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AMERIKOS KARIAI ĮSIVERŽĖ Į ATTII SALA PRIEŠ JAPONUSU

KRISLAI
Melas Kaipo Duona.
Besąžinio Balsas.
Didis Rusų Tautos Genijus.
Tūkstančio Puslapių Novele.
Kaip Išnaudojate Progą?

Rašo A. BIMBA

Tėvynės redaktorius Bajo
ras pasiskyrė sau dar vieną 
negarbingą gyvenimo misiją. 
Jis nori SLA narius sugrąžinti 
prie pono Dievo. Neužtenka, 
kad juos tempia klerikalu glo
bom

Tam tikslui pasikvietė tal
kon kokį ten nemokšą Nienių.į 
Priežodis sako: “Birds of a 
feather flock together.”

Nienius sako: “Man rodos, 
kad tai yra nuosekli išvada iš 
paties ateizmo principo, nes 
jei tikrojo Dievo nėra, tai nė
ra nei aukščiausio autoriteto. 
Dievo vieta likosi tuščia. Tuo
met kiekvienas ateistas gali į 
ją repečkiotis ir pasiskelbti— 
‘pats esąs Dievas’.”

Tokiu dievu norįs tapti Hit
leris. Kalta esanti bedievybė. 
Girdi, “šis karas yra ištvirki
mo karas.”

Šita bjauri nesąmonė telpa 
SLA organe Tėvynėje (geg. 
14).

Melas nuo pradžios iki ga
lo. Plėšikas Hitleris kiekvieno
je savo kalboje šaukiasi prie 
Dievo ir teigia, kad Dievas pa
laikąs Vokietijos pusę.

Tai sena klerikalų giesmė, 
būk šis karas ir visos žmonių 
nelaimės paeiną iš to, kad 
žmonija atitrūkus nuo Dievo, 
nuo bažnyčios, nuo poterių, 
šitai melagystei jie, matyt, jau 
laimėjo ir bedievį Bajorą.

Su renegatu nekalbėk apie 
sąžinę, nes jis jos neturi, ją 
yra praradęs. Tokio sutvėrimo 
puikų pavyzdį duoda brook- 
lyniškis Buivydas.

Kiek gali jis dabar šinkavo- 
ja hitlerinę propagandą. Jo 
specialybė — meluoti apie ko
munistus, pakartoti visus Hit
lerio ir jo pastumdėlių leidžia
mus svietan. išmislus.

Paimkime tuos lenkų ofi- 
cierius. Keleivyje (geg. 12 d.) 
Buivydas (Vyt. Katilius) sei
lėj a šitaip:

“Jie (komunistai) aiškina 
taip: Tai kas, kad sušaudė 10 
tūkstančių lenkų karininkų ? 
Tie Lenkijos karininkai buvo 
ne darbininkų sūnūs, bet ponų 
vaikai, kurie engė Lenkijos 
darbininkiją. Jų gailėtis, juos 
užtaranti darbo žmonės nega-

Ir dar, girdi, “taip kalba ne 
kokie eiliniai komunistėliai, 
bet lietuviškųjų komunistų 
dūkai...”

Bet kodėl jis neįvardina 
vieno tų “vadukų ?” Ogi 
dėl, kad negali. O negali
dėl, kad tai Buivydo paties 
locnas melas. Tokių vadukų 
nėra. Niekur joks 
taip neteigia.

va-

nei 
to
to-

komunistas

Kodėl Buivydas 
riui dėl tų lenkų 
Ogi todėl, kad jis yra rene
gatas. Viskas, ką Hitleris me
luoja apie komunistus, Buivy
dui šventa tiesa. Kiekvieną 
Hitlerio melą jis nuoširdžiai 
pakartoja.

tiki Hitle- 
oficierių ?

Ne tik rusų tauta, bet visas 
civilizuotas pasaulis neteko 
didžio genijaus mirtyje Rach- 
maninovo. Tai buvo muzikos 
galiūnas — vienas iš nedau
gelio didžiųjų kūrėjų visoje 
žmonijos istorijoje.

Apie šį pianistą, kompozito
rių ir orkestrų vedėją Dr. J. 
J. Kaškiaučius parašė ilgą 
straipsnį. Tas straipsnis tilps 
žurnalo šviesos antram nume
ryje, kuris neužilgo pasirodys.

Nepraleiskite to straipsnio 
neperskaitę.

Pradėjau skaityti Meyer Le-
(Tąsa 5 pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis
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AMERIKOS LAKŪNAI
SUPLEŠKINO NACIŲ 
ORLAIVIŲ FABRIKĄ

■ London, geg. 14. — Di
džiausias iki šiol skaičius 
Amerikos Lekiančiųjų Tvir
tumų, didžiulių keturmoto- 
rinių bombanešių, vakar 
dienos laiku visiškai supleš
kino svarbų vokiečių nau
dojamą lėktuvų fabriką ir 
taisymų dirbtuves Meaulte 
ir daugeliu bombų suardė 
nacių orlaivių aikštes ir ki
tus įrengimus St. Omer’yje, 
šiaurinėje Franci joje.

Talkininkai Suėmė 
Viso 175,000 Fašistų 

ir 17 Generolų
šiaur. Afrika. — Suėmus; 

talkininkams italų armijs 
Enfidaville srityje, paskuti 
nę fašistų jėgą Tunisijoj 
tai skaičius nelaisvėn pa
imtų vokiečių ir italų pasie
kė jau 175 tūkstančius. 
Tarp belaisvių yra ir 17 na
cių ir italų generolų.

Paskutinis pasidavė italų 
maršalas Giovanni Messe į 
šiaurius nuo Enfidaville ir 
jis didžiuojasi, kad išsilaikė 
kovoj ilgiau negu bet kuris 
kitas Ašies generolas Tuni
sijoj.

Anglai Numetė 2,000 
Tonų Oro Bombų j 
Nacių Duisburgą
London, geg. 14. — Apie 

1,000 Anglijos bombanešių 
anksti ketvirtadienį paleido 
beveik 2,000 bombų į vokie
čių karo pramonės centrą 
Duisburgą, pusės miliono 
gyventojų miestą, geležin
kelių mazgą ir upių uostą, 
prie Ruhr upės įplaukimo į 
Rhein up 
kietijoje. 
ko, mėtė 
sveriančias bombas. Jų su
kelti gai$rai buvo matomi 
per 150 mylių. Anglai nete
ko 34 lėktuvų.

ę, vakarinėje Vo- 
Anglai, tarp kit- 
pe keturis tonus

Daugybė Ašies Pabūklų 
Teko Talkininkam

šiaur. Afrika, 
las Eisen 
reikės “n 
ištisų savaičių/’ kad suskai- 
čiuot vist ;
kusius fašistų pabūklus Tu
nisijoj.

Apart 1,000 kanuolių ir 
250 tankų, amerikiečiai, an
glai ir francūzai ten pagro
bė didžią daugybę šarvuotų 
automobilių, trokų ir įvai
rių kitų ginklų, amunicijos 
ir šiaip reikmenų.

London. — Skaičiuojama, 
kad šis karas padarė 20,- 
000,000 benamių Europoj.

Genero- 
dwer pranešė, jog 
tik dienų, bet gal

s talkininkam te-

.j

Editorialas
Amerikos Lietuviai ir Lietuva

Atviras Laiškas Valstybes Sekretoriui 
Cordell Hull9ui ir Jungtinių Valstijų 

Senatoriams ir Kongresmanams

AMERIKIEČIAI ŠTUR
MUOJA JAPONUS ATTU 

SALOJ, ALEUTUOSE

■>

>

Bėgy j 32-jų metų savo gyvavimo mū
sų laikraštis pirmą kartą mato reikalo 
rašyti editorialą pavidale atviro laiško 
valstybės departmentui ir žymiesiems 
šalies pareigūnams. Pasisakome dėl ne
paprastos padėties, susidariusios tarp 
amerikiečių lietuvių. Ji nėra sveika 
mūsų kraštui. Ji kenkia mūsų karinėms 
pastangoms. Mums, beje, atrodo, kad 
panaši padėtis^ yra ir kai kuriose kitose 
tautinėse grupėse.

Šis nesveikas reiškinys pasirodė kaip 
tik dėl to, dėl ko nelabai senai OWI įspė
jo neangliškųjų laikraščių redaktorius, 
būtent: dėl busimųjų valdžių formų įvai- 
riuose Europos kraštuos po karo.

r Tam tikra žmonių grupė pasimojo už
versti valstybės departmentą ir kai ku
rių senatorių ir kongresmanų raštines 
rezoliucijomis, keliančiomis nesantaiką 
lietuviuose ir jomis užpildyti tūlus laik

raščius. Iš principo niekas negali būti 
priešingas rezoliucijoms, kai jos priima
mos atitinkamos grupės vardu ir atitin
ka realybei. Bet kai tos rezoliucijos yra 
klaidinančios, rašomos pagal užsakymus 
tam tikrų užkulisinių grupių ir per jas 
bandoma kalbėti visų Amerikos lietuvių 
vardu, tai dalykas pasidaro gana rimtas!

Kad pasirodyti autoritetingesniais, 
tie žmonės sukūrė net dvi gražiai skam
bančiais vardais tarybas: “Amerikos 
Lietuvių Tarybą” ir “Lietuvių Tautinę 
Tarybą.” Abi sukurtos vienoje dvasioje 
tik dviejuose kūnuose.

Imam jų rezoliucijas, kurias jų auto
riai sako pasiuntę valstybės sekreto
riui, senatoriams, kongresmanams ir 
eilei kitų įstaigų. Jos pagamintos 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir priimtos 
New Yorke. Panašių priimta, sakoma, 
ir kituose miestuos — visur tos pačios 
Amerikos Lietuvių Tarybos inspiruotos 
ir jos viršininkų iškeptos.

Kas gi kitas, jei ne šios tarybos pir
mininkas 1941 m. birželio mėnesį skel
bė “Valio Lietuvos nepriklausomybei,” 
atneštai Hitlerio go vedų? Kas gi kitas, 
jei ne tarybos sekretoriaus leistas anglų 
kalboje laikraštukas šaukė “Three 
cheers for Hitler!”, kai Hitleris okupavo 
Lietuvą? Kas gi kitas, jei ne tų dviejų 
ponų redaguojami laikraščiai net per 
keletą mėnesių po to, kai Hitleris už
puolė Sovietų Sąjungą, beveik diena iš 
dienos spausdino Goebbelso propagandą 
apie tąją laimę, kokią Hitlerio legijonai 
atnešė Lietuvai ir visam Pabalčiui?

Kai Hitlerio govėdos užpuolė Lietuvą, 
naikino josios miestus ir žudė Lietuvos 
liaudį, tos pačios grupės žmonės leido 
speciales laikraščių laidas, reiškiančias 
entuziazmą, ir skelbiančias, būk Lietuva 
jau esanti nepriklausoma!

Šiandien tie patys ponai išnaujo kelia

ICKES ABEJOJA, AR MAI- 
NIERIAI VĖL STREIKUOS
Washington.— Amerikos 

vidaus reikalų sekretorius 
Harold Ickes, anglies admi
nistratorius, sakė laikrašti
ninkams, jog jis netiki, kad 
mainieriai iš naujo strei
kuotų, kai ateinančio antra
dienio vidunaktį pasibaigs

pa-Lietuvos nepriklausomybės reikalą, 
miršę, ką jie 1941 m. vokiečiams esant 
Lietuvoj rašė, būtent, kad Lietuva jau 
esanti nepriklausoma. Jiedu ir tebede- 
moralizuoja Amerikos lietuvių visuome
nę, tik šiandien jau prikergdami žodį- 
kitą, neva priešingą Hitleriui.

Toliau.
Jungtinėse Valstijose veikia visa eilė 

individualų, atvykusių iš Berlyno, karui 
prasidėjus. Čia blaškosi “Lietuvos pre
zidentas,” Antanas Smetona—preziden
tas, kurio Lietuvoj žmonės niekad pre
zidentu nerinko, kuris uzurpacijos, pu
čo keliu 1926 metais tą teisę pasisavi
no ir kuris savo fašistiniais žygiais pasi
darė Lietuvoje neapkenčiamiausiu žmo
gumi ir nešiojo “Smetonos Kruvinojo” 
vardą. 1940 m. šis individualas pabėgo 
iš Lietuvos į Berlyną, o iš ten per Brazi
liją atvyko į Jungtines Valstijas ir čia 
kelia nesantaiką, skelbdamas: “ buvau, 
esu ir būsiu Lietuvos prezidentu!”

Spauda plačiai rašo, ir žmonės kalba, 
būk šis p. Smetona dar ir dabar gaunąs 
iš užšaldytų Lietuvos pinigų po 600 do
lerių per mėnesį ir tuos pinigus jis gau
nąs su valstybės departmento žinia!...

Buvęs Lietuvos ministeris Washingto
ne p. Žadeikis, kuris šiuo metu nieko ne
atstovauja, atrodo, taipgi tebegaunąs al
gą iš užšaldytųjų Lietuvos pinigų. Šis 
asmuo važinėja po lietuvių kolonijas, 
skleidžia fašistinę propagandą ir skel
bia, būk Smetona ir po karo turįs būti 
Lietuvos prezidentu! Kitais žodžiais, 
Lietuvoje turįs būti atsteigtas smetoniš
kas režimas, labiausiai žmonių neapken
čiamas. Ir tas turįs būti padaryta pagal 
Atlanto Čarterį!

Veikia ir t. v. lietuviški konsulatai, 
ir čia jie dirba pagal fašisto Smetonos 
instrukcijas!

Tūlas profesorius K. Pakštas, atvykęs 
iš Europos karui prasidėjus, nežinia ke- 
no finansuojamas, važinėja su prakal
bomis, leidžia anglų kalboje brošiūras, 
giriančias hitlerininkų okupantų režimą 
Lietuvoj ir puolančias Tarybų Sąjungą. 
Kai profesoriui atrodė, kad Hitleris ka
rą laimės, tai jis džiaugėsi, skelbdamas, 
būk Hitlerio sukurtas Ostlandas — idea
liškas Lietuvai dalykas. Iš atplėštų nuo 
Tarybų Sąjungos Baltarusijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, girdi, galima būsią 
sudaryti puiki valstybė. Bet kai Rytų 
Fronte pradėjo pūsti kiti vėjai, tai tas 
pats p. Pakštas parašė kitą brošiūrą, 
piršdamas Lietuvai sąjungą su Skandi
navijos valstybėmis ir net skirdamas 
Lietuvai imperatorių!

