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Nelengva buvo Talkininkų 
jėgoms išsikelti Francūzijon. 
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Bet toji “Atlanto Siena” bu
vo daugiau Hitlerio blofas 
gązdinimui savo priešų. Dabar 
korespondentai rašo, kad dau
gelyje vietų nebuvo jokios sie
nos— tik labai silpnutį pasi
priešinimą reikėjo nugalėti.

Tie, kurie tikėjome į perga
lę ir galimybę persikelti Euro
pon ir atidaryti antrąjį frontą, 
buvome visai teisingi.
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AMERIKOS KARIAI PAĖMĖ CARENTANJį FRAKCIJOJ
Amerikiečiai Italijoj Užėmė Raud- Armija Nugrūdo Suomius

The New York Times (birž. 
10) labai protingai nušneka 
apie padėtį Chinijoje. Sako, 
kad pasidalinimas tarp Chiang 
Kai-sheko ir komunistų yra ne
sveikas reiškinys, 
girdi, tikėti viskam, 
bia Chiang Kai-sheko valdžia vyzdžiui, 
apie komunistus ir jų armiją. :

Dienraštis ragina amerikie-! no uostą, 80 mylių į Šiaur 
čius būti atviru protu. Pažy
mi, kad cenzūra “dar neleido 
mūsų korespondentams persta
tyti komunistų argumento pu- 
sę.

Mūsų spaudos koresponden
tai lankėsi pas Chinijos komu
nistus, turi faktus, bet cenzū
ra neleidžia juos paskelbti! 
Tai baisiai vienpusiška ir ne
teisinga.

Šitokia elgsena neveda prie 
Chinijos suvienijimo. C) pasi
dalinimas Chinijoje naudingas 
tiktai japonams.

S. Stefano Uostą; Anglai Pa 
ėmė Eilę Svarbių Miestų

Ir Nacius 18 Mylių Algai: per 
2 Dienas Užėmė 80 Vietovių

Roma, birž. 12. — Vaka-! Avezzano stovi vidurinėje 
riniame Italijos fronte vo- Italijos fronto dalyje.

j..... . kiečiai kai'kur taip greitai' Amerikiečiai paėmė Mon-
Nereikia,'bėga atgal, kad amerikie- jtalto di Castro, 60 mylių į 
ką skel-'čiai negali jų pasivyti. Pa-j šiaurius nuo Romos, ir Can-

Išvaduotose Francūzijos da
lyse pasidarė per karšta išda
vikams. Vichy valdžios agen
tai, Lavalo ir Petaino pasekė
jai, Hitlerio talkininkai, yra 
išlaisvintų žmonių ujami ir 
medžiojami. Jų viešpatavimo 
dienos pasibaigė. Už savo iš
davystes dabar turės užmokė
ti!

Kaleina ateis ir kitų kraštų 
išdavikams. Lietuvos judesiai 
ir judošėliai taipgi laukia šil
tos pirties. Bėgs iš Lietuvos, 
kaip žiurkės nuo skęstančio 
laivo.

, kada Amerikos Annino miestelį, 10 mylių į 
žvalgai atėjo į Santo Stefa-1 šiaurių rytus nuo Montalto, 

r- j ir taipgi atvadavo Tessana- 
vakarius nuo Romos, tai na-i no, Soriano del Cimino, Ba
dai buvo jau toli pabėgę išjssanello. ir kitus miestelius 
Santo Stefano miesto. Itoj apylinkėj.

Aštuntoji anglų armija ir j Oficialiai skaičiuojama, 
amerikiečių jungimai ryti- ^acĮ per gį talkininkų ofen- 
niame Italijos šone nuzy-|SyV^ pradėtą gegužės 11 d., 
giavo_ 10 mylių pirmyn ir į vokiečiai jau nustojo bent 
paėmė svarbų pramonės 179,000 karių, kaip užmuštų, 
miestą I escara, Adriatikos 'sujmtų bei sunkiai sužeis- 
Juros uostą; Cieti miestą, 
provincijos centrą, netoli į; ’ 
pietus nuo Pescaros; Sul- i 1 . ir 1 o • 1
moną, geležinkelių ir vieš- JUIlgt. ValStlJŲ-iSOVietįJ 
kelių mazgą, toliau į pietų ?
vakarus, ir eilę kitų gyve- ■ Miliai Uvo mUKUKUo 
namųjų vietovių.

Anglai taipgi užėmė Ave- 
zzano miestą, per kurį eina 
šalutinis plentas į Romą.

Amerikiečiai Francijoj 
Prasiveržė 18 Mylių

Čionai tautininkai, socialis
tai ir klerikalai suorganizavo 
fondą tiems tautos pardavi- 
kams ir kriminalistams šelpti. 
Pakštas sakė, kad tokių “pa
bėgėlių” bus nemažai. Pakštas 
mano, kad jiems pavyks išneš
ti kailius nuo Lietuvos žmonių 
keršto ir todėl, girdi, reikia 
jau dabar rūpintis jų šelpimo 
reikalu!

London, birž. 12. — Ame
rikos kariuomenė užėmė 
strateginį mišką de Ceris 
į pietus nuo Carentan. Iš 
mušdami nacius iš to miško, 
amerikiečiai paėmė punktus 
18 mylių į pietus nuo jū
ros. Tai yra giliausias iki 
šiol talkininkų įsiveržimas 
šiaurinėje Francijoje.

7,000 LĖKTUVŲ PLEŠKI
NO VOKIEČIUS

London, birž. 12. — Va
kar dienos laiku 7,000 anglų 
ir amerikiečių bombanešių 
ir lengvųjų lėktuvų mėsinė
jo vokiečius šiaurinėje 
Francijoje.

Beje, “Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas” sako, 
kad jis pripažįsta Smetonos 
1936 metų konstituciją ir Lie
tuva turėsianti ta konstitucija 
tvarkytis!

Vadinasi, šitie Lietuvos prie
šai tikisi po karo 
įsteigti ir palaikyti 
fašržma.
. Na, o menševikai
nų ir Keleivio minėtą 
tą užgiria ir remia!

Lietuvoje 
smetoninį

iš Naujie- 
komite-

dar vis

TALKININKAI GINK
LUOJA FRANC. PARTI
ZANUS PRIEŠ NACIUS

London, brž. 12. —Ameri
kos ir Anglijos lėktuvai nu- 
leidinėja ginklų ir amunici
jos sukilusiems prieš nacius 
patrijotam pietinėje Franci
joje.

Naciai per savo radijus 
grūmojo tuoj sušaudyti vi
sus priešingus vokiečiam 
francūzus.

Maskva, birž. 12. — So
vietų vyriausybė sekmadie
nį suruošė Amerikos atsto
vams pokilį, kuriame minė
jo dviejų metų sukaktį nuo 
tarpusavio pagalbos sutar
ties padarymo tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos.

Tik šiame pokily j e užsie
ninis Sovietų komisaras 
Viačeslavas Molotovas pir
mą kartą oficialiai prane
šė, kad Raudonoji Armija 
pradėjo ofensyvą prieš hit
lerininkus Suomijoje.

LONDON, birž. 12. — Slaptas vokiečių radijas Atlan
tic pranešė, jog Sovietai nubloškė suomius (finus) ir 
vokiečius iki 18 mylių atgal Karelijos fronte, tarp Suo
mijos Įlankos ir Ladogos ežero.

“Mirtis Vokiečiams ir Suomiams Įsiveržėliams!” 
Užreiške Stalinas

MASKVA, birž. 12. — Sekmadienio naktį premjeras 
Stalinas paskelbė naujo ofensyvo atidarymą prieš suo
mius ir vokiečius Karelijos fronte, į šiaurius nuo Le
ningrado. Maršalo Stalino įsakymu, Maskva pasveikino 
šį ofensyvą 20 salvių šūvių iš 224 kanuolių.

Stalinas baigė savo patvarkymą žodžiais: “Mirtis vo
kiečiams ir suomiams įsiveržėliams!”

Ofensyvas prieš Suomiją pradėtas už trijų dienų 
po anglų-amerikiečių įsiveržimo į šiaurinę Franciją.

Per dvi dienas Raudonoji Armija, komanduojama 
generolo Leonido A. Govorovo, numušė priešus iki 15 
mylių atgal linijoje, turinčioje 25 mylias ilgio. Per tas 
dvi dienas Sovietai užėmė daugiau kaip 80 miestų, mies
telių ir kaimų.

Tarp užimtų vietovių yra -ir Terijoki miestas, 6 my
lios į vakarus nuo 1938 metais buvusio rubežiaus tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomijos.

Terijoki miestas stovi Suomijos Įlankos pakrantėje 
už 28 mylių į šiaurvakarius nuo Leningrado ir yra di
delė stotis geležinkelio,' einančio tarp Leningrado, Vi- 
borgo ir Helsinkio (Suomijos sostamiesčio).

Sudaužė 270 Suomių Fortų
Oficialis Sovietų pranešimas apie ofensyvo pradžią 

sako:
“Daugiau kaip per tris valandas sovietiniai artileris

tai triuškino skaitlingus priešų gynimosi pastatus. Vie
noje tik fronto dalyje buvo sunaikinta 270 suomių bal
tagvardiečių fortų, iškastų žemėje bei pastatytų iš plie
no ir cemento.

“Sovietų kariuomenė, maršuodama be apsistojimo, 
persigrūmė per Sestra upę.

“Apkasuose ir fortuose liko tūkstančiai užmuštų 
priešų. Pagrobta daug jų reikmenų ir suimta tam tik
ras skaičius jų karių.”

Jungtinių Valstijų Kariai 
Iš Trijų Šonų Gręsia Na

ciam Cherbourgo Pussalyj
JANKIAI ATĖMĖ Iš NA

CIŲ CARENTAN TVIR
TUMĄ FRANCIJOJ

London, birž. 12. — Vo
kiečių komanda pranešė, 
kad jie pasitraukė (tapo iš
mušti) iš Carentano.
Carentan buvo svarbiausia 

nacių tvirtuma pietiniai-ry- 
tiniame Cherbourgo pussa- 
lio kampe. Per Ca renta na 
eina geležinkelis ir plentas į 
Cherbourgo uostą.

Amerikiečiai, maršuoda- 
mi i vakarus nuo Carentano, 
jau visai iš arti gręsia vo
kiečiams La Haye du Puits, 
kuris stovi tik už keleto my
lių nuo Atlanto Vandenyno.

Labai Reikalingas Talki 
ninkams Cherbourg
London. — Svarbiausias 

amerikiečių ir anglų sieki
mas dabar šiaurinėje Fran
cijoje tai atimt iš vokiečių 
Cherbourgo uostą. Nes tal
kininkai Francijoj neturi 
dar nei vieno uostamiesčio, 
kurin jų laivai galėtų tie
siog įgabent savo kariuome
nę ir reikmenis. Iki šiol tal
kininku laivai turi toliau 
nuo kranto apsistoti, per- 
kraut daiktus ir persodinti 
kareivius į valtis ir tik taip 
kelti juos krantan.

1,000 AMERIKOS BOMBANEŠIŲ, NAUDODAMI
SOVIETŲ AIKŠTES, SMOGĖ AŠIAI RUMUNIJOJ

Šis miestas, pietiniame vi- 
durkaklye Cherbourgo pus- 
salio, yra trijų geležinkelių 
ir kelių plentų centras. Per 

j jį į Cherbourgą eina du 
'plentai ir vienas geležinke
lis. Kai Amerikos kariuo
menė užims La Haye, tai 

| sunku bus hitlerininkam iš
trūkti iš Cherbourgo pussa- 
lio.

Talkininkų štabas, birž. 
12. — Amerikiečiai atėmė 
iš vokiečių Lison miestelį, 
geležinkelio ir plento kryž
kelę 5 mylios nuo pirmiau 
atvaduoto Isigny, šiaurinia
me Francijos ruože ir pra
siveržė dar 6 mylias pirmyn 
iki Foret de Ceris. Jie tu
rėjo bristi per vandenį, ku
riuo naciai užplukdė klonį, 
praardydami tvenkinius.

Jungt. Valstijų kovūnai 
tiesioginiai grūmoja prie- 

(Tąsa 5-me pusi.)

NAUJAUSIOS
KARO ŽINIOS

London, birž. 12. — Ber
lyno radijas sake, kad tal
kininkų laivai iškėlė savo 
kariuomenę ir ties Virė u- 
pės žiotimis, šiaur. Franci
joj.

Skaičiuojama, kad sukili
me prieš vokiečius dalyvau
ja 500,000 ginkluotų francū
zų-

Vytautas Sirvydas 
nenori būti gyvu lavonu. Ima 
jis ir kai kada fašistinėje Dir
voje vepteli žodį 
žmogus pamiršti 
ševikų ir tiek.

Paskutiniame 
šlamšto numeryje 
jis šaukia: “ 
bolševikai čia eina pėda pe
don italų komunistų taku...”

O kas blogo su tuo “taku”? 
Tuo taku eidami Italijos ko
munistai labai gražiai ir gar
bingai pasirodė. Jie pripažinti 
didele jėga. Jų vadai įeina Ita-

(Tąsa 5-me pusi.)

kitą. Negali 
lietuvių bol-

to fašistinio 
(birže. 9 d.) 

Lietuvių idijotai

Vokiečiai iš 3-jų Pusių 
Puolami Caene

London, birž. 12. — Ang
lų kariuomenė pramaršavo 
jau 9 mylias į rytus nuo 
Caen miesto, didelio gele
žinkelių ir vieškelių centro, 
apie 10 mylių nuo jūros 
kranto, šiaurinėje Franci jo
je.

Anglai iš trijų šonų ata
kuoja hitlerininkus Caen 
mieste.

Neapolis. — Šimtai di
džiųjų Amerikos bombane- 
šių, pakilę iš savo stovyklų 
Sovietuose, vėl bombardavo 
karinius taikinius Rumuni
joj, ypač dvi nacių lėktu
vų aikštes Foscani, 120 my
lių į šiaurių rytus nuo ru
munų sostamiesčio Bucha- 
resto. Šį žygį jie atliko, 
grįždami iš Sovietų Sąjun
gos atgal Italijon.

