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Ran d onarmiečiai Pas i e k i ą 
I Viborgo Priemiesčius: Visai

O '
1 Pakirto Mannerheimo Liniją

t

't

Kanados Liaudies Balse iš 
Toronto rašo S. Žostautas:

“Nors vajus Lietuvos žmo
nių paramai dar tebeina visu 
smarkumu pirmyn ir numato
ma dar sukelti daugiau, tačiau j 
jau virš tūkstančio dolerių yra 
sukelta. i

“Vajininkų būrys, kuris su
sideda iš 20 asmenų, diena iš j 
dienos lanko Toronto lietuvius I 
ir turi labai geras pasekmes. | 
Jų pasakojimu, labai mažas j 
skaičius Toronto lietuviu atsi-1 
sako remti savo brolius ir se
ses Lietuvoje.”

ši torontiečių metodą yra1 
labai gera. Mes turėtumėme iš lankos kampą, prie 
jų pasimokinti. Stovi

-------- 'svarbusis suomių
Beje, pas mus vis dar ran- geležinkelių ir plentų cent- Imių Siprola 

dasi nemažai didelių kolonijų, 
kurios neturi Lietuvai I’agel- 
bos Teikimo Komiteto skyriui. 
Ko tie lietuviai laukia? Nejau
gi jiems nerūpi Lietuvos žmo
nių gelbėjimas?

Torontiečiai
džiuoti dar štai kuo. J. llgutis 
rašo:

“Mūsų kuopa (LLD 162 
kp.) labai gražiai pažengė pir
myn vajaus laiku. Darbštieji 
vajininkai prirašė prie mūsų 
kuopos net 33 naujus narius. 
Tai labai gražus darbas.”

pasidi-

el. Dabar 
rašo Vie-

Klerikalai ir socialistai 
praktikoje nepripažįsta jokios 
demokratijos. Tai parodo jų 
Pittsburgho konferencija.

Ta pati diktatūra, matyt, 
viešpatavo jų Chicagos kon
ferencijoj, geg. 21 
vienas “Delegatas” 
nybėje:

“Taip, delegatai 
iš įvairių kolonijų, 
vienas ar dvejetas jų gavo pro
gos :
tiems teko apie šešetą valandų 
sėdėti ir, pasakius keletą sykių 
‘taip,’ važiuoti namo.”

Viską atkalbėjo ir visus ta
rimus padarė Grigaičio-šimu- 
čio klika. Delegatai buvo ne
laimingi robotai — be balso ir 
be teisių !

suvažiavo 
tačiau tik

as ar avejetas jų gavo piu-i-------- - ------- o- -
žodi kitą pasakyti. O ki- kaip pranešė partizanų vai-

Piktosios lietuviškos fašisti
nės dvasios jau vėl alasavoja. 
Tuo pačiu reikalu ir ta pačia 
tema. Vėl joms nepatinka Ta
rybų Sąjunga.

Nepatinka, kam ji muša 
Hitlerio talkininkę Suomiją. 
Nepatinka, kam ji tuojau ne
pradeda ofensyvo prieš Balka
nus.

Naujienų kryžiokas šaukia: 
“Taigi Maskvos ‘antro fron

to’ idėja pasirodo esanti prak
tikoje tokia: jūs (anglai ir 
amerikonai) dabar muškitės 
su vokiečiais, išlaisvindami 
Vakarų Europą, o jneš pasiim- 
sime ‘kas mums priklauso’ ry
tuose !” (N. birž. 16).

Aišku, kad šios filozofijos 
neišgalvojo pats Grigaitis. Jis 
tik kartoja nacių propagandos 
naują obalsį, padalinti Jungti
nes Tautas.

Well, smetonininkai irgi at
laikė savo “seimą.” Sąskridis 
įvyko Chicagoję. Ilgą pamoks
lą pasakė Julius Smetona, sū
nus buvusio kruvinojo Antano 
Smetonos.

Tai bent buvo seimas: Daly
vavo viso labo net 11 delega
tų!

Ta veislė, kaip atrodo, bai
gia subankrutuoti. Kadaise ji 
dar turėjo Nacionalį Lietuvai 
Šelpti Fondą, dabar nebeturi,

(Tąsa 5-me pusi.)

London, birž. 19. — Pra-|ir paėmė Makslahti miestą 
■nešama, kad Raudonoji Ar- su geležink. ir plento stoti- 
imija pasiekė tą Suomijos Į- mis, 17 mylių į pietus nuo 

kurio Viborgo.
Viborgas (Viipuri) i Kiek toliau į rytus rau- 

uostas, i donarmiečiai atėmė iš suo- 
_ v x t \ > ir Parkkila 

ras, antras didžiausias Šuo-1 miestus ir prakirto trečiąją 
mijos miestas. į priešų apsigynimo liniją.

Kita žinia sako, jog pir- l Rytinėje Karelijos fronto 
mieji raudonarmiečių bū-j dalyje, linkui Ladogos eže- 
riai jau veržiasi į Viborgo Iro, sovietinės jėgos užėmė 
priemiesčius. Valkjaervi ir kitas vietoves,

Vakar Sovietų karinome- jo Ladogos ežero pakrantėse 
nė kiaurai pralaužė vakari
nį galą naujosios Manner- 
heimo linijos, prasiveržė 15 
mylių pirmyn; šturmu už
ėmė Koivisto tvirtumą pus
salyje į pietus nuo Vįįjorgo,

Ju gosi arijos Partizanai Susi
tarė Daugeliu Klausimų su 

Ex-Karaliaus Premjeru
seimo nariai ir ministerial.

Oficialis partizanų prane
šimas sako, jog abidvi pu
sės stengėsi kuo plačiausiai 
apvienyti ir sustiprinti vi
sas Jugoslavijos tautas ko
vai prieš vokiečius.-

Plačiau dar neskelbiama 
klausimai, kuriais susitarta, 
bet tvirtinama, kad parti
zanai ir ex-karaliaus Petro 
premjeras Subasičius priė
mė šiuos politikos punktus:

Patys Jugoslavijos žmo
nės po karo nubalsuos, ar 
grąžint karalių ar ne, bus 
sudaryta sąjunginė Jugo
slavijos valstybė su užtik
rintomis lygiomis teisėmis 
serbams, kroatams ir slovė
nams; turi būti apvienyta 
respublikinė partizanų ar
mija ir karališkoji kariuo
menė.

(Karališkoji kariuomenė 
—četnikai, vadovaujami ge
nerolo Michailovičiaus, daž
nai išvien su naciais puolė 
patrijotus-partizanus. Iki 
paskutinių savaičių Michai- 
lovičius buvo ex-karaliaus 
Petro karo ministeris. Bet 
naujajame premjero Suba- 
sičiaus ministerių kabinete 
jau nėra Michailovičiaus 
kaip karo ministerio.)

Premjeras Subasičius sa
kė norįs pasimatyt ir su 
gen. Michailovičiaus atsto
vais. Michailovičius dar 
|nėra pareiškęs, ar jis pripa- 

Chinai Burmoj atėmė iš žįsta naująjį ministerių ka- 
japonų Chiaotou.

London. — Jugoslavijon 
atvykęs, naujasis ex-kara
liaus Petro ministeris pir
mininkas Subasičius tarėsi 
su jugoslavų partizanų va
du, maršalu Tito-Broz ir su
sitarė daugeliu klausimų, 

džios radijas. Pasitarimuose 
dalyvavo jugoslavų liaudies

Naciai Bando Gąsdint 
Ir Ameriką Rakieti- 

niais Bombanešiais
Madrid. — Nacių propa

gandistai pasakoja, būk vo
kiečiai ruošiasi siųst savo 
rakietinius bombanešius, be 
lakūnų, per Atlanto Vande
nyną ardyti Amerikos did
miesčius. Bet manoma, kad 
tai tik hitlerininkų blofas.

Automatiški Nacių Bomba- 
nešiai Tebežaloja Angliją.

London. — Rakietiniai, 
automatiški vokiečių bom- 
banešiai suardė vieną baž
nyčią, vieną ligoninę ir eilę 
kitų namų pietinėje Angli
joje; užmušė gana daug 
žmonių.

Anglų lakūnai ir priešlėk
tuvinės kanuolės vis dau
giau susprogdina tų nacių 
bombanešių ore.

RAUDONOJI ARMIJA KERTA VIS SKAUDESNIUS SMŪGIUS SUOMIŲ FAŠISTAM
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė, užėmus Koivisto 
(Bjoerkoje) uostą ir tvirtu
mą pussalyje į pietus nuo 
Viborgo, davė galimybę ap
valyt didelę rytinę Suomijos 
Įlankos dalį nuo nacių laivų 
ir submarinų.
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paėmė Vaskela ir Rautu. 
Viso per dieną raudonar
miečiai atėmė iš suomių 
daugiau kaip 100 aptvirtin- 
tų miestų, miestelių ir kai
mų.

binetą.

Pirmadenio žiniomis, rau- nušlavė 2,000, suomių ka- 
doparmiečiai užėmė dar ke- riuomenės ir suėmė daug 
turias suomių geležinkelių kitų. Kitas Sovietų karių 
stotis — Hmaljoki, Laeh- dalinys ištaškė suomių pul- 
teenmaeki, Valkparevi ir ką.
Rautu.
' Tą pačią dieną tik vienas traukinys su visais kari- 
raudonarmiečių junginys niais kroviniais, taipgi 36

Buvo pagrobta priešų

• V-i'

TALKININKAI ITALI
JOJE UŽEIVIE DAR 
VISA EILĘ MIESTU

Roma, birž. 19. —Jungti
nių Valstijų kariuomenė va
kariniame Italijos šone nu- 
maršavo 10 mylių pirmyn 
nuo savo užimto Grosseto ir 
atvadavo dar eilę miestų ir 
miestelių. Viduriniame Ita
lijos fronte talkininkai užė
mė Assissi miestą, šv. Fran- 
ciškaus gimtavietę.

Anglai paėmė Marsciano, 
17,500 gyventojų miestą. 
Dabar jie šturmuoja vokie
čius Perugijoj, turinčioj 37,- 
000 gyventojų. Menama, 
kad naciai negalės sudaryt 
pastovesnės apsigynimo li
nijos arčiau kaip Pisos-Flo- 
rencijos-Rimini miestų ruo
že, 60 iki 100 mylių į šiau
rius nuo dabartinio fronto.

Reykjavik, Islandija. — 
Naujausios respublikos, Is
landijos salos prezidentu ta
po išrinktas Sveinn Bjorns- 
son. Islandija pirm karo 
priklausė Danijai.

Churchillas Tikisi Per
galės Šią Vasarą Pagal 

Teherano Planą
London.— Anglijos prem

jeras Churchillas, kalbėda
mas Meksikos ambasadoje 
per jam suruoštą pokilį, pa
reiškė, jog Teherane išdirb
ti planai “nuolat yra išvys
tomi, ir talkininkai savo 
pergalėmis šios vasaros mė
nesiais gali laimėti pilną 
pasisekimą kovoje dėl lais
vės.”

Bet paskui Churchillas 
pridūrė: “Galimas daiktas, 
jog keleto artimiausių mė
nesių įvykiai parodys, ar 
mes galėsime greitai pada
ryti galą tam prakeiksmui, 
kurį priešai mums užkorė.”

Churchillas sakė, jog an
trasis frontas buvo atida
rytas pilnoje sutartinėje su 
Sovietais ir pagal Teherano 
konferencijos tarimus.

Jungt. Valstiją Kariai 
Laimi Saipane

Perlų Uostas. — Ameri
kiečiai, mušdami japonus 
Saipan saloj, Marianų saly
ne, arttinasi prie Garapano, 
to salyno valdžios centro.

Amerikos kariai supliekė 
ir šalin nuvijo atplaukian
čius japonų pastiprinimus.

Jankiai Apgulė Nacių Armiją 
Cherbourgo Pussalyj; Ima 

J Reples Daugiau Priešų
Franci j a, birž. 19. —Ame

rikiečiai, prasiverždami iki 
vakarinio pajūrio Carteret 
ir Barneville apylinkėje, pu
siau perkirto Cherbourgo 
pussalį ir uždarė sląstus 
kokiem 25 iki 30 tūkstančių 
vokiečių, kurie tebėra Cher
bourgo uostė ir šiaurinėj to 
pussalio pusėje, kokių 400 
ketvirtainių mylių plote.

(United press skaičiuoja, 
kad tame plote atkirsta 36,- 
000 iki 40,000 nacių.)

77-j i vokiečių divizija de
speratiškai bandė prasi
veržti iš apsupimo, bet tapo 
“sumėsinėta”, kaip sako As
sociated Press; tik tos di
vizijos likučiai pabėgo at-

Vakariniai Talkininkai., Galų 
Gale, Pripažino Naujųjų 
Italų Daugumos V aidžių

London, birž. 19. — Jung
tinės Valstijos ir Anglija, 
pagaliaus, pripažino naująjį 
Italijos ministerių kabinetą, 
kurio premjeras yra Ivanoe 
Bonomi.

Bonomi kabinetas pirm 
10 dienų buvo sudarytas iš 
atstovų nuo šešių didžiųjų 
partijų — krikščionių de
mokratų, komunistų, socia
listų, liberalų ir kitų. Jisai 
suorganizuotas po to, kai 
pasitraukė senasis premje
ras, maršalas Badoglio su 
savo ministeriais.

Bet vakariniai talkininkai 
per tą 10 dienų vis dar pri
pažino tiktai Badoglio val
džią, nors Italijoj žmonės 
laikė Bonomi kabinetą sa
vąja valdžia, kaip rašo N. 
Y. Times korespondentas 
H. L. Matthews.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchillas iki pa
skutinės dienos reikalavo 
priimt Badoglio į naująjį 
ministerių kabinetą. Badog
lio, pagal Churchillo ragini
mą, norėjo tapti naujosios 
valdžios užsienių reikalų 
ministerių.

