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Dar svietas 
tokios audros, 
kelta dėl vieno paprasto kuni
go kelionės Maskvon.

O kuomi ji pasibaigė? O gi 
kvailu burlesku. Kunigo Or- 
lemanskio parapijonų ir šiaip 
žmonių pasipiktinimas suval
dė aukštąją bažnyčios hierar
chiją. Jam nereikės eiti klioš- 
toriun ant pakūtos.
prakeikimas nuimtas. Vysku
pas “susimylėjo”... 
baigėsi bėgiu 
savaitės.

nebuvo matęs 
kokia buvo su-

No. 119

Nuo jo

Viskas
vienos trumpos

Kai kas pirmiau klausdavo: 
Kodėl Sovietai neskelbia savo 
nuostolių taip sistematiškai, 
kaip skelbia priešo?

Dabar tą patį klausimą ga
lima būtų statyti dėl Ameri
kos pranešimų iš Italijos. Kas
dien parodomi priešo nuosto
liai, bet apie savuosius nieko 
nesakoma. O kad mes ten tu
rime nuostolių, tai, žinoma, 
niekas neabejoja.

Kodėl taip? Aišku, todėl, 
kad nenorima priešui duoti ži
noti, kiek jis pridaro mums 
nuostolių ir kaip efektinga jo
jo “ugnis.” Juo mažiau priešas 
žino apie mūsų jėgas ir nuo
stolius, tuo jam sunkiau orien
tuotis.

Štai, kodėl mes tylime 
savo nuostolius, žiopla 
atidengti priešui visas 
kazyres.

apie 
būtų 
savo

išvy- 
Eric
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HITLERIO LINIJA ITALIJOJ PRAMUŠTA PER 25 MYLIAS
AMERIKOS LAKŪNAI IŠ 
NAUJO PLEŠKINO BER
LYNU IR BRAUNŠVEIGĄ
London, geg. 19. — Apie 

1,500 Amerikos bombanešių 
ir lengvųjų lėktuvų vėl puo
lė Berlyną ir Braunšveigą, 
orlaiviu fabriku centra, Vo- C 4- 4-7

(Berlyno radijas sakė, 
kad talkininkų lėktuvai 
taipgi bombardavo Osnab- 
ruecką, karinių dirbyklų 
miestą, ir įvairius punktus 

iFrancijoj ir Belgijoj.)

Federalis Teismas Atrado Kaltais 
Eilę Hitlerio Agentų

Amerikiečiai Sunaikino 
Jau Virš 20,000 
Priešų Lėktuvu

Jungi Valstijų Lakūnai 
Bombardavo Ploesti, 

Belgradą ir Nišą

Newark, N. J. — Federa- 
lis teismas atrado kaltais 
septynis amerikinius nacius 
ir dvi vokiečių įstaigas. Jie 
vedė propagandą, kenks
mingą šio krašto apsigyni
mui, ir patys nesiregistravo 
kaip Hitlerio agentai ir ki
tus ragino nesiregistruoti. 
Už tai asmenys gali būti 
nubausti po $10,000 ir iki 
dviejų metų kalėjimo.

Dvi pripažintos kaltomis į kareivis J. Lieblein, buvęs 
vokiečių įstaigos buvo Vo-|tos organizacijos vice-pir- 
kiečiu - Amerikiečiu Pro-Imininkas ir iždininkas. 

4- V

fesionalė Sąjunga ir Poil
sio Vietos korporacija 
Pompton Lake, N. J. Jo- 
dvi gali būti nubaustos po 
$10,000.

Vienas iš kaltininkų yra 
Fritz Schroeder, buvęs tos 
sąjungos vadas, kuris jau 
pirmiau nuteistas 8 metus 
kalėti, kaipo Vokietijos šni
pas. Kitas iš dabar pripa
žintų kaltais yra Amerikos

TAURININKAI NUBLOŠ 
K Ė VOKIEČIUS 17 MYL 

ATGAL PER SAVAITE
Neapolis, geg. 19. —Ame

rikiečiai, vakariniame Itali
jos fronte, artinasi prie It- 
ri, didžiojo Via Appia plen
to ir skersinių vieškelių 
mazgo. Nuo savo užimto

Sušaudyta Dauguma 
Anglų Lakūnų, Bėgu
sių iš Nacių Nelaisvės

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos oro jėgų 
galva, gen. Henry H. Ar
nold pranešė, jog amerikie-. 
čiai armijos lakūnai nuo ka
ro pradžios iki kovo 15 d. 
nušovė 16,510 priešų lėktu
vų ir ant žemės sunaikino 
3,644. Be to, jie sužalojo 
6,978 fašistinės Ašies lėktu
vu ore ir ant žemės.

Amerikos armija nustojo 
5,718 lėktuvų per kautynes 
ore ir 236 ant žemės; taigi 

Įviso neteko 5,954 karinių 
lėktuvų. Šalia to priešai su
naikino porą šimtų nekari
nių Amerikos armijos lėk
tuvu.

Dar vienas amerikietis 
ko Maskvon, šį sykį 
Johnston, stambi bizniška fi
gūra, galva Amerikos Preky
bos Buto.

Johnstonas irgi gavęs už-i 
kvietimą nuo paties Stalino.

Tie užkvietimai, žinoma, 
yra tik tam tikras formališku
mas. Johnston norėjo važiuoti 
ir važiuoja. Jis norįs patirti, • _ . .
kaip bus galima po karo biz- . Jungtinių Valstijų armi
nio interesais susikalbėti su j°s lėktuvai tuo laikotarpiu 
Tarybų vyriausybe.

Neseniai kunigas ir profeso
rius, o dabar biznierius!

Gerai, laimingos jam klo
ties. Juo daugiau amerikiečių 
vadų susipažįsta su socializmo 
kraštu, tuo sveikiau abiem 
kraštams.

numetė 468,390 tonų bombų 
į karinius priešų taikinius.

Gen. Arnold pastebėjo, 
jog paskutiniu laiku pusiau 
mažiau vokiečių lėktuvų pa
kyla priešintis talkininkų 
orlaiviams, negu seniau.

London.— Apie 750 Ame
rikos bombanešių su tiek 
pat lengvųjų lėktuvų, kaipo 
palydovų, ketvirtadienį ata
kavo Ploestį, Rumunijos ži
balo pramonės centrą ir ge
ležinkelių mazgą, ir geležin
keliu traukiniu kiemus Bei- 

C €>

grade ir Niš mieste, Jugo
slavijoj. — Belgradas yra 
Jugoslavijos sostinė ir ke
turių geležinkelių stebulė.

Į tuos taikinius amerikie
čiai numetė apie 1,500 tonų 
sprogstamųjų ir gaisrinių 
bombų. Negrįžo 13 bomba
nešių ir 8 lengvieji lėktu
vai; bet Amerikos' lakūnai 
nušovė 14 nacių lėktuvų.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos lėktuvai jau pirmiau 
atakavo Ploesti šešis kar
tus.

Pranešama, kad ameri
kiečiai - australai įsiveržė į 
Wadke salą ir atėmė jos da
lį iš japonų.

TURKIJA AREŠTUOJA NA
CIŠKUS TURKUS, KURIE 

SIEKĖ UŽGROBT VALDŽIĄ
London. — Turkijos val

džia atidengė naciškų turkų 
sąmokslą, kuriuom jie siekė 
nuversti dabartinę bepusiš- 
ką (neutralę) vyriausybę ir 
įvesti fašistinę diktatūrą.

Jau tapo areštuota eilė 
to judėjimo vadų už tokį 
pasimojimą prieš Turkijos 
konstituciją, kaip .sakė tur
kų valdžios pranešimas per 
radiją.

Tie nacių šalininkai turi 
plačią organizaciją visame 
krašte ir per ją ruošė de-

monstracijas, reiškiančias 
pritarimą Vokietijai prieš 
talkininkus.

Ta organizacija vadinasi 
“Visa - Turkiškąja” sąjun
ga; ji kelia turkų tautą 
aukščiau kitų ir bendrai 
veikia fašistiniais pagrin
dais, kaip skelbė radijas iš 
Ankaros, Turkijos sostamie- 
sčio.

Istanbule, Turkijos did
miestyje paskelbta karo sto
vis prieš pavojų iš naminių 
fašistų pusės.

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Anthony Edenas pranešė 
seimui, kad 76 anglų ir kt. 
talkininkų lakūnų oficieriai 
buvo ištrūkę iš koncentraci
jos stovyklos ties Dresdenu, 
Vokietijoje.

Naciai nušovė 47 bėglius 
ir sugavo 15, o keturiolika 
likusiųjų dar slapstosi nuo 
vokiečių.

ANGLIJA TURĖS PERVEST 
SOVIETAM BAŽNYTINĮ RUSŲ

TURT4 JERUZALĖJ

Oro Veiksmai tarp Sovietu
Ir Suomijos 1

Helsinkio radijas sakė, 
jog Sovietų lakūnai vėl 
bombardavo Kotką, Suomi
jos uosto miestą.

Suomiai skelbia, kad jų 
lakūnai atakavę “vieną ru-

O- visgi Chiang Kai-šekas 
nenori mokintis iš savo klaidų. 
Vis dar jis tebelaiko milioną 
ar daugiau savo kareivių prieš 
komunistinę armiją, vietoje 
juos mesti kovon prieš japo
nus.

Juk buvo susitarta, kad vi
si išvien kovos prieš japonus. 
Kol šita sutartis bus tik ant 
popieros, tol Chinija nepasi- 
liuosuos iš nelaimės.

PASIBAIGĖ TROKININ- 
KŲ STREIKAS

Detroit, geg. 19. — 10,000 
trokų vežikų, Darbo Fede
racijos unijistų, užbaigė 
vienos dienos streiką. Strei
kas kilo dėl varžytinių prieš 
CIO uniją. Jų ginčas paves
tas spręst valdinei Karo 
Darbų Tarybai.

Japonai Visiškai Apsu
po Chinus Loyange

Chiang Kai-šeko santykiai 
su komunistais nėra tik vienos 
Chinijos reikalas. Tai reika
las visų Jungtinių Tautų.

Kodėl Amerika ir Anglija 
negalėtų padaryti ant jo spau
dimo, kad jis liautųsi lošęs tą
ja saužudinga politika?

Vokiečiai Sakosi Bom
bardavę “Ryti] Lenkiją”

Skaitai žmogus eigą teismo 
prieš 29 fašistus ir nesitveri 
piktumu. Jie patys ir jų advo
katai visą teismą pavertė į sor- 
kes. Elgiasi kaip pijokai kar- 
čiamoje. Neleidžia valstybės 
advokatui kalbėti: rėkia, šau
kia, triukšmauja. Į ką jau pa
našu !

Nejaugi valdžia nebeturi 
priemonių tiems elementams 
suvaldyti?

Didžiosios žinių agentūros 
Associated Press koresponden
tas lankėsi pas maršalą Tito. 
Kalbėjosi su juomi. Tito papa
sakojęs daug svarbių dalykų 
apie jugoslavų pastangas ir 
kovas. •

Bet generolas Wilson, Jung
tinių Tautų jėgų komandierius

(Tąsa

Berlyno radijas kalbėjo, 
kad vokiečių lėktuvai daug- 
meniškai bombardavę So
vietų geležinkelių mazgus ir 
kitus karinius taikinius 
“rytinėje Lenkijoje”, tai 
yra, Vakarinėje Ukrainoje.
Sovietų Mobilizacija Didžia

jam Ofensyvui
Londonas supranta, kad 

naciai stengėsi sklaidyti So
vietų jėgas, kurios mobili
zuojamos naujam, smar
kiausiam ofensyvui prieš 
hitlerininkus. Menama, kad 
Sovietai suderins tą ofensy- 
vą su anglų - amerikiečių 
įsiveržimu į Vakarų Eūro- 
P3-

Chungking, geg. 19. —Ja
ponai jau visomis pusėmis 
apsupo chinus Loyang mies
te, geležinkelių centre.

Diena pirmiau chinai 
pranešė, kad jie padarė 
daug nuostolių šarvuotoms 
japonų jėgoms, kurios sten
gėsi apsupti Chinijos ka
riuomenę Loyange ir toliau, 
vakarinėje Honan provinci
jos dalyje.

SOVIETAI LAIMĖJO STANIS- 
LAVOVO POZICIJĄ

Washington. — Maskvos 
radijas sakė, jog Raudono
ji Armija atėmė iš vokiečių 
svarbią aukštumą į pietų 
rytus nuo Stanislavovo, 
Vakarinėje Ukrainoje.. Ki
toje šio fronto dalyje buvo 
atmestos atgal nacių ata
kos.

Jeruzalė. — Turės būti 
pervesta Sovietam rusų ka
tedra ir kitokia ; 
nuosavybė, verta 
kaip $4,000,000.

Apie 100 rusų 
moterų vienuolių 
pripažino Maskvos 
lavų metropolitą dvasiniu 
savo galva. O Anglija se
niau sakė, kad jeigu tie ru
sų vienuoliai su vietine ne
priklausoma rusų vyskupi
ja Jeruzalėje prisiims So
vietų pravoslavų bažnyčios 
vyriausybę, tuomet anglai 
perves Sovietų Sąjungai tą 
nuosavybę.

Dar pirm 1914 m. Rusijos 
valdžia nupirko kalvas iš
laukė j e Jeruzalės sienų ir 
pastatė puikią katedrą ir 
patalpas tūkstančiams rusų 
piligrimų.

Patekus Palestinai į An
glijos žinybą po praeito pa
saulinio karo, anglai tuose 
rusų pastatuose, apart ka
tedros, įrengė kalėjimą, tei
smus, policijos stotį ir val
dinę ligoninę.

arti jos 
daugiau

vyrų ir 
ten jau 
pravos-

Visa ta žemė su trobe
siais iki šiol buvo laikoma 
globoj vadinamos bažnyti
nės rusų misijos ir anglų 
vyriausybės.

