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Praeitą savaitę (birž. 15 d.) 
sukako lygiai ketveri metai, 
kai Kaune nuo sosto nusirito 
“Tautos vadas” Smetona ir
Justas Paleckis ėmėsi sudary
ti Lietuvos liaudies vyriausy-| 
,bę.

Prieš ketverius metus Lie-Į 
tuvos miestuose vyko žmo
nių demonstracijos didžiajam 
džiaugsmui pareikšti .

Na, o Smetona, pabėgęs pas 
Hitlerį, iš ten į Braziliją, o iš į 
Brazilijos į Jungtines Veisti-1 
jas, kur dėl susikrimtimo 
kitokių priežasčių (jos dar 
neišaiškintos), nutroško.
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AMERIKA LIEPIA VAŽIUO
TI NAMO NACIŠKAM SUO

MIJOS ATSTOVUI

Naujieji Lietuvos
Partizanų Žygiai

Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

ar 
vis

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas pa
varė Suomijos (Finliandi- 
jos) atstovą Hjalmarą J.

Be abejo, Amerikos lietuviai; Procope ir tris jos atstovy-
Šią dieną šiemet būtų galėję j bes patarėjus. Nes jie dir- 
džiaugsmingai paminėti, jeilbo “žalingą Jungtinėms 
Lietuva šiandien būtų išvaduo-j Valstijoms darbą,” kaip sa- 
ta iš priešo okupacijos. Į ko Amerikos vyriausybė.

Deja, Lietuva, kaip ir visa' Suomijos atstovui, jo ben- 
eilė kitų Europos kraštų, šian- drams ir visų keturių šei- 
dien kenčia savo ilgaamžio moms įsakyta apleist šį 
priešo okupaciją ir nekantriai prašta 
žiuri į Rytus, laukdama pagal- kaip UR galima bus gaut 
bos, kuri be abejo neužilgo i jiem j.
bus suteikta ir j. vėl bus lais-| j šeimos dabar K.
va, kurs naująjį gyvenimą, ku- .. . .._ . . J 1rį priešas nutraukė 1941 m„ |eijos priežiūroje n; pertrau- 
birželio 22 d. jkta telefonai j jų namus.

Tačiau birželio 15 diena
Lietuvos istorijoj visuomet bus 
didelėmis raidėmis atžymėta.

kenčia savo
kuo greičiausiai,

Prancūzų Komunistai 
Reikalauja Pripažint 

De Gaulle Valdžią
Išvadavus talkininkų armi

joms Romą, demokratinio nu-Į 
sistatymo italai dabar randa 
mieste dviejų rūšių fašistus.

Pirmąją rūšį sudaro tie fa-Į 
šistai, kurie seniau buvo viso
kiose valdvietėse ir žiauriai j 
engė Italijos liaudį. Tai per 
apie 20 metų Mussolinio auk
lėti žmonės.

Bet praeitais metais Italijo
je įvyko perversmas: Mussoli- v ______ c
nis susmuko. Pietinėje Italijo- jamose nuo vokiečių vietose, 
je, kurią jau valdė talkininkų | Laikinosios valdžios gal- 
kariuomenės, susidarė nauja Va yra generolas de Gaulle, 
valdžia, ■ ’ T' ' _
lio, o Romoje ir visoje šiauri-J 
nėję Italijoje valdžią perėmė 
vokiečiai okupantai. Tuomet, 
palaužtas Mussolinis paskelbė 
vokiečių valdomoje Italijoje 
fašistinę “respubliką,“ ir pra
dėjo į atsakomingas vietas sta
tyti savo ištikimuosius, šitie 
fašistai sudaro antrąją rūšį.

Alžyras. — Prancūzų Ko- 
'munistų Partijos komiteto 
nariai ir komunistai Fran- 
cijos seimo atstovai išleido 
pareiškimą, reikalaudami, 
kad Amerika ir Anglija pil
nai pripažintų Laikinąją 
Francijos Valdžią atvaduo-

~ ---------------- |V«, Jia gvucį V71CIO vi VJCUUIU,

vadovaujama Badog-kurį remia didžioji Franci- 
Ijos žmonių dauguma, sako 
komunistų pareiškimas:

“Francijai nereikia nei 
karinės talkininkų valdžios 
(AMG) nei jokios kitos glo
bos. Jinai yra suaugusi. Ji
nai turi teisę, kad talkinin
kai skaitytųsi su ja, kaip 
ginklo draugu, lygiu su 
jais.”

Savo atsišaukime į Fran
cijos žmones komunistai pa
reiškia baimės, kad talki
ninkai net laikinai neįsteig
tų Francijoj kokios savo 
valdžios, nesutinkančios su 
daugumos gyventojų norais.

Spaudos korespondentai da
bar rašo, kaip žmonės reaguo
ja į tasias fašistų rūšis. Dau
gelis žmonių, sako žurnalistas 
IJhl, yra linkę pamiršti pir
mąją fašistų rūšį, bet jie nie
kaip nepamirš antrosios rūšies 
— tų niekšdarių, kurie tarna
vo Mussolinio respublikai — 
iš tikrųjų vokiečiams okupan
tams, padėjusiųjų vokiečiams 
skersti italus.

Galimas daiktas, kad nema
žai pirmosios rūšies fašistų per 
tuos keletą mėnesių, kai Romą 
valdė vokiečiai okupantai, net 
perėjo vokiečiams opozicijon. 
Tokiems Italijos liaudis, aišku, 
dovanos pirmesniuosius jų nu
sižengimus. Bet jie nedovanos 
antrosios kategorijos fašis
tams!

KOKIE NUOSTOLIAI PADA
RYTI SUOMIAM PER DIENĄ

Lietuvos žmonės 
su dviejų kategorijų 

arba
Lietuvoje

tautininkais, 
priimta va-

sudarys tie 
engė Lietu-

Man rodosi, panaši padėtis 
susidarys ir Lietuvoje. Kai 
Lietuva bus išlaisvinta iš nacių 
okupacijos, 
susidurs 
fašistais 
kaip jie 
dinti.

Pirmąją rūšį 
tautininkai, kurie 
vą smetoniniais laikais ir pas
kui visaip kenkė tarybinei san
tvarkai Lietuvoje.

Antrąją rūsį sudarys tie 
tautininkai, ar kaip juos pa
vadinsi, kurie padeda vokie-

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Sovietų 
lakūnai, šeštadienio žinio
mis, sunaikino apie batalio
ną suomių pėstininkų, 18 
fortų, du tankus, septynis 
kulkasvaidžių lizdus, du mi
nosvaidžius . ir priešlėktuvi
nių kanuolių bateriją.

Jie taipgi susprogdino 
svarbų frontinį tiltą, kelis 
amunicijos sandėlius ir su
kėlė virš 20 gaisrų įvairiuo
se priešų įrengimuose.

Vienas tik Sovietų artile
rijos dalinys per dieną nu
tildė suomių kanuoles dau
giau kaip 150 šaudomųjų 
punktų.
Raudonarmiečiai iš X jun

ginio, užimdami vieną suo
mių fortą, užmušė 700 jų 
kareivių ir oficierių ir pa
grobė du tankus, 40 kanuo
lių, 12 minosvaidžių, kelis 
amunicijos sandėlius ir kie
kius kitų karinių reikmenų.;

Buvusiojo atstovo pačiai te- 
leidžiama tiktai per valsty
bės departmentą telefonuo- 
ti.

Tačiaus Jungtinės Valsti
jos dar nesutrauko diplo
matijos ryšių su Suomija; 
palieka Washingtone trečią
jį suomių atstovybės sekre
torių ir dar vieną jos narį.

Amerika jau seniai atšau
kė savo atstovą Arthurą 
Schoenfeldą iš Suomijos, 
palikdama ten tiktai diplo
matinį savo sekretorių.

Amerikos valdžia kartoti
nai ragino Suomiją priimti 
Sovietų siūlytas taikos są
lygas. Suomija tuos ragini
mus atmetė ir savo “paaiš
kinimais” vedė propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kodėl Suomijos Atstovas 
Pavaromas iš Amerikos
Amerikos valstybės de- 

partmentas trumpame įsa
kyme neduoda platesnio pa
aiškinimo, kaip Suomijos 
atstovas Procope veikė 
prieš Jungtinių Valstijų 
reikalus. Bet štai kas vi
siem žinoma:

Suomių atstovas varė pla
čią propagandą, siekdamas 
sukiršint Ameriką su Ang
lija, o ypač su Sovietų Są
junga. Tuomi jis norėjo iš
gelbėt Hitlerį. Nes vieninte
lė Hitlerio viltis dabar tai 
nustatyt vienus talkininkus 
prieš kitus.

Suomijos atstovas Proco
pe, įsitrynęs į poniškuosius 
Washington© ratelius ir 
draugaudamas su tūlais 
kongreso nariais, taip pat 
šnipinėjo fašistinės Ašies 
naudai prieš Jungtines Tau
tas.

Suomių valdžia stengėsi 
įsipirkt į amerikiečių malo
nę tuom, kad jinai regulia
riai dalimis mokėjo seną
sias savo skolas Jungti
nėms Valstijoms. Suomija, 
kariaudama prieš Sovietų 
Sąjungą, stipriausia Ameri
kos talkininką, atvejų atve
jais bažijosi, kad fašistinė 
suomių valdžia esanti “de
mokratiška” ir labai drau
giška Jungtinėms Valsti
joms.

Bet Amerikos vyriausybė 
jau mato, jog kas kitas sle
piasi už Suomijos skolų mo
kėjimo ir už jos “meilės” 
šiam kraštui, kaip kad pa
stebi N. Y. Times korespon
dentas.

Maskva. — Oficialiai pra
nešama, kad Lietuvos parti
zanai per dvi savaites suar
dė aštuonis vokiečių trau
kinius, vežusius kariuomenę 
ir karinius reikmenis.

čiais šie Tarybų Lietuvos 
patrijotai užmušė dar 160 
nacių kareivių ir oficierių.

Dainavos Partizanai už-

Susikirtimuose su vokie- menų.

jose gyvenamose vietose ir 
pagrobė kiekius karo reik-

KAIP VEIKIA VOKIEČIŲ 
RADIJO BOMBANEŠIAI 

BE LAKŪNŲ JUOSE
London. — Vokiečiai nuo 

praeito ketvirtadienio pra
dėjo dieną ir naktį siųsti sa
vo radijo valdomus lėktu
vus, be lakūnų, prieš Ang
liją. Tie iš tolo kontroliuo
jami radijo lėktuvai neša po 
toną bombų ir mėto jas vie
toj pietinėj Anglijoj nuo 
Bristolio iki Wash.
Klausimas, ar Tas Pabūklas 

Tikrai Pavojingas
Šie vokiečių lėktuvai-ro- 

botai užmušė tuzinus žmo
nių ir suardė gana daug na
mų. Bet Anglijos karininkai 
teigia, kad dar nėra įrodyta 
šio nacių “slaptojo pabūklo” 
vertė. Jis retai kada tepa- 
taikąs į kariniai svarbius į- 
rengimus.

(Vokiečiai be jokio pa
tvirtinimo gyrėsi, kad jų 
bombanešiai be lakūnų, gir
di, sunaikinę beveik visą 
talkininkų laivų konvojų, 
kuris plaukė jūros sąsiau
riu tarp Anglijos ir Franci- 
jos-)

Amerikos bombanešiai 
atkakliai sprogdino Pas-de- 
Calais pajūrio įrengimus 
šiaurinėje Franci joje. Nu
žiūrima, kad čia naciai turi 
prietaisus, kuriais siunčia 
sudaužyti tuos prietaisus, 
savo radijinius bombanešius 
be lakūnų prieš Angliją. A- 
merikos lakūnai stengėsi

Kiek Jankių Užmušta 
Bei Sužeista Francijoj
Francija. — Per vienuoli- 

ką dienų nuo talkininkų įsi
veržimo į šiaurinę Franci ją 
iki birželio 17 d., buvo už
mušta 3,283 Amerikos ka
riai ir sužeista 12,600, kaip 
pranešė generolas Omar N. 
Bradley.

Anglijos karalius aplankė 
talkininkų frontą šiaurinėj 
Francijoj.

Naciai gyrėsi, kad tam 
tikras skaičius jų robotų- 
bombanešių nukrito ir Lon
donan.

Bomboms sprogstant, žū
va ir patys tie bombane
šiai.

“Roboto” Veikimas”
Jie lekia visai tiesia lini

ja tūkstančio iki dviejų tūk
stančių pėdų aukštyje. Vie
ni pranešimai teigia, kad šie 
bombanešiai be lakūnų 
skrenda baisiu greičiu. Kai 
kurie kiti sako, kad jie te
lekiu 300 mylių per valan-

Pirm robotui - bombane- 
šiui krintant ir jo bombom 
sprogstant, už kelių sekun
dų žybteli šviesa jo uodego
je, ir tada jo inžinai nuty
la. Nukiltus jam, roboto 
bombos sprogsta baisiu 
smarkumu, išnešiodamos sa
vo ir jo paties skeveldras į 
visas puses aplinkui.

Jieško Priemonių Kovai 
prieš Radijo Lėktuvus

Anglų ir amerikiečių mok
slininkai darbuojasi, steng
damiesi išrasti būdus kovai 
prieš tą vokiečių pabūklą. 
Talkininkai, tarp kitko, 
naudos priešingas radijo 
bangas, kad sustabdyt bei 
susprogdint radijinį nacių 
bombanešį, vos tik pradėjus 
jam skristi. Anglijos Radi
jo korporacija pranešė, kad 
jos programos gali būti bet 
kada pertrauktos, supranta
ma, kai talkininkai bandys 
radijo priemones prieš tuos 
vokiečių bombanešius.

