
Pasiskaitykite sekamą laiš
kutį :

Gerbiamas Drauge: Prisiun- 
čiu money orderį vertės $20. 
Malonėkite padalinti sekamai: 
dėl pundelio-dovanos Sovietų 
Sąjungoje lietuviui vaikučiui 
$5, dėl pundelio lietuviui rau
donarmiečiui $5, Botkino ligo
ninei $5, ir Laisvės Apsigyni
mo fondui $.5.

Draugiškai,
A. Misevičienė,

> Yonkers, N. Y.
Ačiū tai gerai draugei už 

gražią auką svarbiems reika: 
lams. Lai šis jos žygis paska
tina kitus draugus atsiminti 
savo darbininkiškas pareigas 
šiuo didžiuoju žmonijos krizio 
metu.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
v
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O sekamas laiškas irgi sa
vaime aiškus: 
Mr. A. Bimba, 
National Chairman, 
Lithuanian Literary Society, 
Brooklyn, New York.
Dear Mr. Bimba:

This acknowledges receipt 
of your telegram of May 17, 
1943.

Today when the vote was 
taken on the Kerr Committee 
Amendment I voted against 
it, because I am impressed 
with the thought that it is un
democratic, unjust, and cer
tainly does not give a square 
deal to the men involved.

With my very best wishes 
to you and the members of 
your society, I am

Sincerely,
John J. Delaney.

Bėda su žmogum, kuris ne
gali sugyventi su žmonėmis, 
kuris blaškosi, baladojasi, 
kaip dūšia be vietos.

Tokiu žmogum pasirodė pia
nistas V. Bacevičius. Muzikas 
iš jo geras. Savo profesijoje 
jis priklauso prie gerųjų, 
aukščiau vidutinio.

Bet nesiskaitymas su žmo
nėmis, bandymas užšokti auk
ščiau galvos, tik savo karjera 
tesirūpinimas, nusispjovimas 
ant tų, kurie tiek daug jam 
gelbėjo ir jam padėjo, paže
mino jį, nuvedė jį pas tuos, 
kurie jam gero nevelino ir ne- 
velina.

Parapijinėj svetainėlėj jam 
suruoštas koncertėlis išėjo la
bai mizernas. Jį jam rengė 
visas prohitlerinis frontas, 
žmonių susiėjo tiktai sau jale.

Bacevičius kilo aukštai, nu
tūpė visai žemai. Gaila talen
to.

Kas gi sakė, kad kiaulė ne
turi ragų ir negali svieto išba
dyti? Netiesa! Tą puikiai įro
do Naujienų redaktorius.

Gegužės 24 dieną jis šau
kia : “Naujienos seniai reika
lavo Kominterno panaikini
mo.”

Na, ir Komintemas tapo 
likviduotas. Vadinasi, Komin- 
temo vadai ir visos komunis
tinės partijos išsigando Grigai
čio ir išpildė jo reikalavimą!

Gegužės mėnuo jau baigia
si. Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai turi susirūpinti. 
Iki liepos 1 dienos beliko vie
nas mėnuo. O konstitucija sa
ko, kad iki liepos 1 dienos vi
si fiariai turi pasimokėti savo 
duokles.

Dar yra narių, kurie nėra 
pasimokėję duoklių. Dar yra 
19 kuopų, kurios nėra atsiun- 
tusios į Centrą jokių duoklių.

Ką manote, draugai ? Ko
dėl toks apsileidimas?

Romos radijas paskelbė, 
kad vyriausiu komandie- 
rium Italijai ginti paskirtas 
karalaitis Humbertas, sos
to įpėdinis.
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Prez. Rooseveltas Griežtai 
Įsake Giimos Streikieriam 

Tuoj aus Grįžti Darban
Akron, Ohio, geg. 27. — 

Prezidentui Roose veltui 
griežtai įsakius ir unijos 
vadovybei pašaukus, jau 
tūkstančiais grįžta darban 
trijų gumos (robo) kompa
nijų streikieriai. Šiuos žo
džius berašant, tapo su
šauktas masinis susirinki
mas ketvirtos, Goodricho 
kompanijos streikierių, ku
ris dar buvo neišsijudinęs 
atgal darban. Sugrįžo visi 
3,000 General tajerių (au
to. padangų) darbininkų.

Prezid. Rooseveltas įsa
ke visiem 52-iem tūkstan
čiam gumos streikierių vėl 
stot darban ne vėliau kaip 
lygiai 12 valandą ketvirta
dienį, o jeigu jie nepaklau
sys, tai valdžia padarys 

“reikalingus žingsnius” ša
lies reikalams ir saugumui 
apginti.
. Streikas prasidėjo praeitą 
šeštadienį todėl, jog Kari
nių Darbų Taryba nuspren
dė tik po tris centus algos 
valandai pridėti vietoj rei
kalaujamų aštuonių centų.

Savo paliepime preziden
tas sako, jog tai nieku ne
pateisinamas streikas, nes 
jeigu darbininkai buvo ne
patenkinti Karinių Darbų 
Tarybos sprendimu, tai jie 
galėjo įstatymiškais keliais 
tvarkiai reikalaut pataisyt 
sprendimą. Ši valdinė tary
ba jau pirmiau jiem nuro
dė, jog yra įstatymiškos 
taisyklės, pagal kurias jie 
gali įteikti savo skundus ir 
reikalavimus.

UNIJOS VALDYBOS 
PAŠAUKIMAS • *

Jungtinės Gumos Darbi
ninkų Unijos (CIO) Vyk

dančioji Taryba geg. 26 d. 
įsakomai pašaukė streikuo
jančius savo narius tuoj aus 
grįžti darban. “Kuo grei
čiau pradėsite dirbti, tuo 
greičiau Karinių Darbų Ta
ryba galės persvarstyti sa
vo sprendimą” dėlei algų 
priedų jums, sakė unijos 
vadovybė savo pareiškime: 
“Mes darysime viską, kas 
tik galima, kad atitaisyt 
jums skriaudas, bet mes a- 
naiptol nesutiksime su bet 
kokiu žingsniu, kuris sta
tytų pavojun mūsų tautos 
saugumą ir gerovę.”

Yra pranešimų, kad “J. 
L. Lewiso (Mainierių Uni
jos pirmininko) įtaka” pa
kurstė gumos darbininkus 
streikan ir kad Jungtinės 
Gumos Darbininkų Unijos 
centras karčiai pasmerkė 
Lewisą už tai.

PREZIDENTAS ĮSARe 
SUSTABDYT PIKIETA-

VIMĄ
Savo įsakyme preziden

tas Rooseveltas pareikalavo 
tuoj aus nustot pikietavus 
užstreikuotas dirbyklas ir 
sakė, jog valdžia panaudos 
jėgą, kad praleist per pi- 
kietų eiles norinčius dirbti 
darbininkus.

Prezidentas užreiškė, jog 
šis streikas tai buvo “išsto
jimas prieš teisėtą valdžią 
ir smūgis sėkmingam karo 
vedimui. Tokie streikai, be 
to, yra šiurpus laužymas 
prižadų nestreikuoti,” sakė 
jis:

“Karinių Darbų Tarybos 
sprendimai yra privalomi 
visiems samdytojams ir vi
siems darbininkams, ir ne
galima leist niekam šios ta
rybos sprendimų laužyti.”

CIO Vyriausias Vadas Smerkia Planą, Siū
lantį Didžiuosius Taksus Dovanoti

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray atsiuntė te
legramas senato ir kongre
so atstovų rūmo vadams, 
ragindamas atmest naująjį 
taksų planą, kuris siūlo do
vanot tris ketvirtis taksų 
privalomų už 1942 m. į- 
plaukas. Jis sako, jog tai 
būtų plėšikiška dovana tur
čiams, “kuomet mūsų karei
viai frontuose aukoja savo 
gyvybes/’

Murray skaitmenimis pa
rodo, kaip turčiai pasipel
nytų iš tokio taksų plano:

“Žmogui gaunančiam $2,- 
000 pajamų per metus būtų 
dovanota $105, maždaug 
trijų savaičių uždarbis iš 
viso. Kongresmanui, gau
nančiam $10,000 algos per 
metus, būtų dovanota $1,- 
600 taksų, kas prilygtų apie 
pustrečio mėnesio jo algai. 
Asmuo, turėjęs $100,000

metinių pajamų, gautų $48,- 
000 dovanotų taksų, o turė
jusiam milioną dolerių į- 
plaukų per metus būtų do
vanota $640,000; reiškia, jie 
gautų taksimų dovanų tiek, 
kiek jiem įplaukia grynų 
pajamų per 15 mėnesių iki 
puspenktų metų.”

Vokiečiai Perkrausią 
Savo Fabrikus

London. — Pranešama, 
jog naciai stengiasi per- 
kraustyt karinius savo fab
rikus kuo toliausiai į rytų 
pietus, kur talkininkų bom- 
banešiai negalėtų taip tan
kiai jų pasiekti. Nes anglų 
ir amerikiečių lakūnai jau 
sunaikino bei sužalojo daug 
vokiečių karinių dirbyklų 

vakarinėje ir vidurinėje 
Vokietijoje.

?!

VILNIJOS SKERDYNIŲ
METINĖ SUKAKTIS

Maskva. — Lietuvių laik
raštininkas M. Propaitis 
primena didžiąsias sker
dynes, kurias hitlerininkai 
pernai gegužės mėnesį pa
darė prieš' Vįilniaus krašto 
žmones, būtent:

Vokiečių laikraštis Deut
sche Zeitung im Ostland, 
leidžiamas Rygoje, paskel
bė 1942 m. gegužėje seka
mą trumputį okupantų val
džios pranešimą:

“Mirties nuosprendis į- 
vykdytas keturiems šim
tams Vilniaus krašto gy
ventojų už dviejų aukštų 
vokiečių valdininkų nužu
dymą.”

Viešai girdamiesi nekal
tų gyventojų žudynėmis, 
tačiaus, okupantai nepasa
kė visos teisybės. Nes, kaip 
dabar patikrinta, jie tada 
nugalabino ne 400, bet ko
kius penkis tūkstančius Vil
niaus krašto žmonių, ir štai 
dėl kokios priežasties:

1942 m. gegužės 19 d. 
apie 10 vai. priešpiet, netoli 
Švenčionių miesto, partiza
nai sulaikė /vokiečių auto
mobilį, kuriuom važiavo 
vokietys apskričio koman- 
dantas Beck’as, paskilbęs 
savo žiaurumais, ir du spe
cialiai vadai.

Partizanai užmušė tuos 
banditus ir pabėgo. Po ke
lių valandų, kai žinios apie 
Becko ir jo sėbrų užmuši
mą pasiekė Švenčionis, tai 
nacių žandarų kariuomenės 
būrys, stovėjęs tame mies
te, ir pradėjo daugmeniš- 
kas žudynes.

Jie su revolveriais ran

kose veržėsi į ramių pilie
čių namus ir žudė visus, iš
tisomis šeimomis. Trumpu 
laiku Hitlerio žandarai su
naikino daugiau kaip 200 
Švenčionių gyventojų, o 
tarp jų ir du kunigus.

Nacių pasiųsta baudžia
moji ekspedicija į Vygodų 
kaimą išžudė visus kaimo 
vyrus. Kaptinų kaime taip 
pat buvo išžudyti visi vy
rai.

Tą pačią dieną buvo iš
siuntinėta telegramomis į- 
sakymai masiniai areštuoti 
“įtartinus” žmones kaimy
niškuose Švenčionių ir Šven
čionėlių apskričiuose. Ir ge
gužės 21 d., be jokių tardy
mų, be jokio teismo, 1,000 
tų žmonių tapo sušaudyta.

Nuo gegužės 19 iki 26 d. 
viso apie 5,000 lietuvių ir 
lenkų buvo išžudyta Vil
niaus krašte.

Jau metai praėjo nuo tos 
baisios hitlerininkų pikta
darybės. O per šiuos metus 
vokiečiai okupantai išnaiki
no dar daugelį tūkstančių 
Vilniaus krašto gyventojų.

Tačiaus nepavyko naciam 
palaužti vilniečių, kaip ir 
visos Lietuvos žmonių, dva
sios. Žmonės ir toliau at
kakliai ir vieningai kovoja 
už savo krašto išlaisvinimą 
iš hitlerininkų jungo.

Vokiečiai okupantai ir 
reakciniai lenkų atėjūnai 
kursto lenkus prieš lietu
vius, bet jie savo provoka
cijomis nepajėgia sulaužy
ti visų tautų gyventojų ko
vingos vienybės Vilniaus 
krašte prieš vokiečius įsi
veržėlius.

RAUDONARMIEČIAI PRALAUŽĖ VOKIEČIU 
LINIJĄ UŽ 80 MYLIŲ NUO LATVI JOS

Berlyno radijas pripaži
no, jog sovietinių smarkuo
lių kariuomenė pralaužė 
priekines vokiečių linijas ir 
prasiveržė į tolesnes nacių 
pozicijas į pietų vakarus 
nuo Veliki j e Lūki miesto; 
bet hitlerininkai giriasi, 
kad jie, girdi, paskui vėl 
užtverę spragas, prakirstas 
vokiečių eilėse. — Velikije 
Lūki srityje Raudonoji Ar
mija yra įsitvirtinus linijoj 
tik už 80 mylių nuo Latvi
jos sienos.

Kuban srityje, vakarinia
me Kaukaze, raudonarmie
čiai atmetė atgal pusantro 
tūkstančio smarkiai ata
kavusių hitlerininkų ir pa
darė jiem skaudžių nuosto
lių.

Per įtūžusias kautynes 
ore toje apylinkėje sovieti
niai lakūnai nušovė žemyn 
dar 67 vokiečių lėktuvus, o 
savo neteko 20 lėktuvų.

Ties Lisičansku, 125 my
lios į pietų rytus nuo Char
kovo, naciai mėgino pereit 
iš vakarinio į rytinį Done- 
co upės krantą, bet sovie
tiniai kovotojai greitai nu

grūdo priešus atgal.
Į vakarus nuo Kalinino, 

centraliniame fronte, rau
donarmiečiai nušlavė porą 
šimtų vokiečių ir sunaikino 
penkis jų fortus.