Sovietų valdžia jau ne 
kartą pirmiau reikalavo, 
kad anglai visa tai perves
tų Sovietų Sąjungai, kaipo 
teisėtai Rusijos paveldėjai.

Mt. Carmel, Ill. — Užva
žiavus traukiniui ant auto
mobilio, užmušta 7 jaunuo
liai.

Amerikos Laivynas Ne
tyrinėsiąs “Raudonųjų”

Formia uosto jie, žygiuoda
mi pirmyn, tiesioginiai gfę- 
sia vokiečiams Gaeto uos
tamiestyje, per kurį buvo į- 
gabenama naciams daug 
reikmenų.

Jungtinių Valstijų ka
riuomenė taipgi paėmė Rua- 
zzo kalną ir Maranola mie
stelį pajūryje.

Prancūzai, vidurinėj fron
to dalyje užėmė Lago kalną 
ir Monticelli miestelį. Da
bar jie artinasi prie S. Oli
vo su vieškelių stočia.

Lenkai, užėmę vienuolyno 
griuvėsius į šiaurvakarius 
nuo Cassino, iškėlė savo vė
liavą, o anglai — savo. Pra
nešama, kad lenkai atėmė iš • 
vokiečių pozicijas tiktai už 
pusantros mylios nuo Pie- 
dimonte miesto, prie Cassi- 
lina plento, į vakarus nuo 
Cassino.

Anglai ir lenkai, štur
muodami Cassino ir jo vie
nuolyno kalną, paėmė ne
laisvėn 1,500 vokiečių.

Nuo amerikiečių dabar
tinių pozicijų tėra tik 35 
mylios iki Anzio.

Talkininkai prakirto Hit
lerio liniją jau 25 mylių il
gio frontu.

Nuo dabartinio ofensyvo 
pradžios talkininkai per sa
vaitę prasiveržė iki 17 my
lių pirmyn.

(Berlyno radijas pripaži
no, jog amerikiečiai, fran- 
cūzai bei anglai “kai kur” 
iškirto šukes Hitlerio linijo-

N. Guineja. — Amerikie
čiai užėmė lėktuvų aikštę 
Wadke saloj.

Amerikiečiai perkirto na-
ciam plentą į šiaurius nuo 
Itri, Italijoj.

Amerikinių Hitlerininkų 
Teismas Pertrauktas

Washington, geg. 18. — 
Pranešama, jog Amerikos 
laivyno departmentas už
darė tą savo skyrių, kuris 
tyrinėjo,'ar nėra komunis
tai asmenys, einantieji į lai
vyno oficierius arba į dar
bus karinio laivyno stotyse 
(Navy yards).

Jungtinių Valstijų ir An
glijos kariniai laivai pleški
na vokiečius Gaetoje; grę- 
sia naciams atkirtimas ir 
apsupimas Gaetos iškyšuly
je.

Talkininkai Nuleidžia Reik 
menų Jugosl. Partizanam

Washington. — Teismas 
prieš 29 amerikiečius naciš
kus agentus pertrauktas 
iki pirmadienio. Jie kalti-1 
narni sąmokslais nuverst šio 
krašto valdžią ir įkurt na
cizmą.

Juos gina 26 advokatai, 
kurie stengėsi užrėkt pro
kuroro skaitomus kaltini
mus, šaukdami: “Tai pra
keiktas melas! Akių muili
nimas!” ir t.t.

Federalis teisėjas Ed. C. 
Eicher peršvelnus tokiem 
gaivalam.

KODĖL HITLERIO LAKŪNA' 
VENGIA ANZIO

Ameri-Washington
kiečiai Anzio pajūryje, Ita
lijoje, tiktai ugnim iš prieš
lėktuvinių kanuolių nušovė 
349 vokiečių lėktuvus iki 
šiol, neskaitant kitų, ku
riuos Amerikos lakūnai nu
kirto per kautynes ore.

Štai kodėl dabar tik vie
nas kitas nacių lėktuvas 
laiks nuo laiko tepasirodo 
virš Anzio.

Jugoslavija. — Didieji 
anglų transporto lėktuvai 
neseniai dviejose vietose 
nuleido žemyn Jugoslavijos 
partizanams 40 tonų gink
lų, amunicijos ir vaistų. Ta
tai matė John Talbot, ang
lų ir amerikiečių spaudos 
korespondentas.

Jungtinių Valstijų lėktu
vai taipgi nuleidinėja par
tizanams amuniciją ir kitus 
būtinuosius reikmenis.

SUBMAR1NAS IŠGELBĖJO 
22 AMERIKOS LAKŪNUS

MIRĖ JUOZAS RAMANAUSKAS, MINEKSVII.i l:. PA
Penktadienį po pietų te

lefonu iš Minersville, Pa., 
pranešė Laisvės Adminis
tracijai, kad mirė Juozas 
Ramanauskas, 73 m. am
žiaus. Jis buvo susirgęs kė
liom dienom ir staiga mirė 
geg. 13 d.

čioj, 202 Sunbury St.
Laidotuvės įvyks pirma

dienį, geg. 22 d., 10 vai. ry
to. Kūnas bus nuvežtas į 
Reading, Pa., Charles Ev
ans kremetorijoj bus sude* 
gintas.

Velionis paliko nuliūdime
Jo kūnas pašarvotas gra 

boriaus Wm. Tuson koply-
Podukrasmoterį Marę.

Mrs. Joseph Shuppas, Ches

ter, Pa., Mrs. Robert Har
kins, Philadelphia, posū
nius: Frank ir Albert, Che
ster, Pa., Herman, Potts
ville, Pa. Taipgi vienatinį 
brolį Vincą.

Vėliau bus apie velionį 
parašyta plačiau.

žmonai, broliui, povaikiams. 
giminėms ir draugams.

Juozas Ramanauskas bu
vo nenuilstantis kovotojas 
dėl šviesesnės žmonijai atei
ties. Jis buvo ilgametis ir 
nuolatinis Laisvės bendra-

užuojautą velionio darbis

Perlų Uostas. — Kuomet 
amerikiečiai balandžio 29 
ir 30 d. atakavo japonų sa
lą - tvirtumą Truką, priešai 
nušovė tam tikrą skaičių 
Amerikos lėktuvų į jūrą. 
Bet amerikinis submarinas 
Tang išgelbėjo 22 lakūnus iš 
vandens. Šie lakūnai sako, 
kad nors jų lėktuvai žuvo, 
bet visi lakūnai išliko gyvi 
ir nei vienas nebuvo sun-
kiai sužeistas.
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mas, kaip SSSR. Kiekviena tauta ir tau
telė, bus ji didelė ar maža, turi garan
tuotą tautinę laisvę — laisvę plėsti tau
tinę kultūrą, savo kalbą, savo tradicijas.

Dar tuomet, kai Lietuva nebuvo pa
siskelbusi tarybine respublika, Tarybų 
Baltarusijoj, kur gyveno keletas tūkstan
čių lietuvių, buvo leidžiama lietuviška 
spauda ir palaikomos lietuviškosios mo
kyklos.

Senojoj Rusijoj (caristinėje) buvo tau
telių taip atsilikusių, kurios neturėjo net 
savo abėcėlių. Tarybų Sąjungos moksli
ninkai (kalbininkai) išdirbo joms abė
cėlės ir šiandien tos tautos savo kalboje 
plečia mokslą ir kelia savo tautinę kul-

• J. Girkus.

Petro Gražučio Trijų Vaikelių
Kapinės ,

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the 

Act of March 3, 1879.

Sekmadieni “1 am an American 
Day”.

Rytoj, gegužės 21 d., bus žinoma, kaip 
‘T am an American Day” (Esu Ameri
kietis Diena). Tą dieną bus ruošiamos 
visokios ceremonijos naujiems piliečiams 
labiau įsąmoninti ir apskritai uždegti 
patrijotizmu juo daugiau senų piliečių.

Gyvename karo metą—krizio metą. 
Reikalinga, kad juo daugiau žmonių, pi
liečių ir nepiliečių, gyvenančių Jungtim 
Valstijose, suprastų pagrindinius musų 
krašto principus, kuriais remiasi mūsų 
laisvė, mūsų gyvenimas, kuriuos milijo
nai mūsų geriausių žmonių gina karo 
frontuose.

Taigi visi, kuriems sąlygos leidžia, ra- 
, ginami šią dieną atitinkamai, gražiai ir 

kultūriškai pagerbti.

Jų “Informacijos Centras”
Praeitais metais Pittsburghe įsisteigu

si klerikalų ir tautininkų taryba įsteigė 
“Informacijos centrą”. Centras įsteigtas 
Wool worth Buildinge, New Yorke, ir, 
kaip andai rašė p. Tysliava, jo užlaiky
mas kaštuosiąs per metus apie $25,000!

Minėtoji taryba dabar skelbia, kad 
“informacijų centro” vedėju būsiąs nie
kas kitas, kaip tautininkas adv. Jurgė- 
la, kuris ir savo ofisą ten perkėlė.

Jau tik tas vienas faktą^ parbdo, koks 
tas centras bus “nepartinis” ir kokias' 
informacijas jis žmonėms duos.

Apie ką gi tasai centras žmones in
formuos? Nagi, apie Amerikos lietuvius! 
Išeitų taip, kad lietuviai Amerikoj atsi
rado tik vakar, apie juos žmonės nieko 
nežino ir todėl reikia pradėti specialę 
aukų rinkimo kampaniją “informacijų 
centrui” išlaikyti, kuris informuos žmo
nes apie lietuvius!,

Jurgėlai paskirti ir padėjėjai, matyt, 
labai “dideli žinovai Amerikos lietuvių 
gyvenimo,” toki, kaip Januškis, Pakštas, 
■Grinius, kurie patys visai nesenai į Ame
riką atvyko, apie kuriuos pačius turėtų 
kas nors painformuoti, o ne jie apie ki
tus.

Atrodo, kad šis “informacijos cent
ras” turės kitokius tikslus — “informa
cijos apie Amerikos lietuvius” bus tik 
graži kaukelė.

Jeigu “informacijų centro” steigėjai 
nekaulytų iš visuomenės aukų jam palai
kyti, tai mes nieko nei nesakytume. Bet 
gyvename karo laikotarpį. Visos žmonių 
pastangos turėtų būti jungiamos karui 
remti, karinėms krašto pastangoms stip
rinti, o ne aukų iš visuomenės prašyti 
“informacijų centrams” palaikyti.

Tarybų Sąjungoj šiandien griežtai už
drausta kaip nors, kuo nors pažeminti 
kitą tautą. Anti-semitizmas ten su šakni
mis išravėtas. Kiekvienas žmogus, ne
paisant kokios jis tautos ar rasės, yra 
lygus ir turi visas pilietines teises kal
bėti, rašyti, šviestis savo prigimtoje kal
boje.

Akiregyj to, mūsieji klerikalai, be jo
kios sarmatos, bando gretinti tarybinę 
santvarką prie buvusiosios, caristinės!

Klerikalai turėtų atsiminti ir tą fak
tą, kad jie arba jų pranokėjai caro lai
kais carizmą visaip garbino ir jam pa
dėjo persekioti tuos žmones (revoliucio
nierius, komunistus, socijalistus), kurie 
kovojo prieš carizmą, už tautų (jų skai
čiuje ir Lietuvos) laisvę.

Šiandien jie bando “monkyti” savo pa
sekėjus pasakomis, būk ir jiems rūpė
jusi kada nors Lietuvos laisvė. Na, o 
socijalistai, kurie taip glaudžiai susigu
lėjo su klerikalais, jiems pritaria!

Jie turėtų atsiminti tą Lincolno pa
sakymą, kad visų žmonių visuomet ap
gaudinėt jie negalės. Anksčiau ar vėliau 
ir tie pasekėjai, kurie juos dar taip iš pa
skos seka, praregės ir susipras!

virvių apvarai, vienui vie
nu namų darbo sijonu, vie
na bliuze ir ant viršaus se
na iki kelių sermėga ir plo
na skepetaite ant galvos.

Šio gyvenamo namo šei
mininkė, kuri suteikė šiai 
moteriai ir vaikučiui nak
vynę, irgi buvo biedna ge
ros širdies senmergė, vardu 
Marijona. Visų didžiausia 
jos nelaimė buvo tame, kad 
jos akys buvo per daug

Ak, Jūs Begėdžiai!
Klerikalai ir socijalistai šaukia 

rajonines konferencijas — tūlos jau į- 
vyko, o kitos dar įvyksiančios.

Minėtose konferencijose tie ponai te
betęsia savo senąjį darbą — Tarybų Są
jungos, didžiosios mūsų krašto talkinin
kės, puolimą.

Sovietų keikūnai bando tokią liniją 
pravesti. Girdi, prieš 40 metų caro val
džia buvo uždraudusi lietuvišką raštą, 
dabar, po karo, kai Lietuva bus Tarybų 
Sąjungos dalimi, tai “ruskiai” ir vėl tą 
patį padarysią!

Kitais žodžiais, klerikalai ir socijalis- 
tai‘bando sugretinti tarybinę vyriausybę 
su buvusia caro vyriausybe Rusijoj, kad 
tuo būdu sukelti savo pasekėjuose ne
apykantos tarybinei santvarkai.

Bet kiekvienas žmogus, kuris turi kiek 
nors žmoniškumo ir žinojimo, puikiai ži
no, kad, jeigu caristinė Rusija buvo tau
tų kalėjimas, tai Tarybų Sąjunga— tau
tinių laisvių židinys.

Nei jokioj kitoj šalyje pasaulyj nėra 
taip gražiai "išspręstas tautinis klausi-

savo

Patarimas Ponui Laukaičiui.
Vilnis rašo:
“Jau ir oficialiai daviniai patvirtina, 

kad SLA prezidentu išrinktas W. F. 
Laukaitis, iš Baltimore, Md., buvęs tei
sėju tūlą laiką.