Kiti Amerikos bombane
šiai savo kelionėje iš Itali
jos į Sovietų Sąjungą, 
sprogdino didįjį Rumunijos 
uostamiestį Konstantą, prie 
Juodosios Jūros, ir tarp kit
ko sudegino vokiečių žibalo 
sandėlius. Jie taipgi bom
bardavo Giurgių, svarbųjį 
Dunojaus upės uostą Rumu
nijoj. Abiejuose žygiuose 
dalyvąvo bent 1,000 Ameri
kos bombanešių.
Amerikos Generolas Nuo

širdžiai Dėkoja Sovietams
Kartu su amerikiečiais 

lakūnais, grįžtančiais iš so
vietinių aikščių į Italiją, 
skrido Jungtinių Valstijų 
oro generolas Ira C. Eaker.

Sugrįžęs Italijon, gen. 
Eaker pareiškė:

dradarbiavo su amerikie-“Visų mūsų širdys yra 
pilnos dėkingumo ir gilios čiais įkūrimui jiems orlai- 
pagarbos rusams” už tai, 
kad Sovietai taip gerai ben-

vių aikščių sovietinėje že
mėje.

London, birž. 12. — Ne- 
oficialės žinios teigia, kad 
Sovietai Karelijos fronte 
nutrenkė suomius ir nacius 
jau iki 25 mylių atgal.

Francijos Patrijotai Užėmę Karinius Na
ciu Centrus ir Nubaudę Tautos Išdavikus

London, birž. 12. — Parti-rie bendradarbiavo su na
ciais minimuose miestuose.

žinios atėjusios per Švei
cariją sako, jog francūzai 
patrijotai puola vokiečius ir 
jų sėbrus visu rytiniu Fran
cijos šonu, nuo Metzo šiau
rėje iki Avignono pietuose, 
arti Viduržemio Jūros.

Būrys partizanų užėmę 
Bellegarde geležinkelio sto
tį netoli Vichy ir sunaikinę 
visus karinius, nacių varto
jamus įrengimus. Susikirti
me su naciais jie nukovę 48 
vokiečius ir suėmė 150 prie
šų.

Kiti šveicariški praneši
mai teigia, kad eina mūšiai 
tarp Francijos patrijotų ir 
vokiečių Oyonax, St. Claude 
ir Morez srityse, &pie 10 
mylių į vakarus nuo Šveica
rijos sienos.

zaniški francūzų patrijotai 
perkirto geležinkelius ir 
vieškelius tarp nacių kari
nių centrų pietinėje Fran
cijoje.

Irun, Ispanija. — Prane
šama, kad francūzų parti
zanai užėmę svarbiuosius 
vokiečių karo centrus pieti
nės Francijos miestuose To- 
louse, Limoges ir Tarbes. 
Siautė nuožmi ginkluota ko
va tarp francūzų patrijotų 
visoje 125 mylių ilgio ir 100 
mylių pločio srityje pieti
niai - vidurinėje Francijoje. 
Ši sritis apima ir Vichy, 
francūzų pardavikų “sosti
nę.”

Sakoma, kad partizanai 
sušaudę tuos policijos virši
ninkus, majorus ir kitus iš
davikiškus valdininkus, ku-

. Naudodamiesi tomis aikš
tėmis, Jungtinių Valstijų 
lakūnai gali bombarduoti 
priešus abiem pusėm, skris
dami iš Vakarų Europos į 
Sovietus ir grįždami atgal į 
savo stovyklas vakaruose. 

Gen. Eaker sykiu pareiš
kė, kad rusai “glaudžiai 
bendradarbiavo su mumis, 
parenkant dabartinius ir 
busimuosius taikinius.”

Gen. Eaker pridūrė:
“Sovietų oro jėgos kiek- 

viename mūsų žygyje davė nacius toj sa- mum puikios paramos. Len- j • 
gvieji jų lėktuvai ir viduti- ‘ __________
niai. bombanešiai apdaužo japonai visai apsupo chi- 
priešų orlaivių aikštes, pirm nus Changshoj. 
amerikiečiams darant savo k ______ ' _
žygį O rusų priešlėktuvi- « . . „v n i • . 
nes kanuoles apsaugoja mu- ^dtldl HlloUVę DCldloVį
„ lėki..,. Francijos Generolą

Naciai per radiją prane
šė, kad amerikiečiai iš laivų 
išlipo krantan ir ties 
Vaast, 14 mylių į rytus 
Cherbourgo uosto.

St. 
nuo

Jugoslavų partizanai 
sai nušlavė vokiečius 
mieste, Brač saloje. Talki
ninkų lakūnai 5 dienas pa-

Bol*

Anglijos ir Amerikos ka
ro laivai nuolat bombarduo
ja pakraštines nacių pozici- nešama, kad vokiečiai su- 
jas Cherbourgo pussalyje, šaudę 
Francijoje.

London, birž. 12. — Pra-

London, birž. 12. — Ang
lijos bombanešiai jau trečią 
naktį paeiliui bombardavo 
Berlyną ir įvairius kitus 
Vokietijos miestus.

buvusį vyriausią 
Francijos komandierių, gen. 
Weyganda, kuris buvo lai
komas kaip belaisvis Kara
liaučiaus apylinkėje.

Naciai sako, kad jis už 
tai nušautas, kad mėginęs 
pabėgti.
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KOVA UŽ MAISTĄ

...— KAS KĄ RAŠO IR SAKO .—
LIETUVIŲ TAUTA PRIEŠ 
VOKIŠKUS OKUPANTUS

Birželio 9 dienos Vieny
bėje skaitome:

‘Birželio 6 d. Švedijos ra
dijas pranešė, kad... šiomis 
dienomis generolo Povilo 
Plechavičiaus vadovaujama 
lietuv. kariuomenė, kuri su
sidėjo iš 14 batalijonų, su
kilo prieš Lietuvos okupan
tus .vokiečius.

“Kaip matyt iš praneši
mų, sukilimas nepavyko, 
nes vokiečiams pavyko patį 
sukilimo vadą gen. Plecha
vičių suimti ir jį ištremti į 
Vokietijos gilumą.

“Nors tie lietuviški bata- 
lijonai buvo suorganizuoti 
grynai vidaus apsaugai, vo
kiečiai norėjo juos siųsti į 
frontą prieš rusus, bet lie
tuviai atsisakė. Geg. 15 die
ną vokiečiai Marijampolėje 
mėgino lietuvius nuginkluo
ti, bet lietuviai kariai pa
sipriešino ir išvadoje įvyko 
kautynės, kurių metų žuvo 
daug iš abiejų pusių. Kai 
lietuvių amunicija pasibai
gt jie buvo priversti pasi
duoti. Tose kautynėse Ma- 
rijampolyje dalyvavo apie 
3,000 lietuvių kareivių ir 
kariūnų.

“Vilniuje buvo septyni 
lietuvių batalijonai vokiečių 
nuginkluoti, o šiaurės Lie
tuvoje visi lietuvių batali
jonai su ginklais ir amuni
cija pasislėpė miškuose.”

Iš po Vienybė daro išva
dą, kad neteisingai buvo 
Plechavičius kaltinamas iš
davystėje ir kvislingizme.

Čia du dalykai. Suorga
nizuoti ir apginkluoti lietu
viai yra vienas dalykas, o 
pats gen. Plechavičius yra 
kitas dalykas. Susipratusių 
lietuvių taktika jau seniai 
žinoma: imti ginklą, nepai
sant kas į duoda, ir panau
doti saviems reikalams. 
Taip, matyt, dabar pasielgė 
tie lietuviški batalijonai. 
Ginklus jiems suteikė oku
pantai, bet paskui tuos gin
klus jie panaudojo prieš o- 
kupantus! Tas tik parodo, 
kaip visa lietuvių tauta, ne
paisant kvislingų ir išdavi
kų, yra nusiteikusi prieš vo
kiškus plėšikus. Mes taip vi
suomet teigėme ir taip yra.

Ryšyje su tuo, svarbu dar 
vienas dalykas. Ta pati Vie
nybė ir kiti kryžiokų laik
raščiai kasdien mums bub- 
nija, kaip Lietuvos žmonės 
esą nusistatę prieš rusus 
arba Sovietų Sąjungą. Net 
tasai jų blofinamas “Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas” sako, kad jo 
vyriausias tikslas kovoti 
prieš bolševizmą! Bet štai 
dabar ateina žinia, kuri sa
ko, kad lietuviai sukilo 
prieš vokiečius kaip tik tuo
met, kuomet vokiečiai ban
dė juos pasiųsti prieš Sovie
tus! Vadinasi, lietuviai lai
ko rusus savo gerais kaimy
nais. Šiuo savo žygiu jie 
taipgi pasmerkė Amerikos 
lietuviškus klerikalus, men
ševikus ir smetonininkus, 
kurie, tartum Hitlerio pa
samdyti, be jokios pertrau
kos kursto lietuvius prieš 
rusus.

Dabar apie Plechavičių, j 
Tysliava yra tikras, kad šis1 
generolas nėra parsidavė
lis. Bet ar galima įsivaiz
duoti, kad naciai būtų pa- | 

sitenkinę tik išdeportavimu 
Plechavičiaus Vokietijon, 
jeigu jis iš tiesų būtų vado
vavęs lietuvių sukilimui ? 
Ne, negalima. Jeigu Plecha
vičius būtų vadovavęs suki
limui, tai jis arba būtų žu
vęs kovoje, arba būtų bu
vęs į 24 valandas sušaudy
tas!

Iš to, kad gen. Plechavi
čius yra tiktai išdeportuo- 
tas Vokietijon, aišku, jog 
jis tik “nubaustas” — ne už 
sukilimo vadovavimą, bet 
už nemokėjimą lietuvius 
pavergti naciams! Dar ga
lėjo būti ir taip, kad pačiam 
Plechavičiui pasidarė per 
karšta Lietuvoje ir jo kailio 
išgelbėjimui naciai išpirko 
jam tikietą Vokietijos gilu
mom
lietuviaTtūri mokė
ti PASIRINKTI DRAU

GUS
Vjsi patriotingi lietuviai 

pasipiktino Grigaičio - Ši
mučio tarybos sveikinimu 
pilsudskinių lenkų suvažia
vimo, kuris prieš kelias die
nas įvyko Buffalo mieste. 
Pilsudskiniai lenkai yra im
perialistiniai lenkai. Jie yra 
lietuvių tautos priešai. Jie 
nori pasigrobti vėl ne tik 
Vilniaus kraštą, bet visą 
Lietuva.

Kanados Liaudies Balsas 
(birž. 9 d.) labai gerai už
važiuoja per nosį pilsudski- 
ninkų sveikintojams. Savo 
tuo sveikinimu, teigia laik
raštis, Grigaitis ir Šimutis 
“iš kalno pripažino lenkams 
Vilniaus kraštą.” Toliau nu
rodinėja:

Jeigu Lenkijoj vėl įsigalėtų 
pilsudskininkai, tai Lietuva 
niekad nematytų Vilniaus. 
Jai pavojus iš tos pusės vi
suomet grūmotų, šitie lenkai 
svajoja apie Lenkiją nuo jū
rų iki jūrų. Jie į lietuvius 
žiūri kreiva akimi, šitie len
kai pagrobė Ukrainos ir Bal
tarusijos vakarines teritorijas. 
Jie sulaužė sutartį su Lietuva 
ir užgrobė Vilniaus kraštą. 
Jų valdžia siuntė Lietuvai ul
timatumus ir statė kariuome
nę pasienyje.

Lietuviai, kurie nori matyti 
Vilnių savo sostine; kurie no
ri turėti draugiškus kaimynus 
pietuose, privalo sveikinti 
tuos lenkus, kurie nesvajoja 
apie Lenkijos imperiją; kurie 
trokšta tiktai lenkiškų žemių 
Lenkijai. Jais lietuviai gali 
pasitikėti. Su jais lietuviai ga
li gražiai sugyventi. Su jais 
gali bendradarbiauti ir pre
kiauti.

žmogus, kuris nemoka pa
sirinkti draugo, visuomet bū
na apgautas. Lietuviai, kurie 
nekartą rinkosi lenkų šlėktas 
už draugus, visuomet buvo jų 
apgauti ir nuskriausti. Istori
ja .tai parodo. Dabar mūsų 
smetonininkai nori įklampinti 
lietuvius vėl į tokią apgaulin
gą draugystę.

Lenkų šlėktos šiandien yra 
be galios. Jie netenka prita
rimo ir tarp pačių lenkų. Pa
čioj Lenkijoj jų įtaka baigia 
smukti. Lenkijos žmonės taip 
pat kyla ir rengiasi steigti 
laisvą Lenkiją, valdomą pa
čių žmonių. Lietuviams rei
kia jieškoti draugystės su 
nauja Lenkija.

Smetonininkai gal dar ne
tiki, kad londoniškė lenkų 
valdžia lieka generolais be 
armijos. Daug laiko tokie 
žmonės nenorėjo tikėti, kad 
Michailovičius neatstovauja 

Jugoslavijos tautos gynėjų. 
Dabar jau aišku, kaip diena. 
Taip yra su lenkų valdžia. Ji 
randasi Michailovičiaus padė
tyje. Kai tik naciai bus iš
vyti, padėtis išsiaiškins.

Lietuviu smetoniniuku svei
kinimas šlėktų suvažiavimui 
rodo, kaip jiems neapeina 
Lietuvos interesai. Jie pasi
rengę dėtis su bile kuo, bile 
tik su reakcija, su demokra
tijos ir laisvės priešais.

APIE SENĄ SOCIALISTŲ 
IR TAUTININKŲ SKAN

DALĄ IR SUOKALBĮ 
Atsimenate 1930 metų S.

L. A. seimą. Atsimenate, 
kad tą seimą suskaldė gri- 
gaitiniai socialistai ir gegu
žiniai tautininkai. Iš to su
skilo ir visas Susivieniji
mas.

