
KRISLAI
Protingai Nubalsavo.
Apjakusio Kliedėjimas.
Gražiai Raportuoja.
Ką Jie Dabar Sakys?

Rašo A. BIMBA

Icelandijos žmonės nubalsa
vo atsimesti nuo Danijos kara
liaus. Nuo birželio 17 dienos 
ši maža šalis bus respublika, 
laisva ir nepriklausoma.

Protingas tų žmonių žygis. 
Po šio karo visos monarchijos 
turėtų eiti velniop. Tai lieka
na tamsios praeities, tai para
zitas ant žmonių kūno.

Sarmata žmonėms, kurie to
leruoja karališką sostą. Ame
rikiečiai tos nelaimės atsikra
tė 168 metai tam atgal. Jei 
šiandien kas siūlytų amerikie
čiams grįžti prie monarchijos, 
visi jį skaitytų pabėgusiu iš 
beprotnamio.

Liaudis, gavus progą ir lais
vę, supranta, ko jai reikia, 
kas geriausia jos kraštui. Pui
kų pavyzdį davė Lietuvos 
žmonės 1940 metais. Kaip 
greitai jiems buvo duota pilna 
demokratinė laisvė, jie nubal
savo apsieiti be ponų ir užtik
rinimui nepriklausomybės įsto
jo į Tarybų Sąjungą.

Jie suprato kelią į naują iri 
gražesnį gyvenimą.

Kažin kas pasidarė Tėvynės 
redaktoriui ? Iš jo protinio 
aparato, matyt, iškrito viena 
lenta.

Normališkoj padėtyj būda
mas žmogus nesakys: “Sugrius 
Paleckio sostas.” Juk visi ži
no, kad Paleckis nėra joks ka
ralius ir jokio sosto neturi ir 
nepripažįsta.

Arba pasiskaitykite seka
ma :

“. . .Paleckio ‘sostas,’ kaip 
supuvęs grybas, nuvirs Palec
kiui dar besėdint Maskvoje, o 
Lietuva, po išlaisvinimo, bus 
perduota tiems Lietuvos žmo
nėms, kurie už jos nepriklau
somybę kovojo po praeito Pa-f 
saulinio Karo ir kurie dabar 
pasiryžusiai kovoja prieš na
cius okupantus.” (Tėvynė, ge
gužės 19.)

Tai tikras “čopsujus.” Atro
do, kad pats Bajoras ruošiasi 
būti Lietuvos karalium, todėl 
taip susižavėjo kokiu ten sos
tu.

Kai Lietuva bus išlaisvinta, 
tai Paleckis, tai yra, Lietuvos 
tarybinė vyriausybė, bus Lie
tuvoje. Nes tai yra vienintelė 
teisėta ir legališka Lietuvos 
vyriausybė.

Kas gi Lietuvą išlaisvins ir 
kas gi ją kam atiduos? Aišku, 
kad Lietuvą išlaisvins Raudo
noji Armija, kurioje taip kar
žygiškai pasižymi geriausi Lie
tuvos sūnūs.

Nejaugi Bajoras mano, kad 
šitie Lietuvos sūnūs, išgrūdę 
nacius iš Lietuvos, pakvies jį ir 
jo kamarotus Lietuvą valdyti?

Nieko panašaus, aišku, ne
bus. Išlaisvinta Lietuva pri
klausys Lietuvos žmonėms. 
Tie, kurie šiandien kraują lie
ja ir galvas guldo, kad ji bū
tų laisva, prižiūrės, kad jinai 
priklausytų Lietuvos žmonėms, 
o ne saujelei ponų, kaip buvo 
po Pirmojo Pasaulinio Karo.

New York Herald Tribune 
(geg. 24 d.) paduoda anglo 
Paul Winterton, British Broad
casting Corporation reporterio, 
pranešimą iš Maskvos.

Winterton nepaprastai en
tuziastiškai kalba apie padėtį 
Sovietų žemėje. Jis sako, kad 
Sovietų Sąjunga pasiruošus 
mesti milžiniškas jėgas su
triuškinimui Hitlerio. Sovietų 
žmonės žino, kad Amerika ir 
Anglija šį sykį įsiverš Euro
pon.

Palyginus su netolima pra
eitimi, kuomet vokiečiai turėjo 
užgrobę milžiniškus Sovietų 
žemės plotus, sako Winterton, 
“šiandien jos laukai geriau 
apdirbti, jos fabrikai skaitlin-
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PLIEKIA VOKIEČIUS
London, geg. 25. — Ket

virtadienį vėl bent 2,000 di
džiųjų Amerikos bombane- 
šių ir pulkai lengvųjų lėk
tuvų bombardavo ir apšau
dė karinius vokiečių įrengi
mus Franci jo j, Belgijoj ir 
vakarinėj Vokietijoj.

Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį Anglijos lakū
nai daugmeniškai ardė ir 
degino Aacheną, Berlyną ir 
įvairius karui svarbius 
punktus vakarinėje Vokieti
joje ir Francijoje. Iš nak

Gen. De Gaulle Pakvies
tas į Londoną

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas raportavo 
seimui, kad buvo pakviestas 
į Londoną generolas de 
Gaulle, pirmininkas Pran
cūzų Komiteto Tautai Lais
vinti. De Gaulle sutikęs at
vykti pasitart svarbiausiais 
ginčijamais klausimais.

Churchillas sake, kad nei 
Anglija nei Amerika pilnai 
nepripažins to Francūzų 
Komiteto kaipo Francijos 
laikinosios valdžios. Girdi, 
tai būtų dar peranksti.

Cleveland, Ohio
Geg. 23 d. mirė Juozas 

Zakarevičius, gyvenęs po 
num. 3937 E. 120 St. Jis 
paliko žmoną Uršulę ir sū
nų Vytautą, tarnaujantį 
Jungtinių Valstijų oro jė
gose.

Draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyt į šer
menis. Velionio kūnas pa
šarvotas Wilkelio Funeral 
Home, 6202 Superior Ave. 
Laidotuvės įvyks šį penkta
dienį, geg. 26 d., 2 vai. po
piet.

V. A. Wilkelis.

Churchillas Stoja už Ginkluotą Taikos Palaikymą po Visiško Ašies Sumušimo
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London. —• ■ Kalbėdamas 
seime, Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchillas 
geg. 24 d. pareiškė, jog po 
karo galės būti apkarpyta 
ir pačios Vokietijos žemė, 
jeigu tai bus reikalinga tai
kai palaikyti. Jis sakė, kad 
Atlantiko Čarteris nieko 
Vokietijai nežada:

“Mes laikysimės dėsnio, 
kad nacių Vokietija ir Ja
ponija turi būti priverstos 
besąlyginiai pasiduoti.”

Naciai kariniai kriminali
stai turi būti nubausti; “jie 
turi būti pastatyti teisman 
tų gyventojų, kuriuos jie 
žvėriškai kankino.”

Po karo bus įsteigta pa
saulinė organizacija, turinti 
jėgų, kuriomis galėtų “už
kirsti kelią karams arba ka
rų planavimui ateityje.” 
Tuo,tikslu, turbūt, taps su
daryta “pasaulinė taryba”

ties žygių negrįžo 28 anglų 
lėktuvai.

Skaičiuojama, kad šiuose 
veiksmuose dalyvavo tiek 
amerikiečių ir anglų lėktu
vų, kaip ir trečiadienį die
nos laiku. O trečiadienį 7,- 
600 Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų pleškino Berlyną, 
Paryžių, Vieną ir daugelį 

Vkitų karinių miestų Vokieti
joj, Franci jo j ir Austri
joj. Amerikiečiai vien Ber
lyno srityj nušovė 77 vokie
čių lėktuvus.

Gręsia Slastai 17-kai 
Vokiečių Divizijų

Neapolis, geg. 25. —Ame
rikiečiams iš Terracinos su
sijungus su kitais Jungti
nių Valstijų kovūnais Anzio 
fronte, apie 20 mylių į pie
tus nuo Romos, dabar grę- 
sia apsupimas septyniolikai 
vokiečių kariuomenės divi
zijų.
• (Nacių radijas sakė, kad 
jie pasitraukę iš viso pajū
rio ruožo tarp Terracinos ir 
Anzio fronto.)

Per keturiolikos dienų o- 
fensyvą Italijoj amerikie
čiai numaršavo virš 60 my
lių pirmyn nuo Cassino 
fronto iki Anzio.

Trečias Eisenhowerio Atsi
šaukimas Į Pavergtuosius
London.— Vyriausias an

glų komandierius gen. Ei
senhower jau trečią kartą 
atsišaukė į francūzus ir 
kitas nacių pavergtas tau
tas, kad rinktų tikras 
smulkmeniškas karines ži
nias ir tuojau perleistų jas 
talkininkams.

Atimta iš vokiečių Terra- 
cina, Pontecorvo ir Piedim 

iš didžiausių valstybių ir 
“pasaulinis seimas” iš ma
žesniųjų, kaip sakė Chur- 
chillas.

Ryšiai su Sovietais
Premjeras Churchillas ke

lis kartus minėjo dvide
šimt - metinę Anglijos san
tarvę su Sovietų Sąjunga, 
kaipo “anglų politikos pa
grindą.”

Churchillas pagerbė šau
nųjį Sovietų žieminį ofen- 
syvą. Jis taip pat džiaugė
si “atmainomis” Sovietų Są
jungoje; girdi:

“Sovietų Rusijoj įvyko gi
lių atmainų. Trockinės rū
šies komunizmas tapo visiš
kai nušluotas.”

(Čia Wm. Gallacher, ko
munistas seimo narys, įter
pė: “Niekados ten ir nebu
vo tokio dalyko.”)

“Kartu su Rusijos ar
mijų laimėtomis pergalėmis

Austin, Texas. — Fašis- 
tuojantieji republikonai ir 
prieš - talkininkiški neva 
demokratai per visokias 
suktybes suskaldė Texas 
valstijos demokratų suva
žiavimą, sušauktą išrinkt 
delegatams į nacionalį de
mokratų suvažiavimą, kuris 
nominuos kandidatą į Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Tikrieji demokratai, stoją 
už visišką fašistinės Ašies 
sumušimą, siūlė siųsti į na
cionalį suvažiavimą visus 44 
Texas delegatus su patvar
kymu, kad jie ten vienbal
siai remtų prez. Roosevelto 
kandidatūrą ketvirtajam 
terminui. -Bet republikonų 
sėbrai ir nacių pataikūnai 
savo riksmais ir intrigomis

NACIAI URMU GRŪDA SAVO 
KARIUOMENĘ Į BULGARIJĄ
London. — Pranešimai 

iš Šveicarijos ir Švedijos 
sako, jog naciai grūda vis 
daugiau savo kariuomenės 
į Bulgariją ir. uždarę rube- 
žių tarp Turkijos ir Bulga
rijos.

Šveicarijon pranešta, kad 
buvęs Bulgarijos ministeris 
pirmininkas Bogdan Filoff 
išvykęs į Berchtesgadeną, 
pas Hitlerį.

Iš Turkijos pranešama be 
patvirtinimo, kad naujasis 
Bulgarijos premjeras Chris

Japonai Sakosi Užėmę 
Loyangą, Chinijoj

Tokio radijas skelbė, kad 
japonai užėmę Loyangą, is
torinį Chinijos miestą ir ge
ležinkelių centrą.

Chinai šiuo tarpu nieko 
apie tai nesako.

Amerikiečiai Wakde-Sar- 
mi salų srityj per 8 dienas 
užmušė 900 japonų.

Angly Premjeras Pabrėžia Svarbą Santarvės su Sovietais;
Siūlo Lenkijai Atlyginti Vokietijos Žemėmis už Ukrainą

labai sustiprėjo rusų vals
tybė ir stebėtinai paplatėjo 
jos požiūriai... Rusijos ar
mijų disciplina ir karinė el- 
gėsena taip aukštai stovi, 
kad niekas jų neviršija. Y- 
ra ir naujas tautinis him
nas.

“Rusijos pasiūlytos Ru
munijai sąlygos yra stebėti
nai žmoniškos. Rusija paro
dė labai daug kantrybės lin
kui Suomijos.

“Visai neseniai kai ku
riems mūsų žinių ministeri
jos atstovams buvo leista 
gana plačiai apkeliauti Ru
siją ir jie turėjo progų pa
tys pamatyt, ką norėjo. Jie 
atrado atvirą draugingumo 
nuotaiką linkui Anglijos.”

Apie Lenkiją
Premjeras'. Churchillas 

pervarė 44 saviškius neva 
delegatus be patvarkymo, 
ką jie turi remt nacionalia- 
me demokratu suvažiavime 
kaipo kandidatą į preziden
tus.

Tuomet pažangieji demo
kratai susirinko į kitą, pa
skirą suvažiavimą rinkti 
Texas delegatam į preziden
tinį suvažiavimą.

Roosevelto priešus gau
siai šmėravo pinigais milio- 
nierius atžagareiviškas re- 
publikonas H. R. Cullen; 
politinis šarlatanas Vance 
Muse, kurio neva organiza
cijos andai buvo uždarytos 
pagal Amerikos senato ko
misijos įsakymą; O’Daniel 
ir panašūs reakciniai gaiva
lai.

to Kalfoff sudarė savo mi- 
nisterių kabinetą vien tik iš 
fašistinių elementų, pilnai 
remiančių Vokietiją.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, pa
skelbė gandus iš Turkijos 
sostinės Ankaros, kad So
vietai pirmadienį įteikę 
Bulgarijai ultimatumą, rei
kalaujantį pakeist dabarti
nę jos politiką; o jeigu ne, 
tai Sovietai, girdi, sutrau
kysią diplomatinius ryšius 
naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį.

Chinai Laimi Prieš 
Japonus Burmoj

Ceylon, geg. 25. — Chinai 
su amerikiečiais specialis
tais laimėjo dar kai kurias 
pozicijas ties Myitkyina, ja
ponų tvirtuma šiaurinėje 
Burmoje. Jie taipgi pasiva
rė pirmyn linkui Kamaingo.

Chinai ties Buriuos Keliu 
nukovė 1,000 japonų.

pranešė, jog Anglija sten
giasi, kad būtų panaujinti 
diplomatiniai ryšiai tarp 
emigracinės lenkų valdžios 
Londone ir Sovietų Sąjun
gos. Jis sakė, jog mainais 
už “rytinės Lenkijos” (tai 
yra, Vakarinės Ukrainos ir 
Baltarusijos) plotus Lenki
ja turėtų gauti Vokietijos 
žemių “su gana plačiu pa
jūriu” ir gerą, tinkamą ir 
žmonišką kraštą lenkų tau
tai saugiai gyventi.”