“Seimas išrinktuosius SLA viršinin
kus turės užtvirtinti, bet atmesti seimas 
gali tik dviem trečdaliais balsų, o tai 
neįmanoma. Reikia manyti, kad p. Lau
kaitis bus SLA prezidentu.

“Mes jau pirmiau išdėstėme priežastis 
p. F. Bagočiaus pralaimėjimo ir pasakė
me, kam jis gali už tai pasidėkoti. Čio
nai norime pakalbėti apie naująjį prezi
dentą.

“Ponas Laukaitis buvo tautininkų kan
didatas. Už jį stojo ir ‘Dirva’, kuri per
mirkus anti-semitizmu ir kuri skaitoma 
fašistiniu laikraščiu.

“Suprantama, tas dar nepadaro p. 
Laukaitį tokiu. Iš kitos pusės, už Lau
kaitį balsavo SLA nariai, kurie yra 
griežti fašizmo priešai.

“Naujasis SLA prezidentas taigi teks 
spręsti pagal tą, kaip jis elgsis būdamas 
viršininku didžiausios lietuvių organiza
cijos Amerikoj.

“Nėra abejonės, kad tautininkai jį sa- 
vinsis, kad jie bandys SLA naudoti savo 
reakcinei, dažnai fašistinei politikai.

“Jei p. Laukaitis stengsis vesti SLA 
kaipo fraternalę organizaciją, kurioje 
yra narių įvairių pažiūrų, ir kurios dau
gumą narių? sudaro demokratiniai, pa
žangūs lietuviai, tuomet jis bus tos or
ganizacijos viršininkas ir gaus narių pa
sitikėjimą ir paramą.

“Bet jei jis pasiduos tautininkams, y- 
pač kraštutiniams, kurie prieš karą net
gi didžiavosi esą 300% fašistais, aišku, 
jis negalės gauti daugumo SLA narių 
pasitikėjimo ir palaikymo.

“Suprantama, jis susilauks kritikos ir 
smerkimo ir iš ne SLA narių, ypač 
spaudoje.

“Nežiūrint p. Laukaičio susidėjimo su 
tautininkais, jis pats nėra tokiu. Jis tai 
parodo savo atsinešime link kitų srovių.

“Mūsų patarimas p. Laukaičiui — dėl 
SLA ir jo paties labo — nesiduoti reak
ciniams elementams vyrauti Susivieniji
me, neleisti organizaciją paversti lauku 
jų politikai, bet laikytis demokratiško 
nusistatymo, palaikyti organizaciją de- 
mokratinga, tada jis gaus narių pasitikė
jimą ir abelnai lietuvių pasitikėjimą ir 
paramą.

“Jis turi neužmiršti to fakto, kad jis 
ir dabar nebūtų išrinktas, jei pažangieji 
SLA nariai būtų visi palaikę p. Bagočių 
kaip pirmiau palaikė.

“Kiti rinkimai taigi gali būti visai 
skirtingi. Tas priklauso nuo p. Laukai
čio pastangų ir elgesio kaipo SLA pir
mininko?’
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Prieš praeitą pasaulinį 
karą Lietuvos Sk... parapi
joj, žiemos laiku, vieną šal
tą vakarą į Žel... kaimą už- ; 
ėjo ir po šiai dienai nežino
mi du keleiviai. Tai buvo 
moteriškė ir už rankutės : 
su savim vedėsi mažytį ber
niuką, kuris buvo vos tik 
penkių metų amžiaus. Jie 
ėjo iš vieno kiemo į kitą, 
prašydami nakvynės. Taip 
apėjo daugiau kaip pusę 
kaimo, pakol surado biedną, 
geros širdies moterį, kuri 
pasigailėjo sušalusios mote
ries, o už vis daugiausia to 
mažiuko vaikelio, kuris bu
vo sušalęs, susitraukęs, ap
autas iš storų siūlų numeg- 
stomis šliurukėmis ir dar 
iš viršaus apsuktomis su
plėšytu maišu. Jis buvo ap
vilktas vienomis šiurkštaus 
pakulų audeklo kelnaitėmis 
ir tokios pat medžiagos 
dvejais marškinėliais su 
plonu, ilgomis rankovėmis 
švarkeliu, vasarine kepurai-' 
te ir ant viršaus kepurės apsakomai dailus vaikutis— 
kryžiavai per krutinę ir už 
pakali surišta storo audek- liai tokie balti, kaip sniegas, 
lo paklode. ' ir dar garbiniuoti. Jeigu no-

Šio vaikelio motina irgi j return rasti kitą vaiką su 
buvo beveik pusiau nuoga, tokiais dailiais plaukais, 
vasarinėmis drapanomis, reikėtų jieškoti tarp milijo- 
tokių pat siūlų šliurėmis, no vaikų ir tai nežinia ar 
prie kurių sieksnio ilgumo ,surastum!

Marijona užklausė, koks 
tavo vardas, tu gražuti? 
Vaikas atsakė, Petras.

“Tur būt tu alkanas, vai
kuti, aš tuojaus pagaminsiu 
ką nors užkąsti,” sake Ma
rijona ir' tuojaus ėmėsi už 
darbo gaminti vakarienę.

■ Vaikučio motina pradėjo 
nusirengti. Vos tik spėjo 
nusivilkti milinę sermėgą, 
atsisėdo ant suolo. Marijo
na, triūsiantis - gaminant

kreivos, buvo žvaira, dėl to Į vaj<arįenę? užgirdo, kad kas
ir paliko visam amžiui mer
gauti. O žemės ji irgi turė
jo tik 13-tą dalį valako. 
Atiduodavo ant pusės, tai 
mažai kas dėl jos ir likda
vo. Ale kai viena, su var
gu pragyvendavo.

Priėmus šiuos du netikė
tus keleivius į nakvynę, Ma
rijona visų pirmiausia nu
ėmė nuo mažiuko keleivio 
paklodę, kuri apsunkino ir 
spaudė per visą dieną vai
ko pažastis. Nuėmus kepu
raitę ji pastebėjo, kad ne-

apskrito veidelio, o plauke-

L. P. T. Komiteto Patvarky
mai ir Nurodymai

tai nupuolė. Atsigręžus ji 
pastebėjo, kad vaikelio mo
tina guli palei suolą ant as
los. Pribėgo išsigandus, ne
žinodama nei ką daryti. 
Ant greitųjų pasėmė šalto 
vandens, apipurškė mote
ries veidą ir biskelį užpylė 
ant krūtinės. Moteriškė pa
skutinį kartą atidarė pla
čiai savo akis, kurios buvo 
pilnos ašarų, pažiūrėjo į 
savo mylimą sūnelį ir vėliai 
pamažėl pradėjo akių vokai 
leistis žemyn, pakol visai 
ir ant visados akys užsi
merkė, dar spėjus išlieti 
kelias atsisveikinimo aša
ras, kaip su šiuo pasauliu, 
taip ir su savo mylimu sū
neliu.

Marijona išsigandus iš
bėgo pas kaimynus jieškoti 
pagelbos. Kaimynas Jonas, 
išgirdęs tokią netikėtą ir 
skaudžią nelaimę Marijonos 
stuboj, atbėgo, taipgi jo 
žmona ir dvi dukterys. Ir 
surado labai liūdną .vaizdą 
— nepažįstama moteris gu
li ant žemės, o jos mažytis 
sūnelis atsiklaupęs ant a- 
biejų kelių palei savo ma
mytės šaltą lavoną, sugru
busiomis rankutėmis glosto 
jos veidą, verkia ir vis šau
kia: “Mamyte, kelkis! Ma
myte, kelkis!”

Visai per trumpą laiką 
subėgo daugiau žmonių,

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas yra nepartine, 
nepolitinė įstaiga. Jis neužsiima jokia propaganda. Jis 
nepriklauso jokiai grupei. Jis užsiima ir rūpinas grynai 
ir išimtinai tiktai vienu reikalu: suteikti, formoje dova
nų, medžiagines paramos nuo karo nukentejusiems Lie
tuvos žmonėms.
Visas tas dovanas Komitetas siunčia per Russian War 

Relief, Inc. Džiugu, kad iki šiol siųstos visos mūsų ame
rikiečių dovanos yra pasiekusios savo tikslą ir suteiku
sios mūsų broliams ir sesutėms už jūrų gražios medžia
ginės paramos. Už tai jie amerikiečiams lietuviams labai 
dėkingi.

Viršuje išdėstytų dėsnių turi griežtai prisilaikyti ir 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto lokaliniai skyriai, 
tai yra, turi neužsiimti jokia propaganda, nesikišti į jo
kius politinių ar kitokių grupių bei organizacijų ginčus, 
o rūpintis vien tiktai ir išimtinai rinkimu dovanų (gifts-

in-kind), kaip drapanų, maisto, čeverykų, medikamentų įsiėmė tą vaikutį ant rankų, 
ir t.t, Lietuvos žmonėms, nukentejusiems nuo karo iri pabučiavo jo ašarotą veide
lio vejantiems prieš hitlefizmą. nW W'

Prie šio prakilnaus labdarybės darbo reikia stengtis 
sutelkti visus vietų lietuvius be skirtumo jų politinių bei 
religinių įsitikinimų arba organizacinių afiliacijų.

LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS
417 Lorimer St.

visiem, žiūrint į tokią nelai
mingą ir greitą moters mir
tį, ir į tą vaikelį, kuris at
siklaupęs verkė ir šaukė: 
“mamyte, kelkis!”, iš akių 
ištraukė ašaras. Jonas pa-

llį ir parsinešė pas save na
mo, ir stengėsi kiek galėda- 

I mas užbovyti vaiką, kad 
nustotų verkęs.xBet mažiu
kas Petrelis vis verkia ir 
' prašosi: “Leiskite mane pas

><■>

V. lakūnus pataikius Į japonų įrengimus

K®

Šis karo veiksmų paveikslas parodo J.
Hollandia, Naujojoj Gvinėjoj. Po apdaužynio iš oro (taip vadinamo suminkšti
nimo), Amerikos kariuomenė išsikėlė iš jūrų toje srityje pirmam įžengimui japonų 
rankose eę^mon holandiškon Naujojoj Gvjnejon. (U.S. Air Force photo per Fede
rated Pictures)
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mamytę!” 'v
f Jonas, matydamas, kad 

negali vaiko užbovyti, pa
sakė: “Neverk, aš einu pa
šauksiu tavo mamytę.” Vai- . 
kas ant karto nustojo ver
kęs. Palikęs vaiką prie savo 
senos motinos, Jonas išėjo 
pašaukti Petriuko mamy
tės. Atėjęs pas Marijoną, 
surado pilną stubą susirin
kusių kaimo gyventojų, o 
Petriuko mamytės šaltas 
lavonas tebegulėjo toj pa
čioj vietoj ant žemės. Jonas 
pasakė Marijonai ir savo 
žmonai, “nuvilkite šios ne
laimingos moteriškės drapa
nas ir išjieškokite visur, ar 
nerasite pas ją kokį popie
rių, kad sužinojus, kas ji 
per viena ir iš kur.”

Vyrai pasišalino, o mote
rys ėmėsi už darbo, išjieš
ko j o visas drapanas, bet tik 
surado ant kaklo škaplie
rius ir rožančių, o sijono 
kišenėj į nosinę surištų pi
nigų — penkias kapeikas 
variniais ir dešimties kapei
kų sidabrinį. Tai ir viskas, 
ką surado pas nežinomą 
moteriškę.

Jonas atnešė dvi lentas. 
Vienus galus padėjo ant 
suolo, kitus — ant mažiu
ko zoslanėlio, o Marijona 
apdengė lentas su marga 
paklode ir paguldė moters 
lavoną, tomis pačiomis dra
panomis aprengtą. Kai tik 
liko viskas sutvarkyta, su
sirinko kaimo moterys ir 
merginos su kantiškomis ir 
prasidėjo religinės maldos 
ir giesmės už nežinomos 
moteriškės vėlę. O Jonas su 
kitais trimis vyrais parinko 
pas kaimo gyventojus lentų, 
per naktį padirbo grabą ir 
dieną po pietų ant kaimo 
kapinių pakavo j o moteriš
kės lavoną.

Tuo tarpu Petriukas, be
laukdamas ateinant savo 
mamytės, per dieną suvar
gęs, įšalęs, užvalgė šiltos 
vakarienės ' ir sėdėdamas 
prie stalo užmigo. Jono se
nutė motina pamažėlį paė
mus vaiką paguldė ant lo
vos. Taip Petriukas ir pra
miegojo iki vėlyvų pusryčių.

Kai jau liko Petriuko ma
mytė palaidota, Marijona at
ėjo pas Joną. Vaikutis pa
žinęs Marijoną, užklausė, 
“kodėl mano mamytė neat
ėjo?” Marijona pasakė, “ta
vo mamytė nuėjo pas tavo 
tėvelį”. Vaikas atsakė, “aš 
neturiu tėvelio!” Marijona 
užklausė, “ o kurgi tavo tė
velis?” Petriukas atsakė, 
‘aš nežinau”. Ir daug viso
kių klausimų klausė vaiko, 
bet nieko nesužinojo, net ir 
motinos vardo vaikas neži
lojo, vien tik žinojo, kad jo 
mamytė!

Marijonai neapsakytai pa- 
jtiko šis dailus vaikutis ir ji 
'pasiėmė pas save auginti. 
‘Vaikui visą žiemą nesakė, 
į kad jo mamytė yra mirus.
O Marijona labai puikiai 
vaikutį užlaikė, taip, kaip 
motina savo vaiką. o 
maželį vaikas ir ap miršo 
savo mylimą mamytę.

