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Valstybės Iždo Departmen- 
tas prisiuntė spaudai laišką. 
Jame jis sako, kad Penktas 
Bonų Pardavimo Vajus prasi
dės birželio 12 d. Tai bus ta-
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da, kada dėl prezidentinių rin
kimų eis smarkios politinės 
diskusijos.

Iždo Departmentas sako, 
kad bonų vajus yra visų ame
rikiečių darbas ir partijiniai 
ginčai neprivalo jam pakenkti.

Tas tiesa. Pastaba labai vie-

Prezidentas Užreiškė, jog 
Talkininkai Šią Vasarą Tik
rai Įsiverš Vakarų Europon

AMERIKOS KARIAI UŽĖ
MĖ EILĘ MIESTELIŲ APIE 
20-22 MYL. NUO ROMOS

Artėja Lemiamieji Smūgiai 
Prieš Vokietiją, Kaip Nu

mato Sovietinė Spauda
toje. Visi nuoširdūs amerikie
čiai padės į šalį politinius skir
tumus ir surems pečiais pada
ryti šį vajų šimtu procentų pa
sekmingu.

Lietuviai, pirkite bonus ir 
kredituokite Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centrui. Pri- 
siųskite tiktai bono numerį ir 
sumą.

Kryžiokams nekaip sekasi 
steigti hitlerinių informacijų 
centrą. Tysliava savo Vieny
bėje (geg. 26 d.) tiesiog ver
kia. Bara visus lietuvius, kam 
jie nepritaria tai apgavystei.

Tysliava sako:
“Amerikos Lietuvių Infor

macijos Centrui išlaikyti rei
kės 25,000 dolerių metams. 
Tam tikslui ir buvo šaukiamos 
‘rajoninės konferencijos.’ De
ja, vienoje tokioje konferenci
joje, įvykusioje Pittsburghe, 
‘delegatai sudėjo $56.35.’ Ki
toje konferencijoje, įvykusioje 
New Yorke, nesudėta nė tiek 
šimtų, kiek Amerikos lietuvių 
(smetonininkų — A. B.) sei
me — tūkstančių.”

savo pini- 
duoti tam

nepritariu

Tuo reikalu Tysliava ir edi- 
torialą parašė. Ten jis sako, 
kad lietuviai geriau 
gus prageria, negu 
jų centrui!

Dideliam gėrimui 
nė aš. Tačiau, man atrodo, vis
gi protingiau padaro tie, kurie 
savo dolerius praleidžia pasi
linksminimui, vietoj numesti 
hitlerinės propagandos cen
trui.

New York Times (geg. 
barasi ant tų senatorių, 
kelia didžiausį alasą

The
26 d.) 
kurie 
prieš Amerikos pervedimą vie
no kruizerio'SoVietų Sąjungai.

Argi ne keista: Čia šneka
ma apie bendrą karą, apie 
bendras pastangas bendrąjį 
priešą sunaikinti, o čia gvol- 
tu rėkiama prieš teikimą tai 
talkininkai karinės paramos!

Timeso pabarimas labai vie
toje. Tie republikonai senato
riai, kurie triukšmą kelia, tar
nauja svetimiems dievams.

Smetonininkų Vienybė (geg. 
26 d.) ištraukė ir paskelbė 
dar vieną deklaraciją to “Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto.” Jeigu kiti to ko
miteto pareiškimai dar nebu
vo taip aiškūs, tai šis aiškiau
siai parodo, kad tasai komi
tetas yra hitlerininkų padaras.

Pavyzdžiui, komitetas sako: 
Sovietų Sąjunga 1940 metais 
“laikinai sutrukdė suvereni
nių valstybės organų veiklą, 
bet tas veikimas “1941 metų 
birželio 23 d. tautoj sukilimu 
ir laikinosios vyriausybės bu
vo laikinai atstatytas.”

Vadinasi, hitlerininkų suki
limas skaitomas “tautos suki
limu.” Taip tą tautos priešų 
sukilimą charakterizuoja ir 
Amerikos lietuvių fašistinė 
spauda.

Dar daugiau: “Vyriausias 
Komitetas” dės visas pastan
gas, “lygins politinių grupių 
tarpu savio nesusipratimus,” 
kad “demokratinei Lietuvos

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas stačiai pa
sakė laikraštininkams, jog 
amerikiečiai ir anglai šią 
vasarą tikrai įsiverš į Va
karų Eliropą prieš vokie
čius.

Besikalbėdamas su spau
dos atstovais, prezidentas 
pareiškė, jog tai bus dau
giau negu įsiveržimas —tai 
bus laisvinimo karas, pa- 
liuosuoti tautoms iš hitleri
ninkų jungo.

Reporteriai užklausė, ar i saulinio karo laikotarpyje.

Anglijos Programa Dar
bams Palaikyti Poka
riniame Laikotarpyje
London. — Anglijos val

džia išleido vadinamąjį Bal
tąjį Popierį, kuriame dėsto, 
kokiais būdais anglų vyriau
sybė stengsis palaikyti dar
bus po karo, būtent:

Paplatinti dirbinių išga
benimus pardavimui į užsie
nius.

Pravesti penkmetinę vie
šųjų darbų programą.

Tvarkyti lėšas ir nuošim
čius įvairioms pramonės į- 
staigoms.

Finansiniai padėti fabri
kantams pertvarkyt pramo
nes nuo karinių reikmenų 
dirbimo į civilių reikmenų 
gamybą; skirstyti medžia
gas ir darbininkus pagal 
reikalą.

Tarptautinėje prekyboje 
veikliai bendradarbiauti su 
kitais kraštais.

Karo Teismas Nusmerkė Mir
ti Amerikos Oficieriy

Camp Anza, Calif.— Ka
ro teismas pripažino kaltu 
armijos leitenantą Beaufor
tą G. Swancuttą, kuris vie
nu pradėjimu nušovė savo 
merginą ir tris kitus asme
nis kovo 5 d. Teismas pata
rė jį už tai pakarti. Bet 
sprendimą dar pernagrinės 
pulkininkas J. K. Herbert.

Swancutt sakė, kad pirm 
šaudant jo protas “visiškai 
aptemęs” ir nustojęs bet ko
kio supratimo.

Paskui jis šaudėsi su at
vykusia policija ir buvo taip 
sužeistas, kad ir dabar ne
gali paeiti. Teisman jis at
vežtas ligoninės kedėje ant 
ratų.

Jugoslavų

TITO PARTIZANAI ĮSI
VERŽĖ I ITALIJĄ 

London.
partizanai, komanduojami 
maršalo Tito, išardė gele
žinkelių bėgius Brenner 
tarpkalnėje; įsiveržė į šiau
rinę Italiją ir atakavo nacių 
sandėlius ir kitus karinius 
punktus No varos provinci
joj, kaip pranešė Anglijos 
radijas.

prez. Rooseveltas laiko So
vietų Sąjunga veiklia ir ga
na gera sandarbininke pla
tesniuose planuose dėlei Eu
ropos išlaisvinimo. Prezi
dentas greitai atsakė, kad 
jis tikrai laiko Sovietų Są
jungą tokia bendradarbe 
šiame reikale.

Tarp kitko, prezidentas 
pastebėjo, jog planavimas 
pokariniams reikalams da
bar daug geriau eina, negu 
atitinkamame praeito pa-

Rooseveltas, Esą, Tikisi 
Vėl Būti Išrinktas

Washington. — Besikal
bėdamas su laikraščių at
stovais, prez. Rooseveltas 
pro šypsą sakė, kad jis gal 
vėl turės pasitarimą su An
glijos premjeru Churchillu 
šią vasarą, ateinančią 'žie
mą arba pavasarį.

Reporteriai iš to supra
to, jog Rooseveltas tikisi 
būti išrinktas ketvirtajam 
terminui.

Streikai Stato Povojun 
Visą Auto. Uniją

Detroit, Mich. — CIO Au
to. Darb. Unijos pirminin
kas, R. J. Thomas atsišaukė 
vengti bet kokių streikų ka
ro metu. Pasikartoją sauva- 
liški, unijos neužgirti strei
kai gręsia pačiai unijos gy
vybei, sakė Thomas.

Talkininkų lakūnai per 3 
^dienas sudaužė 2,200 nacių 
t rokų Italijoj.

VOKIEČIAI, GIRDI, NE
GINSIĄ ROMOS

London. — Vichy Franci- 
jos radijas paskelbė, jog 
vienas aukštas vokiečių ka- 

naciairininkas sakė, kad 
neginsią Romos.

Romos užėmimas, 
to nacio, “neduotų 
karinės naudos 
kams, apart garbės.

pasak 
jokios 

talkinin-

Juogslavijos partizanai 
puola nacius pačiuose Fiu- 
me uosto priemiesčiuose.

ROOSEVELTAS SAUKIA 12-JŲ KRAŠTŲ KONFERENCIJĄ 
DĖLEI POKARINIŲ FINANSŲ PASAULINE PLOTME

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pašaukė 42 
Jungtines Tautas į konfe
renciją, kuri svarstys poka
rinius finansų klausimus 
pasauline plotme. Konferen
cijai skirta prasidėt liepos 
1 d. Tarp įvairių kraštų 
valdžių pakviestas ir Pran
cūzų Komitetas Tautai Lai-
svintį kad atsiųstų savo

Neapolis, geg. 28. — A- 
merikiečiai penktosios ar
mijos kariai atėmė iš vokie
čių miestelį Arteną, tiktai 
už dviejų mylių nuo Via 
Gasilina plento. Šis plentas 
yra vienintelis tiesioginis 
kelias naciam pasitraukt at
gal į Romą. Bet amerikiečių 
artilerija jau pasiekia Via 
Casilina ir užkerta hitleri
ninkam pravažiavimą šiuo 
plentu pro Artena ir Val- 
montone linkui Romos. Tai
gi naciam telieka tik vienas 
labai kreivas kelias iš čio- 
naitinio ir vidurinio frontų 
pasitraukt į šiaurių rytus 
iki Avezzano, o iš ten į Ro
mą, linkui vakarų. Todėl 
United Press rašo, kad grę
sia suėmimas daugeliui iš 
100,000 vokiečių tame plote.

Jungtinių Valstijų kariuo
menė užėmė punktus tik už 
pustrečios mylios nuo Val- 
montone miesto su geležin
kelio ir Via Casilina vieške
lio stotimis.

Diena pirmiau 
čiai ir francūzai 
Sezze, 20,000 
miestą. Tai didžiausias tal
kininkų paimtas miestas 
per dabartinį dviejų savai
čių ofensyvą Italijoj.

Amerikos ir francūzų ko- 
vūnai taipgi užėmė Rotondo 
kalną ir Pastena miestelį ir 
pasiekė Priverno ir Amase- 
no priemiesčius.

Toliau į šiaurvakarius a- 
merikiečiai numušė priešus

amerikie- 
užkariavo 
gyventojų

NEPAVYKS VOKIEČIAMS SUKIRŠINTI TALKI
NINKU, SAKO SOVIETŲ LAIKRAŠČIAI

Maskva.— Vokietija ban
dė sukelti priešingumus 
tarp talkininkų ir tokiu bū
du . pailginti karą, bet tas 
jos pasimojimas nepavyko 
ir negali pavykti, kaip sako 
Pravda, Sovietų komunistų 
dienraštis.

Pravda nurodo, jog tvir
tas talkininkų frontas, su
darytas per Maskvos ir Te
herano konferencijas, yra 
pagrįstas bendraisiais pa
matiniais Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos 
reikalais, ir tas frontas iš
silaikys ne tiktai kare, bet 
ir taikos metu po karo.

Sovietų kariuomenės laik- 

atstovus.
Ta konferencija svarstys 

sekamus pasiūlymus:
Įsteigt tarptautinį 8 bilio- 

nų dolerių fondą, paremtą 
auksu, ir šio fondo pinigais 
reikale palaikyt pastovią 
vertę įvairių Jungtinių 
Tautų pinigų užsieniuose.
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nuo Arrestino kalno ir pri
siartino prie Velletri mies
telio, stovinčio prie Appian 
planto.

Anglų kariuomenė pažy
giavo artyn Apribos. Cen- 
traliniame fronte anglai, 
kanadiečiai ir indėnai užė
mė Castrocielo, Roccasecca 
ir Terelle miestelius. Dabar 
jie grūmoja strateginiams 
priešų miesteliams Arce ir 
Ceprano, už dviejų trijų 
mylių į vakarus.

Anzio-Valmontone srity
je talkininkų linija eina 
apie 20 iki 22 mylių į pietus 
ir pietų rytus nuo Romos. 
Šiame fronte jie paėmė ne
laisvėn jau iki 2,700 vokie
čių.

Amerikiečiai Įsiveržė

N. Guinea, geg. 28. — 
Jungtinių Valstijų kariai 
įsiveržė į Biak salą, ties 
šiaurvakariniu galu didžios 
Naujosios Guinejos salos.

Nuo Biak tėra tik 900 
mylių iki FiĮipinų. Užėmus 
amerikiečiam Biak salą, be
veik bus užbaigtas karas 
prieš japonus Naujojoj Gili
nėjo, sako gen. MacArthur.

Amerikiečiai ir anglai Ita
lijoj turi 7 kartus daugiau 
lėktuvų, negu vokiečiai.

Anglai užėmė San Gio
vanni miestą Italioj.

raštis Raudonoji žvaigždė 
atžymėjo tokius talkininkų 
sandarbininkavimo pavyz
džius, kaip:

Medžiaginė Anglijos ir 
Amerikos parama Sovie
tam: oro žygių ofensyvas 
prieš Vokietiją ir sėkmingi 
karo veiksmai Italijoj; ben
dri Sovietų, Jungt. Valsti
jų ir Anglijos pareiškimai 
apie hitlerininkų atsakomy
bę už karines piktadarys
tes; bendroji trijų didžiųjų 
talkininkų patariamoji ko
misija Italijoj; visų trijų 
sutartis dėlei Norvegijos; 
bendri pasitarimai dėlei po
karinių finansų ir suardyto 
ūkio atsteigimo, ir t.t.

ti su pustrečio biliono dole
rių iki $2,750,000,000; Ang
lija su $1,250,000,000, Sovie
tų Sąjunga su $1,000,000,- 
000, o kiti kraštai su ma
žiau, pagal išgalią.