Apie Ispaniją
Churchillas nurodė, kad 

Ispanijos Franko valdžia 
padarė talkininkams tam 
tikrų nuolaidų. Čia jis už- 
reiškė: “Aš visai nepritariu 
tiems, kurie mano, kad tai

AMERIKIEČIAI ATĖMĖ IŠ 
VOKIEČIŲ TERRACINĄ, 

APGULA CISTERNĄ
Neapolis, — geg. 25. — 

Amerikos kariuomenė vaka
riniame Italijos fronte atė
mė iš nacių uostamiestį 
Terraciną, Alto kalną ir tū
lus kitus punktus.

Toliau šluodami vokiečius 
atgal, amerikiečiai tiek nu
žygiavo pirmyn, kad pir
mieji jų būriai jau susisiekė 
su kitais Amerikos kovūnų 
junginiais Anzio fronte, 25 
mylios j šiaurių vakarus 
nuo Terracinos.

Berlynas paskelbė, kad

4,000 Amerikos Lėktu
vų Smogė Vokiečiams
London, geg. 25. — Skai

čiuojama, jog ketvirtadienį 
4,000 Amerikos bombanešių 
ir lengvųjų lėktuvų pylė 
sproginius ir šovinius į vo
kiečių naudojamas geležin
kelių stotis, lėktuvų stovyk-i 
las ir kitus taikinius Fran-I 
cijoj ir Belgijoj. ‘ ,

Sovietai Sumušė Kartotinas 
Vokiečių Atakas

London, geg. 25. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Sovietų kariuomenė atmušė 
kelias vokiečių atakas pieti
niai vakariniame Dniestro 
upės šone, į šiaurvakarius 
nuo Tiraspolio. Raudonar
miečiai nukovė apie 400 
priešų ir sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 20 naciu 
tankų ir keturias motorines 
kanuoles, ir suėmė tam tik
rą skaičių nacių.

Geg. 23 d. sovietinės jėgos 
visuose frontuose išmušė iš 
veikimo bei sunaikino 27 
vokiečių tankus ir motori
nes kanuoles ir nušovė de
vynis lėktuvus.

gudrus ir net juokdariškas 
dalykas įžeidinėti Ispanijos 
valdžią.”
Anglai Numalšino Graikų 

Karių Sukilimą
Premjeras Churchillas 

priminė, jog Anglijos laivy
nas ir armija panaudojo sa
vo jėgas nuslopinti graikų 
jūreivių ir kariuomenės su
kilimą prieš Graikijos . ka
raliaus emigracinę valdžią. 
(Sukilėliai reikalavo Graiki
jai demokratinės, žmonių 
valdžios.)

Bet Churchillas džiaugė
si, kad šiomis dienomis į- 
vyko įvairių graikų partijų 
ir srovių suvažiavimas vi
soms tautos jėgoms suvie
nyti kovai prieš vokiečius.
Už Tito Partizanus Prieš 

Michailovičių
Premjeras Churchillas 

sakė, kad jis supranta, jog 

naciai pasitraukė iš tūlų 
pozicijų tarp didžiojo Ap
pian plento ir Tyrrhenian 
Jūros (Suprantama, veng
dami apsupimo).

Anzio fronte Amerikos 
kariuomenė perkirto na
ciam tą plentą abiejuose 
Cisternos miesto šonuose ir 
dalinai apsupo patį miestą. 
Anglų kariuomenė prasiver
žė per Moletta upelį, grum- 
damasi linkui Romos.

Berlyno radijas sakė, 
kad vadinamame svarbiau
siame fronte, į pietus nuo 
Anzio, naciai apleidę Pon
tecorvo ir Piedimonte mies
telius.

Per keturiolika dabarti
nio ofensyvo dienų talkiitin- 
kai Italijoj paėmė nelaisvėn 
jau daugiau kaip 10,000 vo- 
kiesių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JUGOSL. PARTIZANAI 

IŠTAŠKĖ ČETNIKUS
London. — Stolac apylin

kėje, pietinėje Jugoslavijoj, 
maršalo Tito partizanai su
pliekė ir tolyn nuvijo 6,500 
gen. Michailovičiaus četni- 
kų ir vokiečių.

ĮSAKĖ PRISTATYT NA
CIŠKUS ŠĖRUS

Washington. — Vyriau
sybė įsak? New Jersey 
Standard Oil kompanijai 
pristatyt Amerikos valdžiai 
šėrus ir patentus Vokietijos 
chemikalų trusto, kurie bu
vo laikomi tos amerikinės 
kompanijos globoje.

Naciai iš Romos siunčia 
pastiprinimus vokiečiams 
Anzio fronte.

Detroit. — Iš CIO Auto
mobilistų Unijos pašalinta 
14 narių už neleistinų strei
kų kurstymą.

į naujai organizuojamą emi
gracinę Jugoslavijos valdžia 
nebus priimtas dabartinis 
jos karo ministeris, gen. Mi- 
chailovičius.

Michailovičius “nekovojo 
prieš priešus, o kai kurie jo 
pagalbininkai padėjo prie
šams prieš maršalo Tito jė
gas; mes todėl sustabdėme 
ginklų teikimą generolui 
Michailovičiui,” paaiškino 
Churchillas:

“Mes jau esame pareiškę, 
jog stipriai remiame marša
lą Tito už jo didvyrišką ko
vą prieš vokiečių armijas. 
Mes jam siunčiame ir pla
nuojame siųsti kaip galint 
daugiau reikmenų ir gink
lų.” ' i

Churchillas taipgi prane
šė, jog Anglija nustojo rė
mus Turkiją, kai pasirodę, 
kad turkai nepadės talki' 
ninkams kovoj prieš naciu
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Politinė Komunistų Sąjunga

Kiekvienas didesnis pasaulyj sujudi
mas, kiekvienas sukrėtimas įneša pasau
lin naujų idėjų ir naujų žmonėms kovos 
formų siekimuisi gražesnio, laiminges
nio gyvenimo.

Praeito karo metu užsiliepsnojo Di
džioji Spalių Revoliucija, pagimdžiusi iki 
to laiko dar nematytą pasaulyj dalyką,
— Tarybų Sąjungą, užimančią visą pa
saulio sausžemio šeštadalį.

Praeitojo pasaulinio karo liepsnose gi
mė Trečiasis Komunistų Internacionalas.

Antrasis pasaulinis karas, kaip mato
me, gimdo naujas formas, naujas prie
mones tam pačiam tikslui: karui laimėti, 
pastoviai taikai sukurti ir laiminges- 
niam žmonėms gyvenimui garantuoti vi
same pasaulyj.

Antrojo pasaulinio karo metu likvida
vosi Trečiasis, Komunistų, Internaciona
las. Ši tarptautinė darbo žmonių organi
zacija suvaidinb savo vaidmenį. Visųpir- 
mi^ūsiai, Komunistų Internacionalas pa
statė aukštame laipsnyj marksizmą, pa
pildytą Lenino ir Stalino, vadovaujantis 
tais didžiasiais įvykiais, kurie pasireiškė 
po Karolio Markso mirties. Komunistų 
Internacionalo vadovybėje kiekvienoje 
šalyje išsiauklėjo dideli marksistų kad
rai, galį orijentuotis, iškilus opiausiems 
ir painiausiems klausimams, be nurody
mų bei patarimų iš kitur. Prasiplėtė po 
visus kraštus mokyklos, šarvuojančios 
marksizmo mokslu naujus kadrus.

Komunistų Internacionalui pasitrau
kus nuo tarptautinės scenos, kiekviena 
komunistų partija atitinkamoje šalyje 

sprendžia ir riša savo krašto problemas 
pagal savo išmanymą, pagal reikalą.

Ne kiekvienoje šalyje reikalai toki pa
tys. Kiekviena šalis turi savo speciales 
problemas. Todėl ir kiekvienos komuni
stinės partijos tos problemos turi skir
tingų savybių.
. Tuose kraštuose, kurie įeina į Jungti
nių Tautų šeimą, yra vienoki uždaviniai
— uždaviniai remti savo vyriausybių ka
rines programas, stiprinti karines krašto 
pastangas.

Fašistinei Ašiai priklausančiuose kraš
tuose — vėl kitoki uždaviniai — uždavi
niai kenkti savo vyriausybių karinėms 
programoms, kenkti jų krašto pastan
goms.

Priešo - fašizmo pavergtuose kraštuo
se, kur viešpatauja “savi” kvislingai, ko
munistai taipgi atsistoja prieš savotiš
kus uždavinius: jie turi kovoti ne tik 
prieš svetimus pavergėjus, bet ir prieš 
“savuosius” kvislingus.

Be šitų trijų kategorijų, kiekviena ša
lis dar turi savotiškus uždavinius, kurių 
sprendimuose dalyvauja komunistai. 
Pav., Tarybų Sąjungoje, kur nėra išnau
dotojų ir išnaudojamųjų, kur gyvuoja so- 
cijalizmas, — komunistai turi griežtai 
skirtingus uždavinius darbe, negu Jungt. 
Valstijų komunistai, kur, apart to, kad 
visuomenė yra pasidalinusi į kita kitaį 
griežtai priešingas klases, veikia didelis 
skaičius fašistinės Ašies agentų, slaptų 
ir viešų; iš kur, jei nebus pasiekta glau
di tautinė vienybė, pavojus gali išplauk
ti ne tik mūsų kraštui, bet ir pasauliui.

Taigi, išeidami iš to visko, daugelio
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Šalių komunistai, modamiesi didesniam 
darbui, pasirenka naujas formas, naujus 
būdus savo darbams pravesti. Kai kur 
jie paleidžia, likviduoja komunistines 
partijas, susiliedami su soči j alistinėmis 
partijomis. Kai kur jie, susilieję su kito
mis politinėmis grupėmis, pradeda veikti 
po naujais vardais, su naujomis progra
momis. Kai kur komunistinės partijos 
pasilieka kaip buvusios.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
jau prieš keletą metų pasitraukė iš Ko
munistų Internacionalo ir veikė nepri
klausomai, kaip grynai amerikiečių or
ganizacija, jokių organizacinių ryšių ne
palaikanti su kituose kraštuose gyvuo
jančiomis komunistinėmis partijomis.

Šiomis dienomis ,•— gegužės 20-23 dd. 
—Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
visiškai likvidavosi, kaipo politinė parti
ja.

Likvidavę savo partiją, komunistai to
je pačioje vietoje laikė savo suvažiavimą 
ir įkūrė Politinę Komunistų Sąjungą ar
ba Associaciją (Communist Political As
sociation), nepartinę politinio švietimosi 
organizaciją.

Jie tai padarė, vadovaudamiesi tuomi, 
kad mūsų šaliai grūmoja didelis pavojus 
— pavojus dėl stokos tautinės vienybės, 
dėl silpnų ryšių, jungiančių visą tautą 
kraštui ginti ir pokariniam ekonominiam 
gyvenimui atsteigti, pasaulinei taikai 
įkūnyti.

Politine Komunistų Sąjunga (jos stei
giamasis suvažiavimas) savo prezidentu 
išrinko E'arl Browderį, kuris, kalbėda
mas pirmoje suvažiavimo sesijoje, be 
kitko, šitaip apibūdino komunistų žygį:

“Mes paleidome komunistų partiją ir 
dabar mes kuriame nepartinę organiza
ciją, per kurią tikimės pasidarbuot Ame
rikos progresyvių žmonių daugumai. 
Mes dalyvausime politiniame gyvenime 
kaipo nepriklausomi per jau mūsų pro- 
gresyviškų sąjungininkų įsteigtas parti- 
jines organizacijas, nepriklausydami jo
kiai partijai. Mes spręsime klausimus ir 
žmones pagal jų vertybes.

“Mes pasiliekame komunistų organiza
cija, organizacija amerikiečių vyrų ir 
moterų, kurie mano, jog mokslinio soci- 
jalizmo, marksizmo principai būtinai rei
kalingi mūsų tautos gerbūviui palaikyti. 
Mes tačiau nesutiksime, kad bet kokia 
kova dėl socijalizmo klausimo, už ar 
prieš jį, būtų prileista ir galėtų paskirs
tyti daugumą progresyvių Amerikos 
žmonių, kurie turi būti suvienyti ir sto
vėti kelyje į demokratiją ir progresą.

“Mes neiname atgal, bet žengiame pir
myn. Mes žygiuojame pirmyn su didele 
žmonijos dauguma hitlerizmui sunaikin
ti ir jo sėbrams nušluoti nuo žemės ritu
lio paviršiaus. Mes žygiuojame su ame
rikiečių dauguma linkui demokratiškes
nės ir progresyviškesnės Amerikos. Mes 
rodome Amerikos visuomenei aiškesnį 
supartimą paties socijalizmo — rodome 
tatai, ištraukdami patį klausimą, kaipo 
centralinį politinių kovų klausimą. Mes 
žygiuojame savo pačių pajėgomis, — ką 
įrodė tas faktas, kad virš 22,000 naujų 
narių buvo gauta Komunistų Partijai 
kaip tik tuo pačiu laiku, kada vyko dide
lės politinės diskusijos, vedančios prie 
komunistų partijos panaikinimo. Ir da
bartinis suvažiavimas įkurs naują orga
nizaciją, kuri augs daug smarkiau atei
tyj. Mes tvirtai stovime, remdamiesi Te
herano programa, kuri yra Amerikos 
programa karui ir taikai.”

Šitaip Browderis trumpai apibrėžė 
klausimą, kodėl buvo panaikinta komuni
stų partija ir jos vietoje pagimdyta Po
litinė Komunistų Sąjunga.

Šis Amerikos komunistų žygis sukėlė 
spaudoje nemažai diskusijų. Mums teko 
skaityti visa eilė editorialų, tilpusių di
desniuose komerciniuose dienraščiuose. 
Tūli tų dienraščių redaktorių bando šai
pytis, pasijuokti iš šio komunistų žygio. 
Mums rodosi, tie redaktoriai nesielgia 
rimtai, šitaip darydami. Čia nėra pajuo
kos klausimas. Čia yra svarbus visuome
ninis dalykas.

Tie dienraščiai, kurie bando neva pa
šaipa praleisti tokius įvykius, turėtų at- 

' siminti, kad jie kadaise juokėsi iš dauge
lio dalykų, susijusių su komunistiniu ju
dėjimu, kurie šiandien pastato savo pa- 
juokėjus į nepavydėtiną padėtį.