(Daugiau bus)

Atšauktas Darbvedžių 
Streikas Detroite

Washington. — Darbve
džių Sąjunga (unija) atšau
kė savo streiką trylikoje 
karinių fabrikų Detroite, 
Mich., kuomet į juos atsi
šaukė gen. Henry H. Ar
nold, galva armijos oro jė
gų. Dėl darbvedžių streiko 
negalėjo dirbt ir 60,000 dar
bininkų.

Gen. Arnold priminė 
streikieriams, kad per tą 
streiką jau liko nepastatyta 
250 karinių lėktuvų.

Darbvedžiai gali su savo 
skundais kreiptis į Karinių 
Darbų Tarybą. . , ..
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UTE RAT CRA. r
Lietuviškas Menas 
Tarybų Sąjungoje
Pastaruoju laiku Maskvoje įvyko Vi

sasąjunginės Teatro Draugijos konfe
rencija tautinių teatrų klausimu ir dis- 
kusavo lietuvių autorių veikalų persta
tymą Sovietų teatruose. Konferencijoj 
dalyvavo visa eilė žymių Sovietų teatro 
žmonių ir lietuvių kultūros darbuotojų.

Sovietų Sąjungos žmonės nuolatos pa
sikeičia kultūrinėmis vertybėmis. Rusų 
teatrai perstato veikalus, operas, bale
tus, vaizduojančius gyvenimą kitų SSRS 
žmonių. Organizuojami liaudies šokių 
ensambliai, vadovybėj I. Moisejevo, Sta
lino dovanos laimėtojo, kuris yra žino
mas ne tik Sovietų Sąjungoj, bet ir už
sienyje, vaizduoją šokius įvairių tautų, 
gyvenančių Sovietų Sąjungoj, įskaitant 
ir Lietuvos žmonių. Rusų chorai dainuo
ja dainas įvairių žmonių, gyvenančių 
Sovietų šalyje. Tuo tarpu ukrainų, bielo- 
rusų, armėnų ir kitų tautų teatrai per
stato operas, baletus ir kitką didžiųjų 
rusų meistrų.

Toks nuolatinis apsikeitimas meno 
vertybėmis turtina kultūrinį gyvenimą 
visų Sovietų Sąjungos žmonių ir atkrei
pia didesnę atydą į lietuvių meną.

Lietuviškos dainos girdimos po visą 
Sovietų Sąjungos šalį. Jas dainuoja ne 
tik lietuviškuose ensambliuose, bet ir ra
dio. Lietuvių rašytojų kūriniai verčiami 
į rusų kalbą ir spausdinamf atskirai ar
ba įmaišomi į įvairias literatines antolo
gijas.

Sovietų teatras labai susiinteresavęs 
lietuvių dramaturgija. Lietuviai rašyto
jai parinko keletą lietuviškų dramų per
statymui įvairiuose Sovietų Sąjungos te
atruose. Keletas jų buvo apdiskusuota 
viršuj minėtoj konferencijoj.

A. Gricius davė pranešimą lietuvių 
dramaturgijos vystymosi klausimu, pra
dedant jos išradėju Gužučiu ir baigiant 
dramatiniais kūriniais, pagamintais So
vietų Lietuvoje. Kalbėtojas peržvelgė 
svarbesnius darbus, pacituodamas lietu
vius kritikus ir tt. Jis išanalizavo Gužu
tį, Vilkutaitį, Keturakį, šinksnį, šiaulė
niškį, Landsbergį, Žemaitę, Didžiulienę, 
Vidūną, Čiurlionienę, L. Girą, Puidą, 
Putiną, Maironį, Vaičiūną, Binkį ir 
Sruogą.

■Diskusijas išvystė lietuviai kultūros 
veikėjai — Žiugžda, Banaitis, Korsakas, 
Venclova, Januškevičienė — apie sekan
čius tris veikalus: Milžino Pauksnėje— 
Buolio Sruogos; Atžalynas—Kazio Bin
kio ir Dvylika Brolių Juodvarniais Lak
stančių — Čiurlionienės. Diskusijų aty-

džiai klausėsi visi Visasąjunginės Teat
ro Draugijos ir Maskvos teatrų nariai ir 
statė daugelį klausimų, kas liečia artis
tinį ir scenišką charakterį šitų kūrinių.

Specialę atydą atkreipė Buolio Sruo
gos “Milžino Pauksnėje” iš Vytauto 
Didžiojo laikų. Nekuriu dalyvių many
mu, šis svarbus kūrinys nekuriose vieto
se beveik siekia šekspirišką aukštį.

Sovietų teatrų žmonės nustebo, kuo
met išgirdo, kad taip vadinamoj “nepri
klausomoj” Lietuvoj šis kūrinys buvo 
uždraustas vaidinti Lietuvos valstybi
niame teatre. Smetonininkai uždraudė 
šitą vaidinimą bijodami užrūstinti Len
kijos žemvaldžius ir įvairius reakcionie
rius. Patriotiniai veikalai, užgniaužti 
Lietuvos reakcinės valdžios, dabar bus 
perstatyti Sovietų teatruose.

Sruogos veikalai tuojaus bus išversti 
į rusų kalbą.

Binkio ir Čiurlionienės darbai taipgi 
bus išversti į rusų kalbą ir įtraukti į ru
sų teatrų repertuarus. Ypatingai susido
mėjęs Maskvos lėlių teatras Čiurlionie
nės pasaka.

Visasąjunginė Teatro Draugija dis- 
kusuos daugelio kitų lietuvių dramatur
gų darbus su tikslu perstatyti juos Mas
kvoj ir kituose Sovietų teatruose.

Kuomet teatriniai Maskvos žmonės 
aukštai įvertina lietuvių dramaturgiją, 
lietuviai reakcionieriai šaukia, kad tai 
niekniekis ir neverta kreipti atydos. Tas 
dar kartą įrodo faktą, kad lietuvių lite
ratūra atitinkamai įvertinama ir jai 
duodama visos progos vystymuisi tiktai 
Sovietų Sąjungoj. A. Gricius.

Pavieniai ir Organi
zacijos Parėmė LMS

Mes vėl galime pranešti, kad Lietu
vių Meno Sąjunga gauna paramos sa
vo veiklai iš pavienių asmenų ir organi
zacijų, kuopų. Štai, ką rašo savo laiške 
draugė U. Šimoliunienė: \

“ALDLD 20 kuopa jaučiasi turinti 
bendrą pažangios lietuvių visuomenės 
pareigą paremti Lietuvių Meno Sąjun
gą ir jos darbus. Išleidimas scenos vei
kalų ir dainų vargiai' savaimi apsimoka. 
Bet tie veikalai ir muzika yra kaip dalis 
to viso peno, be kurio kultūrinis žmogus 
negali apsieiti. Todėl tegyvuoja Lietu
vių Meno Sąjunga! Siunčiame duoklę 
$3.00.”

Draugė Šimoliunienė sykiu prisiuntė 
duokles ($2.00) ir St. Jasilionio, nuola
tinio LMS pavienio nario. Viso gauta 
$5.00.

Draugės U. Šimoliunienės laiškas pa
sako pilnai ir kitų organizacijų ir pavie-

N. JERSEY LIETUVIŲ PARAMA VILNIAI
20 d. vasario įvykusiam New 

Jersey valstijos LDS kuopų pa
sitarime buvo nutarta, kad vi
sos kuopos bendrai parinktų 
autfų dienraščio “Vilnies” su
važiavimui, kuris įvyko 7 d. 
gegužės. Dalykas tvarkyti buvo 
pavesta apskričio komitetui, 
kad gavę rinkimui aukų blan
kas išsiuntiriėtų paskirtiem 
draugam, drauge, apsiėmusiem 
suvažiavimo pasitarime. Tuo 
reikalu teko man rūpintis. 
Blankas rinkimui aukų iš “Vil
nies” administracijos gavau la
bai suvėluotai ir kuomet da
bar parengimų kolonijose yra 
mažai ir po namus draugai 
skaito menku dalyku lankytis 
rinkimui aukų, kaipo pasveiki
nimui, tai nesurinkome tiek, 
kiek tikėjomės surinkti.

Reikią 
draugam 
son ir 
Cliffside,
suvažiavimo 
jiem parašius laiškučius, pa
aiškinus tarimo tikslą, stojo 
į darbą, parinko aukų ir pri
skaitė prie New Jersey lietu- 

paramos “Vilniai”.

Tačiau negalima praleisti ne
pastebėjus tokiai stambiai ko
lonijai, kaip Newark, kuri pra
leido dalykus nieko neveikda
ma tuo reikalu, neigi apsiėmęs 
draugas pasitarime dirbti tam 
tikslui teikėsi nei į laiškus ne
atsakyti, tai peiktinas dalykas.

Kitos dvi kolonijos, tai Hill
side ir Linden ir nors minimų 
.kolonijų kuopos dalyvavo pasi
tarime, draugai buvo apsiėmę, 
pasižadėję dirbti tam tikslui, 
bet jie nedirbo, neigi į laiškus 
atsakė, nors tuo reikalu rašiau 
bent kelis, ir jeigu mes 
taip žiūrėtume į dalykus, 
mūsų judėjimas neturėtų 
kios svarbos.

Elizabeth draugai rinko
kas Stripeika ir D. Krūtis. Jie 
patys pasiuntė surinktus pini
gus tiesiai į “Vilnį.” Livings
tone rinko d. Jamison, siirinko 
$5.50. Cliffside rinke d. Sta- 
siukaitis, surinko $8. Jersey Ci
ty rinko A. žaviŠus, surinko 
$12.50. Harrison-Keamy rin
ko aukas P; Ramoška, surinko 
$7.25. Bayonne rinko d. K. 
Churlis, surinko $13. Paterson 
rinko d. J. Bimba, surinko $13, 
ir taip sudėjus kartu su drau-

gų Camdene, tai mūsų valstija 
šiais metais pasiuntė “Vilniai” 
pasveikinimų viso $102.25; čia 
turiu mintyje taipgi Elizabeto 
draugus, kurie patys pasiuntė 
$21.

Well, tai pirmi metai toki 
geri “Vilniai” iš New Jersey 
valstijos. Ačiū draugam ir 
draugėm, kurie dirbo ir kurie 
įvertino darbo svarbą. Kitais 
metais gal kitas draugas tuo 
reikalu rūpinsis, turės geresnę 
draugų bei draugių simpatiją 
tam darbui, negu aš.

visi 
tai 
jo-

au-

tarti nuoširdų ačiū 
J. Bimbai iš Pater- 
G. Stasiukaičiui iš 

kurie nedalyvavo 
pasitarime, bet

AUKOJUSIŲ VARDAI
LDS Trečias Apskritys 

LAU Kliubas, Bayonne $5, G. 
Stašiukaitis $5, A. Zavišus ir 
S. iChlebus po $3, A. ir S. Ma
tuliai $2.50, M. Panelis $2, J. 
Štanelis $2, P. ir O. Denniai iš 
Clifton $2, A. Krimas, V. Rin- 
gilas, K. Ragauskas, P. Prie- 
skienis, S. Vilkas, J. Mikaila, 
J. ir S. Bimbai, S. ir E. Sadu- 
kai, H. Adler, R. Aučius, A. 
Lukaitis, J. Zaleckas, S. Damo- 
šaitis, K. Chiurlis, G. Žukaus
kas, J. Graison, S. Yurevičius, 
P. Ramoška, S. Vilkas, J. Mar
cinkevičius, M. Sabaliauskas, J. 
Kreivėnas, J. B. Paserpskis, K. 
Maziliauskas, K. Derenčius, M.. 
Stockus ię 3. Rusgis po JI.

$5,

O merginos buvo pačios kukliosios— 
Ružavumas avietinių skruostų. 
Sekmą dieną jau miestelio smuklėse 
Sidabrinius ūsus seniai šluostė.

LIETUVA
Vaikščioję berniokai vis palangėse
Ir merginoms radastus nešiojo.
Garbanėlės avižinės rangėsi
Po .klevų žaliavimu vešiuoju.

MENAS
Eh

St. Petersburg, Fla.

Lydi vejas rūstaudamas dar karčiau 
Virš arimų be kviečių, be duonos;
Juos palydi ašaros jaunamarčių, 
Ir senučių skepetos raudonos.

Sirpo vyšnios ružavos dar soduose, 
Milžtuvėse pienas dar garavo, 
Kada debesys, kaip varnas juodasis, 
Perlaužė auksinį stiebą javo .. .

Ir lopšinė supo sapną vygėse, 
Ir kuždėdamas ratelis kuodą verpė.

Tai ne varnas, ir ne tamsūs debesys. 
Skundžias vėjas uosiuose liūdnai taip, 
Kad berniokus naginiuotus gena vis 
Prūsijon saulėlydin kareiviai.

Sukdavosi jaunom trepdamas 
Klumpakojis vėjinis pakluonėm, 
Paprasčiausiame drobulių aprėdė, 
Siuvinėtom tulpėm ir aguonom.
žvengdavo naktigonėse šyvosios, 
Duburiuose melsvas ūkas snūdo. 
Verkdavo armonika alyvose 
Su mėnulio pjautuvu ant prūdo.
Kuždančiuose smilkaluos bažnyčiose, 
Pasipuošę rūtiniais vainikais, 
Mylimos baltavo sodo vyšniomis 
Tūbomis apgaubusios jaunikius.
Ritosi atgal keliais vežimuose 
Visas kaimas ir drauge jaunieji.
O armonika, tauškiu riksmu užkimusi, 
Tai kvatojos, tai šiek tiek liūdėjo ...
O bobutės įsikandę kukčiojo
Skepetaites kaimiškai raudonas, 
Nešdamos po stiklą vyno rūkščiojo 
Ir lėkštelėj druskos saują, duonos ...
Rinkdavosi seniai dėdžių gryčiose, 
Pilstydavo obuolinį vyną.
Kvepiančiose rūtomis seklyčiose 
Ūturiavo apie kraičio skrynią.
Ir žvaigždynais skrido gervės klykdamos, 
Ir šermukšniai rausdavo prie vartų.