“Automatiškų priešo bom
banešių pavojus negali būti 
didesnis, negu jų lakūnų 
bombos pradinėje karo da
lyje,” pareiškė Anglijos vi
daus reikalų ministeris Her
bert Morrison: “Jie negalės 
net tiek žalos dabar anglam 
padaryti, kaip tada.”

Chinai Burnioj atėmė 
japonų Kamingą.

iš

PRANEŠAMA, KAD HITLE
RININKAI JAU BŪGA IŠ 

CHERBOURGO PUSSALIO
EXTRA

Francija, birž. 18 — Ame
rikos pėstininkai Cherbour
go pussalyje jau pasiekė 
Atlanto Vandenyno krantus 
ties Barneville. Tokiu būdu 
jie pusiau perkirto šį pussa- 
lį ir užkirto tūkstančiam 
vokiečių pabėgimą iš šiauri-: 
nės < 
dalies.

iš vokiečių St. Jacques de 
Nehou miestelį, 9 mylios 
nuo Atlanto Vandenyno 
kranto. Pietiniai - vakari
niame to pussalio ruože jie 
užėmė St. Lo Durville mies
telį, tik trejetas mylių nuo 
Atlanto, kaip sako Reuter, 
Anglijos žinių agentūra. St. 
Lo Durville yra geležinkelio 
ir plento stotis. Taigi ame-

Cherbourgo pussalio Skiečiai su šio miestelio pa

Franci j a, birželio 18.
Grumdamiesi į šiaurių va
karus nuo savo užimto St. 
Sauveur, Cherbourgo pus- 
salyje, amerikiečiai atėmė

Prancūzai įsiveržė Į 
Elbos Salą; Talkinin
kai 100 Myl. už Romos

Roma. — Francūzų ka
riuomenė įsiveržė į Elbos 
salą ir jau atėmė penktadalį 
jos iš vokiečių. Elba, 114 
ketvirtainių mylių ploto, 
yra už 35 mylių nuo vakari
nio Italijos kranto. Ton sa
lon buvo ištremtas Franc, 
imperatorius Napoleonas 
1814-15 m. po pirmo jo su
mušimo.

Italijoj amerikiečiai ir an
glai vidutiniai maršuoja po 
mylią pirmyh kas valandą 
visu frontu. Amerikos 
riuomenė pasiekė jau 
mylių į šiaurvakarius 
Romos.

Raudon. Armija Netoli 
Suomiy Uosto Viborgo

ėmimu nukirto jau paskuti
nį geležinkelį ir plentą, ku- 

_  rie būtų reikalingi hitleri
ninkam pabėgt iš Cherbour
go uosto ir viso to pussalio.

Kiti Amerikos karių jun
giniai užėmė pozicijas už 
penkių mylių nuo La Haye 
du Puits, vieškelių ir gele
žinkelio mazgo, už penketo 
mylių į pietų rytus nuo St. 
Lo Durville ir tiek pat nuo 
Atlanto Vandenyno.

Talkininkų karo laivai 
bombarduoja tą siaurutį 
pajūrio ruožą, kad visai už
kirstų pabėgimą naciam iš 
Cherbourgo pussalio.

Rytiniai vidurinėje pus-, 
salio dalyje amerikiečiai 
dar nevisai apvalė nuo na
cių Montebourgą.

Anglai iš naujo pradėjo 
stumtis pirmyn tarp Cau- 
monto ir Villers-Bocage. Jie 
šiek tiek laimėjo Caen apy
linkėje ir atmušė vokiečių 
kontr-atakas Breville ir Es- 
coville, rytiniame fronto ga
le.ka- 

100 
nuo

London, birž. 18. — Sovie
tų kariuomenė, komanduo
jama generolo Govorovo, 
Karelijos pussalyje, nubloš
kė suomius 5 iki 11 mylių 
atgal per dieną; užėmė dar 
120 miestų, miestelių, gele
žinkelio stočių ir kaimų ir 
pasiekė punktus apie 20 
mylių nuo Viborgo uosto, 
50,000 gyventojų miesto.

Be kitko, raudonarmiečiai 
per dieną paėmė tris gele
žinkelio stotis ir užmušė 
bei sunkiai sužeidė 2,000 
priešų.

Atėjusios per Švediją ži
nios teigia, kad Suomijos 
valdžia jau krausto visus 
“nereikalingus” civilius 
žmones iš Viborgo.

Francija. — Jungtinių 
Valstijų kariuomenė užėmė 
strateginį St. Saveur-le-Vi- 
comte miestelį, pietiniai-vi- 
durinėje Cherbourgo pussa
lio dalyje. St. Saveur yra 
stotis geležinkelio ir plento, 
kurie eina į Cherbourgo 
uostamiestį, šiauriniame to 
pussalio pajūryje.

Šiuo laimėjimu amerikie
čiai nukirto naciams pas
kutinį geležinkelį į Cher
bourgo uostą ir svarbiausią 
priešams plentą toje srityje.

Amerikiečių koresponden
tai rašo, kad vokiečiai jau 
nešdinas iš Cherbourgo uos- 
sto, sprukdami į pietus.

PER SAVAITĘ SOVIETAI PAĖMĖ 242 SUOMIŲ MIESTUS, 
MIESTELIUS, GELEŽINKELIŲ STOTIS IR KT. PUNKTUS

London. — Vien birž. 16 
d. Raudonoji Armija užėmė 
daugiau kaip šimtą Suomi
jos miestų, miestelių, gele
žinkelio stočių ir kaimų.

Atėmę iš suomių Louna- 
tyoki miestą su geležinkelio 
stočia, raudonarmiečiai pa

siekė vietas už poros tuzinų 
mylių į pietų rytus nuo Vi- 
borgo uosto, antro didžiau
sio Suomijos miesto.

Tą pačią dieną Sovietai, 
užimdami Yappilae, mušė 
priešus jau arčiau kaip už 
22 mylių nuo Koivisto, Man-

nerheimo tvirtumų linijos 
inkaro prie Ladogos ežero, 
rytiniame fronto gale.

Šioj srityj raudonarmie
čiai per dieną nustūmė suo
mius ir nacius devynias my
lias atgal.

Tarp 
punktų

rcitų gyvenamųjų 
Karelijos fronte,

sovietiniai kariai tą pačią 
dieną paėmė geležinkelio 
stotis Kaneljaervi, Master- 
jaervi ir Jaeppilae.

Per vieną savaitę nuo šio 
ofensyvo pradžios Sovietai 
užėmė virš 242 Suomijos 
miestus, miestelius, geležin
kelių stotis ir kaimus.

Žuvo Keturi iš Bombar
davusią Japoniją B-29
Washington. — Patikrin

tos žinios sako, kad iš stam
baus būrio naujausių milži
niškų Amerikos bombanešių 
B-29, bombardavusių Japo
niją, du žuvo per atsitikti
nas nelaimes, o japonai nu
šovė kitus du.

Tuo žygiu Lekiančiosios 
Milžin-Tvirtumos sužalojo, 
be kitko, ir didžiausius Ja
ponijos plieno fabrikus Ya- 
watoj, Kyushu saloj.

Franci jos partizanai per 
pustrečio mėnesio pirm 
talkininkų įsiveržimo už
mušė 900 nacių, o tarp jų ir 
du vokiečių generolus.
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Birželio Mėnuo
Šio karo metu birželio mėnuo sudaro 

reikšmingą laikotarpį. Birželio mėnesį 
įvyko didelių veiksmų, įvyko minėtinų 
dienų.

11940 metais birželio mėnesį vokiečiai, 
su Francijos pardavikų pagalba, nuga
lėjo tą šalį, okupavo tą šalį ir negarbin
gai pavergė milijonus Francijos žmonių. 
Tas sudarė tamsią padangę. Vienintelė 
Europos žmonėms viltis pasiliko tik ta
me, kad toliau į rytus stovėjo Tarybų Są
junga.

1941 metais birželio (22 d.) menesį tas 
pats Hitleris, kuriam prieš metus laiko 
taip lengvai pavyko nugalėti “stipriau
sią pasaulyj sausžemio kariuomenę” 
Franci j oje, nusitarė tą patį padaryti su 
Raudonąja Armija, kuri, tūlų strategų 
nuomone, stovėjo “ant molinių kojų” ir 
laukė tik pastumėjimo, kad sukristi ir 
subyrėti.

Hitleris manė, kad jis, per mėnesį, o 
ilgiausiai—tris, apsidirbęs su Raudonąja 
Armija, užkariavęs Tarybų Sąjungą, ga
lės atsisukti (kuomet niekas už jo nuga
ros nestovės) į Vakarus, na, ir lengvai 
užkariauti Anglijos salas, Jungtines Val
stijas ir visą pasaulį. Taip manė Hitleris, 
taip manė jo sėbrai, taip manė visokį 
kvislingai, tame skaičiuje ir lietuviškieji.

Bet jau kekvienam žinoma, kaip viskas 
ėjosi. Jeigu 1940 metų birželio mėnesį 
Hitleris padarė stebuklingus laimėjimus, 
tai 1941 m. birželio mėnesį jis įkliuvo į 
tokius sląstus, iš kurių jam jau nebėra 
vilties išsisukti.

1942 metais Hitleriui birželio mėnuo 
jau buvo kur kas juodesnis, nes jis buvo 
po pralaimėjimų prie Maskvos.

1943 metais birželio mėnuo Hitleriui 
buvo dar juodesnis, — jis buvo jau po 
Stalingrado. Pernai birželio mėnesį Hit
leris jau nedrįso nieko pradėti Rytų 
Fronte nei niekur; jis jau buvo supliek
tas Afrikoje, jis jau buvo paklojęs milijo
nus kariuomenės Rytų Fronte.

Hitleris dar spekuliavo, jis dar manė 
galėsiąs ką nors pakenkti Raudonajai 
Armijai Rytų fronte, bet birželio mėne
sį pradėti nedrįso. Jis pradėjo savo ofen- 
syvą, netoli Kursko, liepos mėnesio 5 
dieną. Tačiau kiekvienam žinoma, kuo 
tas viskas užsibaigė. Jo ofensyvas tra
giškai susmuko keletos dienų bėgyje ir 
Raudonoji Armija tuomet pradėjo savo 
ofensyvą, kuriame vokiečiai buvo at-

Taigi Hitleriui šių metų birželio mė
nuo atrodo bus nelaimingiausis iš nelai
mingiausių, — neatrodo, kad kito birže
lio mėnesio Hitleris ir jo gengė sulauks.

Nes be to, ką talkininkai daro Vakarų 
Europoj ir Italijoje, menama, jog Raudo
noji Armija dar šį birželio mėnesį pra
dės savo didžiulį ofensyvą Rytų Fronte.

Birželio mėnuo ir tuo reikšmingas, kad 
mūsų milžiniškos, naujos oro tvirtumos 
pradėjo bombarduoti Japoniją, — 15-toji 
diena bus ženklyva diena tuo atžvilgiu, 
— prieš Suomiją ofensyvas tik nedidelis, 
palyginti, žygelis.

Kitais žodžiais, birželio mėnuo, kaipo 
pirmas vasaros mėnuo, šiame kare matė 
milžiniškų karinių veiksmų, matė didelių 
įvykių.

Kiekvienas padorus žmogus, be abejo, 
trokšta, kad sekamais metais birželio 
mėnesį priešas jau būtų parblokštas ne 
tik Europoje, bet ir Pacifike. Kaip ma
lonu būtų, jei sekamais metais birželio 
mėnesį mes galėtume smagiai kalbėti ir 
rašyti jau ne apie karą, bet apie taiką, 
apie kūrimą gražesnio, malonesnio, nau
jesnio gyvenimo, kuris užtikrintų kiek
vienam žmogui darbą, apšvietą ir poil-
sį.

NEPATEISINAMO MELO 
ATRĖMIMAS

Ne tik lietuviški kryžio
kai sušilę gina ir teisina fa
šistinę Suomiją. Panašių 
balsų pasigirsta ir ameri
kinėje spaudoje. Neseniai 
tūlas Francis Stewart 
Campbell laiške The New 
York Timesui melo pagelba 
stengėsi pateisinti Suomijos 
susidėjimą su hitlerine Vo
kietija šiame kare. Girdi, 
“Suomija nebuvo agresorė 
antram rusų - suomių ka
re; aišku, kad Suomija ne
turėjo tikslo vėl kovoti.” 
Kaltininkė esanti Sovietų 
Sąjunga!

Šį hitlerininkų melą labai 
rimtai ir teisingai atmuša 
žymus liberalas Arthur Up
ham Pope savo laiške The 
New York Timesui birželio 
16 dieną. Ponas Pope sako:

“Faktas yra, kad Suomi
jos valdžia, toli gražu ne
atstovaujanti S u o m i j os

metą rugsėjo mėnesio iki 
1941 metų birželio Vokieti
jos kareiviai ir karo pabūk
lai plaukė į Suomiją ir buvo 
atkreipti prieš Rusijos ru- 
bežių. Ponas Campbell kal
ba apie ‘keletą vokiškų jun
ginių/ bet per vieną savai
tę 1941 metų gegužės mėne
sį visa vokiečių panzerinė 
divizija buvo iškelta Suomi
jos uoste Turku. Vienos vo
kiečių panzerinės divizijos 
pervežimui reikia 38 tavori- 
nių traukinių ir kai jinai 
pradeda žygiuoti, tai nusi
tęsia beveik šimtą’mylių — 
tai ‘tik keletas junginių/ iš- 
tiesų!”

