
KRISLAI
Jam Tebegaila Smetonos.
Broliai Po Skūra

Pasikalbėjo.
Kiauliškos Akys.
Jūrų Vanduo Nuo

Troškulio.
Mokina Hitlerį.

Rašo A. BIMBA

Tėvynės redaktorius negali 
pamiršti Smetonos režimo ir 
tiek. Gaila jam Smetonos, gai
la jam smetoninės diktatūros. 
Todėl jis siūlo šį mėnesį minė
ti trijų metų sukaktį nuo nu
vertimo Smetonos režimo 1940 
m. ir jo pabėgimo per Berly
ną į Ameriką.

Jis ta valanda skaito Lietu
vai taip jau nelaiminga ir bai
sia, kaip tą, kurioje prieš du 
metu naciai užpuolė ir paver
gė Lietuvą.

Nenoromis žmogus turi 
juoktis pilvą susiėmęs. Tauti
ninkai savo konferencijoje ta- 
rybininkus — klerikalų, san- 
dariečių ir menševikų vadus— 
išvadino “lenkberniais,” “žyd- 
berniais,” “samozvancais.” O 
dabar jiems gražiai atsimoka 
jų broliai iš Naujosios Gady
nės.

Strazdas sako: “Brooklyn© 
konferencija bu^o ūsuotų bei- 
bių kindergartenas. Atbliauta 
sekminių veršio maršas ir — 
that’s all.”

Taigi, broliai 
sekminių veršiai!

tautininkai

Kitame puslapyje tos pačios 
gazietos kitas brolis pasmer
kia tautininkus už dirbimą 
dėl “nenutrūkusio kontinuite- 
to.” O tas reiškia, kad tauti
ninkai nori Lietuvon sugrąžin
ti Smetonos režimą.

Gerai už tai juos pasmerk
ti. Bet kodėl tie broliai iš N. 
G., net N. G. redaktorius, ku
ris ten sėdėjo, nesukilo prieš 
Smetonos agento žadeikio pa
mokslą tarybininkų konferen
cijoj, kurioje jis kalbėjo už 
“nenutrūkusį kontinuitetą ?”

Ten smetoninis kontinuite- 
tas buvo gerai, o čia jau blo
gai.

Buvęs Komunistų Partijos 
narys ir už ją kalbėjęs ir ją 
gynęs, paskui apsivertęs ra
gožium ir išsigimęs į trockis- 
tinį menševiką, garsusis sor- 
kininkas A. Jankauskas labai 
susirūpino Kominternu. Ir jam 
ja labai gaila.

Už tai, žinoma, jis prakei
kia Staliną.

Plūstis Jankauskas moka — 
tai savo rūšies ekspertas. Bur
nos jam neuždarysi. Bet jis 
atsižymi dar kiauliškomis aki
mis, kurios nebijo nei dūmų, 
nei sarmatos. Pavyzdžiui, jis 
sako, būk Stalinas davęs tokį 
įsakymą visoms Komunistų 
Partijoms:

“Eikit namo ir ginkite savo 
buržuazinių valstybių intere
sus.” (N. G. birž. 10).

Pacitavau žodis žodin, su vi
sais svetimženkliais.

Bet gryniausias melas, gry
niausia apgavystė. Stalinas 
niekam tokio įsakymo nedavė. 
Tai Jankausko išgalvotas “įsa
kymas.”

Skaitau laikraščiuose pra
nešimą apie stebėtiną išradi
mą. Esą išrastas aparatas iš
valyti jūrų vandenį ir padary- 

1 ti jį atsigėrimui naudingu.
Tai esąs nedidelis maišiu

kas, padarytas iš gumos. Ten 
įdėta tam tikrų chemikalų. Tie 
chemikalai išvalo druską ir 
kitas nenaudingas priemaišas.

A
Kiekvienas jūrininkas dabar 

turės ant kaklo pasikabinęs tą 
maišiuką. Nelaimei ištikus, lai
vui nuskendus, atsidūrus van
denyje ant lentos ir valtyje, 
kaip dažnai karo metu pasi
taiko, jis pasisems vandens į 
tą maišiuką, spaudimu perva
rys jį iš vienos “kameraitės” 
į kitą ir paskui galės gerti.

Galės apsirūpinti vandeniu 
a (Tąsa 5-am pusi.)

tt

No. 138

THE LITHUANIAN DAILY

' Komunistų

Ko-

(perga-

taksai

Komu-

Partija,

ži-

tir-

f

menuo, 
mokėti

Australija. — Amerikiečiai 
ir australai lakūnai smarkiai 
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baule, New Britaine.
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TALKININKAI UZEME PANTELLER1JA
PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 

NAUJŲ TAKSU BILIU
Komunistų Internacionalas 

Jau Formaliai Uždarytas
8,000 ITALŲ PASIDAVĖ 

PANTELLERIJOS SALOJ
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas birž. 10 d. 
pasirašė kongreso priimtą 
sumanymą rinkti šiemet 
taksus federalei valdžiai 
už šiemetines algas ir ki
tokias pajamas, pradedant 
nuo liepos 1 d.

Pagal šį įstatymą, sam
dytojai turės iš kiekvienos 
mokamos algos atskaityti 
taksams 20 procentų.

Be taksų bus palikta po

ŠIEMET MAŽESNIS 
DERLIUS BŪSIĄS 
JUNGT. VALSTIJOSE

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose už
derėjo apie 731,000,000 bu
šelių kviečių, o šiemet kvie
čių derlius būsiąs tik apie 
581,000,000 bušelių, kaip 
raportavo maisto adminis
tratorius Chester C. Davis. 
Dabar žiūrint į javų augi
mą bendrai, atrodo, kad ir 
kitų grūdų derlius panašiai 
sumažėsiąs, sako Davis; o 
tai dėl dviejų svarbiųjų 
priežasčių: Viena, dideliuo
se farmų ruožtuose Pieti
nės Dakotos, Pietiniai - va
karinio Kansas ir New Me
xico valstijų žiauri saus
ra labai pakenkė javams; 
antra, platūs šio pavasario 
potviniai sunaikino milio- 
nus akrų pasėlių Oklaho- 
moj, Arkansas, rytiniame 
Kansase, Missouri, Hlino- 

juj ir Indianoj.
Bet mėsinių gyvulių šie

met būsią daugiau priau
ginta, negu 1942 m., todėl 
1943 metai gal maistu abel- 
nai susilyginsią su pernyk
ščiais metais, kaip teigia 
Davis.

Stimson Smerkia Pa
skatas prieš WAACs
Washington. —. Jungti

nių Valstijų karo sekreto
rius Henry L. Stimson rūs
čiai pasmerkė gandus, būk 
WAACs (Moterų Pagalbi
nio Armijos Korpuso na
rės) paleistuvaujančios su 
karininkais. Stimson griež
tai užginčijo paskalus, būk 
karo departmentas sutikęs 
duoti tom moterim vaistų 
apsaugai nuo užsiveisimo 

ir nuo lytinių ligų.
Karo sekretorius Stimson 

sako, jog tokie šmeižtingi 
girdai prieš WAACs “tik
rai patarnauja priešams.”

Pirmesni radijo praneši
mai nurodinėjo, kad tuos

paskalus skleidžia Hitlerio] apskr. .Liko vyras ir du 
agentai bei Ašies pakali
kai Amerikoje.

$500 metinių įplaukų pa
vieniams ir $1,200 vedu
sioms. Be to, dėl kiekvie
no užlaikomo vaiko bus nuo 
taksų paliusuojama po $6 
per savaitę.

Naujieji taksai kartu pa
dengs ir dabartinius at
skaitomus iš algų 
pajamų Victory 
lės) taksus.

Visai atleidžiama 
tiems, kurie, pagal senąjį į- 
statymą, būtų turėję su- 
mokėt šiemet iki $50 už 
praeitų metų pajamas. Nu
mušama $50 taksų asme
nims, iš kurių priklausė 
valdžiai iki $66.67 taksų už 
pernykščias algas bei ki
tas įplaukas.

Dovanojama 75 procen
tai taksų visiems, kurie, 
pagal senąjį įstatymą, būtų 
šiemet turėję sumokėt už 
1942 metų įplaukas dau
giau kaip $66.67 taksų iš 
viso. 25 liekamieji tokių 
taksų procentai turės būt 
sumokėti lygiomis dalimis 
iki kovo 15 d. 1944 ir 1945 
metais.
SENIEJI TAKSAI Už 

ANTRĄJĮ BERTAINĮ 
TURI BŪTI SUMOKĖTI 
Tačiaus naujasis įstaty

mas sako, jog pernykščių 
įplaukų taksai turi būti už 
antrąją metų ketvirtį su
mokėti dabar ne vėliau kaip 
birželio (June) 15 d. O 
kiek pagal naująjį įstatymą 
dovanojama, tai tokie į- 
mokėjimai bus priskaitomi 
prieš naujų taksų. Reiškia, 
kiek senųjų taksų permo
kėta, tiek bus naujųjų su
mažinta.

Jungtinių Valstijų iždo 
departmentas jau išsiunti
nėjo milionus blankų ir pa
tvarkymų s a m d y to jams, 
kaip ir po kiek išskaityt 
taksams iš kiekvienos al
gos mokamos darbininkam 
ir tarnautojams.

Farmeriai ir įvairūs biz
niai, kurie negalėtų tikrai 
suskaičiuot, kiek jiem pa
jamų reguliariai įplaukia 
kas savaitė bei kas 
tai turės valdžiai 
taksus tam tikrais 
niais laikotarpiais.

Pagal naująjį taksų įsta
tymą, per metus įplauks 
valdžiai 3 bilionais dolerių 
daugiau, negu pagal senąjį.

MIRĖ PETRONĖ 
ALEKSIUNIENĖ

So. Boston.— Penktadie
nio ryte 9:20 po operacijos 
mirė Petronėle Aleksiunie- 
nė, apie 45 m. amžiaus, 
Adomo Aleksiuno žmona. 
Paėjo iš Užuguosčio, Trakų/

Maskva.
Internacionalas birž. 10 d. 
tapo oficialiai paleistas, 
kuomet svarbiausios Ko
munistų Partijos visuose 
pasaulio kraštuose užgyrė 
Komunistų Internacionalo 
Vykdomojo Komiteto Pre
zidiumo pasiūlymą paleisti 
Kominterną. Šis pasiūlymas 
buvo padarytas gegužės 15 
d.

Generalis Komunistų In
ternacionalo sekretorius G. 
Dmitroff įtalpino Pravdo- 
je sekamą pranešimą apie 
formalį Komunistų Inter
nacionalo paleidimą:

“Paskutiniame savo su
sirinkime 1943 m. birž. 8 d. 
Komunistų Internacionalo 
Vykdomojo Komiteto Pre
zidiumas pernagrinėjo re
zoliucijas gautas nuo savo 
sekcijų (Komunistų Parti
jų) kai dėl 1943 m. gegužės 
15 d. padaryto' siūlymo pa
leisti Komunistų Interna
cionalą, ir atrado:

Valdžia Piniginiai Baudžia 
Streikavusius Mainierius

Washington. — Vidaus 
reikalų sekretorius Harold 
I. Ickes, kietojo kuro admi
nistratorius, uždėjo po do
lerį iki dviejų dolerių bau
dos per dieną kiekvienam 
mainieriui už keturias die
nas paskutinio streiko, ku
riame dalyvavo 450,000 an
gliakasių. Sako, tai bausmė 
už tai, kad jie sulaužę kon
traktą.

Mainierių Unijos vadai 
užreiškė, jog kontraktas su 
samdytojais buvo jau išsi
baigęs. Ickes į tai atsakė, 
kad valdžia, perėmusi visas

SENATAS ATMETE KONG- 
RESMANŲ TARIMU PRIEŠ 
PAŽANGIUS VALDININKUS
Washington. — Jungti

nių Valstijų senatas vien
balsiai atmetė pirmiau pa
darytąjį kongreso atstovų 

rūmo tarimą, kuriuom kon- 
gresmanai nusprendė ne- 
skirt pinigų algoms Virgin 
salų gubernatoriaus, prof. 
Roberto M. Lovetto ir jo 
valdybos nariams, G. Wat- 
sonui ir W. E. Dodd’ui.

Šie demokratiniai valdi
ninkai, ryškūs kovotojai 
prieš fašistų Ašį, buvo pa
skirti prezidento Roosevel- 
to.

Dieso plauko atžagarei
viai kongresmanai buvo pa
sinio j ę sulaikyti jiem algas; 
pasakodami, kad tie valdi
ninkai įvairiais laikais tu
rėję ryšių su komunistinė-

“1. Kad pasiūlymą užda
ryti Komunistų Internacio
nalą užgyrė šių kraštų 
munistų Partijos:

Argentinos,
Australijos,
Austrijos,
Belgijos,
Bulgarijos,
Kanados,
Katalonijos Jungtinė So

cialistų Partija,
Čilės Komunistų Partija, 
Chinijos Kom. Partija, 
Kolombijos Kom. Partija, 
Kubos Revoliucinė Ko

munistinė Sąjunga,
Čechoslovakijos 

nistų Partija,
Suomijos Kom.
Francijos Kom.
Vokietijos Kom. Partija,
Didžiosios Britanijos Ko

munistų Partija,
Vengrijos Kom. Partija,
Airijos Kom. Partija, 
Italijos Kom. Partija, 
Meksikos Kom. Partija, 

(Tąsa 5 pusi.)

angliakasyklas į savo : 
nybą, pratęsė kontraktą

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis aš
triai pasmerkė šią bausmę 
ir vadino “neteisėtu veiks
mu, neturinčiu jokio pa
grindo”. Pasak Lewiso, tai 
esą “dar vienas žingsnis 
linkui politinės tironijos A- 
merikoje.”

Skaičiuojama, jog pagal 
sekretoriaus Ickes įsaky
mą mainieriai turėtų su- 
mokėt valdžiai apie tris 
milionus dolerių pabaudų.

mis organizacijomis. Kai 
kurie Ašies pataikūnai kon
grese nuėjo taip toli, kad 
įtarė, būk šie valdininkai 
priklausę Komunistų Parti
jai!

Bet senatoriai parodė 
daugiau demokratinio pa
dorumo už kongresmanų 
daugumą ir atmetė pasimo- 
jimą prieš tuos pažangius 
valdininkus.

Harold L. Ickes, vidaus 
reikalų sekretorius, kalbė

damas prieš tokius kon- 
gresmanus, tarp kitko, at
žymėjo, kad jie vadovavo
si įkaitintos teisme kaipo 
fašistes - maištininkės Eli- 
zabethos Dilling pasakoji
mais, būk prof. Lovett ir 
jo bendrai buvę “komunis
tiniai.”

