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KRISLAI
Italijoj.
Įdomūs Ten Dalykai Dedasi.
Ketvirtadienį Brooklyne.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Antrojo fronto pradėjimas 

Vakarų Europoje lyg ir nu
stelbė nemažai kitu didžiosios 
rūšies pasaulinių įvykių. Neuž
tenkamai buvo kreipta į juos 
dėmesio, nes kiekvienas, bėgy
je pastarųjų aštuonetos dienu, 
buvo labai susirūpinęs tuo, kas 
darosi Francijoj.

Vienas didžiųjų įvykių, be 
abejo, yra naujosios vyriausy
bės įsikūrimas Italijoje.

Tik pagalvokime: tuojau po 
to, kai Roma tapo išlaisvinta, 
karalius Emmanuelis pasitrau
kė “poilsiui” ir susiformavo 
nauja koalicinė liaudies vy
riausybė, kuriai vadovauja ži
nomas anti-fašistas Ivanoe Bo- 
nomi.

Vadinasi, 
manueliu, 
Mussolini ui, 
doglio!

Naujoji vyriausybė — kitas 
reikšmingas dalykas, — už
imdama savo vietą, prisiekė ne 
karaliui, bet krašto konstituci
jai!

Badoglio pasitraukimo pa
reikalavo Palmiro Togliatti — 
pareikalavo bendrame minis- 
terių posėdyje. Sakoma, se
nis apsiverkė, pareikšdamas, 
kad jis sutinkąs su Togliattio 
reikalavimu!

K a gi jis kitą galėjo dary
ti?

su karalium Em- 
ilgai tarnavusiu 
pasitraukė ir Ba-
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Amerikos Kariai Pa-IVKHY KVISLINGAI
- - SLAPSTOSI NUO PA- 

TRIJOTĮI KOVOTOJŲėmė Punktus 71 Myl 
Antrapus Romos
Roma, birž. 13. — Penk

tosios armijos amerikiečiai 
baigia apvalyt nuo nacių 
vakarines Bolsena ežero pa
krantes ir artinasi prie Bol- 
senos miesto, 8 mylios to
liau. Čia, tarp kitko, jankiai 
atėmė iš vokiečių Monte 
Fiascone vieškelių mazgą ir 
pasiekė priemiesčius Orbe- 
tello, 71 mylia į šiaurvaka
rius nuo Romos.

Iškrikusi Keturioliktoji 
vokiečių armija, sakoma, 
jau visiškoj betvarkėj neš
dinasi vis tolyn į šiaurius ir jo nary-i v. . . J „Šiaurvakarius nuo Romos.

Išvada iš to visk b dabar 
plaukia tokia: Italijos komu
nistai ir kiti anti-fašistai, suti
kę įeiti j Badoglio vyriausybę, 
suorganizuotą prieš tūlą laiką, 
puikiai žinojo, ką jie darė. 
Jie suprato, jog tai esą tik lai
kinas dalykas, — tik ledo pra
laužimas. Jie suprato, kad vis
kas turės eiti pirmyn, o ne at
gal.

Taipgi Tarybų Sąjungos su
teikimas prfpąžinimo Badoglio 
vyriausybei reiškė irgi tą patį.

Monarchija Italijoje, atro
do, bus palaidota taip greit, 
kaip greit Italija bus išvaduo
ta, kaip greit visa Italijos liau
dis galės tarti savo žodį.

Monarchijos Italijoje trokš
ta tik Vatikanas ir nedidelė 
monarchistų dalis, kuri neat
stovauja Italijos masių.

Italijos klausimu, beje, ta
rė viešą žodį ir Maskvos kon
ferencija, įvykus praeitais me- 
tais.

Taigi į Italiją tenka rimtai 
žiūrėti, tenka studijuoti kiek
vieną ten ne tik militarinį, bet 
ir politinį posūkį.

Anglai, vydamiesi nacius 
j šiaurius nuo Romos, artėja 
prie Bagno ir Rieti miestų.

Vokiečiai kiečiau prieši
nasi tik tokiose vietose, kur 
gręsia-jiem apsupimas. Pa
imti nelaisvėn naciai sako, 
kad vokiečių pusėje Italijoje 
abelnai viešpatauja suirutė.

London, birž. 13. — Vichy 
srityje, vidurinėje ir pieti
nėje Francijoje, iš įvairių 
miestų išbėgiojo ir išsislaps
tė Betaino - Lavalio valdi
ninkai, nacių sandarbinin- 
kai. Jie persigandę Franci- 
jos patrijotų - partizanų, 
kurie išvysto vis platesnę ir 
smarkesnę kovą prieš hitle
rininkus ir jų bendradar
bius.

Tie francūziškieji kvislin- 
gai dabar pasilieka tik to
kiose vietose, kur vokiečiai 
yra pastatę gana kariuome
nės jiems apsaugoti.

Naciai, nepasitikėdami 
Betaino - Lavalio francūzi- 
škąja policija ir kariuome
ne, visai užėmė ir jų “sosti
nę” Vichy.

SUIMTA JAU 10,000 NACIU 
FRANCIJOJE
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Rooseveltas Džiaugiasi 
Penktąja Armija

London. — Šiaurinėje 
Francijoje talkininkai paė
mė nelaisvėn jau daugiau 
kaip 10,000 vokiečių,iš viso.

Rytoj, ketvirtadienį, kiek
vienas Brooklyn© ir artimos 
apylinkės lietuvis privalo būti 
Grand Paradise salėje, Brook- 
lyne. ,

Ten bus minimas vienas iš 
didžiausiųjų istorijoje įvykių 
—2-jo fronto pradėjimas Va
karų Europoje.

Ten bus pareikštas Brookly- 
no lietuvių visuomenės sąjaus- 
mas mūsų narsiesiems kovū- 
nams, — mūsų sūnums, bro
liams, draugams, dabar did
vyriškai mušantiesiems priešą 
Vakarų Europoje.

Ateikit visi!
Bus parduodami karo bonai 

5-tajai Karo Paskolai.

Roma. — Prez. Roose
veltas atsiuntė sveikinimo 
telegramą Amerikos gene
rolui Markui W. Clarkui, 
Penktosios anglų - ameri
kiečių armijos, komanduoto
jui Italijoje. Telegrama sa
ko:

“Amerikos žmonės labai 
džiaugiasi Penktąja Armi
ja. Aš sveikinu jus ir visus 
jūsų oficierius ir kareivius 
už gerai atliktą didį dar
bą.”

Penktoji armija, kaip ži
noma, atvadavo Romą nuo 
nacių ir šluoja juos tolyn ir 
tolyn atgal.

Gen. Clarko Atsakymas 
Prezidentui

Tos armijos komanduo- 
gen. Clark

submarinai sunaikino

J. V. Submarinai Nuskandino 
Dar 18 Japonu Laivų

Washington. — Paskuti
niu laiku Jungtinių Valsti
jų
dar sekamus Japonijos lai
vus:

1 didel. žibalinį laivą, 1 
vidutinį transporto laivą, 6 
vidutinius krovinių ir tran
sporto laivus, 6 vidutinius 
prekinius laivus ir 4 mažus 
prekinius laivus.

tojas, 
prezidentui šitokia
ma:

“Visi Penktosios

atsakė 
telegra-

Kiekvienas korespondentas, 
buvęs arba esąs tose Franci- 
jos vietose, kuriose dabar tal
kininkų kariai išsėdę muša 
priešą, prideda tą: kai tik 
amerikiečiai, anglai ar kana
diečiai įžengia kur nors į 
miestelį arba kaimelį, tuojau 
juos gyventojai pasitinka su 
pluoštais gėlių. Apkrauna juos 
gėlėmis, apdovanoja juos iš
troškę laisvės francūzai vis
kuo, ką tik jie turi.

Tas mūs nestebina: žmonės

armijos 
nariai giliai brangina tams
tos atsiųstus sveikinimus. 
Tai įkvėpimas mums vi
siems. Mes pakartojame sa
vo pasižadėjimą, jog kirsi
me neatlaidžius smūgius 
priešui, iki jis taps galuti
nai sumuštas.”

Sovietai birž. 11 d. visuo
se frontuose nušovė 20 prie
šų lėktuvų.

pasiilgę laisvės. Dėl laisvės jie 
aukoja savo gyvybes. Kaip gi 
jie tad neįvertins tų kovūnų, 
kurie atneša jiems laisvę ant 
savo tankų, ant šautuvų, lėk
tuvais.

Galima įsivaizduoti, kaip 
Lietuvos gyventojai pasitiks 
įžygiuojančią Raudonąją Ar
miją, — ypačiai lietuviškų 
pulkų kovūnus, skinančius ke
lią į mūsų tėvų krašto laisvę!

Šis žemlapis parodo, kur Talkininkų jėgos birželio 6 
dieną pradėjo Europos laisvinimo žygį. Skaitlingos jė
gos buvo iškelta daugelyje vietą, tarpe Dieppe ir Cher
bourgo, Francijoje.

RAUDON. ARMIJA ATĖMĖ IS 
SUOMIŲ DAR TUZINUS

GYVENAMŲ VIETŲ
Maskva, birž. 13. — Rau

donoji Armija prasigrūmė 
pirmyn dar 8 mylias prieš 
suomius Karelijoje per miš
kus, ežerus ir balas, triuš
kindama tvirtoviškas suo
mių - nacių apsigynimo li
nijas.

Sovietų kariuomenė va-j tįstus į suomių užnugarę. Iš 
kar atėmė iš suomių balta
gvardiečių Raivola miestą 
su stočia svarbiausio gele
žinkelio, einančio tarp Vi- 
borgo uostamiesčio, Suomi
joj, ir Leningrado. Be to, 
raudonarmiečiai užėmė 30 
kitų gyvenamųjų vietų,

LIETUVIŲ KALBA JU-1 Amerikiečiai Gręsia 
DŽIAI SOVIETU i M • y- r<
SĄJUNGOJE naciam visam iher

Rašytojas Jonas Šimkus 
praneša, kad Leningrade 
buvo rodoma judamieji pa
veikslai su užrekorduota 
juose lietuvių kalba, pritai
kyta judžio veiksmams. Pir
mąjį taip sulietuvintą judį 
“Kova” stebėjo Lietuvių 
Meno Komitetas ir Tarybi
nės Lietuvos valdžios na
riai

Lietuviški tekstai taipgi 
jau įkalbėti ir užrekorduoti 
kituose sovietiniuose ju- 
džiuose, kaip kad “Keršin- 
tojai iš Liaudies” (People’s 
Avengers), “Stalingradas,” 
“Oriolo Kova”, ’’Vokiečių j 
Sumušimas ties Maskva” ir 
kt.

Amerik. lakūnai užmušė 
1,000 japonų Chinijoj.

žinkelio stotis.
Sovietų jėgoms vadovau

ja generolas Govorovas, ' 
nmgrado pergalės didvyris.

Amerikiniai koresponden
tai praneša, kad Sovietų 
lėktuvai nuleido savo tan- ■ 
kus ir skaitlingus parašiu- i

bourgo Pussalyj
London, birž. 13. —Jung

tinių Valstijų kariuomene 
šturmavo ir užėmė Monte- 
bourgo miestą, 14 mylių į 
pietų rytus nuo didžiojo 
Cherbourgo uosto.

Montehourgas stovi prie 
plento, vedančio į tą uostą.

Amerikiečiai taipgi pra
siveržė toliau pirmyn į pie
tų vakarus nuo Cerisy miš
ko, kurį diena pirmiau už-

■ ėmė.

FRANCUOS PATRI JOTAI 
ŠIMTAIS IMA NACIUS

London, birž. 13. — Ame- 
jrikos kariuomenė, atėmus iš 
nacių aptvirtintą Carentan 
miestą, prasiveržė dar bent 

' mylią pirmyn į pietų vaka
rus nuo to miesto, geležin
kelių ir plentų mazgo, pieti
niai - rytinėje dalyje Cher
bourgo pussalio. Carentaną 
'amerikiečiai užėmė tiktai 
per žiaurius mūšius, šėlu- 

(Tąsa 5-me pusi.)

siu- London. — Prancūzų pa- , .vii" T -1 
Le- trijotai - partizanai Vosges JlHlgL V HlStlJŲ LektllVŲ

sovietinių karo laivų ir po 
priedanga jų kanuolių ug
nies išlipa į suomių užfron
tės krantus daugiau rau
donarmiečių, kaip teigia tie 
korespondentai. Sovietų 
lėktuvai nuolat sprogdina ir 
apšaudo suomių apsitvirti- 

tarp kurių yra Kivennapa nimus, jų gelžkelius ir vieš- 
miestas , ir Tyrisevae gele- kelius.

kalnų srityje sumušė 2,000 
vokiečių ir paėmė nelaisvėn 
virš 300 priešų.

i

700 pabijotų sprogdino 
visas geležinkelių linijas ei
nančias į šiaurinę Francija 
per ištisą savaitę pirma, ne
gu ten įsiveržė amerikiečiai 
ir anglai.

Francija. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur- 
chillas atsilankė i talkinin
kų įsiveržimo ruožą šiauri
nėje Francijoje.

Sunaikinus Nacišką Vokietiją, Japonai Bus Greičiau 
Sutriuškinti, Negu Manyta, Pareiškė Rooseveltas

H
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas, atidarydamas 
vajų Penktajai karo pasko
lai — išpirkti bonų už 16 
bilionų dolerių, šaukė- kiek
vieną amerikietį visomis iš
galėmis pirkti šiuos per
galės bonus. Tie pinigai rei
kalingi mūsų kovūnam ap
rūpint kariniais įrankiais ir 
tūkstančiais visokių reikme
nų.

Pati ištikimybė “aukoju
siems ir dar aukojantiems 
savo gyvybes mūsų ka-

Vokiečiai Sako, Tiktai Kelios 
Sovietų Divizijos Atakuoja 

Suomius

Berlyno radijas pareiškė, 
jog Sovietų atakos prieš 
Suomiją tai dar nėra pra
džia tikrojo jų ofensyvo. 
Nacių komanda sako, kad 
tiktai kelios raudonarmiečių 
divizijos teveikia prieš suo
mius.
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Audra Francijoj
London. — Daugiau kaip' 

1,400 Amerikos bombanešių 
pleškino' 16 vokiečių orlai
vių stovyklų Francijoj ir su
sprogdino šešis priešų til
tus.

Talkininkai per dieną su
naikino 70 nacių lėktuvų, o 
savo nustojo 39 lėktuvų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nukauti Lietuviai

• 1

I

Prez. Rooseveltas Šaukia Kiekvieną Amerikietį Visomis Iš
galėmis Pirkti Karo Paskolos Bonus; Parodyti Ištikimybę 

Mūsų Kovūnams, Aukojantiems Savo Gyvybę
riams” diktuoja, kad mes 
turime sudėti gana pinigų, 
“kurie reikalingi galutina- 
jai pergalei laimėti,” pareiš
kė prezidentas.

NACIAI “PIRMOJOJ 
VIETOJ”

Jis, tarp kitko, sakė:
“Dabar mes atkreipėme 

savo jėgas sunaikinti Vokie
tijai pirmojoj vietoj. Vo
kietija jau prispirta prie 
sienos, faktinai prie trijų 
sienų tuo pačiu laiku!