Pope toliau nurodo: “Suo
mijos sentimentai linkui 
Vokietijos ir Japonijos yra 
užrekorduoti. Prezidentas 
Ryti kalba apie Hitlerį 
“kaipo genijališką vadą,” o 
Mannerheim patvirtino sa
vo draugiškumą Hitleriui 
šioje “kovoje už aukščiou-

Tai piešinys žymaus austro dailininko Arthur Szyk 
pagerbimui “Prancūzų Priešinimosi Vokiečiams Die
nos,” kuri Įvyksta birželio 18. Szyko sūnus yra Prancū
zijos armijoje, kuriai vadovauja gen. de Gaulle.

stumti per šimtus mylių ir paklojo nau
jus milijonus savo kareivių.

1944 metais birželio mėnuo tuo ženk- 
lyvas, kad 4-tąją dieną talkininkų kariuo
menes užėmė Romą, išmušdamos iš ten z 
vokiečių gaujas, o 6-tąją dieną tie patys

Griausmo garsu nuskambėjo žinia 
(birž. 15 d.), kad milžiniškos Amerikos 
oro tvirtumos, žinomos kaipo B-29, puo
lė Japoniją. Iš kur tos tvirtumos pakilo, 
kiek jų pakilo, kaip jos savo misiją atli
ko, šiuos žodžius rašant, nežinome. Už
tenka to, kad mes turime tokias oro 
tvirtumas, kurios gali lėkti apie 9,000 
mylių ir pakilti oran apie 30,000 pėdų, 
kaip sako tūli žurnalistai.

Tai iš tikrųjų didelė sensacija. Tai mil
žiniškas mūsų karinių jėgų pažengimas 
pirmyn.

Šios B-29 oro tvirtumos, iki šiol di
džiausieji ir galingiausieji oro milžinai- 
bomberiai, sudarys atskirą oro pajėgą, 
žinomą kaipo 20-tieth Air Force, ir ši 
20-toji Oro Pajėga bus žinioje, vadovybė
je paties generolo H. H. Arnoldo.

Turint tokius bomberius, mūsų karo 
vadovybė gali juos naudoti ten, kur tik 
reikės, bet žinoma, jie bus naudojami pa
tiems sunkiausiems ir painiausiems žy
giams atlikti.

Pirmu sykiu Amerikos bomberiai Ja
poniją (Tokio miestą) taškė 1942 m. Bet 
tie bomberiai buvo pakilę nuo lėktuvinio 
laivo (Carrier). Per du metus Japonijos 
fabrikai nebuvo iš oro taškyti, kadangi 
nėra lengva su lėktuviniu laivu tokias 
misijas atlikti. Dabar B-29 bomberiai pa
kilo iš sausžemio ir taškė Japonijos fab
rikus. Jeigu jie pakilo iš sausžemio sykį, 
tai jie tą galės padaryt* ir daug sykių.

Turime atsiminti, kad iki šiol Japoni
jos salas pulti iš oro buvo rizikingas ir
painus dalykas. Japonijos salos dar vis 
labai toli nuo tų sausžemio bazių, kurias 
mūsų pajėgos atkariavo. Biskis po bis- 
kio, tiesa, mes vis artėjam linkui tų salų, 
tačiau ims laiko iki įsistiprinsime ten, iš
kur mūsų “paprastieji” bomberiai galės 
lengvai pasiekti Japonijos salas. .

Todėl paleidimas darban B-29 oro mil
žinų atidaro talkininkams naujas per
spektyvas, naujas galimybes greičiau fa
šistinę ašį sulaužyti.

Prieš pat birželio 6 dieną amerikiečiai kariai pasiima maisto porcijas. Jie turėjo ap- 
sirūpinti maistu kelioms dienoms, nes nebuvo žinoma, kada bus galima jiems'maisto 

pristatyti.

tautą, turėjo didžiausį norą 
vėl kariauti. Per eilę metų 
suomių spaudoje buvo veda
ma sistematiška kampanija 
užDidžiąją Suomiją. Suo
mijos naciai, nes tokiais jie 
yra, savo deklaracijomis ir 
elgsena, reikalavo Švedijos 
teritorijos, Norvegijos teri
torijos, visos šiaurinės Ru
sijos su Leningradu, Ar
changelsku, iki pat Uralu. 
Ir tai buvo programa ne 
kelių individualų, bet finan
siniai, politiniai ir militari- 
niai stipriausios grupės; 
grupės, kuri uzurpavo ir 
panaudojo spėką taip jau 
žiauriai, kaip vokiški na
ciai, kuriuos jie sekė dau
geliu atvejų. Jų vadas Man
nerheim, gimęs Švedijoj, 
žiaurus caristinis genero
las, nemokėjęs suomių kal
bos iki 60 metų amžiaus, 
atvirai prisipažino savo Die
nos įsakyme 1941 metų lie
pos 10 dieną, kaip teigia 
Joesten, ‘kad jis nenuilstan
čiai darbavosi už karą ir 
kad vienas jojo tikslų yra 
užkariavimas’.”

Pope nurodo, kad Suomi
jos lėktuvų laukai tuojau po 
1930 m. buvo pavesti vokie
čių kontrolei, “jau li935 me
tais visa Suomija buvo pri
kimšta Gestapo agentais.” 
Be per stojimo ėjo Suomijos 
ir Vokietijos militarinių jė
gų broliavimasis. “Nuo 1940

sias dvasines ir medžiagines 
civilizacijos vertybes, kovo
je, kurią mes turime privi
legiją vesti šalia Vokietijos 
armijos.’ ”

Todėl, teigia Pope, “Suo
mija netik agresorė, bet jos 
užpuolimas ant Rusijos bu
vo slaptas užpuolimas, dar 
bjauresnis, negu japonų už
puolimas ant Pearl Harbor. 
Mes jau bent buvome per
sergėti Japonijos augančiu 
neprietelingumu mums, ja
ponai skundėsi ir statė 
mums reikalavimus. Gi nė 
vieno priešingo žodžio iš 
Suomijos pusės, jokių kalti
nimų sulaužyme sutarties, 
nei reikalavimų Rusijai ne
buvo pasiųsta. Tiktai 1941 
metų birželio 22 dienos ank
sti rytą, kaip pats Hitleris 
pareiškė, Suomijos kariuo
menė margavo sykiu su vo
kiečiais ir birželio 24 dieną 
jau pradėjo susikirtimą su 
rusais. Atrodo, kad p. 
Campbell Hitlerio pareiški
mą skaito tik žodžių loši
mu, tačiau šiame tuščiame 
momente Hitleris pats davė 
įsakymus. Vokiečiai bombe
riai tučtuojau pakilo nuo 
Suomijos žemės. Tatai sa
vaime yra karinis aktas.”

Tai šitokie yra faktai apie 
fašistinę Suomiją, Hitlerio 
talkininkę, dėl kurios tiek 
daug veidmainingų ašarų y- 
ra liejama spaudoje.

Lietuviams Žinios
I

KAIP REMIA PENKIŲ MILIONŲ 
KARO BONU KAMPANIJĄ?

Lietuvių Literatūros Draugi
ja jau nuo seniai veda kampa
niją už sukėlimą $400,000 ka
ro bonais, nupirkimui dviejų 
mūšio lėktuvų. Ta kampanija 
vis vedama, ir pirkę bonų, pra
neškite, už kiek pirkote, bo- 
no numerį, savo vardą, pavar
dę ir antrašą.

Dabar, prasidėjus Penktos 
Karo Paskolos kampanijai, 
Liet. Literatūros Draugija iš
kėlė kitą obalsį, kad Ameri
kos demokratiniai lietuviai pa
skolintų mūsų vyriausybei 
penkis milionus dolerių, tai 
yra, kad pirktų už penkis mi
lionus dolerių Penktosios Ka
ro Paskolos bonų.

Mes manome, kad kaip vie
nas, taip ir kitas mūsų darbas 
bus nuoširdžiai paremtas vi
sų demokratinių, patri jotinių 
Amerikos lietuvių. Ir jau pra
dėjo .ateiti žinių.

J. K. Navalinskienč, iš Bing
hamton, N. Y., rašo, kad An
tanas ir Josephine Navalins
kai perka už $500 boną, pil
nai remia šį Liet. Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto at
sišaukimą.

M. Bamett, iš Hartfordo,

prisiuntė surašą net kelių 
draugų ir draugių, kurie pasi- 
pirko už $2,300 karo bonų.

Reiškia, mūsų darbas eina 
pirmyn. Visi ir visos pirkime 
kuo daugiausiai karo bonų! 
Atminkime, kad mūsų priešai 
yra žiaurūs, kad jie turi daug 
armijos ir ginklų. Atminkime, 
kad mūsų sūnūs, broliai, drau
gai ir kovūnai negalėtų priešo 
nugalėti, jeigu jie nebūtų pil-/ 
nai aprūpinti tankais, kanuo- 
lėmis, lėktuvais, ginklais ir 
amunicija, maistu ir kitokiais 
reikmenimis, o visa tai reika
lauja pinigų! Atminkime, kad 
mūsų kovūnai už laisvę, už ge
resnį mūsų gyvenimą atiduo
da gyvastį, tai ir mūsų parei
ga prisidėti prie karo laimėji
mo, prie sumažinimo aukų 
skaičiaus, prie pergalės. Pirki
me bonus!

D. M. Šolomskas,
LLD CK Sekretorius.
t f m1it

Joseph D. Nunan, Jr., In
ternal Revenue komisionie- 
rius paskelbė, kad vienas 
milijoninis 1943 metų indi
vidualus taksų sugrąžini
mas buvo padarytas šią sa
vaitę. Tačiau jis perspėjo 
taksų mokėtojus, kad dar 
reikės kelių mėnesių, kad 
išsiuntinėti likusius 1943 
metų taksų perviršius. 
Kiekvienas grąžinimo čekis 
taksų mokėtojo Treasury 
Department© apylinkės mo
kėjimų įstaigos bus išsiun
čiamas kaip galima grei
čiau.

Akyvaizdoje didžiulio už
klausimų iš taksų mokėtojų 
skaičiaus, teiraujantis, kada 
jie gali tikėtis sugrąžinimo, 
komisionierius Nunan pada
rė sekančius pareiškimus!

Yra apskaičiuota, kad 
maždaug 18,000,000 taksų 
mokėtojams priklauso grą
žinimai nuo jų permokėtų 
1943 metų pajamų taksų. 
Mūsų pareiga ir noras yra 
grąžinti tuos {mokėjimus 
kaip galima greičiau.

Pirmiausia buvo atkreip
tas dėmesys į karo jėgų na
rių pretenzijas. Dabar dide
liais skaičiais pradėta grą
žinti civiliams.

Kadangi kiekvienas grą
žinimas bus siunčiamas kai 
tik bus paruoštas, dėlto tak
sų mokėtojui nėra jokio rei
kalo koresponduoti. Tuo at
veju, jei taksų mokėtojas 
išsikėlė iš to adreso, kuris 
buvo paduotas ant taksų 
blanko, jis turėtų pasiųsti 
pranešimą apie adreso pa
keitimą Collector of Inter
nal Revenue tai įstaigai, 
kuriai pasiuntė taksų blan
ką, nurodant tiek savo se
nąjį, tiek naująjį adresą.

kovo mėnesius daugiau 
kaip 74,000 šio karo vetera
nų gavo civilius darbus, ku
riuos jiems parūpino USES.

Veteranai ieško kitokių 
darbų, negu kad turėjo 
prieš įstodami į karo tarny
bas. Tiktai 25 procentai da
bartinio karo veteranų, pa- 
liuosuotų per ligonines nuo 
gegužės 1 d., 1940 metų, i- 
ki dabar, buvo sugrąžinti 
darbams, kuriuos turėjo 
prieš stodami į karo tarny
bas.

Daugiau paliuosuotų šio 
karo veteranų stojo į karo 
pramonės darbus, negu liko 
ligbninėse ^veteranų priežiū
roje ar sugrįžo į senuosius 
darbus. Pagal gegužės 31 d., 
1944 metų, duomenis, Vete
rans Administration išlaikė 
118,839 šio karo veteranų 
invalidų pensijomis.

Pagrindinės garbingai pa
liuosuotų, ar garbingomis 
aplinkybėmis iš kariuome
nės paleistų, veteranų teisės 
lieka nepasikeitusios: (1) 
teisė palaikyti savo senąjį 
darbą, jeigu jis to nori ir 
prašo jo; (2) teisė į medici
nos priežiūrą, ligotumo pen
siją, ir gauti atnaujintą 
profesinį apmokymą, ir (3) 
teisė į pagalba gauti naują 
darbą. OWI.

BacA Me
EXTRA
BONDS

Office of War Informa
tion buvo pateiktas rapor
tas apie paliuosuotus šio ka
ro veteranus ir kas yra da
roma juos įtaisyti civili
niuose darbuose. Šis rapor
tas buvo paremtas informa
cijomis, gautomis iš United 
States Employment Service 
of the War Manpower Com- 
mision; Veterans Adminis
tration; Selective Service; 
Kariuomenės; Laivyno ir 
Office of Vocational Reha
bilitation Training, Federal 
Security Agency.

Raporto svarbiausios iš
traukos :

Paliuosuojami šio karo 
veteranai stoja dirbti pra
monei maždaug po 70,000 
per mėnesį. Daugumas jų 
eina dirbti karo darbus.

Per 1944 metų vasario ir

MILWAUKEE, WIS.
Smith Steel Local No. 1300 

turėjo susirinkimą su Grade 
Foundries, Inc. Kompanija ne
norėjo skaitytis su unija, kuri 
prisidėjo prie CIO.

Tas klausimas pasiekė La
bor Board. Buvo balsavimai L. 
B. prižiūrint, štai, koki rezul
tatai gauti: Už unijos prisidė
jimą prie CIO balsavo 217, 
prieš 1.