Amerikos Lietuvy j (birž. 
10 d.) tūlas B r. F. Simons- 
Simokaitis iškelia aikštėn 
tų srovių suokalbį prieš Su
sivienijimą. Tai toks skan
dalas, kokio dar nėra buvę 
Amerikos lietuvių gyveni
me. Simokaitis rašo:

“Naujienų red. p. Grigai
tis cituodamas mano žo
džius iš ‘Amerikos Lietu
vio’, kur buvo rašoma apie 
SLA. praetį, garsiai sušu
ko: ‘Kas tam žmogui Da
rosi?’ Mat tenai buvo pasa
kyta, kas atsitiko 1930 SLA. 
Seime, Chicagoj, Lietuvių 
Auditorijoj, kur policija iš
vaikė delegatus, kurie ne
sutiko su blogomis SLA. pa
skolomis, kurias padarė S. 
L. A. Pild. Taryba. Mat p. 
Grigaitis ieškodamas būdo 
pateisinti smurtą, jis pasa
koja, kad būk policija buvu
si pašaukta, kada Kilusi be
tvarkė Seime dėl Devenio- 
Užunario paskolos reikalo. 
Bet kaip su kitomis blogo
mis paskolomis?!! 'j
Pirmoj vietoj tokia p. Gri

gaičio pasaka neišlaiko kri
tikos. Mat, policija buvo pa
šaukta kur kas pirm^prasi- 
dėjimo SLA. Seimo, nes pa
prastai Chicagoj ir visur, 
kur reikalaujama policijos 
dėl specialių patarnavimų ir 
jai reikia apmokėti!! šiame 
atsitikime policija gavo ir 
pavalgyti Juciaus Restora
ne, ką parodo SLA 6-to Ap
skričio atskaitos, kurias pa
tikrino specialiai išrinkta 
revizijos komisija, SLA 6- 
to Apskričio, ir tą raportą 
SLA. 6-tas Apskritis priė
mė. “Tėvynė” SLA, 6-to Ap
skričio viršminėto suvažia
vimo protokolą talpino su 
pažymėjimu, kad SLA. 6-to 
Apskr. Revizijos Komisijos 
raportas priimtas, bet pa
ties raporto netalpino, žino
ma todėl, kad tenais buvo, 
to, kas niekam garbės neda
rė.

šių žodžių rašėjas buvo 
tos revizijos komisijos pir
mininku ir turi tuos doku
mentus. Jei p. Grigaitis ir 
jo kolegos nori pasirodyti 
kaip nešvariai jie elgėsi šia
me SLA. Seime, tas rapor
tas būtų galima paskelbti. 
Tą padarius, faktai už sa- 
vę kalbės ir tuo pačiu kartu 
bus aišku, dėl ko SLA. fi
nansinis rezervas džiūsta ir 
kodėl jaunimas šalinasi nuo 
SLA. organizacijos, čia bus 
aišku dėl ko dabar jau rei
kalaujama pakelti mokes
čius SLA. nariams.”

Vienam Ukrainos mieste įvyko žiaurus susikirti
mas su naciais gatvėse. Paveikslas parodo raudon
armiečius medžiojant “snaiperius.” Nugalėti naciai 
pasislėpė į skiepus ir iš ten šaudė į raudonarmie
čius. Ne vienas kovū.nas krito, bet naciai tapo su
medžioti ir sunaikinti.

KAIP CHICAGOJE PASITIKO ANTROJO 
FRONTO ATIDARYMĄ?

Chicago, 111. —■ Antradienį, 
birželio 6-tą, anksti rytą, ra
dio tinklais skambėjo' žinios 
apie prasidėjusią invaziją — 
prasidėjusį Francūzijos išlais
vinimą. žmonės taip seniai 
laukiamo Antro Fronto atida
rymą pasitiko suelektrizuotu 
įdomumu. Darbininkai, kurie 
dirbo naktines pakaitas, suži
noję apie pradžią Francūzijos 
laisvinimo, šoko pasiklausyti 
pirmų žinių. Po to visi, draus
mingai, stojo prie darbo. Dar
bo išnaša momentaliai padau
gėjo.

Orlaivių įmonės, plieno lie
jyklos, chemikalų ir radijo fa
brikai veikė dar greičiau, ne
gu kelios valandos pirmiau.

Johanson, varde Amerikos 
Darbo Federacijos, taipgi kiti 
Federacijos vadai išleido pa
reiškimus, kad dar glaudžiau 
grupuoja jėgas apie preziden
to pastangas; padaro naujus 
pasižadėjimus dirbti įtemptai; 
sveikina kareivius, dalyvaujan
čius invazijoje.

Nuo packinghouse darbinin
kų unijos Herbert March ir 
Lewis išleido atsišaukimą į 
darbininkus dirbti energiškiau. 
Tuo pačiu sykiu pasiuntė pa
sveikinimus prezidentui Roose- 
veltui ir generolui Eisenhowe- 
riui.

“Kiekvienas CIO unijos na
rys Chicagoje lošia reikšmingą 
vaidmenį pergales laimėji
mui,” sako Ernest De Maio.

“Jūsų unija kiekvienoje įmo
nėje yra reale jėga dėįl Antro 
Fronto pasisekimo,” sako Jo
seph Cet.ner, Radijo . Darbinin
kų Unijos vadas.

Automobilių, orlaivių, radijo 
ir plieno darbininkų unijos 
šaukia specialius komitetų su
sirinkimus. Kaip kurių unijų 
masiniai mitingai salėse tuoj 
po darbo valandų vakar įvyko.

Šaukta viso miesto plotme 
demonstracija, trečiadienio va
kare.

Tautinių Mažumų Veikla

Įvyko Italų Bendro Fronto 
komiteto susirinkimas. Daly
vavo ^komunistai, socialistai, 
demokratai ir nekurie republi- 
konai, pasirengimui prie de
monstracijos, birželio 19 d., 
Oddfellow Temple. Kalbėto
jai: Ernest De Maio, komiteto 
pirmininkas; teisėjas Quilici, 
profesorius A. Donini ir kiti.

Antradienio, birž. 6, vakare 
laikė mitingą Vokiečių Prieš- 
•Nacinė Lyga. Dalyvavo atsto
vai nuo įvairių organizacijų ir 
net nuo tų, kurios pirmiau bu
vo po fašistų įtaka. Nutarė iš
leisti pareiškimą į šio miesto 

vokiečius, kartu sveikinant in
vaziją, kaip pakylančią aušrą 
dėl vokiečių tautos.

Lenkų Unijų Bendro komi
teto vardu, Konrad Komo- 
rowski sušaukė antradienį Pil
domo Komiteto susirinkimą. 
Sveikino invaziją, šaukė visus 
lenkus veikti vieningai: “Len
kijos išlaisvinimo valanda iš
mušė,” sako pareiškime.

Masiniai platina Komunistų 
Politinės Sąjungos išleistą pa
reiškimą, kuriame sveikina 
Antro Fronto atidarymą, ku
riame kviečia prie didesnės 
tautinės vienybės ir kur pa
žymi, jog Teherano konferen
cijos nusitarimai dar tvirčiau 
susicementavo.

Tas pareiškimas prie dirbtu
vių ir miesto centre išplatintas.

Chicagos Lietuvių Pergalės 
Konferencijos komitetas laikys 
susirinkimą. Rengiasi išleisti 
atsišaukimą į Chicagos lietu
vius.

Reporteriui teko dalyvauti 
keliuose mitinguose dėl pasi
tarimo Antro Fronto stiprini
mui. Visur žmonės reiškė pasi
piktinimą Tribune, kuris inva
zijos išvakarėse, įdėjo atvaiz
dą, būk Rooseveltas apiplėšia 
Dėdę Šamą. Tačiau Tribune, 
išsigandęs savo šio bjauraus 
poelgio, vėlesnėse laidose ka
rikatūros nedėjo.

Lietuvių tarpe, kur tik teko 
dalyvauti jūsų reporteriui, An
tro Fronto atidarymas pasitik
ta su didžiausiu džiaugsmu, 
išskyrus reakcininkus, Ancevi- 
čiaus broliukus.

Daugiau Pastangų
Darbo unijos jau pareiškė, 

jog kiečiau suglaudžia savo 
eiles apie vyriausią komandie- 
rių ir mūsų jaunimą, kuris jau 
pralaužė nacių eiles Francūzi
jos pakraščiuose. Kiekvienas 
asmuo turi įtempti jėgas dau
giau ir energiškiau dirbti.

Tautinė vienybė visų svar
biausias dalykas karo laimėji
mui.

Neužmirškite, kad. bus su
žeidimų, bus širdperšos. Nepa
siduokime liūdesiui, žinokime, 
•kad reikia sužeistam daugiau 
kraujo. Todėl, kas tik galite, 
aukokite kraujo. Pašaukite 
Raudonojo Kryžiaus raštinę, 5 
No. Wabash Ave.

Reikia pinigų karo laimėji
mui. Todėl pirkite visi, kas tik 
galite, karo bonų. Neužmirški
te taupumą. Reikia laužo. 
Prie šių visų darbų kiekvienas 
nuoširdus demokratas, kiek
vienas karo laimėjimo šalinin
kas, patriotingas amerikietis, 
privalo uoliai dėtis.

V. Reporteris.

Raporto apie tautos maisto 
situaciją, išleisto Karo Infor
macijos Įstaigos, kooperuojant 
su Karo Maisto Administraci
ja ir Kainų Administracijos 
Įstaiga, ištraukos:

“Kiekvienas turįs šiokio ar 
tokio ryšio su maistu, turi 
daug atlikti, kad galėtų pa
sakyti, kad maisto kova laimė
ta.”

“Mūsų dabartinė maisto si
tuacija yra gera, kaip ji yra, 
kadangi laike paskutinių vie- 
nerių metų visos tautos žmonės 
maisto darbe, pradedant nuo 
arimo iki pat lėkštėn pateiki
mo, atliko puikų uždavinį, au
ginant daugiau maisto, kon
servuojant daugiau maisto, ir 
dalinantis juo.”

“Greičiausiai iki pat karo 
pabaigos mes turėsime tai vie- 

(nos tai kitos rūšies maisto ra- 
cionavimą.”

“Dėl karo laiku padidėjusių 
pajamų ir maisto, milijonai 
amerikiečių rado galimu padi
dinti savo dietas. . . Dėl to, 
tai, ką mes nerūpestingai va
diname trūkumu, faktinai yra 
trūkumas tiktai dėl padidėju
sios pirkimo jėgos. Faktinai, 
daugeliu atvejų vadinamieji 
trūkumai, rodo maisto pertek
lių, palyginus su taikos metu.”

“Kai kurių, geresnės rūšies 
mėsos pjovimų ir toliau bus 
sunku gauti. Tačiau .laisvų nuo 
racionavimo mėsos rūšių bus 
daug.”

“Svarbiausias faktorius, ku
ris gali priversti Karo Maisto 
Administraciją sugrąžinti ra- 
cionavimą dabar nuo jo lais
vai mėsai, yra toji galimybė, 
kad turimi ištekliai nedygiai iš- 
skirstomi.”

“Šeimininkė šiais metais tu
ri daugiau prezėrvuoti vaisių 
•ir daržovių. Dabartiniai ištek
liai daugelyje namų iki vasa
ros galo išnyks. Dabartinė ‘taš
ku šventė’ daržovėms skardi
nėse yra tiktai laikina. Vaisių 
ir daržovių skardinėse ištek
liai ir toliau bus žemi.”

“Nuo. apsodintų akrų ir ga
mybos raportų, gautų už 1944 
m. žiemos ir pavasario šviežių 
daržovių derliaus, komerciniai 
augintojai, atrodo, prašoko sa
vo tikslą kokiais 20 procen
tais.”

“Dabartiniai civilių išteklių

Grand Rapids Naujienos ir Įvykiai
400 Jaunų Lietuvių Pas Dėdę’* gegužės, gana skaitlingas lic- 

Samą; Draugijų Sąryšis
Grand Rapids, Mich., gy

vuoja visa eilė lietuviškų or
ganizacijų, kurios savo tarpe 
gražiai susitaiko.

Tokie kliubai, kaip Sūnų ir 
Dukterų, Vytauto Kareivių, 
Petro-Povilo ir Jurgine pada
rė sąryšį, 
kartas nuo 
drai.

Štai, 6 d. gegužės visos vir
šuj paminėtos draugijos su
rengė bendrą vakarą ir visą 
pelną paskyrė Grand Rapids 
jauniems lietuviams ir lietu
vaitėms, kurie tarnauja Dėdei 
Šamui.

Parengimas buvo gražus ir 
labai pasekmingas, žmonių 
buvo daug. Pelno liko daugiau 
kaip $500.

Taigi, Dėdės Šamo kariai 
gaus gražių dovanėlių.

Tokius parengimus reikėtų 
turėti tankiau, nes kariais rei
kia rūpintis visiems, ne tiktai 
j ų tėvams.

27 dieną gegužės Karių Mo
tinų Kliubas suruošė pramogą 
nupirkti dovanų lietuviams ka
riams, kurie yra Raudonosios 
Armijos lietuviškuose pulkuo
se.

.Pelno taip pat liko gražaus. 
Dar nežinau tikrai, bet susida
rys virš šimto, o gal net pus
antro šimto.

Prie karių Motinų Kliubo 
priklauso apie 30 narių, šis, 
neseniai susikūręs, kliubas dir
ba labai naudingą darbą.

Lietuvių Laisvos Kapinės
Kapų Puošimo Dienoj, 30

Sąryšis nusitaria 
karto veikti ben- 

apskaičiavimai rodo reikalin
gumą atstatyti taškus visai ei
lei daržovių skardinėse. . . Da
bartinė ‘taškų šventė’ yra tik
tai laikina.”

“Civilių ištekliai vaisių ir 
sulčių skardinėse ateinantiems 
metams yra tiek žemi, kad rei
kalauja ir toliau tęsti raciona- 
vimą.”