Įkurt 10 bilionų dolerių 
tarptautinį banką finansam 
atsteigti pasauliniu mastu.

rez. Roo- 
seveltas skirs po vieną de

Maskva.—Sovietinė spau
da pabrėžė, jog talkininkai 
dabar yra išvakarėse galu
tinų didžiųjų ofensyvų prieš 
Vokietiją, kuriuos žadėjo 
Teherano konferencija.

“Garbingas žieminis ir 
pavasarinis Raudon. Armi
jos ofensyvas parodė pavyz
dį, kaip vykdoma kariniai 
pasižadėjimai,” rašo Izvies- 
tija, Sovietų vyriausybės 
laikraštis:

“Iš to reikia spręsti, kad 
ir visi kiti su panašiu tikru
mu atliks karines pareigas,

Raudon. Lakūnai Urmu 
Skandina Nacių Laivus

London. ■— Sovietų lakū
nai ketvirtadienio naktį už
klupo didelį būrį vokiečių 
laivų šiaurinėje Barents Jū
roje ir nuskandino keturis 
priešų laivus, viso 15,000 to
nų įtalpos.

Tą pačią dieną sovietinės 
jėgos nušovė 18 nacių lėk
tuvų.

Talkininkai Vėl Bom
bardavo Berlyną

London, geg. 28. — Sek
madienį vėl daugiau kaip 
1,000 talkininkų lėktuvų 
atakavo Berlyną, Duessel- 
dorfą ir kitus miestus Vo
kietijoj ir šiaurinėj Franci- 
joj. “Negrįžo 27 talkininkų 
lėktuvai.

Diena pirmiau 7,500 ame
rikiečių ir anglų bombane- 
šių ir lengvųjų lėktuvų bom
bardavo ir apšaudė Vokieti
jos geležinkelių ir fabrikų 
miestus—Mannheimą, Lud- 
wigshaveną, Saarbruecke- 
ną, Karlsruhe ir kt. Jie taip 
pat pleškino karinius taiki
nius Franci j oje ir Jugosla
vijoje. Amerikiečiai neteko 
35 lėktuvų, bet nušovė 49 
nacių lėktuvus.

GREITA GYDUOLĖ NUO 
PRITRENKIMO

Washington. — Praneša
ma, jog atrasta vaistas, ku
ris per dvi valandas pagy- 
dysiąs pritrenktus (shell- 
shocked) karius. Tas vais
tas tai .ergotamine tartar- 
ate chemikalas.

mokratą ir republikoną kon- 
gresmaną ir po vieną šių 
dviejų partijų senatorių, 
kaipo Amerikos atstovus 
minimai konferencijai. Joj 
dalyvaus ir Jungtinių Vals
tijų iždo sekretorius Mor- 
genthau.

Naciai Italijoj gvoltu sau- 

kurioms jie pasižadėjo.
“Todėl, bendras begailes- 

tingas ofensyvas prieš Vo
kietiją iš vakarų, rytų ir 
pietų taps faktu labai arti
moj ateityj.”

Pravda, Sovietų Komuni* 
stų Partijos organas, rašo:

“Talkininkų jėgos, užbai
gusios prisirengimus, laukia 
signalo, duodančio ženklą į- 
siveržti Europon (iš vaka
rų); ir Vokietija negali už
kirsti kelio tam įsiveržimui. 
Fašistinis blokas skyla ir 
trupa.”

Sovietai Sveikina Dviejų 
Metų Sukaktį Santarvės 

Su Didžiąja Britanija
Maskva. — Sovietų laik

raščiai redakciniais straips
niais sveikino dviejų metų 
sukaktį nuo pasirašymo 
santarvės su Didžiąja B r h 
tanija. — Ta santarvė pa
daryta dvidešimčiai metų.

Sovietų kariuomenes laik
raštis Raudonoji žvaigždė 
pabrėžė ypač tą Anglijos ir 
Sovietų sutarties dalį, kur 
tiedu kraštai pasižadėjo 
neit į jokias paskiras dery
bas su priešu dėlei taikos. 
Tatai pastoja kelią hitleri
ninkų diplomatijai, besisten
giančiai įvaryt kylį tarp 
talkininkų, sako Raudonoji 
žvaigždė.

Du Senatoriai Prašmugeliavo 
Nupeikimą už Ward Komp. 

Užėmimą

Washington. — Antraeilė 
senato komisija dviem bal
sais prieš vieną nupeikė val
džią už tai, kad prez. Roo- 
sevelto įsakymu kariuome
nė užėmė Montgomery Ward 
prekybos kompaniją Chica- 
goj. 0 ji buvo užimta todėl, 
kad laužė valdinės Karo 
Darbų Tarybos įsakymus 
leist darbininkam, pagal į- 
statymus, nusibalsuot, ar 
jie nori, kad CIO unija būtų 
jų atstovė.

Atžagareivis senatorius 
Pat McCarran ir panašaus 
plauko republikonas senato
rius Chapman Revercomb 
balsavo prieš tą valdžios 
veiksmą, visai nešaukdami 
valdžios atstovų paaiškinti 
dalykus.

Trečias komisijos narys, 
demokratas senator. Ernst 
McFarland, nurodė, kad 
aniedu senatoriai už akių 
padarė savo sprendimą 
prieš valdžią. “Jiedu nety
rinėjo pačių faktų,” sako - 
sen. McFarland.

ŠĮ ANTRADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEINA, nes tai 
1 e g a 1 ė Memorial Day 
šventė.
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Dėl Churchillo Kalbos
Praeitą trečiadienį, geg. 24 d.. Didžio

sios Britanijos ministeris pirmininkas 
Churchillas sakė ilgą kalbą. Churchillas 
mėgsta kalbėti ir jis gali gražiai kalbėti 
— turi savotiškai originališkų kalbos fi
gūrų ir, be abejo, daug žino.
• Jo kalba buvo turtinga informacijo-

, mis. Jis, pav., pasakė, kad Turkija dali
nai apgavo talkininkus. Pastarieji jai 
davė daug paramos ginklais, tikėdamie
si, kad Turkija eisianti kariauti prieš 
Hitlerį, tačiau dabar Turkija atsisako tai 
daryti. Ji reikalauja daugiau ginklų ir 
amunicijos. Iki tie ginklai ir amunicija jai 
bus pristatyti, tai ir karas gali pasibaig-

ras pastangas. O čia, Kanadoj, yra labai 
atkaklių izoliacininkų, kurie agituoja už 
visišką Kanados atsirubežiavimą nuo ki
tų tautų.

“Kitas geras tos konferencijos tari
mas yra tas, kad dominijos turės turėti 
savo užsieninę politiką, tačiau viena kitą 
informuos ir derins savo veikimą taip, 
kad būtų vienybė tarp dominijų.

“Ši konferencija buvo labai svarbi ir 
tuo, kad ji atsibuvo išvakarėse didelių 
kovų. Premjerai galėjo ne tik tarp savęs 
pasitarti ir suderinti opinijas, bet ir su 
Britanijos ir Amerikos autoritetais ir 
militariniais vadais. Jie išsikalbėjo apie 
būsimas kovas ir apie tai, ką daryti su 
Vokietija, kada jos ginkluotos jėgos bus 
nugalėtos.

“Kanados premjero kalba britų parla
mente buvo ne tik pranešimas visam pa
sauliui, ką Kanada daro šiame kare. Tai 
buvo ir Kanados nusistatymo, Kanados 
siekių pareiškimas. Kada King kalbėjo, 
jis kalbėjo taip, kaip iš anksto buvo ap
tarta.

“Lordas Halifaksas ir premjeras 
Smutsas agitavo už sumažinimą domini
jų nepriklausomybės užsieniniuos reika
luos. King išreiškė visai priešingai. Jis 
pasakė, kad taika ir žmonių gerovė yra 
nedaloma. Kitaip sakant, jokia viena im
perija negalės to padaryti. Turi visos 
tautos darbuotis bendrai. Didumas ne
svarbus. Jėgos balansas neišgelbės, jeigu 
visos tautos nekooperuos.
• “Kanados premjeras davė gerą pavyz
dį ir kitoms tautoms, o ypač mažoms. 
Mažos tautos turi dar labiau kovoti už 
visų tautų kooperaciją.”

Paskutinis Mėnuo!

Kai kurie mano, kad Churchillas, sa
kydamas šią kalbą, išreiškė visų Jungti
nių Tautų vyriausybių nuomonę pagrin
diniais klausimais. Tūlais klausimais jis 
tą bendrą nuomonę, be abejo, bus išreiš
kęs. Churchillas sakė, kad po karo taiką 
pasaulyj turės vyriausiai palaikyti di
džiosios valstybės, jų taryba. Tomis val
stybėmis yra, suprantama, Amerika, 
Didžioji Britanija ir Tarybų Sąjunga. 
Jis sakė, kad ir mažosios valstybės nebus 
pamirštos— jos bus šaukiamos į pasita
rimus. Churchillas galutinai užgyrė mar
šalą Tito, kaipo vadą Jugoslavijos žmo
nių, kovojančių prieš Hitlerį. Jis pasakė, 
kad Atlanto Čarteris Vokietijai netaiko
mas, kad einant tuo čarteriu Vokietijos

— teritorija gali būti karpoma, etc.
• Tai vis pagrindiniai dėsniai, dėl kurių, 

mūsų nuomone, tarp Jungt. Tautų nėra 
skirtingų nuomonių.

Bet, iš kitos pusės, Churchillas nei iš 
Šio nei iš to, užglostė Ispanijos fašistą 
Franko. Girdi, Ispanijos fašizmas — pa
čių žmonių reikalas: gali jie jį palaiky
ti, gali prašalinti.

Taip, sutinkame, kad Ispanijos fašiz
mas Ispanijos žmonių (vyriausiai) 
Reikalas. Bet p. Churchillas pamiršta, jog 
Ispanijoj^fašizmą valdyti pastatė Hitle
ris ir Mussolinis, o ne Ispanijos žmonės. 
Tad jeigu mes-šiandien Stojame už tai, 
kad anuodu satrapus sunaikinus, tai ko
dėl “glostome” generolą Franko ? !

Ispanijos klausimas — svarbus klausi
mas ir todėl daugelis liberališkesnių 
žmonių labai nepasitenkino Churchillo 
pareikšta mintimi dėl Ispanijos fašizmo.

Tačiau, reikia tas suprasti: Churchil
las nesutinka kai kuriais klausimais su

- Stalinu ir Rooseveltu, o pastarieji, be 
abejo, kai kuriais klausimais nesutinka 
su Churchillu. Tas tik parodo, kad kiek
vieno krašto vadai turi tam tikrų skir- • 
tingų supratimų dėl to ar kito reikalo. 
To negalima ir išvengti.

Mums svarbu, kad tarp Jungtinių 
x Tautų būtų vienybė pačiais pagrindi

niais klausimais, kad tarp jų būtų vie
ninga mintis gyvybiniais klausimais, 
tokia vienybė, rodosi, viešpatauja.

O

Apie Dominijų Konferenciją.
Nesenai Londone įvyko Didžiosios Bri

tanijos dominijų ministerių pirmininkų 
konferencija. Ji turėjo didžiulės svar
bos ne tik pačiai Didžiajai Britanijai, bet 
jr pasauliui. Dėl tos konferencijos Kana
dos lietuvių savaitraštis Liaudies Balsas 
rašo:'

''Tik ką atsibuvusi Dominijų premjerų 
konferencija Londone buvo viena iš kon- 
struktyviškiausių konferencijų Britų 
imperijos istorijoj. Praeityje buvo ne
mažai imperijos vadų pasitarimų, bet 
nei vienas negvildeno taip realistiškai 
dienos problemų, kaip kad ši konferen-

/ "Konferencijai užsibaigus padarytas 
bendras visų dalyvių pareiškimas trum
pai, bet storai pabrėžia, kad reikia tarp
tautinės organizacijosrsu pajėga palaiky-

i taiką. Kitais žodžiais tariant, britų 
tūtos stoja ne už izoliaciją, o už bend

’i

Bando “Atvesti į Protą”
Tūli anti-rooseveltiniai senatoriai pra

dėjo skandalyti, kam, girdi, Jungt. Vals
tijų vyriausybė pervedusi (pagal lend- 
lease įstatymą) Tarybų Sąjungai vieną 
kruizerį ir keletą kitų laivų. Jie susira
do pasekėjų, kurie tęsia tą nešvarią 
kampaniją, bandydami įkišti naujus 
kuolus į Jungtinių Tautų inžino tekinius.

Dėl to neiškentė netaręs žodžio ir New 
York “Times”. Tik šis dienraštis šiuo 
klausimu, reikia pripažinti, blaiviai pa
sisako. Savo įvedamajame (geg. 26 d.) 
New York “Times” “kertą pamokslą” 
tiems, kurie bando ermyderį kelti dėl 
nieko. Laikraštis pastebi, jog mes, ei
nant lend-lease įstatymu, Tarybų Sąjun
gai davėme (iki š. m. kovo 1 d.) apie 8,- 
800 lėktuvų, 4,500 tankų, 36,000 “džyp- 
sų,” 190,000 militarinių sunkvežimių, 1,- 
450,000 tonų plieno, ir kt. reikmenų. Dėl 
tų dalykų, sako dienraštis, tie rėksniai 
tyli, nieko kol kas nesako, bet dėl krui- 
zerio — senoko kruizerio — jie skandali- 
na!

Jeigu mūsų vyriausybė laivą ar laivus 
davė, tai ji tai padarė eidama tam tik
rais susitarimais su Tarybų vyriausybe. 
Jeigu ji4davė, tai ji žino, kad tie laivai 
reikalingi Tarybų Sąjungai priešui muš
ti. Priešas yra bendras — fašistinė Vo
kietija. Jeigu mūsų pervestas Sovietų Są
jungai kruizeris muš vokiečius kur nors 
aplink Murmanską, tai nereikės tų pačių 
vokiečių mums mušti kur nors kitoje At
lanto vietoje.

Ar tie rėksniai žino, kur, kada ir kokį 
mūsų karo laivą reikia siųsti? Žinoma, 
nežino. Bet jie rėkia, drumsčia vandenį 
ir tiek!

Tiems senatoriams pritaria ir eilė laik
raščių, kurių tikslas ne stiprinti Jungti
nių Tautų santykius, bet traukyti.

Vadina Politine Apgavyste
Iš Washington© praneša, kad Nacio- 

nalis Komitetas Panaikinimui Pagalvi
nių Mokesčių atmetė republikonų ma
nevrus. Komitetas pasmerkia tuos re- 
publikonus senatorius, kurie sakosi kon
stitucijos pataisymo keliu jie panaikin
sią “poll-tax” sistemą pietinėse valstijo
se. Komitetas sako, kad tai esanti poli
tinė apgavystė. Keista, girdi, kad tie se
natoriai, kurie nepadėjo pravesti senate 
anti-poll tax biliaus, dabar siūlo pataisy
mą prie konstitucijos; Tas tik parodo, 
kad jie nesielgia sąžiniškai.

Manoma, kad kitoje kongreso sesijoje 
vėl bus daromos pastangos pravesti bi- 
lių, kuris susyk uždraus kam nors imti 
mokestis nuo piliečių už teisę balsuoti. 
Jeigu bus plataus masinio pritarimo 

i visoje Amerikoje, tai toks bilius laimės.
Minėtas komitetas tvirtina, kad Kon

gresas gali tatai padaryt. Uždraudimas 
pagalvinių mokesčių nepriešingas kons
titucijai. Kurie eina konstitucijos patai
symo keliu, tie prie tikslo gali niekados 
neprieiti. • -

Lietuvių Literatūros Draugijos Konstitucijos skyriaus 
“Mokesčiai” paragrafas Septintas sako: “Nariai, neuž
simokėję iki liepos pirmai (lienai, tampa išbraukti iš 
Draugijos”. O tai reiškia, kad tik vienas mėnuo beliko 
Draugijos nariams pasimokėti duokles. Žinoma, Centra- 
linis Komitetas turi teisę tą laikotarpį prailginti ir kas
met tatai padarydavo. Betgi laikas visiems nariams iš
mokt laikytis savo organizacijos konstitucijos ir tą ne
didelę narinę duoklę pasimokėti laiku. Tai galima ir 
lengva, ypač dabar, kai bedarbės nėra, kai kiekvienas ga
li ištesėti tuos $1.50.

Iki šiol jau turime 78 kuopas, kurių visi nariai jau yra 
pasimokėję duokles už šiuos (1944) metus. Be tai tik bis- 
kį daugiau negu pusė kuopų. Reiškia, dar turim kele
tą tūkstančių narių; nemokėjusių duoklių. Todėl birželio 
mėnuo turi būti paaukota mokėjimui ir kolektavimui 
duoklių. Kuopos, kurios dar turi neužsimokėjusių narių, 
turi mestis darban. Aš tvirtai tikiu, kad mes galime per 
šį paskutinį mėnesį padaryti visus Draugijos narius ge
ram stovyje.

Draugai ir draugės, kurie dar nesate mokėję! Vardu 
Centralinio Komiteto visus nuoširdžiai prašau ir raginu: 
Nebeatidėliokite šio reikalo. Nebedelsdami pasimokekite 
duokles!

Kuopų sekretoriai ir visi veikėjai! Pasidarbuokite per 
birželio mėnesį duoklių rinkime. Pamatykite kiekvieną 
nepasimokėjusį narį ir paraginkite pasimokėti. Surink
tų duoklių nelaikykite pas save, bet tuojau siųskite Cent
rui.

Dar ir štai kodėl svarbu visiems Draugijos nariams 
pasimokėti duokles laiku: Šių metų knyga “Lietuva Ug
nyje” jau spausdinama ir neužilgo bus gatava. Knygą 
gaus tik tie nariai, kurie bus pasimokėję duokles už 1944 
metus. Kai visi nariai pasimokėję, užtenka vieno pasiun
timo. Tai susitaupo daug laiko ir išlaidų. Mes turime tau
pyti laiką ir pinigus, nes viskas pabrango, o mūsų narių 
duoklės tebėra tokios pat, kokios buvo prieš 15 metų!

A. BIMBA, L.L.D. pirmininkas.

Pirmadienis, Gegužes 29, 1944*

Vaizdas iš talkininkų ofensyvo Italijoje, prie Cassi- 
no. Paveikslas trauktas vidurnaktyje, kai talkininkų ka- 
nuolės pradėjo šaudyti j priešo pozicijas ir nušvietė vi
są apylinkę.

Kas Ką Rašo ir Sako
LABAI ĮDOMUS 

LEIDINYS
Ypatingai Jungtinių Val

stijų Kongrese keliamas 
triukšmas prieš C.I.O. su
organizuotą “Politinio Vei
kimo Komitetą.” Po to, kai 
net du Dies Komiteto na
riai prakišo nominacijas ir 
turės atsidurti ant politinio 
šiuklyno, reakcinis elemen
tas išsigando minėto komi
teto veiklos. Nes, aišku, 
prie Dieso, Starnes ir Cos
tello nelaimės labai daug 
prisidėjo Politinio Veikimo 
Komiteto pasidarbavimas.

Gavome to Komiteto lei
džiamą laikraštį “Political 
Action News.” Gegužės 19 
dienos laida yra specialė, 
12 puslapių. Tai nepapras
tai įdomus leidinys. Jame 
nušviesta politinė veikla 
darbo unijų ir pakilimas 
judėjimo už draftavimą 
ketvirtam terminui prezi
dento Roosevelto. Visas 
C.I.O. stoja už Roose veltą. 
Politinio Veikimo Komite
to konferencija nutarė pa
remti Roosevelto kandida
tūrą. šimtai unijų yra pa
sisakiusių už ketvirtą ter-

miną. United Steelworkers 
of Amerika unijos konven
cijos 2,300 delegatų vien
balsiai kreipėsi prie Roose- 
velto ir ragino palaikyti 
kandidatūrą.

Bet, žinoma, C.I.O. Poli
tinės Veiklos Komiteto dar
bas nesiriboja agitacija už 
išrinkimą Roosevelto. Iš 
minėto leidinio matome, 
kaip plačiai ir pasekmin
gai komitetas kovoja prieš 
reakcionierius visose val
diškose įstaigose. Ne tik 
Kongresas, bet ir miestų 
tarybos, ir valstijų seime
liai, ir miestų majorai ir 
valstijų gubernatoriai vai
dina svarbią rolę mūsų gy
venime. P. V. Komitetas 
daboja, kad darbininkai sa
vo balsais paremtų tiktai 
tuos, kurie yra darbininkų 
draugai ir prieteliai. Ko
mitetas neskirsto žmonių į 
partijas. Jis remia pažan
gius žmones visose partijo
se. Štai kodėl jis turi dide
lio pasisekimo. Ir štai ko
dėl, žinoma, prieš jį taip 
įžūliai kovoja reakcionie
riai tiek iš demokratų, tiek 
iš republikonų partijos.

Laiškas Redakcijai
Geg. 24, 1944 

“Laisvės” Redakcija, 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Re: S.L.A. Rinkimai. 
Gerb. Tamstos:—

“Laisvės” No. 114, geg. 
15, 1944, editorialė, tarpe 
politiškos rusės išsireiški
mų— kurių dėlei aš jokios 
kontroversos nekeliu — yra 
pasakyta: “Pats Bagočius 
per spaudą išstojo su pra
keiksmais Mažuknai.”

Kada, kur ir kaip?
Mažukna ir aš, taipat 

kaip ir mudviejų šeimos, 
esame asmeniški draugai 
per metų eiles, ir tikiuos 
kad tokiais pasiliksime, ne
žiūrint ne nuo mudviejų 
priklausančių politiškų 
konjųkturų.

Rinkimai pasibaigė su

žinomais daviniais, ir šį ra
šau tik kad atitaisyti Tam
stų padarytą man nemalo
nią klaidą.

Jūsų,
F. J. Bagočius.

LAISVĖS RED. PASTA
BA. P-nas Bagočius turbūt 
pamiršo, ką jįs pats rašė. 
Tegu jis pasiskaito Kelei- 
vyj (š. m. kovo 29 d.), o 
ten suras savo paties juo
dai ant balto parašyta, būk 
Laukaitis, Mažukna, etc., 
yra Lietuvos išdavikų ir 
Susivienijimo priešų myli
mi draugai ir jų kandida
tai. Ten pat p. Bagočius 
ragino SLA narius balsuoti 
už Dargį, bet ne už savo 
“asmenišką draugą” J. K. 
Mažukną...

Tikimės, šito paaiškini
mo p. Bagočiui užteks.

.7.

Naujas Planas Padėti Pabėgėliams
Įsteigimas “laisvų uostų” sis

temos Jungt. Valstijose parū- 
pinimui laikino apsistojimo 
karo pabėgėliams, kurie dabar 
negali įvažiuoti į šią šalį pa
gal mūsų imigracijos įstatymą, 
yra imigracijos vyriausybės 
svarstomas, kad tik padėjus 
tiems, kuriuos dar galima iš
gelbėti nuo nacių.

John W. Pehle, War Re
fugee Board egzekutyvis di
rektorius, patvirtino raportus, 
kad pasiūlymas buvo diskusuo- 
jamas, bet daugiau informaci
jų nedavė. Tik pranešė, kad 
jeigu toks planas bus priim
tas, War Refugee Board būtų 
administratorius.

“Planas įsteigtų rezervuo
tas vietas netoli rytinių uostų, 
kur pabėgėliai pasiliktų, pa
kol patvarkymai būtų padary
ti dėl galutino nusprendimo. 
Vietos būtų aptvertos ir pabė
gėliai nebūtų skaitomi šalies 
legaliais gyventojais.

“Įrodyta, kad dabar taip 
daroma su tavorais iš svetimų 
šalių, kuriuos reikia persiųsti į 
kitas šalis.

“Laikoma, kad pabėgėliai 
nėra šalyje techniškai, ir juos 
neliečia imigracijos kvotos su
varžymai.

“Priėmimas tokio plano pa
velytų Jungt. Valstijoms pra
šyti kitų šalių irgi taip daryti.”

Planą pasiūlė Samuel Graf
ton, New York Post laikrašty
je.

Jeigu Jungt. Valstijos taip 
darytų, p. Grafton mano, tai 
kitos Jungt. Tautos sektų pa
vyzdį. Jis spėja, kad gal bus 
legalių keblumų, bet, kadangi 
šiuom laiku šioje šalyje yra 
130,000 nacių karo belaisvių, 
kurie atvyko be vizų ir kurių 
imigracijos įstatymo taisyklės 
ir patvarkymai neliečia, p. 
Grafton tiki, kad bus galima 
prisilaikyti prie kokios nors le- 
galės taisyklės, kad tik pavė
linus šiems pabėgėliams pasi
likti rezervacijose, kurios būtų 
paskirtos kaipo “laisvi uostai” 
iki karo pabaigos.

New York Times editoria- 
las, diskusuodamas šiuos “lais
vus uostus” dėl pabėgėlių, sa
ko, kad gal yra “nežmoniška 
įsteigti koncentracijos stovyk
las pabėgėliams, kurių neno
rime įleisti į šią šalį, arba kad 
nekurie pabėgėliai galutinai 
galės apsigyventi šioje šalyje, 
nepaisant kvotos įstatymo. Bet 
visi turime pripažinti, kad pa
bėgėlis, atvežtas į, sakysime, 
Ellis Island, būtų danguje, pa
lyginus su buvimu Vokietijoje 
arba Rumunijoje.

Šis planas tik padėtų nekal
tiems žmonėms.

FLIS—Common Council.

šypsenos
“KAPIš” KUPIš- 

KĖNIŠKAI?
(Iš Bridgeporto, Conn.)
Gyvenu artimai su vienu 

prietelium kupiškėnu. Jis 
man nuolatos aiškina, kad 
nelabai senai žydai pardavė 
Lietuvą Rusijai. Jis Lietu
vos ne tiek paiso, bet jam 
svarbiausia jo kupiškėniška 
kalba.

Jis tvirtina, kad kupiškė
niška kalba turi tas pačias 
taisykles ir bendrą panašu
mą, kaip angliška kalba; 
taipgi, jo nuomone, kupiš
kėniška gramatika yra to
kia lengva, kad bile durnius 
gali ją išmokti. Svarbiausia, 
tai reikia atsiminti, kaip 
vartoti keletą balsių, t. y., 
“a”, “o” ir ”u”. Ir štai čia 
patiekiu keletą sakinių, ku
piškėniška tarme; tai yra
mam) kaimyno žodžiai:

“Aš paskalinau frontui 
penkinę ir onas pomirša su- 
grožint...”

“Vokar sumistinau basą 
ir povėlovau in dorbą...”

“Pienu visodu geriu iš 
počios bankos.. Jeigu kor
tais lieka pinigų nug Viša
kiu reikahj — nunešu juos 
in bonką...”

“Mona kajos bijašlopu-

ma, todėl visodu reikia ne- 
šiat raberiai...”

“Motin, žiūrėk pro longų, 
ko ten šova tep laja ir net 
skolina...”

“Iš ugniokalnio veržiasi 
lova... Mona žmana gražiai 
poklaja lavą...”

“Jau medžiai susprago ir 
visur žaliuoja lopai...”

Ne veltui dzūkiškai sako
mo: Kas šalis, tai naravas, 
kas galva — tai razumas!

Dzūkelis.

Keistas Sutapimas
Penkerių metų Vytukas 

klausia tėvą:
— Tėveli, kur aš gimiau?
— Kaune.
— O kur tu gimei?
— Šiauliuose.
— 0 kur mamytė gimė?
— Marijampolėje.
Pagalvojęs vaikas sako:
— Tai kaip galėjo atsitik

ti, kad visi trys suėjome 
kartu?

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 

' L AXIS LATĘRI
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Monsūnu arba Mussomy Liūtys ir Karas so Japonais Burmoje ir IndijojeH

Jau prasidėję tvaniški 
monsūno arba mussono lie
tūs šiaurinėje Burmoje 
trukdo amerikiečių ir chi- 
nų kovą prieš japonus. Tie 
lietūs apstabdė ir anglus, 
kurie norėjo iš vyt japonus 
iš ryt. Indijos atgal per ru- 
bežių į Burmos kalnus, rais
tus ir pelkes.

Monsūno liūtys ten po ke
lias valandas kasdien ir kas 
naktį pliaupia per penkis 
mėnesius. Maži upeliai, ku
rie buvo išdžiuvę per saus
ros mėnesius, dabar virsta 
giliomis, srauniomis upėmis. 
Kriokdamos, grumodamos 
dabar pleška plačios upės, 
kurias perbrisdavo žmonės 
ir gyvuliai sausajame sezo
ne. Potviniai užlieja ir iš
rausia kelius, sulaužo tiltus 
ir neša jų griovėsius, kaip 
šipulius. Takai ir vėžės per 
raistų miškus paskęsta juo
dame, tirštame dumble.

