur, iš 
tikrųjų, buvo jo akys, kada jisai jį nu
sisamdę per berną!

Ir dabar, prajodamas pro daržininko 
Uosinio namus, išgirdęs prieblandoje 
balsą, Baumlingeris paskubėjo prajoti 
nesustodamas. Neduok dieve, gali dar 
užmušti!

Visai sutemė. Toli, Būdviečių vieške
liu, dardėjo automašinos, aštriomis lem
pų ugnimis nušviesdamos laukus. Ugnys 
užsidegdavo ir vėl užgesdavo, užėjusios 
už kalno. Paskui vėl vieškelyje pasirody
davo aštrios ugninės akys ir spindulių 
pirštais graibydavo laukus, kol ir vėl 
šviesos dingdavo tamsoje.

Grįžęs namo, Baumlingeris rado Lyzą 
sėdint susirūpinusią prie uždegto žibu
rio ir laukiant vyro. Kada ant stalo čir
škėjo kiaušinienė, Baumlingeris, čiau
modamas plačiais žanaais, nepasakė 
žmonai nė žodžio.

— Kurtai, ar bus krygė? — išsigan
dusi klausė pati.

Vyras, nepakeldamas galvos, atsakė:
— Aš ne dievas. Ką aš galiu žinoti? 

Aš norėčiau, kad būtų krygė, bet jos nė
ra, Lyze.

— Tai ką tu čia šneki, Kurtai? Na tai 
tik bus blogai, jei bus krygė, — nera
miomis akimis pažvelgė Lyzė vyrui į vei-

— 0 aš tau sakau — tegu mums die
vas tiktai duos krygę, tai bus viskas 
tvarkoj. Mes pagyvensim tada. Mes pa- 
ponausime...

Lyzė, politika maža 
jai buvo maloni tokia

. — Ja, ja, Kurtai, tai tik tu geriau iš
manai, ne bobos gi protas...

Ir ji, nusiraminusi, sutvarkiusi stalą, 
nuėjo gulti. O Baumlingeris dar ilgai sė
dėjo ant krosnies mūrio, žemyn nuleidęs 
kojas ir sunkiai susimąstęs. Jo nuotaika 
buvo ne kokia. Jeigu jau reikia bijoti sa
vo buvusio berno, tai, kaip sau norit, gy
venimas darosi nemalonus. Bolševikai, 
tiesa, negriovė bažnyčių, kaip iš jų buvo 
galima laukti, nė vieno nesušaudė ir vi
same valsčiuje iš nieko neatėmė nė aguo
nos grūdo, tačiau argi kartą kulturfer- 
bando pirmininkas ponas Klingė sakė, 
kad nėra pasaulyje baisesnių žmonių už 
bolševikus ir žydus?

Ėjo dienos, viena kaip kita. Žmonės iš 
laukų susivalė javus. Tik Baumlingeris 
vis negalėjo nusiraminti: rūpėjo jam, 
kas bus toliau. Neiškentęs užeis, būdavo, 
pas kaimyną pasišnekučiuoti, o kaimy
nas, ramiai pupsėdamas pypkę, pasi- 
krapštys pakaušį ir pasakys:

— Ką jie mums blogo daro, tie bolše
vikai? Girdėt, dvarus dalys. Ir mums, 
sako, pridurs prie sklypo. Tegu ponai jų 
bijo, o mums kas?

— O bažnyčios, kunigai?
— Žmogau, —ims kalbėti kaimynas.— 

Kas gi draudžia? Viskas savo vietoje...
— Palauk, palauk, — reikšmingai pri

merkdamas akį, šnekėdavo 
ris. — Pamatysim...

Į žiemą pasklido gandai, 
visus vokiečius rengiąsis iš 
sivežti namo į Vokietiją. “ 
gerą, apsieisim ir be jų, 
valstiečiai. Gandai pasiekė ir Baumlinge
rio ausis. Nujojęs į miestelį pas poną 
Klingę, Baumlingeris iš pradžių buvo 
tiesiog pritrenktas, kada tas, sėdėdamas 
už stalo, gana linksmai tarė:

— Teisybė, herr Bumlinger... Mes sa
vo fiureriui tenai būsim reikalingesni.

— Bet ar man ten duos fiureris že
mės tiek, kiek aš čia turiu? — subruzdo 
Baumlingeris.

— To aš negaliu pasakyti, bet sakau, 
kad savo žmonių, vokiečių, jis neužmirš. 
O kaip tamsta, herr Baumlinger, many
tum, jeigu tamstai pasiūlytų persikelti į 
Lenkiją?

—O! — suriko Baumlingeris. — Len
kai ten mus užmuš.

— Bet ten daug žemės. Tik gerų, 
darbščiu rankų trūksta. Mūsų ten trūk
sta, ponas Baumlingeri.

Baumlingeris visai nuleido nosį. Grįž
damas namo, jis vėl užsuko pas Gruberį 
ir pasidalijo su juo naujienomis. Gimbe
ris, uždaręs duris, kad negirdėtų šeimy
na, tarė:

— Švaki reikalai, švoger. Aš tau turiu 
pasakyti, kad ten mes vaikščiosim, pri- 
veržę diržus. Ten žmonės taip nevalgo, 
kaip mes. Vokietija kariauja, o mano 
Fricui jau laikas imti į rankas ginklą.

