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Naujas Apgavystės Lizdas. 
Visuomenei Reikia Saugotis. 
O Visgi Bus Naudos.
Vasara ir Spauda.
Bloga Nuotaika.
Žmonės Be Sąžinės ir 

Atsakomybės.

Rašo A. BIMBA
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LAISVĖS ANTRAidephoneI sTaT™ 2Rm8TRKET Brooklyn, N. Y!, Antradienis, Gegužės-May 16, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVLTaigi, Amerikos Lietuvių 
Taryba steigia “Lietuvių Infor
macijos Centrą.” Centras bū
siąs Ne,w Yorke.

Nereikia pranašo, kad at
spėti tų būsimų “informacijų” 
pobūdį, žinome, kas yra ir kuo 
užsiima tie žmonės, kurie su
daro Amerikos Lietuvių Tary
bą. Jų redaguojamuose laik
raščiuose visuose kampuose 
trykšta pro-naciška propagan
da.

Tad ir šis jų centras teiks 
tiktai tokias informacijas. Jos 
bus žalingos kaip Amerikai, 
taip lietuvių tautai.

Lietuviškoji visuomenė turi 
saugotis. Tai naujas fašistinio 
elemento skymas ją išnaudoti.

Be to, šis jų centras bandy
siąs “informuoti” amerikinę 
visuomenę. Demokratinė vi
suomenė turėtų surasti būdus 
ir atmušti tuos pro-naciškus 
nuodus, čia, berods, geriausia 
patarnaus anglų kalba buleti- 
nas “Baltic Review.”

Kaip ir buvo tikėtasi: prieš 
kunigą Orlemanskį ir profe
sorių Langę pakėlė audrą re
akcinės jėgos. Juos niekina ir 
drabsto purvais.

Bet faktas pasilieka faktu, 
kad jų misija Maskvon buvo 
rimtas ir naudingas žygis.

Jie atstovauja demokratines 
lenkų jėgas. Tos jėgos turės 
augti.

Kai Lenkija bus išlaisvinta, 
kai Lenkijoje susikurs demo
kratinė vyriausybė ir Lenkija 
susidarys tik iš lenkų, dauge
liui ir Amerikos lenkų prasi
blaivys protas ir akys atsida
rys. Lenkija be svetimų žemių 
ir pavergtų žmonių 
laimingesnė.

Kai istorija bus 
kun. Orlemanskio ir 
ge ši misija bus tinkamai įver
tinta. Jie buvo pirmutiniai žy
mūs lenkiškos kilmės ameri
kiečiai pakelti balsą už laisvą 
ir demokratinę Lenkiją.

bus daug

rašoma, 
prof Lan-

Prasideda karščiai. Užsida
ro svetaininių parengimų se
zonas.

Vasarą mūsų spaudai sun
kiau verstis. Reikia surasti bū
dus tos spaudos rėmimui.

Vienas tų būdų, tai tiesio
ginis paaukojimas dienraš
čiams. Tokių gero velijančių 
patrijotų Laisvė turi nemažai. 
Jie nepamiršta savo pareigų 
nei vasarą.

Bus ir piknikų spaudos nau
dai. žinau, kad bus nugalėti 
visi transportacijos keblumai 
ir piknikai įvyks. Taip buvo 
pernai, taip bus šiemet.

Jau dabar reikia planuoti 
tuos piknikus padaryti gerais 
ir paskemingais. Ypač Phila- 
delphijos ir Bostono apylinkės 
piknikai reikalingi ankstyvo 
susirūpinimo.

Norėtųsi daug pasakyti apie 
mūsų karines pareigas. Kai 
apsidairai aplinkui, kai prade
di tėmyti žmones, pasidaro 
sunku ant širdies.

Gal nei vienas mūsų neįde- 
dame visos savo energijos į 
karo pastangas. Mat, karas 
labai toli už vandenų, čionai 
bombos nesprogsta ant mūsų 
galvų, nei pastatai negriūva 
aplinkui mus. Todėl negalime 
jausti karo taip, kaip jį jaučia 
Europos bei Azijos žmonės.

Tai beveik natūralu. Bet kai 
matai tiek daug žmonių, žino
mų ir pažįstamų, kurie taip 
lengvai viską leidžia per ran
kas, taip nė piršto neprideda 
prie jokių karo pastangų, tai 
net baisu.

Karas , jiems atnešė tik di
desnę algą, pastovesnį darbą,

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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TALKININKAI NUŠLAVĖ NACIUS IKI 7 MYLIU ATGAL
Sovietų Lakūnai vėl Kirto 
Naciam Užnugarėn -- Estijoj, 

Baltarusijoj ir Suomijoj
London, geg. 15. — Sovie

tų bombanešiai vėl sprogdi
no geležinkelių stotis ir į- 
rengimus vokiečių užnuga
ryje 600 mylių ilgio frontu, 
jau trečią naktį paeiliui.

Paskutiniu žygiu raudo
nieji lakūnai bombardavo ir 
apšaudė geležinkelių centrą 
ir tvirtumą Brest Litovską; 
nepaprastai svarbų geležin
kelių mazgą Polocką, šiaur
vakarinėje Baltarusijoje, ir 
nacių tvirtovę Narvą, Es
tijoje. Raudonarmiečiai yra 
pusiau apsupę Narvą nuo 
pirmiau. — Iš šių žygių ne
grįžo du Sovietų lėktuvai.
Nuskandino Dar 12 Fašistų 

Laivų ir Karo Valčių
Kiti Sovietų bombanešiai 

trečią kartą pastarosiomis 
dienomis ardė ir degino 
Suomijos (Finliandijos) uo
sto miestą Kotką, 60 mylių 
j šiaurių rytus nuo to kraš
to sostinės Helsinkio. Kot
kos uoste jie nuskandino 
vieną priešų transporto lai
vą 2,000 tonų ir sužalojo ki-

Ties Narva raudonieji la
kūnai sunaikino du karinius 
vokiečių laivukus.

Sovietų karo laivai ir 
lėktuvai nuskandino Juodo
joj Jūroj dar du hitlerinin
kų transporto laivu, keturis 
motorinius laivukus ir tris 
dideles greitąsias karines 
valtis, netoli Rumunijos pa
krančių.

Brest Litovske ir kitose 
geležinkelių stotyse toj sri- 
tyj sovietiniai lakūnai pleš
kino nacių traukinius ir ka
rinius sandėlius, sukeldami 
15 sprogimų. Polocko gele
žinkelių centre buvo užkur
ta 10 didelių gaisrų.

Raudonieji lakūnai taipgi 
skynė maršuojančius vieš
keliais vokiečius.

Nušlavė 1,000 Nacių
Pietų fronte vokiečiai su

Kun. Orlemanskis Baudžiam as Uždarymu Vienuolyne už Kelionę Maskvon: bet Jo 
Parapijiečiai 100 Procentų Remia Savo Kunigą, P ersekiojamą už Gerą Darbą

Springfield, Mass.— Len
kų Šv. 'Rožančiaus katalikų 
bažnyčios klebonas, kun. 
Stanislovas Orlemanskis pa
sidavė įsakymams airio vys
kupo Thomo O’Leary ir nė
jo laikyti mišių praeitą sek
madienį. Vyskupas suspen
davo kun. Orlemanskį nuo 
bažnytinių pareigų ir įsakė 
jam eiti į vienuolyną neri
botam laikui, girdi, kol at
slūgs žmonių sujudimas, kol

didesnį skūnerį alaus, svarą 
kitą lašinių ant nugaros.

Jie atvirai nesako, žinoma, 
nes tai būtų perdaug negražu, 
bet gera dalis jų savo širdyje 
mano: Kad tik dar ilgiau ka
ras pasitęstų!

Kaip kįtaip išaiškinti jų tokį 
nepaisymą ir užšalimą?

tankais vėl kelis kartus ata
kavo sovietines pozicijas, 
pietiniai-vakariniame Dnie- 
stro upės šone, į šiaurvaka
rius nuo Tiraspolio. Rau
donarmiečiai užmušė 1,000 
nacių; tuomet likučiai prie
šų pasitraukė atgal į seną
sias savo pozicijas.

600,000 AMERIKOS BIZNIE
RIŲ VADAS VYKSTA 

I MASKVA

Val- 
ku- 
600
Su

Washington. — Išskrido 
Maskvon Eric A. Johnson 
pirmininkas Jungtinių 
stijų Prekybos Rūmo, 
riam priklauso kokie 
tūkstančių biznierių, 
juom išlėkė ir W. L. White, 
Emporia Gazette laikraščio 
redaktorius, iš Kansas val
stijos.

Pats premjeras Stalinas 
kvietęs Johnsoną pasikal
bėti apie bendradarbiavimą 
biznyje tarp Jungtinių Val
stijų ir SoVietų Sąjungos po 
karo.

Johnsonas vyksta į Sovie
tus kaipo privatinis pilietis, 
o ne kaipo Amerikos vy
riausybės atstovas. Jis yra 
laikomas pažangesniu re- 
publikonu, panašiai kaip 
Willkie.

Amerikos lakūnai numetė 
200 tonų bombų į japonus 
Wakde saloj.

Sovietai atmušė 
ties Stanislavovu.

nacius

Vokiečiai Atakavo Angliją

London, geg. 15. — Dido
kas nacių lėktuvų būrys at
akavo Bristolį ir tūlus ki
tus miestus pietinėj Angli
joj; sužalojo bei suardė tam 
tikrų skaičių namų. Anglai 
nušovė 16 vokiečių lėktuvų.

B

jie nustos kalbėjęsi apie 
kun. Orlemanskio kelionę 
Maskvon ir apie jo pasita
rimus su premjeru Stali
nu.

Kun. Orlemanskis yra 
baudžiamas už tai, kad be 
vyskupo leidimo skrido į 
Sovietų Sąjungą. Vyskupo 
padėjėjas kun. Shea sakė, 
būk kun. Orlemanskis tuo 
žygiu “bendradarbiavęs,, 
tam tikroj prasmėj, su ko
munistine valstybe.”

Bet vyskupo kancleris, 
kun. Shea pripažino, kad 
aukštieji dvąsiškiai net ne
mėgino sužinoti, apie ką 
kun. Orlemanskis kalbėjosi 
su Stalinu. New Yorko 
Times reporteris Lawrence 
Resner dėl to rašo:

“Kunigas Shea sakė, jog

VIENAME KRYMO 
KAMPE SUIMTA

20,000 NACIŲ
Maskva.— Raudonarmie

čiai paėmė nelaisvėn 20,000 
vokiečių Chersonese Iškyšu- 
lyj, paskutiniame nacių pa
sipriešinimo punkte, pieti
niai vakariniame Krymo 
pussalio kamputyje, kaip 
rašo Raudonoji žvaigždė, 
Sovietų kariuomenės laik
raštis.

Tarp suimtų yra ir Penk
tojo vokiečių korpuso ko- 
mandierius, generolas Įeit. 
Boehme.

Visas iškyšulis liko už
terštas vokiečių kanuolių, 
tūkstančiais trokų, desėt- 
kais tūkstančių šautuvų ir 
dideliu skaičium kulkosvai
džių ir minosvaidžių.

Jungi. Valstijų Lakūnai 
Sudaužė dar Tuzinus 
Japonų Karo Valčių
Ceylon. —Amerikos bom

banešiai nuskandino dar 40 
didelių Japonijos valčių ties 
New Britaim sala.— Tokion 
valtin sutelpa 200 iki 300 
kareivių.

Pastebėta, kad japonams 
vis labiau stokuoja karinių 
valčių.

Chinai Atliuosuoja Gelž- 
kelį nuo Japonų

Chungking, geg. 15. — 
Chinai atėmė iš japonų Sni
ping miestą su stočia ge
ležinkelio, einančio tarp 
Peiping ir Hankow didmie
sčių. Tokiu būdu chinai nu
kirto japonam susisiekimą 
šiuo geležinkeliu tarp šiau
rinės ir pietinės Chinijos.

Pirm kelių dienų japonai 
buvo užvaldę visą šį didį 
geležinkelį ir taip perkirtę 
Chiniją pusiau.

Pranešama, kad chinai 
atrėmė japonų atakas ir 
ties Loyango miestu, prie 
to strateginio geležinkelio.

Kun. Orlemanskis Sakė: “Esu Kryžiavojamas už Tai, kad 
Stengiausi Patarnaut Savo Bažnyčiai ir Lenkų Tautai”

bažnyčios vyriausybė dar 
oficialiai nežino ir abelnai 
nenori žinoti, apie ką kun. 
Orlemanskis kalbėjosi su 
maršalu Stalinu ir su už
sieniniu komisaru Molotovu 
ir kokie yra tų pasikalbėji
mų vaisiai.”

O kun. Orlemanskis pa
reiškė laikraščių atstovams: 
“Aš esu kryžiavojamas už 
tai, kad stengiausi patar
nauti savo bažnyčiai ir len
kų tautai!”

(Žymėtina, jog Stalinas 
į kun. Orlemanskio klausi
mą atsakė su savo parašu, 
kad jis yra priešingas bet 
kokiam katalikų persekioji
mui. Be to, Stalinas pareiš-

Italijoj Suimta virš 2,000 
Vokiečių; Gerai Pasižymėjo 
Francūzai ir Amerikiečiai

Neapolis, geg. 15. —Tal
kininkų ofensyvas Italijoj 
turėjo naujų laimėjimų 
faktinai ištisame 25 mylių 
fronte, nuo Cassino apylin
kės iki Tyrrhenian Jūros į 
pietus. Tarp kitų savo lai
mėjimų, amerikiečiai, fran
cūzai ir anglai paėmė ne-

ANGLŲ - AMERIKIEČIŲ KO
RESPONDENTAS PAS MAR

ŠALĄ TITO-BROZ
Jugoslavija. — Bendrasis 

amerikiečių ir anglų spau
dos korespondentas, John 
Talbos atsilankė į Jugoslavi
jos partizanų vado, maršalo 
Tito - Broz butą. Maršalas, 
tarp kitko, pareiškė, kad 
vokiečiai jau yra nupuolę 
kaipo kovūnai. Tito sakė, 
jog dabar geriausia nacių 
kariuomenė ten yra būriai 
ustašių, savo tautos išdavi
kų, kuriems vadovauja ju
goslaviški kvislingai prieš 
patrijotus - partizanus.

(Kiek pirmiau anglų cen
zūra sulaikė Tito pareiški
mą talkininkų koresponden
tams.)

Amerikos Lakūnai Puo
lė Šiaurinę Franciją 
London, geg. 15. — 250 

Amerikos bombanešių ir 
lėktuvų kovotojų vėl bom
bardavo ir apšaudė vokie
čių tvirtumas ir kitus tai
kinius šiaurinėje Francijo- 
je.

