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mos padengimui kaštų ir pa-i 
siuntimui lietuviams raudonar- ! No. 142

KRISLAI
Sey, Brooklyniečiai! 
įtūžimas be Saiko ir Ribų. 
Tiesa, Kuri Neranda Šviesos. 
Blaivosi.
Visai Paskutinės Dienos.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Ketvirtadienio mitingas bu
vo geras. Aukos buvo renka-

antrašas^ o427 Lorimer ^street Broojjyn> n. y., šeštadienis, Birželio-June 17, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL
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ĮSIVERŽĖ JANKIAI ŠLUOJA JAPOMUS ŠAIPAM SALOJ
MB

nams cigaretų.
Brooklyniečiai puikiai pasi

rodė: kai kurie aukojo labai 
stambiomis sumomis ir suau
kojo $420. Bet cigaretų nupir-i

tiiIBROOKI.¥NO lietuvių mitinge
Kodėl penkių šimtų? rodei,! ___ ___ ____________________

SIX XrSiEn'Z’";- BONŲ UŽ $24,000; O L. O. S. MRKj
nuoš. Tai išeina labai pigiai — ---------------------------------------------------- ---------------------------------------- T

tik^: SAIPANO AMERIKONAI
liūs. Už penkius dolerius gau
name apie 125 pakelius !

Ar nebūtų gražu, jeigu 
brooklyniečiai vieni šį sykį pa- 
siųstumėme tiems kovotojams

TRIUŠKINS JAPONIJĄ, 
PASIEKS EILIPINIJS

Brooklyno Lietuviai Pa- 
trijotiškai Parėmė 5-jį 

Karo Boną Vają

TA KARO
JŲ UŽ $70,000

DIDŽIAUSI PASAULYJE AMERIKOS 
BOMBANEŠIAI ARDE IR DEGINO 

JAPONIJOS KARO CENTRUS
Washington. — Jungtinių į tą salą. 

Valstijų kariuomenė įsiver
žė į Saipan salą, Mariani! 
salyne, ir sėkmingai gru
miasi pirmyn, nugalėdama 
japonų tankų ir kanuolių

Ir tai galima: žinau dauge
lį gerų, patriotingų Brooklyno 
lietuvių, kurie mitinge neda
lyvavo. Jei būtų dalyvavę, bū
tų aukoję.

Išėmus iš aukų mitingo I ugnį.
kaštus, mums dar trūksta apie’ Amerikiečiai užėmė Agin- 
$155! Reikėtų juos sukelti bė-|gan Pointą, strateginę po- 
gyje ateinančių kelių dienų. |ziciją Saipan saloje, kuri

Bet kaip pasiekti jumis, ku-,gU]j už 1496 mylių į pietus 
rie mitinge nebuvote ir neau- nuo Japonijos sostamiesčio 
kojote ?^Asmejiiška£pasiekti ir j rpokio jr už 1470 mylių j ry

tus nuo Filipinų salų.
Jungtinių Valstijų Le

kiančiosios Milžin - Tvirtu-

paprašyti neįmanoma.
Bet galite, jūs, gerieji drau 

gai, paskaitę šiuos krislus, tuo 
jau atsiųsti savo dovaną Lie-, A .v .
tuvai Pageltos Teikimo Komi-' mos todėl, gales is Saipano

. - . . . . i nnmnnrdnnt- Jcinnrmci nlinkrbombarduot Japoniją, pliekt 
japonus Filipinuose ir tuo 
pačiu žygiu sugrįžt atgal

tetui laiške, arba priduoti man 
ar kuriam kitam Laisvės ofise.

Atminkite: kiekvienas jūsų 
doleris eis nupirkimui ir pa
siuntimui brooklyniečių vardu 
už penkius šimtus dolerių ci
garetų lietuviams raudonar
miečiams ir Lietuvos paitiža-j 
nams! _ir , . TA_____  Washington. — Prezid.

So. Bostono Keleivis šaukia : į Rooseveltas paskelbė savo 
“Sovietų tankai laužiasi Šuo-1planą taikai ir saugumui 
mijon nešdami kerštą.” Girdi, l palaikyti po karo. Jisai siū- 
suomiai buvo geri ir ramūs, lo tuo tikslu sudaryti tarp- 
“bet Maskva griežė dantimis tautinę “organizaciją, kuri 
ir laukė progos atkeršyti.” 'pilnai atstovautų” visas tai-

Betgi faktas yra, kad Mask-j 
va norėjo taikytis ir buvo pa
siūlius labai prielankias sąly
gas. Suomijos fašistinė valdžia 
tas sąlygas atmetė.

Kryžiokams iš Keleivio tai 
nesvarbu. Jų įtūžimas ant: Neapolis, birž. 16.— Ang- 
Amerrikos talkininkės— Tary- ųaį jr amerikiečiai Italijoje 
bų Sąjungos — nebeturi jokių ,per dieną dar nubloškė vo- 
r--5 . t0^s;, kok?u1°„.yra per“ j kiečius iki 25 mylių atgal;

užėmė eilę miestų ir mieste-
- - - - - . lių ir pasiekė Grosseto mie

sto vartus, 90 mylių į šiaur
vakarius nuo Romos tik 

.” (Kel. birželio mylios nuo Florencijos

Pirm amerikiečiams išli
pant Saipano salos krantan, 
jų karo laivai ir bombane
šiai per keturias dienas ar
dė ir degino priešų apsi- 
tvirtinimus Saipane ir ketu
riose aplinkinėse salose. 
Tuomi jie praskynė kelią 
savo pėstininkams krantan.

Tarp kitų japonam pada
rytų nuostolių, amerikie
čiai sunaikino apie 150 prie
šų lėktuvų ant žemės ir ore.

Saipan, 72 ketvirtainių 
mylių sala, duoda amerikie
čiams poziciją, iš kurios jie 
galės smogti šonan ir Tra
kui, japonų salai-tvirtumai 
Carolinų salyne.

Brooklyno lietuvių pažan
giųjų organizacijų suruošta
me masiniame susirinkime 
Grand Paradise svetainėje, 
birželio 15 vakare, žmones 
išpirko Penktosios Karo 
Paskolos bonų už 24 tūks
tančius dolerių.

O Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo sekretorius J. 
Gasiūnas pranešė susirinki
mui, kad LDS už 70 tūks- 
tančų dolerių perka šios pa
skolos bonų.

JANKIAI GRESIA AT
KIRSTI NACIUS
CHERBOURGE

Washington. — Naujieji 
didžiausi Amerikos bomba
nešiai, Lekiančiosios Milžin- 
Tvirtumos daugmeniškai 
bombardavo pačią Japoniją 
birž. 15 d.

Du bombanešiai žuvo ne
laimėje, bet ne nuo japonų.

Šie bombanešiai, vadina
mi B-29, yra pusantro karto 
didesni už senesniąsias 
Lekiančiąsias Tvirtumas.

Karo departmentas ne
tiesioginiai išsitarė, jog Le
kiančiosios Milžin - Tvirtu
mos iš Chinijos - Burmos - 
Indijos srities nuskrido ple
škint Japoniją.

Iš Chungkingo, Chinijos 
laikinosios sostinės, yra 970

mylių iki salos, kurioj stovi gas Lekiančiųjų Milžin- 
Japonijos sostamiestis To- Tvirtumų veiksmas “sū
kio, o iš Indijos — apie 3,- trumpino mums kelią į Ja- 

įponiją.”
(Pirmą kartą Amerikos 

bombanešiai, pakilę nuo lek- 
tuvlaivių, 1942 m. balandžio^ 
18 d., atakavo Japonijos so
stinę Tokio. Tai buvo nedi
delė bombanešių grupė, ku
riai asmeniškai vadovavo, 
gen. J. H. Doolittle, tuomet 

pareiš- buvęs dar pulkininku.) /

200 mylių.
Jungtinių Valstijų karo ! 

štabo galva, gen. George C. 
Marshall vadina šį žygį 
prieš Japoniją “naujosios 
rūšies ofensyvo pradžia 
prieš mūsų priešą.”

Generolas H. H. Arnold, 
vyriausias Amerikos oro jė
gų komanduoto jas, 
kė, jog šis smūgis Japonijai 
“yra vaisius planų, kurie 
buvo daromi tikrai visa-pa- i 
sauliniam karui.”

Jungt. Valstijų karo sek
retorius H. L. Stimson sa
kė, jog dabartinis sekmin-

■)

siėmę visi hitlerininkai.

Ten pat Keleivis dar sako: 
“Bolševikai aiški.na, kad suo
miai buvo Hitlerio talkininkai. 
Tai netiesa . . .
14).

Argi tik bolševikai taip sa
ko? Pažiūrėkime. St. Michel- 
sono geras kamarotas Grigai
tis Naujienose (birž. 10 d.) sa
ko : Kariaudamas prieš Rusiją, 
ji (Suomija) pasidarė nacių 
talkininkė. . . ”

Nejaugi ir Grigaitis jau ta
po bolševiku! Pijus turėtų sa
vo draugą Stasį patraukti teis
man už tokį baisų įžeidimą.

Chinijos respublikos tėvo 
dr. Sun Yat-seno sūnus dr. Sun 
Fo sako:

“Jeigu mes norime sumobili
zuoti savo žmones, tai pir
miausia turime suteikti jiems 
politinę laisvę. Ir Chinijos so- 
verenitetas bus kitų tautų ger
biamas tiktai tada, kada mūsų 
žmonės tikrai galės naudotis

Tai šventa tiesa. Deja, tie 
teisingi dr. Sun žodžiai nepa
siekė Chinijos plačiųjų masių. 
Juos atspausdino tiktai komu
nistinė spauda. Chiang

(Tąsa 5-me pusi.)
Kai-

PREZIDENTO PLANAS PO
KARINEI TAIKAI

Italijoj Naciai Nublokš
ti Dar 25 Mylias

didmiesčio.
Tarp naujai užimtų vieto

vių yra ir Terni, pramonės 
miestas ir susisiekimų cen
tras į šiaurius nuo Romos.

Nacių Radijo Lėktuvai 
Ilgai Puolė Angliją

ką mylinčias šalis.
“Ta organizacija įsteigtų 

savo tarybą, kurią kas me
tai išrinktų pilna visų tau
tų atstovybė, o taryboje bū
tų keturi didieji kraštai 
(Jungtinės Valstijos, Sovie
tų Sąjunga, Anglija ir Chi- 
nija) ir tinkamas skaičius 
kitų kraštų. Taryba rūpin
tųsi ramiai išspręsti tarp
tautinius ginčus ir pastoti 
kelią pavojams, grumojan- 
tiems taikai, arba taikos 
laužymui,” sako preziden
tas?

“Taip pat būtų tarptauti
nis teismas, kuris spręstų 
ginčus tarp tautų.

“Aš neturiu galvoj jokios 
virš-valstybės su savo poli
cija ir kitais priverčiamo
sios jėgos dalykais. Mes no
rime sėkmingo susitarimo ir 
tokių susitvarkymų, kuriais 
tie kraštai, pagal savo išga
lę, palaikytų tinkamas jė
gas, reikalingas pastoti ke
lią karui ir neleisti tiksliai 
ruoštis karan, ir kad tos jė
gos būtų prirengtos ir gau
namos bendriem veiksmam, 
kada reikia.”

Franci j a, birž. 16. —Ame
rikos kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Quinville uostą, vi
duriniai .rytiniame- Cher- 
bourgo pussalio pakraštyje, 
ir Pont l’Abbe miestelį pie
tiniai - centralinėje to pus
salio dalyje.

Dabar amerikiečiai pasie
kia St. Sauveur miesto pa
kraščius, o nuo jo tėra tik 
trejetas mylių į La Haye, 
paskutinį geležinkelio ir 
plentų centrą, per kurį vo
kiečiai iki šiol dar susisiekė 
su savo kariuomene toliau į 
šiaurius Cherbourgo pussa- 
lyje. La Haye stovi tik už 
pustuzinio mylių nuo Atlan
to Vandenyno kranto. Taigi 
naciam gręsia atkirtimo pa
vojus šiame pussalyje.

Tebeverda nuolatiniai mū
šiai visame šiaurinės Fran
cijos fronte. Anglai atremia 
nacių atakas Caen ir Vil
lers - Bocage srityje.

Amerikiečiai Puolė Ko
rėją ir Salas 615 
Mylią nuo Tokio

B-29 TAI GALINGIAUSI 
LEKIANTIEJ1 MILŽINAI

Amerikos Lekiančioj! Mil- 
žin - Tvirtuma yra didžiau
sias orlaivis pasaulyje ir 
daugiau neša bombų, negu 
bet kurio kito krašto didy
sis bombanešis. — O Ang
lijos Lancaster bombanešis 
numeta po 8 tonus bombų į 
nacių punktus.

Oro Milžin-Tvirtuma, ar
ba B-29 turi keturis moto
rus, kurių kiekvienas išvy
sto po 2,200 arklių jėgų. O 
mažesnių elektrinių motorų 
joj yra dar 150.

Lekiančioj! Milžin - Tvir
tuma ginkluota kanuolė- 
mis, šaudančiomis 20 mili
metrų storio (skersainio) 
šoviniais ir kulkosvaidžiais, 
pilančiais .50 kalibro kulkas. 
Šiame oro*milžine veikia 11 
lakūnų ir mechanikų.