Ilgai juodu karštai ginčijosi, mosikavo 
rankomis ir galvojo, kokią čia išeitį su
radus. O jeigu kulturferbando pirminin
kui pasakius, kad jie liks Lietuvoj? Ta
čiau pirmininkas dar šiandien Baumlin
geriui pareiškė, kad su tokiais vokiečiais, 
kurie neklausys fiurerio, bus surasti bū
dai atsiskaityti.

Lyzė, sužinojusi naujieną, per ašaras 
kelio nematė. Jos sesuo iš Eitkūnų ne 
kartą rašė, kad jeigu iš Lietuvos pavyk
sta gauti svarą dešros ar taukų, tai jau 
namie būna didelė šventė...

Dar keletą kartų lankėsi Baumlingeris 
pas Klingę, tarėsi su juo, šnekėjo šiaip ir 
taip, bet neišvengiama išvažiavimo va
landa artėjo.

Vieną dieną į Baumlingerio namus at
vyko komisija ir ėmė surašinėti viską, 
ką Baumlingeris turėjo palikti Lietuvo
je. Komisija vaikščiojo po tvartus, sura
šinėjo gyvulius, kluono padargus, kalvės 
įrankius. Ir, kas biauriausia, toje komi
sijoje buvo Petras, jo buvęs bernas. Da
bar jis elgėsi mandagiai, tačiau gudriai 
šypsojosi, primerkęs akį, — matyti, 
biaurybė džiaugėsi, kad Baumlingeris 
išvažiuoja. O kada viskas buvo rašyta 
ir surašyta, Petras paklojo ant stalo 
prieš jį popieriaus lapą.

— Jei kas dings, tamsta atsakysi, pri
dėkite čia savo ranką, — tarė jis. Ir 
Baumlingeris, vos susivaldydamas iš 
naujo nekibęs Petrui į kuodą, padėjo sa
vo parašą lapo gale, nes jam ir Klingė 
buvo liepęs priimti komisiją ir leisti jai 
viską surašyti. Gerai, kad Baumlingeris 
dalį savo turto, ligi

Amerikiečių tankai skubinasi iš laivo sustiprini Penk
tosios Armijos spėkas žygyje linkui Romos. Vaizdas 
Anzio uoste.

Naminis Frontas
Daug Jaunuolių Stoja Sava.no-! vegija, Danija, Francūzija ir 
riais Apmokymui i Prekybos i Švedija turėjo plaukiojimo ka-

Baumlinge-

kad Hitleris
Lietuvos iš- 

Tegu vežasi tą 
” — kalbėjosi

Karo Plukdymo Administra
cija (War Shipping Adminis
tration) praneša, kad Jungti
nių Valstijų 40 miestų per pas
kutines kelias dienas U. S. 
Plaukiojimo Tarnybos įstojimo 
įstaigose (Maritime Service 
enrollment offices) atsilankė 
7,000 jaunuolių tarp 16 ir 
17j/2 metų amžiaus. Maždaug 
600 jaunuolių iš tos amžiaus 
grupes jau paruošti ir jiems 
įsakyta tuojau pat vykti į U. 
S. Maritime Service apmoky
mo stotis.

WSA viršininkai pareiškė, 
kad tai yra didžiausias naujo
kų skaičius nuo pat šio karo 
pradžios ir pralenkė bet ku
riuos ankstyvesnius įstojimo 
prašymus už tą pat laikotarpį. 
Daugelis prašytojų atvyko su 
tėvais, kurių sutikimas yra rei
kalaujamas, nuo tada, kai 
WSA sumažino amžiaus reika
lavimą, įstojantiems apmoky
mui į prekybos laivyną.

WSA pareiškė, kad jaunų 
vyrų priėmimas apmokymui 
yra jau seniai įvestas paprotys. 
Daugelį metų D. Britan., Nor-

dėtų ir jūreivių 
laivus, kuriuose 
jaunuolius jūrų 
tuo aprūpindavo 
gerai apmokytu

I plaukiojimo personalu.
90,000 Daugiau Savanorių Rei
kalinga Racionavimo Įstaigom

Maždaug 90,000 daugiau 
kainų tarybos (price panels) 
savanorių yra reikalinga dirbti 
minimum po 5 valandas savai
tėje Vietinėse Karo Kainų ir 
Racionavimo Įstaigose per visą 
kraštą, kaip praneša Kainų 
Administravimo Įstaiga.

Kiekvienas iš 91Į237 vietinių 
racionavimo įstaigai narių bu
vo prašomas susirasti vieną pa
pildomą kainų tarybos asisten
tą laike dviejų savaičių, prade
dant gegužės 29, 1944. Tas 

j reikalinga praplatinimui kai
nų kontrolės programai per vi
są kraštą. Daugiau kaip 40,- 
000 savanorių asistentų šiuo 
metu padeda OPA 5,500 vie
tinėse kainų tarybos įstaigose 
pravesti apžvalgas ir vartoto- 
jų-prekiautojų sutarčių pro
gramas šiuose svarbiuose na
mu fronto darbuose. OWI.

mokyklas ir 
paruošdavo 
karjerai ir 

tuos kraštus 
ir išlavintu

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewos 8t. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

t GREEN STAR BAR & GRILL !
Lietuviškas Kabaretas

★ ★ ★
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 

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

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST.± 459A

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y. 4

Telefonas EV. 4-8698 5

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

sunkus pristatymas anglies.

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

tačiau
(Bus daugiau)

BOSTON, MASS
i prezidentas.