šiaur. Afrika, birž. 11. — 
šiandien iš ryto amerikie
čiai ir anglai užėmė Itali
jos salą Pantelleriją, 60 
mylių į pietus nuo didžio
sios italų salos Sicilijos ir 
45 mylios nuo Tunisijos.

• Anglų ir Amerikos lėk
tuvai per 20 dienų nuolat 
šturmavo karinius taikinius 
Pantellerijoj ir Anglijos lai
vynas kartotinai ardė pa
jūrinius tos salos fortus ir 
kitus apsigynimo įrengi- 

muus.
Tokiu būdu talkininkai 

taip sutriuškino priešų ap
sigynimus, kad nei vienam 
amerikiečiui nei anglui ne
išlipant krantan, italai Pan
tellerijoj buvo priversti be
sąlyginiai pasiduot, kaip 
kad reikalavo talkininkų 
komanda.

Visi 8,000 italų kareivių 
ir oficierių Pantellerijoj ta
po paimti nelaisvėn.

Užimdami Pantelleriją, 
kalnuotą 32-jų ketvirtainių 
mylių salą, talkininkai tarp 
kitko, gavo jos lėktuvų aik
štę ir bazę - stovyklą savo 
karo laivynui, Viduržemio 
Jūros siaurumoje. Iš Pan- 
tellerijos anglai ir amen- 
keičiai darys tolesnius žy
gius prieš Italijos salą Sici
liją ir prieš pačią Italiją.

(Romos radijas skelbė, 
jog dviem paskutinėm die
nom tūkstantis talkininkų 
lėktuvų bombardavo Pan
telleriją.) ;

Talkininkai tokiais 
štais lėktuvų būriais ataka
vo šią salą, jog lakūnai 
nuolat turėjo saugotis, kad 
jų orlaiviai nesukliutų. Pas
kutiniuose veiksmuose prieš 
Pantelleriją daugiausiai A- 
merikos lėktuvų dalyvavo.

Pantelleriją buvo gink
luota kanuolėmis šaudan
čiomis daugiau kaip 15 co
lių storio šoviniais ir dide
liu skaičium vidutinių ir 
mažesnių kanuolių.

Talkininkų lakūnai pra
dėjo atkakliai šturmuot 
kitą, mažesnę Italijos salą 
Lampedusą, 90 mylių į pie
tus nuo Pantellerijos. Mo-

ARGENTINA UŽDRAUDĖ 
AŠIAI SLAPTRAŠČ1US

Buenos Aires, — Argent. 
— Naujoji prez. Ramirez’o 
valdžia uždraudė Vokieti
jos, Japonijos ir Italijos 
atstovybėms bei tų kraštų 
piliečiams Argentinoj siun
tinėti telegrafinius prane
šimus slaptraščiais (codes); 
taipgi uždraudė jiem tele- 
fonavimus slaptažodžiais. 

rokko radijas pranešė, jog 
anglai smarkuoliai - ko
mandos jau antru kartu į- 
siveržė į Lampedusą. Iš 
pirmojo tuomlaikinio įsi
veržimo negrįžo tik du an
glai.

Talkininkų lakūnai, dau
giausiai amerikiečiai, va
kar nušovė žemyn 37 iš tų 
fašistų lėktuvų, kurie mė
gino ginti Pantelleriją.

DAUGUMA KASYKLŲ 
SAVININKŲ ATSISA
KO TARTIS SU UNIJA

Washington. —Minkštųjų 
angliakasyklų savininkai 
iš Šiaurinės ir Pietinės Ap- 
ppalachian sričių pranešė 
Karinių Darbų Tarybai, 
kad jie daugiau neves jokių 
derybų su Johnu L. Lewisu /. 
ar kitais Mainierių Unijos 
atstovais. Savininkai lauk-* 
šią tolesnių Karinių Dar-» 
bų Tarybos patvarkymų bei 
leisią teismams išspręsti, ar 
unija turi teisę reikalauti 
mokesnio angliakasiams už 
tą laiką, kurį jie sugaišta 
nuo įėjimo pro kasyklos 
vartus iki pasiekia paties 
savo darbo vietą.
$1.30 PRIEDAS PENN
SYLVANIJOS MAINIE-

RIAM
Tuo tarpu Centralinės 

Pennsylvanijos Anglies Ga
mintojų (savininkų) Susi
vienijimas sutiko pridėti 
kiekvienam mainieriui po 
$1.30 per dieną už sugaiš
tamą laiką nuo kasyklos 
vartų iki darbo vietos pa
siekimo. Tokiu būdu 60 tūk
stančių mainierių vidurinės 
Pennsylvanijos kasyklose 
gautų po $1.30 kasdieninio 
priedo.

Sovietai Pleškino Dar 5 
Nacių Lėktuvų Stotis; 
Pervijo Priešus per Upę

Maskva, birž. 11. — Di
deli būriai sovietinių bom- 
banešių triuškino dar pen
kias didžiąsias vokiečių 
lėktuvų stovyklas, taipgi 
karinius priešų traukinius 
ir sandėlius, užkurdami 
smarkias eksplozijas ir di
džius gaisrus. Iš šių veiks
mų sugrįžo visi Sovietų 
lėktuvai.

Susikirtimuose ant žemės 
per paskutines 24 valandas 
raudonarmiečiai įvairiose 
fronto dalyse nujovė bent 
tūkstantį priešų.

Berlyno radijas paskelbė, 
jog sovietiniai kovotojai 
persigrūmė per Mius upę, 
į vakarus nuo Rostovo.
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Tarybų Sąjungos herojus, kapitonas Arnoldas Meri, estų vardu Įteikia Rau-
donajai Armijai tankus, pastatytus estų suaukotais pinigais. Nemažai Tarybų 
Sąjungoje yra estų, pasitraukusiu iš Estijos prieš tai, kai hitlerinės govėdos tą 
kraštą okupavo.

KAS IU RAŠO IR SAKO
■ ..-—e a---------- •

Teisingas Teismo Balsas
Beveik stebėtis reikia, kad teisingiau

sias teismiškas balsas už žmonių teises 
šiuo tarpu pasigirdo iš vienos pietinės 
Valstijos, ’ būtent, Oklahoma. Ten keli 
veikėjai buvo nuteisti ilgiem metam ka
lėti. Jų tarpe buvo lietuvaitė Ida Wood.

Prieš tą nuteisimą buvo paduota ape
liacija į valstijos apeliacijų teismą. Šis 
teismas panaikino žemesnio teismo nuo
sprendį ir padarė sekamą pareiškimą, 
kuris, mūsų supratimu, vertas dėmesio 
visų teisėjų, visų tų, kurie šiandien no
rėtų panaikinti Amerikos Teisių Bilių 
ir įvesti pusiaufašistinę diktatūrą. Okla
homa apeliacijų teismas pareiškė:

“Teisių Bilius priklauso visiems žmo
nėms, o ne vien tik komunistams arba 
kitoms nepopuliariškoms mažumoms, 
šiuo tarpu prie jo šauktis gali jie (ko
munistai), bet jojo (biliaus) apsaugos 
ranka ištiesta kiekvienam piliečiui. Jei
gu mes nuimsime užtvarus, kad leng
viau būtų pasmerkti (nuteisti) komunis
tus, tai tie užtvarai bus nuimti visiems 
kitiems piliečiams. Visi žmonės pasinau
doja tuomi, kuomet teismai reikalauja 
palaikyti žodžio laisvę ir kitas konstitu
cines laisves visiems žmonėms lygiai.”

Šventa tiesa. Šiandien reakcijonieriai 
puola komunistus, rytoj jie puls kitas 
grupes, ir kur galas? Kur tas veda? 
Kaip parodė pastarų jų poros desėtkų 
metų istorija Europoje, tas veda prie 
fašizmo.

Garbė Oklahoma apeliacijų teismui už 
apgynimą Teisių Biliaus!

100,000 Partizanų
The New York Times koresponden

tas C. L. Sulzberger randasi Maskvoje. 
Jis rašo kasdien gana ilgas ir įdomias 
korespondencijas. Neseniai davė keletą 
korespondencijų apie partizanų veiklą 
nacių okupuotose žemėse. Tokių parti
zanų esą daugiau kaip šimtas tūkstan
čių. Su jais turi ryšius Raudonoji Armi
ja ir suteikia jiems direktyvas bei vado
vybę.

Partizanai atlieka didelius naikinimo 
darbus. Tai svarbi Raudonosios Armi
jos ranka. Okupantai partizanų labai bi
jo. •

Apie tų partizanų veiklą duoda puikų 
vaizdą Sovietų Ambasados leidžiamam 
buletine (birželio 8) Grigori Vasiliev,

kuris buvo Leningrade lengvosios atle
tikos Instituto instruktorium, o karui 
užėjus įstojo į partizanų eiles. Vasiliev 
aprašo savo grupės vieną žygį sekamai:

“Mūsų partizanų grupė, kuri apėmė 
keletą Instituto studentų, veikė toli 
priešo užnugaryje, kenkdami vokiečiams 
gabenti prieš Leningradą patvirtinimus 
ir amuniciją. Mes jau buvome nuvertę 
du priešo traukiniu ir išsprogdinę pen- 
kius tiltus. Naciai dabar jau buvo at
sargesni ir geležinkeliai buvo glaudžiau 
saugomi.

Mūsų konmandierius, Evgeni M., taip
gi studentas, pasiuntė penkius iš mūsų 
būrio išsprogdinti traukinį. Pasiėmę 
šautuvus ir sproginių mes pasileidome 
linkui geležinkelio. Nebūdami susipažinę 
su teritorija, turėjome surasti kelią pa- 
gelba žemlapio ir kompaso. Po dešim
ties valandų kelionės mes dar nebuvom 
priėję pakankamai arti, kad būtumėme 
galėję matyti traukinių judėjimą, nors 
laikas nuo laiko išgirsdavome lokomoty
vo garsą. Užėjo naktis. Kadangi reikė
jo eiti su didžiausiu atsargumu ir smulk
meniškai susipažinti su aplinka, kad pas
kui galėjus greitai sugrįžti į savo būrį, 
mes nutarėme palaukti ryto. Po bemie
gės nakties su aušra vėl pasileidome 
pirmyn. Visai netoli paėjus, pasigirdo 
šūvis. Mes sustojome ir nekantriai 
laukėme. Po kiek laiko pasigirdo kitas 
šūvis. Atsargiai apžiūrinėjus, atrodė, 
kad vokietis sargas gal būt šaudo tiktai 
tam, kad pakelti savo drąsą. Mes ėjome 
toliau ir nebesustojome, pakol pasiekėm 
geležinkelį. Ten mes pasislėpėme duo
bėje.

“Beveik tuojau išgirdome motorinių 
dviračių ir trokų garsus. Susidarė; vo
kiečių kolumna visai netoli nuo mūsų. 
Duobė buvo maža ir nelabai tinkama 
apsigynimui, bet mes nebeturėjom pro
gos susirasti geresnę. Valandos slinko 
labai palengva, uodai mus apgulė. Va
kare pradėjo lyti, mūsų pagelbai—lietus 
paslėps nuo priešo akių mūsų judėjimą 
ir išlygins pėdsakus! Bet vis tebegirdė- 
jome trokų ir dviračių judėjimo garsus, 
persergstint mus, jog vokiečiai tebėra 
toje apylinkėje.

“Neužilgo žalia rakieta sušvito^ ore. 
Tai buvo vokiečių ženklas, kad ‘pavojaus 
nėra.’ -Sargas nuėjo. Pagaliau mes gali
me darbuotis! Naktį prieš tai mes pa
stebėjome, kad traukiniai vaikštinėja 

tarpe pirmos ir keturių ryte. Mes padė
jome miną ant relių, o fiuzą nusinešėm 
ir pasidėjome prie medžio pakalnėje. Tai 
buvo 8:45 vai. Bevalgydami duoną, kurią 
turėjome su savim atsinešę, išdirbome 
planus pasitraukimui po išsprogdinimo 
traukinio.

“Lygiai 9:04 vai. išgirdome lokomo
tyvo švilpimą. Abiejose relių pusėse pa
sirodė žalios raketos. Mes pamatėme iš 
dviejų kaminų besiveržiančius juodus 
dūmus — du lokomotyvai tempia trau
kinį.

“Kai pirmutinis lokomotyvas atėjo tie
siai ties medžiu, aš užsukau fiuzą. Baisi 
eksplozija supurtė orą visoje apylinkė
je, o ją lydėjo šauksmai, garų debesys ir 
aliarmo signalai. Mes nuvertėme trečią, 
bet ne paskutinį traukinį!

“Mes paskubomis pasitraukėme atgal 
į mišką ir rytą pasiekėme savo būrį.-”

šeštadienis, Birželio 12, 1913

Admirolas Halsey ’
Wm. F. Halsey, yra vienas 

iš Laivyno penkių pilno, laips
nio admirolų ir sekretoriaus 
Knox vadinamas “vienas iš 
kelių žymių laivyno vadų is
torijoj.” Kada jis buvo paskir
tas admirolu, jo gimtinis mies
tas, Elizabeth, New Jersey, 
tinkamai tą garbę paminėjo.

Pirmame pasauliniame kare 
Halsey priklausė prie naikin
tuvų jėgos Queenstown, Airi
joj. Jis atsižymėjo “svarbia
me ir pavojingame darbe pa
trol i uoti jūras, kurios buvo Už
puldinėjamos priešų submari- 
nais ir minomis,” jis lydėjo ir 
saugojo labai svarbius konvo
jus vyrų ir reikmenų, ir buvo \ 
apdovanotas “Distinguished

DAR APIE TAUTININ
KŲ - FAŠISTŲ KONFE

RENCIJĄ
Laisvėje buvo trumpai 

minėta apie neseniai įvyku
sią lietuviškų tautininkų- 
fašistų konferenciją Brook- 
lyne. Aišku, mes ten savo 
reporterio neturėjome, to
dėl ir negalėjome paduoti 
smulkesnių žinių apie kai 
kurias delegatų “nuotaikas.” 
Apie tą konferenciją rašo 
K. J. Paulauskas, Rimbo 
redaktorius, kuris ten bu
vo; jis rašo trockistų Gady
nėje. Mes čia paimsime kai 
kurias p. Paulausko pasta
bas, kad parodyti, ką tauti
ninkai - fašistai šiandien, 
mano ir sako.

Delegatų konferencijoje 
buvo “apie 40.” “Garbės 
svečiais” buvo K. S. Kar
pius, “asmeniškas Antano 
Smetonos atstovas”; Jad
vyga (Tubelienė), Valiušis 
ir kiti.

