
KRISLAI
Ko Nori “Tautos Vadas?” 
“Tik” Po $500 per Mėnesį 

Balučiui.
Kas Toji Per Knyga?
Trockininkai Puola Jurginę.

Rašo R. MIZARA

žvirbliai čirškia ir žmones 
kalba, kad fašistinės Clevelan- 
do Dirvos bendradarbis, Kūgis 
Mugis, yra niekas daugiau, 
kaip pats “tautos vadas.”

Ar tai yra pats vadas ar va
dukas, ar Smetona ar Smeto- 
nukas, skirtumas mažas. Įdo
miau, ką jis rašo ?

Pereitos savaites Dirvoje 
(geg. 21 d.) Kūgis Mugis ra
gina Čikagos lietuvius gydyto
jus sukelti per mėnesį po 
$500. Sukelti—kam? Kovoto
jams dėl Lietuvos išlaisvinimo 
remti? Ne! Ponas Mugis ragi
na juos tuos pinigus rinkti ir 
siųsti p. Balučiui, buvusiajam 
Lietuvos atstovui Londone! Ir 
jis ten sako, kad tūlas biznie
rius (Bačiūnas) jau parodė 
pavyzdį — pasiuntė Balučiui 
$500.

Labai abejoju, ar atsiras Či
kagos lietuvių gydytojų tarpe 
tokių neišmanėlių, kurie “tau
tos vado” patarimų paklausys.

Juk kiekvienas protaująs 
žmogus gerai supranta,- kad 
buvęs Lietuvos atstovas Lon
done gali, kaip kiekvienas 
žmogus, užsidirbti (jeigu jis 
neturi' “atliekamų”) pinigų, 
dirbdamas naudingą darbą. 
Londone darbo jėgų šiuo me
tu labai pasigendama.

Didžiai nusideda tas žmo
gus, kuris šiandien, užuot rė
męs mūsų krašto karines pa
stangas, užuot rėmęs Jungtinių 
Tautų karines pastangas, re
mia visokios rūšies smetoni- 
ninkus, fašistus, tokius, kaip 
p. Balutis arba jo vadas!

Buvęs USA ministeris Lie
tuvai, p. Norem, sakomas, pa
rašęs apie Lietuvą knygą. Ko
kia toji knyga bus — galima 
atspėti iš to, kas jos išleidi
mui pinigus renka.

Didžiausią kampaniją veda 
fašistinė Dirva. Jai gelbsti, ži
noma, ir toki fašistams prisi- 
laižinėtojai, kaip Keleivis.

Amerikoj yra šimtai leidy
klų, leidžiančių anglų kalboje 
knygas. Tos leidyklos jieško 
rankraščių, apmoka autoriams 
honorarą. Bet p. Noremo kny
ga, matyti, tokia jau svarbi, 
kad jis net nesurado jai leidy
klos, bet remiasi aukomis!

Brooklyn© lietuviškų trocki- 
ninkų laikraštis paskelbė, kad 
Šv. Jurgio Lietuvių Draugija 
neinanti “lietuviškuoju keliu.”

Brooklyno Vienybė nedrįs
ta to atvirai pasakyti; ji ąkel- 
bia tik tiek, kad toje draugi
joje “vis labiau jsigąlt raudo, 
nieji.”

Atrodo, kad pas tūlus žmo
nes reiškiasi didelis nervų su
krikimas ir dėl to jiems aky
se viskas pradeda raudonuoti.

Kas tik nepučia į Smetonos 
dūdą, tas jiems “raudonas.”

Kas tik negarbina fašizmo, 
—tas jiems nekošer ir tą jie 
plūsta!

Šv. Jurgio Draugija nėra 
nei raudona, nei juoda, nei 
mėlyna, nei žalia, nei geltona. 
Ji yra tipiška Amerikos lietu
vių savišalpos draugija, kurio
je randa vietos visokių politi
nių pažiūrų žmonės.

Ir tie visi žmonės rūpestin
gai dirba Draugijai palaikyti, 
kad ji galėtų padėti susirgu- 
siems savo nariams, kad ji ga
lėtų nušluostyti ašarą miru
siojo nario giminėms, kad ji 
galėtų padėti lietuvių tautos 
kultūriniams darbams, kad ji 
galėtų padėti bendrai darbo 
žmonėms išsikovoti didesnę 
duonos riekelę.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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ANGLIJOS BOMBININKAI TRIUŠKINO DUESSELDORFfl
SOVIETAI ATKARIAVO
I APGYVENTAS VIETAS

PLEŠKINO DIDĮ KARINĮ
VOKIEČIŲ CENTRĄ

Maskva, geg. 26. — Rau
donoji Armija per ryžtas 
kautynes atėmė iš vokiečių 
keturias apgyventas ir ap- 
tvirtintas vietas į vakaras 
nuo. Kalinino, kuris stovi į 
šiaurvakarius nuo Maskvos.

Smūgiai Fašistams Jūroj.
Sovietų lakūnai nuskan

dino Juodojoj Jūroj septy
nis iš vienuolikos vokiečių 
motorinių laivukų, kuriais 
naciai stengėsi jgabent dau
giau savo karių ir amuni
cijos į Kuban-Novorossiis- 
ko sritį, vakariniame Kau
kaze. Kiekviename iš tų 
laivukų buvo po pora šimtų 
vokiečiu, v

Barents Jūroje, šiaurėje, 
torpediniai Sovietų lėktuvai 
nuskandino didelį kareivinį 
vokiečių laivą, 10,000 tonų.

Finliandijos Įlankoje 13 
vokiečių torpedinių greita- 
laivių puolė du sovietinius 
torpedlaivius. Sovietiniai 
torpedlaiviai nuskandino du 
priešų laivus ir pavojingai 
sužalojo trečią. Tuomet kiti 
nacių torpedlaiviai pabėgo 
į savo stovyklą Finliandi- 
joj.

Sovietai Vyrauja Ore
Maskvos radijas pranešė, 

jog Sovietų lakūnai visiš
kai vyrauja ore Kuban-No- 
vorossiisko srityje.

Specialis Sovietų praneši
mas sako, kad jų lėktuvai 
bombardavo dar tris svar
bius vokiečių geležinkelių 
mazgus užfrontėje — Ros
lavl, Elnią ir Spask-De- 
imansk — ir naikino priešų 
traukinius, amunicijos san
dėlius ir kariuomenės su
telkimus.

(Roslavl stovi prie Smo
lensko - Briansko geležinke-

Amerikiečią Kraujas Iš
gelbėjo Tūkstančius Su

žeistąją Tunisijoj
šiaur. Afrika. — Civilių 

amerikiečių suaukotas 
kraujas išgelbėjo gyvybę 
tūkstančiams sužeistų tal
kininkų kareivių Tunisijoj, 
kaip pareiškė anglų genero
las Ernst Cowell, direkto
rius medikalių aptarnavimų 
talkininkams Šiaurinėje Af
rikoje. — Tie tūkstančiai 
kareivių būtų turėję mirti, 
jeigu jiem nebūtų įleista 

amerikiečių kraujo plaz
mos.

Gen. Cowell gyrė ameri
kiečių slauges-norses už 
puikius patarnavimus su
žeistiems, ir sakė, kad jokia 
pasaulyje armija nėra svei
kesnė, kaip dabar talkinin
kų kariuomenė Šiaurinėje 
Afrikoje. Ten įrengta ligo
ninės su 50 tūkstančių lovų 
sužeistiesiems ir jos taip 
įtaisytos ir aprūpintos, kaip 
geriausios ligoninės New 
Yorke ar Londone.

lio, Elnią apie 50 mylių į 
į pietų rytus nuo Smolens
ko ir Spask - Demiansk a- 
pie 80 mylių į pietų rytus 
nuo Smolensko.)

Sovietų artilerija įvairio
se fronto dalyse sunaikino 
dar kelioliką hitlerininkų 
fortų.

Anglijos Komunistai 
Kreipėsi į Darbo Par
tiją, kad Juos Priimtą

London. — Anglijos Ko
munistų • Partijos centro 
komitetas vėl kreipėsi į 

anglų Darbo Partijos vyk
domąjį komitetą, kad tuo- 
jaus pradėtų derybas dėl 
Komunistų Partijos priėmi
mo į Darbo Partiją.

Darbo Partijos vadai pir
miau sakydavo, jog negali
ma esą priimt Komunistų 
Partijos todėl, , kad jinai 
susirišus su Komunistų In
ternacionalu Maskvoj.

Komunistų Partijos ko
mitetas nurodo, jog dabar 
nėra nė šios “kliūties,” ka
dangi Komunistų Interna
cionalas jau paleistas ir 
kiekvienoj šalies Komunis
tų Partija visai savistoviai 
veikia.

Būsią įvesti Tuojauti- 
niai Taksai

Washington. — Senato ir 
kongreso atstovų rūmo ko
misijos susitarė pasiūlyt vi
sam kongresui, kad įvestų 
nuo liepos 1 d. šią vasarą 
tuojautinius taksus nuo al
gų, atskaitant penktadalį 
algos taksam tuojau, bet 
paliekant tokią pat dalį, 
kaip ir iki šiol, netaksuoja- 
mos algos pavieniam ir ve- 
dusiem. Taksai nuo kitokių 
įplaukų skiriami sumokėt 
tam tikrais laikotarpiais.

Kiti punktai, kuriais mi
nimos komisijos susitarė, 
yra šie:

Visai dovanot pernykščių 
pajamų taksus siekiančius 
tik iki 50 dolerių ir atleist 
tris ketvirtis visų kitų tak
sų už 1942 m., o viena ket
virtis turės būti sumokėta 
per dvejus metus. Jau įmo
kėti už 1942 m. taksai bus 
imami sąskaiton.

Tvirtinama, kad Jungti
nių Valstijų kongresas už- 
girs šį taksų planą.

Streikas “Džypsu” Fabrike
Toledo, Ohio. — Sustrei

kavo dalis Willys-Overland 
darbininkų, statančių auto
mobilių dalis į “džypsus”, 
lengvuosius karinius auto
mobilius. Dėl šio streiko tu
rėjo sustot dirbę ir apie 10,- 
000 kitų darbininkų.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

Churchill Sako: Rusai Gana 
Patarnavo Palkin inkam

Ir Be Karo prieš Japonus
Washington. — Prezi

dentas Roosetaltas, pradė
jęs pasikalbėjimus su 151- 
nu laikraščių koresponden
tu, paskui “pervedė” juos 
Churchillui, anglų ininiste- 
riui pirmininkui, antradie
nį. Korespondentai, tarp 
kitko, pastatė klausimą, ar 
Sovietai atakuotų japonus, 
kai Anglija ir Jungtinės 
Valstijos sumuš Hitlerį. 
Churchillas atsakė, kad 
Anglijos valdžia negali dau
giau net reikalaut iš Rusi
jos, atsižvelgiant į jos nu- 
veikimus kare prie Vokieti
ja.

Churchillas sakė, jog Ru
sija padarė tai, ko niekas 
kitas nebūtų galėjęs pada- 

i

GAUSINGA AMERIKOS
LEND-LEASE PARAMA

JUNGTINĖM TAUTOM
Washington. — Prez. 

Rooseveltas raportavo kon
gresui, jog Amerika viso 
iki šiol suteikė talkininkam 
$11,102,000,000 paramos iš 
lend-lease (paskolų) fondo. 
Iš to Anglija nuo 11941 m. 
iki balandžio mėn. šiemet 
gavo $3,116,000,000 vertės 
karo pabūklų, maisto ir ki
tų reikmenų, o Sovietų Są
junga — $1,822,000,000. Bet 
pačių karo pabūklų Sovie
tam pasiųsta daugiau, negu 
Anglijai, nors ir Sovietų 
Sąjunga iki bal. 30 d. š. m. 
gavo virš milioną tonų mai-

Senato Komisija Atmetė 
Nelemtą Bilią

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas buvo nuta
ręs neduot lėšų prez. Roo- 
sevelto paskirtiem Virgin 
salų valdininkam prof. R. 
M. Lovettui, G. Watsonui ir 
W. E. Doddui. Tokiu būdu 
dauguma kbngresmanų bu
vo užgyrus diesiškos Kerr 
komisijos sumanymą paša
lint šiuos pažangius, nauja- 
dalybinius politikus.

Bet dabar , senato lėšų 
komisija vienbalsiai atmetė 
te atžagareivių pasimojimą 
prieš minimus politikus, 
veiklius fašizmo priešus.

NACIAI REIKALAUJA DAR 
20 RUMUNU DIVIZIJŲ

London, geg. 26.— Atėjo 
žinių, kad Hitleris reikalau
ja iš Rumunijos dar apie 20 
kariuomenės divizijų- (apie 
300,000 karių) frontan 
prieš Sovietus.

Maskva.. — Prasidėjo ga
na smarkūs mūšiai Lenin
grado fronte.

ryti, nes Rusijos armija at
rėmė 190 vokiečių kariuo
menės divizijų ir 28-nias 
Hitlerio pastumdėlių divi
zijas.

Sovietų Rusija buvo ir 
tebėra didis, puikus talki
ninkas, pareiškė Anglijos 
premjeras Churchill. Ji kir
to skaudžius smūgius prie
šui, o ir pati nukentėjo di
desnių nuostolių, negu bet 
kuri kita Jungtinė Tauta, 
kaip priminė Churchillas.

Laikraščių koresponden
tai užklausė Churchillą, o 
ką jis mano apie Komunis
tų Internacionalo paleidi
mą. Churchillas atsakė, jog 
jam tatai patinka.- 

sto produktų iš Jungtinių 
Valstijų.

Anglijos kolonijos ir pu
siau - kolonijos — Indija, 
Australija, Naujoji Zelan
dija—ir Chinija gavo $875,- 
000,000 vertės reikmenų iš 
Amerikos.

Prezidentas pareiškė, jog 
ta Jungtinių Valstijų para
ma talkininkam padės 
Jungtinėms Tautoms pada
ryti tokius galingus ofensy- 
vus, “kurie baigsis tik Ber
lyne ir Tokio” (Japonijos 
sostinėje).

Siunčiama Vokiečiai 
Gint Italijos Salas

London. >— Anglų spauda 
skelbia, kad atsiųsta vokie
čių armijos daliniai gint 
Italijos salas Siciliją ir Sar
diniją.

Londono Times rašo, kad 
anglai ir amerikiečiai gal 
suvarysią nacių ir italų ka
riuomenę Sicilijoj, Sardini
joj ir pačioj pietinėj Itali
joj į varžą panašiai, kaip 
buvo suvarytos fašistų ar
mijos Tunisijoj.

50,000 Graiku Pasirtrošę 
Mušt Fašistus Užnugarėn
London. — Emigracinė 

Graikijos valdžia sakė, jog 
kalnų srityse tame krašte 
yra suorganizuota ir po vie
na komanda sujungta 50 
tūkstančių graikų patrijo
tų armija smogt vokiečiams 
ir italams užnugarėn, kai 
tik talkininkai įsiverš į pie
tinę Europą.

Attu saloje tik sniegai 
ir audros sulaiko amerikie
čius nuo galutino japonų 
pribaigimo. .