Svarbu bus išgirsti šiuos kal- 
į bėtojus ir susipažinti su nau
dai suformuota Komunistų Po
litine Sąjunga — darbo žmo
nių klasės vyriausiu vadu-švie- 
tėju ir organizatorių. Todėl 
būkime visi.

Įžanga tiktai 40c.
Darbininkė.

Konstitucijinė Konvencija
Naujai suformuota Komu

nistų Politinė Sąjunga Mass, 
valstijoj šaukia konstitucijinę 
konvenciją šį šeštadienį ir sek
madienį, birželio (June) 10 ir 
11-tą dienomis, John Hancock 
Hali, 90 St. James Avė., Bos
ton, arti Arlington St. subway 
station.

Konvencija prasidės šešta-1 . . , . . , .
dieni, birželio 10-tą, 8 vai. I j al1kll1",l}k.al: al^<llinula- 
vakare, jau nurodytu antrašu. 
Į jos atidarymo masinį susi- 
rinkimą-sesiją yra kviečiama 
plati visuomenė, nes čia bus 
išaiškinta, kodėl buvo panai
kinta Komunistų Partija ir vie
toj jos suformuota nauja Ko
munistų Politinė Sąjunga, šiai 
sesijai vadovaus seniai pagar
sėjus darbuotoja, buvusios Ko
munistų Partijos Mass, valsti
jos sekretorė, dabar Komunis
tų Politinės Sąjungos centro 
narė Anna Burlak.

Vyriausiu to vakaro kalbė-1 j Savininkas
toju bus Robert Minor, Komu-1 411 Grand St. Brooklyn 
nistų Politinės Sąjungos vice- ------ ---

mi dirbtiniais rūkais, įsi
veržė Francijon.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINK) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat

FOTOGRAFAS
Ti'aukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

paveiks

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

r. ■— CX—»O—»<J —■ rx—H>4

| F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

| Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

' mai visose dalyse miesto.
I TeL Virginia 7-4499

—o —o—o——o —o—o—o.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
ggffwJgjI- Į B' mo pataisymus viršaus

~"j 500 daktarų ir kitokių
profesijų žmonėms, taip- 

K gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

PUBLIC STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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 modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

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

į TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

jUggįjįiUįUtiiįi
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PADĖKA
D-Diena buvo kritiškiausia diena mūsų kartoje. 

Mes esame giliai dėkingi spaudai, radijui ir žinių
judžiams, kurie nuo įsiveržimo pradžios pilnai davė 
mums žinių apie Talkininkų jėgų judėjimus.

Šis didžiausias pasiekimas žinių rinkime ir jų 
paskleidime, pasiekimas viršijąs visus bet kada pir
miau užrekorduotus, duoda mums galimybę suprasti, 
su kuo mūsų kovūnai susidūrė, kada jie ten krantan 
išlipo, ir juo pilniau įvertinti didžiąją mūsų pareigą, 
kaipo asmenų ir organizacijų, remti ginkluotas mūsų 
jėgas.

Mūsų maldos yra už visus tuos, kurie dalyvauja 
Europos laisvinime, o mūsų užuojauta eina tom šei
mom, kurios pačią didžiausią auką sudeda.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION.

čT-.Zlt1? I J Brusloto Kišenių Telpa 
Pietūs Parašiutistams

Maskva.
antradienį Sovietai visuose i 
frontuose nušovė 64 vokie-i 
čių lėktuvus.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

BALTIMORE & OHIO R.R.

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

BALTIMORE & OHIO R.R.
REIKALAUJA

TROKININKŲ
Kreipkitės |

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad
24TII & CHESTNUT STS.

PHILADELPHIA, PA.

(136)

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)

PIER 24 SO. DELAWARE AVE.
BETWEEN LOMBARD AND

SOUTH STS.

PHILADELPHIA, PA.

Baltimore & Ohio Railroad

VYRAI
(136)

BŪTINAS KARINIS DARBAS
40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

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

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

(139)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

Washington.— Amerikie-
Švedijos radijas sake, kad čiui parašiutistui dtiodama 

yra ženklų^ jog anglai-ame- labai koncentruotų valgių 
rikiečiai užklups vokiečius pasiimti, pirm jam skren

dant nusileist į priešų už- 
nugarę. Tie valgiai ir kiti 
dalykėliai, sveria 12 uncijų, 
yra sudėti į plokščią meta
linę dėžutę, kuri telpa į 
brusloto kišenių.

Štai kas toje dėžutėje y-

žmo- 
oint- 

švllpa’s 
Stebuklinga

Danijoj ir Norvegijoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Puiki Vakarienė.

Choras Pirmyn ruošia labai ska
nią vakarienę, sekmadienį, birželio 
11 dieną, 6 vai. vakare, Kasmočių 
Svetainėj, 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė bus skani ir su programų.

Choras Pirmyn nuolatos tarnauja . . . _ o . ..
lietuvių visuomenei, mes pasitikime, 1’10 SU krekemiS, 2 gRDcillU- 
kad visi greatneckiečiai, o taip pat j 
ir mūsų artimi kaimynai brooklyniš- 
kiai dalyvaus. Prašome visus ir vi
sas laiku atsilankyti. —■ Rengėjai.

(135-136)

Ketvirtadalis svaro šoko
lado, virš 1 uncijos saldai
nių, 1 uncija džiovinto sū-

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. birželio (June), 29 Endicott 
St. svetainėj. Draugai, malonėkite 
dalyvauti, pasistengkit visi ateiti ir 
užsimokėti duokles. Laikas 10:30 
ryte. — Sekr. J. M. Lukas.