Naujasis ministerių kabi
netas jautė, kad anglai- 
amerikiečiai tuo tarpu ig
noruoja jį ir nesistengia su
megs t ryšius su naująja 
valdžia. Italų dauguomenė 
dėl to blogai jautėsi. Jinai 
ryžosi vadovybėje Bonomi 
valdžios į plačią kovą prieš 
vokiečius, bet matė talkinin
kų atšalimą linkui jos.

kanuolės, 80 kulkosvaidžių 
ir daugiai kitų ginklų.

Tapo nušauta dar 43 prie
šų lėktuvai.

Sovietų lakūnai, dviem 
atvejais urmu bombarduo
dami Viborgo geležinkelių 
mazgą, sunaikino tris gar- 

gal į apsuptąją sritį.
Kiti tūkstančiai vokiečių 

tapo atkirsti pietinėje Cher
bourgo pussalio dalyje tarp 
Varteret ir St. Lo d’Ourvil- 
le. Amerikiečiai taipgi pa
siekė La Meauffe ir Vel- 
liers - Fossard, į pietų rytus 
nuo savo užimto Carentano.

Amerikiečiai jau valdo 7 
mylias Atlanto Vandenyno 
kranto vakariniame 
bourg pussalio šone, 
Carteret ir Portbail.

Cher

Perlų Uostas. — Ameri
kiečiai Saipan saloj, Maria
ną salyne, atėmė iš japonų 
jau 11 ketvirtainių mylių 
sklypą.

Ko Talkininkai Reikalauja 
iš Naujosios Valdžios

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija, dabar pripažinda
mos Bonomi ministerių ka
binetą, užreiškė, kad jis tu
ri įvykdyt visus pasižadėji
mus, kuriuos maršalas Ba- 
doglio buvo davęs talkinin
kams, pasirašydamas slap
tas karo paliaubų sąlygas. 
Antras vakarinių talkinin
kų reikalavimas, tai kad 
Bonomi kabinetas neturi 
pats daryti jokių atmainų 
kas liečia Italijos sostą.

Žymėtina, jog talkinin
kams užėmus Romą, kara
lius Viktoras E’mmanuelis 
pasitraukė iš karališkųjų 
pareigų ir pervedė" jas savo 
sūnui Umbertui, sosto įpė
diniui; bet Viktoras pasilai
kė karaliaus vardą.

Amerikos lakūnai užmu
šė bei sunkiai sužeidė 800 
iš tų vokiečių, kurie mėgino 
prasiveržt iš apsupimo 
Cherbourgo pussalyje.

Amerikos Kariai Arti
nasi prie Cherbourgo
London, birž. 19. — Vo

kietijos radijas pranešė, 
kad amerikiečiai dar “tru
putį pažygiavo pirmyn lin
kui Valognes” miesto.

Tas miestas yra už 10 
mylių į pietų rytus nuo di
džiojo uosto Cherbourgo.

vėžius ir apie 200 vagonų, 
susprogdino 6 amunicijos 
sandėlius ir suardė ilgą ge
ležinkelio dalį.

Sovietų artilerija, tankai, 
lėktuvai, be jokio sustoji
mo pleškindami suomių po
zicijas, skina kelią savo pe

v
PRANCŪZAI ATĖMĖ IŠ 

NACIU DAUGUMĄ 
ELBOS SALOS

Roma, birž. 19. — Pran
cūzų kariuomenė užėmė El
ba salos sostamiestį ir svar
biausią uostą Porto Ferra- 
io, šiaurinėje salos dalyje.

Francūzai taipgi atėmė iš 
i priešų Marina di Campo ir 
daug kitų mietų ir mieste
lių, atvaduodami nuo nacių 
jau du trečdalius Elbos.

Francūzai paėmė nelais
vėn dar penketą šimtų vo-

Ta sala turi 114 ketvir
tainių mylių plotą ir guli už 
35 mylių nuo vakarinės Ita
lijos kranto.

Jau pirmiau francūzai 
užėmė Pianosa, mažiukę sa
lą, 14 mylių nuo Elbos.

Su francūzais nuolat ben
dradarbiauja anglų-ameri
kiečiu karo laivai ir lėktų- 
vai.

švedų spauda rašo, kad 
suomių padėtis Viborge jau 
kritiška.

Partizanai Sunaikino 
Dar Tūkstančius Vo

kiečių Jugoslavijoje
London.— Jugoslavų par

tizanai raportavo, kad nuo 
gegužės 25 iki birželio 10 d. 
jie užmušė 8,000 vokiečių ir 
jų pastumdėlių kvislingų 
Bosnijoj, Jugoslavijos da- 
lyj. Vien per paskutines še
šias dienas partizanai nu
kovė 2,400 priešų rytinėje 
Bosnijoje ir Banijos srity
je, atmesdami atgal septin
tąjį vokiečių ofensyvą.

Paskutiniais žygiais par
tizanai sunaikino bei pa
grobė 9 didžiąsias vokiečių 
kanuolės, 90 kulkosvaidžių, 
1,600 šautuvų, 19 minosvai
džių, 7 amunicijos trokus, 7 
radijo perduot, ir 1190 ark
lių. Be to, per tris savaites 
partizanai sunaikino 21 na
cių tanką, 19 traukinių ir 
150 trokų.

Talkininkų lakūnai daug 
padeda partizanam prieš 
hitlerininkus.

ANGLAI ĮSIVERŽĖ NAUJON 
VIETON ITALIJOJE

4i

Berlyno radijas sakė, kad 
talkininkai (anglai) išsikėlė 
krantan ir Civitanuovoj, 6 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Pescaros, Adriatiko Jūros 
uosto, rytinėje Italijoje. -A

I

| -

stininkams vis pirmyn ir - 
pirmyn maršuoti, nepaisant' 
skaitlingų ežerų, pelkių, 
skardžių kalnų ir minų lau- 
kų.

I

Neištrūks naciai iš Cher
bourgo, sako talkininkai.



Antras Puslapis___________
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Busimoji “Tautą Sąjunga”
Prezidentas Rooseveltas praeitą savai

tę (ketvirtadienį) išleido pareiškimą, 
skelbiantį reikalingumą tarptautinės or
ganizacijos taikai palaikyti. Jis taipgi 
pažymėjo, kad bus įkurtas ir tarptauti
nis teismas visokiems nesusipratimams, 
kilusiems tarpe tautų, spręsti.

Tokios organizacijos (“Tautų Sąjun
gos” ar kitaip kaip ji bus pavadinta) 
pageidavo ir Maskvos konferencija, įvy
kusi praeitais metais.

Taigi klausimas nėra naujas ir prezi
dentas savo pareiškime nepasakė nieko 
gpecifiško, būtent, kurios šalys tą naują 
organizaciją sudarys. Vienas jau žino
ma: ją sudarys keturios didžiulės Jung
tinės Tautos: Jungtinės Valstijos, Di
džioji Britanija, Tarybų Sąjunga ir Chi- 
nija. Prie jų gal prisidės Francija, na, ir 
kitos mažesnės valstybės.

Prezidentas pabėrėžė, jog tokia orga
nizacija nebus “pasaulio policmanas”, 
nevartos jinai pajėgos, neturės jinai savo 
kariuomenės. Tačiau, sprendžiant pagal 
pirmesnes tuo reikalu kai kurių žy
miųjų valstybių vyrų pareikštas nuomo
nes, tokia organizacija, jei bus reikalo, 
nesibijos pavartoti ir bendrą savo pajė
gą tam, kad neprileisti iškilti kitam ka
rui.

Kai kurie žmonės mano, jog prezid. 
Roosevelto projektuojamoji tarptautinė 
organizacija būsianti niekas daugiau, 
kaip antroji Tautų Sąjunga. Mes nesii
mame tuo reikalu šiandien daug ką pasa
kyti. Užtenka priminti tą, kad buvusioji 
Tautų Sąjunga, jei jinai būtų iš pat sy
kio vykdžiusi prez. Wilsono paskelbtuo
sius 14-ką punktų, būtų gyvavusi. Deja, 
tuometinę Tautų Sąjungą sudariusios 
vadovaujančios valstybės pirmiausiai 
žiūrėjo, kaip greičiau pasmaugti Tarybų 
Sąjungą, kaip labiau ją izoliuoti nuo vi
so pasaulio. Jos pradėjo Tarybų Sąjun
goje intervenciją, jos rėmė Lenkijos im- 
perijalistus, kariavusius prieš Tarybų 
Sąjungą, jos bandė daryti viską, kad su
naikinti tą valstybę, — tūlos per ilgą lai
ką SSSR atsisakė pripažinti!

Tuo pačiu sykiu Jungtinės Valstijos į 
.Tautų Sąjungą atsisakė įeiti. Na, ir dėl 
to toji Sąjunga negarbingai žlugo. Prieš 
žlugsiant, ji dar pasimojo pašalinti iš sa
vo tarpo Tarybų Sąjungą!...

Aiškus dalykas, naujai projektuojamo
ji tarptautinė organizacija, nepaisant 
kaip ji vadinsis, turės kitokią išvaizdą ir 
kitus tikslus. Atžagariai, ir ją negarbin
ga mirtis patiks. Šioje organizacijoje Ta
rybų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos vai
dins vadovaujančias roles. Josios tikslas 
bus sudrausti pasaulin nesantaiką nešan
čias tautas; josios tikslas bus palaikyti 
pasaulyj ilgametę taiką.

Jie Patys Apie LAIC.
Pas mus jau buvo rašyta, kad fašistai 

su klerikalais turi įsteigę savo “Lithua
nian American Information Center”, ku
rį sutrumpintai jie vadina LAIC. Tam
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centrui jie dabar kaulija iš žmonių aukas, 
iš to centro veršis šlykšti propaganda, 
kokią tik tegali išgalvoti Pakštas, Jurgė- 
la ir Ko.

Dėl to “centro” palaikymo pasisako ir 
vienas jųjų pačių vienmintis, tūlas B. F. 
Simokaitis Amerikos Lietuvyj (birž. 17 
d.). Jis pirmiausiai klausia, kam gi tas 
centras reikalingas? Kam reikia išmesti 
rendoms ir algoms $25,000 per metus? 
Argi smetoniška atstovybė Washingtone, 
argi smetoniški konsulatai, kurie “yra 
apmokami taip lygiai, kaip ir ‘Lietuvos 
atstovybė’ Washingtone,” negali atlikti 
to paties darbo — skleidimo šlykščios 
anti-tarybinės propagandos Amerikos 
lietuviuose?!

Dėl paties ‘informacijų centro” p. Si
mokaitis šitaip pasisako:

“Tikrenybėj, šis taip vadinamas LAIC, 
yra griežtai politinis, ir jo tikslas yra 
diktuoti Lietuvai kokią valdžią ji turi 
turėt. Jei kas kitaip mano, tai tik del to, 
kad jis neišmano, ir nepermato šio poli
tinio skymo.”

Gali nesutikti su p. Simokaičiu kitais 
klausimais; bet šiuo ypatingu klausimu 
priverstas esi žmogus sutikti. Tas LAIC 
yra nieka^ daugiau, kaip politinis fašis
tų - klerikalų biuras šmeižtams skleisti 
prieš Tarybų Sąjungą, agituoti už tai, 
kad Lietuvoje būtų atsteigtas smetoniz- 
mas su jo visomis kriminalystemis.

Ar šis “informacijų centras” yra įsi
registravęs kaipo svetimos valstybės 
agentūra, mes nežinome, bet jei nėra — 
jis turėtų tai padaryti, nes organizuotas 
skleidimas priešo propagandos Amerikos 
žmonėse turėtų būti nuolatinėje vyriau
sybės priežiūroje. Panašiai mano ir 
“centro” palaikytojų vienmintis, p. Si
mokaitis.

Pagaliau!
Mūsų krašto valstybės departmentas 

paskelbė, kad jis įteikė pasus Suomijos 
fašistinės valdžios atstovui Hjalmar J. 
Procope ir trims jo sėbrams. Jiems įsa
kyta išvykti iš šitos šalies, kaip Jungt. 
Valstijų priešams. Su jais privalo eiti 
laukan ir jų šeimos. O iki jie išvyks, — 
bus akiloj priežiūroj mūsų policijos.

Tiesa, šiuo savo žygiu mūsų valstybės 
departmentas nenutraukė diplomatinių 
ryšių su fašistine Suomijos vyriausybe; 
dar čia pasilieka du Helsinkio atstovai. 
Bet reikia tikėtis, kad ir jie bus gerokai 
suvaržyti ir negalės nieku pasitarnauti 
mūsų priešui.

Kai kurie spėja, jog šis valstybės de- 
partmento žygis rodo tą, jog neužilgo 
Amerika nutrauks diplomatinius ryšius 
su fašistine Suomija.

Mes esame tie žmonės, kurie jau prieš 
tūlą laiką reiškėme nuomonę, kad tokis 
Procope ir jo sėbrai turėtų būti iš Wa- 
shingtono pašalinti, kadangi jie naudos 
čia jokios nepadarys, o blėdies — gali 
padaryti bet kada. v

Suomijos fašistinė valdžia eina išvien 
§u Hitleriu. Suomija teikia Hitlerio karo 
mašinai medžiagos. Suomija kariauja 
prieš mūsų talkininkę Tarybų Sąjungą, 
Suomija atsisakė taikytis su SSSR, atsi
sakė klausyti prez. Roosevelto patarimo. 
Jeigu taip, kokią teisę fašistinės Suomi
jos valdžios atstovai turi būti mūsų kraš
te?!

Kas Jie Per Vieni? Naminis Frontas
Dabar jau turime surašą 

žmonių, kurie sudaro valdy
bą ir direktorijatą taip va
dinamo “United Lithuanian 
Relief Fund of America” 
(arba “Bęndrojo Lietuvai. 
Šelpti Fondo”). Tas surašąs 
buvo paskelbtas tam tikroje 
spaudoje. Jei dar kam rei
kėjo geresnio įrodymo, kad 
ši įstaiga tarnaus lietuvių 
tautos ir žmonijos priešam, 
tai dabar tą įrodymą sutei
kia minėtas surašąs.