“Yra apskaičiuojama, kad 
dabartinė citruso vaisių gamy
ba 1943-44 m. pilnam derliui 
bus 10 procentų aukštesnė, ne
gu praėjusiam sezonui... O- 
buolių, pyčių, kriaušių ir vyš
nių bus daugiau, ♦negu praė
jusiam sezone... Tai padės 
susikrauti atsargai vaisių nuo 
dabar iki rugsėjo mėnesio, ta
čiau obuolių ir kriaušių busi 
daug per visus žiemos mėne-| 
sius.” j

“Palyginus antrąją 1944 m/ 
pusę su pirmąja, civiliams bus 
maždaug 6-8 procentai mažiau 
sviesto ir 15 proc. mažiau tau
kų, bet 12 proc. daugiau rpar- 
garino ir 6 procentai daugiau 
įvairių alyvų.”

“Civiliai sunaudos nežymiai 
mažiau skysto pieno ir grieti
nės per 1944 m., palyginus su 
1943 m.”

“Ištekliai rodo, kad cukraus 
bus pakankamai visiems svar
biems reikalams, tačiau nenu
matoma jokio didesnio pasky
rimo šeimininkavimo reika
lams.”

“Kiaušinių gamyba šį pava
sarį išbuvo visą laiką aukšta, 
dėl to ir toliau lieka reikalas 
civiliams palaikyti aukštą 
kiaušinių naudojimą.” /

“Civiliai turi tikėtis mažiau 
viščiukų šiais metais, nei per
nai ...”

“Nežiūrint į taškų verčių 
sumažinimą daugeliui maisto, 
farmos darbininkų ir maisto 
apdirbimo problemos lieka kri
tiškos.”

“Civilių dieta šiandien yra 
pakankama tiek kalorijomis, 
tiek proteinu, tiek geležim ii’ 
vitaminu A, bet B ir C vitami
nų kiekiai per maži. Todėl 
ypač reikia kreipti dėmesio 
namuose gamintis produktus, 
turinčius daug vitaminų C, 
kaip tai, tomatai, bei turinčius 
riboflaviną ir niaciną, kaip Ci^į 
pienas, mėsa, bei kruopos (ce
reals) .”

O. W. I.

tuvių būrys, daugiau kaip pus
antro šimto, susirinko į kapi
nes susikuopti atmintyje apie 
mirusius lietuvius ir žuvusius 
karuose už Amerikos demo
kratiją.

Kapinės labai gražiai užlai
komos. Kapinių komitetas su
sideda iš šių asmenų :

Pirmininkas A. Warnas, 
Sekr. J. švedas, 
Iždininkas A. Senkus. 
Trustisai: A. Adomaitis, 

Grigienė, T. jluss ir Jaseliūnas.
Susirinkus kapinėse pusėti

nai dideliam būriui žmonių, 
pirmininkas A. Warnas persta
tė pakalbėti L. Prūseiką, Vil
nies redaktorių. L. Prūseiką, 
per du atvejus, gražiai pakal
bėjo ne tik apie šias kapines ir 
jų istoriją, bet palietė šių die
nų klausimus, labiausiai apie 
karą ir reikalingumą didesnės 
vienybės. Jo kalba susirinku
siems labai patiko.

Kapinių tobulinimui, gerini
mui buvo renkamos aukos. Su
rinkta apie $40.

Šiose kapinėse palaidota 
133 asmenys.

Keli draugai 
mes.

Kapinės gdTai 
prižiūrimos.

Girdi Radijo
Grand Rapids gerai girdima 

chicagiškio Kultūros ir Meno 
(radijo) Kliubo programa, 
transliuojama kas antradienį 
iš stoties WGES.

Andrius Adomaitis pasakė 
man: Kaip tik prasideda pro-

« (Tąsa 5-me pusi.)

pasipirko že-

išrodo, gerai

Programą
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£ UŽ LIETUVOS LAISVES

Peržiūrinėja ir sutvarko amerikiečių atsiųstas dovanas lietuviams Tarybų Sąjungoje. Iš kaires į dešinę: 
1 paveiksle: Rašytojas A. Gricius ir R. šarmaitis skaito “Laisvę”, gautą su amerikiečių dovanomis. II pav., Ta
rybinės Lietuvos Miškų Pramonės Liaudies Komisaro Pavaduotojas A. Kvederas, Socialinio Aprūpinimo Liau
dies Komisaras S. Brašiškis ir rašytojas A. Gricius. III pav., Dotnuvos žemės Ūkio Akademijos rektorius pro
fesorius J. Kriščiūnas ir S. Brašiškis.

GENEROLAS MAJORAS VLADAS KARVELIS KREIPIASI Į LIETUVIŲ TAUTĄ
Raudonajai Armijai artė

jant prie Lietuvos, pereitų 
metų gruodžio mėnesį į lie
tuvių tautą atsikreipė gen. 
Karvelis sekamais karštais 
žodžiais:

“Mieli broliai ir seserys 
laikinai hitlerininkų oku
puotoje Tarybų Lietuvoje!

“Šią rūsčią mūsų tautai 
valandą kreipiuosi į jus.

“Ilgus šimtmečius mūsų 
tauta kovojo prieš amžinuo
sius savo priešus — vokiš
kuosius grobikus, visada 
norėjusius sunaikinti lietu
vius; užgrobti lietuvių že
mę ir paversti Lietuvą vo
kiška provincija. Daug 
kraujo mūsų tauta praliejo 
šiose kovose, daug aukų su
dėjo, daug kančių pakėlė. 
Visa mūsų tautos istorija, 
Mindaugo, Gedimino, Kęs
tučio, Vytauto Didžiojo lai
kai, yra nenutrūkstamo pa
sipriešinimo vokiškiem gro
bikam, didvyriškos kovos ir 
žygių istorija. Šitos nepa
lenkiamos kovos, didžios tė
vynės meilės persunktais 
žygiais lietuvių tauta išsau
gojo save nuo sunaikinimo, 
apgynė savo žemę.

“Šiandieną viršum lietu
vių tautos pakibo dar bai
sesnis išnaikinimo pavojus. 
Klastingu užpuolimu oku
pavę Tarybų Lietuvą, kry
žiuočių ir kalavininkų ai
niai hitlerininkai išardė ra
mų, kūrybinį mūsų darbą, 
ėjusį plačių liaudies masių 
ir mūsų tautinės kultūros 
plėtojimosi labui, įvairiais 
būdais išvežė darbams į Vo
kietiją ir į pafrontę šimtus 
tūkstančių mūsų krašto 
žmonių.

“Negana to. Apgaule, kla
sta, melagingais pažadais 
vokiečiai šiandieną stengia
si įvelti lietuvius į savo pin
kles, kad pačių lietuvių ran
komis naikintų lietuvių tau
tą, stengiasi pastūmėti lie
tuvius prieš laisvę nešančią 
Raudonąją Armiją.

“Mieli broliai ir seserys!
“Šiandieną kovon prieš 

vokiečius pakilo visa lietu
vių tauta. Tūkstančiai Lie
tuvos patriotų susibūrę į 
partizanų būrius ir su gink
lu rankoje kaujasi už tėvy
nės Lietuvos atvadavimą. 
Vieningu lietuvių pasiprie
šinimu buvo sužlugdyti vo
kiškų okupantų ankstyvesni 
mėginimai sumobilizuot lie
tuvius į įvairius hitlerinius 
legionus, transporto tarny
bas ir t.t. Lietuvis valstietis 
stropiai slepia nuo vokiškų 
grobikų maistą ir pašarą. 
Lietuvis inteligentas geriau 
pasirenka ištrėmimą ir mir
tį, bet nenulenkia galvos 
prieš laikinus Tarybų Lie
tuvos pavergėjus — hitleri
ninkus.

“Ir mes lietuviai, susiba
ru šieji į Raudonosios Armi
jos lietuviškus tautinius da
linius, aukojame kraują ir 
gyvybę, kad būtų išvaduota

tėvynė, kad amžinai gyvuo
tų lietuvių tauta. Didi tėvy
nės meilė, be galo karštas 
troškimas išvaduoti mylimą 
tėvynę Lietuvą iš vokiečių 
vergovės stiprina mūsų 
dvasią, kelia kovos nuotaiką 
ir žadina mūsų širdyse pa
siryžimą dar didesniems žy
giams. Kaudamiesi su vo
kiškais grobikais, mes pra
ėjome daugiau kaip 120 ki
lometrų, savo kelyje į tė
vynę mes sunaikinome dau
giau kaip 13,000 vokiškų 
grobikų, išvadavome daug 
gyvenamųjų vietovių. Dau
giau kaip trijų tūkstančių 
mūsų šauniųjų karių krūti
nes puošia pasižymėjimo 
ženklai.

“Mes giliai įsitikinę, jog 
kovojame teisingą kovą. 
Mūsų karas yra ne grobimo 
ir naikinimo karas, bet visų 
okupuotų sričių ir tautų, jų 
tarpe ir lietuvių tautos, iš 
vokiečių fašistų nelaisvės 
(išvadavimo karas. Drauge 
su visomis Tarybų Sąjun
gos tautomis, kovos drau
gystėje su Didžiąja Brita

nija ir Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis bei visomis 
kitomis laisvę mylinčiomis 
tautomis, mes kovojame už 
kilnius tikslus, už teisę gy
venti ir kurti, kovojame dėl 
didžiausio žmonijos ir jos 
kultūros priešo — hitlerinės 
Vokietijos sutriuškinimo.

“Šią sunkią mūsų tėvynei 
valandą, kada vokiečiai 
prieš pasitraukdami iš Lie
tuvos yra pasiryžę visiškai 
sunaikinti mūsų tautą, aš 
kreipiuosi į jus, broliai ir 
seserys okupuotos Lietuvos 
lietuviai, ir į jus, Lietuvos 
buvę karininkai, puskari- 
ninkai ir kareiviai. Aš kvie
čiu jus nepasiduoti vokiečių 
viliojimams ir pažadams, 
nestoti į hitlerinę kariuome
nę, netapti aukomis fronte 
už vokiečių interesus. Visus 
mus riša vienas siekimas— 
atvaduoti mūsų tėvynę Lie
tuvą, apsaugoti lietuvius 
nuo sunaikinimo. Tad būki
me verti savo senelių, kurie 
Mindaugo, Gedimino, Kęs
tučio vadovaujami per kelis 
amžius triuškino vokiškuo

LIETUVIŲ KARININKU ATSIŠAUKIMAS 
I LIETUVIUS KARININKUS

Raudonosios Armijos lie
tuviškųjų dalių karininkai 
išleido atsišaukimą į lietu
vius karininkus, esančius 
okupuotoje Lietuvoje. Šis 
atsišaukimas, matyt, buvo 

išleistas lapeliu ir plačiai 
paskleistas Lietuvoje. Tai 
labai svarbus lietuvių tau
tos dokumentas. Tarp kit
ko atsišaukime skaitome:

“Lietuvos karininkai!
“1941 metais vokiškoji 

karo mašina praūžė per 
Lietuvą ir nuėjo į rytus. Ji 
pasiekė Maskvą ir kitus Ta
rybų Sąjungos miestus. Se
kančiais metais vokiečiams 
pavyko prasimušti iki Kau
kazo ir Volgos. Užimti di
deli plotai apsvaigino jiems 
galvas. Jie triumfavo. Jie 
skelbė visam pasauliui apie 
Raudonosios Armijos visiš
ką sunaikinimą ir netolimą 
galutiną laimėjimą. Tada 
Lietuva pradėjo jausti žiau
raus vokiškojo kumščio jė
gą, tada ji pajuto, kad tapo 
Ostlando dalimi, tikrojo vo
kiško reicho dalimi. Rodos, 
jau buvo išsipildę senojo 
kryžiuočio norai paglemžti 
Lietuvos žemes, rodos, jau 
buvo išsipildžiusios senojo 
Liudendorfo svajonės Lie
tuvą paversti savo nusipel
niusiems kareiviams koloni
jos kraštu, rodos, jau išsi
pildė erdvės mėgėjo krauge
riško nacisto svajonės su
naikinti lietuvių tautą, su
vokietinti mūsų kraštą. Už
plūdo Lietuvą alkani fater- 
lando agentai, pradėjo ją 
gniaužti ir grobti. Atsirado 
vokiškos sąjungos, koopera

tyvai, bendrovės su apsiau- 
rinta atsakomybe, bet neap- 
siaurintu gobšumu. Lietu
vos žemėse atsirado valka
tų iš Olandijos ir Vokieti
jos. Prasidėjo mobilizacija į 
darbo batalionus ir gaudy
mas žmonių darbams į Vo
kietiją. Per šiuo metu vyk
domą gyventojų medžioklę, 
hitlerininkai yra pasiryžę 
išvežti iš Lietuvos 100,000 
lietuvių. Sunkiausią naštą 
tenka nešti valstiečiams, 
atiduodant paskutinę grūdų 
saują ir paskutinį kiaušinį.

“Mūsų Lietuvoje prasidė
jo antras vokiečių baudžia
vos laikotarpis, tik didesnis 
ir sunkesnis, negu pirmojo 
pasaulinio karo metu.

“Raudon. Armija jau į- 
žengė į Tarybų Estiją, ji 
peržengs Tarybų Latvijos 
sienas, ji ateis ir į savo Ta
rybų Lietuvą. Jokia galia 
nesulaikys Raudonosios Ar
mijos puolamųjų veiksmų ir 
veržimosi į vakarus. Busi
mieji Anglijos ir JAV Eu
ropoje veiksmai tik pagrei
tins Vokietijos galą. Hitle
rinė Vokietija tikrai žlugs.

“Hitlerininkai prieš savo 
galą panorės ir jus įtraukti 
į savo pinkles, jeigu dar ne
įtraukė; jie panorės jus pri
versti kovoti už Vokietijos 
reikalus. Neapsigaukit! Ne
tikėkite jiems. Vokietis juk 
niekad nelinkėjo gero Lie
tuvai. Tik atsiminkite mū
sų amžinąsias kovas su vo
kiečiais visos istorijos bėgy
je, atsiminkite, kaip buvo 
išnaikinti senieji prūsai, at
siminkite kaip buvo nioko-

sius grobikus, kurie Vytau
to vedami ties Žalgiriu ga
lutinai sudaužė kryžiuočių 
gaujas ir sustabdė jų verži
mąsi į Lietuvos žemę. Ne
klausykite patarimų tų, ku
rie ragina jus šiandien dar 
susilaikyti nuo aktyvios ko
vos prieš vokiečius, laukiant 
tam palankesnio momento. 
Šiandien delsti ir laukti — 
reiškia leisti vokiečiams iš
naikinti daugiau mūsų kra
što žmonių. Kas ragina su
silaikyti nuo kovos, tas tik
tai pasitarnauja vokiečiam.