(135-136)

WORCESTER, MASS.
Literatūros Draugijos 155 moterų 

kuopos susirinkimas įvyks 12 d. 
birželio-June, pradžia 7:30 vai. va
kare, 29 Endicott St. Malonėkite 
skaitlingai dalyvauti susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarimui. — A. W. (135-136)

kai buljono, 2 plytelės cuk
raus, 2 mažyčiai pakeliai 
tirpstančios vandenyje ka
vos, 4 plytelės čiaumojamos 
gumos, 1 dėžutė su chemi
kalais vandeniui apvalyti, 3 
cigaretai ir įrankis bloki
nėms atidaryti (can open- 
er).

Maistu iš tos dėžutės pa- 
rašiutistas gali gerai pasi
stiprinti, belaukdamas sa
viškių atmaršavimo žeme.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 12 d. birže- 
lio-June, pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai stengkitės atsilankyti ir 
kurie dar neužsimokėjote duoklių, 
malonėkite užsimokėti tuojau, nes 
tai labai ’ svarbu. — W. Braza, prot. 
rašt. (135-136)

Nuo įsiveržimo Franci j on 
iki šiol vokiečiai nušovė 177 
talkininkų lėktuvus, o talki
ninkai 174 nacių lėktuvus. |

NEBŪKITE

WORCESTER, MASS.
širdingai kviečiame gamtos ir 

dainos mylėtojus į šaunų Aido Cho
ro pikniką, kuris įvyks 11 d. birže
lio (June 11) Olympia Park. Bus 
graži programa, pasivaišinsite ska
niais užkandžiais ir gėrimais ir kar
tu paremsite Aido Chorą. (134-135)

HARTFORD, CONN.
Koncertas, Prakalbos ir šokiai.

Tą viską Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubas suteikia visuomenei nemo
kamai. Į^yks 11 d. birželio (June 
11), 2:30 po pietų, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Tai bus atida
rymas 5-tosios Paskolos Karinių Bo
nų pardavinėjimo kampanijos. Taip
gi čia bus išreikšta pagarba tiems 
žmonėms, kurie padėjo įsigyti namą 
ir kurie yra be pašelpiniais nariais.

Bus įdomi ir turtinga programa. 
Bus gerų valgių ir gėrimų, kuomi 
visi būsite patenkinti. Panašių pa
rengimų turės ir kitos tautos. Taigi 
mes lietuviai turime skaitlingai da
lyvauti šiame parengime ir pirkti 
bonus, kad neatsilikti nuo kitų tau
tų. — Rengėjai. (134-135)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. 

sirinkimas įvyks 11 d. birželio 
(June 11) pas draugus Praleikus, 
407 Electric St., prasidės 2:30 vai. 
po pietų. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui.—Sekr. P. Šlekaitis. (134-145)

su-

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

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

Kojų,

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros stiklainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėjo 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 

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(145)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

15 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.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Sandėlio Darbininkai 

ir Patlkrintojai
75c I VAI^ANDĄ, 40 VALANDŲ 

Laikas ir % už viršlaikius.
IGOE BROS., INC.

188TH ST. IR JAMAICA AVE.
HOLLIS, L. I.

(141)

BERNIUKAI
Pagelbėjimui sandėlio ir išsiuntimų kambary

je. Pilnam ar daliai laiko. 50c j valandų.
HENRY SCHANZER & SONS, 

11 EAST 26TH ST.
(136)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

Lengvas fabriko darbas.
VALANDŲ SAVAITĖ—50c J VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Atsineškite įrodymą pilietybės.

NATIONAL BLUE PRINT CO.

40

110 WEST 32ND ST., N. Y. C.

KASIERKOS
NUOLATINIAM DARBUI

Vyrams smulkių daiktų krautuvė 
44 valandos.

GERA ALGA.
Puikios darbo sąlygos.

Proga Pakilimui.
Kreipkitės 9 iki 6 ant ketvirtų lubų.

JOHN DAVID, INC.
BROADWAY, prie 32ND ST.

(137)

MOTERYS-MERGINOS
Dirbti Kafeterijojc
Nereikia Patyrimo

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Prie džiūleriam dalių. Lengvas preso darbas. 

Patyrimas nereikalingas. GERA ALGA.
40 VALANDŲ. VIRŠLAIKIAI.
FOURTEEN K. FINDING CO.,

64 FULTON ST., N.Y.C.
(136)

PRIE U. S. NAVAL BASEI
E. 33rd St., Bayonne, N. J

DĖLEI
CANTEEN FOOD SERVICE

DALĮ AR PILNĄ LAIKĄ

PRIKLIJUOTOJOS
Patyrusios prie puošnių plunksnų

GERA ALGA.

RIALTO TOY NOVELTY CO.
22 WOOSTER ST. (arti Canal) 

N.Y.C.
(136)

MERGINOS
Siuvimui kaspinų ant vaikų kepuriukių. 

$19 l SAVAITĘ, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.
HENRY SCHANZER & SONS, 

11 EAST 26TH ST.
(136)

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 $27.30 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
(140)

VALYTOJOS 
EGZAMINUOTOJOS 

PRIE SPORTIŠKŲ PARĖDALŲ 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS.
H. & M. SCHAINMAN

* SPORT WEAR
1385 BROADWAY, 14-TOS LUBOS

(185)

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

rijimo
No. 2—Nuo

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

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušasimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.

4— Mostis nuo niežėjimų, švie
žių ir užsfcenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 H Zion St.

No.

No.

se-

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITYt N. Y

VIEŠBUČIUI VYRAI
Vidaus ruošai ir prie vacuum 

VIRŠIAUSIA ALGA.
APMOKAMA VAKACIJA.

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17tl« floor

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

(137)

\ OPERATORIAI
\ Dirbti Prie Mašinų

100% APSIGYNIMO DARBAS
NAKTINIAI ŠIFTAI

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

EVERGREEN 8-6417

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ.
TAIPGI GIMIMO AR PILIETYBĖS 

POPIERAS.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

LATHE OPERATORIAI
Lavinti ir be patyrimo 

LATHE OPERATORIAI 
Puikus nedidelis fabrikas. 

Geros darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

BANTAM PRODUCTS CORP
24 FRANKLIN AVE., NUTLEY, N.J.

NUTLEY 2-0757.
(136)

FABRIKO DARBININKAI
BROOKLYNO KARINIAME 

FABRIKE
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ SAVAITĘ. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Už LAIKĄ IR PUSĘ.

CUPPLES CO.
386 3RD AVENUE 

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

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

VYRALMERG1N0S
Mes turime keletą vietų operavi- 

mui 
rios 
nas 
kos

lengvų išdirbimų mašinų. Šva- 
aplinkybčs. Geros algos. Būti- 
darbas. Mokintis pastovaus tai- 
metu darbo.

Reikalingas atliekamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

CO.,

(135)

London. — Naciai Veng
rijoje uždarė Socialdemok
ratų Partiją, “panaikino” 
visas darbo unijas ir užgro
bė jų centrus ir visą nuosa
vybę.

Berlynas skelbia, kad vo
kiečių lėktuvai bombardavę 
Žmerinką ir Proskurovą,
geležinkelių mazgus 
rineje Ukrainoje.

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ 

Pilnai išmokinsime 
tos rūšies darbo.

MINERO-LERICH CO., INC
80 NASSAU ST., N.Y.C.

OPERATORĖS
Flatlock 
Overlock

Mansew ir dviem adatom 
UNDERWEAR 

MANUFACTURING CO.
1818 86TH ST., BROOKLYN
(ARTI LOEW’S ORIENTAL) 

18th Ave. Station West End Lino.
! (140)

(140)

BERNIUKAI
PAKUOTOJAI

IR ABELNAM FABRIKO DARBUI
40 Valandų Savaitė 

$22 Į SAVAITĘ
Laikas ir Pusė> už Viršlaikius.

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

(138)

PATYRĘ AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI

Taipgi Patyręs Simonizer.
Nuolatinis Darbas. Geros Algos.

DeSoto Plymouth Agency 
FIELDSTONE MOTOR SALES 

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

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C

BERNIUKAI
žemiau 18 Metų Amžiaus 

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai. 

Patyrimas Nereikalingas.

CHAS. J. SMITH & CO.
41 WILKINSON AVE.
JERSEY CITY, N. J.

(140)

VYRAI (2)
Abelnam Sandėlio Darbui 

5 Dienų Savaitė. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

THE O’SULLIVAN
RUBBER CO., INC.

151 Hudson Street, New York
(140)

BERNIUKAI
Wikrus. 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 
Akuratnlem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST. 

IRVINGTON, N. J.
(135)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom
Darbas gražioje grupėje merginų. 

NUOLATINIS DARBAS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE 
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

(137)

VIEŠBUČIO DARBININKĖS
Reikalingos valytojos ir maudynių tvarkytojos

GEROS DARBO SĄLYGOS
VIRŠIAUSIA ALGA. VAKACIJOS SU ALGA

Kreipkitės ant 17th floor
HOTEL MARTINIQUE

Broadway & 32nd St., N. Y. C.

VIEŠBUČIO BALTINIŲ RŪMUI 
MERGINA

Proga patyrusiai ypatai
Siūti Nereikia

Gyvenimas ant vietos jei pageidaujama.
Vakacijos su Alga. Gera Alga.

Kreipkitės j Linen Room ant 17th floor.
HOTEL MARTINIQUE

Broadway & 32nd St., N. Y. C.
(137)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Crcain
55c Į VALANDĄ PRADŽIĄI
Laikas ir pusė už šeštadienius

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 melų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENT AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. ’

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.
P ATY RIM A S N EREI K A LI NG AS.

Kreipkitės:

YALE HOOK & EYE CO. 
69-78 WARREN STREET, 

NEWARK, N. J.
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

(135)

MOTERYS VALYTOJOS
Ofisiniams Būdinkams. Darbas Vakarais. 

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

$14.

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

būtiną darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

is

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS ’

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

fXl

MOTERYS
SMĖLINĖ POPIERA ŠVEITĖJOS 

IR PIELUOTOJOS 
Akuratnicm 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 Š1FTAM

PATYRUSIOS SIUVAMŲ 
MAŠINŲ OPERATORES.

Mes išmokysime nemokančias darbininkes.
TELEFONAS STAMFORD 4-6178 

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

Stamford, Conn.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

(13?)