London, geg. 26. — Pra
eitą naktį skaitlingi būriai 
Anglijos lėktuvų įtūžusiai 
sprogdino ir degino Dues- 
seldorfą, karinių fabrikų 
centrą vakarinėje Vokieti
joje. Neoficialiai skaičiuo
jama, jog šiame žygyje da
lyvavo bent 500 Anglijos

Kongresmanai Nutarė 
Panaikint Rinkimą- 
Balsavimą Taksus

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 265-kiais bal
sais prieš 110 priėmė dar- 
biečio kongresmano Mar- 
cantonio sumanymą, reika
laujantį panaikint taksus, 
kurie iki šiol imami iš pi
liečių už teisę balsuot fede- 
ralių valdininkų rinkimuose 
keliose pietinėse valstijose.

Diktatoriški baltieji tų 
valstijų politikieriai tokiais 
taksais iki šiol atšalino nuo 
dalyvavimo rinkimuose dau
gumą negrų ir baltųjų pi
liečių, neturinčių iš ko su
mokėti rinkimų taksus.

Sumanymą prieš balsavimų 
taksus dar spręs senatas.

Streikuoja 52,000 
Gumos Darbininką

Akron, Ohio. — 49,000 
darbininkų tebestreikuoja 
prieš Goodrich, Goodyear ir 
Firestone gumos ir tajerų 
(padangų) kompanijas. Iš 
naujo sustreikavo 3,000 Ge
neral Tire ir Rubber kom
panijos darbininkų, kurie 
buvo nusitarę grįžti darban. 
Streikas kilo todėl, kad val
diška Karinių Darbų Tary
ba nusprendė pridėti tik po 
tris centus algos per valan
dą vietoj reikalaujamų aš- 
tuonių centų.

CIO unijos vadai, kuriai 
priklauso šie streikieriai, 
pasmerkė streiką, pareikš- 
dami, jog darbininkai strei
kuodami laužo savo priža
dą nestreikuot karo metu ir 
kenkia karinėms savo kraš
to pastangoms.

Bet dabar unijiniai strei- 
kierių viršininkai, nuvykę 
Washingtonan, svarsto su 
Karinių Darbų Taryba, kad 
gal reikėtų padaryt strei- 
kieriajn nuolaidų.

ABI PUSĖS RENGIASI 
VASAROSOFENSYVUI

London. — Sovietų - vo
kiečių fronte smarkiai vei
kia žvalgai iš abiejų pusių. 
Sovietų ir nacių lakūnai 
vieni kitus atakuoja. Daž
nai veikliai persišaudo ar
tilerija. Bet visa tai esą tik
tai pasiruošimai didžiam 
vasaros ofensyvui iš vienos 
bei antros pusės, kaip tei
gia Anglijos karininkai.

bombanešių. Spėjama, kad 
anglų lakūnai ir čia nume
tė beveik tiek bombų, kaip 
pirm keleto dienų į Dort- 
mundą, į kurį buvo paleis
ta daugiau negu 2,000 tonų 
bombų praeitą sekmadienį. 
Dortmundas dar tebedega.

Duesseldorfas yra pusės 
miliono gyventojų miestas 
su didžiais geležies, plieno 
ir kitais kariniais fabrikais.

Oficialis anglų praneši
mas sako, jog labai didelis 
skaičius didžiųjų Anglijos 
bombanešių atakavo Dues- 
seldorfą, nuo kurio negrįžo 
27 anglų bombanešiai. Kiti 
anglų lakūnai atakavo įvai
rius karinius vokiečių 
punktus vakarinėje Vokie
tijoje, Franci joje, Holandi- 
joje ir Belgijoje. Šiuose 
veiksmuose dingo vienas 
Anglijos lėktuvas kovoto
jas.

Trečiadienį vėl skrido 
būriai anglų lėktuvų ata- 
kuot Vokietiją ar karinius 
nacių taikinius jų užimtuo
se kraštuose vakarinėje Eu
ropoje.

Atkaklūs Talkininką 
Oro Žygiai Prieš Ita

liją ir Jos Salas
šiaur. Afrika, geg. 26.— 

Didieji Amerikos bombane
šiai dviem atvejais daugme- 
niškai atakavo Messiną, uos
to miestą italų saloj Sicili
joj, visai arti pietinės Ita
lijos.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai bombardavo ir iš kul- 
kasvaidžių apšaudė prie
plaukas, geležinkelius, san
dėlius ir kitus karinius 
punktus Sicilijoj ir Sardini- 
jos ir Pantellerijos salose. 
Anglų lėktuvai atakavo fa
šistų laivus ties vakarine 
Graikija.

Visuose oro veiksmuose 
šiame fronte dalyvavo bent 
400 talkininkų lėktuvų.

Tuose žygiuose talkinin
kai, tarp kitko, sunaikino 
26 vokiečių ir italų lėktu
vus.

Diena pirmiau Amerikos 
bombanešiai kartotinai ir 
įtūžusiai bombardavo San 
Giovanni ir Reggio Calab
ria uostus, pietinėje Italijo
je.

Mirė Fordo Sūnus
Detroit, geg. 26. — Mirė 

vienintelis automobilių fab
rikanto Henry Fordo sū
nus, Edsel Ford, 49 metų 
amžiaus. Jis buvo Fordo 
Automobilių Kompanijos 
pirmininkas.

Pirm 16 mėnesių buvo 
padaryta jam skilvio ope
racija, b?t ir po to jis visą 
laiką sirguliavo.
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vilkinimas su atidarymu antro fronto 
Europoje veda prie prailginimo karo ir 
padidinimo aukų skaičiaus. Laikas dabar 
eina prieš mus, o ne už mus. Sako žur
nalas :

“Talkininkai turi kovoti dabar... laikas 
pasidarė be galo svarbiu faktoriumi.

“Kaip Tunisijoje iš sykio netekimas 
iniciatyvos talkininkams kaštavo kelius 
menesius, taip vilkinimas Europoje gali 
kaštuoti jiems kelius metus. Hitlerio di
džiausias įrankis prieš talkininkus buvo 
jų (talkininkų) iliuzija, kad laikas tar
nauja jiems.... Dabar aišku, kad Hitleris 
nori lošti laiku. Tai vienas dalykas, ku
rio talkininkai neprivalo duoti jam lai
mėti...”

Ne tik Amerikos, bet ir Anglijos žmo
nės nekantriai laukia atidarymo antro 
fronto Europoje.

“Tribute to Russia Week” 
New Yorke

Russian War Relief Komiteto niujor- 
kiškio skyriaus pirmininkas Allen Ward
well praneša, kad tarpe š. m. birželio 20- 
27 dd. — ištisa savaitė — bus reiški
mui pagarbos Tarybų Sąjungai. Toji sa
vaitė bus pavadinta Tribute to Russia 
Week.

Turime atsiminti, kad tą savaitę (birž. 
22 d.) sukaks lygiai du metai, kai^plėši
kiškasis hitlerizmas pasalingai_ užpuolė 
Tarybų Sąjungą ir, žinoma, musų tėvų 
kraštą, Lietuvą.

Tą savaitę bus ruošiami masiniai mi
tingai ir visokios kitokios ceremonijos 
visose New Yorko miesto dalyse: Brook- 
lyne, Manhattane, Bronxe, Queens, Rich
monde.

O birželio 27 d., sekmadienį, įvyks mil
žiniškas žmonių sanskridis Randall’s Is
lande. Ten bus kalbų, dainų, muzikos.

Tą pačią savaitę panašūs masiniai mi
tingai bei koncertai bus ruošiami per vi
są kraštą. Tai vis bus pagerbimui Tary
bų Sąjungos, kuri per du metu didvyriš
kai mušė savo ir visos žmonijos neprie
telių, vokiškąjį fašizmą, ir tuomi išgel
bėjo pasaulio civilizaciją.

Brooklyno lietuviai tam tikslui masinį 
mitingą ruošia birželio 18 d. Jis bus 
Grand Paradise salėje. Kituose miestuo
se lietuviai daro panašiai — ruošia mi
tingus ir juose minės tąsias dviejų metų 
sukaktuves, kai ilgaamžis lietuvių tau
tos priešas užpuolė Lietuvą ir pasimo- 
jo sunaikinti lietuvių tautą.

Nereikia nei aiškinti, jog per tas ce
remonijas žmonės gausiai prisidės su 
medžiagine pagalba Tarybų Sąjungos 
kovotojams.

Mūsų Broliai Latviai
Gavome pluoštą žinių apie latvių tau

tos kovas su pavergėjais. Tas pats nuož
mus priešas, kuris trempia Lietuvos lau
kus ir žudo žmones, smaugia ir naikina, 
latvius. Medžiojimas ir žudymas įkaitų 
Latvijoje dar plačiau nacių praktikuoja
mas, negu Lietuvoje. Tuojau po okupaci
jos naciai suimdavo ir sušaudydavo po 
30 civilių įkaitų už kiekvieną nudėtą vo
kietį kareivį. Paskui pradėjo šaudyti po 
šimtą ir daugiau. Teroras toks baisus, 
toks kruvinas, toks žvėriškas, kad, pa
vyzdžiui, į trumpą laiką naciai sunaiki
no 10,000 Liepoj aus gyventojų.

Nežiūrint tokio teroro, Latvijoje pla
čiai veikia partizanų grupės. Jos kenkia 
priešui ir naikina priešo karines priemo
nes. Nemažai nacių okupantų yra kritę 
nuo partizanų smūgių.

Kitas pranešimas kalba apie latvių di
viziją Sovietų Sąjungos Raudonojoj Ar
mijoj. Ta divizija jau dalyvavus daugely
je mūšių ir pasižymėjus savo drąsa ko
voje su mirtinuoju priešu. Prie tos divi
zijos veikia didelis ir garsus latvių cho
ras arba ensamblis. Ši dainininkų gru
pė linksmina ne tik latvius kovotojus, 
bet aplanko kitus Raudonosios Armijos 
pulkus ir duoda jiems koncertus. Iki šiol 
šis ensamblis esąs davęs tris šimtus 
koncertų. Jis pasidarė garsus Maskvoje 
ir kituose didmiesčiuose. Ensamblio na
riai daugumoje yra patys kariai. Kai 
kurie tų karių yra, atsižymėję mūšiuose 
ir apdovanoti medaliais.

Drąsieji latvių tautos sūnūs nenuleis 
rankų ir nepadės ginklo, kol kruvinasis 
priešas nebus sunaikintas ir Latvija vėl 
galės ramiai ir laisvai gyventi didžiojo
je socialistinių tautų šeimoje. ■ '

Laikas Pries Mumis z
Londono liberališkas žurnalas ‘‘The 

Economist” persergsti talkininkus, kad

Kas Darosi su Amerikos Darbo 
Unijomis?

Atrodo, kad tokiam krizyje, kokį pa
gimdė šis pasaulinis karas, organizuoti 
darbininkai turėtų geriau susikalbėti, 
daugiau išvien veikti, nuosekliau ir at
sargiau ginti savo reikalus. Tačiau to ne
simato. O tai be galo liūdna. O tai tie
siog tragedija. Dar gerai, kad federa- 
lė valdžia ir josios aukštieji organai 
simpatizuoja darbo unijoms. O jeigu 
Washingtone būtų reakcinė valdžia, nu
siteikus prieš darbininkų organizacijas, 
tai šitas “civilis karas” darbo unijose 
jas visai nušluotų.

Štai jau septyniose valstijose seimeliai 
išleido įstatymus prieš darbo unijas. Te
nai unijos paverčiamos bejėgėmis ginti 
darbininkų reikalus. Nebūtų buvę taip, 
jeigu būtų vienas didelis, galingas dar
bo unijų judėjimas. Dabar reikės sunkiai 
kovoti, kad tuos įstatymus nušluoti. 
Amerikos Darbo Federacija jau įsakė 
savo unijoms tose valstijose neklausyti 
tų įstatymų ir vesti savo reikalus taip, 
kaip vedė iki šiol.* Bet nebus lengva lai
mėti...

Taip seniai kalbama vienybė tarpe 
Amerikos Darbo Federacijos ir CIO. ne
įvykinta. Įsigalėjo John L. Lewis politi
ka didelėj dalyje Federacijos vadovybės. 
Lewis grįžta į Federaciją, kad tenai su 
Woll ir Hutcheson sudaryti kliką prieš 
Roosevelto valdžią, pasiruošti 1944 me
tams rinkimams, pakenkti karo pastan
goms. Tuo tarpu International Associa
tion of Machinists, su 600,000 narių, re
ferendumu įgaliojo savo vadus visą uni
ją ištraukti iš Federacijos, kai jie ma
tys reikalą.- O reikalas toks, kad jau per 
dvidešimt metų tarpe mašinistų unijos ir 
dailydžių unijos eina pikti ginčai. Maši
nistų unijos vadai kaltina Green ir dau
gumą tarybos, kad jie pataikaują daily- 
džių unijai'ir skriaudžią mašinistus!

Kur eis mašinistų unija, išėjus iš Fe
deracijos? "Ar jis dėsis prie CIO., ar 
pasiliks nepriklausoma? Dar nežinia. 
Kaip ten nebūtų, bet šitos visos ceremo
nijos pakenks unijų vienybei.

Prieš metus ar du iš Federacijos pa
sitraukė spaustuvninkų unija — Inter
national Typographical Union. Pasitrau
kė todėl, kad nenorėjo mokėti specialių 
taksų dėl vedimo Federacijos kovos prieš 
CIO. Bet spaustuvninkų unija neįstojo į 
CIO. Sakoma, dabar planuojanti sugrįž
ti į Federaciją.

Ne viskas ramu ir CIO. viduje. Matyt, 
ten yra susidarius dešiniųjų elementų 
grupė, kuriai vadovauja iš automobilis
tų unijos Reuther ir CIO. sekretorius 
Carey. Jie, atrodo, turi ryšius su Dubins- 
kiu. Ši grupė nusistačius prieš Philip 
Murray vadovybę. Jinai reikalauja dar
bo unijas atsisakyti pažadėjimo val
džiai karo metu nestreikuoti. Matyt, tų 
elementų įtakoje dažnai kyla streikai 
automobilių pramonėje. O tie streikai 
padeda reakcijai kurti sentimentą šalies 
Kongrese prieš visas unijas.

Tai tokia supinta ir sunki padėtis or
ganizuotų darbininkų fronte. Jai pasi- 
tęsus ilgiau, gali prieiti prie didelės ka
tastrofos.

Tik viena gera naujiena, tai kad ne
užilgo vėl įvyksiąs susirinkimas Federa
cijos ir CIO. komisijų, kurios yra pa
skirtos tuos du centru stengtis suvienyt. 
Bet ir čia susidarė problema. Federaci
jos vadų susidraugavimas su John L. 
Lewisu atsistos vienybei skersai kelią. 
Lewis yra nachališkai nusistatęs prieš 
Murray ir visą CIO. vadovybę. Vieny
bei taip pat priešingi jo sankeleiviai 
Woll ir Hutcheson.

Pakvietė Hitleris į talką 
Visus trijų sriovių vadus, 
Sakė: “Šinkuokit mano brudą!
Sakykit: Saldus, kaip medus!”
Dabar fašistų šaika triūsia 
Aplinkui juodą katilą, •

Kur dvokia, verda, kunkuliuoja 
Degutas, derva bei smala.
Dabar laiškais per Lisaboną 
Čia nuodai plaukia nuolatos, 
Pronaciai viedrais juos šinkuoja 
Tūliems poneliams Lietuvos.

Sujudo Organizacijos
Sujudo organizacijos i 

darbuotis apgynimui savo j 
dienraščio nuo pro-naciškų 
užpuolikų. Visur renkama 
aukos apgynimui Laisvės. 
Visuomenė supranta, kad 
dienraštis sunldose karo a- 
plinkybėse kenčia finansi- 
sniai. Be visuomenės para
mos aukomis vargiai galė
tų išsilaikyti. Gi dabar, ka
da Hitlerio pakalikai užve
dė bylą, tai reikia didesnės 
paramos. Reikia stambesnių 
aukų, nes turime išlaikyti 
dienraštį ir turime apginti 
žodžios ir spaudos laisvę.

Dienraščio s k a i t y to j ai 
gražiai supranta šį reikalą 
ir štai keletas gražių laiš
kelių.

“Gerb. Draugai: Prisiun- 
čiu aukas Laisvės bylos ve
dimui, $21.60. Tai prie pro
gos, malonėsite patalpinti 
Laisvėje. Draugiškai, John 
Stanley, Rochester, N. Y.”

Po $3: P. Bugailiškis, B. 
Černauskas. Po $2: J. Bul
lis, P. Balzer. Po $1: J. 
Stanley, K. Žukauskas, J. 
Rimkevičius, S. Gendrėnas, 
Mr. & Mrs. Vaitas, L. Pul
ton. Po 50c: M. Panzer, J. 
Dulksnis, M. Vaidila, J. 
Baronas, B. Narkevičienė, 
A. Bekešis, J. Elvans, G. 
Daukas, J. Palepis, 30c. Po 
25c: B. Duoba, R. Braus, 
J; Markewicz, S. Kiaurakis, 
M. Pauža, 20c. J, Jokubo- 
nis, 10c.

Benis Varaneckas, Antanas 
Mačys, J. Musteikis, Balt
rus Aliebis, Petras Tejunas, 
Peter Klopman. Po 50c: 
Mikas Padolskis, Antanas 
Žilinskas - Zline, Juozas 
Birštonas, Jurgis Janonis, 
W. Zenis, Jonas Martin, W. 
Cheinis, 40c. Ona Demskie- 
nė, 35c. Po 25jc: Vincas 
Zline - Žilinskas, Petras 
Gyvis, Mrs. Lipkevičienė, 
Felix Mills, Joseph Urban, 
Jonas Rudzevičius, Rober
tas Šmigelskis. Vincas Cir
konis, 15c.

C. Sungaila, Brooklyn, 
N. Y.

Surinkta ant blankų se
kamų asmenų:

A. Valdžius, $2. Po $1: A. 
Malinauskas, V. Malinaus
kas, M. Banaitienė, C. Sun
gaila, J. Zitikis. P. Mingi- 
las, 25c. Viso $8.25.

B r o n is Deržanauskas, 
Newark, N. J., prisiuntė 
nuo LDS 8 kp., $5. Po $2: 
B. Derzinauskas, F. Paval- 
kis. Po $1: J. Pakulis, V.
J. Kasparas, J. Bindokienė, 
P. Yomantaitė, K. Anuškis,
K. Stelmokienė, K. Žukaus
kienė, St. Žilinskas ir M. 
Zilionienė, 50c. Viso $17.50.

K. B. Karosienė, iš Oak
land, Calif, pridavė: Po $5: 
ALDLD 198 kp., San Fran
cisco - Oakland Mezgėjų 
Grupė, M. Baltulioniutė, 
Telda King, K. B. Karosie
nė.

“Gerb. Draugai: Varde 
LLD 52 kp. čia randate du 
lakštus su aukuotojų var
dais. No. 60 lakštas —su
rinkta per M. Padolskį, o 
No. 61 lakštą, surinko Mar
tin Kvedera.; Viso pinigų 
$24.40. Draugiškai, M. Alvi- 
nienė, Detroit, Mich.”

Jonas Būbliauskas, $2. 
Po $1: Elzbieta Ulinskienė, 
Charles Nausėda, Vladas 
Prapiesčius, N. Kudis, Jofan 
W. Saroka, Motiejus Prake- 
vičius, K. Senavaitis, Mar
tin ir Anna Kweder, Juo
zas Gugas, Alex Levickas,

“Gerb. Laisvės Adm.!
Labai gaila, kad taip mažą 
sumą mes tegalėjome su
kelti Laisvės paramai apsi
ginti nuo fašistuojančių už
puolikų, tad priimkite nors 
tą mažą auką $11.50. Vė
liau gal vėl paremsim mū
sų brangų laikraštį Lais
vę. Draugiškai, J. K. Stą- 
lioraitis, Chicago, Ill,”

Aukavo sekamai: LDS 
127 kp., $5. Po $1: I. Ra- 
sin, A. Grigas, C. Nobar, 
K. Sanders, P. Pakštis, A. 
Gildą, J. K. Stalioraitis. 
Viso $11.50.

N.J. ir N.Y. Valstijų 
Lietuviai, Paremkite

Mūsų Pikniką
30 d gegužės, Old Cider 

Mill Grove, Union, N. J., Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Trečias Apskritys, rengia 
pirmutinį šio sezono pikniką. 
Piknikas įvyksta nepaprastu 
laioktarpiu, kuomet transpor- 
tacija privatiniais karais yra 
suvaržyta ir tas viešiem pikni
kam labai daug kenkia, ken
kia labiau, negu miestuose 
įvystantiems parengimams, bet 
norintieji atvykti vasaros laiku 
į tyrą orą, suranda būdus pik
nikų vietas pasiekti, ypatingai | 
į šį apskričio pikniką yra leng
vas privažiavimas busais.

Atvykusieji į Newark, N. J., 
imkite Springfield Ave. busą 
25ftą ir važiuokite iki Irving
ton Centre, iš čia imkite Vaux 
Hali busą, išlipkite ant Bur
nett Ave. ir Vaux Hall Rd. ir 
eikite po kairei iki parko.

Rengėjai kviečia kaip iš 
New Jersey valstijos, taip ir 
New Yorko, visus prie skaitlin
go atsilankymo. Rengėjai, iš 
savo pusės, užtikrina pilną, vi
siems smagų, pasilinksminimą. 
Dainuos du chorai — Sietyno 
Choras iš Newark o ir Aido 
Choras iš Brooklyno. Gera or
kestrą šokiams. Apskritys šiuo 
tarpu turi keletą kareivių, už 
kuriuos moka jų duokles į 
LDS centrą. Apskritys nereika
lauja iš LDS kuopų jokių mo
kesčių, kad parėmus apskri
čio finansinį stovį, bet tuom 
pačiu tarpu apskritys reikalau
ja iš LDS kuopų ir narių pa
ramos šiame piknike.

Apskričio Valdyba.

Anton Pašilis, iš Chicago, 
Ill., prisiuntė sekamai: nuo 
ALDLD 86 kp., $3. Anton 
Pašilis, $1. Po 50c: Nuo 
Velionienės ir Stanley Dum- 
ky. Viso $5.

A. Bimba, lankėsi Hart
ford, Conn., prakalbose 

geg. 9 d., aukų pridavė se
kamai:

Draugai Žemaičiai $15. 
Draugai Klimai, $10. Po 
$5: L. Mankienė, K. Vilkas. 
V. Staugaitis, $3. Po $2: 
Mrs. Barnett, A. Ramanau
skienė, J. Kazlauskas, J. ir
O. Šilkai, P. Giraitis, A. 
Totorėlis. Po $1: J. Margai- 
tis, J. Lukštas, J. Bernotą. 
Viso $53.

Felicia Shimkienė, Kear
ny, N. J., prisiuntė seka
mai: ALDLD 136 kp., $5. 
Po $1: J. Marcinkevičius, 
F. Josmantas, K. Kuzmic
kas, P. Ramoška, F. Shim- 
kunas, M. Žolynas, S. Bur- 
dulienė, Fel. Shimkienė. Po 
50c: A. Kushlis, J. Milius, 
V. Žilinskas, P. Josmantas,
P. Maršonas. Viso $15.50.

Pavieniai draugai pri
siuntė sekamai: V. ir K. 
Romondai, Cleveland, Ohio 
$10. Liet. Moterų Mezgėjų 
Kliubas, $10 teismui ir $5 
Popieros Fondui.

Po $5 aukojo: Jonas ir 
Ona Seneskiai; Pittburgh, 
Pa., P. Jočionis, Dearborn, 
Mich., Laisvės skaitytoja, 
Binghamton, N. Y., dd. F. 
Vaitkai, Brooklyn, N. Y., P. 
Puodis, Phila., Pa., Geo. 
Skinzera, Bristol, Conn., 
Moterų Apšvietos Kliubas, 
Brockton, Mass., J. Samuo
lis (S Wan Island), Portland, 
Oregon, LDS 3-čias Apskri
tys, (J. Dainius), B’klyn, 
N. Y., S. Dilis, Tuxedo 
Park, N. Y.

J. Daukus, Detroit, Mich., 
$4. .

Po $3: J. Ragauskas, 
Shelton,. Conn., John Yo- 
cius, Bristol, Conn.

Po $2: Victor Roch, Ft. 
Plain, N. Y., Antanas Žilin
skas (Zline) ir $2 Popieros

Fondui, Frank Mankaus- 
kas, Tunkhannock, Pa., V. 
Williams, So. Boston, Mass.

Po $1: H. žukienė, Bing
hamton, N. Y., L. J. Kas
per, Marcy, N. Y., Geo. 
Murnikas, Fitchburg, Mass., 
B. Rauba, Cleveland, Ohio, 
A. ir P. Simon, Chicago, 
Ill., A. Valentukienė, Wilm
erding, Pa., J. Klebonas, 
B’klyn, N. Y., Ch. Daukšas, 
B’klyn, N. Y., J. Mannes, 
Cleveland, Ohio., J. Urbo
nas, B’klyn, N. Y., A. Gus
taitis, B’klyn, N. Y., J. 
Kaulinis, Maspeth, N. Y.

Mrs. L. Kezeik, Westerly, 
R. L, užsirašė dienraštį 
Laisvę pusei metų.

V. J. Stankus, Easton, 
Pa., prisiuntė naują metinę 
prenumeratą ir taipgi I. 
Klevinskas, Scranton, Pa., 
prisiuntė metinę prenume
ratą.

Širdingai dėkojame už 
aukas ir už naujus skaity
tojus. Skundikai jau dabar 
gali jausti, kad savo tikslo 
neatsieks, Laisvės nenuban- 
krūtins.

Laisves Administracija

Šypsenos
Susirinkime

Vienos jaunimo organi
zacijos susirinkime centro 
valdybos atstovas ilgai ir 
nuobodžiai kalbėjo. Baigda
mas kalbėti sako:

— Gerbiamieji, manau, 
kad aš ir taip jus jau per 
ilgai varginau...

— Ale-nieko, ponas, gali
te dar toliau kalbėti, nes 
lauke lyja, tai išeiti vis tiek 
negalima, — kažkas atsilie
pė suole.

Nieko nepadarysi
Į mokyklą mažasis ‘ Slan- 

kiukas ateina susivėlęs.
— Kodėl tu nesusišuka

vęs? — klausia mokytojas.
— Kad šukų neturiu, — 

atsako šis.
— O tavo tėvas?
— Jis plaukų nebeturi.
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Ūkine Bei Finansinė Tarybų 
Lietuvos Būklė 1941 Metais

tuo pačiu pakėlus josios ga
mybinį pajėgumą, aprūpi
nus bedarbius darbu, pakė
lus jų perkamąją galią, są
junginių respublikų pagelba 
aprūpinus įmones žaliavo
mis, o taip pat dėka visai 
eilei kitų reorganizacinių ir 
struktūrinių priemonių mū
sų visam ūkiui, kultūrai bei 
sveikatingumui kelti, buvo 
sudarytos realios sąlygos 
reorganizuoti Lietuvos res
publikos finansinę sistemą. 
Šios naujos finansinės 
struktūros apipavidalinimą 
matome pirmajame Tarybų 
Lietuvos 1941 metų biud
žete, kuriuo pagrįstai gali
me didžiuotis.

Vokiškieji okupantai gali 
iš kailio nertis, meluodami, 
kad Tarybų valdžia Lietu
voje ardė ūkį, griovė josios 
finansus. Jie tuo tarpu gali 
vežti mūsų tautiečius ver
gi j on į Vokietiją, jie gali 
plėšti musų kraštą rekvizi
cijomis, atimdami iš Lietu
vos gyventojų paskutinį gy
vulį ir paskutinį duonos kąs
nį. Bet nė vienas doros va
lios lietuvis nepatikės jų 
provokaciniams teigimams, 
kad Tarybų valdžios politi
ka buvo Lietuvos krašto a- 
linimo politika. Fašistai ne
gali prieš pasaulį sunaikin
ti Lietuvos valstybinio 1941 
metų biudžeto, kuriame 
kaip veidrodyje atsispindi 
Lietuvos Tarybų valdžios 
politika. 1941 metų biudže
te gana universališkai su
koncentruota Lietuvos ūkio, 
jos gyventojų kultūriniai ir 
buities klausimai.

Valstybinis 1941 metų Ta
rybų Lietuvos biudžetas bu
vo subalansuotas daugiau 
kaip 860 milijonų rublių su
mai. Pajamų pusėje palygi
namai nedidelė suma tenka 
mokesčiams ir rinkliavoms 
iš gyventojų. Iš šio šaltinio 
pajamų buvo . numatyta 
gauti 158 milijonai rublių, 
kas sudaro tik 19% visų 
pajamų. Tautos ūkis gi tu
rėjo duoti 573 mil. rublių, 
arba 68,5 viso biudžeto. 
Kaip matome, pagrindinę 
pajamų dalį turėjo duoti 
tautos ūkis, o ne tiesioginiai 
ar netiesioginiai mokesčiai, 
kaip kad būdavo buržuazi
nės Lietuvos biudžetuose.

Valstybės lėšos buvo nau
dojamos prisilaikant di
džiausio taupumo principo. 
Pinigai negalėjo būti nau
dojami ir mėtomi nepro
duktingiems ir liaudžiai ne
reikalingiems reikalams. Iš 
kitos pusės, lėšų negailėta 
ten, kur. buvo liečiama viso

1940 metais, perėmus Lie
tuvos liaudžiai valdžios vai
rą j savo rankas, buržuazi
nės Lietuvos ūkis buvo ras
tas apverktinoje padėtyje.

Prasidėjęs 1939 metais 
karas labai skaudžiai atsi
liepė į buržuazinės Lietuvos 
ūkišką būklę. Pramonė, dė
lei žaliavų stokos, pradėjo 
mažinti arba stabdyti savo 
darbą. Eksportas gi buvo 
varomas daugiausiai į Vo
kietiją. Pastaroji gi, užuot 
mokėjusi auksu, svetima 
valiuta ar Lietuvai reika
lingomis prekėmis, už siun
čiamus iš Lietuvos produk
tus priklausančias sumas 
įrašydavo į klyringo sąskai
tą. Kitais žodžiais, Lietuva 
buvo priversta finansuoti 
fašistinės Vokietijos grobi
kišką karą. Reikalai buvo 
priėję prie to, kad buržua
zinės Lietuvos vyriausybės 
atstovui Norkaičiui Vokie
tijos valdovai nedvipras
miškai padiktavo tuos kie
kius žemės ūkio produktų, 
kuriuos Lietuva turėjo‘pri
statyti Vokietijai. Jeigu 
Lietuva būtų neprisijungusi 
prie Tarybų Sąjungos, tai 
jau li940 metų pabaigoje 
Lietuvos respublikos gy
ventojai būtų maitinami 
tokiomis normomis, kokias 
vokiškieji grobikai yra įve
dę šių dienų laikinai oku
puotoje mūsų tėvynėje.

Taigi, karui prasidėjus, 
Lietuvos gamyba susiaurė
jo. Lietuva neteko rinkų ir 
žaliavų šaltinių. Be to, tie
kimas fašistinei Vokietijai 
kreditan mūsų žemės ūkio 
produktų vedė prie sunkios 
ir rimtos ekonominės kri
zės. Bedarbių skaičius iki 
Tarybų valdžios buvo jau 
pasiekęs 70-80,000 žmonių.

Tokios sunkios ekonomi
nės krizės, o gal net ir ka
tastrofos buvo išvengta 

Lietuvai įsijungus į didžią
ją Tarybų Sąjungos respub
likų šeimą. Mūsų fabrikams 
atsidarė turtingi Tarybų 
Sąjungos žaliavų šaltiniai. 
Rinkų klausimas taip pat 
atpuolė.

P r a m o nes . produkcija 
1941 metais, lyginant ją su 
1939 metų produkcija, pa
didėjo dvigubai. 1941 metų 
Tarybų Lietuvos pramonės 
gamyba, įskaitant ir pra
moninę kooperaciją, skai
tant 1926-27 metų tvirtomis 
kainomis (aukso rubliais), 
turėjo siekti 597 milijonus 
rublių. Ypač žymiai padidė
jo tekstilės, medžio, staty
binių medžiagų ir metalo 
apdirbimo bei mašinų pra
monė. Toks pramonės kili
mas buvo galimas tik dėl 
to, kad buvo panaudoti visi 
įrengimai, kurie anksčiau 
buvo neišnaudoti, ar išnau
doti nepilnai. 1941 metų 
pradžioje buvo paleista į 
darbą 23 anksčiau stovėję 
fabrikai. Dar daugiau gi 
buvo paleista į darbą at
skirų cechų. Be to, gamyba 
padidėjo dar ir dėl to, kad 
darbininkai pradėjo geriau 
dirbti, žinodami, kad jie 
dirba visuomenei, o ne at
skiram fabrikantui ar sam
dytojui.

Bedarbių klausimas taip 
pat sėkmingai buvo išspręs
tas.
* Išsprendus Lietuvos Ta

rybinei valdžiai pramonės 
reorganizacijos klausimą ir
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krašto reikalai, kaip tai: 
pramonės statyba ir josios 
reorganizacija, kultūros ir 
švietimo reikalai, sveikata 
ir socialinis aprūpinimas.

Pramonei statyti ir plėsti 
buvo paskirta apie 93 mil. 
rublių. Į šią sumą neįeina 
70 mil. rublių, skirtų pra
monės reikalams iš sąjun
ginio biudžeto.

Lietuvos švietimo reika
lams turėjo būti sunaudota 
1941 metais apie 258 mil. 
rublių, tuo tarpu kaip bur
žuazinėje Lietuvoje šiam 
taip svarbiam tautos reika
lui buvo panaudojama tik 
apie 60 mil. litų. Numatyta 
buvo atidaryti 248 naujos 
mokyklos, suorganizuoti 22 
kultūros namus, 390 skai
tyklų.

Suaugusių švietimui buvo 
paskirta apie 16 mil. rub
lių.

Meno reikalams, be to, 
turėjo būti sunaudota li9>,5 
mil. rublių.

Sveikatos ir fizinės kul
tūros reikalams turėjo būti 
panaudota apie 124 mil. 
rublių, arba 15% viso biu
džeto. Buržuazinė gi vy
riausybė tam reikalui 19319; 
m. sugebėjo tepaskirti apie 
7 mil. litų arba 2% biudže
to. Ambulatorijų ir kitų gy
dymo įstaigų skaičius 1941 
metais turėjo padidėti 337 
vienetais.

Žemės ūkiui remti ir ug
dyti buvo skiriama daugiau 
kaip 62 mil. rublių. Padidė
jus gyventojų perkamajai 
galiai, reikėjo pakelti rie
balų, mėsos, kiaušinių, pie
no, daržovių ir kitų žemės 
ūkio produktų gamybą. Ple
čiama buvo linų, cukrinių 
runkelių, bulvių ir daržo
vių, pašarinių kultūrų pasė
lių plotai. Palengvintomis 
sąlygomis buvo, stengiama
si aprūpinti žemės ūkį trą
šomis, kurių kaina 1941 me
tais buvo sumažinta 30-40% 
palyginus su 1940 metų trą
šų kainomis. Siekiant kuo 
geriausiai aprūpinti trąšo
mis, buvo sudarytos pato
gios tam tikslui kreditavi
mo sąlygos.

Ypatingas dėmesys buvo 
atkreipta į galvijų, arklių 
ir kiaulių veislės gerinimo 
reikalą. Galvijų skaičius 
1941 metais turėjo padidė
ti 10%.

Kalbant apie 1941 metų 
Lietuvos ūkinę būklę, nega
lima pamiršti milžiniškos 
tarybinių bankų rolės. Pre
kyba ir pramonė buvo Val
stybinio ir Pramonės ban
kų kredituojama ir finan
suojama patogiausiomis są
lygomis. Žemės ir Komuna
linis bankai tiekė kreditus 
žemės ir komunaliniams ū- 
kiams. Nereikia pamiršti,

kad buržuazinės Lietuvos 
laikais už teikiamus kredi
tus, buvo lupama iki 24% 
metinių. Visas bankų pel
nas ėjo j akcininkų kišenes. 
Tarybų valdžia, išeidama iš 
krašto interesų, o ne bankų 
savininkų’ pelnų politikos 
interesų, nustatė, kad už 
teikiamus kreditus gali bū
ti imama nedaugiau 5,5 me
tinių procentų, tuo sudary
dama palankiausias kredito 
sąlygas mūsų tautos ūkiui.

Vadinasi, faktai kalba 
patys už save. Lietuvai bu
vo sudarytos visos realios 
sąlygos savo ūkį ir kultūrą 
pakelti į aukščiausią laip
snį. Per pirmuosius 10-15 
metų Lietuva turėjo visais 
atžvilgiais pralenkti pačias 
kultūringiausias tautas.

Barbariškas vokiškų fa
šistų gaujų užpuolimas nu
traukė ramų ir kūrybinį 
Lietuvos gyventojų darbą. 
Geriausi lietuvių tautos sū
nūs skaudančiomis širdimis 
apleido savo gimtąjį kraštą, 
prisiekdami kovoti iki pa
skutinio atodūsio su amži
nais mūsų tautos priešais 
— dvidešimto amžiaus vo
kiškais teutonais. Tūkstan
čiai lietuvių darbininkų 
tarnautojų ir valstiečių su
sibūrė į lietuviškus didvy
riškosios Raudonosios Ar
mijos pulkus ir kaujasi už 
Lietuvos laisvę ir garbę. 
Tie mūsų tautos sūnūs, 
kuriems buvo lemta pasilik
ti Lietuvoje, nebijodami 
kartuvių, dieną ir naktį 
naikina vokiškuosius oku
pantus.

Lietuva, kaip ir kitos 
broliškos tarybinės respub
likos, sąjungoje su Ameri
kos ir Anglijos ginkluoto
mis jėgomis, priešą neabe
jotinai sutriuškins. Už su
griautą ūkį, nukankintus ir 
badu numarintus mūsų bro
lius vokiškiems fašistams 
teks skaudžiai atsakyti.

Atsiskaitymo valanda ar
tėja.

A. Drobnys

Hiill’ui Patinka Komin- 
terno Paleidimas

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull, besikalbėdamas 
su laikraščių atstovais, sa
kė, jog Komunistų Interna
cionalo paleidimas ir jo 
“pašalinimas iš tarptautinio 
gyvenimo aukščiau pakels 
pasitikėjimą tarp Jungtinių 
Tautų ir labai daug prisidės 
prie nuoširdaus jų bendra
darbiavimo karui laimėti ir 
sėkmingiems pokariniams 
žingsniams daryti.”

Vaizdas iš Kubaniau? (Šiaurės Kaukaze) fronto, kur raudonarmiečiai muša 
vokiečius, ryždamiesj juos iš ten išvyti.
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KARŠTOSIOS ŠIRDYS
Labai dažnai vis prisi

meni tas gražias pakilaus 
kūrybingo darbo dienas Ta
rybų Lietuvoje. Darbinin
kai ir valstiečiai, mokslei
viai ir studentai po leniniš- 
ka komjaunimo vėliava su
siliejo į vieną šeimą, ap
link spietėsi plačiosios jau
nimo masės. Bet, štai, užsi
degė milžiniško karo gais
rai. Suliepsnojo kaimai. 
Griuvo miestai. Per visą 
šalį nuaidėjo karo sirenos. 
Keliais ir pamiškėmis pro 
degančius kaimus ir mies
tus ištyso ilgos besitrau
kiančiųjų vilkstinės. Atėjo 
mūsų dvasinių ir fizinių jė
gų išbandymo dienos.

Mūsų liaudis dažnai sa
ko: „Drąsus ne tik tas, ku
ris muša, bet ir tas, kuris 
atlaiko.” Hitleriniai bandi
tai įsiveržė į mūsų tėvynę. 
Korė. Kankino. Į Vokietijos 
pusę metėsi ilgos ešalonų 
vilkstinės. Tai hitleriniai 
žvėrys kiaulių vagonuose 
vežė savo kapitalistams ir 
dvarininkams vergus. Tūk
stančiai jaunuolių paskuti
nį kartą mėlynomis akimis 
palydėjo žaliąsias Lietuvos 
vejas ir mėlynąjį Nemuno 
vingį.

Ir tam kraujo klane, hit
lerinių žandarų siautime, 
kartuvių ir kapų daugybė
je, kai atrodė! kad niekas 
neišalikys, Kauno priemies
ty, prie vienos kepyklos į 
duonos eilę atsistojo mer
gaitė. Ji irgi atėjo su pin
tinėle, kaip ir kitos mote
rys. Nežymiai ji slinko nuo 
vieno išbadėjusio prie ki
to. Vikrūs jos pirštai ėmė 
iš pintinėlės mažus popierio 
lakštelius ir kišo juos į 
kiekvieno stovinčio krepšį.

“Broli lietuvi!” — Skaitė 
batsiuvys ir mokyklos sar
gas, darbininkas ir siuvė
jas parsinešę lapelius na
mo. — “Lietuvišką duoną 
ryja grobikai vokiečiai. Jie 
išplėšia iš valstiečių javus 
ir veža juos į Vokietiją. 
Stok į kovą prieš vokiečius 
grobikus.”

Po kelių dienų prie ke
pyklos įvyko susirėmimas. 
Alkana minia išlaužė ke
pyklos duris, sudaužė lan
gus. Ir šiandieną mums ne
reikia žinoti jos vardo. Vi
sai nesvarbu, ar ją vienoj 
vietoj pavadino Maryte, ki
toje Jadze, trečioje — Onu
te. Ji ėjo nuo vienos par
duotuvės prie kitos. Ji pla
tino atsišaukimus, kuriuos 
naktį tamsiame rūsy spaus
dino draugai. Ir ji gal la
biausiai myli gyvenimą. Ir 
jai gal net baimė ne sveti
ma. Visa tai nestebina. Ste
bina tik tai, kokie brangūs 
patrijotizmo perlai glūdi tos 
paprastosios mergaitės šir- 
dyje.

Juoda, glūdi naktis. Gū
džiai ošia miškas. Dangum 
nuplaukia debesys.

Tą naktį Žaliajame kalne 
hitleriniai budeliai pakorė 

dar 41 patrijotą ir ciniškai 
pasauliui paskelbė per ra
diją. O N. apylinkėj skverb
damiesi per dygius krū
mokšlius nedidelis partiza
nų būrelis ėjo vykdyti už
davinio. Vincas Kliukas 
kantriai slenka suspaudęs 
šautuvą. Šalta. Peršlapo. 
Gerklę smaugia kosulys. 
Nei cigarėlės nesusuksi. 
Nenusikosėsi. Sunku. Štai 
ir miškas pasibaigė. Aikš
telė. Partizanai laukė ryto.

Vos švito. Akyliau įsižiū
rėję pilkoje sambrėškoje jie 
įstengė pamatyti vokiečių 
bombonešius. Jie sustatyti 
krūmuose, vienas šalia kito. 
Jų tarpe sunkvežimis. Kiek 

dešinėliau, prie nedidelio 
tvenkinio, pirkutė, matyti 
pirtis. Iš kitos miško pusės 
sklinda šunų lojimas, — ten 
kaimas. Mieguista paryčio 
tyla.

— Na, vyručiai, slinksi
me, — sušnabždėjo Kliu
kas.

Nuslinko. Arčiau. Visai 
arti. Vienoje rankoje kietai 
suspaustas automatas, ant
roje — padegamojo skysčio 
butelis. Už juosmens gra
natos. Staiga suzvimbia. 
Pataikė. Į viršų pakilo 
skaisti ugnies liepsna. Lėk
tuvai degė. Įvyko susišau
dymas. Rezultatai: visi par
tizanai sveiki, sudeginti du 
lėktuvai, viena automašina, 
sunaikinta 10 vokiečių.

Ir vėl purvinais takais, 
šlapias Vincas Kliukas bė
ga auštančia giria. Ir taip 
keletą mėnesių. Nuo jo ran
kos surado kapus 35 vokie
čių kareiviai ir du karinin
kai. Ir net kai minos su
laužyta koja jis gulėjo auk
štielninkas sniege ir speige 
akis įsmeigęs į žvaigždes, 
jis tik vieno norėjo: gy
venti, keršyti, kovoti.

Prie vokiškai - lietuviško 
skelbimo stovėjo du jau
nuoliai. Skaitė ir juokavo:

— Per pigiai vertina, žal
čiai, — tarė Vincas.

Jis nuplėšė ranka skelbi
mą, kuriame buvo parašy
ta: 5000 markių premija už 
partizano Vinco išdavimą.

Gegužės mėnesio pradžio
je jaunų partizanų būrelis, 
vadovaujamas komjaunuo
lio Vinco netoli Kauno už
puolė geležinkelio liniją ir 
nuvertė nuo bėgių vokišką 
ešaloną su šaudmenimis ir 
kareiviais. Vokiečiai siuto. 
Gaudė, skyrė premijas. O 
kitoje vietoje Vinco vado
vaujamas būrys susprogdi
no vokiečių šaudmenų san
dėlį.

Nematomi ir nesugauna
mi jaunieji partizanai nai
kina vokiškus kareivius ir 
žandarus, sprogdina sandė
lius ir verčia nuo bėgių vo
kiškus traukinius. Aukštai 
plevėsuoja jaunimo rankų 
nešama kovos vėliava. Ir 
kas dieną auga kovotojų 
eilės. Lietuvių jaunimas 
atlaikė žiauriausius smū
gius ir tarybinių kovotojų 
eilėse eina koja kojon į per
galę. E. Klevas

“Menas ir Literatūra”

LAIŠKAI
Gerbiami Draugai: Seatt

le Lietuvių Moterų Kliubas 
nutarė iš savo iždo paaukot 
$10 lietuviams vaikučiams, 
kurie randasi Sovietų Są
jungoje.

Mes nežinome, kas būtų 
geriau nupirkti, tai prisiun- 
čiame pinigais. Malonėkite 
nupirkti, ką geriausiai jūs 
žinote, kas būtų naudin
giausia.

Velydamos viso gero dėl 
jūsų,

Moterų Kliubo narė,
E. Baltrušaitiene, 

Seattle, Wash.
Gerbiami Draugai:

Šiame laiške rasite mo
ney orderį už $13.12 dėl pa
siuntimo pundelių lietu
viams Sovietų Sąjungoje.

Atrodo, kad mes nebega
lime gauti vilnų dėl mez
gimo, todėl savo mitinge 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas nutarė pinigus pa
dalinti per pusę — pusė ei
na Russian War Relief ir 
pusė pundeliams.

Ella Ross, Draugiškai,
A. L. M'. K. Sekretorė

u Trečias Puslapis.. , - -....A,

Lietuvių Meno 
Ansambliai

Į mūsų kraštą veržiantis 
kruvinosioms Hitlerio gau
joms, iš Lietuvos į kitas 
Tarybų Sąjungos respubli
kas evakavosi nemaža įvai
rių mūsų menininkų —dai
nininkų, muzikų, šokėjų, 
dramos aktorių. Tarybų Są
jungos ir LTSR vyriausybė, 
puikiai suprasdama, kaip 
svarbu išsaugoti karo metu 
menines jėgas ir, iš viso, 
menui skirdama didžiulį 
dėmesį, šiuo nelengvu laiku 
parodė labai daug pastan
gų Lietuvos-TSR Valstybi
nių Meno ansamblių įstei
gimo, suorganizavimo ir 

aprūpinimo reikalu. Šiuo 
metu jau suorganizuoti ir 
veikia šie lietuvių meno an
sambliai: choras ir tautinių 
šokių ansamblis iš 70 žmo
nių, džazo ir simfoninis or
kestras iš 30 žmonių ir dra
mos teatras iš 22 žmonių. 
Vyriausiuoju ansamblių di
rektorium paskirtas žino
mas literatūros kritikas, 
drg. Valys Drazdauskas. 
Ansambliai įsikūrė viename 
mieste, kuris tvyso tarp 
miškų, prie didelio ežero. 
Prie ansamblio koncentruo
sis ir stambiosios mūsų me
ninės jėgos — solistai: nu
sipelniusi respublikos artis
tė drg. A. Staškevičių te, 
Valstybinės operos smuiki
ninkas virtuozas prof. V. 
Hajošas, Valstybinės Filar- 
monijos solistas R. Marijo- 
šius, Vilniaus Valstybinio 
dramos teatro aktorė K. 
Kymontaitė - Gregoraus

kienė ir kt.
Tuo metu, kada laikinai, 

vokiečių pavergtoje Lietu
voje mūsų meno gyvenimas 
yįsiskai apmiręs, Tarybų 
Sąjungoje esą lietuvių me
no darbuotojai galės visas 
savo jėgas atiduoti lietuviš
kam menui kurti ir skleisti. 
Per Maskvos radiją jų dai
nas, žodžio ir muzikos gar
sus girdės pavergtoji Lietu
va. Ansambliai, dar būdami 
organizacijos stadijoje, jau 
ne kartą koncertavo lietu
viškuose kariniuose dali
niuose. Jie lankys, be abe
jo, ir didesniąsias lietuvių 
kolonijas Tarybų Sąjungo
je. Ne vieną koncertą jie 
jau yra davę ir ateity duos 
vietiniams k 1 a usytojams, 
populiarindami lietuvišką 
dainą, muziką ir šokį Tary
bų Sąjungoje.

Jau šiuo metu mūsų me
no ansambliams skiriant di
delę reikšmę, negalima ne
pabrėžti to svarbaus vaid
mens, kurį jiems teks su
vaidinti tuojau grįžus į iš
vaduotą Lietuvą. Mūsų me
no ansambliai bus tas bran
duolys, iš kurio turės išsi
vystyti vėl atstatomos Ta
rybų Lietuvos meno ir mu
zikos įstaigos.

Sėkmingo darbo. A. L.
Iš „Tarybų Lietuva”

KA SAKO CHINAI APIE KO 
MINTERNO PALEIDIMĄ
Chungking, Chinija. — 

Chinų komunistų čionaiti- 
niai vadai sakė, kad jau 
Septintas Komunistų Inter
nacionalo Kongresas 1935 
metais suteikė savarankiš
kumą savo sekcijoms (par
tijoms) įvairiuose kraštuo
se. Chinų komunistų vadai 
teigė, jog, apart marksizmo 
principų sekimo, tai Chini- 
jos komunistai neturėję jo
kių kitų ryšių su Sovietų 
Sąjunga.
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(Tąsa)
— “Profanai, kurie smalsiai norite ži

not mūsų dalykus! Niekuomet silpnos 
jūsų akys neišvys jųjų!”

Aš jaučiausi esąs ties kažkokių didžių 
paslapčių anga ir gyvenau, kaip pamišė
lis. Rūpėjo pabaigt skaityti knygą, prisi
bijojau, kad ji nepražūtų pas kareivį, ar
ba kad jis jos kaip nors nesugadintų. 
Ką aš tada pasakyčiau sukirpėjai?

O senė, akyliai dabodama, kad aš nebė
giočiau pas kareivį, graužė mane:

— Knygius! Knygos ištvirkimo moko, 
matai, toji skaitytoja ligi ko priėjo — į 
turgų pati nueit nebegali, tik su karinin
kais valkiojasi, dieną juos priima, aš ži- 
na-au!

Buvo noro sušuki:
— Netiesa! Ji nesivalkioja...
Bet aš bijojau ginti sukirpėją — kad 

senė nesuprastų, kad knyga — jos.
Keletą dienų man buvo beviltiškai blo

ga; mane perėmė išsiblaškymas, neri
mas, ilgesys, aš nebeužmigdavau, perim
tas baimės dėl Montepeno likimo, ir štai 
kartą sukirpėjos virėja, sustabdžiusi 
ne kieme, pasakė:

— Parnešk knygą.
Aš išsirinkau laiką po pietų, kai 

mininkai poguliavo, ir nuėjau pas 
kirpėją susigėdęs, prislėgtas.

J? buvo tokia pat, kokią aš buvau ją 
pirmą kartą sutikęs, tik kitaip apsivil
kusi: pilku sijonu, juoda aksomine striu
ke, su brangaus mėlyno akmenėlio kry
želiu ant kaklo. Ji buvo panaši į snie
genos patelę.

Kai aš jai pasakiau, kad nepaspėjau 
perskaityti knygos ir kad man draudžia 
skaityti, mano akys apsiašarojo iš nuo
skaudos ir džiaugsmo, kad matau šitą 
moterį. .

— F-fui, kokie kvaili žmonės! — išta
rė ji, sutraukusi ančiakius. — O dar ta
vo šeimininko toks įdomus veidas. Tu 
nesisielok, aš pagalvosiu. Aš jam para
šysiu !

Tas mane nugązdino, aš jai pareiš
kiau, kad pamelavau šeimininkams, sa
kydamas, kad tą knygą esu pasiskolinęs 
ne iš jos, bet iš šventiko.

— Nereikia, nerašykite! — prašiau aš 
ją. — Jie juoksis iš tamstos, pravar
džiuos tamstą. Juk tamstos niekas iš 
mūsų kiemo nemyli, visi pašiepia, kalba, 
kad tamsta esanti kvailiutė, ir kad tams
tai trūksta vieno šonkaulio...

Taip išrėžęs, aš tuojau supratau, kad 
pasakiau tai, kas ją įžeidžia ir ko nerei
kėjo sakyti, — ji prikando viršutinę lū
pą ir pliaukšterėjo sau per šlaunį, lyg 
jodama. Aš, sumišęs, nuleidžiau galvą ir 
norėjau, kad mane žemė prarytų, o ji 
nuvirto ant kėdės ir ėmė linksmai kva
totis, kartodama:

— Oi, kaip kvaila... kaip kvaila! Bet 
ką gi darysi?—paklausė ji pati savęs, o 
paskui, į mane žiūrėdama, atsidususi, ta
rė: — Tu labai keistas berniukas, labai...

Žvilgterėjęs į veidrodį, kuris buvo ša
lia jos, aš pamačiau plačiaskruostį, pla- 
čianosį veidą su didele mėlyne kaktoje ir 
seniai bekirptais pasišiaušusiais plau
kais — tai šitokį vadina “labai keistu 
berniuku”?... Nepanašus keistasis ber
niukas į laibą porceleninę figūrėlę...

— Tu anąkart nepasiėmei pinigėlio, 
kurį aš tau buvau davusi. Kodėl?

— Man nereikia.
Ji atsiduso.
— Na, ką gi padarysi! Jeigu tau leis 

skaityti, ateik, aš tau duosiu knygų...
Ant staliuko, ties veidrodžiu, gulėjo 

trys knygos; ta, kurią aš atnešiau, buvo 
pati storoji. Aš žiūrėjau į ją su gailesiu. 
Sukirpėja ištiesė man mažutę, ružavą 
ranką.

— Na, sudieu!
Aš atsargiai priliečiau jos ranką ir 

skubiai išėjau.
O gal gi teisybę apie ją kalba, kad ji 

• nieko nežinanti, — štai dvi grivinas pa
vadino pinigėliu, kaip vaikas...

Bet tas man patiko...
IX.

Ir liūdna ir juokinga darosi, kai prisi
meni, kiek slegiančių pažeminimų, nuo
skaudų ir baimės suteikė man staigiai 
įsidegusi skaitymo aistra.

Sukirpėjos, knygos atrodė esančios 
baisiai brangios ir, bijodamas, kad senoji 
šeimininkė jų nesukūrentų krosnyje, aš 
'stengiausi užmiršti jas, o pradėjau imti 

’'skaityti mažutes įvairiaspalves knygų-

į-

tęs iš krautuvėlės, kurioje rytais pirkda
vau duoną.

Krautuvininkas buvo labai nemalonus 
vaikinas — storalūpis, -suprakaitavęs, 
baltu, suvytusiu veidu su votingais rum
bais ir dėmėmis, baltomis akimis ir pa- 
putusiomis rankomis su trumpučiais ne
judriais pirštais. Jo krautuvė buvo ge
riausia vieta lengvabūdėms gatvės mer
ginoms ir pusberniams vakarais susi
rinkti; mano šeimininko brolis taipgi 
beveik kas vakaras eidavo pas jį alaus 
gertų ir kortomis loštų. Mane dažnai 
siųsdavo pašaukti jį vakarieniautų, ir 
man ne kartą teko matyti mažame kam
barėlyje pokvailę raudoną krautuvininko 
pačią, sėdinčią ant Viktorėlio ar kito 
berno kelių. Tas, matyt, krautuvininko 
neįžeisdavo; neįžeisdavo jo ir tuokart, 
kai jo seserį, kuri jam padėdavo krautu
vėje pardavinėti, stipriai skabinėdavo 
bernai, kareiviai ir visi, kas tiktai pano
rėdavo. Prekių krautuvėlėj būdavo ne
daug, krautuvininkas teisindavosi, tebe
sąs naujakurys, nors krautuvė buvo į- 
steigta dar rudenį. Jis rodydavo sve
čiams ir pirkėjams murzinus paveikslė
lius, duodavo norintiems nusirašinėti be
gėdiškus eilėraščius.

Aš skaitydavau tuščias Miko Jevstig- 
nejevo knygpalaikes, mokėdamas už 
kiekvienos knygelės perskaitymą po ka
peiką; tai buvo brangu, o knygutės ne
suteikdavo man jokio pasitenkinimo. 
“Guakas arba nenugalima ištikimybė”, 
“Francylius Venecianas”, “Rusų mūšis 
su kabardinais a\*ba gražioji magometė, 
mirštanti ant savo vyro grabo”, ir visa 
tos rūšies literatūra taipogi nepatenkin
davo manęs, dažnai sukeldama piktą ap
maudą: atrodydavo, lyg knygutė tyčio
tųsi manimi, kaip kvailiuku, pasakodama 
sunkiais žodžiais apie neįtikimus*“ da
lykus.

“Šauliai, “Jurgis Miloslavskis, “Pa
slaptingas vienuolis,” “Japanča, totorių 
raitelis” ir panašios knygos kiek labiau 
patikdavo — jos šį tą palikdavo; bet 
dar labiau mane traukdavo Šventųjų gy
venimai, — čia būdavo kažkas rimto, kuo 
tikėdavau ir kas kartais giliai jaudinda
vo. Visi kankiniai kažin kodėl man pri
mindavo “Gerą dalyką,” kankinės — bo
butę, o vienuoliai — senelį, kai jis būda
vo gerai nusiteikęs.

Skaitydavau aš malkinėje, kai nuei
davau malkų skaldytų, arba pakraigėje; 
abi vietos buvo vienodai nepatogios, šal
tos. Kartais, kai knyga mane sudomin
davo arba reikėdavo greičiau ją perskai
tyti, aš atsikeldavau naktį ir užsidegda
vau žvakę, bet senoji šeimininkė, paste
bėjusi žvakes per naktį trumpėjant, ėmė 
jas balanėle matuoti ir balanėlę kažkur 
slėpti. Jeigu rytą1 aptikdavo žvakę su
trumpėjus, arba jeigu aš, atradęs bala
nėlę, nesutrumpindavau jos sulyg nude
ginta žvake, virtuvėje kildavo baisus rik
smas, o kartą Viktorėlis su pasipiktinimu 
pareiškė nuo plautų:

— Nagi perstokite koliojusis, matuše! 
Gyvent nebegalima! Žinoma, jis degina 
žvakes, nes knygutes skaito, iš krautuvi
ninko ima, aš žinau! Pažiūrėkite pakrai
gėje...

Senute nusiskubino į pakraigę, atrado 
kažkokią knygelę ir suplėšė ją į skute
lius.

Aš dėlei to, suprantama, susisielojau, 
bet noras skaityti dar labiau sustiprėjo. 
Man buvo aišku, kad, jeigu į šiuos na
mus ateitų šventasis, — mano šeiminin
kai pradėtų jį mokyti, tempti ant savo 
kurpalio; jie tai darytų iš nuobodumo. 
Jeigu jie nustotų teisę žmones, rėkę, ty
čiojęsi jais, — jie nebemokėtų kalbėti, 
pasidarytų nebyliai, jie patys savęs nebe
matytų. Kad žmonės save justų, reikia, 
kad kaip nors su žmonėmis santykiautų. 
Mano šeimininkai nemokėdavo kitaip su 
žmonėmis apseiti, kaip tiktai mokydami, 
teisdami juos, ir jeigu pradėtum gyven
ti taip, kaip jie, taip pat galvoti, jausti, 
— vis tiek ir užu tai jie nuteistų. Tokie 
jau žmonės. <

Aš visokeriopai išsigudrindavau skai
tyti, senutė keletą kartų sunaikino kny
gas, ir staiga aš pajutau, kad esu prasi
skolinęs krautuvininkui didžiulę sumą — 
keturiasdešimt septynias kapeikas! Jis 
reikalavo pinigų ir gązdino atimsiąs už 
skolą šeimininkų pinigus, kai aš ateisiąs 
į krautuvėlę ko nors pirktų.

(Bus daugiau)

Įspūdžiai iš Valley Forge, Pa.
Valley Forge, ne miestas, 

bet savo rūšies parkas, kuris 
skirtingas nuo tų visų bizniavų 
parkų. Valley Forge nuo mū
sų miesto guli už 60 mylių ir 
nuo Philadelphijos už 20 my
lių. Valley Forge turėtų pa
matyti kožnas Amerikos gy
ventojas. Valley Forge kalnai 
ir klonys yra tuomi garsūs, nes 
1778 metais mūsų, šalies gene
rolo George Washington armi
jos ten buvo vedami lemiamie
ji revoliuciniai mūšiai už šios 
šalies laisvę ir žmonėms pilną 
spaudos, žodžio demokratiją.

Valley Forge kalnai ir kal
neliai su visom pakalnėm bu
vo tų metų, karžygių kovotojų 
krauju aptaškyti-aplaistyti. Už 
tai dabar mūsų šalis tą dalį 
žemės daugiausiai gėlėm puo
šia ir gerbia. Pastaruoju lai
ku žemės plotas padidėjo iki 
18 šimtų akrų ir dar vis val
džia daperka daugiau žemės.

Kad pamatyt visą Valley 
Forge parką reikia važiuoti su 
auto-mašina, nes pėsčias gal 
tik apeitum per visą dieną. Ge
riausia ten važiuoti kaip pra
deda visi sodai žydėti, nes 
Valley Forge visos pakalnės 
apsodintos žydinčiais me
džiais,' kurie žydi porą savai
čių. Matant tuos įvairių spal
vų kvepiančius žiedus, žmo
gus nejučiomis pasijunti kaip' 
kokiame pasakiškame rojuje. 
Keliai visi smaliniai, gražūs ir 
vingiais, aštriais užsisukimais 
išvedžioti visur kur. žolė trum
pai nušienauta, visos pievos at
rodo kaip žalias aksomas, štai 
ant kalnelio stovi puošni ko
plyčia, pastatyta garbei Geor
ge Washington, taip ją ir va
dina—Washington© koplyčia.

Gegužės 9 d., sekmadienį, 
buvo Motinų Diena, 4 valandą 
užgirdome iš koplyčios vargo
nų balsus. Suėjome į vidų kop
lyčios, visi susėdome ir tuoj 
prasidėjo episkopalų tikybos 
pamaldos. Keli kunigai ir ga
lingais, stipriais balsais v^rų 
choras pradėjo giedot Ameri
kos Himną ir bažnytines gies
mes. Giedojo kartu ir visi į 
koplyčią susirinkę. Tūli mote
rų balsai stačiai buvo muzika- 
liški ir žavėjanti. Aš jaučiausi, 
kaip kokiam koncerte. Ot, pa- 
mislinau, koks skirtumas tarpe 
mūsų Komos katalikų, kur 
nuolat kartoja per amžius nuo
bodų ir nesuprantamą “Domi
no, Domino.”

Po valandos pasibaigė cere
monijos. Buvo renkamos aukos 
naudai Raudonojo Kryžiaus, 
žmonės dėjo į lėkštę stambias 
žalias bumaškas. Visur mai
šėsi labai daug generolų, pul
kininkų, karininkų ir papra-stų

eilinių kareivių,. Įdomu buvo 
stebėti, kad eiliniai kareiviai 
niekur nesaliūtavo savo aukš
tų viršininkų, net ir atydos į 
juos nekreipė. Matyt, jau čia 
tokia yra labai demokratiška 
vieta.

šalę koplyčios pastatyta 
aukšta varpinyčia su 48 var
pais, po vieną varpą nuo kež
uos valstijos, ne vienokio di
dumo. Nuo Illinois valstijos 
varpas didžiausias. Kas valan
dą ateina mergina ir tais var
pais automatiškai paskambina 
Amerikos Himną ir kitas pa- 
trijotiškas giesmes. Varpų gar
sai nuskamba per visą plačią 
apylinkę. Už koplyčios yra se
nų laikų pastatai — vežimai 
ir ratai, kiek žemiau karo 
muziejus, kulkosvaidžiai nuo 
pirmo pasaulinio karo ir vi
sokie šautuvai nuo Washingto- 
no laikų.

Antroj pusėj Valley Forge, 
už poros mylių nuo koplyčios, 
yra kaip ir miesčiukas iš kelių 
stubų; viena krautuvė, užeiga, 
karčiama ir kitas muziejufe, 
prikrautas visokiais pabūklais 
ir baldais nuo revoliucijos lai
kų.

Kiek toliau stovi akmeninis 
namas, tai tas pats, kur buvo 
George Washingtono buveinė 
ir karo štabas. Lankytojus lei
džia vidun; pirmame aukšte 
Washingtono raštinė, kariškas 
ploščius su kardu, kepurė ir 
šiaip rakandai. Antras — val
gomasis kambarys. Antrame 

aukšte — lovos ir rakandai, 
išlaikyta čielybėje nuo tų lai
kų. Šalę namo didelė virtuvė, 
plytom grįsta, visoki puodai ir 
špižiniai katilai. Apačioj gilus 
skiepas, gana šaltas, visur lan
kytojus leidžia pasižiūrėti, žin
geidumo yra. ,

Pasukus atgal į aukštą kal
ną, kuris stovi 425 pėdos aukš-j 

čiau jūros lygmalos, ant pat 
smaigalio pastatytas iš gele
žies balkių bokštas, 75 pėdų 
aukščio. Visi lipa į tą bokštą 
ir pamato visą gražią apylin
kę. Du pusžiliai pulkininkai 
susikivirčino, vienas nori lipti 
į bokštą, o kitas ne. Sako: 
vaikiškas darbas. Pirmas at
šauna, kad galima kaip kada 
ir vaikiškai pasielgti ir nusi
tempė į viršų savo draugą. Ge
nerolas Washingtonas toj pat 
vietoj turėjo pasistatęs medinį 
bokštą, iš kurio matė visus sa
vo priešus, su kuriais pasek
mingai sugebėjo kariauti ir 
pilnai juos nugalėti.

Važinėjant tais visais iškrai
pytais keliais, tarpe daug vi
sokių generolų paminklų, už- 
tinkam vieną milžinišką bro
mą, ant jos sienų išmuštos vi
sos pavardės generolų ir šiaip 
didvyrių, kovojusių už laisvę. 
Visur kur seni Washingtono 
apkasai ir fortai, su tom pa

čiom senom kanuolėm, tvar
kingai užlaikomi iki šių die
nų.

Gyventojų Valley Forge tu
ri apie du šimtus, tai daugiau
sia darbininkai ir sargai, pri
žiūrėtojai Valley Forge parko.

Vietinės Žinios
Naujai pašaukti lietuviai i 

Dėdės Šamo armiją: Wasley 
S. Stančius, Victor Puplesis, 
Victor Ulba, Robert A. Mas
ter, antras Vlado Masulevi- 
čiaus sūnus. Tai bus iš eilės 
54-tas jaunuolis lietuvis, tar
naujantis U. S. armijoj iš mū
sų miesto.

Gegužės 9 d. Lietuvių Pilie
čių Kliubas turėjo surengęs 
kortų pramogą naudai Raudo
nojo Kryžiaus. Pelno liko $64.- 
45.

Frank Martinkus pridavė 
$2 Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagalbai, čekis pasiųstas 
Laisvės vardu.

Charles Kuzinas naujai už
sirašė dienraštį Laisvę ant vie
nų metų. V. J. Stankus.

Washington. — Spėjama, 
kad gal Japonijos laivynas 
mėgins atakuot amerikie
čius Attu saloj.

MONTELLO, MASS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugove

SAVAME PARKE
ANT KESWICK RD., TRIE WINTER ST.

Gegužes 29 May
ŠOKIAI PRASIDĖS 8 V. V.

Bus įvairią valgią ir gėrimą. Tęsis iki vėlumos

Gegužės 30 ir 31 May
Per šias dvi dienas.

Piknikas prasidės 1 vai. dieną, tęsis iki vidurnakties.
Bus šokių muzika ir šiaip turėsime įvairių žaislų.

Turėsime visokių valgių ir gėrimų.
Kviečia Rengėjai.

BALTIMORE, MD

Didelis Visų Lietuviai

Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road

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

¥

X

r ... ■-...... -—..—i——^... „

Dienraščio Laisvės Naudai

PIKNIKAI
Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. I.

Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

Bostono Apylinkes Atydai

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS.

Rengia Bostono Apylinffės Lietuvių Pažangiųjų 
Organizacijų Apskričiai

Šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ
Taipgi muzika linksmai praleisti laiką

Kviečia Visus Rengimo Komisija.

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos.

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

būsite patenkinti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 41Lt
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama ’ linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti į 
mūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
yra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumis 
virš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia.

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurie* 

myli veiklų darbą prie publikos ; mūsų 
soda merginos yra žinomos savo gyvu
mu, gaivia išvaizda ir inteligentišku 
patarnavimu, suteikiamu Schrafft’s 
gerbiamiems kostumeriams; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien darbą daro linksmu. Užvis ge
riausia. tai kartą jūs įstojate į mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖJOS-MERGINOS
KEPĖJOS

ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, ĮDOMAUJAN
ČIOS! VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE

GREITAS PAKILIMAS.
PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET 

Tarpe 5 ir 6 Avenues 
NEW YORK CITY

. (130)

Bėga Gyventojai iš 
Pietinės Italijos

London. — Tūkstančiais 
bėga gyventojai į šiaurius 
iš pietinės Italijos, kurią 
Anglijos ir Amerikos lėktu
vai nuolat bombarduoja.

Romos radijas pranešė, 
jog įsakyta išsikraustyt ita
lams iš Cagliari, Italijos sa
los Sardinijos sostinės. Mo- 
rokko radijas teigia, kad 
Mussolinio valdžia iškraus
tė “nereikalingus” gyven
tojus iš Sicilijos ir Sardini
jos salų abelnai; bet susta
tė kareivius apie dar liku
sius ten karinius fabrikus ir 
jų darbininkus, kad ir šie 
nepabėgtų.

Pabėgėliais ir iškrausty
tais žmonėmis taip užsigrū- 
do miestai vidurinėje ir 
šiaurinėje Italijoje, jog ten 
labai pritrūko duonos ir pa
talpų.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai jau beveik visiškai 
sunaikino fašistų orlaivių 

stovyklas Sicilijoj ir Sardi
nijoj. Jose riogso šimtai su
daužytų bei sudegintų vo
kiškų ir itališkų lėktuvų.

Sovietu Angly Sutarties 
Metinė Sukaktis

London, geg. 26. — Suė
jo vieni metai nuo Anglijos 
tarpusavio pagalbos sutar
ties pasirašymo su Sovietų 
Sąjunga dvidešimčiai metų.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
pasiuntė telegramą Moloto
vui, Sovietų užsienio reika
lų komisarui. Telegrama 
sako, jog ši sutartis jau iš
bandyta ir patikrinta karo 
liepsnose ir jog Anglija pil
nai pasitiki, kad sutartis 
tarnaus abiem kraštam ir 
po karo, padarius pergalin
gą taiką.

Chungking, Chinija. — 
Apie 100,000 japonų armija 
grumiasi tolyn į vakarus 
per Vakarinę Hupeh pro
vinciją ir užėmė Changy- 
ang miestą, 18 mylių nuo

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

Išmokome šmulkmeninio maisto biznio, dirbti 
krautuvėje.

KREIPKITĖS I PERSONNEL OFISĄ

H. C. BOHACK CO., Inc.
4825 Metropolitan Ave., arti Flushing Ave. 

Bohack Square, Brooklyn. (Metropolitan Avo. 
gatvekar; iki Flushing Ave., Flushing Ave. 
gatvekarį iki Metropolitan Ave.

(127)

ŠEIMININKĖS
Reikia išlavinimui, kambarių tvar

kymui ir maudynių paruošimui. 
Kambarių tvarkymo štabas pagei
dauja išlavinti jus pirmos rūšies, 
tiąrai lavinto artistiško viešbučių 
kambarių tvarkymo. Proga geresnei 
ateičiai. Mokama alga mokinantis. 
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS i MR. TAXTER 
Employment Office

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

__________________________________________ (131) 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nuolatinis darbas; gera alga.

Kreipkitės į Housekeeper 
HOTEL WOODSTOCK 
127 WEST 43rd STREET 

New York City
026)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 63rd St., Brooklyn, N. Y.

(130)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

Gera alga, šeštadieniais uždara. 
Atdara sekmadieniais, dviguba alga. 

Patyrimo nereikia.
LEEF-SCHNIEBOLK CO.

306 Washington St., N. Y. C.
__________________________ (126)

STALŲ PATARNAUTOJOS
White Mountain resort hotel. $40 į mėnesį. 

Kambarys ir valgis. Veltui uniformos. Karfė- 
riai į abi pusi. Puikios gyvenimo sąlygos. 
Kreipkitės į:

THE BALSAM’S
630 5th Avė., N. Y. C.

(126)

REIKIA 
MERGINŲ

Patyrimas 
Nereikalingas

5 Dienų Savaitė

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

ROAMER COMPANY
233 FRANKLIN STREET

Kampas Eagle
BROOKLYN, N. Y. 
EVERGREEN 9-5850 

(126)

PATYRUSIOS IR BE 
PATYRIMO

Reikalingos merginos svarbiem ci
viliam ir kąriniam darbam. Gera 

alga ir darbo Sąlygos. Bušų ir 
subway privažiuojama.

EAGLE PENCIL CO.
Employment Department

710 East 14th St., N. Y. C.
(126)

PERTAISYTOJOS
TIKTAI PATYRUSIOS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

TOWN & TRAVEL WEAR
PARK AVE., AT 50TH ST.. N. Y. C.

(125)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

DIENOMS IR NAKTIMS. NUO 8 
IKI 4 P. M. IR NUO 4 IKI 12. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir 51st ST., N.Y.C. 

NETELEFONUOKITE.
(125)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
, IR NAMŲ RUOŠAI VYRAI

Geros algos, pj-ielankios darbo sąlygos. 
Kreipkitės nuo 9 iki 4 į Timekeeper. 

Executive Housekeeper Miss Flanagan
HOTEL ABBEY

149 W. 51st St. N. Y. C.
_________________________________ a________ (127) 

Ichango, svarbiojo karinio 
japonų centro prie Yangtze 
upės. Manoma, kad japonai 
briausis linkui paties 
Chungkingo, laikinosios 
chinų sostinės, 275 mylios 
toliau.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirs 
18 m. amžiaus; gera proga .pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Rezidenciniame viešbutyje. Nuo 8 vai. ryto 

iki 3:30 popiet. $16 į savaitę. Kreipkitės į 
Housekeeper, Hdtel Alden, 82nd St. ir Cen
tral Park West, N. Y. C.

Knygų Apdarymui Darbininkes 
MOTERYS

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
Reikalingos linksmam darbui vienoje iš 

Amerikos seniausių knygų išdirbystėje. Geros 
algos, progos pakilimui. Viršlaikiai, jei no
rėsite. Patogioje vietoje.

J. J. LITTLE & IVES CO.
435 E. 24th Street,

NEW YORK CITY

(126)

OPERATOR
SINGER SEWING MACHINE 

SU MAŽU PATYRIMU
Taipgi be patyrimo įvairiems darbams. Vy

ras ar moteris. Nuolatinis darbas. Nėra per
traukų. Viršlaikiai.

M. MAISEL CO.
625 Kent Ave., (cor. Rodney St.), 

Brooklyn.
(127)

MOTERYS-VALYTOJOS
Nuo 25 iki 50 m., geroje sveikatoje, rei

kalingos ofisų valymui moderniškame pastate. 
Patyrimas nereikalingas. Patraukianti alga, 
puikios darbo sąlygos. 5 Vi dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

MERGINOS-MOTERYS 
Iki 35 m. amžiaus

Lengvas, linksmas darbas. 5V6 dienų savaite : 
48 vai. $23.40 iki $26.00 į savaitę.

WRIGLEY BROS.
39 W. 19th St., New York City.

(125)

MERGINOS-MOTERYS
Reikia cocoa pauderio supilsty- 

mui ir pakavimui.
Pradžiai mokestis 47c vai.
Greitas pakilimas iki 51c.

Kreipkitės į Personnel Department
ROCKWOOD & CO.

PARK & WAVERLY AVĖS.
BROOKLYN

.< (126)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJA
Rezidenciniame viešbutyje. $19 į savaitę. 

Kreipkitės į Hotel Berkley, 74th St. ir Ams
terdam Ave., N. Y. C.

TRAUKINIŲ KROVINIŲ 
KRAUSTYTOJŲ 
TROKŲ VEŽIKŲ 

SUKROVEJŲ 
KROVINIAM DARBININKŲ 

Tuojau duodame daTbo. Patyrimas 
nereikalingas.

ERIE RAILROAD 
FREIGHT OFFICE

18th Street & Park Avenue 
Weeliawken, N. J.

DIVONŲ PARDAVINĖTOJO
Reikia patyrusio vyro prie kietais ir minkš

tais viršais divonų. ,5 dienų, 40 valandų dar
bo savaitė. Kreipkitės 9:30 iki 11 vai. rytais, 
ar ketvirtadienio vakarais nuo 6:30 iki 8:30.

3-čios lubos, employment ofise

THE NAMMS STORE
452 Fulton St., Brooklyn

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Rezidenciniame viešbutyje. Valandos nuo 

7 ryto iki 4 vak. šešių dienų savaitė. $23- 
$25 alg. Kreipkitės į Housekeeper, Hotel 
Alden, 8,2nd St. ir Central Park West, New 
York City.

VYRAI PRIE METALO
Patyrę auto-viršų darytojai 

Geros darffe sąlygos 
Kreipkitės tuojau

MATTHEW J. MORRISSEY
1165 Leggett Ave., Bronx, N. Y.

(130)

GROSERNĖM VYRAI
Patyrę ir be Patyrimo

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

H. C. BOHACK CO.,. Ine.
4825 Metropolitan Avenue

arti Flushing Ave., (Bohack Square), Brook
lyn. (Metropolitan Ave. gatvekariai iki 
Flushing Ave. ar Flushing Ave. gtvekaj-iai 
iki Metropolitan Ave.)

(127)

TOOL & DIEMAKERS
PILNAI MAŠINISTAI

100 Procentų Kurinės Produkcijos Fabriko

S. H. POMEROY CO.
25 Eastern Blvd., Bronx

MOtt Haven 9-1530 
MR. FROMHOLD

(127)

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI
DIENA AR NAKTĮ

Taipgi Daliai Laiko 
Nuo 6 vai. vakaro iki 1 vai. ryto

6 vai. vakaro iki 12 vidurnakčio
IR

PRIE STALŲ
(Patarnautojai)

Nuo 9 vai. vakaro iki 1 vai. Vyto

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

BLOOMINGDALE’S
Naktiniai Apvalytojai

Mes turime vietų pasitikimiem 
vyram, sutinkantiem dirbti naktim 

aptvarkymo pareigom.
Valandos nuo 6 v. v. iki 2:45 rytais

40 valandų, 5 dienų savaitė
♦

Kreipkitės į Employment Ofisą
LEXINGTON AV. & 60th ST.

NEW YORK CITY
Vyrai dabar dirbanti apsigynimo 

pramonėse nesikreipkite.
(127)

APVALYTOJAI, visuomeninėje įstaigoje, 
12 mailių nuo New Yorko miesto. Alga, ir 
užlaikymas. Kreipkitės: Elizabeth General 
Hospital, 925 East Jersey St., Elizabeth, N.J.

(126)

VYRAI-VALYTOJAI
Nuo 38 iki 50, geroje sveikatoje, reikalingi 

kaipo apvalytojai iv langų mazgotojai moder
niškame ofisų pastate. Patraukiančios algos. 
Puikios darbo sąlygos. 5% dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levaudauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0783

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniai*.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
Reikia vyrų svarbiem civiliam ir 
kariniam darbam. Geros algos ir 

darbo sąlygos.' Bušų ir subway 
privažiuojama.

EAGLE PENCIL CO.
Employment Department.

710 East 14th St., N. Y. C.
(126)

APVALYTOJAI
Reikia apvalytoji; dirbti dienomis, 52 vai. 

svaitė. Vai.: nuo 8:30 ryto iki 6:10 vakaro. 
Taipgi naktinių apvalytoji;, nuo 10 P.M. iki 
7 A. M. Gera alga, nuolatinis darbas.

F. W. WOOLWORTH CO.
45 Church St. N. Y. C.

(126)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Patyrę išrinkti ir skaityti baltinius. 

Kreipkitės į' Hous'ekcepcr
HOTEL WOODSTOCK
127 WEST 43rd STREET, 

New York City
(126)

VYRAI
(Stiprūs)

BENDRAM DARBUI
Pradedant mokestis 55c į vai.

Proga greitam pakilimui
Kreipkitės j Personnel Dept.

ROCKWOOD & CO.
Park ir Waverly Avės 

BROOKLYN, N. Y.
(126)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER 
HOTEL' BARBIZON

140 E. 68 St., New York City
(130)

APVALYTOJAI
Reikia vyrtį ir moterų dirbti prie 

geležinkelių valymo, svarbiom 
karo pastangom.
Turi būt piliečiai

PULLMAN CO.
Sunnyside Yards, Queens Plaza, 

Long Island City

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
PATYRŲ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
(125)

Pagelbininkai 
Dirbtuvėje 

CAREFUL CARPET CLEANING CO.
13-06 43rd Ave., Long Island City, N. Y.

__________________________________________ (125)

PAPRASTI DARBININKAI
Generaliniam fabriko darbui.

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St., Brooklyn
(130)

PLASTIC MOULDERS
MES MOKAME JUMS

MOKINANTIS
INSULATION MFG.CO.

11 NEW YORK AVE., BROOKLYN 
__________________________ (125)

BALTINIŲ IŠDAVĖJAI
REIKALINGA STIPRIŲ VYRŲ, 
NESIBIJANČIŲ SUNKAUS DAR
BO. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
_ u . .. (125)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius 

karinius darbus nebus 
priimami.

Kreipkitės į Employment ofisą 
Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien 

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekar; nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyno 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyne.

(125)

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Patyrę ir be patyrimo
TAIPGI TOOLMAKERS

Pozicijos su ateičia
TALLER & COOPER

9S0 Newark Ave., Jersey City
(125)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga ..... $2.00
Gaspadinė, 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..l0c 
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- 
žinyste, 412 pusi........................3.00

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

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

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

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

šlapinti lovoj, po ......................60c
Nuo užsisenėjusio 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. ŽUKAITĖS, 
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberial

. 77. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. A

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

H1XIAI mm

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Atšaukiam pikniką. Liet. Am. Pi

liečių Kliubas buvo nutaręs ir net 
jau pradėjęs garsinti, kad geg. 30 d. 
bus gegužinis išvažiavimas, kaipo 
atidarymas Liet. Sąryšio daržo va
sariniam išvažiavimui. Bet pama
čius valdžios atsišaukimą taupyti 
gesą dėl pasekmingesnio karo lai
mėjimo, tuojaus Kliubo pirmininkas 
sušaukė Veikiančio Kom. narius, po 
trumpo pasikalbėjimo visi vienbal
siai pritarė taupyti gesą. Nutarta 
atsaukt pikniką. Vieton lauke, pa
rengimas įvyks pastogėje, Am. Pi
liečių Kliubo salėje. Gros muzika, 
taipgi broliai Gaubai skambins gita- 
rais. Įžangos nebus. Kurie norite 
prisidėt prie taupymo geso, ir link
smai praleisti laiką, prašome daly
vauti. — J. A. Pilkauskas, Kliubo 
Pim. (124-126)

MONTELLO, MASS.
Pirmas didelis piknikas, — rengia 

Liet. Taut. Namo Draugovė, Sava
me Parke, Keswick Rd., prie Win
ter St. Įvyks geg. 29, 30 ir 31 dd. 
Šeštadienį, šokiai prasidės 8 v. v. 
Bus įvairių valgių, gėrimų. Tęsis iki 
vėlumos. Sekmadienį ir pirmadienį, 
piknikas prasidės 1 vai. dieną, tęsis 
iki vidurnakties. Bus šokių muzika 
ir šiaip turėsime įvairių žaislų. 
Kviečiame visus dalyvauti.

(124-126)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© ir apylinkes Laisvų 

Kapinių apvaikščiojimas įvyks 30 
d. geg., Dekoracijos Dienoj. Pra
džia 1 vai. dieną. Turėsime kalbė
tojų, vietinių ir iš Scrantono. Kvie
čiame dalyvauti, aplankyti giminių 
ir draugų kapus, pagerbti mirusius. 
Kas norės gales nusipirkti sklypą 
kapinėse, bus proga šiame apvaikš- 
čiojime. Vajus prasidės su 30 d. ge
gužes ir tęsis iki 30 d. birželio. Ku
rie esate skolingi už sklypus ir as- 
sesmentus, prašome pasimokėti, nes 
jeigu metų bėgyje neužsimokėsite, 
tai po metų auga 6-tas nuošimtis; 
jei per penkis metus užvilksite ne
mokėjų duoklių, tai tuomet po 5 
metų jūsų nuosavybė pereina į Ka
pinių Bendrovės nuosavybę. Reika
lui esant telefonuokite: Central 
91988. Wilkes-Barre 34020. — Kvie
čiame dalyvauti. — Valdyba.

(124-126)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. rengia vakarėlį, 

šeštadienį, geg. 29 d., Latožų salė
je, 1035 Caniff, arti Oakland, Va
karėlis bus įvairus. Turėsime už
kandžių ir gėrimų. Pradžia 8 v. v. 
Įžanga veltui. Širdingai kviečia vi
sus. — Kom. •’ (124-126)

NOTAISY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liū’dėsio 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.
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MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. 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.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner-
vuoti. g 4;

3. SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

BŪKITE 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.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelė* Autoriai

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N..Y.
.......... ........... .n

■Mita
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Lai ir Jūsų Organizacija 
Taria Savo Žodį Prieš

Kėlimą Kainy
Šio ketvirtadienio vakaro 

8:30, gegužės 27-tą, viešbuty
je St. George, Clark ir Hicks 
Sts., Brooklyne, įvyks nepa
prastas organizacijų atstovų 
susirinkimas, kuriame vyriau
sia bus svarstoma kainų kon
trolės klausimas.

Susirinkimo šaukėjai savo 
pareiškime sako:

“Kainoms kylant, grupuoja
si ir jausmas, kad mes turime 
ką nors daryti. Moterų orga
nizacijos, darbo unijos, namų 
ir blokų komitetai, susiedijų 
tarybos ir kitos organizacijos 
nori matyti ką nors darant— 
bet, kur pradėti, kas daryti?

“Brooklyn© Konferencija, 
įsteigta įstatyme!avystės klau
simams gvildenti 
veikti, jaučia, kad 
tik reikalinga, bet 
bendrintos veiklos.
ir šaukiame šį Brooklyn© or
ganizacijų mitingą aptarti 
problemas ir išdirbti progra
mą veikimui. Organizacijos, 
didelės ar mažos, veikdamos 
paskirai mažai tegali atsiekti. 
Bendrai organizuotos Brookly
no grupės gali suformuluoti

ir ant 
veikti 
reikia 
Dėlto

ją
ne
su-

mes

East New York ir Richmond 
Hill Parėmė Laisvę Dėl 
Jos Ateinančios Bylos

Gegužės 19 d. įvyko ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Tai dar 
šiemet, galima sakyti, turėjo
me pirmą susirinkimą, nes dė
lei neparankumo su svetainė
mis ir išlaidomis-laikydavome 
susirinkimus drauge su LDS 
13 kp. Bet pasirodė — drauge 
laikant susirinkimus nei vie
nai kuopai neišeina ant nau
dos, tai dabar ir vėl laikome 
susirinkimus atskiromis dieno
mis, Buzelio svetainėje.

Narių turime skaitlingą bū
rį, bet į susirinkimą atsilankė 
labai mažai. Būtų daug ge
riau, kad nariai lankytųsi 
daug skaitlingiau, būtų galima 
ką nors daugiau nuveikti.

Iš raportų pasirodė, kad na
riai gerai mokasi duokles iv 
tikimės, kad tuojau ir mūsų 
kuopa bus pilnai pasimokėju- 
si. Laiškų-blankų turėjome ga
na daug. Apkalbėjus visus, pa
sirodė, kad šiuom laiku yra 
svarbiausia pundelių vajus 
lietuviams raudonarmiečiams 
ir prieš Laisvę užvestos by
los per fašistus. Apkalbėjus 
pundelių vajų, palikta pavie
niams nariams, kurie norės 
galės pasiųsti, kadangi kuopa 
nėra turtinga iždu, o įplaukų, 
pasirodo, nėra 
įplauktų.

Laisvės bylai 
aukota $5 ir
pasižymėjo duosniai. Būtų ma
lonu, kad ir kurie nebuvo at
silankę susirinkime, irgi nepa
mirštų paremti, nes blanka 
dar toli gražu nėra pilna.

Aukavusieji:
ALDLD 185 kp. $5; Vincas 

ir Anastasia Paukščiai, $5; M. 
Klimas, $5; K. Mockus, $2; 
K. Čiuberkis $2.10; J. Vini- 
kaitis, $1 ir P. Bieliauskas, $1. 
Viso $21.

iš kur, kad

iš kuopos pa- 
atsilankiusieji

New Yorko Telefonų Co. 11,- 
000 darbininkų gaus pakėlimą 
algų po apie $2 per savaitę. 
Pakėlimą mokės ir už praeitą 
laiką, nuo rugsėjo 6, 1942 m.

M. Klimas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedės dirbti kriau

čių šapoj. Pageidaujama, kad būtų 
lietuvaitė ir baigusi High School. 
Su alga susitaikysime ant vietos. 
Šaukite telefonu: HE. 3-8232, arba 
kreipkitės pas: George Diržls, 101 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

. J12Q-125).

Išvažiuokite Pasigauti Tyro 
Oro, Saules, ir Paremkite

Gražy Tikslą
t

Diskusuoja Miesto 
Budžetą

Harlemo organizacijų ben-

Demokratijoj Neturi Būti 
Nedemokratiškų Namų

dras komitetas, remiamas Vi
so Miesto Piliečių Komiteto, 
sušaukė viešą masinį mitingą 
diskusavimui miesto budžeto. 
Miesto budžetas šiemet labai

statybišką programą, įkvėpti 
padidintą veiklą, ją suben
drinti ir tuo būdu sėkmingai 
išreikšti visos susiedijos valią.”

Lietuviams taipgi reikėtų 
prisidėti prie to visos susiedi
jos balso.

Dalyvaukite Mitinge

Jeigu jūsų organizacija ne
išrinko delegatų, o esate val
dybos nariu, pasirūpinkite 
pats draugiją atstovauti ar ki
tą ką pasiųsti. Atsiminkite, 
kad tai yra nepaprastas, sku
bus susirinkimas, svarbiu ir 
skubiu klausimu, kurį dėl for
malumų atidėjus mėnesiams, 
metams, nukentėsite jūs patys 
ir jūsų šeimyna, nukentės 
krašto karo reikalai.

Mitingo vyriausiu kalbėtoju 
bus Albertas Stankus, Elek- 
tristų, Radijo ir Mašinistų Uni
jos viršininkas, šaukėjų komi
tete randasi keletas kongres- 
manų, assemblymanų, tarybi- 
ninkų, taipgi kelių tikybų, dva-' 
aiškiai ir kiti žymūs Brookly
no visuomenės vadai ir veikė
jai.

Norintiems Žinoti, Ką Sako 
Patys Komunistai Apie 

Kominterną
Didžiuma lietuvių darbinin

kų, turi logišką, protingą nuo
monę apie dabartinį dienos 
klausimą, kuris užkariavo 
laikraščių špaltas ir radijo ži
nias ne mažiau už frontus, o 
gal dar ir daugiau už frontus 
—apie kominterno paleidimą. 
Vienok yra žmonių, kurie 
vaikšto su trejomis devynerio- 
mis teorijų, kurios visos nieko 
bendro neturi su tiesa—yra 
arba imtos iš nežinėlių nieko 
apie kominterną ir jo paleidi
mo priežastis, arba iš neapy
kanta darbo įmonių judėji
mui apakusių elementų, kurie 
prasimano nebūtų daiktų.

Norinti žinoti tikrąją padė
tį ir jos priežastis pasielgs tei
singiausia link savęs‘ir tų žmo
nių, su kuriais jiems prisieis 
kada nors ginčytis, aiškintis tą 
klausimą, jeigu jie apie ko
minterno paleidimą išgirs nuo
dugnų aiškinimą iš pačių ko
munistų. i

Norintiems žinoti tiesą, rei
kėtų atydžiai skaityti anglišką 
darbininkų dienraštį Daily 
Worker, kuriame komunisti
niais klausimais tankiai para
šo vadovaujanti komunistai, 
taipgr tėmyt būsimus tuo klau
simu masinius mitingus ir juo
se dalyvauti. Tikimasi, kad to
kių mitingų bus.

Šį trečiadienį, Tom Mooney 
Hall, 13 Astor Place, 
Yorke, šaukiama toks 
gas Komunistų Partijos 
mo direktorių. Jame
New Yorko organizacijos va
das Gil Green, taipgi Alexan
der Trachtenberg ir David 
Goldway. L. K. N.

New 
mitin- 
švieti- 
kalbės

Adomaičiai Svečiuose 
Pas Byronus

Byro-Pas laisviečius J. A. 
nūs svečiavosi du Jonai Ado
maičiai ’■— jo brolis 
Ashley, Pa., ir jo 
štabo seržantas Jonas 
tis, Jr., iš Floridos,
atostogomis apsilankyti pas tė
vus. Ta proga abu Adomaičiai 
atlankė ir brooklynietį brolį— 
dėdę Juozą Byroną.

Jonas iš 
brolėnas, 
Adomai- 
atvykęs

L. L. Naeve, dailės studen
tas, nuteistas trim metam ke- 
lėjimo už priešinimąsi draftui.

Sekmadienio, gegužės 30- 
tos sulaukę, patraukite į už
upyje esančią kitą valstiją — 
New Jersey — kur įvyks Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3-čio Apskričio piknikas 
Old Cider Mill Grove, Union, 
New Jersey.

Išgirdus apie kitą valstiją, 
be abejo, atrodo labai toli, 
bet ji pasiekiama miesto lini
jomis — traukiniais ir busais, 
taipgi kelionė į abi puses lė- 
šuoja mažiau dolerio. O tiks
las .svarbus — apmokėti LDS 
narių kareivių duoklėms, kad 
išlaikyti juos gerame stovyje 
iki sugrįžimo iš kariuomenės.

Jonas Bagočius Lankosi 
Brooklyne-New Yorke
Jonas Bagočius, risti.kas, ori

ginaliai iš Philadelphijos, bet 
dabar iš visos Amerikos, ris- 
tynių gastrolėmis keliaująs po 
kraštą su Karoliu Požėla ir 
“Angel,” šiuo tarpu buvoja 
New Yorke. Ta proga jis sve
čiuojasi pas Juozą ir Amiliją 
Byronus, taipgi lankosi dauge
lyje lietuvių įstaigų ir pas 
draugus.

Kelyje, sako Bagočius, “pa
siilgstu lietuvių.” Tad patekęs 
į tuos miestus, kur gyvena lie
tuvių, liuosvakarį gavęs neria 
jų j ieškoti, su jais pasimatyti, 
pasilinksminti.

Maspeth, L. I
N epaprastos Vestuves.

Gegužės 23 d., Maspeth baž
nyčioje, apsivedė p-lė Lena 
Nickaitė su Juliu Baranausku 
iš Great Neck, L. I.

Pamergės buvo p-lė Rita 
Navickaitė, p-lė' Aida Tuskaitė 
ir p-lė Lucille Navickaitė.

Pabroliai: Jonas Punzavičius, 
Martinas Quick ir R. Lock
wood.

Pokilis įvyko Al Navicko sa
lėj'. žmonių buvo apie 300.

Jaunavedžiai saldaus mėnu
lio išvažiavo į Philadelphia, Pa.

East New Yorke-Brownsvillej 
Įdomios Prakalbos

■ Šios miesto dalies gyvento
jai, ypatingai piliečiai, kvie
čiami atsilankyti į Am. Darbo 
Partijos Progresyvių Komite
to rengiamą masinį mitingą 
gegužės 28-tos vakarą, '505 
Sutter Ave., kur kalbės kon- 
gresmanai Marcantonio ir Cel- 
ler, ir kiti žymūs žmones.

MIRĖ
Barbara Dilginis, gyvenus 75 

Somers St., Brooklyne, mirė 
geg. 24 d., Bushwick, ligoninėj. 
Laidotuvės įvyks geg. 28 d., 10 
vai. ryto, Šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime vyrą Simo
ną, keturis sūnus, Joseph, Si
mon, Anthony ir Walter. Taip
gi dukterį Anne.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riąus J. Garšvos koplyčioje.

Joseph Minauskas, 62 m., gy
venęs 41 Ivy St., Kearny, N.J., 
mirė namuose, geg. 25 d. Lai
dotuvės įvyks geg. 29 d., 10 v. 
ryto, šv. Jono kapinėse, Broo
klyne.

Paliko nuliūdime šešias duk
teris ir tris sūnus.

Kūnas pašarvotas 
Garšvos koplyčioje, 
ford Ave.

Abiejų šermenų - 
pareigomis rūpinasi 
Garšva.

grab. J.
231 Bed-

laidotuvių 
graborius

dalyvauja Siety- 
Newark, N. J. ir 
iš Brooklyn, N. 
pasakys K. Mi-

Programoj 
no Choras iš 
Aido Choras 
Y. Prakalbą
žara, LDS prezidentas.

Bus užkandžių. Gera 
kestra šokiams ir kiti pamar- 
ginimai.
Kviečia LDS 3-čias Apskritys.

KELRODIS: Hudson Tubes 
į Newark, N. J., iš čia Spring
field Ave. bus 25. Važiuokite 
iki Irvington Center, iš čia 
Vaux Hall bus, išlipkite ant 
Burnett Ave.' ir Vaux Hall 
Rd., eikite po kairei pusę blo
ko.

or-

nukapotas.
Miesto biednuomenės reika

lai labai nukentės, jeigu mies
to budžetas būtų priimtas to
kiu, kokiu pasiūlė Miesto Bu
džeto Taryba ir kokiu jį nu
balsavo Miesto Taryba. Ypa
tingai nukentėtų biednas Har
lemas, jo gyventojai. Dėlto 
budžeto klausimu yra susirūpi
nę daugelis žymių švietėjų ir 
visuomeninkų, nes atėmimas 
lėšų nuo visuomenei reikalin
gų įstaigų būtų tragiškas mies
to gyventojų reikalams.

Taip pareiškė Negrų, Darbi
ninkų Pergalės Komitetas pe
reitą antradienį, paremdamas 
veiklą Miesto Tarybos narių 
Adam Clayton Powell ir Stan
ley M. Isaacs, kuriuodu pasi
ėmė vadovauti kovai prieš Me
tropolitan Life Insurance Co. 
pasimojimą neleisti negrų į 
planuojamą statyti gyvenamų 
namų projektą East Sidėj.

Organizacija nurodo, kad 
Metropolitan turi apie du mi- 
lionus negrų apdraudus ant 
apie 800 milionų dolerių. Jų 
doleriai geri, su mielu noru 
stveria, bet nuo diskriminaci
jos neatsisako.

Mieste Bus Rusijos 
Savaitė

Daromi planai visame mies
te minėti Rusijos savaitę, kaip 
skelbia Allen Wardwell, Rusi
jai Karo Pagalbos, New Yor
ke, Komiteto pirmininkas. Mie
sto savaitė bus dalimi naciona- 
lės savaitės, kurioje atžymės 
dviejų metų sukaktį nuo Sovie
tų Sąjungos įstojimo į karą.

Rusijos savaitė New Yorke 
bus birželio 20-27. Per savaitę 
visose miesto sekcijose įvyks 
daug visokių mitingų ir kitų 
veiksnių, o užbaigai rengiama 
milžiniškas masinis mitingas 
birželio 27-tą, Triborough Sta- 
diume, Randall’s Island.

seržanto 
kraujo

Daugelis

Vincas Kazlauskas Išė
jo į Kariuomenę

Vincent Kazlauskas, laikro
dininko V. Kazlausko sūnus, 
išėjo į kariuomenę. Jisai buvo 
įstojęs liuosnoriu į signalų kor
pusą gruodžio 28-tą, 1942 m., 
bet iki šiolei buvo namie, nes 
ėjo mokyklon čia pat New Yor
ke, mokinos už bevielio telegra
fo operuotoją. Baigė mokyklą 
sėkmingai ir gavęs 10 dienų 
poilsio išėjo aktyviam tarna
vimui.

Taipogi jo pusbrolis D. Wai- 
ciule išėjo į kariuomenę kiek 
pirmiau, irgi tarnauja signalų 
korpuso organizacijoj.

Vinco tėvai yra seni ir stip
rūs priešfašistinio judėjimo rė
mėjai, kovotojai prieš tą patį 
priešą civiliniame fronte, prieš 
kurį dabar išėjo kovoti jų sū*- 
nūs karo fronte.

Gegužės 29 d., Kliubo salėj, 
60-39 
tuvių 
“Beer

56 Drive, Maspetho Lie- 
Piliečių Kliubas rengia 
Party.” Rep.

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu 

Vynų 5r Degtines 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai*

Ill Grand St. Brooklyn

Amerikos Legiono 
Kilmer postas duos 
Raudonajam Kryžiui, 
iš jų buvo pralieję savo kraujo
pereitam kare ir matę savo 
draugus mirštant dėl nebuvi
mo kraujo davimo pagalbos, 
kokia galima dabar.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais Įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

CIO Organizuoja Žmones 
Susiedijos Skale

CIO pastaruoju laiku su
organizavo - sušaukė 20 kon
ferencijų visame New Yorko 
mieste tikslu sutraukti CIO 
unijas, susiedijos draugijas ir 
organizacijų kuopas į bendrą 
veikimą susiedijos, miesto, val
stijos ir šalies reikalais.

Paskiausia iš tų 20 konferen
cijų įvyks gegužės 27-tos vaka
rą, Chateau DeLu'xe, 1292 
Southern Blvd., Bronxe.

Nacionalės programos ren
gėjuose yra Wendell Willkie, 
Mrs. Eleanor Roosevelt, Tho
mas W. Lamont, William 
Green, Philip Murray, vysku
pas William T. Manning ir 
daug .kitų nacionalių figūrų.

Buvusio kumštynių čampiono 
Dempsey su žmona perskyrų 
byloje, White Plains, teisme 
aštriai susikertama už teisę 
auklėti dvi dukreles, abu var
žosi būti auklėtojais.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUU... PRACTICAL

1

$30.00

B M
WAT C H It

ELIZABETH 17 įewel» . $247$

AIR WARDEN 
J5 |ewelf 

*2975

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

Tel. GLenmore 5-6191

MltnAlT 
0NG # 

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome SI speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

STENGER & STENGER, Optometrists
894-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

kad visados bus patenkinti

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST.
Skersai nuo Reptablic Teatro 

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

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

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

Tel. EVergreen 4-9612

Lietuvių Kiiro 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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 'l
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stotlee. Tel. EVergreen 4-9508

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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