Nežiūrint to, Grade vistiek 
atsisakė skaitytis su darbinin
kų nutarimu. Tačiau matyda
mi, kad jie vistiek pralaimės, 
tai atėjo į darbą, sustabdė 
trims minutėms darbą ir pasa
kė, kad visi seni darbinipkai 
paleisti iš darbo, o po trijų mi
liutų visi priimami, kaipo nau
ji darbininkai.

Keli mėnesiai pirmiau kita
me plaute Grade komp. dar
bininkai tap pat laimėjo savo 
rinkimus.

Matomai, tiems ponams ne
patinka tas tvirtas darbininkų 
organizuotumas. Tinka ar ne, 
vistiek turi skaitytis ir joki jų 
skymai ne daug jiems padės.

Lokalo 1300 valdyba išrink
ta sekama: Prezidentu Elonzo 
Krebs, vice-prezidentu Geor
ge Levy, pro t. sekr. Frank 
Slovinski, fin. sekr. Ben Wea
ver, iždininku Walter Cebaus- 
kL Darbininkė.
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Amerika Stato Keliaujančius 
Elektros Fabrikus Sovietam

Naujoji Suomių Mannerheimo 
Linija, Įrengta su Nacių Talka

Amerikoje yra statoma 
tuzinai keliaujančiųjų elek
tros dirbyklų, pagal Sovietų 
Sąjungos užsakymus.

Toks elektros fabrikas 
ant ratų tai yra specialis 
traukinys. Vienuose jo va
gonuose veikia elektros dir
bimo inžinai, elektrinės jė
gos kaupimo ir tvarkymo 
prietaisai, o kituose sudėta 
įvairūs elektro-mechaniški 
įrankiai. Vagonai, kuriuose 
įrengta elektros dirbimo 
mašinerija, yra sujungiami 
taip, kad sykiu dirbtų.

Kam reikalingi tie va
žiuojantieji elektros fabri
kai ir kartu mašinšapės? 
Tatai paaiškina generolas 
L. G. Rudenko, Sovietinės 
Užpirkimų Komisijos pir
mininkas Amerikoje:

Tokia dirbykla ant ratų 
gali greitai privažiuoti visai 
arti fronto linijos ir patai
syt sugedusius bei sužalo
tus tankus, trokus ir kitus 
svarbius karinius įrengi
mus. O jeigu reikia taisy
mui juos siųst į pastovias 
dirbyklas toliau užfrontėje, 
tai sugaištama ne tik valan
dos bet ir ištisos dienos.

Antras keliaujančiųjų e- 
lektros fabrikų tikslas yra 
tuojau aptarnauti šviesa ir 
elektrine jėga atvaduoja
mus nuo vokiečių miestus

Kaip Sužaloti Kūnai Atstei-
giami Tantalo Metalu

Atbudavoti nušautas au
sis ir nosis arba atitaisyti 
sukreivintas lūpas geriausia 
medžiaga yra metalas tan
talas. Jis yra tinkamiausias 
ir visokioms kitoms operaci
joms, kurios daromos suža
lotiems kūno sąnariams at- 
steigti.

Amerikos vyriausybė iki 
šiol teskyrė tiktai sužeis
tiems kariams visą‘tantalo 
metalą. Bet dabar jau lei - 
džia šiek tiek jo naudoti ir 
operuojamiems civiliams 
žmonėms.

Tantalas yra vienas iš 
92-jų surastų cheminių ele
mentų, iš kurių susidaro že
mė ir kitos planetos, saulė 
ir visi gamtiniai dalykai bei 
žmonių pagaminti daiktai. 
Skirtingai tuos elementus 
sujungiant, išeina begalinė 
daugybė įvairių sudėtinių 
medžiagų.

Tantalas yra mėlinai - pil
kas metalas, tris kartus 
sunkesnis už šviną, bet jis 
nepaprastai tamprus ir 
lankstus. Iš jo galima pa
dirbti beveik nematomai 
plonytes vielutes (drate- 
lius), ir tos vielutės nepa
prastai stiprios. Iš tantalo 
yra padirbama tokios plok
štelės, kaip plonytė popiera 
ri jos taip lanksčios, kaip ta 
popiera.

Kariniai Amerikos chi
rurgai, vartodami tantalo 
metalą, dabar atbudavoja 
taip suskaldytas galvas, su- 
koneveiktus veidus ir kū
nus, kurie pirmesniuose ka
ruose būtų buvę laikomi ne
atitaisomais. %
TANTALAS NEERZINA 

KŪNO AUDINIŲ
Svarbiausia tantalo savy

bė operacijoms yra ta, kad 
jis neveiklus, “ramus” me
talas, reiškia, jis kūne nerū- 

ir miestelius, kaip sako ge
nerolas Rudenko, Stalin
grado gynimo veteranas.

Toks važiuojąs elektros 
fabrikas, kur reikia susto
jęs, gali per 10 valandų iš- 
vystyt 3,000 kilovattų elek
tros, o tai užtenka miestui 
turinčiam 12,000 gyventojų. 
Didesniam gi miestui, ant 
greitųjų aptarnauti, galima 
daugiau dirbtuvinių trauki
nių atsiųsti. Kada įtaisoma 
pastovi elektros dirbimo si
stema mieste, tuomet ke
liaujančioji dirbykla važiuo
ja sali kiton reikiamon vie
ton.

Sovietai yra ir patys pa- 
sibudavoję panašių važinė- 
jančiųjų elektros stočių, bet 
nepaspėja gana daug jų pa
sistatyti dabartinėse karo 
sąlygose. Todėl jie kreipėsi 
į Jungtines Valstijas.

Gen. Rudenko, ištyręs 
vieną tokią Amerikoj už
baigtą keliaujančią elektros 
dirbykla, pareiškė, kad ji
nai tinka visiem tikslam, 
kuriem pastatyta.

American Car and Foun
dry kompanija Berwicke, 
Pa., ir General Electric 
kompanija Schenectady, N. 
Y. dabar stato ir įrengia 40 
iš Sovietam užsakytų juda
mųjų elektros fabriku.

N. M.

dyja, neerzina kūno audi
nių, cheminiai nesijungia su 
krauju nei kitomis kūne e- 
samomis medžiagomis.

Iš tantalo padirbti siūlai 
žaizdom susint yra tokie 
plonyčiai, kad jie nepalieka 
jokių randų po sugijimo. 
Tantalinėmis vielutėmis yra 
susiuvama galai nutrauktų 
nervų. Jomis taip pat įsiu
vama gyviesiems sužeis
tiems dalys nervų, paimtos 
iš neseniai netekusiųjų gy
vybės, buvusių sveikų asme
nų. Iš tantalo plokštelių 
padirbami gaubtuvėliai sau
go bėgy jaučius susiūtus 
nervus.

Kai kurių žmonių veidai 
paralyžium iškreivinti. Ki
tų viena pusė lūpų žemyn 
nudribus ir neužsičiaupia. 
Tokie veido subjauriojimai 
yra atitaisomi dabar, pa
naudojant tantalą. Iš jo pa
dirba tam tikras plokšteles; 
vienas jų pritvirtina prie 
kaulų, kitas įdeda į lūpų 
mėsas bei kitus sukraipytus 
veido raumenis; sujungia 
tantaliniais siūlais taip, kad 
atrodytų lygiai ir normaliai. 
Visa tai paskui užgydo, ir 
žmogui tada jau nereikia 
pačiam savęs gėdytis ir bi
joti, kad kiti nepažiūrėtų į 
jo veidą.
AUSŲ IR NOSIŲ ATSTEI- 

GIMAS
Jeigu asmuo yra visai ne

tekęs ausies ar nosies, tai 
iš tantalo padirbama jam 
ausies bei nosies pavidalas 
ir pritvirtinama, kur rei
kia. Tada metalinis ausies 
ar nosies modelis galima 
gyvąja oda aptraukti, ir ta 
oda paskui sugyja apie tan
talo padarą.

Panašiu būdu atbudavo- 
jama žmogui smakras, žan
dikaulis, kakta, perskeltas

Prisiruošimas žygiui j Francūziją. Paveikslas trauktas prieš birželio 6 dieną. 
Jis parodo, kaip amerikiečiai krovė i laivus karo pabūklus.

KEISTI NAUJOJO LĖKTUVO MANEVRAI

Bombardavimas buvo la
biausiai sukauptas prieš 

[suomių fortą Bieloostrove. 
Tai buvo iš plieno ir kon- 
kryto - cemento pastatytas 
fortas. Jį ardė didžiųjų ka- 
nuolių šoviniai, turintieji 

j iki 220 milimetrų storio.
Rusai sustatė kanuoles 

tiktai už 1,200 pėdų nuo 
svarbiausių forto bokštukų. 
Šoviniai smigo fortan kas 
kartą gilyn, ardydami jį. 
Suomių kanuolių veikimas 
nusilpo, ir fortas tapo pa
imtas. Ant rytojaus gen. 
Govorovo artilerija triuški
no suomių tvirtovių liniją 
jau visu Karelijos tarpvan- 
denio frontu. J. C. K.

—Naujasis Sikorskio lėk
tuvas - helikopteris gali pa
kilt nuo dešimtuko arba 
nutūpt ant jo, — šneka 
žmonės Bridgeporte, Conn. 
Praeitą savaitę jie matė 
helikopterių “gimnastikas 
ore.”

Helikopteris stačiai aukš
tyn pakyla, tiesiai žemyn 
nusileidžia, panašiai kaip 
kirvis vandenin.

Tas lėktuvas gali skrist 
ne tik pirmyn, bet lėkt vie- 

gomurys, sutriuškinti gal
vos kaulai ir kiti organai.

Vienam žmogui yra įdėta 
skilvio sienos, pagamintos iš 
tantalo. Jo gydyto jas-chi- 
rurgas tikisi, kad apie tokį 
tantalinį dirbinį apaugs na
tūraliai, reikalingi skilviui 
audiniai.

Savo viltį tas gydytojas 
rėmai štai kuom. Raume
nys, kaulai ir kiti kūno au
diniai tiesiog kimba prie 
tantalo. Jie taip glaudžiai 
šliejasi prie tantalo, kad 
rodos, ims ir suaugs krūvon 
su juom. Kai kurie stebėto
jai spėja, kad tie organai 
galį priaugti prie tantalo; 
kiti galvas purto, sakydami, 
jog tai visai negalimas da
lykas.

Bet visus stebina faktas, 
kad gyvieji kūno audiniai 
taip glaudžiasi prie tantalo. 
Nes nuo kitų svetimų me
džiagų jie šalinasi ir tolina
si.

Tantalas taip lengvai pa
siduoda apdirbimui, kad 
daktaras - chirurgas čia 
jau, bedarydamas operaciją, 
gali kaip reikiant išlenkti 
bei plaktuku ir kitais įran
kiais galutinai pritaikyti 
tantalinį lopą, kuris bus į- 
dėtas ligoniui.

Daugiausiai iš Brazilijos 
yra lėktuvais gabenamas 
tantalo metalas Jungtinėms 
Valstijoms. Bet neseniai 
šiek tiek jo atrasta ir Juo
duosiuose Kalnuose Pietinės 
Dakotos valstijoje.

Operacinius bandymus su 
tantalu pirmieji padarė 
mokslininkai Vanderbilt, 
Californijos, Columbijos, 
Northwestern ir Chicagos 
Universitetų, Jungtin. Vals
tijų Laivyno Medikalio In
stituto ir Kanados Montre
al Nervų Instituto, taip pat 
ir eilė žymių pavienių mok
slininkų. J. C. K. 

nu bei kitu šonu ir atgal, 
neapsisukdamas.

Helikopteris gali laikytis 
ore toj pačioj vietoj, ne- 
skrisdamas į jokią pusę.

Jis gali pakilt aukštyn 
gana greitai arba taip tin
giai, kad, rodosi, visai ne
juda. Pakilęs, tačiau, jis 
gali plaukt oru bent 100 
mylių per valandą.

Ką helikopteris darys, 
priklauso nuo to, kokias 
rankenas viduj lakūnas pa
spaus, pakels bei pasuks. 
Tos rankenos kraipo vie
naip ar kitaip helikopterio 
sparnus, kurie ratu sukasi 
virš jo. Nuo sparnų pakrei
pimo priklauso, kurion kry- 
ptin jis lėks.

Žiūrovas stebino ypač 
vienas helikopterių manev
ras. Keli helikopteriai ore 
susirikiavo vienas virš kito 
vienoje tiesioje linijoje ir 
taip ilgai laikėsi toje pačio
je linijoje, vienas tiesiai 
aukščiau kito. Žiūrovų mi
nia entuziastiškai plojo ir 
šaukdama sveikino tokią 
lėktuvų “gimnastiką” pa
dangėje. — Tai įdomiau, 
negu cirkas, — sakė jie.

Bet vieno dalyko helikop
teriai nedarė. Jie ankštie-

įvairiuose Frontuose Du 
Broliai Vis Kartu

Francija. — Broliai sar- 
žentai Joseph ir Fred Pel- 
tierai iš Norwichtown, Ct., 
sykiu kovojo prieš fašistus 
Šiaurinėje Afrikoje. Paskui 
jiedu toj pačioj Amerikos 
pėstininkų kuopoj kariavo 
prieš vokiečius ir italus Si
cilijoje, Italijos saloje.

Dabar abudu broliai ata
kuoja nacius šiaurinėje 
Francijoje.

Broliai Joseph, 30 metų, 
ir Fred, 32 metų, yra kul
kosvaidininkai. Abudu ap
dovanoti aukštos karinės 
garbės ženklais už atsižy- 
mėjimus Afrikoje ir Sicili
joje.