Lengvieji anglų bomba
nešiai atakavo Cblogne ir 
kitus karinius miestus va
karinėje Vokietijoje, Belgi
joje ir Holandijoje. Visi 
anglų lėktuvai sugrįžo.

(Per 24 valandas pirm to 
oras buvo toks blogas, jog 
talkininkų lėktuvai negalė
jo veikti.) 

kė: “Aš manau, kad gali
ma” net su popiežium ben
dradarbiauti prieš tuos, ku
rie persekioja katalikų baž
nyčią.)

žmonės Remia Kunigą
Springfield, Mass.—Stan

ley Clak, kun. Orlemanskio 
draugas ir iždininkas dviejų 
(lenkiškų) p a r a p i jinių 
draugijų, užreiškė, jog pa
rapijiečiai ‘100 procentų 
stoja už savo kunigu* Orle
manskį, kaip rašo United 
Press, amerikienė žinių a- 
gentūra.

“Kunigo Orlemanskio su
spendavimas yra aiškus 
bandymas užgniaužti tik- 

&

laisvėn virš 2,000 hitlerinin
kų.

Sekmadienį amerikiečiai 
ir francūzai atėmė iš prie
šų dar kelis strateginius 
miestelius bei kaimus. Nuo 
ofensyvo pradžios ameri
kiečiai nužygiavo iki šešių 
mylių pirmyn, o francūzai 
pirmadienį užėmė ir svar
bų Ausonia miestelį, viso 
prasiverždami s e p t y nias 
mylias pirmyn per tvirto1 
višką nacių apsigynimo 
ruožtą, pietinėje linijos da- 
lyje.

Anglai su tankais ir šar
vuotais automobiliais įvare 
beveik dviejų mylių gilume 
kylį į vokiečių linijas šiau
rių rytuose nuo Cassino, da
linai apsiausdami priešus iš 
tos pusės.

Amerikiečiai įsiveržė Į 
Santa Maria Infante ir du 
kitus artimus miestelius pa
lei pietinę Garigliano upės 
tėkmę.

Francūzai, be kitko, už
ėmė aptvirtintą Maio kal
ną, 3,000 pėdų aukščio; per
kirto šalutinį nacių vieške
lį tarp Cassino ir jūros į 
pietus, ir paėmė nelaisvėn 
daug hitlerininkų.

Francūzai kartu su ame
rikiečiais taip pat galutinai 
užėmė Castelforte, kariniai 
svarbų miestelį.

Anglai šiauriniame fron
to gale dar paplatino iki 
visos mylios savo užimtas 
pozicijas vakariniame 
pido (Gari) upės šone.

Ra-

Vitebsko Šaulės
Maskva. — Būrys mergi

nų partizanių - šaulių į pie
tų rytus nuo Vitebsko, Bal
tarusijoj, per tris mėnesius 
nukovė 148 vokiečius. Cha- 
zova nušovė 12 nacių, Ba
rykina 10, o Sartlykova de
vynis.

ruosius faktus apie jo kelio
nę Maskvon ir apie jo pa
siekimus tenai,” sakė Stan
ley Clak:

“Vyskupas mėgino visiš
kai pažabot jį, bet kun. Or
lemanskis juodu ant balto 
išdėstė viską, kas įvyko toj( 
jo kelionėje. Greitu laiku 
gal viešai matysime smulk- 
meniškesnių žinių apie tai.”
Kaip Viršininkas Aiškina 
žmonių Pagarbą Kunigui

N. Y. Times reporteris 
atrado, kad parapijiečiai a- 
belnai visi remia kun. Orle
manskį ir užjaučia jį. O vys
kupo kancleris kun. Shea 
sakė, kad žmonės pritaria 
kun. Orlemanskiui todėl, 
kad jis puikiai veikė para
pijoj nuo 1916 metų iki šiol. 
Shea, tačiau, pridūrė: “Ta-

I

Kį RAŠO SOVIETŲ 
SPAUDA APIE KUN.

ST. ORLEMANSKĮ
Maskva. — Sovietų laik

raščiai žymiai išspausdino 
lenkų kunigo Orlemanskio 
pasikalbėjimą su spaudos 
korespondentais Chicagoje. 
Premjero Stalino atsaky
mai j kun. Orlemanskio 
klausimus dėlei katalikų 
bažnyčios galį patarnaut ne 
tik draugiškam išsprendi
mui Lenkijos klausimo. Dar 
daugiau. Tie Stalino atsa
kymai gal padėsią sumegsti 
tiesioginius p a s i tarimus 
tarp popiežiaus ir Sovietų 
Sąjungos kas liečia katalikų 
būklę tokiose katalikiškose- 
šalyse, kaip Lenkija ir Ven
grija, po to, kai Raudono
ji Armija įžengs į tuos kra
štus. Taip rašo United 
Press.

I I

S

Amerika Nori Užpirkti 
Visus Švedijos Techni

kinius “Šratus”
Washington. — Amerikos 

vyriausybė įgaliojo specialį 
savo atstovą Griffisą Šve* 
dijoj užpirkt visus ten pa
dirbamus ball-bearings, ar
ba “šratus”, kurie reikalin
gi sklandžiam sukimuisi į- 
vairių karinių mašinų ratų 
ir motorų — tankų, lėktu
vų, automobilių ir kt. Tada 
naciai negalėtų gaut tų 
technikinių “šratų” iš Šve
dijos. O jie hitlerininkams 
labai reikalingi, nes Ameri
kos ir Anglijos lakūnai jau 
sudaužė kai kuriuos svar
bius “šratų” fabrikus Vo
kietijoj. '

Jeigu Švedija nenustos 
pardavinėjus vok iečiams 
“šratų” ir įvairių karinių 
medžiagų, tai Amerikos vy
riausybė planuoja sustab
dyt Švedijai reikmenų į 
gabenimus iš Jungtin. 
stijų.

i
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> 
tai nereiškia, kad jie bent 
kiek pritartų komunizmui.”
Kun. Orlemanskis Gal Siųs 

Dokumentus Popiežiui
Kun. Shea pareiškė Times 

reporteriui, kad jeigu kun. 
Orlemanskis norės, tai ga
lės popiežiui siųsti savo do
kumentus apie pasitarimus 
su Stalinu, bet jis tegalės 
juos siųsti tiktai per popie
žiaus atstovą Washingtone. 
—Reiškia, popiežiaus atsto
vas galės pasielgt su tais 
dokumentais taip, kaip jam 
patiks.

(Savo kritikams kun. Or
lemanskis kartą visai trum
pai atsakė: “Jūsų statomas 
bolševikiškas baubas yra 
tik plona guminė pūslė.” 
Jis tą pūslę pradūrė spil- 
kutės

.'Vi-:
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bakstelėjimu.)
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“Raganų Medžiotojo” Karjera 
Baigiasi.

Kongresmanas Martin Dies, išgarsė
jęs “politinių raganų” medžiojimu, pa
reiškė viešai, kad jis daugiau nekandi
datuos, į kongresą. Jis tai padarė viešai, 
savo laiške vienam Texas valstijos laik
raščiui, kuris išeidinėja tame apskrityj 
(Jefferson), iš kur p. Dies buvo išrink
tas į kongresą.

Ponas Dies, tiesa, savo nekandidatavi- 
mui duoda “prastos sveikatos” priežas
tį. Tačiau akylesniam stebėtojui atrodo, 
kad jo nesveikata nėra kūniška, o politi
nė. Jefferson apskrityj žmonės pradėjo 
smarkiai prieš p. Diesą bruzdėti; demo
kratų partija ten stato savo kandidatu į 
kongresą (nominacijoms) buvusį teisė
ją, Jesse Martin Combs. Tiesa, ir p. 
Combs nėra liberalas, tačiau kur kas su
kalbamesnis už p. Diesą.

Taigi Martin Diesas numatė, kad jis 
rinkimus gali prakišti ir dėl to atsisakė 
kandidatuoti.

Kaip nurodėme, kongresmanas Dies 
pasižymėjo tuo, kad jis vadovavo kong
resiniam komitetui, kuris buvo įkurtas 
atidengimui prie-amerikinės veiklos mū
sų krašte, bet iš tikrųjų rūpinosi kom
promituoti kiekvieną pažangesnį, libera- 
liškesnį žmogų. Komunistu jis apšaukė 
kiekvieną žymesnį asmenį, neišskiriant 
nei vice prez. Wallace, nei ponios Roose- 
veltienės!

Daug žalos mūsų kraštui padarė p. 
Dieso veikla. Todėl jo pasitraukimas iš 
kongreso bus sutiktas Amerikos žmonių 
labai smagiai.

Vilnies Pozicija.
‘ Š. m. gegužės mėn. 7 d. Chicagoje įvy

ko dienraščio Vilnies kooperatyvo dali
ninkų suvažiavimas. Kaip rašė Vilnis, jis 
buvo gražus ir pasekmingas. Gauta daug 
sveikinimų iš visų šalies kraštų, o su 
sveikinimais — finansinės paramos apie 
$3,000!

. Redakcijos vardu raportą patiekė L. 
Pruseika, kuriame be kitko, jis atžy
mėjo politinę Vilnies poziciją šiais mūsų 
kraštui ir tušam pasauliui svarbiaisiais 
metais. L. Pruseika sakė:

“Vilnis stipriai stovi nacionalės vieny
bės pagrindu ir kovoja tuos elementus, 
kurie ardo vienybę, statydami savo par-' 
tinius ar grupinius interesus aukščiau 
nacionalės vienybės. Mes neduodame gi- 
.liuot ir neduosime giliuot tiems lietuviš
kiems plačiaburniams, kurie sėja neapy
kantą tarpe Jungtinių Tautų, piktai ir į- 
^uliai puldami Sovietų Sąjungą ir Angli
ją ir kurie jau senai pasidarė apendiku 
prie Lenkų šlėktos mašinos ir puola glė

bin McCormickų, Hearstų, Fišių.
“Stovėdama nacionalės vienybės pa

grindu Vilnis remia prezidento Roose
velto politiką už darnų visų gyventojų- 
sluoksnių bendradarbiavimą karo fronte 
ir naminiame fronte, nes vienas nuo ki
to neatskiriami.

“Vilnis, sykiu su visais atsakomingais 
darbo unijų vadais, priešinga streikams 
ir smerkia Lewis’© ir kompanijos užma
čias demoralizuoti naminį frontą. Mes 
sutinkame su tuo palyginimu, kokį savo 
laiku padarė Earl Browder kalbėdamas 
apie CIO prezidentą Philip Murray ir 
Lewis’ą: “Viename Philip Murray piršte 
daugiau pajėgos vadovauti darbininkų 
judėjimui, negu visame sukliurusiame 
Lewis’o kūne.”

“Vilnis, kaip ir visa demokratinė spau
da, kovoja tuos piktus gaivalus, kurie 
sėja šioj šetly rasinę neapykantą prieš 
negrus ir nuodija žmones antisemitizmu. 
Lietuvių tarpe tiktai Vilnis ir Laisvė 
gina lygybės ir demokratijos principus, 
o ne socialdemokratų, klerikalų ir sme- 
tonininkų spauda.

“Mes kovojome ir kovosime su tais 
nuodų šinkoriais, su atvirais ir apsima- 
skavusiais penktakolonistais, Copperhe- 
deriais, kurie kėsinasi išsprogdinti na- 
cionalio fronto vienybę, demagogiškai 
šaukdami, kad prezidentas Rooseveltas 
veda šalį į autokratijos ir fašizmo sute
mas.

Žymėdama Vilnies rolę lietuviškame 
gyvenime, redakcija, greta kitko, pride
da: ■ * ?

“Savo įtaka mes pradedam pasiekti ir 
tuos lietuvių sluoksnius, kurie ligi šiol 
buvo nepalankiai nusistatę mūsų atžvil
giu. Jie pradeda suprasti, kas sako tei
sybę. Štai kodėl mes gauname nemaža 
skaitytojų, net iš katalikų tarpo.

“Demokratiniai nusistatę Amerikos 
lietuviai, ypač po to puikaus suvažiavi
mo, kuris pereitų metų pabaigoje įvyko 
New Yorke, tiek subrendo ir įsisąmoni
no, kad jie turi teisės kalbėti Amerikos 
lietuvių didžiumos vardu. Mus neišgąsdi
no ir neišgąsdins jokie pasibučiavimą! 
Prunskių ir Šimučių su Michelsonais ir 
Grigaičiais, jokios jų popierinės koalici
jos. Mus neišgąsdins nei smetoninių 
šturmtrūperių riksmas, nors po to, kaip 
Clevelande sudegė jų “kontinuitetas”, jie 
alasavoja dar smarkiau.”

Reikalauja Pasitraukti.
• Iš Londono žinios skelbia, kad lenkai 

socijalistai, Lenkų Tautinės Tarybos na
riai, pareikalavo, kad iš lenkų vyriausy
bės Londone pasitrauktų karo ministeris 
Marijanas Kukiel ir iš vyriausio ka
riuomenės vado vietos — Kazys Sosn- 
kowskis.

Socijalistai, sakoma, kaltina šituodu 
asmenis dėl jų anti-semitinio nusistaty
mo linkui žydų, esančių lenkų kariuo
menės grupėse, esančiose Anglijoje ir 
Italijoje.

Aišku, tenka pagirti lenkus socijalis- 
tus (šiame atsitikime Adam Ciolkosz ir 
Emmanuel Scherer) už drąsų žygį, bet 
mes abejojame, ar iš to kas išeis. Turi
me atsiminti, kad ne tik tiedu asmenys 
lenkų valdžioje yra anti-semitiški; anti
semitų ten yra ir daugiau.

Iš šalies žiūrint, mums atrodo, kad 
dabartinė lenkų vyriausybė Londone, jei 
ji nori gyvuoti ir kalbėti lenkų tautos 
vardu, turėtų pasitraukti, užleisdama 
vietą demokratinio nusistatymo žmo
nėms, galintiems susikalbėti su Čechoslo- 
vakijos vyriausybe, su Tarybų Sąjungos 
vyriausybe ir su Lenkijos žmonėmis.

Atlanto Čarteris, Tai 
ka ir Žmonių Laisvė

1941 metais Atlantiko 
did jury j, ant karo laivo, 
prezidentas Rooseveltas ir 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas laikė konferenciją,ir 
jos pasekmėj paskelbė nusi
statymą, arba dėsnius, už 
kuriuos Anglija kariavo, o 
Jungtinės Valstijos jai pa
dėjo. Tas dokumentas, tie 
dėsniai žinomi, kaipo At
lanto Čarteris.