Iš visko matosi, kad kon
ferenciją “valdė” Smetonos 
pasiuntinys Karpiukas ir 
F. B. Simokaitis, iš Worces- 
terio. Pastarasis, sako p. 
Paulauskas,

“...pademonstravo su
segtus tris popierio lapus ir 
pareiškė, kad yra dokumen
tas, kuris ■ buvo siuntinėtas 
rezoliucijos formoje Mass, 
valstijos valdininkams- ir po 
kuriuo esą bendrai pasira
šė Woi’cesterio katalikai, 
sandariečiai ir komunistai.”
Ar gi tai ne skandalas ?! 

Ar gi tai ne smūgis tau
tai?!

Toliau:
“K. S. Karpius pasveiki

no visus nuo A. Smetonos 
pareikšdamas, kad jis yra 
asmeniškas atstovas Smeto
nos, su kuriuo bent du kar
tu savaitėje sueina; Smeto
na esą pareiškė, kad nėra 
reikalo susiburti dideliam 
būriui, tikį reikia fanatiškai 
veikti.”

i

Kitais žodžiais, “tautos 
vadui” užtenka Jadvygos, 
Zosės, Karpiuko ir dar vie
no kito vaduko! Smetona, 
matyt, ruošiasi valdyti Lie

Amerikiečiai kariai Čiunki.nge, laikinojoj Chinijos Sostinėje, su chiniečiu ber
niuku, apsilanko senovės chinų dievnamyje.

tuvą tomis; pačiomis prie
monėmis, kaip valdė seniau. 
O Jadvyga pareiškė, “kad 
ambicijų nereikia, tarybų ir 
federacijų nereikia, tik rei
kia mylėti Lietuvą...”

Akyva, kad konferenciją 
sveikino adv. Šalna (per te
legramą), ' kuris dažnai 
mėgsta vadintis demokratu.

Simokaitis pabrėžė ir tą 
faktą, kad “Smetona iš 
Lietuvos pabėgo ne už mo
nopolių daužymą../’

Reikia su p. Simokaičiu 
sutikti: Smetona monopolių 
daužymu niekad neužsiiin- 

dinėjo, nes juos išdaužius
— kur jis gautų šnapso?! 
Smetona pabėgo “per ber
žyną į Berlyną’’ gelbėdamas 
kailį nuo Lietuvos liaudies
— liaudies, kuriai jis tiek 
daug žalos yra padaręs.

Dėl “Amerikos Lietuvių 
Tarybos” ir “Lietuvių Tau
tinės Tarybos” -— konfe
rencija pavadino jas sąmor 
zvancais (be abejo, tame 
yra daug tiesos) ir kaipo su 
tokiais nieko bendro netu
rėti. Simokaitis sakė, kad 
tąsias tarybas sudarą žmo
nės yra lenkberniai, A. Mi
kalauskas reikalavo: “Pa
skelbkime rezoliuciją, kad 
samozvancai būtų prašalin
ti, kad jiems vietos nėra. 
Tegul jie tyli.” Klinga by
lojo, jog nereikią sekti “žy
dų tarybą”, bet reikią iš
rinkti “tautininkų tarybą.”

Tokiu būdu nutarta su 
tarybomis nieko bendro ne
turėti, bet “dirbti bendrai 
su Smetona.”

Visuotino Amerikos lie
tuvių seimo šaukimui ne
pritarti, bet “šaukti numa
tytų ir tik kviečiamų tauti
ninkų seimą.” Kitais žo
džiais, smetoniškąjį seimą, 
paskirtą pagal “tautos va
do” taisykles.

Klinga iškėlė įdomų da
lyką apie Vienybę. Girdi:

“Vienybė yra SLA savas
tis (?—L. Red.), o SLA 
valdo socijalistai. Tysliava 
yra latras, bet jį galima pa
daryti geru, tik reikia Vie
nybę ištraukti iš oktopo 
(SLA?—L. Red .) nasrų.”

Be to:
“Klinga primena lenkų 

propagandą lietuviuose. J. 
Tysliava siūlo tylėti šiame 
klausime.”
Toliau:

“Strumskis prisimena Ko- 
minterno panaikinimą. Tys
liava pastebi, kad. jis netiki 
Stalinui!”
Tuomet demokratas Tys

liava parašė ir perskaitė 
pasveikinimą Smetonai, pa
rodydamas, kam jis tiki.

Kaip matome, fašistų
konferencijoje “fonių” ne
trūko.

Aukų “tautos reikalams” 
surinkta “net” $64. Vadina
si, Karpiukui kelionės lė
šom- užteks.

Dievai žino, kas į tą kon
ferenciją atnešė adv. Ras- 
tenį. Juk jis yra sandarie
ms ir net “kairus” sandarie
ms. Kaip jis čia priskreto?

O vis tik liūdna darosi, 
kai žmogus pamąstai, kad 
šiandien, baigiantis ketvir
tiems metams nuo antrojo 
pasaulinio karo prasidėji
mo, atsiranda dar tokių lie

tuvių, kurie mano, kad 
Smetona esąs Lietuvos pre
zidentas, ir kad jis dar bū
siąs Lietuvos prezidentu!

Pasaulis kariauja už 
žmonių ir tautų laisvę. Pa
saulis tęsia karą prieš fa
šizmą, už gražesnį, malo
nesnį žmonių gyvenimą. O 
čia, va,. B ro o klyne susiren
ka grupelė . lietuviškų šel
mių, garbina fašistą Sme
toną, siunčia jam sveikini
mus, ir reiškia viltį, kad 
Lietuva ir vėl bus surakin
ta fašistiniais retežiais, o 
nenaudėlis Smetona ir vėl 
ją smaugs, kaip smaugė 
prieš 1940 m.!

Ar gi tai nėra juoda dė
mė Amerikos lietuvių gy
venime?

PONAMS LENKAMS
Vilnis rašo:

“Lenkų Tautinio Susivie
nijimo iniciatyva, Chicagoj 
buvo sušauktas masinis su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 30,000 žmonių. Su
sirinkime minėta Lenkų 
konstitucijos diena.

“Lenkų Susivienijimo pir
mininkas, p. F. X. Swietlik, 
pasakė labai netaktišką pra
kalbą, nukreiptą prieš So
vietų Sąjungą. Kas dar blo
giau jis ir jo kompanija no
ri įvelti prezidentą Roose- 
veltą į sūkurį ginčų dėl bu
simųjų Lenkijos rubežių. Jo 
kalboj buvo ir netiesioginių 
grasinimų. Girdi, mes neka
riaujame, kad Lenkija ket
virtą kartą būtų išdalinta.

“Prezidentas yra ištiki
mas draugas lenkų ir visų 
kitų tautų, kovojančių už 
tautinį išsilaisvinimą.

“Bet ar tas reiškia, kad 
lenkų ponstva galėtų jam 
padiktuoti savotišką Atlan
to čarterio interpretavimą? 
Ar tas reiškia, kad prezi
dentas turėtų padovanoti 
tai ponstvai Vilniaus kraštą 
ir gudų-ukrainų gyvenamas 
žemes ?

“Tokie tų ponų reikala
vimai yra daugiau negu aro- j 
gantiški.

“Kada Anglija ir Ameri
ka rengiasi prie sprendžia
mų mūšių pačioje Europoje,
tūli lenkų politikieriai šu- 
mija dėl savo dvarų ir pali
varkų, tempdami Atlanto 
Čarterį ant savo kurpalio. 
Jiems tik jų egoistinis biz
nis terūpi.”
Tenka pažymėti ir tą, 

kad tuomet, kai lenkai šiek 
tiek laikė lūpas sučiaupę 
SSSR atžvilgiu, tai lietuviš
ki ponai tylėjo. Dabar, kai 
lenkai pradėjo šumyti, bur
noti prieš Tarybų Sąjungą, 
tai jau ir tūli lietuviški pro- 
naciai šūkaloja, būk lietu
viai turį eiti išvien su len
kiškaisiais proše-panais!

Service Medai.”
Kaip vaikas, admirolas Hal

sey lankė privatinę mokyklą 
Elizabethe. Įstojo į Annapolis 
Naval Academy 1900 m. Vė
liau jis tarnavo ant naikintu
vų, dar vėliau prisidėjo prie 
Annapolis Naval Academy eg- 
zekutyvės tarybos. 60 m. am
žiaus, jis mūsų vyriausias ad
mirolas jūrose. Puikios nuotai
kos, žilaplaukis, laive jis ne
reikalauja, kad jo vyrai užlai
kytų sunkias reguliacijas, tik, 
jeigu jos reikalingos karo pa
stangai. Jis jiems pavėlina dė
vėti “khaki” pietų laike ir jis 

' pats taip daro.
Jo pirma rolė dabartiniame 

kare buvo kaipo darbo jėgų 
komandieriaus, prie lėktuvų 
nešiotojo Pacifike. Jis tiki, 

į kad lėktuvų nešiotojai yra 
j svarbiausias ofensyvo jūrų 
j ginklas, bet kad karo laivas 
vis neišpasakytai svarbus. Kai
po lakūnas ir jūreivis, jis ypa
tingai tinkamas šios rūšies ko
voms. “Vyras, kuris kontro- 
liuoja jūras,” jis sakė, “laimės

- karą. Aš esu oro vyras.”
Admirolo žodžiais: “Mums 

pasiseka dėl to, kad mes lau
žome visas tradicijines taisy
kles laiyyninio karo. Mes nie
kad nedarome, ko iš mūsų 
priešai tikisi. Mes tiesiog 
skrendame į priešo baterijos 
ugnimi šaunamus ginklus. Mus 
mato lėktuvai ant žemės. Bet 

j ką mes darome, mes labai 
į greitai darome.”

Prieš kiek laiko, Halsey ap
silankė Guadalcanal Solomo- 
nų Salose, matyt mūsų pa
stangas prieš japonus ir daug 
mylių pėsčias keliavo per tan
kumynus. Jis gyrė mūsų Ar
mijos, Laivyno ir Marinų lėk
tuvus tenai. “Puikiausias bū
rys žmonių,” sakė jis.

Lapkričio 13 d. prasidėjo 
trijų dienų kovos tarp Ameri
kos ir japonų laivų Pietų Pa
cifike, kovos užsibaigė su di
dele pergale mūsų Laivynui. 
Admirolas Nimitz, vyriausias 
komandierius Pacifiko Laivy
no, davė admirolui Halsey 
pilną kreditą už pasisekimą. 
Sekretorius Knox siuntė pa
sveikinimus abiem vyram—Ni
mitz ir Halsey. Halsey seka
mai atsakė: “Gavau jūsų ma
lonų pranešimą. Dėkoju. Per
daviau jūsų pasveikinimus 
narsiems vyrams., kurie taip 
atsidavusiai kovojo. Tarpe 
Laivyno, Armijos ir Marinų 
Korpuso nėra jokio skirtumo 
Pietų Pacifike. Visi suvienyti 
tarnauti Jugt. Valstijoms. Su 
pasididžiavimu aš priimu šią 
garbę mūsų vyrams.”

FLIS—Common Council.

Wak Up, Amerfcdosl
Wake up, Ameri- 

eansl
Make America's 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this nawwapee.
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III lllla I A ;r M IE N AS
Literatūriniai Krislai
Amerikos Autoriai Sov. Sąjungoj. 
Domisi Amerikoną, Raštais. 
Ir Kiti Kūrėjai Atminami.
Karas Labai Kliudo Literatūrą Gauti.

Rašo J. B ARKŲ S
Sovietų Sąjungoje labai domimasi 

Amerikos literatūra. Maskvoje esantysis 
New York Timeso korespondentas 
Ralph Parker neseniai prisiuntė savo 
laikraščiui įdomių tuo klausimu žinių.

Girdėdamas iš daugelio maskviečių, 
jog jiem labai stokuoja Amerikos auto
rių kūrinių, Parkeris pasiryžęs ištirt, 
ar tas tiesa. Tuo tikslu jisai lankėsi 
Maskvos Centralinėje Valstybinėje Bi
bliotekoje, užsienio literatūros sekcijoje, 
ir kalbėjosi su bibliotekos viršininkais.

Centralinė Valstybinė Biblioteka pa
rūpina, skirsto ir pristato knygas bei 
žurnalus dirbtuvių skaitykloms, vasari
nėms skaitykloms parkuose ir mažesnė- 
sėms skaitykloms visoje S. Sąjungoje.* * *

Centralinės Bibliotekos patarnautojai 
faktiškai ponui Parkeriui įrodė, jog 
amerikoniškųjų autorių raštai tikrai 
plačiai reikalaujami ir skaitomi. Jisai 
matęs ilgus sąrašus laukiančiųjų gaut 
skaitymui tą ar kitą amerikono veika
lą. Vargas tik, kad dabar, karo laiku, 
labai mažai ir retai gaunama iš Ameri
kos naujos literatūros. Periodiniai lei
diniai, žinoma, Maskvon patenka labai 
pavėlavę; vidutiniai, nuo penkių iki aš- 
tuonių mėnesių praeina, kol žurnalai pa
siekia Maskvą.

Tačiaus Parkeris radęs 
komplektus pereitųjų metų 
kų žurnalų.

Pasirodo, kad Maskvoj
skaičius žmonių, kurie moka anglų kal
bą, bent tiek, kad suprasti skaitymą, ir 
tokių skaičius vis didėja.

Tokie žurnalai, kai Life, Esquire, The 
New Yorker ir populiariškieji moksliš
kieji žurnalai visuomet esą skaitomi.* * *

Korespondentui buvo įstąbu patirt, 
jog net šiose kritiškose dienose, maskviš
kiai svetimosios literatūros studijuoto- 
jai atydžiai seka užsienių literatinius 
prajovus. Pavyzdin, didžiojoj bibliotekos 
svetainėje jisai rado įtaisytą parodą 
Karto Goldoni kūrinių. Goldoni buvo ita
lų dramatistas, gyvenęs aštuonioliktaja
me amžiuje. Maskvoje, regimai, dauge
lis juomi domisi. Paroda įrengta pami
nėjimui 175 metų sukakties nuo Goldo- 
nio mirties. * * *

Kiek tik biblioteka turi amerikonų 
rašytojų kūrinių vertimuose į rusų kal
bą, visi tie vertimai nuolat skaitomi ir 
daugelis laukia progos juos perskaityti.