Laukia laiško dieną naktį gryčiose, 
Nors žinelės, nors mažyčio laiško. 
Mylimiausios vakarais seklyčiose 
Nuo uslano ligi lango vaikšto ...
Ir iškriko jų lininės garbanos, 
Ir veidai išblėso raudonieji.
Išstovėjo ir duobes pavartėmis, 
Ir akis į tolius pražiūrėjo . . .
O tenai, šaltoj dangaus mėlynėje, 
Kurią remia gotiniečių bokštai, 
Mylimiausi kalinio milinėje
Po sunkiausia priespauda užtrokšta...
Ir darželiuose, kur skendo pinavijose, 
Kur jaunamartės žydėjo tarp radastų, 
Po langais išdaužtais susivijusios 
Apie dainą varnalėšos mąsto .. .
Krašte geras! Argi vėl vergauti teks? 
Kęsti kranksmą varno alkanojo, juodo? 
Imkit, vyrai, iš pakraigių šautuvus, 
Minkit takelius saulėtekin per gruodą!

E. Mieželaitis.

’trečias Puslapis
■ - . 11’ ft-i

Anglai Nuskandino Dar Du 
Nacių Submarinus ir Suža

lojo 4 Laivus Atlante
London. — Greitieji kari

niai Anglijos laivukai nu
skandino du vokiečių sub
marinus šiaurinėje dalyje 
Atlanto Vandenyno.

Anglų bombanešiai pade
gė bei sužalojo du Vokieti
jos krovinių laivus ir du 
ginkluotus žvėjinius lai
vus, stovėjusius Norvegijos 
fjorduose. — Fjordas yra 
siauras jūros ruožas tarp 
skardžių kalnų.

Anglai nušovė 9 nacių 
lėktuvus ir neteko 5-kių sa
vo lėktuvų.

nių laiškų mintis, kodėl jos remia Lie
tuvių Meno Sąjungą. Tad dėl vietos ir 
laiko taupumo kitus laiškus, prisiųstas 
duokles ir aukas, minėsime trumpai.

A. Jonikienė, nuo Marquette Parko 
Moterų Kliubo, prisiuntė $2.00 aukų. 
Julia Lauzedes, LDS 24 kp., Great Neck, 
N. Y., duoklės — $3.00; Dr. J. Repšys, 
auka — $5.00; Teatrališkas Ratelis, 
Montello, Mass. — $5.00; G. Šimaitis, 
Montello, Mass., aukos — $3.25. (Teatr. 
Ratel. ir G. Šimaičio surinktos aukos 
gauta per D. M. Šolomską.) A. Jocis, 
ALDLD. 63 kp., duoklės — $5.00; A. Ta
mošiūnas, Hudson, Mass., auka—$2.00; 
P. Šlekaitis, LLD 39 kp., duoklės — 
$5.00. (Draugas Šlekaitis rašo, jog kuo
pa paskyrė $3.00 ir P. Pėstininkas auko
jo $2.00, kad kuopa galėtų priklausyti 
Meno Sąjungoj kaipo pilnateisė narė.) 
Draugė M. Sukackienė prisiuntė nuo 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugijos 
aukų $3.00. Taip pat d. Sukackienė pri
siuntė savo pavienės narės duoklių $2.00, 
už leidinius $1.80 — viso $6.80.

Mrs. J. Patrick, Liuosybės Choro,

Montello, Mass., duoklės — $5. Daratėlė 
Yuden, Chicago, Ill., auka — $1.00; J. 
K. Stalioraitis, LDS 127 kp. duoklės — 
$5.00; J. Kazlauskas, Laisvės Choras, 
Hartford, Conn., auka veikalų išleidi
mui — $10.00; J. Stigienė, Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis, auka — $5.00; 
ALDLD 190 kp. $3.00, Bangos Choras, 
Toronto, $4.50 — gauta per d. D. M. šo
lomską. M. Veprauskas, LDS 65 kp., 
Kenosha, Wis., auka — $6.50; P. Rin
kevičius, LLD 66 kp., Grand Rapids, 
Mich., duoklės — $3.00.

Tai graži talka mūsų meno-kultūros 
darbui. Mes tikimės šiame vajuje dar 
daugiau atsiliepimų. Kaip žinoma, Lie
tuvių Meno Sąjunga neturėjo finansinio 
vajaus per du metu. Nesitikim' trumpoj 
ateityj kitą vajų turėti. Tad padarykime 
šį LMS vajų sėkmingesnių.

Ypatingai LMS vienetai, chorai, teat
ro mėgėjai turėtų pasirūpinti šiuo reika
lu. Dar tik apie pusė mūsų chorų užsi
mokėjo duokles į LMS Centrą už 1944 
m.-Taip pat mažai, gauta atsiliepimų iš 
LDS kuopų. V. Bovinas,

LMS. Sekr.

A. Janiesronis, M. Stelmo
kas, G. A. Jamison, J. Stanio- 
nis, V. ir O. Žilinskai, G. Kai- 
ris, J. Paukštaitis, M. žolynas, 
A. Palubinskas, A. Kušlis po 
50 centų. /

P. Poškevičius, M. Vitkus, 
F. Shimkus, Marsonas, J. De
gutis ir M. Pakštienė po 25p.

Atleiskite, jeigu kurių nėra 
taip vardai užrašyti, kaip rei
kia, arba padarykite pastabą 
tie, kurių vardai nėra paskelb
ti“ ir mes patikrinsime paskelb
dami vėliau. Ačiū visiem dir- 
busiem ir visiem ir visom au-. 
kavusiem dėl “Vilnies” šėri- 
ninkų pasveikinimo. Turiu pri
minti dar ir tai, kad draugai 
Brooklyno buvo nusigandę ir 
bijojo, kad mes jų nesumuštu- 
me, tai šiais metais jie daug 
smarkiau dirbo ir jie surinko 
virš dviejų šimtų dolerių. Tai
gi kompeticija paskatina drau
gus prie smarkesnio darbo. 
Mes gi iš savo pusės agitacijos 
per spaudą nevedėm, dirbome 
tykiai. A. Matulis.

TORONTO, CANADA
Pagelbėkim Lietuvos žmonėms.

Mes, lietuviai, visa širdimi 
jaučiame, kad mūsų Lietuva 
tuoj bus išlaisvinta iš po hit
lerininkų okupacijos, kur vėl 
suskambės laisvės daina. Nors 
ji bus baisiai nuteriota nuo 
okupantų, bet jie atgavę laisvę, 
tvers naują gyvenimą su daina.

Tveriant naują gyvenimą, 
jiems bus labai reikalinga 
amerikiečių ir kanadiečių para
ma, kurie jau iš anksto planuo
ja turėti visokių reikmenų pa
siuntimui taip greitai, kaip 
greitai taps Lietuva

Kaip amerikiečiai, 
kanadiečiai jau yra
siuntę įvairių reikmenų lietu
viams raudonarmiečiams ir na
šlaičiams ' Sovietų 
Bet išlaisvinus 
daugiau jai 
reikmenų ir 
dar daugiau 
rėmimui.

Kanados Lietuvių Nacionalis 
Komitetas paskelbė trijų mėne- 
nesių vajų rinkimui piniginės 
paramos ir drabužių. Tam tiks
lui Toronto lietuvių antihitleri

laisva.
taip ir 

daug pa-

Barcelona. — Grąžinama 
900 amerikiečių ir anglų be
laisvių iš Vokietijos mai
nais už 700 vokiečių belais
vių ir areštuotų civilių 
Amerikoj[bei Anglijoj.

Sąjungoj.
Lietuvą, bus 

reikalinga visokių 
mes visi turėsime 
pasiaukoti jų pa-

nis komitetas turėjo platų susi
rinkimą 7 d. geg., kuriame iš
dirbo planus tam vajui praves
ti. Kad darbas eitų pasekmin
gi au, tapo išrinkta plati vaji- 
ninkų grupė iš daugiau dvide
šimt gerų draugų-gių, kurie 
ves tą darbą Toronte.

Aukos bus renkamos aplan
kant kiekvieną torontietį ir 
kiekvienam bus išduodamas 
specialis pakvitavimas. Pačiam 
susirinkime S. Žostautas ir P. 
Gavėnas pasižadėjo aukoti po 
$50 ir keletas po mažesnę su
mą. O J. Morkūnas ant vietos 
paaukavo $25 ir P. Bepirštis 
$10.

Iš visko matosi, kad šis va
jus sutiks didelį žmonių prita
rimą, kuris iššauks didelį Ka
nados lietuvių pasiaukavimą.

London. — Anglijos, Ka
nados, Australijos, Naujo
sios Zelandijos ir Pietų Af
rikos premjerai užgyre Ma
skvos 
mus.

konferencijos tari-

Gaila man buvo atsisveikin
ti su šiuomi gamtos puoštu 
kraštu, bet dar daugiau gaila, 
kad tiek mažai galėjau prisi
dėti prie svarbaus darbo —• 
rinkimo ir pakavimo drapanų 

1 Sovietų Sąjungos žmonėms, 
i Kada laikraštis St. Petersburg
Times pranešė, kad bus rink
liava drapanų Sovietų žmo
nėms, tai gyventojai nešė ir 
vežė į nurodytą vietą drapa
nas, mokyklų vaikai ir “boy 
scoutai” stojo darban ir į 
trumpą laiką privertė svetai
nę gerų drapanų, apsiavų, kai
linių. Stebėjausi, kad St. Pe- 
tersburgo gyventojai tiek už- 

,j jaustų Sovietų Sąjungos žmo
nėms.

Sunkus darbas, krovimas 
drapanų į baksus, nes čia 
karštas oras. Moterys, kitos vi
sai senos, o dirba. Visi dirbo, 
kaip sakoma, kad ir Sovietų 
Sąjungoj visi dirba nuo sene
lių iki mažų vaikų, kad sumu
šus priešą, kad laimėjus per
galę už žmonijos laisvę. Kaip 
būtų gerai, kad ir tie lietuviai, 
kurie prisiklausę fašistų, pasa
kų vis dar dūksta prieš So
vietų vyriausybę ir žmones, 
kad ir jie imtų pavyzdį iš 
Amerikos demokratinių žmo
nių. Kas gi iš to, kad jie da
bar hitlerišką smalą verda ir 
purvais drabsto į Sovietų šalį, 
kuri žmoniją išgelbėjo nuo 
barbariško hitlerizmo, nuo iš
naikinimo! < -

Skaitau Dirva iš Clevelando 
ir Lietuvių žinias iš Pittsbur- 
gho. Abu tie laikraščiai piktai 
rašo prieš Sovietus, jie labai 
skiriasi nuo anglų laikraščių. 
Abu tuos laikraščius redaguo
ja žmonės, kurie nesiskaito su 
faktais. Kazys Karpius, Dir
vos redaktorius savo laiku ga
vo medalį nuo Lietu vos 
žmonių kankintojo Antano 
Smetonos, o Gtebaliauskas yra 
buvęs fabrikantas. Abu jie 
renka aukas neva Lietuvos 
“vadavimui,” bet jie nevaduo
ja nei Lietuvos iš Hitlerio ver
gijos, nei neteikia pagalbos 
Lietuvos partizanams, kurie 
kovoja už Lietuvos lais
vę, kurie lieja savo kraują, šie 
ponai laukia, kada Lietuvos 
“mužikai” sumuš priešą ir 
Šiuos ponus pakvies į Lietuvą 
ant tų pačių “mužikų” spran
do užsisėsti, juos niekinti ir iš
naudoti. Ne, jie to nesulauks. 
Lietuvos liaudis, su pagalba 
Sovietų Sąjungos, išsilaisvins iš 
po hitlerininkų ir kartu viso
kių išnaudotojų, pavergėjų. 
Lietuvos liaudis kovoja už 
laisvę ir ji bus laisva, jos va
lią ir laisvę niekados negalės 
suvaržyti ponai Karpiai ir Ga- 
baliauskai bei jiems panašūs. 
Lietuvą valdys jos partizanai 
ir liaudies vadai.

Eva Simaiu.
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AUDRŲ PAGIMDYTI
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Philadelphia, Pa.
eina

(Tąsa)
— Mums reikia Revkomą gelbėti, o 

tu... — pasipiktino Ščabelis.
— Gerai, tebūnie, aš sutinku, — gar

siai pabaigė savo mintį Cibulė. Ir ra
miu viršininko tonu įsakė:

— Jok, Sačokai, į sodžių, kad po va
landos visi vaikinai būtų ant arklių. Pa
imk raituosius, pėstieji tegu pasilieka. 
Tokiam darbui užteks. Tai, kad per va
landą....

JOS

ne- 
jis

tas

Liudvika stovėjo prie didelio bibliote
kos lango.

Naktinė pūga nutilo. Vienišos snaigės 
pamažėli krito ant puraus sniego kili
mo.

Jis išjojo vakar vėlybą vakarą net ne
atsisveikinęs.

Kas atsitiko? Kodėl jai taip nejauku 
ir vieniša šiame dideliame name?

J)aug kas jai buvo neaišku. Daug kur 
ji be vilties susipainiodavo. Visi jie —ir 
Edvardas, ir Potockis, ir tėvas Jeroni
mas — šneka apie kovą už nepriklauso
mą Lenkiją, bet vietoje herojizmo, kil
numo, pasiaukojimo — išdavinėjimai, 

plakimas, kartuvės. Tai politika. O 
pačios gyvenimas? Čia ji svetima.

• Tiesa, ir anksčiau šiame name ji 
buvo artima. Ją mylėjo ir šildė tik 
vienas.

Argi jai buvo kada nors artimas
šlykštusis senis, bedantis ištvirkėlis, apie 
kurio niekšybę ji nieko nesuprato, kol 
Pranciškos istorija atvėrė akis? Tas 
Vladekas? Arba Stefanija... Bet Eddis, 
josios Eddis?

“Argi,—galvojo Liudvika, — aš .nemy
liu jo?”

Ir kas čia kaltas? Jis, o gal ji? Juk, 
štai, pasirodo, ji nepažino savo vyro! O 
kažkada jis atrodė jai herojus, riteris be 
baimės ir priekaišto. Argi galėjo ji kada 
nors pagalvoti, kad jis gali būti toks 
niekšingas? Ji sudrebėjo, atsiminusi kar
tuves prie Valdybos.. Tatai jis, Edvar
das, įsakė pakarti išdavikiškai sugautus 
žmones, pasitikėjusius jo garbės žodžiu.

Kas paskatino jį taip padaryti? Vro- 
na? Ji bijo to žmogaus.

Liudvika pasitraukė nuo lango.
Aukštos ąžuolinės spintos, prikrautos 

knygų, stovėjo prie sienų. Čia, bibliote
koje, ji dažnai ištisoms valandoms užsi
darydavo ir nuskrisdavo į pasakingą 
nuotykių, fantazijos ir romantikos pa
saulį. ‘

Dabar ją čia traukė noras užsimiršti.
Ji priėjo prie atviros spintos ir nereik

šmingu žvilgsniu nuslydo auksinėmis 
knygų nugarėlėmis. “Raštai apie praeitį” 
— perskaitė ji. Mintys vėl grįžo prie Ed
vardo...

Ji atsiminė šiomis dienomis vienoje 
knygoje rastą seną, užmirštą laišką. Ja
me velionė grafienė, Edvardo motina, 
rašė namų gydytojui apie savo vyres
niojo sūnaus “jaunystės išdykavimus”, 
kurie ją labai neramina. Juk vaikas gali 
negera liga užsikrėsti. Senoji grafienė

prašė gerbiamąjį poną daktarą apžiūrėti 
kambarinę Verą, kuriai bus pavesta “vi
są laiką tvarkyti” jaunojo grafo kamba
rius...

Gėda ir įžeistas išdidumas, pavydas ir 
pasipiktinimas — viskas iš naujo su
liepsnojo, ir Liudviko pravirko. Tačiau 
ašaros greitai dingo. Dabar dėl to verkti, 
kai viskas griūva, po to, kai jis, perskai
tęs tą laišką, tik paniekinamai nusišai
pė!

Reikia važiuoti pas mamą. Ir ten, toli 
nuo jo, viską apgalvoti ir tada nuspręs
ti...

Kieme trinktelėjo šūvis. Liudvika pri
bėgo prie lango ir sustingo. Kieme švais
tėsi su avikailių kailinukais raitelis. Vie
noje rankoje jis laikė trumpą karabiną, 
iš kurio, matyti, ką tik iššovė. Alėja į 
sodybą lėkė dar keli raiteliai. Iš parko 
tiesiai prie priebučio prijojo dviese ir, 
nušokę nuo arklių, bėgo prie rūmų.

Po kelių sekundžių kiemas buvo pilnas 
ginkluotų raitelių. Jiems vadovavo barz
dotas milžinas. Jam mostelėjus ranka, jie 
išsisklaidė į visas puses, apsupdami so
dybą. Liudviką pasiekė balsas. Jau na
muose dar du kartus pokšterėjo.

Negalėjo būti abejojimo. Žmonės, įsi
veržę į sodybą, buvo partizanai. Jai pa
sidarė klaiku.

Argi tai mirtis? Štai, tuojau jie įsiverš 
čia. Vienas iš jų šaus į ją. Ir bus baigta... 
Po kartuvių, sušaudymų ir apgavimo 
prašyti pasigailėti? Teks atsiskaityti už 
Eddžio žiaurumą! Akimirkai baimė su
kaustė jos judesius, paskui savisaugos 
jausmas pastūmė ją prie durų — jų už
rakinti. Tačiau, žengusi kelis žingsnius, 
ji sustojo. Išdidumas ir supratimas, jog 
vis tiek nėra jokios išeities, ją sulaikė. 
Išsigandusi ir sumišusi ji stovėjo vidu
ryje kambario, laukdama, kada atsida
rys durys. Ir jos nuo stipraus kažkieno 
kojos smūgio atsidarė. Į biblioteką1 įsi
veržė aukštas vaikinas avikailių kailinu
kais ir mažute, ant šalies nustumta ke
puraite. Jis apmetė žvilgsniu kambarį.

Pastebėjęs Liudviką, pakėlė karabi-

— Rankas aukštyn! O, velnias, vėl bo
ba!

Jis tuoj nuleido karabiną ir, uždusęs 
nuo bėgimo, sušuko:

— Pasakok, kur jūsų vyreliai ^apsto
si? Duok juos šen, vis tiek rasime!

Bet, pastebėjęs išblyškusį Liudvikos 
veidą, jau švelniau tarė:

— Mes raudonieji partizanai, supran
tama? Todėl nebijokite. Jūsų vyrelių, 
karininkų, ieškome, o su bobomis neka
riaujame. O jus aš turiu paimti kaip 
įkaitą — einame!

Liudvika susitiko žvilgsniu su pilkomis 
drąsiomis vaikino akimis.

— O gal jūs ne iš buržujų?
— Aš grafienė Mogelnickienė.
— A-a-a! Tai einame! — jis parodė į 

duris.
(Bus daugiau)

NEBŪKITE NERVUOTI
LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDI SOL 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- 
aMnlnkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
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.

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 pakeli 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.-

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—-41st STREET LONG ISLAND

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6409 — 11th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

PHILIP ROBILOTTO
6409 — Uth Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Frost Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 307 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 — 15th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIS SILVESTRI
6802 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5255 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1610 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY E. ROUSE 
1610 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9334 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 235 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DMYTRO WYSOCKI 
(Grand Tavehn)

235 Grand St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7 — Greene Avenue, Boi’ough of 
Brooklyn, County ofBrooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises,

GEORGE MASCHE
(Silver Mqon Bar £ Grill)

7 Gtwae Ave., • Brooklyn, N. Y. T

Ap (javinėj a Rinkdami 
'Milioną Parašų

Smetoniniai elementai 
stuba nuo stubos ir renka pa
rašus, neva Lietuvos “išvada
vimui.” Štai ką man papasako
jo vienas religinis geras žmo
gus.

Vieną vakarą jis skaitė laik
raštį, kaip suvirpėjo varpelis. 
Kada pravėrė duris, tai pama
tė juodai apsirengusį smetoni- 
ninką. Tas klausė:

—Čia lietuviai gyvena?
— Taip.
— Aš renku parašus, kad su

rinkus milioną, — aiškino sme- 
tonininkas. — Mūsų tikslas su
rinkti milioną parašų ir pra
šyti Roosevelto valdžios, kad 
grąžintų Lietuvą valdyti Anta
no Smetonos sūnui Juliui, kurį 
savo globoj laikytų Amerikos 
valdžia.

Parapijonas atsakė, kad jis 
tam nepritaria ir nesirašys. 
Tada smetonininkas aiškino:

— Nebijok, nes nėra jokio 
keblumo. Tamsta, žinai, kad 
jūsų name yra dvylika žmonių, 
tai parašyk 12 ypatų ir pasira
šyk savo pilną vardą ir pavar
dę ir baigtas kriukis.

Tas žmogus klausė manęs,

argi gali būti geri parašai, kur 
bile kas už tuzinų pasirašo. Aš 
jam nurodžiau^ kad tai smeto- 
nininkų apgavystė, nes tie 
žmones nesutinka pasirašyti 
ant jų blankų, bet jie jas su- 
fušeriuoja. Smetonininkams 
nesvarbu žmonių valia, jie savo 
fašistinę smarvę skleidžia ša
lyj ir tą pridengia vardais vi
sai nekaltų žmonių.

Advokatas Charles čeledinas 
siuntinėja lietuviams laiškus ir 
prašo aukų šelpimui lietuvių 
pabėgėlių, kurie 1940 metais iš 
Lietuvos pabėgo. Jis savo laiš
ke aiškina, kad kas aukos $1, 
tai tas bus lietuviu užrašytas, 
o kas aukos $5 ar $10, tai tas 
jau bus skaitomas “garbingas 
lietuvis.”

Daugelis iš lietuvių klausia: 
kas jį įgaliojo tokius laiškus 
siuntinėti? Aišku, kad niekas 
jam tos galios nedavė, bet jis 
patsai savo valia tą daro.

SLA Pildomoji Taryba at
metė Lietuvių Muzikalę salę 
seimui. Mat, ponams perkietos 
kėdės sėdėti, 
kingi ponai.

Ištiesų, tai juo- 
Kliubas žadėjo 

įrengti visus patogumus, bet 
ponams negana ir tiek. Oi, ko
kis tai “paniekinimas” mums 
ir mūsų “širdis plyšta iš gai
lesčio.” , Ex-Tautininkas.

L1WUVB4
A GERIAUSIA DUONA

Zy^fe\SCHOLES BAKING IflgĮftA
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 

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

MATEUŠAŠ SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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 Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

4* r.n-rm-.Y r. m > -n. a ri T\ T T r Ž? GREEN STAR BAR 4 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 ST4* 459

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y. 4

Telefonas EV. 4-8698 5

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., (nc
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Detroit, Mich
Detroite susitvėrė komite

tas dėl Lietuvos žmonių teikti 
pagelbą rinkimu drabužių. 
Taigi, atsišaukiame į Detroi
to lietuvius, nežiūrint jų skir
tingų minčių ir įsitikinimų; vi
si ištieskite ranką pagalbos sa
vo broliams ir seserims Lietu
voje.

Drapanų rinkimas prasidės 
gegužės 23 d., 1944 m. Drapa
nas galima priduoti į Drau
gijų svetainę, 4097 Porter Št. 
Drabužiai turi būti sveiki ir 
Švarūs, kad ir dėvėti buvę ar
ba nauji. Svetainės durys at
daros (seredoms) treeiadie-

niais ir (pėtnyčioms) penktaKj^ 
dieniais valandom: nuo 10 vai.
ryto iki 2 vai. po pietų. Vaka
rais : nuo 7 vai. iki 9 vai. va
kare.

Užrašų Rast.,
Antanas Žilinskas.

Amerikiečiai gręsia ap
supi tūkstančius japonų 
Naujojoj Guinejoj.

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampan Inman St., arti Central Skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdėliomis ir ivcntadicniaia

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau ame- 
r i k o n i š k a i s.

HKB^^Z^Hkalui esant ir 
^nB||^BKn^Hpadidiini k o 

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191F. W. SKALIUS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

NOTARY TELEPHONE 
STAGG 2-5043PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
1 nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji- 

M mo Pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

J gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkintt

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mmmmi
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KRISLAI MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Viduržemio Jūros srityje, ne
leido svietui to pasikalbėjimo 
pamatyti. Tik todėl, kad Tito 
pasmerkė Michailovičiaus po
litiką!

Be cenzūros karo metu ap
sieiti negalima. Bet šiame atsi
tikime ji padarė klaidą.

Michailovičius yra blofas ir 
apgavystė. Ištisi mėnesiai apie 
jį nieko nebesigirdi. Jo četni- 
kai nė piršto nejudina prieš 
vokiškus okupantus.

Kai partizanai davė jiems 
ginklų, sakąs Tito, jie juos at
kreipę prieš partizanus!

Tai kodėl dar tą Michailo- 
vičių cenzūra turi saugoti nuo 
teisingo visos žmonijos pasi
piktinimo ?

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PRAŠOME JS1TĖMYTI
Norime atkreipti visų kolonijų 

atydą j tai, kad PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR bus skelbiami tik du kartu
į savaitę, vieton tris kartus. Prie
žastis — stoka vietos dienraštyje. 
Prašome įsitėmyti. (119-125)

LAISVĖS PIKNIKAI
BALTIMORE, MD., dienraščio 

Laisvės naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą (June 4th).'Bus Ameri
can, John Žilio Parke, Annapolis! 
Road.

BROOKLYN, N. Y., dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks liepos 2 d., < 
(July 2nd), KlašČiaus Clinton Park, Į 
Betts ir -Maspeth Avės., L. I., N. Y. ■

Jei kur kitur yra rengiami Lais- i 
vės naudai piknikai, prašome pra- 1 
nešti. (119-121) j

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, 21 d. geg. įvyks I 

svarbios prakalbos, Miners Hall, j 
kampas Main ir Oak Streets. Pra- i 
džia 2 vai. dieną. Kalbės R. Mizara, ' 
LDS prezidentas ir dienraščio Lais-' 
vės redaktorius. Dainuos St. Kuz
mickas ir Violet Kuzmickienė. Pra
šome nesivėluojant ateiti į prakal
bas. — Rengėjai — LDS 34 kp.

(118-119)

MEDUS HOBOKEN, N, J, (12d) Į

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams; 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di- j 
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug-1 
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, % galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

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

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE

$31)0.
3. Balanced Brand Vita - O - Iron 

tabletėlės, Kartu vitaminai ir 
Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.

4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vgsarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.

5. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.

6. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
7. P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 

užkietėjimo, tik vienas- doleris.
8. 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.

9. BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.
VITAL HE A LTH FOODS

465 Lorimer St., netoli Grand St, Brooklyn 6, N. Y.

REIKIA MOTERŲ
Būtiniems Kariniams Darbams. Amžiaus Tarp 18-60 

Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime.
LINKSMOS APLINKYBĖS

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darbą

Jūs Pasirinksite iš Trijų šiitų — 7—3:30 — 3:30 iki 12 P. M.—12 P. M. — 7 A. M.
Aukštos Pradžiai Algos

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiltais

HOTEL RESEARCH LABORATORIES
Perry Street Closter 1789 Closter, N. J.

IŠ BŪTINU DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO. (X)

REIKIA KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų
Paprastų Darbininkų, tt.

SU AR BE PATYRIMO
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

KAFETERIJOS
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)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, MRS. DORIS PIETCHELL
46 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems, seniems ir sveikiems. 
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. KAL-DAK nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 * uncijų keną

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)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nes 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 sayo 
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 
apmokėkite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 78, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė 614'/j Z|on 8L

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
PAPRASTI DARBININKAI

Būtina pramonė. 
Nuolatinis Darbas.

CUDAHY PACKING CO.
820 WASHINGTON ST.

VYRAI
Dažymui Indų ir- Abelnam Darbui. 

$30. 5 DIENOS.
DELITE MFG. CO., 128 W. 24T1I ST.
_____________________________________ (121)

SIGN PIEŠĖJAI'
PATYRĘ

GERA ALGA 
UNIJINES SĄLYGOS

PH. MR. ALBERT,
STILLWELL 4-0381

‘ (119)

SPRAY PAINTER
Konstrukcijos Įrengimams.

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai
h. o. penn Machinery co.
140th St. & East Riyer, Bronx. 

MELROSE 5-1800.
(123)

----------VYRAI..............................—
AR STIPRŪS BERNIUKAI 

FABRIKO DARBUI 
PROGA MOKYTIS 
GERAS AMATAS

SU NACIONALIAI .ŽINOMA ĮSTAIGA 
PŪRO FILTER CORP.

440 LAFAYETTE ST., MANHATTAN 
arti WANAMAKERS—SPRING 7-1800

(119)

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS

DABAI GERA ALGA.
Kreipkitės Asmeniškai

CIRILLO BROS. ICE CORP. 
545 PRESIDENT ST.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., BROOKLYN.
(122)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview
Camden, N. J.

(128)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosaviato 
pareiškimo.

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

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

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

I
1O% SAVED 
NOW 0R100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS
.U-v > i 4-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA! REIKIA! REIKIA!
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Netik karo metu darbas — jūsų 
ateitis užtikrinta. Patogios darbo 
sąlygos; švaru; 48 valandų savaitė. 
Laikas ir pusė už viršlaikius. Prisi
laikykite WMC taisyklių. JOHN 
WYETH & BROTHER, 1106 HAR
RISON AVE., KEARNY, N. J.

._____________________________  (119)

VYRAI! 
VYRAI! 
VYRAI!

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. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

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

nesikreipkite. (123)

RADIO MECHANIKAI, EXPERTAI (3). 
AUKŠTOS ALGOS. CHRISTY’S RADIO 
SHOP, 146 GRAHAM AVE., BROOKLYN.

EV. 8-8507.
____________(119)

FOUNDRĖS DARBININKAI
MAŠINŲ MOLDERIAI

PAPRASTI DARBININKAI 
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS 
255 Chestnut St., Brooklyn.

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
 (119)

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 Chestnut St., Brooklyn.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(119)

VYRAI
Dirbti medinių dėžių dirbtuvėje. Nuolatinis 

darbas. Dąug viršlaikių.
CESCO, 604 W. 37TH ST. 

______________________________________(119) 

RANKINIAI VINIŲ KALIKAI 
MAŠINOM VINIŲ KALIKAI 
PAPRASTI DARBININKAI

DIRBTI DĖŽIŲ DIRBTUVĖJE. 
GEROS ALGOS. NUOLATINIS DARBAS. 

Reikalingas atliekamumo paliūdijimas.
NATIONAL BOX & LUMBER CO. 
222 PACIFIC ST., NEWARK, N. J. 

______________________________________ (123) 

ELEVEITERIŲ OPERATORIAI, APVALY
TOJAI, VYRAI VID'AUS RUOŠAI, SUPER
INTENDENTS, * PAVADAVIMUI VYRAI 
nuolatiniams darbams prie gerų darbo są
lygų aukštos klasės apartmentiniuose na

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

WORTH 2-1)10.(119)

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

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

(119)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philądelpljjoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija naclonaliai žinoma; 50 metų, kai 
Įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingą®. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Dusais B. ir J. 

,ir K; gatvekariais linįjos 3,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus "P” sustoja ^prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENI. BAIGIANT 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

jį&Sįį . _ . _________ OW

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

PASITĄRIMAI KASDIEN 9:15 IKI 5 
Iš būtjnų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN
. SAFETY RAZOR

CORP.
62-76 LAWRENCE ST.

BROOKLYN.
(120)

VYRAI
Patyrę prie odos paveikslams rėmų ir des- 

koms setų. Viršlaikiai, jei pageidaujama.
H. G. CJIADELL, 402 W. Broadway, 

' arti Spring St.
___________________ (120)

VYRAI, 18 IKI 60
Kaipo Pagelbininkai Darbininkai 

Valymo Dirbtuvėje
GERA ALGA

DAUG VIRŠLAIKIŲ
T. M. STEWART, Inc.
310 West 68th St.. N.Y.C.

Off West End Ave.
(120)

BERNIUKAI 
keliaujanti pasiuntiniai, tapkite sau naudin-

'gais, 5 DIENOS, 40 VALANDŲ SAVAITE.
ALGA $24. NAMM & SINGER, 

1333 BROADWAY.
(119)

MAŠINISTAI IR LATHE
DARBININKAI

PILNAI MOKANTI
Turi būti pilnai kompetentiški.

NUOLATINIS DARBAS.
POKARINE PROGRAMA
KONECKY BROS.

636 — 11TH AVĖ.
(Įėjimas ant 46th St.)

______________________________________ (122)

VYRAI
Abelham darbui pieninių produktų dirbtuvė
je. Patyrimo pageidaujama, tačiau nebūtinai.

DAIRYMEN’S LEAGUE
19th St. ■& Ave. B.

MANHATTAN
GRAMERCY 5-5008

(120)

VYRAI VIRTUVEI IR 
APVALYTOJAI

Pastovūs darbai; gera alga; vakacijos ir 
paliuosavimai ligoje kai kvalifikuoti; 

pilnas užlaikymas; suteikiama uniformos.
KREIPKITĖS Į BUSINESS MANAGER

ESSEX ATT. SANATORIUM, 
VERONA, N. J.

arba telefonuokite HU. 3-7073 pasitarimui.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

(121)

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 
MURPHY VARNISH CO.

224 McWhorter st., Newark, n. j.
(120)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(125)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
ANT PAPRASTOS SINGER MAŠINOS 

WORTH 4-7808 
_____ (121) 

MERGINOS, lipinimui ir apkarpymui. Nuo
latinis darbas. Proga pakilimui. 
' MERCHANDISER PRESS, 

130 W. 17th St., N.Y.C.
(119)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAI DIENAI (dienom) 
DALIAI LAIKO (vakarais) 

60c Į VALANDĄ

TEL. LACKAWANNA 4-8180
(129)

CO., 
ST.

(121)

MERGINOS
Mokytis operuoti photostat 

Cameras. Turi būt J. V. pilietės. 
18 metų amžiaus ar viršaus.

GERA ALGA LAIKE MOKINTMOSI

J. R. SHAYS, JR., INC.
ROOM 206 RKO BLDG.

RADIO CITY
_____________________________________ (12D
OPERATORĖS. ELEKTROS PAJĖGA MAŠI
NOS. Teatrų krėslam apvalkalų siuvimui. 

Malonus darbas. Gera alga.
JOSEPH DOBESCH, 253 West 47th St.

________ _____ ______________________ (12p 

MERGINOS—MOTERYS 
PAKUOTOJOS IR VYNIOTOJOS 

Patyrimas Nereikalingas. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

CUDAHY PACKING 
820 WASHINGTON

__________ N. Y. C.
MERGINOS IR MOTERYS

REIKALINGOS
Rankom siuvėjos ir apkarpytojo^. darymui 
kaspinų sumezgimų ir naujienybių daiktukų.

NUOLATINIS DARBAS
MAYER NOVELTY

68-10 58TH AVE. 
MASPETH, L. I.

(1 blokas už Maspetho Car Barn)
-y (ĮM)

SALAD IR VIRTUVEI MOTERYS RESTAU- 
RANTUI. SEKMADIENIAIS UŽDARA. 
157 E. 48TH ST., ELDORADO 5-9248.

______________________________________(itt)

MOTERIS
Stipri, indų mazgojimui ir valymui.

Kreipkitės j Chef,
HOTEL DORSET. 30 WEST 54TH ST.

(119)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoaavbM 
pareiškimo.

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

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)

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.
_____________________________________ <1»>

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c I VALANDA PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

______________________________________(119)

PATAISYMAM
DARBININKĖS 

FINISHERS
Patyrusios prie madingų stilių. 

Oro vėdinimas, dienos Šviesa darbo rūme.
KREIPKITĖS

MISS FRANCES,
THE TAILORED WOMAN

1 WEST 57TII ST.
 (120)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.
....... W
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NewYorko^^zferZiiiloi
“I Am An American” 
Dienos Iškilmės Įvyks 

Šį Sekmadienį

Daina ir Jos Kūrėjai 
Jūsų Lauks Kliube

Komunistij Konvencijoj 
Tikimasi Svečių iš 

Viso Krašto
Tūkstančiai naujų piliečių, 

bėgiu metų gauvusių pilietybę 
natūralizacijos keliu, taipgi ką 
tik atėjusių į metus jaunuolių 
dalyvaus jų pagarbai miesto 
suruoštose iškilmėse Central 
Park Mall šio sekmadienio po
pietį, gegužės 21-mą.

Susirinks tūkstančiai ir se
nų piliečių pasveikinti savo 
naujuosius brolius ir pasi
džiaugti esant šio didžio ir 
gražaus demokratinio krašto 
piliečiais.

Iškilmėse kalbės miesto ma
joras LaGuardia ir kiti žymūs 
vyriausybės pareigūnai. Dai
nų, muzikos ir liaudies šokių 
programoj dalyvaus daugelio
tautų grupės, taipgi ir tūli gar
sūs Amerikos aktoriai.

Programos pradžia apie 2 
vai., bet turint laiko verta nu
važiuoti anksčiau, pasirinksite
iš tūkstančių geriausią sėdynę. 
Įžanga nemokama.

__ i__________

Randasi Ligoninėje
Mary Sanka, žmona Laisvės 

skaitytojo William Sanka, gy
venančio 1402 — 40th St., 
Brooklyne, 9 d. gegužės nu
vežta į ligoninę. Jos nesveika- 
vimas yra Gall Stones ir Blad
der. Kol kas operacija nepa
daryta, bet manoma, kad pri
sieis padaryti. Ji randasi 
Kings County ligoninėje. Ga
lima lankyti sekmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 2 vai. iki 4 
vai. dieną. Ward C12.

Linkime draugei Sanka grei
tai pasveikti.

Rep.

Pradėjo Kainą Kontro
lės Savaitę

Majoras La Guardia paskel
bė kainų kontrolės savaitę, 17- 
24 gegužės. Jis atsišaukė į vi
sus gyventojus griežtai prisi
laikyti Kainų Administracijos 
patvarkymų.

Tuo pat kartu vartotojų, or
ganizacijos po visą kraštą at
sišaukė į gyventojus rašyti sa
vo kongresmanams prašymus-

Toms mieloms dainoms-dai- 
nelėms išgirsti ir šiaip smagiai 
palinksmauti diena jau ir čio
nai :

Aido Choro koncertinis ba
lius įvyksta jau šį šeštadienį 
(šį vakarą), gegužes 20-tą, 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7:30 
vai. Įžanga (su taksais) 65c.

Visi kviečiami, visų choras 
lauks. Lauks ne be priežasties 
ir ne veltui: Choras yra užsi
pelnęs visų atydos ir meilės, o 
visi geros valios lietuviai mo
ka įvertinti savuosius dainos 
meno palaikytojus ir auklėto
jus, tad jie bus su savo choru 
jo pavasarinėj sezono užbaig-

tuvių iškilmėj, kad dar kartą 
pasigrožėti dainomis ir sykiu 
prisidėti prie galimybes chorui 
dainuoti ir toliau.

Publikos simpatija, kaip ži
nia, meno grupėms yra pačiu 
gyvybės eliksiru, o atneštoji 
finansinė parama padeda įsi
gyti brangiai kainuojančias 
dainų ir operečių gaidas, pasi- 
mokėti už pamokas.

Programoj dainuos visas 
choras ir jo atskiros grupės, 
vadovybėje Aldonos Anderson 
(Žilinskaitės), o po progra
mos — šokiai ir vaišės.

Iki pasimatymo Aido Choro 
koncerte-baliuje šį šeštadienį, 
Kliube. G. N.

Amerikos Komunistų Parti
jos nacionalėje konvencijoje, 
prasidėsiančioje gale šios sa
vaitės, New Yorke, tikimasi 
mažiausia 400 delegatų, iš
rinktų valstijinėse konvencijo
se, atstovaujančiose veik kiek
vieną valstiją.

Greta delegatų, taip pat ti
kimasi ir daug tolimų ir iš 
apylinkės svečių, kadangi esą 
1,100 žymių veikėjų pakviesti 
svečiais. O visuomenininkai 
laiko sau už garbę ir privile
giją būti komunistų konvenci
joj. Tarpe dalyvausiančių esa
ma nemažai ir kunigų.

Konvencijos baigiamojoj se
sijoj, kuri šaukiama didžiau

FILMOS ■
“The Hitler Gang” Globe 

Teatre
Perstatančioji Hitlerio ir na

cizmo augimą, įėjimą galion 
ir ( žmogžudingo pasaulinio 
gaisro užkūrimą filmą “The 
Hitler Gang” yra dokumenta- 
lė filmą. Septyni mėnesiai esą 
praleista renkant, tyrinėjant 
visokius istorijos davinius.

Paramount studijose tas rin
kinys faktų sėkmingai sulie
tas įspūdingon filmon, kuri lai
koma viena, iš Paramount ge
riausių filmų ir skaitlingai lan
koma Globe Teatre, Broadway 
ir 46th St., New Yorke.
“Going My Way” Paramount’e

Ši filmą, su Bing Crosby, 
Rise Stevens ir Barry Fitzge
rald vadovaujančiose rolėse, 
taipgi su Charlie Spivak sce
noje, pradėjo 3 savaitę Para
mount Teatre, prie Times 
Square.

TEATRAI
Mūs Lakūnai Atakose ant 

Nacių
Embassy Newsreel Teatruo

se, Now Yorke, dabai* rodoma 
mūsų lakūnų atakos ant nacių 
pozicijų, lėktuvų kovos ore, 
gelbėjimas iš degančio laivo 
mūsų jūrininkų, kunigo Orle- 
manskio suspendavimas, dūmų 
priedanga apsaugojimas mūsų 
karių veiksmų prie Anzio, Pa
namos kanalo ir kitų svarbių 
punktų.

Paveikslų Paroda Greta Filmų
Kiekvienas buvęs Stanley! 

Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., j 
kur ketvirta savaitė rodoma

vyno Seabees po sunkiai su-^ 
žeidimo tarnyboje.

Stanley Teatre neužilgo pra
dės rodyti Sovietų filmą “Taxi 
to Heaven,”

Aktoriai Nori Pažinti Kitus
Roddy McDowell, patsai 

i žvaigždė filmoje “The White 
; Cliffs of Dover,” dabar rodo- 
moj Radio City Music Hall, 

: New Yorke, myli įsigyti pa- 
I žinčiu su kitais aktoriais. O 
joms įsigyti gerinusį būdą jis 
suradęs lankyti pirmus rody
mus naujų filmų, kur tikriau
sia lankosi ir patys aktoriai ir 
išeinant iš teatro prašyti jų au
tografų. McDowell jau turįs 
susirinkęs virš 500 aktorių pa
rašus.

Motiną Su Vaikučiu 
Įsileido Stubon

Lėktuvais Išvežioja 
Ligonius

Bronx teisėjas William Ly
man pereitą trečiadienį išbarė

Pereitą antradienį, Armijos 
patvarkymu, iš Halloran Ge-

namų savininką Anthony Mi
chels už neįleidimą į butą ren- 
dauninkės, jaunos motinos su 
kūdikiu, sakydamas, kad jo el
gęsis “nežmoniškas,” ir kad 
jis neturėjo teisės rendaunin- 
kės neįleisti, pats pasidaryti 
sau įstatymus.

Teisėjas paskaitė įstatymą, 
kuris nurodo, kad namo savi
ninkas gali būti baustas iki 
$100 už neįleidimą rendaunin- 
ko dėl to, kad jis turi vaikų. 
Po to prisakė rendauninkę 
Mrs. Zwilling įleisti ir parei
kalavo raktų.

“Neduosiu,” atsikirto teisė
jui Michels. Teisėjas pabaugi
no pašauksiąs policistą padėti 
Mrs. Zwilling sukraustyti. Mi
chels išbėgo iš teismabučio 
permainyti užraktą ir pirm 
spėjus kraustytojui su rakan
dais pribūti, Michels jau buvo 
užraktą pakeitęs ir pats prasi
šalinęs iš namų.

Tačiau atvėsęs iš po pirmo 
įsikarščiavimo, a p g a 1 v o jęs, 
matydamas, jog kaimynai, 
teismas ir visi prieš jį, namo 
savininkas Anthony Michel 
nusprendė nusileisti. Pereitą 

i ketvirtadienį jis rendauninkei 
Mrs. Zwilling atidavė raktus 
nuo buto ir ji susikraustė, di-

neral Hospital, Staten Islande, 
pradėta išvežioti šiek tiek jau 
apgydyti karo ligoniai į ligo
nines arčiau prie savo namų.

Kiek jų išvežiota iš viso, ne
skelbiama, tik pranešama, kad 
640 sunkiau sergančių išveža
mi lėktuviniais ambulansais, 
viena kelione išvežant 18 gu
linčių ligonių. Tam paskirtieji 
12 lėktuvų turėsią per tris die
nas darbo, kuris pradėta per
eitą antradienį.

MIRĖ
John Savage, 64 m. am

žiaus, 318 6th St., Brooklyne, 
mirė namuose, geg. 17 d. Lai
dotuvės įvyks geg. 22 d., šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas po virš minėtu antrašu.

Agnes Tamulaitis, 59 m. am
žiaus, 243 So. 9th St., Brook
lyne, mirė gegužės 17 d., 
Cumberland ligoninėje. Laido
tuvės įvyks geg. 20 d., Holy 
Cross kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose, po virš minė
tu antrašu.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

raginimus, kad J. V. Kongre
sas atnaujintų Kainų Kontro
lės Aktą (Price Control Act).

Miesto dalių kai kurie pre
zidentai ir daugelio unijų, tar
pe tų, CIO Taryba, pakarto
jo majoro atsišaukimą kovoti 
prieš infliaciją.

deliam būriui naujų kaimynų 
linksmais šūkiais sveikinant to
kią ginčo užbaigą. Taigi, ma
žasis viso to skandalo “kalti
ninkas” Brian Zwilling, 2 me
tų, pagaliau turės namus.

“THE ADVENTURES 
OF MARK TWAIN” 

Biogrrafija mylimiausio pasaulyje rašytojo, 
kurio knygos yra žmonėms gerai pažįsta- 

mos visuose kraštuose ir kiekvienoje 
kalboje! Svarbiausiose rolėse 

FREDERIC ALEXIS
MARCH SMITH

Taip puiku ir taip malonu!

HOLLYWOOD
Nuolat rodoma. Nebrangios Kainos.

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS 

“Going My Way” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos 
New Yorke—su 

BARRY FITZGERALD
ir RISE STEVENS, garsia kontr

alto iš Metropolitan Operos
ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir 
Ja Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.
PARAMOUNT THEATRE 
BROADWAY & 48rd ST., N. Y.

Parvykęs namo keliom sa
vaitėm atostogų po išbuvimo 
4 metus kariškoj tarnyboj, už
jūryje, Robert Lee O’Brien, 
133-44 85th St., Ozone Park, 
negalėjo atsidžiaugti pirmu 
susitikimu su savo sūneliu, ku
ris jam 
gimęs, o 
minavo” 
žymius.

Karys Mirė Nuo Apdeginto
Karys Peter Gundz, vienas 

iš keturių apdegusių armijos 
virtuvės kerosininio pečiaus 
eksplozijoj pereitą sekmadie
nį, mirė Fordham ligoninėje. 
Kiti trys sveiksta, perkelti j 
armijos ligoninę. Nelaime 
ko virtuvės trokui esant 
kelio.

sioj New Yorko salėj, Madi
son Square Gardene, šio antra
dienio vakarą, gegužės 23-čią, 
Earl Browderis ir kiti komu
nistų žymieji vadai raportuos 
apie konvencijos nuoveikius 
daugtūkstantinei miniai ko
munistų ir kitų darbo žmonių, 
norinčių išgirsti vadovaujan
čios darbininkų partijos žodį, 
tą žodį, kuris per 25 metus tos 
partijos gyvavimo visuomet 
buvo teisingas, visuomet rodė 
masėms geriausią išeitį buvu
siose sunkiose darbo žmonėms 
padėtyse — kovose už teisę 
organizuotis į savo unijas, už 
žmoniškesnes darbo sąlygas ir 
algas, rodė išeitį iš nedarbo, 
ragino kovon prieš fašizmą, 
prieš diskriminaciją ir perse
kiojimus. Ir daugelyje kitų ko
vų partija buvo žibintu ir tal
kininku.

Ne stebėtina, tad, jog masės 
nori būti dalyvėmis tos parti
jos didžiojo sąskridžio, įvyks
tančio pasauliui svarbiu mo
mentu, kada teisinga vadovy
bė reikalingiausia, kada nuo 
teisingo dalykų supratimo pri
klauso pagreitinimas perga
lės ant fašizmo ir užtikrini
mas teisingos, pastovios taikos.

Tikietai, nuo 50c iki $2, 
smarkiai platinasi. Laukiama 
labai sėkmingo ir įspūdingo 
mitingo. Tikietai iš anksto 
gaunami Darbininkų Knygyne, 
50 E. 13th St., New Yorke, o 
mitingo vakarą — prie durų 
(jegu dar bus likusių).

L. K. N.

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGOM 
PARSIDUODA NAMAI

Cypress Hill, 3 šeimynų mūrinis 
namas, 17 kambarių su šiluma. Kai
na — $5,950.

2 šeimynų mūrinis namas, 12 kam
barių, aliejum apšildomas, drive
way. $6,000.

2 šeimynų mūrinis namas, 9 kam
bariai, su visais moderniniais įren
gimais ir garadžius. $5,000.

Richmond Hill, 3 šeimynų mūri
nis namas, naujausios mados įren
gimai, aliejum šildomas ir gara
džius. Labai prieinama kaina.

Parduodame visokius namus viso
se dalyse miesto, labai prieinamom 
kainom. Kreipkitės:

499 Grand St., Brooklyn, N. Y.
(119-121)

Parsiduoda Tavern-Restaurantas, 
12 metų kaip įsteigtas ant didelio 
kelio Long Islande, arti Lake Ron
konkoma. Savininkas atsitraukia iš 
biznio (retiring). Gera propozicija. 
5 akrai tyros farmai žemės. Gara
džius, vištininkas 500 vištų. Vasari
nis Bungalow. Vaisių sodas. Bend
ros Įplaukos į mėnesį $1,500. Dėl 
smulkesnių informacijų rašykite: 
R. E. Bath, St. James, L. I., arba 
telefonuokite Smithtown 1499.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas pagelbėti 

prie restaurano. Užmokestis gera. 
Darbas nesunkus. Dėl daugiau in
formacijų prašome kreiptis pas: 
Aleksiejus, 33 Hudson Ave., Brook
lyn, N. Y. (119-121)

PIRKITE KARO BONUS

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 gražūs kamba

riai. Yra šiluma, karštas vanduo. 
Naujai išmaliavoti. $25 rendos. Du 
blokai nuo visų stočių. Pusė bloko 
nuo Miesto Marketo. Antrašas: 264 
So. 1st St., Brooklyne^ tarpe Marcy 
ir Havemeyer Sts. Kreipkitės pas 
Janitor. (119-121)

išti- 
ant

iškeliaujant buvo ne- 
dabar godžiai “egza- 
tėvo užsipelnytus po-

BETTY GRABLE 
grožižkame muzikaliame technispalviniame 

“PIN UP GIRL”
* IR DAR PUIKIAUSI MIESTE 

VAIDINIMAI SCENOJ * 
ROXY Seventh Ave., ir 50th St., N. Y.

Matyk š (sujaudinantį naują judį

“Between Two Worlds”
kur žvaigždžiuoja

JOHN x PAUL
GARFIELD IIENREID

SYDNEY GREENSTREET 
IR DAR PUIKŪS VAIDINIMAI SCENOJ

STRAND «.

ROCKEFELLER CENTER
merginoa, kuri bu savo tėvu apkeliauja

Gatvekariui smogus į troką 
prie Atlantic ir Frariklin Ave
nues, Brooklyne, du asmenys 
sužeista.

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI S COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN * ANNABELLA ♦ KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK Z^T.ST-
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEST. $2.75 iki $1.10.

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA.
žavinti ir jausminga istorija amerikietės

Angliją—kraštą, kuris permaino visą jos gyvenimo eigą.

“THE CLIFFS of DOVER”
žvaigždžiuoja IRENE DUNNE su ALAN MARSHAL, RODDY McDOWALL, FRANK 
MORGAN IR DAR PUIKŪS VAIZDAI SCENOJE "ON THE BEAM," perstato pa

sauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORĄ, BALETO GRUPE, ROCKETTES ir 
MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

MATYK NAUJAUSIUS SENSA
CINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS! MA
TYK ĮŽANGĄ Į DIDĮJĮ ŽYGĮ 
ITALIJOJ! MATYK NAUJĄ ĮS

PŪDINGĄJĮ JUDĮ—

“INVASION BOMBING”
MATYK DIDVYRIŠKUS, 

ŠAUNIUS VEIKSMUS -

8-SIOS ORO JĖGOS
MATYK ITALIJOS UŽĖMIMO 
JUDI, “A BELL FOR ADANO.” 
Taip pat 43 kiti žinių, juoko, 
mokslo ir kelionių judžiai.
EXTRA: Specialis judis gražiojo 
Amerikos miesto, ST. LOUIS. 
Matyk puikiausius judžius mieste.

FMRASSVLilUDriaJM 1 , THEATRE
BROADWAY Ir 46th SU N. Y.

filmą “One Inch from Victo-; 
ry,” žino, jog greta filmų te
atre yra ir pasirinkimas pui
kių muzikališkų rekordų, kny-: 
gų ir knygelių.

i
Pastaruoju laiku kas nors 

naujo tapo dadėta — išstaty
ta parodon 10 paveikslų, pieš
tų aliejumi Švedijoj gimusio 
artisto Anton Henry Dahl, ne
seniai paliuosuoto iš J. V. Lai-,

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: Evergreen 8-9770

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: į ^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

j Le VANDA I 

j FUNERAL PARLORS j 
| Incorporated |

J. LEVANDAUSKAS
į Graborius-Undertaker .

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 1

j Tcl. STagg 2-0783 .
I NIGHT — HAvemeyer 8-1138. s

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS .

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVerrr©e» 4-9612

CHRONIŠKOS LIGOS

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės 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-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS ?2.

BROOKLYN, N. Y„
Tel. EVergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

($50.00

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
iQi STANLEY MISIŪNAS

I z-xtl SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

(Įsist. 28 m.)

GOOD*5* 
or

»3750

taipgi

110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.
.................  tįįįi iJi riir-r

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

r
/J! /o

$4950 ♦Ą950
TA - ”k $20.00^

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 8-8173 ATDABA VAKARAIS.