Naujoji Lekiančioj! Tvir
tuma B-2|9i turi 98 pėdas il-

gio ir virš 141 pėdą pločio 
nuo vieno sparno galo iki 
kito.

O senoji Lekiančioj! Tvir
tuma B-17 yra 75 pėdų ilgio 
ir 103 pėdų pločio nuo vieno 
sparno galo iki kito.

B-29 gali skristi žymiai 
greičiau kaip po 300 mylių 
per valandą ir kur kas auk
ščiau negu 30,000 pėdų, kaip 
pripažino Amerikos oro jė
gų komanda.

(Kiek tolio B-29 gali vie
nu pradėjimu nulėkti, tatai 
laikoma kariniu sekretu. 
Tūli privačiai spėjimai, ta
čiau, sako, kad šis milžinas 
bombanešis galįs skristi iki 
9,000 mylių, niekur nenusi
leisdamas.)

Platesnės žinios dar Oficia
liai Neskelbiamos -

Amerikos karo depart
mentas dar nepaskelbė , 
smulkmeniškų žinių apie šiąį 
ataką prieš Japoniją. Rei- „ 
kia luktelėt, kad priešas ne-T 
galėtų tokiomis žiniomis pa
sinaudoti.

Bet kongresmanas Jbe 
Starnes, narys vieno kong
resinio komiteto karo rei
kalais, užreiškė, kad “dide
lis skaičius B-29 bombane
šių sėkmingai bombardavo 
Japonijos sostinę Tokio”. 
Starnes manė, kad tos Le
kiančiosios Milžin-Tvirtu- 
mos, 30,000 pėdų aukštyje 

(Tąsa 5-me pusi.)

20-ji Jungtinių Valstijų.
Oro Jėga

London, birž. 16. — Visą 
praeitą naktį ir iš ryto ilga 
eile nacių bombanešių, iš 
tolo vairuojamų radijo ban
gomis, sprogdino ir degino, 
kas papuolė, skersai visos 
pietines Anglijos ir pačiame 
Londone. Tie vokiečių bom- mių Kanneljaervį, tvirtoviš- 
banešiai, be jokio žmogaus kai apdrūtintą stotį geležin
iuose, taip pat automatiškai kelio, einančio tarp Lenin- 

'iš kulkosvaidžių apšaudė grado ir Suomijos sostamie- 
įvairias apylinkes.

Tai būsiąs slaptasis 
lerininkų pabūklas.

Japonijos radijas prane
šė, kad Jungtinių Valstijų 
bombanešiai taipgi atakavo 
japonus Korėjoj ir bombar-

davo japonų Bonin salas, 
615 mylių i pietus nuo To
kio, Japonij os sostamiesčio.

Japonų komanda pripaži
no, kad Lekiančiosios - Mil- 
žin - Tvirtumos bombarda
vo tris pramonės miestus 
Japonijoj.

Anglijos bombanešiai nu
metė 1,200 tonų bombų į na
cių naudojamą Havre uos
tą šiaur. Francijoj. Jie bom
bardavo ir Boulogne uostą.

Gen. de Gaulle paskyrė 
savo civilių reikalų komisio- 
nierių atvaduojamom Fran- 
cijos sritim, neatsiklausda
mas anglų - amerikiečių.

Washington. — Tapo^į-, 
steigta speciaiė Dvidešimto
ji Jungtinių Valstijų oro je-> 
ga, kuri jau veikia Chrfii- 
jos - Indijos - Burmos sri
tyje. Tai iš šios jėgos milži
niškieji naujieji bombane
šiai B-29 dabar kirto smū
gį Japonijai.

Gen. Kenneth B. Wolfe 
yra tų bombanešių koman- 
duotojas, o gen. Haywood 
Hansel, galva Amerikos ar
mijos 20-sios oro jėgos šta
bo toje srityje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

hit-

180Amerikiečiai numetė 
tonų bombų j japonus Truk

RAUD. ARMIJA UŽĖMĖ DAR 20 SUOMIŲ TVIRTUMŲ
London, birž. 16.— Rau

donoji Armija atėmė iš suo-

grado ir Suomijos sostamie- 
sčio Helsinkio, ir 19 kitų 
stipriai aptvirtintų gyvena
mųjų vietų. Kanneljaervi 
stovi už 32 mylių į pietų ry
tus nuo Viborgo uostamies
čio.

. Apart Kanneljaervi, So-

vietai tą pačią dieną birž. 
15 užėmė ir kitas dvi gele
žinkelio stotis, Mustamaeki 
ir Ino.

Dabar raudonarmiečių 
jėgos jau 46-myl. ilgio fron
tu ardo suomių Mannerhei- 
mo tvirtumų liniją Kareli
joj.

Per šešias kautynių die
nas raudonarmiečiai prasi
veržė per du stipriai aptvir- 
tintus suomių apsigynimo

ruožus, kurie buvo jau se
niai įrengti, ir nužygiavo 
iki 40 kilometrų (apie 25 
mylias) pirmyn. Spraga 
priešų apsigynimuose tapo 
paplatinta iki 75 kilometrų.

Prasigrūmdama per tuos 
suomių apsigynimo ruožus, 
sovietinė kariuomenė sunai
kino bei užėmė daugiau 
kaip 500 priešų apsigynimo 
įrengimų ir sulaužė tris ga-

lingus ruožus įvairių skers- 
painių, įrengtų prieš tankus 
ir pėstininkus, ir prasiveržė 
per plačius minų laukus.

Nuo birželio 10 iki 14 d. 
raudonarmiečiai pagrobė 
235 suomių kanuoles, 180 
minosvaidžių ir 400 kulko
svaidžių. Be to, jie i_____
no daugiau kaip 200 priešų 
kanuolių ir virš 450 kulko
svaidžių. Suomiai nustojo 
baisiai daug karių.

šiaurines Francijos fron
tai’. atsilankė gen. Eisenho
wer, vyriausias talkininkų 
komandierius.

Anglai pastūmė japonus 
atgal rytų Indijoj.

Sovietų lakūnai bombar
davo vokiečių orlaivių aikš-

KuiKo- Bia]ySfoke Baranovi- 
sunaiki- Y7___.. Tciuose ir Luninece.

Japonai Burmoj atgriebė 
Hsiangtą.
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De Gaulle Savo Gimtojoj Žemėj.

Prieš porą dienų mes rašėme šitoje pa
čioje vietoje straipsnį, apgailestaudami, 
kad tarp Amerikos ir laikinosios francū- 

' zų vyriausybės Alžyre dar vis nėra pa
geidaujamų gerų santykių, kad Amerika 
ir Anglija dar vis nebepripažįsta Pran
cūzų Komiteto, vadovaujamo gen. de 
Gaulle, laikina Francijos vyriausybe. To 
pasekmėje, mes sakėme, gen. de Gaulle 
nevyksta išlaisvintosna Franc, dalysna 
(Normandijon), kur jo buvimas padary
tų naudos talkininkų kariuomenėms.

Tačiau, vos spėjus tam straipsniui pa
sirodyti laikraštyj, kaip išgirdome, kad 
gen. Charles de Gaulle nuvyko į Nor
mandiją. Jis nuvyko ten Francijos karo 
laivu, kurioje viršuje plevėsavo Franci
jos vėliava.

Šis jo vizitas turi didelės reikšmės. Jis 
simbolizuoja artėjantį Francijos išlais
vinimą.

Prisiminkime tą faktą: 1940 m. birže
lio 18 d., jaunas francūzas gen. de Gaul
le, sėdo į anglų šarvuotlaivį Bordeaux 
prieplaukoje, ir išplaukė iš savo gimto
sios žemės. Francija tuomet jau buvo 
parduota vokiečiams. Senieji generolai, 
Petain, Weygand ir kiti, parsidavę Hit
leriui, remiami kitų francūzų kvislingų, 
nutarė pervesti Franci ją naciams. Jie 
skelbė, jie “aiškino”, būk Francija nega- 

——linti atsilaikyti, būk Francija negalinti 
kariauti, būk Francijai vienintelė išeitis 
esanti tik pasidavime Hitleriui I...

Neklausė tie Francijos valdovai, kvis- 
lingai, nei prezidento Roosevelto, nei mi- 
nisterių pirmininko Churchillo, kuris ten 
buvo nuvykęs, nei kitų Francijos liaudies 
draugų-kovotojų. Neklausė jie gen. 
Charles de Gaulle. Jie skelbė, būk jis esąs 
jaunas, nepatyręs, nesuprantąs padėties. 
Jie tai suprato!

Na, o gen. de Gaulle ragino tuometi
nius Francijos valdovus nepasiduoti Hit
leriui. Jis ragino trauktis į Šiaurės Af
riką, trauktis ten ir tęsti karą. Gen. de 
Gaulle žinojo, kad jei tuomet Francijos 
vyriausybė ir kariuomenės vadovybė bū
tų griežtai kovojusi prieš hitlerininkus, 
ir vergiškai neapsidavusi jiems, tai būtų 
buvę galima išgelbėti koks milijonas 
Francijos kariuomenės, Francijos laivy
nas, daug turto, daug karinių pabūklų. 
Pasitraukusi į Šiaurės Afriką, Alžyrą, 
padori Francijos vyriausybė tuomet bū
tų galėjusi tęsti karą prieš hitlerininkus, 
iki Anglija ir Amerika geriau prisirengs.

Šiandien kiekvienam galima suprasti, 
kaip teisingas tuomet buvo gen. de Gau
lle samprotavimas, kokia teisinga buvo 
jo taktiką.

Matydamas, kad nieko negali padary
ti, kaip rašėme, gen. de Gaulle vyko į 
•Anglijos salas, nuliūdęs, bet ir pasirįžęs. 
Apleisdamas savo gimtąjį kraštą, par
duotą vokiečiams, gen. de Gaulle pasakė, 
kad jis sugrįš atgal; sugrįš su ginklu 
rankoje, sugrįš su talkininkais ir vokie- 
čus okupantus iš ten išmuš, o pardavikus 
francūzus paims už pakarpos.

Hitleris ir jo šaika Vichy valdžioje su
prato, kame dalykas. Jie paskyrė didelę 
sumą pinigų tam, kuris pristatys gene
rolą de Gaulle “gyvą arba negyvą”. Bet 

/jiems nepavyko! Gen. de Gaulle tebėra 
laisvas, gyvas ir sveikas. Per tuos ketu
ris metus jis neatlaidžiai dirbo, organi
zavo francūzus kovai prieš nacius, kal
bėjo pavergtajai Francijos liaudžiai, 
drąsindmas ją, ruošdamas ją galutiniems 
mūšiams su priešu.

Ir štai, po keturių metų gen. de Gaulle 
įžengia į Franci ją, — tiesa, kol kas į ma
žą Francijos sklypelį Normandijoje, —į 
sklypelį, kurį amerikiečiai, anglai ir ka
nadiečiai, Francijos talkininkai, atvada

vo. Bet reiškia, jis jau turi kur įžengt. Ir 
jis ten buvo iškilmingai žmonių priimtas.

Koks tai gražus, įspūdingas žygis! 
Kiek jis daug reiškia Francijai ir visam 
laisvę mylinčiam pasauliui.

Visoki farncūziški kvislingai, parsida
vėliai Hitleriui, aišku, dar labiau sudre
bės, sužinoję, kad gen. de Gaulle buvo 
koją įkėlęs į savo gimtąją žemę, kurią 
tie nenaudėliai taip suteršė savo išdavys
tėmis, savo judošiškais darbais.

Mikolajczykas Sakosi Esąs Pasi
tenkinęs, — Argi Ne Puiku?!

Astuonias dienas išbuvęs Washingto
ne ir taręsis su prezidentu Rooseveltu ir 
kitais aukštaisiais mūsų krašto pareigū
nais, lenkų vyriausybės Londone minis- 
teris pirmininkas Stanislovas Mikolaj
czykas pareiškė spaudos koresponden
tams, kad jis savo vizitu Washingtone 
esąs pasitenkinęs.

Jis, kaip sakėme, padarė vizitą pas 
prezidentą Rooseveltą, tačiau, sako sve
čias, prezidentas Rooseveltas nedavė jam 
jokių pažadų dė busimųjų Tarybų Są
jungos ir Lenkijos sienų. Tuo reikalu 
prezidentas nematęs reikalo su svečiu 
net kalbėtis. Iš kitos pusės, prezidentas 
Rooseveltas pasirodė nuoširdžiu lenkų 
tautos draugu ir tą pareiškęs p. Mikola j - 
czykui.

Dėl busimųjų SSSR-Lenkijos sienų, 
matyt, prezidentas Rooseveltas palieka 
spręsti abiem šalim, Tarybų Sąjungai ir 
Lenkijai. Tarybų Sąjunga kadaise parei
škė, jog pagrindas bet kokiems pasitari
mams dėl sienų turi būti Curzono lini
ja, nustatyta ir pasiūlyta anglų dar 1919 
metais. Bet Tarybų vyriausybė atsisako 
tartis su lenkų vyriausybe Londone, iki 
iš jos bus pašalinti hitlerininkai, aršūs 
SSSR priešai. Tarybų vyriausybė netgi 
atsisako pripažinti Mikolajczyko vyriau
sybę, iki jinai neapsivalys nuo Hitlerio 
agentų. Maskva elgiasi su lenkais pana
šiai, kaip Amerika su Argentina ir Boli
via.

Vadinasi, kiek tai liečia Tarybų-londo- 
niškių lenkų vyriausybės santykius, tai 
jie kol kas tebėra toje pačioje stadijoje, 
kokioje buvo pirmiau negu Mikolajczy
kas atvyko į Jungtines Valstijas.

Tiesa, Amerikos vyriausybė, sakoma, 
sutiksianti “tarpininkauti” tarp Tarybų 
Sąjungos ir londoniškės lenkų valdžios. 
Kiek tas dalykų padėtį pakeis, liekasi 
palaukti ir pamatyti.

Kad prezidentas Rooseveltas pasirodė 
geru Lenkijos draugu, — niekas neabe
joja. Tačiau būti geru lenkų tautos drau
gu yra vienas dalykas, o būti geru lon
doniškės lenkų valdžios draugu — visai 
kitas.

Sovietų Sąjungos premjeras Stalinas 
yra ne kartą pareiškęs, kad jis nori ma
tyti pokarinę Lenkiją stiprią ir laisvą. 
Tačiau nei Stalinas, nei Rooseveltas, nei 
Churchillas, kiek mes jaučiame, nenori, 
kad busimąją Lenkiją valdytų pilsudski- 
ninkai, Hitlerio agentai, Jungtinių Tau
tų priešai. Kas šiandien paleidžia savo 
kakarienę prieš Tarybų Sąjungą, tas tar
nauja ne Jungtinėms Tautoms, bet jų 
priešams.

Tik prieš keletą dienų Londone vienas 
žymus lenkas, dr. Stefan Litauer, viešai 
išstojo prieš tūlus londoniškės lenkų vy
riausybės narius, reakcininkus. Dr. Li
tauer sakė, kad Lenkijos ateitis tegali 
būti skaisti tik tuomet, jei Lenkija eis 
išvien, jei ji glaudžiai sugyvens su Tary
bų Sąjunga. O jeigu Lenkijos vadai ban
dys pasirinkti ijitokį kelią, tai reikš, kad 
toji šalis prakiš savo laisvę.

Dr. Litauer per tūlą laiką buvo Lenkų 
Telegrafinės Žinių Agentūros vedėjas. 
Kadangi jis laikėsi tokios politikos, tai jį 
londoniškė valdžia iš ten išėdė. Bet Li
tauer nenusimena. Jis kovoja už savo pa
žiūras. Jis yra įsitikinęs, kad jo siūlo
moji politinė linija realizuosis.

Panašią nuomonę reiškė ir reiškia ir 
kiti lenkų' tautos patrijotai, toki, kaip 
prof. Lange, kun. Orlemanskis ir kiti.

Vadinasi, ministeris pirm. Mikolajczy
kas tuos dalykus turi imti galvon, jei 
jam iš tikrųjų rūpi matyti stipri, demo
kratinė, laisva Lenkija, kuriai pritaria 
prezidentas Rooseveltas, kuriai pritaria 
visi Jungt. Tautų vadai.

Bet jei jo vadovaujam. vyriausybė, neda
rys tų žygių, kuriuos siūlo sveikas sensas, 
kurių reikalauja pažangieji, demokrati
nio nusistatymo lenkai patrijotai, tai ir 
jo kelionė Washingtonan nieko nepadės.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO =58
SOVIETŲ ŽYMIEJI 

GENEROLAI
New York Times kores

pondentas W. H. Lawrence 
davė įdomų ir ilgą straips
nį apie Raudonąją Armiją 
birželio 11 dienos laidoje. 
Tarp kitų svarbių informa
cijų, jisai suteikia žinių a- 
pie Raudonosios Armijos 
generolus, kurie, jo suprati
mu, ateinančiam ofensyve 
užims vadovaujančias vie
tas. Vienas iš jo paminėtų 
generolų, Leonid A. Govo
rov, jau dabar veda ofensy- 
vą prieš Suomiją.

Lawrence rašo:
“Pagal dabartinę fronto 

ir komandos organizacinę 
struktūrą, nesunku atspėti, 
kad sekami frontai ir vadai 
daugiausia pasirodys Sovie
tų žygiuotėje į vakarus, ma
žinant ratą apie Hitlerio 
armiją:

“Pirmutinei Ukrainos Ar
mijai komandavos maršalas 
Gregory K. Žukov, kuris 
yra pagelbininku vyriau
siam Sovietu komandieriui 
ir kuris pirmu sykiu pa
ėmė lauko vadovybę nuo to 
laiko, kaip atmušė vokie
čius nuo Maskvos. Jis pava
davo nabašninką maršalą 
Nikolai F. Vatutin. Marša
las Žukov yra 50 metų am
žiaus, drūto sudėjimo, ap
valios krutinės, didele ap
valia galva ir šviesiomis, 
apvaliomis akimis. Jis pui
kiai supliekė japonų šeštą
ją Armiją prie Chalkin-Gol 
1939 m. Apart Stalino, jis 
yra skaitomas šviesiausia 
Sovietų militariniam žvaig
ždyne žvaigžde ir yra gavęs 
Lenino, Suvorovo ir Perga
lės ordinus.

“Antroji Ukrainos Armi
ja yra maršalo Ivan S. Ko- 
nevo komandoje. Šiuo tarpu 
jo vyriausias darbas yra 
veržtis į pietvakarius, į Ru
muniją, linkui Danube upės 
vandens kelių ir Ploesti ži
balo šaltinių. Konev yra 46 
metų amžiaus. Jis buvo pa
skirtas lauko maršalu po to, 
kai pasekmingai likvidavo 
apsuptas dešimts vokiečių 
divizijų prie Korsunio. Jis 
turėjo garbės vadovauti 
toms armijoms, kurios buvo 
pirmutinės pereiti upes 
Dniepr, pietinę Bug ir 
Dniestr ir kovoti su priešu 
už Tarybų Sąjungos rube- 
žių pirmu sykiu nuo karo 
pradžios. Konev yra viduti
nio ūgio. Jis nevartoja 
svaiginančių gėrimų, aštrio

Talkininkų kariai m ar šuoja per viena Francūzijos kaimą, iš kurio tapo išmušti 
vokiečiai, ■ ,

mis akimis, ir savo kariams 
žinomas ‘kaipo generolas, 
kuris niekad nėra traukęsis 
atgal.’

“Baltrusijos frontui ko
manduoja gen. Konstantin 
Rokossovsky. Jis yra 48 
metų amžiaus, aukštas, gra
žus. Jo armija paskutiniais 
keliais mėnesiais buvo paly
ginamai neveikli — tikrai 
nepaprasta padėtis vienam 
iš Rusijos energiškiausių ir 
populiariškiausių fronto va
dų, kuris dalyvavo svar
biausiuose Maskvos ir Sta
lingrado mūšiuose.

“Leningrado frontui va
dovauja Leonid A. Govo
rov, kurio jėgos jau Estijoj. 
Tai Govorov baigė nuimti 
apgulą nuo Leningrado po 
29 mėnesių ir galimas daik
tas, kad jis vadovaus žy
giui Baltijos pakraščiu į 
Rytų Prūsiją ir Vokietiją. 
Jis yra artilerijos specialis
tas, kuris sulošė svarbu 
vaidmenį sulaužyme Man
nerheim© linijos pirmame 
Suomijos - Sovietų kare.”

KAIP AMERIKOS DARBI
NINKAI BALSUOS ŠĮ 

RUDENĮ?
Ponas Gallup jau pradėjo 

“erzinti” politikierius su sa
vo skaitlinėmis apie būsi
mus prezidentinius rinki
mus. Jis sako pravedęs ap
klausinėjimą tarpe organi
zuotu darbininku. Tie, ku- 
rie buvo paklausti, pasisakę 
sekamai: 66 nuošimčiai už 
Rooseveltą, o 34 nuoš. už 
Dewey.

Šios skaitlinės labai įdo
mios, bet jos nėra jokia 
naujiena: visi seniai mato, 
kad milžiniška darbininkų 
dauguma remia prezidentą 
Rooseveltą. Tačiau p. Gal
lup nepasitenkina šiuomi 
faktu. Jis įieško “faktų” su
raminimui republikoną ir 
juos, žinoma, suranda. Jis 
paima šias skaitlines ir su
lygina su skaitlinėmis 1936 
ir 1940 metų, ir suranda, 
kad darbininkų parama 
Rooseveltui yra gerokai nu
puolus. Girdi, 1936 m. orga
nizuoti darbininkai 80 nuoš. 
stojo už Rooseveltą, o 20 
nuoš. už republikoną; 1940 
m. 72 nuoš. už Rooseveltą, 
o 28 nuoš. už republikoną.

Į šias spekuliacijas skait
linėmis atsako George Mor
ris, Daily Worker kolumni- 
stas. Savo kolumnoje birže
lio 13 dieną Morris ima 
Gallup nagan ir parodo, kad 

jis nesistengia nušviesti tik
rąją padėtį. Jis, pavyzdžiui, 
nepažymi, kad 11936 metais
buvo viso labo tik 4 milionai 
organizuotų darbininkų, o 
šiandien jų yra 14 milionų! 
Daugelis šių unijistų yra 
atėję tik dabar į darbinin
kų klasę. Daug jų yra buvę 
biznieriais bei farmeriais, | jų, kaip jie balsavo 1936 
kurie dar nespėjo pakeisti į metais. Tada būtų buvę ga- 
savo minčių. Įima palyginti, kiek jų yra

Jeigu Gallup būtų tikrai pakeitę savo nusistatymą.

Mūsų Karo Strategija
Jau antra savaitė mūsų 

sūnai, broliai ir giminės ve
da mirtiną kovą Francijoj. 
Diena po dienai darosi aiš
kesnė padėtis, aiškesnis pa
veikslas kovos už išlaisvini
mą Europos žmonių iš po 
nacių vergijos.

Vyriausias Amerikos, An
glijos ir Kanados jėgų va
das generolas Eisenhower 
pasirinko šimto mylių ilgio 
pakraštį, tarpe prieplaukų 
Le Havre ir Cherbourg iš
kėlimui mūsų armijos. Pa
sirodo, kad Amerikos ir An
glijos nuolatiniai žvalgai 
pajūryj ir apie mėnesis 
pirm iškėlimo armijos nulei
sti parašiutais, bei iškelti iš 
jūros, atidengė, kad Hitle
rio “Europos tvirtovė” nėra 
tokia baisi, kaip naciai ją 
garsino.

Ilgai naciai gyrėsi, kad jų 
“Atlanto sieną” niekados 
neįveiks Amerikos ir Angli
jos karo jėgos, gi kai]) da
bar paaiški iš koresponden
to D. McMillan tos sienos 
buvo silpnos. ”Aš labai aty- 
džiai įsižiūrėjau vadinamą
ją Atlanto sieną visu pajū
riu — rašo jis. —Ir tatai 
pasirodo, kuo didžiausias 
blofas visame šiame kare.” 
Ir kaip dabar matome, tai 
naciai sprendžiamą mūšį 
davė ne pajūryj, ne ant At
lanto sienos, bet mušasi gi
liau.

Žinoma, Hitleris paver
gęs visos Vakarinės ir Cen- 
tralinės Europos žmones ir 
industriją, milionus žmonių 
buvo suvaręs į pajūrį ir ten 
pritaisė daug visokių kliū
čių. Bet fortifikacijos, kliū
tys ir visokios painiavos pa
ruošiamos visur, kur tik 
laukiama kova. Stalingra
das nėra jokia tvirtuma, 
Sovietų Sąjunga neturėjo 
laiko kelis metus jį gink
luoti ir fortifikuoti, kaip 
kad Hitleris darė Francijoj,

norėjęs surasti tiesą, kaip 
unijistai manė 1936 metais 
ir kaip jie mano šiandien, 
tai reikėjo apklausinėti tik
tai tuos darbininkus, kurie 
buvo unijų nariais 1936 me
tais. Tiktai tada būtų buvę 
galima sakyti, ar tie darbi
ninkai rodo laipsniško atša\ 
limo linkui Roosevelto, ar 
ne. Arba, jeigu imti visus 
unijistus abelnai šiandien, 
tai reikėjo taipgi paklausti 

o vienok buvo paverstas į 
didžiausią pasaulyj tvirtu
mą.

Amerikos ir Anglijos ka
ro laivų ugnis, lėktuvų 
bombardavimai vietomis vi
sai ištaškė nacių fortifika
cijas, vietomis jas reikėjo 
nugalėti tankams ir pėsti
ninkams. Priešo taip vadi
namas “Atlanto volas”, ar
ba “Atlanto siena” sulaužy
ta ir mūsų armija Europos 
sausžemyje.

Pati mūsų komanda, ko- 
respondentai stebėjosi, kad 
daug lengviau įveikta pajū
ryj priešo pasipriešinimai, 
negu mes buvome pasiren
gę. Bet kova tik prasidėjo. 
Priešas sutraukė padrūtini- 
mus Caen, Carentan, St. Lo 
stotin ir baisiai priešinasi. 
T pusantros savaitės laiko 
mūsų jėgos nuo pajūrio pa
sivarė tik apie 10 mylių, o 
pajūrių užėmėme apie 100 
mylių ilgio.