Kiekvieną dalyką arba 
dokumentą klasinėj visuo
menėj aiškina taip, kaip jos 
reikalams geriau. Taip yra 
ir su Atlanto Čarteriu. Už
tenka prisiminti lietuvių 
fašistus — smetonininkus: 
jie Lietuvą valdydami 
bjauriausiai smaugė darbi
ninkų, valstiečių, inteligen
tijos judėjimą už žmogaus 
laisvę, bet kada Atlanto. 
Čarteryj stojama už tas lai
sves, tai dabar ir smetoni- 
ninkai, kurie neteko vieš
pataujančios padėties, kal
ba, būk ir jie stoją už. At
lanto Čarteryj išdėstytas 
idėjas.

Arba paimkime lenkų po
nus — šlėktas: senoj Len
kijoj, pirm karo, jie smau
gė milionus ukrainiečių, 
baltarusių, lietuvių, žydų, 
kurie sudarė' 40% buvusios 
Lenkijos gyventojų. Jie bu
vo pavergę Vakarinę Uk
rainą, Vakarinę Baltarusi
ją, suskaldę ukrainų ir bal
tarusių tautas, laikė vergi
joj apie pusę miliono lietu
vių ir buvo užgrobę Vilni
ją su Lietuvos sostine Vil
niumi. Atlanto Čarteris 
stoja už tautų laisvę, tai 
dabar ir tie ponai išstoda- 

| mi prieš Vakarinės Ukrai- 
: nos, Baltarusijos ir Vilni
jos žmonių laisvę sako, kad 
būk tas dokumentas garan
tuoja “Lenkijos čielybę,” 
juo dangstosi, kad vėl pa
vergus milionus kitų tautų!

Už Atlanto Čarterį šū
kauja ir tie, kurie praeityj 
mindžiojo tas idėjas, kurios 
jame yra išreikštos ir kurie 
trokšta ateityj jas niekinti. 
Visi anti - sovietiniai ele
mentai Atlanto Čarterį tai
ko prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie besidangstydami tuo 
dokumentu nori fašistams 
pavesti viešpatauti Lietu
voj,- Latvijoj, Estijoj. Jie 
besidangstydami Atlanto 
Čarteriu siekia pavergti 
milionus ukrainų ir balta
rusių. Jie net teisina Fin- 
landijos ir Rumunijos fa
šistų žygius, — karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir bendrai 
Jungtines Tautas.

Todėl, prof. Borisas Štei
nas, žymus Sovietų Sąjun
gos mokslininkas, žurnale 
“Karas ir Darbininkų Kla
sė” pateikė išsamų straips-

listinę agresyvę politiką 
pavergimui milionų ukrai- 
nų, baltarusių ir pusės mi- 
liono lietuvių! Tie Atlanto 
Čarterio “apgynėjai” palai
ko ryšius su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos buvusiais 
fašistiniais valdonais, ku
rie 1940 metais pabėgo nuo 
tų kraštų žmonių.

Jungt. Valstijų kongrese 
tūli kongresmanai panau
dojo “jubilėjų” 150 metų 
Lenkijos konstitucijos ir 
besidangstydami Atlanto 
Čarteriu drąsino lenkų im
perialistines pretenzijas, 
niekino Amerikos talkinin
kę Sovietų Sąjungą; taip ir 
Anglijos parlamente toki 
elementai reikalauja disku- 
suoti Atlanto Čarterio turi
nį, kad ardyti Jungtinių 
Tautų bendras pastangas 
karo laimėjimui. •

Tai taip naudoja anti
demokratiški, anti - darbi
ninkiški, pfo-hitleriški ele
mentai Atlanto Čarterį, 
kad'kenkus kovoj prieš Hit
lerį, kad kenkus Atlanto 
Čarteryj paskelbtų idėjų

sudarytos, kurios reikalin
gos taikos išlaikymui. Tau
tų Lyga vyriausiai tik to
dėl ir žlugo, kad ji neturė
jo jėgos, kad ji vien dekla
racijomis ir rezoliucijomis 
bandė pasaulyj išgelbėti 
taiką.

■ Panašiai yra ir su eile 
kitų klausinių. Maskvos 
Konferencijoj pasisakyta, 
kad Sovietų Sąjunga, Jung
tinės Valstijos, Britanija ir 
Chinija tol kariaus, kol 
priešai besąlyginiai nepasi
duos. Bet gyvenime ir tas 
nevisur pilnai atatinka. 
Italijoj buvo atsisakyta 
nuo “besąlyginio pasidavi
mo.” Sovietų Sąjunga sie
kė net labai prielankiomis 
sąlygomis Finlandijai iš
traukti ją iš Hitlerio kari
nių talkininkų lagerio. ,

Todėl yra aišku, kad ir 
Atlanto Čartery formulavi
mai, kaip išlaimėti karą 
prieš hitlerininkus ir, ko
kia pasaulyj turi būti tvar
ka ateityj, nepilnai atatin-

ka, o ypatingai tada, kada ~~ 
tūli elementai Atlanto Čar-(1> 
teryj nenori matyti bendrą 
formulavimą pasaulinės 
tvarkos, kada jo idėjas ne
taiko šimtams milionų 
žmonių Afrikoj ir Azijoj, 
bet jį nori pritaikyti tik 
prieš Sovietų Sąjungą ap
gynimui saujalės Pabalčio 
fašistų reikalų, apgynimui 
Lenkijos šlėktų agresijų, 
kada jie iš laisvės ir taikos 
dėsnių nori pasidaryti įran
kį savo klikos reikalų apgy
nimui.

Todėl, yra aišku, kad At
lanto Čarteris nėra vyriau
sias Jungtinių Tautų doku
mentas, jungiantis jas ben
droj kovoj už pergalę ant 
hitlerizmo ir jo pakalikų, 
kad Maskvos, Teherano 
konferencijų padaryti nu
tarimai -ir tie nutarimai, 
kurie dar bus padaryti, 
daugiau atatinka karo per
galei, taikos ir laisvės ap
saugojimui po mūsų karo

Kas Ką Rašo ir Sako

Talkininkų kariai saugo nacių karius, suimtus mūšiuose prie Anzio, kada tie 
suvaromi į laivą, stovintį prieplaukoje. Kairėje matosi apšaudytas namas. (J. 
V. Laivyno photo per Federated Pictures).

Kas dėl paties Atlanto 
Čarterio turinio, tai prof. 
Šteinas rašo, kad dokumen
tas išdirbtas ir paskelbtas 
rugpjūčio 14 d., 1941 me
tais, aišku, negali pilnai 
atatikti 1944 metų sąly
goms.

Kodėl? Todėl, kad pasau
linė padėtis visiškai pasi
keitė. Tada dar Jungtinės 
Valstijos nebuvo kare, Vo
kietijos hitlerininkai buvo 
aukščiausiame savo galios 
laipsny j, jų gaujos veržėsi 
linkui Maskvos ir Lenin
grado, Sovietų Sąjunga pa
ti viena nešė sunkią karo 
naštą už žmonijos laisvę, 
Anglija dar nebuvo atsiga
vus nuo pirmesnių priešo 
smūgių ir laukė nacių įsi
veržimo.

Per pastaruosius tris me
tus ne vien karo frontuose 
padėtis griežtai pasikeitė 
naudai laisvos žmonijos, 
bet ir iškilo viso eilė užda
vinių, kurie 1941 metais 
negalėjo būti numatyti.

Pamatiniai Atlanto Čar
terio principai yra gyvi ir 
teisingi. Bet gi ten nieko 
nekalba, kas reikalinga lai
svę mylinčiai žmonijai da
ryti po pergalės ant hitleri
ninkų, kad pasaulį apsau
gojus nuo karų ateityj, nuo 
naujų Hitleriu. Kad ne
pilnai šiandieniniam žmo
nijos gyvenimui ir rytdie
nai atatinka Atlanto Čar
teris, tai tas matosi, kad 
ir jo palyginime su Mas
kvos ir Teherano konferen
cijų nutarimais. Pastarųjų 

>+___ ______konferencijų dokumentai
nį, kurio mintį čia perduo-jjau ne generaliai, bet kon- 
dame.

Anglijoj atsirado tokių 
“geradarių,” kurie prisi
dengdami Atlanto Čarteriu 
kalba prieš bent kokį atida- 
linimą nuo Vokietijos že
mių, nes tai būk būtų “At
lanto Čarterio iškoneveiki- 
mas.” Prof. Šteinas nuro
do, kad tai yra tie patys 
elementai, kurie įvairiais 
būdais teisino Hitlerį ir 
hitlerininkus, kurie palaikė 
buvusio Anglijos premjero 
Chamberlaino politiką — 
nuolaidavimą Hitleriui, ka
da tas grobė kitas šalis Eu
ropoj; kurie “nieko blogo” 
nematė, kada Chamber- 
lainas leido Hitleriui pa
vergti demokratinę Čecho- 
slovakiją. Ir dabar, tie ele- 
įpėptai pilniąusiai remia 
lenkų “valdžios” iiųpepą-

krečiai nurodo visą eilę 
svarbių klausimų, kaip jie 
turi būti išspręsti.

Bet net ir Maskvos kon
ferencijoj formuluoti prin
cipai ne visi pilnai atatin
ka gyvenimui, nes pasauli
nė padėtis staigiai ir griež
tai keičiasi. Užtenka pri
minti kad padaryti Mask
voj nutarimai Italijos klau
sime nepilnai atatiko gyve
nimui ir Italijoj jau pada
ryti žygiai, kurie siekia to
liau, kaip Maskvoj buvo 
nutarta.

Maskvos Konferencijoj 
buvo padaryta nutarimai 
sudarymui po karo organi
zacijos, kuri apsaugotų pa
saulį nuo naujos katastro
fos — karo. Ęet tai tik ben
dri dėsniai, ten nenurody
tą kokios jėgos ir kaip bus

APIE REAKCIJONIE- 
RIUS IR HENRY 

WALLACE
Chicagos dienraštis Vil

nis (geg. 10 d.) rašo:
Reakciniai sluoksniai nudžiu

go kada paskelbta, jog vice
prezidentas Henry A. Wallace 
vyks į Kiniją. Jie palaikė tai 
politiniu žygiu iširtiti Wallace 
iš politinio sūkurio prieš būsi
mus prezidentinius rinkimus.

Kaip rodos, jie skaudžiai nu
sivils. Iowa valstijos demokra
tų partija parinko Wallace’a 
savo delegacijos galva busimoj 
demokratų konvencijoj. Iš to 
aišku, kad jis iš Kinijos su- 
gryš laiku ir kad jis dalyvaus 
rinkimų vajuj ir gali būti kan
didatu j vice-prezidentus, jei 
Rooseveltas priims ketvirtą ter
miną.

Pavedimas jam vadovybės 
valstijos delegacijos, reiškia 
palikimas jam pirmos rinkos 
parinkimui demokratų kandi
datų, kiek tai liečia Iowa 
stiją.

Iš to reikia suprasti, 
Iowa demokratai taipjau 
ja už Roosevelto ketvirtą 
miną.

Wallace ypač yra įtekmingas 
darbo unijose — ir CIO ir 
ADF. Teisybė, tūli ADF unijų 
viršininkai yra republikonai ir 
reakcininkai, bet ir jų unijose 
dauguma narių jiems priešin
gai veikia politikoj. Wallace 
abelnai yra įtakingas žmogus 
ir svarbus Roosevelto adminis
tracijai.

Kurie manė, kad Adminis
tracijos įtekmė puola, dabar, 
po nominacijų Floridoj ir Ala- 
bamoj, o ir daugely kitų valsti
jų, persitikrina klydę. Taigi, 
kurie turėjo viltis, kad Wallace 
jau “atskiriamas,” “ištremia
mas” prieš pat rinkimus, neil
gai džiaugsis.

Rinkimams artinantis ir Roo
sevelto ir Wallace’o įtekmė žy

miai didesnė pasireiškė.

bendrija turėtų 
juos kitas kraš-

vai-

kad 
sto
te r-

KAIP KANADIEČIAI 
ŽIŪRI Į ANGLIJOS

IMPERIJĄ?
Šiuo tarpu Londone eina 

Anglijos imperijos premje
rų konferencija. Ten kalba
ma apie pokarinius įvairių 
imperijos dalių santykius. 
Kanada yra labai svarbi tos 
imperijos dalis ir jos žmo
nės smarkiai diskusuoja 
Kanados ateities santykius 
su Anglija. Tuo klausimu 
išreiškė savo nuomonę ir 
Kanados lietuvių savaitraš
tis Liaudies Balsas (geg. 
12). Laikraštis sako:

Aršieji Britanijos imperijos 
šalininkai stovi už tai, kad Bri
tų imperija būtų labiau suce
mentuota, daugiau centralizuo
ta, su didesniu autoritetu Lon
done. šitie žmonės mano, kad 
to reikalaują tąs faktą^, kad

tarp Britanijos 
reikalinga, 
kad koope-

Sovietų Sąjunga ir Amerika 
bus daug galingesnės, jeigu 
Britų imperija nebus sucentra- 
lizuota. Pietų Afrikos premje
ras Smuts, savo kalboj kiek lai
ko atgal, kėlė tą mintį.

Kiti piestu stoja prieš davi
mą didesnio autoriteto Londo
nui. Ypatingai tam didelė opo
zicija kyla tarp francūzų ir ki
tų Britanijos imperialistų opo
nentų. Bet ir pas šituos stoka 
konkretaus vaizdo, aiškaus pla
no, kaip ši 
tvarkytis. Pas 
tutinumas.

Kooperacija
ir dominijų ne tik 
bet ir būtina, .kaip 
racija tarp kitų kraštų yra bū
tina. Susiskaldymas ir atsiru- 
bežiavimas gali pakenkti ne tik 
politiniai, bet ir ekonominiai.

Bet ta kooperacija turi būti 
savitarpinė kooperacija, lygių 
teisių tautų kooperacija, be jo
kio diktavimo iš vieno .kurio 
nors centro. Kitaip sakant, do
minijos turi turėti nepriklauso
mybę, laisvę spręsti savo reika
lus. Tuo pat kartu dominijos 
turi dalyvauti imperijos politi
kos ir dominijos nustatyme. 
Tuomet bus sutikimas ir pasi
tenkinimas.

žmonės bijo ne imperijos 
vardo, o pavaldininkystės. Iki 
šiol Londone buvo sprendžia
ma, o Ottawoj ir kitur tiktai 
klausoma. Dėl to ir iškilo opo
zicija Londonui arba nekurtoms 
jo politikieriams.