“Visomis išgalėmis prie- 
šinkitės vokiškai mobiliza
cijai! Nestokite į savisau
gos būrius, o spieskitės į 
būrius patriotų partizanų, 
kovotojų prieš vokišką oku
paciją. Ardykite vokiečių 
transportą ir u ž n u gario 
tarnybą. Nesiduokite ima
mi ir išvežami iš savojo 
krašto. Visi kaip vienas, vi
sokiais būdais, kaip kas iš
gali, stokite į kovą su am
žinuoju Lietuvos priešu — 
vokiškais grobikais!”

jamas lietuviškumas mūsų 
Klaipėdos krašte, kaip buvo 
smaugiami ir lietuviai, ir 
lietuvninkai. Nepasiduokite 
lietuvių tautos išgamų Ku
biliūno ir Plechavičiaus ap
gaunami — nestokite į ban
ditiškus vadinamuosius vie
tinės savisaugos ir vietinės 
rinktinės būrius, nesiduokit 
save suklaidinami,neįsitrau
kite į kovą prieš Raudonąją 
Armiją, prieš Raudonosios 
Armijos lietuviškąsias da
lis. Neleiskite naikinti lie
tuvių tautos — neduokit iš
vežti 100,000 lietuvių į Vo
kietijos katorgą.

“Mes, buvusios Lietuvos 
kariuomenės kari įlinkai, 
kreipiamės į jus, draugai, 
ragindami nestoti į vokie
čių kariuomenę, nekurti jo
kių karinių dalių pagal vo
kišką receptą. Lietuvos gin
klą atstovaujame mes, lie
tuviškųjų Raudonosios Ar
mijos dalių kariai, kurie su 
visa Raudonąja Armija ne
ša išvadavimą lietuvių tau
tai. Nepasiduokite tiems, 
kurie moko tokią rimtą mū
sų tautai valandą pasyviai 
laikytis. Jei mes nekovosi
me, tai hitlerininkai dar į- 
žuliau naikins mūsų tautą. 
Kiekvieno lietuvio patrioto 
pareiga padėti Raudonajai 
Armijai priartinti Lietuvos 
išlaisvinimo valandą. Neti
kėkite hitlerininkų provo
kaciniams šmeižtams, kad 
Raudonoji Armija keršy
sianti lietuviams. Venkite 
visko, kas galėtų sukelti 
brolžudišką pilietinį karą. 
Tarybinės Lietuvos išvada
vimo išvakarėse čia, Tarybų 
Sąjungoje, sparčiai ruošia
masi hitlerininkų nuterio- 
tos Lietuvos atstatymo dar
bui. Jame dalyvauja mūsų 
raštą mylį, pažįstą doriausi 
Lietuvos piliečiai, kurie sto-

Iš Laiškų Dėžutės vana siuskite Kazimiero 
Akstino vardu.

Draugiškai,
L. P. T. Komitetui.

Gerbiamieji:
Tik išleidau apmokėtą 

skrynią drapanų jūsų adre
su. Dauguma drapanų do
vanotos J. Karsokų.

Draugai, mes atydžiai se
kame jūsų darbštumą. Lais
voji Lietuva turėtų visus 
jus gražiai pagerbti už tą 
darbą.

Dr. J. Baltrušaitienė

Gerbiamieji:
Šiandien pasiunčiau 3 

pundus. Viename 17 karto
nų cigaretų, kitame 44 sva
rai cukraus, o trečiame 26 
kavalkai muilo. Ši stambi 
auka yra Konstancijos Pet
relio (Petrylienės), 2255 E. 
Clearfield St., Philadelphia, 
Pa.

Draugiškai,
S. Reikauskas

Gerbiamieji:
Išsiunčiame apie tūkstan

tį kavalkų naujų ir padėvė
tų drapanų. Kaip tai, vyriš
kų overkautų, moteriškų o- 
verkautų ir furkautų, mo
teriškų suknelių, siūtukų, 
vaikams suknelių, siūtukų 
ir daugelį smulkmenų. Prie 
to, dviejuose maišuose 18 
“kits.” Kits yra prirengti 
kaip reikia ir uždėti lebe- 
liai kas siunčia. Prie to, 
rengiame pasiųsti jums apie 
300 porų čeverykų. Jei su
spėsime pasiųsti kartu su 
šiuo siuntiniu. Kaip tik 
gausime freitą ar ekspresą, 
tai jums pranešiu, kada iš
siųsta.

Tai tiek šiuo kartu.
Draugiškai,

J. Pauliukas, sek.
LPT Komiteto Chicagos 

Skyriaus, R;WR.
5132 W. 23rd St. 
Cicero, III.

F. Pakalniškienei, LPT. 
Kom. iždininkei:

Drauge: pasiunčiu čekį 
vertės $112.81. Draugė 
Kazlavienė pridavė vilnų 
fondo $58, nuo parengimo, 
kuris įvyko geg. 28 d., liko 
$49.81, drg. Akstinas au
kojo $5.

vi toli nuo minties asmeni
škų sąskaitų suvedimo ar 
keršto prieš tuos, kurie pa
darė paklaidą. Tarybinė 
valdžia teisingai atsižvelgs 
į jūsų buvusią padėtį ir be
šališkai jus įvertins. Tik 
jūs turite tuojau apsispręsti 
mūsų Tarybinės Lietuvos 
naudai.

“Lietuvos vieta — Tary
bų Sąjungoje; Lietuvos ke
lias su tauta per tarybišką 
gyvenimą — į šviesią Lie
tuvos ateitį.”

Atsišaukimą pasirašo šie 
lietuviai karininkai:

Generolas majoras
V. Karvelis, 

Pulkininkas A. šurkus, 
Pulkininkas A. Urbšas, 
Pulkininkas V. Motieka, 
Pulkininkas B. Gertus, 
Papulkininkis P. Petronis, 
Papulkininkis V. Lunia, 
Papulkin. V. Pioravičius, 
Papulkin. B. Bitinaitis, 
Majoras P. Simonaitis, 
Majoras A. Jamontas, 
Majoras V. Apeikis, 
Majoras L. Volbekas, 
Majoras S. Krikščikas, 
Majoras V. Itomlenskis, 
Majoras L. Tugaudis, 
Papulkininkis J. Ciunis, 
Intendantas 1 r.

K. Ramanauskas, 
Majoras E. Lisauskas, 
Kapitonas E. Daugėla, 
Kapit. S. Gaidamauskas, 
Kapitonas T. čyžas, 
Vyr. leitenantas

J. Aukštinis ir 
Kapiton. K. Steponėnas.

Moterų Kliubas nutarė 
prašyti jūsų pagelbos. Pas| 
mus viskas brangu ir sun
ku gauti nekuriu daiktų.: 
Todėl mes norime, kad jūs 
nupirktumėte ir pasiųstu- 
mėte dovanas lietuviams 
vaikučiams, lietuviams rau-i 
donarmiečiams ir lietu
viams žmonėms, abelnai ten, i

O. Šilki eilė, 
Hartford, Conn.

Mieli Draugai:
Šiuomi prisiunčiu pinigus, 

kuriuos suaukavo keli lie
tuviai suteikimui pagelbos 
lietuviams už jūrų. Viso pa
sidaro $11.30. Aš dirbu po 
10 valandų, tai neturiu lai- 
ko daugiau pasidarbuoti.

kur jūs matote reikalinga. | Be to, gazolino dėl karo la- 
Moterų Kliubas pageidau- bai mažai duoda, tai sunku 
ja, kad ant visų siuntinių I toliau pavažiuoti.
būtų naudojamas kliubo| M. Paulauskas,
antrašas. Gi $5 vertės do-1 Aurora, III.

PHILADELPHIA, PA.
Vytautas Žilinskas, sūnus 

Kazio ir Uršulės Žilinskų, po 
dviejų savaičių atostogų, birž. 
7 d., grįžo kariškon tarnybon. 
Vytautas per 18 savaičių lavi
nosi Victorville Army Air 
Field, Californijoj. Gabus jau
nuolis, per tą trumpą laiką už
sitarnavo Flight Officer ran
go.

Baigęs Northeast High 
School, dirbo mašinistu pirmi 
įstojimo orlaivininkų grupėm j

Jo tėveliai aktyviai dalyvau
ja darbininkiškoj veikloj. U.' 
Žilinskienė jau yra numezgu
si daug svederių lietuviams 
raudonarmiečiams ir vis dar 
mezga.

O. Žalnieraitienė, viena iš 
darbščiųjų moterų, pasiuntė 
daug drapanų Lietuvai Pag. 
Teikimo Komitetui, kurias au
kojo: V. Turauskienė, O. Braš- 
kienė ir II. Steponavičienė.

Tūlas laikas atgal draugai 
Bendoravičiai sudarė du pun-Į 
delius dėl Russian War Relief,. 
bet iki šiol nebuvo paskelbta; 
per neapsižiūrėjimą. Atsipra
šome !

Iki šiol daugiausia aukojo Į 
panešiotų drapanų, tai Pranas!

Kazlauskas, du didelius bak- 
sus.

Už mėnesio kito Lietuva bus 
išlaisvinta. Kuomet tarybinin- 
kai renka pinigus nuo suklai
dintų lietuvių palaikymui “in
formacijų” biuro, kuris per 
metus kainuosiąs $25,000, tai 
mes sukruskime smarkiau pa
dirbėti, nepaisydami vasaros 
karščių, kad kuo daugiausia 
surinkti dovanų nuo karo nu
kentėjusioms lietuviams. Aš 
esu įsitikinęs, kad šeštas Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to siuntinys eis tiesiai išlaisvin- 
ton Tarybų Lietuvon! Įsivaiz
duokite, kaip džiaugsis Lietu
vos žmonės, aplaikę pirmą 
amerikiečiu lietuviu dovana! 
Pasirūpinkime, kad kuo dides
nis skaičius gautų tą pirmą 
dovaną. Dovanos priimamos: 
Liet. Republikonų Susivieniji
mo Kliube, 1218 Wallace St.

S. V. Ramutis.

Amerikos lėktuvai vėl nai
kino Ploesti žibalo centrą 
Rumunijoj.

Anglų karo laivai bom
bardavo Touloną, pietinėj 
Francijoj.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

U

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

<t>

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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:

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

(♦>

<♦>

>

<♦>

<♦>

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

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

>

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

t

I
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ANTANAS VENCLOVA

TAIP BUS GERIAUSIA
(Tąsa)

— Suprantu, — atsakė Petras.
Ir juodu atsiskyrė. Petras grįžo namo, 

giliai susimąstęs. Jeigu grįš Bomlingis...
...Ir Baumlingeris vieną dieną grįžo. 

Jis įjojo j kiemą nauju bėru arkliu, apsi
rengęs pusiau kariškai. Ant galvos jis 
buvo užsidėjęs kažkokią nemūsišką ke
purę — žalsvą, panašią į skrybėlę, su 
gaidžio plunksna iš šono. Nušokęs nuo 
arklio, jis pririšo jį prie vartų ir drąsiai 
pasuko į vidų. Sugirgždėjo trobos durys, 
esantieji troboje pakilo iš savo vietų, tik 
ligonis Petro tėvas, gulėdamas lovoje, 
įdubusiomis akimis žiurėjo į svečią, iš 
burnos neišleisdamas pypkės.

Kurį laiką Baumlingeris stovėjo vidu
ry trobos, pražergęs batuotas kojas, ran
koje miklindamas vytinį. Jis atrodė pa
vargęs iš kelionės, apdulkėjęs, nudegęs 
saule, bet jis čia buvo šeimininkas, ir tai 
jautei iš jo laikysenos, iš išžergtų kojų, 
iš aukštai pakeltos galvos. Prieš jį sto
vėjo Petras. Juodu nepasakė vienas ant
ram nė žodžio, bet abu jautė, kad vienas 
arba antras iš čia turės pasitraukti. Bu
vo pavakarė. Troboje temo. Iš kibiro ant 
žemo suoliuko lašėjo vanduo, ir lašai kri
to, kaip nematomo laikrodžio takšėji
mas. Petras jautė, kaip jo krūtinėje aš
triai ir svaiginamai plaka širdis, o krau
jas skaudžiai tvinkčiojo smilkiniuose. 
“Jeigu Baumlingeris žengs žingsnį”, — 
galvojo Petras,— “aš jį...” Tačiau Baum
lingeris laukė, kad Petras išsigandęs ims 
trauktis atbulas. Petras tebestovėjo savo 
vietoje. Jis matė įžūlias Baumlingerio 
akis. Pagaliau Peras neiškentė ir beveik 
rikte suriko:

— Na?!
Baumlingeris nieko neatsakė, tiktai jo 

ranka, laikanti vytinį, ėmė kilti aukštyn.
— Pabandyk tik! — suriko Petras, 

virpėdamas visu kūnu.
Baumlingeris, matyti, pabūgęs, bizūną 

nuleido žemyn. .Jis žengė dar keletą 
žingsnių pro Petrą ir atsisėdo stalo ga
le. Jisai gailėjosi dabar, kodėl iš mieste
lio su savimi nepaėmė keleto gestapo vy
rų.

Atsisėdęs jis tarė taip ramiai, jog esan
tieji troboje net nustebo:

— Aš grįžau į savo namus. Jūs man 
čia nereikalingi. Galite nešdintis.

Tik dabar Petras svyruodamas, atlei
dęs sugniaužtų rankų raumenis, ėmė 
trauktis atgal. Jis pažvelgė į klausiamom 
akim žiūrintį brolį, kuris išbalęs stovėjo 
greta, tartum klausdamas Petrą, ką da

ryti, ir, priėjęs prie lovos, kurioje gulėjo 
tėvas, tarė:

— Kelkis, tėte... Mudu su Vincu tave 
kaip nors...