Fondo pirmininku yra 
kun. Juozas B. Končius, kle
rikalų šulas, rašytojas ir 
prakalbininkas. Bet šis ku
nigas dar taip neseniai, kai 
dar Hitleris buvo galingas 
ir grūmojo visam pasauliui, 
pareiškė:

“Dabartiniu laiku Rusija 
ir Lenkija yra silpnos ir ga
li greit subyrėti. Lietuvai 
dėtis su jomis yra pavojin
ga. Bet be stiprios sąjungi
ninkės Lietuvai nesaugu 
išsilaikyti nepriklausoma. .

“Jei būtų galima sudaryti 
tampresnius santykius su 
Vokietija... tai būtų geriau
sia ir patogiausia Lietuvos 
diplomatijos kryptis. Ga
lingai Vokietijai užtikri
nant, Lietuva lengvai at
gaus iš Lenkijos 1920 me
tais pagrobtas teritorijas: 
Vilniaus, Gardino ir Suval
kų. Tokie galimumai leng
vai gali įvykti, sudarant ne
priklausomą Ukrainą, Lie
tuvai draugingą. Iš Lenki
jos tuomet atims Galiciją ir 
Volyniją. Tose provincijose 
gyvena 8 milionai ukrainų.”

Tokios yra politinės pozi
cijos United Lithuanian Re
lief Fund pirmininkas. Jis 
niekur nėra atsisakęs savo 
tos doktrinos, kad Lietuvai 
geriausia ir saugiausia būti 
hitlerinės Vokietijos pa
vergtai.

REIKIA DAUGIAU DARBO IR GAMYBOS
Joseph D. Keenan, War

Production Board Labor Pro-

Ont Buck outof Every Ten 
you earn should beqoinq i 
mta U.S. War8«ndsSt«np$;

duetion vice-pirmininkas krei
pėsi į Amerikos karo darbinin
kus padvigubinti jų pastangas, 
kad atlikti bendrą gamybos 
planą, kuris iki metų galui 
reikalauja 10 procentų dau
giau gamybos virš dabartines. 
Kalbėdamas per Education 
Institute prie Indiana Univer
siteto Bloomington, Ind., penk
tąsias metines, WPB pareigū
nas pasakė, kad “šis gamybos 
greitis išbandys vyrų ir moterų 
sielas visur” ir “reikš mėnesius 
sunkaus darbo ir visišką pasi
ruošimą atiduoti viską, ką mes 
turime savyje geriausio, ne
žiūrint visų sunkumų.”

Mr. Keenan suteikė se
kančius faktus, kaipo įrodymą 
milžiniškų kiekių reikalingos 
amunicijos dabartiniame ka
re :

praėjusiame kare, artileri
jos vienetas buvo gaminamas 
kiekvienam 1,100 kareivių, kai 
tuo tarpu dabartiniam kare 
artilerinis vienetas gaminamas 
kiekvienam 46 kareivių.

Perkelti vieną apginkluotą 
diviziją užjūriu, reikia ma
žiausia 15 liberty laivų, papil
domai prie laivų pergabenti 
pulkam.

Daugiau išteklių buvo reika
linga vien tiktai šiaurės Afri
kos kampanijai, negu praėju
siame kare buvo transportuo
ta laike viso Jungtinių Valstijų 
dalyvavimo laiko.

Palaikyti Flying Fortress 
ore yra reikalinga vieno tono 
gazolino j valandą.

Komentuodamas dėl fakto
rių, kurie trukdo karo gamy
bą, WPB pareigūnas pasmer
kė aukštą skaičių nelaimingų 
atsitikimų pramonėje, kas 
smarkiai mažina darbo ištek
lius. “Sužalojimais nustojamai 
5 kartus daugiau darbo va
landų, negu laike streikų,” jis

Fondo vice-pirmininku y- 
ra p. Ant. A. Olis, žmogus 
iš Lietuvai Vaduoti Sąjuh- 
gos, Smetonos suorganizuo
tos, Ta Sąjunga turėjo Na
tional Lithuanian Relief 
Fund, kuris rinkdavo ir 
siųsdavo pinigus Vokietijon. 
Tai parodo Valstybės De
partment išleista 1941 ir 
1942 metų atskaita, p. 23. 
Olis yra smetonininkas.

Fondo sekretore yra No
ra Gugienė, grigaitinių so
cialistų srovės atstovė ta
me fonde. Jinai yra Naujie
nų Moterų Skyriaus redak
torė. Gi Naujienų finansuo
jamas “Jaunimas” karo 
pradžioje šaukė: “Three 
cheers for Hitler and his le
gions!” Niekur nematėme, 
kad ponia Gugienė, kaipo 
Naujienų štabo narė, būtų 
kur nors šitą sveikinimą 
Hitleriui atmetus bei pa
smerkus.

United Lithuanian Relief 
Fund direkcijoje, apart ki
tų, randame vardus Juozo 
Smailio, pronaciškos fašisti
nės Lietuvai Vaduoti Są
jungos veikėjo, Leonardo 
Šimučio, Draugo redakto
riaus, kuris nacių okupavi
mą Lietuvos vadino jos ne
priklausomybės atsteigimu; 
Juozo Laučkos, kurio reda
guojama Amerika taipgi 
džiaugėsi hitlerininkų suki
limu ir smurtu Lietuvoje 
1941 metais. Šimutis ir 
Laučka yra pasekėjai Pak
što, kuris sako, kad ameri
kiečiams reikės po karo 
šelpti iš Lietuvos pabėgu
sius lietuvius hitlerininkus. 
Nei Draugas, nei Amerika 
nėra išstoję prieš šitą Pak
što ‘filozofiją”, idėstytą il
gam straipsnyje “Lietuva 
Mirties Ženkle.”

Rokiškietis.

pareiškė, ir apskaičiavo, kad 
“išlyginus nesanitarines ir ne
saugias sąlygas- karo pramo
nėje” maždaug 900,000 darbi
ninkų armija prisidėtų i pra
monės eiles. Jis pabrėžė, kad 
pagerinimai sveikatos ir sau
gumo sąlygų taip pat “turėtų 
didžiulio efekto sumažinimui 
darbo apleidimp ir kitų prie
žasčių, kurios trukdo darbo 
prod u k tingumą.”

Daugiau moterų turi būti 
įtrauktos į' karo produkciją, 
Mr. Keenan pasakė, tose vie
tose, kur kitų darbininkų nėra. 
“Tokiais atvejais, mes turime 
būti tikri, kad atitinkamos są-

Patvirtinta Gamyba Dau
giau Naujų Elektriškų

Lygintuvų
Čia turime kiek linksmų 

žinių šeimininkėms, kurios 
nekantraudamos laukė elek
triškų lygintuvų: War Pro
duction Board praneša, kad 
paskirta kvota 421,500 elek
triškų lygintuvų gamybai 
Ontario, Calif., gamintojui. 
Kas sudaro WPB bendrą 
leidimą 1944 metams ga
minti 2,000,000 lygintuvų, 

kas yra didokas kiekis.
Nors Ontario, Calif., yra 

darbo apylinkė II grupėje, 
kurioje stokuoja darbo jė
gos, vietinės vyriausybės a- 
gentūros nemano, kad ly
gintuvų gamyba Calif orni- 
jos fabrike bet kuriuo būdu 
trukdytų karo gamybai, 
kaip pareiškė WPB. Onta
rio, Calif., fabrikas yra 28- 
tasis fabrikas, kuriam 
WPB suteikė kvota elek
triškų lygintuvų gamybai.

Racionąvimo Įstaigos Gali 
Išleisti Paliudijimus 

Krosnims
Vietinės War Price and 

Rationing įstaigos dabar iš
duoda racionavimo paliudi
jimus anglies ir malkomis 
apkūrenamoms krosnims 
priimtiniems aplikantams, 
neatsižvelgiant į kvotų ap
ribojimus, kaip pareiškė 
Office of Price Administra
tion.

Bendrai, priimtinieji ap- 
likantai yra tie, kurie netu
ri krosnių apkūrenti svar
bių gyvenimui ar darbui 
kambariu, ai’ tie, kuriu 
krosnys yra nebepataiso
mos.

Yra galima prašalinti 
kvotos apribojimus nuo an
glim - malkomis kūrenamų 
krosnių, kadangi jų gamy
ba maždaug atitinka parei
kalavimui ir kadangi gamy
ba per pavasarį ir vasarą 
paprastai prašoka vartotojų 
reikalavimus. Tai liečia tik
tai anglies-malkų krosnis. 
Krosnių racionavimas per 
visą kraštą buvo pradėtas 
1943 m. rugpjūčio 24 d.

lygos bus sudaromos vaikų 
priežiūrai, ir kad krautuvių 
valandos būtų taip sutvarky
tos, kad normalus dirbančiųjų 
moterų gyvenimas būtų kiek 
galima mažiau trukdomas.” 
Jis dar pridėjo, kad WPB Of
fice of Labor Production šta
bo nariai, lygiai, kaip ir kitos 
vyriausybės agentūros, yra pa
siruošę padėti išrišti to
kias problemas.

O.W.I.

Antradienis, Birželio 20,

Tiktai šeši Pakeitimai Taš
kų Vertėjo Perdirbtam 

Maistui
Office of Price Adminis

tration paskelbė, kad tiktai 
šeši pakeitimai buvo pada
ryti taškų vertėse perdirb
tam maistui birželio mėn. 
racionavimo periodui. Nau
joji taškų vertė galios nuo 
birželio 4 d. (sekmadienio) 
iki liepos 1 d.

Visai numušta taškų ver
tė skardinėse morkoms, o- 
randžių sultims, orandžių- 
grapefruitų sultims ir gra
pe fruitų suiltims. Vynuo
gių sultims taškų vertė pa
kelta 4-riais taškais už vie
nos paintės skardinę, kas 
sudaro 10 taškų už paintę. 
Pineapple sultims taškų 
vertė pakelta nuo 12 iki 15 
taškų už No. 2 skardinę.

Šitie pakeitimai yra vie
ninteliai maisto racionavi- 
me. Taškų vertė skardinėse 
vaisiams, specialiems pro
duktams ir kitam perdirb
tam maistui lieka nepasikei
tusi.

_______

Birželio Kvota Keleviniams 
Automobiliams žema

Keleiviniams automobi
liam turima kvota birželio 
mėnesiui rodo mažiausius 
ištkelius nuo pat karo pra
džios.

Birželiui paskirta 9,000 
automobilių, su 2,350 rezer
vų papildomai apylinkėm, ir 
1,260 kaipo tautiniai rezer
vai.

Šitie rezervai yra nusta
tyti patenkinti ypatingai 
svarbius reikalavimus, kuo
met kvota bus išnaudota. 
Pavyzdžiui, jeigu kvota iš
sisėmė, gi kuriam nors dak
tarui būtinai prireikė auto
mobilio, kadangi kitaip jis 
negali pasiekt savo klijentų, 
tai jis gali gauti automobi
lį iš likusių rezervų.
900 Darbininkų iš Barbados 

Dirbs U. S. Farmose
War Food Administracija 

praneša, kad daromi paruo
šimai atgabenti į Jungtines 
Valstijas maždaug 900 dar
bininkų iš Barbados, Britų 
Vakarų Indijos kolonijos, 
žemės ūkio darbams per va
saros ir rudens mėnesius.

WFA’s Office of Labor 
atstovai nuvyko į Bridge
town, Barbados sostinę, 
samdyti darbininkų. Visi 
900 numatoma atvyks į šį 
kraštą apie birželio mėn. 
vidurį. Dabartiniais planais 
tuos darbininkus norima 
panaudoti Vidurvakariuose.

O. W. I.

Kampanija Dėl Ketvirtojo 
Termino Auga

Vis daugiau ir daugiau organizuotų 
darbininkų pasisako už tai, kad prezi
dentas Rooseveltas turįs kandidatuot dar 
vienam tarnybos terminui. Pasisako ne 
tik CIO, bet ir ADF unijos. Visos sako: 
“draftuokim prezidentą Rooseveltą!”

Iki šiol jau 13-kos valstijų Amerikos 
Darbo Federacijos organizacijos tuo rei
kalu tarė savo žodį. Be to, septynios naci- 
jonalės darbo unijos taipgi pasisakė. Vi
sa eilė miestavų darbo unijų centrų ir 
kitokių organizacijų priėmė rezoliucijas, 
raginančias prezid. Rooseveltą kandi
datuoti dar vienam terminui.

Reikia tikėtis, kad dar daugiau darbo 
unijų panašiai pasisakys, nes šiandien 
aišku kiekvienam, kad prezidentas Roo
seveltas turi kandidatuoti, jei norime 
pasekmingai karą laimėti ir taiką pasau
lyj įkūnyti.

Lietuvių draugijos ir organizacijos 
taipgi prie pirmos progos turėtų priimti 
savo mitinguose rezoliucijas, raginančias 
prezidentą Rooseveltą kandidatuoti dar 
vienam terminui.

Jei tik krašto žmonės reikalaus, tai 
prezidentas, be abejo, ir apsiims' o kai 
jis apsiims kandidatuoti, tai rudenį ir 
bus išrinktas.

Daktaras ir slaugė tūnoja palovyje Java ligoninėje, kad “apsaugoti sužeistą ka
riškį nuo japonų atakų iš oro. Scena iš P aramou.nt filmos “The Story of Dr. Was- 
sell,” su Gary Cooper ir Signe Hasse, vadovaujančiose rolėse, rodomos Rivoli Te
atre, Broadway ir 49th St., New Yorke. Filmą perstato tikrus pergyvenimus drą
saus mūs Įąiyyno daktaro, kuris išgelbėjo 9 sužeistus jūrininkus iš Javos. Kiti 
vyriausiose rolėse yra Larairie Day, Paul Kelly, Carol Thurston.
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UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Lietuvos Partizanai Persergsti 

Politinius Spekuliantus
Vilniaus Partizanai į Lietuvius 

Policininkus
Amerikoje esame girdėję 

apie Lietuvoje susidariusį 
“Vyriausį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą.” Tasai ko
mitetas yra pareiškęs, kad 
vyriausias jo tikslas dabar 
ir po karo kovoti prieš bol
ševizmą — jie turi mintyje 
Tarybų Sąjungą. Lietuvos 
partizanai, suprantama, at
meta ir pasmerkia tokius e- 
lementus, kurie prisidengę 
patriotine skraiste dirba 
Hitlerio darbą.