Taigi, klausimas sukasi ne 
apie tai, ar kooperuoti, ar ne, 
su Londonu, o kaip kooperuoti, 
lygiomis teisėmis, ar pavaldi
nių teisėmis. Už kooperaciją 
lygiomis teisėmis gali stovėti 
visi.

Šypsenos
Dainininkė

— Panele Irute, ar jūs šį 
vakarą vėl ką nors padai
nuosite?

— Žinoma! Ir tik dėl jū
sų!

— Panele! Tik dėl ma
nęs? Juk aš, rodos, nieko 
blogo jums nesu padaręs!

Išejo į Naudą
— Na, broleli, tu vakar, 

kaip mačiau, belaukdamas 
su gėlėmis savosios smar
kiai sulijai.

— Sulyti sulijau, bet už 
tai gėlės nenuvyto.

Kaip Autobuse
-— Tikrai, Jonuk, tu pasi

darei kitokis nei prieš ves
tuves buvai. Tu vis mane 
vaikeis, o dabar jau ne.

— Na, na, Onyte, jau taip 
blogai nėra. Pagalvok, kad 
nė autobuso nieks nesivai
ko, jei jąų į jį įsisėdęs esti.
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LAIŠKAI
TRYS LAIŠKAI BROOK- 
LYNIEČIUI M. KLIMUI 

27. 12. 43. 
I.

Brangūs draugai, 
Amerikos lietuviai!

Raudonarmietiškas pa
sveikinimas iš kovos lauko. 
Širdingai dėkoju už jūsų 
atsiųstas dovanas ir broliš
ka žodį iš tolimos Ameri
kos. Sunku išreikšti raštu, 
kaip malonu kareiviui ap
kasuose gauti laišką su ma
loniu žodžiu, o šiuo atveju 
dar maloniau, kada t^as žo
dis yra iš Amerikos lietu
vių. Todėl dar kartą dėkoju, 
kad jūs mūsų neužmiršta
te.

Trumpai parašysiu apie 
save. Iki karo pradžios aš 
gyvenau Kaune. Buvau dar
bininkas. Kada prasidėjo 
karas aš tarnavau Raudo
nojoj Armijoj Vilniaus mie
ste. Teko trauktis. Su su
spausta širdimi teko palikti 
gimtąsias vietas. Bet aš vi
sada tikėjau, kad mes grį
šime į Tarybų Lietuvą.

Dabar aš tarnauju lietu
viškame dalinyje artilerijoj. 
Ne vienas desėtkas vokiečių 
nuo mano patrankų sviedi
nių paguldė savo galvas 
žemėje, kurią jie norėjo pa
vergti.

Dabar jau netolimas tas 
laikas, kada mes lietuviškų 
dalinių kariai drauge su vi
sa Raudonąja Armija įženg
sime į Tarybų Lietuvą.

Vasarą mes atmušėm vo
kiečių puolimą ir mūsų da
liniai juos vijo apie 120 km. 
Dabar mes randamės nuo 
gimtųjų vietų apie 185 km. 
ir žingsnis po žingsnio su 
ginklu rankose artinamės į 
mylimą Tarybų Lietuvą.

Geriausių linkėjimų jums, 
draugai Amerikos lietuviai. 
Labai būtų malonu, kad šis 
laiškas tarp mūsų nebūtų 
paskutinis.

Viso geriausio,
Gediminas Kaktavičius. 

II.
'. 1943-XII-26.

Brangūs užjūrio lietuviai!
Rašau jums laišką iš 

Raudonosios Armijos lietu
viškojo junginio. Gavome 
jūsų dovanas, už kurias 
širdingai dėkojame. Muša
me vokiškuosius okupantus 
sėkmingai, nebetoli Tėvynės 
sienos, ir greitai bus ta va
landa — kada vėl bus lais
va Tarybų Lietuva. Galima 
būtų rašyti daug, bet rašau 
tiesiog iš apkasų, rašau ir 
seku priešą.

Iš Lietuvos išvykau pra
džioje karo; gyvenau 
Rokiškio apskr., Obelių 
valsčiuje, Tumasonių km. 
Dirbau Rokiškio valsčiaus 
vykdom, komitete sekre
toriumi. Dar kartą esu ku
pinas džiaugsmu ir dėkoju 
užjūrio lietuviams už kuo 
tik padedate mušti vokietį.

Su pagarba,
Serž. V. P. Deksnys.

m. ,
26. - XII - 43 m.

Užjūrio Draugai, 
Tautiečiai!

Priešas užgrobė mūsų tė
vynę, mūsų brangią Lietu
vą. Priešas, kuris ne kartą 
mindė mūsų šventą žemę, 
ne kartą teriojo kraštą ir 
žudė mūsų prosenuolius. 
Taip ir dabar, 1941 m. bir
želio mėn. 22 d., tas pats 
priešas, kraugeringas vo

kietis užgrobė mūsų kraš
tą, terioja jį, žudo mūsų 
brolius, seseris, žmonas, tė
vus.

Mūsų lietuvių dalis spėjo 
ištrūkti iš kraugerio nagų 
ir atsidurti mūsų didžiojoj 
tėvynėj Sovietų Sąjungoj.

Mes, lietuviai, Sovietų Są
jungoj sukūrėme tautinį 
junginį ir eilėse Raudono
sios Armijos kovojame su 
žiauriuoju vokiečiu, ve
jame jį į vakarus. Tikime, 
kad netoli ta diena, kada 
priešas, vejamas Raudono
sios Armijos ir padedant 
sąjungininkams amerikie
čiams ir anglams, liks išgui
tas iš Sovietų Sąjungos ir 
drauge iš mūsų mylimo 
krašto — Lietuvos.

Brangūs užjūrio lietu
viai - tautiečiai, mūsų tau
tiniame junginyje yra dau
gelis atsižymėjusių karinin
kų ir kovotojų, kurie drą- 

i šiai kovoja, kurie nesiskai- 
|to su gyvybe, pirmoje eilė
je stato krašto gynimą, 
priešo sutriuškinimą.

Mūsų lietuviškame jungi
nyje yra mergaičių. Mer
gaitės dirba ūkio dalyse, 
raštinėse, bet turime mer
gaičių, kurios kovoja eilėse 
kovotojų, tranšėjose, pir
mose linijose. Yra draugė 
Danutė, kulkosvaidininkė, 
kuri ne pirmą kartą pasi
žymėjo kovose, parodė did
vyriškumą, drąsą ir suma
numą ir keletą kartų apdo
vanota kovose.

Dėkojame jums broliai, 
seserys už atsiųstas mūsų 
junginiui dovanas, tos do
vanos rodo jūsų susidomėji
mą mūsų junginiu ir mes, 
jausdami toli užjūryje 
draugus, brolius lietuvius, 
kovosime, vaduosime savo 
kraštą, žinodami, kad va
duojame drauge ir jūsų tė
vynę, kurią, nuteriotą, prie
šo išmindžiotą, jūs padėsite 
atstatyti, nušluostyti aša
ras motinoms, našlėms ir 
našlaičiams, palengvinti jų 
gyvenimo dienas.

Pasilieku linkėdamas vi
so gero,

VI. Bargaila.
Adresas:

U. S. S. R.
Polevaja Poetą 70484 

Bargaila V. A.

giau pasiryžimo ir patvaru
mo, šioje garbingoje kovoje 
dėl tėvynės išlaisvinimo.

Mes žinome, kad mūsų 
tėvai, broliai ir sesės varg
sta po barbarų vokiečių 
jungu, bet lietuvis niekuo
met nevergavo ir never
gaus. Kiek sykių vokiečiai 
nebandė lietuvius pavergti, 
visuomet gavo galą pelkėse 
ir -miškuose nuo lietuvių ir 
sąjungininkų ginklo. Tas 
pats galas jiems prieina ir 
dabar, kada vokiečių bandi
tai traukiasi visuose fron
tuose, mušami raudonosios 
armijos ir sąjungininkų ka
riuomenės.

Šimtai mūsų brolių kovo
ja partizanais Lietuvoje, 
ardo tiltus, verčia trauki
nius nuo bėgių su vokiečių 
banditais. Mes kovojame 
fronte, o jūs drg. amerikie
čiai kovokite parama 
mums.

Bendra mūsų kova priar
tins galą vokiečių fašistams 
ir pagreitins išlaisvinimą 
mūsų tėvynės. Mes einame

LAISVĖS REDAKCIJAI
Bayonne, N. J. 

Gegužės 8, 1944 
Malonūs Draugai.: —

Su šiuomi prisiunčiu laiš
ką, kurį gavau šiandien nuo 
lietuvių r a u d onarmiečių 
kaipo padėkavonę už dova
nas. Man rodos, įdomus lai
škutis, gal būtų gerai pa
talpinį į Laisvę. Jūs, drau
gai, jį perskaitykite, pada
rykite geriausiai pagal jū
sų supratimą.. Ir kuomet 
jums bus jau nereikalingas, 
sugrąžinkit man.

Draugiškai, Pr. Janiūnas.
LAIŠKAS 

Drg. Amerikos Lietuvi!
Sveikiname jus iš fronto 

ir dėkojam už prisiųstas 
mums dovanas.-

Mes tarybiniai lietuviai 
kovojam su vokiečių bandi
tais jau antri metai, lietu
viškame dalinyje, esame ap
dovanoti medaliais “už drą
są”.

Labai mums malonu, kad 
mūsų kovą paremiat ir jūs 
lietuviai amerikiečiai, tas 
mums priduoda dar dau

pirmyn į vakarus, artyn 
prie Lietuvos.

Su pagarba,
J. Ivašauskas,

B. Aslauskas,
P. Gruzdąs.

Adresas: Polevaja počta, 
Nr. 68497 m.

LAIŠKAS LAISVĖS 
SKAITYTOJAMS

1943 m. gruodžio: 26 d.
Veikiančioji kariuomenė 

Sveiki, broliai, Amerikos 
lietuviai!

Dėkoju už dovanas, ku
rias atsiuntėte. Malonu 
jausti, kad j ūs, 
brangieji tautiečiai, ten, už 
jūrų - marių, savo jausmais, 
savo dvasia prisidedate prie 
mūsų, Raudonosios Armijos 
lietuvių, karių, kovojančių 
su žiauriuoju vokiečiu, su 
amžinu mūsų žemės ir mū
sų laisvės priešu. Per am
žių - amžius jie veržėsi už
grobti mūsų žydinčią tėvy
nę, panaikinti mūsų laisvę, 
mūsų kultūrą ir paversti 
mus savo vergais. Bet kai 

Pranešimas Lietuviškai Visuomenei

Dėl Aiškumo

Džiugu pranešti, kad ketvirtąjį Lietuvos žmonėms do
vanų siuntinį pabaigėme ruošti ir jau išsiuntėme. Pasi- 
brėžtas tikslas tapo pasiektas, nes buvo skelbta, kad šis 
siuntinys bus bandoma išsiųsti pradžioje gegužės mėne
sio. Iš mūsų raporto visuomenė matys, kiek ir kokių do
vanų pasiųsta šiuo ketvirtuoju siuntiniu.

Širdingiausiai dėkavojame visiems geraširdžiams, pa- 
trijotingiems lietuviams, kurie kaip nors prisidėjo prie 
šio siuntinio sudarymo. Lietuvos partizanai, lietuviai lie
tuviškuose Raudonosios Armijos pulkuose ir lietuviai 
vaikučiai Sovietų Sąjungoje, kuriems tos dovanos tenka, 
bus didžiai dėkingi visiems.

Jau skaitėte mūsų spaudoje (Laisvėje ir Vilnyje) Jus
to Paleckio pranešimą iš Maskvos, kad mūsų dovanų tre
čias siuntinys jau pasiekė savo destinaciją. Be galo sma
gu, kad visos iki šiol pasiųstos amerikiečių lietuvių do
vanos pasiekė mūsų brolius ir sesutes Sovietų Sąjungoje.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, užbaigęs Ket
virtojo siuntinio ruošimo darbą, nutarė tuojau imtis už 
ruošimo Penktojo siuntinio. Mes nutarėme Penktąjį siun
tinį turėti gatavą ir išsiųsti apie birželio 22 dieną, kuo
met sueis lygiai trys metai nuo vokiškų kryžiokų ir plė
šikų įsiveržimo Lietuvon ir jos pavergimo. Tai bus ge
riausias, mūsų įsitikinimu, amerikiečių lietuvių atžymė- 
jimas tos baisios ir tragiškos sukakties lietuvių tautos is
torijoje.

Nutarėme padaryti šį pranešimą ir vėl atsišaukti į vi
sus Amerikos lietuvius prie naujų, dar didesnių pastan
gų-

Rinkite ir aukokite dovanas! ' r
Prisidėkite prie sudarymo Penktojo dovanų siuntinio!
Stokite į darbą be atidėliojimo!
Siųskite daiktus-aukas tuojau! Nelaukite paskutinių 

dienų.
Visose kolonijose turite blankų rinkimui dovanų Lie

tuvos* žmonėms. Jei kur jų trūksta, kreipkitės pas mus.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto skyriai bei rin

kimui Lietuvos žmonėms pagelbos specialės komisijos m- 
kitės už darbo be jokio delsimo. Pasiekite visus savo 
miesto lietuvius. Paprašykite jų dovanų Lietuvos žmo
nėms. Nesiginčykite su niekuom dėl jų politinių bei re
liginių įsitikinimų, šis darbas yra visų lietuvių reikalas, 
tikrai visuotinas, tikrai bepartyviškas.

Visi ir visos talkon!
Visi ir visos į pagelbą Lietuvos žmonėms!

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas.
Pastaba: Viską siųskite sekamu adresu: Lietuvai Pa

gelbos Teikimo Komitetas, 417 Lorimer St., Brooklyn 6, 
N. Y. .

Buvome manę skelbti spaudoje vardus ir pavardes tų, 
kurie aukoja drapanas. Bet pasirodo, jog tai neįmano
mas dalykas. Mes nė nežinome, kas kiek drapanų kurio
je kolonijoje yra paaukojęs. Dažniausia gauname dra
panas per komitetą arba vieną kurį draugą. Jam tuojau 
esti pasiųstas pakvitavimas. Tik labai retai gauname iš 
tolimesnių kolonijų drapanas nuo pačių aukotojų.