Ir juodu, laikydami tėvą už rankų, iš
vedė per kaimą į senąją savo trobą.

Sutemė vakaras. Dangų aptraukė de
besys. Pūtė šaltas vėjas, ir pradėjo lyti. 
Baumlingeris sėdėjo troboje ir mąstė, 
kaip blogai jis padarė, grįžęs į savo kai
mą vienas... Tai buvo, iš tikrųjų, iš jo 
pusės labai neatsargu. Žinoma, gerai, 
kad Lyzė su daiktais liko pas komendan
tą. Tačiau, šiaip ar taip, vienam nevertė
jo grįžti į šitą vilkų lizdą. Tiesa, dabar 
jisai valsčiaus viršaitis, ir ryt po ryt jis 
parodys, kas tai yra Baumlingeris.

Troboje paguldę tėvą, broliai, išėję į 
klėtelę, ilgai tarėsi, ką daryti. Buvo aiš
ku, kad ne šiandien, tai ryt Baumlinge
ris Petrui atkeršys. Kaip? Jį suims, o 
paskui....

Ir Petras išėjo į šilą — ten, ties ka
dagynu, prie nulaužtos pušies. Už jos 
prasideda Gyvatynės raistas, o ten /in
kus su draugais.

— Jei kaip—ir tu... — išeidamas iš 
namų, tarė broliui Petras, ligi skausmo 
suspaudamas jo drebančią ranką.

Baumlingeris vis dar tebesėdėjo trobo
je. Ir juo ilgiau jis sėdėjo, juo neramiau 
jam darėsi. O ką, jeigu dar šiąnakt grįš 
jie ir kaip kurapką jį pašaus pro lan
gą? Ii’ jau buvo gili naktis, kada jis, iš
vedęs iš tvarto arklį, risčia, neatsigręž
damas pasileido atgal, į miestelį.

Paryčiu tebelijo lietus. Keliai buvo 
purvini ir klampūs, o tolumą užtraukė 
drumzlinas rūkas. Į kaimą jojo keli vy
rai. Priešakyje ant savo naujo bėro ark
lio jojo Baumlingeris, apsisiautęs žalsvu 
karišku apsiaustu, o už jo septynetas vy
rų kariškais apdarais, su automatais, ka
bančiais per krūtinę. Ir kada Vincas, per 
naktį nesumerkęs akių, delnu pratrynė 
garais apsinešusį langelį, jis pamatė, 
kad kareiviai lipa nuo arklių. Išgirdęs 
kieme arklių kanopų teškėjimą purvyne, 
tėvas pakėlė galvą ir paklausė:

— Kas ten, Vincuk?
Vincas, nenorėdamas gąsdinti tėvo, 

atsakė:
— Atjojo kažkas.
Kariai apsupo trobą. Jie apstojo visus 

langus. Pagaliau^ Baumlingeris atidarė 
duris, į žemą staktą vos neužsigavęs 
galvos.

— Kur Petras? — sausai paklausė.
— Dievažin. Vakar kažkur išėjo. Sa

kėsi grįšiąs, — atsiliepė tėvas.
(Bus daugiau)

5wwar loan

BUY MORE THAN BEFORE

WAR LOAN

WAR LOAN

WAR LOAN

and NO JT ihe

WAR SX
DOROS

AMD,

m:

ISSUE OATt

1944

WAR SAVINGS
BOND SERIES

PRASIVERŽIMAS
ŠTAI KAS NULEMS

I
 LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SKELBKITES LAISVĖJEGREEN STAR BAR St GRILL
Lietuviškas Kabaretas

J. GARŠVA
' Graborlus-Undertaker 
Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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± 459

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

Telefonas EV. 4-8698 5

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

J. F. Iždui reikia $16,000,000,000 tuojaus! 
$6,000,000,000 lik iš pavienių...

Tai yra daugiau kaip $100 pinigais iš kiekvieno už algą 

dirbančio žmogaus visame krašte! Mes padvigubinsime tą, 

ką padarėme praeitą kartą! Parodyti jums, kaip^.rimtas 

dalykas yra šis vajus, mūsų valdžia sako— Tai turbūt 
didžiausia pastanga, kurią mums bet kada reikės 
padaryti! Neapleiskite mūsų jaunuolių, kuriem dar 
tebestovi pryšakyje purviniausios, kruviniausios 
kautynės.

štai Dar 5
! Priežastys Pirkti Extra 

Bonų 5-joj!

1. Karo Bonai yra ge
riausias, saugiausias 
pinigų įdėjimas pa
saulyje!

2. Karo Bonai sugrą
žina jum po $4 už 
kiekvienus $3 per 
10 metų.

3. Karo Bonai padeda 
išlaikyt žemesnes 
kainas.

4. Karo Bonai padės 
laimėti Taiką, pa- i 
didindami pirkimo Į 
jėgas po Karo.

5. Karo Bonai reiškia 
mokslą jūsų vaikam, 
užtikrinimą jums, 
pinigus po pasitrau
kimo iš darbo.

13JS Mb fixtw
Parmelee

WSTEM^

ALMOST A CtNTURY Of ISStNTIAl 
PUBLIC SIRVICt THRU 4 WARS

Milwaukee, Wis
Gegužės 27 d. čia liko su

organizuoti visi darbininkai į 
UPWA, CIO, uniją. Vienetui 
numeris duotas 50-A.

Apie naujus viršininkus 
paskelbta kiek vėliau.

Naujo vieneto valdyba

bus

pa-

1NIato©mal Tkam5ip©ktatd©imi €©♦

siuntusi laišką J. E. McGillva-j Pranešta, kad už šio taip 
ry, kad norinti turėti pasita- puikaus darbo atlikimą kredi- 
rimą, kaip sėkmingiau susitar-i tas priklauso 50 vieneto na- 
ti ir vesti darbą. Be to, pažy-; riams, ypatingai DeRoy John- 
mėta, jei tas jų pageidavimas son ir John Schroeder, 
būtų atmestas, tada jie tuo-i 
jau kreipsis į NLRB.

Visi nauji nariai jau pasi- 
mokėjo duokles ir skaitosi le
galiais nariais.

Juo toliau, juo daugiau ima 
: darbininkai suprasti ir Įvertin
ti unijų svarbą. Be to, daugu
moje stoja į CIO dėl to, kad 
ši unija ištikimai gina darbi

5 3 I

ninkų reikalus ir pilnai stovi 
už skubų karo laimėjimą.

Turėtų visų industrijų dar
bininkai, kur dar nėra unijų, 
tuojau jas organizuoti ir tuo 
būdu kovoti už savo reikalus.

Unijistė.

Uždaryta siena tarp Fran- 
cūzų-Ispanų Morrokko.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
NOTARY 
PUBLIC

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio valandoj kreipkitės pas mus. Patamavimaji 

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

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

1113 Mt’ Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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So. Boston, Mass
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas, 2 d. birželio atlai
kė pirmą susirinkimą, savo pa
talpoje, 500-A E. Broadway, 
So. Bostone, arti G gatvės, kai
mynystėj S. Minkaus gėlių 
krautu veš. Pasidarbavus geros 
valios lietuviams, o ypatingai 
A. Dambrauskui ir J. žeko- 
niui, krautuvės patalpa švari 
ir jauki, langus puošia užra
šas: “Lithuanian Aid Commit
tee.” Ir todėl dabar tik lieka
si dirbti visiems geros valios 
So. Bostono ir visos apylinkės 
lietuviams, kaip tai: rinkime 
drapanų ir jų taisyme, taipgi 
pundelių (kits) pripildyme dėl 
Lietuvos žmonių.

Šis komitetas rūpinsis dau
giau tik lietuvius gelbėti, gy
venančius Sovietų Sąjungoje, 
iki Lietuva taps išlaisvinta iš 
vokiečių vergijos. Tuomet pa- 
gelba bus siunčiama Lietuvon 
tiesiog. Taipgi turime užtikri
nimą nuo Russian War Relief, 
Inc., kad jei drapanų surinksi
me ir priruošime siuntimui vie
ną toną, o pundelių 500, tai 
mums persiuntimas į New 
ką, Lietuvių Komitetui, 
veltui atliktas. O iš New 
ko tiesiog bus siunčiama
tuvių Komitetui, esančiam 
Maskvoje. Maskvoj komitetas 
išsiuntinėja, išdalina, pagal 
djdesnį reikalą lietuviams, gy
venantiems USSR.

Todėl, visi prisidėkime prie
šio darbo, kas kuo galime, Į bas ir koncertą, 25 d. birželio, 
kiek nors atjauskime savo se- 1944, sekmadienio vakare, 
seris ir brolius, jiems pagclba John Hancock Hali, 90 St. 
reikalinga.

Patalpa nutarta laikyti at
dara nuo 2 vai. po pietų iki 9 
vai. vakaro, kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius.

Pradžiai aukų sukelta $65.
Aukavo šiaip:
A. Kvietkauskienė $10.
P. Kubiliūnas nuo seniau $5.
Po $5: J. šūkis, J. Masteika,

S. Rainardas, Kavelkauskienė 
ir Kazlauskas.

F. B. Kubilius $3.
Po $2: J. Žekonis, A. Kups

tis, G. Likas, K. Žukauskas.
Po $1: J. Mickevičius, H. 

Tamašauskienė, čuberkienė, 
Boras, Bobinčienė, Dambraus
kienė, A. Dambrauskas, žvin- 
gėla, Grinkaitienė, R. Krasaus
kas, Raulienė, E. čeikienė, P. 
Galinis, V. Jurkonis ir S. 
Kvietkauskas.

Jimgt Valstiją Kariai 
Iš Trijų Sony Gręsia 
Naciams Cherbourge

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Yor-
bus

Yor-
Lie-

Istorijos Vakaras
Tai įvyks 18 d. birželio, 

1944 m., sekmadienį vakare, 
Symphony Hall, Bostone. Bus 
atvaizduota “Lai Laisvė Skam
ba” (Let Freedom Ring), maž
daug istoriniai nuotikiai nuo 
pasaulinio karo No. 1 iki da
bar; Europos pavergimas per 
Vokietiją ir pagaliaus Sovietų 
Sąjungos kariuomenės žygis į 
frontą, su daina, išlaisvint Eu
ropą. Rengia United Nations 
Association. Tikietų turi par
davimui M. Kazlauskas.

Būtinai Jfiekvienas ir kiek
viena iš kalno nusipirkite ti- 
kietus. Dalyvaukite taip svar
biame parengime, matykite is
torinius vaizdus, vienykimės 
visi ir visos pergalei, kada 
mūsų sūnūs kaunasi prieš bar
bariškus priešus.

Sukaktis
Russian War Relief, Inc., 

Bostono skyrius rengia prakal-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
šams St. Lo mieste, svar
biausiame vokiečių geležin
kelio ir vieškelių centre, į 
pietus nuo Carentano.

Carentan, geležinkelių ir 
plentų mazgas, stovi pieti
nėje dalyje Cherbourg pus- 
salio. Amerikiečiai tuoj į 
išaurius nuo Carentano yra 
įvarę tuzino mylių gilumo 
kylį linkui vakarų. Tokiu 
būdu jie pusiau atkerta 
Cherbourgo pussalį ir iš šo
no stato pavojun hitlerinin
kus, ginančius Caretaną.

Vienas Amerikos karių 
junginys įsiveržė į Monte- 
bourgo priemiesčius, 15 my
lių į pietų rytus nuo Cher
bourgo, labai svarbaus prie
plaukų miesto šiauriniame 
to pussalio šone.

Slaptas vokiečių radijas 
teigia, kad amerikiečiai pa
siekę punktą jau tik už 6 
mylių nuo Cherbourgo uos
to. Hitleriškas Paryžiaus 
radijas sakė, jog talkininkų 
lėktuvai nuleido savo para- 
šiutistus į rytus nuo Cher
bourgo uostamiesčio.

VYRAI
Bendram Fabriko Darbui 

Apsigynimo Fabrike
Patyrimas Nereikalingas 

POPIETINI AI-VIDURNAKTINIAI ŠIFTAI
48 iki 52 Valandų Savaite 

Laikas ir Pusė po 40 valandų 
90c Į VALANDĄ—NUOLAT

NEO SMELTING & REFINING, Inc.
150-40 11th Ave., Whitestone, L. I. 

________________________________________(139)

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI
Būtinas Darbas.

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT

SMELTING & REFINING
WORKS

330 BELMONT AVE.
(cor. Alabama)

BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c J VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

HIGGINS,
151 SPRING ST., N. Y. C.

(144)

SANDELIO VYRAI
Groserių Sandėliui 

ALGA 75c J SAVAITĘ 
NUOLATINIS DARBAS.

Vietos darbui yra
BIG BEN MARKETS

OPERATORĖS
Ant visų rūšių siuvamų mašinų
DARYTI GORSETUS
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

VANITY CORSET CO.
16 E. 34TH ST. N.Y.C.

(139)

MERGINOS
Mokytis operuoti siuvamas mašinas.

DARYTI GORSETUS
Patyrimas nereikalingas. 

Uždirbsite besimokydami puikiausią amatą.
VANITY CORSET CO.

16 E. 34TH ST., N.Y.C.
(189)

(X)

(i-in

VYRAI—BERNIUKAI
Abelnai naudingi, raštininkai, sandėliui vyrai, 

apvalytojai, nuolatinis darbas.

BLUMSTEIN’S DEPT. STORE
230 West 125th Street

(139)

VYRAI
BOTINAS 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)

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ 

Pilnai išmokinsime 
tos rūšies darbo.

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

(140)

133-05 Rockaway Blvd., 
So. Ozone Park, L. I.

18 Bridge Street, Glen Cove, L . I.
Kreipkitės viršuj paduotu antrašu ar

140-46 QUEENS BLVD.
JAMAICA, L. I.