Naciai, šaudydami iš že
mai skrendančio lėktuvo, 
sužeidė Josephą Sicilijoje. 
Jis buvo sugydytas ir pas
kui pasiųstas Anglijon. O 
čia ir vėl jis pateko į tą pa
čią kuopą, kur tarnavo jo 
brolis Fred. Iš Anglijos 
abudu drauge atplaukė 
Francijon.

ninki neskrido. Taigi ste
bėtojų galvose pasiliko abe
jonė, ar helikopteris negali 
aukštyn kojom lėkti ar ka
rinė vyriausybė jam to ne
leidžia. Vyriausybė gi abel- 
nai užgina pavojingas ak
robatikas daryti ore.
Gąsdina Naujus Lakūnus

Lakūnų lavinimo oficie- 
rius, kapitonas J. E. Beigh- 
le sakė, kad lakūnai iš pra
džios turi vargo su helikop
teriu, nors jie ir gerai mo
kėtų skraidyti kitais lėktu
vais.

Kada paprasto orlaivio 
lakūnas įsėda į helikopterį 
ir paspaudžia rankeną jam 
skristi, tai lakūnas persi- 
gąsta, nes helikopteris ne 
priekin skrenda, kaip kiti 
lėktuvai, bet stačiai aukš
tyn nešasi. Neapsipratu- 
siam su helikopterio veiki
mu lakūnui atrodo, kad čia 
kas sugedę ir galį įvykti 
nelaimė. Toks lakūnas, to
dėl, kartais gatavas šokti 
laukan iš kylančio helikop
terio, kaip kad pastebi ka
pitonas Beighle.

Tačiau, mokantieji kito
kius lėktuvus vairuot lakū
nai greitai išmoksta ir heli
kopterį valdyti. Tam vidu
tiniai užtenka trijų valan
dų laiko iš viso.

Amerikos krantų sargy
ba jau kuris laikas naudoja 
helikopterius žvalgybai — 
iš jų tėmija priešų subma- 
rinus, laivus ir žiūri, ar ne 
plūduriuoja kur jūroj žmo
nės gal nuo žuvusio laivo.

Anglijos laivynas taipgi 
vartoja amerikinius heli
kopterius.

Šiais naujosios rūšies lėk
tuvais amerikiečiai išnešė 
saviškius sužeistuosius 
Burmoje iš tokių vietų, kur 
automobiliais negalima pri
važiuoti.

Dabar Amerikos vyriau
sybė užsakė daugiau heli
kopterių, kuriuos stato 
United Lėktuvų korporaci
ja. Jų inžinai turi po 480 
arklių pajėgų. Tokiame he
likopteryje tėra tik dvi sė
dynės lakūnam. N. M.

Torpedinis Sovietų lėktu
vas nuskandino Suomijos 
Įlankoje vokiečių transpor
to laivą 1,500 tonų įtalpos.

Sovietai birž. 15 d. sunai
kino 18 suomių lėktuvų.

Kai kas klausia, ar da
bartinė Suomijos tvirtumų 
linija Karelijoj ir tolyn į 
vakarus yra tokia stipri, 
kaip kad buvo Mannerhei
mo linija laike pirmojo ka
ro tarp Suomijos ii* Sovietų 
Sąjungos.

Atsakymas — dabartinė 
Mannerheimo linija yra 

j dar keliasdešimčia mylių 
paplatinta ir yra daug stip- 

i resnė, negu tada.
Kaip Linija Triuškinama.
Generolas Govorovas, rau

donarmiečių komanduoto- 
jas prieš Suomiją, pareiš
kė :

“Suomiai įsiveržėliai ti
kėjosi, kad juos išgelbės se
nosios jų apsitvirtinimo li
nijos; jie tikėjosi, kad juos 
dabar apsaugos Manner
heimo linija, kuri iš naujo 
atbudavota su vokiečių tal
ka.

“Bet suomiai karčiai ap
siriko, ir tai jau ne pirmu
tinį sykį. Niekas negali su
laikyt Sovietų nuo žygiavi
mo pirmyn.”

Amerikiečių korespon
dentų pranešimas praeitą 
savaitę sakė:

—Generolas Govorovas 
pradėjo ofensyvą, taip bai
siai bombarduodamas suo
mių pozicijas, kad žemė

Metai ir Vardai, Kuriuos - 
Mokiniai Turi Žinoti

Moksleiviai, kurie skun
džiasi, kada jiems reikia iš
mokti įvairių istorinių įvy
kių vardus ir datas, kuriuos 
vistiek jie labai greitai už
miršta, randa pritarimo 
mūsų tautos mokslininkuo
se.

Kaipo pasekmė šio neti
kėto sutikimo, po keturių 
mėnesių Committee on A- 
merican History, rekomen
davo išbraukti iš istorijos 
kursų vardus ir datas ne 
svarbių įvykių.

Mokslininkai tiki, kad 
moksleiviai turi žinoti ne- 
kuriuos svarbius vardus ir 
datas. Ir jie parinko infor
macijas, kurios yra svarbios 
moksleiviams.

Pardinių mokyklų moks
leiviams jie rekomenduoja 
tik dešimt datų ir vardų, 
kuriuos studentai privalo 
žinoti. Datos ir įvykiai yra 
sekami.

1492 m. Kolumbas atrado 
Ameriką.

1519 — Magellano kelionė 
aplink pasaulį.

1607 — Įsteigimas James
town, Virginijoj (pirma 
baltųjų kolonija Amerikoj).

1620 — Pilgrimų atvyki
mas į Plymouthą.

1763 — Paryžiaus sutar
tis, kuri užbaigė francūzų 
ir indi jonų karą.

1776 — Nepriklausomy
bės Deklaracija.

17819—Jurgio Washingto- 
no įvesdinimas kaipo pirmo 
prezidento.

1803 — Nupirkimas Loui- 
sianos teritorijos nuo Fran
cūzų.

1819— Įgijimas Floridos 
nuo Ispanų.

1848 — Įgijimas Meksikos 
teritorijų.

Apie garsius žmones 
moksleiviai turi susipažinti, 

drebėjo. Kurie priešai po to 
dar išliko gyvi, tai jie bu
vo apsvaiginti, nustelbti, 
tartum pamišę, ir daugiau 
jau visai nesugebėjo prie
šintis.

Francijos pabijotai per 
kelias savaites pirm antrojo 
fronto atidarymo suardė 
bent 100 nacių traukinių.

Chicago. — Kas nors pro
vokatoriškai iššaukė strei- 
kan 117 darbininkų, kurie 
tekino instrumentus Chrys
ler - Dodge fabrike didie
siems bombanešiams, sako 
CIO unijos vadai.

kuomi sekami asmenys at
sižymėjo: Daniel Boone, 
Sam Houston, Fernandez 
De Soto ir septyniolika ki
tų, kurių vardai svarbūs 
Amerikos istorijoj.

“Junior” ankstesnio mok
slo mokyklų moksleiviai tu
ri žinoti sekamas datas:

1775 — Revoliucijos Karo 
pradžia.

1787 — Priėmimas Jung
tinių Valstijų Konstitucijos.

1789 — Washingtono pir
masis įvesdinimas.

1793 — Eli Whitney iš- 
(Tąsa 5-me pusi.)

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIATJS 
CLINTON 

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

PUIKI PROGRAMA 
Dainuos šie chorai: 

AIDO CHORAS 
Vad. Aldona Anderson 

SIETYNO CHORAS 
iš Newark, N. J. 
Vad. B. Šaknaitės 

PIRMYN CHORAIS 
iš Great Neck, N. Y. 

ROJUS MIZARA 
Laisvės Red. sakys prakalbą.
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VILNIES PIKNIKAS GERAI PAVYKO
Buvo Daug Svečių iš Tolimų 
Miestų, iš Saginaw, Mich., iš 

Fairmount, W. Va., ir Kitų
Sekmadienį, birželio 11 d., 

Justice Park darže, įvyko Vil
nies pavasarinis piknikas. Die
na iš ryto atrodė debesuota ir 
vėsi. Tačiau po pietų nusišvie
tė ir buvo gražus oras išvažia
vimui į žaliuojančius laukus.

Prie dabartinės karo padė
ties, prie pasunkėjusios trans- 
portacijos, tenka skaityti labai 
gerai pasisekusiu pikniku. Pu
blikos buvo labai daug ir to
kios publikos, kurios dažnai 
vilniečių piknikuose nesimato. 
Taipgi tenka pažymėti, kad 
labai daug gerų Vilnies patrio
tų, chicagiečių, piknike nesi
matė. Daugelis jų dirbo, kiti 
užimti savo kasdieninėm pa
reigom. Matyti, negalėjo daly
vauti.

Publika per dieną vaišinosi 
užkandžiais ir gėrimais prie 
dviejų didelių barų.

Apie šeštą valandą J. Juo
daitis, direkcijos komisijos pir
mininkas, pašaukė publiką: 
prie rimties — prasidėjo pro
grama, išnešiojant dainas ir 
kalbas per J. Misevičiaus gar
siakalbį.

Iki chorai susitvarkė, pirmi
ninkas perstatė pakalbėti V. 
Andrulį apie ateinančius rinki
mus. Jis nurodė, jog karo lai-, 
mėjimas eina ranka rankon su 
ateinančių rinkimų vajum, kad 
išrinkti prezidentą Rooseveltą 
4-tam terminui ir išrinkti pa-! 
žangius kongresmanus, sena-! 
torius lapkričio 7-tą.

Moterų Kultūros Choras ne-i 
galėjo programoj dalyvauti,! 
nes mokytoja, Alice Steponavi
čienė, programos laiku negalė-' 
jo dalyvauti.

Cicero Moterų Choras, va
dovybėje Daratėlės Yuden, 
atidarė programą. Gerai sekė-'

si joms dainuoti, šisai choras 
birželio 25 dainuos Racine, 
Wis., pažangiečių pinike.

Šauniai padainavo Roselan- 
do Moterų Choras, vadovybėje 
Agnės Kenstavičienės.

Pasiklausius meliodingų dai
nų, pirmininkas Juodaitis per
statė kalbėti L. Pruseiką. Jis 
pasakė entuziastišką ir plačiai 
apibudinančią prakalbą apie 
antro fronto atidarymą ir at
einančią Lietuvos išlaisvinimo 
valandą.

Publika, pritardama kalbė
tojo pareiškimams, apie pasi
sekimus mūsų karių Prancūzi
joj, karštai plojo delnais. Kal
bėtojas prisiminė ir apie kvis- 
lingus, kuriuos Francūzijos 
liaudis, išlaisvinus keletą mies
telių, paėmė už pakarpos ir 
nubaudė už šalies 
Aišku, 
negali 
tikėtis, 
liaudis 
šaliai
skriaudas, tarnavima Hitleriui.

Publika palydėjo kalbėtojo 
pareiškimą plojimais, kad vi
si vilniečiai dar glaudžiau su- 
rems savo eiles darbui karo 
įmonėse, kraujo aukavime ir 
bonų pirkime, kad mūsų vai
kinai karo frontuose visko tu
rėtų.

Užbaigus kalbą vėl tęsėsi 
programa. Puikiai dainavo Ro- 
selando Aido Choras, vadovy
bėje D. Yuden. Publikai labai 
patiko jų laikrodžio daina ir 
Jungtinių Tautų maršas.

Paskutinis dainavo Kanklių 
Choras, vadovybėje Anna Pe- 
trutienės. Choras skaitlingas, 
turi puikių balsų. Kaip visada, 
kankliečiai pasirodė labai pui
kiai.

Programa buvo pradėta ir 
užbaigta su Amerikos Himnu.

kalbėtojas : 
nei lietuviški

kad juos
glostys už ] 

ir žmonėms

išdavystę, 
sakė, jog 
kvislingai 
lietuviška 
padarytas 

; baisias

Svečiai Iš Tolesnių Miestų
Seattle lietuvius piknike at

stovavo Adelė Burt. Tai toli
miausia viešnia buvo tame pik
nike. Iš Fairmount, W. Vir
ginia, buvo drg. Yotkienės 
mama, A. Pucinskienė, seniau 
gyvenusi Johnston City, III. M. 
Palevičius su sūnumi atstova
vo Herrin, Ill., lietuvius. Buvo 
piknike Kapušaitienė iš Sagi
naw, Mich., to miesto veikėja. 
Ji atlanko savo dukterį Chica
go j e.

Iš Rockfordo, 111., buvo A. 
Šaltis, Rtilis ir Mikalauskienė. 
Iš Waukegano dr. A. L. Grai- 
čūnas, Paurazai, Paulauskai, 
Povilaičiai ir Seredžius. Iš 
South Bend, Ind., Grigas daly
vavo piknike. Iš Indiana Har
bor buvo Koliai ir dar keli to 
miesto lietuviai. Iš Aurora, III., 
buvo Paulauskai, jų duktė Ma
rijona. Iš Hinckley, 111., buvo 
Paulauskų duktė ir žentas Pe
trauskai. Iš Kenosha, Wis., 
buvo P. Sprindis, žilius ir 
Striška. F. K. Skuržinskas at
stovavo Grand Rapids lietu
vius. St. Charles lietuvius at
stovavo Salome Sharken.

Veikiausia buvo ir daugiau 
svečių ir viešnių iš tolesnių ko
lodijų, bet per tirštą minią, 
per tiek daug žmonių visus ne
galima bu^o pamatyti ir su 
jais pasikalbėti reporteriui.

Piknikas nusisekė labai ge
rai. Publika buvo patenkinta 
programa ir reikšmingomis 
prakalbomis.

Su kuo tik teko išsikalbėti, 
tai visi sakė, jog tik vilniečiai 
tegali surengti tokius vaišin
gus piknikus ir tiek daug pu
blikos sutraukti.

Dabar rengsimės prie Vil
nios didžiojo dovanų pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio mėnesį.

V. Rep.

Hartford, Conn.