Taigi, spaudoje skelbti vardus tų kelių, kurie patys 
tiesiai komitetui prisiunčia, o neskelbti tų, kurie ant vie
tos per komitetą aukoja ir atsiunčia, gal dar daugiau, 
būtų labai neteisinga. Antra, yra šimtai ir šimtai geros 
širdies lietuvių, kurie aukoja drapanas. Jų vardų skelbi
mas spaudoje užimtų be galo daug vietos ir sudarytų 
daug darbo. • ’ . t

Todėl prašome atleisti visų, kurie aukojote arba auko
site drapanas bei čeverykus, jeigu jūsų vardų spaudoje' 
negalėsime paskelbti nacionalinio komiteto raportuose.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas.

tauta myli laisvę ir savo tė
vynę — kiekvienas pavirs
ta milžinu ir nenugalima 
siena gina savo tėvynę. Vi
sada vokietis buvo žiaurus 
ir negailestingas, bet tokio 
žvėriškumo, tokio bepras
miško žiaurumo dar nema
tė pasaulis. Kraujas sting
sta gyslose, galingas keršto 
jausmas užlieja širdį ir ran
kos stveriasi ginklo, kai 
mes girdime ir skaitome a- 
pie priešo žiaurumus mūsų 
tėvynėj, apie paplūdusią 
kraujuose mūsų tėvynę, a-| 
pie dešimtis tūkstančių nu
žudytų tautiečių, kurie kal
ti tik tuo, kad mylėjo saulę 
ir laisvę ir nenorėjo ver
gauti kruvinam vokiečiui, 
apie dešimtis tūkstančių 
jaunuolių ir mergaičių, iš
vežtus į Vokietiją kruvina
jai, baisiajai vergovei.

Ne dovanos jūs mums 
yra brangios: jūsų ištiesta 
pagalbos ranka, jūsų ženk
las, kad jūsų neapykanta 
žiauriajam priešui nėra ma
žesnė už mūsų, jūsų noras 
jį sunaikinti — toks pats, 
kaip mūsų. Štai jau antri 
metai, kaip mūsų dalinys 
kovoja narsiai su priešu, 
nužygiavo šimtus kilometrų 
į vakarus, išlaisvino daugy
bę vietovių ir sunaikino de
šimtis tūkstančių vokiečių. 
Daug narsių lieįuvių pra
liejo savo- kilnųjį kraują, 
daug tūkstančių jų yra ap
dovanoti ordenais bei meda
liais už narsumą, didvyriš
kumą ir begalinį pasiauko
jimą. Mes (daktarai) gydy
tojai, felčeriai ir sanitarai 
dirbame atsidėję ir išgelbė
jome daug šimtų taip bran
gių mums gyvybių. Sun
kiausiose sąlygose, dažnai 
po priešo ugnimi, dieną ir 
nakįį mes dirbame savo 
darbą. Nemažai, beveik 95 
nuošimčiai mūsų medicinos 
darbuotojų yra apdovanoti 
ordenais ir medaliais ir mes 
esame pasiryžę dirbti iki 
visiškos mūsų pergalės. Jau 
mes esame netoli savo tėvy
nės, jau dvelkia švelniu Pa
baltijo vėjeliu, jau pergalė 
arti. Broliai - lietuviai, nai
kinkite ir jūs priešą savo 
neapykanta, savo simpatija 
mums.

M. Vitenas, 
Medicinos kapitonas.

LAIŠKAS BROOKLYNIE- 
ČIUI GRUBIUI

Gerb. drg. Grubis.
Šiandien pas mus kaip tik 

atstovas iš Maskvos išdali
no dovanas, kurias gavom 
iš Amerikos lietuvių. Gavu
sių dovanas skaičiuje buvau 
ir aš ir nutariau jums atsi
dėkodamas parašyti šį 
trumpą laišką.

Iš Lietuvos aš išvykau 
prieš pustrečių metų, ant
rąją karo dieną. Važiavome 
su įėveliu ir mamyte ark
liais, bet kada prie Zarasų 
smarkiai bombardavo, aš su 
tėveliais pasimečiau ir Lat
vijoj raudonarmiečiai paė
mė į traukinį ir pasiekiau 
gilų Tarybų Sąjungos užnu
garį. Čia mus gerai priė
mė. Man važiuojant suply
šo batai ir išlindo pirštai— 
man nupirko batus selsovie- 
tas.

Iš karto gyvenom kolek
tyviniam ūky, bet kada Ta
rybų Lietuvos vyriausybė 
organizavo amatų mokyklą, 
aš savo noru atvažiavau čia.

Dabar mokausi amatų 
mokykloje, esu šaltkalvis. 
Dar nedaug ką ? dirbau sa
vy stoviai, bet jau išpildėm 
kai kuriuos karinius užsa
kymus. Džiaugiamės, kad 
savo darbu nors kiek pade
dam raudonarmiečiams mu
šti vokiečius.

Dabar mūsų armija puola 
ir manau, kad greitai grį
šiu į tėviškę Liėtuvą, ku-

Trečias Puslapis

Generolas Douglas MacArthur (priešais kame
rą) diskusuoja su oficierium ant Tadji Beach, ho- 
landiškoj Naujoj Gvinėjoj, po sėkmingo išsikėlimo 
J. V. pulkų Hollandia srityje. (U.S. Signal Corps 
radiophoto per Federated Pictures).

rios aš jau labai išsiilgau.
Daugiau neturiu ko rašy

ti dar kartą dėkoju, kad 
nepamirštate savo brolių 
lietuvių, kuriuos vokiečių 
žvėrys nuskriaudė ir atsky
rė nuo Lietuvos ir tėvelių.

Parašykite man laišką. 
Aš labai laukiu.

Su pagarba,
J. švilpoms.

Mano adresas: Kuibišev- 
skaja oblast, g. Kuibišev, 
ui. Kooperativnaja, R. U. 
N. 7. J. Švilponis.

Sveiki, Broliai ir Sesės, 
Amerikos Lietuviai.

Šiandien gavę dovanas 
ir laišką iš jūsų labai širdin
gai dėkojame jums už jūsų 
pastangas ir rūpinimąsi lie
tuviais, kurie kovoja su ru
daisiais okupantais, tėvy
nės karo frontuose.

Mes lietuviai Raudonosios 
Armijos eilėse kovojame su 
rudais vokiškais fašistais, 
kurie laikinai pavergė mū
sų brangiąją tarybinę Lie
tuvą. Mes lietuviai esame 
pasirįžę kovoti su okupan
tais iki paskutinės pergalės, 
pakol vėl suplevėsuos Rau
donoji vėliava mūsų gimto
je tarybinėje Lietuvoje. Mes 
lietuviai, latviai, rusai, es
tai, su pagalba Amerikos ir 
Anglijos, sutriuškinsime vo
kiškus fašistus gal būt ir 
greitu laiku.

Mes lietuviai būdami tė
vynės karo fronte. Oriolo 
srityje, su kitokios tautybės 
kovotojais, atlaikėme vokie
čių generalinį puolimą. Mū
sų lietuviško junginio kovo
tojai ir vadai nesudrebėjo 
prieš fašistus, bet tokį .smū
gį sudavė jiems, kad pri
vertė panikoj trauktis, pa
liekant daug lavonų ir tek- 
nikos. Daug mūsų kovoto
jų yra pasižymėję tėvynės 
karo laukuose, kurie yra 
apdovanoti ordenais ir me
daliais.

Ypatingai atsižymėjo pa
skutinėse kautynėse mano 
skyriaus žvalgas Jonas 
Brazdžiūnas, kuris nugink
lavo vokiečių karininką ir 
paėmė karininką į nelaisvę, 
be to, tose pačiose kautynė
se, Brazdžiūnas iš kulko
svaidžio nudėjo apie 30 vo
kiečių kareivių. Kovotojas 
Brazdžiūnas jau anksčiau 
buvo apdovanotas Raudono
sios žvaigždės ordenu ir 
medaliu už drąsą. Dabar už 
pasižymėjimą kautynėse ko
votojas Brazdžiūnas pa
šauktas trečią sykį apdova
nojimui.

Mes lietuviai turime di

delės garbės turėti geriau
sius ryšius ir santykius su 
Amerikos broliais lietu
viais.

Labai širdingai dėkojame 
jums, lietuviai, už visas do
vanas ir laiškus, ir teikia
mą mums pagelbą.

Linkiu jums laimės ir ge
ros sveikatos.

Su pagarba,
Vyr. serž. Jonas Cvilikas. 
1943 m. gruodžio 27 d.

Mano antrašas: Lauko 
paštas, 68497—D.

Toronto, Canada
Geg. 2 d. Varsity Arenoj 

kalbėjo arcivyskūpas Cyril 
Ėorster Garbett, anglikonų 
bažnyčios galva, išreiškė savo 
įspūdžius, įgytus Sovietų Są
jungoj, kurioj jis lankėsi praė
jusį rudenį. Ten jam netekę il
gai būti, tik apie dešimt dienų, 
bet per tą trumpą laikotarpį 
jis matęs tiek daug vaizdų ir 
scenų tose vietose, kur hitleri
ninkai buvo išmušti, jog jis jų 
niekados neužmiršiąs.

“Ten nėra vienos trobos li
kusios, kuri būtų su stogu,” sa
kė jis: “Ir nė vienos apgyven
tos vietelės, kuri nebūtų aplie
ta nekaltų žmonių krauju!”

Sugriautuose miesteliuose tarp 
griuvėsių, giliai įsikasę urvuo
se žmonės kentė iki Raudonoji 
Armija juos išvadavo. Rusijos 
žmonėse jis matė didelį pasiry
žimą ir geležinę vienybę. Ir jų 
pasiryžimas gelbstį mūsų šalies 
gyvybes. Kad įrodžius Sovietų 
Sąjungos kovūnams ir žmo
nėms, kad mes esame jų drau
gai, reikia daugiau mums susi
rūpinti jų pagelba, aukojant 
pinigais ir drabužiais ir visu 
kuo kitu, .kas jiems yra reika
linga, ir kartu padėti šioms ša
lims visais reikiamais būdais, 
kad kirtus Hitleriui iš užnuga
rio.

Jis sakė, kad karas baigsis 
anksčiau ar vėliau, sukriuši- 
nant užpuolikus, bet mes turi
me dirbti, kad po karo būtų iš
laikyta vienybė ir taika. Kad 
šios trys didžiosios šalys — 
Britanija, Suv. Valstijos ir Ru
sija, vieningai veiktų palaiky
mui taikos, kad karų daugiau 
nebūtų. “O taiką,” jis sako, 
“gali išlaikyti tik tos trys ša
lys.”

Jis mato, kad taikos išlaiky
mui reikalinga jėga. O be jos 
išlaikyti taiką yra sapnas. Jis 
savo trumpoj kalboj labai ge
rai ats i rekomendavo šešių tūks
tančių žmonių minioj, mylinčių 
taiką ir vienybę po šios katas
trofos.

Taipogi yra pąžymėtina, kad 
šiame mitinge dainavo lietuvių, 
rusų, ukrainiečių ir žydų cho
rai skaičiuje 250 žmonių. Dai
navo vadovybėj garsaus chorų 
vedėjo Gartner, Reporter^
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MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Rytą pakilo šaltis. Užšalo klanai ir 

balos. Cibulės pirkioje, Sosnovkoje, susi
rinko štabas. Buvo nutarta Revkomo na
riams grįžti į miestą dirbti. Tiems dar
bininkams, kurie tikėjosi likti neišaiš
kinti, taip pat grįžti į miestą. Dalis pa
silieka Cibulės būryje. Likusieji traukia 
į Pavlodzę. Į posėdžio pabaigą su baisia 
žinia atjojo mužikas iš Cholmiankos: 
Mogelnickis įsakė mieste, priešais Val
dybą, pakarti vienuoliką cholmianiškių. 
Kitiems įkirto po penkiasdešimt valik
lių ir, atėmę arklius, paleido namo. .

Patlajus, Ščabelis, Čobotas ir dalis 
darbininkų, susikrovę kulkosvaidžius į 
vežimą, nutraukė į Pavlodzę.

Stepovijus nenorėjo grįžti į miestą ir 
nuvyko su jais.

Iš šešiasdešimt folvarke atimtų arklių 
Ščabeliui iš sosnovkiečių dešimt tepavy
ko išprašyti.

Kai vežimai, prikrauti iš miesto at
vežtų šovinių ir šautuvų dėžių, išvažiavo 
iš sodžiaus, Ščabelis su dešimčia raite
lių taip pat išsirengė į kelionę.

— Jūs, mergaitės, jau neverkite mū
sų! Greitai sugrįšime, gyvensime laimin
gai ir gerai, — juokavo jis, atsisveikin
damas su Olese ir Sara.

Jaunuosius buvo nuspręsta Sosnovkoje 
palikti.

Vienas po kito į miestą grįžo — Ko- 
vala, Metelskis, Jadvyga ir Rajevskis.

Kovala buvo nemaža nustebintas, kai 
vandentraukio priebutyje pamatė prie 
virdulio betriūsiančią moteriškę.

“Kas gi čia dar?” — pagalvojo jis.
Jį pamačiusi, moteriškė nusišypsojo.
— Matyti, šeimininkas sugrįžo! Šiaip 

nejauku svetimuose namuose šeiminin
kauti. Aš — Andriejaus motina, Marija 
Ptachienė.

— Laba diena! Štai kaip teko susipa
žinti, — Kovala bičiuliškai paspaudė jos 
ranką. .

Andriejaus motina buvo aukšta, stipri 
ir — kas nustebino Kovalą — jauna.

Kada ėjęs iš paskos Rajevskis įsuko į 
kiemą, juos rado gyvai besišnekučiuo
jant.

— Štai, taip aš jiems ir sakau: “O 
velnias žino, kur jį nešioja! Kas aš jam 
— auklė? Dėkui dievui, septyniolika me
tų! Aš už jį neatsakau. Kaip supranta
te — nors odą nuo jo nerk!” O pačiai 
širdį skauda. Tik galvoju, nesučiups jie 
mano Andriuko, — ne iš tokių, kad į 
rankas patektų. Ak, ir vargas man su 
vaikais! Koks vienas, toks ir antras.... 
Mažąjį nors išlupti galiu, o tam ką beda
rysi, jei jis už mane aukštesnio stogo?

Pamačiusi Rajevskį, ji nutilo.

si, ji niekad nebuvo artima seseriai. Kaip 
ir. visos senmergės, turėjo savo keistu
mų: jos kambaryje gyveno septynios ka
tės. Ji pavadino jas nuostabiausiais var
dais ir praleisdavo su jomis visą laisvą 
laiką. Kiekvieną sekmadienį stropiai ėjo į 
bažnyčią ir kuniguose turėjo gerą vardą. • 
Kartais ji ateidavo į svečius pas kunigo 
ekonomę, vienintelę savo bičiulę.