Žalgirio Partizanų Jungi
nio Štabas išleido rimtą per
sergėjimą tokiems politi
niams spekuliantams. Parti
zanai sako:

“Iš pirmos vokiškų grobi
kų Lietuvos okupacijos die
nos Lietuvos liaudis nenu
lenkė grobikui galvos, nors 
ir nemaža lietuvių kraujo 
buvo palieta, kad nugązdin- 
ti liaudį, demoralizuoti ją ir 
padaryti savo paklusnia 
verge. Tik maža tautos iš-Į 
davikų saujelė puolė į glėbį 
vokiškiems okupantams ir 
kartu su okupantais smau
gė ir tebesmaugia Lietuvos 
liaudį. Nežiūrint į vokiškų 
fašistų kruviną terorą, o 
paskutiniu laiku net ištisų 
kaimų sudeginimą ir jų gy
ventojų išžudymą, lietuvių 
liaudis vis labiau įsitraukia 
į kovą už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Ne be rei
kalo savo spaudoj ir vokiš
ki okupantai ir jų sėbrai 
kubiliūnininkai rėkte rėkia 
apie augantį jiems pavojų 
Lietuvoj. Ir suprantama, 
vokiečių armijos pralaimėji
mai rytų fronte, sąjunginin
kų suduodami smūgiai va
karuose, artina hitlerinę 
Vokietiją prie katastrofos 
ne mėnesiais, bet dienomis, 
vadinasi artina ir Lietuvos 
išlaisvinimą iš vokišk. grobi
kų jungo. Šitai neišvengia
mai veda ir ves prie kovos 
aštrėjimo su vokiškais oku
pantais ir jų bendrininkais.

“Dabar, kada tauta veda 
sunkią kovą už savo laisvę 
ir garbę, atsiranda politika- 
nai, kurie gindami ne tau
tos, o savo siauros grupės 
interesus, išstoja ir kalba 
tautos vardu, imasi neva 
mokyti liaudį kovos, o ištie- 
sų veda tautai žalingą dar
bą, spekuliuoja augančią 
liaudies neapykantą vokie
čiams grobikams, trukdo 
liaudies kovą už tautos lai
svę ir nepriklausomybę.

“Šitie politikanai, ginda
mi Lietuvos liaudies senai 
panaikintų partijų, o ne lie
tuvių tautos interesus, lau
kia ne tiek mūsų tautos am
žinų priešų sutriuškinimo, 
kiek laisvę tautoms nešan
čios Raudonos Armijos pra
laimėjimo. Ar gali tokiais 
lūkesčiais gyventi lietuvis 
patriotas? Ne, ir dar katrą 
ne! Po to, kada Raudonoji 
Armija, padedant anglams 
ir amerikiečiams, baigianti, 
triuškinti fašistinę vokiečių 
armiją, išgelbėjo netik Eu
ropą, bet ir visą pasaulį nuo 
vokiško banditiško fašizmo, 
nuo sunaikinimo ir vokiško
sios vergijos, kada visas pa
žangusis pasaulis gėrisi ir 
didžiuojai Tarybų Sąjungos 
liaudimi ir jos raudona ar
mija, šitie lietuviški politi
kanai imasi šmeižt Tarybų 
Sąjungą, jie kalba apie vie
ningą lietuvių kovą prieš 
vokišką okupaciją, siūlo lie
tuviams tik pasyviai prie
šintis prieš vokiečių prie-

spaudą ir lietuvių tautos 
naikinimą, o kada lietuviai 
šitų politikam! neklausyda
mi imasi griežtesnės kovos 
prieš vokiečius, tai jie bijo
dami netekti įtakos kovo
jančioj liaudyje, ima irgi 
kalbėti neva griežtais žo
džiais prieš vokiečius.

“Tarybų Sąjunga, vokie
čių okupuotos tautos ir vi
sas pažangusis pasaulis ve
da negailestingą kovą su 
kruvinu vokišku fašizmu už 
nepriklausomybę, laisvę ir 
garbę. Lietuvių tauta kartu 
su visu pažangiu pasauliu 
veda kovą už savo nepri
klausomybę, laisvę ir garbę. 
Ir šitoj savo garbingoj ko
voj lietuvių tauta eina kar
tu su Tarybų Sąjunga ir ki
tu pažangiu pasauliu, kuris 
padės ir Lietuvai nusikraty
ti vokiškos vergijos pan
čius.

“Kas dabar Lietuvoje 
dankstydamasis liet uvių 
(vienybės kovos už laisvę ir 
nepriklausomybę skraiste 
išstoja prieš lietuvių tautos 
kovos bendrininkus, tar
nauja lietuvių tautos prie
šams, tas yra ne patriotas, 
o politinis spekuliantas, ku
ris tautos interesais speku
liuoja gindamas siaurus sa
vo partijos ar grupės inte
resus. Bet politiniams spe
kuliantams nepasiseks mūsų 
tautą apgauti; tauta, .kovo
dama už savo laisvę ir ne
priklausomybę, kartu kovos 
su politiniais spekuliantais, 
ardančiais tautos vienybę. •

Tik vieninga visų lietuvių 
kova kartu su Tarybų Są
junga ir visu pažangiu pa
sauliu atneš Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę.”

(Laiškas Redakcijai)
Gerbiamieji:

Visa eilė evakuotųjų j 
Tarybų Sąjungos gilumą lie
tuvių, dėl staigaus vokiečių 
užpuolimo, nespėjo pasiimti 
būtiniausių dalykų, dauge
lis jų paliko ir savo giminių 
Amerikoje adresus. Dabar 
jie norėtų savo artimuosius 
Amerikoje surasti ir prašo 
jiems tame reikale padėti. 
Štai keletas žmonių, ieškan
čių savo giminių.

Lietuviškojo Raudonosios 
Armijos junginio karys 
Krušinskas Vincas, Jono 
sūnus, kilęs iš Marijampolės 
apskr., Kalvarijos valse., 
Smaličėnų kaimo. Ieško sa
vo tėvelio sesers Krušins- 
kaitės, kilusios iš tos pačios 
vietos. Ji gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Macha- 
noy mieste (smulkesnio ad
reso nežino). Pagal vyrą jos 
pavardė Kazelionienė. Ži
nančius ką nors apie Kaze- 
lionienę - Krušinskaitę pra
šome parašyti Krušinskui 
šiuo adresu:USSR. Polevaja 
počta 55238 T.

Lietuviškojo Raudonosios 
Armijos junginio karys Si- 
lickas Petras, Jono sūnus, 
kilęs iš Subačiaus miestelio, 
ieško savo dėdės Jungtinėse 
Amerikos Valstijose taip 
pat Silicko Petro, seniau 
gyvenusio Detroite. Žinan
čius prašome parašyti šiuo 
adresu: USSR. Polevaja 
počta 70484, Silickas Petras.

Likevičienė — Laurinai
tytė Marija, Vinco duktė,

Lietuvos partizanai neno
ri, kad nors vienas lietuvių 
tautos sūnus taptų ir pasi
liktų Hitlerio įrankiu. Todėl 
jie kreipiasi net į tuos, ku
rie eina policininkų parei
gas ir ragina juos susipras
ti ir gelbėtis.

Tuo supratimu, matyt, iš
leido į Lietuvos policininkus 
atsišaukimą Vilniaus Lietu
vių Partizanų Junginio šta
bas 1944 m. vasario mėnesį. 
Atsišaukime partizanai sa
ko:

“POLICININKAI!
“Apgaule ir grasinimais 

vokiškieji grobikai įpainiojo 
jus į savo pinkles.Vokišk. o- 
kupantai privertė tave tar
nauti jiems, eiti prieš savo 
tautą, prieš Tėvynę. Tu ta
pai savo tautos priešu.

“Niekšingas priešas pada
rė tave savo tautos išdavi
ku. Tu eini šuns tarnybą 
pas vokiečius. Su tavo pa
galba, vokiškieji okupantai 
gaudo tavo gimines, pažįs
tamus, buvusius draugus ir 
veža katorgos darbams į 
Vokietiją. Tuos, kurie slap
stėsi nuo mobilizacijos, vo
kiečiai šaudo vietoje, degi
na jų visus trobesius. Tu čia 
irgi padedi vokiečiams.

“Tavęs kaip ir žvėries— 
vokiečio bijosi vaikai, sene
liai ir moterys. Jie žino, kad 
geruoju vokiečiai ir policija 
į kaimą nevažiuoja. O jei 
atvažiavo, tai būtinai bus 
išlietas nekaltų žmonių 
kraujas, bus apiplėštas kai
mas.

“Tu vokiečiams reikalin
gas tiktai dabar, kaip šuo, 
saugojąs jų plėšikišką val
džią. Bet, kada jie bėgs iš 

JIEŠKO SAVO GIMINIU AMERIKOJE
brolio Antano 
gimusio 1907 
Zuzanos Lauri-

ieško savo 
Laurinaičio, 
m. ir sesers 
naitytės, gimusios 1911 me
tais. Abudu yra kilę iš Šiau
lių apskr., Mantoriškio kai
mo. Iš Lietuvos jiedu išva
žiavo į Kanadą 1930 metų 
pavasarį. Be to, gal kas ži
no adresą Laurinaitytės 
Marijos tėvelio brolio—Lau
rinaičio Juozo. Paskutinis 
jo adresas buvo New Ha
ven, Wallas St., numeris 
nežinomas. Žinančius apie 
aukščiau minėtus tris žmo
nes prašome parašyti Like- 
vičienei - Laurinaitytei Ma
rijai šiuo adresu: USSR, 
gor. Kirov, ui. Karia Libk- 
nechta Nr. 29; kv. 1. Likevi- 
čienė Marija.

Labai prašau jus patar
pininkauti man surasti dė
dę, kuris gyvena Cleveland, 
Ohio. Aš nežinau jo smul
kaus adreso.

Mano dėdė yra Klimka 
Steponas, Kazimiero sūnus, 
kilęs iš Lietuvos, Rokiškio 
apskirties, Panemunėlio vai 
sčiaus, Kavolių kaimo. Gi
mimo metų nežinau, bus gal 
apie 50 metų amžiaus.

Irena Povilavičiute. 
2-12-1943.

Mano adresas: Moscow, 
ui. Vorovskogo, 24, USSR.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Lietuvos, tas laikas ne už 
kalnų, tada tu būsi jiem ne
reikalingas.

“Nesitikėk sulaukti pa
galbos iš vokiečių. Jie nepa
dės tau. Jie išmes tavę, kaip 
nereikalingą šlamštą. Bėgti 
tau nebus kur. O ateiti pas 
mus su apgailestavimu savo 
banditiškų darbų, bus vėlu.

“Jeigu tu nori grįžti į sa
vo tautos šeimą, numazgoti 
nuo savęs gėdos ir išdaviko 
dėmę, mesk tarnybą ir su 
ginklu eik į lietuviškuosius 
partizanų būrius. Nedelsk 
nė minutės! Mušk vokiškuo
sius okupantus ir eik pas 
partizanus!”

Iš Lietuvos Partizano 
Užrašų

Rašo Antanas Zolotas
Buvo mums ko džiaugtis 

pereitais Naujais Metais. 
Mes laukėme Naujų Metų 
su viltimi ir pasiryžimu pa- 
artinti - Lietuvos išlaisvini
mą. Prieš dvi savaites buvo
me nusitarę kiekvieną savo 
žygį paaukoti atžymėjimui 
šių Naujų Metų. Mes net 
pranešėme mūsų komandie- 
riui: “Įsakas Atžymėjimui 
Naujų Metų Pravesta Gy
venimam” Mes nuvertėme 
nacių traukinį, nukapojome 
priešo telefonų ir telegra
fų vielas ir sunaikinome iš
tisus hitlerininkų garnizo
nus.

Mes buvom nusitarę gauti 
sau Naujiems Metams dova
nu. Mūsų maistas ir amuni
cija buvo labai sumažėję. 
Mes gi norėjome pradėti 
11944 metus su dideliu kiekiu 
maisto ir amunicijos.

Trys partizanų būriai su
vienijo spėkas pravedimui 
to žygio. Planus išdirbo ‘su
vienytas būrių štabas. Du 
geriausi traukinių naikinto
jai buvo paskirti tam dar
bui. Prie jų buvo priskirti 
stpriausi ir smarkiausi jau
ni vyrai,apginkluoti kirviais 
ir štangomis. Paskui kiek
vienas būrys paskyrė gru
pes anų apdengimui nuo 
priešo.

Gruodžio 30 dienos vaka
re trysdešimts partizanų 
leidomės į savo misiją. Kaip 
ir paprastai, skautai vedė 
mus. Mūsų viduryje ant ra
tų važiavo mašininė kanuo- 
lė. Dieną pirmiau ši kanuo- 
lė buvo paklojus septynius 
vokiečius ir sužeidus vie- 
nuoliką. Partizanai sugrįžo 
su viena vokiška kanuole, 
devyniais šautuvais ir dau
geliu šovinių. Tasai užpuo
limas ant priešo irgi buvo 
padarytas pasitikimu! Nau
jų Metų.