Yra ir daugiau individualų, atvyku
sių į USA iš Berlyno, kurie plečia hitle
rinę propagandą ir tuomi demoralizuoja 
lietuvių visuomenę.

(Tąsa 2-me pusi.)

dabartinės penkiolikos die
nų paliaubos:

“Negalima net įsivaiz
duot, kad angliakasiai, vis 
tiek kokius skundus turėda
mi, taip blogai pasielgtų 
linkui savo šalies sakė 
Ickes, ir pridūrei kad “mai
nieriai gaus šį bei tą,” pa
gal Karinių Darbų Tarybos 
sprendimą.

PREMJERO CHURCHILLO 
KALBOS PER RADUA

Washington. — Anglijos 
ministeris p i r m i n i n k as 
Winston Churchill kalbės 
bendrame Jungtinių Valsti
jų kongreso posėdyje atei
nantį trečiadienį 12:30 vai. 
dienų, ir jo kalba bus sklei
džiama per radiją.

Japonų radijas pranešė, | amerikiečių ir japonų, kaip 
kad stambus skaičius smar- teigia Tokio radijas.
kiaušių Amerikos kareivių j 
jau praeitą trečiadienį įsi-' 
veržė į Attu salą, vakari- I 
niame gale Aleutų salyno, I 
mažiau kaip 2,000 mylių! 
nuo Tokio, Japonijos sosti
nės.

Washington, geg. 14. — 
Kariniai Amerikos vadai 
visai nieko nesako kai dėl 

Į japonų skelbimo apie ame
rikiečių įsiveržimą į Attu 
salą. Japonai ją užėmė per- 

I nai birželio 8 d. ir paskui 
Tęsiasi įtūžę mūšiai tarp drūčiai tą salą aptvirtino.

i

Anglų Lakūnai Bombardavo 
Berlyną ir Čechoslovakiją, 
Sovietų Lakūnai -- Varsavą

Vokietijoje, kaipLondon, geg. 14. — Di- rinėje 
dieji Anglijos bombanešiai pranešė Berlyno radijas, 
praeitą naktį audringai at
akavo Berlyną (jau 62-rą 
kartą) ir karinius miestus 
vakarinėje Vokietijoje ir 
čechoslovakijoje. A n g 1 ai 
per naktį neteko 34 lėktu
vų.
AMERIKOS BOMBANE- 
ŠIAI IR VĖL ATAKAVO 

VOKIETIJĄ I
Tuo pačiu laiku Amerikos litis. Atlikę tą žygį, visi 

bombanešiai vėl bombarda- Sovietų lėktuvai saugiai su- 
vo karinius taikinius šiau-

SOVIETŲ ORO ŽYGIS 
PRIEŠ VARŠAVĄ 

Sovietų lėktuvai naktį 
trečiadienio į ketvirtadienį 
bombomis ardė ir degino 

geležinkelių stotis, fabri
kus ir sandėlius Varšavoj 
ir jos priemiesty Pragoj; 
tarp kitko, pataikė į trau- 

I kinius ir amunicijos sande- 
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Įžiūri Greitą Antrojo 
Fronto Atidarymą Pa

remti Sovietams
Washington. — Jeigu nas 

ciai, po susmukimo Tunisi- 
joj, pradėtų didelį ofensyvą 
prieš Sovietų Sąjungą šią 
vasarą, tai amerikiečiai ir 
anglai juo greičiau antru 
frontu įsiveržtų Europon 
prieš fašistų Ašį, kaip tvir
tina karo dalykų žinovai 
Washingtone.

Jie. teigia, jog bendroji 
Anglijos publika taip daug- 
meniškai ir stipriai reika
lauja antro fronto, kad, 
girdi, jokia anglų valdžia 
negalėtų atsilaikyt prieš to
kį galingą spaudimą iš gy
ventojų pusės.

Australija. — Prasidėjo 
n'auji mūšiai tarp talkinin
kų ir japonų Naujojoj Gui- 
nejoj.

Amerikiečiai Nuskandi
no bei Sužalojo 20 Ašies 

Laivu, Italijos Uoste
šiaur. Afrika, geg. 14. — 

^Amerikos bombanešiai nu
skandino bei pavojingai su
žalojo 20 fašistų laivų Au
gustos uoste, Italijos saloj 
Sicilijoj.

Kiti Jungtinių Valstijų 
lėktuvai drauge su anglų 
lėktuvais vėl pleškino Cag- 
liarį, Italijos saloj Sardi
nijoj, ir Neapolio didmiestį 
ir uostą pačioj Italijoj.
Anglų laivynas perkūnuo- 

jančiai bombardavo italų 
salos Pantellerijos uostą, 
45 mylios nuo šiaurinės Tu- 
nisijos.

Ašies radijai sako, kad 
Amerika iškėlus savo ka- , 
riuomenę į Saint Lucia sa- • 
lą, apie 25 mylios nuo f ran 
cūzų salos Martinique.

I AM AN AMERICAN DIENA
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Rytoj, gegužės 16 d., bu s “I am an American” Day 
(“Esu Amerikietis” Diena). Daugelyj miestų įvyks pa- 
trijotiški susirinkimai ir kitokios celebracijos. Tai bus 
diena, kurioje kiekvienas mūsų krašto patrijotas pa
reikš, kad jis arba ji yra geras amerikietis, savo krašto 
mylėtojas ir pasiryžęs jį ginti nuo visokių priešų.

New Yorko miesto Central Parke rytoj įvyks tos die
nos minėjimas. Bus įvairi programa.

Šiuo metu, kai mūsų kraštas kovoja prieš fašis
tinę Ašį, kai jis yra didžiuliame kare, reikalingas iš vi
sų Amerikos gyventojų juo didesnis pasiryžimas ir visų 
jėgų sukaupimas karinėms krašto pastangoms stiprinti 
ir garbingai pergalei laimėti.

“I am an American Day” kaip tik tam gražiai pasi
tarnaus !
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AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVA

Gyvenu
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Scandinavian countries, 
an emperor for Lithua-

believe that the State Department and 
responsible institutions of our country 
that neither the authors of these nu

that they 
by them-

Lithuanian consulates still 
on their activities under the

the 
two
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re-established in Lithuania, 
be done according to the At-
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During the thirty - two years of its ex
istence, our paper for the first time finds 
necessary to address itself to ortr State De
partment and other ranking officials of the 
country. We feel compelled to speak because 
of a very serious situation which prevails 
among the Lithuanians in America. This Si
tuation is not healthy for our country. More
over, it seems to us that a similar situation 
also exists among other national groups.

This unhealthy situation is the same against 
which the Office of War Information warn
ed the non - English language editors not 
so long ago, namely: regarding future forms 
of government in the various European coun- 

x tries after the war.
A certain group of people undertook the 

responsibility of swamping the State Depart
ment and the offices of certain senators and 
congressmen with resolutions, which spread 
discord among the Lithuanians, and filling
certain newspapers with the same resolutions. 
In principle no one can be opposed to resolu
tions when they are adopted in the name of a 
responsible group and are based on facts. But 
when such resolutions and statements are mis
leading, produced by order of certain ele
ments behind the scenes, and when an attempt 
is made to speak through them in the name 
of all Lithuanians of America, the matter be
comes quite serious.

In order to appear more authoritative, these 
people have organized two Councils with high- 
sounding names: The Lithuanian Council of 
America and the Lithuanian National Coun
cil. Both are identical in spirit, but parading 
in two different bodies.

Let us take their resolutions which, accord
ing to their authors, have been sent to thė 
Secretary of State, to senators, congressmen, 
and various institutions. They have beep 
adopted in New York. It is said that similar 
resolutions have also been adopted in other 
cities—all of them being inspired by the 
Lithuanian Council of America and written 
by its officials.

Who else, but the chairman of this Coun
cil exclaimed in June, 1941, “Long live the 
independence of Lithuania!”, which was 
brought about by the Hitlerite hordes? Who 
else, if not the paper published in English by 
the secretary of that Council, shouted, “Three 
Cheers for Hitler!” when he occupied Lithu
ania? Who else, but the papers edited by 
these two gentlemen, almost daily for several 
months after Hitler attacked the Soviet Union, 
published Goebbels’ propaganda about the 
Welfare brought by Hitler’s legions to 
Lithuania and to all Baltic countries?

When the Hitlerite hordes attacked Lithu
ania, destroying her towns and slaughtering 
her people, the same groups issued special 
editions of their papers expressing enthu
siasm and proclaiming that Lithuania has al
ready become independent.

Today the same gentlemen are again raising 
the question of the independence of Lithuania, 
entirely forgetting what they had written in 
1941, namely: that Lithuania was already in
dependent. They are still demoralizing 
Lithuanians, only now adding a word 
supposedly against Hitler.

Let us go further.
There is a group of individuals 

United States who came here from 
after the outbreak of war. We have herb 
Antanas Smetona, “President of Lithuania” 
—a president, whom the people of Lithuania 
never elected. In 1926 he seized power by 
Usurpation, by putsch. By his fascist mea
sures he became the most hated and despised 
individual in the country, and today he car
ries the name of “Bloody Smetona.” In 1940 
jthis individual (Smetona) fled to Berlin and 
from there, through Brazil, he came to the 
United States.

r
Entered as second class matter March 11, 1924, at 

the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

AN UtHTORIAI
By proclaiming, “I was, I am, and I Will be 

President of Lithuania!” he is sowing discord 
among the Lithuanians in America.

It is widely alleged in the press, and is 
common talk among the people that this Mr. 
Smetona is even now getting $600 a month 
from the frozen funds of Lithuania, with the 
consent of our State Department!...

Mr. Zadeikis, the former Minister of Lithu
ania to Washington, who at the present time 
represents no one, seems to be getting a sa
lary from the frozen funds of Lithuania, also. 
This individual is touring Lithuanian com
munities, spreading fascist propaganda, and 
insisting that after the war Mr. Smetona 
should again be president of Lithuania! In 
other words, the most hated Smetona regime 
will have to be 
And that would 
lantic Charter!

The so-called 
exist, and carry
instructions of fascist Smetona.

A certain professor by the name of K. 
Pakshtas, who came here after the outbreak 
of war, financed by no one knows whom, is 
touring the country, making speeches, publi
shing pamphlets in English and attacking the 
Soviet Union. When the professor thought 
that Hitler Would win the war, he was very 
happy about it, and proclaimed that Ostland, 
established by Hitler, is an ideal thing for 
Lithuania. He said that from the lands taken 
away from the Soviet Union, namely, White 
Russia, Estonia, Latvia and 
ideal State could be formed, 
direction of the wind on the
changed, the same Mr. Pakshtas wrote an
other pamphlet, proposing a federation to 
Lithuania with the 
and even appointing 
nia!

Besides, there are
came to America from Berlin, disseminating 
Hitler’s propaganda, and thereby demora
lizing Lithuanians in this country.

Having no faith in the people of Lithuania, 
these groups adopt resolutions, asking our 
President and the State Department to see 
to it that after the war American and British 
armies be sent to the Baltic countries to 
occupy them! Translating this into concrete 
language, it means that they are trying to 
provoke war between America and the Soviet 
Union.

As for Lithuania, our position is as fol
lows: Not to dictate to her people any social 
or state form. That is their own concern. Our 
sole desire always was and still is that the 
people of Lithuania be free, and 
alone decide their destiny freely 
selves.

Regarding the relationship of
with the Soviet Union, the following historical 
facts speak for themselves:

In July 1940, the people of Lithuania de
cided to join the Soviet Union. According to 
the World Almanac, 95% of all the citizens 
of Lithuania took part in the election. The 
above-mentioned groups claim that the voting, 
the elections to the Seimas (Diet) of Lithua
nia were not democratic.

However, any neutral observer, having 
acquainted himself with the political situation 
in that country, will tell us that in the entire 
history of Lithuania there never was a more 
democratic election than that of 1940. Since 
1918, when the independence of Lithuania 
was proclaimed, with the consent of Germany, 
every election was carried on under the most 
repressive conditions, under martial law, 
with brutal terror, without a free press, anti 
with the jails full of political prisoners. 
From December 1926 to July 1940, in Lithua
nia there was no popular election worthy of 
that name.

Another fact to be noted is that during this 
period, from the decision to join the Soviet 
Union in 1946 to the occupation of Lithuania 
by the Nazis in 1941, thousands of Lithua
nians in America received letters from their 
relatives and friertds irt Lithuania. Writers 
of these letters expressed joy at their new 
life, and for the first time did not ask for 
money. Hundreds of such letters appeared in 
the Lithuanian press in America.

Blit let tis assume that after the war the 
people of Lithuania Will no longer desire to 
have the Soviet system. Let Us assume that 
instead of remaining in the U.S.S.R. family 
of nations, they would want to join in a fe
deration of dther neighboring countries. In 
bur opinion, they will have a full right to do 
so. The all-important problefn today is to set 
them free, to drive the German occupants 
out of Lithuania. The Lithuanian people will 
be able to do all that uhdet their own Consti
tution Which was adopted in 1940 and under 
the general Constitution of the U. S. S. R.

Aside from that, there is the Atlantic

/Charter, which guarantees all nations the 
right and freedom to decide their own destiny 
—present and future. We are one hundred 
per cent for the Atlantic Charter!

That is how the situation appears to us. We 
urge all Lithuanians in America to take a 
similar stand. Our most important task is to 
support the war efforts of America and all 
other United Nations, and to unite the people 
instead of dividing and splitting them into 
groups. Our duty is to help the people of 
Lithuania and other enslaved countries free 
themselves in the, shortest possible time from 
the Axis oppression and not to squabble 
about what social order will be established in 
this or that country after the war.

In Lithuania, just as in other European 
countries subjugated by Hitler, the struggle 
of the people against the occupants is spread
ing daily and growing ever sharper. There is 
only one division in Lithuania today: The 
people are united in their struggle against 
their enslavers, while only a small group of 
Quislings are working hand in hand with the 
occupants against the people.

Every Lithuanian patriot understands very 
well that the fate of the Lithuanian nation is 
being decided today.