Šį vakarą, atėjusi pas ją, Marcelina 
nerado jos namie. Duris atidarė pats ku
nigas, geraširdis storulis su plačia plike.

— Įeikite, panele Marcelina, ponia 
Vanda tuoj grįš, — pakvietė jis. — Na, 
kas gero, panele? — paklausė jis, kai 
ji kukliai atsisėdo svetainės kampelyje.

— Nieko, dėkui. Dabar gyvename su 
seserimi.

— Ak, šit kaip! — ištarė jis, kad ką 
nors pasakytų. — Sakykite, kodėl aš jū
sų sesers neatsimenu?

Marcelina nuleido akis.
— Ji neina į bažnyčią, pone kunige.
— Ak, šit kaip! Ji, rodosi, našlė? Pri

simenu, jūs rudenį prašėte mane pasi
melsti už jos vyrą.

— Dėkui dievui, jis gyvas, pone kuni
ge. Jis neseniai sugrįžo.

— Šit kaip!
Kunigas vaikštinėjo smulkiais žings

neliais po kambarį, širdingai klausinėjo, 
užjautė, buvo toks malonus, jog susijau
dinusi Marcelina noriai išpasakojo viską, 
ką tik jis klausinėjo.

— Taip, taip... Nieko, mano brangio
ji, nesisielokite. Liūdna, žinoma, labai 
liūdna, kad visi pasitraukė nuo dievo. 
Tačiau šventasis tėvas visagalis. Jie su
grįš prie jo... Taip, neramūs laikai pra
sidėjo, — susimąstęs ištarė kunigas.

— Labas vakaras, tėve Jeronimai, štai 
ir žiema. Ir snigti pradėjo. Na, einame 
pas mane...

;— Ar jums visa tai neatrodo, tėve Je
ronimai, truputį keista?

— Taip, žinoma. Ypač dabar. Jūs sa
kote, ji vadinasi Rajevskienė?....

j Praėjo savaitė. Žiema prasidėjo iš kar
to. Jadvyga gyveno pas vyresniąją sese
rį. Marcelina tarnavo pardavėja lenkų 
kooperatyve. Dievobaiminga, užsidariu- •

Dvi dienas civiliškai apsirengęs Dze- 
bekas sekė Jadvygą. Naktį jį. pakeitė 
Kobilskis. Dzebekui dukart pavyko pa
matyti josios veidą. Jis gerai įsidėmėjo 
tos gražios moters balta skybėlaite bruo
žus, dailią eiseną, švelnų, malonų balsą. 
Jis iš tolo galėjo ją pažinti. Iš sykio pa
gal jos išvaizdą jis skyrė jai trisdešimt 
penkerius metus. Antrą kartą susitikęs 
ir pastebėjęs jos plaukuose išdavikišką 
žilą ruoželį, dar penkerius pridėjo. .

Nieko įtariamo ta moteris nedarė. Li
gi vakaro dirbo dirbtuvėje. Grįždama na
mo, užėjo į krautuvę. Vėliau, apie devin
tą valandą, nuėjo pas daktarą, poną Me- 
telskį, o paskui — namo. Naktį niekur 
nevaikščiojo.

(Bus daugiau)

NEBŪKITE NERVUOTI Šypsenos
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienų Valgiu?

TAMSONO AID IS OL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

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

NATŪRAI /-> 
BIRBS IN pox

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iŠ 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c i) 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro 
duktus.

Skirtingi Metodai
“Ei, Jurgi, tu daug nusi

manai apie merginas; pa
sakyk man, kaip lengviau
sia išmokyt merginą plauk
ti?”

“Labai lengva tai pada-
1 ryt, Antanai. Pirmiausia 
padėk savo kairiąją ranką 
jai po liemens, paskui man
dagiai paimk jos dešiniąją 
ranką ir...”

“Bet, palauk, Jurgi, mer
gina, kurią aš mokysiu, yra 
mano sesuo!”

“O, tai stumk ją nuo 
kranto vandenin ir jau ji 
pati žinos, ką daryti.”

Irgi Paguoda
— Na, ar tu išlaikei eg

zaminą?
— Ne, bet aš buvau pats 

gerasis iš nusikirtusiųjų.

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

Pasekmingos D. 'M. šolomsko 
Prakalbos.

Balandžio 30-tą dieną, Mon
treal laikė prakalbas garsus 
visuomenes veikėjas ir žymus 
kalbėtojas, LLD Centro Komi
teto sekr. draugas D. M. šo
lomskas. šio garbingo ir visų 
mylimo svečio sutikimui, mon- 
trealiečiai suruošė šaunią va
karienę. Tad visi norintieji pa
sikalbėti su šiuo maloniu ir 
lauktu svečiu, turėjo geros pro
gos.

Rytojaus vakare, t. y. 30-tą 
prakalbos 

Oras
Publi- 
didelis

jis labai 
dabartinę 
mes turi-

ir laukiamas 
padainavo 
dar keletą

Jaunimo
Kanados 

kitu labai c

dieną- bal. įvyko 
Dom Polski svetainėje, 
pasitaikė gana gražus, 
.kos prisirinko gana
skaičius. Draugas Šolomskas 
montrealiečiamš geriau pažys
tamas, tad visi traukė į pra
kalbas, norėdami išgirsti jo 
kalbos.

Neilgai trukus prasidėjo ir 
programa. Montreal iečių myli
mas
Choras 
himną ir 
gražių dainelių.

Dainoms pasibaigus, lėtais 
žingsniais su švelnia šypsena 
veide įžengė ant platformos 
mūsų lauktas ir mylimas sve
čias su draugu J. Lesevičium.

Draugas J. Lesevičius pasa
kęs įžanginę kalbą, paaiškinęs, 
kokiam tikslui atvyko mon- 
trealiečiams labai mėgiamas 
svečias, tuoj pakvietė draugą 
D. M. šolomską kalbėti. Suūžė 
didžiausios bangos aplodismen
tų.

Pirmoj savo kalboj drg 
lomskas 
nušvietė 
yra ir 
Kvietė
Draugiją ir skaityti jos leidžia
mas knygas ir pažangius laik
raščius.

Toj temoj baigus drg. šo
lomskui kalbėti, buvo padary
ta pertrauka, kurios laike ėjo 
rinkliava aukų. Tapo surinkta 
virš šimto dolerių.

Rinkliavai pasibaigus, vėl 
mūsų svečias kalbėjo.

Šį paskutinį sykį 
plačiai kalbėjo apie 
Lietuvos padėtį, kaip
me būti prisiruošę jos pokari
nei pagelbai, ir kad mes turi
me įvairią* pažiūrų lietuviai su
sijungę stengtis padėti išlaimė- 
ti karą. Nors draugas Šoloms
kas labai ilgai kalbėjo, bet 
mums klausytojams atrodė, 
kad visai trumpai.

Jis kalbėjo labai mandagiai 
ir gražiai, nė vieno neįžeisda- 
mas ir nepajuokdamas, ir vis 
įterpdamas po kokį juokingą 
žodelį.

Negaila būtų gerą įžangą už
simokėti, jei tik būtų galima 
dažniau girdėti tokio žymaus 
ir garsaus kalbėtojo kalbos.

Po tokių geru prakalbų mes 
montrealiečiai likome daug su
stiprinti, pilni didesnio pasiry
žimo ir energijos.

Po prakalbų kiekvienas no
rėjom atsisveikinti su savo 
brangiu draugu, bet jis buvo 
apsuptas didelių Įjūrių mont- 
realiečių ir sunku buvo prieiti.

Draugas D. M. šolomskas 
bai malonaus būdo žmogus, 
kiekvienam užtenka žodžių 
visus mato.

Visų progresyvių montrealie
čiu vardu širdingai dėkuoju 
draugui Šolomskui už atsilan
kymą ir prašau nepamiršti mū
sų ateityj. Birutė.

la-
Jis
ir

“Jis tikrai turėjo būti New Dcalersis... Tik pama
nyk! Klausti, kur mano liemuo ir uodega randasi?”

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

šo- 
nepaprastai gražiai 
LL Draugiją, kas ji 

kokią reikšmę turi, 
visus rašytis į LL

žinovas
— Mamyt, leisk man. iš

gerti truputį tavo vyno.
•— Gerai, bet ką reiks pa

sakyti?
Į svęikat^ k ■« .

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
| sudarau 
®rikoniškais. Rei- 
■kalui esant ir 
■ padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
r 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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

LIETUVIŠKAS Į 

TRAKT YRIUS I 
(VALGYKLA IR ALINE) į 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės j

Kasdien Turime j
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininkas .

411 Grand St. Brooklyn į

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NĖDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABOR1US 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

STAGG 2-5048PUBLIC

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te Biisipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergrecn 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas ±

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. *

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ±

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *
Telefonas EV. 4-8698 įL

J 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
| (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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•^) Erenburgas, Karinis 
Korespondentas, Ga

vo Lenino Ordiną
Maskva. — Sovietų vy

riausybė suteikė Lenino Or
diną Iljai Erenburgui, kuris 
yra pasauliniai žinomas ka
ro korespondentas ir rašy
tojas.

Generolas Charles de 
Gaulle, pirmininkas Pran
cūzų Komiteto Tautai Lais
vinti, atsiuntė iš Alžyro te
legramą Erenburgui, svei
kindamas jį tąja garbe — 
Lenino Ordino gavimu. Sa
vo telegramoj gen. de Gaul
le vadino Erenburgą ir “iš
tikimu Francijos draugu.”

Sovietinis žurnalas Lite
ratūra ir Menas rašo, jog 
Erenburgas yra “balsas vi
sų tų nesipuikaujančių, pa
prastų sovietinių žmonių, 

• kurių kariniai drabužiai nu
bluko nuo vėjo ir lietaus; 
kurie pergyveno visas sun
kenybes, tačiau išlaikė tur
tus širdies ir minties. Mū
šiai neužkietino jų širdies.”’

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

■ • *

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠIMTAI MOKSLO EKSPEDI
CIJŲ SOVIETUOSE

Maskva. — Sovietų Mok
slų Akademija pasiuntė 272 
mokslines ekspedicijas į U- 
ralų kalnų ruožą, į Toli
muosius Rytus, į sovietines 
respublikas Vidurinėje Azi
joje, į Kaukazą ir į Toli
muosius Šiaurius.

Tos mokslininkų grupės 
naujausiais įrengimais da
rys įvairius tyrimus, o ypač 
stengsis surasti daugiau 
metalų klodų požemiuose.

HITLERIS TEROrFzUOJA 
VOKIEČIUS TURKIJOJ

London. — Keli vokiečių 
atstovybės nariai Turkijoj 
perbėgo į talkininkų globą 
paskutiniu laiku. Naciai, to
dėl atsiuntė Turki j on dau
giau slaptųjų savo polici
ninkų, parinktinių žiauru- 
nų. Tie Hitlerio smogikai 
dabar siaučia po vokiečių 
gyventojų koloniją Turkijoj 
ir grūmoja jiems visokiomis 
baisenybėmis, jeigu šie vo
kiečiai pritartų Jungtinėms 
Tautoms prieš nacius. Taip 
sako Londonan atėjusios ži
nios iš Turkijos.

Naciai pranešė, kad daug 
sovietinių parašiutistų nu
sileido iš lėktuvų į užfrontę 
šiaurinėj Suomijoj.

Talkininkų lakūnai karto
tinai bombardavo priešų ge
ležinkelius šiaurinėj Itali
joj.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
Įsteigė ant modemiško pamato bičių 
ūki Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
deli bičių’ūkį.
Eksperimentuoju, sėju Įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iŠ kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, ’Ą galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

45-42 — 41st Str.,
Long Island City, N. Y.

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS!
KARO METU DARBAI

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų 
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AK BE PATYRIMO
GERA ALGA BARBĖTIEMS APL1KANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuves Ofisą

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

HOBOKEN, N. J.

MOTERYS - VYRAI 
JAUNUOLIAI

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakacijos su Algom 
PASTOVUS DARBAS

PO KARO
Geros Algos

KREIPKITĖS

Home Town 
Laundries, Inc. 
Front ir Water Sts.,

Teaneck, N. J.
(120)

PILNAM LAIKUI
AR

DALIAI LAIKO
NAKTIM VALYMUI 

VYRAI
PRIE PARDAVIMŲ IR 

KROVIMŲ
BERNIUKAI IR MERGINOS 

VYRAI IR MOTERYS

OHRBACHS
841 BROADWAY

(116)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEW JERSEY APYLINKĖJE
LDS 3-čio Apskričio piknikas 

įvyks 28 d. gcg. Lithuanian Liberty 
Parke, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Pradžia 2 vai. dieną. Progra
ma 6 v. v. Jei lytų parke yra dide
lė svetainė nuo lytaus apsisaugoti. 
Programą pildys: Sietyno Choras, iš 
Newarko, vadovaujant B. šaknaitei, 
kalbės R. Mizara, LDS prezidentas. 
Šokiam gros Pavidis Orkestrą. 
Įžanga 45c (įskaitant taksus). Už- 
kviečia Kom. (115-116)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 

rijimo ir sustiprina smegenis. 
No. 2—Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų,, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Komų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 J/j Zion St.

(117)

KAFETE RIJOS
DARBININKAI 
REIKALINGI

PASTOVŪS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos
Duodame Uniformas

Aplikantai privalo turėti 
Paliuosavimo Pareiškimą

Kreipkitės į Personnel Dept.

ALLEN B. DU MONT
LABORATORIES, INC.

2 MAIN AVE, PASSAIC, N. J.
(120)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
(VYRAI AR MOTERYS) lathe, miller, grę
žimo presas. 54 valandų savaitė. Gera alga.

Nuolatinis darbas. REK-O-KUT CO., 
173 Lafayette St. (arti Grand St.) 

(115)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NITUOTOJAI
(RIVET^RSf\

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp

Broadway & Fairview 
Camden, N. J.

(114)

TOOL IR DIE MAKERS
Patyrę Prie Gang Dies

NUOLAT 
VIRŠLAIKIAI

Puikiausios pokarinės progos, 
Reikalingas atliekamumo 

pareiškimas.
CITY NOVELTY CORP. 

450 W. 31st STREET 
BRYANT 9-2923

(117)

PAGELBININKAI, PAKAVIMO 
ĮSTAIGOS DARBAS 

DEŠRŲ GAMINTOJAI
DEILE PROVISIONS

84 JACKSON ST.
HOBOKEN, N. J.

ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
REIKALINGAS.

(116)

FABRIKO DARBININKAI 
VARNISH IR MALIAVOS IŠDIRBĖJAS.