Ėmė mums keturias va
landas laiko pasiekti gele
žinkelį. Mes apsistojome už 
apie 200 metrų nuo geležin
kelio. Naikintojai prišliaužė 
prie geležinkelio. Vyrai su 
kirviais ir štangomis taipgi. 
Jie pasislėpė krūmuose. Tuo 
tarpu sargai partizanai su
darė pusiauratį už jų nu
garos. Dinamitas tapo pa
dėtas po bėgiais. Nacių 
traukinys turėjo pribūti už 
penkiolikos minučių. Mes 
susėdome laukti.

Lygiai dvylikta valanda 
nakties. Paskutinė senųjų 
metų diena. Mes išgirdome 
silpnutį inžino balsą gana 
toli nuo musų nosvaidžių ir 67 kulkosvai 
Traukinys čia pribus į de- džius.

Trečias Puslapis

Maskva. — Raudonarmie
čiai birž 17 d. nukovė bei iš
mušė iš veikimo 2,000 suo
mių; daugelį Ritų suėmė ir 
pagrobė 17 kanuolių, 20 mi-

Amerikiečiai kovūnai pasirengę didžiausiam žygiui. Paveikslas trauktas prieš 
pat keliantis per Anglijos Kanalą i Francūziją.

PIKNIKAII

Great Neck, N. Y.

šiose vietose yra rengiami Laisves 
naudai piknikai:

BROOKLYN, N. Y.

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

(M

BOSTONO APYLINKĖ

Rugpjūčio—August 12 ir 13
Tai Dviejų Dienų Piknikas

Lietuvių Tautiškame Parke,
Montello (Brockton), Mass.

imi

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day 

Rugsėjo-September 3
- — - - ■

šimts minučių! Naikintojai 
patikrino dinamitą. Garbė 
paspaudimui knipkio atite
ko jaunajarti naikintojui. 
Eksplozija turėjo įvykti 
taip, kad traukinio vagonai 
nebūtų sunaikinti. Eksplozi
ja turėjo įvykti po inžinu. 
Jūs tik galite įsivaizdint, 
kokį susijaudinimą pergy
veno tasai jaunas partiza
nas!

Vyrai krūmuose laukė ty
kiai, kada jie galės mestis 
ant tavorinių vagonų tuo
jau po eksplozijos. Sargai 
gi taip pat buvo pasirengę 
su savo šautuvais.

Dabar jau aiškiai girdė
josi traukinys. Jis bėgo pa
prastu greitumu linkui 
fronto. Bet jis nepasieks 
savo destinacijos!

Staiga traukinys prabėgo 
pro užlenkimą ir pasirodė 
prieš mus. Baisi eksplozi
ja! Ją palydėjo liepsnos 
liežuviai. Inžinas, kaip koks 
sužeistas gyvūnas, pakilo 
ant paskutinių ratų ir nu
virto nuo bėgių. Vagonai 
susigurino vienas ant kito.

Mūsų vyrai pasileido iš 
krūmų linkui vagonų. Kir
viais ir štangomis duris at
lupo. Kaip beregint mūsų 
vežimai pribuvo prie gele
žinkelio. Jie tuojau prisipil
dė maišais miltų.

čiai sargai?
Eksplozija buvo tokia 

staigi ir mūsų vyrai vago
nus taip greitai iškrovė, jog 
vokiečiai nespėjo atsipeikė
ti. Jie atidarė ugnį tik tuo
met, kuomet mūsų vežimai 
pradėjo trauktis nuo gele
žinkelio. Tada jie atkreipė 
savo dėmesį į degančius va
gonus. Bet partizanai atida
rė ugnį ir privertė juos 
slėptis rave antroje bėgių 
pusėje. Ant likusių vagonų 
mes užpylėme benzino ir pa
degėme. Paskui mes pasi
traukėme į mišką.

Mes tapome savininkais 
daugelio tonų miltų, ku
riuos vokiečiai norėjo nuve
žti į frontą. Tie miltai pa
sirodė puiki Naujų Metų 
dovana ne tik mums, bet ir 
Lietuvos gyventojams, ku
riems didesnė jų dalis ir te
ko.

vo tėvelio A. Kasmočiaus gim
tadienio proga. Dainavo pa
girtinai gražiai, matyt, jos su 
mamyte sumaniai pritaikintas 
tėvui surprizas, kas išėjo ant 
naudos visiems.

Gerb. Kasmočius davė bač
ką alaus svečiams išgerti, pa
silinksminti. Choras dėkoja vi
sai Kasmočių Šeimai už tokį 
puikų kooperavimą su choru. 
Programa ir orkestrą šokiams 
publikai patiko. -------

Tokis parengimas-vakariene 
privargina visus, ypatingai 
gaspadines. Jos tai prisidirba 
iki didžiausiam nuovargiui. 
Gaspadines buvo: T. Vezdžiū- 
nienė, Lukauskienė, Laužaitie- 
nė, Smaidžiūnienė. Prigelbėjo: 

i Bėčienė ir Pilvinienė. Choras 
Į aeiuoja visoms gaspadinėms, 
daugiausiai Vezdžiūnienei, ku
ri sunkiausiai prisidirbo. Taip
gi visiems komisijos nariams 
ir rėmėjams, kas prisidėjo su 
bent kokiu darbu prie šio pa
rengimo.

Great Necko lietuvių drau
gijų atstovai sudarė Lietuvai 
Pagel bos Teikimo Komiteto 
skyrių, kuris parūpino vietą 
drabužiams sudėti. Vieta drg. 
A. Lipskienėš name, 101 
Steamboat Rd. Turintieji at
liekamų drabužių ir norinti su
teikti pagalbą mūsų broliams 
ir sesutėms ir jų vaikučiams 
Lietuvoje, maloniai prašomi

Pirmyn Choro metinis pa
rengimas pavyko daugiau, ne
gu ani vienas choristas tikėjo
si: Maisto buvo gaminta dėl 
100 žmonių, o atsilankė publi
kos arti 150. Reikėjo šiaip taip 
ištekti visiems maisto, susida
rė taip, kad nemažai atsilan
kiusiųjų menkai tegavo ką už
kąsti ar alučio išgerti, per ma
žai buvo patarnautojų, j stalus 
išnešiotojų, todėl atsiprašome 
visų, kuriems permažai teko, 
ir sykiu širdingiausiai ačiuoja- 
me visiems atsilankiusiems i 
mūsų parengimą, ypatingai 
brooklyniečiams, kurie taip 
gausiai dalyvavo.

Programos pildymas puikiai 
išėjo. Choras, vadovystėje Al
mos Kasmočiūtės, sudainavo 
labai pagirtinai nemažai dai
nų ; merginų šokikių grupė pa
šoko ir padainavo, Rūta Sims, 
maspethietė gera choro rėmė
ja — sudainavo porą daine
lių. Rūta jau ne pirmą sykį 
chorui patarnauja-padainuoja. 
Jos balsas tvirtas, skambus, 
taip maloniai kutena sielą. Ji 
dar mokinė, lavinasi dainavi
me, galima susilaukti dar vie
ną puikią lietuvaitę daininin
kę. Choras labai dėkingas Rū
tai už jos palankų patarnavi
mą.

Alma Kasmočiūtė ne tik j priduoti drabužius ar avalinę 
mokytoja, bet ir dainininkė; i nurodytoj vietoj. (Raktas Ur- 
šiame parengime pirmą sykįlbono barbernėj, antros durys), 
išstojo su daina pagerbimui sa-1 Koresp.
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Pirmą Kartą Važiuoju į 
Kaliforniją
Rašo Eva T. Mizarienė.

(žiupsnelis keliones įspūdžių)
Štai jau ir gegužės 15 d., pirmadienio 

rytas. Tai šį vakarą aš jau pradedu savo 
kelionę per Ameriką. Ir noriu, labai, la
bai, važiuoti; ir tuo pačiu laiku lyg gaila 
palikti visus namie. Oi, kaip gerai būtų, 
kad nors Rojus važiuotų sykiu su ma
nim! Bet jo darbo sąlygos nepavelina, tai 
turiu važiuoti viena.

Dirbu per dieną, laikas bėga taip greit 
ir jau atėjo penkta valanda. Einu susi
tikti Rojų ir mūsų gerus draugus Praną 
ir Nastę Buknius. Jie atvažiavo į stotį 
išleist manę į kelionę. Einame visi vaka
rieniaut — valgom, linksminamės, bet 
tuo pačiu sykiu gaila skirtis... Tos kelios 
valandos taip greit prabėgo ir jau reikia 
man eiti į traukinį — palikti juos. .Drau
gams Bukniams negaliu atsidėkavoti, 
kad jie metė darbus, o jie abu jų daug 
turi, ir man suteikė tokio malonumo, at
važiuodami išleist manęs.

CIevelande
Antradienį, atbuvus biznio reikalus 

per dieną, vakare skubinu pasimatyt su 
draugais. Kaip ir visuomet, CIevelande 
pirmiausia važiuoju pas dd. Mažanskus. 
Pasišnekučiavę su d. Mažanskiene, jai 
pavaišinus mane, važiuoju su d. Mažan- 
sku į Ohio Liet. Demokratinės Tarybos 
posėdį. Pakeliui dar sustojom pas dd. 
Romondus. Mitinge suėjau daug veiklių 
clevelandiečių, ypatingai draugių mote
rų.

Po smagaus mitingo, pasikalbėjau su 
draugais, pasidalinom mintimis ir jau 
laikas man važiuot į stotį, imt naktinį 
traukinį į Chicagą. Susėdom pilnas S. K. 
Mažansko karas, dd. Mažanskai, ^Žeb
rauskas, Dr. Simans, Romandienė įy aš, 
ir važiuojam.

Chicagoj
Chicagoje, — kur gi kitur eisi, jei ne 

pas vilniečius. Įėjus į Vilnies ofisą, kaip 
ir visuomet, pirmiausia sutikau dd. Ma- 
žeikus. Tuojau ateina ir d. Prūseika iš 
redakcijos. Išėjom abu vakarieniauti. 
Sugrįžę radom dd. Abeką, Andrulį ir 
daugiau. Pasikalbėjusi, pasisvečiavusi 
grįžtu į “downtown”, į viešbutį. Nors 
gerai žinau, kad dd. Vilnies redaktoriai 
labai užimti darbais, visvien jie, metę 
darbus, mane gražiai priima. Draugai 
Abekas ir Andrulis palydi net į viešbutį.

Ant rytojaus, ketvirtadienį, padirbė
jusi veik visą dieną, šeštą valandą vaka
re sėdu ant “streamlinerio”ir važiuoju į 
saulėtąją Kaliforniją, — pirmu kartu 
savo gyvenime.

Traukinyj
Streamlineris “City of Los Angeles” 

puikias; labai greitas. Po dviejų valandų 
išvykimo iš Chicagos, jau važiuojam per 
“Amerikos Volgą”, Mississippi upę. Ki
toj pusėj Mississippi, tai jau ”Westai”. 
Taip mes visuomet skyrėm Jungt. Vals
tijas mokykloje, taip daro ir visi. Smagu

matyti puikią, gražią plačią Mississippi. 
Kiek daug apie ją skaičius apysakų, kiek 
daug svajonių, o dabar matau ją.

■ Einu apžiūrėt visą traukinį. Ateinu į 
“cocktail lounge”, — salioną poilsiui. 
Žiūriu sėdi pats sau vienas žymusis fil
mų ir scenos aktorius ir autorius Monty 
Wooley. Manau, sėsiu netoli jo, pažiūrė
siu, ar kalbės į mane. Atsisėdu, užsisa
kau gėrimo ir laukiu. Tuoj aus ir pradė
jom kalbėtis — kur važiuoju, ką veikiu 
ir 1.1. Malonus žmogus, nėra pas jį jokio 
pasipūtimo.

Po vakarienės aš ir vėl sėdžiu “cock
tail lounge”, stebėdama, kas gi atsitiks 
dabar! Atsisėda sale manęs jaunas leite
nantas - gydytojas. Pradedam kalbėtis. 
Jis iš Phildelphijos, dabar važiuoja po 
atostogų atgal į kempę į Kaliforniją. 
Kalbam apie pasaulinius įvykius, karą, 
Amerikos politiką, Sovietų Sąjungą. Su
sipratęs vyrukas, apsišvietęs, skaito The 
Nation, Daily Worker ir t.t. Džiaugiasi 
jis, kad gavo progą pasikalbėti su savo 
minčių žmogum, aš taip pat džiaugiuo
si. Sako jis man: “Nei nesapnavau, kad 
čia randasi bent vienas žmogus progre- 
syvis—maniau, visi “stuffed shirts”.

Aš jam sakau: “Čia Amerika, demok
ratinė šalis, mūsų minčių žmonių didžiu
ma — tad kodėl jų negali rastis ir šita
me traukinyj.”

Ant rytojaus jau susipažinęm veik visi 
keleiviai. Šalę mano miegamojo kamba
rio važiuoja jauna moteriškė aplankyti 
savo vyrą kareivį. Mes abi pusėtinai su
sidraugavom.

Gražumėlis gamtos neapsakomas, kai 
privažiavome Rocky kalnus. Dideli, įspū
dingi, su snieguotomis viršūnėmis. Kuo 
tolyn važiuoju, tuo augštesni kalnai.

Los Angeles mieste
Los Angelėn pribuvom laiku šeštadie

nio rytą. Nuvažiavau į savo ofisą, pasi
kalbėjau kelias minutes, paskiau — į 
viešbutį. Čia viskas atrodo daryta ant 
didelės, puikios skalės. Ambassador vieš
butis — tai miestas savyje. Čia yra gol
fo, teniso ir kitokių žaislų, maudymosi 
prūdas, visokių krautuvių, paštas,—vis
kas ant vietos.

Apsidairiusi, pradedu rūpintis lietu
viais. Šaukiu dd. Repeckus, Levanus. Už 
trumpo laiko jau d. Bušienė pas mane 
kambaryje. Važiuojam abi pas dd. Bu
šus. Ten randame d. Talandzevičių, mū
sų ^erą greatneckietį. Kelios durys nuo 
d. Bušų, gyvena dd. Repeckai. Einu pas 
d. Repeckienę pasakyti jai “helio”.