Kiek tai liečia mūsų dienraštį, mes 
bandysime supažindinti savo skaitytoją 
su Politinės Komunistų Sąjungos suva- 

, žiavimo rezoliucijomis ir kai kuriais ki
tais svarbesniais dokumentais. Tegu jis

Kas Ką Rašo ir Sako

kad

TIESA, SUSPROGO, BET 
TIK KUNIGŲ DRAUGO 

MELAS
Gegužės 16 dienos ilgam 

editoriale Chicagos Drau
gas nesuvaldomu džiaugs
mu šaukia: “Maskvos išpū
stas burbulas susprogo. Ku
nigas Orlemanskis vienuo
lyne... Jis, mat, savo kelio
ne į Maskvą pažeidė baž
nyčios kanonų dėsnius ir, 
apskritai, nusidėjo bažny
čios drausmei...”

Visa bėda tame,
Draugo redaktorius apsi
džiaugė per anksti ir tuo 
būdu negražiai apsimelavo. 
Kunigas Orlemanskis nebu
vo užsidaręs vienuolyne nei 
vienos valandos — jis visai 
nė nebuvo išvykęs iš 
Springfieldo ir savo klebo
nijos.

Taigi, kas nors susprogo, 
bet tai jau ne koks nors 
“Maskvos išpūstas burbu
las,” ale Šimučio melas ir 
paleido jo paties panosėn 
labai neskanų dūką.

Tad ko gali būti verti ki
ti to redaktoriaus sapalioji
mai? Ogi nieko, nė išvalgy
to kiaušinio. Tai tokie pat 
melai, kaip ir melas apie 
kun., Orlemanskio užsidary
mą vienuolyne. Skaitome, 
pavyzdžiui:

“Stalinui rūpėjo keli da
lykai: 1) įnešti nesantaiką į 
Amerikos katalikų tarpą; 
2) suskaldyti lenkų visuo
menę, siekiančią atsteigti 
nepriklausomą Lenkiją; 3) 
padaryti nesmagumų jung
tinių tautų vadovybei.”

Ar nors krislelis yra tie
sos visuose šiuose Draugo 
“teziuose”? Nėra, nė kris- 

i lėlio. Paimkime juos atski
rai.

Kodėl Stalinui ar ku
riam kitam Jungtinių Tau
tų vadui rūpėtų įnešti į A- 
merikos katalikų tarpą ne
santaiką, kai šiandien visų 
bendras tikslas yra visus 
žmones suvienyti laimėji
mui šio desperatiško karo 
prieš žvėriškąjį fašizmą? 
Be to, kodėl pasikalbėjimas 
su katalikų kunigu turėtų į-

nešti į katalikų tarpą ne
santaiką? Nejaugi katalikų 
vienybė ir santaika parem
ta silkių bačkoje principu? į

Be to, juk nereikia pra
našo numatyti, kad gal dar 
šiam karui nepasibaigus 
katalikų bažnyčios hierar
chija, patsai popiežius, tu
rės keisti savo gaires ir at
minėsimą linkui Sovietų Są
jungos. Reikia tikėtis, kad 
neužilgo nebebus jokia nau
jiena bei skandalas ne tik 
kunigams, bet ir daug auk
štesniems katalikų bažny
čios pareigūnams tartis ir 
turėti reikalą su tarybinės 
vyriausybės aukštais žmo
nėmis. Tada bus atžymėta, 
kad Stalino atsinešimas lin
kui kun. Orlemanskio ne 
tik neturėjo tikslo įnešti į 
katalikų tarpą nesantaiką, 
bet padėti jiems, tiems ka
talikams, surasti teisingą 
kelią.

Antras “tezių” punktas 
tiek pat tevertas. Stalinas, 
kaip jau visam svietui yra 
žinoma, atvejų atvejais yra 
pareiškęs, kad Sovietų vy
riausybė stoja už pokarinę 
tvirtą nepriklausomą Len
kiją. O Draugas gieda, kad 
Stalinui rūpi suskaldyti tą 
visuomenę, kuri siekia at- 
steigimo nepriklausomos 
Lenkijos.

Paskutinis užmetimas y- 
ra pats kvailiausias. Kuni
gas Orlemanskis vyko So
vietų Sąjungon su mūsų vy
riausybės žinia ir pritari
mu. Kaip gi kitaip jis būtų 
galėjęs išvykti?

Taigi, jeigu Stalinas 
“kvietė” kunigą tikslu pa
daryti nesmagumo Jungti
nių Tautų vadovybei, tai 
Rooseveltas tą kunigą leis
damas ir išduodamas jam 
pasportą tą patį tikslą ture* 
jo. Stalinas ir Rooseveltas 
sudarė konspiraciją prieš 
Jungtinių Tautų vadovybę, 
kuomet jiedu sykiu su 
Churchillu yra vyriausiais 
tos vadovybės šulais! Tik
tai Draugo redaktoriai ir 
gali sugalvoti tokį kvailą 
dalyką.

Sovietų vėliava vėl išdidžiai plevėsuoja ant išlaisvin
to Sevastopolio. 1941-1942 metais Raudonoji Armija 
atlaikė .nacių atakas per 250 dienų, o 1944 metais ji
nai miestą išlaisvino iš nacių per 3 dienas!

Skaitytojų Balsai

• AiwXtf isSA

ALDLD ANTRO APSKRIČIO ŽINIOS
llgoką laiką drg. Lideikie- 

nei nesveikuojant, ALDLD 2- 
roi Apskričio valdyba buvo ne
rinkta net iki šioliai. Dabar, 
kada Apskričio Komitetas jau 
turėjo visus Komiteto narius 
posėdyje, nauja Apskričio val
dyba tapo išrinkta. Tiesą kal
bant, tai ne nauja valdyba 
buvo rinkta, ale ta pati senoji 
užtvirtinta, nes Komitetas pa
sitenkino senaisiais valdybos 
nariais.

Dabartinė Apskričio valdy
ba susideda iš šių ypatų :

Alice Lideikienė, sekr.; J. 
Skiparis, fin. sekr.; P. Janiū
nas, ižd.; A. Gilmanas, pirm.

Likusieji Komiteto nariai: 
Ona Depsienė, J. Stack (Stąn- 
kaitienė), ir Geo. Varisonas.

ką Apskričio Komitetas 
toms kuopoms dėkingas.

Vasaros Veikla
Birželio 11 d. 2-ram Apskri

čiui didelė diena. Tą dieną 
įvyksta Apskričio piknikas Li
thuanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden N. J. 
Tuo reikalu visoms’ Apskričio 
kuopoms laiškai jau išsiuntinė
ti. Kuopų sekretoriai turi dėti 
visas pastangas pasiekti visus 
savo kuopos narius su šita ži
nia, jeigu kurie ir neatsilanky
tų ant susirinkimo. Reikalas 
svarbus; pikniko pasekmės ry
mo išimtinai ant Apskričio 
kuopų. Jeigu visos kuopos pik
niką rems skaitlingai, tai 
sėkmės bus užtikrinančiai 
ros, tas aišku.

Atsilankiusieji piknikai!
leis pinigų veltui. Programa 
rengiama plati. Visi trys New 
Yorko apylinkės garsieji cho
rai pakviesti piknike dainuo
ti : Aido Choras, iš Brooklyno; 
Sietyno Choras, iš Newarko; 
Pirmyn Choras, iš Great Nec- 
ko. Laisvės redaktorius A. 
Bimba duos svarbią prakalbą. 
Taipgi bus ir gera muzika šo
kiams.

Visi ALDLD 2-ro Apskričio 
nariai, draugai ir mylėtojai tu
ri įsidėti galvon gerai, jog ta 
diena paskirta 2-ro Apskričio 
piknikui ir kiekivenas galintis 
jį pasiekti turi jame dalyvauti, 
kaip dėl savo, taip ir dėl vi
suomenės gero.

A. Gilma,nas,

labai

pa- 
ge-

“Neprikalusomybės” Reikale

Pradžioje šių metų vasario 
mėn., Londono įtekmingiausia- 
me dienraštyj “THE TIMES“ 
tilpo dviejų Pabaltijo valsty
bių generolų laiškas, kuriame 
išdėstyta Pabaltijo žmonių nu
sistatymas link fašizmo ir hit
lerininkų. Aiškiai, be bereika
lingų pridėčkų, generolai pa
reiškia, kad režimas, kuris 
Pabaltijo valstybėse prieš 1940 
m. perversmą buvo užvestas, 
buvo fašistinis ir kad to reži
mo vadai buvo Hitlerio patai
kautojai ir savo respektyvių 
šalių išdavikai. Po laišku pasi
rašiusių generolų vardai yra 
sekanti: Vladas Karvelis, Lie
tuvių divizijos vadas ir Joha- 
nes Lukas, Estų šaulių korpu
so vadas. Abudu gerai žinomi 
savo šalyse; nieko prieš juo
du nėra buvę skelbiama.

Laiško turinys pakartoti nė
ra reikalo, nes neseniai jo ver
timas su pastabomis ir komen
tarais tilpo Laisvėje. Šiuos žo
džius rašančiam nerūpi savo 
asmeninę nuomonę apie tilpu
sias laiške pastabas išreikšti 
arba laiško turinį perkedenti, 
bet kas jam rūpėjo ir rūpi, tai 
atkreipti sveikai manančių 
žmonių domę į tai, kas iki šiol 
mums buvo nežinoma, būtent: 
efektas, kurį generolų laiškas 
padarė ant visuomenininkų 
Anglijoje. Gautomis iš Londo
no žiniomis Pabaltijo genero
lų laiškas padarė gilų įspūdį 
ant tų, kurie Pabaltijo klausi
mą gvildena.

Parlamento nariai, kurie iki 
šiolei vadovavosi pasakomis 
“patriotų, ginančių Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybę,“ ren
ka iš visur žinias tuo tikslu, 
kad, laikui bėgant, būtų gali
ma pastoti kelią neteisingų, 
tiesiog melagingų, žinių sklei
dėjams ir agitatoriams. Gene
rolų Karvelio ir Luko laiškas 
patarnavo kaipo įspėjimas: 
Parlamento nariai savo žygius 
nukreipė į kitus šaltinius. Vie
nas iš Pabaltijo 'klausimo ty
rinėtojų šitaip įšsireiškė:

bune iškarpą su Palmerio laiš
ku, kuriame Palmer (Pilėnas) 
iškelia viešumon velionio An
tano Smetonos bėgimą iš Lie
tuvos į Vokietiją; pulk. Škir
pos organizavimą lietuviškų 
būrių Vokietijoj ir tų būrių 
pasitarnavimą Hitleriui ir pa
galiau jų susidėjimą su na
ciais puolant Lietuvą, Tyslia- 
vos išleidimą Vienybės extra 
—Hitlerio pagerbimui, kaipo 
Lietuvos “išlaisvintojo.“ šita 
aplinkybė padarė nekokį įspū
dį ant Parlamento narių ir 
perskaitę Times’e Pabaltijo 
generolų laišką pradėjo tei
rautis. Ir galų gale sužinojo, 
kad Brooklyne esama Tyslia- 
vos, Jurgėlos, Klingos ir jiems 
panašių “patriotų.“

Kas ne kas, bet Anglijos 
Parlamento nariams buvo ge
rai žinoma apie nacių užpuoli
mą ant ČeChoslovakijos, Nor
vegijos, Belgijos, Holandijos 
ir kitų šalių. Jiems taipgi bu
vo žinoma ir apie tų šalių ir 
ten gyvenančių žmonių apiplė
šimą, atėmimą smurtu jų tur
to, jų kankynes, persekiojimus 
ir kitokias baisenybes. Lietu
voj naciai ir taip pat pasielgė, 
o “patriotai
džiaugia ir. . . plūsta ant 
lino.

Vokietijos gyventojai, 
paisant bombų ir po šiai
nai dar turi ištekliaus; jie yra 
pavalgę ir apsirėdę. Gi Lie
tuvos žmonės vargsta didžiau
sią vargą, kenčia šaltį ir badą; 
kitur, sako, net visos šeimos 
jau išnyko. O mūsų “patriotai” 
gerbia Hitlerį. Ir šitie žmonės 
kalba apie Lietuvos “nepri
klausomybę” !

Bevardis.

iš to tiktai besi-
Sta-

ne- 
die-

Hartford, Conn.

Apskritys šiemet pradėjo 
savo metinį darbą gan anksto
kai. Nuo pat pradžios šių me
tų buvo pasiryžęs duoti kur 
nors New Yorko apylinkėje 
veikalą, Apskričio ribose, ta-* 
čiau tas pasiryžimas nepasise
kė iš priežasties didelio visų 
kųopų narių užsiėmimo kari
niuose darbuose. Tas darbas 
todėl ir turėjo būti atidėtas iki 
ateinančio žiemos sezono.

Bet kur buvo nepasisekimas 
viename sumanyme, tai įvyko 
dikčiai geras pasisekimas kita
me. Balandžio 22 d. įvyko ba-J 
liūs Raudonojo Kryžiaus nau-; 
dai, Brooklyne, kas atnešė pui-J 
kių rezultatų, net arti šimtinės! 
uždirbant.

Tą pasekmingą darbą atli
ko 1-ma ir 81-ma kuopa, už

nc-

ALDLD 2-ro Apskr 
Pirmiuiukas.

Prašau vietinių ir apylinkės 
lietuvių organizacijų nieko ne
rengti sekmadienį, birželio 11 
d., nes tada Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas, 3:30 vai. 
po pietų, savo svetainėje, 227 
Lawrence St., rengia koncertą, 

“. . .in my opinion, (it) streng-1 prakalbas ir šokius.
thens the views expressed in j Tai bus oficialis kliubo ati- 
many quarters and certainly darymas kampanijos už pirki- 
aids me in forming a definite mą Karo Bonų Penktos Pa- 
judgement.“

Paaiškėjo dar ir toks daly
kas. Mūsų lietuviai “patrio
tai,“ buvusieji “vilkučiai“ ir 
abelnai fašistuojantis elemen
tas, kokiu tai būdu susinešė su 
nekuria Anglo-Baltic Society 
Londone ir tenai gana pasek
mingai nusiskundė ant Pilėno 
pasidarbavimo prieš lietuvius 
“patriotus“ Amerikoj ir išnau
dodami progą papasakojo ga
na įkeistų dalykų tiems, kurie 
tokias pasakas mėgsta, bū
tent: naujausias žinias iš 
Hearsto “patriotiškų” laikraš
čių. Bet pernai, gal per ne
apsižiūrėjimą, vienas iš ame
rikoniškų “patriotų“ įteikė tū
lam nariui Anglo-Baltic Spcie-

Xork Herald Tri

pranešti, kad yra už- 
Conn. valstijos guber- 

už kalbėtoją ir už- 
visos vietinės draugi-

parengime kliubas iš-

i skolos. Bonai bus parduodami 
ir gaunami šiame parengime.

Programos dalyviai bus vė
liau paskelbti, bet dabar tiek 
turiu
kviestas 
natorius 
kviestos 
jos.

Šiame
mokės paskolą, kurią užtrau
kė pirkdamas namą. Visi, ku
rie yra skolinę, tai atsineškite 
paliudymus, gausite atgal pi
nigus 
bonus, 
pirkti 
bonų, 
karą.

ir galėsite pirkti karo
Visų mūsų pareiga 

kuo daugiausiai karo 
kad greičiau laimėtume

Kliubo Pirm.
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PL II LADELPHIA, PA.
Nelaukta Mirtis

17 d. gegužės likosi palai
dota Veronika Andriuškevičie- 
nė, po tėvais Valinckiutė, Emi
lijos Bender sesutė.

Paėjo iš Lietuvos; Suvalkų 
rėdybos, Marijampolės apskri
čio, Mokolų kaimo. Veronika 
sunkiai pasirgo namie kelias 
savaites. O ligonbutyje po sun
kios, nepasekmingos operaci
jos, turėjo atsiskirti iš gyvųjų 
tarpo. Kadangi Veronikos vy
ras jau yra miręs daugiau kaip 
pora desėtkų metų, tai Veroni
ka paliko dideliam nuliūdime 
keturis sūnus, dvi marčias, se
sutę ir kitus artimus gimines 
Amerikoj.

Veronika gyveno gana skur
džiai, nes vyras mirdamas pa
liko su keturiais nfhžučiais, 
kuriuos sunkiai dirbdama tu
rėjo išauginti. Du sūnūs — An
tanas ir Juozas vedę, Vincas, 
jauniausias sūnus, tarnauja 
Dėdei Šamui, kuris buvo par
vykęs atsisveikinti savo myli
mą auklėtoją motiną paskuti
nį kartą. Nors Veronika retai 
aplankydavo bažnyčią ir vai
kus mažai mokino apie religi
ją, tačiau vaikai augo ir gyve
no tarpe tikinčiųjų žmonių, tu
rėjo su jais ręikalų, tat ir mo
tiną palaidojo su bažnytinėmis 
apeigomis.

Daugiausiai sergančia mo
tina ir jos laidojimu rūpinosi 
sūnus Antanas, jo žmona su 
tėvais ir sesutė Emilija.

Velionę pašarvotą aplankė 
daug pažįstamų ir draugų, iš
reikšdami simpatiją ir apdė- 
dami karstą gyvų gelių vaini
kais. Laidojimo dienoj susirin
ko skaitlingas būrys Veronikos 
draugų ir pažįstamų, nepai
sant darbo dienos ir palydėjo 
karstą į Šv. Kryžiaus kapus į 
amžinastės namus.

Nors Veronika niekuo nepri
sidėjo prie darbininkiško judė
jimo, tačiau darbininkiškų, pa
rengimų neapleisdavo, kaip ji 
pati, taip ir sūnūs, todėl ir pro
gresyvių žmonių daug* aplan
kė jos karstą ir palydėjo į ka
pus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi jaunas ir sugabus grabo- 
rius C. Roman, 1113 Mt. Ver
non St.,-kuris atliko savo už
duotį gana mandagiai ir rū
pestingai.

Sugrįžus dalyviams nuo ka
pų, buvo suteikta skanus už
kandis visiems palydovams 
gražiuose graboriaus kamba
riuose ir skirstėmės visi nusi-
minę. Didelė užuojauta liku
siems giminėms, o tau, Vero
nika, lai būna lengva žemelė.

Laidotuvėse Dalyvavęs.

Scranton, Pa.
Russian War Relief veikla 

vis daugiau pasiekia platesnes 
žmonių minias ir kasdien vis 
daugiau atsiranda veikėjų, ku
rie darbuojasi dėl šio taip 
svarbaus reikalo. Per tūlą lai
ką eina pundelių vajus ir pa
sekmės yra geros. Prie gana 
išplėsto veikimo, vėliausia pri
sidėjo YWCA merginos, pa
čios sudarydamos mezgėjų 
kliubą.

Scrantono priemiestyje, Ab
ington, Jaunų Moterų Kliubas 
turėjo gana pasekmingą vaka- 
ra, suruošta dėl RWR. Clarks 
Green-Clarks Summit High 
School auditorijoj, geg. 12 d. 
Kadangi šie priemiesčiai susi
daro vien tik iš rezidencijų, 
kuriose lietuvių veik nesiran
da, už tai, gal būt, kad ir 
Laisvės skaitytojams jie dar 
nėra girdėti, šiame parengime 
buvo rusiškos dainos, muzika 
ir kostiumai. Buvo paradavi- 
nėjami įvairūs daikteliai, arba
ta ir užkandžiai. Tarpe me- 
rikiečių radosi ir dvi lietuvai- 
tės-seserys Teleišiukės, kurios 
irgi darbavosi sukėlimui pelno 
dėl Sovietų Sąjungos žmonių.

Nedėlioj, 28 d. geg., visame 
mieste bus rinkimas drabužių. 
Tie, kurie turės drabužių, pa
liks juos ant porčių, o trokai 
su darbininkais, važiuodami 
rinks ir veš į paskirtas vietas. 
Kadangi tam darbui reikės 
daug darbininkų, tai pagei
daujama, kad kiekvienas, ku
ris tik galės, ateitų tą rytą į 
RWR raštinę, 136 Adams 
Avė., kad pagelbėti taip svar
biame darbe.

Nugirdęs.

Newark, N. J.
Pavyzdingos Vestuves

Gegužės 7 dieną čia susive
dė Lillian Janušoniutė su Jo
nu Rozentu, abu nevvarkieČiai, 
čia pat gimę ir augę jaunuo
liai.

Vestuvių ceremonijos atlik
ta presbyterionų bažnyčioj, o 
vestuvių pokilis Lietuvių sve
tainėje.

Kas gi tie jaunuoliai, kad 
apie juos reikia viešai rašyti? 
Lillian, tai jauna gabi Siety
no Choro sopranas, kuri daly
vauja chore nuo jaunų mokyk
los laikų ir visada aktyviai 
darbuojasi įvairiuose choro 
parengimuose. Savo laikais, 
kuomet čia gyvavo LDS 306 
kuopa, mūsų Lillian buvo jos 
aktyvi veikėja ir sporto narė 
per daugelį metų.

Josios mylimasis Jonas Ro- 
zentas, man mažiau žinomas, 
tačiau esu girdėjęs, kad jis 
irgi puikus tenoras, dainavęs 
ilgus laikus šv. Cecilijos baž
nytiniame chore, šiuos žodžius 
rašantis tiki, kad mūsų šie jau
nuoliai dabar abu bus siety- 
niečiai. Jiedu taipgi reikia pa
girti už gražų jų pasielgimą, 
pakviečiant visus choristus sa
vo vestuvėsna, ką, supranta
ma, choriečiai jų prašymą 
nuoširdžiai priėmė ir didelė 
didžiuma dalyvavo.

Taipgi choras suteikė savo 
mylimai dainininkei ir dovanė
lę, pagal savo išgalę.

Pamergės buvo tikra paži
ba, tai mūsų gražuolės: Van
da Stočkiutė ir Florence Cas
per, mūsų draugo sietyniečio 
Povilo Gasparo dukraitė. Pa
broliai : Kaminckas ir kito var

do nesužinota. Svočia, to di
džiojo vestuvių pyrago šei
mininkė, Eva Žilinskienė. Svo
tas — Jonas Stočkus. Vaka
rienėj svečių turėta apie pora 
šimtų, kas parodo, kad mūsų 
jaunavedžiai turėjo apščiai ge
rų draugų.

Tokiai miniai žmonių, su
prantama, turėjo būt ir darbo 
daug pridėta, kad jai aptar
nauti, pamaitinti, pagirdyti. 
Vaišės buvo puikiausios.

Laike vakarienės šiuos žo
džius rašantis paprašė svečių 
prisiminti ir savo brolius, se
sutes, vargstančius po Hitlerio 
letena Lietuvoje, kur ir buvo 
surinkta $33, kurie perduota 
Stelmokų Onutei, kad pasiųstų 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui.

Aukojusieji: E. Baziliaus- 
kienė aukojo $5 į vaikučių do
vanų fondą.

Po $2: Jonas Pūtis, W. E. 
Skestaičiai.

G. A. Jamison $1.10.
Po dolerį: K. Anuškis, An

na Stelmokaitė, Grace Janu- 
šonienė (Lillian motina), Jo
nas Stočkus, V. Žilinskas, Eva 
Žilinskienė, A. Palson, J. Mil- 
leris, M. Akialis, Adelė Ru
dis, G. Žukauskas, F. Lepševi- 
čia, M. Witkus, J. Paukštaitis, 
A. Janušonis, A. Russo, Joe 
ZaĮ)le, J. Bindokienė, J. Stans- 
ler, L. Lukauskas, A. Grubb.

Po 50c: P. Casper, Joe Sta- 
nionis. Jūsų reporteris taria 
širdingą ačių už paramą, var
de jaunavedžių ir jųjų, tėvelių.

Taigi, šiame pokily j e ne tik 
išreikšta širdingi linkėjimai 
mūsų jaunavedžiams, jų tėve
liams savo skaitlingu apsilan
kymu, bet ir atlikta gražus 
kultūriškas darbas, labdary
bės. šiuos žodžius rašantis, lin
ki mūsų januoliams ilgai, gra
žiai ir kultūringai gyventi ir 
vėl su mumis dalyvauti daino
se ir visuose gražiuose suėji
muose. į

Reporteris N. 1.

Schenectady, N. Y.
Gegužės 17 dieną mirė Kat

rė Vaikasienė, po tėvais Ro- 
maniukė. Ji buvo žmona Jono 
Vaikaso, Laisvės skaitytojo. 
Paliko nuliūdime vyrą, 4 du
kras, sūnų ir keletą anūkų. 
Vaikai visi jau vedę. Lai jai 
būna lengvai ilsėtis Amerikos 
žemelėj. Vyrui ir vaikams reiš
kiame gilią užuojautą.

Laisvėj, No. 117, korespon
dencijoj įvyko klaida, kur yra 
pasakyta, kad Simanas Rauga 
4 metai Amerikoj, o turėjo 
būti 4 mėnesiai.

A. Gudzin.

Waterbury, Conn.

PIKNIKAS
Rengia LDS Trečias Apskritys

Sekmadienį, Gegužes 28 May
LITHUANIAN LIBERTY PARK, INC.

340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Prasidės 2 valandą dieną :: Programa 6 vai vakare.

Jei lytų, parke yra didelė svetainė 
nuo lytaus apsisaugoti.
s PROGRAMĄ PILDYS: ........

SIETYNO CHORAS, Newark, N. J., po vadovyste B. šallnaitės. 
Kalbės R. MIZARA, L. D. S. prezidentas.

ŠOKIAM GROS PAVIDIS ORKESTRĄ.

JŽanga 45c, Įskaitant taksus. UŽKVIEČIA KOMITETAS.

KELRODIS: Automobiliais važiuojant iš Newark, N. J., kelias 
No. 1 iki Linden, N. J., Wood Ave. iki miesto parko ir ten bus 
Mitchell Ave. ir Liberty Parkas. Traukiniais, autobusais iki Wood 
Ave.; eikite po kairiai iki miesto parko, ten ir Mitchell Ave.

Is Darbo Lauko
Waterbury Farrel Foundry 

& Machine Co. darbininkai su
sirašė į plieno darb. uniją CIO 
ir padavė reikalavimą Naujo
sios Anglijos War Labor Boar- 
dui, kad paskirtų laiką ir dieną 
balsavimų, kad darbininkai ga
lėtų pasirinkti atstovus jų rei
kalais tartis su kompanija.

Ši dirbtuvė veik paskutinė 
dar nebuvo iki šiol organizuo
ta, bet Edward J. Lavery, 
Conn, valstijos CIO organiza
torius pranešė, kad jau didelė 
didžiuma darbininkų yra susi
rašę į uniją ir išsirinks valdy
bą ir įsteigs raštinę, kaip tik 
gaus balsavimų laiką. Balsavi
mai bus laimėti, nes kiti vario 
ir žalvario darbininkai yra or
ganizuoti į CIO uniją — Mine 
Mill and Smelter Workers. CIO 
unijų skyriai smarkiai plečiasi 
po visas Jungtines Valstijas.

Gegužės 25 dieną yra šaukia
mas visų Waterburyj unijų lo
kalų susirinkimas, Buckingham 
Hall. Kviečiamos ir visos kitos 
draugijos dalyvauti šiame su
sirinkime. Bus aptariama, kaip 
suderinti plieno darbininkų al
gas su pragyvenimo kainomis, 
nes algos nustatytos du metai 
atgal.ir negali atatikti dabarti
niam laikui, kada pragyveni
mas yra labai pabrangęs.

Unijistas.

WORCESTER, MASS.
Velionio Mirties Metine 

Sukaktis
Gegužės 26 d., 1943 metais, 

mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo 
Jeronimą Stankų.

Velionio palaikai tapo su
deginti 29 d. gegužės, — išva
karėse kapų lankymo ir gerbi
mo dienos (Memorial Day).

Velionis buvo apšvietos, kul
tūros ir laisvės gilus mylėto
jas; uolus marksistas-leninis-

tas, ištikimas Komunistų Par
tijos narys, nenuilstantis dar
buotojas tautinėje ir tarptauti
nėje visuomeninėje dirvoje; 
nuoširdus pažangios spaudos 
rėmėjas.

Atžymėti jo mirties metinei 
sukakčiai šeima prisiuntė eilu
tes ir $15 aukų. Aukos paskir
tos šiaip: $5 dienraščiui Lais
vei, $5 apšvietos fondui ir $5 
lietuviškiem kovūnų pulkam.

Jeronimas Stankus

GARBINGAI ATMINČIAI JERONIMO STANKAUS

(Metams sukakus, kai mirtis atskyrė musų 
mylimą draugą ir tėvą).

Tu gyvenimą naudingai sunaudoti mokėjai, 
Žinojai, kad jis yra trumputis ir brangus... 
Kad veltui jis nesieikvotų — žiūrėjai, 
Kad gyviems būtų iškovotas ant žemės dangus.
Laisvai ir garbingai mokėjai šeimyną auklėti, 
Ir rankpelniui vargingam stengeisi padėti, 
Priežastis vargo mokinai jį pažinti, 
Ir kova, vien kova, vargus čia naikinti.
Gražesniam rytojui daug vilčių turėjai, 
Ir jo atsiekimui spėkų negailėjai;
Tam valios tvirtumas buvo pavyzdingas — 
Nebaugino jumis joks priešas galingas.
Pasaulio teisingo, laimingo ilgėjais, kad būtų, 
Kad brangios gyvybės veltui čia nežūtų;
Už laisvę tautų ir rasių tu drąsiai kovojai, 
Jos svarbą ir tikslą aiškiausiai žinojai.
Bet gyvybę visų neišvengiamai mirtis paliečia, 
Tik gyvenimo laike sukaupti prakilnūs darbai 
Likusiems ilgai, ilgai dar kelią šviečia, 
Ir garbinga atmintis tik palieka už tai.
Jau metai prabėgo, prabėgs ir kiti,
Jūs pradėti darbai nepražus palikti, .
Nes. šeima ir draugai nebelikom liūdėti, 
O pasaulį gražesnį per kovą laimėti!
Todėl pakarto jam pažadus sudėtus,
Jog tęsinį gražiuosius jūs darbus pradėtus, 
Męs ašarų griaudingų ant kapo neliesim, — 
Už idėją jums brangią kovoti padėsim!
Tokis tik paminklas ir bus jums gražiausias,
Kur’s artins pasaulį gražesnį, laimingą, 
Kur’s ragins į kovą jėgas skaitlingiausias, 
Ir kovai tai baigti šauks žmogų vargingą.

Ona Stankiene, 
Dukterys Amilija, Lilija; sūnus Albertas.

kauskai, M. Latauskas.
Po $2: Mr. ir Mrs. Stoskis, 

V. Gečius, Mr. ir Mrs. Ste- 
ponauskas ir Mr. ir Mrs. Yu
čiai.

Po $1 : K. Duskevich, A. 
Duskevicz, V. Smaliukas, V. 
Yučius, A. Orintas, T. Vasa
ris, St. Raštikienė, Albert Yu
čius, M. Smaliukas, B. Navic
kas, Jim Crowley, W. Mason, 
A. Beržinis, G. Šimaitis, Fred 
McGuire. Viso surinkta $33.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

Gegužės 2 d., po operaci
jos ligoninėj, mirė Lucy Zin
kevičienė, W. Zinkevicz žmo
na, kurie per daugelį metų už
laiko grosernę. Velionė buvo 
daugeliui pažįstama ir rūpes
tinga biznio prižiūrėtoja. Už
augino 4 dukteris ir vieną sū
nų, priklausė prie dviejų pa
šalpos draugijų. Palaidota su 
religinėmis apeigomis. Į kapus 
palydėjo virš šimtas automobi
lių. Paliko nuliūdime vyrą, sū
nų, dukteris, žentą ir anūką 
bei kitas gimines.

Gegužes 3 d. mirė Helen 
Aišmonskienė, gyvenus ant 
Bank St., rodosi, kad velionė 
priklausė prie Vienybės drau
gystės.

Gegužės 11 d. mirė Marce
lė Dukštienė, kuri sirgo daug 
metų. Gyveno pas dukterį. Pa
liko nuliūdime dvi dukras, sū
nų, žentus ir anūkus. Palaido
ta su bažnyčios apeigomis ge
gužės 13 d. Velionės vyras mi
rė keli metai atgal. Jos sūnus 
Felix Dūkštą yra miesto svei
katos departmento pirmininku 
ir nemažai yra pagelbėjęs lie
tuviams sveikatos reikalais, 
kas kreipėsi prie miesto. Lai 
mirusioms būna lengva žeme
lė, o giminėms reiškiame už
uojautą. George Shimaitis.

BOSTON, MASS.
Ateinantį sekmadienį, gegu

žės 28 d., 3 vai. po pietų,. 
John Hancock Hali, 90 St. 
James Avė., Bostone, įvyksta 
nepaprastai svarbus susirinki
mas, kuriame kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn, Komunistų Po
litinės Sąjungos Centro komi
teto narė ir žymi darbininkų 
klasės vadovė. Ji išduos rapor
tą iš ką tik atsibuvusio komu
nistų suvažiavimo, New Yorke.

Šis suvažiavimas, kaip pra
nešama, padarė komunistų or
ganizacijoj žymių pakeitimų 
dėl mūsų krašto žmonių vieny
bės karui remti, pergalei lai
mėti prieš visokius mūsų šalies 
ir visų Jungtinių Tautų prie
šus. • i

Šis masinis mitingas, įvyk
siantis gegužės 28 d., bus pir
mutinis, kuriame plati Bosto
no visuomenė galės išgirsti ra
portą iš atsibuvusios. istorinės 
komunistų konvencijos.

Elizabeth G. Flynn yra ge
rai žinoma Mass, valstijos dar
bininkų judėjime, nes ji va
dovavo tekstilės darbininkams 
1919 ir 1920 metais. Ji tuo
met priklausė IWW unijoj. E. 
Flynn yra garsi kalbėtoja ir 
organizatorė. Todėl, nepraleis
kite progos išgirsti ją. Taipgi 
bus puiki meno programa.

Įžanga 60c (su taksais). Ti- 
kietus galima iš anksto pirkti 
progresyvių darbininkų krau
tuvėj, 8 Beach St., Bostone.

Darbininke.

Paterson, N. J. Montello, Mass.

Baltimore, Md.
Balandžio 22 d., LLD 25 

kp. ir Mezgėjų Kliubas buvo 
surengę vakarienę ir šokius 
pagelbai teikti Lietuvos žmo
nėms. Apie šį parengimą jau 
buvo Laisvėj rašyta kito ko
respondento. Aš tik noriu pa
žymėti vardus aukavusių ir 
kiek liko pelno.

V. Lopattienė aukavo val
giais už $2.40; F. Deltuvienė 
gražų karpetą ir 9 tuz. kiauši
nių ; K. Kuprienė 2 pyragu ; O. 
Deltuvienė 1 pyragą; Vitkie
nė 1 pyragą; J. Pivariunienė 
sūrį; A. Damininkaitis $3.25; 
K. Milinauskas $1.

Vardu komisijos, ačiū vi
siems draugams-gėms, aukavu
siems valgiais, pinigais ir kitais 
daiktais ir visiems dirbusiems 
parengime.

Pelno liks $105.
Komisija.

Tikras Pagrindas
Pasitaikė Pliumpiui gerai 

pasigerti. Jis traukdamas 
namo ėmė ropoti apie lem
pos stulpą. Priėjęs polici
ninkas klausia jį:

— Tai ko tu čia rėplinėji?
— JieŠkau pusdolerio. •
— Ar tu čia jį pametei?
— Ne, ten, už ano namo.
— Tai kodėl ne ten ir 

j ieškai?
— Kad čia daug šviesiau.*

Klaidos Pataisymas

Laisvės No. 112, drg. A. 
Matulis, paskelbdamas vardus 
aukojusių Vilnies šėrininkų 
suvažiavimo pasveikinimui pa
darė keletą paklaidų. Tenai 
pasakyta: po $1 aukavo: A. 
Krimas ir V. Ringilas. Ir J. 
Matačiuno vardas visai nepa
skelbtas. O turėjo būti pasa
kyta: Po $1 aukavo: V. Kri
mas, V. Bindgilas ir J. Mata- 
čiunas.

Taipgi tenai pasakyta, kad 
pasveikinimus rinko Paterso- 
ne J. Bimba, o turėjo būt pa
sakyta : J. Bimba ir J. Mata- 
čiūnas. J. Bimba.

PIRKITE KARO BONUS

Laisvės skatytojai ir pažan
gaus judėjimo rėmėjai Adol
fas ir Julia Yučiai minėjo sa
vo ženybinio gyvenimo 25-kių 
metų sukaktį. Jų dukrelė ir jie 
sukvietė gimines ir artimus 
draugus ir drauges į pokilį, 
kuris įvyko Lietuvių Tautiška
me Name, gegužės 6 d.

Pirmininkavo Geo. Stepo- 
nauskas. Svečiams besikalbant 
ir sakant gerus linkėjimus 
draugams Yučiams, draugas 
Antanas Orintas prisiminė ir 
apie Lietuvoj nukentėjusius 
nuo nacių teroro žmones, ku
riems būtinai pagalba yra rei
kalinga. Tam pritarė ir kiti. 
Taigi ir parinkta aukų nupir
kimui dovanų,.

Aukavo sekamai:
Po $5: Mr. ir Mrs. Kviet-

Mahanoy City, Pa.
Gegužės 7 d., LDS 104 kp. 

laikė susirinkimą. Susirinkime 
turėjome svečių iš Shenan
doah. Vienas iš jų buvo Sta
sys Kuzmickas su Lietuvai Pa
galbos Teikimo Kom. reika
lais.

Stasys perskaitė sutrauką 
jeigu, ir išlaidų Shenandoah 
LPTK skyriaus, kur nurodo
ma, kad turima daug gatavų 
dėžių pasiuntimui, tik trumpa 
pinigų atlikti šį taip brangų 
darbą. Stasys paprašė aukų.

Susirinkime tuoj padary
tas įnešimas ir paremtas, au
koti iš kuopos iždo 20 dol. ir 
nutarta. Taipgi aukavo ir 
draugai ir draugės.

Aukotojai: LDS 104 kp. 
$20.

S. Kuržinskas $5.
K. Petkevičius ir F. šolys pc 

$3.
K. Aponikienė, J. Augulis, 

K. Dimijanov ir P. Kučauskas 
po $2.

A. Aponikas, J. iZaborski, 
J. Cekaitis, E. Senkuvienė, S. 
Šileika, J. Mikalauskas po $1.

Viso’ aukų surinkta 45 dol. 
Ačiū visiems už gražią auką. 
Tuomi galėsime varyti darbą 
tolin, pagalbai nuo karo nu- 
kentėjusięms lietuviams.

St. Kuržinskas.

ANTANAS RAILA

Linki visiems maloniai ir 
linksmai praleisti laiką Lietu
vių Tautiškame Parke dekora
cijų šventės proga parengime.

Antanas Raila yra savinin
kas National Cafe, 666 Main 
St., Brockton, Mass. Dėl sto
kos darbininkų Mr. ir Mrs. 
Railai vargiai turės progos su 
visais pasimatyti National 
Parke. Tačiaus su jais kasdien 
galima pasimatyti jų biznio 
vietoje, 666 Main St.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Avės. 

MASPETH, L. I., N. Y.
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(Tąsa)
Andriejus kelias sekundes žiūrėjo ty

lėdamas į Leoną, o po to tarė:
— O jūsų iš tiesų neblogai eis dar

bas!
— Apie ką tu? — atsargiai paklausė 

Leonas, jausdamas kažkokią klastą.
— Aš apie malūnininką. Jos tėvelis 

mals miltus, tu liežuviu, o ji, — ir jis pa
brėžė žodį “ji”, — keps pyragus. Čia tau 
visas fabrikas.

— Kam tu juos suvedei, Raimondai? 
Pasiųsk vieną į sargybą, ir bus ramu, 
— pasiūlė Olesė.

— Ne, mes jau savo atlikome, o tu, jei 
nori, gali pastovėti su šautuvu, — pasi
priešino Leonas.

• Sara sėdėjo prie stalo, ranka pasirė
musi galvą.

Raimondas ilsėjosi gilioje kėdėje prie 
židinio, nepadėdamas kardo ir mauzerio.

— Spintoje trečiame kambaryje aš ma
čiau gitarų ir mandolinų, — tarė Sara.

— Ko gi tu tylėjai?... — džiugiai pa
šoko Ptacha.

— Juk mums ne muzika rūpėjo, dar 
ir dabar, ko gero, anksti linksmintis, — 
atsakė mergaitė.

Klausydamasis jos giedamo švelnaus 
balso, Raimondas įsivaizdavo .jos veido 
išraišką, — juodos, kiek šaltos, didelės 
akys ir ryžtingos, truputį atkaklios lū
pos. Keista, bet kartu ir suprantama, — 
jos vienos klauso Andrius nesiginčyda
mas. Raimondas neatsiminė, kad tas ne
ramus berinokas būtų šiurkščiai jai at
sakęs.

— Lenka, imk lempą, eisim strumento 
žiūrėti, — tarė Ptacha.

Visų kambarių durys vedė į bendrą 
koridorių. Leonas su lempa ėjo priekyje, 
Ptacha iš paskos.

Prie kamaros Andriejus stabtelėjo, 
pasiklausė. “Seniokai miega”.

Kambaryje, kur buvo Liudvika, Stefa
nija ir Pranciška, buvo girdėti tylus pa
šnekesys.

— O raktas čia be reikalo kyšo, — ta
rė Andriejus ir įsidėjo raktą į kišenę.

— Vis tiek jos tik pro mus gali išeiti, 
bet kur bėgs? — atsakė Leonas, tačiau 
vis tiktai pažiūrėjo, ar užrakintos du
rys.

Po minutės jie grįžo, nešdami tris gi
taras ir mandoliną.

— Ten dvidešimt metų niekas jomis 
neskambino, iš visų gitarų gal vienai ir 
pririnksi stygų. Tuoj aš sutvarkysiu,— 
pranešė Andriejus ir energingai ėmėsi 
darbo.

— Sara, mes dar toms vakarienės ne
davėme? — Raimondas ranka parodė į 
dūris.

— Ne, šitoji apvali atsisakė priimti 
pietūs, — atsakė Olesė.

• — Kas gi daryti? — paklausė Raimon
das.

— Ką gi, ar aš maldauti turėjau? Ji 
taip pasižiūrėjo į mane... — tarė Olesė.

’— Niekis, kai užsinorės valgyti, pati 
paprašys, — nuramino Andriejus, mik

liai sukdamas ant volelių stygas.
Raimondas priėjo prie stalo, ant kurio 

buvo lėkštė su kumpiu ir duona, ir klaus
damas pasižiūrėjo į Sarą. Ši susimąsčiu
si žiūrėjo į židinio liepsną, nekreipdama 
į jį dėmesio.

— Vis dėlto reikia joms tai perduoti,— 
tarė jis ir paėmė lėkštę.

Su vos pastebima ironija Sara žvilgte
rėjo į jį.

— Kaip tu manai, Raimondai, ar tavo 
tėvą taip pat kumpiu maitina? Ir jis taip 
pat atsisako? — paklausė ji.

— Taip, bet jis šlėktos rankose, kaip 
čia galima lyginti su mumis? Jei vėl atsi
sakys, aš paliksiu joms, ir kaip sau nori. 
— Jis pasuko į gretimą kambarį.

Duris atidarė Pranciška.
Liudvika, pusiau gulėjusi sofoje, pasi

kėlė ir atsisėdo.
Stefanija nepajudėjo.
— Aš atnešiau jums vakarienę. Kodėl 

jūs atsisakote valgyti? — paklausė jis 
Liudviką, atsistojęs priešais ją.

— Dėkui, bet mes nealkanos, — netvir
tai atsakė Liudvika. Valgyti norėjosi, ta
čiau jai trukdė Stefanija, griežtai atsisa
kiusi bet ką paimt iš “chamų”.

Lėkštę su kumpiu ir duona Raimon
das pastatė- ant stalo.

— Galiu pranešti, kad rytoj jūs būsit 
iškeistos į žandarmerijos sugautus mūsų 
draugus.

— Mus iškeis? Ar tai jūs tiesą pasakė
le? — akimirksniu “pabudo” apsimetusi 
mieganti Stefanija.

— Jūs, tikriausiai, retai susitinkate 
.žmones, kuriais gūlima tikėti, — sausai 
atsakė Raimondas.

Dabar, kai buvo nuo galvos nusiėmęs 
zuikinę kepurę, Stefanija ir Liudvika jį 
pažino. 1

— Sakykite, ar tas Pšigodskis dar čia? 
.Kažkas aš negirdžiu jo balso, — nera
miai paklausė Stefanija.

— Ne, jis išjojo pasikeitimo paruošti.
— Garbė dievui, — lengvai atsiduso 

Stefania ir tuoj pat pasikeitė. Ji dar 
kartą permetė akimis Raimondą nuo gal
vos ligi kojų ir, stengdamosi būti kiek 
galint lipšnesne, paklausė:

— Sakykite, kaip jūs patekote į šią 
baisią draugiją?

Liudvika, bijodama, kad Stefanija dar 
pasakys ką nors netaktišką, lėkštę su 
kumpiu pasistatė sau ant kelių.

— Mes vakarieniausime, — nusišypso
jo jinai.

Raimondas žengė prie durų. Stefanija 
suturėjo jį.

— Sakykite, kuo jūs galite patvirtinti 
savo žodžių teisingumą?

Raimondas išsiėmė iš kišenės Mogel- 
nickio laiškus.

— Aš tikiu jumis, — protestavo Liud
vika, kai jis padavė jai laiškus.

Tačiau Stefanija paėmė ir godžiai per
skaitė abu laiškus.

(Bus daugiau)

NEBOKITE NERVUOTI

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

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
jtetukus ir V-B (Vitamino B Com- 
jplex). 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.

THOMSON’S NAr
STREET

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AI D I S O L 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.

MATŪRAI

Šypsenos
Oras Kaltas

Jis: — Negražu iš 
pusės, Maryte! Taip lyja, o 
tu mane verti ištisą valan
dą laukti!

Ji: — Betgi, brangusis, 
argi aš vakar, skirdama pa
simatymą, galėjau numaty
ti, koks bus šiandien oras?

tavo

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.< 1

Baltimore, MJ.
Priminimas Draugams

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų. Literatūros Draugijai 
greitai bus jau 30 metų am
žiaus. Daugelis iš mūsų esa
me nariais šios kultūros ir ap- 
švietos organizacijos nuo jos 
susitvėrimo. Daug spėkų esa
me įdėję jos organizavime ir 
auklėjime. Būdavo, kada nori 
susitikti su draugais ir draugė
mis, tai lauki kuopos susirin
kimo, ties ten suėję dirbdavo
me tos garb ingos idėjos darbą 
ir susitikdavome.

Dabar jAu to laukimo nėra, 
rodosi, kad kiti laikai, kiti ir 
draugai. Šiandien mes senes
ni amžiumi, daugiau turime 
bendro patyrimo, klAsinio ži
nojimo, rodosi, kad jau ir vis
kas nėra taip įdomu, kaip bu
vo senovėje, šiandien jau susi
tikimas su draugais yra gali
mas ir be kuopos susirinkimo, 
bet mūsų organizacija vis vai
dina labai svarbią rolę lietu
vių išeivijos gyvenime, kėlime 
jų kultūrinio ir sąmoningumo 
laipsnio. *

Gyvename labai svarbų lai
ką, kada artinasi daugelio ša
lių išlaisvinimas iš po bjau
raus hitlerizmo, o kartu ir se
nos mūsų tėvynės Lietuvos. Tu
rėtume visi suprast, kad mums 
dar daugiau yra reikalingas 
stipresnis susiorganiz avimas, 
susijungimas, suglaudimas spė
kų.

Mūsų draugai, dar gyvi ir 
sveiki, kad jau ir n'ęturi tiek 
daug energijos, kaip jie turėjo 
30 metų atgal, kurdami šią or
ganizaciją. Dar susitinkame 
vis tie draugai, kurie pirmu 
kartu pasimatėme, sukūrę Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopą.

Gyvenimas keičiasi, jis iš
šaukia ir naujas sąlygas dar
bui. Dabar moterys veikia sky
rium, kaip mezgėjų kliubas ir 
jos daug nudirba, reikia pa
garbą joms atiduoti, karo per
galei.

Man rodosi, kad jeigu mes 
visi veiktume pagal išgalę, tai 
daug darbo atliktume, dažnai 
daugelio be priežasties nesi
lankymas į kuopos susirinkimą 
puldo ir kitų ūpą.

Liet. Literatūros Draugijos, 
25 kuopos sekamas susirinki
mas įvyks pirmadienį, birželio 
12 d., vakare, Lietuvių svetai
nėje, 852 Hollins St., prašome 
visus narius ir nares atsilan
kyti į susirinkimą. Taipgi kvie
čiame ir mūsų simpatikus atei
ti ir įsirašyti į organizaciją.

Būnant išvakariuose metinio 
Laisvės pikniko, tai turime su
burti visas mūsų spėkas, kad 
jis būtų, pasekmingas, žinoma, 
kad gyvename sunkaus karo 
sąlygose, kad parengimas bū
tų sėkmingesnis, tai reikia 
daugiau įdėti energijos ir dau
giau suburti spėkas.

Dienraščio Laisvės piknikas 
įvyks sekmadienį, birželio 4 
d., John žilio — American 
Parke, Westport, Md. Visus 
prašome energingai pardavi
nėti įžangos tikietus ir visus 
kviečiame atsilankyti.

John Balsys.

Montreal, Canada
Draugų Juozo ir Elenos Pe

trauskų sūnelio krikštynų pro
ga, susirinko artimieji draugai- 
svečiai pasidalinti džiaugsmu 
su draugais Petrauskais ir, ži
noma, sulyg priimtų taisyklių, 
pabaliavoti. Besivaišinant pui
kiomis vaišėmis, drg. Pet. šiu- 
plevičius pakėlė klausimą, kad 
dabar Kanados Lietuvių Na- 
cionalis Komitetas yra paskel
bęs vajų sukėlimui mūsų para
mos'dėl Lietuvos žmonių.

Svečiai, atjausdami savo 
brolius ir seses, jų drąsą ir 
narsą kovoje už išlaisvinimą 
Lietuvos., iš po fašistinių nacių 
budelių, tuojaus jų pagalbai 
suaukojo $32.50. Aukojo se
kančiai :

Draugai J. ir J. Vilkeliai— 
$4 ;' P/ Blažys — $3 ; po $2 
aukavo: J. Adomonis, A. Lin
kaitis, J. Čeponis, A. Juozelai- 
tis, J. Pelakauskas, P. šiuple- 
vičius, J. Petrauskas, J. Ado
maitis, J. Lesevičius, Pv. Kare- 
levičius ir J. Knystautas; J. 
Bajoras — $1.50; po $1: P. 
Adomonis ir J. Braknys.

Draugams Petrauskams ir 
jų sūneliui Denis, linkiu ge
riausios laimės, o svečiams šir
dingas ačiū už gautas aukas 
dėl pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Dalyvis.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Gegužės 7 d. atsibuvo susi
rinkimas LDS 160 kp., ,1320 
Medley St. Narių dalyvavo 15. 
Delegatai iš konferencijos ra
portavo, kad bus surengtas pa
rengimas birželio 18 d., “tėvų 
dienoje.” Išduotas raportas iš 
rinkimo drapanų nu kentė j u- 
siems Lietuvos žmonėms nuo 
hitlerininkų. Gerai darbuojasi, 
ypatingai M. Vielienė, kuri tu
ri daug drapanų surinkus, ap- 
siavų ir kitokių reikalingų da
lykų. Drapanų atvežė A. Gri
gaitis ir Mrs. Kazimier. Kas 
turite gerų ir atliekamų, tai 
prašome paaukoti.

Gegužės 14 atsibuvo Moterų 
Apšvietos Kliubo parengimas 
minėjimui Motinų Dienos. Bu
vo vakarienė ir prakalbos. Da
lyvavo apie 60 žmonių. Paval
gius pirm. Sliekiene paprašė 
ramumo, paaiškinus Motinų 
Dienos svarbą, pakvietė Dr. 
Baltrušaitienę pakalbėti, kuri 
trumpai, bet jausmingai pa
kalbėjo apie Motinų Dienos 
reikšmę, tas motinas, kurių da
bar sūnūs yra karinėje tarny
boje. *

Buvo įteiktos dovanos toms 
motinoms, kurių sūnūs yra tar
nyboj. Pirmoj eilėj buvo Ma- 
žuknienė, kurios yra du sūnūs, 
paskui sekė Mikeskienė, Vo- 
konskienė, Povilionienė, Jo- 
kubskienė, Paulauskienė, Mu- 
ragienė, Medvikienė, o kurios 
motinos nepribuvo, tai buvo 
prisegta ženkleliai tėvams: K. 
Kairiui, D. P. Lekavičiui ir ki
toms pasiųsta per artimus.

Pakviestas kalbėti J. Ma- 
žukna, kuris sake, kad turime 
darbuotis, kad ateityje nebū
tų tokių baisenybių, kaip ka
ras, kad joki Hitleriui negalė
tų karus daugiau organizuoti.

Gegužės 14 d. LDS 8-to ap-j 
skričio pirmininkas J. Mažei
ka ir aš nuvykome aplankyti 
LDS kuopą Treveskine. Susi
rinkimas atsibuvo privatiška- 
me name, pas Telušių. Susirin
ko apie 15 narių, pirmininkas 
Zaleckas paprašė J. Mažeiką 
pakalbėti. Mažeika pakalbėjo 
apie atsibuvusį Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą ir svar
bius dkrbus prieš mus karo 
laimėjimui ir Lietuvos žmonių 
pagalbai. D. P. Lekavičius api
budino LDS istoriją ir rolę lie
tuvių gyvenime. Draugams la
bai patįko mūsų atsilankymas.

Iš susirinkimo pasirodė, kad 
kuopa gerai darbuojasi, ižde 
turi net kelis šimtus dolerių, 
pirko karo bonų, gauna naujų 
narių į organizaciją, turi kele
tą čia gimusių jaunuolių. Kuo
pa turi apie 40 narių. Daug 
darbuojasi Načajienė ir Sau- 
kaitienė. Linkėtina joms ir ki
tiems nariams ir ateityje daug 
darbuotis.

D. P. Lekavičius.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergrcen 4-9508I GREEN STAR BAR & GRILL i

Lietuviškas Kabaretas

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

' Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 6-6191

Naciai sako, talkininkai 
kai kur pralaužė vokiečių 
linijas Italijoj.

Chinai nušlavė japonus 
nuo gelžkelio ir plento kryž
kelės vakariniame Myitkyi- 
nos priemiestyje, Burmoje.
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 LIETUVIŠKAS Į

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) I 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime Į

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j
i. r «n ■■ ■■ ■■■ i — u i Ii u MII [.*«F. W. SH ALINS

i (Shalinskas) i

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue I

Opposite Forest Parkway !■ 
WOODHAVEN, N. Y. !

’ Suteikiam garbingas laidotuves !

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- | 

' mai visose dalyse miesto. !

| TeL Virginia 7-4499 (

telephone 
STAGG £-5043

NOTARY 
PUBLIC

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.

Svarbus Išradimas
“Ar girdėjai, jog vienas 

asnluo išrado prietaisą, ku
riuo galima kiaurai pro mū
rinę sieną matyti?”

“Va, jergutėliau, negirdė
jau! Bet juk tai baisiai 
svarbus išradimas! O kaip 
tas jo išradimas vadinasi?”

“Nagi, langas!”

Nesuprato Pasakymo
Per gegužines Marijona 

su Jonu nuėjo į mišką. To
liau paėjus, Jonas Marijoną 
smarkiai pabučiavo.

— Per toli jau mūsų nu
eita, — taria Marijona.

— Tikrą tiesą tu sakai: 
aš tave pabučiūoti iv arčiau 
gegužinių galėjau.

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
* 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

sunkus pristatymas anglies. i

Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kuHe savo namuo- i 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: .

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661 •

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
____  , 1 y; Fį! 

* s
*•4^
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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.) 
gesni ir išnašesni, jos miestai 
švaresni ir šviesesni, jos žmo
nės nepalyginamai linksmesni.

“Raudonoji Žvaigždė kas
dien kyla aukštyn. . . ”

Michailovičius išdrėbtas iš 
Jugoslavijos valdžios. Ką da
bar giedos broliai socialistai, 
kurie jį taip garbino?

Neteko jie dar vieno didvy
rio ir šventojo. Nelaimė jų ta
me, kad šis jų didvyris pasi
rodė Hitlerio pakaliku. Vieto
je kovoti prieš vokiečius, jis 
kovojo prieš partizanus. •

Gražu bus, kai Grigaitis ir 
Michelsonas turės nusiimti ke
pures prieš jųjų prakeiktąjį 
maršalą Tito!

REIKIA MOTERŲ
Būtiniems Kariniams Darbams. Amžiaus Tarp 18-60

Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime.
LINKSMOS APLINKYBĖS

DARBININKAI ABELNAM 
DARBUI

Atlikimui abelno darbo 
aplink SANDELĮ

TAIPGI LEDUI TRAUKTI 
ledo išdirbystėj

BRONX CONSUMERS ICE CO.
435 DEVOE AVE., BRONX.

; (126)

Vitebsko srities partiza
nai užmušė daugiau kaip 
100 vokiečių ir susprogdino 
tris karinius jų sandėlius 
vienoj gyvenamoj vietovėj.