“Mes veikiame pagal pra
diniai nustatytą musų stra
tegiją — visų pirma su
naikint mūsų priešą Euro
poje, o tada pasukti visas 
savo jėgas į P a c i f i- 
ko Vandenyną. Tokiu būdu 
mes galime priversti japo
nus prie besąlyginio pasida
vimo arba prie tautinės jų

savižudystės daug greičiau, 
negu buvo manoma.

“Pietuose mes sulaužėme 
vokiečių kontrolę vidurinėje 
Italijoje. Birž. 4 d. talki
ninkų armijos užėmė Romą.

“Rytuose drąsieji mūsų 
talkininkai - Sovietai išvijo 
priešus iš žemių, į kurias 
vokiečiai buvo įsiveržę pirm 
trijų metų. Didžiosios So
vietų armijos dabar prade
da kirst triuškinančius smū
gius.

Vakaruose, kaip didžiu 
kūju, buvo smogta priešam 
Franci jos pajūriuose praei
tą antradienį; tai yra vai
sius daugelio mėnesių aty- 
daus planavimo ir ryžtų pa
siruošimų.

“Mes prasiveržėme per 
tariamą nenugalimąją (vo
kiečių) sieną šiaurinėje 
Francijoj. Ta ataka bran-

giai mums lėšavo kariais ir 
įrengimais. Bet pagal lig
šiolinius pranešimus, <^tai 
mūsų nuostoliai yra mažes
ni, negu mūsų komanduoto- 
jai iš anksto skaičiavo.”

Paskutiniu laiku tapo nu
kauti Italijos fronte lietu
viai kareiviai Juozas L. 
Debonis, kurio tėvas Juozas 
gyvena Milltowne, N. J., ir 
Mikolas Jačius, kurio moti
na Anna gyvena Camdene,

i 
■i
i

KIETA FRONTO LINI
JA FRANCIJOJE

London, birž. 13. —Fron
to linija šiaurinėje Franci
joje liekasi beveik be atmai
nų per 24 paskutines valan
das, nors siaučia baisūs mū
šiai.

Užmuštas Vokiečių Artileri
jos Komandierius Cher

bourgo Fronte

Vokiečių komanda paskel
bė per Berlyno radiją, kad 
mūšiuose dėl Cherbourgo 
pussalio, šiauriniai - vakari
niame Franci jos kampe, ta
po nukautas nacių artileri
jos generolas vardu Marx.

NACIAI TIKSLIAI ŽUDO 
KITATAUČIUS

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas, raportuodamas 
kongresui apie atidarymą 
stovyklos Oswego, N. Y., 
pabėgėliams nuo nacių, pa
žymėjo, kad vokiečiai- siste- 
matiškai žudo tautines ma
žumas.

DAR VIENAS NACIŲ 
BARBARIZMO FAKTAS

London. — Vokiečiai per
pjauna gerkles suimamiems 
į nelaisvę amerikiečiams ir 
anglams parašiutistams už
frontėje arba tuojau nušau
na juos veidan.

Amerikoj dabar važinėja 
4,000,000 mažiau automobi
lių, negu 1942 ir 1943 me
tais.

I
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Po Savaitės.
Šitie žodžiai rašomi sukakus lygiai sa

vaitei kai mūsų (Amerikos, Anglijos ir 
Kanados) narsieji kariai išsikėlė į Fran
ci ją, kai jie atidarė antrąjį frontą.

Per tas septynes dienas mes, kaip ir 
kiekvienas besirūpinąs karo eiga žmo
gus, nuolat, kasdien nekantriai sekėme 
mūsų karių veiksmus Francijoje, godžiai 
skaitėme spaudoje ir klausėme per radi
ją žinias, siunčiamas iš Normandijos pa
kraščių.

Stebėdami veiksmųs-Vakarų Europoje, 
mes nuolat prisiminėme Hitlerio kalbą, 
sakytą tuojau po Dieppės įvykių 1942 
metais. Hitleris, kaip žinoma, tuomet sa
vo kalboje išvadino Jungtinių Tautų va
dus “idijotais”, pareikšdamas, jog iš “idi- 
jotų” jis galįs tikėtis visko, — net ir įsi
veržimo Europos sausžemin. Bet, girdi, 
tuomet sakė Hitleris, jeigu jie bandys 
savo kariuomenę iškelti dar sykį į Euro
pos sausžemį, tai toji kariuomenė ilgiau 
ten nebus, kaip 9-nias valandas!

Šitaip ir panašiai Hitleris užtikrino 
Vokietijos žmones.

Aišku, mes netikėjome Hitlerio plepa
lams tuomet, mes netikėjome jo plepa
lams niekad, bet vistidk buvo įdomu pa
matyti, ką jis dabar padarys Francijoje.

Nuo birželio 6-tosios praėjo pilna sa
vaitė, bet talkininkų karinės jėgos vis 
tebėra Europos sausžemyj. Kasdien ten 
jų skaičius didėja, kasdien jie užima nau.- 
jus žemės plotus, kasdien užkariauja 
naujas iš priešo pozicijas.

Mūsų kariuomenės bazė, vadinasi, su
stiprinta, ir diena iš dienos mes laukia
me, kai mūsų narsieji kovūnai užims 
Cherbourgo miestą su jo dideliu uostu!

Kitais žodžiais, šiandien mes nemano
me, kad mūsų kariams tektų iš ten 
trauktis; šiandien mes manome, 
kad musū kariai ten bus ir 
stums vokiečius vis į rytus, linkui Pary
žiaus !

Bet tai nereiškia, kad mums labai len
gvai pavyko iki šiol laimėti tas pozicijas. 
•Ne, tas viskas lėšavo nemažai. Paklota 
nemažas skaičius mūsų kovūnų, bet tas 
skaičius kur kas mažesnis, negu buvo ti
kėtasi matyti!

Be pralaimėjimo, be aukų jokio lai
mėjimo niekas negali tikėtis. Negalime ir 
mes tikėtis, -kad viskas lengvai eisis. Bet 
svarbu, kad mes laimime. Tegu tas lai
mėjimas bus (geografiniu atžvilgiu) ne- 
perdidelis (iš sykio), bet laimime. O tai 
yra svarbiausias ir labiausiai džiuginąs 
reškinys. Tai yra garantija, kad antrasis 
frontas, pradėtas birželio 6 dieną, vis 
plėsis, jis vis varys ir varys kylį į vokie
čių kariuomenę; jis vis spaus ir spaus 
ją taip, kad, greičiau negu kas mano, to
ji ‘nenugalimoji” vokiečių kariuomenė 
turės sprogti arba ji bus į “miltus su
malta.” »

Turime, beje, atsiminti, kad Italijos 
fronte dalykai einasi gerai; kad Jugo
slavijoje partizanų, vadovaujamų marša
lo Tito, pajėgos didėja; kad Rytų fronte 
“vasarinis” ofensyvas jau prasideda.

Taigi, suėmus viską į daiktą, turėdami 
prieš save visą veiksmų paveikslą, mes 
dar kartą sakome: praeitoji — svarbių
jų veiksmų savaitė šiaurės Francijoje — 
teikia laisvę ir taiką mylinčiajai žmoni
jai didelių vilčių. Busimoji savaitė gal at
neš dar daugeliui mūsų netikėtinesnių 
dalykų.

Tuo pačiu sykiu mes, būdami užfronty, 
pirkime karo bonus!

Karas Prieš Fašistus Suomius
Vadovaujami generolo Leonido Govo- 

rovo, Raudonosios Armijos daliniai Sta
lingrado srityj kirto didelį smūgį Suo
mijos fašistams Karelijos siaurumoje. 
Bėgyj poros dienų Govorovo vadovauja
mieji kovūnai ištaškė eilę tvirtumų, 
paguldė tūkstančius Suomijos fašistų ar

mijos kareivių ir paėjo pirmyn virš 15- 
kos mylių!

Turime atsiminti, kad šitoje vietoje 
Į939-40 metų karo metu suomiai turėjo 
įsisteigę savo garsiąją Mannerheimo 
tvirtumų liniją. Tuomet Raudonoji Ar
mija tą tvirtumų liniją “apvertė aukštyn 
kojomis” ir kai tik ji buvo apversta, — 
suomiai prašė taikos.

Taika buvo suteikta — liberališkomis 
išlygomis taika. Tarybų Sąjunga tuomet 
manė, kad suomiai fašistai, gavę didelę 
lekciją, daugiau nebenorės kelti ginklo 
prieš Tarybų Sąjungą.

Bet kur tau!
Susitarę su Hitleriu, Helsinkio valdo

vai ir vėl pradėjo karą prieš Sovietų Są
jungą. Tai buvo 1941 m. birželio 22 d.

Jiems pavyko atkariauti Karelijos 
siaurumą (Karelian Isthmus), jiems pa
vyko prieiti artyn prie Leningrado ir 
budeliškai pulti to miesto žmones.

Toje vietoje, kur kadaise jie turėjo 
Mannerheimo tvirtumų liniją, dabar įsi
steigė dar stipresnes tvirtumas, — su 
vokiečių pagalba. Ir jie, matyt, tikėjosi, 
kad per šitą tvirtumų liniją Raudonoji 
Armija nebegalės persilaužti. Kuomet 
nelabai senai Maskvos vyriausybė pasiū
lė Suomijos fašistams (jiems patiems 
prašant) taikos išlygas, kurios buvo la
bai palankios suomiams — pastarieji jas 
atmetė. Jie nusitarė tęsti karą, stovėti 
išvien su Hitleriu. Nesvarbus jiems bu
vo patarimas nei mūsų valstybės sekre
toriaus Hull’o, nei prezidento Roosevelto, 
nei Švedijos karaliaus Gustavo.

Na, ir, štai, Tarybų Sąjungos kariuo
menės buvo priverstos vėl kariauti prieš 
fašistinius suomius, susikvietusius į savo 
valdomą žemę vokiečių divizijas.

Vienas dalykas šiuo tarpu metasi į 
akis: nors suomiai fašistai Karelijos 
siaurumoje šiuo metu buvo įsisteigę sti
presnes tvirtumas negu 1939 metais, da
bar tos tvirtumos bus kur kas greičiau 
sudaužytos. Tas parodo Raudonosios Ar
mijos kovūnų kur kas didesnį prityrimą, 
mokslingumą ir užsigrūdinimą kovoms.

Daugelis žmonių ’mano, kad šis rau
donarmiečių žygis yra daromas pagal Te
herane padarytus nutarimus, kad tai esą 
bendro Jungtinių Tautų karinio plano 
vykdymas. Mes taipgi manome panašiai. 
Kitaip ir būti negali.

Suomijos fašistas yra toks pats bjau
rus rakalis, kaip ir Vokietijos fašistas. 
Muši šiandien fašistą suomį, rumuną, 
vengrą, — reiškia muši fašistą vokietį. 
Visi jie juk yra bendrieji sėbrai, visi iš
vien kariauja prieš Jungtines Tautas.

Kai kurie mano, kad Tarybų Sąjunga 
nori kuoveikiausiai išlaisvinti Suomijos 
įlanką, kad iš jos galėtų sovietiniai lai
vai laisvai išplaukti į Baltijos jūrą. Yra 
spėjimų, kad neužilgo Raudonoji Armija 
kirs smūgį vokiečiams, dar vis esantiems 
Pabaltijo respublikose ir per šias res
publikas — Estiją, Latviją ir Lietuvą — 
ji žygiuos į Prūsiją, o iš ten — į Berly
ną.

Žinoma, mes nežinome Raudonosios 
Armijos vadovybės tikslų ir planų — ne
galime pasakyti, kur pirmiausiai jinai 
kirs patį didžiausį smūgį savo priešui. 
Netolima ateitis tą parodys.

Šiuo metu kiekvienas dideliu susido
mėjimu seka raudonarmiečių žygius 
Suomijoj.

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

Jie Ruošiasi Nualintą Lietuvą 
Gelbėti

Tiek mus, tiek, be abejo, kiekvieną 
skaitytoją gražiai nuteikė tasai medici
nos gydytojo prof. Vytauto Girdzijaus
ko (Lietuvos liaudies sveikatos komisa
ro) raštas, tilpęs šitoje vietoje praeito 
pirmadienio Laisvėje.

Kodėl gi jis mus gražiai nuteikė?
Ogi todėl, kad rašytojas parodė, kaip 

iš Lietuvos pasitraukę tarybines Lietu
vos pareigūnai rūpinasi tuo, ką jie dirbs., 
sugrįžę į išvaduotą Lietuvą.

Bėgdami iš Lietuvos, vokiškieji naciai 
paliks ten ne tik griuvėsius, ne tik alkį, 
ne tik didelį skurdą, bet ir ligas, — tūk
stančius žmonių beviltiškoje padėtyj.

Tą puikiai žino ir supranta gydytojas 
Girdzijauskas ir jo kolegos. Dėl to jie 
jau dabar ruošiasi grįžti Lietuvon ne 
tuščiomis rankomis, bet su planu, kaip 
juo greičiausiu laiku suteikti pagalbos 
nualintiems žmonėms. Nereikia nei sa
kyti, kad padėjimas sergantiems žmo
nėms — pats didžiausias ir pirmutinis 
uždavinys.

Su medicina ranka rankon eina mais
tas ir drabužis.

Na, ir čia nejučiomis įeina klausimas: 
ką ir kaip amerikiečiai lietuviai galės 
padėti savo broliams išvaduotoje Lietu
voje?

A. L. D. L. D. REIKALAI
Pirkime Karo Bonus!

Su birželio 12 diena prasi
dėjo Penktosios Karo Pasko
los bonų kampanija. Mūsų 
Draugija šaukia visus narius ir 
simpatikus pirkti kuo dau
giausiai karo bonų. Mes iškė
lėme obalsį: PASKOLINKIME 
DĖDEI ŠAMUI PENKIS MI
LIŪNUS DOLERIŲ !

Mes žinome, kad šį obalsį 
nuoširdžiai parems visi nariai, 
visi nuoširdūs demokratijos ir 
laisvės šalininkai, visi, kurių 
sūnūs ir giminės yra karinėj 
tarnyboj, visi patrinti ugi Ame
rikos lietuviai.

Mes ir pirma vedėme kam
paniją už pirkimą bonų, kad 
Draugijos vardu nupirkus du 
mūšio lėktuvus. Mūsų nariai ir 
simpatikai tam reikalui jau 
nupirko virš $100,000 karo bo- 
nu ir kreditavo. Prašome kre
ditavimą ir toliau tęsti. Padė
kime Jungt. Valstijų vyriausy
bei karo pastangose! Būkime 
pirmutiniai pirkime karo bonų, 
aukavime kraujo Raudonajam 
Kryžiui!

Daugiau Garbės Kuopų
Gegužės mėnesį dar 11 kuo

pų pasiekė garbės listą, tai se
kamos :

Kp. Miestas
19 Chicago
20 Binghamton
37 Lawrence
44 Lowell
64 Moline
86 Chicago
92 Cicero

136 Harrison-Kearny
171 Aurora
225 Southbury
236 Washington

Nuo pirmiau buvo 78 gar
bės kuopos, tai jau yra 89, ku
rios pasimokėjo už tiek narių, 
kaip turėjo 1943 metais. Tūlos 
gan stambios kuopos, kaip tai: 
20 kp., Binghamtone turi arti 
80 narių, o 19 kp., Chicagoj, 
jau pasimokėjo net už 132 na
rius, jų tarpe gavo 50 naujų.

Didelių kuopų valdyboms 
nėra lengva pasiekti garbės 
Kuopų listą. Kaip kurių sekre
toriai gan sunkiai dirba ir iš 
visų narių išrenka tik prieš 
metų pabaigą. Štai kuopos, ku
rios gerai mokasi: 1 kp. 
Brooklyne, kurios sekr. yra G. 
Warisonas, jau pasimokėjus 
už 109 narius; 2 kp., So. Bos
tone, sekr. J. šūkis, pasimokė
jo jau už 82 narius; 6 kp., 
Montello, sekr. G. Šimaitis, už 
46; 11 kp., Worcester, sekr. 
Simanas Janulis, už 60; 50 
kp., Rochester, sekr. J. Stan
čikas, už 61; 79 kp., Roseland, 
sekr. J. Urman, už 93; 146

kp., Chicago, sekr. J. K. Sta- 
lioraitis, už 65; 162 kp., To
ronto, sekr. J. Pauža, už 133 
narius. Gi mūsų draugijoj di
džiausia kuopa yra 52, Detroi
te, kuri turi virš 250 narių. 
Jos sekr. veiklus, drg. J. K. 
Alvinas, dirba sušilęs ir jau 
pasimokėjo už 162 narius ir 
kuopa gavo 34 naujus narius. 
Tai didelis darbas.

Prašome visus narius mokėti 
duokles. Atminkite, kad mūsų 
konstitucija reikalauja, kad 
visi nariai iki liepos 1 dienos 
pasimokėtų duokles. Dabar vi
si dirbame, pinigų turime ir 
nėra priežasties, kodėl tą ne
galėtume padaryti.

Chicaga Priešakyje Naujų 
Nariu Gavime *•

Vajus už naujus narius pa
sibaigė su birželio 1 diena, bet 
tas nereiškia, kad mes nejieš- 
kosime naujų narių. Laimėto
jais yra drg. iš 19-tos kuopos, 
Chicago, ši kuopa gavo 50 
naujų narių ir drg. Leonds 
Pruseika rašo, kad nusitarė 
iki naujų metų dar gauti 30 
naujų narių, kad kuopa pa
siektų 200 narių skaičių. Nau
jų narių gavome sekamai:

Po 3 naujus narius gavo: 10 
kp., Phila.; 21 kp., Windsor; 
25 kp., Baltimore; 28 kp., Wa
terbury; 44 kp., Lowell; 66 
kp., Grand Rapids; 68 kp., 
Hartford ir 113 kp., Hamilton.

Po 2 naujus narius gavo: 4 
kp., Portland; 7 kp., Spring
field; 17 kp., Shenandoah; 33 
kp., Pittsburgh ; 37 kp., Law
rence; 40 kp., McKees Rocks; 
43 kp., Wilkes Barre; 51 kp., 
Middlefield; 63 kp., Bridge-

Lėktuvų laukas Anglijoje. Šitie oro “paukščiai” paruošti užpuolimui ant Hit
lerio tvirtovių Europoje, kuomet bus padarytas vakaruose žygis arba įsiveržimas. 
Paveikslas trauktas iš lėktuvo.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas 
rūpestingai darbuojasi drabužių rinki
mu Lietuvos žmonėms. Be to, jis rūpes
tingai darbuojasi kitokios pagalbos 
(pundelių - kits) rinkimu ir siuntimu. 
Tasai darbas, be abejo, padidės, kai Lie
tuva bus išvaduota. Mes turėsime atsi
liepti į Lietuvos gydytojų prašymą pa
siųsti jiems vaistų, padėti jiems visokiuo
se jųjų svarbiuose uždaviniuose žmonių 
sveikatingurųūi atsteigti.

Tuo būdu jau dabar kiekvienas ame

port; 65 kp., Racine; 104 kp., 
Chicago; 118 kp., White 
Plains; 138 kp., Maspeth; 187

CLEVELAND, OHIO

Kp. Miestas Kiek gavo
19 Chicago 50
47 Montreal 41
52 Detroit, 34

137 Montreal 25
162 Toronto 20
86 Chicago 19

146 Chicago 19
1 Brooklyn 18

11 Worcester 18
79 Roseland 15

14 5 Los Angeles 14
55 Ridgewood 13
38 Scranton 10

Po 7 naujus narius gavo : 2 
kp., So. Boston; 15 kp., Fort 
Williams—Perth Arthur; 39 
kp., Scranton ir 92 kp., Cicero.

Po 6 narius gavo: 103 kp., 
Hudson ir 116 kp., Chicago.

Po 5 naujus narius gavo: 94 
kp., Kenosha ir 50 kp., Ro
chester.

Po 4 naujus narius gavo: 20 
kp., Binghamton; 81 kp., 
Brooklyn; 96 kp., Sudbury, 
190 kp., Cleveland ir 218 kp., 
Scottville ir Custer.

kp., Chicago ir 217 kp., Winni
peg.

Po 1 naują narį gavo: 9 kp., 
Norwood; 31 kp., Lewistone; 
46 kp., Ottawa; 69 kp., Leth
bridge; 77 kp., Cliffside; 85 
kp., Haverhill; 100 kp., Tim
mins; 111 kp., Butte; 136 kp., 
Harrison-Kearny; 147 kp., 
Brooklyn; 150 kp., Chicago; 
155 kp., Worcester ir 219 kp., 
Forest City.

Viso .su naujais pavieniais 
nariais yra gauta 514 naujų 
narių. Galimas dalykas, kad 
yra daugiau gauta, bet ne vi
sos dar kuopų valdybos pri
siuntė už juos duokles į cen
trą ir todėl mes dar nežinomo.

Nors vajus oficialiai pasibai
gė, bet naujų narių gavimo 
darbą veskime pirmyn. Dar
buokimės, kad 1945 metais, 
kada minėsime Liet. Litera- 
ratūros Draugijos 30-ties me
tų jubilėjų, kad mūsų Draugi
ja būtų stipri ir galinga, 

i 
Kas Remia Knygų Fondą? •
Knygų leidimo fondas arba! 

mūsų Apšvietos Fondas gavo, 
sekamai aukų :

ALDLD 15 kp., Fort Wil
liams $11.35 knygų leidimui 
ir $11 Lietuvių Meno Sąjun-i 
gai; taipgi ALDLD 100 kp., 
Timmins, knygų leidimui au
kavo $1.45.

ALDLD 198 kp., Oakland, 
Calif., per drg. S. B. Karosie- 
nę $5 knygų leidimui ir $5 
bendriems apšvietos reikalams.

Drg. K. Romandienė, Cleve- 
lande surinko ant blankos $10.

ALDLD 50 kp., Rochester, 
per J. Stančikas, paaukavo 
$10.

ALDLD 161 kp., Seattle, 
per drg. M. Baltrušaitis au
kavo $5.

Drg. Stankų šeima, Worces
ter, minėdama mirties sukaktį, 
drg. Heronimo Stankaus, au
kavo $5.

ALDLD 104 kp., Chicago, 
per drg. K. Guzevičiehę $3.

Visiems už aukas tariame 
širdingai ačiū! Prašome pa
remti ir ateityje. Karo sąlygo
se viskas pabrango ir knygų 
išleidimas daug daugiau atsi
eina. Taipgi, šiemet įvyks pre
zidentiniai rinkimai, Liet. Lite
ratūros Draugija nuoširdžiai 
remia Roosevelto kandidatūrą.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD C.K. Sekr. 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Naciškas Paryžiaus radi
jas skelbė, kad talkininkai 
nuleido savo parašiutistus 
už 9 mylių Į rytus nuo Ca
en miesto, šiaurinėje Fran
cijoje.

Svarbus Paminėjimas

Birželio 22 d., 1941 m., Hit
lerio sužvėrintos nacių gaujos 
netikėtai užpuolė visą Lietuvą, 
išskersdami tūkstančius žmo
nių, neišskiriant kūdikių, mo
terų ir senelių! Paimkime tik 
Palangos kurortą, šimtai Lietu
vos kūdikių dar saldžiai mie
gojo savo vilose, kaip apie 4- 
tą valandą ryto nacių orlaiviai 
pradėjo bombarduoti vaikų 
vasarvietes su tokiu įnirtimu, 
kad visos vaikų vilos pasken
do ugnies jūroj. Pro sviedinių 
sprogimus ir degančių namų 
traškėjimą veržėsi širdį skro
džiąs vaikų klyksmas, pagei- 
bos šauksmas. Bet nauji ir 
nauji budelių smūgiai neleido 
tos pagelbos suteikti. Rami, 
linksma ir puiki Palangos va
sarvietė per trejetą vala-ndų 
virto milžiniškais vaikų ka
pais!

Tą rytą panašiai dėjosi vi
suose Lietuvos miestuose, mies
teliuose ir kaimuose. Ir Lietu
vai tie 3 metai, kurie prabėgo 
j)O nacių okupacija, buvo pilni 
Lietuvos žmonių kančių, žudy
nių ir ašarų.

Atžymėjimui tos baisios Lie
tuvos žmonių nelaimės, Lietu
vių Literatūros Draugijos 15- 
tas Apskritys rengia 3-jų metų 
sukakties paminėjimą - masinį 
mitingą ir puikų koncertą. 
Yra pakviestas senas lietuvių 
veteranas — kalbėtojas Leo
nas Pruseika, kuris čia pasa
kys, kaip greitai galės pasi
baigti Lietuvos žmonių kan
čios, kaip greitai vėl laisvi lie
tuviai galės pradėti kurti sau 
džiaugsmingą gyvenimą ir 
kuomi mes galėsime prisidėti, 
kad pagreitinus tą valandą. Ki
tas kalbėtojas bus nuo CIO 
Politinio Komiteto. Koncertinė 
programa susidės iš Lyros 
Choro, po vadovyste Aldona 
Wilkelis, L. A. Moterų Cho
ro, vadovybėj M. Mason, Ly
ros solistės, Julius Krasnickas 
ir Eleanora Stefanko duetai ir 
solos. Solistams akompanuos 
Aldona Wilkelis. Visa progra
ma bus pritaikinta tam pami
nėjimui.

Todėl mes visi, Clevelando ir 
apylinkės lietuviai, kuriems 
yra brangus mūsų gimtinis 
kraštas ir tie artimi, kurie ken
čia nuo žiaurios vokiečių oku
pacijos, privalome susirinkti į 
šį svarbų paminėjimą. Pasi
klausysime gerų kalbėtojų, 
puikaus koncerto, pagerbsime 
žuvusius ir tuos, kurie guldo 
^avo galvas ir lieja kraują už 
greičiausį Lietuvos išlaisvini
mą.

Tas 3-jų metų paminėjimo 
masinis mitingas ir koncertas 
įvyks sekmadienį, po pietų, 
birželio 25 d., White Eagle 
Hall, 8313 Kosciuszko Ave. 
Patogiausiai bus privažiuoti E. 
79th busu ir prie Kosciuszko 
išlipus paeiti į rytus iki White 
Eagle Hali. Paminėjimas pra
sidės lygiai 5-tą valandą.

J. N. S.

rikietis lietuvis privalo ruoštis, — priva
lo rūpestingai pagalvoti, kaip tą visą 
šalpos darbą praplėsti.

Be to, į šį darbą turėtų būti įtraukta 
juo platesnės žmonių masės.

Mūsų skaitytojai raginami išsikirpti 
birželio 12 d. Laisvėje tilpusį gydytojo 
Girdzijausko straipsnį ir duoti paskai
tyti jį kitiems. Tegu kiekvienas žmogus 
mato ir supranta, su kokiomis proble
momis mūsų broliai susidurs nacių iš
griautoje Lietuvoje, kai ji bus išvaduota.

Wilkes Barre, Pa.
Visiems Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto Nariams, Darb.

Organizacijų Valdyboms ir 
Veikėjams

Šiuomi pranešu, kad birže
lio (June) 15 d., ketvirtadie
nį, lygiai 7 vai. vakare (ne 
vėliau) įvyks konferencija-pa- 
sitarimas labai svarbiais klau
simais.

Šioje konferencijoje daly
vaus ir iš centro atvažiavusi 
atstovė, kuri suteiks mums 
daug svarbių informacijų bei 
instrukcijų.

Konferencija įvyks Lietuvių 
Progresyvių Kliube, 325 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Gerbiami draugai ir drau
gės, dėl laiko trūkumo negalė
jau jus visus laiškais pa
kviesti, tai šis pranešimas lai 
bus ir* oficialiu pakvietimu į 
minėtą konferenciją. Pagei
daujama ir kitų miestukų da
lyviai. Taipgi kviečiami ir 
Laisvės skaitytojai dalyvauti.

L.P.T.K. Sekr.
J. Vilkelis.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Moterys ir Darbai Armini 
ei jos Fabrikuose

Detroit, Mich.

reikalu, bonkelę sodės atsi
nešti ar sanvičių suvalgyti, 
be jokios baimės. Ir visko 
yra tame pačiame fabrike 
parūpinta jo vedėjų dėl 
darbininkų. O jeigu ko pri
trūksta, tai liepia eiti į 
krautuvę atsinešti ar į res- 
tauraną pavalgyti. To visko 
gal niekur jūs nerasite Vo
kietijoj, nacių fabrikuose. 
O jeigu ten ir yra dar ko
kių valgių, tai darbininkai 
naudodami fabriko sanvi- 
čius jau algos jokios ne
gaus. Viską, ką jie uždirba, 
naciai atitraukia už suge
dusį maistą, pas juos jokio 
pasigailėjimo nėra.

Kai matome iš Sovietų 
tyrinėjimų komisijos rapor
tų, atkariautuose nuo vo
kiečių miestuose randa tūk
stančius vietinių gyventojų 
lavonų, vienoje duobėje, su
guldytų eilėmis vieną ant 
kito. Fašistai dar pirm to

Rašo SusninkiĮ Jurgis.
Kas tik per šį karą dir

bo prie amunicijos, tai ge
rai žino, kad tie darbai nė
ra žaislas. Man irgi 1943 
metų vasarą teko dirbti 
Springfield, Mass. Dirbau, 
kol sužeidė ranką. Ten yra 
valdžios fabrikas, karinin
kai jo vedėjai. Ten dirbo 
trimis šiftais (pakaitomis).

Departmentas, kur aš 
dirbau, yra didelis, tiesiog 
milžinas, ima 5 minutes 
laiko jį pereiti išilgai. O 
skersai yra padalytas net į 
9 kolumnas. Kiek ten dir
ba žmonių, tikrai negalima 
pasakyti, bet gal būti virš 
2,000 tik tame departmen- 
te, o per visus kur kas dau
giau. Tik tame ruime, kur 
aš dirbau, yra net 28 for- 
manai ir trys vyriausi, ne
skaitant superintendentų ir 
jų pagelbininkų.

Nuo tada, kaip tik Hitle
ris pradėjo svetimas šalis, priversdavo žudomus pa
grobti, o jų žmones brukti tiems išsikasti sau duobes, 
verstiniems darbams į Vo-; nusirengti ir tada budeliai 
kieti ją, man labai rūpėjo jų paleisdavo darban savo kul- 
visų, o ypač iš Lietuvos iš-|kosvaidžius. O kai su šitais 
varytų žmonių likimas. Pa- i buvo baigta, tai atvaryda- 
likau vieną savo draugutę'vo kitą partiją, ir tt. 
darbuotis groserio krautu-' Kasdamas pergalės dar- 
vėlėj, o pats nuėjau prie iželį su gailesčiu žiūriu, 
amunicijos dirbimo, kur vis: kaip špato perpjauto slieko 
šaukė per radio. Ir, kaip | abu galai net šokinėdami 
ant savęs patyriau, darbai vyniojasi. Mat, jam skau- 
tikrai yra bjaurūs ir labai da. Betgi fašistai žmogui 
įkyrūs. Mat, aš dar nuo; nei 
pirmojo pasaulinio 
buvau girdėjęs nuo 
žmonių apie tuos darbus. O 
ypač tie, kuriems teko Vo
kietijoj dirbti prie amunici
jos, tai retas kuris iš ten 
sugrįžo, o kuris ir grįžo, 
tai amžini invalidai, jo
kiam darbui daugiau netin
kami. Anot jų, tai buvo ka
torga, nepalyginti net su 
ta, kokia buvo Sibire carui 
Mikei karaliaujant.

Bet čia ne fašistinė Vo
kietija, b laisva Amerika. 
Dirba ne vergai, bet laisvi 
piliečiai. Tai ir panešti ga
li kur kas daugiau už ver
gus, už kurių nugarų nuo
lat stovi ginkluoti smogi
kai, galvoju sau dirbdamas. 
Čia kada nori gali atsi
traukti nuo mašinos meke
no nekliudomas, — su savo

Pažangiečių Pusmetinis 
Susirinkimas

Visados yra malonu, kada 
organizacijos narės kooperuo
ja su valdyba, tai yra, kada 
narės lanko skaitlingai susirin
kimus, tada galima daug gerų 
tarimų atlikti ir ką naujo gy- 
veniman įvykinti.

Birželio 15 d., 7 :30 vakare, 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo įvyks pusmetinis susi
rinkimas, 4097 Porter St. Vi
sos narės privalote dalyvauti 
ir, jeigu bus reikalas, galima 
perrinkti valdybą ir kaip ku
rias komisijas, nes pusmetinis 
susirinkimas 'tiek turi svarbos, 
kaip ir metinis. Narės, kurios 
atsilikusios su mokesčiais, pri
valote užsimokėti. Ir jeigu ku
rios neturite narystės mokes
čių knygučių (dabar jau yra 
padarytos naujos), visos na
rės galėsite gauti, kurios rei
kalausite pas valdybą. Todėl 
malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą ketvirtadienio vakare, 
anksti.

Pirmininke, M. A.

[Today'sPattern
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Sportui, darbui arba ir išei
ginei suknelei forma 9094 gau
nama 11 iki 17 ir 12 iki 18 
dydžio.

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

i tiek neužjaučia. Tad 
karo ‘ noriu klausti skaitytojo, 
kitų kokis vardas būtų tinka

miausias tiems dvikojams 
baisūnams?? žvėries dras- 
kūno jiems per švelnus ...

Esu veteranas pirmojo 
pasaulinio karo ir savo 
rankose vartaliojau tą išti
kimą kareivio draugą ir 
brolį, šautuvą. Džiaugiau
si, kaip ir visi kiti, kada pir
mą kartą man padavė į ran
kas. Parsinešęs į savo bu
veinę pirmiausia nušluos
čiau, nuvaliau aliejų su 
tam tikru valytuvu, kad bū
tų čystas, kai krištolas ir 
žibėtų, kai sidabras. Tai 
kasdieninė kareivio prievo
lė. Bet aš niekad nei minu
tės, nei vienos sekundos ne
pagalvojau, kaip, kur ir 
kas padirba šį gražų mir
ties pabūklą. Nepagalvo
jau, kad kiekviena atskira 
jo dalis yra aplieta krauju, 
o gal ir ašaromis darbinin
kų, kurie jį padirbo.

* * *

Minėtam fabrike, kur da
bar dirbau, iš karto dirbo 
pusė moterų ir tiek pat vy
rį. Bet ne už ilgo pastarų
jų skaičius sumažėjo, o mo
terų padidėjo. Mat, jos už
ėmė išėjusių į armiją “boi- 
sų” vietas. Tai apie jas, 
moteris, aš čia noriu ir pa
kalbėti.

(bus daugiau)

Iš Pažangiečių Veikimo
Gegužės mėnesį susirinki

mas Pažangos Kliubo buvo pa
girtinai skaitlingas, apie 100 
draugių dalyvavo, todėl būtų 
gerai, kad visados taip atvyk
tų.

Susirinkimas buvo sutrum
pintas, todėl, kad Moterų 
Choro draugės rengė choro 
pamokų sezono pabaigtuves, 
tad užbaigus susirinkimą tu
rėjome gražią puotą su už
kandžiais ir kitokiomis vaišė
mis. Visos pasikalbėjusios ir 
pasidžiaugusios savo darbais, 
įteikė mažą dovanėlę nuo mo
terų choro narių choro moky
tojai Mrs. B. Altschler už jos 
rūpestingą darbą. Mokytoja ir 
choristės pasižadėjo vėl rūpes
tingai darbuotis ateinančio ru
dens sezone, kada prasidės pa
mokos.

Mums bepuotaujant svetai
nėj, ant stalo atsirado didelis 
ir gražus keksas dėl keno nors 
gimtadienio, tad visom kliu- 
bietėm buvo žingeidu žinoti, 
kam jis priklauso. Vėliau tas 
suprizas paaiškėjo, tai buvo 
d. Natalijos Astrauskienės 
gimtadienio atminčiai tas ska
nus keksas skirtas ir kliubie- 
tėm sudainavus jai 
nio dainą, skaniai 
keksą.

Nors susirinkimas 
ilgas, bet likosi daug
portų išduota iš veikimo ir iš
rinktos trys draugės, kaipo at
stovės Lietuvai Pagelbos Tei
kimo darbe. Aš manau, kad 
vėliau visos draugės susidomės 
darbu Lietuvos pagelbai: rink
ti čeverykus, drabužius ir au
kas. Jas siusime nukentėj il
siem nuo karo Lietuvos žmo
nėms.

Raportas iš taisymo ir siun
timo drabužių per Sovietų Ka
ro Pagelbos Skyrių rodė, kad 
darbas eina pilnu tempu ir 
draugės energingai darbuoja
si. Raportuota iš parengimo 
Motinų Dienos — motinų pa
gerbimo, kad viskas pavyko 
gerai. Buvo daug daiktų suau- 
kauta, negalėjome visų išleis
ti. Pasilikusieji bus sunaudoti, 
kada kitam .parengime.

Kliubietės turėjo sau už pa
reigą platinti išleistą naują 
brošiūraitę “Moteris ir Karas.” 
Mes turėjome jų 150 kopijų, 
tik gaila, kad tūlos draugės 
prie geros progos pamiršta jų 
atsinešti į susirinkimus platin
ti, jau būtų visos parduotos. 
Dabar dar turime apie 50 liku
sių. •

Kadangi pažangietės visa
dos gausiai remia spaudos pik
niką, todėl smarkiai platina 
spaudos pikniko tikietus, turi

paėmusios apie 800 tikietų dėl 
pardavimo.

Naujas sumanymas buvo pa
keltas, kad kaip pažangietės 
moka pagerbti motinas motinų 
dieną, taipgi, kad būtų ir tė
vai pagerbti (tai yra kliubie- 
čių moterų vyrai) tėvų dieną, 
birželio 18-tą. Sumanymas 
veik vienbalsiai priimtas ir bus 
surengtas tėvų pagerbimo pa
minėjimas miesto parke, minė
tą dieną. Girdėjau, kad toji 
iškilmė būsianti Rouge parke, 
toj vietoj, kur praeitais metais 
aidiečiai turėjo šaunų žaislų 
parengimą, Tircman ir kam
pas Spinoza Rd. Kaip matote, 
kliubietės turi pilnas rankas 
darbo ir vis naujų darbų atsi
randa. Todėl privalote, drau
gės, dalyvauti kiekvienam susi
rinkime. Katros ir mažai vei
kiate, tai girdėsite raportus, 
kas yra veikiama.

šio mėnesio susirinkime tu
rėsime išrinkti komisiją, kuri 
rūpinsis spaudos pikniku ir, 
jeigu bus galima, rinksime ir 
darbininkes dėl tos dienos, tai 
yra liepos 23 d., todėl bus 
apie mėnuo laiko prirengti 
darbą.

Kviečiame Tėvus

Kaip buvo minėta, kad LM 
Pažangos Kliubas rengia tėvų 
pagerbimo iškilmę - išvažiavi
mą, 18 birželio, miesto Rouge 
parke, Tireman ir Spinoza 
Road, todėl kviečiame, kaip 
vyrus, taip ir moteris skait
lingai dalyvauti tėvų pagerbi
me. Pradžia apie 1 po pietų. 
Pirmiausia kviečiame dalyvau
ti pažangiečių moterų vyrus- 
tėvus, o sykiu ir visus, kas tik 
gali atvykti, jaunus ir senus. 
Tikimės, kad komisija prirengs 
įdomią iškilmę; bus ir žaislų ir 
draugiškų išsireiškimų.

Visus kviečiame dalyvauti.
M. Alvinienė.

Šeimininkėms
Salotų ir šaltų Valgių 

Sezonas
Šiltam ore veik kiekvie

nas, permainai, mėgsta šal
tą valgį. Bet tas šaltas val
gis turi būti ištikro šaltu, 
ne tik atvėsusiu. Didžiuma 
salotų, kurios paduodama 
nei šiltos nei šaltos, nesu
teiks apetito. Neturint mo
derniško šaldytuvo ar bent 
senoviškos ledinės vargiai 
verta salotas daryti namie.

Kitas dalykas, kuris at
graso daugelį nuo salotų, 
tai vienodumas — ta pati 
viena salota per visą vasa
rą. O vienodumui nėra pa
mato. Mūsų vidutiniame 
turguje yra tiek daug žalu
mų, kad galėtų ištekti pa
darymui kožnos salotos 
skirtinga. Štai pora papra
stų salotų:

Kiaulienos su Obuoliais 
Salota

1 puodukas salierų.
pusantro puoduko 

pjaustytų obuolių
pusantro puoduko 

kuotų morkų
1 žalias supjaustytas pi

piras
1 puodukas virtų žirnių
2 puodukai virtos, su

pjaustytos kiaulienos
druskos, pipirų, mayon

naise.
Sumaišyk viską, sudedant 

po vieną iš eilės, kaip pa
duota. Paduok į stalą šaltą. 
Pakanka 8 vidutinėms 
ei jom s.

Daržovių Salota
Du trečdaliai puoduko

tų žalių ankštinių pupe
lių

pusė puoduko virtų žirnių 
pusė puoduko tarkuotų

morkų 
pusė puoduko supjaustytų

salotų
1 kietai virtas, griežinėliais 

supjaustytas kiaušinis 
šaukštas sukapoto svogūno 
1 šaukštas sukapotų pet-

šu

tą r-

gimtadie- 
valgėme

buvo 
gerų

ne
ra-

ĮVERTINA MuS NAUJĄ 
BROŠIŪRĄ

PASADENA, MD.—Bro
šiūra “Moteris ir Karas” 
yra labai svarbi. Man ro
dos, kiekvienas lietuvis tu
rėtų perskaityti, nes labai 
nušviečia, kas dėl darbinin
kų gyvenimo yra reikalinga 
ir kaip visi turim tuomi rū
pintis.

Drg. Karosienė verta di
delės pagarbos už tą bro
šiūrą, kad ji įdėjo tiek savo 
darbo dėl visų gerovės. O 
Lietuvių Literatūros D-jos 
moterims kreditas už išlei
dimą.

Pergalės Darželis
Dar Ne Pervėlu

Šią savaitę dar

Nors riebumus valgy
mui dabar visus gaunam 
be punktų, išskiriant svies
tą, tačiau bučernese vis te
beduoda du punktus už 
svarą nuo valgio atlikusių 
taukų. Tuomi parodoma di
delis reikalas taupyti rieba
lus karui.

Mayonnaise turi būti lai
komas šilčiausioj šaldytuvo 
vietoj, viršutinėj lentynoj, 
uždengtas. Peršaldy 
skiria skystimą nujJ tirščio.

Pagal Magoty upę

Per Pasadena A A Co., 
Md., gegužės 22 d. praūžė 
labai didelė vėtra su smar
kiu lietum ir pridarė daug 
nuostolių. Daug medžių su 
šaknimis išrovė ir daug iš
laužė,
daug dėl maudynių palai
komų namų nugriovė, vie
nus į upę, kitus į mišką su
varė ir abelnai daug nuos-. 
tolių pridarė. Ne labai ilgai 
tęsėsi, bet labai smarki vė
tra buvo. M. Yanonienė.

šukuojamasis šepetys
Šukavimas plaukų šepe

čiu padeda ne tik švarai, 
bet ir palaikyti plaukų 
žvilgesį ir prailginti natu- 
rališką spalvą. Bet šepetys, 
kaip ir šukos, bent laiks 
nuo laiko turi būti išplau
tas, kitaip plaukų plovimas 
mažai ką reiškia.

Plauti šepetį
(niekad ne karštame) mui
luotame vandenyje, per
plauti taipgi šiltame, su 
biskeliu amoni jos, džiovinti 
šeriais aukštyn, vėsioj vie
toj.

šiltame

por-

vir-

po biskelį druskos, raudo
nųjų pipirų (paprika)

4 šaukštai salotos dresingo 
ar mayonnaise.
Sumaišyk viską, apart 

kiaušinio ir dresingo, sudėk 
bliūdan ir padėk atšalti. 
Kiaušiniu apdėstyk pagra
žinimui. Dresingą paduok 
atskirai užsidėti kožnam 
pagal skonį.

šaldyta Vaisių Salota
Du griežiniai (slices) ke- 

nuoto pineapple (supjaus-

1 supjaustytas apelsinas
(orange)

1 griežinėliais supjaustyta 
banana

pusė puoduko “maraschi
no” vyšnių

pusė puoduko mayonnaise 
1 puodukas pasaldintos, su

plaktos į putą grietinės.
Suvilgyk vaisius su may

onnaise. Švelniai įmaišyk 
išplaktą grietinę. Supilk į 
blėtas ar formas ir šaldyk 
3 valandas. Paduok atpjau
tą plytukėmis ar kokiomis 
formomis ant salotų lapų, 
pagražinimui uždėjus šauk
štą mayonnaise ir vyšnią.

M.

Leista šiemet padaryti 68,- 
000 elektriškų pečių, bet nu
matoma, kad didžiuma jų teks 
ligoninėms ir kitoms tolygioms 
įstaigoms.

dams auginamais žolynais.
Šią savaitę dar galima Kurį taikai sėkloms, iš to 

sėti tomaites vėliausiam ru- nesitikėk perdaug žiedų. Gi 
deniniui derliui.