The other day, a noted Lithuanian jour
nalist, Jonas Shimkus, wrote very correctly:

“Remember, Lithuanian brothers in Ame
rica, that not a minor political controversy is 
being decided now, but the fate of our nation'.

(Tąsa iš 1-mo puslapio)
Nepasitikėdamos Lietuvos žmonėmis, 

šitos grupės priimdinėja rezoliuci
jas, prašančias mūsų Prezidento ir vals
tybės departmento, kad po karo Ameri
kos ir Didžiosios Britanijos kariuomenės 
būtų pasiųstos į Pabalčio kraštus jiems 
okupuoti. Išvertus tai į konkrečią kal
bą, išeina, kad jie jau dabar provokuoja 
karą tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Kai dėl Lietuvos, mūsų dienraščio po
zicija yra tokia: nediktuoti josios žmo
nėms jokios visuomeninės santvarkos, 
jokios valstybinės formos. Tai jų pačių 
reikalas. Mūsų vienintelis troškimas vi
suomet buvo ir tebėra, kad Lietuvos 
žmonės būtų laisvi ir patys laisvai galė
tų savo reikalus spręsti.

O kai dėl Lietuvos santykių su Tary- 
' bų Sąjunga, tai sekami istoriniai faktai 

/ kalba patys už save:
1940 m. liepos mėnesį Lietuvos žmo- 

jnės pasisakė už įstojimą į Sovietų Są- 
/ jungą. Pagal World Almanac" ą, balsa- 
\ vimuose dalyvavo 95 nuoš. visų Lietuvos 
jpiliečių. Paminėtosios grupės sako, jog 
tieji balsavimai* tieji Seimo rinkimai ne- 

Jbuvę pravesti demokratiškai. Tačiau, be- 
'šališkesnis stebėtojas, susipažinęs su po- 
i litine eiga tame krašte, pasakys, jog Lie- 
i tuvos istorijoje demokratiškesnių už 
! šiuos balsavimų nėra buvę. Nuo 1918 m., 
į kai Lietuva buvo paskelbta nepriklauso- 
! ma, su kaizerinės Vokietijos žinia, kiek- 

vieni balsavimai bei rinkimai buvo pra
vesti prie žiauriausių aplinkybių, esant 
krašte karo stoviui, viešpataujant žiau
riam terorui, nesant laisvai spaudai, 
esant kalėjimuos daugybei politinių kali
nių. Nuo 1926 m. gruodžio mėn. iki 
1940 m. liepos mčn. Lietuvoje neįvyko 
jokių žmonių balsavimų, kurie būtų ga
lima tokiu vardu pavadinti.

Šį laikotarpi, tai yra, nuo nubalsavi- 
mo įstoti į T. S. 1940. m. iki nacių okupa
cijos 1941 m., atžymėjo ir kitas įsidė
mėtinas faktas: tūkstančiai Amerikos 
lietuvių gavo nuo savo giminių bei drau
gų Lietuvoje laiškus, kuriuose jų rašyto
jai reiškė džiaugsmo naujuoju gyveni
mu ir pirmu sykiu neprašė iš amerikie
čių lietuvių piniginės pagalbos. Šimtai Jų 
laiškų tilpo Amerikos lietuvių spaudoje.

Bet daleiskime, kad po karo Lietuvos 
žmonės nenorės tarybinės santvarkos. 
Daleiskime, kad jie, užuot gyventi SSSR 
tautų šeimoje, panorės susidėti į federa
cijas su kitomis kaimyninėmis tautomis. 
Mūsų nuomonė, jie tą pilniausiai galės 
padaryti, tegu tik jie bus laisvi, tegu tik 
vokiškieji okupantai iš Lietuvos bus iš
vyti. Jie tą galės padaryti einant savo 
krašto konstitucija, priimta 1940 m., 
taipgi einant bendra SSSR konstitucija.

Greta to, stovi Atlanto Čarteris, ga
rantuojąs visoms tautoms teisę laisvai 
sprąsti savo reikalus, savo dabartį ir at
eitį! l^es šimtu nuošimčių stovime už 
Atlanto Čarterį!

to be or not to be. And everyone, who is a 
time son of Lithuania, regardless of his poli
tical views, must join the struggle for the life 
of our nation.”

Very truly said! We believe that in Ame
rica this fact should unite every honest Ame
rican Lithuanian, every patriot of America, 
and sincere lover of the country of his fore
fathers—should unite all for one and the 
same cause: to achieve victory! ■

It is obvious that this is what the President 
and other leaders of our country expect of 
the Lithuanians of America. Therefore, in our 
opinion, our State Department should discon
tinue recognizing Mr. Smetona as president 
of Lithuania because he does not represent 
either Lithuania or the democratic desires and 
aspirations of its people. All disbursements of 
money to him and his former minister to 
Washington should be stopped and the Lithu
anian pro-Nazi propagandists who came here 
from Europe during the war should not be 
permitted to carry on their pernicious activi
ties. Any attempt to divide the American 
people today should be discouraged and stop
ped.

We 
other 
know
merous resolutions nor the so-called councils 
represent the opinion of the Lithuanians in 
America. The Lithuanian people in this 
country are daily demonstrating by their 
work in the war industries and on the farms 
as well as by their generous contributions to 
the Red Cross, by their buying of war bonds, 
etc., their patriotism and full devotion to 
America aud the United Nations, fighting for 
the destruction of the Axis, for our victory, 
and for the establishment of permanent peace 
throughout the world!

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS 2: Išgyve- 
nau 15 metų Chicagoje ir 
2 metai atgal mano moteris 
supykus išvažiavo į kitą 
valstiją ir nebegrįžo atgal. 
Aš prašiau, kad sugrįžtų, 
bet ji sako gyvena pas mo-

galėčiau gauti ženatvės pa- 
liuosavimą, kuomet ji gyve
na kitoje valstijoje?

ATSAKYMAS: Norėda
mas gauti persiskyrimą jūs 
galite užvesti teisme bylą 
Chicagoje ir perduoti pa- 
veskas jai per tos valstijos 
autoritetą, kurioje ji gyve
na, ir tuomet ją priversite 
duoti jums liuosą persisky
rimą arba ji turės sugrįžti 
į Chicagą.

Adv. Charles P. Kai.

Šitaip mums dalykai atrodo. Mūsų 
dienraštis ragina ir visus Amerikos lie
tuvius panašiai nusistatyti. Mūsų vy- 
riausis uždavinys remti Amerikos ir vi
sų Jungtinių Tautų karines pastangas 
ir žmones Vienyti, bet ne skaldyti, skai
dyti. Mūsą uždavinys padėti Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų kraštų žmonėms juo 
greičiau išsilaisvinti iš fašistinės Ašies 
priespaudos/ bet ne politikauti dėl to, ko
kia tame Ar kitame krašte santvarka 
turinti būti po karo.

Lietuvoje, kaip ir kituose Hitlerio pa
vergtuose kraštuose Europoje, žmonių 
kova prieš okupantus plečiasi ir aštrėja. 
Skirtumas tarp Lietuvos žmonių yra 
tik tokis: liaudis išvien kovoja prieš 
okupantus, o grupelė lietuviškų Kvislin- 
gų dirba išvien su okupantais prieš Hau~

nuo sa-
už pa-

Kiekvienas lietuvių tautos patrijotas 
puikiai supranta, kad šiandien spren
džiamas lietuvių tautos likimas. Ge
rai andai parašė žymusis lietuvis žurna
listas, Jonas Šimkus, gyvenąs Europoje:

“Atsiminkite, broliai Amerikos lietu
viai, kad dabar sprendžiamas ne koks 
smulkus politinis ginčas, bet lemiamas 
mūsų tautos likimas', būti jai ar nebūti? 
Ir kiekvienas, kas tik yra tikras lietuvių 
tautos sūnus, kokių politinių pažiūrų jis 
bebūtų, turi prisidėti prie kovos už mū- 
sų tautos gyvybę."

Teisingai pasakyta! Mes manome, 
jog Amerikoje tas faktas turėtų sujung
ti kiekvieną padorų lietuvį, Amerikos 
patrijotą ir savo tėvų krašto mylėtoją, 
— sujungti vienam ir tam pačiam tiks
lui: juo greičiau pergalę pasiekti!

To paties, aišku, pageidauja iš Ameri
kos lietuvių mūšų Prezidentas ir visi ki
ti aukštieji krašto pareigūnai. Todėl, 
mūsų nuoinone, mūsų valstybės depart- 
mentas neturėtų laikyt p. Smetonos Lie
tuvos prezidentu, nes jis neatstovauja 
nei Lietuvos, nei jos žmonių demokrati
nių troškimų bei aspiracijų. Jam ir jo 
buvusiai atstovybei Washingtone turėtų 
būti sulaikytas bet kokis piniginis iš
mokėjimas, o karo metu iš Europos at
vykusieji lietuviški pro-naeiškieji pro
pagandistai turėtų būti sudrausti. Bet 
kokis pasinio j imas dabar skaldyti Ame
rikos žmones turėtų būti atgrasinamas.

Mes pasitikime, kad mūsų valstybės 
departmentaš ir kitos mūsų krašto atsa- 
komingos įstaigos žino, jog tie minėtų 
skaitlingų rezoliucijų Autoriai i V tos vi
sokios tarybos neatstovauja Amerikos 
lietuvių visuomenės opinijos. Ta visuo
menė kasdien, kaip savo darbu karo pra
monėje ir ant ūkių, taip gausiomis auko
mis Raudonajam Kryžiui, pirkimu karo 
bonų ir t.t., pilnai įrodo savo patrijotiš- 
kūmą, saVo atsidavimą Amerikai ir 

'Jungtinėms Tautoms, kovojančioms dėl 
Ašies sunaikinimo, pergalės laimėjimo 
ir pastovios taikos pasauly įkūrimo.

sssM

KLAUSIMAS 3: Gyvenu 
ant antrų lubų ir vaikščio
ju trepais labai tankiai. 
Vieną vakarą pare jau vėlo
kai ir šviesos nebuvo prie
angyje, ir aš parpuoliau ir 
užsigavau koją. Ar galiu 
reikalauti atlyginimo iš na
mo savininko?

ATSAKYMAS: Miesto 
reguliacija visuomet reika
lauja, kad prieangyje būtų 
šviesa. Jeigu to nėra daro
ma ir kas nors užsigauna, 
jis gali išreikalauti 
vininko atlyginimą 
darytus nuostolius.

KLAUSIMAS 4:
trijų pagyvenimų name ir 
aš gyvenu ant 2 aukšto. 
Dirbu sunkiai ir ilgas va
landas, bet kuomet reika
linga miegoti, rendaunin- 
kas ant 3 lubų turi šunį, 
kuris loja ir cypia beveik 
pėr visą naktį ir pakenkia 
man poilsiui. Esu prašęs 
kelis kartus, kad jie neleis
tų tam šuniui tą daryti, 
bet jie neprielankiai atsa
kė. Ką reikia daryti?

ATSAKYMAS: Pirmoje 
vietoje praneškite policijai 

j ir jie turi sužinoti ar šuo 
turi miesto leidimą (li
cense), nes jeigu to neturi, 
jis gali būti išvežtas į šunų 
tvartą arba dog pound. An-- 
tra, jūs galite pranešti svei
katos departmental ir vei
kiausiai priverstų kaimyną, 
kad prašalintų tą šunį ir 
suteiktų jums poilsiui ra- 
mybę.

Adv. Charles P. Kai.

Atsikirto
Kartą vienoj parapijoj 

vyskupui atvažiuojant, ku
nigas Strazdelis taip pat iš
ėjo jo pasitikti, bet jis nėjo 
keliu su kitais kunigais 
kartu, o žingsniavo sau vie
nas šalia kelio, baltais tri
nyčiais apsivilkęs, lazdele 
pasiramsčiuodamas, dainuo
damas: “o caca, o lialia, a- 
vytėlės — ralialia!”

—Kas tau, kunige?—klau
sia vyskūpas.

— Nieko jūsų mylista, aš 
ganau Dievo aveles....

Apžiūrėjo jį vyskūpas ir 
sako:

— Tu niekini kunigystės 
stoną...

Strazdelis pakaušį pasi
kasė ir atsakė:

— Kiek aš atsimenu, tai 
mūsų ganytojas Kristus ne
turėjo nei aukso lazdos, nei 
karietų.... >

šiaur. Afrika. — Gen. 
Anderson, Pirmosios anglų 
armijos komandiehius, svei
kino amerikiečius už šau
nius žygius "prieš fašistus 
Tunisijoj.

t
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MENASIL III IT r HT «U kA iii r
Literatūriniai Krislai
Knygy Deginimo Jubilėjus. 
Pulitzerio Fondas.
Dovanos Teko Dvylikai Asmeny.
U. Sinclair irgi Laimėjo.
Moteriškė Atsižymėjo Istorijos Srityje.

Rašo J. BARKŲS
Gegužės 10 dieną sukako dešimtis me

tų nuo dienos, kada, 1933 m., Hitlerio 
apsėstoj Vokietijoj viešai sudeginta na
ciams nepatinkamosios knygos. Jie skel
bė deginą “nevokiškąsias” knygas. Spė
jama, jog knygų deginimo sumanymas 
gimė išgamiškoje Goebbelso galvoje. Jis 
buvo nacių propagandos ministeriuj ir jo 
propagandai pirmeiviškosios knygos la
biausiai kliudė. Jis ir sprendė, kurias 
knygas deginti ir pats visą deginimą 
tvarkė.

Sudeginta apie 25,000 knygų, visokių 
žymių rašytojų kūriniai, pradedant 
Markso, Lenino raštais ir įskaitant žy
miausius Vokietijos rašytojus, nuo Hei
nes ir Schillerio iki Thomaso Manno. 
Tarp kitų šalių rašytojų, sudeginta ir 
amerikiečių kūriniai: Uptono Sinclairio, 
Dreiserio, Jack Londono ir daugelio ki
tų. Net neregės rašytojos Helenos Keller 
rašiniai, taipgi Biblija, 
sušerta.