PATAISYMŲ DARBININKĖS 
—PRITAIKYTOJOS

Suknelių, Paltų, Siūtų
Gabios

GERA ALGA. NUOLAT

FAIRSEX
4 73 — 5TH AVENUE 

TARPE 40TH-41ST STREETS
. (138)

(143)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KILNOJIMUI KAVALKUOSE MEDŽIAGAS. 
70c j Valandą. Garantuojama Viršlaikiai už 

Laiką ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC. 
306 West 37th St.

(139)

IŠSIUNTINĖJIMUI
PAKIAVIMUI DARBININKAS

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI 
NUOLATINIS DARBAS

AMERICAN
HANDICRAFTS CO.

193 William Street, 
(arti Brooklyn Bridge) N.Y.C.

APVALYTOJAI. ŠVARINTOJA1, $30 J SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE 

MR. O’REILLY, FOXCROFT 9-6864.
RAŠYKITE BOX 302. 20 W. 43R1) ST..

N.Y.C.(114)

APVALYTOJAI
SANDĖLIO PATIKRINTOJA1 

PAPRASTI DARBININKAI
100% KARINIAI DARBA) 
Dieniniai Šiftai. Viršlaikiai.

? AIR KING RADIO
1523 63RD ST., BORO PARK, BROOKLYN.

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.
(141)

MERGINOS-MOTERYS
UŽDIRBKITE $27.30 Į 48 V AL.

Patyrimas Nereikalingas.
Lengvas sustatymas—švarus darbas. 

Duodama Uniformos. Apmokamos vakacijos. 
THE GEORGE W. LUFT CO.

34-12 36TII AVE.
LONG ISLAND CITY 

 i (140)
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Sovietai Pasiryžę Sunaikinti 
100,000 Nacių Suomijoje BALTIMORE & OHIO R.R

___________________________________ (140)

METALO TIRPYTO JAI

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Atlanto Siena.”
lijos vyriausybėm Su jais visi 
skaitosi.

Puikūs iš jų “idijotai,” jei
gu jie mokėjo tokį puikų taką 
pasirinkti !

Bet kur atsidūrė Sirvydo ir 
visų smetonininkų garbinamie- 
jie Italijos fašistiniai idijotai 
su Mussoliniu priešakyje?

Ne bolševikus dabar Sirvy
das turėtų apraudoti ir idijo- 
tais kolioti,
kamarotus, kurie yra visur ci
vilizuotų ir laisvų žmonių me
džiojami.

bet savo fašistinius

Dar apie Italiją. Kai prieš 
kelius mėnesius buvo paskelb
ta, kad Italijoje susiėjo šešios 
partijos ir sudarė bendrą fron
tą, daug kas tam netikėjo, 
daug kas iš to šaipėsi.

Ypatingai lietuviški ir ita
liški socialistai (Grigaičio ir 
Antoninio tipo) atsisakė tą 
bendrą frontą pripažinti.

Bet dabar, matote, tasai 
bendras frontas paėmė valdžią 
į savo rankas. Komiteto pirmi
ninkas Bonomi tapo Italijos 
premjeru.

DIENRAŠČIO

LAISVES
PIKNIKAS

įvyks

Liepos 2 July
Bus -laikomas

KLAŠČIAIS 
CLINTON 

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

sekmadienio
Hall, 

James Ave., Boston, Mass.
Birželio 22 d. sukaks trys 

metai, kaip 
kaujasi su 
Jų pergalės, 
galės. Todėl 
rykime dideliu, 
darni.

Sovietų Sąjunga 
naciais-vokiečiais. 
yra ir mūsų per- 

mitingą pada- 
visi atsilanky-

M. Kazlauskas.

Grand Rapids, Mich
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

grama, aš jau ir klausausi. Pa
tinka man tas pusvalandis. 
Todėl aš nutariau pagarsinti 
savo biznį, Men’s Clothing 
krautuvę, po No. 448 West 
Leonard St.

Andrius Adomaitis nuo se
nų laikų turi tą biznį ir patar
tina visuomet pirkti pas jį.

Prie Radijo Kliubo prisira
šė Frank Adams (turi kriau- 
čišką biznį po No. 617 Lyon 
St.), P. Kijauskas, J. Stasiū
nas (iš Muskegan).

Iš seniau prie kliubo prisi
rašė Rasikienė, A. Daukša ir, 
rodosi, ir daugiau kaip kas, 
bet pavardžių neturiu po ran
ka.

Būtų gerai, kad visi radijo 
programų klauso vai prisirašy
tų prie kliubo. Metinė mokes
tis tik $1.

LDS ir LLD Kuopos
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 41 kuopa turi apie 60 
narių. Su vajum buvo prastai.

Reikėtų pasitarti ir rimtai 
susirūpinti, kad gavus naujų 
narių.

Kas pradės tą darbą ?
Liet. Literatūros Draugijos 

66 kuopa turėjo apie 50 na
rių. Laike vajaus gauta 4 nau
ji. O susirinkime, kuris įvyko 
30 d. gegužės, gauta dar trys 
nauji. •

Į LLD 66 kuopą reikėtų 
kalbinti prisirašyti visus 
nies skaitytojus.

Vilnis Grand Rapidse 
daug skaitytojų.

Teko girdėti, kad LLD
pa rengs pikniką. Gal piknikas 
bus rengiamas bendrai su LDS 
kuopa.

London, birž. 12. — Jung
tinių Tautų karininkai skai
čiuoja, kad Suomijoje yra 
100,000 vokiečių kariuome
nės, neskaitant daug dau
giau Suomijos baltagvar
diečių.

Associated Press teigia, 
kad Sovietai pagal Tehera
ne išdirbtą planą dabar pa
siryžę nušluot nacius Suo
mijoje.

Apsidirbus su Suomija, 
Sovietų laivynas pasiliuo- 
suotų iš Suomių Įlankos ir 
galėtų plačiai veikt prieš 
vokiečius Baltijos Jūroj ir 
bombarduot priešų įrengi
mus Latvijos pakrantėse.

Chinai Burmoje atėmė iš 
japonų strateginį miestą 
Lunglingą.

Pirmadienį 1,000 Ameri
kos bombanešių arde nacių 
lėktuvų aikštes Francijoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroit Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, birželio 15-tą, 7:30 vakare. 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter. 
Narės malonėkite visos dalyvauti, 
nes yra daug labai svarbių reikalų 
svarstymui. — M. G. Raštininkė.

(137-138)

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugijos 2 kp. 

torų ir merginų skyriaus susirinki
mas įvyks trečiadienį, birželio 14 
d., 8 vai. vakare, Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto drabužių taisymo 
krautuvėje, 500 A E. Broadway.

Visos narės yra prašomos daly
vauti susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Kurioms 
laikas leidžia malonėkite ateiti va- 
landą-kitą prieš susirinkimą. — Val
dyba. (137-138)

me

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad

Pagelbėti daryti metalinius 
liejinius

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT

SMELTING & REFINING 
WORKS

330 BELMONT AVE.
(cor. Alabama)

BROOKLYN, N. Y.

BERNIUKAI
PAKUOTOJAI

ABELNAM FABRIKO DARBUI
40 Valandų Savaitė

$22 I SAVAITĘ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

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

(138)

VYRAI
Apsigynimo fabrikas Flushing, New York. 

Patyrimas nereikalingas.
CLARIDGE FOOD CO.

41-23 MURRAY ST., FLUSHING, N. Y.
(138)

24TH & CHESTNUT STS.

PHILADELPHIA, PA.

(140)

VYRAI
Sandėlio Darbininkai 

ir Patlkrintojal
75c Į VALANDĄ. 40 VALANDŲ 

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

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

(141)

Amerikos bombanešiai 
audringai atakavo japonų 
salas Saipan, Tinian ir Gu
am; kiti gi amerikiniai 
bombanešiai smogė japo
nam Trukę ir Palau.

Teigiama, kad patrijotai 
suardė visus naciam susi
siekimus tarp Bordeaux 
uosto ir Paryžiaus.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

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

rijimo
No. 2—Nuo

(iii)

MAŠINISTAI
LATHE DARBININKAI. PIRMOS IR AN

TROS KLASES. VIRŠLAIKIAI. 
APSIGYNIMO DARBAS. 

LIVERPOOL, 109 BROAD ST.
(ARTI SOUTH FERRY)

(139)

BALTIMORE & OHIO R.R.

VIEŠBUČIUI VYRAI
Vidaus ruošai ir prie vacuum

VIRŠIAUSIA ALGA. 
APMOKAMA VAKACIJA. 

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 82nd St., N. Y. C. 

______________________________________ (141)

REIKIA VYRŲ
Medžio tekinimo fabrikui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
BURMANN BROS. CORP.

36-35 22ND ST.
LONG ISLAND CITY.

. (139)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS i 

VIRTUVES DARBININKES 
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

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

REIKALAUJA

TROKININKŲ
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

Dieną ir naktį. Geros Valandos. Gc 
CLUB, 32 W. 40T1I ST.

VIRĖJOS
Alga.

(139)

Kreipkitės

PIER 24 SO. DELAWARE AVE. 
BETWEEN LOMBARD AND

SOUTH STS.
PHILADELPHIA, PA.

BERNIUKAI
žemiau 18 Metų Amžiaus 

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai.

Patyrimas Nereikalingas.

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

(140)

Baltimore & Ohio Railroad

(140)

VYRAI - VYRAI
PATYRĘ 

AR BE PATYRIMO
KAIPO LEDO TRAUKĖJAI 

IR BOXMANAI

NUOLAT
BŪTINAS DARBAS

Puikiausia Alga

lš

COAL & ICE CO.
4512 NEW YORK AVE., 

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

 (139)

pa- 
Vil-

turi

kuo-

Grand Rapidse yra daugiau 
400 lietuvių, išėjusių armijon 
ir laivynam

Būtų gerai, kad mūsų ko
respondentai visuomet parašy
tų apie karius.

V. Reporteris.

Italijoj amerikiečiai pa
siekė Bolsena ežerą, 12 my
lių nuo Tyrrhenijos Jūros.

DARBININKE NAMŲ RUOŠAI
Guolis ant vietos. Lengvi skalbiniai. Virimų 
nėra. Rūmas ir maudynė. $100 Į MĖNESĮ.

ŠAUKITE NAVARRE 8-4473
(138)

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ
Kilnojimui Audeklo Ritimų

KREIPKITĖS:
GEORGE O. MASON CO., Inc.

140 4th Avenue, NYC.
(140)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. V. C. fX)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio - June 14 d., 
7:30 vai. vakare, L. D. P. Kliubo 
salėje, 408 Court St. Draugės ir 
Draugai! Būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turėsime dau svar
bių reikalų aptarimui. — V. K. She- 
ralis, sekr. (137-138)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo pusmetinis susirin

kimas įvyks 15 d. birž. (June 15), 
8 vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarimui. — J. S. (137-138)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukėsų 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
dienio vakare, birželio 13,
svetainėje, 329 Broadway, Susirinki
mą pradėsime 8 vai. Visi nariai pra
šomi skaitlingai atvykti į susirinki
mą, nes daug svarbių dalykų turė
sime apsvarstyt, 
pirm.

Kliubo 
antra- 
Kliubo

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

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

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
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 užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

No.

No.

Viršaus <38 m. ar medikaliai paliuosuotl. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

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

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(145)

270

MERGINOS
Su mikliais pirštais 

LENGVAM FABRIKO DARBUI
Atlikti brangakmenių šlipavimą 

galastuvukais.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Pradžiai 60c į Valandą 
SU GREITAIS PAKILIMAIS

THE AMERICAN 
BORTZA CORP.

LAFAYETTE ST. ROOM '
N.Y.C.

(KLAUSKITE MR. FRIEDLANDER)
(139)

707

— J. Zaleckas, 
(137-138)

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 78, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614'/z Zlou St.

VYRAI, STIPRŪS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

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

BROOKLYN. (14th St. line).
, (13S)

MERGINOS 
Lengvam fabriko darbui. Norinčios mokytis 
leisti presan graviruotus rašomuosius dalykus. 

Alga priklausys nuo gabumo.
HENRY W. SOLFLEISCH CO., 

124 WHITE ST., N. Y. C.
(138) »■■■ ■ I IMI..... . ........... .11 ....... j

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom 
Darbas gražioje grupėje merginų. 

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠIAUSIA ALGA. 

VAKACIJOS SU ALGA 
Kreipkitės ant 17th floor 

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 82nd St, N. Y. C.

(142)

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)

OPERATORĖS
Flatlock 
Overlock

Mansew ir dviem adatom 
UNDERWEAR 

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

18th Ave. Station West End Line.
(140)

MERGINOS 18—35
LENGVAM PAKAVIMUI 

$22 — 40 VALANDAS 
VIRŠLAIKIAI 
AMERICAN 

HANDICRAFTS CO.
193 William Street 

(arti Brooklyn Bridge) N.Y.C.
(139)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

<Xk

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.
(HP

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream 
55c I VALANDĄ PRADŽIAI 
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS 
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

lt
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Tomsomene Pasidavė Svarbiausioji Dienu
Operacijai J

Pereitą penktadienį Lietuvos 
Žmonėms Drabužių Centre, 
417 Lorimer St., Brooklyne, 
įvykusioj masinėj mobilizaci
joj, pasigesta Sofijos Tomso- 
nienės, kurį penktadienių va
karais dirbdavo ir be mobili
zacijos. Dirbdavo ji ir kitais 
atvejais, šeštadienį sužinojo
me, kad birželio 9-tą jai buvo 
padaryta operacija, išimtas 
vienas inkstas.

Linkim d. greit pasveikti.
Tomsonienė dar pernai skun

dėsi skausmais nugaroje ii* nu
ėjus pas gydytoją X-spinduliai 
parodė akmenį ant inksto. 
Bandyta šiaip gydymu akmenį 
prašalinti ir jautėsi lyg guriau, 
tad operacijos nėjo. Pastaruo
ju laiku skausmai paaštrėjo ir 
ištyrus X-spinduliais jai prisa
kyta tuojau pasiduoti operaci
jai.

Mrs. Thomson randasi Phy
sician’s Hospital, 73rd St. ir 
34th Ave., Jackson Heights.