Po puikios vakarienės pas dd. Bušus, 
pradeda sueit daugiau draugų — dd. Re- 
peckienė, Pūkiai (d. Pukienė, tai buvusi 
Petruliutė iš New Yorko) Bernotai. Pa
sikalbėję, praleidę labai linksmai vaka
rą — skiriamės. Draugai Pūkiai dar nu
sivežė į savo namus ir paskiau nuvežė 
manę į viešbutį.

(Bus daugiau)

DIENRAŠČIO
Portland, Oregon

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
• Betts & Maspeth Avės.

MASPETH, L. L, N. Y.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui pasiuntėme $60, už 
kuriuos prašėme nupirkti reik
menų lietuviams kovūnams ei
lėse Raudonosios Armijos, ku
rie kovoja sykiu su galingąja 
Raudonąja Armija prieš mūsų 
bendrą priešą.

Aukos surinktos per Donny 
Stupur gimtadienio parę, kuri 
įvyko gegužės 21 dieną. Var
dus aukavusių pasiunčiau ant 
blankos.

nuo velionio kovūno

kovoje

Easton, Pa
vėliava už Lietuvos 

laisvę ir demokratiją! 
čia ir kalbėti apie K.
Smetoniuką ir kitus

valdoma lietuvių kovotojų, ku
rie dabar lieja kraują su Rau
donąja Armija po Sovietų Są
jungos 
žmonių 
Ką jau 
Karpių,
to paties plauko ponus, kurie 
liežuviais plaka ir seiles lieja 
ant tikrųjų, kovotojų!

Dabar ponas Karpiukas 
spausdina per savo Dirvą: 
“Kaip Jie Mus Sušaudė,” pa
rašytą kokio ten hitleriškai- 
smetomško išgamos, neva pul
kininko, Petruitis. Bet kaip 
skaitau, tai aiškiai atrodo, 
kad jis paraše ne savo protu, 
bet pagal Hitlerio agentų kul
nį, o ta geležinė kulnis ir jį 
patį sutriuškino ir jis mirė, 
mirė todėl, kad gyvendamas, 
kartais galėtų kokias kiaulys
tes hitlerininkų išplepėt, nes 
kaip tiktai Petruitis pasirašė 
po knyga, tuoj vilko bilietas 
buvo suteiktas pa Abrahomą.

Dėl aiškumo, aš pacituosiu 
porą punktų iš Petruičio para
šytos knygos. Jis rašo: “Čer
venė, buvęs Bobruiskas, mies
tas1 nedidelis, bet gana gražus, 

_.„x___ „ ____ _ t _____  ypač vasaros metu. Pačiame
rinko sostą įžengti! Manau, | miesto viduryje didelis par- 
kad po karo tokiems ponai-j.kas: kaštonų, topolių ir beržų, 
čiams Lietuvoje vietos nebus 
kitiems ant sprandų jodinėti! 
Po karo Lietuva bus laisvai

medaliais apdekoruotas 
K. Karpiukas, iš Cleve- 
Ohio. Abudu numerius 
perskaičiau nuo pra-

šalies jaunuoliai- 
kovoja ir kraują

ar ilgas rašinėlis,

“Kaip Jie Mus Sušaudė”
Turėjau progą pasiskaityti 

.Dirvą, numerius 23 ir 24. Tą 
gazietą drukavoja ir išleidžia 
niekeno nerinktas buvęs pre
zidento A. Smetonos ordinuo- 
tas ir 
ponas 
lando, 
ščyrai
džios iki galo ir, reikia stebė
tis, kaip atvirai toji gazieta 
niekina mūsų šalies talkininkę 
— Sovietų Sąjungą. Bet nei 
dešimtos dalies nėra parašo
ma ant Hitlerio valdžios, prieš 
kuria mūsų 
kareivėliai 
lieja!

Trumpas
taip ir dvokia nacizmo propa
ganda. Bet už visus durniau- 
si tie visi ilgi spyčiai ir 
“straipsniai,” tai ant ponų po
no “kron princo” Juliaus Smc- 
tonuko.

Mat, ir jis nori beždžioniš
kai pamėzdžioti ir žengt savo 
tėvo pėdomis ir jis, nei keno 
neprašytas, norėtų į diktato-

Tik viename parko pakraštyje, 
ties pasta vaizdą gadina tos 
dvi milžiniškos Lenino ir Sta
lino statulos.”

Bet vaizdo negadintų, jeigu 
ten būtų, Hitlerio ir Smetonos 
statulos, ot, ko rašytojas troš
ko svetimoj Sovietų žemėj.

Kitoj vietoj tas smetonlai- 
žis rašo: “Tik staiga vakarų 
pusėje išgirstame lėktuvų ūži
mą. Kapitonas J. neapsirinka: 
jis senas lakūnas, iš garso pa- 
.žįsta keno čia lėktuvai atū
žia. . . —Vyrai, čia vokiečių 
lėktuvai atūžia.” Matote, kaip 
gražiai rašo tas pro-nacis apie 
hitlerininkų barbarų lėktuvus, 
kurie jam ūžia ir miesto nekal
čiausius gyventojus naikino.

Pasiskaitykime, kaip tas na
ciškas raugas rašo apie Sovie
tų Sąjungos lėktuvus: “Matyt, 
bolševikai čia turėjo ir savo 
lėktuvų, nes netrukus atbirbė 
,ir jų naikintuvai. Prasidėjo 
lėktuvų kautynės ore. Mums 
buvo labai malonu stebėti. Vo
kiečių lakūnai šaudo labai

taikliai, o bolševikai pro šalį. 
Jų oro kanuolės tik orą šau
do: jų sviediniai sprogsta ga
na atokiai nuo vokiečių lėktu
vų.”

Juokis ir volįokis iš tokio 
durno rašto! Kauno ponamsf 
buvo malonu stebėti, kad bol
ševikai “nepataikė” šaudyti. 
Tai tokią hitlerinę marmalie^ 
nę Dirva talpina ir eikvoja Dė
dės Šamo popierą, kuri dabar 
taip reikalinga. Tiktai aklas ar 
glušas, salios parsidavėlis ne
galėtų suprasti, kuriai pusei 
tas raštpalaikis simpatizuoja. 
Jam vokiečių lėktuvai atūžia 
ir “kaip malonu,” o bolševikų 
lėktuvai atbirbė, na, ir krei
vai šaudė! Ak, tu, Jackau 
šventas! Na, ir surask tu, Kar
piau, tokį kvailą žmogų, apart 
savęs, kad tavo tam Hitlerio 
išperėtam “rašytojui” Petrai
čiui, kas patikėtų! f

V. J. Stankus.

FOTOGRAFAS

PUIKI PROGRAMA
Dainuos šie chorai:

AIDO CHORAS
Vad. Aldona Anderson
SIETYNO CHORAS 

iš Newark, N. J.
\ Vad. B. Šaknaitės

PIRMYN CHORAS
iš Great Neck, N. Y.

ROJUS MIZARA
Laisvės Red. sakys prakalbą.

Birželio 20 dienų sukanka 
metai
John Karbanskio, kuris savo 
jauną galvą padėjo
prieš japonus už demokratiją. 
Mes visi, LDS 106 kuopos na
riai, žemai lenkiame galvas 
pagerbdami buvusį mūsų kuo
pos narį ir drąsų kovūną.

Ir jo motinėlė ir patėvis S. 
D. Palubinskiai minėdami šią 
liūdną sukaktį aukoja Raudo
nosios Armijos pagalbai $25, 
kurių $20 lai skamba, kaipo 
velionio John Karsk auka ir 
$5 S. D. Palubinskių. Reiškiu 
velionio motinėlei ir patėviui 
gilią užuojautą ir tariu širdin
gai visiems ačiū už taip nuo
širdžias aukas.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BRO OKI. YN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHALINS
(Shalinskas) t

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

Man atrodo, kad mes visi 
Amerikos lietuviai turėtume 
imti pavyzdį iš San Francisco 
lietuvių, ten yra maža lietuvių 
kolonija, bet ji atlieka didelius 
ir prakilnius darbus, suaukoja 
dideles sumas pinigų paramai 
mūsų šalies karo pergalės 
kampanijų, Raudonajai Armi
jai, jų moterų kliubas atlieka 
didelį darbą mezgimų srityje. 
Tai pagirtina lietuvių koloni
ja ir mus visus mokina, ,kaip 
reikia veikti.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
es egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
arome 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 2-8842
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) į 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės (

Kasdien Turimo (

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas411 Grand St. Brooklyn j 

• «■*-()>«■»<• I M— t»%|

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 SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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 Ilewes St. elevelterio 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| GREEN STAR BAR & GRILL 5
Ž Lietuviškas Kabaretas ±

Aš manau, lai tie fašistų 
klapčiukai — lietuviški kry
žiokai, plaka už Hitlerį liežu
viais, o mes, demokratijos ir 
laisvos žmonijos šalininkai, 
dirbkime savo darbą. Mūsų 
darbo vaisiai apsivainikuos ge
rais atsiekimais. Remkime de
mokratiškus dienraščius Lais
vę ir Vilnį, prigulėkime prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo. Remkime Roosevelto vy
riausybės karo pergalės kam
paniją. Pagelbėkime lietu
viams Sovietų Sąjungoj ir ruoš
kimės būsimai plačiai pagalbai 
Lietuvos žmonių, kaip tik jie 
bus išlaisvinti iš po hitlerinin
kų.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

«

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.

Portlandietis.

Liūdesio 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

BROOKLYN, N. T
Telefonas EV. 4-8698

± 459
(Skersai nuo Republic Teatro)



Antradienis, Birželio 20, 1944 r laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

M BLOGA ESANTI MAISTO 
PADĖTIS ITALIJOJE

Roma. — Talkininkai at
veža italam kiek maisto, bet 
dar nesuorganizavo dau- 
guomenei maisto gavimo iš 
vietinių dvarininkų ir ūki
ninkų. Maistas todėl pa
brango. Ypač sunku pasida
rė pramisti vadinamiems 
baltakalnieriams — raštinių 
tarnautojams ir įvairiems 
profesionalams.

N. Y. Times koresponden
tas teigia, kad dabar jų 
būklė blogesnė, negu prie 
vokiečiu.

MAŽAI KAS TEMIRŠTA IŠ 
SUŽEISTŲ AMERIKIEČIŲ

v T

Francija. — Iš šimto su
žeidžiamų Francijos fronte 
amerikiečių mažiau kaip 
vienas temiršta. O ir sužei
džiama mažiau, negu iš 
anksto manyta.

Praeitame kare vidutiniai 
mirdavo po 11 iš kiekvieno 
šimto sužeistų amerikiečių. 
Sužeistiems Amerikos ka
riams dabar gelbėti ypač 
tarnauja naujieji sulfa ir 
penicillin vaistai ir greiti 
kraujo plazmos įleidimai.

Be Radijo Veikią Rakietiniai 
Bombanešiai

London. — Anglijos kari
ninkai atradę, kad automa
tiškieji vokiečių bombane
šiai - robotai nėra radijo 
vairuojami. Jie lekią kaip 
rakietos.

Tam tikras inžinas viduje 
smarkiai suspaudžiąs ko
kias tai dujas, o jos švirkš- 
damos pro lėktuvo uodegą, 
spiria oran ir taip bloškia 
pirmyn bomhanešį, be lakū
no jame, sako anglų oficie- 
riai. Kompasas bpmįanešio 
nosyje nustatąs kryptį, ku
ria jis turi skristi.

London. — Berlyno radi
jas spėja, kad amerikiečiai 
ir anglai ruošiasi iškelt sa
vo kariuomenę dar į kitas 
vietas Franci j o j.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nes paaukojo Grigaičiui ir ši
mučiui.

Šaukė seimą, niekas neatva
žiavo, apart Karpiaus ir jo pa- 
močninkų.

Lenkai fašistai kaustosi ko
vai prieš prezidentą Koosevel- 
tą. Jie keikia Rooseveltą, ko
dėl jis jiems neprižada Lenki
jos “nuo marių iki marių.”

Man atrodo, kad tuo keliu 
žada patraukti ir lietuviški 
“tarybininkai” iš Naujienų ir 
Draugo. Jie irgi pyksta ant 
prezidento: girdi, paaukojome 
ir nuvežėme jam cibuką, o jas 
draugauja su Stalinu!

Kaip ten nebūtų, .jų spau
doje nesimato jokios agitaci
jos už išrinkimą Roosevelto 
ketvirtam terminui.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

Russian War Relief Komitetą.^ 
šaukia su Liet. Pagelbos Teik. Ko
mitetu perims Victory House, mies
to Centre, parduoti bonus, birželio 
22 d. nuo 9-nių ryto iki devynių 
vak. Prašome visų atženklinti šią 
gedulingą dieną nacių užpuolimo 
ant mūsų Lietuvos kaipo dieną pir
kimo bonų, tai bus puikiausis atsa
kymas už mūsų brolių kančias, po 
nacių jungu. — Komisija. (144-145)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 96C has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 566—1th Ave., Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings ,to be consumed on 
premises.

CHARLES GOLDSTEIN 
(Ship A-Hoy Bar & Grill)

566—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

Amerikiečiai Bombar
davo Hamburgą

London, birž. 19. — 1,300 
Amerikos bombanešių nai
kino žibalo fabrikus ir kitus 
įrengimus Hamburge ir a- 
py linkę j e.

ĮVAIRIOS žinios
Vienas nacių of icier ius su 

80 savo kareivių atėjo ir par
sidavė amerikiečiams nelai
svėn Cherbourg© pussalyje.

Anglijos premjeras Chur- 
chillas skaičiavo, jog dabar | 
gal koks milionas kariuome
nės iš abiejų pusių kovoja 
šiaurinėje Franci j oje.

London, birž. 19. —Ang
lų - amerikiečių karininkai 
spėja, kad apsupti naciai 
atkakliai ginsis Cherbour- 
ge, gal panašiai, kaip andai 
Sevastopolyje.