Iš dabar sėtų sėklų dar 
spės priaugti mažų svogū
nėlių vartojimui žaliais 
sriuboms, rudeniniam ke- 
navimui (pickling). Bet 
padėjimui žiemai, sausais, 
šis derlius bus jau per vė
lus, neprinoks, nebent žemė 
būtų nepaprastai derli iri 
ruduo palankus, vėlybas.

Dar vis nepervėlu sodin-Į 
ti sėklas greit priaugančių
jų pupelių (binzų) vėly
bam vartojimui ankštyse, 
taipgi dasėti naujas, lyses 
salotų ir mažųjų ridikėlių 
vartojimui rudeniop.

Augmenų Maistas
Jeigu jūsų darže labai 

gera žemė ir pritaikyta au
gmenims tos rūšies, kurią 
pasodinote, gal jūsų rūpes
tis apie maitinimą augme
nų ir baigta iki ateinančio 
rudens ar pavasario. Ta
čiau, jeigu žemė nederli ar 
vidutinė, augmenims bus 
naudon laiks nuo laiko da- 
dėjimas trąšų — augmeni- 
nio maisto.

Mėšlinės trąšos — karvių 
ir aviu džiovinto mėšlo 
skiedinys — naudingas 
veik visiems augmenims, 
kaip informuoja mus paty
rę žemdirbiai iš vyriausy
bės agrikultūros centrų. 
Bet nesant galimybės pa
daryti mėšlinių trąšų,. tam 
naudojama pirktinės 
ralinės trąšos.

Tarpe komercinių, 
miausių skiediniui 
trąšų, skaitoma reguliaris 
Victory garden fertilizer 
(formula 5-10-5).

Skiediniui sudaryti var
tojama ant 5 galionų van
dens pusė svaro trąšų (Vic
tory garden fertilizer) 5- 
10-5 arba 5-10-10. Dide
liems augmenims skiedinys 
galima daryti kita tiek sti
prumo.

To skiedinio vartojama po 
puspantę per augmenį arba 
kvorta per 10 pėdų ežią.

Skiedinio formos trąšos 
pasiekia tikslą greičiausia, 
jos nusėda iki šaknų, kuo
met sausų trąšų ten neuž
dės!. Jos pastiprina augme
nis, pagreitina jų augimą, 
žydėjimą ir nokimą. Bet 
paliejant, turite žiūrėti, 
kad trąšos pasiektų šaknis. 
Pavyzdin, stiklinė skysčio 
permirkys sausą žemę 
apie Solį paviršiumi, 
jau aišku, kad paliejus 
gmenis trąšų skiediniu, 
skiau dar reikia gerai 
lieti vadeniu iki numano
me, kad jau sudrėkinta že
mė iki šaknų.

Ta pati pastaba tinka 
liejimui augmenų bile kada 
— geriau palieti kartą sa
vaitėje,'bet sumirkyti žemę 
iki šaknų, negu šlapinti la
pus kas dieną.

Skynimas Derliaus
Jeigu jūsų daržovės tai

komos vartojimui per vasa
rą, žaliomis, tai svarbu jas 
tokiomis ir nuskinti. Laiku 
nuskintos, jos būna skanes
nės vartoti ir išsaugoma 
augmenys nuo belaikinio 
nuvytimo. Augmens tikslas 
yra — prinokinti vaisių. 
Atėmus nuo jo nedanokusį 
vieną, augmuo skubina žy
dėti ir mėgsti kitą vaisių.

tas pats yra ir su žie-

nelaikomo sėklai žolyno žie
dams neleiks bręsti: kuo 
tankiau nuskinsi dar nenu- 
vytusius žiedus, daugiau jų 
turėsi. Taigi, paskinančios 
kai kada gėlių salėms pa
puošti ar neturinčioms dar
žo draugėms apdovanoti sa
vo daržo nenuskriaudžia.

Pavasaris ir Mūsų 
Aprėdai

mine-

tinka- 
daryti

tik 
tad 
au- 
pa- 
pa-

Pavasaris, — toks laiko
tarpis, kuriuo pati gamta 
verčia keisti rūbą, ne tik 
sunkų ant lengvesnio, bet ir 
spalvotesnio. Tam įstaty
mui paklusni visa gamta. 
Ir žmonėse pasijunta dides
nis noras puoštis.

Pasidairius po krautu
ves, tačiau, norą puoštis 
atvėsina ant drabužių esa
mos kainos, nors jos laiko
ma esant lubinėmis. Papra
stos lubos, mat, gali būti 
dedamos ant bile aukščio 
sienos: ant šuns būdos, tu
rinčios apie 2-3 pėdas aukš
čio ir ant palocių, turinčių 
desėtkus pėdų aukščio. Ma
tomai, to saiko prisilaikyta 
ir dėjime kainoms lubų.

Pavyzdžiui, tik maudy
mosi kostiumui, marškoniui 
ar rayoniniui, ima po 6 ir 
daugiau dolerių, kūdikio 
kostiumėliui virš $10, labai 
paprastoka sporto ar ofiso 
darbinė suknelė apie $10.

Verta apžiūrėti savo se
ni pirmkarinio laikotarpio 
drabužiai ir pagalvoti ar 
negalima būtų su jais apsi
eiti dar bent metus.

Moterų drabužiai šiemet 
ypatingai lengva pertaisy
ti, nes mados pasilieka, 
kaip buvusios — margos- 
margiausios, vienoj sukne
lėj vartojama dviejų ar 
daugiau storių, dviejų ar 
daugiau spalvų medžiagos. 
Siuvančiosios namie gali 
suvartoti kožną turimą au
deklo skiautę, iš senų, su 
labai mažais pridėčkais ko 
naujo, pasidaryti patrauk
lių “naujų” suknelių.

Prisiėjus pirkti naujus, 
pirma gerai apgalvoti, ar 
tiks prie jau turimų kitų 
dalykų.

Pamatiniu moters išeigi
niu drabužiu visuomet bu
vo ir pasilieka kostiumas 
(siūtas). Konservatyvės
spalvos ‘ ir gražiai pasiūtas 
kostiumas gali tarnauti 
daugeriopai — visas kartu 
arba dalimis: žiponas prie 
daugelio sijonų ir suknelių, 
kaipo žaketas; sijonas prie 
daugelio bliuzių ir svede- 
rių.

Apydiktės moterys vi
suomet išloš prisi laikyda
mos tamsesnių spalvų ir 
vengdamos langainių me
džiagų ir labai sugniaužtu 
liemenėliu formų.

Sijonai pasilieka trumpi, 
tačiau pirm einant pirkti1 
drabužio verta pasižiūrėti 
į savo blauzdas — jokia 
mada nereikalauja rodyti 
to, kas mums neduoda kre
dito. Taip pat šiemet ma
tysime daug nuogų pečių, 
suknelių be rankovių. Ta
čiau ir čia verta atsižvelgti 
į “nuosavybę” — kas ge
riau pridengti, o kas paru
duoti.
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ANTANAS VENCLOVA

TAIP BUS GERIAUSIA
(Pabaiga)

Paskui Baumlingerį į trobą įėjo treje
tas kareivių. Jiems čia buvo ankšta — 
nebuvo vietos, kur apsisukti. Baumlinge
ris kažką pasakė kareiviams vokiškai, ir 
pora kareivių griebė už rankų Vincą. 
Sučiupę rankas jie užlaužė į užpakalį, ir 
Vincas vos neaiktelėjo iš skausmo. 
Baumlingeris su trečiuoju kareiviu iš lo
vos į aslą išlupo senį. Į trobą pro mažus 
langelius, užgožtus medžių, šią ankstybą 
ryto valandą maža beprasiskverbė švie
sos. Ir ryto prieblandoje prasidėjo tardy
mas.

Vincas, parmestas ant suolo, lyg iš to
lo girdėjo smūgius, kurie krito jam į 
galvą, į krūtinę, į vidurius. Parkritęs že
mėje, senis sunkiai mykė ir dejavo.

— Kur Petras? Sakyk, kur Petras?— 
skambėjo Baumlingerio balsas.

Senis dejavo vys tyliau, pagaliau, ilgai 
muštas ir spardytas, visai nutilo. Tuo 
tarpu prašvito rytas, ir žmonės, pamatę 
Uosinio kieme arklius, su baime žiūrėjo, 
kas ten darosi. Tuo tarpu kareiviai iš 
trobos išvedė Vincą. Jis ėjo svyruoda
mas. Kareiviai jį nusivedė per kiemą. 
Baumlingeris nuo tvoros nutraukė vir
vagalį ir, vikriai peršokęs per purvo ba
lą, pats pririšo Vincą prie klevo. Ir kada 
Vincas, staiga pakėlęs ant krūtinės nu
leistą galvą, krauju pasruvusiom akim 
pažvelgė pirmyn, už tvoros jis pamatė 
draugus, su kuriais užaugo, kaimo mer
ginas ir suaugusius žmones. Jis pamatė 
du kareivius, kurie kėlė į viršų automa
tus. Ir sukepusiom lūpom, taip, jog var
gu ar kas jį išgirdo, sušnibždėjo:

— Ateis ir jums... ir tau diena.
Automatai kilo aukštyn. Susirinkusius 

apėmė siaubas. Draugai, mergaitės. Ir 
bijūnai ties trobos langeliu. Baltas, vie
nišas avilys sodelyje. Klykdami žmonės 
išlakstė ir išsislapstė po trobas.

Paskui ginkluoti kareiviai vaikščiojo 
po namus, ir Baumlingeris įsakinėjo vi
siems tuojau susirinkti kaimo kryžkelė
je, ties lentele, kurioje vokiškai buvo už
rašyta “Dorf Uschuppen”. Kada žmonės, 
nuleidę galvas ir išsigandę, rinkosi po 
drėgnu, paniuriusiu dangum, kaime buvo 
nepaprastai tylu. Ir kada visi stovėjo 
kryžkelėje, ir moterys glaudė prie savęs 
išsigandusius kūdikius, įsikibusius ran- 

l komis į motinų sijonus, Baumlingeris, 
p pasilipęs ant kelio kriaušio, stovėdamas 

tarp kareivių, ant rankų pašvarinusių 
automatus, visiems paskelbė, kad jis čia 
dabar būsiąs viršaitis ir gerai žiūrėsiąs 

I kad v įsi atiduotų, kas reikia, valdžiai,
) kad kaime nebūtų tokių bolševikų, kaip

Petras Uosinis ir jo šeima, o jeigu kas 
neklausysiąs, su tuo būsią pasielgta kaip 
su seniu Uosiniu ir jo sūnumi. Be to, jis 
pareiškė, kad jeigu per tris dienas jam 
nebūsią pranešta, kur slapstosi Petras 
Uosinis, turės atsakyti kaimas, o kaip, 
to geriau neklausti. Šiaip ar taip, jis, 
Baumlingeris, būsiąs tvirtas ir juokų su 
savim neįeisiąs krėsti.

j Paskui žmonės išsiskirstė.
Ėjo dienos, baisios ir nejaukios. Be- 

apsistojęs lietus vėl pradėjo pliaupti, ir 
J keliai visiškai pažliugo. Lietus užliejo 

Vilkabalę, ežeras ištvino iš krantų ir pa
sėmė nurudusias pievas. Baumlingeris 

i, iš miesto parsivežė Lyzę, ir jie tvarkėsi 
namie. Kaimo žmonės Baumlingerio na- 

;i mus lenkė iš tolo.
Tačiau tarp kaimo ir šilo buvo, maty

ti, nuolatinis ryšis. Ir jau pirmosiomis 
naktimis eilė kaimo vyrų dingo ten, pro 
kadugyną ir vėjo nulaužtą pušį, už Gy-

vatynės pelkės. Trobose liko apsiverku
sios moterys. Vaikai sutemus bijojo išei
ti oran, kad nepagriebtų Bomlingis. O 
Baumlingeris sėdėjo namie ir niekam ne
sirodė. Tartum vilkas, neseniai apriejęs 
kaimenę, jis tūnojo dabar savo duobėje, 
rengdamasis į naują medžioklę.

Kaime žmonės baugiai skaitė dienas. 
Praėjo dvi dienos ir dvi naktys. Praėjo 
dar viena diena ir užstojo paskutinė 
naktisy Ir šią paskutinę naktį vandeniu 
pažliugusiais takais iš anapus Gyvaty- 
nės pelkės Užupių kaimo link ėjo keletas 
vyrų, Ėjo jie ilgai, maža tekalbėdami, 
tik kada-ne-kada vienas kitą įspėdami:

— Čia properša... Kairėn...
— O čia, vyrai, pro berželius. Vasarą 

čia mėlynių nors kibirais neškis.
Pagaliau, išėjo jie ties nulaužta puši

mi ir sustojo. Zinkus su Petru Uosiniu 
ėjo pirmieji. Paskui juos žengė Trečio
kas, Bieliūnas, Mikulionis. Daugeliui jų 
šios nakties žygis buvo pirmas, ir jie 
žengė, žiūrėdami pro tamsą, bene pama
tys savo kaimo žiburius. Jau iš tolo prie 
namų vyrams tartum pakvipo gimto kai
mo šilima, bet žiburių niekur nebuvo ma
tyti. Zinkus su Uosiniu nekalbėjo. Juk 
.viskas iš anksto buvo aptarta ir smulkiai 
apsvarstyta. Zinkus ligi šiol buvo leidę
sis į daug pavojingesnes keliones — jis 
su savo vyrais jau buvo susprogdinęs vo
kiečių sunkvežimių virtinę ant kelio ties 
Gražiškiais, ir Skardupiuose išklojęs vi
są baudžiamąjį būrį, o čia... Ir štai, pa
galiau, jie įsuko į Užupių kaimą.

Baumlingerio trobos stovėjo ant kal
nelio. Perėję per išpjautą sodą, kuriame 
dar tebegulėjo suvirtę medžių stuobriai, 
vyrai apsupo namus ir apstojo langus. 
Petras paklabeno duris. Durys buvo už
šautos iš vidaus. Tada jis ėmė belstis. Jis 
beldėsi ilgai ir atkakliai. Viduje kažkas 
subrazdėjo, ir po kiek laiko anapus durų 
Petras išgirdo šlepšint kažkieno žings
nius.

— Kas tenai? — anapus durų pasigir
do moteriškas balsas.

Zinkus nuolankiu, maloniu balsu ta-

— Pono Baumlingerio....
Moteris nušlepšėjo atgal į trobą. Pra

ėjo nemaža laiko, kol vėl girgžtelėjo vi
dujinės durys, ir priemenėje pasigirdo 
mieguistas Baumlingerio balsas.

— Kas čia beldžiasi naktį, miegot ne
duoda?

— Ponas viršaiti, svarbus reikalas!
— Pasikarkit... Rytoj.
Tada Petras šautuvo buože ėmė dau

žyti duris, tačiau durys stipriai laikėsi.
Iš trobos vėl suskambėjo jau visiškai 

išsibudinusio Baumlingerio balsas:
— Palaukit, aš jus rytoj....
— ^inai ką, čia prasideda nuobodi is

torija: geriausia mes su juo taip...— ta
rė Zinkus Petrui, tamsoje prieidamas ar
tyn. — Turi degtukų?