Kenosha, Wis.
Pirkime Karo Bonų

LAISVĖS
PIKNIKAI

■

šiose vietose yra rengiami Laisves 
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.

M j

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Jvyks Prieš Labor Day

Rugsūjo-September 3

Apart kasdieninių organiza
cinių darbų, vyriausiai prieš 
mus stovi šie darbai:

9 Juo daugiausia būrime pirk
ti karo bondsų. Birželio 12 d. 
prasidėjo Penktas Karo Bond
sų Pardavimo Vajus. Mes, lie
tuviai, turime šiame darbe ak
tyviai dalyvauti. LLD Centras 
yra padaręs atsišaukimą, kad 
sukelti 5 milionus dolerių per
kant karo bondsus. DėT ben
dro apskaičiavimo, kiek lietu
viai prisideda prie to darbo, 
siųskime bondsų numerius ir 
sumą į Centrą. Antrašas:

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Birželio 4 dieną įvyko Liet. 
Literatūros Draugijos Moterų 
Kliubo susirinkimas. Aptarėme 
daug gerų dalykų, tik gaila, 
kad negalima surengti pikni
kų, o svetainėse yra peršilta, 
tai yra didelis galvosūkis, ka£ 
daryti, kas veikti, nes nesino
ri rankas sudėjus sėdėti. Rei
kia teikti pagalbą mūsų bro
liams ir sesutėms Lietuvoje, 
kurie taip narsiai kovoja prieš 
sužvėrėjusį hitlerizmą.

Mes atsišaukiame į vietos 
lietuvius: ūkininkus arba taip 
gyvenančius šalimai miesto, 
kurie turite gerą vietą išva
žiavimui, kur nors netoli busų 
linijos, tai prašome pranešti: 
M. Barnett, 15 Morston St., 
Hartford, Conn., arba kitiems 
draugams.

Iš RWR delegatė, V. Kaz- 
lau, raportavo, kad yra daug 
siuvimo drabužių dėl žmonių, 
nukentėjusių nuo karo. Prašo
me moteris padėti tame darbe, 
ateikite kiekvieną pirmadienį 
dieną arba vakare. Jeigu būtų 
daugiau moterų, tai galėtume 
ir kitą dieną paskirti. O. Šilk 
.rezignavo iš delegatės, nes dėl 
darbo sąlygų negalėjo lanky
tis. Jos vieton apsiėmė jauna, 
čia augus, T. Kūles. Linkėtina 
jai pasisekimo. Mums reikia 
naujų jėgų, nes daugelyje ko
misijų vis esame tos pačios.

M. Mulerankicnė rezignavo 
iš komisijos, kurioj ji buvo il
gą laiką ir bile draugei susir
gus, aplankydavo ją ir įteik
davo nuo mūs dovanėlę. Jos 
vieton apsiėmė A. Ling ir M. 
Bernett. Prašome draugėms 
pranešti apie susirgusias mūsų 
drauges.

Nutarta gauti porą siuva
mų mašinų, laikyti Laisvės 
Choro svetainėje ir naudoti jas 
taisymui padėvėtų drabužių.

j. garšva'
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 j

M. B'ernett apsiėmė pajieško- 
ti mašinų, jeigu kas turite ma
šiną prieinama kaina, arba ga
lite padovanoti taip prakil
niam tikslui, tai prašome pra
nešti.

Vilnų komisijos narė V. 
Kazlau gavo laišką nuo K. 
Petrikienėsi iš Brooklyno, ir ji 
tarėsi su RWR vedėjais ir sa
kė, kad /vilnų gausime svede- 
riams veltui iš RWR ir galėsi
mo megzti lietuviams kovoto
jams. 1

Linksma pranešti, kad mūsų 
ligonės sveiksta. Drg. L. Že
maitienė turėjo sunkią opera
ciją, ligoninėj išbuvo virš tri
jų savaičių, bet jau grįžo na
mo. Drg. M. Margaitienė bu
vo užsigavus koją darbe, bet 
jau eina geryn. Linkiu drau
gams greitai pasveikti.

Birželio 23 d., 8 vai. vaka
re, Bushnell Memorial svetai
nėje bus labai gražus ir svar
bus parengimas, kurį rengia 
Russian War Relief komitetas. 
Kalbės Amerikos, Sovietų, An
glijos ir Chinijos reikalais žy
mūs kalbėtojai. Bus rodoma 
sovietiniai krutami paveikslai. 
Įžanga tiktai 60 centų ypatai. 
Visi ir visos dalyvaukite.

Hartfordo ir apylinkės žmo
nės labai nuoširdžiai atsiliepė 
šelpime mūsų brolių ir sesu
čių lietuvių, pasitraukusių nuo 
žiauraus hitlerizmo giliau į 
Sovietų Sąjungą. Tam reikalui 
noriai aukoja pinigų punde
liams; kiek žinau, jau 33 pun
deliai sudaryti ir RWR skyriui 
priduoti, kad pasiųstų į lietu
vių centrą. F. Repšys net tris 
pundelius sudarė. Magdalena 
Kriaučiūnas aukavo $3.50 dėl 
pundelių, Dr-gai J. ir M. Mar- 
gaičiai aukavo 3 pundelius ir 
kiti panašiai. Tai geras darbas.

M. B., Kliubo Koresp. 

įTohalinš] 
į (Shalinskas) j

FUNERAL HOME 
j 84-02 Jamaica Avenue 
! Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
č ★ ★ ★
! Suteikiam garbingas laidotuves

$150
♦ Koplyčias suteikiam nemoka- 
| mai visose dalyse miesto.
j TeL Virginia 7-4499 |

GARDNER, MASS.
LDS Pirmas Apskritys nuta

rė, kad aš apsilankyčiau po 
kolonijas ir pasikalbėčiau su 
lietuviais reikale ateities vei
kimo. Visi matome, kad jau 
artinasi Lietuvos žmonių išlais
vinimo valanda, kad pasibaigs 
toji trijų metų vergija po hit
lerininkais. Gi kada priešas 
bus išvarytas, tai daug reikės 
darbuotis, kad laisvoj Lietuvoj 
pagerinus žmonių būvį, o tą 
galėsime atsiekti tik per or
ganizuotą veikimą, šis darbas 
turės apvienyti mus visus, kaip 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
narius, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo narius ir kitus.

Gardneryje aš būsiu 24 ir 
25 dienomis birželio, ir reikės 
tuos reikalus aptarti, tai pra
šau Laisvės skaitytojų ir vie
tos organizacijų narių, kad ne
dėlioję, po pietų, birželio 25 
diena, sušauktumėte susirinki
mėlį, kur mes visi galėsime ap

tarti, kaip reikia veikti Ame
rikos karo laimėjimui, ką mes 
turime daryti, kad padėti Lie
tuvą išlaisvinti iš po nacių ir 
jos žmonėms pagelbėti. Gard
neryje yra net 36 Laisvės skai
tytojai, tai gražus būrys, ku
ris, išvien su organizacijų na
riais, gali daug nuveikti.

Aš esu montellietis, LDS 67 
kuopos sekretorius ir bandy
siu padėti jums, kada būsiu 
pas jus. Sg?

W. Yurkcvičius,

LDS 1-mo Apskr. Sek r.

BONDS

Antras būtinas darbas, tai 
organizuotai duoti kraujo Rau
donajam Kryžiui.

chroniškos LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID Al ir ki- aA j tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslčs sugedimai, Nų- 

/ 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 ištylimai 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. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P., M.

Aukaudami kraujo išgelbė
site daug gyvasčių mūsų ka
rių. Kiekvienas sveikas žmo
gus turi prisidėti prie šio dar
bo.

Taip pat turėtume organi
zuotai rengtis prie teikimo pa
gelbės Lietuvos žmonėms. 
Rinkti drabužius; pirkti pun
delius ir abelnai medikamen
tus.

Raciniečiai tuo klausimu jau 
gražiai pasirodė, turėtume ir 
mes padirbėti.

Šią vasarą galime pilnai ti
kėtis, kad Lietuva bus išlais
vinta, žmonės, kurie tiek daug 
nukentėjo nuo nacių, tikėsis 
iš mūsų paramos. Nėra abejo
nės, kad visi turime drabužių, 
kurių nenaudojame, arba leng
vai galime be jų apsirengti, 
tad pasiųskime juos į Brook- 
lyną, Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetui, kuris pasiųs 
per RWR į Maskvą, kur yra 
suorganizuotas Lietuvių šelpi
mo Komitetas .

Šiais visais klausimais turė
tume sušaukti visų organiza
cijų bendrą susirinkimą ir vie
ningai pravesti minimus dar
bus. Neturėtume laukti nei 
dienos, tuojau šaukti tokį su
sirinkimą.

Ką sakote, Kenosha lietuvių 
organizacijų valdybos?

/ Kenoshietis.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

toilf \ w

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

♦J* KJ ■■ J ULM I A.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
I (VALGYKLA IR ALINE) į
I Didelis pasirinkimas visokių I
I Vynų ir Degtines i

I Kasdien Turime |
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
į Savininkas (
į 411 Grand St. Brooklyn j

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 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
<į> GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA <}>

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

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. eieveiterio 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 aprūpinant 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| GREEN STAR BAR & GRILL j
Ž 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. 4-86981 459S (Skersai nuo Republic Teatro)

PUBLIC

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.



Pirmadienis, Birželio 19, 1944 EaiivS—Liberty, LitKuaniaft Daily *

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

4

Metai ir Vardai, Kuriuos 
Mokiniai Turi Žinoti

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rado bovelnos valymo ma
šiną.

1812 — Pradžia antro A- 
merikos karo su Anglija.

1820 — Missouri Kompro
misas.

1844 — Pirmas pasekmin
gas vartojimas telegrafo.

1860-1865 — Civilis Ka
ras.

1869 — Užbaigimas pir
mo gelžkelio skersai Ameri
kos žemyno.

Kuomi atsižymėjo Clara 
Barton (įsteigė Raudonąjį 
Kryžių), Charles Goodyear, 
Nathan Hale ir dvidešimts 
kitų.
Aukštesnių Mokyklų Moki

niai Turi žinoti 12 Datų, 
1612 — susirinkimas pir

mos įstatymdavystės Ame-

kite pas kaimynus drabužių, 
kurie gali aukoti. Jeigu kas 
turi drabužių, o negali prista
tyti, tai prašome pranešti mū
sų komitetui ar sekretorei, tai 
mes paimsime. Stotis suneši- 
mui drabužių yra pas J. A. že
maičius, 16 Hazel St.

Ligonių lankytojos pranešė, 
kad yra trys sergančios: Ste- 
pania Vežytė-Evans, kuri susi
laukė dukrelės, ji gyvena Buf
falo apylinkėj. Motina sveiks
ta, o dukra gražiai auga. Ki
ta narė, tai Albina Slavickiū- 
tė-Chichak, taip pat susilaukė 
dukreles ir Ona Kizienė susi
žeidė darbe koją. Ji guli li
goninėje. Visoms įteiktos nuo 
mūsų skyriaus dovanėlės, na
rių yra aplankomos ir reiškia
me joms simpatiją.

Narės moka tik po 25 cen
tus į metus, o kada suserga, 
tai gauna dovanėles ir kitų na
rių simpatiją. Kurios dar ne
priklausote, tai prašome

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.

(145)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VYRAI
Viršaus 38 

Reikalingi Abelnam Dirbtuves 
Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramone 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMQ TAISYKLIŲ.

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

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

Mes esamo sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mos visados turėjome 

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

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

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

jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.
(149)

Jei

prisi-

J. K.
kad

1649 — Priėmimas “Tole
ration Akto” Maryland val
stijoj, kuris davė didžiausią 
laipsnį tikėjimiškos laisvės 
Amerikoj.

1765— Pravedimas Štam
pų Akto, kuris privertė 
Amerikos kolonistus kilti 
prieš Angliją.

1817 — Sutartis tarp Ka
nados ir Jungt. Valstijų, 
kad nereikia apsaugoti ben
drų rubežių.

1823 — Paskelbimas Mon
roe Doktrinos.

1857 — Sprendimas Dred 
Scott bylos.

1887 — Įsteigimas Tarp- 
valstijinės Prekybos Komi- , 
sijos.

1898 — Pradžia Ispanų- 
Amerikos karo.

1914-1918 — Pirmas Pa
saulinis Karas.

1920 — Pravedimas Kon
stitucijos pataisymo mote
rim balsuoti.

1933 — Naujosios Daly
bos pradžia.

Ii939 — Dabartinio Pa
saulinio Karo pradžia.

Aukštesnio mokslo moki
niai turi daugiausia vardų 
atsiminti — net 43, tarp ku
rių yra Samuel Gompers, 
velionis darbininkų unijų 
kūrėjas ir pirmasis Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas; Stephen A. Dou
glas, diplomatas ir Abraho- 
mo Lincolno priešininkas; 
Francis Parkman, istorikas, 
kuris aprašė francūzus A- 
merikoje ir jų santykius su 
indijonais, ir kt.

Literatūros platintoja 
Navalinskienė pranešė, 
brošiūros “Moteris ir Karas“ 
gauta 50 kopijų. Ji jau baigia
ma išplatinti. Kurios dar ne
turite, tai nusipirkite.

J. K. N.
Moterų Skyriaus 

Korespondentė.

Waukegan, III

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.

NEW JERSEY 
BELL TELEPHONE CO. 

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

pareiškimo apie savo atliekamumą. 
(145)

ACETYLENE UGNIM LYDYTOJAI. REIKIA 
TURĖT KELETAS METŲ PATYRIMO PRIE 
TANKŲ DARBO. NUOLATINIS DARBAS 
TINKAMAM VYRUI. ALGA PRIKLAUSYS 

NUO GABUMO.
RANDALL WELDING WORKS 

410 EAST 93RD ST.

M.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

Laiką ir Pusę.