REIKALINGA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MINIMUM DARBO VALANDOS 48: 
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VALANDŲ 

PRISILAIKYKITE U.S.E.S. TAISYKLIŲ
MŲRPHY VARNISH CO. 

224 McW’o'rTER ST.. NEWARK. N. J.
(120)

VYRAI VIRTUVEI III 
ApvalYtojai

Pastovūs darbai r gėla algil; vakacijos ir 
paliuosavimai ligoje kai kvalifikuoti; 

pilnas užlaikymas; suteikiama uniformos.
KREIPKITĖS Į BUSINESS MANAGER

ESSEX MT. SANATORIUM, 
VERONA', N.’J." ■'

arba telefonūokite'1 HU. 3-7073 pasitarimui.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

(121)

VYRAI—BERNIUKĄ!
' \ ' - Ir » •». \ . *

Puiki proga mokytis hniato, kuris suteiks 
pastovų darbų.

UŽ AUKŠTĄ ALGĄ 
TAIKOS* METU <’

Mūsų darbininkai, dirbanti nuo kavalkų, už
dirba iki $1.30 j valandų. Geros algos laike 

moklnimosi.
COMOLITE CORP.

35TII ST. & SKILLMAN AVEi, L. I. CITY.
(115)

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į musų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
jnuš fašistinį užpuoliką.

su
Pokarine Ateičia

UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU
DARBU DABAR 

IR PO KARO
SENA, GERAI ĮSIGYVENUSI ĮMONĖ DABAR DIDELIU 

PROCENTU DARANTI KARINIUS DARBUS SIŪLO JUMS

PASTOVIUS DARBUS
VYRAI KVIEČIAMI Į DIRBTUVĘ IR OFISĄ. MOTERYS 

KVIEČIAMOS Į OFISĄ IR LABORATORIJĄ. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS, JEIGU NORITE IŠMOKTI DARBĄ.

Kreipkitės

THE EGYPTIAN LACQUER MFG. CO
Jacobus Avenue, South Kearny, N. J.

Bus No. 1 iš Newarko. Bus No. 108 iš Jersey City7 
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

DARBININKAI
NELAVINTI PILNO LAIKO 

DARBUI
Klasės A Pramonei

Atsineškite Atliekamumo 
Paliudijimą.

Kreipkitės pas:
METAL REDUCTION 

CORPORATION
4001 Dell Avė.,

North Bergen, N. J.
ar

U.S. EMPLOYMENT
SERVICE K

404 — 38th Street, 
Union City, N. J.

VYRAI
Reikalingi Išsiuntinėjimo Departmcnte 

Pastovūs ir Laikini Darbai
40 VALANDŲ

ALLYN & BACON, PUBLISHERS

7th Floor 11 East 36th St.
(116)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

' (U6)

GRINDŲ VAŠKUOTOJAI
Turi būt patyrę prie 
vaškavimo mašinos

42 VALANDŲ SAVAITĖ, $35

LINCOLN MAINTENANCE CO.
99 HUDSON ST. (Room 506) N. Y. C.

________________ <222_)

MIEHLE VERTICLE
PRESMONAS

NUOLATINIS DARBAS
CHelsea 2-2415

(117)

ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

GREIT REIKALINGI
GYVYBINIAM

KARINIAM DARBUI
NORINTI MOKYTIS

IR PAKILTI
KVALIFIKUOTAIS 

MAŠINISTAIS
NUOLATINIAM DARBUI KAIPO

NUSTATYMUI VYRAI
Už PASIŽYMĖJIMUS

BONAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ

DIENINIAI IR
NAKTINIAI šIFTAI

PASITARIMAI KASDIEN 9:15 IKI 5 
Iš būtinų darbų reikia paliuosaviino

AMERICAN
SAFETY RAZOR

CORP.
62-76 LAWRENCE ST.

BROOKLYN.
(120)

SIUVĖJOS
PRIE AUKŠTOS KLASĖS

SUKNELIŲ
IR

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ
5 DIENŲ SAVAITE
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.
N. Y. C.(ii?)

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

AUKŠTOS KLASĖS
KEPURIŲ ĮSTAIGA

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės

5 DIENOS
Kreipkitės

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

N. Y. C.
(116)

MOTERYS
ir

MERGINOS

ELEVEITERIŲ OPERATORIAI, APVALY
TO,TAI, VYRAI VIDAUS RUOŠAI, SUPER
INTENDENTS, PAVADAVIMUI VYRAI 
nuolatiniams darbams prie gerų darbo sų- 
lygų aukštos klasės apartmentiniuose na

muose, Manhattan ir Brooklyne.
HARMON ORG., INC., 140 NASSAU ST., 

WORTH 2-1110.(119)

Į DIRBTUVĖS DARBININKAI. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. NUOLATINIS DARBAS. 
MALIAVOS DIRBTUVĖ. REIKIA PALIUO

SAVIMO. 69 VAN DYKE ST., 
BROOKLYN, MAIN 5-3820.

(119)

KARPENDERIAI
STOGDENGIAI 

ŠINGELIUOTOJAI
20 VYRŲ

Nuolatinis visų metų darbas, aukšta alga, 
suteikiama visi įrengimai, palaikoma ap- 
drauda, didelė kompanija. Kreipkitės visų 

savaitę.
I 310 RAILROAD AVE., 

HACKENSACK, N. J.
(117)

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA. 

________ (115)

VYRAI IR BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE 
VIRŠLAIKIAI. LAIKAS IR PUSE 

, NUOLAT
406 PEARL ST., N.Y.C.

(115)

VYRAI
Prie divonų ir karpetų. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ. 
UNITED CRESCENT DRY CLEANING Corp.

500 MORGAN AVE., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200
. (117)

CONTINENTAL PAPER CO.
Būtinas Darbas

Su POKARINĖMIS GALIMYBĖMIS
Reikia vyrų abelnam fabriko darbui 
kilnojimui atmatų popieros, kiemo 

medžiagos, pelenų ir tt.
Gera Alga. Nuolatinis darbas. 

MINIMUM AMŽIUS 18 METŲ.
CONTINENTAL jPAPER CO. 
RIDGEFIELD PARK, N. J.

(arti Hackensack). Kreipkitės ar šaukite 
MR. MARX, HACKENSACK 2-5000 

tarpe 9:30 ir 5.
Iš būtinų darbų reikia paliuosaviino.

__________________________________________ (118)

FABRIKO DARBININKAI
Gera alga pradžiai. 5 dienos, 40 valandų sa
vaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius. Nuolat.

INTERNATIONAL PRINTING INK. 
247 WATER ST.. BROOKLYN, N. Y.

__________________ TR. 5-9690____________ (115)

BERNIUKAI
PAGELBĖJIMUI 

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

N. Y. C.
(116) r

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FOUNDRY PAGELBININKAI
Prie bronzo ir aluminum darbo. 

VIRŠLAIKIAI.
SCOTT FOUNDRY 

32 SCOTT AVE. 
BROOKLYN.

______________t___________________________ (115)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

MAŠINISTAI
Elevciterių taisymo darbui 

mūsų New Yorko dirbtuvėje.

NEKARINIS DARBAS
WATSON ELEVATOR CO.,

407 W. 36TH ST.
(115)

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo karpetų mazgojimui ir 
pagelbininkai. Nuolatinis darbas. Gera alga.

C. B. LONG
4315 — 3rd Ave., Bronx (179th St.)

(115)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

PATAISYMAM
DARBININKĖS

FINISHERS
Patyrusios prie madingų stilių. 

Oro vėdinimas, dienos šviesa darbo rūme.
KREIPKITĖS

MISS FRANCES,
THE TAILORED WOMAN

1 WEST 57TH ST.
(120)

18 METŲ AR VIRŠAUS
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
GER/l ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO, INC.
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(U6)

MERGINOS & MOTERYS
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Abclnas Darbas 
Trimuotojos

Mašinų Naudotojos 
Patyrusios ar be patyrimo 

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų 
Gera Alga Pradžiai 

Nuolat laike karo ir po karo 
Lengvos, švarios darbo sąlygos 

Kreipkitės j Ofisą
John B. Flaherty Co., Inc., 

611 East 133rd St., Bronx 
MOTT HAVEN 9-1237 

________________________________________(116)

MERGINOS-MOTERYS.
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIV DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavllM 
pareiškimo. »

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

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA '
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. Y.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite. ’ (iig)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(118)

MOTERYS VALYMUI
Aukštos Klasės Ofisų Budinko. 

MAPUOTI NEREIKIA 
6 iki 10 P.M. Kasdien.'

Per Vasarą šeštadieniais Nedirbama.
$15 Į SAVAITĘ

LINCOLN MAINTENANCE CO. 
99 Hudson St., (Room 506) N. Y. C. 
__________________________________________ (116)

MERGINOS
Vyniojimui saldainių. Gera alga.

NEWPORT CANDY CO.. 
823 ROCKAWAY AVE. 

BROOKLYN.
(7th Ave. New Ix>ts subve iki Rockaway Ave.)

(115)

MERGINOS, lipinimui ir apkarpymui. Nuo
latinis darbas. Proga pakilimui. 

MERCHANDISER PRESS, 
130 W. 17th St., N.Y.C. 

__________________ (119)

PROSYTOJOS. PUIKŪS DROBINIAI. NUO
LATINIS DARBAS. GERA ALGA. 

GOLDSMITH, 7 W. 36th ST.
(115)

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
(X)—--- ..... ..

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAPKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTO J AI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

II būtinų darbų reikia paliuosarlmo 
pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
........ ... .. ®

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti.
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Phlladeiphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo šųlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-ryttnėjc dalyje Phila- 
dclphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 8,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAI DIENAI (dienom) 
DALIAI LAIKO (vakarais) 

60c Į VALANDĄ

TEL. LACKAWANNA 4-3180
'  (120)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbai.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(119)

MERGINOS
Atrinkimui Kavalkų Materialų. 

$22 UŽ 40 VALANDŲ . 
8 VALANDŲ DIENA

Linksmas Nuolatinis Darbas. Laikas ir pusė 
už viršlaikius.

ALBERT—BAUMRIND
12 EAST 12TH SU, N. Y. C.

(119)

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

(117)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST fc3RD ST., N. Y. 
i '• (X)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M* 
šeštadieniais: 8 A.M.--12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST: 

PHILADELPHIA, PA. 
(118)

MERGINOS—MOTERYS
Be Patyrimo 

Fabriko Darbas
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

’ $20 PRADŽAI
MICRO MUSICAL PRODUCTS

10 W. 19TH ST., N. Y. C.
(116)
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šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian baily Antradienis, Gegužės 16, 1944

SowMirko^zW^/iiiiov
Svečiai Kariškiai

Japonų Atsikraustymas 
į Brooklyną Sukėlė 

Piliečiuose Ginčų

ere i tą šeštadienį lankėsi 
Laisvėje jaunutis jūrininkas 
Raymond Karson, sūnus buvu
sios brooklynietės Sally Kar
son, nuo vaikystės veiklus 
prieš-fašistinio judėjimo rėmė
jas ir paaugėjus, karui pra
sidėjus, liuosnoriu įstojęs lai
vynam

Jaunuolis jūrininkas užėjo 
pas mus pakelyje į Baltimore, 
Md., aplankyti broliuką, apie 
keturių metų, sūnelį baltimo- 
riečio Meškėno, už kurio Ray- 
mondo motina prieš keletą me
tų buvo ištekėjusi ir ne ilgai 
pagyvenusi, mirė.

Pereitą sekmadienį, netikė
tai, buvo parvykęs svečiuosna 
korporalas Carl Belte pas savo 
žmoną Liliją (Kavaliauskai
tę). Carl šiuo tarpu randasi 
Clevelande, ligoninėj, prieš tū
lą laiką ten parsiųstas iš Afri
kos.

Jonas Kačinskas Serga
Randasi Greenpoint ligoni

nėj. Nuėjęs kol kas dar tyri
nėjimui, kas reikės daryti to
liau. Mačinskas seniau, New 
Jersey valstijoj, yra turėjęs 
operaciją. Pjautoji vieta jam 
ir dabar dar vis suskaudanti 
ir šiaip nesijaučiąs gerai, gal 
reikėsią operacijos iš naujo.

Lankymo valandos trečia
dieniais ir sekmadieniais nuo 
3-4 po piet, kitomis dienomis 
nuo 7-8 vakaro.

G. W.

Keturių Vežimų Nelai
mėj 2 Asmenys Užmušta

Susidūrus trim keleivinėm 
— privatiškom mašinom ir bųsiui 

ant Queensboro tilto, netoli 
Queens Plaza, du asmenys ta
po užmušti ir 12 sužeista. Ne
laimė ištiko apie 7 vai. vaka
ro, sekmadienį. Trafikas vie
nam šone buvo sulaikytas apie 
porai valandų.

Užmušti Frederick Persico 
ir jo sūnus Romero, 68 ir 39 
metų, 41-27 73rd St., Jackson 
Heights, važiavusieji Antonio 
Leto vairuojamoj mašinoj, ku
ri paslydus rangėsi po kelią ir 
apdaužė-sukliudė kitas tris. 
Patsai Lėto irgi sužeistas.

Henry F. Flaherty, 23 m., 
87 Sumpter St., ir Edwin Har
ris, 20 m., 465 Chauncey St., 
nuteisti kalėjiman už sumuši
mą užeigos savininko Green, 
104-45 109th St., Richmond 
Hill, pereito balandžio 15-tą. 
Apiplėšime jie laimėjo tik

Iš New Yorko mokyklų iš
laikymui skiriamų fondų, 85 
nuošimčiai eina tiesioginėms 
mokymo lėšoms.

Gražiai Paminėjome 
Motinų Dienų

skait-

mazo- 
jauni-

sūnų

cho- 
pro-

Gegužės 13-tos vakarą, 
Laisvės salėje, įvyko Moterų 
Apšvietos Kliubo suruoštas pa
minėjimas Motinų Dienos, ku
ris pavyko visais atžvilgiais. 
Nors oras pasitaikė labai šil
tas ir viliojantis bile kur—į 
aikštes ir gatves, tik ne į sa
lę, tačiau, kad ir biskelį pavė
luotai, publika rinkosi 
lingai.

Vakaro programą, su 
mis išimtimis, išpildė
mas, veik kiekvienas sau leis
toje programos dalelytėje pa
sirinkęs ką nors specialiai skir
to mamytei.

Vakarą atidarė jo vedėja 
Eva Mizarienė, pasakydama 
atitinkamą trumpą įvadą apie 
motinas šių laikų didvyres, 
paskaitydama amžiams pasi- 
liksiančią šio karo laikų poe
mą, parašytą Lietuvos poetės 
Salomėjos Neries, apie motiną 
ir jos keturis sūnus karžygius, 
kuriems kritus kovose prieš 
hitlerizmą, pati motina išeina 
pas partizanus kovoti 
vietoje.