Petras atsisegė sermėgą ir nugrubusia 
ranka iš kelnių kišenės išsitraukė deg
tukus. ^iM*®***' * *

— Ot, šitaip, — tarė Zinkus, po skver
nu įbrėždamas degtuką ir saujoje 
gniauždamas liepsną. — Mudu stovėsime 
čia, prie durų, o jūs, vyrai, nenuleiskite 
akių nuo langų.

Degtuką užpūtė vėjas.
— Stok čia, nuo vėjo pusės, — Zinkus 

tarė Petrui.
Petras atsistojo. Ir kada degtuko liep

sna nušvietė išblyškusį Petro veidą su 
paklaikusiom, neramia ugnim degančiom 
akim, Zinkus išgirdo jo žodžius:

— Tikrai, taip bus geriausia.

CHICAGOS ŽINIOS
Žaibas Sudavė Gatvekarin, 

Apdegino 2 Moteris
Senobinis lietuvių dievaitis 

perkūnas labai spardėsi per 
paskutines kelias dienas, dvi 
moteris sužeidė, kai įtrenkė į 
Cottage Grove gatvekarį.

Netoli 60th St. žaibas suda
vė į gatvekarį ir išplėšė lubo
se skylę apie keturių pėdų. 
Tuo tarpu, kai buvo gatveka- 
ryje apie trisdešimt keliaunin
kų, prie durų stovėjo dvi mo
terys. Keliauninkai urmu ver
žėsi lauk, bijodami, kad gat- 
vekaris neužsidegtų. Anas dvi 
moteris, bėgdami lauk, sužei
dė.

Netoli Lowell, Ind., perkū
nas užmušė ūkininką, ariantį 
Jauką. Ūkininkas sėdėjo ant

TORONTO, CANADA
Prieš kiek laiko Buvęs Ke

leivio Skaitytojas per Liaudies 
Balsą pakėlė klausimą apie 
tai, kad CCF Toronto Lietuvių 
Skyrius esąs susijungęs su 
smetonininkų fašistine grupe, 
kuri save vadinasi Kanados 
Lietuvių Taryba, ir kad tie 
“socialistai” kartu su smetoni- 
ninkais meldėsi už Smetonos 
dūšią ir verkė.

Novogrodskas, CCF Toron
to Lietuvių Skyriaus sekreto
rius, atsakydamas Buvusiam 
Keleivio Skaitytojui, katego
riškai pareiškia, jog minimas 
skyrius nėra organizaciniai su
sijungęs su kalbama fašistine 
tąryba, o už tuos, kurie mel
dėsi ir verkė, jis nesiimąs at
sakomybės, nes jie nesą sky
riaus nariai.

Nesirengiu eiti į ginčą apie 
tai, kas meldėsi ir verkė, o kas 
ne. Malda, kad ir už Smeto
nos dūšią bei už ją pralietos 
ašaros, nėra veiksmas, atsuk
tas prieš Lietuvos liaudį, prieš 
Lietuvą ir todėl nėra prasikal
timas, — tai tik viešas paro
dymas savo jausmų. Aš noriu 
kalbėti apie veikimą, darbą.

Novogrodskas sako, kad jų 
skyrius nėra susijungęs su 
smetonininkų taryba. Gerai. 
Jeigu sako, kad nėra susijun
gęs, — tai nėra, 
patikėti. Bet argi 
viskas, ką doras 
tuviška grupė ar
privalo atlikti? Tik būti nesu
sijungęs Su smetonininkų ta
ryba ?

Man atrodo, kad ne. Nepa
kanka.

Taipgi apie to skyriaus vei
kimą Lietuvos klausimu, ką jis 
nuveikė, ką atliko — Novo
grodskas nieko nesako.

Už tai čia ii' tenka apie tai 
pakalbėti.

Lietuva, mūsų gimtoji šalis,

Galime tam 
tai jau yra 
lietuvis, lie- 
organizacija

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijomj krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

traktoriaus. Davė žaibas ir 
žmogus negyvas. Taipgi toje 
apylinkėje užmušė tūlo ūkinin
ko arklį. ,

Filipo Sanchez, 16 m., per
kūnas užtrenkė dirbant apie 
daržą Worth miestelyje, neto
li Chicagos.

Išviliojo $1,060 iš Lengvatikio
Gus Peperis, gyvenąs 2618 

N. Francisco Ave., susitiko įdo
mų vyrą, kuris sakėsi yra iš 
Kalifornijos, turįs $36,000 
nuosavybę — didelį ūkį. Tą 
nuosavybę jis manąs išdalinti 
biedniem.

Iš kur tai ant gatvės kampo 
atsirado kitas vyras, kuris pa
sivadino John Jinowlis. šisai 
pradėjo tikrinti, kad žinąs aną

iš Kalifornijos, kuris savo pa
vardę padavęs B onto.

Susitarė, kad Peperis ir Ji- 
nowlis bus pirmutiniai prie tos 
nuosavybės. Bet kad parodyti 
gerą intenciją, tai anuodu sa
kė, Peperis turi įdėti pinigų, 
žmogus išėmė savo pinigus iš 
banko — $1,060. Kai jis pada
vė tam “bagotam” kalifornie- 
čiui Boute pinigus, tai anas nu
siskundė galvos skaudėjimu ir 
paprašė įeiti į vaistinę, kuri 
ten buvo ant kampo, ir nupirk
ti jam asperino.

Išėjęs Peperis iš vaistinės 
nerado savo pirmesnių drau
gų.

i j r. . .įifri

Sovietai praeitą ketvirta
dienį sudaužė 25 vokiečių 
tankus ir nušovė 27 jų lėk
tuvus. 
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Tuose susirinkimuose buvo 
skleidžiama agitacija prieš 
Lietuvos liaudies kovą už lais
vę. Buvo skleidžiama neapy
kanta Lietuvos žmonių išrink
tai tarybinei vyriausybei; ar
doma Kanados lietuvių vieny
bė, kurstoma prieš teikimą pa
ramos Sovietų Sąjungai, lietu
viams kovotojams.

Tas buvo atliekama, dauge
lyje atvejų, to skyriaus pastan
gomis, to skyriaus iniciatyva.

O tai prasikalstančios pa
stangos. Iniciatyva, darbas pa
kenkimui ir apsunkinimui Lie
tuvos žmonių kovos už Lietu
vos ir mūsų tautos laisvę. Dar
bas dirbamas mūsų tautos 
priešo naudai. Juk tai prasi
kaltimas, nusižengimas prieš 
mūsų tautą, prieš mūsų tėvus, 
brolius ir seseris!

Nei viena tauta nesidžiaugia 
ir nesididžiuoja savo kvislin- 
gais. Kvislingas — yra savo 
tautos išdavikas, hitlerinin
kams parsidavęs išgama. Tau
tiniai sąmoningi žmonės veda 
prieš juos griežtą kovą.

Betgi CCF Toronto Lietuvių 
Skyrius stengėsi pagal Naujie
nas tarnauti Lietuvos priešams, 
stengėsi savo pasekėjus vesti 
kVislingų keliais.

Pareiškimas, kad ir fakto, 
jog CCF skyrius nėra organi
zaciniai susijungęs su smeto
nininkų taryba, tos juodos dė
mės nuo CCF skyriaus negali 
nuplauti ir nenuplauna.

CCF Toronto Lietuvių Sky- 
į to skyriaus dar-|rius šiol dirbo Lietuvai ža-

kurioje gyvena mūsų tėvai, 
broliai, seserys, ir kuri yra 
lopšiu mūsų tautos, yra oku
puota žiauraus kriminališko 
priešo — vokiečių hitlerinin
kų. Hitlerininkai, degdami ne
apykanta prieš kitas tautas ir 
jieškodami sau vergų, stengia
si išžudyti, išvežti vergi j on 
mūsų brolius, seseris. Jie sten
giasi sunaikinti lietuvių kultū
ra’ ir mūsų tauta.

Prieš juos — tuos mūsų tau
tos amžinuosius priešus, — 
mirtinom kovon stojo geriausį 
ir sąmoningiausi mūsų tautos 
sūnūs ir dukterys.

Tad, argi mums netenka pa
reiga užtarti juos, pagelbėti 
tiems mūsų broliams ir sese
rims, jų kovoje už išsiliuosa- 
vimą iš po hitlerininkų, padėti 
jiems ?

Taip. Mums toji pareiga 
tenka atlikti. Ir tai garbinga 
pareiga. Vykdysime ją — bū
sime verti savo garbingos tau
tos vardo; atsilsėsime, stosi
me prieš juos — būsime savo 
tėvų, savo gimtojo krašto, sa
vo tautos priešai, 

Nors tas CCF

gėdą būti organizaciniai susi
rišus su smetonininkų taryba 
(o tą gėdą jis mato, nes nori 
visuomenei parodyti, jog jis 
nėra susirišęs), tai tuo labiau 
laikas būtų jam pamatyti sa
vo niekingus darbus ir steng
tis juos pataisyti. Kol savo 
darbų Lietuvos klausimu CCF 
Toronto Lietuvių Skyrius ne
pakeis naudingais darbais Lie
tuvai ir Lietuvos žmonėms, tol 
jis neturės susipratusių lietu
vių jokio pritarimo.

Dori ir susipratę lietuviai 
tvirtai stovi su mūsų tautos 
liaudimi, remia ją, nes tik rė
mimas Lietuvos liaudies kovų 
yra veikimas už Lietuvos lais
ve ir nepriklausomybę.

Vitebsko srityj raudonar
miečiai staigiu smūgiu užė
mė vieną gyvenamąją vie
tą.

kvislingai.
lietuviškas 

skyrius nėra dabar organizaci
niai susijungęs su smetoninin
kų taryba, bet savo darbais 
niekur o niekur nėra pasiro
dęs už pagelbėjimą Lietuvos 
liaudies kovoje prieš okupan
tus hitlerininkus. Jeigu pa-Į 
žvelgsime į 
bus, matysime priešingus veik
smus. Veiksmus atkreiptus 
prieš Lietuvos laisvę, prieš Lie
tuvos liaudį.

Čia Toronte yra įvykę kele
tas susirinkimų, šauktų blogais 
tikslais, kuriuose kalbėjo viso
kį svieto padaužos, Lietuvos 
liaudies priešai, kaip Stilsonas 
ir kiti.

lingą darbą. Jeigu jis mato

F. W. SHAL1NS
(Shalinskas) I

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse njiesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs 
su da ra u
rikoniškais.

jGm k a 1 u i

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN 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. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
t 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
LAISNIUOTAS GRABORI
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

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

DIREKTORIUS

Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.

(BIELIAUSKAS

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.
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{Trečiadienis, Birželio 14, 1944

T Amerikiečiai Gresia Springfield, III
Naciam Visam Cher 

bourgo Pussalyj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

sius miesto gatvėse ištisą 
naktį. Dažnai buvo kauja- 
masi durtuvais.

Pryšakinės amerikiečių
eilės, kirsdamos vokiečiams ganizacijoms.
šonan, artinasi prie Valog- 
nes miesto, stovinčio už 10 
mylių į pietus nuo Cher- 
bburgo uosto. Jie abiem pu
sėm praėjo pro Monte
bourg miestą, kuris yra 14 
mylių į pietų rytus nuo 
Cherbourgo uostamiesčio.

Cherbourgą jau pasiekia 
didžiosios amerikiečių ka- 
nuolės.

Gegužės 29 d. mirė Ona 
Scnkienė, 39 metų amžiaus 
moteris. Paliko nuliūdime vy
rą Silvestrą Senkų ir sūnų. Ve
lione priklausė prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. Pa
laidota laisvai į miesto kapus. 
Drg. Senkus yra laisvas, skai- 

| to Vilnį. Yra. labai daug pa- 
' sidarbavęs laikraščiams ir or- 

, juos platinda
mas, užrašinėdamas ir prenu
meratas išrinkdamas.

Draugė Senkienė dar buvo 
jauna metais, bot nelaboji li- 

, ga pakirto jos sveikatą ir iš- 
! rovė ją iš mūsų tarpo. Lai jai 
būna amžinas poilsis, ir jos 

. vyrui ir sūnui reiškiame gilią 
užuojautą.

Pas mus pabaiga gegužės 
mėnesio ir pradžia birželio pų- 

I sėtinai buvo karšta, pasiekda- 
' vo iki 93 laipsnių, o birželio 
; 6 dieną taip oras atvėso, kad 

eina mūšiai visu įsiveržimo į nupuolė iki 55 laipsnių. Taip 
ruožu šiaurinėje Francijoje.1 — 

permeta frontan 
savo lėktuvų

Kova Eina žiauryn
Nuožmyn ir nuožmyn

n* i

10' 
ke-

t

^Uiįvž-^Liberty, Lithuanian Daily 1

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI
PRIE MILLING IR KITŲ 

FABRIKO MAŠINŲ
MOTERYS 

OPERAVIMUI LENGVŲ 
MAŠINŲ

BERNIUKAI
DIRBTI KAIPO PAGELBININKAI

KARINIAME FABRIKE 
REIKALINGA U.S.E.S. PALIUOSAVIMAS

Kreipkitės 8-12 A. M., 1-5 P. M. Vakarais sulyg sutarties.

THE BATES MFG. CO.
18 CENTRAL AVENUE, WEST ORANGE, N. J.

gamtoj staigiai mainosi. Mau
dyklės atidaromos apie 11 d. 
birželio.

Malūnas dirba dieną ir nak
tį, trimis pakaitomis — grū- 

■ dus mala. Darbininkai sako, 
kad dirba apie 800 darbinin
kų per visas tris pakaitas. 

. Amunicijos gaminimo fa
brikai taipgi dirba trimis pa
kaitomis. Darbininkų stoka, 
vietos anglų laikraščiai pilni 
pajieškojimų, bet darbai sun
kūs.

Čeverykų išdirbystė irgi ge
rai dirba. Jauni ir taip geros 
sveikatos žmonės lengvai su
siranda darbo. Nereikia ilgai

Naciai 
daugiau 
tankų.

Tilly miestelis apie 
mylių nuo jūros kranto
lis kartus perėjo iš anglų 
rankas į vokiečių ir atgal. 
Tebeverda mūšiai dėl Caen 
miesto, didžio geležinkelių 
ir vieškelių centro, už de- 
sėtko mylių nuo jūros. Į ry
tus nuo Caen anglai pasie
kė Troarn priemiesčius, ir 
iš čia smogia naciam šonan. 
Anglai pusiau apsiaučia Ca- 
eną trimis šonais, iš šiaurių, 
rytų ir vakarų.

Naciai visais garais siun- jieškoti,^ kaip tai būdavo be- 
čia daugiau tankų į vakari
nį Cherbourgo pussalio šo
ną prieš amerikiečius.

padarė gvildenimą FBI rapor
to, patiekto automobilių vogi
mo klausimu.

Nežiūrint karo per visą šalį 
buvę 123,161 automobilių pa
vogimai. Ir ne tik dideliuose 
miestuose automobilių vagiliai 
daro blėdį, bet jų yra ir ma
žuose miesteliuose. Per metus 
pavogė automobilių, kurių ver
tė siekia $123,161,000.