Kodėl mes nesiveržiame 
'gilyn? Kodėl mūsų jėgos 
| pasisuko ne į rytus, linkui 
'Berlyno, bet į vakarus, to
lyn nuo Berlyno? Pasirodo, 
kad generolas Eisenhoweris 

'naudoja taktiką: savo jėgų 
i apsaugojimo, sukuopimo, 
j planingo ir užtikrintos per
galės' veikimo.

(1) Mūsų jėgos, užimda- 
mos plačiau ir plačiau pa
jūrį, turi tuo pat laiku pro
gą daugiau sukuopti jėgų 
Francijoj, daugiau pervežti 
iš Anglijos armijos, ginklų, 
amunicijos ir maisto.

(2) Mūsų jėgos būdamos 
pajūryj tuo pat kartu yra 
apsaugoj savo karo laivų 
galingos artilerijos, kuri y- 
ra galingiausia ir greičiau
siai šaudo. Karo laivai gel
bėja atmušti priešo kontr
atakas ir daužyti jo fortifi
kacijas.

(3) Mūsų jėgos pasisuk- 
damos į vakarus siekia nu
pjauti Cherbourg© pussalį, 
paimti tą puikią prieplau
ką, atidaryti tiesų priveži- 
mą iš Amerikos ir Anglijos 
dideliais laivais reikmenų.

| Kada bus paimtas Cher- 
bourgas, tai daug paleng- 

ivins pristatymą armijai 
reikmenų į Franciją, nes ne
reikės iš didelių laivų per

brauti į invazijos baržas.
(4) Mūsų jėgos nutaikin- 

i damos smūgį į vakarus pa
stato nacius į keblesnę pa
dėtį, jie ten turi mažiau re

zervų, siųsdami rezervus išC z v

i rytų į vakarus jie pastato
■ i uos po mūsų aviacijos smū
giais.
■ .Kada bus paimtas Cher-
Į bourg, tada mūsų jėgos ver- 
I šis giliau į Franciją. Gali
mas daiktas, kad replių pa

galba bus užklupta La Hav
re pussalis. Galimas daik
tas, kad Amerikos ir Angli
jos jėgos bus iškeltos Pieti
nėj Francijoj arba Belgijoj, 

iHolandijoj, o gal ir Norve
gijoj. Yra aišku, kad Hitle
ris ir jo razbaininkų gengė 
bus mušama iš vakarų, pie
tų, šiaurių ir Raudonosios 
Armijos iš rytu.

.. D. M. š.
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ANTIHITLERINIAI LAIKRAŠČIAI
LIETUVOJE

Prieš mane pluoštas naujų antihitle
rinių leidinių, gautų iš Lietuvos. Tarp 
jų — keletas reguliariai išeinančių ne
legalių laikraščių.

Man jau teko anksčiau rašyti apie iš
einančią Lietuvoje antihitlerinę spaudą. 
Šį kart noriu supažindinti skaitytojus su 
pora naujų laikraščių, praturtinusių 
paskutiniu laiku antihitlerinę spaudą 
laikinai okupuotoje Lietuvoje.

“ŽALGIRIO AINIS”

Tai Lietuvos antihitlerinio jaunimo 
komiteto organas — gerai suredaguotas 
ir puikiai atspausdintas laikraštis. Susi
pažinsime trumpai su juo.

Pirmojo, numerio vedamasis skiriamas 
hitlerininkų mėginimams sumobilizuoti 
Lietuvos jaunimą į savo plėšikišką ka
riuomenę. Straipsnyje nurodoma, kad 
okupantai jau tris kartus buvo mėginę 
sumobilizuoti Lietuvos jaunimą į hitleri
nę armiją, tačiau jų mėginimai nepasi
sekė. Dabar kruvinieji hitlerininkai vėl 
nori suvaryti į savo kariuomenę plačius 
Lietuvos jaunimo kontingentus. Laikraš
tis ragina Lietuvos jaunimą vieningai 
pasipriešinti naujai mobilizacijai ir ak
tyvia kova paversti niekais kruvinuosius 
hitlerininkų planus išnaudoti Lietuvius 
kaip patrankų mėsą savo pralaimėtam, 
grobikiškam karui tęsti.

Nežiūrint žiauraus teroro, hitlerinin
kams iki šiol pavyko suvaryti į savo ka
riuomenę tik pavienius žmones. Tačiau 
ir tie prievarta sumobilizuoti lietuviai 
pirmajai progai pasitaikius pereina į 
Raudonosios Armijos arba partizanų 
pusę. Kaip praneša “Žalgirio Ainis,” 
Leningrado fronte 1943 m. gruodžio 4 
d. į Raudonosios Armijos pusę perėjo 18 
lietuvių kareivių su puskarininkių R. 
priešakyje. Vieno mūšio metu — prane
ša tas pats laikraštis — hitlerininkai 
metė į kovą lietuvius, tačiau jie neparo
dė jokio noro žūti už hitlerinius žudikus 
ir negalėdami perbėgti į Raudonosios 
Armijos pusę, pradėjo tuoj trauktis at
gal. Stovėjęs užpakalyje vokiečių dali
nys atidarė į lietuvius kulkosvaidžių ir 
automatų ugnį. Didžiausia dalis lietu
vių žuvo, tačiau nepakėlė savo ginklo 
prieš Raudonąją Armiją.

Toliau “Žalgirio Ainis” praneša, kad 
iš esančio netoli fronto vieno vokiečių 
garnizono pabėgo 16 lietuvių kareivių ir 
vienas grandinis. Didžiausia dalis pabė
gusių lietuvių slapstosi pas partizanus.

Įdomios yra laikraštyje paskelbtos ži
nutės apie jaunųjų Lietuvos partizanų 
žygius.

“Žalgirio” junginio jaunuolių grupė, 
— praneša “Žalgirio Ainis” — 1943 m. 
gruodžio mėn. 7 d. viename Lietuvos ra
jone nuleido nuo bėgių vokiečių karinį 
traukinį, vežusį kariuomenę j Tarybų 
Sąjungos - Vokietijos frontą. Sudužo 15 
vagonų. Užmušta daugiau kaip 160 vo
kiečių, neskaitant sužeistųjų.”

“Viename Lietuvos rajone veikiančio 
Lietuvių partizanų būrio “Vilnius” jau
nuoliai, — skaitome kitame to paties 
laikraščio pranešime, — paskutinio mė
nesio laikotarpyje nuleido nuo bėgių ke- 
turius vokiečių karinius traukinius, ve
žusius į frontą kariuomenę ir ginklus. 
Sudužo 4 garvežiai ir daugiau kaip 60 
vagonų su ginklais ir gyvąja jėga.”

“Žalgirio Ainis” aprašo lietuvių tau
tos didvyrės partizanės Marijos Melni- 
kaitės žygį. Kadangi šiame straipsnyje 
duodamas autentiškas lietuvės - karžy
gės didvyriškos mirties aprašymas, mes 
jį pacituosime ištisai:

“Ankstų liepos mėnesio rytą, kada 
pirmieji saulės spinduliai apšvietė ošian
čias medžių viršūnes, viename Rimšio- 
nių apylinkės miškelyje stojo į kovą 
prieš užpuolusius fašistinius barbarus 
šeši lietuvių partizanai. Jų tarpe buvo

viena jauna, į viršų šukuotais plaukais, 
nedidelio ūgio mergaitė - partizanė Ma
rytė. Jos ryžtingos mėlynos akys buvo 
nukreiptos į aplink šlamančius krūmus, 
iš kurių, kaip gyvatės, šliaužė hitlerinin
kai.

Čia pat nuaidėjo šautuvų ir kulko
svaidžių šūviai ir užvirė arši, nelygių jė
gų kova, šeši lietuvių partizanai drąsiai 
stojo kovon prieš kelias dešimtis fašisti
nių banditų. Pirmojo mūšio valandoje 
didvyriai nukovė šešius policininkus. 
Mūšio gale nelygioje kovoje žuvo 5 par
tizanai. Liko tik viena Marytė. Kovos 
metu ji užmušė tris hitlerininkus ir tris 
sužeidė, tačiau ir pati buvo sužeista. Ji 
taikliai šaudė iki paskutinio šovinio, o 
kai baigė juos, metė į fašistus granatą. 
Antra granata ji norėjo save susprog
dinti, bet nusilpusi nuo kraujo netekimo 
negalėjo ištraukti dagties iš granatos. 
Marytė krito, netekusi sąmonės. Taip ji 
pakliuvo į žiaurių hitlerininkų rankas.

Raudona vakaro saulė slėpėsi *už kal
nų, paskutiniais savo spinduliais nu
šviesdama kruviną jaunos partizanės 
veidą. Girti hitlerininkai įmetė Marytę 
į mašiną ir prie jos pastatė tris sargybi
nius, į kitą mašiną sudėjo užmuštų hit
lerininkų lavonus, surinko sužeistuosius 
ir nuvažiavo miestelio link.

Kitos dienos rytą Marytė buvo nu
vežta į gestapo būstinę, kur ją tardė, 
mušė, kankino, bet nieko iš jos neišgavo. 
Ji neišdavė savo draugų ir į statomus 
klausimus visuomet atsakydavo: “Neži
nau.”

Po žiaurių kankinimų ji buvo pakar
ta. Mirė didvyrės mirtimį.

Apie tos partizanės žygius plačiai su
žinojo Zarasų apylinkė, o žmonės, prisi
mindami partizanę Marytę kalba: “Tai 
lietuvių liaudies karžygė, kurios niekuo
met neužmiršime. Ji davė geriausią pa
vyzdį, kaip reikia kovoti prieš vokiškus 
okupantus ir jiems parsidavusius tautos 
išdavikus.”

“Žalgirio Ainis” laikraštyje paskelb
tas jaunos lietuvės, nuvarytos į vokiečių 
katorgą, laiškas. Štai šio jaudinančio 
dokumento tekstas:

“Mieli tėveliai! Praėjo vos 4 mėnesiai, 
kaip mane nugabeno į Vokietiją... Dir- j 
bu fabrike kasdien po 14 valandų ir esu I 
labai išvargusi. Maistas blogas. Kai pa- i 
reinam į stovyklą, galva svaigsta, o aky
se stovi alkanų gatvių vaizdai. Už kelias 
uždirbtas markes nieko negalima gauti 
nusipirkti. s |

Mamyte! Nežinau ar pergyvensiu visą 
tą vargą ir alkį. Keletas mūsų mergaičių 
jau mirė, neišlaikydamos tų baisių sun
kumų. Verutė žuvo per bombardavimą. 
Jei galite, prisiųskite džiovintos duonos. 
Bučiuoju jus. Jūsų duktė Aldona.”

“Žalgirio Ainis” — Lietuvos jaunimo 
kovos šauklys. Jo skiltyse atsispindi ne
palaužiamas mūsų jaunimo pasipriešini
mas okupantams, jo kovos žygiai, jo pa
siryžimas visomis jėgomis padėti Rau
donajai Armijai išvaduoti Lietuvą iš 
hitlerinių grobikų jungo.

“PARTIZANŲ ŠŪKIS”
Štai kitas laikraštis, pavadintas “Par

tizanų šūkis.” Jį leidžia partizaninio bū- 
• riov “Už Tėvynę” štabas.

Laikraščio kreipimesi į lietuvių tau
tą mes skaitome:

“Mes, lietuviai, jūsų broliai, negalė
dami pakęsti vokiečių plėšimą, žudynes 
ir prievartavimą, paėmę į rankas gink
lą, susijungėm į partizaninius 
stojome į žūtbūtinę kovą su 
okupantu...

Mes prisiekiame sunaikinti 
žvėrį, negailestingai keršinti
jam banditui už sunaikinimą mūsų kra
što, už nekaltas aukas, už mūsų žmones, 
tėvus, motinas, brolius, seseris ir už ma
žus nekaltus vaikus.

Dabar atėjo sprendžiama valanda su-

barius, 
vokiečių

fašistinį 
vokiška-

naikinti galutinai amžiną lietuvių tau
tos priešą, vokiečius grobikus.

Mes kreipiamės į jus ir šaukiame jus 
į visuotiną kovą prieš hitlerininkus . . .

Priešas norėjo mūsų žemės, mūsų duo
nos, mūsų turto. Duosime jam tiek že
mės, kiek reikalinga kapams!”

“Partizanų šūkis” kreipiasi į lietuvius 
su konkrečia kovos programa.
tis, — nestoti į vokiškųjų plėšikų armi-

“Mes šaukiame jus, — rašo laikraš
tis, — nestoti į vokiškųjų plėšikų armi
ją. Jeigu jus gaudo, pasipriešinkite. 
Ginkluokitės, organizuokitės į grupes 
kovai prieš vokiškuosius grobikus.

“Vyrai ir moterys, nesileiskite gabe
nami į Vokietiją. Slapstykitės nuo vo
kiškųjų vergų medžiotojų. Susiburkite ir 
bendromis jėgomis pasipriešinkite oku
pantams.

“Valstiečiai, nevykdykite prievolių, 
neduokite hitlerininkams duonos, mėsos, 
pieno, bulvių ir kitų produktų. Junkitės 
į savisaugos grupes kovai prieš rekvizi
cijas. Jeigu vokiečiai siųs į kaimus savo 
baudžiamuosius būrius, mes, partizanai, 
juos sunaikinsime.

“Lietuviai, ardykite vokiečių sukurtą 
“naująją tvarką” Lietuvoje!”

“Partizanų šūkis” sistemingai skelbia 
Tarybinio informacijų biuro pranešimus 
apie Raudonosios Armijos pergales, o 
taip pat informuoja apie sąjungininkų 
karo veiksmus. Kiekviename laikraščio 
numeryje yra ir informacijos apie did
vyrišką Jugoslavijos partizanų kovą.

•% %. *

spauda Lietuvoje auga 
Mes jau gavome iš Lie- 
reguliariai išeinančių

Antihitlerinė 
diena iš dienos, 
tuvos visą eilę 
laikraščių. Jie paprastai išleidžiami žy
miais tiražais. Jie platinami visoje Lie
tuvoje ir skaitomi plačiausių gyventojų 
sluoksnių.

Šiuo metu, kai Raudonoji Armija ar
tėja prie Lietuvos sienų, nelegalioji 
spauda mobilizuoja mases kovai dėl vo
kiškųjų grobikų išvarymo iš Tarybų Lie
tuvos žemės.

MART RAUD

Baltosios Krosnys
Kas iš kaimo liko? Nei trobelės, 
Nei šiaudo, nei grūdų mažutės saujos. 
Kur buvo tvoros, gegnės, sienos naujos,— 
Apsvilusios vien styri šakos kelios.

Sulygino su žemėm be malonės.
Iš sniego kyšo vien tik krosnys šaltos.
Uždūmė kaminus čia pūgos baltos.
Palikę židinius, pabėgo žmonės.

Bet ten anapus girios, dreba žemė.
i Ugnis ten. Ji atkirs rankas plėšikų, 

Kurie griuvėsius mūs šaly paliko,- 
Ir suliepsnos vėl židiniai aptemę.

Iš estų kalbos vertė Ant. Venclova.

JOHANNES BARBARUS^

Sapnas Apie Tėvynę
Aš žydinčią tave sapnuoju— 
Žiedais baltuoja sodų ribos, 
O pavergta tu vos alsuoji, 
Ir vargas vaikšto po sodybas.

Sapnuoju: vos išsprogo beržas,
Ir pievos gėlėmis rasoja,
O tau pro lūpas kraujas veržias, 
Mirtis nauju vamzdžiu tau groja.

Sapnuoju: plaukia javo jūros, 
Ir dulkės sklaidosi ant lauko,— 
Tai badas beldžiasi tau prie durų, 
Lavonų krapas ore plauko.

Matau, kaip vėtroj ošia girios, 
Kaip vėjas kelia aukštą bangą. 
Tai mūs tauta, kaip vienas vyras, 
Į kovą kyla neatvangią.

Vistiek, kiek truks kova didžioji, 
Tu vėl iš naujo pražydėsi.
Tėvyne! Akyse man stoji.
Laimėjusi, žiedų pavėsy.

Iš. estų kalbos vertė Ant. Venclova.

Liaudis Bus Laisva!
Kai Vilnių sveikins salvės, 
Kaune kils raudonspalvės, 

O liaudis bus laisva!

Į tąją didžią šventę 
Skubės visi iškentę,—

Regės, kaip kils aušra.

Pilni vilčių rytojui,
Miestiečiai ir artojai, 

Gyvenimu atgims.

Pajus žmogumi esąs, 
Gyvenimą suprasiąs,—

Nieks teisių neatims.

Nors žaizdos dar ilgai jo, 
Jam paliktos kryžeivio, 

Prisiminimuos bus.

Bet ateity jau lysti
Nieks nebandys išdrįsti — 

Tarybinius kraštus.

Ir džiaugsmo toj aušroje, 
Tarybinėj laisvoje,

Pakils garbė aukšta.

Iš priespaudų pakilus, 
Gyvent laisvai pamilus,—

Mūs kraštas Lietuva!
P. Pilėnas.

Pirmieji sužeisti amerikiečiai sugrįžta iš Prancūzijos į

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta# 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Vartokit tikrai kaip nu- 
rodoma ant bonkutės /
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvj, įsigy
kite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymu dėl mūsų “susipažinti 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

r\ V IT AI 60c vertės
D I Bandymui Bonkutes- 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu® 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie® 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit ši “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtų 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60<* vertės — bandymui bonkute® 
Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas................................ „.................. ——

Adresas...................................................... —...

Pašto Ofisas............................................—~

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
<• Dept. 674-1 AC

į 2501 Washington Blvd., Chicago lt, TU. 
j 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės.

MASPETH, L. L, N. Y.

PUIKI PROGRAMA
Dainuos šie chorai:

AIDO CHORAS
Vad. Aldona Anderson

SIETYNO CHORAS 
iš Newark, N. J. 
Vad. B. šalinaitės '

PIRMYN CHORAS 
iš Great Neck, N. Y.

ROJUS MIZARA
Laisvės Red. sakys prakalbą.

w
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Pittsburgho Žinios
10 d. birželio laikė posėdį 

Pittsburgho ir apylinkės Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas. IŠ sykio buvo manyta dar
bą — Lietuvos žmonių, šelpi
mo — pradėti labai greitai ir 
plačiai, bet dabar atrodo, kad 
tas darbas bus lėtas ir sunkus. 
Kol kas niekas nieko daugiau 
nerenka, kaip tik renka drabu
žius, o prie drabužių sutaisy- 
mo, išvalymo ir tinkamai su
skirstymo, kad būtų galima 
centran pasiųsti, o iš ten siųsti, 
kur reikia, reikia įdėti daug 
darbo.

Visi, kurie jau gavo kiek 
drabužių ir tie, kurie rengiasi 
gauti, vis siunčia ir mano siųs
ti į vietinį centrą arba centra- 
linį centrą — Brooklyn, N. Y., 
nevalytus ir netaisytus drabu
žius, o niekas nepamąsto, kas 
gi tuose centruose juos išvalys 
ir sutaisys? Juk centruose-ko
mitetuose irgi tokie pat 
ninkai, kurie tą darbą 
atlikti kaip nors tiktai 
giant paskutinę liuosą
da laiko nuo fabriko darbo ir 
savų reikalų, o prie to, pas 
mus, Pittsburgho, dar yra ir 
tas keblumas, kad čia ne 
kriaučių 
žmonių, 
siuvimą 
kriaučių

darbi- 
bando
nuva- 
valan-

industrija, mažai yra 
kurie nusimano apie 
ir 1.1. Net gi ir ne 
sunku gauti, kad su-

o ne laukit, kad būtinai tai tu
ri atlikti tie žmonės, kurie yra 
komitete. Jeigu lauksime ir ti
kėsimės, kad komitetas tai vi
sa turi atlikti, tai mažai mes 
Lietuvos vargdieniams tepa- 
gelbėsime.

Mano manymu, tai geriausia 
ir daugiausia būtų galima nau
dos padaryti, jeigu kiekvienas 
asmuo jaustųsi taip, kad tai 
jo, kaip atskiro žmogaus, prie
dermė paaukoti savų drabu
žių, arba paimti nuo kitų, ku
rie turi atliekamų, išvalyti, su
taisyti, o tik tada siųsti ten, 
kur priklauso. Tik paskutinia
me atsitikime siųsti nevalytus.

Tai taip dalykai stovi iš blo
gosios pusės. Na, o kaipgi at
rodo iš gerosios pusės? Ne taip 
jau blogai. Kaip girdėtis, viso
se kolonijose organizuojasi 
tam tikros grupės ir komitetai. 
Kad ir lėtai, pasibardami, dis- 
kusuodami, o visgi dirbama ar 
bandoma dirbti, o kuomet ban
doma, tai kada nors, kas nors 
bus. Kaip girdėti, N. S. Pitts
burgh, jau gerokai turi surin
kę drabužių ir supakuoti iš
siuntimui. Jų centras pas D. 
Lekavičių, 1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Visi, ku
rie turite atliekamų drabužių,
jeigu jau niekaip patys ne-! d. birželio, kad atžymėt 
įstengiate sutvarkyti ir pasiųs- metų sukaktį

tiktų ką nors padirbėti. Mat, įti į New Yorką, pristatykite hitlerininkų užpuolimo ant Lie
tuvos. Atšaukimo priežastis ta, 
kad pasirodė negalima besu- 
spėti tinkamai prisirengti prie 
to. J. D.

Raportuota, kad Wilmer- 
dingo darbštieji žmonės orga
nizuojasi darbui ir jie dirbs, 
o kada wilmerdingieciai išsi
judina, tai jie atlieka daug 
darbo. Jų stotis dar nežinoma.

Darbščiosios draugės: Nača- 
jienė ir Savukaitienė, darbuo
jasi tarp mainierių apie Cody 
ir Muse. Jos jau turi surinkę 
drabužių, tik jom sunku iš ten 
pristatyti į Pittsburghą, ta
čiau jos ras būdus ir savo už
duotį atliks, abejoti nereikia.

Tik vis dar nieko negirdėti 
iš Washington, Pa., Coal Cen
tre, Pa., New Kensington, Pa., 
Aliquippa, Pa. ir kitų miestu
kų. Ką gi, argi jau ten mūsų 
veikėjai taip ir neišsijudins į 
šį taip svarbų ir prakilnų dar
bą ? čia suminėtoms koloni
joms (Pittsburgho ir apylin
kės komitetas) išsiuntinėjo 
tam tikrų lapelių ir norėtų pa
siųsti dar ko, tik laukia, kad 
jie ką nors praneštų.

Tai taip dalykai pas mus at
rodo ir tiek šiuo sykiu apie 
tai, 
šį

Easton, Pa
Dingo Kare Leitenantas

Antanas Ūsas

E. šlapikaitė, Aleksandravičių, 
Mrs. Pareigienė, K. Abakon, J. 
Stančius, F. Malkaitis. Visos 
drapanos jau nuvežtos į Brook-

Nashua, N. H Bus gardžių valgių ir gėrimų. 
Visi ateikite.

Kviečia Kapinių Valdyba.

ta
prie progos vėl pranešiu 
iš šio komiteto veikimo.

LPTK, Pittsburgho ir 
Apylinkes Korespond., 
J. D. Sliekas.

P.
pirmesni©
kuris jau buvo ir spaudoj pa
skelbtas: parengimas ■ ant 25

3-jų
nuo kruvinojo

S. Beje, posėdis atšaukė 
posėdžio tarimą,

visi neturi laiko.
Dalinai tas tiesa, visi mes 

turime darbų ir savų reikalų; 
bet kas gi bus, jeigu visi vis 
stumsim darbą kitam, o patys 
nebandysime savu darbu prisi
dėti? Kaip konferencijose ar 
posėdžiuose, tai visi moka fi- 
lozofuoti ir planus daryti, bet, 
matomai, tas taikoma vis ki
tiems, bet ne sau.

Gerbiamieji, įsitėmykit: Vi
si, kuriems rūpi gelbėjimas 
suvargintų ir alkanų Lietuvos 
žmonių, prisidėkit savu darbu,

pas Lekavičių.
J McKees Rocks, Pa. smarkiai 
organizuojasi ir žada dirbti iš 
peties. Jų centras, 3351 W. 
Carson St., Pittsburgh, Pa. Vi
si šios apylinkės geros' valios 
ir širdies žmonės spieskitės 
čia.

S. S. Pittsburgh, Pa., stotis 
randasi pas pilietį Tūrbą, 115 
South 18th St., Pittsburgh, Pa.

Soho dalyj stotis vis dar 
pasilieka pas dr. Baltrušaitie
nę, 205 Seneca St., Pittsburgh, 
Pa.

Oakland, Calif.

<5
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PIKNIKAI
Šiose vietose yra rengiami Laisvės 

naudai piknikai:

BROOKLYN, N. Y

Liepos-July 2, Clinton Park
Betts and Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

BOSTONO APYLINKE

Rugpjūčio—August 12 ir 13
Tai Dviejų Dienų Piknikas 

Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

■B

Gegužės 28 d., Oaklando 
San Francisco Liet. Literatū
ros Draugijos kuopos turėjo 
pietus su pikniku priėmimui 
atsilankiusios drg. Mizarienės.

Parengimas įvyko drg. Bur- 
dų sode; gaila, 
prastas, tai ir 
susirinko. Kad 
oras, tai būtų

' susirinkę ir padaryta naudos.
Pietus baigiant valgyti, pir- 

Į mininkė drg. Zalogiutė pakvie
tė drg. Jie va Mizarienę pakal
bėti. Ji trumpoj sutraukoj pa
sakė labai gerą prakalbėlę, ku
ri visiems dalyviams patiko. 
Klausant jos .'kalbos taip ir 
gauni supratimą, kad mus vi- 

! sus apvienija, apjungia mūsų 
i pažangūs, mūsų idėjos laik- 
Į raščiai. Mes juos kasdien skai
tomo, mos į juos rašome, ir, ro
dosi, kad štai diena iš dienos 
vienas su kitu kalbamės, dali
namės mintimis. Reiškia, mūsų 
pažangūs laikraščiai mus ap- 
vienija.

Drg. Zalogiutė paprašė au
kų dienraščio Laisvės paramai. 
Aukavo sekamai:

Burdienė $6.50.
Po $5 aukavo: M. Baltulio- 

niutė, V. J. Sutkai, J. K. Jan
kauskai, ir J. Karosas.

Po $2: B. Zalogiutė ir Zalo- 
gas.

Po $1: A. Senutienė, J. Ves- 
ley, Šilkaitienė, W. Senuty, 
Radienė, Mrs. Winaf, J. Bitė, 
F. Straus, W. Jacobas, J. Ba
ker, C. Kisiel ir A. Mugianis.

Po 50 centų: Cursi, Račienė, 
Hoffman ir J. Pakrosnis.

Drg. Zalogienė, nuo mezgė
jų grupės, aukavo sūrį, už ku
rį buvo surinkta $7.50. W. 
Burda pirko šėrą už $10. Už 
prenumeratas sukelta $26, nuo 
parengimo liko pelno $72.63, 
tai bendrai dienraščiui Laisvei 
pasidarė paramos $160.63. Tai 
graži parama nuo Oaklando ir 
San Francisco lietuvių.

J. Jankauskas,
ALDLD 198 Kp. Koresp.

kad oras buvo 
žmonių mažai 
būtų gražesnis 
daug daugiau

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS ?2.

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

(Isist. 28 m.)

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

Tėvai Ūsai, gavo liūdną ži
nią iš Karo Departmento, kad 
jų sūnus orlaivininkas Antanas 
Ūsas, Jr., dingo ar žuvo Fran
cijoj, gegužės 22 d.

Jaunuolis Ūsas, 24 motų, bu
vo labai gabus vaikinas, links
mo būdo, baigęs aukštesnę mo
kyklą, knygvedystės Church
man kolegiją. Įstojo į armiją 
1942 metais, buvo išsiųstas į 
Chandler, Arizoną, ėmė or- 
laivininkystės kursus, nes turė
jo didelį patraukimą ir norą. 
Kursus baigė su gerom pasek
mėm, kaipo orlaivių vairuoto
jas ir buvo paaukštintas į lei
tenantus. Po ilgų praktikų Ca- 
lifornijoj, balandžio mėnesį, 
buvo išsiųstas į Angliją kaipo 
Local P-38 pilotas.

Jis kovojo ir vairavo solo, 
dviejų motorų apsigynimo 
greitąjį orlaivį Franci jos pa
dangėse, prieš mūsų šalies ne
prietelius hitlerininkus nacius, 
bet vieną kartą jis nesugrįžo, 
dingo ar gal ir žuvo, tiktai gal 
vėliau paaiškės, o gal ir į ne
laisvę pakliuvo. Užuojauta tė
vams ir sesutėms nuo visų mū
sų miesto lietuvių! Draugai 
Ūsai yra nuolatiniai dienraščio 
Laisvės skaitytojai.*

Mirė
Neseniai mirė phillipsbur- 

gietė, Alvera Rutkauskienė, 55 
metų, palaidota su bažnytinėm 
apeigom.

Išėjo
Stanley 

Masis, tai 
M ašie n ės,

Kas Aukavo Drapanas
Lietuviams, karo nukentėjtį

siems pagalbai gausiai aukavo 
drapanas: V. Kaulius, S. Da
nelius, P. žilius, R. Stančikie
nė, J. Stukanas, L. Jonikienė,

Karo Tarnybon
Rauktis ir Edward 
bus trečias sūnus 

o dabar Katilienės.

J. GARŠVA
Graborius-Undertakor 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

-J

Russian War Relief
Komitetas suorganizuotas iš 

amerikonų bankierių ir šiaip 
biznierių, į kurį įeina ir šiaip 
rusų ir ukrainų, kurie pasek
mingai darbuojasi ir kožną sa
vaitę surenka tonais drapanų 
ir pinigais aukų ir niekas jų
jų prakilniam darbui kojos ne
pakiša - nekenkia. Bet žiūrėki
te, ką daro mūsų tūli lietuviai! 
Gegužės 28 d., Lietuvių Pilie
čių Kliubo susirinkime, pora 
kliubo narių, kurie yra hitle
rinės propagandos per spaudą 
suklaidinti, ėmė ir pravirko 
gaidžio ašaromis. Kam kliubas 
darė parengimą ir sukėlė $110 
dėl lietuvių, nuo karo nuken
tėjusių ! Jie šaukė, kad Sovie
tų Sąjungoj lietuviai badauja 
ir tuoj, apsisukę antraip, zur- 
za, kad nereikia jųjų šelpti. 
Ot, tai tau ir logika! Kliubas 
atlieka prakilnų darbą, perka 
karo bonus, už tai jam pri
klauso didelė garbė.

V. J. Stankus.

Birželio 4 d., 10 vai. ryte, 
įvyko susirinkimas Lietuvių 
Kooperatyvių- Kapinių narių, 
Kliubo kambariuose. Apsvars
čius kapinyno reikalus prieita 
prie naujų sumanymų, nutarta 
pravesti geras kelias už kapi
nių, nukasti 6 colius žemės ir 
išpilti dzindromis. Kelio pra- 
vedimas kainuos $300. Darbas 
pavestas kontraktoriui ir jau 
atliekamas.

Nutarta rengti kapinių koo
peratyvo naudai išvažiavimas, 
kuris įvyks liepos 2 d., visiems 
gerai žinomoj vietoj, ant Dunk 
Stable Rd., Sakalo ūkyje. Pra
sidės 1 vai. po pietų. Tikietai 
jau platinami. Taigi, vietiniai 
ir apylinkės lietuviai yra kvie
čiami skaitlingai atsilankyti.

Bent 300,000 nacių ka
riaują šiaurinėj Francijoj.

BONOS

Hillcrest, Canada
Pas mus Lietuvių Literatū

ros Draugijos 120 kuopos na
riai jau pilnai pasimokėjo už 
19d4 metus. Atsižvelgiant į 
tai, kad karo sąlygose pabran
go knygų išleidimas, tai tam 
reikalui nariai ir simpatikai 
suaukavo $5.70.

Po $1 aukavo: P. Mathus, 
J. Kavenka ir Mr. ir Mrs. J. 
Guksnis.

J. Cherry 50 centų. O kiti 
po mažiau. Visiems aukavu
siems tariame širdingai ačiū.

P. M.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-8191

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
| 278 Harvard Street
j kampas Inman St., arti Central Skv.

į CAMBRIDGE, MASS.
| Tel. TRObridgc 6330
I OFISO VALANDOS:
J 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
| Nedėliomis ir iventadieniaia

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamajca Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

<F

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
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 7-1661

<♦>

<♦>

<f>

<f>

•>

<♦>

<!>

<!>

? GREEN STAR BAR & GRILL i
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti. jT

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. >

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *

Telefonas EV. 4-8698

Francijoj c amerikiečiai 
prasiveržė 6 mylias j vaka
rus nuo Carentano.

m 
DKL/O C VwAR

LOAN

BUY ixm 
WAR BONOS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Naminis Frontas
Visuomenės Baigia Planus 

Vėliavos Dienai
Civilinės ir patriotinės or

ganizacijos įvairiuose miestuo
se baigia planus specialiams 
visuomenės minėjimams Vė
liavos Dienai, birželio 14 d. 
Neseniai prezidentas išleido 
atsišaukimą, raginantį pilie
čius tą dieną iškabinti Ameri
kos vėliavą; taip pat pagei
dautina, jei galima, iškabinti 
visų Jungtinių Tautų, kurios 
kaunasi greta su mumis, vėlia
vas, “simbolizuojant bendrą 
brolybę, mūsų pasišventimą, su 
Dievo palaiminimu, už vieny
bę ir laisvę visiems žmonėms.”

Prezidentas prašė, kad mū
sų tautos žmonės Vėliavos Die
ną ypatingai pagerbtų mūsų 
karo jėgų narius — lygiai vy
rus ir moteris — kuriu nuola
tinis pasišventimas mūsų tau
tiniams idealams davė tautos 
vėliavai naują ir viltingą reikš
mę tiems, kurie kovoja prieš 
priespaudą kraštuose vis dar 
priešo užimtuose.

Prezidento p r o k 1 amacija 
baigiama šiais žodžiais . . .“ir 
aš raginu Jungtinių Valstijų 
žmones tą dieną iškelti Ame
rikos vėliavą virš savo namų 
ir suruošti, kur galima suvie
nytus išstatymus emblemų, 
laisvę mylinčių Jungtinių Tau
tų, be kurių kieto pasipriešini
mo ir bendradarbiavimo mes 
negalėtume tikėtis pergalės.”

Property (Karo Turto Pertek
liaus) administratorius paskel
bė sudarymą pa-komiteto stu
dijavimui būdii' padėti mažie
siems bizniams įsigyti karo 
nuosavybės perteklius.

Pa-komitetui vadovauja 
Maury Maverick, mažesniųjų 
karo fabrikų korporacijos vir
šininkas. Į tą pa-komitetą taip 
pat Įeina atstovai iš Recon
struction Finance Corporation, 
Valstybės Iždo Procurement 
Division, Teisingumo Dcpart- 
mento ir Karo Gamybos Įstai
gos (War Production Board).

Mažųjų biznių interesas įsi
gyti karo turto perteklius bu
vo pripažintas Bernard Ba- 
ruch’o ir John Hancock’o pa
ruoštam raporte “War and 
Post-War adjustment poli
cies.” Kada buvo įsteigta Ka
ro Turto Pertekliaus Adminis
tracija, nariu į jos Policy 
Board buvo pakviestas atsto
vas iš Mažųjų Karo Fabrikų 
Korporacijos. Mažųjų biznių 
interesai taip pat reprezentuo
jami Karo Gamybos Įstaigos

į pramonės pagelbiniuose komi- 
i totuose. šitie pagelbiniai komi
tetai artimai 
su
kurios 
pei’ty 
žiūroj.

Mr. 
vienas
vadovaujančių principų yra 
prižiūrėti, kad tokie pertekliai 
būtų siūlomi įvairiais dydžiais, 
taip, kad duotų galimybę da
lyvauti visokiems bizniams— 

[tiek dideliems, tiek mažiems.
OWL

bendradarbiaus 
likvidavimo agentūromis, 

veiks Surplus War 
administratoriaus

Pro- 
prie-

kadClayton pareiškė, 
iš šios administracijos

W. L. Clayton, Surplus War

Didžiausi Pasaulyj Ame 
rikos Bombanešiai I 
Triuškino Japoniją KRISLAI

-------------------------- 1-------------------------

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS 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.

Farmington, Me
Mirė Stanislovas Masius

Gegužės 25 dieną mirė Sta
nislovas Masius, sulaukęs 74 
metų amžiaus, senas ūkininkas 
Mt. Vernon. Paliko nuliūdime 
žmoną, 65 metų, dukrą — Ma
rę ir du sūnus — Juozą ir Jo
ną. Dabartiniu laiku Jonas tar
nauja Dėdės Šamo armijoj. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis. Lai būna jam lengva 
Amerikos žemelė! Užuojauta 
pasilikusiems nuliūdime!

Našlė Masienė užsimoka 
$6.50 už dienraštį Laisvę. Sa
kė, skaitys, kol akys leis., kai
po liaudies laikraštį.

Marijona Shumen.

Dėl to, kad ta diena buvo 
jos sūnaus išleistuvės atgal į 
karišką kempę, Mrs. Marcelio 
M. Broeck, White Plains tapo 
paliuosuota nuo džiūristės pa
reigų teisme.

VYRAI IR MOTERYS 
BUDINKŲ VALYTOJAI
Kreipkitės asmeniškai j

Room 301
540 Broad Street, 

Newark, N. J.
Pirmadienį 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 atliekamumų.
(145)

VYRAI VYRAI
Viršaus 38 

Reikalingi Abelnam Dh'btuvčs 
Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMG TAISYKLIŲ.

48—V AL.; 5 DIENŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J. 

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo 
su būtina pramone tai net kreipkite

reiškimo iš U. S. Employment & Service.
 (148)

suturi is 
be pa<

VYRAS
Pagelbininkas mašinšapėje 

Apvalymo darbas ir išnešiojimas.
Nuolatinis darbas. 54 valandų savaitė.

GRAMERCY 7-5420
(144)

SUPERINTENDENT
41 šeimos, 4 aukštų trepais laipiojimo namas. 
Gaus gerą mokestį ir 4 kambarių apartmentą, 

Brooklyne.
TRIANGLE 5-0831

(148)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINŲ OPERATORIAI 
CHEMIKALŲ FABRIKE

UŽDIRBSIT BESIMOKYDAMI

PAPRASTI DARBININKAI
ABELNAS SANDELIO DARBAS 

Su daug viršlaikių. 
Prisilaikoma WMC taisyklių.

Kreipkitės
AMERICAN OIL & SUPPLY CO.

238. WILSON AVE., 
NEWARK, N. J.

(143)

APVALYTOJAI
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD.

FOREST HILLS, L. I.
Boulevard 8-2880

(146)

STALIORIAI
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

TOSO & ROSSI, 520 E. 73RI) ST., N.Y.G.

(142)

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c I VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

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

SANDĖLIO VYRAI

(144)

Groserių Sandeliui 
ALGA 75c I SAVAITĘ 
NUOLATINIS DARBAS.

Vietos darbui yra
BIG BEN MARKETS

VYNIOTOMS
DALIAI LAIKO

Lengvas Darbas 
Linksmos Aplinkybės 

50c I VALANDĄ

ROGERS PEET CO.
479 — 5th AVE., KAMP. 41 st ST.

MERGINOS
(143)

16 METŲ AR VIRŠAUS

SUKTI Į VOLIUKUS FILMAS
GERA ALGA. DAUG VIRŠIJVTKIŲ.

Dieniniai ar naktiniai šiftai.

APEX FILM
64 WEST 48TH ST.

(144)

APVALYTOJAI 
SANDĖLIO PATIKRINTOJAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
100% KARINIAI DARBAI 
Dieniniai Šiftai. Viršlaikiai. 

AIR KING RADIO
63RI) ST., BORO PARK, BROOKLYN.1523

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

U. S. INDUSTRIAL 
CHEMICAL, INC.

400 DOREMUS AVE.
NEWARK, N. J.

Kreipkitės ar skambinkite Mr. Barnes 
MITCHELL 2-0800.

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

Bridge Street, Glen Cove, L . I.

Kreipkitės viršuj paduotu antrašu ar

140-46 QUEENS BLVD.
JAMAICA, L. I.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sheko kontroliuojama spauda 
nė nepaminėjo. O dr. Sun yra 
gana žymi Koumintango parti
jos figūra. Ir jam tos partijos 
spaudoje burna uždaryta!

želio 15 dieną editoriale sa-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
skrisdamos po 300 mylių ' 
per valandą, triuškino kari
nius miestus Japonijoje.
Japonai Nušneka, būk Jiem 
Mažai Nuostolių Tepada

ryta
San Francisco. — Japonių Reikia džiaugtis, kad Ame- 

Tokio radijas sake, jog A- j rįųos komercinė spauda pra- 
merikos bombanešiai B-29, deda blaivytis Lenkijos klausi- 
atskridę iš Chinijos, puolė Imu. The New York Times bir- 
šiaurinę dalį Kyushu, Japo
nijos salos. Anot japonų ra- ko:
dijo, tai šie bombanešiai la-' L Lenkija negali tikėtis, 
kiaušiai atakavo fabrikines | kad Amerika paremtų jos rei- 
Moji ir Ywata miestų vie- I ^alavimus prieškarinių rube- 
tas. Japonai pasakojo, būk • Z1*į;
jiem tik visai mažai nuos- L ‘ _ ... ...... . _
tolių tepadaryta.

Amerikiečių Taikiniai
Kyushu sala yra pietinėje 

Japonijos dalyje. Tiktai 
siaura jūros rankovė Shi- 
monoseki teskiria Kyushu 
salą nuo Honshu, salos, ku
rioj stovi Japonijos sostinė 
Tokio ir didmiesčiai Yoko
hama, Osaka, Nagoya ir ki
ti.

Japonų minimas Moji 
miestas, kaipo amerikiečių 
taikinys, yra sujungtas po
vandeniniu gelžkelio tuneliu 
su Shimonoseki miestu, ku
ris yra svarbiausioje japonų 
saloje Honshu. Tuom tune
liu traukiniai pravažiuoja 
tarp Kyushu salos, Tokio ir 
kitų didmiesčių.

Aišku, jog Lekiančiosios 
Milžin-Tvirtumos bombar
davo ir šį tunelį.

Kyushu saloje yra svar
bios lėktuvų aikštės. Japo
nų minimose Moji ir Yawa- 
ta fabrikinėse srityse veikė 
stambieji plieno ir geležies 
fabrikai. Vienas jų, Yawa- 
tashi yra didžiausias gele
žies ir plieno fabrikas Ja
ponijoj.

Kyushu saloje taip pat 
yra didi japonų karo laivy
no stovykla Sasedo uoste ir 
prekinių laivų linijų didis 
centras, Nagasaki uosta
miestis.

Taigi amerikiečiai šiuo at
veju smogė vienai iš svar
biausių karinių sričių Japo
nijoje.

2. Sovietai turi teisę reika
lauti, kad Lenkijos valdžia bū
tų Sovietų Sąjungai prielanki 

i —kaip mes reikalaujame, kad- 
Lotynų Amerikos valdžios bū
tų mums prielankios!

APVALYTOJAI, ŠVARINTOJAI, $30 Į SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE 

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

N.Y.C. (144)
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Penktasis Amerikos Lietuvių 
Dovanų Siuntinys visai baigia
mas ruošti. Kaip buvo numaty
ta, jis bus išsiųstas apie birže
lio 22 dieną .

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto nariai ir jų talkinin
kai darbuojasi sušilę. Šis siun
tinys bus kur kas didesnis už 
visus pirmesniuosius. Ypatin
gai daug drapanų bus pasiųs
ta.

Individualinių pundelių

r *• . j* ... j

Anglijos uoste amerikiečiai prieš birželio 6 d. Lai
vas pilnas ir pasirengęs keltis per Anglijos Kanalą j

taipgi bus Nušokęs ar nukritęs 4 aukš- 
200 tus R. Stolle, 791 Amsterdam 
Dar Ave., New Yorke, išliko gyvas, 

tik susižeidė.
k a d 1 . 1

(“family kits”) 
daug daugiau. Jau apie 
tokių pundelių sutaisyta, 
koks šimtas numatoma.

Kurie dar norėtumėte,
jūsų tokios individuališkos do
vanos (pundeliai) išeitų su 
Penktuoju Siuntiniu, turite 
siskubinti. Turite tuojau 
duoti Komitetui.

Komiteto adresas: 41.7
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.

NEBŪKITE
pa- 
pri-

Lo-

L1WUVB4
Jį

__________________________________________

G E RI fl U SI fl ~ DUO N fl

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsi te, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.Tek EVergreen 4-8802

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

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

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

METALO TIRPYTO JAI
Pagelbėti daryti metalinius 

liejinius
Kreipkitės tarp 9 ir 4

BELMONT
SMELTING & REFINING

WORKS
330 BELMONT AVE.

(cor. Alabama)
BROOKLYN, N. Y.
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DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitča

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. XX)

MERGINOS-MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

Ir Kitam Fabriko Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMO TAISYKLIŲ-

48—V AL.; 5 DIENŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA

Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 
Baigiantis Penktadieniu.

Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.
Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams.'Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsime dabar h- i>o karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis

VYRAI
Medžio Kilnojimas. 60c I VALANDĄ. 48 Va-

LANDŲ SAVAITE. $31.20 I SAVAITĘ.
Nuolat.

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

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.

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(145)

Jci 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa
reiškimo iš U. S. Employment & Service.

■ (148) 

OPERATORĖS
Flat lock 
Overlock

Manscw ir dviem adatom
UNDERWEAR 

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

18th Ave. Station West End Line.

MERGINOS
Pradinės prie siuvamų mašinų.
GERA ALGA BESIMOKINANT

SOLOMON BROS. CO.
599 BROADWAY, N.Y.C

MERGINOS-MOTERYS
Ziperių Sudėję jos

Insjiektorės
Siuvamų Mašinų Oj>eratorės 
Patyrusios ar be patyrimo.

LAMAR SLIDE FASTENERS CORP.
120 EAST 16TII ST., N.Y.C.

U46)

(X)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Del Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekviena Valgiu t

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND GlT¥t N. Y.

t.

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI
Būtinas Darbas.

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT

SMELTING & REFINING 
WORKS

330 BELMONT AVE.
(cor. Alabama)

BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c Į VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir puse už šeštadienius

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Be patyrimo—mokinės—visokių rūšių švariam, 
lengvam fabriko darbui. Gera alga—automa
tiški pakėlimai—laikas ir pusė už viršlaikius.

Greiti pakilimai—nuolatiniai darbai.

WABASH APPLIANCE
CORP.

374 PRESIDENT ST., 
BROOKLYN. (143)

Su
40

MERGINOS
palinkimu prie mechanizmo. Gera alga, 

valandų. Nuolatinis darbas. Patyrimas iš 
anksčiau nereikalingas.

PARAGON PLASTIC CORP.,
515 WEST 29TH ST., N. Y.

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom 
Darbas gražioje grupėje merginų. 

NUOLATINIS DĄRBAS 
VIRŠIAUSIA ALGA.

VAKACIJOS SU ALGA
KrcipkHčs ant 17th floor

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

(14Ž)
)

’X)

(X)

VIRĖJOS

few

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI 

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

•

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDU MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 88th St.), N. Y.
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Lietuviai Jau Išpirko už $94,000 
Penktos Paskolos Bonų ir Apdo
vanojo Brolius Raudonarmiečius

Pabaltij os Kultūrinės Tary
bos Festivalas Jau Rytoj

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER

Broklyno organizacijų su
ruoštame masiniame mitinge, 
birželio 15-tos vakarą, Grand 
Paradise Ball-room, Brooklyno 
ir apylinkės lietuviai atliko 
dvigubą partijotinį karo rėmi
mo darbą — parėmė Ameri
kos karo pastangas pasiryžu
siu pirkimu karo bonų ir pa
rėmė brolius lietuvius raudon
armiečius.

Pirmąjį didelį šūvį iššovė 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, nacionalė organizacija. 
Apie tai pranešė masiniam su
sirinkimui Centro sekretoriaus 
Jono Gasiūno laiškas, sveiki
nantis šį susirinkimą. žinia, 
kad LDS pirko už septynias de
šimtis tūkstančiu doleriu Penk
tos Karo Paskolos bonų, čia 
buvo pasveikinta entuziastiška 
ovacija ir, be abejo, buvo pa- 
akstinimu brooklyniečiams ge
rai išpildyti savo kvotą. LDS 
Centro pirkinys, mat, atstovau
ja ne vien tik brooklyniečių, 
bet visų, po visas Jungtines 
Valstijas esančių LDS narių 
turtą.

Apsidžiaugę centrai i n ės sa
vo organizacijos darbu, brook- 
lyniečiai čia pat ant vietos prie 
stalo pas užrašinėtojas bonų 
Liliją Kavaliauskaitę (Belte) 
ir Marytė Sincus sunešė dvide
šimt keturis tūkstančius pirki
mui bonų.

Kas Išlygins Nelygią Sumą?
Skaitytojas bus pastebėjęs, 

jog trūko šešių tūkstančių iki

apvalios sumos. O tai buvo dėl
to, kad daugelis mums žinomų 
gerų patrijotų, dėl ilgų darbo 
valandų, dėl mitingo turėjimo 
įvykti po darbo ir prieš darbo 
dieną, negalėjo būti mitinge. 
Mes tikimės, kad to mitingo 
kreditui jie bėgiu sekamų po
ros dienų išpirks tą sumą.

Bonai visada parduodami 
Laisvės raštinėje, 427 Lorimer 
St., Brooklyne.

Pagerbta Kritusieji Karžygiai
Aido Choras, vadovaujamas 

Aldonos Anderson, atidarė mi
tingą sugiedojimu Amerikos 
himno. Paskiau, taip pat ener
gingai, vykusiai sudainavo ke
letą kovos ir paprastų liaudies 
dainų.

Po dainų, vakaro vedėjo D. 
M. šolomsko paprašyta, publi
ka atsistojimu ir minute tylos 
pagerbė kritusius kare prieš 
fašizmą mūsų karius amerikie
čius ir visus talkininkus, tame 
skaičiuje ir brolius lietuvius, 
kritusius rytų fronte.

Sveikinom Antrąjį Frontą ir 
Jo Laimėjimus

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, kalbėjo apie reikš
mę antrojo fronto ir mūsų jam 
pareigas kooperuoti su mūsų 
krašto komandieriumi prez. 
Rooseveltu — pirkti karo bo
nus apginklavimui mūsų ka
riuomenės, duoti kraujo, pasi
šventusiu atlikimu savo kasdie
ninio darbo ir veikimu namų

Linksma nauja judžių komedija apie 
tarnaičių klausimą

JACK CARSON « JANE WYMAN 
IRENE MANNING

“Make Your Own Bed”
* IR dar vaidinimas scenoj * 
su Žvaigžde CAB CALLOWAY ir Jo Ork.

STRAND v. Į

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD ”XD stAY

Žavinti ir jausminga istorija amerikietės merginos, kuri su 
savo tėvu apkeliauja Anglija—kraštą, kuris permaino 

visą jos gyvenimo eigą.

The White Cliffs of Dover
Žvaigždžiui)ja IRENE DUNNE su ALAN MARSHAL, RODDY McDOWALL, FRANK 
MORGAN IR DAR PUIKŪS VAIZDAI SCENOJE "ON THE BEAM,” perstato pa

sauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORĄ, BALETO GRUPĘ, ROCKETTES ir 
MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

ARTKINO PERSTATO!

Labiausiai Sujaudinančių žygių Istoriją Kare!

“People’s Avengers”
Visą šį judj pagamino priešą 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 šeštadieni.

STANLEY THEATRE
(Oras atvėdintas)

DĖMESIO! DABAR WORLD TEATRE!
ARTKINO PERSTATO!

Nauja Sovietinė Muzikalė Komedija

“They Met in Moscow”
Smagiausias muzikalis romansas judžiuose, juoku smingąs 
jums į pačią širdį, su linksmybe naujausių Rusijos dainų ir 
viesuliškais šokiais.

Extra: “KAZAKHSTAN MUSIC FESTIVAL”—liaudies 
muzika, šokiai ir tautinė grand opera.

Nuolat nuo 11 A. M. — Vėlus Rodymas Kas šeštadlenj.

WORLD THEA.

fronte širdingai paremti karo 
frontus, padėti mūsų kariams 
greičiau laimėti pergalę.

Audringa ovacija pasveikin
ta pranešimas apie sugrįžimą 
išlaisvinton tėvynės dalin, Nor
mand ijon, francūzų patrijoto 
generolo De Gaulle, kuris 
1940 metų birželį pat vienas, 
jauniausias iš generolų, pasi
priešino Francijos kvislingų 
pasimojimui atiduoti Francūzi- 
ja hitlerininkams.

Dovanos Lietuvos Žmonėms
A. Bimba pranešė, kad jau 

baigiamas suruošti ir bėgiu 
apie savaitės bus išsiųstas 
penktasis Amerikos lietuvių 
siuntinys dovanų Lietuvos 
žmonėms, šis, sakė jis, bus la
bai didelis, gražus siuntinys. 
Vien naujais drabužiais ir / 
maisto produktais, Amerikos 
lietuvių sudėtomis aukomis 
nupirkta už virš 6 tūkstančius 
dolerių, neskaitant atsiųstų ga
tavų pundelių naujų dovanų ir 
labai daug dėvėtų drabužių. 
Bet į šį siuntinį, sakė jis, ne
galime įdėti raudonarmiečiams 
cigaretų, kuriuos seniai užsisa
kėme ir gauname, bet pritrū
kome pinigų. . .

—Duosim pinigų, — sušu
ko Napoleonas Kisielius, sku
bindamas su savo dolerine prie 
estrados, negalėdamas besu
laukti aukų prašymo. Ir tuo
jau, nespėjus net užrašinėto
joms prišokti prie stalo, susi
darė būrys žmonių su dolerinė
mis, penkinėmis, dešimkėmis ir 
po daugiau. Taip sunešta $420.

Po mitingo daugelis barėsi, 
kam nepaantrinta rinkliava da- 
baigti iki $500. Sako: “Būtu
me čia pat dadėję.” Mat, 
penkšimtinės reikia cigaretų 
bilai apmokėti.

Kiti siūlė brooklyniečiams 
būtinai dabaigti sukelti iki 
$500 ir pasiųsti šj cigaretų 
siuntini brooklyniečių vardu.

Kas neturėjote progos tam 
prisidėti arba norite padinti 
savo dovaną, skubiai priduoki- 
te aukas Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui, 417 Lori
mer St.

(Daugiau bus)

Tas gražus, draugiškas ke
turių kaimyniškų tautų išeivi
jos Brooklyne ir apylinkėje 
sąskridis, Pabaltijos Kultūri
nės Tarybos 5-tas metinis fes
tivalas (koncertinis piknikas) 
įvyks jau šį sekmadienį, birže
lio 18-tą, nuo 10 vai. ryto iki 
vėlaus vakaro, Carpatho-Rusų 
giraitėje, 556 Yonkers Ave., 
Yonkers, N. Y. Įžanga (su tak
sais) 60c.

Programoj dainuos garsus 
rusų operų dainininkas Tulchi- 
noff; lietuvių Aido Choras, va
dovaujamas Aldonos Ander
son (Žilinskaitės), šoks rusų 
šokikų grupė iš Union, N. J. 
Kalbės Ina Wood, Baltic Re
view redaktorė. Pirm ir po 
programos šokiai prie geros

orkestros.
Mėgstantieji pasivaikščioti, 

apsiaukite patogiais batais, 
nes čia pat prie gražaus daržo 
randasi puikaus Tibbets Brook 
parko pievos ir giraitės. Yra 
ir miestavas maudynių prūdas 
(reikia mokėti už maudynes 
miesto nustatytą kainą). O ge
rų karštų ir šaltų užkandžių ir 
gėrimų gausite piknike.

Pikniko pelnas eis paremti 
šių keturių tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — kovai 
prieš fašizmą.

Išsikirpkite Kelrodį
Iš Union Square, New Yor

ke, imkite IRT Lexington Ave.- 
White Plains Rd. traukinį iki 
238 St., o iš ten imkite Getty 
Square busą. Fėras po 5c.

vežtų paveikslų sudaryta ši 
filmą.

Veikalas prasideda su vo
kiečių žiauriu užpuolimu ant 
Sovietų Sąjungos ir jos žmo
nių, ištisų kaimų gyventojų 
bėgimu slėptis ir kerštu už
puolikams naciams. Nespėję

jų nuopelnų savo krašto laisvi
nime ir pagalbos reguliarėms
armijoms.

FILMOS- TEATRAI
Filmą “People’s Avengers” Atvaizduoja Mūs Brolius 

Partizanus

Vaizdas iš naujos filmos “People’s Avengers,” pirmu 
kartu Amerikoj pradėtos rodyt birželio 14-tą, Stanley 
Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New Yorke.

Laisvėje birželio 14-tą tilpo 
nuo Lietuvos rašytojo Jono

zanų kovos sunkumus, did

Šeštadienis, Birželio 17f-

Filmos angliškąjį aiškinimą 
parašė ir įkalbėjo Norman 
Corwin. Gauta Amerikoj per
Artkino Pictures. M-tė.

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JAGOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją Paruošė ELIA KAZAN 
Louis Calhern ’!« Annabella Oscar
Karlweiss ❖ J. Edward Bromberg

MARTIN BECK ^“.ST-
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS 

“GOING MY WAY” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos New Yorke—su 
ir RISE STEVENS, garsia kontr-alto iš 

Metropolitan Operos 
BARRY FITZGERALD 

ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir 
Jo Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.

PARAMOUNT THEATRE
BROADWAY & 43rd ST., N. Y.

Iš tos merginos pasitikėjimo... iš to vyro 
drąsos... išeina G.L Joe jautri meilės is
torijai Vyriška kovojančių vyrų istorija... 
griaustiniškoje jų garbės valandoje! Mo
teries istorija smarkiai plakančių Šir
džių... paskutinėje drauge praleistoje, nu
vogtoje valandoje! Šauni, kraują sujudi
nanti drama...

MAXWELL ANDERSON’S 

“THE EVE OF ST. MARK” 
su ANNE BAXTER * WILLIAM EYTHE 
MICHAEL O’SHEA ir Vincent Price—Ruth 
Nelson—Ray Collins * ir dar puikiausi 
mieste vaidinimai see no j su Barry Wood 
* Eddie Gar * Berry 
Tūzais ir Extra Mia 
DAYV 7th Ave. ir 50th St. xvv/yv X New York

Brothers Radio 
Slavenska

MATYK PIRMUOSIUS PATIES

Įsiveržimo Jodžius
—D I D ŽI A U S I A S KARINIS 
VEIKSMAS ISTORIJOJ!
MATYK TALKININKUS ŠTUR
MUOJANT HITLERIO TVIRTU
MĄ EUROPĄ! MATYK NAU
JAUSIAS ŽINIAS IŠ VISO PA
SAULIO KARO FRONTŲ. Taip 
pat 43 žinių judžiai iš visų pa
saulio kampų. Puikiausi judžiai 
mieste. t
rMD A ęS V newsreel
EIHDHjJiJ I THEATRE

BROADWAY ir 46th St., N. Y.

pabėgti į Sovietų Sąjungos gi
lumą, kas tik galėjo, pabėgo 
į miškus ir čia prasidėjo tari
masis, veikimas. Tarp pabėgė
lių radosi veteranų partizanų 
iš civilio karo ir kovų prieš 
okupantus po pereito karo. 
Kerštas šiandieniniams vokiš
kiesiems okupantams ir kova 
prieš juos iškėlė-išauklėjo jr 
naujus vadus. 'e

Graudžią nuotaiką sukelia 
partizanų priesaikos ceremoni
jos, kuriose matosi rūstūs, pa
siryžę veidai vyrų ir moterų, 
senukų ir mažamečio jaunimo, 
berniukų ir mergaičių. Veidai 
ir ūgis vaikų, o pasiryžimas 
kovoti už laisvę, sunaikinti pa
vergėjus — senų karžygių.

Priminimai Apie Filmas ir 
Veikalus

Rivoli Teatre, Broadway ir 
49th, New Yorke, toliau rodo
ma filmą “The Story of Dr. 
Wassell.” Veikalas paimta iš 
tikrų karo įvykių Javoje.

★ ★ ★

“The Eve of St. Mark,” 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., rodoma paskutines 4 die
nas. Birželio 21-mą pradės ro
dyti kitą, “Home in Indiana.”

★ ★ ★

“Going My Way” pereitą 
trečiadieni pradėjo 7-tą savai
tę Paramount Teatre, prie 
Times Square, ši yra 4-ta tiek 
ilgai išbuvusi filmą to teatro 
istorijoj per 18 metų jo gyva-

Tėmijant tų vaikų išvaizdą, vimo.
prisimena panašumas kaimy- ★ ★ ★
no, giminės, draugo. Pamąs- “Make Your Own Bed” dar 
tai, kad čia jų vaikai. O jeigu vis rodoma Strand Teatre, 
ir ne jie, tai čia kiti tokie pat Broadway ir 42nd St.
malonūs vaikai didvyriai, ko

Stadium Koncertai
AMSTERDAM AVE. ir 138th ST. ♦

Kas vakarą 8:30 P. M. — Phil
harmonic Simfonijos Orkestras— 

Simfonijos po žvaigždėmis
10,000 gerų sėdynių po 25c ir 50c

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
PIRMADIENIO VAK., 6/19

FRITZ KREISLER
SMUIKININKAS SOLISTAS

Birželio 20—BEETHOVEN, 
TSCHAIKOWSKY

” 21—WAGNER, SIBELIUS

.. ^ARTHUR RUBINSTEIN
PIANISTAS SOLISTAS

” 23—MOZART, BRAHMS,
” “MIDSUMMER NIGHT’S
” DREAM”
” 24—BETTY HUMBY-BEECHAM,
” PIANO SOLISTU
” 25—“HAENSEL AND GRETEL”
” ir ’TATHETIQUE”

Šimkaus pranešimas jog, be 
kitų, užrekorduota lietuvių 
kalba filmą “Keršintojai iš 
Liaudies” (People’s Aven
gers). Ta pačia diena man te
ko matyti tos filmos pirmu 
kartu Amerikoje rodymą Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Teatre, aišku, filmą rodoma 
su anglišku aiškinimu, tačiau 
žiūrint į ją buvo nepaprastai 
džiugu, jog kada nors galėsi
me tą jaudinančią iš partiza
nų veiksmų filmą matyti-gir- 
dėti su lietuviška kalba.

Filmą yra dokumentaliu re
kordas partizanų veiksmų na
cių užfrontyje, nufilmuotas pa
čių partizanų paveikslininkų, 
iš kurių du gyvastį padėjo fo
tografų pareigose, o iš šešioli
kos laimingai parvykusių So
vietų Sąjungom fotografų par-

kių tūkstančiai veikia Lietuvos 
miškuose, kaip jau žinoma iš 
radio, telegramų ir spaudoje 
gautų pranešimų.

Ir tūlos iš parodomų vietų, 
galėtum tikrinti, panašios ži
nomo kaimo beržynui, prime
nančios tolimą praeitį. Galima 
daleisti, kad ne viena scena 
ir yra iš Lietuvos. Filmoje 
skelbiama vardai tiktai jau at
vaduotų nuo vokiečių vietų, į 
kur žvėrys naciai niekada ne
grįš, taipgi tik vardai tų par
tizanų didvyrių, kurių nieko iš 
artimųjų nėra likę nacių pa- 

I vergtuose kraštuose ar išga
bentų Vokietijos gilumom 
Apie kitus partizanus ir tūlas 
vietas, parodomas filmoje, aiš
kiai pasakoma, jog neskelbia
ma iki tie kraštai nebus iš
laisvinti.

Kiekvienam reikėtų tą filmą 
pamatyti, kad suprasti parti-

Lietuvių Komunistu 
SvarbusSusirinkimas

šį pirmadienį, f birželio 19, 
Laisvės salėje, A’yks svarbus 
lietuvių komunistė kliubo susi
rinkimas. šiame \u3iirinkime 
bus persitvarkymas' iš Kom. 
Partijos į Komunistų Politinę 
Associaciją. Todėl, kam tik 
laikas leidžia, būtinai privalo
te dalyvauti šiame susirinkime. 
Būkite ne vėliau 8 vai.

Sekr.

RANDA VOJIMAI
5 ŠVIESOS, SAULĖTI KAMBARIAI. GA

RU APŠILDOMI. KARŠTAS VANDUO. 
MALDYNUS. $29. TUOJAU GALIMA UŽ

IMTI. MATYKITE SUPERINTENDENT.
436 SOUTH 5TH ST., BROOKLYN.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
' O, STANLEY MISIŪNAS

/ ll .SAVININKAS

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutknnas

SAVININKAS

I

BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL nVergree* 4-MJ1J8

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

restaurante. Pageidaujama, kad ga
lėtų kartais ir kuknėj padirbėti, 
prie virimo. Del daugiau informaci
jų, prašomo kreiptis pas:

Ai Aleksiejus, 33 Hudson Ave., 
C. Brooklyn, N. Y. (141-143)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
•teičius ru naujausiai* įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te). STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: J į2 r^te
Į 1—8 vakare

j Penktadieniais uždaryta

$20.00

$4950 'I495Oor itMk

a »375°

miiwk

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai Ą- Mokyklos Baigimo A 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg J-2175 ATDARA V ARARATS-