Aido merginų-moterų 
ras pradėjo dainingąją
gramos dalį sugiedodamas 
“The Star Spangled Banner,” 
“Welcome Sweet Spring,” 
(angliškai), “Augino močiu
tė,” ir “Graži naktis,” vado
vybėje Aldonos Anderson. 
Merginų choras — tai dalis 
Aido Choro, kuris, jauniems 
vyrams išėjus kariškon tarny
bon, dabar didelėje didžiumo
je ir susideda iš merginų-mo
terų. Tačiau, kaip sakė vaka
ro pirmininkė (pati aidietė), 
Aido Choro koncertiniame ba
liuje šį šeštadienį, gegužės 20- 
tą, ir vyrai pasirodys, ką gali 
dainos srityje. Kvietė visus 
atsilankyti. Girdėjusieji mer
ginų grupę, sutiks, jog verta 
girdėti daugiau jų dainų ir 
visą chorą.

Jaunutė Francene Pakalniš
kytė mamyčių pagarbai pa
skambino pianu. Jinai pereito 
balandžio 18-tą minėjo savo 
9 metų sukaktį, bet mūsų pra
mogose ir susirinkimuose ji
nai jau “sena” dalyvė.

Sylvia Pužauskaitė, vyresnė 
mergaitė, aidietė, dainavo 
angliškai ir lietuviškai.

Julija Stankaitienė vykusiai 
padeklamavo apie motiną ir 
“Kad būčiau poetė.” Dolores 
Petronaitė ir Sylvia Pužaus
kaitė sėkmingai sudainavo 
kelis duetus, lietuviškai.

Frances Bovinaitė paskam
bino pianu. Frances, nors ne
maža išvaizdoje, bet amžiumi 
irgi dar labai, jaunutė, tad šis 
jos buvo bene pirmas pasiro
dymas programoje (Bent man 
pirmu sykiu teko ją girdėti 
viešame išstojime).

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems,
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1.

seniems ir sveikiems.

2.

3.

Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 2^0 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.
K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.
Balanced Brand Vita - O * Iron 
tabletėlės, kartu vitaminai ir

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75. 
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

5.

6.

8.

9.

10. Ekstra

465 Lorimer St hetoli Grand St.
FOODS

Brooklyn 6,

Lankėsi Laisvėje

Sekama dainavo solo Dolo
res Petronaitė. ši jaunuolė 
marr girdėta pirmu kartu. Dai
navo angliškai ir lietuviškai.

Šiuo tarpu vėl girdėjome 
kalbą. Ją pasakė Katrina Pe- 
trikienė, Moterų Kliubo pir
mininkė, pati jaunučio, jau už
jūriuose tarnaujančio sūnaus 
motina, kuri, kaip pažymėjo 
vakaro vedėja, yra geru pa
vyzdžiu tų karžygiškų lietu
vių motinų, kurios rūpestį ir 
širdies skausmą dėl savo vaikų 
pažymi ne ašaromis, bet di
desniu darbu už pergalę ant 
fašizmo. Petrikienė kvietė mo
tinas neraudoti, neliūdėti, bet 
imtis darbo organizacijose, to
kiose, kaip šis Moterų Kliubas, 
kurio narės, motinos ir ne mo
tinos, pasišvenčia visokiems 
darbams už greitesnę pergalę 
ir už laimingesnį, be karų ry
tojų ateities motinoms ir visai 
žmonijai. Kvietė minint Mo
tinų Dieną pasiųsti dovanų 
pundelį Lietuvos šeimai, nuo 
karo nukentėjusiems broliams- 
seserims.

Lillian Milčiūtė sudainavo 
“Tykiai, tykiai,” “šių nakcia- 
ly,” ir vieną anglišką dainą. 
Lilija jau yra buvus mums gir
dėta.

Alma Kasmočiutė, greatnec- 
kietė, tenykščio choro Pirmyn 
mokytoja, skambino pianu.

Suzanna Kazokytė, seniau 
jau dainavusi nftisų pramogose, 
dėl stokos laiko ir kitų kliūčių 
laikinai buvus pertraukus stu
dijas, vėl sugrįžo su dainomis. 
Dainuoja stipriai ir įspūdingai.

Paskiausios programoj dai
navo grupėje Bronės Šalinai- 
tės-Su.kackienės mokinės, visos 
šioje programoje dalyvavusios 
dainavime ar pianu skambinu
sios mergaitės, merginos, įskai
tant ir mažąją Francenę. šali- 
naitė pati ir akompanavo savo 
dainininkėms. Jos palydėtos dė
kingais aplodismentais, o kita 
eilė ovacijų suteikta šalinaitei, 
jaunų lietuviams dainos ir mu
zikos jėgų auklėtojai.

Pažymėtina, kad kiekviena 
iš šalinaitės mokinių pagirti
nai atliko savo dalį, pritaikytą 
pagal jų amžiaus ir dienos rei
kalavimus. Dainose visos ne 
tik išmokusios valdyti balsą, 
bet taip pat gražiai taria lie
tuviškus dainų žodžius, ir iš
reiškia (interpretuoja) dainų 
dvasią.

Šalinaitės mokinės buvo tuo 
žadėtuoju surprizu — maloniu 
surprizu visiems.

Programai baigiantis, vaka
ro vedėja Eva Mizarienė pra
nešė, jog šiame susirinkime 
jau turime Ks. B. Karosienės 
parašytą brošiūrą “Moteris ir 
Karas,” išleistą Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Moterų Ko
miteto. Taipgi kvietė moteris 
ateiti prisirašyti į mūsų kliu- 
bą. Susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, gegužės 18-tą. O už- 
baigtuvėms visi svečiai-viešnios 
pakviesta prie arbatos su ska
niais, namie gamintais, prie 
arbatos tinkamais priedais.

Pripildys Pundelius
Žmonėms

šiaritę susirinkime 
nų pasiėmė dėžutes
mui apie $3.00 vertės dovano
mis, o 22 neturintieji progos 
patys supirkti reikalingus dai
ktus, paliko po $3 kliubietėms, 
kad ,jos atliktų supirkimo ir 
dėžučių pripildymo darbus.

Per kliubietes sumokėjo po 
$3 ir siųs pundelius: M. Mika
lauskienė, O. Cibulskietė vieną 
už save ir kitą Už sergantį (po 
apdegimo šapoj) savo vyrą Pe
trą Cibulskį (už $6), Nellie 
Venta, A. Bimba, P. Semėnie
nė, E. Granickienė, J. Kalvai
tis, O. Kalvaitienė, Ona Grikš
tas, A. Za'blackienė, J. ir M. 
Kalvaičiai, * P. Kalvelis, Leo

.. Lasas

Pereitą sekmadienį buvo už
ėjęs dienraščio Laisvės rašti- 
nėn philadelphietis A. Galkus, 
atvykęs Brooklynan aplankyti 
savo gerą draugą Petrą Ci- 
bulskį, kuris po apdegimo dar
be vis dar randasi 
Hospital, Bedford 
Dean St. Brooklyne.

Drg. Cibulskis dar 
tebeturi daug žaizdų

Swedish
Ave. ir

ir dabar 
ir skaus

mų, turės dar pagulėti, 
eina geryn.

Ir Sun Pakėlė Kainą

bet

New Yorko dienraštis The 
Sun buvo paskiausias iš visų 
vakarinių dienraščių pakėlęs 
kainą pavienėms kopijoms. 
Dabar visi popietiniai-vakari- 
niai dienraščiai parsiduoda po 
5c kopija.

New Yorke prasižengimai 
pereitais metais sumažėję 4.6 
nuošimčio.

Mrs. J. Skirmont, Josephine 
Guzikas, Mot. Norbutas, K. 
Balčiūnas, F. Mažilienė, S. 
Sasna.

Patys pripildys: D. Veličkie
nė, Pocienė, S. Vaitkienė, Nor- 
gėlienė, J. Tomsonas, M. Wil
son, Ona Kazei, S. Kazakevi
čiūtė, P. M i ngel, Helen Zablac- 
kienė, P. Naktinienė, Lillian 
Milčiūtė, S. Bederman, Morta 
Kavaliunienė, Olga Reinhardt, 
J. Marcinkienė, R. Laukaitie
nė, J. Lazauskienė, J. Stankai- 
tienė.

O. Čepulienei pasisukinus 
publikoj su nauja brošiūra, 
parduota apie 5() kapijų.

Rep.

Pereitą antradienį atkraus- 
tyta į Brooklyn Heights, 168 
Clinton St., pirma grupė ja
ponų, Amerikos piliečių, per
keliamų čionai iš Arizonos 
perkeldinimo centro, Gila Ri
ver.

Pirmaisiais pribuvo tėvas, 
duktė ir sūnus Satomi. Tėvas 
yra 54 metų, išgyvenęs Ame
rikoje 28 metus; duktė Mhdo- 
ri, 24 m., socialė darbuotoja; 
sūnus Motei, 18 metų, laukiąs 
pašaukimo kariuomenėn.

Centras, pervestas tam tiks
lui vienos religinės sektos, 
Church of Brethren ir Ameri
can Baptist Home Missions, 
nebus naudojamas nuolatiniam 
butui jiems apsigyventi, bet 
pakol jie ras sau užsiėmimus 
ir butus kitur. Kunigas Ralph 
E. Smeltzer yra namo direk
toriumi.

Pirm japonų pribuvimo čio
nai, kai kurių miesto gyvento
jų ir vyriausybės pareigūnų 
buvo protestuota prieš japonų 
perkėlimą ton sekcijon. Argu
mentuota, kad jeigu tam tik
ros vyriausybės įstaigos matė 
reikalo perkelti japonus iš jų 
namų Pacifiko pakraštyje 
valstybei saugumo sumetimais, 
tai ir Brooklyn Hights, iš kur 
galima- apžvelgti veik visą 
New Yorko portą, matomą Na
vy Yard veiksmai, nėra vieta 
jų perkeklinimui.

Minėtas argumentas, atrodo 
vienintelis sveikas argumentas. 
Bet pirmajai grupei pribuvus, 
tūli elementai pradėjo vartoti 
šovinistinius, ku-kluksiškus, te
roristinius argumentus, nešti 
rasinę neapykantą. Girdi, jei
gu tai būtų vokiečiai, ar nors 
italai, tai dar būtų pusė bėdos,

Lenktynės Tarp Ig. Dau- <^- 
žisko ir Pr. Norbuto
Penktadienj, gegužės 12 d., 

iš Richmond Hill, N. Y., į 
Brook lyną buvo atvažiavęs 
Pr. Norbutas ir susitikus su

o dabar “geltonoji rasė.” To
kiems “kritikams,” būtų gerai' 
ir kraugerys Hitleris, bile tik, 
baltas-arijonas .

Tokia “kritika,”—nėra kri
tika, bet kiršinimas krašto gy-Į 
ventojų vienų prieš kitus, po 
priedanga neva patrijotizmo 
skleidimas hitlerizmo.

Pirmoj vietoj, tie žmonės nė- Ig. Daužisku sekė maž daug 
ra nuteisti, net nėra nei įkal-i ve koks pasikalbėjimas: 
tinti, kaipo šalies išdavikai. I —Ką
Jie perkelti ' 
sprendžiu iš visos Pacifiko pa-j 
jūrio srities, masiniai, netyri
nėjant kiekvieno atskiro as
mens, tad tarp jų gali būti pa
vyzdingiausi žmonės, geriausi į 
Amerikos patrijotai, bet gali i 
būti ir,, aišku, yra ir šnipų, j 
Reiškia, prieš juos, kaipo žmo-į 
nes, negali būti jokios neapy-j 
kantos ar diskriminacijos. Ta
čiau atsargumo dėlei, kad tarp 
kviečių įsimaišę kūkaliai nega
lėtų padaryti žalos, jeigu jau 
buvo matoma reikalinga visus 
nukelti toliau nuo vieno pajū
rio, nuo portų, tad reikėjo lai- 

j kyti toliau ir nuo kito pajūrio, 
į nuo kitų portų.

Kas liečia perkeliamus japo
nuos asmeniškai, tiems, kurie 
nėra šnipais, nedarytų daug 
skirtumo, kur juos apgyven
dintų, nes jiems vistiek išsiun
timas iš namų yra ištrėmimu. 
Nežiūrint, kur jie sustos, nau
ji namai nebus jų namais, kol 
jie neturės progos grįžti į se
nuosius namus arba liuosnoriai 
norės liktis naujoje vietoje 
prie jos apsipratę, geriau pa
mylėję už senąjį kraštą.

šalies išdavikai. —Ką tu aukosi pagelbai 
vyriausybės nuo-j Lietuvos žmonių, nukentėjusių 

nuo karo, — klausia Norbuto 
Daužiskas.

—Aukosiu gerą “top-kotj.”
—Gerai, jei tu aukosi “top- 

kotį,” tai aš irgi galiu aukoti. 
Ir abudu padavė šių. žodžių 
rašytojui po dar visai gerą 
“top-kotį.”

—Aš turiu apynaujį “siū
tą,” kurį paaukosiu lietuvių 
pagalbai, — tęsia toliau Ignas 
Daužiskas. — Ką tu dabar 
sakysi ?

—Well, jei tu turi 
paaukojimui, 
sileisiu, ir aš 
naują siūtą, 
mondhillietis 
tas.

Kadangi Norbutas “siūto” 
su savimi neturėjo, tai tenka 
palaukti, kol jis turės progos 
vėl atvažiuoti į Brooklyną ir 
atvežti lietuviams, 
nukentėjusiems savo 
Aišku, Ig. Daužiskas 
žodžio nemainys.

siūtą” 
tai aš irgi neap- 
aukosiu beveik 
— atsako rich- 
Pranas Norbu-

nuo karo 
dovana, 

irgi savo

Lietuvos

19 asme- 
pripildy-

N. Y/ Jakštas, J. Siurba, A

SUSIRINKIMAI
E. N. YORK ir RICH. HILL
Trečiadieni, 17 d. geg., 8 v. v. 

Buzelio patalpoj, kampas? Crescent 
St. ir Atlantic Ave., jvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai malo
nėkite atsilankyti. Kurie dar neuž
simokėję pasistengkite šiame susi
rinkime būtinai užsimokėti. — V. 
Paukštys. (115-116)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoi. unija kapoj
Telef.: GR. 7-7553
DETROITE: Į

N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6884

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: EVergrecn 8-9770

21

$495° $4950
*3750

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrcen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorpora ted

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

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

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių