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darbą

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

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiftais

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

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO. (X)

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES 

DARBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS Į JARDĄ 
West 30th St. & North River
Matykite MR. BRADSHAW 

STOKES COAL CO. INC. 
__________________________________________ (130) 

SUPERINTENDENT: 7 ŠEIMŲ SU ELE- 
VEITERIU APARTMENTINIS NAMAS. 
TINKANTIS SENYVAI PORAI. TRIJŲ

KAMBARIŲ APARTMENTAS.
HARMON ORG., INC., 

140 NASSAU ST., N. Y. C. 
WORTH 2-1110.

LAIKRODININKAI, PAGELBININKAI. PA
TYRĘ. PRIVALO TURĖTI ĮRANKIUS. AI^- 
GA SULYG SUTARTIES. KREIPKITĖS AS

MENIŠKAI. NASTRIX WATCH CO., 
64 NASSAU ST., N.Y.C.

__________________________________________ (126)

APVALYTOJAI (2)
Numazgojimui ir padėjimui prie

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
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

Iž būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

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

SANDĖLIO RAŠTININKĖS
Gražmos ir naujenybės. Patyrimas nereika

lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ. Pakilimai. 
MAJESTIC MERCHANDISE CO..

268 — 4TH AVE., N. Y. C.
____ _____________________________________ (125)

VALYTOJOS
MOTERYS

Amerikos bombanešiai vėl 
atakavo Paramuširu ir šu- 
mušu salas, pačios Japoni
jos Kurilų salyne.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

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

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

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

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų 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 nūo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614*/2 Zion St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
BteiČius su naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos -u? $2-75.
4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 

pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.

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 įš 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.

į). BLAND tai vierjas iš geriausių būdų pašalinti ųžsisenėjusį 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 HEALTH FOODS
466 Lerimar St, netoli Grand St., Brooklyn 6, N. Yv

Liekasi faktinai ta pati 
linija tarp anglų ir japonų 
rytinėj Indijoj, ties Burmos 
siena.

Naujojoj Guinejoj ameri
kiečiai užėmė punktus už 
pusketvirtos mylios nuo ja
ponų lėktuvų stovyklos, 
Sarmi srityje.

Kuboje diktatoriaus Fran
ko atstovai organizuoja fa
šistines Falange šaikas.

Chinai, apsupo japonus 
Tatangzu ir Peitsaikung- 
fange, ties rubežium tarpe 
Chinijos ir Burmos.

MEDUS First St. ir Paterson Plankroad, 
HOBOKEN, N. J.

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
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, y2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

45.42 — 41st Str., 
Long Island City, N. Y.

EKSTRA! Vitaminai dėl 
nusilpusio kūno, visiems, 
seniems ir sveikiems.

EKSTRA!
suvargusio 
jauniems, 
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėms 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 netvarkunio, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita-O-Iron 
tabletėlės, kartų vitątainąį ir

tab. $1.50; dvi bonkos -u? $2-75.

REIKIA KARINIU DARBININKŲ 
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.

Pranešama, kad naciai iš
klausto civilius gyventojus 
iš Florencijos, Viterbo ir 
kitų miestų šiaurinėj Itali
joj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
Norime atkreipti visų kolonijų 

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

HARTFORD, CONN.
Gegužės 28 d., 3-čią vai. dieną 

įvyks skrinučių pare, pagelbai lietu
viams, karo nuskriaustiems. Bus 
gera muzika, skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus dalyvauti. —
Rengėjai. (123-124)

PLYMOUTH IR APYLINKĖJ, 
PA.

Laisvų Kapinių apvaikščiojimas 
įvyks Kapų Lankymo Dienoj, an
tradienį, geg. 30 d. Pradžia 10 vai. 
ryto. Bus vietinis kalbėtojas ir iš 
apylinkės. Kviečiame dalyvauti, ap
lankykite savo giminių, draugų ir 
pažįstamų kapus, pagerbti mirusius. 
Kas norės nusipirkti sklypą kapinė
se, tai bus proga šiame apvaikščio- 
jime. Kurie esate skolingi už skly
pus ir už kitus mokesčius, malonė
kite atsiteisti, kad prisiėjus nelai
mės nereiktų turėt bereikalingų 
ginčų. Kapų Komitetas bus ant 
vietos. Kviečiame visus, didelius ir 
mažus dalyvauti kapinėse viršmi- 
nėtoj dienoj. — C. S. Kasparas, 
sekr. (Liet. Laisvų Kakinių Bendr.) 

(123-124)

CLEVELAND, OHIO
Paskutinis šiame sezone parengi

mas įvyks sekmadienį, geg. 28 d., 
Maniushko salėje, 1037 E. 79th St. 
Rengia Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas? Kviečiame visus ir visas 
dalyvauti, tuomi paremsite tą taip 
svarbų Lietuvos Gelbėjimo darbą ir 
kartu linksmai laiką praleisite prie 
gražios Luizos orkestros. Įžanga 
25c asmeniui. — Rengėjai. (123-124)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 įcp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 28 d. geg. 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. — L. T.(123-124)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
LYDYTOJAI 

KALIBRUOTOJAI 
MAŠINISTAI

INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI 
GYVYBINIS APSIGYNIMO DARBAS 

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 

IS Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
(126)

REIKALINGI FABRIKO 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

Patyrimo Nereikalaujame
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO.,
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I.

(128)

ŠVEITĖJAI
Plastikas. Patyrę. AUKŠTOS ALGOS.
NEDA PRODUCTS, 28 W. 57TH ST. 

CIRCLE 6-9558.
(126)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, DIRBTI KARPETŲ VALYMO FA
BRIKE. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI.
COMMONWEALTH CARPET CLEANERS, 

197 HIGHLAND PLACE, BROOKLYN.
. (124)

I.DS 3-CIO APKR. PIKNIKAS
*LDS 3-čio Apskr. piknikas įvyks 

gegužės 28 d., Lithuanian Liberty 
Park, Inc., 340 Mitchell Avė. Pra
džia 2 vai. dieną. Programa 6 v. v. 
Jei lytų, parke yra didelė salė nuo 
lytaus apsisaugoti. Programą pil
dys: Sietyno Choras, iš Newarko, 
vadovaujant B. Šaknaitei. Kalbės 
R. Mizara, LDS prezidentas. Šo
kiam gros Pavidis Orkestrą. Įžanga 
45c, įskaitant' tąksus. Užkviečia 
Kom. (123-124)

WATERBURY, CONN. U
Lietuvių Laisvas Kapinynas ren

gia metinį pikniką, sekmad., geg. 
28 d. Liet. Darže (Už Lakewood 
ežero), Chestnut Hill Rd. Pradžia 1 
vai. dieną. Piknike šokiams gros 
John Satulo’s orkestrą. Turėsime 
gėrimų ir skanių užkandžiu. Kvie
čiame waterburiečius ir iš apylin
kės lietuvius, dalyvauti ir paremti 
Lietuvių Laisvą Kapinyną. — Rengėjai. (423*124)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINŠAPĖS PAGELBININKAI 
LENGVAS DARBAS. 54 VALANDŲ 

SAVAITĖ—NUOLAT
SUPCO PRODUCTS CORP.,

123 W. 64TH ST.
, (124)

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 

Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
deiphijos, arti Frankford “L,” Busais B. ir .J 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

__________________________ _______________ (131)

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

Iš būtini} darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

EKSPERTAI PAKUOTOJAI 
SANDELIO RAŠTININKAI 

SU AR BE PATYRIMO 
GYVYBINIS APSIGYNIMO 

DARBAS
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinu Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

ABELNAI DARBININKAI
Atlikimui daugybes darbukų 
dažnai reikalingi išstatymui 
ir pardavimui naudotų auto
mobilių. Visi karai yra po 
uždangalu Show Roome. Ųar- 
bas nėra vargingas nei sųn- ' 
kus. Taigi amžius nekliudo, 
jei asmuo turi noro atlikti 
dienos darbų. Tas yra nuola
tinis darbas su gera alga.

PALIŠIUOTOJAI
Nublizgi.nimui Autonjiobilių 

z >

Šis darbas yra nuolatinis prie 
kurio geras darbininkas gali 
padaryti viršaus $50 į savai
tę. Puikiausios darbo sąlygos.

I
AUTO MECHANIKAI

STILLMAN & HOAG, INC.
Buick Dealers Since 1908

%

25 So. Van Brunt St.
Englewood, N. J; -

ENGLEWOOD 8-0242
(124)

SPAUDOS PRESŲ.
POCASSET PRESS 

148 LAFAYETTE ST., N. Y. C. 
__________________________________________ (126)

STALIORIAI
IR

MAŠINŲ DARBININKAI 
Kariniam darbui. 

VIRŠIAUSIOS ALGOS.
SCHWARTZ MILLWORK CORP. 

1064 DEKALB AVE., 
BROOKLYN.

______________________________________(125)

REIKIA GELEŽIES 
DARBININKŲ

UŽBAIGĖJAI IR PAGELBININKAI 
Gera Alga. 

Nuolatinis Karinis Darbas.

KARGER IRON WORKS
403 E. 107TH ST., N. Y. C.

(125)

SANDĖLIO RAŠTININKAI
Gražmos ir naujanybės. Patyrimas nereika

lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ. Pakilimai.
MAJESTIC MERCHANDISE CO., 

268 — 4th Ave., N. Y. C.
(12 5)

KARPYTOJAI IR ŠVEITĖJAI
Prie Plastiko Naujanybių 

GERA ALGA. NUOLAT.
FRANK RAKOWSKI •
467 LIBERTY AVĖ., 

BROOKLYN.
(125)1 ... I I I ■■ll.l .11 ■ .1 ■ i II. I I „—m., i, i,

VYRAI
r r AT Y RI MAS N EREI KALINGAS 

KILNOJIMUI KAVALKUOSE MEDŽIAGAS 
70c į Valandų. Garantuojama Viršlaikiai už 

Laikų ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC.
306 West 87th St.

 (125)

VYRAI
DARBAS VIDUJ. DAUGMENINIAI 

PIENINĖS PRODUKTAI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

NUOLAT. BOTINA PRAMONĖ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

GERA ALGA
LILLIAN DAIRY PRODUCTS CO.
36-48 84th ST., LONG ISLAND CITY

(124)

PAKUOTOJAI
Du vyrai pagelbininkai krovėjai, iš- 
krovėjai ir pakuotojai svarbių radio 
materialų. Puikiausios darbo sąlygos

Prašome Kreiptis

Communications Products Co. Inc.
346 Bergen Ave., Jersey City, N. J.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas
(128)

STALIORIAI
1-MOS KLASĖS

DARBAS PRIE STALŲ 
$1.20 — $1.35 Į VALANDĄ

FURNICRAFT
735 1st Avė., N. Y. C.

(128)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(125)

VYRAI
Dirbti medinių dėžių dirbtuvėje. Nuolatinis 

darbas. Daug virSlalkių.
CESCO, 604 W. 87TH ST.

.......- ' (124)

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.
__________________________________________ (125)

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)

MAŠINŲ OPERATORĖS
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA
5 Dienų Savaitė, 9 Valandų Diena 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
Viršaus 40 Valandų

RICHARD BEST PENCIL CO.
1120 GROVE STREET 

IRVINGTON, N. J.
(124)

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) 
_____________________________________ (124).

NAMŲ DARBININKĖ
$120 Į MĖNESĮ

Puiki vieta viduramžei moteriai. Paprastas vi
rimas. Nereikės Skalbt, šeimynoje yra du 
suaugusi asmenys ir 2-jų metų amžiaus vai
kutis. Pageidaujama patyrimo prie dabojimo 

vaikučio ir taipgi gerų rekomendacijų.
Yra 4 kambariai.

TELEFONAS BUCKMINSTER 2-9478
(128)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS

STENOGRAFISTĖS 
TAIPISTĖS 

RAŠTININKĖS
SU AR BE PATYRIMO 

GYVYBINIS APSIGYNIMO 
DARBAS

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
IS Būtinu Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAM FABRIKO. 

•darbui 
NUOLAT

ALGA $18 PRADŽIAI 
39 VALANDŲ SAVAITĖ 

Geroki pakėlimai po 3 ir 6 mėnesių.

FAY WOOD CORP.
30 E. 10TH ST., N. Y. C. 

GRAMERCY 3-5862
(126)

I
IO% SAVED
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 

_ AXIS LATERI

BUY WAR BONDS
.•’•T .r**'-’’4R <■» m tot* to ajp' IV WBM*



Svečias Kariškis

ARNOLD PRESSBURGER

(“TAIP ĮVYKO RYTOJ”)

ATSIDARO RYTOJ

NEW GOTHAM Thea
BROADWAY ir 47th St.

Jinai 
lėtai.

Gabus jaunas austras, 
Veikalų paruošėjas perstato

pa-
š.

ne
pa

SeStas Puslapis ‘"

is
su

Tomorrow”
Diriguoja RENE CLAIR 

drąsiausias Judžių Direktorius 
pirm - Vichy’škos Francijos — 
Muzika, pagaminta ir vadovauja
ma ROBERTO STOLZ, pasauli
niai garsaus Vieniečio kompozi
toriaus ... Šis judis yra apie vy
tą, kuris rytojaus laikraštį gau
na ŠIANDIEN ... tikrai žino vis
ką nuo laikraščių antgalvių iki 
arklių už 24 valandų pirma, negu 
kas įvyksta... Ar tai jum pa
tiktų ? ...

Palaukit, iki pamatysit šį judf!

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

NwYoito^fegafelinlos
Maty Bushon Lėtai 

Taisosi
Praeitą antradienį buvau 

nuvažiavęs aplankyti LDS 1- 
mos kuopos narę Marijoną 
Bushon, kuri neseniai sugrįžo 
namon po operacijos (apie jos 
ligą jau buvo rašyta Laisvėj). 
Marijona atrodo žymiai kitaip, 
negu pirm operacijos, 
taisosi - sveiksta, bet
Vaikščiot ilgai negali dėl silp
numo. Vienok blogumų jau 
jaučia, dėlei kurių reikėjo 
siduoti operacijai.

Linkiu Marijonai greito 
sveikimo! P.

Pereitą antradienį laisvie- 
čius ir LDS Centrą atlankė Ed
ward as Savukas iš Portage, 
Pa., plačiai žinomas Pennsyl- 
vanijoj ir už jos ribų senos 
veikėjų Savukų šeimos narys. 
Edwardas yra J. V. Laivyne 
chief petty officer, liuosnoriu 
įstojęs laivynan dar pirm Per
lų Uosto. Pirm išėjimo tarny
bon jis buvo daugeliui brook- 
lyniečių lietuvių pažįstamas, 
tad, nematydami jo per ligą 
laiką, buvome pasigedę, tačiau 
lig šiol nežinojome jo dingimo 
priežasties.

Edis gerai atrodo ir tarny
ba patenkintas. Tarnyboj bū-

Penktadienis, Geguž. 26, 1944*

Praleiskite Dieną Tyram 
Ore ir Geram Tikslui

Jeigu jūs norite pabuvoti 
dieną atvirame ore, jūs nerasi
te patogesnės vietos, kaip Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3 Apskričio piknike šį sek
madienį, gegužės 28-tą, Lith
uanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Oras ir aplinkuma ten pui
ki ir erdvi. Jeigu kam norėsis 
pabuvoti toliau už pikniko ri
bų, ten pat randasi ir miesta- 
vas parkas. Vandravodamas 
parke pavargot, išalkot, čia 
pat lietuvių parkas ir pikni
kas su karštomis dešromis, alu
mi ir viskuo kitu, kas reika
linga smagiam pažmoniui. čia 
būriai senų draugų ir naujų 
pažįstamų, gera muzika mėgs
tantiems linksmai pasisukinėti 
ratu. Ir gana pastogės visiems, 
jeigu užeitų lietus. Įžanga tik 
45c.

Tai Bus ir Džiaugsmui 
Mūsų Karių

Tačiau, prie linksmo ir svei
ko pobūvio sau, tuomi pasi-

Kas Atsitiks su Brews
ter Darbininkais?

Ta klausima stato ne vien 
tik tų šapų 12,500 darbininkų.

damas dar įsigijo žmoną ir jau |Tį stato darbininkai visur, sta- 
esas tėvu. * to *r šapų savininkai ir šiaip

I žmonės, kuriuos vienu ar kitu 
būdu paliestų anųjų likimas. O 

i šiais laikais vargiai rasi žmo
gų, kuris vienaip ar kitaip ne- 

i būtų paliestu bile kurioje kraš
to dalyje iškilusio visuomeniš
ko klausimo.

Išrišimo Brewster likimo 
žmones laukia, kaipo pavyz
džio, kaip bus 
pereinamojo iš karo 
laikotarpio problemos, 
žvilgiu Brewster šapų 
ma taip svarbi.

Klausimas iškilo
nukirtus pusiau kontraktus da
rymui tose šapose Corsair rū
šies kovos lėktuvų. Ant likusių 
darbas būsiąs baigtas liepos 1- 
mą. Jeigu tų ar kitų darbų 
daugiau negaus, šapos, didžiu
moje esančios Long Islande, ir 
Johnsville, Pa., turės užsida
ryti.

Darbininkų vadai ir spauda 
neturi nieko prieš sulaikymą 
darymo tų lėktuvų, jeigu ka
ro vedimui nebereikalingi. Bet 
jie reikalauja, kad fabrikan
tai, unija ir vyriausybės atsto
vai tuojau susieitų išdirbti pla
nus palaikymui Brewster ša
pas ir darbininkus darbe.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker rašo, jog 
paleidimas tų 12,500, didžiu
moje, lavintų darbininkų būtų 
skriauda ne tik jiems patiems, 
bet ir mūsų karo pastangoms, 
būtų numetimu patyrusių dar
bo jėgų be naudos.

Diek Linda Jack
POWELL DARNELL OAKIE

“It Happened
rišamos visos 

į taiką 
Tuo at- 
proble-

laivynui

DABAR RODOMA

MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip Hitleris ii 
jo “Gang” užėmė valdžią ir subudavojo Nacių maši- 

užkariavimams ir naikinimui!

The Hitler Gang”
Šis judamasis paveikslas parodo Hitlerį, kaip vergišką 

šnipą, kuriuo jis buvo, ir Goeringą, piktadarišką narko- 
tiškų svaigalų, rijiką, kaip kad jis tikrai yra, ir perneša
jus giliai įpraeitį tokių žmogystų, kaip Goebbels, Hess, 
Himmler ir kiti tos šaikos nariai.

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST., NEW YORK

Užsimušė Skubinant 
Gelbėti Motiną

linksminimu suteiksit džiaugs
mo ir kariams, kadangi pikni
ko pelnas skiriamas apdova
nojimui kariškių LDS narių ir 
apmokėjimui .už juos duoklių 
į LDS, kad jie išsilaikytų gera
me stovyje, ligoję gautų pa
šalpą ir atsitikime nelaimės jų 
šeimos gautų apdraudą. Vien 
dėl to gražaus tikslo svarbu 
būti piknike.

Kelrodis:
Iš Brooklyno ir New Yorko 

važiuokite į Central Railroad 
of New Jersey stotį, Liberty 
St., New Yorke. Imkite ferry 
ir (paskiau) traukinį Eliza
beth, N. J., iš ten busą 44-ta 
į Linden. Išlipkite prie Wood 
ir Cedar Avės. Po kairei bus 
piknikas — 340 Mitchell Ave.

Iš New Yorko, Liberty St., 
traukiniai išeina 1:30, 2 :30 ir 
3 vai. po pietų.

Automobiliais iš Newarko 
važiuoti No. 1 keliu iki Linde- 
no, Wood Ave.

P-lė Rae Hirshorn, 24 m., 
užsimušė automobiliaus nelai
mėje skubėdama vežti dakta
rą prie sergančios savo moti
nos, 2401 64th St., Brooklyne.

Mašinoj vežtasis dr. Jack 
Schulman išliko tik apibraižy
tas ir sukrėstas. Jis išegzami- 
navo abiejų mašinų sužeistuo
sius. P-lė Hirshorn buvo mirus, 
jos broliui aplaužyta nugara, 
kitos mašinos keleivio Leonard 
Edwards sutrenkta galva ir 
vairuotojas anos mašinos Bry
ant baisiai persigandęs. Po to 
daktaras nuėjo kelis blokus 
pėsčias pas ligonę ir rado ją 
mirus dar pirm jų nelaimės.

“Taxi to Heaven”--Smagi
Muzikališka Komedija

Mąstant apie Sovietų Sąjun
gos filmas sunku ir beįsivaiz- 

trečius 
apgyni- 
pagrob- 
kraštas

tu va, o atsistojęs už jo sparno 
smalsiai tėmijo dainininkę.

Grįžtant Maskvon, jau seka 
artimesnė pažintis, užkvieti- 
mas dainininkų pas lakūną 
svečiuosna, linksmas prisipaži-

frontę pargabenti sužeistų.
Filmos užbaiga, veikiausia, 

ne tokia buvo, tačiau dabarti
nė — labai realistiška, kadan
gi karui kilus milionai žmonių 
atidėjo savo meilės ir šeimos 
problemas antron vieton, išėjo 
kariauti prieš fašizmą, kuris 
pertraukė jų laimę. Paties au-

Piano Mokinių 
Koncertas

Nuo Paišelio, Prie 
Sunkių Mašinų

Pereitą ketvirtadienį dien
raščio Laisvės įstaigą atlankė 
Ona Visockienė, buvusioji 
brooklynietė, dabar viso 
krašto gyventoja. Sustojo pa
kelyje Į Georgia, kur ilges
niam laikui apsistojo jos vy
ras Juozas, karys, dirbęs Lais
vės spaustuvės techniku pirm 
išėjimo tarnybon.

Nuo vyro išėjimo kariškon 
tarnybon, Ona jau gyvenusi 
daugelyje valstijų. Kada nu
mano, jog Juozas perkeliamas 
kur trumpam laikui, ji pasi
lieka senojoj vietoj, arba nu
vyksta į Naująją Angliją pa
dirbėti karinėje industrijoj. 
Pastaruoju laiku ilgokai dir
bus ant lathe mašinos, įrankių 
ir lėktuvams dalių daryme. 
Tas darbas jai esąs įdomiau
sias iš daugelio ir į senovišką 
savo darbą raštinėse visai ne
mano grįžti, kol yra galima 
dirbti mašiniste. Ji sako, “pai
šelį stumdyti bile kada galė
siu.” Tačiau jai prisieina ne
mažai ir paišelį stumdyti. To
se vietose, kur nėra karinės 
industrijos, jinai eina dirbti 
armijos raštinėj.

Ona sako, kad tūluose fa
brikuose labai geros sąlygos, 
bosai kooperuoja su darbinin
kais ir miela dirbti, bet sura
dus ir tokių, kur bosai iš apa
kimo nuo perdidelio godumo, 
ar sužiniai norintieji kenkti 
karo pastangoms, daro viską, 
kad kaip nors išvedus darbi
ninkus iš kantrybės išstumti į 
streiką ir paskui juos pasmerk
ti “nepatrijotiškume.”

D-ė.

Piano mokytojas MAESTRO 
PIETRO BALLATORE, duoda 
savo mokinių koncertą, kuris 
įvyks pirmadienį, gegužės 29- 
tą, Junior Hight School Music 
Hall, 223 Graham Av., Brook- 
lyne. Pradžia 8 v. v.

Maestro Pietro Ballatore tu
ri savo piano studio 265 Hoo
per St., Brooklyn, N. Y. Jis 
kviečia lietuvius pamatyti jo 
mokinių koncertą. Motinoms ir 
vaikams įžanga nemokamai.

Miesto gyventojai, kūrenan
tieji kietąją anglį, raginami 
ketvirtą dalį suvartojamo kie
kio dasipirkti minkštosios an
glies ar “coke,” nes kietosios 
anglies nebūsią pakankamai. 
Ragina užsisakyti tuojau.

Vieno vyro ploščiaus skver
nui įstrigus į keliaujančius 
laiptus (escalator) Ind. subvės 
34th St. stotyje, vyras parvir
to ir būrys užpakalyje jo sto
vėjusių suvirto viens ant kito 
virš laiptų. Keli sužeista.

PARDAVIMAI
Turi būt parduotas namas — mū

rinis, trijų šeimynų, su visais nau
jausiais įtaisymais; garu šildomas, 
yra garadžius. Savininkas ant žemu
tinių lubų, bet atiduos tuščius že
mutinius kambarius, jeigu bus rei
kalas. Kreipkitės: 101-56 — 115th 
St., Richmond Hill, N. Y. Telefonas: 
Republic 9-1506. ' (122-125)

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 i mėnesį $1,500. Dėl 
smulkesnių 
R. E. Bath, 
telefonuokite

informacijų 
St. James, 
Smithtown

komiš-

su tru- 
kelione 
kaimą

duoti, kad baigiantis 
metus karo už tėvynės 
mą ir žiauraus priešo 
tų dalių išlaisvinimą
dar mokėtų juoktis ir filmų ar 
scenos mene duotų ką nors 
lengvo, smagaus. O vienok 
Stanley Teatre rodomoji Sovie
tų filmą “Taxi to Heaven” yra 
smagus romansas, išmargintas 
gražiomis dainomis ir 
kais trupiniais.

Romansas prasideda 
pės jaunų dainininkų 
lėktuvu iš Maskvos į
palinksminti k o 1 e k tyviečius. 
Pasitaiko ne labai maloni pir
ma pažintis tarp lėktuvo vai
ruotojo (Mikhail Zharov), ku
ris į artistus žiūri biskį skep
tiškai, kaipo į lepūnėlius, ir 
gražuolės dainininkes Natašos 
(Liudmila Tselikovskaja), ku
ri atsikerta pilotui, kad jis ne
mokąs įvertinti menininkų. Po 
tokios pažinties, ji nueina dai
nuoti, vistiek juomi susidomė
jus, o jis, nepaisydamas, nu
ėjo lėktuvo apžiūrėti — iki 
pasigirdo daina ir jis, many
damas būsiant per dideliu iš
sišokimu parodyti rimtos aty- 
dos mergšei, užmiršo apie lėk

FRANK J. BUTAUSKAS 
LAISNIUOTAS 

PLUMBING & HEATING
Darbų Užsakymai Greit Atliekami 

NAUJI DARBAI IR TAISYMAI 
AUDRŲ IR SANITARINĖS SURSOS

Taisome Vandens Vamzdžius ir Myterius, 
taipgi įdedame naujus

Varvančius Steam Boilerius—Karšto 
Vandens Tankus Taisome ir Įdedame.

2395 FLATBUSH AVE.

CLoverdale 8-3740
Night 1*110110 CLoverdale 7-2869

nimas meilėje, o kartu truk-toriaus veikalo, pagal kurį ga- 
dantis ir protarpiais šposingų minta toji filmą, talentingą 
prietikių pilnas lenktyniavimas ' plunksną nutraukė peranksty- 
lakūno su jaunu dainininku, 
kuris niekur negali nuo kitų 
mergaičių išsisukti, bet Nata-1 gražaus, smagau 
šos nespėja sugaudyti.

Meilė bujoja, bet tos links
mos holly wood iškos užbaigos 
čia nematyti, nes užeina ka
ras. Jinai — sėkmingai dai
nuoja, 
net dausose, duoda jam naujos 
energijos. Jisai — “taksikas į 
dangų” — išskrenda papras
tais keliais, tik jau nebe virš 
miegančių laukų, bet karo 
frontų ir nėra žinios, ar jis 
grįš. Bet jis išskrisdamas tarė I 
— labai, labai myliu — ir jai 
to užtenka, kad džiaugsmingai 
dirbti ir laukti jo sugrįžtant. 
Karo veiksmų filmoje beveik 
nesimato, tik parodoma laku- 
no vienas . žygis į priešo už-I

ba mirtis.
“Taxi to Heaven” duoda 

pasilsio va
landą; verta pamatyti.

Filmą gaminta Alma Ata 
studijose, Herbert Rappaport 
direkcijoj, prižiūrima Frede- 

I riek Ermler’io, muzika U. Bi- 
balsas pasiekia jį į riukov’o. Amerikoj filmą kon

troliuoja Artkino Pictures.
Sėkmingo dainoje, bet pra

laimėjusio meilėje dainininko 
Svetlovidovo rolę vaidina Ge- 
orgi Speige], pulkininko — 
Boris Blinov, Natašos tėvo, Ku
likovo— B. Gribkov, motinos— 
Tamara Govorkova, Zadunais- 
kio — K. Sorokin, Marusios — 
L. Shabaldina, Tolya — Boris 
Shishkin, lakūno padėjėjas — 
Mikhail Kuznetzov.

S.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲf GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ?“į2 *?tG 
Į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770LITUANICA SQUARE RESTAURANT

282 Union Avė.
BROOKLYN

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL KVerrreeM 4-9612

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

ool'-'t

1495°

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnės 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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS —>
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square 
Kasdien 9 A. M. •— 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M,

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
fc) ’ iQ(| STANLEY MISIŪNAS

/ Ii SAVININKAS

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

napiešiam planus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi.

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

RihIDULU

*

rašykite: 
L. I., arba 
1499.

(124)

PRESIDENT

Of TVAt
17 $4950
*375°

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-217S ATDARA VAKARAIS.