Tiems lietums besiau- 
čiant, pakyla tiršti spiečiai 
visokių visokiausių vabz
džių, o pavojingiausi iš jų 
tai uodai, kurie apkrečia 
žmones maliarijos drugiu. 
Įvairūs vabzdžiai kraugeriai 
ir dielės įkandžiai kimba 
žmonėm ir gyvuliam.

Karščiai pirm Liūčių.
Burmoj per ištisus 7 mė

nesius kasmet nėra lietaus 
— nuo spalių pusės iki ge
gužės pusės, ir saulė be pa
liovos kaitina žemę per 210 
dienų pagrečiui. Iš tos kait
ros ir sausros būna tik ma
žų išimčių: kovo mėnesį du 
ar tris kartus po truputį 

palynoja ir šiek tiek lietaus 
nukrinta į kai kurias kalnų 
sritis.

Net žemiausiuose kloniuo
se laukai nuo kaitros ir 
sausros suskyla ir sukietėja, 
kaip akmenys. Tuo pačiu 
laiku iš pelkių ir raistų ga
ruoja karšti garai, ir čia 
žmogus jaučiasi, kaip nuo
latinėje “turkiškoje” pirty
je.

Žemė nuo perdžiūvimo 
suakmenėjus, bet oras taip 
pilnas karštos drėgmės, kad 
neatlaikomai slegia ir šuti
na žmogų.

Karštojo oro paukštis 
nuo pat ryto taip aštriai ir

Penicillinas Civiliams 
Ligoniams

Naujasis vaistas penicilli
nas, stebėtinai gydąs įvai
rias ligas, buvo iki šiol ski
riamas tiktai ginkluotoms 
Amerikos jėgoms. Bet da
bar karinė vyriausybė jau 
pusėtinai daug šios gyduo
lės paskyrė penkiems tuzi
nams ligoninių, kurios ga
lės penicilliną vartot civi
liams ligoniams gydyti. Pe- 
nicillino gavo ligoninės 
New Yorke, Chicagoj, Bos
tone ir desėtkuose kitų A- 
merikos miestų.

Žymėtina, jog dabar šim
tą kartų daugiau to vaisto 
pagaminama, negu pirm 12 
mėnesių. Esą vilties, kad jis 
tarnausiąs ir kaip ginklas 
prieš vėžio ligą.

įkyriai nuolat spiegia, kad 
ardo žmogui nervus. O ka
da jis, pagaliau, nutyla, dar 
ilgai tas baisus jo klyksmas 
kartojasi ausyse.

Vietiniai Burmos gyven
tojai tuose karščiuose kuo 
mažiausiai tekruta ir taip 
lėtai vaikščioja, kaip pus
gyviai. Dieną jie paprastai 
miega, o naktį išeina oran 
ir šnekasi bei lošia dėl ko
kių mažų laimėjimų. O pa
sirodžius pirmiesiems sau
lės spinduliams, jie vėl grįž
ta pastogėn miegoti.

Vandens švente
Belaukdami lietaus, bur- 

miečiai balandžio mėnesį 
turi vadinamąją vandens 
šventę. Karščių išvarginti, 
jie tą dieną ne tik meldžia 
lietaus, bet pila vandenį vie
nas ant kito, ant praeivių 
miestuose ir kaimuose ir 
ant gyvulių. Apie tą cere
moniją nežinodamas, ame
rikietis, ar europietis, pir
mą kartą šitaip “pašventin
tas,” keikia burmiečius, 
kaip nachalus ir padaužas.

Bet štai, pagaliaus, apsi
niaukia; “prakiūra” debe
sys ir ima tvaniškai pilti 
vandenį. Vanduo, tartum 
tūkstančiais upelių, be sus
tojimo plaukia, plaukia ir 
plaukia iš viršaus.

Praėjus liūčiai, oras at
vėsta ir pasidaro lengvas 
ir smagus.

Per kelias lietų savaites 
žemė atgyja ir sužaliuoja. 
Gamta atrodo kaip žmo
gaus draugė. Bet netrukus 
pasirodo ir blogieji liūčių 

vaisiai. Tvaniški lietūs su 
audromis suardo bei nune
ša daug namų ir kitų pasta
tų. Tūkstančiai žmonių ima 
sirgti drugiu.

Per tas valandas, kurio- - 
mis lyja, visi daiktai su
drėksta net uždaruose kam
bariuose — drabužiai, lovų 
čiužiniai (matracai) ir kt. 
Čeverykai ir odiniai knygų 
apdarai tuojau pradėtų pe
lėti, jeigu nebūtų džiovina
mi. Daiktam džiovint kam
bariuose yra naudojami pe-

Jau 4 Lenkų Divizijos 
Sovietiniame Fronte
Jau keturios lenkų divizi

jos yra pilnai išlavintos ir 
ginkluotos kovai prieš vo
kiečius sovietiniame fronte. 
Vyriausias jų komanduoto- 
jas yra lenkas generolas 
Derlingas.

i Tie lenkai kovūnai aprū
pinti visais naujoviškais 
ginklais, nuo mažiausio iki 
didžiausio. O važiuotės rei
kalams jie vartoja sovieti
nius trokus ir amerikinius 
traktorius, auto-sunkveži- 
mius ir lengvuosius automo
bilius “džypsus”.

Šios lenkų divizijos yra 
pasiryžusios atsižymėti at
einančiame naujame Sovie
tų ofensyve prieš hitlerinin
kus.

Pirmieji dr. Thone ban
dymai rodo, jog zirkoniumo 
metalo išgaravimai naikina 
vėžio ligos skaudulius.

čiukai, kūrenami anglimis,. 
O kai po kelių valandų lie
taus, vėl giedra pradeda 
šypsotis, tai žmonės neša 
daiktus prieš saulę padžio- 
vint.
Ką reiškia Monsūnai arba 

Mussonai?
Monsūn ar musson yra 

pakeistas arabiškas žodis 
mausim. Juomi arabai vadi
na tą, ką mes vadiname se
zonu arba metlaikiu.

Monsūnas arba mussonas 
yra priimtas kaip tarptauti
nis vardas pavadint vėjams, 
kurie, ypač karštuose že
mės kraštuose, pučia nuolat 
iš vienos pusės per tam tik
rą metų laiką arba sezoną.

Tariamais žiemos mėne
siais monsūno vėjas pučia 
nuo didžiojo Azijos žemy
no iš šiaurių rytų į pietų 
vakarus, linkui Burmos ir 
Indijos. Tokie šiauriniai-ry- 
tiniai monsūniški vėjai da
linai atmiešia saulės karštį 
Burmoj ir Indijoj. Bet po 
keleto mėnesių tie vėjai pa
sikeičia ir ima pūsti prie
šingon pusėn, nuo Indijos 
Vandenyno, iš pietų vakarų 
į šiaurių rytus, linkui Indi
jos sausžemio ir Burmos.
Kodėl Vėjų Kryptis Keičia
si ir Susidaro Monsūnai?
Karštajame sezone žemės 

paviršius labiau įkaista, 
negu jūra. Karštas oras nuo 
žemės kyla aukštyn, o vie
ton ateina vėsesnis, sun
kesnis ■ oras, kaip vėjas, 
nuo jūros. — Prisiminkime, 
kaip Lietuvos kaime būda
vo žiemą, kada šaltyje pra- 

verdavom prikūrentos grin- 
čios duris: šiltas oras vir- i 
šum durų garuoja laukan, 
o šaltas oras dideliais, žilais 
kamuoliais veržiasi vidun 
per slenkstį apačioj.

Tokiu būdu karštuoju me
tų laiku ir pučia nuolatinis 
sezoninis vėjas, arba mon
sūnas nuo vandenyo linkui 
Indijos ir Burmos.

Plaukiąs nuo jūros oras 
ilgainiui persigeria garuo
jančia iš vandens drėgme, o 
kai tame atkeliaujančiame 
ore susidaro toks daugis 
drėgmės, kad oras jau ne
gali jos pakelti, tuomet lyja 
ir lyja, iki vėjo kryptis pasi
keičia. Štai kaip gema pie
tiniai - vakariniai monsūno

Islandija Kaip Nepri
klausoma Respublika
Islandijos salos gyvento

jai visuotinu balsavimu nu
tarė atsimesti nuo Danijos 
ir įsisteigti kaip visai nepri
klausoma respublika. Per 
563 metus Islandija buvo 
Danijos žinyboje, nors nuo 
1918 m. skaitėsi savaranki
ška valstybe. O seimą ji tu
ri jau per 1014 metų.

Islandijos sala, šiaurinėje 
dalyje Atlanto Vandenyno, 
turi 39,756 ketvirtaines my
lias ploto, bet pirm dabarti
nio karo turėjo tiktai apie 
90,000 gyventojų. Užėmus 
naciam Norvegiją, talkinin
kai pasiuntė savo kariuo
menę į Islandiją, kad vokie
čiai ir jos neužgrobtų.

lietūs Burmoj ir Indijoj.
Žieminiame sezone žemė 

labiau atšąla, negu vande
nynas. Tuomet oras nuo šal
tų aukštųjų Azijos plotų ei
na iš šiaurių rytų į pietų 
vakarus, linkui Indijos Van
denyno ir taip šiek tiek vė
dina Burmą ir Indiją.

Prekiniai Vejai
Indijos ir Burmos srityje 

tos vėjų atmainos įvyksta 
taip reguliariai ir pasikeitęs 
vėjas taip ilgai pučia iš tos 
pačios pusės, kad tokie vė
jai buvo praminti prekybos 
vėjais. Nes jie seniaus tar
navo žėgliniams prekiniams 
laivams. Vasaros laiku, ka
da vėjas pučia nuo vande
nyno linkui sausumos, tie 
laivai iš pietų vakarų plauk
davo pavėjui į Indiją, Bur
mą ir abelnai į pietiniai-va- 
karinę Aziją. 0 kai žiemą 
pasikeičia vėjas ir pučia iš 
šiaurių rytų nuo Azijos že
myno, tai žėgliniai laivai 
grįždavo pavėjui linkui pie
tų vakarų. Tokiu būdu žėg
liniai laivai išnaudodavo 
monsūno vėjus abiem pu- 

Isėm.
Monsūno Liūtys Neper

trauks Kovos
Talkininkų kariai jau ne 

pirmą monsūno liūčių sezo
ną pergyvena Burmoj. To
kios liūtys labai apsunkina 
kovą. Bet kaip pirmiau jos 
nesulaikė amerikiečių ir ki
tų talkininkų žygių prieš 
japonus, taip ir dabar nesu
laikys.

J. C. K.

K\ SAKO KUNIGAS ST. ORLEMANSKIS APIE LENKU PONU PRAEITI, DABARTĮ IR ATEITĮ
Lenkų kunigas Stanislo

vas Orlemanskis, Amerikon 
sugrįžęs iš Maskvos, para
šė sekamą straipsnį, iš
spausdintą lenkų - ameri
kiečių žurnale Nasz Swiat 
(Mūsų Pasaulis):

— Čia aš kalbu, kaip nau
jos rūšies lenkas - ameri
kietis. Aš nesu narys jokios 

partijos, jokios siauros sro
vės, jokios šaikos. Aš pilnai 
suprantu, ką darau, atsi
mindamas įsakymus Wa- 
shingtono, Jeffersono ir 
Lincolno. žvaigždėtoji Vė
liava yra mūsų vėliava. Čia 
mūsų kraštas, mūsų val
džia, mūsų ateitis.

Mes visa širdžia remiame 
Lenkiją ir viską, kas yra 
lenkiška; bet mes jau ne- 
pakęsime visokių išdavikiš
kų šaikų, kurios bruko 
mums savo intrigas, savo 
europines santvarkas ir ver
tė mus į lenkišką mažumos 
grupę. Mes esame ne mažu
mos grupė. Mes esame pil
nateisiai amerikiečiai.

Mes, jaunesnioji karta, 
čiagimiai, turėtum sudaryti 
priekines lenkų - amerikie
čių eiles ir siekti protinės 
laisvės ir lygybės.

Kalbos Apie Lenkų 
Perskiojimą

Savo jaunystėje mes esa
me daug girdėję nuo mūsų 
tėvų apie lenkų tautos per
sekiojimą ir priespaudą. 
Mes, tačiaus, įsitikinę, jog 
ne visi tie pasakojimai tei
singi. Mes esame tikri, kad 
mūsų tėvai buvo susipažinę 
tik su viena klausimo puse 
— antroji pusė buvo aty- 
džiai slepiama nuo jų.

Mes sužinojome, kad len
kų valdžios, bajorija ir sau
jelės didikų viešpatavimas 
lygiai taip parbloškė Lenki
ją, kaip kad ją parbloškė 
Vokietija, Rusija ir Austri
ja. Štai kodėl šiandien 
mums liepiama tylėti.

Raudonumo Priekaištas
Mes amerikiečiai viską 

drąsiai darome. Kada ren
kame naujus valdininkus, 
mes aštriai ir begailestingai 
kalbame. Bet niekas dėl to 
nepyksta ir neįsižeidžia. 
Rinkimam praėjus, oponen
tai paduoda vienas kitam 
ranką ir sutartinai dirba 
ištisos visuomenės naudai.

Bet ne taip buvo Lenki
joj. Ten poniškoji šaika da
rė, kas jai patiko, o jeigu 
drąsesnis asmuo atsistojo ir 
pareikalavo teisybės, jis tuo
jau buvo numalšintas ir į- 
mušta jam raudonumo žen
klas.
Skaitykit “Poną Tadeušą”

Ar jūs norite sužinoti a- 
pie senovinę Lenkiją, apie 
lenkų valdovus ir jų dar
bus? Tad skaitykite “Poną 
Tadeušą”, Adomo Mickevi
čiaus parašytą. Čia jūs su
žinosite apie pokilius ir or
gijas, kurie buvo keliami 
palociuose ir pilyse. Jūs pa
matysite, kaip .ginčas dėl 
užmuštos meškos iššaukė 
piliečių karą; brolis žudė 
brolį, ir lyg dar to nebūtų 
užtekę — buvo pakviesta 
talka iš užsienio, kad at
keršyt saviškiui priešinin
kui. Jeigu naujojoj Lenkijoj 
būtų daugiau skaitę “Poną 
Tadeušą” ir jeigu jis būtų 
giliau aiškintas, tai šiandien 

lenkų žemėje nebūtų tokių 
kančių, tokių žudynių.
Reikia Pažangios Valdžios.

Pasibaigus šiam karui, 
Lenkija turi įsteigti naują 
pažangią valdžią, turėti 
naują programą ir naują 
politiką linkui savo kaimy
nų. Naujojoj Lenkijoj “Po
nas Tadeušas” turėtų būti 
priminimas, kad medžioklės 
su Go ėringu ir Hitleriu yra 
labai pavoingos; kad sveti
mų tautų žemės grobimas 
iššaukia tiktai neapykantą 
ir kerštą, ir kad jei Lenki
jos darbininko ir valstiečio 
likimas nebus pagerintas 
tiek, kaip darbininkų ir val
stiečių būklė kitose galingo
se valstybėse, tai anksčiau 
ar vėliau tokia Lenkija tu
rės išnykti.
Ar Amerikiečiai Lenkai ži

no apie Lenkiją?
Mano priešininkai tvirti

na, jog aš nebuvau Lenki
joj, tai girdi, nieko neži
nau apie Lenkiją. Čia aš pa
rodysiu, ką sako lenkai- 
amerikiečiai, kurie buvo 
Lenkijoj tuo laiku, kai Hit
leris ją užpuolė.

Už trijų dienų pirm Hitle
rio įsiveržimo, Lenkijoj lan
kėsi vienas Massachusetts 
valstijos senatorius, lenkų 
kilmės žmogus. Jis įspėjo 
Lenkijos valdžią ir stengėsi 
įtikint lenkus, jog karas ne
išvengiamas. Jis sakė, kad 
Amerikoje visi kalba apie 
gręsiantį j į karą ir visa 
spauda apie jį rašo. Jam 
buvo atsakyta: “Jūs ten A- 
merikoje labai mažai teži
note apie europinę padėtį. 
Nebus Europoje karo, o

KUN. ORLEMANSKIS

jeigu jis išsiveržtų, tai mes 
esame pasiruošę 4r. nieko 
nebijome.”

Nepaisė Įspėjimų
Aš esu dėdė mergaitės, 

kuri lankė Varšavos Uni
versitetą, kada karas išsi
veržė. Ji man pranešė, jog 
žmonės įspėjo valdžią, kad 
jie matė (vokiečių) parašiu- 
tistus nusileidžiant iš lėktu
vų į miškus. Valdininkai pa
šiepė tokius įspėjimus ir sa
kė įspėjantiems žmonėms, 
kad jūs, girdi, klejojate.

Kai tik priešas kirto pir
mutinį smūgį, tuojaus buvo 
susprogdinti visi Lenkijos 
geležinkeliai, stotys, tiltai ir 
elektros fabrikai. Priešas 
užvaldė visus strateginius 
punktus. Tūkstančiai lenkų 
kareivių betiksliai bastėsi 
laukuose, neturėdami gink
lų. Sumišimas buvo toks, 
kad negalima būtų net ap
sakyti. Valdžia ir aukštoji 
komandą pabėgo iš savo 
krašto; paliko 
žmonių minias,

nacių gaujoms.
Žmonės maldavo ir reika

lavo apgynimo, bet jiem bu
vo liepta tylėti. Bet šį kar
tą bus kitaip. Žmonių išda
vikai tylės kaip nebyliai, o 
mes kalbėsime. Šį kartą 
mes pasirūpinsime, kad įsi
kurtų tikrai laisva ir demo
kratinė Lenkija.

Aš stoju už steigimą 
grynai amerikinių draugi
jų, kaip kad tinka Amerikos 
piliečiams, ir už neatidėlio
jamą kovą dėlei privalomų 
mūsų teisių.

Jeigu mūsų Amerikos 
valdžia kišis į Lenkijos sie
nų klausimą, kas duos mū
sų valdžiai žinių šiuo klau
simu? Ar tai nėra Ameri
kos lenkų pareiga? Prezi
dentas Rooseveltas turėtų 
jieškoti mūsų patarimų šia
me reikale. Todėl mes turi
me tuojaus organizuotis.
Netikusi Londoniškė Lenkų 

Valdžia
Dabartinė Lenkijos val

džia Londone yra neatsa
kinga ir silpna. Ją stumdo 
užsceninės (užkulisinės) šai
kos, kurios galvoja tiktai 
apie savo ateitį, o ne apie 
lenkų tautos ateitį.

Kam mes kraują liejame 
ir kovojame? Mes kovojam 
ne tik tam, kad būtų paša
lintas Hitleris, bet kad būtų 
visiem amžiam sunaikintas 
vokiečių militarizmas.

Vokiečių militarizmo šir
dis yra Rytų Prūsijoj. Čia 
gyvena visa vokiečių aristo
kratija ir junkeriai - dvari
ninkai. Čia atsirado ir (pa
sakiška) teorija, būk vokie
čių tauta esanti aukštesnė beginkles čių tauta esanti aukštesnė 

kaip auką luž visas kitas pasaulio tau-

tas; kad lenkai esą žemes
niosios rūšies tauta, kuri, 
girdi, negali pati valdytis ir 
turi būti “suvokietinta” ir 
visiškai panaikinta.Čia mes. 
todėl, turime progą sunai
kint vokiečiu militarizmo 
širdį ir centrą ir atkeršyti 
už savo kančias.

Reikalauja Rytų Prūsijos
Kaip mes galėtume tatai 

padaryti? Ogi atiduodant 
Rytų Prūsiją Lenkijai. Du 
milionai ten gyvenančių vo
kiečių turėtų būt iškraus
tyti. Hitleris yra parodęs 
mums, kaip tatai padaro
ma. O štai ką sako Churchi- 
llas (Anglijos premjeras): 
“Tie Prūsų aristokratai yra 
karo perėtojai, ir urmu iš- 
gabent juos Vokietijon, tai 
būtų išmintingas žingsnis. 
Daugelis vokiečių gal sutik
tų pasilikti net po lenkų 
valdžia.”

Churchillas davė tokį pa
siūlymą, bet lenkų valdžia 
ir už scenų veikiančioji šai
ka atsisako svarstyt Rytų 
Prūsijos klausimą. Kodėl? 
Todėl, kad ta šaika turi di
džius dvarus Ukrainoj ir 
Baltarusijoj. Ten jie turi 
didelius miškus, kur jie ga
lėtų medžioti ir tinginiauda
mi laiką leisti; o 'Rytų Prū
sijoj jie nieko neturi.

Aš visa širdžia šaukiu 
jus steigti amerikinę orga
nizaciją kuo greičiausiai, 
kad niekas negalėtų pasa
kyti, jog mums trūksta pi
lietinės drąsos reikalauti to, 
kas yra mūsų. Mes negalim 
tylėti.

Mes neturime būti šovi
nistai ir besočiai. Lenkijos 

rubežiai, nežiūrint jų plo
čio, patys savaime neatneš 
lenkų tautai laimės. Istorija 
mus moko, jog kada Lenki
ja valdė didžiulius žemės 
plotus, Lenkijos žmonės ne
turėjo naudos iš to. Prie
šingai, dėl to kilo ginčai, in
trigos ir susikirtimai su jos 
kaimynais.

Tai Ne Lenkų žemės
Na, o kaip reikia žiūrėti į 

Ukrainą ir Baltarusiją? 
Rusai sako, jog tai jų žemė. 
Aš girdžiu nuomones lenkų 
kunigų, kurie labai gerai 
pažįsta Ukrainą ir Baltaru
siją; jie sako, jog tai ne len
kų žemė ir ji nereikalinga 
Lenkijai. Kam gi lenkai tu
rėtų skverbti-s, kur jie ne
pageidaujami? Mes turime 
svarbesnių reikalų dėlei 
Lenkijos sienų.

Rytų Prūsija yra aukštai 
išvystyta ir ji padarys Len
kiją turtingu kraštu. Dar 
daugiau. Lenkija ten turės 
strateginius punktus, jeigu 
ateityje karas kiltų. Ten 
Lenkija turėtų viešpatau
jančią poziciją prie Baltijos 
Jūros. Lenkija turėtų uos
tus prekybai, ryšiams su 
pasauliu.

Rytų Prūsijos prijungi
mas Lenkijai laimėtų karą 
ir laimėtų taiką. Tą mintį 
pakėlė Churchillas. Rusija 
sutinka su ja. Amerika 
remia ją. Bet mes turime 
veikti ir stipriai kalbėti a- 
pie tai.

Kas liečia sąjungą, aš tik
tai tiek tenoriu pasakyti, 
kad didžiausia, praktiškiau
sia ir naudingiausia Lenki
jai sąjunga yra su Rusija
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(Pabaiga)
Partizanams įgriso skyrium vaikščioti 

aplink sodybą; jie visi trys susirinko 
arklidėje. Čia buvo šilta. Du iš jų susi
kraustė į roges, o “Rublį dvidešimt” nu
siuntė saugoti. Tas užsimanė gerti, įėjo 
į namus, iš koridoriuje stovinčios stati
nės išgėrė gerą kvortą vandens ir čia pat 
atsisėdo pasišildyti prie krosnelės — na, 
ir užmigo. Juo pasitikėdami, partizanai 
rogėse taip pat nejučiomis užmigo.

Naktį Stefanija atsikėlė, užsivilko kai
linius, užsidėjo kailinę kepuraitę ir iš
ėjo į gretimą kambarį. Paprastai tokio
se kelionėse į kiemo galą jas lydėdavo 
kuri nors mergaitė, o dabar visi miegojo. 
Stefanija tyliai pravėrė duris į koridorių 
— ten, atmetęs rankas, prie krosnelės 
saldžiai miegojo partizanas, jo šautuvas 
stovėjo čia pat, į sieną atremtas.

Kelias minutes Stefanija stovėjo ko
ridoriuje, paskui tyliai pravėrė duris. 
Kieme nieko. Apmirusia širdimi Stefani
ja išėjo į kiemą, truputį pastovėjo ir pas
kui greitai nuėjo prie vartų. “Jei sustab
dys, pasakysiu, kad man reikia” — gal
vojo ji, jausdama, kaip plaka širdis. 
/ Tačiau niekas jos nesustabdė. Štai, 
ias spindis eina į “Gnilije vodi”, ji

V Wiį SI- jįjpr 
ne i 

kartą čia užvažiuodavo su Stanislovu iš-j 
gerti giros, per savo vyro medžioklės iš-? 
kyląs. ;

Juo labiau ji tolo nuo sodybos,, juo j 
greičiau ėjo ir, pagaliau, ėmė bėgti,J 
kniubdama dėl nepatogių vaikščioti bo-5 
tų. Tačiau vis dar netikėjo, kad laisva. 
Jau už dviejų kilometrų nuo namelio ji ! 
pajuto nuovargį. Daugiau nebegalėjo 
bėgti. Širdyje diegė. Ji numetė botus ir, S 
palikusi juos ant sniego, toliau ėjo vie-| 
nais aukštais batukais. |

Pagaliau ji išgirdo šunų lojimą, o kais 
priėjo prie sodybų, buvo sustabdyta len-S 
kiško šauksmo: |

— Stok! Kas eina? g
Iš už pynučių iššoko du ginkluoti žmo

nės. Tai buvo legionininkai iš Zarembos 
eskadrono.

— Tegu galingoji ponia nesijaudina. 
Mano seržantas nuveš jus į miestą. Juk 
čia arti. Kelias nepavojingas, mes ką tik 
iš ten. Na, važiuok, — Zaremba moste
lėjo ranka seržantui.

Šis paėmė vadeles. Arkliai sujudėjo. 
Stefanija neramiai atsigręžė. Zaremba 
risčia iš kaimo išjojo į miestą. Švito.

savo atsitraukimą kareiviams.
— Jei ne tas ištvirkėlis, — su įniršiu 

kumšterėjo jis “Rublio dvidešimt” kūną, 
— būtume juos miegančius užklupę.

— Kas atsitiko, pone poručike? Kodėl 
jūs atsitraukėte? — Vladislovas prijojo 
prie Zarembos, matydamas, kad karei
viai traukiasi į miško gilumą.

— Juos reikia be kautynių išvilioti. 
Suspėjo pabusti, — piktai atsakė jaunes
niajam Mogelnickiui Zaremba.

— Tačiau jūs jau buvote name? —už
sidegė Vladislovas.
, Įžeistas to šūkterėjimo, Zaremba neiš
kentė.

— Aš tai buvau, podporučiki, bet jūsų 
ten, rodos, nebuvo. Prašau žiūrėti savo 
būrio ir nedaryti vyresniam laipsniu įžei
džiamų pastabų. Aš žinau, ką darau.

Įsiutęs Vladekas pasuko arklį ir nujo
jo-

— Uždenk langus suolais ! — koman
davo Raimondas.

Kambaryje užsibarikadavo.
$ ’ Raimondas įbėgo į kambarį, kuriame 
| buvo belaisvės. Jis pamatė tik išblyšku- 

šią Liudviką ir sumišusią Prancišką.
Į — Dėl dievo, kas atsitiko? Kur Stefa
nija? — puolė prie jo išgąsdinta Liudvi- 

| ka.
£j Raimondas greitai peržvelgė kambarį, 
rf — Kaip kur? Ji turi būti čia! — su- 
fšuko jis.
į — Štai kas! Pabėgo, gyvatė! Pramie
gojome mes su tavim, Raimonde, ir gar- 
jbę, ir šlovę! — liūdnai pasakė užpakaly
je jo Ptacha.
įj — Ką gi jūs darysite? — Liudvika su- 
ffgriebė jam už rankos.
L Ptacha ištraukė ranką.
S — Ginsimės ligi paskutinių... Gulkit 
Sant grindų, aš šaudysiu pro tą langą!— 
jsušuko jis. — Vis tiek gyvi nepasiduo- 
jsime. Jei žūti — tai bent neveltui.

Sunkią sofą jis su įniršimu pastūmė 
prie lango.

— O kodėl jūs.likote? — paklausė Rai
mondas Liudviką.

— Aš nieko nežinojau apie jos pabė
gimą.... — vos girdimai prašnibždėjo ji.

Newark, N. J.
Motery Mezgejy Kliubo 

Išvažiavimas
Šitas linksmas, smagus išva

žiavimas, arba pare, įvyks bir
želio ( June) 4 dieną, t.y., ne- 
dėldienį, pas draugus Jamiso- 
n’us, 134 West Northfield 
Ave., Livingston, N. J.

Mes, kliubietės moterys, 
kviečiame visas ir visus į šį 
smagų išvažiavimą, kur, ant 
tyro oro, gražiai laiką pralei
sime prie gerų užkandžių, vi
si bendrai. Kas liks nuo šio 
parengimo, sušelpsime savo 
^sesutes Lietuvoj, kurios vargs
ta po neprietelio režimu, ne 
tik jos pačios, bet ir jų maži 
vaikeliai, kurie nieko nėra pra
sikaltę tam žiauriam neprie
teliui.

čia ne tik smagiai laiką 
praleisime po sunkių savo dar
bų, bet ir apsitarsime ateities 
planus ir veikimą ant vasari

nio sezono.
Mes tikimės gražiai priimti 

kiekvieną šioje parėję atsilan
kius, kaip ir pridera.

Su pagarba ,
Komitetas.

Atitaisau Klaidą
Sietyno Choro parengime 

Raudonojo Kryžiaus naudai, 
tarpe paskelbtų aukavusių 
vardų yra klaida, kur pasaky
ta : aukavo dolerį P. Paške
vičius. Turėjo būti: Izabela ir 
Petras Januškevičiai.

Mat, šie draugai negalėjo 
patys būti ant parengimo, tai 
per drg. Kunicką aukojo do
lerį.

Atsiprašau draugų Januške
vičių, nors klaida ir ne per 
mano įvyko.

Albinas

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Del Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL 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.

So. Boston, Mass.
Liet. Teik. Pag. Kom. Darbuo

tė Lėtai Eina
Gegužės 21 d. buvo šaukta 

platesnis susirinkimas draugi
jų atstovų ir šiaip simpatizuo
jančių tam darbui draugų. Su
sirinkime dalyvavo apie 20 
ypatų — vyrų ir moterų. Iš pa
ties komiteto nebuvo nei pir
mininko, nei vice-pirm., iždi
ninkas raportavo, kad gauta 
pakvitavimas iš Centro už au
kas, kurios buvo perduota nuo 
Petrikienės prakalbų ir kad 
butas nurendavota už $25 į 
mėnesį rendos.

Draugai, Žekonis su Dam
brausku, per remontavimą dir
bo. Kelios moterys apsiėmė 
padėti išvalyti ir pataisyti. Sta
lų ir kėdžių būsią gauta iš Ži- 
nyčios. Nutarta, kad turėti ati
darymą patalpos birželio 2d., 
vakaro, su skaitlingu susirin
kimu, pačioje krautuvėje, 
500-A E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Pasiskirstymas dar
bais bus atliktas, t. y., kas pri
žiūrės krautuvę ir kaip dau

giausia surinkti aprėdalų dėl 
lietuvių nuo karo nukentėju
sių. J. P. aštriai kritikuoja kai 
kuriuos komiteto narius.

11. T. pranešė, kad tiesiogi
niai į Centrą pasiuntus jau 
apie 40 dolerių dėl pundelių. 
J. taip pat pasiuntęs į Centrą 
apie 20 svarų drabužių.

___________________ D. J.
Naujo Laisvei prenume

ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę! •

LIETUVIŠKAS F

TRAKTYRIUS
( (VALGYKLA IR ALINfc) | 
f Didelis pasirinkimas yiaoJdŲ I 
( Vynų ir Degtines Į
į Kasdien Turime i

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
. Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn j 

■■■ r>-—I !■

FOTOGRAFAS
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 5-6191

Pirmasis pabudo “Rublis dvidešimt”, 
miegojęs koridoriuje. Stefanijos atida
rytos durys atšaldė koridorių. Jo išgąs
dintas šauksmas: “Vyrai, gelbėkitės — 
lenkai!” — visus pažadino. “Rublis dvi
dešimt” daugiau nieko nepasakė — Za
remba iššovė jam į galvą.

> Raimondas puolė prie ginklo.
Į koridorių įsilaužė legionininkai. Pta

cha, kaip katė, pašoko ant kojų. Vienu 
šuoliu jis pasiekė kambario kampą, kur 
stovėjo jo karabinas. Nušokęs nuo stalo 
miegūstas Leonas nieko nesuprato.

Pirmą akimirką ir mergaitės nieko 
nesusigaudė. Andriejus šoko prie durų. 
Atidaręs, atšoko atgal ir vėl jas užtren
kė. Koridoriuje sugriovė keli šūviai. At
plaišos lakstė nuo keliose vietose peršau
tų durų.

Akla laimė išgelbėjo Andriejų nuo 
mirties. * 5 * 1 * 1 i

Leonas galiausiai suprato, kas įvyko. 
Vienu judesiu jis pasuko stalą ir prirė
mė duris, o pats puolė prie šautuvo. Iš 
kambario kampo Andriejus šaudė pro 
duris. ’ * h %
* — Atgal, — sugriaudė Zaremba kori
doriuje. — Nutraukti šaudymą! Čia gra
fienė, kalė jūsų motina! Atgal!
- Koridorius ištuštėjo.

— Mes juos ir taip paimsime. Ten trys 
vaikagaliai, o per susišaudymą galima 
užmušti grafienę, — paaiškino poru&kas

— Pone poručike, čia du sučiupo ark
lidėje, — pranešė kapralas Zarembai ir 
parodė pirštu į partizanus.

Zaremba reikšmingai mostelėjo ranka.
Namelyje pasigirdo trumpa salvė. 

Leonas ir Ptacha stovėjo prie lango, už 
savo uždangos, kiekvienu akimirksniu 
pasiruošę šauti į kiekvieną, kuris tik pa
teks ant sargo.

— Ei ten, name, nešaudyti! Ponas po- 
ručikas nori su jumis kalbėtis! — kieme 
suriko kažkieno skardus balsas.

Name tylėjo...
— Klausykite jūs, kurie ten susimėtė

te! Aš poručikas Zaremba, čia atsiųstas 
pulkininko Mogelnickio... Ar girdite? — 
šaukė iš kiemo Zaremba.

— Girdime, kas gi iš to? — atsakyda
mas sušuko Pšeničekas.

Namelyje tylėjo. Moterys, kaip buvo 
joms įsakyta, sėdėjo ant grindų. Rai
mondas, ištiesęs ranką su mauzeru, sekė 
duris.

— Kartoju. Siūlau jums pasiduoti. Jei
gu jūsų pagrobta grafienė Mogelnickie- 
nė gyva ir nepaliesta, — pasižadu palik
ti jus gyvus. Jei nepasiduosite, tai visus 
iki vieno iššaudysiu. Duodu penkias mi
nutes apsigalvoti.

Namelyje tylėjo. Raimondas, Ptacha ir 
Pšeničekas susižvalgė. Iš tų žvilgsnių 
Liudvika suprato, kad jie nepasiduos. 
Kieme laukė ... Mirtis vaikščiojo kažkur 
arti aplink namą, mėgindama rasti ply
šį, pro kurį galėtų prasiskverbti į vidų...

— Eik po velnių, šlykštyne! Mušimės 
ligi paskutiniojo! Tegyvuoja komuna!— 
sušuko Andriejus.

Soči-Maskva. 1934-1936 m.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia del 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 — pajra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

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

i*n NATŪRAI /*< 
12 HERBS IH ĮIIOI

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Let Your Answer to Bombs Be BONDS!

V )

We are fighting enemies who will stop at nothing. With our 
homes, our very lives at stake, shall we stop short of giving our 
dimes and dollars for Defense? Buy Defense Bonds and Stamps 
every day, every week. Buy as if your very life depended upon 
It.. It fyesf

FRANK J. BUTAUSKAS 
LAISNIUOTAS 

PLUMBING & HEATING 
Darbų Užsakymai Greit Atliekami 

NAUJI DARBAI IR TAISYMAI 
AUDRŲ IR SANITARINĖS SURSOS 

Taisomo Vandens Vamzdžius ir Myterius, 
taipgi įdedame naujus

Varvančius Steam Boilerius—Karšto 
Vandens Tankus Taisome ir Įdedame.

2395 FLATBUSH AVE.
CLoverdale 8-3740

Night Phone CLoverdale 7-2869
............ ,7^^;=

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. Now 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.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL i aw 
Lietuviškas Kabaretas t

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
i GRAND ST.t 459S (Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y. *
Telefonas EV. 4-8698 J

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukit^ iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio 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.

PUBLIC

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

““ “ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS b 

1.1, 

★ ★ ★ < 1 
Liūdesio valandoj kteip- J t 
kitės prie manęs dieną I 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką pataroa- i h 
vimą. Patogiai ir gražiai v! 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa- ■/! 
tarnavimu ir kainomis n 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■ii-nI n-i.. >T-n—i ■
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Rochester, N. Y.
Pasekmingos Prakalbos

Gegužės 7 d., po pietų, Ge
dimino D-tės svetainėje, įvyko 
prakalbos. Prakalbas rengė 
ALDLD 50 kp. Kalbėjo d. D. 
M. Šolomskas dviem atvejais: 
pirmiau kalbėjo apie Litera
tūros D-giją ir jos suloštą ro
lę, apie rėmimą mūsų šalies 
karinių pastangų, kad greičiau 

'priartinus pergalės dieną su 
visišku sunaikinimu naciškų- 
japoniškų jėgų. Drg. šoloms- 
kui sekėsi kalbėti, nes roches- 
teriečiai prisimena, kaip d. 
šolomskas kalbėjo rugpj. 1941 
m., tuoj po nacių užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos, kad na
ciai nepajėgs nugalėti ir ras 
sau galą Sovietų Sąjungos že
mėje.

žmonių buvo pilna svetainė 
ir atydžiai klausėsi d. šoloms- 
ko žingeidžios kalbos.

Laike pertraukos dd. A. Le
kavičienė, A. Usevičienė, E. 
Čereškienė ir V. Greibienė pa
rinko aukų lėšų padengimui. 
Aukų surinkta $26.87. Auka
vusių vardai, nemažiau 50c, 
seka:

J. ir H. Stančikai $1.50.
Po $1.25: C. ir J. Bonekat 

ir P. Bugailiškis.
Po $1: Stefon, F. A. Griciai, 

J. Markevičius, Shurkus, R. 
Barauskas, M. Douglas, M. 
Vaidila, G. Mockevičius, J. ir
V. Greibai, B. R. černauskai, 
P. ir E. čereškai, ir J. Barz- 
daitis.

J. L. Totoriai 75c.
Po 50c: P. J. Konteniai, Py

ragienė, P. Malinauskas, P. 
Baronas, F. Baltakis, W. Le
kavičius, J. Vaivada, J. Sho- 
pis, B. Markevičienė, A. La- 
beikienė, Bekis ir J. Labeika. 
Smulkių $4.62. Aukavusiems 
didelis ačiū!

Antrame atvejuje kalbėjo 
išimtinai Lietuvos klausime. 
Kalbėtojas nurodinėjo Lietu
vos kvislingų veiksmus, kaip 
kvislingai padeda vokiškiems 
naciams engti Lietuvos gyven
tojus. Pasak kalbėtojo, tai na
ciai ima po prievarta visus gy
ventojus karo darbams Lietu
voj ir Vokietijoj, o kitus į na
cių kariuomenę. Lietuvos gy
ventojų pasipriešinimas kyla, 
partizanų būriai auga ir naciai 
imasi griežčiausių priemonių: 
korimo, šaudymo ir kaimų nai
kinimo. Ir mes, Amerikos lie
tuviai, be skirtumo religinių 
bei politinių pažiūrų, turėsime 
nuteriotai Lietuvai pagelbėti 
atsistatyti. Kalba abiem atve
jais buvo išsami.
Po Prakalbų Buvo Vakariene

Pasibaigus prakalboms bu
vo vakarienė, skaniai paga
minta per dd. A. Duobienę, E. 
Duobienę, A. Ivonaitienę ir V. 
Bulienę. Tos draugės, beruoš- 
damos vakarienę, neturėjo 
progos nei prakalbų pasiklau
syti. Rengimo komisijoj $uvo 
dd.: J. Stančikas, kuopos fi
nansų raštininkas ir R. Ba
rauskas, iždininkas. Vakarie
nės kaina nebuvo nustatyta ir 
kuopos pirm., černauskas aiš
kino laike vakarienės, kad nuo 
vakarienės uždarbio bus skirta 
apšvietos fondan ir vakarie- 
niautojai mokasi pagal išgalę 
ir reikalą.

Tad yra reikalas skelbti 
vardus, kaip kas mokėjosi už 
vakarienę.

P. ir K. Andrašūnai $5.
Po $3: C. ir J. Bonekatai, 

C. ir M. Žukauskai, P. žirgu
lių šeima, B. ir R. černauskai.

Po $2: F. J. Konteniai, J. 
L. Totoriai, F. A. Maneliai,
W. A. Lekavičiai, P. E. Čereš
kai, A. L. Bekęšiai, F. A. Bal
takiai, J. S. Vaivadai.

Po $1.50: P. Bugailiškis, S. 
Kaurakis, H. Stančikienė, P. 
Malinauskas, Stefon, A. D. 
Jennejahnn.

Po $1: G. švedas, Usevičie
nė, B. Morkevičienė, M. Toto- 
ris, J. Ivonaitis, A. Bartašius, 
L. Baronas, J. Markevičius, C. 
Šimaitis, V. Greibienė, K. Vai
vada, S. Gendrėnas, J. Suo
pis, U. Klimašauskienė, O. Vi- 
lįmaitienė. .

B. Duoba $1.25.

Po 75c: A. Valečka ir D. 
Valtienė.

Nauji nariai prisirašė: J. E. 
Vaivadai, F. J. Konteniai, E. 
Čereškienė, F. žirgulienė ir J. 
Bonekatienė.

Toks pažmonys po prakalbų 
buvo pirmą kartą ir pasekmin
gas. Anot d. šolomsko, tai bu
vo labai mandras sumanymas 
ir proga su visais pasimatyti. 
Sumanytoju buvo L. D. kp. 
darbštusis finansų raštininkas 
J. Stančikas. č.

Binghamton, N. Y.
Mudvi su drg. A. Maldai- 

kienė atlankėme moteris, En- 
dicotte, organizacijos reika
lais gegužės 10 d. Pirmiausiai 
užėjome pas drg. Grigienę. Ji 
yra gera judėjimo rėmėja ir 
Laisvės skaitytoja.

Pasikalbėjome apie atsinau
jinimą dienraščio. Tuojau ji 
paklojo dešimtinę paskirstyda
ma taip: $6.50 už dienraštį 
metam; $2.50 dienraščio Lais
vės reikalams ir $1 aukavo 
Lietuvos žmonių pagalbai, pa- 
sipirko dvi knygeles “Artinki
me Pergalę’’ ir “Moteris ir Ka
ras,’’ užsimokėjo ir į Liet. Li
teratūros Draugijos 20 kp., 
$1.55 duoklių. Ačiū jums, drg. 
Grigiene!

Nuėjome pas drg. Skukaus- 
kienę, kurios dukra E. Micl^a 
yra LDS nare ir pas Mrs. A. 
Nikula, kuri su dukra Vero
nika Starkionis yra LDS narės.

Nors diena buvo lietinga, 
bet pardavėme literatūros ir 
gavome pasižadėjimo įstoti į 
LDS kuopą bei prisidėti prie 
bendrų pastangų karo laimė
jimui.

J. K. Navalinskienč.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

santvarkai atkurti ir kraštui 
nuo bolševikų ir kitų jo gyve
nimą ardančių veiksnių apgin
ti.”

Patėmijote: Prieš hitlerizmą 
ir fašizmą nei žodelio. Juk ne 
bolševizmas, bet fašizmas turi 
pavergęs Lietuvą. Tai juk 
prieš jį reikia kovoti. Bet hit
lerininkai iš “Vyriausio Ko
miteto” kaustosi kovoti prieš 
bolševizmą.

Šita visa “Vyriausio Komi
teto” deklaracija, aišku, yra 
Goebbelso propagandos biuro 
agentų iškepta.

Tėvynės redaktorius baisiai 
atsilikęs. Dar geg. 26 dieną jis 
ant pirmo puslapio uždėjęs di
delėmis raidėmis: “Stalinas 
nori Vilnių atiduoti už Lenki
jos prezidentą.” Ir paskui ra
gina mus prieš Staliną protes
tuoti.

Betgi jau kelios dienos at
gal šis melas apie Vilnių ir 
Lvovą buvo atšauktas tų, ku
rie jį iškepė.

Nejaugi SLA nariai Bajorui 
moka algą už pripildymą Tė
vynės ne tik šviežiais, bet ir 
senais, jau atšauktais, melais?

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 t 
4. Balanced Brand Vitamin A, D,

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

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

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

užkietėjimo, tik vienas doleris.
8. Vitamin E, High Potency Qapsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota

vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.

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

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

Paipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

' VITAL HEALTH FOODS
468 Lorimer St, netoli Grand St., Brooklyn 6, N. Y.

Paterson, N. J.
Leitenantas Jonas Sinkauskas
-Lietuvis leitenantas-koman- 

dierius Jonas Sinkauskas gal 
yra vienas iš jauniausių Ame
rikos karo laivyno komandie- 
rių, kaip rašo Paterson Eve
ning News.

Jonas Sinkauskas yra sūnus 
dienraščio Laisvės skaitytojos 
Domicėlės Sinkauskienės, kuri 
gyvena Patersone. Leitenantas 
Jonas Sinkauskas dabar yra 
Floridoj, jis vadovauja mo
kyklai.

Jonas Sinkauskas yra 29 
metų amžiaus. Jis 1935 me
tais įstojo į aviaciją ir mokėsi. 
Po metų mokinimosi Pensaco
la, Floridoj, jis baigė mokslą, 
kaipo gabus lakūnas ir persi
kėlė pareigoms į Seattle, 
Wash. Vėliau buvo perkeltas 
tarnybai į Alaską, Panamos 
Kanalo sritį ir kitur. Nuo ge
gužės iki gruodžio, 1943 m., 
jis buvo Icelandijoj ir iš ten li
gotas parvežtas į Brooklyno 
ligoninę. Pasveikęs jis vėl pa
siųstas į Pensacola mokyklą, 
kur jo žinioj dabar mokosi iki 
1,500 jaunų vyrų.

Jaunystėj jis yra baigęs Pa
tersone Eastside aukštesnę 
mokyklą ir valstijos Techniki
nę Kolegiją. Jo žmona, buvu
si Marjorie Jane McMichael ir 
du sūnūs, — Jonas ir Willia- 
mas gyvena kartu su juomi 
Pensacoloj.

Linkime jaunam lietuviui 
sėkmingai darbuotis mūsų ka
ro išlaimėjimo reikaluose.

R.

LICENSES
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAV HARMS
4102 Avenue V, Brooklyn. N. Y.

MEDUS

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, ¥2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

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

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

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

2. K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, Kartu vitaminai ir

b. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRŲ
1NŽINIERYSTĖS DEPT.

Mechaniški Inžinieriai
Mechaniški Inžinieriai

su Dienelio Patyrimu
Fabriko Planų Braižytojai
Planų Braižytojai, Dienelio 
' patyr.

MAŠINŠAPEI
Visokių rūšių mašinų

Operatoriai
KALVĖS DARBAS

Vyrai prie haminerio

B rako man ai 
Karpcnteriai

LIEJYKLOS
Moulder—prie mašinos

ir ant aslos 
Coremakers

BOILER SHOPS
Visokių rūšių patyrę.

Darbininkai

Taipgi Geri DARBININKAI IR PAGELBININKAI
Klauskite Atstovo

I) 1 I LOCOMOTIVE WORKSBALD W 111 EDDYSTONE, PA.
Sekamose Raštinėse

U. S. EMPLOYMENT SERVICE
I’IIII.ADEI.VIIIA, PA. 1105 LOCUST ST., 14TI1 FLOOR

Iš Karinių 
Darbų 

Nesikreipkite

SCRANTON, PA.
WILKES BARRE, PA

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI FABRIKO 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys

Patyrimo Nereikalaujame 
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO., 
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I. 
__________________________________________ (128)

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 Paliudsavimo.
(126)

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

CIRCLE 6-9558.
(126)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

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

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

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

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

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(131)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nes turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus 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.
■ i <No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614’/i Zion St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGA
Gyvybiniams Karo Darbams

Šiuose Departmentuose:
TRANSPORTO DEPT. FABRIKŲ BUDAVO.I1MAS

Plokščių Metalų Vyrai 
Vamzdžių suvedėjai 
Statymui Vyrai 
Gesu gydytojai

DIESELIŲ DIRBTUVĖJ
Prie Stalų ir Grindų Darbas 

Mechanikai
Vamzdžių Suvedėjai

Aplikantai Turi 
Būt Paliuosuoti 

Nuo Drafto

VYRAI, STIPRŪS 
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje. 

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.

I. LEFKOWITZ,
323 SCHOLES ST.

BROOKLYN. (14th St. line).
(127)

AUTO MECHANIKAI
BŪTINA PRAMONE 
Geros Darbo Sąlygos. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

International Harvester Co. 
Airport Circle, Camden, N. J.

Telefonas: CAMDEN 5563 
t (Pasitarimai 9 iki 5

Vakarais sulyg sutarties.
(131)

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę vyrai 

TAIPGI ENGINE LATHE 
DARBININKAI

Turi mokėti darbą glaudžiai sulyg micros. 
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ 

Kreipkitės:
THE WATTS CAMPBELL CO.

298 OGDEN STREET, 
NEWARK, N. J.

(131)

BERNIUKAI—VYRAI
Pagelbai corrugated dėžių fabrike. 

BŪTINA PRAMONE 
$24 UŽ 40 VALANDŲ. 

LAIKAS % UŽ VIRŠLAIKIUS.
ARCH BILT CORRUGATED

51-18 GRAND AVE. 
MASPETH, L. I.

Grand Ave. gatVekaris sustoja prie durų.
(127)

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

COLUMBIA MACHINE WORKS 
255 Chestnut St., Brooklyn. 

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
(128)

ARC LYDYTOJAI
GASU LYDYTOJAI 
TEKINTOJAI
METALO UŽBAIGĖJAI 
PLOKŠČIŲ METALO 
PRITAIKYMUI VYRAI
Gera vieta dirbti
Pilnai dirba taikos laiku.

100% Apsigynima Darbas
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

Metropolitan Body Co. 
151 Kossuth Street, 
Bridgeport, Conn.

(131)

VYRAI, NORINTI IŠMOKTI STALIORYS- 
TĖS. GERA ALGA LAIKE MOKINIMOSI.

144 BARUCH PLACE
______________________ (127)

EKSPERTAI PAKUOTOJAI 
SANDĖLIO RAŠTININKAI

SU AR BE PATYRIMO
GYVYBINIS APSIGYNIMO 

DARBAS
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

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

__________________________________________ (126)

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 būtinų 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)

PIRKITE KARO BONUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA BERNIUKŲ
Vyriškos Veltinės Skrybėlės. 

GERA ALGA,
NUOLATINIS DARBAS .
DORSET HAT CO.

203 GREEN ST., N. Y. C.
(128)

LYDYTOJAI 
DAUG VIRŠLAIKIU 

NUOLATINIS DARBAS
FEIN TIN CAN CORP., 

50TH ST. & 1ST AVE., BROOKLYN, N. Y.
(128)

NIGHT CLEANERS 
Būtinų pramonių būdinkuose. 

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai.
KREIPKITĖS SUPERINTENDENT, 

360 FURMAN ST., BROOKLYN.
(128)

VYRAI ĮVAIRIEM DARBAM
Abelnai Fabriko Darbai 

75c Į VALANDĄ. NUOLAT
5 DIENŲ SAVAITĖ PRADŽIAI.
LAIKAS IR y2 UŽ VIRŠLAIKIUS 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

EDWARD E. ROBINSON
347 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(132)

FOUNDRĖS DARBININKAI
MAŠINŲ MOLDERIAI 

PAPRASTI DARBININKAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS 
255 Chestnut St., Brooklyn.

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
(128)

INDŲ ATĖMĖJAT. GEROS ALGOS 1R 
VALGIS.

SHINES RESTAURANT, 
426-7TH AVE.. N. Y. C.

(127)

DARBININKAI ABELNAM 
DARBUI

Atlikimui abelno darbo 
aplink SANDELĮ

TAIPGI LEDUI TRAUKTI
ledo išdirbystėj

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

(126)

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES 

DARBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

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

STOKES COAL CO. INC. 
__________________________________________(130)

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

MENIŠKAI. NASTRIX WATCH CO., 
64 NASSAU ST., N.Y.C.
.(126)

APVALYTOJAI (2)
Numazgojimui ir padėjimui prie 

SPAUDOS PRESŲ.
POCASSET PRESS

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

MECHANIKAI IR PAGELBININKAI 
Perbudavojimui naudotų mašinų. Viršlaikiai. 

Būtinas darbas.
STEIN EQUIPMENT,

426 BROOME ST., N. Y. C.
(128)

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

Prašome Kreiptis

Communications Products Co. Ine.
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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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)

NAMŲ DARBININKĖ
$120 I MĖNESĮ

Puiki vieta viduramžei moteliai. 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
(126)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
IR 

MOTERYS
Lengvas darbas. Švaru.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$20 UŽ 5 DIENAS 
$26 UŽ 6 DIENAS

Nuolatinis darbas dabar ir 
po karo.

Apmokamos Vakacijos ir 
Šventes.

Griffin Mfg. Co.
410 Willoughby Ave. 

Brooklyn.
(tarjMj Bedford & Nostrand Aves.)

(131)

MERGINOS
Vyniojimui ir pakavimui cookies, noodles, 

lengvas darbas.

40 VALANDŲ.
$22 IKI $24 PRADŽIAI

LEE & LEE CO.
468 PEARL ST., N. Y. C. 

_________________________________________(127)

MERGINOS
Mokytis maliavojimui šepečių darymo. 

Lengvas darbas. Turi būti miklių pirštų 
ir darbščios.

60c J VALANDĄ PRADŽIAI.
LAIKAS IR ’Ą. UŽ VIRŠLAIKIUS

EDWARD E. ROBINSON
347 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(182)

MOTERYS. PATYRUSIOS IR BE PATYRI
MO DIRBTI PRIE PRIKIMŠIMO ŽAISLŲ.

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITE 
NUOLAT. GERA ALGA.

ŠELVY FUR CO., 153 W. 27TH ST.
(131)

OPERATORES 
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGI DUBELTAVŲ ADATŲ 
OPERATORES

GERA ALGA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

101-03 103RD AVE. 
OZONE PARK, L. I. 

CLEVELAND 3-3246.
(131)

TARNAITĖS 
N U RSI Ų REZIDENCIJOJ

$80 Į Mėnesį Su Valgiais. Vakacijos, 
Šventėse nedirbama.

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing Ofise.

(132)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

--------------------------------------- <3
MERGINOS

STENOGRAFISTĖS 
TAIPISTĖS 

RAŠTININKĖS
SU AR BE PATYRIMO

GYVYBINIS APSIGYNIMO 
DARBAS i

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

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

(126)

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.

(T
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NewWto^/^fcrZlnioii FILMOS TEATRAI

Tarp Lietuvių
Birželio mėnesį brooklynie- 

čių ir apylinkės lietuvių laukia 
daugelis svarbių veiksmų :

11-tą rengiama Lietuvių Li
teratūros Draugijos apskričio 
piknikas, Lindene, Brooklyno 
Aido Chorui dalyvaujant pro
gramoje.

11-tą taip pat įvyks Great 
Neck lietuvių choro Pirmyn 
bankietas, kuriame irgi daly
vaus daug brooklyniečių.

18-tą—penktas metinis Pa- 
baltijos Tautų Kultūrinės Ta
rybos festivalas, Yonkers’e.

Galop mėnesio įvyks didžiu
lis masinis mitingas-koncertas 
paminėjimui Lietuvos kančių 3 
metų sukakties ir išleistuvės 5- 
to amerikiečių lietuvių dovanų 
siuntinio Lietuvos žmonėms.

O po to visko, liepos 
bus toji iškilmių-iškilmė, 
vės piknikas, Klaščiaus 
ton Parke.

Šapos Gaisre Užduso 
Trys Žmonės

Smarkioje ugnyje staiga pa
skendus plunksnų, šapos bildin- 
gui, 16 Heyward St., Brookly
ne, pereitą penktadienį, už
duso 2 moterys ir 1 vyras. 
Gaisras iškilęs mašinoj, var
tojamoj plunksnoms valyti. 
Finansiškų nuostolių esą pa
daryta už apie $100,000.

Lietuvių Kriaučių 54-tas 
Skyrius Negerai Daro - 
Remdami Kryžiokus

2-rą, 
Lais- 
Clin-

Natalija Silsonienė neseniai 
gavo žinią, kad tuojau po na
cių užgrobimo Lietuvos mirė 
jos tėvas, Jonas Kumetys, var
gonininkas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Kumetys vargoninin
kavo Veliuonoje. Caro laikais 
veikęs su slaptos spaudos pla
tintojais.

New Yorkan buvo atvykusi 
P. šiugždinienė iš Omaha, 
Nebr., paviešėti pas čionai gy
venančią savo dukterį Cons
tance.

Kariškis Petras Pusnikas 
atostogavo pas tėvus pereitą 
savaitę.

Lietuvai Pa-

Kainos Dejavimų Nebi
jo, Reikia Veikti

Svečias Kariškis

nu- 
lai-

Šiomis dienomis parvyko 
atostogų trejetai savaičių Carl 
Belte pas savo žmoną Liliją 
Kavaliauskaitę,
gaibos Teikimo Komiteto se
kretorę. Carl jau yra tarnavęs 
geroką laiką užjūryje, o pasta
ruoju laiku buvo parvežtas į 
J. V. ir buvo ligoninėje, Cle- 
velande.

Nuteisė už Neteisėtą 
Vilkėjimą Uniformos

Du jauni šio karo veteranai, 
garbingai atleisti iš armijos, 
teisme buvo išbarti ir nuteisti 
po pusmetį kalėti už vilkėjimą 
uniformos jau nesant kariuo
menėje ir jos naudojimą netei
sėtiems tikslams.

Baudžiamieji, John Marsh, 
24 m., ir Joseph Arkin, 20 
m., kaltinami pereito lapkričio 
24 rinkę aukas name 188 
S. 3rd St., Brooklyne, dėvėda
mi kariškas kepures ir dalį 
uniformos. Vyrukai prisipaži
no surinkę $10, bet sako, kad 
rinkę aukas ne sau, bet tvė
rimo kokios tai naujos vetera
nų organizacijos lėšoms. Teisė
jų tas neįtikino, jie neautori
zuotą vartojimą uniformos ir 
rinkliavą pavadino “nauju, 
piktu raketų,” ir vyrukus pa
siuntė “apdūmoti” savo žygį.

Sekdamas Laisvėj aprašy
mus iš Lietuvių Amalgameitų 
54 Skyriaus veikimo, kartais 
net nusistebiu pamatęs apra
šymą, kad likosi nutarta pa
aukoti arba nupirkta už stam
bią sumą pinigų tikietai neva 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikščiojimo. Tai vis lietu
viam kryžiokam tie pinigai 
tenka, o kur dėl Lietuvos kare 
nukentėjusių žmonių ? Nema
tyt, kad būtų paskirta pagal
ba. Veikiausia, kriaučiai laiko
si lokalo ekstra tarimo, kad 
politiniams reikalams nevalia 
aukoti.

Dabar skaitau Tėvynėj, kur 
J. Valaitis aprašo N. Y.-N. J. 
lietuvių kryžiokų šauktą kon
ferenciją, kuri atsibuvo 14 
geg. Ten ir vėl randu aprašy
ta, kad Brooklyno Lietuvių 
Siuvėjų 54 Skyrius paaukojo 
$50 dėl konferencijos. Tiesiog 
gėda pažangiam lokalui remt 
tuos kryžiokus, kurie organi
zuoja čia kokius šnipiškus liz
dus prieš pažangiuosius, demo
kratinius lietuvius.

Matyt iš laikraščiuose apra
šyto, kad, susigraibstę pini
gų, kryžiokai rengiasi važiuo
ti į Washington, D. C., pa- 
mandravot ir pasižiūrėt, ką 
žada smetonininkams Atlanto 
Čarteris dėl Lietuvos. Na, o 
mūsų neva pažangus lokalas 
duoda tiems fašistiškiems val
katoms pinigus. Kur jau tie 
skyriaus nariai, kurie pirmiau 
stovėjo su progresyvišku ju
dėjimu? O juk ir lokalo eks
tra tarimas padarytas, kad 
nevalia politiškiem dalykam 
aukoti pinigus iš lokalo iždo. 
Kam , duot tiems, fašistams ta
rimus laužyti?

Subruskite-pabuskite pažan- 
gusis-demokratinis narių judė
jimas 54-me skyriuj, neduokit 
fašistam-kryžiokam skyriuje 
sauvaliauti! Neleiskite aukoti 
lokalo narių pinigus naciškiem 
reikalam. Atminkit, kada mes 
buvom karingi prieš fašistus, 
tada jie negalėjo nei sukrutėt, 
o dabar jau net lokalo pinigus 
naudoja saviems reikalams. 
Buvusių lygiečių apsileidimas!

M. Antanuk,
Buvęs 54 skyr. narys.

Veik visur mieste girdėsi 
siskundimų, kad retai kur 
komasi lubinių kainų, nors ir 
tos ant daugelio daiktų yra 
pašokusios virš stogo. Tačiau 
tūlose sekcijose skundai deja
vimais ir pasilieka, o kitose 
sekcijose žmonės imasi veiki
mo.

New Yorko aukštutinėje 
West Side, Brooklyno Crown 
Heights ir Brownsvillej, su 
East New Yorku, taipgi .Flat
bush sekcijose įvyko protestų 
paradai.

Gyventojai planuoja statyti 
ir kainų sargybas iš liuosnorių, 
kad pagelbėtų Kainų Admi
nistracijos ir miesto turgavie
čių viršenybės siunčiamiems 
inspektoriams. Tų inspektorių 
yra permažai, tegali apeiti tik 
retkarčiais ir norintieji kelti 
kainas nuo jų išsisuka, bet nuo 
vietinių, savo kaimynų sargy
bos negalėtų išsisukti.

Vinco ir Marijonos Bonkevi- 
čių sūnus, saržentas Al. J. 
Bonkeyi€ia>Jau pora savaičių 
svečigojasi namie. Parvyko iš 
Nebraskos. Išvyks į tarnybą 
gegužės 29-tą.

Bonkevičių vyresnis sūnus 
V. J. Banks (Bonkevičia) yra 
laivo kapitonu ir šiuo tarpu 
randasi kur nors ant jūrų. Tė
vams atrašė laišką, kad yra 
sveikas ir viskas gerai sekasi.

Kariškių tėvai, dipnraščio 
Laisvės skaitytojai ir seni de
mokratinio judėjimo rėmėjai, 
labai džiaugiasi turėję progą 
vėl pasimatyti, pabuvoti su sū
numi.

Neregių Industrinis Centras, I 
520 Gates Ave., Brook lyne, 
antri metai iš eilės gauna ar- 
mijos-laivyno pagarbos ženk
lą E už gerą darbą karui lai
mėti.

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Aves.

MASPETH,

Stnimskytė Baigė 
Muzikos Mokyklą

Prieš savaitę prasišalinęs iš 
namų, Bronxe, Vincent Soler, 
14 metų, pereitą antradienį 
pažintas išeinant iš subway 
stoties ir pristatytas namo.

“The New Moon”-Graži, 
Smagi Operetė

Šiuo metu New Yorko City 
Center Teatre yra vaidinama 
trijų veiksmų operetė “The 

Moon,” paruošta net ke- 
muzikų: Sigmund Rom- 
Oscar Hammerstein 2nd, 

Mandel .ir Laurence

lėtos 
berg, 
Frank 
Schwab.

Siužetas veikalui paimtas iš 
francūzų ir amerikiečių gyve
nimo Louisianoje, netoli New 
Orleans. Veikalas turi suįdo
minančią intrigą ir labai gra
žią muziką, dainas, tiek solis
tams, tiek chorui.

Vyriausių aktorių roles turi 
Dorothy Kirsten, Johnny Mor
gan, Earl Wrightson, ir kiti, 
.jau pasižymėję, dainininkai ir 
artistai. Tiek pavieniai solis
tai, tiek choras puikiai surau
kyti, gražiai dainuoja ir lošia, daugiau: ‘ 

I Orkestras taipgi geras. Mu- na trečius,

karą, kurio amerikinei daliai 
Wilsonas vadovavo. Neužilgo 
ji pasirodys New Yorko tea
truose. '

Filmos rodymas užima arti 
tris valandas. Yra 148 aktoriai 
su kalbamomis rolėmis, o ma
sinėse scenose dalyvauja tūks
tančiai. Visame veikale yra 
dalyvavę virš 13,000 asmenų.

Newsreel Teatruose
Rodoma veiksmai Italijoje 

ir iš oro bombardavimai Euro
pos; Italijos karo kaliniai 
Amerikoje; sugrįžimas namo 
kapitonų Godfrey ir Gentile; 
“I Am An American” dienos 
ceremonijos Central Parke. 
Taipgi trumpos ne žiniškos 
filmos.

AČIŪ LITERATŪROS 
PLATINTOJAM!

Atliktas Kriukis (R. židžiū- 
nas) ,šiuomi taria širdingą ačiū 
Walteriui (pons) Meiliūnui, 
Am. Liet. Pil. Kliubo barten- 
deriui už jo pasidarbavimą 
platinime knygos “Daug Labų. 
Dienų.” Taipgi ačiū drg. A. 
Deikui ir Kliubo gaspadoriui 
J. Zakarauskui už draugišką 
kooperaciją šiame kilniame 
literatūros platinimo darbe.

Tuom pat reikia tarti didelis 
ačiū Onukei (Anioliukui) ir 
Juozui Zeidam, Vincui žvirb
liui ir visiems kitiems, kurie 
nuoširdžiai talkininkauja pla
tinime literatūros.

R. ž.

zikos direktorium yra 
Blackman.

Charles

operete 
kad jos 
bet turi

Aldona Strumskytė, žinomų
jų biznierių Ksavero ir Marijo
nos Strumskių duktė, baigė 
Julliard School of Music su 
Bachelor of Science laipsniu. 
Aldona dar žada tęsti studijas 
gavimui Master oi' Science 
laipsnio.

Vienuolika newyorkiečių ofi- 
cierių, esančių Anglijoj, šiomis 
dienomis gavę atsižymėjusio 
Skridimo Kryžių už veiksmus 
prieš vokiečius.

“The New Moon’: 
tuo skiriasi nuo kitų, 
turinys nėra tuščias, 
socijalių elementų, teikiančių 
žiūrovui įkvėpimo.

Kurie tik galite, nueikite 
šia operetę pamatyti.

Ndr.

Filmą Apie Wilsoną
Ilolly'woode, 20th Century- 

Fox studijose, pagaminta nau
ja, spalvota ir labai ilga fil
mą apie buvusį prezidentą 

'Wilsona ir pirmąjį pasaulinį

Veikalas “Life With Fa
ther” vaidinamas New Yorke 
jau 5-ti metai. Prašokusių 1- 
mą gimtadienį veikalų yra ir 

Angel Street’ 
“Arsenic &

I Lace” — ketvirtus, “Kiss 
Tell” — antrus, “3 is A 
mily” ir “Tomorrow 
World” taipgi po antrus 
tus.

oi- 
Old 
and 
Fa- 
the 
me-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos •
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842 \

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrcen 7-6868
□

9—12 ryte
1—B vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

».

282 Union Ave.
BROOKLYN

$20.00

Globe Teatre, Broad
way ir 46th St., New Yor
ke, dabar rodomoj filmoj 
“The Hitler Gang” šį vy
rą newyorkieciai sutinka 
su “Bronxo saliutu.” Bet 
tikrovėje, tai čia mūs pa
čių aktorius Bobby Wat
son, vaidinąs filmoje to 
kraugerio rolę, nekaltai 
atsiima už Hitlerio krimi- 
nalybes. Filmą perstato 
Hitlerį ir jo gaujas tikro
je šviesoje, pamatytina 
kiekvienam.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas, trijų šeimynų 

sykiu ir biznis -r- bučernė ir groser- 
nė, su alaus laisniais. Biznis išdirb
tas 20 metų, didelė vieta, 75x320. 
Yra garadžius ir sodas. Taipgi par
siduoda ir kitas namas, Port Wash
ington, L. I. Vienos šeimynos na
mas, 7 kambariai su visais įrengi
mais. Yra dviejų karų karadžius, 
lotas 40x125. Randasi geroj vietoj. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Savininkai, 20 metų išdirbę biz
nyje nori pasitraukti 
J. Baranousky, 
Great Neck, N.

•u21

Michael Tlumacki, 19 m., 
145 E. 38th St., Brooklyne, 
nuteistas tris ir pusę metus ka
lėti už vengimą drafto. Du jo 
broliai už tokį pat prasikalti
mą nuteisti jau seniau.

Pereitą trečiadienį New 
Yorke buvo pusėtinai vėsu, tik 
54 laipsniai, tačiau “šiltoj” 
Kalifornijoj buvę šalčiau, tik 
45 laipsniai.

Dėl blogo, migloto oro bu
vo sulaikyta 286 lėktuvų skri
dimai iš LaGuardia stoties.

Prisipažino Kaltu
Louis Hollander, buvęs Tea

triškų Kostiumų Siuvėjų Uni
jos Lokalo 21,313 prezidentas, 
generalių sesijų teisme, perei- 

antradienį, prisipažino kal- 
bandyme grąsinimais gauti 
firmų pinigų. Jis paleistas 
$5,000 kaucija iki birželio 

kada jam nustatys

tą
tu 
iš
po
14-tos, 
bausmę.

Nuteistasis nėra lietuviams 
žinomasis amalgameitų virši
ninkas, nors vardas ir pavardė 
supuola.

Motinoms Kursai
Lankančių Slaugių Sąjunga 

birželio 6 ir 8 pradės .3 moti
nystės klases naujoms moti
noms ir laukiančiosioms kūdi
kių. Dvi klasės įvyks antradie
niais, sąjungos patalpose, 138 
S. Oxford St
tadieniais, 373 59th St 
Brooklyne. Tęsis per 6 savai
tes.

o viena ketvir- 
visos

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 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated^.

J. LEVANDRUSKAS
Graborius-Uridertaker

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Robert Stoltz, pasauliniai garsus kompozitorius, fil- 
moje “It Happened Tomorrow,” gegužės 27-tą pradėtoj 
rodyti New Gotham Teatre, Broadway ir 47th St., N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL Evergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE(Q) LIETUVIŠKAS KABARETAS
' * |Qj, STANLEY MISIŪNAS

/ Ii z-Ml SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

pailsėti.
113 Steamboat Rd., 
Y. Telefonas:
Great Neck 1278 J.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

PRtSIOtNT

or* U950

TAIPGI

DOUY

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