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas 'egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

$20 PRADŽAI.
R. O. H. HILL

270 LAFAYETTE ST., N. Y. C.

1RGINOS. OPERUOTI SKYLIŲ SIUVA. 
AS MAŠINAS. NUOLATINIS DARBAS.
FRIEDMAN & SONS, 5 W. 31ST ST.

LA. 4-514 L

MERGINOS, OPERUOTI
MAS MAŠINAS. NUOL

(185)
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Sužeisti Kariai, Pirma 
Diena Amerikoj, Pirko 

Daug Karo Bonu

Kokie Lietuvių Planai Pade 
jimiii Pasiekti Berlyną

Laivu Gripsholm parvežtieji 
arti 50 sužeistų Amerikos ka
rių, buvusių vokiečių belaisvėj, 
pereitą trečiadienį turėjo pa
simatymą su reporteriais, Hal
loran General Hospital, Sta
ten Islande, kur jie dabar pa
talpinti iki bus peregzaminuo- 
ti ir nuspręsta, kur juos siųs 
tolimesniam gydymui.

Liguisti, pasiramsčiuodami 
lazdelėmis, gavę savo užvilk
tas algas po ilgo nematymo, 
-kaip atrodo alga, penkiolika 
iš jų išpirko $4,000 vertės ka
ro bonų.
Amerikos Bundistas—Hitlerio 

Policistas
Įdomų dalyką pasakojo ka

rys Gustav J. Nicolosi, 30 m., 
8620 North Tyson Avė., Flo
rai Bark, L. L, kaip prie jo su
žeisto ir belaisvėn paimto trau
kinyje priėjo nacis belaisvių 
sargas ir pasipasakojo esąs 
bundistas iš Queens. Karys pa
sakojo :

“Tas Jerris gyvendavo Mas- 
pethe, mažiau 5 mylių nuo 
mano namų. Jis buvo kompa- 
niškos grosernės vedėju. Ame-' 
rikoj išgyvenęs daug metų ir 
tapęs Amerikos piliečiu, bet 
kada, 1939 metais, gavęs nuo 
Hitlerio laišką, kviečiantį 
grįžti Vokietijon militariškai 
tarnybai, sugrįžęs, manyda-i 
mas tai esant jo pareiga.”

Karys pasipiktinęs, kad at-■ 
sisveikindamas bundistas pa-l 
sakęs: “Pasimatysime po karo 
Long Islande.”

Būti Hitlerio šunimi, šniukš-i 
tinėti tarp amerikiečių belais-1 
vių, o paskui grįžti ėsti Ame
rikos duonos, kariui atrodė 
perdaug tikėtis to net iš na
cio.

Pas tuos jaunus veteranus 
nerasi nei krislelio simpatijų 
bundistams.

Lietuvių o r g a n i z a c i,jos, 
Brooklyne, kvietime lietuvių į 
masinį mitingą sušuko :

“LAISVINIMAS EUROPOS 
PRASIDĖJO! PIRMYN J BER-

Kokiais būdais mes, lietu
viai, norime pagreitinti tą mū
sų vaikų žygiuotę į Berlyną, 
bus plačiai aiškinama Brook
lyno organizacijų bendrai ren
giamame masiniame susirinki
me, birželio 15-tos vakarą, at
einantį ketvirtadienį, Grand 
Paradise didžiojoj salėj, 318 
Grand St., Brooklyne.

Prakalbas sakys:
Povilas Rotomskis, Sovietų 

Sąjungos generalio konsulato 
atašė.

R. Mizara, Laisvės redakto
rius.

A. Bimba, Lietuvių Literatū
ros Draugijos pirmininkas.

Bus ir koncertinė programa.
Apie tą mitingą ir jo svarbą 

Brooklyno ir apylinkes lietu
viams rengėjai savo lapelyje 
sako :

Atėjo sprendžiamieji mū-

šiai. Laisvinimas Europos jau 
prasidėjo. Mūsų drąsūs sūnūs 
jau grumiasi su mirtinuoju 
priešu Europoje!

Tėvai, motinos, broliai, sese
rys! Susirinkite visi. Išgirski
te apie tų sprendžiamųjų ko
vų eigą. Masiniai pasveikinsi
me mūsų drąsiuosius kovūnus! 
Tegul jie išgirsta, kad Brook
lyno lietuviai su jais šitoje 
sunkioje kovos valandoje. Te
gul išgirsta mūsų vyriausybė, 
kad mes karštai remiame visus 
jos žygius laimėjimui greitos 
pergalės!

Susirinkime bus pardavinė
jami Penktosios Karo Pasko
los bonai. Galėsite čia juos 
pirkti!

Be to, birželio 22 dieną su
kanka trys metai, kai tapo na
cių užpulta ir pavergta Lietu
va. šiame susirinkime atžymė
sime tą kruviną įvykį. Dar kar
tą pakelsime savo galingą bal
są už išlaisvinimą mūsų gim
tojo krašto!

Ateikite visi ir visos!

Literatūros Draugijos 
Piknikas Jau Čia

Brooklyne Laimėjo De 
mokratai, o Staten Is
lande Republikonai

d e mok ratu

Jis išrink-

Džiaugiasi Pasiekę Savo 
Kraštą

Harold Frye, 27 m., iš Stur
gis, Mich., išbuvęs kariuome
nėje nuo kovo, 1941 m., Itali
jos ir Vokietijos kalėjimų ligo
ninėse 11 mėnesių ir 5 mėne
sius koncentracijos stovykloj 
Stalag 2 B, sako, jog ilgesys 
namų, laisvės jam buvo pra
dėję perstatyti juos kokia be
veik nepasiekiama šventeny
be. Ir kada jam pranešta, jog 
važiuoja namo, jis netikėjęs. 
Jis sako:

“Toji moteriškė prieplauko
je man atrodo gražiausia mo
teris iš visų man matytų.”