Diena Jau Čia Pat

Mieli Svečiai
Mikolas ir Amelia Liepai 

susilaukė savo mielų svečių — 
žento saržento Jules Lazunas 
ir dukrelės Lillian iš tolimų 
vakarų. Pabaigoje pereitos sa
vaitės jie parvažiavo aplanky
ti tėvus ir draugus. t

Visi rimtai mąstantieji žmo
nės šiandien sutinka, jog ati
darymas antrojo fronto prieš 
vokiečius yra didžiausiu šio 
laikotarpio įvykiu. Tas įvykis 
visose Jungtinėse Tautose, vi
suose miestuose ir kaimuose 
atžymimas didžiausiu entu
ziazmu ir pasiryžimu veikti 
daug, veikti greit privedimui 
tos didžiosios bendros visų de- 
mokartijų pastangos prie vi
suotinos ir greitos pergalės.

Mūsų demonstracija — pa
reiškimas talkos mūsų ir talki
ninkų kovotojų prieš fašizmą 
didiesiems žygiams — įvyks 
jau šį ketvirtadienį, birželio 
15-tos vakarą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne. Prasidės lygiai 
7 :30 ir baigsis 10 vai. vakaro, 
kad darbininkai ir jų darbo 
našumas nenukentėtu dėl nu
traukto pasilsio.

Čia bus paminėjimas ir 3 
metų sukakties, kai Lietuva 
kenčia nacių vergiją ir pasi
džiaugta artėjančiu išlaisvini
mu. Vakaro atidaryme turėsi
me Aido Chorą, vadovaujamą 
Aldonos Anderson (Žilinskai
tės). Pribūkite anksti, kad pa-

sigrožėti retai girdima 
lietuvių dainos.

D i d ž i ų j ų pasaulini ų 
reikšmę aiškins žymūs 
vos ir Amerikos lietuvių 
menininkai:

Povilas Rotomskis, 
Sąjungos generalio 
atašė.

Rojus Mizara ir
Antanas Bimba, 

Laisvės redaktoriai.

grože

įvykių
Lietu-
visuo-

Sovietų 
konsulato

dienraščio

Praneškite 
apie šį svarbiausi sezono susi
rinkimą savo draugams, kai
mynams, pažįstamiems. Atei
kite į Laisvės raštinę gauti ko
misijos paruoštų lapelių išdali
nimui jų tarp lietuvių ten, kur 
dienraštis Laisvė ar nedidelė 
grupė organizacijų išrinktos 
komisijos negali pasiekti. Pa
sidarbuokite visi, nes tai yra 
visų pergalės ant fašizmo pa
greitinimo diena, greitesnio su
grąžinimo mūsų jaunimo die
na.

Susirinkime bus parduodami 
Penktosios Karo Paskolos bo- 
nai ir atliekama kiti patrijoti- 
niai darbai. Įžanga nemokama.

N. K.

Ateikite visi.

New Yorko Slavai už 
Roosevelta

Pagerbė Didvyrišką 
Jūrininką

Filmos

Amerikos Slavų Kongresas 
New Yorke savo konferencijoj, 
kurioj dalyvavo 300 delegatų, 
atstovaujančių 212,000 slavų 
kilmės amerikiečių, pasisakė 
mobilizuoti visus Amerikos 

.„.slavus išrinkimui Roosevelto 
4-tam terminui.

Specialise iškilmėse viešbu
tyje Diplomat pereitą sekma
dienį įteikta Gold Star didvy
riško jūreivio motinai Mrs. Syl
via Blum, 1642 E. 19th St., 
Brooklyne. Jos sūnus Murray 
Morris Blum, vyriausis radio 
operuotojas laive, žuvo plauk
damas gelbėti sudužusio kito 
laivo jūrininką šiauriniame At- 
1 antike.

Eva Mizarienė Grįžo iš 
Kalifornijos

Praeitą šeštadienį grįžo iš 
Kalifornijos Eva Mizarienė, 
kuri ten buvo arti mėnesiui 
išvykusi savo profesijos reika
lais. Laisvomis nuo darbo va
landomis ji ten buvo susiėjusi 
nemažai lietuvių veikėjų, ir 
Los Angeles, taipgi San Fran
cisco miestuose lietuviškuose 
parengimuose sakė kalbas apie 
mūsų spaudą, apie reikalingu
mą remti 
Roosevelta 
kalus.

—Tiek

karą ir prezidentą 
ir apie moterų rei-

svetainę dar kiek 
vai. vakaro, nes ly- 
val. turės prasidėti 
Prašoma nesivėluot.

kiečiai. Jie tikrai turi kuo pa
sididžiuoti išlaikydami taip 
harmoningai galinti sudainuo
ti chorą ir turėdami energin
gą, gaspadorišką mokytoją.

Choras Pirmyn, beje, dai-i 
nuos brooklyniečiams Laisvės 
piknike, liepos 2-rą, Klaščiaus- 
Clinton Parke.

Čia, beje, buvo dviguba iš
kilmė, nes galop programos, 
linksmai bežiūrįs į dainuo
jančią savo dukrelę, chorvedę 
Almą, Kasmočius tapo pagau
tas grupės stiprių vyrų ir iš
keltas į palubes, su šauksmu:

i “Happy Birthday to You!” 
Bematant Kasmočius pasijuto 

1 apsuptas linksmų choristų, su 
Gražiomis gėlėmis išpuošta dukrele priešakyje, dainuojan- 

salė pridavė viskam dar iškil- čių jam gimtadienio dainą, 
mingesnę išvaizdą. 1 B-tė.

Laisvinimas Europos 
Jau Prasidėjo!

Pirmyn į Berlyną!

Aido Choro Nariams 
Žinotina

Praeitą penktadienį, birže
lio 9, repeticijose, Aido Cho
ras nutarė dalyvauti Brookly
no ir apylinkės liet, organiza
cijų rengiamam visuotinam su
sirinkime, ketvirtadienį, birže
lio 15 d., Grand Paradise sve
tainėje ir ten pildyti dainų 
programą. Tik gaila, kad daug 
choristų minėtose repeticijose 
nedalyvavo. Taigi šiuomi ir 
norima pranešti nebuvusiems 
repeticijose choristams, kad 
jie pasistengtų atvykti į Grand 
Paradise 
prieš 7 :30 
giai 7 :30 
programa.

Na, o ateinantį sekmadienį, 
birželio 18 d., choras yra ap
siėmęs pildyti programa Bal
tike tautų rengiamam metinia
me parengime, Yonkerse. šiuo 
atveju visi choristai ir vėl pra
šomi pasistengti būti repetici
jose, kad galėtume prisireng
ti su dainomis ir susitarti apie 
važiavimą į Yonkers.

Kitas Aido Chorui svarbus 
punktas bus, kuomet, liepos 2 
d. reikės pasirodyti su daino
mis masinei publikai, Klaš- 
čiaus-Clinton parke, Laisvės 
piknike, čia, irgi reikėtų gra
žiai pasirodyti ir dėl to visi 
lankykime repeticijas, kad ge
rai prisirengti.

Aido Choro Koresp.

Visuotinas Brooklyno ir Apylinkės
Lietuvių Susirinkimas

šaukia Bendrai Brooklyno Lietuvių Organizacijos

Los Angeles, tiek 
San Francisco, tiek Oaklando 
lietuviai nepaprastai draugiš
ki ir svetingi, — sakė d-gė Mi
zarienė. — Be to, jie nuošird
žiai ir uoliai remia lietuvišką
ją demokratinę spaudą, rišan
čią kaliforniečius su newyor- 
kiečiais ir visais Amerikos lie
tuviais.

Los Angeles, San Francisco 
ir Oaklando lietuviai per E. 
Mizarienę dienraščiui Laisvei 
sudėjo apie 400 dolerių. Vieni 
jų užsisakė dienraštį, kiti at
sinaujino savo prenumeratas, 
treti su auka prisidėjo, — be 
to, pelnas nuo parengimų šion 
sumon įeina.

Dėl Kalifornijos oro, kurį 
tiek daug žmonių giria, E. Mi
zarienė nėra entuziastiška. 
Gamta, tiesa, nepaprastai gra
ži, miestai puikūs, bet gyveni
mui oras jai patinka New Yor
ke geriau.

Vykdama į ten ir atgal, d-gė 
Mizarienė buvo susitikusi su 
vilniečiais Chicagoje, be to, ji 
buvo sustojusi Clevelande, kur 
tarėsi su tūlais mūsų veikėjais, 
ir Detroite, kur matėsi su d-ru 
Palevičium ir jo šeima.

Ketvirtadienį, Birželio 15 June
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 7:30 Vai. Vakare

KALBĖS

POVILAS ROTOMSKIS,
Sovietu Sąjungos Generalio Konsulato atače.

R. MIZARA,
Dienraščio “Laisvės” Redaktorius

ANTANAS BIMBA,
Lietuvių Literat. Draugijos pirmininkas

BUS IR KONCERTINĖ PROGRAMA
Greatneckiečiai Turėjo 

Sėkmingą Bankietą
Great Neck lietuvių choro 

Pirmyn suruoštam bankiete 
pereitą sekmadienį, Kasmočių 
kalęj, Great Necke, svečių pri
rinko daugiau, negu bent kas 
iš choristų tikėjosi. Rengėjams 
prisiėjo svečius labai glaudžiai 
sodinti ir daugiau stalų statyti, 
o patiems choristams ir gaspa- 
dinėms, veikiausia, teko vaka
rieniauti tik namo parėjus.

Duota graži dainų 
programa, vadovybėj 
lės mokytojos Almos 
čiūtės. Apie programą
turėtų parašyti patys greatnec-

Atėjo sprendžiamieji mūšiai. Išlaisvinimas Europos jau 
prasidėjo. Mūsų drąsūs sūnūs jau grumiasi su mirtinuoju 
priešu Europoje!

Tėvai, motinos, broliai, seserys! Susirinkite visi. Išgirs
kite apie tų sprendžiamųjų kovų eigą. Masiniai pasveikin
sime mūsų drąsiuosius kovūnus!

Susirinkime bus pardavinėjami Penktosios Paskolos Bo
nai. Galėsite čia juos pirkti!

Be to, birželio 22 dieną sukanka trys metai, kaip tapo 
nacių užpulta ir pavergta Lietuva, šiame susirinkime at
žymėsime tą kruviną įvykį. Dar kartą pakelsime savo ga
lingą balsą už išlaisvinimą mūsų gimtojo krašto!

Ateikite visi ir visos! Išgirskite tiesą ir faktus!
ĮŽANGA VELTUI! Kviečia RENGĖJAI.

' Paskutine Diena Pamatyti 
“Taxi to Heaven”

Sovietų muzikališka kome
dija “Taxi to Heaven,” Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
S., New Yorke, rodoma pasku
tiniu sykiu šį antradienį, bir
želio 13-tą.

Trečiadienį, birželio 14-tą, 
Stanley Teatre pradės rodyti 
filmą “People’s Avengers,” iš 
partizanų veiksmų nacių už- 
frontyje. Apie šią stebėtinų 
veiksmų filmą plačiau matysi
te sekamose laidose.

YONKERS, N. Y.

ryto.
3

Woodward Avenue

Nepraleiskite Nepamatę!

Nauja Sovietine Muzikale Komedija

Nuolat nuo 10 A. M. — Vidurnaktį Rodoma Kas Naktį.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Komunisto miesto tarybos 
nario Peter V. Cacchione raš
tinėj pereitą savaitę parduota 
$1,008.75 vertės karo bonų ir 
štampų.

Šokiams gros Antonovič’iaus Orkestrą.
■■ . -----= Įžanga 50c. Su Taksais 60c. :

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

Kviečia širdingai visus —- KOMITETAS.

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.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VALANDOS: j 7te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PENKTAS METINIS 

FESTIVALAS

Paskutinės 4 Dienos!

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.

f i

į 'iw®

“They Met in Moscow

Newyorkietis master saržen- 
tas John Pittori turėjo labai 
linksmą įžengimą Romon, ten 
jį pasitiko jo dukrelė Joan, ku
rios jis nebuvo matęs per 8 
metus.

Rengia Pabaltijo* Tautų Kultūrinė Taryba

Sekmadienį, Birželio 18 June
KARPATHĮJ-RUSU GIRAITĖJ

556 YONKERS AVE

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

OFICIALIS LOS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija šapoj
Telef.: GR. 7-7553

( 2539DETROITE: Į 602 Hofmann BWg

N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

Smagiausias muzikalis romansas judžiuose, juoku smingąs 
jums į pačią širdį, su linksmybe naujausių Rusijos dainų ir 
viesuliškais šakiais.
Extra: “KAZAKHSTAN MUSIC FESTIVAL”-—liaudies 

muzika, šokiai ir tautinė grand opera.

VICTORIA SiSTST

Buvęs Miesto Tarybos 
Narys Kandidatuoja 

j Kongresmanus
Amerikos Darbo Partijos 

New Yorko Komitetas pasky
rė savo- kandidatu į kongres
manus iš 22-ro kongresinio dis- 
trikto, New Yorko mieste, bu
vusį miesto tarybos narį Clay
ton A. Powell, abisinų baptistų 
bažnyčios dvasiškį, žymų vi
suomenininką.

Powell kandidatūrą paskel
bė komiteto viršininkai: kon- 
gresmanas Vito Marcantonio 
ir Eugene Connolly, pirminin
kas ir sekretorius.

- šokių 
j aunu o- 
Kasmo- 
plačiau

EKSTRA NAUJIENA
Kartais reikia nueiti ir 

į teatrą,
Bet greitai reikia bėgti 

pas Kapicką Petrą;
Ir čia nebūsi, broluži, 

nusiminęs, —
Kapickas turi ir alaus 

ir degtinės!
Adresas:

32 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

— skelbimas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ |Qį STANLEY MISIŪNAS

/ 11^z-—SsJl SAVININKAS

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVerrree* 4-9612

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDEKALI8 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

’ q « T * , ' \ , z j- r7’‘Pff*
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

a $50.00

I4950
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14950

(Isist. 28 m.)

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

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