Populiariškiausiu amerikonų rašyto
ju Maskvoje per daug metų buvo Theo
dore Dreiser’is; tačiaus dabar labiau do
mimasi John Steinbeck’u. Bet senesnieji 
Amerikos rašytojai, kaip Jack London, 
Mark Twain ir O. Henry, kaip buvo, la
bai populiarūs, taip ii’ dabar esti plačiai 
skaitomi.

ganą pilnus 
amerikoniš-

esąs didelis

* * *
Centralinė Valstybinė Biblioteka ne 

vien paskirsto knygas visos šalies skai
tykloms, bet ir perka jas užsieniuose. 
Amerikoj leidžiamos knygos perkamos 
tiesiog iš leidėjų, bet karas labai kliudo 
spausdinių prisiuntimui; todėl ir tokis 
aštrus svetimosios spaudos trūkumas 
Sovietų Sąjungoje. Pasitaiko dar tik 
šiais metais gauti siuntinius knygų, ku
rios buvo užsakytos 1941 metais...

Maskvoje daugelis tiki, kad, jeigu bū
tų galima sparčiau dalytis su Amerika 
knygomis, tas daug pagelbėtų abiem ša
lim viena kitą geriau suprast ir tamp
riau sujungt savo karines pastangas.

SAVING IN 
WAR BONDS

iverybody
'every PAYDAY

Moksleiviai Eina Vaduoti Klaipėdos
(Iš apsakymėlio “Prabočių Keliais”)
Susirinkimas buvo miške ir slaptas. 

Nuo miestelio pusės ėjo sargybą Budrei- 
kiukas, apsiginklavęs francūzišku šau
tuvu ir dviem granatom, o nuo vieškelio 
— Jakelis, sugniaužęs rankoje Nagano 
kotą. Savo pareigas jie ėjo šventai:

— Kas eina? Stok!... Parolis?
— Klaipėda bus mūsų!
— Gali eiti.
Atėjo ir keletas gimnazisčių.
Kadangi buvo šalta ir nebuvo kur sės

ti, tai posėdžiavo stovėdami. Pirmininku 
buvo išrinktas Kalnietis. Greit ir be jo
kių ginčų buvo nutarta, kad kol kas išeis 
tik keturi: ketvirtosios klasės Kalnietis, 
Rupeika ir Banys, trečiosios Puodžiu- 
niukas; o nuvykę į Klaipėdos kraštą, jie 
tuoj praneš, kam, kaip, kiek ir kur va
žiuoti. Tuo matu savanoriams buvo asi- 
guota iš knygynėlio kasos 8 litai ir iš 
mokinių kooperatyvėlio 6 litai. Be to, 
kiekvienas turėjo pasiimti iš namų po 
vieną skalbinių permainą, lašinių, duo
nos ir druskos. Šautuvus ir šovinius vež
tis po skvernu paslėpus. Savanorių vadu 
buvo vienu balsu išrinktas Kalnietis. 
Padėkojęs už garbę, Kalnietis pasakė 
dar keletą atsisveikinimo žodžių. Vos jis 
pabaigė savo atsisveikinimo kalbą, kaip 
iš būrio išėjo gimnazistė Šaltenytė ir, 
nuėmusi nuo savo skrybėlės savo rankų 
darbo kaspiną, užrišo jį Kalniečiui ant 
rankos. Kalnietis iš pradžių sumišo, bet 
ūmai sugriebė Šaltenytę už rankos, pri
spaudė, pabučiavo ir, žengęs du žingsniu 
priekin, pridėjęs prie krūtinės ranką 
tarė: — Prisiekiu... prisiekiu, kad vi
sur ir visada su šituo šarfu 
mas pirmutinėse eilėse!

Kažkas pratarė'“valio,” 
urzgė, pagrasė pirštais ir 
dėjo skirstytis.
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—Tai dievui dėkui, kad iš namų pa
siėmiau vilnones kojines — būčiau kojas 
nušalęs, — džiaugėsi Kalnietis, gulėda
mas grandinėje prieš vokiečių freištati- 
ninkų ir francūzų' apkasus. Nors būda
mas namie jis buvo pagaminęs ir Klai
pėdai pulti planą, tačiau čia viskas susi
maišė, ir toji pati Klaipėda iš toto atro
dė visai kitaip, nė kaip jis buvo įsivaiz
davęs. Toje pačioje grandinėje gulėjo 
Rupeika ir Banys su Puodžiuniuku. 
Puodžiūniukas nušalo ausis, bet vis tik 
iš būrio nėjo, nors jį grandinės vadas ir 
varė. Patekęs į grandinę, Kalnietis la
bai prisirišo ir pamilo Kauno gimnazis
tą Jonaitį. Savo gi būrio vadą, kurio jis 
nežinojo nei vardo nei pavardės, gerbė 
kaip'kokį Gedimino laikų karžygį. Jis 
atrodė metų 35 vyras, negražus, nevaiz- 
dus, bet užtat komikas ir simpatingiau- 
sias žmogus. Kalnietį jis vadino “sūne
liu,” o Jonaitį “savo dešiniąja ranka.” 
Jie gi vadino savo vadą—“Dėde.”

Nors gulėti grandinėje ant plikos že
mės buvo ir labai šalta, bet visgi nepa
lyginant linksmiau, kaip vokiečio barono 
kumetinėje, kur jie eidavo pasilsėtų. 
“Dėdė” išmokė jį, kaip po krūtine pasi- 
kišus alkūnes pilvą sušildyti, kaip kojas 
užsitrenkti. Kojas trenkė visi ir kartais 
atrodė, kad visas eskadronas raitininkų 
joja.

— “Dėde,” rankom šalta, ar galima 
pasišildyti?

— “Šildykitės, vaikai, šildykitės, tik 
per daug galvos neiškiškite.

Ir vaikai šildėsi. Paleidę į freištati- 
ninkų apkasus po keletą šūvių, ap
gniauždavo šautuvo vamzdį ir šildyda
vos rankas...

— Ku-ku-ku-ku-ku-u-u ...
— “Dėde,” kas čia?

— Ta ta ta ta r r r, ta ta ta ta... rrr 
. . t —pradėjo ir kairiame bare, ir visai 
netoliese.

— Ta ta ta ta ta.... prabilo ir jų kul
kosvydžiai, ir Kalnietis pamatė, kaip 
freištatininkai bei francūzai perbėgo iš 
vienų apkasų į kitus.

— Vyrai, skinkit juos!... — suko
mandavo grandinės vadas “Dėdė”... ir 
pradėjo kanonadą. Kulkos dzapsėjo į že
mę, švilpavo, ūžė pro ausis, kaip sudau
žytas brangus farforas skambėjo pie- 
vokšliuose plonutis ledas... “Dėdė” per
bėgo į dešinę grandinės pusę ir iš ten 
suriko į per daug įsidrąsinusius jaunuo
lius:

no šaulių būrio vadas; vadas parpuolė,& 
bet tuo metu pasikėlęs sviedė bombą į 
prefektūros langą, iš kurio šaudė į suki
lėlius freištatininkas ir freištatininkė.No- 
rėjo pasikelti ir Kalnietis, bet, nebeat- 
sverdamas sunkios galvos ir du kartu 
skaudžiai užsigavęs smakrą, prilipo vei
du prie Klaipėdos žemelės... Jį užliejo 
šilta banga ... apspito mažutės žuvy
tės. .. bet atbėgo kita banga ... padriok
sėjo, papoškėjo ir...

A. Vienuolis.

Waterbury, Conn.

aš būsiu pir-

bet visi šu
tytomis pra

“Dėdė” pasikėlė nuo žemės, pro žiūro
ną pažiūrėjo į dešinę, kur iš abiejų pu
sių pradėjo šaudyti kulkosvydžiai, ir 
riktelėjo:

— Vyrai, dėmesio!

— Vyrai, pulkim! — atkartojo jo žo
džius Jonaitis, ir abu su Kalniečiu pir
mutiniai pašoko nuo žemės; pašoko ir 
kiti, ir visa grandinė, ir vienu metu vi
sas baras puolė priešų apkasus...

Nesitikėję tokio ūmaus puolimo, 
freištatininkai su francūzais vieni pasi
leido bėgti į miestą, kiti susigriebė tre
čiuose apkasuose ir paleido į sukilėlius 
tokią kulkosvydžių ugnį, jog jei ne jų 
pačių iškasti pirmutiniai apkasai, ku
riais prisidengė sukilėliai, tai pusę jų 
būtų iškloję, f

Pagaliau sukilėliai įsiveržė į miestą. 
Sumišo grandinė, susimaišė būriai, vo
ros. Vieni puolė viena gatve, kiti kita ...

Skersgatvy, prisitaisęs ant stogo kul
kosvydį, vokiečių žandaras šaudė į suki
lėlius. Pribėgęs “Dėdė” paft iš revolve
rio — ir freištatininkas drauge su savo 
kulkosvydžiu nudribo nuo stogo.... Aik
štėje sugriuvo keletas šaulių, kiti su
kniubo ties direktorija.

Kalnietis, pamatęs, kad jis jau nebe 
pirmutinis ir nebe pirmutinėse eilėse ir 
žvilgterėjęs į savo šarfą, sušuko valio ir 
atstatęs šautuvą pasileido pirmyn.

— Valio! — atkartojo jis pribėgęs 
prie prefektūros ir prisitaikęs šauti, bet 
čia šautuvas iškrito jam iš rankų ir jis 
parpuolė. Parpuolė ir greta jo bėgęs vie-

Tarybų Sąjunga Ruošiasi Pirkti 
Eilę Amerikos Filmų

Šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose yra 
Sovietų Kino atstovas Leonidas Antono
vas. Jis stebi amerikietiškas filmas ir 
ruošiasi nupirkti jų visą eilę.

Kokių gi filmų Tarybų Sąjungos žmo
nės labiausiai pageidauja? Antonovas 
sako, kad labiausiai pageidaujamos fil
mos yra tokios, kurios visapusiškiausiai 
atvaizduoja mūsų krašto gyvenimą, —

Nelaimėje Žuvo Valaitis

Dirbtuvėj patiko baisi ne
laimė Juozą Valaitį. Tatai at
sitiko birželio 1 diena Ameri
can Brass Co. dirbtuvėj. Juo
zas Valaitis atėjo prie savo 
paprasto darbo, kurį jis dir
bo per 30 metų. Vienoj vietoj 
buvo sukrauta perdaug aukš
ta krūva barų, kurių kiekvie
nas skyrium sveria po 450 
svarų. Juozui einant pro šalį, 
tie barai griuvo ir pagavo jį. 
Pagautas po barais jis išgulė
jo valandą ir pusę, kol buvo 
išimtas. Sutrynė jam abi ko
jas ir dešinę ranką. Kada bu
vo išimtas, tai nuvežtas į Wa
terbury ligoninę ir ten birže
lio 3 dieną mirė.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Mažeika. Juo
zas Valaitis buvo laisvų pa- 
žvalgų, turėjo 56 metus am-
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štai, kai kurios filmos, kurias Anto- lydėjo jį į kapus ir daug bu-
novas mano nupirkti: “My Favorite 
Blonde,” “Rebecca of Sunnybrook 
Farm,” “Pride of the Yankees,” “Dead 
End,” “The Story of Vernon and Irene 
Castle,” “Camille,” “Rose Marie,” 
“They Shall Have Music,” “Second 
Fiddle,” “Bambi,” “The Wife Takes a 
Flyer,” “<
ir “Hangmen Also Die.”

Tarybų Sąjungoje gražaus pasiseki
mo turėjo Charlio Chaplino “The Great 
Dictator.”

Šiuo metu Tarybų Sąjunga daro vis
ką, kad Tarybų Sąjungos žmonės geriau 
pažintų Amerikos gyvenimą, o Amerikos 
žmonės — Tarybų Sąjungos gyvenimą. 
Kaip tą pasiekti? Tą pasiekti galima 
per literatūrą ir per filmas, tai dvi 
svarbios priemonės, kuriomis žmonės 
gali kiti kitus geriau pažinti.

vo gėlių vainikų.
Iš Lietuvos Juozas Valaitis 

paėjo iš buv. Suvalkų guber
nijos, Naumiesčio apskričio, 
Uspienių kaimo. Į Ameriką jis 
atvažiavo 1911 metais pas 
Senkevičius į Waterbury ir

Commandos Strike at Dawn” I čia išgyveno visą laiką. Nulio-
dime paliko žmoną Marijoną, 
sūnų Saimaną, tris podukras 
—Emiliją, Norą ir Viktoriją ir 
posūnį Petrą, 
šioj nuliūdimo 
susiraminimo.

Dar Juozas 
bet šioji nelaimė išplėšė jį iš 
mūsų tarpo. Lai būna jam len
gva Jurgio Washington© že
melėj ilsė.tis!

šeimai linkime 
valandoj tvirto

galejo gyventi,

Draugas.

PIKNIKAS SU GRAŽIA DAINŲ PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys.

Sekmadienį, Birželio 20 June
VAIČIONIO MEADOW GROVE PARKE, Division Ave. CRANFORD, N. J.

Pradžia 12 valandą diena Įžanga 40 centų —įskaitant taksus

Programa susidės iš dainų ir prakalbų. Dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir Aido Choras iš 
Brooklyn©. šokiai tęsis visą popietį prie geros orkestros ir populiarės muzikos 

k

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Vadovaujamas B. L. Šalinaitės 

GĖRIMŲ IR VALGIŲ BUS IKI SOTIES.
Būkite visi šiame dideliame piknike

••j ■■

i

■W5

S‘
JA. I



Ketvirta* Puslapi* šeštadienis, Birželio 12, 1943

II--------.--------------------------------- >------------- -------------------------------------------------------------------------- g

! ŽMONĖSE II MAsiM™Rit' s
□--------- ----------------------------------------------- i--------------------------------------------------------—...........—a

(Tąsa)
Atsirado skalbėja Natalija Kazlaus

kienė, apsivilkusi nauja alyvų spalvos 
suknele, su balta skarele ant pečių, pik
tai apstumdė ir praskyrė žmones, įėjo 
į priemenę, pritūpė ir balsiai tarė:

—Kvailiai — jis gyvas! Duokite van
dens ...

Ją ėmė atkalbinėti:
— Nesikištumei ne į savo dalyką!
— Vandens, sakau! — suriko ji, kaip 

rėkia per gaisrą; rimtai pasikėlė naują
ją suknelę aukščiau kelių, pasikaišė 
apatinį sijoną ir paguldė sukruvintą ka
reivio galvą ant savo kelių.

Publika bailiai išsiskirstė; priemenės 
prietemoje aš mačiau, kaip piktai balta
me apvaliame skalbėjos veide žėrėjo 
akys, pasruvę ašaromis. Aš atnešiau ki
birą vandens, ji liepė pilti vandenį ant 
Sidorovo galvos, ant krūtinės, ir perspė
jo:

— Manęs neapipilk, — aš eisiu kiemi
nėti ...