Į vakarus nuo Rostovo 
sovietinė artilerija sudaužė 
septynis nacių fortus.

Durtuvais ir Granatomis 
Amerikiečiai Naikina 
Japonus Attu Saloje
Washington, geg. 27. — 

Siaučia įnirtę tiesioginiai 
mūšiai iš arti tarp atakuo
jančių amerikiečių ir 
desperatiškai besiginan
čių japonų paskuti
niuose dviejuose punktuose 
Attu saloje, ties Chichagof 
uostu ir ties Nicholas eže
ru. Visomis pusėmis apsup
tus japonus amerikiečiai z 
šturmuoja rankinėmis gra
natomis ir durtuvais.

Oficialiai teigiama, jog 
per keletą dienų visiškai 
bus apvalyta Attu sala nuo 
japonų.
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Amerikos Lakūnai Pleškino
Karinius Punktus Sicilijoj, 

Sardinijoj ir Pantellerijoj
šiaur. Afrika, geg, 27.— 

Amerikos ir Anglijos bom- 
banešiai ir lėktuvai kovoto
jai vėl pragaištingai bom
bardavo karinius fašistų 
taikinius Italijos salose Si
cilijoj, Sardinijoj ir Pante
llerijoj.

Amerikiečių Ivekiančios 
Tvirtumos baisiai triuškino 
didžiąją Comiso lėktuvų 
aikštę Sicilijoj ir, tarp kit
ko, sukėlė septynis smar
kius gaisrus.

Kiti Amerikos lėktuvai

tuo pačiu laiku ardė ir de
gino kitas priešų lėktuvų 
stovyklas, prieplaukas, elek
tros dirbyklas ir šiaip įvai
rius fabrikus Sardinijoj ir 
Sicilijoj; ypač didelių nuo
stolių padarė milžiniškai 
Tirso elektros dirbyklai.

Tuo pačiu laiku amerikie
čiai ir anglai oro bombomis 
sunaikino vieną fašistų lai
vą ir padegė bei pavojingai 
sužalojo keturis kitus.

Iš visų tų žygių negrįžo 
tiktai du talkininkų lėktu
vai.

Sovietai Šiltai Sveikina Metinę Sutartį su 
Anglija Dėlei Tarpusavio Pagalbos

Maskva. — Sovietų ofi
cialiai laikraščiai šiltai svei
kino pirmųjų metų sukaktį 
tarpusavio pagalbos sutar
ties tarp Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos.

Ta sutartis pasirašyta vi
so dvidešimčiai metų.

Sovietinė spauda pabrė
žė, jog Sovietų Sąjunga iš
vien su Anglija kovos tol, 
kol Vokietija bus priversta 
besąlyginiai pasiduoti. Kar
tu redakciniai straipsniai 
Pravdoje ir kituose laikraš
čiuose užreiškė, jog nei So
vietų Sąjunga nei Anglija 
nesiekia bet kurias sveti
mas žemes užimti ir nejieš
ko sau diktatoriškos galios 
europiniame žemyne.

“Negali būti jokios dery
binės taikos, jokios taikos 
su nuolaidomis!” rašo Iz-

Valdžios Komisija Siūlo 
Pridėt Algos Milionui 
Geležinkelių Darbininkų

Washington. — Valdiška 
komisija geležinkelių darbo 
reikalais, raportuodama 
prez. Rooseveltui, patarė 
pridėt po aštuonis centus 
valandai algos daugiau kaip 
milionui geležinkeliečių, at
liekančių įvairius darbus, 
apart pačios traukinių va- 
žiuotės.

Tie darbininkai, priklau
są penkiolikai įvairių ama- 
tinių unijų, reikalavo 20 
centų pakelt valandinę al
gą. Bet valdiška komisija 
atmetė šį reikalavimą..

Jeigu dabartinis komisi
jos pasiūlymas bus galuti
nai priimtas, tai ne tik nuo 
šiol, bet pradedant nuo va
sario men. 1 d. bus pridė
ta po aštuonis centus va
landai; o per ištisus metus 
darbininkas tokiais priedais 
gausiąs viso $204 daugiau, 
negu iki šiol.

Chinai atrėmė naujas ja
ponų atakas linkui Chung- 
kingo. ; _ ,

viestija, Sovietų vyriausy
bės organas.

“Anglų - Sovietų - Ame
rikos santarvė, gimusi ko
voje, yra pasiryžus ir už-. 
baigti darbą — visiškai siK 
triuškinti hitlerinę Vokie
tiją ir jos sėbrus Europoje^ • 
Tai vienintelis kelias į tik-* 
rą, rimtą taiką. Šios san
tarvės tvirtas vieningumas 
jau niekais pavertė aplin
kinius Hitlerio agentų siū
lymus taikytis.”

Pagerbti sutarčiai su An
glija, Sovietų vyriausybė 
suruošė pietus Anglijos am
basadoriui Archibaldui Cl. 
Kerr’ui ir kitiem anglų at
stovybės nariam. Buvo pa
kviesti ir dalyvavo taipgi 
kitų draugingų kraštų at
stovai.

Grįžta Joseph Davies su
Slaptu Stalino Laišku ---
Prez. Rooseveltui

Maskva, geg. 27. — So
vietų premjeras maršalas 
Stalinas įteikė asmeniniam
prez. Roosevelto pasiunti
niui Josephui «El Davies’ui 
laišką pargabent preziden
tui Rooseveltui. Stalino ra
šytas laiškas prezidentui 
yra visai slaptas ir užant
spauduotas taip, kad nei 
Davies nežino jo turinio, 
kaip pats Davies pareiškė.

Šiuom laišku Stalinas at
sako į prezidento Roosevel
to slaptą laišką, kurį Da-
vies specialiai atgabeno iš 
Washington© į Maskvą.

Gavęs Stalino atsakymą, 
Davies praneša, kad jis tuo
jau su Stalino laišku grįžta 
į Washingtoną.

Pirm grįžtant, Davies tu
rėjo pokalbį ir su Viačesla
vu Molotovu, Sovietų užsie
nių reikalų komisam.

i

1

London. — Anglai palei
do beveik 2,000 tonų bom
bų į Duesseldorfą, Vokie 
tijoj.
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Pirmas Mūsis Laimėtas
Jungtinių Valstijų Kongreso Atstovų 

Butas priėmė Marcantonio bilių. Tas 
bilius reikalauja, kad astuoniose pietinė
se valstijose būtų panaikintas reikalavi
mas iš piliečių mokėti taksus už teisę 
balsuoti, renkant atstovus į Kongresų. 
Už bilių balsavo 265 atstovai, o prieš 
110. Balsavę prieš pareina daugiausiai iš 
pietinių valstijų.

Beje, Tennessee valstijos seimelis buvo 
išleidęs įsstatymų, panaikinantį tų bjau
rią anti-demokratiškų sistema. Guber
natorius jį pasirašė. Bet tuojau valstijos 
aukščiausias teismas tą įstatymą paskel
bė priešingu valstijos konstitucijai! Tai 
parodo, kad tiktai šalies Kongreso nuta
rimu bus galima panaikinti poll-tax sis
temą tose astuoniose valstijose.

Dabar šio biliaus svarstymas eis į Se
natą. Pernai buvo panašiai priimtas At
stovų Bute, bet Senate buvo susabota- 
žuotas. Susidarė grupė senatorių iš pie
tinių valstijų ir nusitarė biliaus nepra
leisti, nors Senato didelė dauguma būtų 
norėjus jį priimti. Jie pasinaudojo Sena
to diskusijų taisyklėmis, kurios sako, 
kad diskusijų negalima uždaryti. Grupė 
nachališkų senatorių gali vienas po ki
tam imti balsą ir kalbėti dieną ir naktį. 
Tokiu būdu neprileidžiama prie užbai
gimo diskusijų ir balsavimo.

Nėra abejonės, kad panašiu būdu tie 
patys senatoriai bandys vėl sunaikinti 
tų bihų. Tuo tarpu Roosevelto adminis
tracija nenori rimtai su tais senatoriais 
susipykti. Mat, jie yra demokratai. Jie 
palaiko pietuose demokratų mašiną. Jie 
dažnai Senate balsuoja už valdžios pa
siūlymus ir veda kovą prieš republiko- 
nus. Bet mums atrodo, kad labai tei
singai „The Daily Worker” pabrėžia, jog 
šitoks nusileidimas iš Roosevelto pusės 
minėtiems senatoriams nepatarnauja nei 
demokratų partijos, nei krašto gerovei. 
Tasai užgniaužimas balsavimo teisės 
pietinėse valstijose milijonams negrų ir 
biednųjų baltveidžių trukdo karo pastan
goms. Tų žmonių sūnūs imami kariuo
menėn kariauti už visų kraštų. Bet nei jie, 
nei ^ų tėvai neprileidžiami prie balsavi
mo, nors jiems tų teisę garantuoja ša
lies konstitucija. Tai tokia neteisinga, 
tokia anti-demokratiška sistema, kuri 
turėjo būti seniai nušluota.

Visi organizuoti darbininkai yra pasi
sakę už panaikinimų poll-tax sistemos. 
Visa pažangioji visuomenė seniai reika
lauja to panaikinimo. Nejaugi ta visuo
menė nepadarys tokio spaudimo ant Se
nato, jog jis nebedrįs priešintis liaudies 
valiai?

Anglijos - Sovietų Sąjungos 
Pakto Sukaktis

Gegužės 25 dienų suėjo metai nuo pa
sirašymo tarpe Sovietų Sąjungos ir An
glijos koalicijos sutarties arba pakto. 
Maskvoje ir Londone šita sukaktis tapo 
ryškiai ir iškilmingai atžymėtą. Niekur 
nepasigirdo joks balsas, kuris būtų iški
lęs prieš tų paktų net ir šioje šalyje. Di
džioji spauda plačiai atžymėjo to pakto 
reikšmę.
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Ta sutartis padarytą dvidešimčiai me
tų/ Sovietų Sąjungą įr Anglija susitarė 
išvien laikytis karų Jaimėjimui ir po ka
ro taikos palaikymui. Iki šiol, per šiuos 
ištisus metus, neturėta jokio nesusipra
timo tarpe tų dviejų šalių. Abi šalys nuo
širdžiai nori gyventi pagal sutartį. Tai 
puikus įrodymas, kad susitarimas yra 
pastovus dalykas ir žada daug gero vi
sam pasauliui.

Reikia tikėtis, kad ilgainiui Jungtinės 
Valstijos taip pat sueis į panašių koali
cijų su Sovietų Sąjunga. Ištiesų turėtų 
būti nebetoli ta diena, kada visos trys 
šios didžiosios talkininkės sudarys glau
džių ir sklandžią koalicijų. Neužtenka 
įėjimo į Jungtines Tautas. Tos tautų 
sąjungos gyvavimas ir darbai priklausys 
nuo susitarimo tų trijų didžiųjų talki
ninkių. Anglija davė puikų pavyzdį 
Amerikai.

Czechoslovak Amif m Russia Šypsenos
Pavojinga kelione

Vienoj vakarienėj svečiai 
labai domėjosi keliauninko 
Pipiro pasakojimais, kurs 
gyrėsi lankęsis net pas 
žmogėdras.

— Ir tamsta nebijojai pa
kliūti tarp laukinių? Juk 
jie galėjo tamstą suvalgyti? 
— stebisi viena poniutė.

— Aišku, kad buvo bai
su ! — atvirai prisipažino 
Pipiras. — Man visą laiką 
atrodė, kad mano viena ko
ja jau kepa pasmeigta ant 
iešmo!

Didysis Pasiaukojimas
Premjeras Churchill ir vėl prabilo 

apie užduotis ir pasiaukojimus šiame ka
re. Anų sykį kalbėdamas mūsų šalies 
Kongrese jisai nurodė, kad kai mes vi
sos kitos Jungtinės Tautos Afrikoje nu
galėjome ir sunaikinome vokiečių-italų 
penkiolikų divizijų, tai Sovietų Sąjunga 
viena atlaiko 218 divizijų priešo jėgų!

Gegužės 25 dienų kalbėdamas spaudos 
korespondentams Washingtone jisai vėl 
prisiminė apie didįjį tos didžiosios šalies 
pasiaukojimų. Jis sako, kad iki šiol Ru
sija pasiaukojo šiame kare daugiau, ne
gu kuri kita Jungtinių Tautų narė.

Tas tiesa. Bet vasara jau čia pat. Hit
leris pasiruošęs naujam ofensyvui ryti
niam fronte. Užpernai ir pernai jam se
kėsi tie vasariniai ofensyvai, nes nebuvo 
antrojo fronto vakaruose. Sovietų Są
jungai vienai reikėjo atlaikyti gal dau
giau kaip 90 nuošimčių visų Vokietijos, 
Italijos, Suomijos, Rumunijos ir Veng
rijos jėgų.

Būtų tragedija ir didžiausia Jungtinių 
Tautų nelaimė, jeigu ir šiemet Hitleris 
galėtų ramiai sau sutraukti beveik visas 
jėgas į rytinį frontų. Todėl plačios ma
sės Amerikoje ir Anglijoje reikalauja, 
kad be tolimesnio delsimo būtų atidary
tas antras frontas Europoje.

These radiophotos from Moscow to New York, 
are the first pictures to reach the U. S. showing 
the Czechoslovak Army in Russia: Above, 
platoon commander Albert Elovich cautiously 
(cads a machine gun crew down the street of 
n village from which the Germans have bee® 
repulsed. Col. Ludvik Svoboda (right), corn-, 
tnander of the Czechoslovak units on the Soviet 
front, has just been given the Order of Lenin, 
the Soviet Union’s highest award, for courage 
displayed on the field of battle.
Organized in July, 1941, with an agreement 
between the Czechoslovak and the Russian 
governments, and acting under the full sov
ereignty of their own government, these 
Czechoslovak units have been in action against 
Germans since Jan., 1943. Made up of officers, 
men and women auxiliaries who made their 
way to Russia after the Germans marched into 
Prague, these units trained with the Red Army, 
then asked to be sent to the front. A Russian 
communique on April 2 gave special mention 
to a unit under Lieut. Yarosh, which held an 
important village against repeated tank at
tacks of superior enemy forces. Recently, 87 
Czechoslovaks were awarded high military 
honors by the Soviet Union.

Per vėlai apsižiūrėjo
Ponia Pipirienė pasisam

dė naują tarnaitę. Po kelių 
dienų iš netyčių paklausė:

— Ar tau, Maryte, kada 
teko turėti geresnę vietą, 
kaip pas manę?

— Taip, poniute, bet aš 
tik dabar tai matau! — at
sakė Marytė.

Žinių Apžvalga
Rašo ELMER DAVIS, 

Karinių Informacijų Ofiso Direktorius

Jautrus sūnelis
— Mamyte, skubiai duok 

man 20 centų, kad galėčiau 
juos atiduoti žmogui, kurs 
labai šaukia gatvėj! — už
dusęs sako motinai Jonu
kas, įbėgęs kambarin. Moti
na davė jam pinigą ir pa
tenkinta sako:

— Tai labai garžu, kad tu 
toks jautrus esi savo arti
mui. O pasakyk, ko tas 
žmogus taip smarkiai šau
kia gatvėj?

— Jis pardavinėja saldai
nius, mamyte!— atsakė Jo
nukas, sprukdamas iš kam
bario.

Sekime Pavyzdį Mūsų Jaunųjų 
Kovotojų.

Chicagos dienraštis Vilnis labai gra
žiai primena mums, senajai kartai, apie 
mūsų jaunuosius vyrus, kurie randasi 
Dėdės Šamo ginkluotose jėgose. Mes tu
rėtume juos pasekti, iš jų pasimokinti. 
Dienraštis sako:

Tie lietuviai jaunuoliai, kurio dalyvauja 
ginkluotose Dėdės Šamo pajėgose, yra stip
riai užsigrūdinę optimistai. Net su žiburiu 
dienos šviesoje jų tarpe sunku būtų surasti 
nusivylėlių, nupuolusių dvasioje. Jie kaip 
tai spontaniškai įsipareigavo kovoti už šios . 
šalies ir visų Jungtinių Tautų laisvę. Prie
dermė ir patriotizmas yra jų keliavedžiai.

Jų rašomuose laiškuose savo tėvams, gi
minėms ii’ draugams sunku surasti bėdavo- 
jimo posmų.* Jie patenkinti savo darbu, sa
vo būkle armijoje ir savo misija, kad ir 
toliausiose užjūrio vietose. Pas juos nėra 
nei krislo abejonės, nors ir žūti reikėtų.

Tie ateivių vaikai taip suaugo su Ame
rikos gyvenimu, su jo tradicijomis ir idea
lais, kad pasidarė neatskiriama jų dalis.

Kas taip pat žymėtina, tai kad jaunimo 
tarpe nėra to pasidalinimo j politines sroves, 
koks pasireiškia tarp senių. Skirtumo nėra 
ar tai katalikų, bolševikų ar socialistų vai
kai. Dėdės Šamo jaunimas tikrai persiėmęs 
nacionalės vienybės dvasia. Tai taip pat yra 
džiuginantis faktas.

Dėdė Samas neklausia, kuriai politinei par
tijai tas ar kitas jaunuolis priklauso. Jo 
akyse visi lygūs, nes visų- lygios’ pareigos.

Iš tikrųjų mūsų senoji gentkartė daug ko 
galėtų pasimokinti iš jaunųjų, o visų pir
miausia vieningumo.

Ar mūsų jaunimas veda savytarpy ginčus, 
kokia bus valdžios forma senoj gimtinėj ? 
Neveda, ar tik labai labai retuos atsitiki
muos. Amerikos kariai žiūri į raudonarmie
čius, į britus ar francūzus, kaipo į savo gin
klo draugus.

Mes manom, kad tą patį galima pasakyti 
ne tik apie lietuvių jaunimą, bet ir apie vi
sų kitų jaunimą ar tai bus čekai, grekai, žy
dai, lenkai.

Tėvų tarpe atsiranda tokių, nors ir ne
daug, kurie pernelyg daug bėdavoja, dejuo
ja dėl karo sunkenybių, ar užsikrėtę pesi
mizmu. Jie turėtų imti pavyzdį iš savo vai
kų.

TUNISIJOS PAMOKA
Laimėjimas Afrikoj gal 

ne toks svarbus galutinam 
vedimui karo, kaip trys le
miamos kovo 1942 metais— 
Midway, Stalingrad ir EI 
Alamein. Nes jeigu mes bū
tume pralošę nors vieną šių 
kovų, pergalės kelias būtų 
buvęs daug ilgesnis ir sun
kesnis. Visvien pasisekimas 
Afrikoj yra svarbus, ypa
tingai įvykio pobūdis.

Vokiečiai susilaukė to, 
ką kitiems davė—Lenkams, 
Olandams, Belgams ir 
Prancūzams. Ir jie to ne
galėjo priimti. Berlyno laik
raščiai skelbė, kad jų pul
kai Tunisijoj kovojo ligi 
paskutinio šūkio. Bet jie tu
rėjo užtektinai amunicijos, 
kada jie pasidavė. Atrodo, 
kad jie turėjo visko pakan
kamai, išskyrus vieno da
lyko — to, ką Rusai turėjo, 
kada jie laiką Stalingradą; 
ką mūsų marinai turėjo 
pradžioje kovos Guadalca
nal, kada jie nežinojo, ar 
kada jie laikė Stalingradą; 
menų arba pagelbos; ką 
Britai turėjo vasarą lį)40 
m., kada jie vieni kovojo. Ši 
yra didelė pamoka Tunisi- 
jos kovos — kad‘valdytojų 
rasė negalėjo tą pergyven
ti — kad jie negali kovoti, 
kada jaučia, kad jie įveik
ti.

Tunisija įrodė, kad valdy
tojų rase sustoja, kada jau
čia kad įveikta. Vieną die
ną taip atsitiks Vokietijoj 
~ taip buvo praeitame ka
re — kada tautinė moralė 
vokiečių subyrėjo, kaip tik 
jie pamatė, kad jie nega
lės laimėti. Be tas neįvyks 
be tolimesnių veiksmų — 
veiksmų Europoje, ne Afri
koje. Ir kada taip įvyks, 
“išminčiai” Vokietijoj tą 
pajaus daug greičiau negu 
kiti iš šalies. Ir kada jie 
matys pradžią, jie norės 
kaip nors išsisukti, kad sa
vo kailį išsaugoti. Jie žino, 
tie nacių valdžios vadai, 
kaip ir militariai ir indus
trijų vadai, kurie juos rė
mė, kad jie negalėss išsi
sukti iš pražūties. Visi na

cių vadai, daug militarinių 
vyrų įmaišyti į šiuos prasi
žengimus prieš nekovojau
čius gyventojus okupuotų 
šalių; nusižengėlius alijan- 
tų valdžios prisiekė nu
bausti; ir tie, kurie pabėgs 
nuo nubaudimo, neišsisuks 
nuo vokiečių žmonių įtūži
mo.

Jie bandys, kaip jie da
bar bando, kiekvienu pro
pagandos būdu perskirti 
Jungtines Tautas. Jie ban
dys išnaudoti pavydėjimus 
ir nepasitikėjimus tarpe 
tautų ir pačiose tautose, 
bandydami viską, kas tik 
galėtų susilpninti Ali jautų 
karo pastangą. Jie bandys 
įtikinti žmones, kad yra 
nauja Vokietija, saugi Vo
kietija, kad būtų saugu 
mums atšaukti karą ir ne
aukoti daugiau gyvybių ki
tu susitarimu, negu besąly
giniu pasidavimu, arba vi
siška pergale Vokiečių.

Jie dar prie to nepriėjo, 
bet jau dabar platina gan
dus Vokietijoje, kad aukš
tuomenės išminčiai galės 
sudaryti kompromiso taiką 
su Amerika ir Anglija, ir 
kad tada Vokiečiai galės 
pulti Rusiją visais resur
sais ir stiprumu. Čionai, jie 
skleidžia gandus, kad jie 
galį taip pat susitarti su 
Rusija, ir tada su mumis 
greitai apsidirbti. Tikslas 
tų gandų yra, kad, jeigu 
mes nenorime jų kompro
miso su Rusija, mes turime 
daryti taiką su Vokiečiais. 
Ligi šiol, niekas nekreipė 
dėmesio į tas tuščias kal
bas, bet jie nepaliaus, ir 
mes galime tikėtis taikos 
pasiūlymų iš satelitų tautų. 
Bus taikos pasiūlymų irgi 
iš neutralių tautų, kurios 
nori taikos savo tikslams.

Mes girdėjome tokių kal
bų iš gen. Franco, Ispanijos 
diktatoriaus, praeitą vasa
rą gen. Franco pareiškė, 
kad liberalis pasaulis smun
ka žemyn, auka savo klai
dų — jis kalbėjo apie mū
šį pasaulį — pasaulį demo
kratijos ir laisvės. Jis tada 
buvo įsitikinęs, kad Ašis

viską pergalės. Bet po dvie
jų dienų po Tunisijos ir Bi- 
zertės pergalės, Franco 
staiga įsitikino, kad nei 
mes, nei Ašis negalėsime iš
lošti, taigi jis pasiūlė taiką 
dabar. Yra daug gerų prie
žasčių, kodėl Franco dabar 
siūlo taiką.Bet ar tai buvo jo 
paties siūlymai ar kitų per 
jo lūpas, Washingtonas ne
kreipė dėmesio, nes buvo 
pareikšta, kad Amerika ir 
Britanija priims tiktai be
sąlyginį pasidavimą.

Toksai pasidavimas reiš
kia prapultį visiems Vokie
tijos valdžios vadams, ir vi
siems jų pakalikams, kurie 
padėjo kankinti ir nužudy
ti tūkstančius okupuotuose 
kraštuose. Kaip prez. Roo- 
seveltas pareiškė praeitą 
spalių mėn., vadovai šių 
prasižengimų bus apkaltin
ti ir nuteisti pagal krimi- 
nalio teismo sprendimą. Tas 
irgi taikoma japonams, ir 
tiems italams, kurie fTrisi- 
dėjo prie šių prasikaltimų. 
Tada prasidės bandymai iš
sisukti tų, kurie manys, 
kad jie galės.

Nacių partijoj kils revo
liucija arba sukilimas ka
riuomenės prieš visus na
cius; arba kombinacija ge
nerolų ir biznierių su kokiu 
nežinomu vardu priešaky, 
kad tik išsisukti nuo pražū
ties, kuri jų laukia. Visi 
tie išsisukinėjimai neap
gaus tų, kurie turėjo gy
venti po vokiečių priespau
da. Ir neapgaus tūkstančių 
žmonių Anglijoj, kur 50,- 
000 vyrų, moterų ir vaikų 
žuvo nuo nacių bombarda
vimų. Bet dabartinė nacių 
propaganda įrodė, kad jie 
nori apmuilinti žmonėms 
akis mūsų šalyje. Mes 
toli nuo jų ir dar 
nematom pasekmės karo. 
Mes visi norėtume pamaty
ti pergalę su kuo mažiausia 
auka gyvybių. Taigi Vokie
tijos vadai tiki, kad jie ga
lės mus apgauti ir pasiūlyti 
“pergalę,” kuri visiškai ne
būtų pergalė, bet paliktų 
vokiečiams daugumą jų pa
grobimų, kuri būtų pradžia

Paprasta priežastis
Per namų ruošos pamoką 

mokytoja aiškina klausyto
jams apie visokių mažmo
žių svarbumą kasdieniniam 
gyvenime ir duoda tokį pa
vyzdį:

— Štai, jus rytą einate 
praustis į vonią, pasukat 
rankeną — ir nebėga van
duo! Kas tai galėtų būti, 
Maryte ?

— Paprasta priežastis! 
Vadinasi, nebuvo sumokėta 
sąskaita ir vanduo buvo iš
jungtas! — paaiškina Ma
rytė.

Sava gamyba
Po .metų naujavedžiai 

Svogūnai susilaukė sūnaus. 
Didžiai patenkinti, nupirko 
gražų vežimėlį ir pirmą 
kartą išvežė sūnų į lauką. 
Jų puikumui nebuvo galo, 
kai gatvėj praeiviai net at
sisukdami žiūrėjo-į juos ir 
vežimėlį.

— Matai, koks gražus 
mūsų sūnelis, kad net žmo
nės neatsižiūri į jį — tarė. 
Svogūnienė vyrui. Bet, grį
žę namo, jie suprato, dėlko 
žmonės taip jais domėjosi. 
Būtent, —vežimėlio prieša
ky buvo didelis reklaminis 
parašas, kurį jie buvo pa
miršę nuimti:

— Sava gamyba!

10 SUŠAUDYTA Už FA
ŠISTO NUŽUDYMĄ

Berne, Šveic. — Vokiečių 
spauda pranešė, jog Kroa
tijoj hitlerininkai sušaudė 
10 žmonių už tai, kad buvo 
užmuštas kroatų fašistų or
ganizacijos aukštas vadas.

kitos paliaubos ir kuri ne
sitęstų net dvidešimts me
tų. Žinodami tą viską, Ali- 
jantų diplomatai pareiškė 
Casablankos doktriną —nė 
jokių sąlygų priešui, išsky
rus besąlyginį pasidavi- 
mą! _ . .____ -J
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Išgirdo asilas, kad yra 
tokia vokiečių šalis, kur 
pats jos valdovas gyvulius 
globoja, vietoj asilų ir ark
lių ant žmonių joja, sužino
jo ilgaausis, kad ten geras 
keturkojams gyvenimas, ir 
keliauja į Vokietiją.

Susitinka asilą senas 
klys ir klausia:

— Asile, brolau, kur 
ni?

Papasakojo asilas, ką 
nojęs, apie nuostabią šalį ir 
jos valdovą, patiko tai ark
liui, eis ir jis. Keliauja 
dviese. Susitinka kelyje ož
ką. Žilabarzdė klausia:

— Kaimynai, kur dro
žiate? Iš veidų matau, kad 
geras naujienas nešate?

Pasakojo šiedu, kur einą, 
apie laimės šalį žiną. Pati
ko ožkai jų kalbos, įsigeidė 
striukuodegė pasaulio pa
matyti, kituose kraštuose 
laimės išbandyti, prašosi ir 
ji į draugę. Keliauja tryse. 
Eidami susitinka šunį.

— Broliai keturkojai, 
taip sparčiai žengiate, 
net kelias dulka? Ar ne 
vilkų bėgate?—klausia 
dis.

Pasakojo broliui kur 
ną. Įkrito šuns širdin 
karštos kalbos, įsiprašė 
jis į kompaniją.

Traukia keturiese. Pa
strykt ant kelio iš griovio 
katinas rainasis.

— Asile, išminties veid
rodi, kur tokį būrį vedi? Ar 
tik ne vestuves keli?

Ilgai negaišdamas, asilas 
katinui išaiškino, kur ke
liaują, ką apie nuostabią 
šalį žiną. Nepasilieka ir ka
tinas medžiotojas. Keliauja 
penkiese.

Kur buvus nebuvus — 
muselė skrenda. Atsitūpė 
ant asilo ausies ir plonu 
balseliu klausia:

— Sakykite, ar ne į vai
šes drožiate, o gal medų ko
pinėti skubate? Leistumėt 
ir man nors lašelyty savo 
snapą pavilgyti.

Papasakojo gyvuliai, kad 
ne apie medų jie galvoją, į 
tokią šalį traukią, kur pats 
valdovas visus gyvulius 
globojąs.

Įsiprašė ir sparnuotoji, 
kad ją priimtų į draugę.

Keliavę daug dienų, ap
dulkę, suniurę ir gerokai 
išvargę, pagaliau keleiviai 
pasiekė išsvajotąjį kraštą. 
Sustojo kryžkelėje ir pada
rė įžadus, kad lygiai po me
tų šioje vietoje, gyvi ar mi
rę — susitiksią.

Asilas pasuko vienu keliu, 
arklys kitu, ožka trečiu, 
šuo su katinu patraukė į 
artimiausią sodybą, o mu
sė, užuodusi sriubos kvapą, 
nusileido ant vieno pietau
jančio vokiečio stalo.

Praslinkus metams, pir
mas į sutartąją vietą atėjo 
šuo, bet toks sulysęs, pusiau 
luptas, pusiau skustas, jog 
netrukus atsiradęs katinas 
ne iš karto pažino draugą. 
Trečias, vos kojas vilkda
mas, galvą nuleidęs, striu
ka uodeka šmėžiuodamas, 
atėjo arklys. Ketvirta atėjo 
ožka, tačiau ji ir į ožką ne
buvo panaši — be ragų, be 
barzdos. Musė atskrido to
kia nučiulpta, jog ją ir mu
se buvo sunku pavadinti. 
Vėliausiai rados asilas. Tik 
ilgaausis vienas teatrodė ge
rą gyvenimą turėjęs, toks 
nutukęs, įsiganęs atėjo.

Pirmas savo pasakojimą 
pradėjo arklys:

—Broliai! Per visus tuos
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Viso LAP Kliubas pridavė . . $270.50
4. Detroito Lietuvių Moterų Pa

žangos Kliubas aukavo iš iždo $155.00
Ant blankų tarpe narių, surinko 51.00

ĮEIGOS
Organizacijos aukavo iš iždų ir 

(Tąsa 4-me pus.)

Ant blankos tarpe narių surinko 20.00

Viso DLMPK pridavė ............ $206.00
5. Moterų Draugiškas Kliubas iš 

iždo aukavo'......................... $184.00

Viso LPP Kliubas pridavė . . . $567.00 
2. Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimo 21 kp. iš iždo aukavo . . $50.00
Ant blankų tarp narių surinkta 268.00

Viso LDS 21 kp. pridavė . . . $318.00
3. Lietuvių Amerikos Piliečių

Kliubas iš iždo aukavo ........ $250.00
Tarpe narių surinkta .......... $20.50

$13.00

$46.00
$25.00

Viso M. D. Kliubas pridavė . . $204.00
6. Detroito Lietuvių Kliubas (ant

Vernor H’way) iš iždo aukavo $100.00
Ant blankos tarp narių surinkta 40.00

OWL

Montello, Mass

Prentiss M. llrown

WILKES-BARRE, PA
Pasi-

J. Vilkelis.

racijonavi- 
kiekvieno

Kurie važiuosite i Lietuvių 
Tautiško Namo Parko atidary
mo iškilmę, geguž. (May) 29, 
30 ir 31 dd. prašome jsitėmy- 
ti šj kelrodį.

Iš Worcesterio busai eina 
kas pusę valandos j Bostoną. Iš 
Bostono busai eina kas pusę 
valandos j Brocktoną. Išlipus 
ant Ames gatvės, galima busą 
gauti ant Ames ir Field gat
vių, priveža prie pikniko.

Istorinis momentas Tunisijoj: italų fašistų maršalas Giovanni Messe (kairėje) 
formaliai pasiduoda i nelaisvę britų generolams—dešinėje stovi ge.n. Bernard 
Montgomery, o centre—gen. Bernardas Freyherg.

niekur jos ir nema-

Petras Cvirka.
metus aš tiek temačiau, 
kad neėdęs buvau: šienu 
mane šėrė — ne šienu, o 
kažkokiais balų maurais šė
rė. Avižų gavau tik kartą, 
bet ir tos pasirodė žvyru 
atmieštos, net dantis sudi- 
linau. Pasagas geležines 
man tuoj nulupo ir medines 
prikalė. Kas savaitę man 
uodegą trumpino, kirpo, kol 
iki pat stuburo sukirpo. ,

— Mažai tu matei, men
kai tepatyrei! — pertraukė 
arklį katinas. — Aš šimtus 
sandėlių išlandžiojau, eibes 
mėsos krautuvių aplankiau 
ir tokius stebuklus mačiau, 
jog ir nepatikėsi. Dešros jų
— vienas gudrumėlis: priT 
pučia į žarną oro, šiek tiek 
pipirų, svogūnų — še tau 
ir dešrelė. Kumpis atrodo 
kaip kumpis,, o iš tikrųjų— 
kelmas, vandens pripum- 
pęs, bet taip aptašytas, taip 
nudažytas, jog nuo tikro 
kumpio neatskirsi. Neėdęs, 
nemitęs, Bremų mieste ė- 
miau peles gaudyti. Pasiro
do, pelės visos surašytos ir 
į valdžios rentą įtrauktos. 
Sugausi nors vieną, suėsi— 
metus kalėjime sėdėsi.

Giliai atsidususi, atsilie
pė ir ožka:

— Me-ke-ke! Ne geresnio 
gyvenimo ir aš susilaukiau. 
Kur tik buvau, kur tik ė- 
jau, vis mane milžo ir mil- 
žo. Po kaklu man raštą pa
kabino, kad mielą dieną tu
riu triskart duot šiltą pie
ną. Kas savaitę mano vil
nas kirpo, barzdą visai nu
kirpo. Ragus nupjovė ir 
dar į veidą spjovė. O ska
nios žolelės beveik neraga
vau, 
čiau. Kur tik buvusi kokia 
pieva, ten kareiviai marši
ruoja, paskutinį lapelį, do
bilėlį trypia, net žemė cy
pia.

Atsiliepė šuo, pusiau lup
tas, pusiau skustas:

— Tegul ją bala, tą lai
mės šalį! Vos gyvas kinkas 
išnešiau. Šimtus šeimininkų 
pakeičiau, niekur nė kaule
lio palaižyt negavau. Visus 
kaulus ten į miltus mala, iš 
tų miltų lesalą daro, tuo le
salu paukščius peni, tuos 
paukščius vokietukai ėda, 
vokietukus po patrankomis 
stato, negyvus į žemę kasa, 
o žemėj juos sliekas ėda. 
Buvau sykį duonos gabalėlį 
nustvėręs, bet ir duona ten 
iš medžio pjuvenų kepta, ne 
sviestu, ne taukais, o dilgė
lių marmaledu tepta. Pra
rijus ją man gerklėje atsi
stojo, dar ir dabar kėkso. 
Karaliaučiaus mieste, kam 
be paso vaikščiojau, kam 
ausų ir dantų mokesčio ne
moku, kam ne į tą šoną uo
degą vizginu, — uždėjo 
man pabaudą. Pačiupę ga
liausiai pradėjo mane skus
ti, paskum odą lupti. Kai 
išgirdau, kad iš mano odos 
kareivišką būbną darys, — 
vos gyvas pasprukau. Kai 
bebėgdamas ‘geriems žmo
nėms pasiskundžiau, jie 
man pasakė: “Na, gyvulius 
mūsų valdovas vis dar glo
boja, bet matytum, kaip 
ant žmonių jis joja!...” 
Tačiau aš jau ir žiūrėti ne
norėjau! >

Musė vos girdimu balsu 
atsiliepė:

— Būdavo, savo krašte 
įkrisi kur į dubenį, tave 
ims ir pasėmę su visu vira
lu į kampą drėbs, kad pas
kum prisilaižysi, prisiėsi, 
dar kaimynus į vaišes pasi
kviesi. O kai tik į šitą gy

vulių globėjo kraštą atvy
kau, netyčia į vieno vokie
čio viralą įkritau, tai mane, 
paėmęs pirštais, visą nu
čiulpęs, nulaižė ir tik tuo
met laukan išmetė. Ir kur 
tik teko būti, kur tik pasly
dus ar pasiklydus į viralą 
įkritau, iš ten išgriebę vis 
laižė, gražiai atsiprašyda
mi: “Badas, musele, badas, 
sesele,..” Ir taip nulaižė, 
vos gyva likau ir su tuščiu 
pilvu čia atskridau!

— O aš, — išdidžiai pra
bilo asilas, — negaliu šiuo 
kraštu skųstis. Ištyrę, kad 
esu geros veislės, gryno, ne
sumaišyto kraujo, daktarai 
ir mokslininkai mane tuoj į 
garbės sąrašą įrašė, bilietą 
su nuosavu paveikslu davė 
ir Tilžės miesto teisėju pa
skyrė : darbas nesunkus, 
galvot ir protaut netenka, 
tik kanopa per dieną kelio- 
liką žmogpalaikių apspar- 
dai, dantis išdaužai...

Arklys, šuo, katinas, ož
ka ir musė, atsisveikinę su 
asilu, Tilžės miesto teisėju, 
taip spruko iš gyvulių glo
bėjo, žmonių nekentėjo, že
mės, jog net kelias dulkėjo.

Fašistai Giriasi, Būk Turį 
Mirtingiausią Bombą

Nacių propagandos mi- 
nisteris J. Goebbels gyrėsi 
per radijų, kad jie turį 
“pragaištingiausių bombų” 
pasaulyje. Tokiomis bom
bomis, girdi, hitlerininkai 
galėsiu sunaikinti visus gy
ventojus Anglijos ir kitų 
talkininkų drūtviečių.

Dabar Italijos karininkai 
savo spaudoj rašo, kad ta 
bomba esanti sudaryta iš 
skysto oro ir tam tikrų che
mikalų ir galinti sunaikinti 
viskų per 800 jardų aplin
kui.

(Tai, žinoma, tik naujas 
fašistų blofas, kuriuom na- 

I ciai ir italai mėgina pagąs
dinti Jungtines Tautas, pa
tys drebėdami.)

Italija Atšaukia Savo Darbi
ninkus iš Vokietijos

Stockholm, šved. — Vo
kietijos spauda pranešė, jog 
Mussolinis pašaukė italus 
darbininkus namo iš Vokie
tijos ir dauguma jų jau su
grįžo. Jis sakė, kad jie rei
kalingi naminiam savo 
frontui.

Karinėse nacių pramonė
se dirbo bent 750 tūkstan
čių italų.

Vienoje tarpkalnėje į 
pietus nuo Ichango chinai 
apsupo ir sunaikino ten bu
vusius japonus.

Prentiss M. Brown paskirtas 
Kainų Administratorium, vie
ton buvusio Leon Henderson. 
Daug žmonių sutinka, kad 
Hendersonas daug nuveikė. 
Bet jis nesutiko su kongresu. 
Brown tarnavo trejus terminus 
Kongrese — du kartu buvo 
atstovu, ir vieną senatorium. 
Jis neturi svarbaus administra- 
tyvio patyrimo, bet jo dabarti
niai tarnybai reikalinga pasi
ryžimo ir ištvermės visų pir
ma, ir atsispyrimo prieš orga
nizuotas spaudimo grupes.

Brown paeina iš St. Ignace 
miesto, pietinėj Missouri. Per 
atostogas, vasarą, jis dirbo 
vaistinėj, pardavinėjo laikraš
čius ir tarnavo viešbučiuose. 
Užbaigęs Albion Kolegiją 
1911 m., jis studijavo ekono
miją University of Illinois.

Sugrįžęs į savo miestą, jis 
prisidėjo prie tęvo teisių prak
tikos. Ir jo politinė karjera 
prasidėjo. Jis tapo išrinktas 
prokuroru Machinac apskričio, 
kurią vietą jo tėvas pirmiau 
laikė. Po šešių mėnesiu Brown 
grįžta atgal į privatinę prakti
ką. 1930 m. Michigan guber
natorius paskyrė jį į Valstijos 
Tarybą tyrinėtoju.

Brown pradėjo veikti demo
kratų 
kaipo 
Seimo, 
laikė 
1932 m. Brown tapo išrinktas 
tarnauti Atstovų Bute, Wash- 
ingtone. Nors jis priešinosi 
perorganizavimui Aukščiausio 
Teismo, Brown rėmė daugumą 
Roosevelto Administracijos pa
siūlymų.

1936 m. išrinktas nariu Se
nato, kur jis tarnavo svarbiuo
se komitetuose. Jis įrodė poli
tinį narsumą, kada jis sutiko 
remti prezidento Roosevelto 
bilių prieš infliaciją. Veikda
mas su ypatingomis jėgomis 
kongreso įteiktomis, preziden
tas pareiškė, kad, jeigu įstaty
mas nebus pravestas sulaikyti 
kainas ir algas, jis bus privers
tas taip daryti egzekutyviu 
įsakymu. Kainų ir Algų Kon
troliavimo Bilius galutinai 
Kongreso priimtas, ir 
Brown' pastangomis bilius 
vo Senato priimtas.

Bet tą atsiekti jis turėjo 
voti prieš svarbias ir stiprias 
ūkių organizacijas, kurios pa
sisakė prieš bilių. Tikima, kad 
praeitą rudenį jis pralaimėjo 
tik todėl, kad jis 
lių.

Racijonavimas, 
vienas amerikietis 
pilnai veikia, 
kareivius aprūpinti tik su ge
riausiomis reikmenimis. Nors 
Anglija padaugino auginimą 
ūkio produktų, bet ta indus
trializuota sala negali maitin
ti savo gyventojus. Svarbiau
sia maisto produkcijos terito
rija Rusijoj yra nacių rankose. 
Išalkę vyrai negali kovoti. Tai 
yra geras dalykas pasidalinti 

partijoj, tarnaudamas 
pirmininkas Valstijos 
1924 m. šią poziciją 

per penkerius metus.

dalį maisto su mūsų alijantais.
Mūsų dabartinis racijonavi

mo planas mums duos tinkamą 
maisto atsargą. Anglijos raci
jonavimo sistema daugiau jau
čiama, negu mūsų yra čionai, 
bet sveikatos padėtis geresnė, 
negu prieš karą. Visi nesusi
pratimai bus išnaikinti, kada 
mūsų sistema veiks per kelis 
mėnesius. Office of Price Ad
ministration pradėjo legalę 
akciją prieš juodąsias rinkas.

Brown pranešė, kad jis pla
nuoja geresnį administravimą 
kuro aliejaus atsargai sekan
čia žiema. Su kylančiomis al
gomis ir kitų produktui kaino
mis nekurtos kainos bus aukš
tesnės. Tarpe rugsėjo, 1939 m. 
ir sausio šių metų, gyvenimo 
kainos pakilo tik 21%. Brown 
jaučia, kad tuo atveju daug 
yra nuveikta.

P. Brown stengiasi sumažin
ti pasažierinių automobilių 
mylias ligi 5,000 kas met, kiek 
nustatė' Baruch komitetas, ka
da peržiūrėjo gumos atsargą. 
Tas paaiškina jo sumažinimą 
gazolino kiekį nuo 12 ligi 6 
galionų per mėnesį. Bet, da
bar Brown leidžia kiekvienam 
vairuotojui nuspręsti, kiek ga
zolino jam reikalinga vartoti.

Planai racijonuoti maistą, 
kuro aliejų, motorinių automo
bilių ir t.t., daromi įvairiose 
valdžios įstaigose, kurios spe
cializuojasi tose šakose.

Kada tos įstaigos mato trū
kumą sulyginus su visuomenės 
reikalavimu, Office of Price 
Administration įsako įvesti ra- 
cij on avimą.

“Racijonavimas ir kainų 
kontroliavimas turi būti ap
sauga, bet ne kokis apsunki
nimas,” p. Brown pareiškė.

O. W. L

Detroito Lietuvių Komiteto 
Karui Laimėti Finansinis 

Raportas
Darbas pradėtas rugsėjo mėn., 1942 m. 

Užbaigtas balandžio 18, 1943 m.
Pinigų-Aukų Surinkta Sekančiai:

Organizacijos pridavė:
1. Lietuvių Pilietinimo Pašalpos

Kliubas aukavo iš iždo ........ $466.00
Ant blankų tarp narių surinkta $101.00

Prezidentas Rooseveltas “sa
liutavo” tautos civilius darbi
ninkus karo apsaugos darbuose 
laiške OCD Direktoriui, James 
M. Landis, tos organizacijos 
antrų metų apvaikščiojimo pro
ga (gegužės 20 d.).

Prezidentas rašė:
“Aš žinau, kad milijonai mū

sų piliečių ’ir ateivių laisvai 
duoda savo energiją ir pątar- 
navimą, net ir savo gyvybę, at
likdami savo pareigas S. Vals
tijų Piliečių Apsaugos Korpu
se ir Su v. Valstijų Piliečių Pa
tarnavimo Korpuse, ir daug 
prisidėjo prie visų mūsų karo 
programų, kurios reikalauja ci
vilių kooperacijos ir dalyvavi
mo.

Paskutinis Priminimas; 
naudokite Proga

Su sekančiu sekmadieniu, 
gegužės 30 d., baigsis Lietuvių 
Progresyvių Kliubo naujų na
rių gavimo vajus. Dar minė
tą dieną per kliubo susirinki
mą galima bus įsirašyti Į kliu- 
bą už pusę kainos, t. y., tik už 
50 centų. Gi po minėto susi
rinkimo įstojimas bus vėl $1. 
Užsibaigus susirinkimui, bus 
duodama visiems nariams ir 
narėms veltui išsigėrimų. Tas 
bus daroma pagerbimui nau
jų narių, kurie įsirašė ir dar 
sekmadienį įsirašys į Liet. 
Progr. Kliubą.

Tuomi-ir vajus baigsis.
Susirinkimas įvyks 1:30 vai. 

po pietų, kliubo svetainėje, 
325 E. Market St.

Nors kliubas turi iš visos 
apylinkės nemažai draugų ir 
draugių, bet pageidautina, kad 
visi geri lietuviai ir lietuvės 
pataptų kliubiečiais. Tuomet 
būtų galima dar daugiau nau
dingų ir kultūringų darbų nu
veikti . . .

Kadangi • jau esu pirmiau 
minėjęs per Laisvę apie kliu
bo gerus ir naudingus visuo-

'■ i>w*w'HM Ji1 1 'ly ii'■"■r1
“Man yra garbė sveikinti 

milijonus savanorių, kurie pri
sidėjo prie jų šalies pastangų 
apsaugojimui tvirtovių namie 
ir priminti jiems, kad tos pas
tangos turi tęstis ligi perga
lės.” OWI.

KAVOS RACIJONAVIMAS
Pradedant birželio pirmų die

ną, amerikiečiai gaus daugiau 
kavos. Kavos racijonavimo ku
ponai bus geri tiktai vienam 
svarui, bet raCijonavimo laikas 
5 savaičių, sumažintas ligi 4 
nuo dabar. Kavos 
mo laikas prasidės 
mėnesio pirmadienį.

meninius nuveiktus darbus, tai 
šį sykį to nepakartosiu.

Kitas Svarbus Dalykas
Labai daug iš visos apylin

kės lietuvių, būdavo, laukdavo 
kliubo metinio bankieto, kuris 
įvykdavo puošniame viešbutyj.

Dabar gi mes gyvenam ka
ro laikotarpį! Todėl ir bankie- 
tas šiemet, vieton viešbutyj, 
įvyks kliubo svetainėje, irgi tą 
pačią — 30 dieną gegužės, 
vakare.

Kurie lankydavo! kliubo me
tinius bankietus, manau, kad 
būsite ir šiame.

Taipgi ir visi kiti esate kvie
čiami dalyvauti minėtame 
bankiete.

Bankietas nesiskirs nuo bu
vusių viešbutyje bankietų. Iš
imtis bus tik ta, kad nerei
kės dėvėt specialių (“formai’’) 
drabužių ir bus pigesnė įžan
ga.

Pasimatysime visi sekmadie
nį.

! i
F

Worcester, Mass.
Matykite Judžius

Nedėlioj, gegužės 30 dieną, 
Regent Teatre, Elm St., Wor
cester, bus rodoma labai svar
būs judžiai “Siege of Lenin
grad” (Leningrado Apguli- • 
mas). Tai nėra kokia filmą, 
bet Sovietų fotografistų nu
traukti tikri paveikslai iš tos 
didvyriškos kovos, kuri tęsėsi 
per 17-ką mėnesių visiško ap
gulimo. Leningrado gynėjai ir 
dabar veda mirtiną kovą, bet 
per 17-ką mėnesių jie buvo 
atkirsti nuo Sovietų Sąjungos 
tiesioginio susisiekimo. Maty
kite taip svarbius paveikslus. 
Prie to, bus rodoma paveiks
lai iš vėliausių įvykių Sovietų 
karo fronte ir kitomis temo
mis.

4$

Viso D. L. Kliubas pridavė . . $140.00
7. Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos 52 kp. iš
iždo aukavo ............................. $25.00
Ant blankos tarpe narių surinkta 21.50 

__z_____
Viso ALDLD 52 kp. pridavė 46.50

8. Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 86 kp. iš iždo aukavo $25.00 
Ant blankos tarpe narių surinkta $21.00 ;Tf-

' t

Viso LDS 86 kp. pridavė . . .
9. Aido Choras iš iždo aukavo .
10. Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 200 kp. pridavė aukų, su
rinktų tarpe narių kuopos su

sirinkime ...................................
Organizacijos viso pinigų prida

vė Komitetui................  $1836.00
RADIO KLIUBAS prisidėjo aukodamas 

laiką ant radio, tai yra, visus pranešimus 
garsino veltui, išskyrus du parengimu, ku
rie buvo garsinti ant abiejų radio ir buvo 
abiem užmokėta už paskelbimą tų parengi
mų.
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Hartford, Conn. Steubenville, Ohio

(Tąsa)
— Kas tą syk bus? — klausdavo jis 

mane, pasityčiodamas.
Buvo jis nepakenčiamai priklus ir, 

turbūt, tai nujausdamas, kankino mane 
visokiais gązdinimais, ypatingai gerai 
nusiteikęs: kai aš įeidavau į krautuvę, 
jo dėmėtas veidas papursdavo, ir jis ma
loniai klausdavo?

— Skola atnešei?
— Ne.
Tai jį gązdino, jis paniurdavo.

— Tai tikrai Petruškos ir artistai ei
lėmis kalba.

Sunku man būdavo žiemos vakarais 
šeimininkų akyse, mažame, ankštame 
kambaryje. Nebylė naktis užu lango; 
spigina šaltis, žmonės sėdi užustalėj ir 
tyli, lyg sušaldytos žuvys. Arba — pūga 
drasko langus ir sieną, staugia kamine, 
beldžiasi į juškas; vaikų kambary verkia 
kūdikiai,—taip ir traukia atsisėsti kur į 
tamsų kampą ir, susitraukus, staugti, 
kaip staugia vilkai.

Pėhktadlenfs, Gogui. 28, 1942

— Kaip tai? Ką gi, tave teisman pa
traukti, a? Kad tave aprašytų ir — į 
koloniją?

Aš neturėjau iš kur gauti pinigų — 
mano algą mokėdavo seneliui, aš sumi
šau, nebežinodamas — kas daryt? O 
kratuvininkas, mano prašomas dąr pa
lūkėti skolos, ištiesė man taukuotą, pa
putusią ranką, lyg blyną, ir tarė:

— Pabučiuok — palauksiu!
Bet, kai aš nutvėriau svarstį ir užsimo

jau, jis, tūpdamas, suriko:
— Ką, ką tu, ką tu — aš juokauju!
Suprasdamas, kad jis nejuokauja, aš 

nutariau pasivogti pinigų, kad galėčiau 
juo nusikratyti. Rytais, kai aš valyda
vau šeimininko drabužius, jo kelnių ki
šenėse skambėdavo pinigai, kartais jie 
iškrisdavo iš kišenės ir riedėdavo grin
dimis; kartą vienas pinigas nuriedėjo į 
plyšį po laiptais, tarp malkų; aš pamir
šau apie tai pasisakyti ir atsiminiau tik
tai po keleto dienų, kai atradau dvi gri
vinas tarp malkų. Kai aš atidaviau pini
gą šeimininkui, pati pasakė jam:

— Na, matai? Reikia skaityti pinigai, 
kai juos palieki kišenėse.

Bet šeimininkas tarė, šypsodamasis:
— Jis nepavogs, aš žinau!
Dabar, nutaręs pavogti, aš prisiminiau 

šiuos žodžius, jo pilną pasitikėjimo šyp
seną ir pajutau, kad man sunku bus pa
vogti. Keletą kartų aš buvau išėmęs iš 
kišenių sidabrą, suskaičiavęs, bet neiš
drįsau pasiimti. Tris dienas aš kanki
nausi, ir staiga viskas išsisprendė labai 
greitai ir paprastai; šeimininkas netikė
tai paklausė mane:

— Kodėl tu, Pieškovai, ėmei liūdėti, 
gal nelabai sveikas esi, ar ką?

Aš širdingai pasipasakojau jam savo 
bėdas; jis susiraukė.

—Na, matai, ką padarė knygelės! Kny
gos — šiaip ar taip—visuomet suteikia 
nelaimių...

Davė pusrublį ir griežtai patarė:
— Žiūrėk, neprasitark žmonai, arba 

motinai — kils triukšmas!
Paskui, širdingai šypsodamasis, pasa

kė:
— Užsispyręs tu, kad tave kur devy

nios! Niekis, tas gerai. Vienok — pasi
tiesk su knygutėmis! Nuo Naujų metų 
aš išrašysiu gerą laikraštį, na, tuomet 
galėsi skaityti...

Ir štai vakarais, tarp arbatos ir vaka
rienės, aš balsiai skaitau šeimininkams 
“Maskvos Lapelį” — Vaškovo, Rokšani- 
no, Rudnikovskio romanus ir kitą lite
ratūrą, kad jiems, nuobodulio perim
tiems, geriau sektųsi virškinti....

Aš nemėgstu balsiai skaityti, tas man 
trukdo suprasti skaitomą dalyką; bet 
mano šeimininkai klauso įdėmiai, net lyg 
ir su pagarba, gūsčiojasi, girdėdami apie 
herojų veiksmus ir, pasididžiuodami, vie
ni kitiems sako:

— O mes gyvename — tykiai, ramiai, 
nieko nežinome, dėkui Tau, Viešpatie!

Jie painioja įvykius, garsaus plėšiko 
Čurkino darbus suverčia vežėjui Tomui 
Kručinui, painioja vardus; aš taisau 
klausytojų klaidas, — tas labai juos ste
bina.

— Na, ir gerumas gi tavo atminties!
Dažnai “Maskvos Lapelyje” pasitaiko 

Leonido Graves eilėraščiai, man jie labai 
patinka, aš kai kuriuos nusirašau į są
siuvinį, bet šeimininkai apie poetą taip 
kalba:

— Juk senis, o eilėraščius teberašo.
— Girtuoklis, pusgalvis, jam vis vie- 

ha.
Patinka man Stružkino, grafo Memen

to - Mori eilėraščiai, o moterys, ir seno
ji ir jaunoji, tvirtina, kad eilėraščiai — 
plepalai.

Viename gale stalo sėdi moterys, siu
va arba kojines mezga; kitame gale — 
Viktorėlis, išlenkęs nugarą, nenoromis 
kopijuoja brėžinius ir dažnai rėkia:

— Nejudinkite stalo! Gyvent negali
ma, vinys—koziriai, šunes ant pelių....

Nuošaliai sėdi šeimininkas, siuvinėda- 
mas kryžiukais staltiesę; iš po jo pirštų 
išlenda raudoni vėžiai, mėlynos žuvys, 
geltoni drugiai ir rudi rudens,lapai. Jis 
pats sugalvojo siuvinėjimo piešinį ir tre
čią žiemą dirba vis tą patį darbą, — jis 
baisiai jam įkyrėjo, ir dažnai, dieną, kai 
aš neturiu darbo, jis man sako:

— Na, Pieškovai, sėsk ir siuvinėk!
(Bus daugiau)

DETROITO LIETUVIU KOMITETO 
FINANSINIS RAPORTAS

(Tąsa nuo 3 puslapio) 
tarpe narių surinko viso ........

Viso tikietų parduota iš anksto dėl 
vasario 28 d. parengimo ....

Aukų surinkta parengime vas. 28
Pavieniai lietuviai ant blankų au

kavo viso .................... ..
Pelnas nuo parengimo vasario 28 

dienos, 1943 m........................
Surinkta aukų Parodoj, balandžio 

18 d., 1943 m........................
Aukų surinkta antroj draugijų 

konferencijoj, lapkričio 22 d.
Aukų surinkta pirmoj draugijų 

konferencijoj, spalių 25 d. ...

tikie-
ir už blan-

Viso jeigu buvo .........................
IŠLAIDOS

Už bonds ir stamps dėl laimėtojų 
parengime vasario 28 d......

Už nutraukimą, padarymą ir ro
dymą Parodos paveikslų,....

Už Komiteto atsišaukimą, 
tus dėl vasario 28 d. 
kas rinkti aukoms

Adv. Stephanie Masis už pagami
nimą raporto dėl
R. Kryžiaus ir dėl organizacijų 

Detroito Lietuvių Radio Kliubui 
už garsinimą Parodos ....... 

Už Loud Speaker dėl Parodos . . 
Už iškabas dėl Parodos..............
Deposit dėl parengimo vasario 28 

d., 1943 m..............................
Dailės Choro Radio apgarsinimai 
Deposit už svetainę dėl prakalbų 

gruodžio 27, 1942 m............
Discount už $45.40 Kanados pini

gų .............. .. • .......................
Už registravimą laiškų siuntinė- 

jant dovanas laimėtojams . . . .
Už svetainę konferencijoms sau

sio 31, kovo 21 ir gegužės 1 . .
Už Draugijų Svetainę konferenci

jai lapkričio 22, 1942 m......
Išsiuntinėjimas 

atsišaukimų
Už protokolų

Amerikos

korespondencijų- 
į laikraščius........
knygą ................

$1,836.00

748.80
562.00

520.05

118.66

86.00

25.00

4.72

$3,901.2

$287.50

35.00

28.33

20.00

11.00
10.75
10.50

10.00
9.00

5.00

4.82

3.48

3.00

3.00

.10

Viso išlaidų $441.98

Iš Atsibuvusių Prakalbų
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 68 kuopa, gegužės 9 die
ną surengė prakalbas. Kalbė
jo Laisvės redaktorius Antanas 
Bimba, kuris gerai nušvietė 
dabartinę karo padėtį ir mūsų 
pareigas. . Jis sakė, kad lietu
viai neturi skaldytis dėl to, 
kokia santvarka bus Lietuvoje 
po karo, bet visi turi apsivio- 
nyti Amerikos vyriausybės ir 
jos talkininkių, karo laimėjimo 
pastangų pravedimui, o kaip 
hitlerizmas bus sumuštas, ta
da Lietuvos žmonės, atgavę sa-‘ 
vo laisvę, vėl galės tvarkyti 
savo gyvenimo reikalus taip, 
kaip jiems geriausiai patinka. 
Aš su tokia išvada sutinku ir 
manau, kad visi sąžiniški žmo
nės sutiks, tam gal priešintis 
tik mūsų tautos išgamos, tie, 
kurie praveda Hitlerio naudai 
darbą ir skaldo Amerikos lie
tuvių vienybę, kurie nori, kad 
fašistu Ašis kara laimėtų.

Po to, Bimba aiškino apie 
lietuvius kovotojus, gyvenan
čius Sovietų Sąjungoj, taipgi 
ten, tai yra, giliau į Sovietų 
Sąjungą pasitraukusius lietu
vius civilius žmones, jų tarpe 
ir vaikučius, kuriems Ameri
kos lietuvių pagalba labai rei
kalinga.

Paprašius aukų paramai lie
tuvių kovotojų Raudonosios 
Armijos eilėse ir gyvenančių 
Sovietų Sąjungoj, aukavo se
kamai: J. Veiveris $20.

Po $10 aukavo: J. ir Ė. Ma
linauskai iš New Britain ir A. 
Klimas.

Po $5 aukavo: A. Totorė lis, 
Robert Zimmerman, J. ir O. 
Šilkai. $3 aukavo J. ir M. Juš
kai.

Po $2 aukavo: V. Staugai
tis, J. ir V. Kazlau, A. Maza- 
nas, J. ir A. Bernotai, J. ir M. 
Pilkauskai, M. Butkevičius, D. 
Aksomitas, W. ir V. Jakimai, 
J. Petrašiunas,) A. Karatiej ie
na, M. Sėli ak as> A. ir M. Rau- 
linaičiai, M. Johnson, M. Bart
kus, M. Margaitienė, J. Lukš
tas, A. ir D. Remenčiai, O. 
Verketienė, J. Bagdonas, ir J. 
Vasiliauskas. Q. ir P. Giraičiai 
aukavo $1.50.

Po $1 aukavo: J. Margaitis, 
J. Twaronis, M. Valungevičius, 
A. Stepulis, J. Kazlauskas, J. 
Janulevičius, J. Kasputis, A. 
Brinius, A. Zikas, K. Miciuta, 
J. Simans, V. Andriulaitis, B. 
Muleranka, J. Žukas, W. Gi- 
ralaitis, A. Ramoška, J. Ber
notas, A. Ling, M. Kancler, L. 
Monkus, A. Bakevich, V. Bra
zauskas ir J. Aukšiunas. Po 
50 centų aukavo M. NaribUtie- 
nė ii’ K. Miller.

Viso aukų surinkta su smul
kiomis $130.55, padengus pra
kalbų lėšas, kurių susidarė 
$22.11, tai kovotojų pagalbos 
reikalui liko $108.44. Taigi, 
varde LLD 68 kuopos tariame 
visiems ir visoms širdingai 
ačiū už aukas, tokią nuošir
džią pagalbą mūsų draugams 
kovojantiems už bendrus lais
vės reikalus.

Kuopos Narys.

Visko Po Biskį
Gegužės 9 dieną turėjome 

labai įspūdingą ap vaikščiojimą 
Motinų Dienos. Dalyvių buvo 
pusėtinas skaičius, Visi atrodė 
užganėdinti. Labai skaniai mo
terys pavaišino su užkandžiais, 
o vyrai su gėrimais. Parengi
mą ruošė mūšų jaunutė Litera
tūros Draugijos 107 kuopa.

Tą pačią dieną ir teh pat 
Lietuvių Brolių Kliubas turėjo 
susirinkimą. Dažniausiai kliu- 
biečiai po susirinkimo turi 
alaus bačkutę, išsigeria patys 
nariai ir pavaišina svečius, ku
rie randasi kliub'e. Šį kartą 
kliubiečiai pavaišino motinas 
ir svečius. Daugumas kliubie- 
čių dalyvavo bendrai su moti
nų dienos svečiais ir motino
mis. Už tai mes kliubiečiams 
tariame širdingai ačiū!

Buvo labai žingeidu matyti, 
ką moterys galės padaryti iš 
maisto, nes dabar tai sunkus 
klausimas, kada maisto gavi
mas aprubežiUotas. Bet jos pa
rodė stebuklus, stalai buvo ap
dėti maistu ir kiekvienas ga
lėjo gauti, ką tik jis norėjo. 
Reiškia, Steubenvillės moterys 
parodė, kad jos gali nugalėti 
visas kliūtis.

Drg. J. Pečiulis pakalbėjo ir 
prašė svečius išsireikšti savo 
nuomonę. Visi iš eilės pakal
bėjo. Pasirodė, kad pas žmo
nes yra geras ūpas. Parengi
mas būtų buvęs dar smages
nis, jeigu būtume turėję muzi
ką .

Gerbiami draugai ir drau
gės, visiems tariu širdingai 
ačiū už taip pavyzdingą pasi
ruošimą šiam mūsų parengi
mui. Prašau ir ateityje nepa
miršti mus paremti. Lietuvių 
Literatūros Draugijos 107-tos 
kuopos sekamas susirinkimas 
įvyks Sekmadienį, gegužės 30 
dieną, Lietuvių Brolių Kliube, 
428 S. 7th St. ”

Raštininkas Stasys Orda.
UMW of A skyrius turėjo 

susirinkimą gegužės 11 dieną, 
Lietuvių Brolių Kliubo svetai
nėje. Susirinkime dalyvavo ir 
lietuvių mainierių. Po susirin
kimo atėjo jie prie baro, savo 
tarpe kalbasi ir apgailestauja, 
kad vieną lietuvį unija nubau
dė $25 bausmės, kam jis ėjo 
į mainas dirbti pirmadienį, po 
to, kai nedėlios vakare prezi
dentas Rooseveltas atsišaukė į 
mainierius per radijo, kad jie 
dirbtų.

Kiek mali buvo supranta
ma, tai ir daugiau mainierių 
dirbo su juo, bet lietuvį nu
baudė, o kitus ne. Man teko 
pasikalbėti ir su mainierių 
unijos lokalo sekretorium, ku
ris yra lietuvis, jaunas vyras 
ir jis užgyrė tą nubaudimą. 
Aš jam sakau, kad darbinin
kai karo sąlygose turi klausyti, 
ką įsako prezidentas, vyriau
sias komandierius, nes tas rei
kalinga, kad mes galėtume lai
mėti karą prieš fašistus, kad 
galėtume išgėlbėti mūsų šalį 
nuo fašizmo ir padėti savo 
broliams, kurie yra karo lau
ke. Jeigu daugiau darbininkai 
kooperuos su valdžia, tai grei
čiau bus galas fašizmui. Man 

'atrodo, kad jis turi savo bro-

lį kariuomenėj ir jis patsai 
neužilgo, turės eiti į armiją. 
Jis gavo tris kartus po 6 mė
nesius atidėjimą, bet dabar, 
tai jau turės eiti į armiją. Jis 
sako, būk anglis nieko neturi 
su valdžia ir karo laimėjimu, 
gal kada jis atsidurs karo lau
ke, tai tą sykį supras, kaip ka
ro laimėjimui kenkia John Le
wis ir darbo žmonių uniją de
moralizuoja.

Stasys Orda

EDEN DARBUOJASI 
FRANCŪZAM APVIE- 

NYTI x

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden asmeniškai 
stengiasi paveikti Kovojan
čiųjų Prancūzų vadus, kad 
apsivienytų su generolo Gi- 
raudO' karinėmis jėgomis 
Šiaurinėje Afrikoje.

SUTRAUKA
V iso jeigu buvo ................
Viso išlaidų buvo ..............

$3,901.23
441.98

$3,459.25Liko viso pinigų
pinigai išdalinti sekamai:

$1,960.00
1,250.00

Už Red Cross Canteen ..............
Už Red Cross Station Wagon . . .
Priduota “cash” dėl Red Cross

Parodoje ...................................
Pas iždininką Frank Yoshonj ra

dosi viso pinigų^ kurie buvo pri
duoti gegužės 3, 1943, dėl Ame
rikos Raudonojo kryžiaus .... 84.25

Detroito Lietuvių Komitetas Lai
mėjimui Karo pridavė dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus nau
dos . .......................•..............  $3,459.25

Gegužės 1, 1943 m.
Stephanie Masis,
Komiteto Finansų Sekretorė.

Finansus peržiūrėjome ir viską radome tvar
koje:

Ėva Miskevičius, Vice-pirm.
Frank Kar'pslis, Trustistas.

165.00

/ ......—..L... 'i1' 1

 BOSTON, MASS.
“Jeigu Norite Suprasti Šiandienines Žinias iš Rusijos 

Fronto, tai

“Siege of Leningrad”
Jas Visis Nušviečia!” _Barnes Herald THbune

515 Dienu Nemirštamosios Didvyrybės Judžiuose.
Tas Miestas Sutjriuškino Nacių Pliteho Lankty apie jj.
Pergalingoji Ėplka Naršiausio Miešto Ištišoj IstdHjOj.

Matyk Karžygiškų Lenihgrado Mbterij Veiksmus.
Ar Žinote, Ką Reiškia Visuotinis Karas? “Siege of Leningrad’’ 

Pasakys Jums.
Dar ir Trumpi Dalykėliai ir Sovietų Žinių Judžiai

Rttdottia Tik Vieną Dieną

Sekmadienį Gegužes 30
tęsiasi nuo 1 P. M.

REGENT THEATRE
ELM STREET

įį ..... ■ ... . .. ..... *

PIKNIKAS
Rengia L.D.S. 3-čias Apskritys

Sekmadienį, Gegužes 30 May
OLD CIDER MILL GROVE

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

Programas 6 vai. vak*Prasidės 2 vai. dieną.

PROGRAMĄ PILDYS:
SIETYNO CHORAS, Newark, N. J.

po vadovyste B. Šalinaitūs
AIDO CHORAS, Brooklyn, N. Y.

po vadovyste A. Žilinskaitės (Anderson)

KALBĖS R. MIZARA
L. D. S. prezidentas

ŠOKIAMS GRIEŠ PAVIDIS ORKESTRĄ

ĮŽANGA 45c, ĮSKAITANT TAKSUS

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

Iš Elizabeth stoties paimkite Springfield Bušą No. 8 ir va
žiuokite iki Union Center. Išlipę, eikite po dešinlal—Stuyvesant 
Avė. Iki pirmos trafiko šviesos, čia laukite buso No. 10, kuris 
paveš iki pikniko vietos.

BALTIMORE, MD.

Didelis Visų Lietuviu

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md»

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKA&
iš Brooklyn, N. Y. •

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. '

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS ’

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

btisite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa* 
Telefonas Poplar 1111



Penktadienis, Geguž. 28, 1943: . LAISVĖ Pankt.s PneU^fa

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalinga patyrusi stalų patarnautoja. Kreip
kitės į Timekeeper. HOTEL PLAZA, 59th 

St., In 5th Ave., N. Y. C.
(128)

Palyginti Maži Ameri 
kiečių Nuostoliai Attu

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

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

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

OPERATOR
SINGER SEWING MACHINE 

SU MAŽU PATYRIMU
Taipgi be patyrimo įvairiems darbams, 

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

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

Brooklyn.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Apsiginklavimo Darbas

Vy- 
per-

(127)

MERGINOS-MOTERYS
Patyi'imas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

Išmokome smulkmcninio maisto biznio, dirbti 
krautuvėje.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

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

liečių Kliubas buvo nutaręs ir net 
jau pradėjęs garsinti, kad geg. 30 d. 
bus gegužinis išvažiavimas, kaipo

Washington, geg. 27. — 
Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Stimson paskel
bė, jog kovoj prieš japonus 
Attu saloje iki šiol žuvo 
tik 127 amerikiečiai ir su
žeista, nelaisvėn pateko bei 
dingo be žinios 517.

MERGINOS! 
MOTERYS!

Knygų Apdarymui Darbininkės
MOTERYS

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

Bohack Square, Brooklyn. (Metropolitan Ave. 
gatvekarj iki Flushing Ave., Flushing Ave. 
gatvekarį iki Metropolitan Ave.

(127)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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 
atšaukt pikniką. Vieton lauke, pa
rengimas j vyks 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, prašomo daly
vauti. — J. A. Pilkauskas, Kliubo 
Pim. (124-126)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
Puikios Darbo Sąlygos

Mašinistų Unija Aplei 
džia Darbo Federaciją

PASITARIMAI KASDIEN 
Nuo 8 vai. rytais iki 5 v. v.

DIRBANČIOS PILNAI PATYRIMO 
REIKALINGUOSE KARINIUOSE 

DARBUOSE NESIKREIPKITE

GalingosWashington
Mašinistų Unijos vadovybė 
nusprendė apleist Amerikos 
Darbo Federaciją. Ši unija 
turi bent pusę miliono na
rių.

Mašinistai skundžiasi, 
kad Darbo Federacijos auk
štieji vadai nedavė Maši
nistų Unijai savarankišku
mo ir siaurino jos teises.

Reikalinga gimimo dokumentų.
18 min. nuo Hudson Tubes (Cort- 
landt St.) New Yorke. HARRISON 

STATION. HUDSON TUBES.
SKERSAI GATVĖS NUO FABRI
KO. Geras privažiavimas busais iš 

visų New Jersey miestukų. Daug 
vietos parkinimui.

CRUCIBLE STEEL
OF AMERICA

ATHA WORKS
South 4th St., Harrison,

CO.

N. J.
(127)

Kiek Rumunų Generolų Žuvo 
Prieš-Sovietiniam Fronte
London. — Nacių radijas 

pranešė, jog fronte prieš 
Sovietus iki šiol tapo nu
kauta jau 25 Rumunijos 
generolai.

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)

Hitlerininku Gandai Apie 
Prieš-Sovietinį Frontą ci-

Gera

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(126)

ŠEIMININKĖS
Reikia išlavinimui, kambarių tvar

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

KREIPKITĖS Į MR. TAXTER 
Employment Office

Hotęjrt 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

MERGINOS

(126)

MERGINOS

REIKALINGOS
Nuo 18—35 melų 

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

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

* (130)

25

PEČKURIS
Reikia- pečkurio. $28 j savaitę.
GEROS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės į Chief Engineer

TOWERS HOTEL
Clark Street Brooklyn

(128)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BOTI PILIEČIAI

Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipkite 
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 3 P.M.

EMPLOYMENT OFISE

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.

r (i27)

WORCESTER, MASS.
Regent Teatre, geg. 30 d., bus 

rodoma Sovietų filmą — “The 
Siege of Leningrad’’ (Apgulimas 
Leningrado). Taipgi matysite ir ki
tus trumpus judžius iš Tarybų Są
jungos, 
sis iki 
Rengia 
Kom.

Pradžia 1 vai. dieną ir tę- 
vėlai vakaro. Įžanga 50c. 
Tarp. Sovietų Pagelbos Mod.

(126-127)

TUBE REDUCING CORP.
520 Main Ave., Wallington, N. J.

' (131)

DAILYDĖS
White Mountain resort vieš
butyje. Geros gyvenimo sąly
gos. Pasiliuosavimas nuo hay 
fever.

Skambinkite
CIRCLE 5-5242 pasitarimui

VYRAI PRIE METALO
Patyrę auto-viršų darytojai 

Geros darbo sąlygos 
Kreipkitės tuojau

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

(130)

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)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
Gera! Patyrę Barbertal

(Shalinskas)

Funeral Home

MAL1ORIAI
White Mountain resort viešbutyje.Geros gyve
nimui sąlygos. Pasiliuosavimas nuo hay fever

Skambinkite
CIRCLE 5-5242 pasitarimui

GROSERiNĖM VYRAI
Patyrę ir be Patyrimo

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

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

arti Flushing Ave., (Bohack Square), Brook
lyn. (Metropolitan Ave. gatvekariai iki 
Flushing Avc. ar Flushing Avc. gtvckariai 
iki Metropolitan Avc.)

(127)

Berne, šveic., geg. 27.— 
Iš Vokietijos paskleista 
gandai, būk Hitleris neda
rysiąs jokio didžio ofensyvo 
šią vasarą prieš Sovietus. 
Nes toks ofensyvąs^ girdi, 
juo labiau suartintų Ame
riką ir Angliją į veikimą iš
vien su Sovietų Sąjungą.

PATYRUSIOS IR BE 
PATYRIMO

Reikalingos merginos svarbiem 
viliam ir kariniam darbam.

alga ir darbo sąlygos. Bušų ir 
subway privažiuojama.

EAGLE PENCIL CO.
Employment Department

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

Nuostolingi Potviniai

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
IR NAMŲ RUOŠAI VYRAI 
Geros algos, prielankios darbo sąlygos.

Kreipkitės nuo 9 iki 4 į Timekeeper.
Executive Housekeeper Miss Flanagan 

HOTEL ABBEY
149 W. 51st St. C.

(127)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

Patyrimo nereikia.
LEEF-SCIINIEBOLK CO.

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

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

Kambarys ir valgis. Veltui uniformos. Karfč- 
riai j abi pusi. Puikios gyvenimo 
Kreipkitės į:

THE BALSAM’S
630 5th Avė., N.

PEČKURIAI
Kūrianama Anglim ir Aliejum 1

White Mountain resort viešbuty). Geros gyve
nimui sąlygos. Pasiliuosavimas nuo hay fever.

Skambinkite
CIRCLE 5-5242 pasitarimui

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho ir apylinkės Laisvų 

Kapinių apvaikščiojirpas 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 galės, nusipirkti sklypą 
kapinėse, bus proga šiame apvaikš- 
čiojime. Vajus prasidės su 30 d. ge
gužės 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.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y,

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

sąlygos.

Y. C.
(126)

Apsiginklavimo Darbas

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Puikios Darbo Sąlygos
PASITARIMAI KASDIEN

TOOL & DIEMAKERS
PILNAI MAŠINISTAI

100 Procentų Karinės Produkcijos Fabriko
S. H. POMEROY CO.

25 Eastern Blvd., Bronx
MOtt Haven 9-1530 

MR. FROMHOLD
(127)

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)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Chicago, Ill. — Potviniai 
pietinėje Illinojaus dalyje ir 
penkiose kitose vidurvaka- 
rinėse valstijose apsėmė 3,- 
926,000 akrų plotus, pada
rė milionus dolerių nuosto
lių pasėliams, paliko 160,- 
000 žmonių 'benamiais ir 
pražudė 21-ną asmenį.

MERGINI] - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS

Mainieriy Derybos
Washington, geg. 27. — 

Tebeina derybos tarp Mai- 
nierių Unijos pirmininko 
John L. Lewis ir minkštų
jų angliakasyklų savinin
kų. Pranešama, jog Lewis 
šaukia unijos politinį ko
mitetą į Washingtoną. Esą, 
gal tai reiškią, kad einama 
prie sutarties, kurią tas ko
mitetas turėtų tvirtinti.

Esą suprantama, kad pa
gal naująją sutartį turės 
būti mainieriam kiek atly
gintą ir už sugaištamą lai
ką bekeliaujant darban.

Pageidaujama linksmų, patikimų, 
inteligentiškų jaunų merginų stoti j 
Wiūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
■*ra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumis 
«rš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia.

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurion 

myli veiklu 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 darbi} 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

Tamsi Japonam Ateitis

REIKALINGOS MOTERYS, ĮDOMAUJAN
ČIOS! VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE

GREITAS PAKILIMAS.
PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM: AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI

REIKIA 
MERGINŲ

Patyrimas 
Nereikalingas 

5 Dienų Savaite

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

ROAMER COMPANY
233 FRANKLIN STREET 

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

. (126)

VALYTOJA
Rezidenciniame viešbutyje. $19 į savaitę. 

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

VYRAI - MOTERYS

Nuo 8 vai. rytais iki 5 v. v.
DIRBANTIEJI PILNAI PATYRIMO 
REIKALINGUOSE KARINIUOSE

DARBUOSE NESIKREIPKITE
Reikalinga gimimo dokumentų.

18 min. nuo Hudson Tubes (Cort- 
landt St.) New Yorke. HARRISON 

STATION. HUDSON TUBES.
SKERSAI GATVES NUO FABRI
KO. Geras privažiavimas busais iš 

visų New Jersey miestukų. Daug 
vietos parkinimui.

CRUCIBLE STEEL
OF AMERICA

ATHA WORKS
South 4th St. Harrison,

CO

N. J.
(127)

Japonijos ministeris pir
mininkas Tojo per radiją 
pareiškė: “Japonam dabar 
gręsia tokie pavojai, kaip 
dar niekados pirmiaus.” Jis 
graudendamas šaukė japo
nus stiprintis dvasioje le
miamiesiems mūšiams.

VIRTUVES DARBININKAI
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(130)

Australija. — Amerikie
čių ir australų lakūnai 
įkandžiai bombardavo ja
ponų stovyklą Mandangą, 
Naujojoj Guinejoj.

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

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

OPERATORIAI
(Vyrai ir Moterys) 

RANKOVIŲ ĮDŪRĖJAI 
RANKOVIŲ SIUVĖJAI 

PATYRĘ
Mokestis nuo $1.25 iki $1.50 

j valandą
. ERDVI IR ŠVIESI 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ DIRBTUVĖ 
TOPSON CLOTHES, INC.
27-48 Jackson Ave., L. I. City 

(Queens Plaza Station)
(128)

(Stiprūs)
BENDRAM DARBUI 

Pradedant mokestis 55c į vai. 
Proga greitam pakilimui 

Kreipkitės į Personnel Dept.
ROCKWOOD & CO.

Park ir Waverly Avės
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI 
DIENĄ 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. ryto

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNWOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
toi IfW tfV tn« tOHOHOt W tot mi tOHAI tm tOHAHOi WV lot IAIW tAi kM

(126)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON

140 E. 63 St., New York City
(130)

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. a
(126)

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVĖ
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.

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 i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET - BROOKLYN, N. Y.būkite Amerikos piliečiais

Įsigykite šią naudingų knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

APVALYTOJAI

PAPRASTI DARBININKAI 
Generaliniam fabriko darbui. 

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St., Brooklyn
(130)

Reikia vyrų ir moterų dirbti prie 
geležinkelių valymo, svarbiom 

karo pastangom.
Turi būt piliečiai

PULLMAN CO.
Sunnyside Yards, Queens Plaza, 

Long Island City

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

kaipo apvalytojai ir langų mazgotojai moder
niškame ofisų pastate. Patraukiančios algos. 
Puikios darbo sąlygos. dienų savaitė. 
Kreipkitės: ‘ ,

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

................... (126)

APVALYTOJAI
Reikia apvalytojų dirbti dienomis, 52 vai. 

svaitė. Vai.: nuo 8:30 ryto iki 6:10 vakaro. 
Taipgi naktinių apvalytojų, 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 Housekeeper
HOTEL WOODSTOCK
127 WEST 43rd STREET, 

New York City
(126)

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

(126)

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

e KAINA 35c.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelė* Autorius

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

■ - .... . - =*
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LDS Nariais, Bet...
Maspetlias Hernia Dienraštį 

Laisvę

Atžymėjimas Dviejų Mėty Sukakties
Pavergimo Lietuvos

Brooklyne ir artimoj New ar kitu būdu sukelti pinigų ir 
Jersey daug lietuvių jaunimo mokėti jų duokles iki jie su- 
priklauso Lietuvių Darbininkų grįš iš kariuomenės. Taip pat 
Susivienijime. Jie čia turėjo 
savo kuopas, laikydavo konfe
rencijas, susirinkimus. Jie rū
pinosi organizacijos gerove, 
tikėdamiesi, jog ta organizaci
ja suteiks jiems pagalbą išti
kus nelaimei.

Jie neklydo—LDS yra vie
nintelė didelė lietuvių savišal
pos organizacija Amerikoje, 
kuri nutarė išmokėti kariš
kiams nariams pilną ligoje pa
šalpą ir apdraudą, nežiūrint, 
kuriame krašte svieto juos iš
tiks nelaimė.

Bet. . . organizacijos taisyk
lės reikalauja, kad narys pri
valo būti gerame stovyje, lai
ku pasimokėjęs duokles. O vi
si žinome, kad didžiuma mū
sų jaunimo, vaikinai, dabar 
kariauja arba pasirengia ka
riauti, turi didelių problemų, 
tad ne kiekvienas ir atsimena 
apie savo 
duokles ir 
kada gali 
kurių iš jų 
vai ar kiti 
nemažai ir 
tėvų, arba
jų priklausymui organizacijoj.

LDS 3-čias apskritys nusita- Rd., eikite po kairei pusę blo- 
rė savo narių neapleisti, vienu ko.

ir nekariaujančių narių eks
tra mokestimis neapdėjo, bet 
prašo visus geros valios lietu
vius liuosnoriai paremti karių 
fondą.

Karių fondo naudai yra 
rengiamas piknikas gegužės 
30-tą, Old Cider Mill Grove, 
Union, N. J. Nuvažiuokite ten 
pasilinksminti ir tuo patimi 
padėsite palaikyti mūsų, didvy
riškus kovotojus LDS eilėse, 
patarnausite jiems ir organi
zacijai. Tad šį sekmadienį 
linksminkitės ne kur kitur, kai 
LDS 3-čio apskričio piknike.

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

Bus užkandžių. Gera or
kestrą 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

Literatūros Draugijos ir LDS 
Maspetho kuopos, bendrai su 
vietos rusų kliubu, ruošia pra
mogą Laisvės naudai. Įvyks šį 
sekmadienį, gegužės (May) 
30 d. Rusų Kliube, 56-58 61st 
St., Maspeth, L. I.

Durys bus atdaros nuo 3 
vai. dieną. Atsilankiusieji ga
lės įsigerti, užkąsti ir pasikal
bėti. Paveikslų rodymas pra
sidės 8 vai. vakare. Įžanga 40 
centų.

Bus rodomi naujausi Sovie
tų paveikslai. Svarbu kiekvie
nam juos pamatyti.

Maspethiečiai rengia šią 
pramogą dienraščio Laisvės 
naudai, bylos vedimui, apsi
gynimui nuo užpuolikų. Jie 
kviečia brooklyniečius, 
woodiečius 
atsilankyti 
paveikslų 
dienraštį.

šio parengimo komisija, 
cas Karlonas ir George 
kaitis, rūpinasi duoti visą eilę 
gražių paveikslų, kurie ga
minti Maskvoje ir dar čia ne
rodyti.

ridge- 
ir kitas kolonijas 
pamatyti,

ir paremti

Brooklyno pažangiosios lie
tuvių organizacijos yra paė- 
musios Grand Paradise sve
tainę ir ruošia didelį mitingą 
ir koncertą atžymėjimui dvie
jų metų sukakties nuo paver
gimo Lietuvos per nacius, šis 
svarbus parengimas 
želio 18 dieną.

Kalbėtojais yra 
Sovietų Sąjungos 
atstovas Povilas
New Yorko miesto 
narys Peter V. 
Antanas Bimba.

įvyks bir-

gražių
savo

Vin-
Lau-

pakviesti 
konsulato 

Rotomskis, 
tarybos 

chione ir
Pakviestas

Perdalins Assembly 
Distriktus

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

laiką užsimokėti 
atsiminęs ne bile 
tai padaryti. Kai 
duoklę užmoka tė- 
artimieji, bet yra 

tokių, kurie neturi 
jų tėvai nepritaria

Vaizdas iš filmos “The More The Merrier” — Jean 
Arthur ir Joel McCrea.

lig

ri

Miesto Taryba pereitą an
tradienį pasiėmė sau pareigą 
perrubežiuoti miesto Assembly 
Distriktus ir tam tikslui pas
kyrė iš iždo $25,000. Miesto 
Tarybai tą pareigą pavedė val
stijos seimelio tarimas.

Perdalinime Brooklynas gaus 
24 vieton 23, Queens—12, vie
ton turimų 6, New Yorkas—16 
vieton ^.3, Bronx—13 vieton 8, 
Richmond—2.

Perdalinimo taryboje turi 
balsą visi tarybinin.kai. Didžiu
mos vadas Sharkey paskirtas 
pirmininku.

Filmos-Teatrai
“This Land is Mine”--Veika- 
las Apie Pavergtų Tautų Ko

vas prieš Okupantus
This Land Is Mine, RKO 

Radio Pictures, Inc., filrfid. 
Direktorius Jeah Renoir. Pa
rašė Dudley Nichols. Rodoma 
Rivoli Teatre, New Yorke.

VAIDINA:
Charles Laughton 

Maureen O’Hara 
. George Sanders

Von Keller - Walter Slezak 
Martin - _ - - Kent Smith 
Emma Lory - Una O’Connor 
Sorel - - - Philip Merivale 

Thurston Hall

Albert Lory - .
Louise Martin - 
George Lambert 
Maj.
Paul 
Mrs. 
Prof.
Mayor 
Prosecuting Atttorney - -

- George Coulour 
Julie Grant - - - - Nancy Gates 
Presiding Judge - - Ivan Simpson 
Edmund Lorraine - - John Donat 
Lt. Schwartz - - - Frank Alten 
Little Man - - - . Leo Bulgakov 
Mr. Lorraine - Wheaton Chambers 
Mrs. Lorraine - - - Cecil Weston

Ši gabiai sukurta filmą vaiz
duoja okupuotų kraštų žmonių 
kovas prieš okupantus. Kilnio
je nėra minima kraštas, vieta. 
Bet tai ir nereikia, nes toki 
įvykiai gali įvykti ir Franc i- 
joj, ir Hollandijoj, ir Norve
gijoj ir bet kurioj kitoj šalyj, 
kurią Hitlerio govėdos okupa-

- vo.
“This Land is Mine” paro

do, kaip nacių žiaurumas, ne
žmoniškumas priverčia viduri
nės klasės žmones išsijudinti 
kovon prieš okupantus, štai 
pradžios mokyklos mokytojas

Albert Lory (Charles Laugh
ton). Jis bailus, jis mažai po
litiniai susipratęs. Net jo kla
sės vaikai nepaiso jo. Jis gy
vena su savo motina ir minti
ja apie savo kaimynę, Louizą 
Martin (Maureen O’Hara), 
kurią jis myli, bet nedrįsta jai 
to pasakyti.

Užpuola vokiečiai. Užima jų 
miestelį. Pradeda terorizuoti 
žmones. Kažin kas padaro sa
botažą ant geležinkelio, ap
verčia, sudaužo traukinį. Vo
kiečiai ima už tai įkaitus, tarp 
kurių ir mokyklos direktorių 
(žydų tautybės) prof. Sorel 
(Philip Merivale). Tas viskas 
sujudina Albertą. Jis pradeda 
daugiau mąstyti. Bet tai ne 
viskas; Pagaliau suimamas ir 
jis pats, o jo motina, 
mylinti savo vienintelį 
gelbėdama jį, išduoda 
čiams okupantams kitą
toją, darbininką Paul Martin 
(Kent Smith, kuris labai pui
kiai pasirodo kaipo aktorius). 
Okupantai bando šį sugauti. 
Jis bėga, bet negali ištrūkti— 
tampa nušautas.

Tuomet Albertas Lory pasi
ryžta keršyti tiems, kurie 
Paul Martiną išdavė. Ir intri
gai besirituliuojant, matome 
Albertą teisme, kaltinamą 
žmogžudystėje, nudėjime išda
viko. Teismo 
drąsus ir, be 
kaip sunku 
orijentuotis.

ją visaip pasigauti ir nemažai 
vidurinės klasės žmonių pati
ki okupantams ir tuo būdu pa
kenkia savo tautos kovai prieš 
vokiečius. Darbininkams, sa
ko Albert Lory, lengva susi- 
orijentuoti, nes jie tuojau ma
to, kad vokiečiai juosi padaro 

ne taip su vidurine 
inte-

eina 
žino- 
prieš 
tauta

mate

labai 
sūnų, 

vokie- 
kovo-

vergais ; 
klase, su biznieriais, su 
lektualais.

Ir jau mirti Albertas 
drąsiai, su pasiryžimu, 
damas gerai, kad kova 
okupantus tęsis, kad jo 
kova laimės.

Šitų žodžių rašytojas
daug filmų, vaizduojančių pa
vergtų žmonių gyvenimą oku
puotuose kraštuose, bet nėra 
matęs tokios, kaip “This Land 
is Mine,” — ji vaizduoja ką 
nors naujesnio, gilesnio. Ste
bėdamas ją, žmogus taip ir 
matai kai kuriuos Lietuvos 
Kvislingus, prisilaižinėjančius 
prie vokiškųjų lietuvių tautos 
neprietelių.

Ndrs.

Filmy Festivalas 
Irving Teatre

tribūnoje jis jau 
kitko, pareiškia, 
vidurinei klasei 
Vokiečiai bando

Sovietų Filmos
Naujausios, puikiausios sovietų filmos bus rodomos

Sekmadienį, Geg. 30 May
Rengia Maspetho pažangiosios organizacijos, pageibai dienraščio 

Laisvės apsigynimo bylos vedimui.

A. BIMBA, Laisvės redaktorius
sakys prakalbą apie vėliausius pasaulinius įvykius. Bus

RUSSIAN CLUB’S HALL
56-58 61st St. Maspeth, N. Y

Pamatykite gražius paveikslus ir paremkite savo 
dienraštį kovoje su fašistuojančiais elementais.

Pradžia 8 valandą vakaro

Ketvirtą filmų festivalo * sa
vaitę Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke 
bus rodomos šios filmos:

Gegužės 27-28—“Gypsies” 
su tikromis Čigonų dainomis ir 
šokiais. Vyriausioj rolėj Lala 
Chernaya iš Maskvos čigonų 
Teatro. Taipgi rodys “The Go
lem,” su Harry Baur vado
vaujančio j rolėj.

’ Gegužės 29-31 — “Shors,” 
filmą iš Ukrainos žmonių ko
vų prieš vokiečių priespaudą, 
ir “Rasputin,” 
Harry 13 a u r.

Birželio 1 ir 
ko v ir Tamara
moj “The New Teacher, 
dams rodys “Human Beast.

kurį vaidina

2 Boris Chir-
Makarova fil-

Prie-

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų ir moterų, 

dirbti J. Eisenberg dirbtuvėje. Pa
tyrimo nereikalinga.
173 Hudson St., New 
N. Y. (2-ros lubos).

Kreipkitės: 
York City, 

(126-127)

dirb- 
dra-

Reikalingas patyręs preseris 
ti prie aukštos rūšies vyriškų 
bužių.

Taipgi reikalinga Finishers, 
ginų ar moterų prie finišiavimo.
Kreipkitės: Markowitz, 17 East 
16th St., New York City, N. Y.

(126-131)

mor.

Scena is Sovietų Sąjun
gos filmos “Masquerade,” 

rodomos Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New 

Yorke.

Penldadiehis, Geguž. 28, 194Š

yra Aido Choras ir daugiau 
meniškų spėkų. Be to, bus ro
doma trumpa filmą.

Tikietai jau pradėta platin
ti. Prašome veikėjų prisidėti 
prie išgarsinimo šio mitingo. 
Reikia, kad šis istorinis paren
gimas būtų didelis, skaitlingas. 
Kviečiami ruoštis dalyvauti ne 
tik paties Brooklyno, bet ir 
priemiesčių lietuviai. Pasižy
mėkite birželio 18 dieną ir 
niekur kitur neišeikite bei ne
išvažiuokite.

Komisija.

Kūdikis Nakčia Alinėj
Prie Baro

Policistas Cleary apie 4 
ryto pažvelgė į alinę ant 
Avė., tarp 43rd ir 44th St.s., 
New Yorke, ir pamatė ten mo-

I teriškę girkšnojant, o jos lai
komą 15 mėnesių kūdikį verkš
lenant. Moteriškę areštavo, o 
kūdikį padėjo pamestinukų 
prieglaudon. Moteris sakė, jog 
kūdikis ne jos, bet paduotas 
jai prižiūrėti. Tai ir “žiūrėjo!”

val. 
6th

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1 IM 
Tel. BTagg 2-0783

$2,500 atlygini- 
vagių, pa

le aru i skirtų

Paskelbta 
mas už susekimą 
grobusių troką 
audeklų prie 418 Washington 
St., gegužės 24-tą.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su GivlaU 
Geriausias Alus BrooklyneUSEFUL... PRACTICAL

Street
N. Y. 
7-6868

221 So. 4th 
BROOKLYN, 

Tel. EVergreen
459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ Stal '

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
$30.00 282 UNION AVĖ

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracij’a .Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingold E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkaa

411 Grand St. Brooklyn

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

WATCHR8

Stanley Rutkūnas
Savininkas

ELIZABETH . 17 jeweb . $2475

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

tokio

AIR WARDEN
15

$2975

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes* žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

/AIUTAŽT
OHO &
$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Mes taipgi aprūpinant 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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Sj 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 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ši skelbimą ir mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Atsilankę parodykite mums
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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 ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. TeL EVergreen 4-9508