Fanatizmo apjakinti 
jog, knygas sudeginus, 
buvusios idėjos...* ❖ *

Pereitą savaitę dvylika asmenų pa
skelbta laimėjusiais dovanas už I savo 
darbus literatūroj ir kitose meno srity
se. Dovanos duodamos pinigais iš vadi
namojo Pulitzerio Fondo. Tą fondą įstei
gė jau senokai numiręs New Yorko 
dienraščio The World leidėjas Joseph 
Pulitzer. Jisai įkūrė prie Kolumbijos 
Universiteto vadinamą Užbaigiamąją 
Žurnalizmo Mokyklą. Prie tos mokyklos 
yra tam tikras komitetas, kurio pareiga 
yra kas metai piniginėmis dovanomis at
žymėt keletą geriausiųjų kūrinių tose 
srityse, kurios artimai rišasi su spauda.

Seniau dovanų laimėtojai gaudavo po 
$1,000 kiekvienas, bet pernai ir šiemet 
paskirta tik po $500, kadangi dovanos 
skirta didesniam skaičiui asmenų. Dova
nos skiriama už darbus, atliktus perei
tais metais. * * *

Žymiausiąja 1942 m. apysaka pripa
žinta Uptono Sinclairio novelė Dragon’s 
Teeth; taigi senukas Sinclairis irgi susi
laukė dovanos. Tai, regis, bus pirmutinė 
buržuazinės įstaigos dovana šiam vete
ranui kariautojui .plunksna prieš dabar
tinės tvarkos blogybes.

Sinclairis gyvena jau 65 metus ir vis 
dar kas metai naują apysaką parašo. O 
jo apysakos yra ilgos, didelės. Jisai lai
komas vienu darbščiausiųjų Amerikoj 
rašytojų. Nuo 1901 metų jisai veik kas 
metai pagamina apysaką, apart daugy
bės kitokių straipsnių. Dabar įvertintoji 
jo apysaka Dragon’s Teeth yra tai tre
čioji dalis dar neužbaigto didžiulio kūri
nio, vaizduojančio gyvenimą dvidešimta
jame šimtmetyje. Pirmoji dalis vadinasi 
World’s End, antroji — Between Two 
Worlds, o šių metų pradžioje jau išleis
tas ketvirtasis tomas, pavadintas Wide 
is the Gate. * * *

Dovaną už geriausiąjį scenos kūrinį 
gavo jau paskilbęs rašytojas Thornton 
Wilder, dabar tarnaujantis majoru ar
mijos lakūnuose. Jo drama The Skin of 
Our Teeth pripažinta žymiausiu tos rū
šies veikalu. Wilderis jau trečiu kartu 
gauna Pulitzerio dovanas. Pirmąją do
vaną jisai gavo už apysaką The Bridge 
of San Luis Rey, išleistą 1928 m. Antrą
ją dovaną gavo už scenos veikalą Our 
Town, pagamintą 1938 m. Vėliausiuose 
savo sceniškuose kūriniuose Wilderis 
įvedė vartojimą naujoviškų, nepaprastų 
sceninės technikos priemonių.* * *

Vertingiausiąja poezija pripažinta po
emų rinkinys, užvardytas A Witness 
Tree, kurių autorius Robertas Frost jau

buvo liepsnoms

naciai tikėjosi, 
pražus ir jose

ketvirtu kartu gauna Pulitzerio dovaną. 
Frost jau irgi senas- žmogus, 68 metų, 
bet jo poezija dar vis patraukli, ypač 
vaizdavime gamtos ir gyvenimo Naujo
joj Anglijoj. Žymėtina, jog pirmutines 
savo poemų knygas Frostas gavo pro
gos išleist Anglijoj, kai ten keletą metų 
gyveno, nors jis Amerikoj gimęs ir au
gęs. Sugrįžęs Amerikon 1915 m., jis pa
sijuto čia paskilbusiu, ir iki šiol jo kūri
niai pripildė jau dešimtį tomų. Jam su
teikta daug įvairių dovanų ir požymių. 
Dabar jisai Harvardo Universitete pro
fesoriauja — poezijos kūrybą aiškina.* # *

Tik šį pavasarį Pulitzerio Fonde įs
teigta dovana už vertingiausiąjį kūrinį 
muzikos srityje. Pirmuoju šios dovanos 
laimėtojum paskelbtas newyorkietis mu
zikas William H. Schuman, 32 metų as
muo. Nors dar jaunas, bet jau gana pa- 
skilbęs muzikoje. Dovanos vertu jo kū
riniu pripažinta Secular Cantata No. II, 
A Free Song. (Pirmu sykiu girdėta šį 
pavasarį.) * *

Tarp kitų aštuonių dovanos laimėtojų, 
randame ir vieną moteriškę Esther For
bes. Jinai apdovanota už knygą istorijos 
srityje, užvardytą Paul Revere and the 
World He Lived In. Autorė jau pagyve
nus worcesteriete ir iš jaunystės domėjo
si mažiau žinomais šios šalies revoliuci
nio periodo nuotikiais. Turi parašius ke
letą istorinių apysakų.

Biografijos srityje dovana teko Sa
muel Eliot Morrison’ui už jo parašytąjį 
Kolumbo gyvenimą, pavadintą Admiral 
of the Ocean Sea. Morrisonas yra žino
mas istorikas, 56 metų. Jisai yra ameri
kinės istorijos profesorium Harvardo 
Universitete.

Hanson W. Baldwin, militarinis New 
York Times’o korespondentas, gavo do
vaną už ryškiausius aprašymus iš karo 
frontų.

Teko dovanos taipgi už žymiausią fo
tografinę nutrauką, už karikatūrą, už 
geriausią reporteriavimą ir už turinin
giausius editorialus.* * *

Abelnai, šiemetinis dovanų paskirsty
mas rodo didesnį Pulitzerio Fondo Ko
mitete susidomėjimą dabartimi ir sten- 
gimąsi atžymėt vertingesniuosius dabar
ties vaizduoto jus.

Laiškas Redakcijai
Minersville, Pa. 
Kovo 29 d., 1943.

Laisvės Redaktoriui d. M. Mizarai.
Gerbiamas Drauge!

Perskaičiau jūsų ilgą raštą apie kun. 
A. Miluko užtarnautus nuopelnus litera- 
tiniam darbe, ir asmenišką gerą jojo at- 
sinešimą linkui Jūs paskutiniu laiku; 
(tik aš neįsivaizduoju, ar tas jo atsine- 
šimas buvo nuoširdus ar veidmainin
gas). Matomai, paskutiniu laiku jau jis 
buvo išgyvenęs visus draugus netik tar
pe kunigų, bet ir tarpe paprastų darbi
ninkų ir pažangiosios inteligentijos. Kur 
jis gyveno, ypatingai mūs angliakasių 
apylinkėse, kurie žino jo elgesį su para
pijonais ir su pažangiaisiais darbinin
kais, tiems nepatiks Laisvėje aprašyti jo 
nuopelnai.

Žinoma, aš jį žinau nuo pribuvimo į 
šią šalį, ir jam užėmus redaguoti “V. 
L.,” buvau jos korespondentas 1892 me
tais. Laiškais susirašinėjau ir asmeniš
kai susipažinom lapkričio 21 dieną, kada 
važiavo į 7-tą Seimą S. Liet, j Mt. Car
mel, Pa. Grįžtant po seimo, sustojo She
nandoah, Pa., pas mane ir vienoj lovoj 
gulėjom. O ant ateinančių Kalėdų užsi- 
kvietė atvažiuoti į Plymouth, Pa., t. y., 
1892 m., tuomet pas jį, t. y. J. Paukščio 
namuose, gulėjom vienoj lovoje, ir kal
bėjomės apie tų laikų lietuvystės atbudi
mą.

Ant rytojaus kun. A. Burba, atėjęs į 
redakciją, rado mane, tuomet parsivedė 
pas save. Tai buvo pirmas su juo mano 
draugiškas susitikimas.

A. Milukui įstojus į seminariją Over-

POETAS PRANAS VAIČAITIS PRIEŠ
VOKIŠKUOSIUS GROBIKUS

K. Korsakas.
Ilgaamžės lietuvių tautos kovos su vo

kiškaisiais grobikais įkvėpė daugelį lie
tuvių rašytojų savo didingumu ir didvy
riškumo pavyzdžiais.

Vienas tokių tos gadynės rašytojų, sa
vo kūryboje kaip tik davęs ryškių seno
vės lietuvių kovų su kryžiuočiais vaizdų, 
buvo anksti miręs poetas Pranas Vaičai
tis.

Jo eilėraščiai, kuriuose vaizduojamos 
senovės lietuvių kovos su vokiškaisiais 
kryžiuočiais, pilni neapykantos ritie- 
riams plėšikams ir pasididžiavimo lietu
vių narsumu, triuškinant įsiveržėlius 
teutonus. Tai ryškiai matyti viename 
geriausiame jo eilėraščių, apdainuojan
čiame Žalgirio mūšį, kuriame lietuviai 
drauge su rusais, lenkais, čekais, toto
riais visiškai sutriuškino kryžiuočių or
dino galybę.

Paskaitysime tą įspūdingą Prano Vai
čaičio eilėraštį, kaip atsakymą tiems, 
kurie šio lietuvio poeto patrioto kūrybą 
nori šlykščiai panaudoti kaip priedangą 
kruvinųjų hitlerinių banditų siautėji
mui užgrobtoje Lietuvoje:

ŽALGIRIO KOVA.
Oi ūžia, švilpia blogas oras
Ir vėtros medį bando raut.
O narsūs Vytauto bajorai
Pradėjo karan brolius šaukt.
Jau trempia viešąjį kelelį, 
Pulkai jau eina už pulkų— 
O eik, vaike, balnok žirgelį, 
Užstok už garbę lietuvių! ' <
Štai kabo tavo tymo balnas, 

, , Ir kardas tavo štai šviesus.

brook, Pa., laiškais su juo susirašinėjau 
ir net pinigų siunčiau jam svarbesniems 
dalykams nusipirkti, nes aš tikėjausi iš 
jo gero kunigo, ir gero lietuvio atgim
stančiai tėvynei darbuotis...

Ir taip aš jį laikiau už gerą iki SLA 
16-to Seimo, Wilkes-Barre, Pa., 1901 m. 
Bet kada jis sutraukė visas kunigų gas- 
padines, davatkas visų parapijų, ir iš 
vakaro instruktavo visas vaktuoti, ka
tras atstovas, seimą atidarius, neturės 
rūtos šakelės užsikišęs, tam neduoti bal
so: tol rėkti visokiais balsais, iki atsisės. 
Jos taip ir darė. Joks pažangiųjų negavo 
balso ir mes turėjom apleisti salę ir j ieš
koti kitos laikyti seimą.

Bet kada mūs pusėje buvo sekretorius, 
tai ir knygas, Susivien. narių vardus 
atsinešė pas mus. Tai jis, išėmęs krėti
mo “varantą,” paėmė mano suitkeisį su 
knygomis; man jas atsiimti prisiėjo jį 
areštuoti ir tas padarė lėšų. Jis nuo 
areštavimo spėjo pabėgti į Scranton, 
Pa., taigi aš, negalėdamas sulaukti iki jį 
pristatys į teismą, turėjau grįžti, pali
kęs savo siūtkeisį pas' teisėją iki komite
tas tos bylos vedimui jį su jieškos.

Tad man prisiuntė siūtkeisį už kokių 
dviejų savaičių, bet padarytų lėšų nie
kas negrąžino.

Nuo to laiko mano draugiškumas su 
juom persitraukė, kada aš pažinau, kas 
jis yra.

Aš turiu faktus iš to laiko užsieninės 
spaudos, kaip tai, iš “Varpo,” “Ūkinin
ko,” ir iš “Apžvalgos,” kur jo raštai til
po po slapyvardžiais, prieš progresuo
jančius žmones, kad juos įduoti valdžiai, 
kaipo anarchistus, kas buvo nelegalu šio
je šalyje.

Atvažiuodamas į Shenandoah, kun. 
Milukas mane vadindavo nueiti pas Dr. 
Šliupą ir mokydavo užduoti klausimus 
jamanarchistiškus, ką jis į juos atsakys: 
užgirs ar ne? Aš, žinoma, tuo laiku ne
supratau, ar jie buvo kam blėdingi ar 
ne. Aš skaičiau tik kaipo diskusijas.

Bet vėliau, kada jis su kunigu Juodi- 
šium suplanavo visus lietuviškus senuo
sius kunigus iškelti iš didžiųjų parapijų, 
tai pasirodė tikras airių arkivyskupo 
šnipas; ir, užėmus Shenandoah, kun.

Springfield, III.

Ir joki per miškus, per kalnus, 
Malšinki priešus plėšikus.
O ar tai vėtros žiaurios kaukia, 
Siūbuoja girios ąžuolai?
Ar tai išalkę žvėrys kaukia, 
Ar staugia meškos ir vilkai? 
O, tai ne vėtros žiaurios ūžia, 
O, tai ne meškos, ne vilkai— 
Tai broliai joja į karužę, 
Tai žvengia juodbėriai žirgai, 
Tai joja vyrų minių minios, 
Tai narsūs Lietuvos vaikai.... 
Jau peržengti kalnai ir plynios, 
Jau priešų netoli laukai... 
Sudiev, tėvyne mūsų miela, 
Tu būk laiminga visada!
Sau pinki laimės aukso vielą, 
Tegu gyvuoja Lietuva!
Jau dūmai rūksta, dunda žemė, 
Nerimsta juodbėriai žirgai. 
Pats Vytauts žiūri, mūši lemia, 
Arti kryžiuočiai vanagai. .. 
Tai ne perkūns smarkus sugriovė 
Ne žiaurūs tvykstelėj’ žaibai,— 
Tai lietuviai į priešus šovė, 
Tai čerška šviesūs jų kardai... 
Ir, kaip kopūstai, ritas galvos 
Ir maišos su maldoms keiksmai, 
Lavonų guli baisios krūvos, 
Kanuolių dauginas griausmai. 
Nuo Žalgirio rytinės pusės 
Kur tik akims vos užmatai, 
Kryžiokai guli kaipo musės, 
Ir drasko kūnus jų vilkai.
O lietuviai linksmai dainuoja, 
Jų grobio nė nesuskaityti, 

..Dainuodami namuosna joja.
Mielų tėvelių atlankyti.

Abromaičio vietą, kuris tą parapiją su
tvėrė, ir bažnyčią pasistatė, tą senį iš- 
brozdino iš parapijos, o jis pasiėmęs po
liciją, nulupinėjo spynas nuo klebonijos 
ir bažnyčios durų, kurias parapijonai 
buvo užrakinę; ir pats susikraustė, ne
siskaitydamas- su parapijonais.

Bet kada parapijonai galutinai nusi
statė su Miluku neturėti nieko bendro, 
tai visgi turėjo jį prašalint iš Shenan- 
doah’rio, o jiems davė kun. Pautienių. 
Taigi už šitą Miluko šnipijadą visi lietu
viški kunigai, ir jų parapijonai išstojo 
prieš jį, kaipo prieš šnipą, jo neapkentė, 
todėl iŠ šios apylinkės jis turėjo prasiša
lint.

Na, ir dar buvo paleistas skandalas, 
kad jis primušė kun. A. Kaupą, kuris 
buvo gabiausias žurnalistas ir dėl to mi
rė. Bet tas tai tik patiems kunigams bu
vo žinoma.

Kas link jo išleistų knygų. Didžiuma 
geresniųjų knygų buvo prenumeratos 
keliu išleistos. Aš pats prenumeravau ir

Gegužės Pirmoji, kaipo dar
bo žmonių šventė, pas mus ra
miai praėjo. Anglies kasyklos 
nedirbo, nes būk tai streikas i 
buvo paskelbta. Vieni anglies . 
kasėjai turėjo poilsio dvi die
nas, kiti tris. O paskui pradėjo 

i dirbti pilną laiką, bet ne vi- 
'sos kasyklos. Kaip kurios pa
dirba dieną, kitą ir užsidaro. 
Sako, neturi kontrakto ir už
sakymų ant anglies. Sako, kad 
nėra kas perka tą anglį. Mat, 
atėjo pavasaris, oras sušilo . 
taip, kad vieną dieną turėjo
me net 94 laipsnius karščio. 
Namai jau nereikia šildyti, o 
jeigu kurią dieną ir reikia bis- 
kį pašildyti, tai ne žiemos lai
kas. Todėl šildymui anglies 
daug ir nereikia.

Antra, eina kalbos, būk di
delės kompanijos paėmusios 
visus užsakymus ant fabrikų 
darbų ir mažosioms anglies 
kasykloms neduoda užsaky
mų ant anglies, būk pačios 
pasigamina sau, kiek reikia. 
Kiti leidžia visokių paskalų 
apie valdžią, kad ji karo metu 
kišasi į kasyklų reikalą. Taip 
tų paskalų yra visokių. z

žinoma, valdžia negali vi
siems pataikauti arba nusileis
ti tiems, kas trukdo karo lai
mėjimui. Kad ir tokis John L. 
Lewis, pasidarė kaip kokis ka
raliukas, praturtėjo, karo lai- į 
mėjimui kenkia, visiškai nesi- i 
skaito su vargingų mainierių 
reikalais. Juk tai ne baikos, 
kad: UMW unija jam į metus 
indkA $25,000 algos! G kur 
dar važiuoja, tai vėl iš unijos 
ekstra gauna už keliones ir 
su jomis surištas išlaidas. '

Prabėgo jau keli metai, kaip 
mainieriai norėjo jį išmesti iš 
unijos prezidento vietos, bet 
nepavyko. O kiek žmonių nu
kentėjo, šaudėsi, mušėsi, ir vis 
vien eilinių kova niekais nu
ėjo. Laimingi angliakasiai, kad 
valdžia pradėjo įsikišti į mai
nierių reikalus. Valdžia išriša 
daug klausimų tarpe mainierių 
ir kompanijų. Tame reikale 
padeda daug mūsų preziden
tas Rooseveltas.

Mainieriai reikalauja pakel
ti algas, nes viskas labai pa
brango. Pynacų sviesto stikli
nė buvo 25 centai, o dabar jau 
55 centai. Taip ir su mėsa, 
net dolerį moka už svarą, bul
vių. pekas (senų) 90 centų, o 
obuolių 2 svarai 25 centai. 
Viskam pabrangus, supranta
ma, valdžia turės surasti rei
kalą, kad ir algos būtų pa-

kitiems užrašinėjau. Bet visos prereng- 
tos spaudai, kurios svarbesnės, svetimų 
autorių, o ne Miluko parašytos.

Daug ką dar turėčiau pasakyti, 
bet aš manau apie jį rašyti pilniau su 
istoriniais faktais iš praeities, nes aš 
manau, kad apart manęs niekas kitas 
neparašys pilnai. Tik aš noriu žinoti, ar 
galima rašyti į Laisvę. Atsakykite.

Draugiškai,
J. Ramanauskas.

R. MIZAROS PRIERAŠĖLIS.—Apie 
kun. Miluką ir anų laikų gadynę, Ame
rikos lietuvių judėjimą, reikia parašyti. 
Tai bus gera medžiaga mūsų istorijai. 
Tik reikia rašyti objektyviai, faktiškai 
ir, žinoma, perdaug neištęstai. Karo me
tu Laisvė veikiausiai negalės tos rūšies 
raštams duoti daug vietos; geriausiai 
juos palaikyti pokariniams laikams.

Dabar dėl paties mirusiojo kun. Mi
luko. Pasirodo gan keistas supuolimas: 
draugas Ramanauskas su juo gražiai 
sugyveno tuomet, kai velionis buvo tik 
ką atvykęs šiton šalin, na, o man su juo 
teko gražiai sugyventi per keletą metų 
prieš jo mirtį. Kad Milukas buvo savo- 

(Tąsa 4-me pus.)

A. Čekanauskas.

Detroit, Mich
Aukos Dėl Liaudies Balso
žemiau pažymėtos aukos, 

gautos tarpe Detroito geros 
valios žmonių ir simpatiką, 
draugų ir draugių, dėl Liau
dies Balso paramos. Lapelis 
buvo prisiųstas varde LLD 52 
kp.

Aukojo po $1 : Juozas Gu
gas, John Miller, A. M. Mete- 
lionis, Gust Raman, Petronė 
Jakštienė, Pranas Jočionis, Jo
nas Siurba (brooklynietis), 
Antanas Mitrikas ir John & 
Marg. Alvinai.

Po 50 centų : Martinas Kve- 
dera, Juozas Liminskas, Geor
ge Nausėda ir Cecilia Mačie
nė. Viso $11.

Ačiū draugams ir draugėms, 
kad prisidėjote su aukomis. 
Aukos priduotos Kanados sa
vaitraščiui Liaudies Balsui.

M. Alvinienė.
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Bet aš labai jau buvau įsitraukęs į tą 
darbą, jis man patiko, nes, palikdamas 
mane nepriklausomą, niekam nedaryda
vo nepatogumų, tiktai vieniems paukš
čiams. Aš įsitaisiau gerus įrankius: be
sikalbėdamas su senais paukštininkais 
aš daug ko pramokau, — aš pats vienas 
eidavau paukščių gaudytų už trisdešimt 
'varstų, į Kstovų mišką, prie Volgos, kur, 
didžiuliame pušyne, būdavo kreivasna- 
pių ir mėgėjų labai branginamų čižylų— 
baltų ilgauodegių nepaprastai gražių 
paukštyčių.

Būdavo, išeini iš vakaro ir per visą 
naktį plūkies Kazanės vieškeliu, kartais 

.— rudenio lietui lyjant, brendi klampoji 
per gilią purvynę. Už nugaros maišas, 
jame įvairūs narveliai su viliokliais 
paukščiais. Rankoj drūta lazdyninė laz
da. Šaltoka ir baisu rudens tamsoj, la
bai baisu!... Šaliakelėse stūkso seni, žai
bų trankyti beržai, iškėtę viršum mano 
galvos šlapias šakas. Kairėj, pakalnėj, 
juodoje Volgoje, plaukia, lyg bedugnėn 
grimzdamos, retos ugnelės ant stiebų 
paskutinių garlaivių ir valčių, poškina 
vandenyje ratai, spiegia švilpukai.

Nuo juodos žemės kyla šalikelės so
džių lūšnos, užpuldinėja pikti, alkani šu- 
nes, sargas poškina klebekliu ir bailiai 
klausia:

— Kas eina? Ką velniai neša — tene- 
bus tai prieš naktį pasakyta ?

Aš labai bijodavau, kad neatimtų iš 
manęs įrankių, ir nešdavaus sargams 

*kiek smulkių pinigų. Vieno sodžiaus 
sargas buvo susidraugavęs su manim ir 
vis gąsčiodavosi:

— Vėl eini? Ak tu, neįbauginamas, ne
ramusis nakties gyventojau, a?

Jį vadino Nifontu, buvo jis mažutis, 
žilutėlis, panašus į šventąjį, dažnai jis 
ištraukdavo iš kišenės ropę, obuolį, žir
nių saują ir sprausdavo man į rankas, 
kalbėdamas:

— Še, drauguži, aš tau dovanų paly
dinau, valgyk, gardžiuodamasis.

Ir palydėdavo mane ligi galulaukės.
— Na, Dieve padėk!
Į mišką aš ateidavau švintant, sutvar

kydavau įrankius, guldavau palaukėj ir 
laukdavau išauštant. Tylu. Viską aplin
kui nutildęs kietas rudenio miegas; pro 
pilką rūką vos matosi pakalnėje plačios 
lankos; Volgos perkirstos, jos nueina to
li, toli ir skęsta rūke. Toli, už lankų ir 
miškų, teka, nesiskubindama, prašvitusi 
saulė, dantytose juodų miškų viršūnėse 
sutvyksta ugnys, ir prasideda keistas, 
širdį žadinąs judėjimas: vis greičiau ir 
'greičiau kyla iš pievų rūkas ir sidabru 
blizga saulės spinduliuose, o paskui jį 
kyla nuo žemės krūmai, medžiai, šieno 
kupečiai, lankos tarytum tirpsta saulėje 
ir tyliai teka į visas puses, rusvai auk
sinės. Štai saulė palytėjo tylų vandenį 
upės pakrašty, — atrodo, lyg visa upė 
būt pasitraukusi į tą kraštą, kur pasinė
rė saulė. Kildama vis aukštyn, ji 
džiaugsmingai laimina, šildo nuplikusią, 
sustipusią žemę, o žemė smilko saldžiais 
rudenio kvapais. Pro vaiskų orą žemė 

. atrodo labai didelė, begaliniai plati. Vis
kas plaukia į tolį ir vilioja nueiti ligi 

< mėlynųjų žemės pakraščių. Buvau matęs 
saulės tekėjimą toje vietoje dešimtis kar
tų, bet kiekvieną kartą man pasimaty
davo kitas pasaulis, saviškai gražus....

Aš kažin kaip ypatingai mėgstu sau
lę, man patinka patsai jos vardas, saldūs 
vardo garsai, skambėjimas, paslėptas 
juose; mėgstu, užsimerkęs, atkišti veidą 
karštajam spinduliui, pagauti jį rankos 
delnu, kai jis, lyg kardas, prasimuša pro 
tvoros plyšius ar medžių šakas. Senelis 
labai gerbia “Černigovo kunigaikštį My
kolą ir bajorą Teodorą, nenusilenkusius 
saulei”, — man atrodo, kad tie žmonės 
juodi, kaip čigonai, paniurę, pikti, ir jų 
akys visuomet nesveikos, kaip nelaimin
gųjų mordvinų. Kai * saulė pakyla virš 
lankų, aš šypsausi iš džiaugsmo.

Skamba spygliuotas miškas, purtyda
mas nuo žalių šakų rasos lašus; paunks
nėje, po medžiais, ant karpytų paparčio 
lapų sidabru žėri ryto šalnos šerkšnas. 
Parudavusi žolė lietų sulamdyta, nulin
kę prie žemės stiebeliai nebejuda, bet, 
kai ant jų nukrinta šviesus spindulys, 
Pastebimas mažutėlis virpėjimas žolėse, 
turbūt, paskutinis gyvybės jėgų įtempi
mas.

Nubudo paukščiai; pilkos zylės juoda-
• galvės, lyg pūkų kamuolėliai, krinta nuo

šakelės ant šakelės, ugniniai kreivasna- 
piai trupina kreivais snapais kankorė
žius pušų viršūnėse, ant pušies šakos, 
viršūnėje, supasi balta čižyla, mojuoda
ma ilgomis vairininkėmis plunksnomis, 
juoda akutė nepasikliaujamai žvairuoja į 
mano ištiestą tinklą. Ir kažkaip staiga 
užgirsti, kad jau visas miškas, prieš mi
nutę išdidžiai mąslus, trūkte pratrūko 
paukščių balsais, prisipildė rūpesčiais 
gyvųjų būtybių, švariausių žemėje,—jų 
pavidalu žmogus, žemiškojo grožio tė
vas, sutvėrė savo paguodai elfus, kerubi- 
mus, serafimus ir visą angelų luomą.

Man bent kiek gaila gaudyti paukšty
tes, gėda talpinti jas į narvelius, man la
biau patinka žiūrėti į jas, bet medžioto
jo aistra ir noras užsidirbti pinigų nuga
li gailesį.

Paukštės jukdo mane savo gudrybė
mis: žydra zylelė įdėmiai ir smulkiai ap- 

- žiūrėj o, slastus, suprato, kuo jie jai pa
vojingi; ir, užėjusi iš šono, iš nepavojin
gos vietos vikriai velka sėklas pro sląstų 
lazdeles. Zylelės labai protingos, bet jos 
perdaug smalsios, ir tas žudo jas. Pasi
pūtę sniegenos — pokvailės: jos eina 
tinklan visu būriu, kaip sotūs miesčionys 
cerkvėn; kai jas apgaubi, jos labai nu
stemba, išverčia akis ir gnaibo pirštus 
storais snapais. Kreivasnapis eina į siųs
tus ramiai ir išdidžiai; vilkutis, nežino
mas, į nieką nepanašus paukštis, ilgai 
tupi priešais tinklą, kraipydamas ilgą 
snapą, pasirėmęs drūta uodega; jis lai
pioja medžių liemenimis, kaip genys, vi
suomet lydėdamas zyleles. Šitoje dulsvo
je paukštytėje yra kažkas klaikaus, 
atrodo vieniša, niekas jos nemyli, ir 
nieko. Ji, kaip ir šarka, mėgsta vogti 
slėpti smulkius blizgančius daiktus.

Apie vidurdienį aš pasimetu gaudęs, 
einu namo mišku ir laukais, — jeigu ei
tum vieškeliu, per sodžius, vaikėzai ir 
bernai atimtų narvelius, sutraukytų ir 
sulaužytų įrankius, — tą aš jau buvau 
patyręs.

ji 
ji 
ir

(Bus daugiau)

nesudarys jam pliu- 
kat. kunigų mėgsta 
važinėtis Buickuose, 

neveikti, pinigus

Meno Skyriaus Dalis
LAIŠKAS REDAKCIJAI
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

tiškas asmuo, niekas neginčija. Kad jis 
turėjo daug nesusipratimų su parapijo- 
nais, kad jis kadaise buvo atkaklus be
dievių puolėjas, — taipgi niekas negin
čija. Faktinai, aš tą viską trumpai pri
miniau savo rašte. Tačiau gyvenimas 
keičiasi , keičiasi ir žmonės. Žymiai per 
tąjį laikotarpį buvo pasikeitęs ir kun. 
Milukas. O kai žmogus numiršta, mes 
turime pamatyti visas jojo puses, ir pa
gal tai jo darbus sverti.

Kun. Miluko negalėjimą draugiškai 
sugyventi su kitais kunigais, mano nuo
mone, negalima priskaityti jo gyvenimo 
minusu. Ar tik tas 
są! Dauguma liet, 
prabangiai gyventi, 
nieko visuomeniško
krautis, pilvus augintis. Milukas gi visus 
pinigus, gautus iš savo profesinio darbo, 
išleido knygoms ir laikraščiams spausti. 
Jis mirė be cento — girdėjau, vyskupas 
turėjo savo lėšomis jo palaikus palaidoti. 
Net tokis Keleivio leidėjas, socijalistas, 
Gegužis paliko arti šimtą tūkstančių do
lerių, padarytų iš “socijalizmo”! Na, o 
kun. Milukas mirė gan krikščioniškai. 
Ar šis vienas jau faktas neparodo, kad 
velionis Milukas turėjo geresnių ypaty
bių už daugelį kitų savo “brolių Kris
tuje”?

Galima būtų ir daugiau dėl to pasa
kyti, bet šiuo sykiu užteks. Vienas daly
kas yra gerai žinomas: kun. Milukas yra 
pridaręs daug klaidų, daug suklupimų, 
kaip ir kiekvienas “griešninkas,” bet jis, 
mano nuomone, yra padaręs nemažai ir 
gerų darbų, prieš kuriuos neverta mums 
užsimerkti. Man rodosi, mūsų sriovė yra 
toji sriovė, kuri Miluką ir jam panašius 
asmenis gali objektyviau įvertinti, negu 
kas kitas, nes mums nerūpi jį tik ^irti, 
arba smerkti — mums rūpi atsargiai 
pasverti jojo darbus ir sudaryti atitin
kamas išvadas.

Drg. Ramanauskas, rinkdamas Ame
rikos lietuvių istorijai medžiagą ir kel
damas aikštėn anų laikų paskyrių asme
nų, inteligentijos ir profesionalų, veiklą, 
prie to darbo1 prisidės.
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Tyrinėja Aktores Žuvimo
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PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisves

5

CJW

Didžiausias lietuvių pik
nikas Brooklyne bus Lais
vės piknikas 4 d. Liepos- 
July 4th, Klashus Clinton 
Park, Maspeth, N. Y.

M

ge- 
bet 

Elena

šiame piknike tiivėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ

Taipgi muzika linksmai praleisti laiką

Kviečia' Visus Rengimo Komisija.

Pietinėje miesto dalyje 
rai veikia drg. Tureikienė, 
jai nepasiduoda drg. 
Kušleikienė; kai kur ją ir pra
lenkia. Pavyzdžiui, Laisvės 
bankieto tikietų pardavime 
Kušleikienė pralenkė visas 
motetus. Jos kreditui priklau
so 21 trkietas.

) S. V. Ramutis.

Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY

k

Philadelphia, Pa.
Po Miestą Pasidairius.— j

Stalinui Dovana /

Rusų-Britų Bendras Karo 
Rėmimui Mezgėjų Komitetas 
šiomis dienomis pasiuntė Juo
zui Stalinui su mezgėjų var
dais svederį, šaliką ir kepurę 
(helmet). Stalinui dovana pa
siųsta per Sovietų ambasadą 
Washingtone.

Minėtas komitetas bėgyje 
šešių mėnesių surinko bei nu
mezgė 8,016 įvairių mezginių- 
drabužių ir lygiai padalino 
Sovietų-Britų žmonėms.

Svcderiai ir kiti šilti daik
tai yra prirengiami Churchil- 
lui ir prez. Rooseveltui.

Mirė Kapitonas Bačiūnas

Gegužės 3 d. mirė pirmo pa
saulinio karo veteranas kapi
tonas Adomas Bačiūnas, apie 
60 metų amžiaus.Jis civiliu in
žinierium praeitam kare tar
navo užjūryj, 21-me Inžinierių 
Batai i j one.

Nuliūdime liko žmona Vik
torija, sūnus Adomas ir duktė 
Florence.

Laidotuvėmis rūpinosi jau
nas, mandagus laidotuvių di
rektorius Kazys Ramanauskas.

Daugiau, Negu Tikėtasi

Kelios dienos atgal rašiau, 
kad Frankford’o kliubo baliu
je Raudonajam Kryžiui surin
ko aukų apie $60. Dabar turiu 
pranešti, kad ta suma susidu- 
beltavojo. Ant rytojaus, kliubo 
susirinkime, dar gauta aukų ir, 
pridėjus baliaus pelną, pasi
darė $120.64. Frankfordiečiai, 
atlikote gražų darbą. Garbė 
jums už tai!

Gražiai Atžymėta Motinų 
Diena

Gegužes 9 d., Liaudies Na
me, lietuvių, rusų, ukrainiečių 
moterų bendrai rengtas kon
certas puikiai pavyko. Progra
ma buvo įvairi, žavė jauti.
Ukrainiečių merginų choras 
gražiai, harmoningai dainavo. 
Buvo deklamacijų, solų ir du
otų. Močiutė Bloor pasakė 
jausmingą atatinkamą motinų 
dienai prakalbą. Aukų Raudo
najam Kryžiui surinko apie 
$125. Programą baigė įspūdin
gomis, širdį žavėjančiomis me
lodijomis, Rusų Stygų Orkes
trą. Gaila, kad lietuvių 
žai teatsilankė.

Darbšti Moteriškė

2

Arizonos gub. Sidney 
P. Osborn pareiškė, kad 
karas bus daug greičiau 
laimėtas, jei darbininkai 
bus organizuoti; jis to
dėl nori, kad geležinke
liečių brolijos, CIO ir 
ADF unijos Arizonoj su
darytų Darbininkų Per
galės Komitetą, kad jos 
susivienytų.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadine, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..lOc 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi. .........1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi....................................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ....................................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygute .........15c
Praloto Olšausko Darbai ...........10c

Žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ....... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Men. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuusuotojas .....................60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenejusio kataro,

Hay Fever ..................................85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................ 60c
Pailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

BUS JOHN ZILLIS VIETOJE
2902 Annapolis Road

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iš Brooklyn; N. Y.

--------------«................. ............ ............................................................
kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekabiu No. 17, kuris 

vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos

Aną dieną ištraukė iš Dos 
Plaines upės lavoną Helen 
Jipp, kuri profesiniame gyve
nime vartodavo Anna Ander
son pavardę. Ji buvo aktorė, 
dainininkė. Dažnai dalyvauda
vo karių palinksminimo pra
mogose. ši 34 metų aktorė žu
vo pereitą vasario 13 d.

Ryšy su jos žuvimu yra tar
domi du asmenys. Policija 
abejoja, kad visą laiką jos la
vonas būtų buvęs vandenyje, 
tuo labiau, kad tuo laiku, kai 
ji žuvo, upė buvo užšalus.
Prasidėjo Byla Bundistam Pi

lietinių Popierų Atėmimui 
Federaliame teisme prasidė

jo byla atėmimui pilietinių po
pierų iš astuonių vokiečių Bun- 
do narių. ,Toj byloj pirmoj 
eilėj stovi Dr. Otto Willumeit. 
Paskui seka F. Kiefer, H. Lue- 
tje, Mrs. 1. Matz, F. Ohrt, K.

Sautter, E. H. Scharf, F. Al- 
phons Schoennagel ir C. E. 
Vogi.

Jeigu iš jų bus atimtos pilie
tinės popieros, o atrodo, kad 
bus atimtos, tai gręs ir kitiem 
Bundo nariam popierų atėmi
mas, o tokių Chicagoje yra 
daug, žinoma, jie dabar gal 
nemoka duoklių į tą organiza
ciją, bet pirmiau buvo jos na
riais.

Studebaker Gavo Garbės 
Vėliavą “E”

Studebaker Co. viršininkai 
darbininkai gavo garbės 

ženklą—vėliavą “E” už gerą 
darbo atlikimą armijai. Laivy
no ir armijos paskirti asmenys 
įteikė ženklą.

Iškilmėj, įteikiant garbės 
ženklą, prakalbas pasakė lai
vyno, armijos atstovai ir atsto
vai nuo Studebaker Co. ir nuo 
CIO unijos, prie kurios tos 
įmonės darbininkai priklauso.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SCDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriom darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRAB0R1VS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
^ITTTTTTrTTTTTTTT^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa-,, 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti. ,

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4111

F u jot
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BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

~ ------ KAINA 35c. r ■'
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

Adv. CHAS. P. KA L 
Knyrell* Astoria*

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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Amerikos Oficialiai Pranešimai
«■_____________________

LONDON, geg. 13. — Jungtinių Valstijų oro jėgų pra
nešimas: *

Didelis būrys Amerikos stambiųjų bombanešių ataka
vo svarbius fabrikus ir lėktuvų aikštes šiaurinėje Fran
ci j oje šiandien popiet.

Didžiausia ataka bhvo padaryta prieš dirbantį vokie
čiam lėktuvų fabriką ir taisymą Meaulte. Tuo pačiu lai
ku amerikiniai bombanešiai bombardavo priešų lėktuvų 

aikštes St. Omeryj.
Oras buvo tinkamas ir bombardavimo pasekmės ge

ros.
Per skaitlingus susikirtimus ore anglų, amerikiečių 

ir kitų talkininkų lėktuvai kovotojai sunaikino šešis prie
šų lėktuvus. Mūsų bombanešiai nušovė žemyn daug vo
kiečių lėktuvų. Mes netekome trijų bombanešių ir pen
kių lėktuvų kovotojų.

WASHINGTON, geg. 13. — Jungt. Valstijų laivyno 
pranešimas:

Vidutiniai mūsų bombanešiai geg. 11 d. atakavo japo
nų įrengimus Kiškoj (vakariniuose Aleutuose).

Geg. 12 d. didieji Amerikos bombanešiai bombardavo 
japonų pozicijas Ballale saloj (Saliamono salyne) ir su
kėlė didelį gaisrą.

Mūsų Lekiančios Tvirtumos atakavo priešus Kahili, 
Shortland salos srityje, ir užkūrė gaisrus, kuriuose, ma

tyt, degė japonų lėktuvai.
Tą pačią dieną mūsų bombanešiai smigikai ir torpe

diniai lėktuvai atakavo japonų įrengimus Mundoj, New 
Georgia saloj, centralinėse Saliamono salose.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Sovietai Šturmuoja Na
cius Novorossiiske

Maskva, geg. 14. — So
vietų artilerija viesuliškai 
bombarduoja vokiečių po
zicijas prie Novorossiisko 
ir prakirto spragas jau ant
rojoj hitlerininkų apsigyni
mo linijoj. Sovietiniai la
kūnai nukirto žemyn 18 na
cių lėktuvų, neprarasdami 
savo nė vieno.

Neoficialiai pranešimai iš 
to fronto sako, jog, turbūt, 
Sovietai pasiryžę greitu lai
ku suvaryt vokiečius į Juo
dąją Jūrą.

NOTICĘJ is hereby given that License No. 
RL 1244 has been issued to the undersigned 
to spll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. «

MARTIN BUCKLEY 
Four Loaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail undoes Section 
107 of flic Alcoholic Beverage Control I,aw at 
('•400 — 11 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNA GAMBARDELLA 
Vincenzo Rest. /

6409 — 11 th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- • 
trol Law at 4122 Avenue 1). Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
Dan’s Tavern

4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y. T

MASKVA, geg. 13. — Lisičansko srityje, po žiaurių 
kautynių, vokiečiai buVo įsiveržę į pakraščius vienos ap
gyventos vietos, kurią mūsų kariuomenė užėmė pirm 10 
dienų. Per atkaklius mūšius gatvėse sovietiniai kovoto
jai išvijo vokiečius laukan.

Toliau vydamiesi priešus, mūsų kariai atėmė iš jų 
vieną labai svarbią karinę aukštumą. Kautynėse liko už
mušta apie 400 vokiečių kar eivių ir oficierių. Apie bata
lionas priešų pėstininkų paimta nelaisvėn ir pagrobta 
kiekis jų karinių reikmenų.

Maskva, geg. 14. — So
vietų lakūnai nuskandino 
4 vokiečių laivus Barents 
Jūroje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

vino novelę “The Old Bunch.” 
Tai 964 puslapių knyga.

Ar žinote, kad šitą knygelę 
gaus, kurie norės, tie lietuviai 
jaunuoliai, kurie priklauso 
prie Lietuvių Literatūros Drau
gijos ir skaito anglų kalboje 
knygas? Be to, prie jos pride
dama dar kita nemaža knyga.

Tai šitaip mūsų draugija 
aprūpina narius jaunuolius.

Iki šiol jau visi Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariai, 
kurie pasimokėjote duokles už 
1943 metus, būsite gavę nau
jąją knygą “Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas.”

Ši graži knyga suteikia 
draugijos nariams progą gauti

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5423—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WASENG & UNANDER REST., INC.
5423—8th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1376 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House)
384 -5th Ave., Brooklyn, N. Y. 1'

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MI).
Laisvės pikniko komisijos susirin

kimas įvyks pirmadienį, 17 d. geg. 
pas dd. V. E. Stankevičius, 111 S. 
Poppleton St., 8 v. v. Kadangi ne
daug laiko liko iki pikniko, 30 d. 
geg., todėl kaip komisijai, taip ir 
bendrai Laisvės skaitytojams šis su
sirinkimas privalo būti svarbus. — 
Sekr. (114-116)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia puikų pažmonį 

kuopos nariams. įvyks geg. 16 d., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave:, 
2 vai. dioųą. Turėsime skanių už
kandžių, saldaus ir stipraus gėrimo, 
taipgi bus muzikantai, kurie gros 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Komisija užkviočia ir no narius da
lyvauti. Komisija: Ona Balčiūnienė, 
Marijona Rainienė ir J. Bender.

(113-115)

tarnaujančius J. V. armijoj. įžanga 
45c, priskaitant 5c taksų. — Kom. 

(113-115)

WORCESTER, MASS.
LDS rengia didelį pikniką, geg. 16 

dieną, Olympia Park, Shrewsbury, 
Mass. Kviečiame worcesteriečius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Turėsime 
valgių, gėrimų ir gerą muziką šo
kiams. — Valdyba. (113-115)

Riaušės Berlyne; Visur Apvalo Anglijos Pakrantes 
Nuo Bereikalingi; Laivnku

naujų narių j draugiją. Ar 
naudojatės ta proga?

Sujudimai prieš Ašį
London. — Tūkstančiai 

tėvų ir motinų ir šiaip žmo-! 
nių Berlyne sukėlė riaušes, ■ 
reikalaudami, kad nacių I 
valdžia praneštų jiems apie 
jų sūnus ir kitus gimines,, 
kurie buvo Tunisijoj už-1 
mušti, sužeisti bei nelaisvėn! 
paimti, kaip sakė praneši- į 
mai iš Stockholmo, Šved. 
Pašaukta žandarų kariuo
menė išvaikė sujudusias mi
nias.

Žinios iš Holandijos pra
neša apie verdančius žmo
nių streikus, sabotažo veik
smus ir pasiruošimus į at
virą sukilimą prieš nacius.

Amsterdame, Holandijoj, 
vokiečiai sušaudė 18 žmo-l 
nių už tai, kad jie apleido I 
darbą. Trente apskrityje: 
paskelbtas visuotinas strei
kas.

Auga gyventojų^ sąjūdžiai 
prieš nacius Baltijos kraš
tuose, Graikijoj, Lenkijoj, 
Čechoslovakijoj ir kitur.

London. — Anglų laivy
no ministerija įsakė paša
lint pasismaginimo laivu- 
kus bei valtis iš visų ryti
nių ir pietinių Anglijos pa
krančių arba užrakint juos, 
nuimt vairus ir kitus tų 
laivukų judėjimo prietai
sus.

Tas įsakymas yra laiko
mas vienu iš pasiruošimų 
siųst talkininkų armijas iš 
Anglijos prieš Hitlerį Eu
ropos žemyne.

Portland, Ore. — Atei
nančiais metais Amerikoj 
bus pagaminta 600,000 tonų 
dirbtinės gumos (robo), sa
kė 'Goodrich Gumos Co. 
pirmininkas, Collyer.

šiaur. Afrika. — Talki
ninkai, nušluodami Ašį Tu
nisijoj, išlaisvino ir tam tik
rą skaičių rusų belaisvių, 
kuriuos naciai buvo ten nu
gabenę.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166-68 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CA RM ELLA STANZELLA 
166-68 Ave. O, Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 356 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
1415 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, lo be consumed off the 
premises.

LESTER GOLA 
Farragut Liquor Store

1415 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
4812 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY T. DUNWORTII
4812 Third Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1036 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
240 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM PENSKY
210 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRANKA 
Highlight Inn

520 Vanderbilt Ave., ' Brooklyn, N. Y.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 Kp. ir 213 kp. rengia šo

kius, sekmadienį, geg. 16 d. Tautiš
koj Lenkų salėje, kampas Lloyd ir 
Chestnut gatvių. Pradžia 4 v. v. 
Pelnas skiriamas mūsų kareiviams. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, užtikrinam, tu
rėsite smagų laiką. Tuom pačiu kar
tu paremsit Susivienijimo narius

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia šviežių žu

vų ir Clam Chowder vakarienę. Sek
madienį, 16 d. geg., Liet, salėje, 
243 Front St. Pradžia 4:30 vai. Ti- 
kietas $1 asmeniui. Antras parengi
mas, tai LDS 16 kuopos, Teatras ir 
šokiai, geg. 23 d. Bus suvaidinta 
dvi juokingos komedijos: Dėdė At
važiavo ir Biskį Pasikeitė. įžanga 
35c. — Rengėjai. (113-115)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 16 d., sekmadienį, 2 vai. dieną. 
407 Lafayette St. Prašome narių 
dalyvauti, pasiimti šių metų knygą 
Didysis Lietuvių Tautos Priešas, tai 
nereikės tiek daug nešioti į susi
rinkimą. — A. Jocis, Fin. Rast.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Naciai Numato Italy Pa
sitraukimą iš Karo

^London, geg. 14. — Pra
nešimai anglų spaudai iš 
Švedijos teigia, kad Hitle
rio užsienių reikalų minis- 
terisf von Ribbentropas, su
grįžus iš Romos, sakė, jog 
Vokietija turi būti pasiruo
šus netekt Italijos, kaipo 
veikiančio karinio partne
rio.

SUKRĖTIMAS ITALIJOJ.
Berne, Šveic. — Musso- 

linis Romoje paskelbė, buk 
tai jis liepęs savo kariuome
nei nustot priešintis Tuni
sijoj.

Eina gandai, kad Italijos 
ministerių kabinetas rezig
nuoja (atšistatydina). Kiti 
girdaį teigia, kad pasitrau
kiąs mo sosto Italijos ka
ralius Viktoras Emmanue- 
lis.

DR. 1 J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IWmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberini

NOTICE is hereby ui’/cn thnl License No. 
RL 4276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, win? and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 436 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

.L T. RESTAURANT. Inc.
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 1 etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Columbia PI., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CENTRAL GALICIA REST.. INC.
56 Columbia PI., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 3253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8025--Fifth Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEYAIIL, INC.
8025—5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvėro

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TltObrldgo 6330

OFISO VALANDOS,
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedčliomis ir Svehtadieniaii:

PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. 3-ČIAS APSKRITYS

Sekmadienį, Gegužes 30 May 
OLD CIDER MILL GROVE 

BURNETT AVENUE IR VAUX HALL ROAD 
UNION, N. J.

Prasidės 2 vai. dieną Programas 6 vai. vakare
PROGRAMĄ PILDYS:

SIETYNO CHORAS, Newark, N. J.
po vadovyste B. Šalinaitės

AIDO CHORAS, Brooklyn, N. Y.
po vadovyste A. Žilinskaitės (Anderson)

KALBĖS R. MIZARA
L. D. S. prezidentas

ŠOKIAMS GRIEŠ PAVIMS ORKESTRĄ
Įžanga 45c, įskaitant taksus

KELRODIS: Iš Newark, N. J., Įnikite Springfield Ave Bus 25. 
Važiuokite iki Irvington Center, iš čia imkite, Voux Hali Bušą, 
išlipkite ant Bumett Avė. ir Vaux Hall Rd. ir eikite j)o kairei 
pusę bloko.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 UNION AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tol. EVcrgreen 4-9612

; MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga 'A? h,

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlitis. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas huo Howes St. eleveltei'io stoties. Tel. EVergreen 4-9508

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brodkly.no ir apielinkės, j krautuves 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu pavėikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HA vemeyer 8-1158 
Tel. BTagg 2-0783

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

i sudarau 
rikoniškids. Rei
kalui esant ii* 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojū 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus
_________________________________________ _ ____ t---------------------------------------- ■■ — ■

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Stat
su Givlals 
ooklyne

Ateikite pasimat
Geriausias Alus

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

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 namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

dalis%25e2%2580%2594Brodkly.no


$esta> Puslapis LAISVĖ 
.............. .  .ii.

šeštadienis, Gegužes 15, 1943

Šv. Jurgio Lietuvių Draugystės 50-ties Idiyi Gyvavimo Jubilėjaus Rengimo , 
Komisija, Skelbimų Rinkimo Komisija, ir Vaidyba 1943 m.

PIRMOJ EILĖJ is kairės į dešinę:
1. Juozas LeVanda, Jubilėjaus Rengimo sekr.-iždininkas.
2. Juozas A. Draugelis, Jubilė.jaus Rengimo ir Istorijos Kny

gos sekretorius. 5
3. Steponas M. Karvelis, Jubilėjaus Rengimo pirmininkas ir 

buvęs 25-kių metu gyvavimo Jubilėjaus pirmininkas.
4. Juozas Ambrozaitis, Draugystės pirmininkas.
5. Mikolas Karaktinas, Draugystės vice-pirmininkas.

,6. Kazys Nečiunskas, Draugystės protokolu sekretorius.

I TREČIOJ EILĖJ:I
; 1. Stasys Jackus, Jubilėjaus ir Skelbimų Rinkimo Kom. narys.
2. Juozas Jasiūnas, Skelbimų Rinkimo Komisijos narys.

: 3. Antanas Balčiūnas, Skelbimų Rinkimo Komisijos narys.
4. Juozas žabarauskas, Draugystės knygų dražiūrėtojas.
5. Jonas Aymanas, Skelbimų Rinkimo Komisijos narys.

Paveikslą nuėmė kovo 28 d., 1943 m., šv. Jurgio Draugystės j narys Jonas Stokes, 512 Marion St., Brooklyn, N. Y.
Tai tų vyrų, su talka kitų narių, pasidarbavimu išleista graži

ANTROJ EILĖJ :
1. Augustas Žukas, Jubilėjaus Rengimo Komisijos narys.
2. Juozas Kairys, Jubilėjaus Rengimo Komisijos narys.
3. Antanas Zizas, Draugystės tvarkos prižiūrėtojas.
4. Antanas černauskas, Draugystės iždininkas.
5. Petras Vilčinskas, Draugystės finansų sekretorius.
-------------------------- s
Sukrėtimas Jūsy Gyvenime!

BROADWAY ir 49th ST., N. Y.

$81,000 Sovietų 
Karo Paramai

Pirmomis dešimčia dienų sa
lvo .vajaus sukėlimui $500,000 
, Leningrado militariškai, ligoni
nei No. 1117, žydų Taryba 
‘Amerikoje skelbia surinkus 81 
I tūkstanti dolerių.

virš 120 puslapių Auksinio Jubilėjaus knyga-programa, kurio
je paduodama sutraukos faktų iš Jurginės gyvavimo istorijos, 
o likusioji dalis pavesta lietuvių draugijų ir įstaigų pasiskelbi- 
mams, kurių apstus buvimas parodo draugijos didelę įtaką 
visų pažiūrų lietuviuose, parodo turėjimą daug draugų.

šv. Jurgio Draugijos Auksinio Jubilėjaus didžiulis bankie- 
tas įvyks šį šeštadienį* (šį vakarą), gegužės 15 d., 6 vai. vaka
ro, Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Maspeth Avė., Maspethe. 
Bankieto visoms iškilmėms ir vaišėms tikietas $2.75. Tamo
šausko Orkestrą gros šokiams.

Dainų programos išpildyme dalyvaus Aido Choro Merginų 
Grupė, Petras Grabauskas su Aleku Velička, duetistai, ir Ka
zys Kriaučiūnas. Trumpomis kalbomis pasveikins Jurginę žy
mūs svečiai ir pačios draugijos veikėjai.

Linkime draugijai gyvuoti dar ilgiausius metus ir tariame— 
iki pasimatymo Auksinio Jubilėjaus bankieto, Klaščiaus Parko 
salėje.

Kings Apskričio Komunistai 
Nominuos Kandidatą į

Miesto Tarybą
Brooklyno (Kings County) 

Komunistų Partijos Komitetas 
šaukia specialę nominacinę 
konvenciją gegužės 16-tą, Li- 

; vingston Manor, 301 Šcher
ini erhorn St., Brooklyne.

Rytinė ir popietinė sesijos 
i bus tiktai kuopų išrinktiems 
i delegatams, o vakarienė, į ku- 
i rią yra kviečiama publika ir 
I spaudos atstovai, prasidės 
7:30 vai. vakaro, šioje sesi- 

įjoję bus nominuotas ir kandi- 
I datas į Miesto Tarybos narius 
ateinantiems rinkimams šį ru
denį.

. Menama, kad komunistai 
vėl nominuos dabartinį tarybi- 
ninką Peter V. Cacchione, ku
ris pasirodė pasišventusiu gy
nėju miesto gyventojų, ypatin
gai darbo žmonių reikalų. Ir 
labai daug darbuojasi mūsų 
pergalei ant fašizmo, mobili
zuodamas Raudonajam Kry
žiui kraujo davėjus ir be per
traukos vesdamas karo bonu 
pardavimo kampaniją.

Vakarinėj sesijoj kalbės ta- 
rybininkas Cacchione, Gilbert 
Green, partijos sekretorius šioj 
valstijoj, ir Joseph Roberts, 
partijos sekretorius Kings aps
krityje.

Partija, kaip skelbia jos ko
mitetas, savo pranešime spau
dai, šiame apskrityje turi 6,- 
000 narių ir pastaruoju laiku 
sparčiai auga, per tris mėne
sius gauta 1,500 naujų, narių.

Filmos

Reikalauja Darbininkų
: CLASSIFIED ADS ■ ■ \ -•=

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI. _ r JI.____ __ _____

Reikėjo drąsos nuvykt Vokietijon, 
įstot j sabotažo mokyklą ir 
sugrįžt kaip vienam iš 
sabotažninkų, kada

"They Came to
Blow Up America”

su GEORGE SANDERS
ir ANNA STEN

20th Century Fox Judis

pi nor theatre 
uLUDL B’way ir 46th St., N. Y.

Irving Place The.

j: m bass y
TIIMIQIA MATYK galutinąI UniulR Jungtiniu Tautą žygį
Matyk pražūtingą MARPTU I IMT?

, artilerijos baražą MAKE 1 11 LINE, 
triuškinant

GABES, MAKNASSY, SFAX
Matyk Jungt. Valst. Kariuomenę 
Eisenhovverio komandoj pralau

kiant vokiečiu linijas ir 
užimant Bizertę.

Matyk, “Ar Washington yra Pamišėlių 
Namas?” ir 43 žinių judžius

NEWSREEL OT.

American Common Koncertas
Gegužės 16-tos vakaro, 8:30 

vai., savo patalpose, 40 East 
40th St., New Yorke, Ameri
can Common turės koncertą, 
kurio vyriausia programos pil- 
dytoja bus Annette Royak, so
prano. Ji dainuos pavasario ir 
meiliškas dainas, žymių mūs 
laikų ir senovės muzikų kūri
nius. Jai akompanuos smuikų, 
violos ir čello kvartetas. Tikie- 
tai $1.10 ir $2.20.

Ar žinoto, kad už dėželę, 
kurioje sudėtas tuzinas kiau
šinių, jūs mokate du centus. 
Turgaviečių viršininkai sako, 
kad turime teisę gauti kiauši
nius dviem centais žemiau 
Ribinės kainos, jeigu perkame 
be dėželės.

Irving Teatre
Irving Teatras, Irving Place 

ir 15th St., New Yorke, dabar 
maino programas tris syk per 
savaitę. Filmos rodoma Sovie
tų Sąjungos ir buvusios demo
kratinės Franci jos.

Gegužės 15-16-17 rodys 
“THREE SOVIET WOMEN” 
su Zoya Fiodorovą priešakyje, 
ir komediją “CARNIVAL IN 
FLANDERS.”

Gegužės 18 ir 19 — “BAL
TIC DEPUTY,” su garsiuoju 
aktorių Nikolajų Čerkasovu, ir 
“THE MAYOR’S DILEMMA.”

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Stanley Teatre

IŠ JŪROS. LIEPSNOJANČIOS PAVO
JAIS IR SUJAUDINIMAIS... IŠĖJO 
DIDYSIS ŠIŲ METŲ JUDIS . . . O KA
RAS! PIRMUTINĖ ISTORIJA BEGALI
NIAI DRĄSIŲ MŪSŲ SUBMARINŲ!

TYRONE POWER
lošia veikale

“Crash Dive”
Techniškomis spalvomis* 

su ANNE BAXTER 
DANA ANDREWS

❖ SCENOJE VAIDINA JIMMY DORSEY 
ir Jo Orkestras ir puikusis ROXY 

STAGE REVUE*
Į—I \/ 7th Ave. ir 50th St.
Į x A I New York

Arti 14 St. ir Union Sq. I Vėlus Rodymas 
GR.—5-9879 | Kas šeštadienį

TIK 3 DIENAS — GEGUŽES 15, 16, 17.
ZOYA FEODOROVA lošia Scenos linksmiausias veikalas

Three Soviet Women Carnival In Flanders
Gegužės 18, 19 — “Baltic Deputy” ir “The Mayor’s Dilemma”

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Baliu. Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų ir moterų dirb

ti J. Eisenberg dirbtuvėje. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės: 173 
Hudson St., (ant 2-rų lubų), New 
York City. (114-115)

ARTKINO PERSTATO PIRMĄKART AMERIKOJ!

“MASQUERADE”
Šauniausią Sovietų Judžių Kūrinį

Iš puikiojo dramos veikalo, parašyto nemirštamojo 
poeto—Michailo Lermontovo.

Didžiausia Senosios Rusijos Meilės Istorija Pasaulyje.
Nikolai Mordvinov, kaipo Arbenin, ir Tamara Makarova, 

kaipo Nina Arbenina.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 į mė
nesį. Taipgi reikalingas ir prižiūrė
tojas (Superintendent) tame name. 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Avė. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Moebus & Travis, 
Inc., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
N. Y. (106-117)

Vadovybėje Sergėjo Gerasimovo, Stalino Pagerbto Poeto.

Nuolat nuo 9 A. M. — 28c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

Pasirandavoja 5 kambariai su 
combination sinkom, visi šviesūs, 
vienais tropais į viršų. Randa $20. 
Taipgi reikalingas džianitorius pri
žiūrėjimui 6 šeimynų namo. Dėl 
kambarių taipgi ir dėl džianito’rys- 
tės kreipkitės į Mrs. Stripeikis, 1354 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(115-117)

USEFUL.. .PRACTICAL

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, gegužės 
15-tą pradedama rodyti Sovie
tų filmą “MASQUERADE,” 
pagaminta pagal Mikolo Ler
montovo garsiąja poetiška 
drama. Lermontovas buvo vie
nu iš žymiausių Rusijos ro
mantiškų poetų.

Filmą dirigavo Stalino lau
reatas Sergėjus Gerasimovas. 
Vyriausiose rolėse — Nicoli 
Nordvinov ir Tamara Maka
rova.

MIRE
Martha Bandzweig — Wit- 

kuts, 60 m amžiaus, mirė ge
gužės 13 d., namuose, 942— 
72nd St., Brooklyne. Laidotu
vės įvyks gegužės 17 d., Mt. 
Olivet kapinėse. Kūnas pašar
votas po virš minėtu antrašu.

Paliko nuliūdime dukterį, 
Mrs. Mae Cummings.

August Kaptein, 62 m. am
žiaus, gyveno 145-89 — 181st 
St., Jamaica, N. Y., mirė geg. 
13 d. Laidotuvės įvyks geg. 
15 d., 2 vai., Lutheran kapi
nėse. Paliko nuliūdime brolį 
Kari. Kūnas pašarvotas grab. 
Garšvos įstaigoje, 231 Bedford 
Ave.
• Abiejų šermenų- pareigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

STANLEY THEATRE 7th Avė. tarp 41-42 Sts., N. Y. 
WI-7-9686

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENIS!

PARDAVIMAI
Parsiduoda lotas, prie ežerų 

South Coventry, 50x100 ft. Parsi
duoda pigiai. Savininkas — J. Mar- 
gaitis, 19 Tobey Ave., Windsor, 
Conn. Tel, 698M. (111-116)

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stare 2-217S

Cecilia Parness, 25 m., nu
krito ar nušoko po traukiniu 
14th St. ir 7th Avė. stotyje. 
Keturi vagonai perbėgo virš 
jos, bet ji išliko nesužeista.

REIKALINGOS MOTERYS
MERGINOS

REIKALINGOS PRIE SKALBIMO 
Patyrimas Nereikalingas 

5 dienų savaitė, unijinės algos.
Telefonais MUrray Hill 6-6600 

Klauskite Laundry Manager 
J. P. CAREY & CO.

Grand Central Terminal, .... N. Y. C.

MERGINOS IR MOTERYS
I Operavimui folding mašinos ; švarus .lengvas 
darbas; 40 vai. savaitė, viršlaikiai ; šeštadie-

I niais nedirbama, patyrimas nereikalingas.

H. P. ANDREWS PAPER CO.
14 West 3rd St., New York City

(117)

MERGINOS
Nuo 18 iki 40 m. amžiaus 

reikalingos lengviem fabrikų darbams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės tarpe 9 ir 12 A. M.
A-B MACHINE TOOL CO., Ine.

18 Crawford St. Newark, N. J.
(19)

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Skalbimo darbui ir 
Dry Cleaning Departmentams. 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA 
Kreipkitės:

PERSONNEL OFFICE
PILGRIM LAUNDRY, Inc.

1102 Prospect Ave., Brooklyn
(18)

MERGINOS 
MOTERYS

REIKALINGOS SVARBIOJ 
PRAMONĖJ 

LENGVAM DARBUI 
Patyrimas Nereikalingas 

GERAS UŽDARBIS

Cashman Laundry Corp. 
38th St. ir Liberty Ave. 

NORTH BERGEN, N. J.
1 blokas j rytus nuo Tonnele Ave. ir Route 1

(18)

MOTERYS 
MERGINOS

Reikalingos svarbiai pramonei 
Patyrimas Nereikalingas A

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelfe Ave., Jersey City

Iš karinių darbu nesikreipkite.
(15)

MERGINOS IR MOTERYS 
REIKIA PRIE SKALBIMO DARBO 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis darbas, gera alga 

HUDSON LAUNDRY
106 Bank St., New York City
Arti 14th St., 8th Ave. subway stoties

(15)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS
GERA ALGA 

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

Pilnam laikui ir daliai laiko

Kreipkitės į Timekeeper

Hotel Governor Clinton
31st St., ir 7th Ave., New York City

(117)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
CLERKS 

PATARNAUTOJŲ 
ELEVEITORIŲ IR TELEFONŲ 

OPERUOTOJOS
Geras, pastovus darbas. Patyrimas nėra bū

tinai reikalingas. Gera proga pakilimui, vie
noje iš didžiausių pasaulyje viešbučių įstai
goje. Gera alga laike mokinimosi.

Darbo Parūpinimas Nemokamai

KNOTT HOTELS 
Nemokamai Parūpinama Darbai

235 — 7th Ave., New York City 
tarpe 23 ir 24 gatvių

HELP WANTED—MALE 1

REIKIA VYRŲ, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. AUTOMATIŠKAS 
ALGŲ PAKĖLIMAS. BROOKLYN 
YARN DYE CO., 24 WOODWARD 

AVE., BROOKLYN, N. Y.
(120)

LĖKŠČIŲ MAZGOTOJŲ, kavos virėjų, e)e- 
veiterių operuotojų, patarnautojų ir lėkščių 
atėmėjų. Geros darbo sąlygos, 8 vai. j dienų, 
laikas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės j 
Timekeepers ofisą. Vanderbilt Hotel, 33rd 
Street ir Park Avenue. New York City.

(120)

DIE & TOOLMAKERS
AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS

Daug viršlaikių. Nuolatinis darbas.
Patogios darbo sąlygos.

Republic Machine Tool Corp.
468 W. Broadway, arti Houston St., N. Y. C.

(117)

Mėsos Kapotojai
Reikalinga patyrę prip retail 

krautuvės darbo.

PROGA PAKILIMUI.

Kreipkitės Pirmadienį nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro.

SAFEWAY STORES, Ine.
22 E. 40th St., Kambarys 1717 

(Prie Madison Ave.)
arba

Į PERSONNEL OFFICE
300 Mercer St., Jersey City, N. J.

AERO
HAND SCREW MAŠINOM

REIKALINGI OPERATORIAI 
MAŠINISTAI

1-MOS IR 2-ROS KLASES 
TRUCKERS

STOCK CLERKS
TOOL & DIE MAKERS

i Taipgi reikia porterių, bendrai pagelbininkų, 
' drill, kick, power presų opereitorių, mašinų 
’ sustatytojų, kondenserių ištiesintojų, platerių 

pagelbininkų. (Naktim).
FABRIKAI RANDASI MIDTOWN

MANHATTAN
DAROMA 100 NUOŠ. KARINIAI DARBA) 

Reikalaujama Gimimo Paliudijimai
(Pilnai dirbanti karo pramonėj nesikreipkite)

HAMMARLUND
MFG. CO., INC.

424 W. 88rd St., N. Y. C., 3 lubos
(19)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI

Apvalytojai—ruošai vyrai
Gera Alga, kreipkitės i Timekeeper 

HOTEL BARBIZON
140 E. 63 St., New York City

(16)

VYRAI
Iki 50 metų, reikalingi generaiiam dirbtu

vės darbui. Nereikia patyrimo. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Laikas ir pusė už viršlai
kius. Apsigynimo darbas. Kreipkitės į dirbtu
vės Superintendentą.

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 West 80th St., New York City.

(17)

BERNIUKAI
VYRAI

REIKALINGI SVARBIAI
PRAMONEI

Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelle Ave., Jersey City

Iš karinių darbų nesikreipkite.
(16)

VYRAI

LATHE HANDS
REIKALINGA PIRMOS IR 
ANTROS KLASĖS DARBI

NINKŲ ANT LATHE 
MAŠINOS.

10 VALANDŲ DIENA 
Kurie dirbate kariniuose 
darbuose, nesikreipkite.

Darbo Raštinė atdara nuo 8 iki 4 v. 
Nuo 8 iki 12 šeštadieniais.

REIKALINGI
Reikalingi mokintis metalų šveitimui ir va

lymui. Lauke dirbti. Ištisiem metam darbas, 
New Yorko mieste. Ne valdžios darbas. Kom
panija įsteigta 15 m. Gera alga ir daug virš
laikių. Kreipkitės pirmadienį:

STUART-DEAN CO.
126 W. 54th St., New York City

REIKIA STOCK CLERKS
5-kių dienų savaitė—40 vai.

Alga $25.

Consolidated Sewing Machine Co. 
1115 Broadway (kampas 25th St.' N. Y. C.

(117)

TOOL and
GAUGE MAKERS

LATHE & GRINDER HANDS 
Turi būt A-l—Top Rates

TOOLS, INC.
387 S. 10th St., Newark, N. J.

IRA S. BUSHEY & SONS, Inc.
764 Court Street, Brooklyn, N. Y. 

Cumberland 6-4100
(110-115)

VYRAI IR MOTERYS
KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS

ELEVEITERIŲ OPERUOTOJAI 
PORTERIAI

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės j Nemokamai Darbo Gavimo 

Ofisą, Room 330, nuo 9 vai. rj’tais iki 5 
v. v. Kasdieną, išskiriant sekmadienius.

HOTEL LEXINGTON
Lexington Ave. prie 48th S., N.Y.C.

017)

VYRAI IR MOTERYS
Reikalingi patyrę mezgėjai, atrinkė
jai įr vyniotojai, taipgi ir mokiniai, 

nuo 17 iki 45 metų.
Joe Freund Knitting Mills

6812 Polk St., Guttenberg, N. J.

VYRAI IR MOTERYS
MEDŽIO SUŽYMĖTOJAI 

ir ATRINKĖJAI 
DIRBTUVEI PAGELBININKAI 

100% Karinis Darbas. Viršlaikiai. 
Nuolatinis.

GENERAL EQUIPMENT CORP. 
31st _Ąye., Vernon Blvd., L. I. City

Nepatyrę ir su .patyrimu reikalingi corrugated 
fibre dėžių fabrike, darančiam dėžes kariniam 
reikalam. Gera mokestis su daug viršlaikių.

Kreipkitės O. Boram 
C/O STANDARD CORRUGATED CASE 

CORP.
RIDGEFIELD, N. J.

(Nesikreipkite iš apsigynimo darbų)
(19)