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

(145)

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

Brooklyn®.
TRIANGLE 5-0831

(148)

FLIS

Binghamton, N. Y

Reikia ALDLD Kuopos
Šios kolonijos ir apylinkes 

lietuviai per greit gyvena ir 
skubotai naikina savo sveika
tą. Priežastis naikinimo svei
katos: fizinis nuovargis ir ne
turėjimas sielos atgaivinimui, 
poilsiui (recreation) vietų. Vis
ką, ką lietuviai turi, tai baž
nyčią ir karčiamą. Nors turi 
dvi dideles gražiai įrengtas 
svetaines, bet kultūrinių pra
mogų nėra kam rengti. Kele
tas metų atgal, waukeganieciai 
turėjo gražų didelį chorą, va
dovaujančiai jėgai mirus, jau
nimui išėjus Dėdės Šamo tar
nybon, visas kultūrinis judėji
mas irgi mirė. Liko tik baž
nyčia 'ir karčiama. Mirė net 
ALDLD kuopa.

Man norisi atgaivinti Wau
kegane mirusią Amcr. Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
kuopą (ALDLD).

Pasitaręs su geros valios lie
tuviais waukeganieciais, ir ga
vęs nuo jų pritarimo, stvė- 
riausi šio garbingo-kilnaus 
kultūrinio darbo, atgaivinti mi
rusią kuopą.

Gerbiami waukeganieciai, 
radę valandėlę laiko, meldžiu 
atsilankyti mano — gydytojo 
raštinėn, po numeriu 902 Mc
Alister Ave., kampas 9th St. 
ir priduoti savo adresą, kad 
vėliau įgalėčiau sušaukti susi
rinkimą ir atgaivinti mirusią 
kuopą, jog tai sarmata ir nuo
dėmė tokioje didelėje lietu
viais apgyventoje kolonijoje 
neturėti apšvietos ir kultūros

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

čiams okupantams smaugti 
Lietuvos liaudį.

Nereikia Saliamono galvos 
suprasti, kad Lietuvos liaudis 
bus daug ką dovanojusi pir
mosios rūšies fašistams, jei 
tik jie nepadėjo vokiškiesiems 
okupantams Lietuvą plėšti. Bet 
toji pati liaudis nedovanos ne
vidonams, kurie tarnavo ir tar
nauja hitleriniams okupan
tams, kurie padeda jiems mė
sinėti lietuvių tautą!

Man teko girdėti, kad kai 
kurie padoresnieji smetoniniai 
tautininkai Lietuvoje perėjo 
hitlerininkams opozicijon. Aiš
ku, toki savo pirmesniuosius 
nusikaltimus nusiplaus kovo
mis prieš ilgaamžį lietuvių 
tautos priešą. y

Raudonarmietis Bulano
vas šautuvo kulkomis nu
kirto vokiečių lėktuvą He- 
naschel rūšies.

Aiškiai suprasit, ger- 
waukeganieciai, kad 

nėra politinė ar anti- 
organizacija, o gry-

A P VALYTOJAI, ŠVARINTO J AI, $30 Į SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE 

MR. O'REILLY, FOXCROFT 9-6864.
RAŠYKITE BOX 302. 20 W. 43RD ST., 

N.Y.C. (144)

ELEKTRA LYDYTOJAI. TURI BŪT PATY
RĖ PRIE GAMYBOS DARBO. NUOLATINIS 
DARBAS TINKAMIEM ASMENIM. ALGA 

ALGA PRIKLAUSYS NUO GABUMO.
RANDALL WELDING WORKS 

110 EAST 93RD ST.

MEDŽIO KILNOTOJAI
NUOLATINIS DARBAS 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

JOHN McKENNA, INC.
FOOT OF COURT ST.

BROOKLYN.

GELEŽIES DARBAS
UŽBAIGĖJAI, MECHANIKAI, PA

PRASTI DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI.

HUDSON STRUCTURAL 
IRON WORKS, INC.

GRAND IR HENDERSON ST., 
JERSEY CITY, N. J.

Dirbti
VYRAI

Fontaninio syrupo išdirbimo fabrike. 
NUOLAT. GERA ALGA.

Laikas ir pusė už viršlaikį.

RICHARD FRANK & CO.
32 LEXINGTON AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
(145)

VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Prisilaikykite WMC taisyklių..

VYRAS
Pagelbininkas mašinšapėje 

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

GRAMERCY 7-5420
(144)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI 

PAGELBININKAI
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosavimas.

C. R. SHAW 
Fine & Cherry Streets, 

Delawanna', N. J. Pa. 2-5071
(149)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
CHEMIKALŲ FABRIKE

UŽDIRBSIT BESIMOKYDAMI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

U. S. INDUSTRIAL 
CHEMICAL, INC.

400 DOREMUS AVE.
NEWARK, N. J.

Kreipkitės ar skambinkite Mr. Barnes
MITCHELL 2-0800.

(148)

METALO TIRPYTO JAI
[Pagelbeti daryti metalinius 

liejinius
Kreipkitės tarp 9 ir 4

BELMONT
SMELTING & REFINING 

WORKS
330 BELMONT AVE.

(cor., Alabama)
BROOKLYN, N. Y.

(144)

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

LANDŲ SAVAITĖ. $31.20 Į SAVAITĘ.
Nuolat.

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

Iš Liet. Lit. Draugijos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Liet. Literatūros Draugijos 
Moterų Skyriaus susirinkimas 
įvyko birželio 2 d., Lietuvių 
Svetainėje. Narių dalyvavo 
nemažai, galėjo būti daugiau. 
Nežinia, kodėl tūlos narės ne
ateina ir visais reikalais palie
ka rūpintis kitoms. Darbų da
bar daug, visos turime dau
giau dirbti, kad pagelbėjus 
mūsų šaliai greičiau ir leng
viau laimėti karą prieš nacius 
ir japonus. Taipgi ir mūsų tė
vų šaliai — Lietuvai, kuri jau 
neužilgo bus išlaisvinta iš bai
sios hitlerininkų vergijos.

Komitetas ir komisijos išda
vė raportus. Iš Lietuvai teiki
mo pagelbos komiteto raporto 
pasirodė, kad parengimas ge
rai pasisekė, kuris įvyko 13 d. 
gegužės. Pelno liko $75.48, o 
su aukomis susidarė $131.48. 
Taipgi yrą renkami drabužiai, 
taisomi, valomi ir greitai bus 
pasiųsti į centrą. Moterų Sky
rius prašo draugių ir draugų 
pagelbos, kad galėtume sėk
mingiau ir daugiau darbo nu
dirbti gelbėjimui Lietuvos 
Žmonių. Kurios negali dirbti 
stotyje, tai prašome parsinešti 
į namus ir sutaisius grąžinti 
pasiuntimui. Taipgi, paprašy-

įstaigos, 
biamieji 
ALDLD 
religinė
nai apšvietos ir kultūros orga
nizacija su tūkstančiais narių 
išsiplėtusi po visą Ameriką, 
tik nėra Waukegane', tai sar
mata!

Dr. A. L. Graičūnas.

J. FREBEL & SONS, 
499-501 MAIN ST., 
BELLEVILLE, N. J.

NEBŪKITE NERVUOTI

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

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

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

KODĖL KENČIATE

PAPRASTI DARBININKAI
ABELNAS SANDĖLIO DARBAS 

Su daug viršlaikių.
Prisilaikoma WMC taisyklių.

Kreipkitės
AMERICAN OIL & SUPPLY CO.

238 WILSON AVE., 
NEWARK, N. J.

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 (kirbų reikia pąliuosavimo 
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)

(143)

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

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

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

PLATFORM
LOADERS

Pilnam Laikui' — 
Vidurnaktinis šiftas 

' 8 VALANDOS 

DALIAI LAIKO
Anksti Vakarais ar 

Po Vidurnakčio 
4 Valandos Kasdien

Kreipkitės

ARROW CARRIER CORP.
Park St. ir Getty Avenue

Paterson, N. J.

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuotl. 
Linksmas nuolatinis darbas. GeYa alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėjo dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L,” Busais B. ir .J 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
kavis 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)

1/ (145)

AUTO VIRŠŲ IR 
FENDERIŲ VYRAS 

Taipgi
PATYRĘS AUTO MECHANIKAS

Aukšta Alga. Nuolat.
M. & H. AUTO BODY

402 EAST 24TH ST.
• . / (145)

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI
Būtinas Darbas.

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT ,

SMELTING & REFINING
WORKS

330 BELMONT AVE.
(cor. Alabama)

BROOKLYN, N. Y.
(144)

PenkUa PualMpiB

(146)
(145)

(144)

SANDELIO VYRAI

MERGINOS--MOTERYS
užsakymų išpildytojos

(143)

(149)

VYNIOTOJOS
DALIAI LAIKO

VIRĖJOS

(X)

MERGINOS

YRA REIKALINGOS

IX)

18

(148)

MOTE-
IŠDIR- 
DIENŲ 
KREIP- 
PAINT

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Conde Nast Publications, Inc.
114 East 32nd St. (10th floor) 
Tarpe Park ir Lexington Aves.

Lengvas Darbas 
Linksmos Aplinkybes 

50c f VALANDA

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Dar pridedama 10% bonų dirban
tiems 2-rais ir 3-čiais šiftais.

Vietos darbui yra
BIG BEN MARKETS

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

Groserių Sandėliui 
ALGA 75c J SAVAITĘ 
NUOLATINIS DARBAS.

Pilna Alga
Laike Mokinimosi

I. CITY.
(145)

Užbaigus lavinimosi periodą produk
cijos bonai, mažiausia 15% yra 

garantuojami.

Western Electric Co.
Room 400, 4-tos lubos 

403 HUDSON ST., N.Y.C.

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

Pradedant Pirmad., baigiant šeštad. 
8:30 iki 4:30.

Iš būtinų darbų reikia pasliuosavimo

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

GERA ALGA 
48 valandų savaitė įsiskaito 

8 VALANDŲ SAVAITĖ 
Tik J/j dienos šeštadienį

Sena Įsteigta Išdirbystė 
Moteriškų Suknelių Patterns

183-05 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.

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

Joi 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.
IW* (149)

MERGINOS
Nuolatinis Darbas. 

Ix?ngvas Fabriko Darbas. 
PRADŽIAI $27.60—44 VALANDŲ SAVAITĖ. 

Patyrima-s nereikalingas.

SUPERIOR NEON CO.
127 W. 17TH ST.

MERGINOS-MOTERYS
Ziperių Sudėjejos

Inspektores
Siuvamų Mašinų Operatorės 
Patyrusios ar be patyrimo.

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

_____________________________________ (146)

MERGINOS—MOTERYS
Bo 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)

APVALYTOJAI
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD.

FOREST HILLS, L. I.
Boulevard 8-2880

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c J VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

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

18

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkit&a

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS AR JAUNOS 
RYS DIRBTI MALIAVŲ 
BYSTĖS RAŠTINĖJE, 5 
SAVAITE. GERA ALGA. 
KITES CLOVER LEAF 
AND VARNISH CORP., 
43-43 VERNON BLVD., L.

MERGINOS ir MOTERYS
(Nereikia Patyrimo)

LENGVAM 
STATYMO DARBUI

MERGINOS
INSPEKCIJOS DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS •

SPEED MACHINE WORK
1907 PARK AVE., N. Y. C.

Atwater 9-8568

MERGINOS IR MOTERYS
Statymui medinių dalių 

OPERATORES 
Prie šilkinio Musliono išdirbimo.

40 VALANDŲ SAVAITĖ, PRISIDEDA 
VIRŠLAIKIAI.

NUOLATINIS DARBAS. 
Jei prie karinių darbų, tai nesikreipkite. 

MAURICE LONG CO.
416 E. 176TH ST.
BRONX, N. Y.

OPERATORĖS
prie SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PALIODIJIMAS.
VOGUE FOUNDATIONS,

62 SHIPMAN ST., NEWARK, N. J.
(149)

SPECIALĖS ATYDOS KREIPIAMA 
I PRADINES

Nuolat! 
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!

(143)

MERGINOS--MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

Ir Kitam Fabriko Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramone

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMC/ TAISYKLIŲ.

48—VAL.; 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 ir ix> karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

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

jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis

Naujienybių Vyniojimas 
ant Ice Cream

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS > 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI . -■ 

būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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



Šeštas Puslapis
m:.;, . i,

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Dailjr

Helen Baltrušaitis - Mi- 
chelsonienė Pasekmin

gai Baigė Mokslą
Praeitą šeštadienį, birželio 

17 d., Helen C. Baltrušaitis 
(adv. K. Michelsono žmona) 
oficialiai baigė savo mokslą, 
gaudama iš College of the Ci
ty of New York Bachelor of 
Business Administration (B.B. 
A.) laipsni. Ji studijavo Eco
nomics and Government ir to
je mokslo šakoje mūsų Helen 
buvo pati pirmutinė, gavusi 
Louis S. Stroock Prizą. Helen

Helen Baltrušaitis-Michelson

baigė mokslą su Magna cum 
Laude (su aukšto pagyrimo 
laipsniu).

Kadangi Helen Baltrušaitis 
pasirodė tokia gabia moksle ir 
gavo tokius aukštus laipsnius, 
tai jinai tapo išrinkta į dvi 
scholastines visame krašte ži
nomas draugijas: Phi Beta 
Kappa ir Beta Gamma Sigma.

Tai retas tokis atsitikimas, 
kad lietuvaitė baigia ekono
minėje šakoje mokslus su to
kiais aukštai^ laipsniais ir pa
gerbimais.