Atidarymo antro fronto ži
nia, sakė jis, yra puiki žinia. 
Ir visi kiti veteranai taip atsi
liepė apie 2 frontą. Ir visi tu
rėjo įdomių pergyvenimų, ku
rie įtikrino juos reikale su
mušti fašizmą.

Penktadienis, Birželio 9, 1944

o piliečių prasnaudimas — nė- 
jimas balsuoti. Amerikonai 
tam išreikšti turi gerą posakį: 
“kada katės nėra namie, pe
lės siaučia.”

Tame distrikte 1942 m. rin
kimuose velionis kongresmanas 
James A. O’Leary buvo gavęs 
31,723 balsus, jo oponentas 
republikonas 23,029. Viso bal
savimuose buvo dalyvavę 54,- 
752 piliečiai, šiemet dalyvavo 
viso tik 25,033 piliečiai. Iš tų 
balsų paduota už republikoną 
Buck, dabartinį kongresmaną, 
14,269, už Cantwell, demokra
tą, 10,764. Reiškia, dalyvavo 
balsavimuose mažiau pusės 
distrikto nuolatinių balsuotojų 
ir daugiausia arti politinių ma
šinų sumobilizuoti žmonės.

Mobilizaciją iš peties vedė 
republikonai. Jų kandidatas 
Buck rezignavo net iš miesto 
švietimo tarybos, kad užsiimti 
vien tik pirm-rinkimine agita
cija. Kampaniją rėmė visa 
priešrooseveltinė spauda, kuo
met iš priešingos pusės per
daug buvo pasitikėta ant se
noviškos tradicijos, kad dis- 
triktas yra demokratų. Aišku, 
kad jis tokiu buvo ir tebėra, 
tik visa bėda, kad nebuvo pa
kankamos mobilizacijos išju
dinti tuos žmones balsuoti. 
Masės pasiliko namie, republi
konai laimėjo ir dabar garsiai 
šaukia, būk newyorkieciai at
meta Roųseveltą.

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS
Imkite 6 butelius, Šiandien!

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

’uošiama 
atvirame orePrašome Talkos! i (1aug.vbMnit>ngstl

----------  i pardavimui karoNJunų^.

Ketvirtame kongresiniame 
distrikte, Brooklyne, kongres- 
manu išrinktas 
kandidatas John J. Rooney. Jį 
rėmė ir darbiečiai.
tas vieton buvusio kongresma- 
no Thomas H. Cullen, demo
krato, kuris neseniai mirė.

Balsų paduota už demokra
tą Rooney 4,860, už republi- 
konų kandidatą William G. 
Nolan 1,850. Distrikte balsuo
tojų yra kur kas daugiau, bet 
šiais, netikėtai pripuolamais 
rinkimais, ne visi susidomėjo, 
daugelis likosi nebalsavę. Ta
čiau ir taip laimėtojas gavo 
arti 2 balsus prieš republikono 
vieną.

Spauda šio distrikto rinki
mus nustūmė į paskutinį, kam
putį. Bet visai kitaip yra su 
11-ju distriktu, kur išrinkta 
republikonas. Nors tas jo lai
mėjimas, palyginus skaičių 
balsų, ne toks jau didelis, gau
ta tik šiokia; tokia didžiuma, 
tačiau spauda visa gerkle su
šuko, jog “New Yorkas at
meta Rooseveltą jo paties kie
me” (Daily News žodžiais).

11-tas distriktas, tiesa, bu
vo atstovaujamas demokratų 
nuo 1902 m., bet čia pasitar
navo ne prieš-rooseveltizmas,

Vyrai ir moterys, jaunimas 
senimas, kurie tik galite,ir

esate prašomi pribūti šio penk
tadienio vakarą, birželio 9-tą, 
į Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centrą, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne, padėti supakuoti 
kelis šimtus individuališkų 
pundelių dovanų Lietuvos 
žmonėms.

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•ttiėius «u naujausiai* įtaisymais.

KETURIO^ BOrtu ALLEYS

Kainos (Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

r
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tcl. EVergreen 7-6868
Savininkas
Kainos
Avenue

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimas atsišaukė į vyrus stoti 
liuosnoriais ligoninėse ^agel- 
bininkais. Nori gauti toms pa
reigoms 300 vyrų. Registracija 
131 Livingston St., Brooklyn.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
VALANDOS:

išeina, 
pietų, 
Eliza-

jos 2-ro apskričio, kurį sudaro 
visos didžiojo New Yorko ir 
artimosios New Jersey kuopos, 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, birželio 11-tą, 340 Mit
chell Ave., Linden, N. J.

Programoj dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko, vadovau
jamas B. L. šalinaitės, kalbės 
svečias Senas Vincas iš Gibbs
town, N. J. Gera orkestrą šo
kiams.

Nuvažiavimas labai patogus 
iš Brooklyno-Ncw Yorko ir vi
sos New Jersey apylinkės.