Patiekto raporto gvildenime 
matome, kad tokiuose mieste
liuose, kurie turi nuo 10,000 
iki 25,000 gyventojų pernai 
buvo 141 automobilių vogimai.

Miestuose, kurie turi gyven
tojų nuo 225,000 iki 250,000, 
buvo pavogta 188 automobi
liai.

Naciai skelbia, kad talki
ninkai iškėlė savo kariuo
menę ir į vakarinį Cher
bourg!) pussalio šoną, Fran- 
cijoj.

darbės laikais. Anglies kasyk
los taip pat dirba gerai; kaip 
kurios dirbo ir kapų pagerbi
mo

BELGŲ KARALIUS IŠ
VEŽTAS VOKIETIJON
London. — Pranešama, • 

kad naciai perkrauste belgų : 
• karalių Leopoldą iš jo sos

tinės Brusselio, Belgijoj, į 
Vokietiją. Leopoldui, girdi, i 
būtų nesaugu liktis namie, 
kuomet anglai - amerikie
čiai galį įsiveržti ir Belgi- I 
jon.

Krito Šimtai Amerikie 
ciu Vienam Pajūryj
šiaur. Francija. — Su

skaityta 750 užmuštų ame
rikiečių, besiveržiant jiem į 
Cherbourgo pussalį į rytus 
nuo Grandcamples - Bains, 
kaip sakė Amerikos armijos 
majoras. Tuo žygiu ameri
kiečiai prasigrūmė pusant
ros mylios pirmyn pakran
tėje.

Manoma, jog pakilęs ju
ros vanduo paskui nunešė 
dar apie tiek pat nukautų 
amerikiečių kūnų.

Tai yra bendras anglų 
korespondentų pranešimas.

Amerikiečiai Nuskandi
no Didelį Japonų Laivą

Chungking, birž. 13. — 
'Amerikos lakūnai sunaiki
no Japonijos krovinių laivą 
16,000 tonų įtalpos ir suža
lojo japonų šarvuotlaivį ties 
pietiniai - rytine Chinija.

JAPONAI FRANCIJOJ 
TALKAUJA NACIAMS 
London.—šiaurinėj Fran

ci j oje iš vokiečių puses ko
voja ir grupės japonų. Jie 
aprengti naciškomis unifor
momis. Kai kuriuos japonus 
talkininkai suėmė kartu su 
vokiečiais; tarp užmuštų 
nacių rado ir japonų lavo
nų. __ ______

Londono kariųinkai pra
našauja, kad Sovietai šį mė
nesį visiškai sumuš Suomi
ją (Finliandiją).

dienoj.
A. Čekanauskas.

Naciškas Paryžiaus radi
jas skaičiavo, kad anglai- 
amerikiečiai turį jau 450,- 
000 kariuomenes šiaurinėje 
Franci joj e.

Chicago, III
PRANEŠIMAI

IŠ KITUR

VYRAI IR MOTERYS 
BUDINKŲ VALYTOJAI
Kreipkitės asmeniškai j 

Room 301
540 Broad Street, 

Newark, N. J.
Pirmadieni iki penktadienio 

9 A. M. iki 4 P. M.
šeštadieniais 9 A. M. iki 11 A. M.

NEW JERSEY 
BELL TELEPHONE CO.

darbininkai, dabar dirbanti būtinose pramonė
se bei veiksmuose, nebus priimami be 

pareiškimo apie savo atliekamumą.
(145)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Bendram Fabriko Darbui 

Apsigynimo Fabrike 
Patyrimas Nereikalingas 

POPIETINIAI-VIDURNAKTINIAI ŠIFTAI 
18 iki 52 Valandų Savaitė 

Laikas ir Pusė po 10 valandų 
90c f VALANDĄ—NUOLAT

NEO SMELTING & REFINING, Inc,. 
150-40 11 th 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.

Douglas Aircraft Co. Gavo 
Didelę Paskolą

Douglas Aircraft Co., kurios 
i viena įmonė yra Park Ridge, 
i gavo labai didelę paskolą — 
’ $75,000,000.

ši kompanija Chicagos prie
miestyje gamina transportinius 
orlaivius. Kituose savo fabri
kuose ši kompanija gamina 
bomberius ir kitokius orlai- 

į vius.
Šiai kompanijai, ypač poka

riniais laikais, atrodo, bus pla
ti ateitis, nes turi daug prity
rimo publikos vežiojimo orlai
vių gaminime.

Numato Anglių Racionavimą 
Chicagoje

Kol kas nėra anglių racio- 
navimo Chicagoj. Tačiau, kaip 
ateina žinių iš Washingtono, 
kuro administratorius Dr. C. J. 
Potter numato sekamą savaitę 
pasirašyti patvarkymą racio- 
navimui anglių.

Suprantama, nebus kuponų 
sistemos. Tačiau rubežiuoja- 
ma anglių kiekiai dėl namų 
savininkų. Taipgi bus anglim 
kainu lubos.

Prastesnę anglį neracionuos, 
nes jos yra daugiau. Tačiau 
Chicagoje plačiai žinomą ang
lį — Pocahontas — racionuos.

Anglies vaizbininkų konfe
rencijoje Dr. Potter nurodė, 
jog anglies yra pakankamai 
30 dienų. Abejotina, jog at
sarga padaugėtų. O jei taip 
pasiliks, tai numatoma atei
nančiai žiemai anglies trūku
mas.

Automobilių Vogimas
Neapsistojo

Illinois Automobilių Kliubas

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

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia linksmą pažmonj pagerbimui 
tėvų pas drg. Deltuvos, 4811 Ben
son Ave., Arbutus, Md. Parengi
mas įvyks 18 d. birželio (June), 
prasidės 12 vai. dieną. Turėsime 
visko, ko tik parengimui reikalinga: 
valgių ir gėrimų. Maloniai kviečia
me draugus ir prietelius skaitlingai 
atsilankyti. — Rengėjos.

(139-140)

SCRANTON, PA.
Pažangiųjų bei demokratinių lie

tuvių susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, june 16, pas D. ir J. Pra- 
leikus, 407 Electric St. Šiame susi
rinkime dalyvaus viešnia 
Ydrko Margareta Kowell 
liauskaitė). Ji kalgės apie 
šių dienų įvykius ir apie
čius prezidentinius rinkimus. Kiek
vienam labai svarbu išgirsti jos 
prakalbą. — Rengėjai. (139-140)

iš New 
(Kava- 

svarbius 
ateinan-

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Aves.

MASPETH, L. L, N. Y

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(111)

VYRAI—BERNIUKAI
Abelnai naudingi, raštininkai, sandėliui vyrai, 

apvalytojai, nuolatinis darbas.

BLUMSTEIN’S DEPT4. STORE
230 West 125th Street

(139)

VYRAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

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

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

 (139)

BALTIMORE & OHIO

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad
24TH & CHESTNUT STS.

PHILADELPHIA, PA.

(110)

VYRAI
Sandėlio Darbininkai 

ir Fatikrintojai
75c Į VALANDĄ. 40 VALANDŲ 

Laikas ir už viršlaikius. 
IGOE BROS., INC.

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

(141)

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ 

Pilnai išmokinsime 
tos rūšies darbo.

MINERO-LERICH CO., INC.
80 NASSAU ST., T4.Y.C.

(140)

1,000 Bombanešiy Vėl Ata
kavo Vakarinę Vokietiją
London. — Bent 1,000 

Anglijos bombanešių vėl ar
dė Gelsenkircheną, dirbtinio 
žibalo fabrikų centrą, ir ki
tus miestus vakarinėje Vo
kietijoje. r

.«sj

' Penktas PuslApHi

RĄ

on)

(139)

SANDELIO VYRAI

(X)

.Z)

(113)

(139)

(11-1)

(139)

BALTIMORE & OHIO R.R.
REIKALAUJA

TROKININKŲ
Kreipkitės

PHILADELPHIA, PA.

Baltimore & Ohio Railroad

(110)

VIRĖJOS

(139)

(139) I

Vietos darbui yra
BIG BEN MARKETS

AN- 
t

Groserių Sandėliui 
ALGA 75c į SAVAITĘ 
NUOLATINIS DARBAS.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAIPO LEDO TRAUKĖJAI 
IR BOXMANAI

TIEK 24 SO. DELAWARE AVE. 
BETWEEN LOMBARD AND

SOUTH STS.

COAL & ICE CO.
4512 NEW YORK AVE., 

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

(139)

VIEŠBUČIUI VYRAI
Vidaus ruošai ir prie vacuum 

VIRŠIAUSIA ALGA. 
APMOKAMA VAKACIJA.

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17th floor

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

(in)

HELP WANTED—FEMALE 
ĮLINGOS MjOTERYS

MAŠINISTAI
LATHE DARBININKAI. PIRMOS IR 

TR.OS KLASES. VIRŠLAIKIAI.
APSIGYNIMO DARBAS. 

LIVERPOOL, 109 BROAD ST.
(ARTI SOUTH FERRY)

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

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

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

VYRAI
Medžio Kilnojimas. 60c ) VALANDA. 48 Va-

LANDŲ SAVAITĖ. $31.20 I SAVAITĘ. 
Nuolat.

FAGAN, 204 WEST HOUSTON ST., N.Y.C.
(145)

APVALYT
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD.

FOREST HILLS, L. I.
Boulevard 8-2880

MERGIN^S-MOTERYS
BE PATYRIMO 1

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS /DARBININKĖS
SALAD Gi(

SANDWICHR
PRIE STE
INDŲ M‘

VYRAI - VYRAI
PATYRĘ * 

AR BE PATYRIMO

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

Laiką ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC. 
30G West 37th St.

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.

APVALYTOJAI, ŠVAR1NTOJAI, $30 ] SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. .ŠAUKITE 

MR. O’REILLY, FOXCROFT 9-6861.
RAŠYKITE BOX 302. 20 W. 43RD ST., 

N.Y.C. (Ill)

MERGINOS
Mokytis operuoti siuvamas mašinas.

DARYTI GORSETUS
Patyrimas nereikalingas. 

Uždirbsite besimokydami puikiausią amatą.

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

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c Į VALANDĄ

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

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

PAGELBININKAI
SU AR BE PATYRIMO. DIRBTI BŪTINOJI 
PRAMONĖJE. NORINTI IŠSIMOKYTI GE 

POKARINĮ AMATĄ. 75c PRADŽIAI, 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI. 
AUTOMATIC PLATING CO.
620 WEST 4ITH ST., N.Y.C.

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

LONG\ISLAND CITY 
\ (140)

MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE 
RANKOM PROSU IMO IR SPOTTING DAR

BO. GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

ASTORIA 8-\136 (141)

VIEŠBUČIO BALTINIŲ RŪMUI 
MERGINA

Proga patyrusiai ypatai
Siūti Nereikia

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

Kreipkitės j Liilen Room ant 17th floor.

hotel/ MARTINIQUE
Broadway & 82nd St., N. Y. C.

(141)

OPERATORĖS
Ant Singer Mašinų. Patyrusios prie binding 
darbo ii' viena adata, Ųūtinoje pramonėje ci

vilių darbam. Gera Alga.

KLEARVŲ PRODUCTS
133 Monros St., Newark, N. J.
________ Į _________ (141)

MOTEIHS NAMŲ RUOŠAI
Guolis Ant VieteL Ekstra laikas paliauboms. 

/Gera Alga.
TRAFALGAR 4-2086

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ
Kilnojimui Audeklo Ritimų

KREIPKITĖS:
GEORGE O. MASON CO., Inc.

140 4th Avenue, NYC.
(HO)

REIKIA VYRŲ
Medžio tekinimo fabrikui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
BURMANN BROS. CORP.

36-35 22ND ST.
LONG ISLAND CITY.

BERNIUKAI
žemiau 18 Metų Amžiaus 

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai.

Patyrimas Nereikalingas.

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

(140)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI 1 RE

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Dieną ir naktį. Geros Valandos. Gera Alga. 

CLUB, 32 W. 40TH ST.
(139)

IR ELNAI
DARBIN KĖS
FINISH CORP.
HUDSON ST.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMU IR SANDĖLIO 
RAŠTININKAI 

Pageidaujame laisvų nuo drafto 

LEE FINISH CORP.
114 HUDSON ST., 
NEWARK, N. J.

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
____________ (141)

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.

__________________________________________ (139)

IŠSIUNTINĖJIMUI
PAKIAVIMUI DARBININKAS 
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

AMERICAN
HANDICRAFTS CO. '

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

__________________________________________ (110)

METALO TIRPYTO JAI
Pagelbėti daryti metalinius 

liejinius
Kreipkitės tarp 9 ir 4

BELMONT
SMELTING & REFINING

WORKS
330 BELMONT AVE.

(cor. Alabama)
BROOKLYN, N. Y.

NUOLAT
BŪTINAS DARBAS 

Puikiausia Alga

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosųoti. 
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 laiko darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinčje dalyje Phila- 
dclphijos, 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 PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(145)

LEE
114
NEWARK, N. J.

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
(141)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ani lce Cream
c J V ALAN ^PRADŽIAI

Laikas ir puse ž šeštadienius 
DUODAME UNIFORMAS 

Kurios žemiau 18 rųelų atsineškite 
Working Pąpers.

MEADOW GOLD PRODUCTS 
777 KENT AVĖ. 

BROOKLYN, \N. Y.

viešbučio Darbininkės 
Reikalingos valytojos ir Viaudyvnių tvarkytojos 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
VIRŠIAUSIA ALGA. WAKACIJOS SU ALGA 

Kreipkitės ant 17th floor 
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 32nd St., N. Y. C.
__________________ ._____________________(141)

MERGINOS—MOTERYS
UŽDIRBKITE $27.30 I 48 V AL. 

Patyrimas Nereikalingas. 
Lengvas sustntymas—švarus darbas. 

Duodama Unifornpos. Apmokamos vakacijos. 

THE

1INTOJOS 
DARYTOJOS 

TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJAS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia paluosavinao 
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)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėa

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

MERGINOS
Su mikliais pirštais

LENGVAM FABRIKO DARBUI
Atlikti brangakmenių šlipavimą 

galastuvukais.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Pradžiai 60c j Valandą 
SU GREITAIS PAKILIMAIS

THE AMERICAN 
BORTZA CORP.

270 LAFAYETTE ST. I ROOM 707 
N.Y.C. j

(KLAUSKITE MR. FRIEDLANDER)
I (139)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMU AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WE^T 23

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

(142)

(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)

—------------------------------------ 7 ....................... ...

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKfiŠ

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.
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NewWko^^^Zinm
Smagiu Būdu Padėsime 

Lietuvos Žmonėms 
Laisvinti Šalį

Ar Greitai Bus Lietuva 
Išlaisivinta?

Iš Lietuvių Kriaučių 
Dirbtuvių Čermonų 

Susirinkimo

JIS neišsisuks nuo...

Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos žmonės išvien ko
voja prieš vokiečius pavergė
jus. Ir gražu, smagu priminti, 
kad Amerikoje gyvenantieji tų 
tautų kilmės žmonės savo bro
lių europiečių kovas aukštai 
įvertina, stengiasi visais būdais 
jiems padėti, taip pat bendrais 
darbais paremti europiečių ko
votojų prieš fašizmą pastan
gas.