Iš 1,374 studentu, baigusių 
šitoje mokykloje mokslus šie
met, tik 27-ni studentai gavo 
prizus bei kitokius pagyrimus 
už pasižymėjimus moksle. Tų 
27-nių skaičiuje įeina Helen C. 

’’HBaltrušaitis-Michelsonienė.
Mums, kurie Helen pažįsta

me, nėra nuostabu. Ji gabi ir 
darbšti, mėgstanti studijuoti. 
Daugeliui Brooklyno lietuvių 
Helen labai gerai pažįstama. 
Per tūlą laiką ji priklausė Ai
do Chorui; ji be to yra LDS 
narė, seniau Susivienijimo jau
nime veikė, bet pastaruoju lai
ku mokykla neleido būti veik
liai.

Ką mūsų Helen dabar mano 
daryti? Pirmiausiai jinai pasil
sės: adv. K. Michelsonas pasiė
mė laiko atostogoms, — abu 
Michelsonai, taigi, pailsės ir 
paskui, — paskui Helen žada 
stoti į Columbia Universitetą, 
kur ji sieksis gauti Masters 
Degree in Economics.

Mes tik tegalime palinkėti 
gabiajai Helen Michelsonienei 
geriausių pasekmių!

Susituokė
Tadas Mažeika, dainininkas- 

pieŠėjas, birželio 11-tą susi
tuokė su Olga Juozevičiūte, 
brooklynietė.

Stampos ir Punktai
Raudonosios ir mėlynos 

stampos pasilieka tos pačios 
iki liepos 2-ros. Raudonos — 
A8, baigiant su W8. Mėlynos 
—A8 iki V8. Dabar įeina ga
llon po tris štampas kas ketu
rios savaitės.

Cukrui (po 5 svarus) pirkti 
tinka stampos 30, 31, 32 ir 40.

Batams — lėktuvinės stam
pos 1 ir 2 iš trečios knygelės.

Prie Museum of Modern Art 
atidarytas naujas Garden Can
teen aprūpinti kariškius “šu
niukais” ir gėrimu.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.

Antradieni, birželio 20 d., jvyks 
LLD 55 kp. susirinkimas. ‘ šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St. Pra
džia 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, taipgi atsiveskite ir 

„Or|U, — M. S. (143-144)

LIETUVIAI JAU IŠPIRKO UŽ $94,000 
PENKTOS KARO PASKOLOS BONU IR 
APDOVANOJO RAUDONARMIEČIUS

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje?
Povilas Rotomskis, Sovietu) 

Sąjungos generalinio konsula
to atstovas, remadamasis par
tizaniškais keliais gautais da
viniais suteikė įdomių žinių 
apie partizanų didvyrišką 
veiklą prieš vokiečius ir lie
tuviškuosius išdavikus, apie 
Amerikos smetonininkų garbi
nama Lietuvos išdaviką Ple
chavičių, apie artėjančią Lie
tuvos išlaisvinimo valandą dė
ka pergalingai Raudonajai 
Armijai, antrajam frontui ir 
visti talkininkų karo pastan
goms.

Varde didvyriškų partizanų, 
raudonarmiečių, evakuotų So
vietų Sąjungon karo pabėgėlių 
ir Tarybų Lietuvos vyriausy
bės, Rotomskis dėkojo ameri
kiečiams už dovanas ir sakė, 
kad jos labai įvertinamos. Kai
po pavyzdį, jis parodė mažy
tę brošiūraitę, kuri išleista 
tūkstančiais kopijų tuojau po 
gavimo mūsų dovani) pirmojo 
siuntinio ir išplatinta Europos 
lietuviuose. Joje sudėta ameri
kiečių laiškai, kiek tada rado, 
atžymėta mūsų darbai Lietu
vos gelbėjimui, įdėta brook- 
lyniečio J. Urbono paveikslas, 
kurį jis pirmame pundelyje 
įdėjo atminčiai gausiančiojo 
dovaną.

Prie dovanų, sakė’ Rotoms
kis, daug draugiškos šilumos 
prideda nors trumpas laiške

lis ir, jei galima, paveikslas.
Atsižvelkdamas į vėloką va

landą ir darbo vakarą, Ro
tomskis savo kalbą trumpino, 
daug kas įdomaus likosi mums 
nepasakyto. Svarbiausiais die
nos klausimais prakalbos ir 
rinkliava niekaip nespėta pra
vesti taip greit, kad anksti pa
vesti estradą retam svečiui kal
bėtojui.

Iš Povilo Rotomskio turinin
gos ir lietuviams svarbios kal
bos plačiau matysite vėlesnė
se Laisvės laidose.

Pasveikinimai
Susirinkimas nutarė pasvei

kinti prezidentą Rooseveltą, 
vyriaus) talkininkų jėgų ko- 
mandierių laisvinime Europos 
generolą Eisenhower ir Lietu
vos partizanus ir raudonarmie
čius per Justą Paleckį, Tary
bų Lietuvos prezidentą.

Kiti Atliks Savo
Pirmasis šūvis parodė, kad 

sveikinimuose antro fronto ir 
minėjimuose Lietuvos pavergi
mo naciais skaudžios 3 metų 
sukakties, Amerikos lietuviai 
lengvai galime įvykinti Lietu
vių Literatūros Draugijos iš
keltą obalsį “Paskolinkime 
Dėdei Šamui Penkis Milionus 
Dolerių“ ir greta to puikiai 
užbaigti penktąjį siuntinį do
vanų Lietuvos žmonėms, taipgi 
sukrauti duosnų kraitį šešta
jam siuntiniui. Rep.

Sveikinimas Lietuviam Rau
donarmiečiam ir Partizanam
Justui Paleckiui, Lietuvos 
Tarybų Socialistinės 
Respublikos Prezidentui, 
Maskva, USSR.

Gerbiamasis:—
Mes prašome jusi) perduoti 

šį mūsų sveikinimą drąsiems 
lietuvių raudonarmiečių dali
niams eilėse Raudonosios Ar
mijos ir kovingiems Lietuvos 
partizanams:

Mes, Brooklyno lietuviai, su
sirinkę į masinį mitingą minė
jimui trijų metų hitleriškos 
okupacijos mūsų tėvų žemės 
Lietuvos ir atidarymo antrojo 
fronto prieš Hitlerį Europoje, 
birželio 15 d., 1944 m., Grand 
Paradise Svetainėje, siunčia
me mūsų karščiausį sveikini
mą lietuviams raudonarmie
čiams ir drąsiems Lietuvos 
partizanams jūsų garbingoj

ir šventoj kovoj už išlaisvini
mą Lietuvos, už sumušimą mū
sų bendro priešo.

Mes remiame Jungtinių 
Valstijų vyriausybės karo lai
mėjimo pastangas prieš hitle- 
rizmą pirkdami karo paskolos 
bonus, dirbdami karo industri
joj, teikiame jums mūsų gali
mą pagalbą ir prižadame dar 
energingiau teikti ją Lietuvos 
išlaisvinime ir jos atbudavoji- 
me.

Tegul gyvuoja lietuvių rau
donarmiečių pulkai kovoj už 
.Lietuvos ir visos žmonijos lais
vę 1

Tegul gyvuoja kovingi Lie
tuvos partizanai 1

Tegul gyvuoja kova už iš
laisvinimą Lietuvos!

D. M. Šolontiskas,
Susirinkimo Pirmininkas.

Lietuviai Apdovanojo 
Cigaretais Raudonar
miečius ir Partizanus
Brooklyno lietuvių organiza

cijų sušauktame masiniame su
sirinkime, įvykusiame birželio 
15-tą, Grand Paradise Ball
room, pasiuntimui cigaretų 
Tarybų Lietuvos raudonarmie
čiams ir partizanams Brookly
no ir apylinkės lietuviai prisi
dėjo sekamai:

Marijonai ir A. Ražanskai, 
901 Colonial Ave., Union, N. 
J., kurių sūnus padėjo gyvastį 
pirmajame ginkluotame išsto
jime prieš fašizmą Ispanijoje, 
sveikino atidarymą antro fron
to su dovana $20 Lietuvos rau
donarmiečiams ir partizanams.

Ignas Sutkus, 492 Grand 
St., Brooklyne, $25.

Mateušas Simonavičius, 426 
So. 5th St., $20.

Po $10:
Jonas Juodzevičius
Jonas Gužas
Jonas Vaiginis, 147 Thames

Street
Juozas Weiss
William Skodis,

564 Wythe Ave.
Jonas Stokes, fotografas, 

512 Marion St.
Leo Grikštas.

Po $5:
W. Lukman
D. M. šolomskas
Chas. Yuknys
P. Babarskas

K. Žemaitienė
V. Rudaitis
A. Briedis
F. Vaitkus
J. Juška, 187 Sands St.
A. Bimba
M. Klimas
Urbonas
M. Liepa, 324 Devoe St.
J. Patašius, 307 Grand St.
Mary Brown
V. Bartašius, 427 Rodney St.
J. Ziauga 
A. Navikas
S. Sasna
Jonas Urbonas
Petras Kapickas,

32 Ten Eyck St .
J. Siurba
V. Bunkienė
A. Skirmontas,

1 Brown Pl., Maspeth
L. Gavrilovičius
K. Dzevečka 
A. Mureika 
Ig. Karl on as 
K. Petrikienė.

(Daugiau bus)

Yonkerse pienlaižiai gyvū
nėliai turėjo tikrą puotą tei/ 
apvirtus pieno tanką vežusiarn 
trokui su 11,000 kvortų pieno?

Pirmadienis, Birželio 19, 1944

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.

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

Ai’ 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 NEIšGALĖTL’MET be prisirengimo.

A?//- BUY MORE THAN BEFORE
Šio atsišaukimo vietą apmokėjo

IGNAS SUTKUS
BAR & GRILL

492 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

FILMOS-TEATRAl
Prasideda Stadium Koncertai

Birželio 19-tos vakarą pra
dedama Stadium Koncertų 27- 
tas sezonas. Programoje pirmą 
vakarą dalyvaus pasauliniai 
garsus smuikininkas — so
listas Fritz Kreisler ir New 
Yorko Philharmoniška-Simfo- 
nijos Orkestrą, vadovaujama 
žymaus anglų orkestrų vado 
Sir Thomas Beecham. Majoras 
LaGuardia pasakys pasveiki
nimo kalbą. Jį perstatys Sam 
A. Lewisohn, sūnus Adolfo 
Lewisohn, vieno iš tų koncertų 

j^čeigėjų.
Koncertai įvyks kas vaka

ras, tuo pačiu laiku, 8 :30, per 
visą vidurvasarį, išskyrus lie-

tingus vakarus. Programoje 
visuomet būna simfoniška or
kestrą, susidedanti iš gerų 
meistrų muzikos srityje, o 
laiks nuo laiko su orkestrą da
lyvauja pasaulinio masto sve
čiai, artistai iš muzikos ir dai
nos sričių, t

Lewisohn Stadiumas randa
si prie 138th St. ii’ Amsterdam 
Ave., New Yorke. įžangos kai
nos populiariškos, randasi 10 
tūkstančių sėdynių po 25 ir 
50c.

Newsreel Teatruose 2-ro 
Fronto Žinios

pridedamosios trumpos filmos.
“Uncertain Glory” RKO ir 

Skouras Teatruose
Filmą “Uncertain Glory” 

dabar rodoma RKO Teatruo
se dviejuose miesto apskričiuo- 
se — New Yorke ir Bronxe, 
taipgi Westchesteryje. Iki 21- 
mos rodoma ii' Academy of 
Music Teatre, 14th St., Ne\4 
Yorke.

Mirtinai Supjaustyta 
Moteris

Tuščiame lote New Yorko 
East Sidėj, penktadienį, vaikai 
rado suraižytą peiliu lavoną 
Mrs. Ada May Amore, 40 m., 
gyvenusios 624 E. 6th St. Kai
mynai jos nematę nuo pereito 
pirmadienio. Policija klausinė
jo jos vyrą, kuris sakęsis irgi 
jos nematęs nuo pereito pirma
dienio, bet policijai nerapor
tavęs apie jos dingimą.

Liaudies mokykla 116, New 
Yorke, pripažinta pirma mo
kykla dantų sveikatos atžvil
giu, iš 783 mokinių nerasta nei 
vieno apleistais dantimis.

Gaisras padaręs $100,000 
nuostolių Knomark Shoe Po
lish Corp, sandėlyje, 899 Kent 
Ave., Brooklyne. Ten buvę su
krauta daug armijos “shoe 
kits.”

Zablackienė Sugrįžo iš 
Ligoninės

Antanina Zablackienė sugrį
žo iš ligoninės, randasi namie 
jau nuo birželio 13-tos. Po ope
racijos eina stipryn, bet dar 
vis turi prisilaikyti lovoje,’nes 
kojon įsimetę kokie skausmai, 
daktaras liepė visiškai ilsėtis. 
Zablackai gyvena 70-42 Link 
Court, Maspethe.

PARDAVIMAI
Parsiduoda moderninė valgykla 

(Diner). Su pilnais įtaisymais. Yra 
ir alaus laisniai. Parsiduoda prieina
mai. Rašykite: Herman — 920 Fos
ter Ave., Brooklyn, N. Y. (143-148)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

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

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

Embassy Newsreel Teatruo
se, 42nd, 46th, 50th, 72nd 
Sts., New Yorke, šią savaitę 
rodoma filmos iš mūsų ii’ tal
kininkų kariuomenės įsiverži
mo Franci jon. Taipgi rodoma

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: j ^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ Oil 'STANLEY MISIŪNAS

I ll savininkas

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

geriausi gėrimai ir

LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teičius *u naujausiai* (taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL SVergreeB 6-9612
■ H- ,: ••

$50.00

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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