London. — Tebestreikuo- 
jant Aberdeen dokininkams, 
anglų kariuomenė iškrovė 
krantan krovinius iš at
plaukusių laivų.

Nacių kontroliuojama 
Skandinavų žinių agentūra 
jau piym kelių dienų prane
šė, kad vokiečiai patys 
sprogdina Cherbourgo prie
plaukų įrengimus (ruošda
miesi bėgti).

Waterbury, Conn.
Pasekmingas Piknikas

Birželio 4 dieną įvyko ben
dras Liet. Literatūros Draugi
jos 28 kp. ir Liet. Darb, Susi
vienijimo 49 kp., piknikas pa
ramai nuvargintos Lietuvos 
liaudies, kurią jau trys metai 
Hitlerio razbaininkai terioja.

Diena pasitaikė labai gra
ži ir publikos buvo pilnas par
kas. Kalbėjo drg. K. Petrikie- 
nė, iš Brooklyno apie pusę va
landos. Ji pasakė labai gerą 
prakalbą, išdėstydama, kaip 
yra svarbu Amerikos lietu
viams ištiesti broliškos pagal
bos ranką savo broliams ir se
serims Lietuvoje. Ji kvietė prie 
šio bendro darbo visus lietu
vius, nepaisant jų įsitikinimų 
ir pažiūrų.

Drg. K. Stanislaw pakalbė
jo trumpai, padarė pranešimą, 
kad atidaryta drapanų rinklia
vai punktas, kurio antrašas 
yra 783 Bank St., kad čia pat 
piknike bus renkama punde
liams aukos, kad rinkėjomis 
bus M. Svinkūnienė, K. Yanke- 
liūniene, B. Satulienė ir J. 
Svinkūnas. Prašė, kas turi ge
rų atliekamų drapanų, kad au
kotų ir pristatytų į nurodytą 
vietą. ,

Pundeliams suaukota $75, 
tam reikalui aukavo sekami 
asmenys. Po $3 :

Victor Visockis, Vincent 'Ru- 
genis, Victor Valley, Petras 
Digimas, Juozas žuraitis, Mrs. 
Pauline Samoška, Anastazija 
Bąrkauskienė, M. Paugis, Mrs. 
Lucy Borgnis, J. Kustas, Č. 
Andruša, Č. Andruša, V. Jo- 
kubonis, M. Gulbelevičius, A. 
Andrulienė, A. Antanavičia, Č. 
Astromskas, P. Alenskas, M. 
Rasimavičienė, V. Muraškaus- 
kas, Peter Kukanskis, F. Bog- 
danavičia,‘Bronius Marcinonis, 
K. Yenkeliūnienė ir Vincas 
Krasnitskas.

Bendrai Lietuvos žmonių 
pagalbai aukavo kiti žmonės 
sekamai:

V. Visockis $2.
Po $1: P. Kirvelaitis, F. 

Ulozas, ,W. Dūda, Č. Lusas, K. 
Pabilonis, J. Jesulevičius, J. 
Plungis, J. Macijauskas, A. 
Nastovich, A. Baiko, J. Tyras, 
J. Butrimas, K. Dvimeikis, J. 
Kulikauskas, J. Daugirdis, J. 
Maršalonis, V. Maraškauskas, 

. M. Ragins ir P. Vaičiulis.
Po 50c: J. Ruginis, B. Satu- 

la, P. Skistimas, T. Prokuckie- 
nė, P. Karuząs, A. Balčiūnas,

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI 
PRIE MILLING IR KITŲ 

FABRIKO MAŠINŲ
MOTERYS 

OPERAVIMUI LENGVŲ 
MAŠINŲ

BERNIUKAI 
DIRBTI KAIPO PAGELBININKAI

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

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

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

(145)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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 ntliekamumų.
(145)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO VIRŠŲ IR 
FENDERIŲ VYRAS

Taipgi
PATYRĘS AUTO MECHANIKAS

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

402 EAST 24TII ST.
(115)

J. Jenušis, B. Grebluniene, K. 
Sakalauskas, J. Dalinkaitienė, 
P. Blekis.

Viso surinkta $107. Tai la
bai graži parama ir visiems 
aukavusiems tariame širdin
gai ačiū!

Po prakalbų teko pasikalbė
ti su dalyviais, visiems labai 
patiko K. Petrikienes kalba. 
Laike^prakalbos publika gra
žiai užsilaikė, kas retai būda
vo piknikuose. Nuo pkrengimo 
pelno bus apie $300. širdingai 
ačiū visiems už skaitlingą at
silankymą.

Komisijos Narys.

Plume Atwood Mfg. Co. 
darbininkai nubalsavo už uni
ją ir 262 balsais pasirinko už 
atstovę CIO Mine Mill Smel
ters Workers uniją, kuri jų 
reikalus atstovaus derybose su 
kompanija. Prieš uniją padavė 
tik 41 balsą.

Balsavimai buvo atlikta 
priežiūroje NLRB, birželio 5 
dieną. Manoma, kad greitai 
WLB tą darbininkų pageidavi
mą užtvirtins.

Unijistas.

NEBŪKITE

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 viršminęti 
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 tąb- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

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

z THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41*t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

NUO GABUMO.
RANDALL WELDING WORKS 

410 EAST 93RD ST.
__________________________________________ (145)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

Laikų ir Pusę.

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

(145)

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

Brooklyno.
TRIANGLE 5-0831

(148)

VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Prisilaikykite WMC taisyklių,

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

(145)

VYRAI
Dirbti Fontaninio syrupo išdirbimo fabrike. 

NUOLAT. GERA ALGA.
Laikas ir pusė už viršlaikį.

RICHARD FRANK & CO. 
32 LEXINGTON AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
•(145)

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.

(145)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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 nelemti) 
ligU 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.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VYRAI
Viršaus 38

Reikalingi Abelnam Dirbtuvės 
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 karų, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY

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

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

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

VYRAS
Pagelbininkaa mašinšapėje 

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

GRAMERCY 7-5420
__________________________________________ (144)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI

PAGELBININKAI
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosavitnas.
C. R. SHAW

Pine & 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
Pagelbėti 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 I VALANDĄ. 48 Va-

LANDŲ SAVAITfi. $31.20 Į 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 KALBfiTI 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.
(X)

V-Y-R-A-I
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 sųlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamo* 

vakacijos ir kalėdiniai bonąi.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
deiphijos, 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

kų. KREIPKITfiS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
šeštadieniais 9—12.

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

__________________________________________ (145)

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI 
Būtinas Darbas.

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT

SMELTING & REFINING 
WORKS

330 BELMONT AVE.
(cor. Alabama)

BROOKLYN, N. Y.
. . • (U4)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD.

FOREST HILLS, L. I. 
Boulevard 8-2880

(146)

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c Į VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

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

(144)

LATHE DARBININKAI 
MAŠINISTAMS 

PAGELBININKAI
KRITIŠKAS KARINIS DARBAS 

DIENINIAI-NAKTINIAI ŠIFTAI 

STANAT TOLL
47-28 37TH ST. (IRT RAWSON) 

LONG ISLAND CITY.
________________________________________ , (146)

RAKANDŲ PALIŠIUOTOJAI
Patyrę Toje Srityje 

Geros Rūšies Rakandai 
PASTOVUS DARBAS

' 5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITfi
Kreipkitės.

HATHAWAY’S WAREHOUSE
517 WEST 29TH ST 

_____________ CITY__________ (146)

APVALYTOJAS
Nuolatinis darbas aukštos rūšies 

rakandų krautuvėje

HATHAWAY’S
51 WEST 45TH STREET,

CITY(i 16)
SUPERINTENDENT—suteikiama apartmen- 
tas, mažame, 10 šeimų name, lengvam aptar
navimui ; tik dalies laiko atyda, ekstra ap

mokama už maliavojimų ar pataisymus. 
WHITNEY ESTATES. 11 PARK PLACE. 

BARCLAY 7-7761.

APVALYTOJAI, ŠVARINTOJAI, $30 I 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
RĘ PRIE GAMYBOS DARBO. NUG^LATINIS 
DARBAS TINKAMIEM ASMENIM; ALGA 

ALGA PRIKLAUSYS NUO GABUMO.
RANDALL WELDING WORKS 

410 EAST 93RD ST.
__________________________________________ (145)

MEDŽIO KILNOTOJAI
NUOLATINIS DARBAS 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

JOHN McKENNA, INC. 
FOOT OF COURT ST.

BROOKLYN.
(145)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. d)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

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

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS AR JAUNOS MOTE
RYS DIRBTI MALIAVŲ IŠDIR- 
BYSTES RAŠTINĖJE, 5 DIENŲ 
SAVAITE. GERA ALGA. KREIP
KITĖS CLOVER LEAF PAINT 
AND VARNISH CORP.,
43-43 VERNON BLVD., L. I. CITY.

(145)

MERGINOS ir MOTERYS -
(Nereikia Patyrimo)

YRA REIKALINGOS

LENGVAM
STATYMO DARBUI

Pilna Alga
Laike Mokinimosi

Užbaigus lavinimosi periodą produk
cijos bonai, mažiausia 15% yra 

garantuojami.

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

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Western Electric Co.
Room 400, 4-tos lubos

403 HUDSON ST., N.Y.C.
Pradedant Pirmad., baigiant šeštad. 

8:30 iki 4:30.
Iš būtinų darbų reikia; pasliuosavimo

. . (“i

(149)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
Statymui medinių dalių

OPERATORES
Prie Šilkinio Musliono išdirbimo.

40 VALANDŲ SAVAITE, PRISIDEDA 
VIRŠLAIKIAI.

NUOLATINIS DARBAS.
Jei prie karinių darbų, tai nesikreipkite.

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

(145)

OPERATORES
prie SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PALIODIJIMAS.
VOGUE FOUNDATIONS,

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

MERGINOS-MOTERYS
užsakymų išpildytojos

SPECIALES ATYDOS KREIPIAMA 
I PRADINES

Nuolat!
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!
j

GERA ALGA
48 valandų savaitė įsiskaito

8 VALANDŲ
Tik % dienos

SAVAITE
Šeštadienį

IšdirbystėSena įsteigta
Moteriškų Suknelių Patterns

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

MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE 
RANKOM PROSIJIMO IR SPOTTING DAR

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

ASTORIA 8-6136 (147)

Su
40

MERGINOS
palinkimu prie mechanizmo. Gera alga, 

valandų. Nuolatinis darbas. Patyrimas iš 
anksčiau nereikalingas.

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

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 
WMC 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 ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST 
HOBOKEN, N. J. 

t

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

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

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKES 
VIRTUVES DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS-MOTERYS
Ziperių Sudėję jos

Inspektorės
Siuvamų Mašinų Operatorės 
Patyrusios ar be patyrimo.

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

(146)

MERGINOS
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.

(X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODĄJ(A VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS) 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavli*o 
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.
* C'.'V V/ .. (K)

” / « z*; J1*-

’• v-. / < ,4 » «‘įV'ATXi'. f . I » • —



•^•'- >: ■ W ■ ■■■ ■• ■ 'į.’Wtf-}-;<; ■■ v.j^VįM.v; . , •■■ . , ;X^rW^S?/*

Šeštas Puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Julija Norbutaitė 
Išvyko Užjūriu

Julia Norbut
Julia Norbutaitė, kuri tar

nauja Dėdės Šamo ginkluotose 
jėgose, išvyko j užjūrį kautis 
prieš mūsų priešus. Julia yra 
dukra draugu Norbutų, pir
miau gyvenusiu Wilkes Bar- 
rėj, o dabar gyvenančiu New 
Yorke.

Pirm išvykimo į užjūrį, Nor- 
butaitė penkias dienas viešėjo 
pas tėvus ir draugus. Linkime 
jai geru pasekmių.

Rep.

Lietuviai Apdovanojo 
Cigaretais Raudonar

miečius ir Partizanus
Brooklyno lietuvių organiza

cijų sušauktame masiniame su
sirinkime pasveikinti antrąjį 
frontą ir paremti Lietuvos 
žmones 3 metų sukaktyje nuo 
pavergimo naciais, įvykusiame 
birželio 15-tos vakara, Grand 
Paradise Ballroom, lietuvių 
raudonarmiečių ir partizanų 
cigaretų fondui aukojo:

(Pradžia tilpo Laisvėj 
Pirmadienį)

Tarp vakar skelbtųjų buvo 
iminėta: “Ig. Karlonas aukojo 
$5.” Penkinę aukojo ne Ignas, 
bet Vincas Karlonas, maspe- 
thietis, kuris, be aukų, dar įde
da daug darbo ir Lietuvos 
žmonėms Drabužių Centre.
Aukojo po $3:

Geo. Kuraitis 
G. Diržulaitis 
Alekas Giedra 
N. ir F. Pakalniškiai 
Nellie Venta

> Po $2:
J. Steponaitis, P. Rainis, J. 

Gasiunas, V. ir B. Senkevičiai, 
V. Baltrušaitis, A. Paukštienė, 
N. Nagulevičiutė, Kraujai is, 
M. Purvėnas, Antulis, Cedro
nas, Tumelis, Pluščiauskas, Ch. 
Balčiūnas, P. Silickas, J. ir N. 
Kauliniai, M. Kreivėnienė, O. 
Dobinienė, V. Guoga.

Po $2:
Jakštys, Z. Kavaliūnas, Meš

kėnas, Markauskas, Al. Be
pirštis, J. Kalvaitis, R. ir E. 
Mizarai, K. Jakštys, Dalinevi- 
čius, K. Sungaila.

Po $1:
D. Mažilis, A. Linkus, Sr., 

A. Linkus, Jr., M. žiedelis, A. 
Jench, A. Lukis, P. Linkus, 
M. Yakštienė, A. Zataveckas,
J. Marčiukienė, Joe Simokai- 
tis, F. Dobilas, Rimšas, P. Pe
traitis, Ch. Pužauskas, P. šo- 
lomskas.