Kareivis atsigaivaliojo, atsimerkė, su
dejavo.

— Kelk, — tarė Natalija, paėmusi jį 
už pažastų ir laikydama ištiestomis ran
komis, kad nesusiteptų suknelė. Mes įne
šėme kareivį į virtuvę, paguldėme į lovą, 
ji nuplovė jo veidą šlapia skepeta, o pati 
išėjo, pasakiusi:

— Šlapyk skepetą vandeniu ir laikyk 
ją ant galvos, o aš eisiu, pajieškosiu to 
kvailio. Velniai, taip ir lauk, nusigers 
ligi katorgos.

Išėjo, nuleidusi per kojas ant grindų 
ir nusviedusi į kampą suterštą apatinį 
sijoną, rūpestingai pasitaisiusi šlaman
čią, paglamžytą suknelę.

Sidorovas aičiojo, nuo jo galvos lašė
jo ant mano basos kojos sunkūs karšto 
kraujo lašai, — tas buvo nemalonu, bet 
iš baimės aš neišdrįsau atitraukti kojos 
iš po lašų.

Buvo nemalonu; kieme spindi šventės 
diena, namo priebutis, vartai papuošti 
jaunučiais berželiais; prie kiekvieno 
stulpelio pririštos tik ką nukirstos klevo

ir šermukšnio šakos; visa gatvė links
mai sužaliavo, visa taip jauna, nauja; iš 
ryto man atrodė, kad pavasario šventė 
atėjo ilgam, ir nuo šios dienos gyveni
mas pasidarys švaresnis, šviesesnis, lin
ksmesnis.

Kareivį ėmė versti vemti, troškus šil
tos degtinės ir žalių svogūnų kvapas 
pripildė virtuvę, prie lango stiklų limpa 
kažkokie drumzlini, platūs snukiai su 
priplotomis nosimis, delnai, priglausti 
prie skruostų dar labiau bjaurina šiuos 
snukius.

Kareivis murmėjo, prisimindamas:
—Tai — kaip gi aš? Sugriuvau? Jer- 

mochinas? Ger-ras draugas...
Paskui ėmė kosėti, pravirko girtomis 

ašaromis ir kalbėjo:
— Sesute mano ... seserėle ...
Atsistoji, slidus, šlapias ir dvokiąs, 

pasverdėjo ir, parkritęs ant lovos, pasa
kė, baisiai vartydamas akis:

— Visiškai užmušė ...
Aš sujukau.
— Koks velnas juokiasi? — paklausė 

kareivis, žiūrėdamas į mane. — Kaip tu 
juokies? Mane visiškai užmušė...

Jis ėmė stumti mane abiem rankom ir 
murmėjo:

— Pirmas rakas — Elijas pranašas, 
antras — Jurgis ant žirgų, o trečias — 
nelįsk prie manęs! Eik šalin, vilke...

Aš tariau:
— Nekvailiuok!
Jis supyko, ėmė rėkti ir trepsėti.
— Mane užmušė, o tu...
Ir sunkiai, lėta, murzina ranka šėrė 

man per akis, — aš sustaugiau, apa
kau ir, išsmukęs į kiemą,, sutikau Nata
liją; ji vedė už rankos Jermochiną ir rė
kavo:

— Eik, arkly! Ką tu? — pagavusi ma
ne, paklausė ji.

— Mušasi...
— Mušasi, a? — nustebusi atkartojo 

Natalija ir, truktelėjusi Jermochiną, ta
rė jam:

— Na, mušeika, vadinas — dėkok sa
vajam Dievui!

(Bus daugiau)

BOSTOHMASS.
Žingeidūs Kaip Kurih Įspū

džiai iš Tarptautinio 
Koncerto

Birželio 6 dieną šiame did
miestyje, viename iš didžiųjų 
viešbučių, Bradford Hotel, pa
čioje miesto širdyje, rūpesniu 
Russian War Relief Komiteto, 
įvyko tarptautinis koncertas- 
festivalis. Puošni didelė salė 
buvo pilna publikos. Progra
mai atidaryti pasigirdo balsas 
iš garsiakalbių Amerikos Him
no, dainavo Birutė Ramoškai- 
tė-lietuvaite ir jos artistiškas 
iškilnus dainavimas jaudino 
kiekvieną publikoje.

Rusų religinis choras daina
vo, diriguojamas kunigo. Ku
nigas religiniai pasirėdęs ir 
gražų raudoną ženklą ant krū
tinės prisisegęs, kaipo puoši
mą raudonųjų. Kaip sulyginti 
mūsų lietuviškus kunigus su 
juo?

Ukrainiečiai jaunuoliai sulo
šė veikaliuką, kaipo veiklūs 
partizanai, angliškoje kalboje, 
tai buvo gana įspūdinga.

žydų choras didelis ir gau
singas moterimis ir visas iš ga
na suaugusių, jau žilaplaukių 
asmenų, gražiai harmoningai 
dainavo. Trečią dainą dainuo
dami nepaprastą vaizdą sulo
šė : Choras iš vidurio lėtai 
pradėjo skirtis į dvi dalis ir 
kartu dekoracijos uždanga at
sidarė ir buvo vaizdai tipin
gos žydų išvargintos šeimos 
likimas, ištiestomis rankomis, 
siekiančiomis raudonarmiečio 
pagalbos, stovinčio netolimai. 
Tas pozavimas liko išlaikytas 
be mažiausio sudrebėjimo, kol 
choras visą dainą išdainavo ir 
vėlei susiglaudė.

Lenkų tautiškais kostiumais 
pasirėdę keturios poros mik
liai pašoko įvairius šokius-ka- 
drilius, į vyriškių vietas buvo 
merginos vyriškai pasirėdžiu
sios.

Lietuvaitė Birutė Ramoškai
tė solo dainuodama dvi lietu
viškas ir vieną anglišką dai
nas, užkariavo publikos jaus
mus, nes publika iššaukė ją 
daugiau dainuoti. Montello 
choras, Steponavičiaus vado
vaujamas ir dalis choriečių 
lietuviškais kostiumais pasirė
džiusių sudainavo tris dainas 
labai gražiai.

J. Miller angliškai kalbėjo 
ir atsikreipė į publiką, prašant 
Botkino ligoninei aukų,, tuo 
tarpu apie pora desėtkų rusų 
laivo įgulos narių suėjo ant 
estrados, kuriuos publika gau
siais aplodismentais sveikino. 
Mat, Sovietų laivas “OB” į 
Bostono uostą buvo atplaukęs. 
Aukų likosi sudėta $1,016.00.

Latvių Choras estradoje pa
sirodė didžiausias, gausus mo
terimis, irgi vien iš suaugusių 
žmonių. Dalis moterų buvo 
tautiškuose kostiumuose ir šį 
bei tą dirbo: vienos nuo ran
kų iš matkų vilnonius siūlus 
varė į kamuolius, daugybė jų 
mezgė kojines, viena su tikru 
europišku rateliu suko siūlus,

o E. Sugar dirigavo ir taip 
sutartinai savo krašto dainas 
dainavo.

Estonai turėjo muziką: pia
ną, gitarą, accordion ir daini
ninkę solistę. Visi tautiškuose 
kostiumuose labai gražiai me
lodingai dainavo ir grojo.

Armėnų merginos tautiš
kuose kostiumuose pašoko 
tautiškus šokius ir buvo kai
po naujanybė ir gausių aplo
dismentų gavo.

Ant galo buvo įspūdingiau
sia, kada tautų vardošaukis 
ėjo. Buvo iššaukta kiekvienos 
tautos programos dalyviai. Jie 
sueina visi vienas po kito ant 
estrados, o balsas iš garsia
kalbio pasako, kad šios tautos 
ir dar šimtas keturios dešimt 
kitų tautų yra susijungusios į 
Sovietų Sąjungą, kur yra pil
niausia laisvė tautų. Užgiedo
jo, ir užtraukė gražiai ir su

tartinai Internacionalą. Gi 
tik kiek prieš tai savo špalto- 
se Keleivis baisiai isteriškai 
žiopčiojo, kaip dabar “bolševi- 
kėliai” dainuos Internaciona
lą, nes Kominternas paleistas!

D. J.

Australija. — Amerikie
čiai ir australai lakūnai 
pleškino japonų sandėlius ir 
kitus karinius taikinius 
Naibre, Naujojoj Guinejoj.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2128 Pitkin Ave., Borough of V
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
Vermont Bar & Grill

2128 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft ★ W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Detroito Žinios
Moterą Choro Atostogos

Nuo pabaigos gegužės mė
nesio Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo Choras nutarė pa
daryti pertrauką pamokų ir 
imti atostogas iki rudens lai
ko, o rudenį stoti vėl atydžiai 
prie darbo. Taip jos ir pada
rė —• neturės reguliarių pa
mokų pastoviai. Bet tuo laiku 
Moterų Choras buvo pakvies
tas dainuoti laike prakalbų 
birželio 20 d., todėl turės po
rą pamokų dėl prisirengimo 
dalyvauti minėtose masinėse 
prakalbose. Chorą vadovaus 
Charles Clover (latvys), nes 
Mrs. Altschuler išvažiuos ant 
vakacijos. Moterų Choras 
prieš savo atostogas dalyvavo 
radio programoje su puikiai 
skambančiomis dainomis, geg. 
30 d. ir ta radio programa bus 
ilgai minėta klausytojų. Pa
baigoje programos choro pir
mininkė U. Palevičienė tarė 
keletą žodžių į Detroito lie
tuvius, ačiuojant už simpatiją 
ir paramą už dalyvumą Mo
terų Chorui, taipgi choro mo
kytojai už gerą mokinimą. Tik 
gal per klaidą nebuvo pami
nėta Stella Smith-Smitrevičie- 
hė. Stella labai daug yra 
akompanavusi ir šiaip dėl Mo
terų Choro yra pianu skambi
nus, todėl ir jai priklauso 
draugiška pagarba.

Paėmę atostogas, neišsi
skirstė pavieniai, bet sudarė 
draugišką vakarėlį keletą die
nų vėliau, moterys atsinešė sa
vo gardumynų ir arbatos, su
sėdę apie stalus draugiškai 
besikalbant apie patyrimus 
linksmai užbaigė parę. Prie 
pabaigos sudainavo keletą 
dainelių, kad pasiliktų atmin
tyje iki rudens.

Todėl smagu buvo, kada 
choras mokinosi ir energingai 
darbavosi, bet dar smagiaus, 
kada, imant atostogas, suėję 
draugiškai pasidžiaugė, suda

rė pabaigtuves ir, manau, kad 
kiekviena su džiaugsmu vėl 
sugrįš dainuoti rugs. mėn.

M. Alvinienč.
Protesto Masinės Prakalbos
Jau tik savaitė laiko liko 

iki prakalbų paminėjimo arba 
protesto prieš žiaurius ruduo
sius nacius, kaip jie užpuola 
ramius gyventojus Pabaltijos 
šalių: Lietuvą, Latviją, Esto- 
niją, Sovietų Sąjungos respu
blikas. Tam baisiam karui jau 
tuoj bus du metai, t. y., birže
lio 22 d. Todėl mes, Detroito 
lietuviai, latviai ir estonai, tu
rėsime dideles prakalbas ben
drai birželio 20 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių svetainėje, ant 
25-tos ir Vernor. Bus muzikalė 
programa. Kalbės prof. M. 
Williams iš Ann Arbor Uni
versiteto, nuo latvių —■ dr. 
Gruhzit ir kiti. Todėl, birž. 20 
d. visus skaitlingai kviečiame 
dalyvauti prakalbose.

Alvinas.
Streikai ir Ją Priežastys
Per praėjusias kelias savai

tes Detroito mieste įvyko eilė 
streikų. Didžiuma buvo amu
nicijos išdirbystėse ir aeropla
nų dirbtuvėse. Imant atydon 
•tą visą dalyką, skaitant vieti
nę spaudą ir kalbant su dirb
tuvių darbininkais, mintys ne
sutinka dėl streikų priežasties.

Dėl pavyzdžio noriu pažy
mėti porą dirbtuvių, kodėl iš
ėjo ant streikų. DeSoto sky
rius, Chrysler Corp., ant Wy
oming Rd., ten yra toks va
dinamas darbininkų gaspado- 
rius, kad, nežiūrint, kokius 
jam darbininkai reikalavimus 
per uniją paduoda, jis nieka
dos neima atydon ir taip buvo 
susidėję net 24 svarbūs reika
lavimai ir, dėl magaryčių, tūlų 
darbų specialistai negaudavo 
darbinių apvalkalų (overals). 
Kada “overals” negavo, tai tū
li, netekę kantrybės, išėjo ant 
streiko ir sulaikė visą darbą

dirbtuvėj. Vietinė spauda ap
kaltino darbininkus tik dėl 
“overals,” o kitų reikalavimų 
visai nežinojo. Reiškia, pati 
kompanija daro visokius slas
tus, kad tik kur supainioti 
darbininkų vienybę, o pas
kiau, kai darbininkai, netekę 
kantrybės, išeina ant streiko, 
tai tyrinėjimo komisija nejieš- 
ko kaltininkų pas kompaniją, 
bet tik randa kaltus darbinin
kus.

Panašių dalykų buvo ir ki
tose dirbtuvėse. Dodge Bros., 
ten buvo pasibaigęs kontrak
tas tarpe unijos ir kompanijos 
apie 6 mėnesiai atgal ir kom
panija nedarė jokių derybų 
dėl naujos sutarties, kolei dar
bininkai neišėjo į streiką.

Kellsy Wheel kompanija bu
vo prižadėjus pakelti darbi
ninkų algas po 4c į valandą, 
praėjo virš pusė metų ir dar 
niekas tos algos negavo. Ten 
irgi streikas, gal būti, paju
dins kompanijos užsispyrimus.

Tai tokios bėdos. Kaip yra 
žinoma, kad sumaningi darbi
ninkai vengia streikų, ir sulai
kymo darbo karo industrijoj, 
bet kompanijos deda visas pa
stangas ardyti uniją, ir pro
vokuoja darbininkus prie strei
kų. Fordo liejykloj buvo net 
trys streikai, bet niekas ne
bandė ištirti, kas tuos streikus 
išprovokavo. Tas rodo, kad 
kas nors dirbo su kompanijos 
pritarimu.

Bet, nežiūrint visų kliūčių, 
darbininkai turėtų siųsti pro
testus į valdžios įstaigas ir 
nurodyti kompanijų blogumus, 
o vengti streikų, nes mes turi
me viską daryti, kad apgalėti 
fašizmą, o paskiau rasime ro
dą, kaip vietinius blogumus 
prašalinti. Jurgis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.
Nedėlioj, birželio 13 d., 2 vai. die

ną, LDS 160 kuopos name, 1320 
Medley St., įvyks ląbai svarbus su
sirinkimas visų veikėjų. Dalyvaus 
Jonas Gasiūnas, LDS Centro sekre
torius ir “Tiesos” redaktorius. Vi
si Pittsburgho ir apylinkės veikėjai 
šaukiami dalyvauti, nes turėsime 
svarbių reikalų. — J. Urbonas.

(137-138)

DETROIT, MICH.
Birželio 13 d., 2 vai. dieną, įvyks 

Liaudies Teatro kuopos susirinki
mas. Draugijų salėje, 4097 Porter 
St. Visi, kurie mylite lošti arba taip 
pagelbėti šitame darbe, kelti lietu
vių kultūrą, bųdavojant meną, da
lyvaukite šiame susirinkime. Duok
lių jokių nemokam. Visi atėję, bū
site pavaišinti arbata ir pyragu. — 
Sekr. O. K. (137-138)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirin

kimas įvyks 14 d. birželio, 7:30 v. 
vąk., Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St. Narės kviečiame dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(136-138)

LAISVĖS PIKNIKAS 
4-tą Liepos-July 4th 

KLASHUS CLINTON PARK 
Maspeth, L. L, N. Y.

Dr. John Repsliis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330 ;

OFISO VALANDOS, |
10-12 ryte, 2-4 ir" 6-8 vnknra 
Nedaliomis ir Šventadieniais s

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

LcVANDA'
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner-
vuoti. 1 -

3. SODEOM 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 in Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN. N. Y

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS 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

B

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mos darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu- 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

f
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Komunistų Internacionalas 
Jau Formaliai Uždarytas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) vardu Komunistų Interna-

cionalo Vykdomojo Komi
teto Prizidiumo. 1943 m. 
birželio 10 d.”

Lewis Vis Boikotuoja 
Karo Darby Tarybą
Washington. — Nors di

džioji dauguma kasyklų sa
vininkų pertraukė bet ko
kias derybas dėl algų su 
Mainierių Unijos pirminin
ku Lewisu bei kitais jos vir
šininkais, tačiaus Lewis už- 
reiškė, kad jis visai nesi- 
skaitys su Karinių Darbų 
Taryba, kuriai pervestas 
spręsti ginčas tarp Mainie
rių Unijos ir angliakasyklų 
kompanijų.

Lewis atsisakė eiti į Ka
rinių Darbų Tarybos posė
džius, kuriuose svarstoma 
ką tik padarytoji sutartis 
tarp Centralinės Pennsyl- 
vanijos kasyklų savininkų 
ir unijos vadų. O pagal į- 
statymus, tokios sutartys 

turi būti pervestos Kari
nių Darbų Tarybai galuti
nai spręsti ir tvirtinti.

Lenkijos Darbininkų Par- 
ja,

Rumunijos Kom. Partija, 
Sovietų Sąjungos Komu

nistų (bolševikų) Partija, 
Ispanijos Kom. Partija, 
Švedijos Kom. Partija, 
Šveicarijos Kom. Partiją, 
Syrijos Kom. Partija, 
Pietų Afrikos Sąjungos 

Kom. Partija,
Uruguay’aus Kom. Par

tija,
Jugoslavijos Kom. Par

tija ii’
Jaunųjų Komunistų In

ternacionalas (susijungęs 
su Komunistų Internacio
nalu kaipo viena iš jo sek- 
cijų).

“2. Nei viena iš esamųjų 
Komunistų Internacionalo 
sekcijų nėkiek nesipriešino 
šianv Vykdomoj o Komiteto 
Prezidiumo pasiūlymui.

“Atsižvelgdamas į visa 
tai, Komunistų Internacio- 
lo Vykdomojo Komiteto 
Prezidiumas, todėl, šiuomi 
pareiškia:

“1. Kad visos esamosios 
Komunistų Internacionalo 
sekcijos (tame skaičiuje pa
čios svarbiausios) vienbal
siai užgyrė pasiūlymą pa
leisti Komunistų Interna

cionalą; tatai užgyrė visos 
sekcijos, kurios tik galėjo 
pranešti apie savo tarimus.

“2. Kad Prezidiumas lai
ko nuo 1943 m. birželio 10 
d. paleistais Komunistų In
ternacionalo Vykdomąjį 
Komitetą, jo Prezidiumą ir 
Vykdomojo Komiteto Se- 
kretariatą, taipgi ir Tarp
tautinę Kontrolės Komisi- 
j?- L f .£ f

“3. Jis duoda patvarky
mą komitetui susidedan
čiam iš Dimitroffo (pirmi
ninko), M; E'rcoli, Dmitrio 
Manuilskio ir Wilhelmo Pe- 
cko, kad užbaigtų visus 
Kominterno reikalus, pa
leistų visus jo organus ir 
kam kitam panaudotų Ko
munistų Internacionalo šta
bą ir nuosavybę.

“Pasirašo: G. Dimitroff,

A

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

neribotam laikui. Nebereikės 
mirti troškuliu!

Grigaitis,, matyt, labai bijo, 
kad Hitleris klaidos nepada
rytų. Todėl jis jį mokina, kaip 
užsilaikyti ir karą vesti, idant 
laimėti. Grigaitis sako:

uIs šitų skaudžių pamokų 
Hitleris turėtų padaryti išva
dą, kad sveikiausias dalykas 
jam būtų dabar ne tiktai ne- 
jieškoti naujų ‘erdvių/ bet su
trumpinti kiek galint fronto li
nijas, pasitraukiant iš kai ku
rių užkariautųjų sričių (ry
tuose ir, gal būt, pietuose ir 
šiaurėje), Įsitvirtinti ir sėdė
ti. . .** (N., birž, 9).

Grigaitis bijo tik vieno da
lyko, būtent, kad Hitleris gali 
jo patarimo neklausyti, ban
dyti muštis ir pralaimėti.

Būtų blogai, nes tada nebe
būtų progos šaukti: “Three 
cheers for Hitler and his le
gions!”

Beje, tame pačiame nume- 
ryjc Grigaitis prirašęs dvi 
špaltas kritikos prieš mane. 
Būk aš taip ir taip rašęs apie 
de Gaulle ir kitus francūzus. 
Matyt, tam žmogui galvoje su
simaišė : Ten jis paduoda iš
trauką iš d. Mizaros krislų, o 
kredituoja man.

Negražu taip negražiai elg
tis net ir menševikų redakto-

________

ARTĖJA GALAS MUSSOLI- 
NIUI, SAKO C. HULL

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull, kuris papras
tai neužsiima pranašavi
mais, tačiaus, atsakydamas 
į korespondentų klausimus, 
pareiškė, trečiame te j e Mus- 
solinio karo sukaktyje:

“Mussolinis išdavė visus 
savo žmones, jis išdavė vi
sus organizuotos visuome
nės įstatus ir taisykles, o 
tuo tarpu jis, kiek leidžia 
jo prigimtis, buvo asmeniš
kai ištikimas tik Hitleriui, 
hitlerizmui ir visoms jo ne
dorybėms. Bet jau sparčiai 
artina.^ galas Mussoliniui.”

Sovietų Komunistų Par
tijos laikraštis, Pravda, ra
šo, jog Sovietų lėktuvai jau 
aiškiai ima viršų prieš na
cių orlaivius Kuban sri
tyje, vakariniame Kauka
ze.

Pravda taipgi sako, kad 
jeigu anglai ir amerikiečiai 
atakuotų hitlerininkus sau
sumoje iš vakarų, tai Sovie
tam puolant nacius iš rytų, 
tikrai būtų sutriuškinta 
fašistų Ašis Europoje.

Nacių lėktuvai puolė Ja- 
roslavlį, 150 mylių į šiau
rių rytus nuo Maskvos, bet 
padegė tik kelis gyvenamus 
namus. Sovietai nušovė že
myn šešis priešų lėktuvus.

CIO Atsišaukė prieš Žalingą 
Darbo Unijom Biliy

Washington. — CIO uni
jų centras atsišaukė į Jung
tinių Valstijų kongresą, 
kad atmestų Connally - 
Smitho sumanymą, ku- 
riuom atgaleiviai nori aš
triai suvaržyti darbo unijų 
teises.

ROLANDŲ DVASIŠKIAI 
REIKALAUJA NĖRO- 
MYT MIŠRIU PORŲ

London. — Devynios bažny
tinės organizacijos Holandijoj 
pareikalavo, kad hitlerininkai 
neromytų holandų, vedusių žy
dų taūtų žmonas, ir kad taip
gi neromytų žydų, vedusiu ho- 
landes.

Chinai pagrobė daug japo
nų ginklų ties Ichangu.

Vokiečiai Atakuosią Rusiją, 
Nepaisant Roosevelto ir 

Churchillo įspėjimų
Berlyno radijas šnekėjo, 

kad prez. Rooseveltas ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas kalbą apie įsiverži
mą Europon prieš vokie
čius, girdi, tik norėdami, 
kad vokiečiai ištrauktų 
daug savo karo jėgų iš 
prieš - sovietinio fronto. 
Pasak nacių radijo, Roose
veltas ir Churchillas sten
giasi “gąsdinimais” pri
verst nacius palengvint bu
simąjį spaudimą prieš So
vietus. Bet, esą, jokiomis 
kalbomis Churchillas ir 
Rooseveltas nesulaikysią 

vokiečių nuo ateinančio di
džio ofensyvo prieš Rusiją.

NAUJI DE GAULLE GINČAI 
SU GIRAUDU

Alžyras. — Kovojančiųjų 
Prancūzų vadas generolas de 
Gaulle pareikalavo, kad gen. 
Giraucl, karinis francūzų ko- 
mandierius šiaurinėje Afriko
je pašalintų iš valdininkų vie
tų palankius Ašiai ir Vichy 
valdžiai asmenis. O jei ne, tai 
de Gaulle pasitrauksiąs iš 
bendrojo Francūzų Komiteto 
Tautai Laisvinti.

Maskva.—Volchovo fron
te Sovietai sunaikino 18 
nacių fortų ir apkasų.

Keamy, N. J.
Kadangi pusėtinai jau ilgas 

laikas, kaip dienraštyje Lais
vėj buvo žinių iš šios apylin
kės, tai matau reikalą šį tą 
pabrėžti, nors kai kurie daly
kai jau pusėtinai suvėluoti.
Iš LLD 136 Kuopos Veikimo:

Susirinkimus laikotne kiek
vieną mėnesį, į susirinkimus 
lankosi tik apie pusė narių ir 
daugiausia tie patys draugai; 
ką kiti tuo laiku veikia— ne
žinia. Vienok reikia pasakyti, 
kad veikimas eina vidutiniai, 
jeigu palyginti Newarką, daug 
didesnę lietuvių koloniją, kur 
veikimo visai nesimato.

Mūsų kuopa kasmet daly
vauja dienraščio Laisvės vaju
je ir kokie tik nesmagumai 
dienraštį paliečia, kuopa vi
suomet atsiliepia, pagal išga
lę. Pavyzdžiui, Laisvė dabar 
yra tąsoma po teismus per 
blogos valios žmones, mes ne
užsimerkiame prieš tai. Pra
eitame susirinkime, kuopa nu
tarė paaukoti 5 dol. iš iždo ir 
šiaip nutarta parinkti aukų 
dienraščio gelbėjimui nuo už
puolikų.

Taip pat pundelių reikale 
ir RWR nepraleidžiame; au
kojame ir dirbame tuose rei
kaluose, nors, žinoma, reikė
tų yeikti ir aukoti daug dau
giau.

Taip pat reikia pasakyti, 
kad mes dalyvaujame ir tarp
tautiniame veikime, pavyz
džiui, Newarke yra sutvertas 
tarptautinis komitetas, kuris 
rengia koncertus bei piknikus 
dėl naudos RWR, kurie turi 
didelių pasekmių, čia mūsų 
kuopa ir LDS kuopa turi išrin
kusios nuolatines komisijas 
virš minėtų darbų atlikineji- 
mui. Turiu dar priminti, kad 
Shimkai virš minėtoj komisi
joj daugiausia darbuojasi, 
ypatingai F. Shimkienė, yra to 
komiteto sekretorė ir ctfrba 
pasiryžusiai.

Kearny’s lietuvių jaunuolių 
pusėtinas būrys išėjo tarnauti 
Dėdei Šamui. Čia nebus ga
lima paduoti visų vardai, nes 
per daug Užimtų vietos laik
raštyj ; bet matau reikalą pa
duoti hors mūsų draugų vaikų 
vardus, štai jie: J. Burdulis, 
aviacijoj, K airis, artilerijoj, 
Šhimkų sūnai Ėd. ir Jugien, 
abu broliukai viena dieha išė
jo į Merchant Marine ir Ka- 
ziukaitis, Shimkučių pusbrolis 

taip pat į Merchant Marine. 
L. Pakštas, į laivyną, Kisielius, 
i pėstininkus, Maršonas ir 
Gustinaitis į armiją. Visų su
minėtų jaunuolių tėvai yra 
progresyviai žmonės, priguli 
prie LLD ir LDS organizacijų. 
Rodos, kai kurie ir minėtų ka
rių priguli prie virš minėtų or
ganizacijų..

Gegužės 8 d. tarptautinis 
komitetas buvo surengęs pui
kų koncertą dėl naudos RWR, 
kuris įvyko Newarke, Slavo- 
kų svetainėje. Koncertinėj 
programoj geriausiai pasižy
mėjo Sietyno Choras ir latviu
kė mergina solistė iš New 
York o.

Taip pat, turiu dar primin
ti, kad F. Shimkienė gražiai 
atstovavo mūsų, organizacijas 
bei lietuvius abelnai, pasaky
dama gražiai tinkamą prakal
bėję angliškoj kalboj. Virš mi
nėtas koncertas davė viršaus 
tūkstančio dolerių pelno.

Gegužės 29 d., rusų 1WO 
skyrius, Kearny, buvo suren
gęs koncertėlj, Liet. Pil. Kliu- 
be, taip pat dėl naudos RWR!. 
Šio koncertėlio išpildyme da
lyvavo Sietyno Choras, po va
dovyste B. Šalinaitės, taip pat 
rusų bažnytinis choras iš Ėli- 
zabeth’o ir rusai jaunuoliai- 
šokikai iš Newarko.

Reikia pasakyti, kad ir šia
me koncertėlio išpildyme gra
žiausiai pasirodė sietyniečiai, 
nes laike programos ir po pro
gramos, kaip lietuviai, taip ir 
svetimtaučiai, nesigailėjo gra
žių komplimentų choro vedė
jai B. šalinaitei ir choriečiams 
abelnai.

Taip pat buvo rinkimas au
kų dėl Sovietų Sąjungos nau
dos. čia turiu priminti, kad, 
vakarėlio vedėjams paprašius, 
draugė F. Shimkienė pasakė 
puikią agitatyvišką prakalbė
ję už aukojimą dėl Sovietų ko
votojų prieš fašizmą. Ji kal
bėjo gražiai ir pasekmingai, 
šį kartą lietuvių kalboj.

Reikia pasakyti, kad F. 
Shimkienė gražiai vystosi po
litiniame žinojime ir jeigu ji 
taip progresuos ir toliau, tai, 
be abejonės, tenka laukti iš 
jos stambios veikėjos bei kal
bėtojos. Ką sakai, Felicija? 
Mums labai reikia veikėjų.

Neseniai IWO rusų skyrius, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj turėjo surengęs bankie- 
tą dėl Sovietų paramos. Laike 
užkandžių buvo sakytos ir 
kalbos, — rusiškai, angliškai 
ir lietuviškai. Kadangi čia bu
vo ir lietuvių tautininkų gru
pė, tai už juos kalbėjo Bal- 
triukonis. Jis savo trumpoj 
kalboj štai ką pasakė: Ka
dangi šiandien Sovietinė Rusi
ja kariauja sykiu su Amerika 
ir kitom tautom ir už tą pa
tį principą, tai privalome rem
ti raudonarmiečius jų taip di
dingoj kovoj prieš vokiečius. 
Už tokią jo kalbą buvo dideli 
aplodismentai, nors kai kurie 
tautininkai ir labai raukėsi. 
Turiu pasakyti, kad aš pirmu 
kartu išgirdau lietuvį tautinin
ką pasakiusį teisybės žodį, iš 
kurio ir kiti jo bendrai turėtų 
pasimokinti! Kiek čia tapo pi
nigų surinkta, ■ neteko sužino
ti.

Kadangi man tenka dirbti 
italų bosų siuvykloj, tai ir dar
bininkai, apart poros žydų ir 
manęs visi yra italijonai ir iš 
apie šimto jų aš suradau tik 
du, kurie supranta politiką ir 
šio taip baisaus karo eigą ir 
jo surengėjus; jie smerkia 
Mussolinį, Hitlerį ir abelnai 
fašistinius niekšus. Bet gaila 
žiūrint į tokią didžiumą varg
šą, jie apsėsti tos taip bjau
rios fašistinės ligos, kad su 
jais negalima visiškai susikal
bėti. Pernai ir Už pernai, jie 
labai džiūgavo, kad štai Hit
leris su Mussoliniu laimės ka
rą, sumindžios į kelis mėne
sius Rusiją ir kitas demokra
tiškas šalis ir tada užviešpa
taus pasaulyje, fašistai. Aš 
jiems visada aiškindavau, kad 
jie šiais klausimais labai klys
ta, tai mane keikdavo, na, o 
dabar tie vargšai nuleidę no
sis tyli.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

GOTHAM
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS • 

VYRAI NAMŲ RUOŠAI 
ELEVEITERIŲ OPERATORIAI 

STALŲ PATARNAUTOJAI
INDŲ ATĖMĖJAI 

VIRTUVĖJE PAGELBIN1NKAI
MALIORIAI BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI

Gera alga. Kreipkitės į Manfagerio ofisų
HOTEL GOTHAM, 

2 W. 55th ST.
(140)

SKALBYKLOJE
Reikia vyrų ir moterų. Patikrintojai, 55c 
{valandą. Prosų opereitoriai, dieninis dar

bas, 50c j vai. Prosų opereitoriai, naktinis 
darbas, 55c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikius. Geros darbo sąlygos. 167 Sands St., 
Brooklyn. Tarpe Brooklyno Tilto ir Navy 
Yard. Matykite Mrs. Ogden.

(140)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS

BICKFORD’S
RESTAURANTUOSE

PO VISĄ MIESTĄ
REIKIA PRADINIŲ 

DARBAS ARTI NAMŲ 
VALGIO IKI SOČIAI 

$20 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
NEMOKAMAI DARBINIAI DRABUŽIAI 

DAUG KITŲ PROGŲ
Kreipkitės dienomis nuo 8 A.M. iki 10 

T.M. ; šeštad., sekmad. ir šventėm nuo 8 
A.M. iki 1 P.M. Taip pat nuo 8—10 P.M. 
356 W. 50th St., N.Y.C., (arti 9th Avė.) 

(144)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dienom ir naktim. Gera alga. Trumpos va

landos. Kreipkitus j Employment ofisą. Hotel 
McAlpin, Broadway ir 34th Street.

(143)

MOTERYS!
PRIE VYRŲ DARBŲ 

Fabriko Darbininkes
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
SVARBUS PRAMONES DARBAS

Pradinė mokestis 77 % c Į vai.
Po 30 dienų mokestis pakeliama iki 81c 
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

The National Sugar Refining 
Company

203—55th Ave., Long Island City, N. Y.
Dirbantieji karo pramonėse nesikreipkite

(140)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

Visokiem skalbyklos darbam 
Gera alga; apmokamos vakacijos. 
Nemokamai grupinė pomirtinė apdrauda 

visiem darbininkam
Pierce Steam Laundry

32 Eagle St., Brooklyn
(8th Ave. subway to Greenpoint Ave. sta.)

(143)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į TimekeepėFs ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

\
Lengvas fabriko darbas

GERA ALGA. TIK PILIETES
Ford Radio & Mica Corp.

536 63rd St., Brooklyn, N. Y.
(138)

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos

Puikios Valandos 
Pilną laiką ar dalį laiko

Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

MERGINOS 18-35 METŲ
Patyrimas nereikalingas

Fabriko darbui. 5 dienų savaitė ; 40 valandų.
Pradinė alga $16. Daug viršlaikių, mokama 

laikas ir pusė.
S. S. STAFFORD, INC. 

603-609 Washington St., N. Y. C.
Imkite 7th Ave. subway iki Houston gatvės.

(141)

< BE 100% 
WITH YOUR

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS

SCHRAFFT’S
PATYRIMO

NEREIKALAUJAMA 
GERA ALGA

Duodama Valgis ir Uniformos

STALŲ PATARNAUTOJOS
PILNAM LAIKUI

Nuo 12 dieną iki 9 v. v.
DALIAI LAIKO

Nuo 12 dieną iki 3 v. po piet.
Arba nuo 6 v. v. iki 9 v. v.

GERI ARBATPINIGIAI 
MERGINOS PRIE BUFETO

PATARNAVIMUI 
SODE IR VALGIU

Nuo 11 v. ryto iki 8 v. v.
Arba nuo 3 po piet iki vidurnakčio

PARDAVINĖTOJOS
KEPĖJOS

Ankstyvom valandom 
VIRĖJOS

Moterys, interesuojančios prie virimo 
su namuose arba restauracijose patyrimu

Greitas pakilimas
Puikus išsimokinimas gero amato

INDŲ MAZGOTOJOS
SALADŲ DARYTOJOS 
PRIE GARINIO STALO 
SENVIČIŲ DARYTOJOS
Pilnam laikui ar laike pietų. 

Kreipkitės nuo 8 A.M. iki 5 P.M.
Trcčiad. nuo 8 A.M. iki 8 P.M. 
šešlad. nuo 8 A.M. iki 1 P.M.

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd ST.

Tarpe 5th ir 6th Avės.

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

Skalbyklai Darbininkių
Patyrusios 

IŠKRATINĖTOJOS
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ

PRIĖMĖJOS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
31st Street ir 7th Avenue

(X)

MERGINOS (5)
Lengvam, švariam fabriko darbui. Geros 
darbo sąlygos. 47,/6 vai. savaitė. Kreipkitės: 

305—3rd Ave., Newark, N. J.
(142)

Merginos Virš 18 Metų
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Svarbioj pramonėj. 
GERA ALGA

Algos pakilimas laike mokinimo 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

Tuojaus duodama užsiėmimas visokiose 
vielų pramonėse.

Kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 5 v. v.
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Atsineškite gimimo metrikus dėl įrodymo, 
. jog esate pilietės.

WILBUR B. DRIVER CO.
150 Riverside Ave., Newark, N. J.

(139)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SKALBYKLOJ ATRINKĖJŲ REIKALINGA
5 dienų savaite. Nuolatinis darbas.
MORGAN LINEN SERVICE, INC.

484 llth Avė., (prie 38th St.)
(140)

BERNIUKAI, 16 iki 17 metų amžiaus, fabri
ko darbam ir išsiuntinėjimo departmente. 
Nuolat, progos pakilimui; 50c į valandą, 40 
vai. savaitė. Kreipkitės asmeniškai: J. L. 
Hammett Co., 380 Jelliff Ave., Newark, N.J.

(144)

Vyrai - Karo Darbam
Patyrimas Nereikalingas

KAIPO
PAGELBININKAI

TEKINTOJAI
Daug viršlaikių

Kreipkitės į Personnel Ofisą.

L. O. KOVEN & BRO., INC.
Paterson Plankroad ir Franklin St.

Jersey City, New Jersey
Jeigu dabar dirbate karo darbus, tai 

nesikreipkite.
(140)

VYRAI!
Stiprūs, Patyrimo nereikia. $24.

44 valandų savaitė, fabriko darbas. Kreipki
tės į Superintendent, nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

420 EAST 31st STREET, NEW YORK
(U2)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!

SCHRAFFT’S
PATYRIMO

NEREIKALAUJAMA
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

GERA ALGA
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
VYRAI PRIE SODĖS

APVALYTOJAI
DIENOM IR NAKTIM

Kreipkitės nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 
Trečiad. nuo 8 A.M. iki 8 P.M. 
Šeštad. nuo 8 A.M. iki 1 P.M.

'SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd ST.

Tarpe 6th ir 6th Avės.

VYRAI NAMŲ DARBUI
Patyrę viešbučio darbui
Kreipkitės į Timekeeper

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)
■ ■■■ ■ — ■ ■ ■ — I ■ UI ■

VIRĖJAI
Kreipkitės į Chef’s Ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

RATŲ DIRBĖJAI
KALVIAI

Laikas ir pusė. Bonai.
Dvigubai mokama. Laike karo.

ALLOY STEEL FČRGING CORP.
TEL. FLUSHING 3-5155

(138)
....... - I------------------------------------------------- -------------------------------------------------------———

REIKIA APVALYTOJV
Gera alga ir valgis. Kreipkitės į Housekeeper. 

Jewish Memorial Hospital, Broadway ir
---- -  196th Street.

UM)

Viešbučiui Darbininkai
. BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI 

VALYTOJAI 
MALIORIAI

GERA ALGA; specialiai paakstinimai.
Kreipkitės į Timekeeper, HOTEL BARBIZON 

140 East 63rd St., N. Y.
............................ ... .................. , (1M)

Skalbyklai Darbininkai
IŠĖMĖJAI

ir •
PRIE CEBERIŲ VYRAI 

Patyrę
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą
Hotel Governor Clinton

81st Street ir 7th Avenue
(X)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

Vyrai, nelavinti darbininkai nuo 
18—60 m. amžiaus, reikalingi dirbti 

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFFICĖ

AIR CRUISERS, Inc.
830 Highland Ave,, Clifton, N. fr.

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(Irt)

ŠfcPŲ DAILIDES IR 
MALIAVOTOJAI

Patyrę prie namų rakandų
Taipgi reikalingi berniukai lengvam fabri

ko darbui. Patyrimas nereikalingas.
BRESCIA FURNITURE CO,
9506 Ditmas Ave., Brooklyn

Corner East 95th St., Dickens 2-2500 į
_________________ • urt)

VYRAI .fl
(Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY)
DARBUI

ILS’
SUPERINTENDENT

Pora: patyrę, gera alga. A. WAGNER 
765 9th Ave., N.Y.C. Tarpe 51st ir 52«a 

gatvių.

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbiu# 

karinius darbus nebus 
priimami.

Kreipkitės į Employment ofislĮ 
Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien
ALUMINUM COMPANY 

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. L
Imkite Grand St. gatvekarj nuo Jth Avb. 

subway stoties, prie Lorimer 
arba imkite Grand St. gatvei 
Grand St. stoties, Brooklyne.



Puslapis
jlĮĮMĮĮlALĮLįa;

i NehYorto^/Z^fczZlnloi Daugelis Organizacijų 
Užgyrė Rusijos Karo 

Sukakties Mitingą

Pastūmėta Atgal 
Sviesto Kainos

Paskutinis Užkvietimas
šaunus keturių tautų — lie

tuvių, latvių, estų ir suomių— 
bendrai rengiamas Pabaltijos 
Kultūrinės Tarybos piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, birže
lio 13-tą, per visą dieną ir va
karą, Karpatho-Rusų giraitėj, 
556 Yonkers Ave., Yonkers, 
N. Y. Tikietas 55c. Pelnas ski
riama Lietuvos laisvintoji] pa
ramai. Tikietus gauti Laisvėj.

Piknikui vieta yra gražiau
sia iš visų miestavomis linijo
mis galimų pasiekti, prie pat 
Tibbets Brook Parko. Didelė, 
apie tūkstantį publikos talpi
nanti salė randasi ant gražaus 
kranto, vėsi, tad piknikauti 
galima bile kokiame ore. O 
jeigu karšta, dešimties minu
čių ėjimu pasiekiama parke 
esamas maudymosi prūdas 
(mokama nedidelė įžanga).

Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. O šokių pertraukoje 
bus graži scenos šokių, dainų 
ir prakalbos programa:

Šoks artistė Valentine Belo- 
dainuos Sietyno Choras iš 

B.
va,
Newark, N. J., vadovybėj 
L. Šalinaitės.

Kalbės Morris Engels, 
mus advokatas, veikėjas.

Jei Norite Važiuoti Grupėje
Nuo Laisvės salės išvažiuos 

grupės: 9-tą vai., 10 ir 12-tą.

Kelrodis:
Lexington Ave.—White 
Road traukiniu iki 238- 
stoties. Imti Getty Sq.

xy-

IRT
Plains 
th St. 
arba Getty Ave. busą iki vie
tai. Fėras po 5c.

Iki smagaus 
piknike, birželio

pasimatymo 
13-tą!

Rengėjai.

Birželio Aštuoniolikta
Bus didelė diena visiems 

Brooklyn© ir apylinkių lietu
viams, nes tą vakarą Brookly
ne įvyks lietuvių centralinis di
dysis masinis mitingas paminė
ti dviejų metų sukaktį nuo 
Lietuvos pavergimo naciais ir 
pagerbti tuos, kurių didvyriš
kų kovų dėka Lietuvai artinasi 
išlaisvinimo valanda.

Tame mitinge bus nepapras
ti svečiai kalbėtojai ir graži 
dainų, taipgi filmų programa. 
Kalbės: 1

POVILAS ROTOMSKIS, Lie-

So-tuvos žmonių atstovas iš 
vietų Sąjungos konsulato.

PETER V. CACCHIONE, 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys.

A. BIMBA, Laisvės red.
Dainuos AIDO CHORAS, 

vadovybėj ALDONOS ANDER
SON, ir ALDONA DeVETSCO 
(Klimaitė). G. KLIMAS rodys 
filmas.

Mitingas bus didžiojoj Grand 
Paradise salėj, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Filmos-Teatrai

Stadiumo Koncertai 
Prasidės 17-ta

pa-

Gasiunai Išvyko į 
Pittsburghą

Verbuoja Liuosnorius 
Civ. Apsigynimui

Jonas Gasiūnas, LDS iCentro 
sekretorius, Tiesos redaktorius, 
ir Elsie Gasiūnienė, aidietė, pe
reitą ketvirtadienį išvyko sa
vaitę laiko pasisvečiuoti pas 
josios tėvus Norkus, Pittsbur- 
ghe, taipgi pasikalbėti-pasitarti 
su draugais organizacinėmis 
problemomis. Gasiūnas yra 
ten gyvenęs ir veikęs pirm per
sikėlimo į Brooklyną. Elsie, 
kaip žinia, talkina mūsų mez
gėjoms, tad ir atostogon išva-i 
žiavo vežina ryšulėliu vilnų,! 
kad kelionėje nesueikvoti laiko 
veltui.

Lituanica Aikštėj, 
dieni o vakarą įvyko 
Apsigynimo 92-ro 
mitingas verbavimui 
rių. šimtai tokių

ketvirta- 
Civilinių 
Precinct 
liuosno- 
mitingų

įvyksta po visą miestą pastan
gose gauti 500,000 naujų tal
kininkų visokioms Civilinių 
Apsigynimo pareigoms.

Cil-

New York o Miesto Vartoto
jų Taryba prašė Kainų Admi
nistracijos reikalauti, kad vi
sose krautuvėse būtų aiškiai 
matomoj vietoj išstatyti Ribi
nių ir imamų kainų sąrašai.

John Salo, 53 m., rastas pa
sikoręs ant kamino nugriau
to bildingo, East Sidėj.

“Surprise Pare”
Kastancijai ir Vincui 

ciams josios draugės surengė
vedybinės sukakties pokiliuką 
birželio 5-tą, jų pačių namuo
se, 93-19 Elderts Lane. Svočia 
buvo žinoma veikli kliubietė 
Josephine Augutienė, svotu — 
Andrius Kelert. Svečiams pa
tarnavo Adelė Gramiūtė iš 
Ozone Park. Dalyvavo keliolika 
jų artimiausių draugų, šeimų 
ir pavienių, .kurie visi draugiš
kai pasilinksmino ir apdovano
jo netikėtos puotos užtiktus 
šeimininkus. Kep.

Philharmoniškai Simfonijos 
Orkestrai grojant “The Star 
Spangled Banner,” bus atida
rytas 26-tas metinis stadiumo 
koncertų sezonas šio ketvirta
dienio vakarą, New Yorko 
Miesto Kolegijos Lewisohn 
Stadiume. Pirmais 5 vakarais 
orkestrai vadovaus Fritz 'Rei
ner. Programa susidės iš Čai
kovskio muzikos, solo dalis iš- 
pildant Artur’ui Rubinstein. 
Albert Spalding bus sekamu 
solistu, o po jo bus Marjorie 
Lawrence.

Majoras LaGuardia ir Le
wisohn, stadiumo 
garbės pirmininkai, 
pertraukoje.

Koncertai bus 
per visą sezoną, 
pjūčio U-ta. 
sekcijose tikietai 
ti po $1, taipgi 
centus.

Atidarymo vakaro tikietų 
skaičius užpirkta ir perduota 
Theatre Wing žinion išdalini
mui kariškiams veltui, O kiti 
po pusę kainos. Ateityje, vi
sais šeštadienių ir sekmadie
nių vakarais kariškiai vyrai ir 
moterys, su palydovu, bus įlei
džiami nemokamai be gavimo 
iš anksto tikietų, bile tik ateis 
prie stadiumo vartų, Convent 
Ave. ir 137th St., New Yorke.

“The Russian Story” Parodo 
Masių Kovą už Laisvę

Papasakoti filmoje Rusijos 
istoriją nuo ankstybųjų jos 
dienų iki šio karo ir apie šį 
karą, ir tai pasakyti per ma
žiau dviejų valandų laiką, at
rodo prilyginama perlindimui 
kupranugario pro adatos sky
lutę. Vienok paveikslas “The 
Russian Story” kaip tik to sie
kia.

Eilė tautinių organizacijų ir 
grupių, Williamsburge, tame 
skaičiuje ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 1-ma kuopa, 
dienraštis Laisvė, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubas, Lietu
vių Demokratų Kliub'as užgy
rė Russian War Relief, Inc., 
Brooklyno skyriaus rengiamą 
masinį mitingą-koncertą birže
lio 13-tą, šį sekmadienį, Šv. Jo
no bažnyčioje, Bedford Ave. 
ir Wilson St., Brooklyne.

Mitingą užgyrė ir daugelis 
rusų ir lenkų organizacijų, 
taipgi amerikinės susiedijos 
organizacijos. Tūlos iš jų da*- 
1 y vau s organizuotai, kitos tu
rės savo atstovybę. Kviečia vi
sų tautų ir tikybų žmones.

Kalbėtojuose bus metropo
litas Benjamin, vyriausias pra
voslavų tikybos žmonių vadas 
A m e r i k oje ; assemblymanas 
Bernard Austin, kapitonas Ser
gėjus Kournakoff, kun. Timo
thy V. Peshkoff, taipgi dai
nuos chorai ir bus muzikos. 
Įžanga nemokama. R.

tūlų kitų pro

pirmas maisto 
kurio atstumta

Kainų Administracijos 
tvarkymu, visoje šalyje pastū
mėta atgal sviesto kainos. Nau
jos kainos įėjo galion birželio 
11-tą. Dabar turėtų būti ima
ma po 52 centus vieton buvu
sių 57c už svarą. Esą planai 
stumti atgal ir 
dūktų kainas.

Sviestas yra 
produktas, ant
atgal kainos. Tai yra tas pats, 
apie ką prezidentas kalbėjo ba
landžio 6-tą ir kas, be abejo, 
būtų buvę įvykdyta seniau, jei
gu ne kongreso reakcininkai, 
kurie kovoja prieš atstūmimą 
kainų atgal ir prieš visą kainų 
kontrolės sistemą.

Unijos ir vartotojų organi
zacijos reikalauja, kad būtų 
atstumta atgal kainos ant vi
sų pragyvenimui reikmenų.

Kiaušinių Kainos Pakilo
Kainų Administracija leido 

pakelti kainas nuo 53c iki 55c 
tuzinui didelių grade A kiau
šinių, sakoma, dėl sezoninio 
trūkumo.

Šeštadienis, Birželio 12, 1948

liaudies 
lankysis 

kartą ant 
diskrimi-

delegaci- 
birželio 

Brooklyn

Cacchione Pas Dodgers 
Su Prašymu Negrams 

Lygybės Sporte
Pirmu kartu didžiųjų sporto 

organizacijų istorijoj 
išrinktas atstovas 
sporto kliube raginti 
visados išmesti lauk
naciją ir įsileisti negrus žvaig
ždes sportininkus. To istoriško 
tako pramynėju bus ne kas ki
tas, kaip mūsų, brooklyniečių, 
atstovas Miesto Taryboje, Pe
ter V. Cacchione.

Cacchione vadovaus 
jai iš keturių, kuri 
12-tą lankysis pas
Dodgers, nešini dešimtimi tūk
stančių Dodgers rėmėjų para
šų, prašančių prašalinti diskri
minaciją, kad kiekvienas geras 
sportininkas, nežiūrint spalvos, 
rasės bei poltinių ar religinių 
skirtumų, turėtų lygias progas 
didžiajame sporte.

Mathias F. Correa, buvęs 
per du metus J. V. prokuroru 
New Yorko distrikte, paimtas 
kariuomenėn, o jo vieton pa
skirtas buvęs jo padėjėjas 
Howard F. Corcoran.

koncertų 
kalbės

vakaras

ŠIANDIENĄ JIJDŽIUOSE

kas 
baigiant rug- 
Režervuotose 
po $1.65, ki-
po 55 ir 28

To viso perstatymui, nors 
prabėgamai, šios filmos pa- 
ruošėjai peržiūrėjo apie 500,- 
000 pėdų jau gatavų filmų, 
apie 60 skirtingų judžių, ir 
daug atskirų dokumentališkų 
paveikslų Sovietų filmų ar
chyvuose ir Moderniško Me
no Muziejuje. Iš tų ir iš kitų 
šaltinių, ištisų metų, darbu, su
daryta “The Russian Story,” 
kuri dabar rodoma Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Į Rheingold Extra Dry Alus 
į Didelis pasirinkimas vištikių 
i Vynų ir Degtinės
> Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
; Savininkas

: 411 Grand St. Brooklyn

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
i r

tokio

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

Tel. GLenmore 5-6191

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

N. Y.

Jos. Burstyn ir Artkino Perstato!

Vėlus Rodymas 
Kas šeštadieni

1OO-to CHORAS — SIMFONIJOS ORKESTRAS 
Didžiausias Amerikos dainininkas, EVERETT MARSHALL 

mylimiausioje pasaulio operetėje
“THE STUDENT PRINCE” 

PUIKIAUSIAS MUZIKALIS VAIDINIMAS
Kasdien 8:30 P.M. šešt. ir Sekm. 2 vaidinimai, 2:30 ir 8:30 Tikietai nuo $1.10.
BROADWAY THEATRE, Broadway ir 53rd Street, New York

“GENERAL SUVOROV”
Vyras, kuris sumušė Napoleono armijas

EMBASSY
Matyk tikrus pačių veiks- 

DCDCAf F inV Judžiuu iš Jungtinių I ElUjALL Valstijų pergalės prieš 
nacius Afrikoje

SU SUIMTAIS s —
171017 4 daugmeniškai bombarduojama 

Jungtinių Valstijų Bombonešių
Specialiai: “EAGLES OF THE NAVY” 
Sujaudinanti žygiai besilavinančių mūsų 
Laivyno lakūnų. Taip pat 43 žinių judžiai 
iš viso pasaulio. Visi eina į EMBASSY.

NEWSREEL Theatre
BROADWAY lr 46th ST,

Irving Place The.Ar“
Tiktai 8 dienos! Birželio 12, 18, 14į!

“PORT OF SHADOWS”
su Jean Gabin

Blrž. 15-16: “FORTRESS ON THE VOLGA” - “MADAME BOVARY”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

Vėliavos Dienos ceremonijos 
įvyks birželio 13 popietį, Cen
tral »Park Mali.

Specialiai patrauklus dalykas: /‘Sixty-Ninth Parallel” 
Naujas nedidelis judis, kuris parodo, kaip Sovietų karo 
laivai ir kovotojai vedė pergalingą dviejų metų kovą 

Šiauriniame Atlante.

Judžių kavalkadą 800 metų Rusų didvyrybes

'The Russian Story'
Didi ir virpanti drama, vaizduojanti paprasto žmogaus 

gyvenimą ir kovą Rusijoj.
Sumanymu Nadon. Amerlkiečių-Sovletų Draugiškumo Tarybos, Ine.

Stadium Koncertai
AMSTERDAM AVE. IR 138th ST.— 

56 KONCERTAI
Simfonijos po žvaigždėmis Kas vakarų, 
8:30 P.M.. PRADEDANT BIRŽELIO 17 
su didžiausiais pasaulio artistais ir Phil

harmonic Simfonijos Orkestrą — 
5,000 sėdynių po 25c.

Birželio 17—ARTUR RUBINSTEIN, 
solistas 

VISA PROGRAMA 
ČAIKOVSKIO

18— BEETHOVEN, RAVEL
19— SPALDING, solistas, 

BRAHMS. MENDELSOHN
20— WAGNER.MUSSORGSKY 
21 MARJORIE LAWRENCE,

solistė, PROKOFFIEF, 
DEBUSSY

STANLEY THEATRE 7th A"'" N-Y-

Filmų Festivalo 6-ta 
Savaitė Irvinge

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Birželio 12, 13, 14 rodys 
“General Suvorov,” kuris su
mušė Napoleoną, ■ tuomet lai
kytą nenugalimu. Priedams— 
“Port of Shadows.”

Birželio 15 ir 16 rodys “For
tress on the Volga” — Stalin
gradą, ir “Madame Bovary.”

Vyriausio Teismo teisėjas 
Hooley įsakė grąžinti parei- 
gosna mokytoją Catherine M. 
P. Collery, kuri buvus atleis
ta iš tarnybos dėl nesveikatos, 
tą nustačius be gydytojo liū- 
dymo.

MATYK ISTORIJĄ LĖKTUVO, 
KURIS IŠTAŠKĖ BLITZĄ! — 
STEBĖTINAS LĖKTUVAS KO
VOTOJAS, KURIS NUŠOVĖ 
ŽEMYN 185 PRIEŠŲ DALI
NIUS, LAIMĖDAMAS KRITIŠ
KĄJĮ “BRITANIJOS MŪŠI” — 

spiiisiur 
žvaigždė LESLIE HOWARD
DAVID NIVEN, lakūnai ir kiti 
nariai Anglijos Kovotojų Koman
dos. Matyk šią milionų laisvųjų 
žmonių epiką, kuriem gręsė bai
si vergija — visa tai vaizduoja
ma kaip šilta žmogiška komedi
ja, kurią pagilina gailestingumo 
scenos. Tai tinkąs šiam ląiku, ža
vintis judis — didvyrio ir šau
naus lėktuvo kovotojo istorija, 
kurios JŪS NEGALITE BE 
SKRIAUDOS SAU PRALEISTI!

i BROADWAY ir 
1X1 VLJL-I 49th ST., N. Y.

%

| MATEUŠAS SIMONAVICIUS
| GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

USEFUL... PRACTICAL
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426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

BROOKLYN

L4BOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)'
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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F. W. Shalins J
(Shalinskas) £.■

FUNERAL HOME!
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

m
WATCHt*

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.
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$30.00

ELIZABETH . 17 jewels . $247J

A AIR WARDEN 
)5 |eweto 

<29'»

MNO

$15.00

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2178

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus-r-tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.