Vienu iš tų gražių, bendrų 
amerikiečiu darbu bus Pabal- 
tijos Kultūrinės Tarybos ren
giamas 5-tas metinis piknikas, 
įvyksiantis šį sekmadienį, bir
želio 18-tą, 556 Yonkers Ave., 
Yonkers, N. Y. Pradžia 10 vai. 
ryto. Įžanga su taksais 60c.

Piknike dalyvumas nebus' 
pasiaukojimu, bet smagia pra-Į 
banga, kadangi vieta labai 
patogi ir miesto linijomis pri
važiuojama; programa įdomi. 
Tad rengkitės dalyvauti patys 
ir kvieskite kitus pasimatyti- 
pasilinksminti su kaimyniškų

Visi dienraščio skaitytojai 
esate kviečiami ne vien į pra
kalbas, bet į talką. Mūsų sū
nūs veda mirtiną kovą už mū
sų ir visos žmonijos laisvę! Jie 
kovoja Italijoje, Francijoje, 
Chinijoje, ant daugybės salų. 
Iki priešas bus galutinai su
muštas dar daug bus sunkių 
kovų, daug vargo, daug aukų ! 
Tame galime ir turime mes, ci
viliai gyventojai, padėti.

Raudonoji Armija jau kirto 
Hitlerio talkininkei Finliandi- 
jai skaudų smūgį! Visi laukia, 
kada Raudonoji Armija kirs 
hitlerininkams ir jų talkinin
kams smūgius Rumunijoj, Len
kijoj ir Lietuvoj.

Lietuvių kovūnų drąsūs pul
kai pasiruošę žengti į Vilnių, 
į Kauną, mušti mūsų tautos 
amžinąjį priešą, nešti Lietuvos 
išvargintiems žmoneliams lais
vę, atidaryti duris jų susisieki
mui su Amerikos lietuviais ir 
mūsų pagalbai!

Draugai ir prieteliai! Mes

galime daug padėti karo lai
mėjime, mes galime daug pa
gelbėti patys nieko nenuken- 
tėdami. Mūsų pareigos, mūsų 
užduotys bus išaiškintos pra
kalbose, kurios įvyksta šį ket
virtadienį, birželio (June) 15 
d., 7:30 vai. vakare, Grand 
Paradise Svetainėj, 318 Grand 
St., Brooklyne, kampas Grand 
St. ir Havemeyer Sts.

Kalbės Sovietų Sąjungos ge
li erai i o konsulato narys Povi
las Rotomskis. Jis suteiks 
mums vėliausių žinių apie Lie
tuvos liaudies kovas prieš bar
barišką hitlerizmą, apie būsi
mą Lietuvai laisvę.

Kalbės R. Mizara, Laisvės 
redaktorius ir Antanas Bimba, 
Liet. Literatūros Draugijos 
pirmininkas.

Visus ir visas kviečiame at
silankyti. Pasakykite visiems 
lietuviams apie šias prakalbas! 
Pakvieskite juos, lai jie ateina, 
lai jie išgirsta faktus ir tiesą.

Rengėjai.

tautų žmonėmis ir tuo pasi
linksminimu paremti tų visų 
tautų kovą prieš fašizmą.

Kournakoff apie Filmą “They
Met in Moscow”

Jeigu vadovaujantis kariš
kis, kurio visa atyda dabar 
randasi daugeriopuose karo 
frontuose, ima laiko pamaty
ti muzikališka-meiliška filmą 
ir pamatęs ją užgiria, jau ga
lima atsidėti, kad ji verta pa
matyti kiekvienam. Apie fil
mą “They Met. in Moscow,” 
kapitonas Sergėjus Kourna
koff štai, ką turėjo pasakyti:

. . .Tai yra žėrinti daina at
sekimų, atlygintų džiaugsrriti. 
Ji perstato įvairių tarybinių 
tautų apsivienijimą. Ji parodo, 
kad prie socializmo (Mr. Eric 
Johnston malonės mums at
leisti) asmens širdies troški
mai nėra užgniaužti, bet at
siekia didžiausią laisvę ir beri
bes progas .

Aš laikydavausi minties, kad 
operetė, muzikališka komedija 
ir muzikališka filmą nebuvus 
visiškai rusiškos rūšies menu. 
Su pasirodymu “They Met in 
Moscow,” matau, jog turėsiu 
pakeisti savo pažvalgas. “They 
Met in Moscow” yra puikus 
muzikališkas veikalas: gyvas, 
lengvas, gražus, gracioziškai 
suvaidintas ir didingai nufoto
grafuotas. Jame yra Kaukazo 
ir Rusijos šiaurių scenos, ver
tos geriausio travelogo. . .

Filmą randasi Victoria Te
atre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke, tik ribotam laikui, 
šis penktadienis, 16-ta, yra 
paskutinė diena.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Pereitą penktadienį mobili
zacija, šauktoji per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą 
sudarymui individuališkų pun
delių dovanų Lietuvos žmo
nėms, puikiai pavyko. Darbi
ninkų, sutikusių paaukoti savo 
vakarą, prisirinko tiek daug, 
jog darbas turėjo būti veda
mas dviejose patalpose. O kai 
kurie iš vėliau atėjusių tik pa
sižiūrėjo, nes jau buvo pritrū
kę vietos.

Sudaryta virš du šimtai pun
delių iš naujų dovanų ir sutai
syta desėtkai dėvėtų drabužių.

Buvo ir Surprizų
Darbui vos įsismaginus, ei

na prie krautuvės fotografas 
Jonas Stokes, didokomis dėžė
mis nešinas. Iš karto manėm, 
kad jis bus drabužių atnešęs. 
Bet jis pasistatė savo neštu
vus ir neina atgal, dairosi. — 
Nejaugi jis būtų atėjęs siūti? 
—šnabžda viena darbininkė 
kitai. Jo apžvalginėj imas po
zicijų greit išdavė jo tikslą— 
bus atėjęs užrekorduoti Ame
rikos lietuvių darbą istorijai, 
paveikslų traukti. Taip ir bu
vo. Nutraukė vienos įstaigos, 
paskui nuėjo į antrąją, nuėmė 
visų to vakaro dalyvių pa
veikslus.

Paklausus fotografo, kiek 
būsime jam skolingi, ■ Stokes 
atsakė:

—Nieko neskolingi. Tai ma
no dalis darbo paramai Lietu
vos žmonių.

Linksma nauja judžių komedija apie 
tarnaičių klausimų

JACK CARSON « JANE WYMAN 
IRENE MANNING

“Make Your Own Bed”
* IR DAR VAIDINIMAS SCENOJ « 
su Žvaigžde CAB CALLOWAY ir Jo Ork.

QTDANB BROADWAY□ 1 IVinU ir 47 ST., N. Y.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD t̂DstAY

Prie to fotografas dar dadė- 
jo $10 auką Lietuvos žmonių 
paramai.

Nuėjus pažiūrėti dėželes 
prikraunančių darbininkų an
trojoj, laikinojoj patalpoj, 
man prisiminė, jog toje pat 
vietoje prieš keletą metų pra
einant mačiau kabant Smeto
nos paveikslą ir arogantiškus 
smetonininkus, buvo lietuviškų 
fašistų tvirtovė. O dabar, štai, 
toje pačioje patalpoje, susirin
kę būrys darbininkų krauna 
dovanas tiems žmonėms—Lie
tuvos partizanams ir raudon
armiečiams, nuo kurių Smeto
na pabėgo per beržyną į Ber
lyną. Jeigu Smetona būtų ga
lėjęs tą matyti, jis būtų ply
šęs iš apmaudo.

Dabar net barzdočio palik
tos ant sienos dėmės nebema
tyti, iki lubų pasieniai užkrau
ta jau sudarytais Lietuvos 
žmonėms pundais-pundeliais. 
Jie neužilgo išeis su penktuo
ju siuntiniu dovanų Lietuvos 
žmonėms. Pirm to, veikiausia, 
dar bus ne viena mobilizacija 
užbaigimui sutvarkyti visko 
jau turimo ir šiomis paskuti
nėmis dienomis dar ateisian
čių dovanų naujais ir dėvėtais 
drabužiais ir kitais reikmeni
mis.

Mobilizacijoj Dirbo:
Prie pundelių sudarymo dir

bo Mary Sineus, Lea Kairytė, 
Aid. Orman, Helen Jeskevičiū- 
tė, Julia Laukaitytė, Katrina 
Petrikienė, Nastė Buknienė, 
Ono Čepulienė, Rožė Laukaitie
nė, Stefa Kleizienė, Matas Kli
mas.

Prie siuvimo ir skyrių suda
rymo — Jonas Pocius, A. Da- 
gis, A. Mureika, Mrs. Pašakar- 
nis, Ona Višniauskienė, L. Ga- 
vrilovičius, M. Misevičienė, K. 
Rušinskienė, V. Bunkus, I. Le-

Birželio 9 d., Amerikos Pi
liečių kliubo svetainėj, įvyko 
lietuvių kriaučių 54 skyriaus 
dirbtuvių čermonų ir komisijų 
susirinkimas. Iš raportų pasi
rodė, kad visos dirbtuvės šiuo 
laiku turi darbo, tik yra trū
kumą kai kurių darbininkų, tai 
ir kitiems prisieina neišdirbti 
pilnai.

Pas čermonus kilo klausi
mas, kad dabartinis mūsų de
legatas, Kazys Kundrotas, yra 
sukalbamas žmogus ir kad šie
met nedaryti delegato rinkimų, 
o palikti Kundrotą dar vienus 
metus. Mat, yra lokalo tari
mas^ kad delegatas, išbuvęs 
dvejus metus, neturi teisės 
kandidatuoti ant trečių metų, 
o turi eiti į dirbtuvę padirbėti 
metus, tai sekančiais metais 
vėl gali kandidatuoti į dele
gatus. čermonai sako, kad ta
rimas yra geras ir jo nereikia 
laužyti. Bet palikti Kundrotas 
vienus metus tik todėl, kad 
Unija įvedė ligoj ir mirties pa
šalpą savo nariams ir tas da
lykas dar yra naujas ir dar pil
nai nesutvarkytas. Tai naujam 
žmogui užėmus delegato vie
tą ir nepatyrus viso pašalpos 
klausimo, prisieitų nariams nu
kentėti. Tai čermonų yra nuo
monė, kad užginti K. Kundro
tas dar vieniems metams d e-
legatauti, o lokalo tarimas pa
likti čielybėj, nes jis yra ge
ras. Ir neduoti įsivyrauti loka- 
le carams.

Besikalbant, pasirodė, kad 
ir pildančioji taryba yra kalbė
jus savo susirinkime tuo klaiu- 
simu ir yra tos pačios nuomo
nės. Ir aš sakyčiau, kad yra 
sveika nuomonė. Ba dabar de
legatas turi būti ir sekretorius 
sykiu, nes turi sumarkiuoti 
narių unijos duokles tam tik
roj knygoj, kad, susirgus na
riui ar mirus, galėtų tinkamai 
patarnauti nariui ar nario šei
mai. O Kundotas yra apsipa
žinęs ir su rašyba.

Kriaučiam patartina priim
ti čermonų ir pildančios tary
bos sumanymą, palikti Kun
drotą vieniems metams delega
tu, pakol susitvarkys apdrau
dos klausimas.

Komisijos Narys.

Nacis belaisvis pabėgęs iš 
Halloran General Hospital, 
Staten Islande.

JUS neišsisukinėkit to-

Tas berniukas bus tiesiog 
ten, kada jo komanduojantis 
oficierius duos jam ženklą.

Ten nebus laiko pagalvoti, 
kad ką geresnio daryti su jo 
gyvybe, šis berniukas ten galu
tinai duoda viską, ką jis turi 
dabar!

Mes turime daryti tą patį. 
Dabar yra laikas mums imtis 
visko, ką tik mes turime.

Dabai- laikas išsikrapštyti 
ekstra šimtuką ir įdėti jį į In
vazijos bonus.

Ar padarykite $200 ar $1000 
ar daugiau. Ant šios paskolos 
nėra lubų.

5-toji Karinė Paskola yra di
džiausia, labiausia gyvybiniai 
svarbi finansinė pastanga iš vi
sų buvusio šio karo metu.

5™ WAR LOAN

Prisirengkite Pirkti Boną, Kurio Jūs NEIšGALeTUMET be prisirengimo.

BactMe/ffrat:/- BUY MORE THAN BEFORE
šio atsišaukimo vietą apmokėjo 

MIKOLAS IR AMELIA LIEPAI 
BAR & GRILL

324 DEVOE ST., BROOKLYN, N. Y.

Civilinių Šerų Turgus 
Pagyvėjo

Talkininkų invazijai Euro
pon ir Sovietų Sąjungos vasa
riniam ofensyvui sėkmingai ri
tantis pirmyn, pereitą pirma
dienį staiga pagyvėjo pirkimas 
civiliniams reikmenų gamybos 
Šerų. Per dieną parduota virš 
du milionai Šerų.

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERIMS
Iš priežasties lietuvių masinio 

mitingo birželio 15-tos vakarą, 
Grand Paradise, Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas nukeltas iš 15 
j 21 birželio. Prašome visas nares 
dalyvauti masiniame mitinge 15-tą. 
— Valdyba. (139-140)

_ Brangus “Šposavimas”
Mrs. Helen Ernst, 23 m., 

304 E. 78th St., 2 vaiku moti- 
na, nuteista pusmečiui į kalė
jimą už pasilaikymą $39.50

, vertės laikrodėlio, kurį tūlas 
Oversby padavęs jai tik pažiū
rėti. Aiškinimasis, kad ji no
rėjusi tik paerzinti savininką, 

j negelbėjo.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
* iQi, STANLEY MISIŪNAS

/ I' SAVININKAS

ARTKINO PERSTATO!

Labiausiai Sujaudinančių žygių Istoriją Kare!

“People’s Avengers”
Visą šį judį pagamino priešų užnugarėn nusileidę 18 so
vietinių parašiutistų-fotografuotojų! Dar pirmą kartą jūs 
čia akis akin susitiksite su nenugalimomis Rusijos parti
zanų armijomis!
Paaiškinimus Angliškai parašė ir pats gyvu žodžiu duoda 
Norman Corwin.

Pagaminta Sovietų Sąjungoj

EXTRA: “URALAI KALA PERGALĘ”
Nuolat nuo 9 A. M. Vėlai Rodoma Kas šeštadienj.STANLEY THEATRE

(Oras atvėdintas)

vanienė, A. Kalakauskienė, A. 
Bimba, M. Jakštienė, E. Kas- 
močienė, M. Wilson, S. Vinikai- 
tienė, J. Balčiūnas, Vinikaitis, 
V. Čepulis, G. Vareson, J. Mar- 
čiukienė, Sungaila. Ir, kaip mi
nėta, buvo užėję eilė kitų žmo
nių, kurie būtų talkininkavę, 
jeigu būtų buvę daugiau vietos. 
Darbo buvo gana ir liko. P.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į*<mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel, EVergreen 4-6864

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-0868
□

VALANDOS: į 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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 f2.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tek EVergreeM 4-9612

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

(Jsist. 28 m.)

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

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

Telephone HTnKK 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