KELRODIS:
Iš New Yorko; Central RR 

of New Jersey į Elizabeth, nuo

Lietuvių Literatūros Draugi-1 Liberty St. Traukiniai 
pradedant “ferry,” po 
1:00, 1:30, 2:30, 3:00. 
bethe, netoli stoties, imkite No.
44-tą busą į Linden iki Wood 
ir Simson Avės. Po kairei bus 
piknikas — 340 Mitchell Ave.

Iš Newarko ir kitų tos apy
linkės vietų, taipgi važiuokite 
į Elizabeth ir imkite No. 44-tą 
busą į Linden.

Automobiliais iš New Yorko 
ir tos pusės važiuokite No. 1 
keliu iki Linden, Wood Ave., 
po dešinei vieną bloką iki Sim
son Avė., Simson Avė. vieną 
bloką iki Mitchell Ave.

ALDLD Antro 
Apskričio Komitetas.

LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RO APSKRIČIO 
DVIEJŲ VALSTIJŲ

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA
Įvyks Sekmadienį

BIRŽELIO 11 JUNE
Puiki ir erdvi svetainė. Jei lytų, tai visas 

pasilinksminimas atsibus svetainėje

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: EVergrecn 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

TcL STagg 2-0783 
NIGHT —- HAvemeyer 8-1158.

LeVA
FUNERAL PAR

Incorporated

J. LEVAN DAUSKAS
Graborius-Undertaker

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penki adieniais uždaryta

Atšaukti Visi Jūrininkai
Užtikrinimui, kad reikme

nys gausiai ir laiku pasieks ka
ro frontus, War Shipping Ad
ministracijos raštinė telegra
momis atšaukė atgal tarnybon 
visus jūrininkus ir oficierius, 
buvusius paleistus nuo laivų 
laikinai ir visai. Buvusių jū
rininkų, ypatingai specializuo
tų, prašoma sugrįžti į laivus 
nors vienai kelionei.

Pan American lėktuvai 
ko 7,306 keliones per vande
nynus nuo mūsų krašto įstoji
mo karan. Pirm karo buvo at
likta viso 1,654 tokios kelio
nės.

atli-

Great Neck, N. Y.
Skani Vakarienė

Choras Pirmyn rengia labai 
skanią vakarienę su koncerti
ne programa. Įvyks sekmadie
nį, birželio 11 d., 6 vai. vaka
re, Kasmočių Svetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck. 
Bus gera vakarienė ir koncer
tinė programa.

Choras Pirmyn visada pa
tarnauja lietuvių visuomenei, 
tai tikisi, kad jo vakarienę vi
si ir visos parems. Prašome vi
sus 
nūs

greatneckiečius ir kaimy- 
brooklyniečius atsilankyti.

Rengėjai.

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 MITCHELL AVE., LINDEN, N. J.

DAINUOS SIETYNO CHORAS
Bus įvairių valgių ir gėrimų

Pradžia 1 vai. dieną

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
ĮŽANGA 45c ASMENIUI; TAKSAI ĮSKAITYTI

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

tQ LIETUVIŠKAS KABARETAS % ’ iQj, STANLEY MISIŪNAS
/ ^'1 SAVININKAS

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-0612

. SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

Vaikėzų Gatviniuose 
Mūšiuose Peršauta
9 Mėty Mergaitė

Bernardine George, 9 me- 
Į tų, mirė Harlem ligoninėje nuo 

Šūvių. T* .-x
namų 
112th 
dijos

' YONKERS, N. Y.

ryto.
a

Šokiams gros Antonovič’iaus Orkestrą.
--- -------- — Įžanga 50c. Su Taksais 60c. ....

Jei lytų, yra graži-didelė svetaine— 
visus paslėps nuo lietaus.

Kviečia širdingai visus — KOMITETAS.

PENKTAS METINIS

FESTIVALAS
Rengia Pabaltijos Tautų Kultūrinė Taryba

Sekmadienį, Birželio 18 June
KARPATHU-RUSU GIRAITĖJ

556 YONKERS AVE.,

Pradžia 10 valandą 
--------------- — PROGRAMA: 
AIDO CHORAS iš Brooklyno, 

po vad. A. Anderson 
DAVID TULCHINOFF, rusas, 

žymus operų dainininkas 
RUSŲ ŠOKIKIŲ grupė, iš Union City, N. J. 
Kalbės INA WOOD, Baltic Review redaktorė.

KELRODIS: Iš Union Square stoties imkite IRT subway Lexing
ton Ave. White Plains Rd. traukinį iki 238 Street, iš ten Getty 
Square busą. Fėras po 5c.

Ją pataikė bežiūrint iš 
per langą, 29 West 

St., New Yorke, į susie- 
besimušančius vaikėzus 

— karą tarp dviejų grupių vy
rukų, šį kartą jau ne žaismi- 
nį, bet tikrais šautuvais ir pei
liais. Jos sesutė Pauline, 11 m., 
gulį ligoninėj sužeista.

Policija areštavo Edward 
Jones, 17 m., 54 E. L03rd St., 
ir John Somersall, 16 m., 3 W. 
112th St. Kiti du vaikėzai, 14 
ir 15 metų, sulaikyti vaikų 
globos priežiūroje.

REIKALAVIMAI
Greit Reikia Guzikų Siuvėjos 
Vyriškiems top-kautams ir 

over-kautams.
Reikia vyrų preserių pabaigtiems 

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

45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-2494.

(133-135)

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

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

>1
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DOLLY

GODD^S
OF TUA*
>7

*4950 $4950
$37 50 HT$20.00 ■

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