Po $1:
Janulevičienė, Žilinskas, V. 

Čepulis, V. Bovinas, A. Karch,
K. Rušinskienė, J. Litvinskas, 
P. Zurba, A. Cibulskienė, O. 
Nečiunskienė, A. Kalakaus- 
kienė, Kazakevičienė, G. Wa- 
reson, Vera Jasulaitienė.

Rušinskas, V. Stupur, II. 
Rinkevičiūtė, O. Repševičiutė, 
Benderis, P. Semėnienė, M. 
Misevičienė, F. Reinhardt, J. 
Rimša, E. Morkus, Norbuta, 
Gustaitis, Briedienė, Laukai
tienė, Talandienė, šibeika, Ur- 
baitis, Wm. Kulik, Masiulevi- 
čius, Sapiega.

M. Ripinskienė, J. Guzikie- 
n€, JanaUskas, Velička, N. Ki
sielius, Ag. Grubb, J. Kalvai
tis, O. Vesiunienė, Mikolas 
Stankus, M. WilsonienS, J.' So-

Drabužių Centro Darbininkai 
Turės Stalą Laisvės Piknike

Į dienraščio Laisvės meti
nį pikniką, kuris įvyks liepos 
2-rą, Klaščiaus Clinton Parke, 
Maspethe, rengiasi visi, kas tik 
gyvas ir kas tik galės tą die
na ištrūkti iš darbo. 

* t

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centro, 417 Lorimer St., dar
bininkai, turbūt, yra mažiau
sia laiko turintieji žmonės, nes 
atidirbę savo darbo valandas 
šapose, ofisuose, o moterys dar 
ii- namų ruošoje, vakarais susi
renka suneštus-atsiųstus dra
bužius suskirstyti, rūšimis, rei
kalingus taisymo-pataisyti. Bet 
jie energingai ruošiasi pikni-

Tas darbštuolių būrys, talki
ninkai ir draugai viename di
džiame pasimojime pagelbėti

Lietuvos žmonėms, tikisi būti 
jau užbaigusiais suruošti 5-jį 
siuntinį dovanų Lietuvos žmo
nėms ir tą šauniai paminėti 
Laisvės piknike, visi bendrai 
turėti savo stalą. Iš virš 50 
darbininkų, jau gerokas skai
čius susidėjo po $1. Kiti, suži
noję apie tą puikų planą, dar 
prisidės.

Bendrai, pasišventusiai, daug 
dirbus, bus smagu ir didžio
sios iškilmės dieną praleisti 
kartu. Kitiems bus malonu 
matyti, susitikti tuos didžia
darbius, kurie liuosnoriai pa
švenčia tiek daug laiko parem
ti kariaujančius už Lietuvos iš
laisvinimą ir kare nukentėju
sius brolius.

Pagelbininkė.

Visas Miestas Minės Sovietų 
Sąjungos Karo Sukaktį

Birželio 22-rą, šį ketvirta
dienį, sueis lygiai trys metai, 
kai Hitlerio gaujos užpuolė 
Sovietų Sąjungą, pasaulinį tai
kos ir laisvės simbolį, kliudyto- 
įą hitlerininkams maršuoti pa
vergti pasaulį. Visomis jėgo
mis siekęs išlaikyti taika, kraš
tas buvo priverstas kariauti.

Organizuoti darbo žmonės, 
visame pasaulyje, kurie visuo
met pasitikėjo pačių darbinin
kų, valstiečių ir kariuomenės 
vadovaujamo krašto pajėgumu 
apsiginti, ir pirmomis, pačio
mis juodžiausiomis Sovietų Są
jungai karo dienomis, kada 
kraštas buvo užkluptas iš pa
salų, nemobilizuotas, tikėjo, 
jog Sovietų Sąjunga atsilaikys. 
Jie pradėjo organizuoti jai pa
galbą. Tačiau daugelis ir gerų 
žmonių iš pačių darbininkų, 
taipgi kitų luomų žmonių, su
vedžioti nacių ir jų talkininkų 
Amerikoje pro-naciškos propa
gandos, netikėjo Sovietų Są
jungą esant tokia galinga, ko-

daitis, J. Vinikaitis, J. Balčiū
nas, Ona Lapata, šidlauskiū- 
tė, J. Gričkauskas, J. Stelis, J. 
Dainius.

Po 50c: P. Gražys, P. Jan
kauskas.

Viso su smulkesnėmis auko
mis sunešta $420 Lietuvos 
raudonarmiečių ir partizanų 
.cigaretų fondui.

Rengėjai dėkingi visiems 
aukomis, pirkimu bonų, daino
mis, prakalbomis ir atsilanky
mu parėmusiems šį pirmą di
dįjį lietuvių sąskridį pasvei
kinti antrąjį frontą ir minint 
Lietuvos kančių 3 metų sukak
tį apdovanoti kovojančius ir 
kare nukentėjusius brolius.

Prie Cigaretų Fondo
Du patriotingi lietuviai, ku

rie negalėjo dalyvauti birželio 
15 dienos masiniame mitinge, 
nelaukdami paraginimo prisi
dėjo prie sukėlimo $500. Už 
tuos pinigus bus nupirkta ir 
pasiųsta lietuviams raudonar
miečiams ir Lietuvos partiza
nams cigaretų. Antanas Rudis 
ir Stanley Barkus paaukojo po 
du doleriu.

Kas daugiau ?

Pataisa
Vakar dienos Laisvėje tilpęs 

raštas po antgalviu “Lietuviai 
jau išpirko už $94,000 Penk
tosios Karo Paskolos bonų ir 
apdovanojo raudonarmiečius” 
buvo dalis korespondencijos iš 
Brooklyno lietuvių masinio 
mitingo, įvykusio 15-tos vaka
rą, Grand Paradise. Neįdėjus 
pažymėjimo, jog tai tąsa iš 
pirmesnio numerio, likosi ne
aišku, kur Povilas Rotomskis 
kalbėjo ir iš kur siųsta kores
pondencijoj minėti pasveikini
mai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda modeminė valgykla 

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

Užsibaigė Vakariniu 
Mokyklų Sezonas

Vakarinė mokykla Wil- 
liamsburge, No. 50, užbaigė 
žieminį pamokų sezoną, užsi
darė su 7 d. birželio. Pamokos 
tęsėsi per 9 mėnesius, kas su
darė 100 vakarų, po 2 valan
das kas vakarą, viso 200 va
landų.

Per tą laiką suaugusieji bu
vo mokinami anglų kalbos ir 
rašybos, aritmetikos, geogra
fijos ir istorijos. Apie 12 mo
kinių, tame skaičiuje ir du lie
tuviai, mergina ir vyras, ga
vo paliudymus eiti į aukštesnę 
mokyklą (High School) per 
pasidarbavimą mokytojos H. 
Schneider.

Viso mokinių buvo 400, di
džiumoje žydų tautybės, labai 
maža dalelė lietuvių, lenkų, 
rusų ir italų, žydai turi pa
traukimą mokytis. žmonės, 
matyti, ne jauni, bet eina ir 
mokinasi.

Apie pradžią rugsėjo moky
kla vėl bus atidaryta žiemi
niam sezonui.

• Studentas.

Antradienis, Birželio 20, 1944

5-ji Karine Paskola Yra Invazijos Paskola
Pirkime Daugiau Bonų, Negu Pirmiau!

kia ji pasirodė, šiandieną vi
si mato ir pripažįsta Sovietų 
rolę sulaikyme Hitlerio marša- 
vimo. Tad šiemetiniuose So
vietų Sąjungos užpuolimo na
ciais sukakties minėjimuose 
aktyviai dalyvaus vadovaujan- 
,čios jėgos iš visų Amerikos gy
venimo sričių — didžiosios in
dustrijos, biznio ir finansų, 
unijinio judėjimo, švietimo, 
meno ir vyriausybės.

New York o Madison Square 
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
šio ketvirtadienio vakaro 7 :30 
įvyksiantis masinis mitingas- 
koncertas “Order of the Day”, 
bus visų demokratiškai nusitei
kusių luomų ir politinių bei* re
liginių pažvalgų žmonių są- 
skridis vienam bendram tikslui 
—pagerbti vyriausi Amerikos 
talkininką už sulaikymą fašiz
mo ir užtikrinimą demokrati
joms pergalės.

Mitingą rengia Russian War 
Relief, Inc. Įžangos tikietai 
nuo 84c (su taksais) iki $3.40.

Miesto Bildinge atidaryta 
naujai išdekoruota koplyčia 
vedyboms.

LDS Patrijotinis Darbas 
Davė Gerą Signalą Vi

siems Lietuviams
Brooklyno lietuvių 

ei jų suruoštą masinį 
pasveikinimui antro 
paminėjimui Lietuvos užpuoli
mo -naciais trijų metų sukak
ties, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 
Gasiunas 
laišku :

organiza- 
mitingą 

fronto ir

Centro sekretorius J. 
pasveikino su tokiu

Karščiausia Diena
Pereitas sekmadienis buvo 

karščiausia šių metų diena. 
Popiečiu termometras pasiekė 
9b laipsnių, vienu laipsniu 
aukščiau pereito penktadienio, 
atimdamas iš anos dienos re
kordą.

Coney Islande pirmu kartu 
dalyvavo milionas vėsumos 
jieškotojų. Kitur pajūriuose 
taipgi buvo minios svieto, kaip 
rugpjūčio karščiuose.

Birž. 15, 1944 
Lietuvių Mitingo Rengėjams 
Brooklyn, N. Y.

Gerb. Draugai:
Smagu, kad jūs šiame lietu

vių susirinkime, kuris Įvyksta 
birželio 15, 1944, Grand Para
dise, Brooklyn, N. Y., pasiry
žote sukelti Penktosios Pasko
los karo bonais nemažą sumą. 
Tai patriotinis jūsų pasimoji- 
mas.

Lietuvių Darbininkų 
nijimas irgi pasiryžo 
kinti Antrojo Fronto 
mą su gausia suma
LDS Centras perka Penktosios 
Paskolos karo bonų už visus 
$70,000.00. Mes taipgi tikimės, 
kad LDS nariai taipgi atliks 
savo patriotinę pareigą—gau
siai pirks karo bonus.

Susivie- 
pasvei- 

atidary- 
pinigų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS.

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakaro 8 vai., 
birželio 21-mą. Kviečiame ir ne na
res. — Valdyba. (144-145)

EAST NEW YORK & 
RICHMOND HILL, N. Y

Trečiadienį, 21 d. birželio, 8 v. v. 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Šiame susirinkime 
turime užbaigti kuopos narių duok
lių mokėjimo. Kurie draugai esate 
apsiėmę nueiti pas tūlus narius į 
namus ir gauti nua jų duokles, pa- 
sistengkite šią užduotį atlikti ir 
duokles atnešti į kuopos susirinki
mą. — V. Paukštys. (144-145)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų unijos 54 skyriaus spe- 

cialis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, birželio 22 d., 7:30 v. v. La
bor Lyceum salėje, 949 Willoughby 
Ave. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus renkamas delegatas ir dalis 
skyriaus valdybos. — Ch. Nečiuns- 
kas, sekr. (144-145)

RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.
Antradienį, birželio 20 d., įvyks 

LLD 55 kp. susirinkimas. Šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St. Pra
džia 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. — M. S. (143-144)

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija Kapoj
Telef.: GR. 7-7553

( 2539DETROITE: 1 --- Woodward Avenue 
( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. V^GEL, Direktoriai

. Užtiki inimui gi eitos pergalės ir užtikrinimui sau geresnės ateities, pirkime 
daugiau 5-sios Karines Paskolos Bonų, negu pirkome anksčiau.

Saugiausias investmentas yra kariniuose bonuose, nes pati valdžia už juos 
atsako Savo senatvės užtikrinimui, laimingesnei savo vaiku ateičiai, pirkime ka
rinius bonus.

BUY MORE THAN BEFORE
Šio atsišaukimo vietą apmokėjo

ANTANAS BALČIŪNAS
Varpo Keptuvės—Silver Bell Bakery Savininkas "

40 STAGG STREET, tarp Lorimer St. ir Union Ave., BROOKLYN, N. Y.

Geriausio pasisekimo jūsų 
gražiame darbe.

Draugiškai,
J. Gasiunas,
LDS Centro Sekretorius.

Smagu priminti, jog LDS se
kretoriaus laiškas buvo patri- 
jotiškas atsišaukimas į patri- 
jotus — ant vietos mitinge iš
pirkta už 24 tūkstančius bo
nų ii* toliau bonai tebeperka- 
mi pluoštais, lietuviu kreditas 
auga.

Koks Bus New Yorkas 
Ateityje?

Visi žinome, koks yra mūsų 
miestas šiandieną, bet koks jis 
bus rytoj ?

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ QI, STANLEY MISIŪNAS

/ ll O|| SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

W /'j / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
\ / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ J z I Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6804LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL KVergreeB 4-M1Z

Tuo klausimu žmonės jau i randasi vietos net New Yor- 
suka galvas. Miesto Vlanavi- ko. Susibrukimas ir nesveikos 
mo Komisija, pavyzdin, jau 
pasiūlius dalį savo palno, ku
ris, sakoma, daugelio newyor- 
kiečių vadinamas revoliuciniu.

Naujojo plano vyriausia 
ypatybė esanti ta, kad nori
ma nustatyti taisykles duoti
miestui “daugiau atvirų plotų, j 28-tą. 
šviesos ir oro.” Plano autoriai —------------------------------------------
tikrina, jog tam pakankamai PIRKITE KARO BONUS!

sritys, nurodinėja tūli žmonės, 
susidarė ne būtinai dėl stokos 
vietos, bet dėl stokos planingu
mo praeityje, ypatingai tuojau 
po pereito karo.

Viešasis tų planų diskusa- 
vimas skelbiama šio mėnesio

A CHARLES
E**--*“ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-G868
□

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

/TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
"01 GRAND ST, BROOKLYN U, N. Y.

Telephone HTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ




