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dyti, tai tegu rodo; tegul jie 
kaujasi su okupantais; jie gaus 
net ginklų. Bet kai karas pa
sibaigs, tada generolo Michai- 
lovičio armija su četnikais iš
lups juos iš Jugoslavijos ir pa
ims šalį į savo rankas.” (Kol., 
geg. 31).

Tai tipiška kryžiokiška gal
vosena: Jūs išlaisvinkite kraš
tą, o paskui mes jus sunaikin
sime ir kraštą valdysime!

Šitaip lietuviški kryžiokai 
filosofuoja ir apie Lietuvą. Jie 
remia hitlerininkus ir padeda 
jiems smaugti lietuvių tautą, 
kuomet Lietuvos partizanai ir 
lietuviškieji Raudonosios Ar
mijos pulkai galvas guldo ir 
kraują lieja kovoje su oku
pantais. Bet jie sako: palau
kite, po karo mes apsidirbsime 
su tais kovūnais ir valdysime 
Lietuvą!

Betgi pagyvensime ir pama
tysime, kas ką išlups: ar tie, 
kurie kaujasi su okupantais, 
ar nacių agentai kriminalistai.

Mums atrodo, kad hitleri
niai kriminalistai bus išlupti, 
kaip iš Jugoslavijos, taip iš 
Lietuvos.

Neužilgo gal bus galima pa
sveikinti šiomis dienomis pra
vestas sukilimas Ecuadore. 
Diktatorius fašistas Rio išvy
tas. Sukilėliai pavedė prezi
dentystę buvusiam tremtiniui 
Ibarra.

Sukilimą pravedė Demokra
tinė Sąjunga su pagelba kari
nių jėgų.

Tai gal bus pirmas tos rū
šies sukilimas Pietų Ameriko
je bėgyje paskutinių keleto 
desėtkų metų. Sukilimas dau
giau liaudiškas, negu milita- 
riškas. Gal dabar Ecuador res
publika atsistos ant tikrai de
mokratinio kelio.

Geras, veiklus LLD 11 kuo
pos (Worcester, Mass.) sekre
torius Janulis daro tokią pa
stabą :

“Jums lengva paskelbt gar
bės kuopomis mažų miestukų 
kuopas, kur po 15-20 narių 
turi ir kartu gyvena. Mano na
riai išblaškyti po farmas ir ki
tų miestų dirbtuves. Pernai tik 
per nepaprastą savo vargą 
įstengiau padaryti 100 nuoš. 
kuopą ir tai tik pabaigoje me
tų. Dėsiu pastangas ir šiais me
tais.”

Tai jau nebe pirmas didžių
jų kuopų, nusiskundimas. Di
džiulių kuopų narius sunku 
pasiekti ir išrinkti duokles lai
ku. Jų sekretoriams sunkiau.

Bet išeitis yra. Ją reikia su
rasti talkoje. Kiti kuopų veikė
jai turi padėti sekretoriams. 
Brooklyno pirmoje kuopoje ta
tai yra praktikuojama ir pu
sėtinai sekasi.

Mažos kuopos irgi turi sa
vo “bėdų.” Neklysiu pasakęs, 
kad praeityje kaip tik mažiau
sios kuopos labai “atsiskyru
siose” kolonijose daugiausia 
atsilikdavo su duoklėmis. Bū
davo didžiausias vargas iš jų 
gauti duokles be pabaigos me
tų!

Dabar jos (žinoma, ne vi
sos), daugiau rūpinasi duoklių 
mokėjimu ir pirmiausia paten
ka į garbės surašą. Už tai rei
kia mažų kuopų veikėjus pa
sveikinti.

Tas tik parodo, kad su ge-
JTąsa 5-me. pusi.į

STIMSON SAKO: “VISAI 
ARTĖJA GRIEŽTIEJI 

KARO VEIKSMAI”
Washington.— ’’Jau visai 

artėja griežtųjų karo veiks
mų laikotarpis” pagal su
tartiną. talkininkų planą 
prieš fašistų Ašį, užreiškė 
Amerikos karo sekretorius 
Stimson.
Milionai Amerikos Kareivių 

Užjūriuose
Pasikalbėjime su laikraš

tininkais jis pranešė, jog 
dabar užjūriuose yra 3,657,- 
000 Amerikos karių, o pirm 
šių metų pabaigos ten jų 
bus daugiau kaip 5 milio
nai. Hull sakė, kad jau be

CORDELL HULL UŽTIKRINA
TEISES MAŽOM TAUTOM

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull atsakė į pasklidu
sius iš Londono gandus, kad 
mažosios tautos po karo, 
girdi, būsiančios užkampėn 
pastumtos, o viską pasauly
je tvarkysią tik keturi di
dieji kraštai — Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga, 
Didžioji Britanija ir Chini- 
ja.

Hull sakė, jog kol kas 
praktiškai tegali veikti tik 
šie didieji kraštai dėlei po
karinės organizacijos taikai 
palaikyt. Bet toliau į tokią

AMERIKIEČIU NUOSTOLIAI 
ITALIJOJE

Washington. — Nuo įsi
veržimo į Italiją pernai rug
sėjo mėnesį iki šių metų ge
gužės 27 d., 9,686 amerikie
čiai buvo užmušti, 36,910 
sužeista ir 8,554 be žinios 
dingo, kaip pranešė Jungti
nių Valstijų karo sekreto
rius Stimsonas.

Suprantama, jog daugu
ma ”be žinios dingusių” yra 
nelaisvėn paimti.

Bridgewater, Mass.-- 
Mirė Iz. Katilis

Ketvirtadienį, birž. 1 d., 
staiga mirė Izidoras Katilis. 
Bus laidojamas šį sekmadie
nį, birž. 4 d., 2 vai. popiet.

Bridgewater Workers 
Cooperative Association.

Bulgarijoj Sudarytas Naujas Ministerių Kabinetas Tiktai iš Vokietijos Pastumdėlių
-------------------------------------------- E ---------------------------------------- E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vokiečiai Pastatyti Bulgarų Milicijos Komandieriais; 
Patrijotiniai Bulgarijos Karininkai Areštuojami

Berlynas paskelbė per ra
diją, kad naujasis Bulgari
jos premjeras Ivan Bagria- 
noff sudarė savo ministerių 
kabinetą. .

Bagrianoff yra nacių my
lėtojas. Žymia dalim per jo 
pasidarbavimą 1941 m. Bul
garija buvo įtraukta į faši
stų Ašį.

Pranešama, jog dBogda- 
nas Filoff, vaikiščio Bulga
rijos karaliuko pavaduoto
jas, važiuos pas Hitlerį tar

veik visiškai priruoštos di
diesiems žygiams amerikie
čių jėgos ore, sausumoj ir 
jūrose.

Amerikos armijose už jū
rų dabar yra 1,571,000 ka
reivių daugiau, negu praei
tame pasauliniame kare.

šiuo laiku amerikiečiai 
turi virš 75,000 lėktuvų už- 
jūriniuose kraštuose, o ki
ta tiek lėktuvų tebėra Jung
tinėse Valstijose.

Amerikos lakūnai ataka
vo Japonus Wake saloj.

pasaulinę organizaciją bus 
įtrauktos ir mažosios ša
lys, kaip lygios. Jis priminė 
ir savo pirmesnę kalbą, ku
rią sakė kongrese, sugrįžęs 
iš Europos. Tada jis pareiš
kė:

’’Pilnos lygybės ir nėpri- 
klausofnybės principas vi
soms taiką mylinčioms ša
lims, nežiūrint jų dydžio ir 
stiprumo, kaipo partnerių 
busimojoj visuotinos taikos 
saugojimo organizacijoj, su
darys patį pamatą, ant ku
rio bus pastatyta tokia 
tarptautinė organizacija at
eityje.”

JUNGTINIU VALSTIJŲ 
JŪREIVIŲ SKAIČIUS

Washington. — Amerikos 
karo laivuose atvirose jūro
se ir užsieniuose dabar yra 
1,566,000 jūreivių ir mari- 
ninkų. Be to, dar 900,000 jū
reivių lavinama arba siun
čiama užsienin.

Viso dabar Jungtinių 
Valstijų laivyno jėgose tar
nauja 3,277,000 asmenų.

Bebandant Granatas, Už
mušta 22 Anglai

London. — Eksplodavus' 
trims dėžėms rankinių gra
natų, tapo užmušta 22 ang
lų kareiviai. Vienas išlikęs 
gyvas liudijo, jog mokyto
jas, aiškindamas, kaip to
mis granatomis veikt prieš 
tankus, įbrėžė degtuką, ro
dydamas, kaip jas galima 
padegti. Tada ir įvyko eks
plozija.

tis apie platesnį bulgarų 
sandarbininkavimą su na
ciais. Pasitarimuose daly
vausią ir Rumunijos dikta
torius Antonescu ir Vengri
jos ministeris pirmininkas 
D. Sztojay.

Suprantama, kad Hitleris 
spirs Bulgariją sutraukyti 
diplomatijos ryšius su So
vietų Sąjunga. — Bulgarija 
oficialiai dar nekariauja 
prieš Sovietus. ? .

Daugiau Kaip Ketvirtis 
Miliono Japonu Ata

kuoja Chinus
Chungking, birž. 2.—Pra

nešama, kad 280 tūkstančių 
japonų atakuoja chinus, be
sistengdami užvaldyt visą 
geležinkelį tarp Kantono ir 
Hankowo didmiesčių.

Japonai užėmė pozicijas 
už 30 mylių nuo tvirtoviško 
Changshos miesto. Chinai 
žūtbūtiniai ginasi. Žymėti
na, jog chinai jau tris kar
tus pirmiaus atsilaikė japo
nų apgultoj Changshoj ir 
nuvijo priešus atgal.

Visai Iškrikdyti Kai Kurie 
Nacių Geležinkeliai

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos lakūnai taip su
daužė kai kuriuos geležin
kelius nacių užimtoj Euro
poj, kad dabar ten reikia 
ištisų dienų kelionei, kuri 
pirmiau buvo atliekama per 
kelias valandas, kaip sakė 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius. Stimson. 
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Raudonarmiečiai Nuko
vė 800 Vokiečiu

London, birž. 2. >— Sovie
tų kariuomenė vakar sėk
mingai kontr-atakavo vo
kiečius į šiaurius nuo Jas
sy, moldaviškoje Rumunijos 
dalyje; užmušė 800 vokie
čių, sudaužė 17 jų tankų ir 
nušovė 15 nacių lėktuvų.
Didžiuliai Vokiečių Tankų 

Nuostoliai
Maskvos radijas pranešė, 

jog į šiaurius nuo Jassy per 
dvi dienas (geg. 30 ir 31), 
pagal naujus patikrintus 
skaitmenis, Sovietai sunai
kino bei išmušė iš veikimo 
148 vokiečių tankus ir nu
šovė 197 jų lėktuvus.

Browderis Kalbės per 
Radiją Sekmadienį

Earl Browder, pirminin
kas Politinės Komunistų Są
jungos, kalbės per WABC 
radijo stotį šį sekmadienį, 
birželio 4 d., nuo 1:45 iki 2 
vai. popiet. Jo kalbos tema 
bus “Komunistai Visuome
nės Tarnyboje”. Tuom jis 
atsakys į pirmesnę kalbą 
A r t h u r o S. Flemrųingo, 
Jungtinių Valstijų Civilės 
Tarnybos Komisijos nario.

TERORAS
Karališkoji Bulgarijos ta

ryba įsakė valstybinei, pu
siau - karinei savo policijai 
veikti kaipo milicijos daliai 
vokiečių komandoje, girdi, 
kad apsaugotų ’’tautos vie
nybę”.

Ta milicija jau sušaudė 
Andrių Bojdeffą, sūnų va

JANKIAI ĮVARĖ GILIUS 
KYLIUS Į NACIU LINIJA; 
NUKIRTO DU PLENTU

Neapolis, birž. 2. —Ame
rikos kariuomenė prasigrū
mė dvi mylias pro Velletri, 
linkui Romos, gręsdama vo
kiečiams liekamiems Vellet
ri tvirtumoje.

Vakar naciai per radiją 
paskelbė, kad jie, girdi, ap
leidę Velletri. Talkininkiš- 
kos gi žinios sako (šiuos žo
džius berašant), kad ameri
kiečiai įsiveržė į Velletri ir 
siaučia kautynės gatvėse.

Amerikos kovūnai perkir
to vokiečiam vieškelį tarp

POPIEŽIUS NENORI VISIŠ
KO asies sumušimo

Vatikanas, birž. 2. —Po
piežius, kalbėdamas Kardi
nolų Kolegijoj, pageidavo 
greitos taikos. Jis sakė, kad ,į 
jeigu būtų kovojama iki vi
siškos pergalės, tai perilgai 
nusitęstų karas.

Popiežius ragino laimėto
jus gailėtis sumuštųjų.

Jugoslavų Ex-Karalius 
Nori Derybų su Tito

I

London. — Buvęs Jugo
slavijos karalius Petras at
sišaukė per radiją į jugo
slavus išvien kovoti prieš 
vokiečius. Jis siųs naująjį 
savo ministerį pirmininką 
dr. Ivaną Subasičių į Bari 
pasikalbėt su atstovu mar
šalo Tito-Broz, Jugoslavijos 
partizanų vado.

Petras pageidaująs, kad 
Tito partizanai ir balta
gvardiečio gen. Michailovi- 
čiaus četnikai priimtų vieną 
bendrą talkininkų .komandą 
ir taip kariautų prieš na
cius.

Michailovičius dažnai 
drauge su vokiečiais užpul
dinėjo patri jotus partiza
nus. Petras dabar pareiškė, 
kad jeigu Michailovičius ar 
jo of icier iai bendradarbiaus 
su vokiečiais, tai jie bus į- 
traukti į juoduosius sąra
šus.

Pirmiau Michailovičius 
buvo ex - karaliaus Petro 
karo ministeris. Užėmus dr. 
Subasičiui premjero vietą, 
dabar Michailovičius jau 
nelaikomas valdžios nariu.

dinamojo ’’bulgarų Tito”, 
patri j otų kovos vado prieš 
vokiečius. Bojdeffas pir
miau buvo milicijos oficie- 
rius. Paskui fašistai jį su
ėmė ir laikė kaipo įkaitą.

Naciška Bulgarijos val
džia išleido įsakymą, kad 
Bojdeffo tėvas ne vėliau 
kaip per savaitę pasiduotų 

Velletri ir Valmontone. O į 
šiaurių rytus nuo Valmon
tone miesto jie įvarė gilų 
kylį į hitlerininkų linijas ir 
perkirto didįjį Casilina 
plentą. Velletri srityje ame
rikiečiai užėmė Artemisio 
kalno briauną ir Peschio 
kalną ir sulaužė svarbiau
sias priešų apsigynimo lini
jas Albano kalnuose, į pie
tus nuo Romos. Prancūzai 
numušė vokiečius nuo trijų 
viršukalnių tarp Ceccano ir 
Carpineto. Anglai įsiveržė į 
Fossą di Campoleone.

Jis džiaugėsi, jog pasku
tiniu laiku Roma nebuvo 
bombarduojama iš oro. Jis 
vėl prašė kariaujančiųjų, 
kad nepaverstų Romos į ka
ro lauką, ir sakė, jeigu kas 
ardytų Romą, tai nusikalstų 
taip, kaip savo motinos žu
dytojas.

Ekvadoro Perversmas 
Yra Demokratinis

New York. — čia atsilan
kę pažangūs politikai iš 
Centralinės ir Pietinės A- 
merikos teigia, kad demo
kratinės jėgos su dalim ka
riuomenės ir darbininkais 
nuvertė atžagareivišką, dik
tatorišką prez. Arroyo del 
Rio valdžią Ekvadoro res
publikoj, Centralinėj Ame
rikoj, praeitą pirmadienį.

Naujos laikinosios val
džios prezidentu tapo dr. 
Jose M. Velasco Ibarra, pa
žangus katalikas, Ekvadoro 
Demokratinio Susivienijimo 
vadas. Jis ketina tuojau su
šaukt steigiamąjį seimą, per 
kurį žmonės galėtų pareikšt 
savo valią.

Mažiau Punktų Sūriui ir 
Šoninei Jautienai

Washington. — Nuo šio 
sekmadienio bus dviem 
punktais mažiau reikalauja
ma raudonųjų štampų, per
kant svarą sūrio ar jautie
nos šoninio ’’steiko”. Sva
ras sūrio bus 10 punktų, o 
tokio steiko 5 punktai.

areštui. O kai jis nepasida
vė, tai bulgariški hitlerinin
kai sušaudė jo sūnų And
rių.

Naujoji Bulgarijos val
džia pavarė iš tarnybos ir 
turbūt areštavo du genero
lus, nenorėjusius bendra
darbiaut su vokiečiais. 21- 
nas aukštas bulgarų armi
jos oficierius pabėgo Turki- 
jon. Sakoma, kad jie steng
sis pereit Sovietų pusėn ir

Amerikos ir Anglijos 
Lakūnai Smogė Naciam 
Francijoje ir Vengrijoje

London, birž. 2. — Bent 
pusantro tūkstančio Ameri
kos bombanešių ir lengvųjų 
lėktuvų kartotinai pleškino' 
karinius vokiečių įrengimui* 
šiauriniame Franci jos pajū
ryje.

Anglų lakūnai ardė ir de
gino priešų geležinkelių* 
stotis į rytus nuo Vengrijos* 
sostamiesčio B u d a p esto; ‘ 
bombardavo ir apšaudė ka-- 
rinius taikinius Francijoje 
vakarinėje Vokietijoje ir 
nacių užimtoje Kretoje, 
Graikijos saloje.

i
Pabėgo Du Fašistai iš 

Francūzy Afrikos
Alžyras. — Iš šiaurinės 

Francūzų Afrikos pabėgo į 
Ispaniškąją Morokko du ša
lininkai Vichy Ęrancijos fa
šistų valdžios — fabrikan
tas Jacques Lemaigre-Du- 
breuil ir buvęs: slaptosios 
policijos galva Jean Rigaud.

Sovietu Spauda Numas- 
kuoja Franko

 ■ 1

Maskva. — Sovietų laik
raščiai iš pradžiūs tylėjo a- 
pie Anglijos ? premjero 
Churchillo m a 1 o rCi u s žo
džius Frankui, Ispanijos 
diktatoriui. Bet dabar Rau
donoji žvaigždė,. Sovietų 
kariuomenės laikraštis, ne
minėdamas Churchillo kal
bos, rašo, jog Franko, tar
naudamas naciams, stengia
si apgauti anglus ir ameri
kiečius. Iš paviršiaus patai
kaudamas talkininkams, jis 
tiktai nori iš jų daugiau 
medžiaginės ir politinės pa
ramos.

Kai kas šneka, būk Fran
ko galėtų įsileist Ispanijon 
vokiečius ir sudaryt ang
lam pavojų Gibraltare, prie 
pietiniai vakarinio Ispani
jos kampo, jeigu talkinin
kai jo neužgerintų. Į tai 
Raudonoji žvaigždė atsako:

“Franko taip yra bejėgis 
užpult Gibraltarą, kaip kad 
jis būtų buvęs bejėgis at
remt vokiečius, jeigu jie bū
tų veržęsi Ispanijon. Tiktai 
Ispanijos armijos ir laivyno 
silpnumas ir Franko baimė 
pavergtų, bet priešingų jam 
žmonių sulaikė jį nuo karo 
išvien su Hitleriu.” 

įstot į Raudonąją Armiją.
SUKILIMAS

Iš Rumunijos pranešama, 
kad sukilėliai praeitą savai
tę buvo beveik paėmę Bul
garijos uostamiestį Varną į 
savo rankas. Bet paskui 
juos nuslopino karinė vokie
čių ir bulgarų policija. Bul
garijos jūreiviai nuskandi
nę tris vokiečių laivus ir 
vieną bulgarų laivą Varnos 
uoste.
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Jįjį “Bendrasis Fondas” — Ką 
Jis Šelps?

Mes andai Laisvėje rašėme, kad tam 
tikri žmonės, susirinkę į Chicagą, 
keletą sykių lankęsi Washing tone, įkū
rė “Bendrąjį Lietuvai Šelpti Fondą”, ku
lis angliškai dar gražiau skamba: “Uni- 
Įced Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca.” Šis fondas esąs įregistruotas Illinois 
valstijoj, “įregistruotas Washingtone, 
Prezidento Karo Šelpimo Kontrolės Ko
misijoje” ir jam numeris duotas 578.

Šitaip skelbia Brooklyno kunigų lei
džiamoji Amerika. Fondo valdybą suda
ro: “Kun. Juozas B. Končius — pirm., 
adv. Ant. A. Olis^ kun. Ignas Albavičius 
ir Vera Količienė — vice-pirmininkai, 
Nora Gugienė—sekretorius; dr. Ant. Zi- 
montas — iždininkas.” Į fondo direkciją 
įeina apie 21 asmuo.

Ką gi šitas “bendrasis fondas” ruošia
si šelpti?

Paduodama iš jo įstatų sekama iš
trauka:

“This organization shall be strictly 
non-political and non-sectarian. The ob
ject for which this organization is for
med is for charitable purposes and to 
furnish aid and assistance for the re
lief of human suffering in Lithuania 
(Mūsų pabraukta. — L. Red.) and to re
cover and rehabilitate stranded and de
stitute persons of Lithuanian extraction 
in other countries, to promoted foster, 
organize, establish aid dK* assist hospi
tals or other humanitarian organizations 
or instrumentalities to do or perform 
any and all acts necessary and proper 
to, or related to, the carrying out of the 
foregoing purposes...”

Kitais žodžiais, šis jų bendrasis fondas 
turėsiąs būti nepolitinis ir jis šelpsiąs 
lietuvius Letuvoje ir kituose kraštuose.
. Viskas gražiai skamba, ar ne?!

Bet kaip gi iš tikrųjų esama?
Pirmiausiai, dėl paties' fondo sąstato. 

Jo direkciją sudaro (didelėje daugumo
je) atviri Tarybų Sąjungos, — mūsų kra
što talkininkės, — priešai, politikieriai.

“Nepolitiškumas” tų ponų bus tokis: 
jie surengs mitingą, sušauks žmones, iš- 
koneveiks, išniekins Tarybų Sąjungą, 
tarybinės Lietuvos vyriausybę ir paskui 
prašys “Lietuvai šelpti” aukų.

“Bendrumas” to fondo keri tame, kad 
jis atstovauja saujalę žmonių, kad fondo 
direkcijon neįeina atstovai tos plačiosios 
lietuvių visuomenės, kuri iki šiol Lietu- 
Vos žmonių suselpimui yra sudėjusi ne 
mažiau $80,000.00!

Šis ’’bendrasis fondas”, kaip informuo
ja mus The Presidents War Relief Cont
rol Board Washingtone, yra “sūnus” bu
vusio tautininkų-fašistų “Lithuanian Na
tional Relief Fund”, šelpusio visokius 
smetonininkus ir kitus lietuvių tautos 
priešus, pabėgusius į Berlyną.

< The President’s War 'Relief Control 
Board’o veikiantysis direktorius, James 
Brunot, savo atsakyme į vieno asmens 
užklausimą apie paminėtąjį fondą, nu
šviečia daugiau dalykų. Mr. Brunot nu
rodo, kad paminėtasis “bendras fondas” 
“is an American enterprise undertaken 
by a group of American citizens who 
wish to provide aid to persons of similar 
national origin in places not served by 
existing relief organizations such as 
Russian War Relief...”

Russian War Relief, Inc. Komitetas, 
kaip žinoma, rūpinasi šalpos rinkimu ir 
teikimu visos Tarybų Sąjungos žmonėm, 
visų 16-kos respublikų žmonėms, tame 
skaičiuje ir Lietuvos. Ir Įtą P- Brunot sa
vo laiške netiesioginiai primena, pažy
mėdamas, kad šis ’’United Lithuanian 
Relief Fund of America” šelpsiąs žmo-

/

nes tose srityse, kurių neapima arba ne
apims Russian War Relief Komitetas.

Bet dabar iš Amerikoje įtūpusio apra
šymo, iš viršpaduotosios citatos iš kalba
mo fondo įstatų, matome, kad šis fon
das šelpsiąs Lietuvos žmones ir Lietuvo
je. Taigi čia tuojau išlenda nei šiokis nei 
tokis ’’nesusipratimas.”

Reikia atsiminti, kad veik visi minėto
jo fondo direktoriai yra Tarybų Lietu
vos priešai. Argi galima įsivaizduoti, kad 
šitie patys žmonės dabar ims ir vienu 
sykiu ’’atsivers į dvasią šventą” ir su 
tarybine Lietuvos vyriausybe kooperuos, 
kai ši vyriausybė pradės veikti išlaisvin
toje Lietuvoje? Pagaliau, kam iš viso 
reikalingi du fondai Lietuvos žmonėms 
šelpti, jeigu šis fondas ir šelptų Lietuvos 
žmones?

Iki šiol Lietuvos žmonėms pagalbos 
ranką tiesė ’tik toji Amerikos lietuvių 
visuomenės dalis, kuri remia Tarybų Są
jungą, kuri stoja už Jungtinių Tautų vie
nybę, kuri palaikė ir palaiko ryšius su 
lietuvių tautos patrijotais, kovojančiais 
dėl sumušimo Hitlerio ir išlaisvinimo 
Lietuvos. Toji visuomenės dalis dabar 
turi Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tą, veikiantį išvien su Russian War Re
lief, Inc. Šis komitetas siunčia Lietuvos 
žmonėms drapanas, siunčia pundelius 
(kits), siunčia visokią pagalbą.

Svarbu, kad ši pagalba tenka ne tik 
lietuvių tautos patri jotams, kovo j au

stiems lietuviškuose pulkuose Raudonojoj 
Armijoj, bet tenka ir Lietuvos partiza
nams, gyvenantiems ir kovojantiems 
prieš vokiečius Lietuvoje.

Taigi, viską suėmus, mums atrodo kei
sta, kad The President’s War Relief 
Board leido vienai Amerikos lietuvių 
grupei sudaryti tokį fondą ir kalbėti 
vardu Amerikos lietuvių visuomenės, ku
rios toji grupė neatstovauja.

Kokius Pabėgėlius Jie šelps?
Svarbu čia pat pažymėti, kokius šis 

fondas lietuvius "'kitose šalyse” globos 
arba šelps. Vienas jau žinoma: jie nešel
pė ir nešelps Tarybų Sąjungon pasitrau
kusių lietuvių, kovojančių dėl Lietuvos 
išvadavimo. Jie tuos tūkstančius lietuvių, 
kurie kovoja dėl Lietuvos žmonių lais- 
vėš, vadina ’’Maskvos agentais” ir kito
kiais būdvardžiais.

Tie žmonės, kurie sudaro, paminėtojo 
fondo direkciją, iki šiol teikė pašalpą 
lietuvių tautos priešams. Atsimename, 
jie siuntė ir ragino kitus siųsti pagalbą 
Berlyne esantiems pabėgėliams, smeto- 
nininkams, tarnaujantiems Hitleriui. Tai 
buvo tuomet, kai Amerika dar nebuvo 
kare su Vokietija. Dabar jie, galimas 
daiktas, per Portugaliją ar Švediją ban
dys tokią pagalbą lietuviškiems kvislin- 
gams teikti. Gal yra vienas kitas tokis 
lietuvių tautos nenaudėlis dar kurioje 
nors šalyje — vienas ar du, girdėjome, 
yra Afganistane. Jie gal but šelps Ame
rikoje esančius pabėgėlius - smetoninin
kus.

Beje, kadaise vienas tų ponų ideologas, 
p. Pakštas, ragino savo pasekėjus ruoštis 
šelpti tuos lietuvių tautos ’’patrijotus”, 
kurie dabar Lietuvoje gelbsti Hitleriui, 
o paskui, kai Raudonoji Armija ateis į 
Lietuvą, bus pabėgę į Vokietiją. Matyt, 
šis fondas imsis tuos ’’nukentėjėlius” 
šelpti.

Kaip ten bebus, aišku, liekasi palaukti 
ir pamatyti. O tuo pačiu sykiu tenka pri
minti Amerikos lietuvių visuomenei, kad 
ji teberemtų, kaip rėmė savo tautos nuo 
karo nukentėjusius žmones Europoje per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetą, 
veikiantį išvien su Russian War Relief, 
Inc.

Lietuvos žmonėms pagalba dabar rei
kalinga ir ji bus dar reikalingesnė, kai 
Lietuva bus pradėta laisvinti, kai bėgda
mi, neprieteliai vokiečiai visiškai apiplėš 
Lietuvos žmones, sugriaus jų sodybas, 
kaimus ir miestus.

ONE 
BUCK

On t Buck outSF Every Teh 
you earn should brqoinq / 
into U.S. *

Kaip Mane, Niekeno Nerinktą, Pavertė r 
“Delegatu” Trejankos Konferencijoje

Kaip Įvyko Konferencija Be'i 
Delegatų, o “Delegatais” 
Pavirtome be Mandatų

WATERBURY, Conn.—Per 
dvi savaites vietinėj anglų 
spaudoj garsino, kad bus 
“Conn, valstijos lietuvių kon
ferencija,” gegužės 28 d. Gar
sino, kad dalyvaus pulkininkas 
R. Grinius “U. S.”—?, Ameri
kos redaktorius ponas J. Lauč
ių a, kad konferencija prasidės 
2:30 po pietų.

Garsintu laiku nuvykau prie 
šv. Juozapo bažnyčios, žiūriu, 
eina būriais moterys iš bažny
čios. Mislinu: kas tai, ar tai 
taip vėlai buvo pamaldos, o 
gal atsibuvo ta garsinta kon
ferencija bažnyčioje, betgi 
garsino, kad atsibus Šv. Juo
zapo mokyklos svetainėje. Bet 
štai, pasuko jos į mokyklą, 
perka tikietus; aš ir pasimokė- 
jau 30 centų įžangos. Susirin
ko apie 200. Mąstau, kokia čia 
konferencija, kad nei registra
vimo delegatų, dar net įžan
gą reikia mokėti. Viena mote
ris aiškino, kad visi čia delega
tais, kas pasimokė jo 30 centų, 
tas ir “delegatas,” nesvarbu, 
kas jį rinko ar ne. Reiškia, ir 
aš, kuris tik taip atėjau pasi
žiūrėti, staigiai virtau “delega
tu.” Reiškia, nesvarbu, kas 
“delegatą” rinko, ką jis atsto
vauja, bile užsimokėjai 30 
centų, tai ir “delegatas”! To
kia jau tvarka lietuviškos tre
jankos, lietuviškų kryžiokų, 
kurie kalba “visų Amerikos 
lietuvių vardu.”

Aleksandras J. Aleksis, var
gonininkas šv. Juozapo para
pijos, ordenuotas fašisto Anta
no Smetonos kavalierius, ati
darė “konferenciją,” sukvietė 
komitetą, kuris rengia šį jo- 
marką.. Socialistą Matą, kaipo 
naują parapijoną, pasivadino 
sau už pagelbininką ir pasky
rė tris “peržiūrėti mandatus.” 
Bet tų mandatų niekas neturė
jo ir nereikalavo.

Pakvietė J. Laučką kalbėti, 
“bus po jo kalbos aiškiau 
mums, kas reikalinga veikti,” 
matote, kad “konferencijos” 
šaukėjai patys nežinojo, ko jie 
nori. Jie neturėjo nei dieno- 
tvarkį pasigaminę.

Laučka aiškino, kaip prasi
dėjo trejankos organizavimas, 
paskui pasakojo, kaip jis, Gri
gaitis ir kiti delegatai, 1940 
metais, spalių mėnesyj, vežė 
į Washingtona gintarinę taba- 
kierką, gintarinius karolius ir 
gintarinį pypkei cibuką, bet 
kam tuos “gintarinius” instru
mentus atidavė, tai nepasakė.

Paskui gyrėsi, kad jau su
organizuotas ir įregistruotas 
tam tikras komitetas Lietuvai 
gelbėti, būk katalikų federa
cija jau pasiuntusi fondui 
$100,000, ir pinigai bus sunau
doti pašalpai lietuvių, pabėgu
sių į Pietinę Ameriką, Angliją, 
.Afriką arba Iraną, kaip ir į 
Jungtines Valstijas ir net tiem, 
kurie yra Sibire, bet kaip jie 
rems lietuvius Sibire, tai nie
ko nepasakė.

Paskui pradėjo aiškinti, kad 
ši konferencija sušaukta vy
riausiai tam, kad prisidėjus 
prie sukėlimo $35,000 pinigjį, 
kurie yra reikalingi užlaikyti 
K. Grinių ir tris jo pagelbinm- 
kus “Lietuvių Informacijų 
Biure,” New Yorke. Jis sakė, 
kad būtinai turime sukelti 
$35,000, kitaip Grinius turės 
eiti j ieškoti kito darbo, o ne 
informacijas kepti. Sakė, kad 
tame “informacijų centre” bus 
21 asaba, po septynis nuo ka
talikų, tautininkų ir socialis
tų. Iš Waterbury, kaipo “in
formatorius” bus Tarnas Ma
tas. Tarnas tą išgirdęs net išsi
tiesė iš pasitenkinimo.

Laiko veltui neeikvojo, tuo
jau pradėjo žvejoti dolerius, 
kad tie ponai galėtų užlaikyti 
“informacijų ka/nalą,” iš kurio 
plauktų šmeižtai prieš Lietu
vos žmones, prieš Sovietų Są
jungą, kūri Hitlerį parbloškė, 
kuri išgelbėjo pasaulį nuo bar

bariško hitlerizmo. Dolerių 
gaudymas užtruko apie valan- 
lą, sakė, kad surinko $352.45.

Po to buvo perstatytas pul
kininkas K. Grinius. Jis pasa
kė, kad prakalbos nesakys, 
bet tuojau duos “informaci
jas.” Na, ir pradėjo “infor
muoti,” kad sukako 40 metų 
nuo lietuvių spaudos atgavi
mo iš po “ruskių,” sukako 24 
metai Lietuvos “demokratinio 
seimo,” kurio ten nebuvo iki 
Smetona pabėgo į Berlyną, ir 
20 metų Klaipėdos atgavimo, 
kurią vėliau Smetona be jokio 
protesto Hitleriui padovanojo. 
Plūdo jis “kaimynus Sovietus,” 
bet užmiršo tą, kad 1926 me
tais, diktatorius Antanas Sme
tona, su šaika fašistų, ginklų 
pagelba, nuvertė pulkininko 
K. Griniaus tėvo valdžią, kuri 
buvo Lietuvos liaudies išrinkta. 
“Užmiršo” todėl, kad vėliau 
Smetona pulkininką K. Grinių 
buvo paskyręs savo pasiunti
niu į Berlyną ir jis to darbo 
neteko tik todėl, kad 1940 me
tais Lietuvos liaudis išvalė sa
vo šalį nuo Smetonos fašistų, 
tai ir pulk. K. Grinius neteko 
darbelio Berlyne, atsibaladojo 
į Jungt. Valstijas ir dabar “in
formuos” lietuvius ir apie lie
tuvius.

Kada Grinius baigė, tai 
“mandatų komisijos” vardu, 
ponas Trečiokas pareiškė: “su- 
siregistravusių delegatų yra 
arti trijų šimtų, bet manda
tų neturi nei vienas.”

A. Aleksis pridėjo, kad ne
galėjo draugijos išrinkti dele
gatus ir mandatus pagaminti, 
nes konferencija buvo sušauk
ta į trumpą laiką, tik į vieną 
mėnesį.'

Prasidėjo diskusijoj. Ponia 
Devenienė, sesuo Vileišio, 
skundėsi, kad “tarybos” silp
nos, kad Conn, valstijoje yra 
apie 75,000 lietuvių, o tik ke
li silpni tarybos skyriai yra, 
dejavo, kad jie “nekimba ant 
meškerės.”

žinoma, kad lietuviai demo
kratiniai mąsto, supranta, kad 
trejanka, lietuviški kryžiokai, 
tik kenkia lietuvių vienybei, 
karo laimėjimo pastangoms, 
niekina Lietuvos liaudį, veikė
jus, mūsų talkininkę Tarybų 
Sąjungą, tai ir “nekimba.” 
Amerikos lietuviai rūpinasi 
karo laimėjimu, pagelba su
mušimui Hitlerio, pagelba Lie
tuvos žmonėms, o jūs, ponai, 
rūpinatės šelpti fašistus, kurie 
Išbėgo nuo Lietuvos žmonių į 
Berlyną, o iš ten į Pietų Ame
riką, į šiaurių Ameriką, Ira
ną, Afriką ir kitur.

A. Orentas davė sumanymą 
išrinkti komisiją iš devynių 
asabų, kuri rūpintųsi Conn, 
valstijoje trejankos skyrius 
steigti. Diskusavo ir kiti per 
tris valandas, tai buvo pana
šu į jomarką. “Delegatai” pra
dėjo pavargti ir skirstytis. Pa
klausiau vieno, kito, kaip 
jiems patiko “konferencija.”

— Tegul ją galas, — sako 
vienas, — garsino, kad svars
tys Lietuvos reikalus, o apie 
jos žmonių vargus nei nepri
siminė. Tik dolerius gaudo ko
kių ten ponų, užlaikymui, kad 
jie “informuotų” ar “formuo
tų.”

Pavargau ir aš klausyda
mas, gavau įspūdį, kad jie ap
verkia laidotuves ponų gyve* 
nimo ant Lietuvos žmonių 
sprando; tokį gyvenimą jie tu
rėjo prie Smetonos fašistų re
žimo, o mes, “delegatai,” čia 
visai ne vietoj.

Tegul verkia Smetonos di
plomatas Grinius, tegul rauda 
Vileišiai, Devenienės, bet ką 
gi mes su tuo turime? Ir aš 
atsikėliau ir su geru būriu ki
tų “delegatų” iškeliavome, nes 
jau buvo vakaras. Taip tai, 
netikėtai ir nelauktai aš bu
vau jų konferencijoje “dele
gatas.”

Buvęs “Delegatas.”

i Sunaikinta dar 100 nacių 
trokų Italijoj.. (
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iš čia išvijo japonus, bet susisiekimas su jais vis dar sun
kus. Todėl maistą ir medikamentus pristato lėktuvais, 
nuleidžiant ant žemės daiktus parašiutais. Čia mūsų ko- 
vūnai, pamatę nusileidžiant parašiutą, skubinasi prie jo.

K* JMrafa.

Privatiškos Labdaros Organizacijos Orga
nizuojasi Pašalpos Darbui Užsienyje

Po vardu/ American Council 
of Voluntary Agencies for Fo
reign Service, penkiolika svar
bių Amerikos privačių pašalpos 
organizacijų laikė susirinkimą 
praeitą lapkričio mėnesį. Pra
eitais 6-šiais mėnesiais narystė 
pasiekė net 30. ši Amerikos 
Taryba los svarbią rolę veik
dama su viešomis organizacijo
mis milžiniškame pašalpos ir 
pagelbos darbe svetimose šaly
se, .kada karas užsibaigs.

Amerikos Taryba priima tik 
tokius narius, kurių istorija ir 
finansinis rekordas parodo, 
kad jie gali atlikti nustatytus 
tikslus, kurių veikimas ir pro
gramos aiškiai išdėstyta ir kad 
jos gali tikrai prisidėti prie pa
šalpos. Kol kas Taryba veiks 
kaipo organizacija, kurios tiks
las yra parūpinti susitarimo, 
koordinacijos ir planavimo bū
dus tarpe savo narių ir tinka
mų valdžios įstaigų. Įsteigimas 
šios Tarybos sulaikys duplika- 
vimą veikimų ir parūpins dar
bą, kur tik jis bus reikalingas.

Kada šalys bus išlaisvintos 
Europoje ir Azijoje, darbas 
šios organizacijos pasiplatins. 
Artimai veiks su United Na
tions Relief and Rehabilitation 
Administration (UNRRA), ir 
kitomis valdžios ir tarp-val- 
džių organizacijoms ir su ki
tomis tarybomis kitose šalyse, 
kaip Council of British Agen
cies for Relief Abroad ir pan.

Taryba veikia su President’s 
War Relief Control Board ir 
National War Fund. Komitetai 
apie Balkanus, Franciją, Itali
ją ir Lenkiją, Vaikų Priežiūros 
ir Ištremtų žmonių jau suorga
nizuoti. Kiti komitetai dar or
ganizuojami. Kiekvienas patar
navimas, kuris tik gali būti 
reikalingas karo sunaikintose 
šalyse yra reprezentuotas narių 
departmentuose ir gabumais 
savo darbininkų.

Pirmininku Tarybos yra pro
fesorius Joseph P. Chamber- 
lain, iš (Columbia Universiteto, 
narys' Prezident’s Advisory 
Committee on Political Refu
gees, vice-pirm. yra Joseph C. 
Hyman, iš American Jewish 
Joint Distribution Committee 
ir prelatas Patrick A. O’Boyle, 
ckzekutyvis direktorius War 
Relief Services of the National 
Catholic Welfare Conference.

Nariai atstovauja visus tikė
jimus — jie yra American 
Bureau for Medical Aid to 
China, American Committee in 
Aid of (Chinese Industrial Co
operatives, American Commit
tee for Christian Refugees, 
Inc., American Friends Service 
Committee, American Jewish 
Joint Distribution Committee, 
Inc., American ORT Federa
tion, Belgian War Relief Soc., 
Inc., Brethren Service Commit
tee, British War Relief Socie
ty, Chiirch Committee on Over

seas Relief and Reconstruction, 
(Congregational Christian Ser
vice Committee, Coordinating- 
Council of French Relief So
cieties, Inc., Fighting French 
Relief Committee, Girl Scouts, 
Greek War Relief Association, 
Hadassah, Inc., Hebrew Shel
tering and Immigrant Aid So
ciety, International of Young 
Men’.s Christian Associations, 
International Migration Ser
vice, International Rescue and 
Relief Committee, Mennonite 
Central (Committee, National 
Board, Young Women’s Chris
tian Associations of the USA, 
Near East Foundation, , Polish 
War Relief, Refugee ^Relief 
Trustees, Inc., Queen Wilhelmi
na Fund, Inc., of USA, Unita
rian Service Committee, Unit
ed China {Relief, United Cze
choslovak Relief, United Yugo
slav Relief Fund, War Relief 
Services, National Catholic 
Welfare Conference, World 
Student Service Fund, and 
World’s Young Women’s (Chris
tian Association. FLIS.

Roseland, Ill.
Roselandietės Davė Kraujo 

Raudonajam Kryžiui

Roseland o Liet. Moterų 
Kliubas rūpinasi visais svar
biais reikalais. Ypatingai jos 
daug dirba dėl Raudonojo 
Kryžiaus.

Daug jos jau yra numezgu- 
sios mezginių ir aukavusios pi
nigų.

Neatsilieka ir nuo aukavimo 
kraujo, kad tuomi prisidėjus 
prie išgelbėjimo mūsų karių 
gyvasčių.

Gegužės 23 d., organizuotai 
vykome aukauti kraujo, šios 
kliubietės: Lillian Urlis jau 7 
kartus davė kraujo. K. Ketur- 
akienė 2 kartus. Po vieną šios 
narės: L. Valantienė, Atko- 
čiunienė, Anna Gudienė, E. 
Maziliauskienė, M. Misevičie
nė, P. Sasnienė, A. Nutautie- 
nė, Z. Klibienė, Bernice Ma
žeika, S. Balakauskienė, M. 
Gudavičienė.

Visu organizavimo darbu rū
pinosi Agnes Nutautienė ir jai 
už tai priklauso didelis kredi
tas.

Linksma, kad mūsų kliubie
tės taip aukštai įmato svarbias 
visuomeniškas pareigas ir rū
pestingai remia karo laimėji
mo pastangas. 1 •’

K. Keturakienė.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę! . - •

■■.u- ■A- -A - ■___________________  '
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PELKĖSE
Rašo VI. Mozūriūnas.

" SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Atsidarė pirkios durys ir ant slenks
čio pasirodė žmogus. Valandėlę jis stovė
jo dairydamasis blyškiai melsvomis rū
pestingomis akimis, žvelgiančiomis iš po 
aukštos, užkritusios žilstančių plaukų 
kuokštais kaktos.

Diena buvo saulėta ir giedra. Išėjusis 
kiek akys užmeta į tolumą nuo pirkios 
slenksčio matė patvinusias Dumblynės 
pelkes, iš kurių kur-ne-kur kyšojo, tary
tum salelės, kalniukai su pilkomis vals
tiečių sodybomis.

Taip Dumblynėje būdavo kiekvienais 
metais: vos paleidus sniegą, patvindavo 
pelkės, sutyvuliuodavo, lyg ežerai, beveik 
atskirdamos mažytes valstiečių sodybas 
nuo pasaulio. Tik vingiuotas, it gyvatė, 
keliūkštis sprūdo kalvelėmis, aplenkda
mas daubas ir slėnius, lyg norėdamas 
sausas išbėgti į vieškelį, ir tik retose vie
tose nusileisdavo į lomas, kurios dabar 
buvo pilnos vandens ir klampios. Pava- ’ 
sarį ir rudenį iš čia neišvažiuoti — ark
lys skęsta ligi pilvo, o ratai lyg įšąla 
tamsiame dumble. Todėl tik prasidėjus 
didesniems atlydžiams, valstiečiai steng
davosi taip tvarkytis, kad pavasarį ne
reikėtų niekur važiuoti.

Pelkės, sakytum dievo rykštės, nuo 
amžių plakė žmones. Palijus smarkes
niam lietui į jas nutekėdavo nuo kalne
lių visos trąšos. Žemė vaisių nešdavo 
šykščiai. Tik ajarai ir asiūkliai vešliai 
derėjo dumblynuose. Žmonės gyveno 
sunkiai, vos ne vos sumegsdami galą su 
galu, o kai jau sumegsti nebuvo galima, 
nekantresni spjaudavo į pelkes ir, susi
rišę mantą' į ryšelius, išeidavo į vieškelį. 
O pelkės vis prakaitavo, šnerėjo asiūk
liais ir klykavo laukinėmis antimis.

Tarybiniais laikais Dumblynės žmo
nės sujudo. Tiesa, vėlai ateidavo į tas 
pelkes žinios, bet naują gyvenimą jie 
greitai pajuto. Vos atslūgo pirmieji po
tvyniai, kai atvyko inžinieriai, apžiūrė
jo, išmatavo durpyną ir Dumblynės apy
linkėse pradėjo nusausinimo darbus. Bet 
karas, vokiečių užėjimas vėl viską nu
bloškė ir sustabdė.

Stovėjęs prie trobos slenksčio žmogus 
dar kartą tingiai apsidairė, paskui lėtai, 
neskubėdamas, vis taip pat vienodu žin
gsniu, kuriuo jį pripratino vaikščioti 
pelkės ir lėtai dūlantis gyvenimas, pasu
ko takučiu pro tvartą į kelią. Kelio po
sūkyje už kalvelės žvilgsnį sustabdė be- 
sikepestuojantieji apie blizgančiais stik
lais mašiną žmonės. Valstietis valandėlę 
stabtelėjo, lyg norėdamas grįžti, bet vėl, 
jau nebe tokiu ramiu ir vienodu žings
niu, nuėjo toliau.

“Kurių velnių jie trankosi tose pelkė
se tokiu laiku” — pagalvojo žmogus.

Priėjęs arčiau valstietis pamatė, kad 
vienas iš važiavusių buvo vokiečių žan
daras, kietai diržu susiveržęs neploną 
savo liemenį. Kiti du buvo civiliai su 
portfeliais ir skrybėlėti.

—Ar dar toli Penkaičio ūkis? — pa
klausė priėjusio vienas iš civilių, apsi
vilkęs brezentiniu paltu.

— O antai ant kalnelio, — mostelėjo 
•ranka atėjęs žmogus į tą pusę, kur buvo 
matyti pradėto statyti trobesio keli vai
nikai.

— Aha, hm... Tai gal mes tą galiu
ką pėsčiom, her vachmister... — krei
pėsi į žandarą žmogus vilkįs brezentinį 
paltą. — O jūs atveskite arklį ir padė
kite šoferiui ištraukti mašiną. Kelių ne
taisote — apsileidimas, — ir su panieka 
nusigręžė nąio atėjusio.

, — Kad, ponuli, mano arklys...
— Jums pasakyta padėti ištraukti 

mašiną?
Toliau nesileisdamas į kalbas, rankos 

mostu pašaukė atokiau stovėjusį su pyp
ke nebejauną ponelį ir, šiam priėjus, visi 
trys kažką kalbėdami ir mosikuodami 
rankomis nužingsniavo Penkaičio sody
bos link.

— O kuriuo reikalu ponai važiavo? — 
pasiįdomavo valstietis likusio šoferio, — 
tokiu metu pas mus neišbristi, vis tos 
prakeiktos pelkės.

— Ūkį Penkaičio apžiūrėti, tėvai, — 

su geraširdiška šypsena pakėlė galvą šo
feris nuo atidengto mašinos motoro.

— Aha . ..
— Prasiskolino, tur būt?
— Tai kad su mūsų broliu visuomet 

taip. Visi mes jam kalbėjome: neimk tos 
paskolos iš banko, neimk. Tai pagūba. O 
jis vis savo. Sako, trobas pasistatysiu, 
susitvarkysiu, ženytis reikia. O še tau ir 
trobos ir ženatvė. Prie tarybų valdžios, 
sako, skola buvusi nubraukta, tai jis ir 
juokėsi iš mūsų, o še dabar — paleis su 
krepšiu ir eik šunų lodinti, — ir lyg su
sigriebęs, kad perdaug pasakė ir norė
damas suminkštinti, vėl grįžo prie pra
džios. — Jau aš sakiau ir sakysiu — su 
paskolom atsargiai, ne vienas nagus nu
degė. Va kad ir šis... Ką ten... — 
mostelėjo ranka ir jau visai kitu balsu 
pridėjo:

— Na, eisiu kuiną atvesti.* * *
Po nuaidėjusių per plačią apylinkę 

Penkaičio ūkio varžytinių, greitai atvy
ko matininkai. Ilgai matavo pelkes, brai
džiojo su kartimis pakraščiais, kažką ra
šė. Pagaliau, vieną dieną atvykęs vals
čiaus viršaitis sušaukė Dumblynės vyrų 
sueigą. Dumblyniškiai stovėjo nusiėmę 
kepures tylėdami, tiktai lengvas vėjas 
šnerino prie klėties augusios eglės šakas.

— Ponas Štein, nupirkęs buvusį Pen
kaičio ūkį, nori parodyti visiems, kaip 
reikia pelningai ūkininkauti,—atsirem- 
dams abiem rankom j stalelį, užtiestą 
žalia gelumbe, kalbėjo viršaitis. — To
dėl būtinai reikalinga nusausinti pelkes. 
To darbo ėmėsi šios žemės šeimininkas 
visų gerbiamas ponas Štein, — su malo
nia šypsena linktelėdamas į sėdėjusio 
kedėje vokiečio pusę, tęsė viršaitis.

Valstiečiai vis taip pat tylėjo, kaip 
siena, bereikšmiais veidais, kuriuose vir
šaitis nieko negalėjo įskaityti. “Nepri
taria bolševikai” — pagalvojo, ir jį ap
ėmė pyktis.

— Jūs turite pasiduoti pono Šteino va
dovybei, .visomis savo jėgomis įsijungti 
į pelkių sausinimą. Kiekvieną šio darbo 
trukdytoją bausime ligi žemės atėmimo.

Baigęs nutilo ir atidžiai pažiūrėjo, ko
kį įspūdį padarė paskutiniai jo kalbos 
žodžiai. Bet ir šį kartą uždaros valstie
čių mintys jam liko nepasiekiamos.

Banys stovėjo atsirėmęs į suverstą ant 
kiemo lentų krūvą. Paskutiniai viršaičio 
kalbos žodžiai jam smilgtelėjo kažkuo aš
triu per širdį: “Kiekvieną šio darbo 
trukdytoją griežtai bausime, ligi žemės 
atėmimo.”

—Apie dangiškus migdolus svajoji?— 
bakstelėjo ranka priėjęs kaimynas Šal
kauskas, ir kada tas sujudo, linktelėjo į 
viršaičio pusę.

—Girdėjai? Geradaris atsirado, mūsų 
žemę nori padidinti, kad daugiau vokie- 
čiarųs gėrybių išaugintumėm. Išgrauš...

Po du, po tris skirstėsi valstiečiai į 
namus. Blizgėdama langų stiklais išrūko 
Šteino mašina.

Baniui su Šalkausku buvo pakeliui. 
Kelio gabalą jie tylėjo, žiūrėdami į to
lumoj išsiliejusias pelkes, į mažytes, išsi
mėčiusias ant kalnelių sodybėles. Paskui 
Šalkauskas prakalbo:

— Velniai žino, koks gyvenimas da
bar prasidėjo, Bany! Kiekvieną mūsų 
prakaito lašelį vokietis ant svarstyklių 
deda, o tu žinokis. Dabar vėl su tuo pel
kių sausinimu. Tčlūs pas mus žmonės, 
vot imtų pasakytų — neisiu ir patriū- 
bytų tada jis.

—Niekus šneki, Šalkauskai! Prieš vė
ją nepapūsi. Girdėjai, ką viršaitis pasa
kė. Ne juokai! “Bausime iki žemės atė
mimo.”

O Penkaitis? Ką ten Penkaitis... Jis 
buvo vienas, kaip pirštas. Užsismaukė 
kepurę ant kaktos, pasižiūrėjo į abu vie
škelio galus ir kuris buvo tiesesnis, tuo ir 
išėjo. O kur dingtų Banys, Lengvenis? 
Kur eitų Šalkauskas su vaikų krūva?* * *

Darbai įpusėjo.
Pelkių pakraščiais išsitiesė, kaip ilgos 

storos virves1 pilni rusvo, vandens grio

viai. Iš tolo baltavo dirbusių prie nusau
sinimo darbų vienmarškinių vyrų nuga
ros ir mediniai durpyno įrengimai.

Ištisomis dienomis dumblyniškiai švy
tuodavo pelkėse kastuvais ir tik vėlai va
kare grįždavo į namus. Namie likusios 
moterys su vaikais sukosi kaip įmanyda
mos: čia apsiverkusį mažiuką nuglostys, 
čia įsikinkius arklį į akėčias peršliauš 
laukus, apkaups bulves ir vėl bėga į na
mus virti pietų, šerti gyvulių.

Banienė, pusdienį praleidusi prie , dar
bų laukuose, grįžo į namus ir, išvirusi 
kelias bulves pietums, nuskubėjo pas vy
rą į pelkes.

Banys šiandien buvo nekalbus. Pa
klausė vieną kitą smulkmeną apie na
mus, patarė pažiūrėti ar ne laikas būtų 
jau antrą kartą aparti bulves ir vėl val
gydamas tylėjo.

—Petrai, tu šiandien ko toks?
— O koks?
— Ot toks ... — Tyli visą laiką ... —

moters širdim pajutusi keistą vyro nuo
taiką nedrąsiai paklausė Banienė.

— Tu žinai, kad Šalkauską vakar 
šaukė į valsčių. Žemę atims.

— Žemę atims? Už ką? — iš netikė
tumo visu kūnu pasilenkė Banienė.

— Sužiūrėsi tu už ką.
Valandėlę jis nutilo. Banienė klausia

mai žiūrėjo į vyrą.
— Tas tai dar nieko, ale viršaitis visą 

laiką sako šaipęsis ir vis klausęs ar že
mės kas iš. mūsų nemanąs Šteinui par
duoti, esą durpynui šito vieno Penkaičio 
lopelio neužteksią.

— O dieve mano! Nejaugi tu manai...
— Manai, manai, — nekantriai, pa

mėgdžiodamas žmoną, nutraukė Banys. 
— Dabar daugeliui akis atidarė. Ot nu- 
sausinom,. prakaito ir sveikatos tiek pa- 
dėjom.. . Ech... — ir skaudžiai atsi
duso.

Padėjo šaukštą į šalį ir susimąstė.
Banienei lyg kad replėms kas gerklę 

būtų užgniaužęs. Giliai gomuryje kažkas 
pasirito ir sustojo, akys prisipildė aša
rų.

— Eik tu boba. Tuojau ir žliumbt. 
Dar gi nieko neatsitiko, o ji jau ir palei
do pavadžius, — šoko Banys raminti 
žmoną.

Suneraminti vyrai rinkosi į būrelius, 
kalbėjo stengdamiesi vienas kitą įtikinė
ti ir nuraminti. Mažas, susisukusiais 
tamsiais plaukais, lyg vilnų kuodelių ant 
galvos nešinas, valstietis Butkus nutę
sė:

— Čia kaip toj pasakoj apie mainika
vimą su vokietuku arklio kanopom. .Ne 
be reikalo vokietis pasakose lygus vel
niui.

— O aš, vyrai, netikiu, — įsikišo Len
gvenis. — Gal čia kiek ir Šalkauskas pa
gražino. Žinia, žmogui širdį suskaudo, 
paėmė pyktis, ot žodį kitą ir leptelėjo. O 
mes ir visai į pūdymus išvažiavome. Kur 
gi tai matyta, taip be niekur nieko ims 
ir išvarys, jūs suprantat, mūsų žemę 
taip be niekur nieko ims ir atims. Šal
kauskas, aš suprantu, prieš valdžią pa- 
niurna: ką jie, girdi, man padarys. O 
vokiečių valdžia griežta, tai jau seniai 
žinoma. Ne, kaip tai be niekur nieko, — 
ir pasisukęs nuo vyrų būrio pažvelgė į 
ant kalnelio tūninčias, kaip gūžtos pel
kėse, valstiečių sodybėles.

Vyrai ėmėsi kastuvų, bet darbas ne
traukė. Kiekvienas vogčiomis žvilgčiojo 
į savo sodybėlę ir baisiu nerimu spaudė 
rankose kastuvą.

Tai buvus nacių lėktuvų stotis Chersonese prie Sevastopolio. Raudonosios Armi
jos lakūnai pavertė jį į nacių lėktuvų kapinyną. Nemažai ir nacių čia paliko savo 
kaulus pūti.

Banienė, surišusi indus į skarelę, vėl 
leidosi takais į namus. Nenuramino jos 
Lengvenio išvedžiojimai. Šnerėjimo pa
baidytos pempės klykavo savo nuolati
nius “gyvi,” bet dabar Banienei jos 
džiaugsmo nekėlė. Gailūs pempių šūka
vimai, kaip aštriu peiliu perverdavo šir
dį, susiliedavo su tuo vidujiniu nerimu, 
dar labiau jį aštrindami ir išspausdami 
iš jos krūtinės beveik girdimą suvaitoji- 
mą.

Dienos buvo tvankios, kokios esti tik 
balotose vietose, prisisotinuosios garų ir. 
karščio.

Banys, parvedęs į tvartą arklį, pametė 
šviežiai suvežto šieno gniūžtelę, pataisė 
pakrypusį lovį ir išeidamas iš tvarto už
rėmė kartele duris. Pakilusios didžiuliu 
spiečium musės lydėjo jį per kiemą nu
einantį taku į laukus, paskui palengva 
liko, o greitai ir visai jį pametė. Banys, 
praeidamas pro ‘nupjautų rugių gubas, 
nuskynė varpą, stambiais, nuo darbų su-
kietėjusiais pirštais, sutrynė ją ir išpus- 
tė akuotus. Stambūs, pilkšvi grūdai gu
lėjo ant delno. Toliau balo avižų laukas. 
Kad ir sunkiai, protarpiais apžiūrima 
žemė, derlių atnešė gausų. Avižos vilnijo 
auksu. Tik įkalniau, kur prie molio, jos 
buvo retesnės, smulkesnėmis varpomis, 
bet užtai lomelėse, kuriose šiemet nusau
sinus pelkes nebestovėjo vanduo, jos bu
vo garbanotos, sugulusios, lyg neišlaiky- 
damos sunkių auksinių varpų.

“Bet kam tą sueigą šiandien šaukia?” 
— atsiminęs pagalvojo Banys.

Dairydamasis į siaurus laukų rėže
lius, lėtu žingsniu jis pasuko prie buvu
sių Penkaičio trobų.

Susirinkę dumblyniškiai sėdėjo kur 
kas: ant suverstų lentų, ant išvartytų 
prie klėties įrankių.

— Nu, Bany, mauk savo paskutines 
kelnes, — tiesdamas ranką Šalkauskas 
šyptelėjo pro dantis.

— O kas, vėl koks ubagavimas? — 
prisiminęs žiemos rūbų rinkinio kampa
niją paklausė Banys.

— O velniai ten juos žino. Tik ją^į ge
ro tai nėra ko laukti.

Iš pirkios išėjo Šteino durpyno vedė
jas Burnelė, smulkutis, kreivų pečių. At
rodė, kad jis eitų skersas. Paskui jį nu
leidęs galvą, sudribusiu pilvu, sunkiai 
statydamas kojas, slinkino seniūnas Vir
balas. Abiejų veidai nuo išgertos degti-1 
nės buvo įraudę, žvilgsniai stikliniai.

Dumblyniškiai pakilo iš savo vietų, 
sueidami į glaudesnį būrelį.

Pasilypėjęs ant prieklėčio laiptelių 
Burnelė permetė savo įraudusiom aku
tėm susirinkusius, atsikosėjo į sugniauž
tą kumštį ir pradėjo:

—Šiandien, ponai, man pavesta vals
čiaus viršaičio padaryti pranešimą, jūsų 
žemę liečiančiu klausimu.

Lyg vėjas staiga būtų papūtęs per su
sirinkusių eiles. Dumblyniškiai neramiai 
sujudo, dar labiau ištiesė kaklus ir su
žiuro į kalbėtoją. Burnelė greitom aku
tėm perbėgo per sujudusių valstiečių 
galvas, dar kartą atsikrenkštė ir, norė
damas savo žodžiams suteikti svarumo, 
valandėlę' patylėjo.

— Durpynas — svarbi įmonė valsty
bės gyvenime, 6 tuo labiau šiuo sunkiu 
karo metu. Bet dabartinės jo ribos yra 
permažos. Apskrities viršininkas nuta
rė prie durpyno prijungti šių ūkininkų 
žemes.

(Tąsa 4-me pus.)

“Laisvė.”
Redakcijos Štabas.

Sveiki!
1) Manau, kad niekas taip 

plačiai ir nuosekliai neįsten
gė “Laisvės” skaitytojų su
pažindinti su darbo žmo
gaus (vargdienio) padėtim 
praeityje ir dabar — kaip 
p. N. M. “Rumunija”. — 
Ačiū, p. N. M. ir Laisvės 
Redakcijos štabui, kad idė- 
jot!...

2) Kitas didžiai svarbus 
dalykas, tai mūsų Amerikos 
lietuvių netolima praeitis, 
kurią pergyveno a. a. Juo-
zas Ramanauskas. Kas ap
rašys jo veiklą ir sielos jau
smus? / 'N

3) Trečias; tai po karo 
problem^: ar daugiau poli- 
cijosir \eisdarių suvaldyti 
“bezpbzornikus” — auklė
tus be tėvelio (Skaityk psl. 
6-tas “Moteris ir Karas”), 
ar dabar daugiau domės į 
motinystę?! Nepavėluokite, 
nes tas gyvybių aukas gali 
vx|jai išblaškyti, ir Vargdie
nis atsidurs blogesnėj padė
tyje, negu buvo prieš II Pa- 
saurinį Karą.

4) Nūdienos sistema (pro
grama) mokyklų tarnauja 
dičturčių kastai, — kitais 
žodžiais, auklėja profesio
nalinę vergiją dičturčiams. 
Socializacijos net medicinoj 
nematyti, o ką jau kalbėti 
apie kitas šakas mokslo. 
Tai štai tau broluži-sesute: 
Four freedoms.

5) šviesos N. 2 trupučiu
ką giliaus neapsvarstytai 
suredaguotas. Nesakau, kad 
negeras. Jei vieton propa
gandos, daugiau būtų min
ties paduota, kokis ateityje 
po karo susitvarkymas gei
stinas būtų, būt geriau.

Viso labo.
Dr. A. L. Graičūnas. 

Gegužės 23 d. 1944.
P. S. — Didelis skirtumas 

tarp USSR ir kitų valsty
bių. Kitos valstybės nesirū
pino tavo-mano vaikų auk
lėjimu ir mokslinimu.

Kitaip darė-daro USSR.; 
ji dėjo visas pastangas pa
gelbėti tėvams vaikus au
ginti - mokslinti, tad neste
bėtina, kad pergalė USSR, 
pusėj.

Dr. A. L. G.

Prancūzai užėmė Carpi- 
neto kalną viduriniame Ita
lijos fronte.

DIENRAščIO 

laisves 
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Avės.

MASPETH, L. I., N. Y.
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Ketvirto Puslapis

PELKĖSE
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Jis išsitraukė iš kišenės sąrašą, 
džiai išlygino ir pakartojo:

— Šių ūkininkų žemes: Butkaus Jo
no, Banio Jurgio ir Šalkausko Stepono, 
kaip turinčias didžiausią pelkių plotą.

Banys pajuto, kaip šaltas prakaitas 
lašeliais pasipylė ant kaktos. Jis matė 
seniūną stovintį ir sekantį iš padilbų su
judusią valstiečių masę, matė kalbantį 
Burnelę, bet žodžiai jo nepasiekė. Rodos 
viskas staiga nutolo, pradėjo suktis aky
se ir jis, bijodamas pavirsti, atsirėmė į 
daržo tvorelę. Tai buvo perdaug netikė
ta, tai buvo perkūnas iš giedro dangaus. 
Tos kalbos, kilusios kasant durpyną, 
kaip netikėtai kilo, taip ir nutilo. O da
bar štai kas... Vokiečiai ne tik visą der
lių rengėsi iš jų atimti, atimti jų duoną, 
bet ir jų žemę maitintoją.

Banys nesuvokė, kiek laiko jis išbuvo 
toks apsvaigęs. Jis išgirdo Šalkausko 
balsą. Šis buvo visiškai perbalęs, kaip 
drobulė, balsas virpėjo ir spiegė:

— Mano žemę. Niekados! Aš, aš tą 
Šteino durpyną dūmais paleisiu, — ir 
jis veržėsi, plėšėsi iš jį laikiusių valstie
čių rankų.

— Pamėgink, visi kartuvėse kabosite, 
—dar labiau suspiegė Burnelė ir susver- 
dėjo.

Apsiniaukusiais veidais skirstėsi val
stiečiai. Nuleidę galvas jie ėjo iš sody
bos į dulkantį keliuką, o paskui takais 
suko į namus. Prie Banio priėjo Lengve
nis.

— Nenuleisk galvos... Aš suprantu, 
kad sunku.

Banys lėtai pakratė galvą ir net neat
sisveikinęs taip pat pasuko į namus.

Nebematė jis nei auksu žėruojančių 
avižų, nei išsitiesusių pelkių. Jo galvą 
dabar užvaldė viena vienintelė mintis ir 
kaip atkaklus plaktukas kalė: “Išvarys, 
išvarys.” Prisiminė jis Penkaitį, kai tas 
dar paskutinį kartą buvo pas jį užėjęs. 
Jie tada susiginčijo. Penkaitis teisingai 
sakė, kad reikia visomis jėgomis naikinti 
tas gyvates, siurbėles, kurios užplūdusios 
mūsų kraštą, siurbia paskutinį kraują. 
Atsiminė jo žodžius:

— Atsiminsi mane, Bany! Ir tau ateis 
eilė ir tu išeisi su ryšulėliu per tas pel
kes. — Atėjo, dabar atėjo ir jo eilė. Ne
tik jo, bet ię Butkaus ir Šalkausko. Daug 
jie girdėjo kalbų apie Penkaitį. Gal pa
gražintų, o gal ir tikrų: jis partizanų 
būriui vadovaująs.

Banys pasuko į namus. Karštis buvo 
vis toks pat dusinančiai tvankus. Dan
gaus pakraščiais rinkosi sunkūs debesys. 
Kažkaip tušti ir tolimi pasidarė Baniui 
namai. Užplūdęs gailestis perdegė, nu
ėjo kaip praeina griausmas. Jį apėmė 
abuojumas. Žmonos ašaras jis suprato, 
bet pats verkti negalėjo. Gal būt žinojo, 
kad tai nepadės, o gal ir iš tos apatijos, 
kuri, atrodė, pripylė jo galvą švino — 
tokia ji buvo kankinančiai sunki.

Vakare atsigulęs neužmigo.
Pro langus blyškiai švietė mėnuo, mes

damas ilgus langų rėmų šešėlius ant as
los. Pelkėse jau seniai nutilo varlių 
kvarkimas. Tik tolimos griežlės balsas 
atklysdavo į Dumblynės tylumą.

Jam buvo tvanku, lova atrodė kieta ir 
antklodė, kuria jis buvo apsiklojęs, per
daug šilta. Įsmeigęs akis į tamsias lubas 
jis kartojo įkyrią mintį: “Išvarys nuo 
žeinės, kaip diena aišku, išvarys. Pats 
viršaitis be kepurės prieš vokiečius stovi, 
a ką jau bekalbėti apie juos, dumblyniš- 
kius? Ir atsiminęs, kaip pavasarį jis pa
dėjo ištraukti Šteino mašiną, sujudėjo ir 
nusispjovė: “Ech, kad jie kur sprandą 
būtų nusisukę.”

Prie tos minties jis sustojo. O kas, jei
gu Šteiną, tą prakeiktą gyvatę, įgrūsti 
kur į dumblyną?'Bet į jo vietą atvažiuos 
kitas. Ne, vistiek tai bus pamoka, tai 
bus pamoka prakeiktiesiems už svetimos 

'žemės trypimą. Vienu vokiečiu mažiau, 
vadinas išsivadavimas arčiau. O paskui 
į miškus. Vistiek savi ateis. Ateis savi, 
tėl bus žemė.

Jis ilgai galvojo. Neramiai sapnuoda
mas šūktelėjo žmoną.

“Pasakyti, reikia ir jai pasakyti,”— 
pamąstė Banys. Tiek vargo jie kariu 
pernešė per aštuonerius bendro gyveni
nio metus, suprasdavo vienas kitą. Ji ir 
dabar turės suprasti.

— Emilija, tu nemiegi, Emilija?
• — Ko nori? — neramiai sujudo mo
teris.

>— Nesimiega man šiandien, — atsar
giai iš tolo pradėjo Banys.

Žmona atsisuko ir sumirkčiojo.

atl
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as savo

suklykė
Žmonos

— Negerą sapną sapnavau. Rodos, 
eini tu tuo takučiu per pelkes, o paskui 
tave bėga Šteinas ir grasina kumščiu. 
Paskui tu dingsti ir ne tai rūkas, ne tai 
dūmai tave visai uždengia ir stovi jau 
ne Šteinas, o Penkaitis, taip linksmai 
juokiasi ir sako man: “Dabar 
trobas užbaigsiu.”

Banys girdėjo, kaip tolumoj 
pempės, sučežino grandine šuo.
pasakojimas nepajudino jo minčių ir jis 
galvojo vis apie tą patį.

— Taip, kelias vienas. Visus nereika
lingus, o tuo labiau nepatikimus išgrū- 
da į Vokietiją. Gerai, kad Penkaitis su
spėjo* o juk vėliau seniūnas klausinėjo...

Pempės vis klykavo ir jų klyksmas 
pelkėmis artėjo. Dabar Banys įsiklausė. 
Nutilo ir žmona.

— Kas dabar tokiu laiku galėtų pelkė
mis trankytis? — pamąstė abu.

Suurzgė kieme šuo. Sutarškino gran
dine ir, matyti, pažinęs žmogų, nuėjo į 
guolį. Abejojimo nebuvo — ėjo kas iš 
kaimynų. Pro langus šmėkštelėjo šešėlis 
ir, minutėlę sustojęs prie durų, pasibel
dė.

— Kas ten?
— Atidaryk greičiau ... Tai aš, Šal

kauskas.
Kažkas lyg nutrūko Baniui po krūti

ne. Jis šoko iš lovosjir drebančiomis ran
komis atkabino duris.

Tik įėjus šiam į trobą, męnulio švieso
je Banys pamatė, kaip buvo pasikeitęs 
Šalkausko veidas. Maža raukšlė, apibrė
žusi tiesią nosį ir nusileidžianti lūpų 
kampeliuose, buvo dar ryškesnė. Ant 
pečių užsimetęs milinę jis buvo mažesnis 
ir kažkaip labiau suaugęs su žeme.

— Aš pas tave svarbiu reikalu, — už
dususiu, lyg kapų balsu prakalbo Šal
kauskas.

— Palauk, šviesą įžiebsiu.
— Ne, ne, Nereikia. — Dar labiau 

sunerimęs nutvėrė Banio ranką ir su
dribdamas ant suolo pro dantis iškošė:

— Šteiną užmušiau.
— Ką? Šteiną. .. užmušei... Kur?
— Ten dauboje, prie posūkio.
Šalkauskas sėdėjo ant suolo kampe 

susigūžęs, nuleidęs ant rankų galvą, lyg 
visas būtų tik milinės gniužulėlis^ .

Banys prisiminė, — tai buvo ta pati 
dauba, iš kurios jis pavasarį padėjo iš
traukti Šteino mašiną. “Nuo kur prasi
dėjo, ten ir užsibaigė” — pamąstė vie
nas sau. Valandėlę troboje buvo tylu.

Šalkauskas neramiai sujudo ir įsi
klausė. Paskui jis pasilenkė visu kūnu 
į Banio pusę ir prašnibždėjo skubėda
mas rydamas žodžius:

— Aš atėjau pas tave, Bany, susitar
ti. Supranti, mums gyvenimo vistiek nė
ra. Mane pakars ir tave... Tave į Vo
kietiją išgrūs. Vistiek mirtis. Mes turi
me bėgti.

— Kur?
— Penkaičio vyrai kažkur netoliese. 

Juk neilgam, vistiek mūsiškiai ateis. Na, 
kaip? — pasilenkęs visu kūnu, įsmeigęs 
tamsias akių duobes, sustingo visas 
įtemptas Šalkauskas.

Banys apsidairė po trobą. Žmona ty
liai kukčiojo prie lovos. Ji neklausė vy
rų pasikalbėjimo, verkė tyliai šluostyda
ma byrančias ašaras. Vaikai miegojo.

— Aš galvojau... Gerai, einam.
— Jurgi, kur tu... Jurgi! — metėsi 

žmona ir abiem rankom apsikabino. — 
o aš, vaikai?!

— Taip reikia, Emilija. Tu su vai
kais išeisi pas brolį. Aš jam duosiu ži
nią. Aš apie tai galvojau... Jau nu
spręsta, Emilija.

— Taip reikia, — sužnibždėjo nesą
moningai jos lūpos. — Taip reikia. — 
pirštai atsigniaužė ir paleido jo ranko
vę.

Banys skubiai apsirengė, užsimovė au
linius batus, susijieškojo tamsoje kepurę 
ir atsisuko į Šalkauską.

— Eisim.
Žmona stovėjo prieš jį, laikydama 

skarelėj surištą ryšulėlį, tokia maža, 
smulkute, nelaiminga. “Kaip ji pasikei
tė,” — pagalvojo Banys. Anksčiau jis to 
lyg nepastebėjo, o nešiojosi kažkokį 
kitą vaizdą, vaizdą Emilijos kitokios, 
jaunesnės, ne taip vargo iškamuotu vei
du. Bet ši jam dabar pasirodė dar bran
gesnė ir jis apsikabino ją tvirtai, tvirtai.

— Lik sveika, Emilija. Aš sugrįšiu.
“Ir už jos vargą reikės atmokėti vo

kiečiams,” — pagalvojo Banys ir paėmė 
žmonos pratiestą ryšulėlį.

Kai už valandėlės du vyrai pasuko 
pelkių takais, kažkur toli sugriaudė 
griaustinis.

— Bus audra, — pasakė Šalkauskas.
— Bus

Pereitame LLD 161 kuopos 
susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Centro sekreto
riaus, prašant, kad kuopa 
aukotų iš iždo, kiek gali, 
apšvietos fondo.

Nutarta paaukoti $5.
Nutarta surengti pikniką 

birželio 18 d., De Young dar
že. Jeigu bus kiek pelno, tai 
bus paaukotas dėl spaudos rei
kalų.

Kuopa buvo parsitraukus 
25 egzempliorius knygučių 
“Melai ir Tiesa’ ’ir 30 egzem
pliorių “Artinkime Pergalės 
Dieną.” Visas knygutes jau 
baiigame išparduoti.

Balandžio 22 d. kuopa turė
jo surengus šokius, kurie buvo 
pasekmingi, žmonės linksmi
nosi ikLvėlybos nakties.

Moterų Kliubas Taipgi Dar
buojasi Kiek Galėdamas

Pereita susirinkimą nutarė- v

pa
de!

me paaukauti iš iždo $10 del 
Raudonojo Kryžiaus. Tai ge
ras darbas, kad šelpia tokias 
organizacijas.

Nutarė parsitraukti knygu
čių “Moteris ir Karas” už $3 
vertes. Knygutė parašyta Ks. 
Karosienės.

Ks. Karosienė yra gerai ži
noma veikėja, tai nesunku bus 
pardavinėti jos parašytą kny
gutę, o ypatingai mūsų mote
rims. VK

Knygutė parašyta, kaip mo
terys prisideda prie šio karo 
laimėjimo, šiame 
rys lošia svarbią 
knygutėje parodo, 
gali nuveikti. Jos
pareigas ,dirba fabrikuose, na
muose, ūkiuose, kur tik yra 
reikalinga darbininkių ir jos 
trokšta, kad. tik karas būtų 
greičiau laimėtas ir kad jų 
sūnūs sugrįžtų, greičiau pas sa
vo tėvelius.

Aš patarčiau kožnam vie
nam tą knygutę perskaityti ir 
ne tik moterims, bet ir vy-

kare mote
rėlę. Toje 
ką moterys 
eina karių

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Del Nevirškinimo ir Ges y 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

(OI*

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

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

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

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

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

1 GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėliusAKada būsit© 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

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

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

rams. Jos kaina tik 10c.
Buvo Parvažiavęs Jurgis 

Juodišius; iš Italijos
Korporalas J. Juodišius iš

buvo Afrikoje ir Italijoje 16 
mėnesių. Jis daug kartų daly
vavo mūšiuose su priešu. Jis 
buvo laimingas, nes per tą vi
są laiką tapo tik du kartu 
lengvai sužeistas. Daug ką pa
pasakojo apie karo baiseny
bes.

Korporalas Juodišius yra sū
nus draugų Juodišių.

Pabuvęs 30 dienų ir vėl tu
rėjo grįžti atgal prie savo tar
nystės. Išvažiavo į San Fran
cisco, Calif.

Svečiavosi Edward Baltrušis
2nd Lt. Edward Baltrušis 

svečiavosi pas savo tėvus ir 
aplankė daug savo draugų ir 
pažįstamų. Jis turėjo 20 die
nų atostogų.

Leitenantas Baltrušis tar
nauja Marine Corps Oro pajė
gose. Jis pabaigė savo moks
lą gruodžio 31 d., 1943 m., ir 
gavo savo sparnus (wings).

Jis dabar yra Dive Bombe- 
ryj Squadron Pilot. Pabuvęs

namie trumpą la orlaiviu 
išlėkė į savo stovyklą North 
Carolina.

Važiuodamas dar 
Chicagoje aplankyti Ji^inus 
ir kitus draugus, kuriuos\pa- 
žįsta. .

Draugai Jurginai j| žino nuo 
pat kūdikystės dienų.

Linkime jaunuoliams geros 
laimės, kad greit nugalėtu 
priešą ir sugrįžtų sveiki pas 
savo tėvelius, kurie laukia jų 
sugrįžtant kožną dieną.

Seattlietis.

austojo

Talkininkų lėktuvai vėl 
bombardavo Ploesti žibalo 
versmes, Rumunijoj.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

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

Tel. TRObridge 6830
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte. 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniai*

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

F. W. SHALINS 
(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

i GREEN STAR BAR & GRILL i
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

* 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite 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:

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone slagg 2-8842

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
♦Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

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

CHARLES J. ROMAN
’ (RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Ji

►



Šeštadienis, iželio 3, 1944

Mm ■W

Ubv&^-Uberfy, LitKumian DallyJI Penktas PuslApil

Bulgarijai
Lcndon. — Maskvos radi

jas sakė, kad Bulgarijos 
valdovai, matyt, eis į Hitle- 
ilo diktuojamas avantiūras.

’’Pamatysime, ar Bulgari
jos žmonės suras gana stip
rybės suardyt tuos piktada
riškus pasimojimus. Vienas 
dalykas, tačiau aiškus, — 
kad Bulgarijos valdovai 
žaidžia .su ugnim,” 
Maskvos radijas.

gui Railai ir socialistui Jonui 
Griniui. Matote, Jonas Grinius 
sudarė planą, o kunigas Rai
la suorganizavo savo pasekė
jus ir jie užkariavo bendrą 
lietuvių komitetą, kuris pir
miau gerai darbavosi karo rė
mimui. Vėliau kun. Raila ir 
socialistas Grinius surengė va
karėlį be Smetonos kavailerių 
žinios, už tai dabar smetoni- 
ninkai, Dirvos No. 20, kad jau 
bara, tai bara kunigėlį ir Gri
nių !

KRISLAI MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
talka vis-

Janulio ir

rais norais ir gera 
kas galima.

Aš tikiu, kad d.
kitų veikėjų pastangomis Wor-
cesterio kuopa ir šiemet bus 
šimto procentų kuopa.

Girdėjau, kad Janulis jau 
turi gavęs apie aštuoniolika 
naujų narių! Gražus pavyzdys 
visiems.

VYRAI--MERGINOS
Mes turime keletą vietų operavi- 

lengvų išdirbimų mašinų. Šva.- 
aplinkybes. Geros algos. Būti- 

darbaš. Mokintis pastovaus tai- 
metu darbo.

Reikalingas atliekamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN CO., 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

mui 
rios 
nas 
kos

(135)

sake

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chinai atgriebė nuo japo

nų Sughsien miestą Honan 
provincijoj.

Amerikos ir Anglijos ka
ro laivai daugmeniškai 
bombardavo pajūrines vo
kiečių pozicijas, vakarinia
me Italijos šone.

Keleivis, No. 20 visa goeb- 
belsiška 
Stalinas 
duoda.” Tai, žinoma, jų pra
simanymas, niekas kitas, kaip 
Keleivis ir jo pasekėjai jau 
seniai trokšta ne vien Vilnių, 
bet ir visą Lietuvą Lenkijos 
ponams atiduoti, nes jie palai
ko lenkų imperialistinius 
kalavimus 1939 metų 
1791 metų rubežių.

c 
gerkle užrėkė, būk 
lenkams Vilnių ati-

Kunigiška Amerika

ir
rei- 
net

Talkininkai Italijoje 
dieną sunaikino dar 100 
cių trokų.

per 
na-

Japonai artinasi
Changteh Chinijoje.

prie

rašo, 
būk daug yra mišių užpirkta 
už “nepriklausomą” Lietuvą, 
tai yra, už ponų ir dvarponių 
Lietuvą, kur vėl darbininkai ir 
valstiečiai tik vergais kitų bū
tų. Vargiai tos mišios gelbės! 
Savo laiku net kunigas Bagdo
nas sakė, kad tik Raudonoji 
Armija išvarys Hitlerio gaujas 
iš Lietuvos.

Amerikiečiai ir chinai iš 
trjų pusių apgulė japonus 
Myitkyinoj, šiaurinėj Bur- 
moj.

St. Louis. — Streikuoja 
gatvekarių ir autobusų dar
bininkai - tarnautojai.

Philadelphia, Pa
Beskaitant Lietuvių 

Laikraščius
Dienraštyje Laisvėje, Lietu

vai Pagalbos Teikimo Komite
tas prašo dovanų lietuviams, 
kovotojams prieš hitlerizmą, 
kad tas dovanas pasiuntus į 
Tarybų Sąjungą, kur Lietuvos 
tarybinė vyriausybė jas išda
lins nukentėjusiems lietuviams, 
lietuviams kovotojams ir vai
kučiams ,net dalį jų pasiunčia 
partizanams į Lietuvą.

Už šį prakilnų darbą, ant 
to komiteto, ir kartu Laisvės, 
užpuola kiti lietuviški laikraš
čiai, bara Laisvę, kodėl ji ne
agituoja už smetonininkų mi- 
lioną parašų ir aukas jų “In
formacijų Biurui.”

Matote, tas jų “Informacijų 
Biuras’ ’teiks priešlietuviškas 
žinias, darys surašus pažangių 
lietuvių. Jiems labai nepatin
ka, kad vėlesniu laiku lietu
viams, į Sovietų Sąjungą, vėl 
buvo pasiųsta $9,671.72 ver
tės dovanų.

Tai graži parama, gražus 
Amerikos demokratinių lietu
vių darbas, už kurį širdingai 
yra dėkingi lietuviai giliau į 
Sovietų Sąjungą pasitraukę.

Philadelphijoj smetoninin- 
kai puola ir karšia kailį kuni-

BALTIMORE, MD
Didysis Lietuvių Sąskridis 
Dienraščio Laisvės Naudai

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Birželio (June) 4
JOHN ZUJO 

American Parke
ANNAPOLIS ROAD

Bus gražus pasimatymas su 
daugeliu svečių, puikus laiko 

praleidimas tyrame ore.
Pradžia 12 vai. dieną

GERA MUZIKA 
įvairus valgiai 

IR GĖRIMAI

O, beje, d. Pruseika rašo, 
kad Chicagos 19 kuopa bū
sianti gavus 30 naujų narių!

Chicaga lenktyniuojasi su 
visa Kanadai

Rumunija kariauja prieš 
Ameriką ir visas Jungtines 
Tautas. Tai viena iš stambiau
siųjų Hitlerio talkininkų. Bet 
St. Strazdas šaukia: “Besara
bija buvo ir pasilieka rumuną

I kraštas, kurio žmonės nenorė
jo ir nenori bolševikiško ‘ro
jaus’.” (Kel., geg. 31).

Besarabija ne besarabų 
kraštas, bet rumunų! Tik to
dėl, kad Rumunija eina iš vien 
su Hitleriu.

Kas tik su Hitleriu, tas yra 
lietuviškų menševikų globoja
mas ir ginamas.

Juozulis Tysliava, jau poroj 
Vienybės numerių mažiau me
lavo prieš Sovietų Sąjungą, 
mažiau keikė Staliną. Nejau
gi jis pritrūko melų ? O gal ir 
Juozulis pradeda suprasti, kad 
liežuviavimu nieko nepada
rys ?

Garsas rašo, kad hitlerinin
kai krausto iš Lietuvos fabri
kų mašinas. Tas reiškia, kad 
jau hitlerininkai mato, jog jų 
teroro ir viešpatavimo dienos 
Lietuvoje suskaitytos. Ir vėl 
laisvės saulelė nušvies Lietuvos 
žmonėms.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organas Tiesa klausia 
patarimo, kaip gauti daugiau 
narių. Mano patarims, kad 
kiekvienas šimtas LDS narių 
užsidėtų sau pareigą gauti ne 
mažiau, kaip 10 naujų narių, 
tai mūsų organizacija dar 
sparčiau augtų.

LDS 5 -kuopos organ. J. J. 
Potienė jau parėjo namo po 
sunkios ligos, po operacijos. 
Kam tik laikas pavėlina, ap
lankykite draugę, jos antra
šas yra: 1717 Marston St.

Ot, tai gadynė atėjo, tai ga
dynė, kad nariai meta laukan 
smetonininkus, kurie pirmiau 
už kalnierių mėtė laukan nie
kuo nekaltus narius. Tas įvy
ko Muzikalio Namo Įstaigoj. 
Tikrai baisu, nežinia ar tik 
Smetonos kavalieriai negaus 
širdies ligą ?

Žinių Rinkėjas

P-lė Jewel Dumas, 18 m., 
rasta be sąmonės virtuvėje, 
120 W. 100 St., New Yorke. 
Visi 5 gasinio pečiaus krane
liai buvo atdari.

SUSTATYTOJAI
OPERATORIAI

SEKAMOM MASINOM:

LATHE
PLANER

BORING-MILL
GEAR CUTTERS

REIKALINGAS U.S.E.S. ATLIEKAMUMO 
PAREIŠKIMAS.

KREIPKITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY AVĖS., 

PATERSON, N. J.
(133)

STALŲ APTARNAUTOJAI
MOTERYS AR VYRAI 

Darbas Dienom
Patyrimas Nereikalingas.

būt dailios išvaizdos. Gera Alga. Nuolat.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA
Sekmadienį, 4 d. birželio, 

įvyks svarbus visuotinas mūsų 
organizacijų ir Veikiančio Ko
miteto susirinkimas, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 5 
vai. dieną. Prašomi dalyvauti 
Laisvės skaitytojai ir simpati- 
kai. Bus svarbios diskusijos 
Laisvės pikniko reikalais ir 
parko pirkimo reikalais; se
kančių prezidentinių rinkimų 
reikalais ir kitais. Taipgi kvie
čiame mūsiškius biznierius — 
Veik. Kom. Sekr. S. (129-130)

EASTON, PA1
LDS 51 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., 1 vai. die
ną. YMHA salėje, Ferry & Walnut 
Sts. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti susirinkime, 
sekr.

Evelyn Farion, 
(129-130)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth-Linden ir apylinkes 

mezgėjų susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 4 d., 5 v. v., 408 
Court St. — S. L. (129-130)

SHENANDOAH, PA.
Pirmas didelis piknikas įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., pradžia 
10 vai, ryto. Pikniko vieta už Lais
vės kapinių. Turėsime valgių ir gė
rimų, tad kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, linksmai pra
leisti laiką. — Rengėjai. (129-130)

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

L!fJUViK4
ERIflUSIfl DUONA

\SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra‘'jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsife, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Tel. EVergreen 4-8802

Tu ri

LUCKYS BAR & GRILL, INC. 
15 GRAND ST. EXTENSION, 

BROOKLYN, N. Y.
(132)

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
LAISVĖS PIKNIKAI

BALTIMORE, MD., dienraščio 
Laisvės naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą 
can, John 
Road.

(June 4th). Bus Amori- 
Zilio Parke, Annapolis

BROOKLYN, N. Y., dienraščio
Laisves piknikas įvyks liepos
(July
Betts

2nd), Klaščiaus Clinton 
ir Maspeth Avės., L. I.,

kur kitur yra rengiami

2 d., 
Park, 
N. Y.

Lais-Jei 
vės naudai piknikai, prašome pra
nešti. (127-130)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti 2 

vaikus kartu ir namus. Vaikai ne
visai maži; abu lanko mokyklą. Su
augusiai moteriai gera vieta, kam
barys ir valgis. Su alga, pasitarsi
me per laišką. — L. Baronas, 
234 E. Filbert St., East Rochester, 
N. Y. j' U29-131)

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
B’walk, 200 West of Brighton, 1st Rd.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
B’walk 200, 
West of Brighton 1st Rd., .
Brighton Beach, Brooklyn, N.

be

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment
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.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo

J.
Stebuklinga

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis.
Rheumatiškų ir įvairių

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

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 nušašipio, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

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

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. žvaina $1.25. J

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

No.

se-

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuve — 614 U Zion St.

BERNIUKAI
Vikrūs. Inteligentiški. 

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA.
Lengvas fabriko darbas. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PROGA PAKILIMUI.

R. O. H. HILL,
270 LAFAYETTE ST., N. Y.-C.

(135)

VYRAI
SMĖLINE POPIERA ŠVEITĖJAI 

IR PIELAVOTOJAI 
Akuratniem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
(135)

VYRAI
Patyrimo Nereikia.

GERA ALGA. >
Daub Viršlaikių.

Pokarinis darlx> užtikrinimas.
STERN-BROWN, INC.

42-24 Orchard St., Long Island City. 
8th Ave. subve, Queens Plaza Stotis.

(130)

DŽIANITORIUS, pageidaujama poros. Garu 
apšildoma, $80 j mėnesį, 3 kambarių apart
mentas, refrigeration. Kreipkitės 403 
St., Brooklyn, Apt. 3. EVERGREEN 

Skambinkite rytais.

Hewes
8-5353.

(134)

PAPRASTI DARBININKAI
MŪRININKAI

IR PAGELBININKAI
. BŪTINA PRAMONĖ 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarine proga.

FUMEX SANITATION CO.
165-33 Hillside Ave., Jamaica.

(134)

200

REIKALINGI 
MEDŽIO KILNOTOJAI

Nuolatinis Darbas. 
LABAI GERA ALGA.

Kreipkitės:

wm. J. McCarthy
EAST 138TH ST., BRONX, N.Y.

(130)

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę vyrai

TAIPGI ENGINE LATHE 
DARBININKAI

Turi mokėti darbų glaudžiai sulyg micros.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

Kreipkitės:
THE WATTS CAMPBELL CO.

298 OGDEN STREET, 
NEWARK, N. J.

(131)

ARC LYDYTOJAI
GASU LYDYTOJAI
TEKINTOJAI
METALO UŽBAIGĖ JAI
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.

(130)

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)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(131)

Vis daugiau atsiunčiama 
amerikiečiams pastiprinimų 
prieš japonus Biak saloj, 
netoli Naujosios Guinejos. 
japonai smarkiai priešinasi.

Anglų lėktuvai puolė na
cių laivų eilę ties šiaurine 
Norvegija.

TAVORINIŲ VAGONŲ 
DARBININKAI

8 A. M. iki 5 P. M.

MERGINOS
IR

MOTERYS
REIKALINGAS LAIŠKAS 

DĖL ATLIEKAMUMO

Kreipkitės:

G. F. ERVIN
Erie Railroad

157 Railroad Ave 
Paterson, N. J.

(132)

Lengvas darbas. Švaru.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$20 UŽ 5 DIENAS
$26 Už 6 DIENAS

Nuolatinis darbas dabar ir 
po karo.

Apmokamos Vakacijos ir 
Šventės.

VYRAI, jauni-seni. Nuolatiniai darbai. Būti
na maisto dirbtuvė. COCOLINE PRODUCTS, 

40-20 22nd St., L. I. CITY.
Arti Queens Plaza.

VYRAI, STIPRŪS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.
I. LEFKOWITZ,
323 SCHOLES ST.

BROOKLYN. (14th St. line).

(132)

(132)

STATYTOJAI
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS. 
Išmokinsime jus darbui.

Atliekamumo pareiškimas nereikalingas.

BŪTINAI KARINEI 
GAMYBAI REIKIA JŪSŲ 
JERRY O’MAHONY, INC. 

977 WEST GRAND ST. 
ELIZABETH, N. J.

VYRAI
Maisto Gamybos Fabrikui, Dirbančiam 

Valdžios Užsakymus.
PRADŽIAI 90c I VALANDĄ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ. 
Atsineškite Paliuosavimą. 

Pageidaujama Trokų Prikrovimam.
Importers Commission Co.
607 West 24th Street, N. Y. C.

(130)

33 
pir- 
būt

SUPERINTENDENT
Keturių aukščių užlipama, 

šeimynų. $120. 3 Kambariai ant 
mų lubų. Gesas ir Elektra. Turi
norintis dirbti. Pasitarimui šaukite 
INgersoll 2-1917 nuo 6 iki 9 P. M. 
Mr. Berfond. (130)

VYRAI* ĮVAIRIEM DARBAM
Abelnai Fabriko Darbai 

75c I VALANDĄ. NUOLAT 
5 DIENŲ SAVAITĖ PRADŽIAI. 
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

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

(132)

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES 

DAPvBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

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

STOKES COAL CO. INC.
(130)

AUTO MECHANIKAI
BŪTINA PRAMONE
Geros Darbo Sąlygos.
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

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

Telefonas: CAMDEN 5563 
Pasitarimai 9 iki 5 

Vakarais sulyg sutarties.
(131)

FABRIKO DARBININKAI
20 Valandų Viršlaikių į Savaitę 

60c X VALANDĄ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

MORRIS SOLOMON
354 SCHOLES ST., BROOKLYN.

(131)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir 

27 šeimų namas. Skambinkite
CUMBERLAND 6-4171

kitur.

(133)

PATYRĘ AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI

Taipgi Patyręs Simonizer.
Nuolatinis Darbas. Geros Algos.

DeSoto Plymouth Agency 
FIELDSTONE MOTOR SALES 

BROADWAY prie 239th ST., N.Y.C.
(135)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

$20 PRADŽAI.
R. O. H. HILL

270 LAFAYETTE ST., N. Y. C.
(135)

MOTERYS
Akuratniam darbui smėline popiera šveitėjos 

ir pieluotojos prie liejinių.
GERA ALGA. GEROS DARBO SĄLYGOS

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.

Griffin Mfg. Co.
410 Willoughby Ave. 

Brooklyn. )
(tarpe Bedford & Nostrand Aves.)

MOTERYS
ŪKĖS DARBUT 

Pilnam ar Daliai Laiko 
40c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
BROCKMANN BROS.

Cedar Lane & 84th St., 
Ozone Park, L. I.

South of Sunrise Highway 
Michigan 2-0457 po 6 v. v.

(181)

(138)

OPERATORES 
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGIDUBELTAVŲ ADATŲ 
OPERATORES

GERA ALQA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

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

CLEVELAND 3-3246.
(181)

TARNAITĖS
NURSIŲ REZIDENCIJOJ 

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

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing Ofise.

______________ (182)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO *

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ, MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

būtinų darbų reikia paluoaavimo 
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)

Iš

MERGINOS
Mokytis maliavojimui šepečių darymo. 

Lengvas darbas. Turi būti miklių pirštų 
ir darbščios.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS

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

(132)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR REST AU RANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

RAŠTININKĖS
Pirmos Rūšies Valymo ir Dažymo 

įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 
darbas apskritiem metam.

1854 Cedar A ve., Bronx, N. Y.
TREMONT 8-7222.

(138)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

CX»

Su

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
IR UŽBAIGĖJOS

patyrimu, reikia tuojau. Brangios whole
sale suknelės. Nuolatinis darbas. 
Linksmos aplinkybės. Gera alga.

Kreipkitės:
MILDRED O’QUINN

37 W. 57TH ST., N. Y. C.
(130

MERGINOS ĮVAIRIEM DARBAM 
Ir FINIŠERKOS ANT ŠVEDERIŲ

patyrusios ir be patyrimo. Gera alga. 
Nuolatinis darbas.

ELM KNITTING MILLS 
652 BROADWAY, $-tos lub., N.Y.C.

(181J ESav. V. LUKOŠEVIČIUS. (185)
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NewYorko^fe^zfellnto
Lietuvių Komunistų 

Svarbus Susirinkimas
Šį pirmadienį, birželio 5, 

Laisvės salėje, įvyks svarbus 
lietuvių komunistų susirinki
mas. Bus išduota svarbūs ra
portai iš Kom. Partijos kon
vencijos, kurioje buvo pada
ryta svarbių tarimų bei per
mainų. Kiekvienas narys, ku
riam tik laikas leidžia, turėtų 
būti šiame susirinkime. Ateiki
te ne vėliau 8-tos valandos, 
kad galėtume anksčiau pradė
ti. Visus reikalus atidėkite į 
šalį, nes šis susirinkimas bus 
.vienas iš svarbiųjų. /

Padėka
Sekr.

Pakilęs iš lovos, kurią jūsų 
draugiškumas darė man pa- 
kenčiamesne ir skausmus švel
nesniais, noriu tarti viešą pa
dėkos žodį draugui Frank Bu
sis, kuris manimi ypatingai 
daug rūpinosi, man pagelbė
jo; dd. Sutkam už puikias do
vanas; taipgi Aido Choro na- 
riams-narėms ir visiems ki
tiems draugams ir draugėms 
už dovanas, lankymą ligoninėj 
asmeniškai ir laiškais. Gėlė
mis apstatytoj lovoj buvo sma
gu ilsėtis, o atėję gražių gė- 

daktarai-slau- 
ir

lių pasižiūrėti
gės, aišku, niekad neapleido 
gėlių savininko.

Kazys Yuknys.

Miesto Tarnautojai 
Parėmė Fondą

Varde viso miesto ir apskri
čių tarnautojų — eilinių dar
bininkų ir viršininkų įvairiuo
se miesto apskričių depart- 
mentuose — policijos komisio- 
nierius Valentine per majorą 
La Guardią įteikė $20,000 če
kį Didžiojo New Yorko Fon
dui.

Majoras neseniai buvo atsi
šaukęs į miesto darbininkus 
aukoti per savo departmentus, 
kad aukos galėtų būti įteiktos 
kartu, bendroje sumoje. Jo 
prašymas buvo duosniai ir or
ganizuotai išpildytas.

FILMOS TEATRAI
Šeštadienis, Biržijo 3, 1944

ys

Šimtus Žmonių Brooklyne 
Pribloškė Gasas

Prakiuręs chlorine gaso tan
kas pervežant iš vienos vietos 
kiton pereito ketvirtadienio 
popietį užnuodijo apie 10 blo
kų plotą prie Flatbush Ave. 
Extension ir Myrtle Ave., da- 
sigavo bent į dvi subway sto
tis ir apie 500 žmonių parbloš
kė ant žemės suimtus smau
giančio, dusinančio kosulio. 
Chlorine veikia į plaučius. Pa-

leistas tokiame tirštyje, kaip 
leido pereito karo lauke, per 
2 minutes gali mirtinai pažeis
ti.

Daugelis nukentėjusių buvo 
iš mokyklos grįžtanti vaikai. 
Virš 150 žmonių likosi apylin
kės ligoninėse per naktį. Kiti 
paleisti namo po suteikimo pir
mos pagalbos.

Apie Lietuvius Kariškius
Šiomis dienomis Ona Bud

raitienė, gyvenanti po num. 18 
Ten Eyck St., labai nudžiugo, 
gavus laišką nuo sūnaus Al
fonso. Josios sūnus Alfonsas 
Budraitis šiuo laiku randasi 
kur nors Europos pusėj. Per 
ilgoką laiką motina nieko ne
girdėjo nuo sūnaus, todėl la
bai rūpinosi.

Alfonsas, visai jaunas būda
mas, įstojo U. S. laivynan, kur 
išbuvo du metu, ir dėl nesvei
katos buvo paleistas namo. 
Matyt, Alfonsui labai patiko 
gyvenimas ant jūrų, todėl ji
sai, pasilsėjęs kiek namie, įsto
jo į Merchant Marine tarny
bą. Dabar jisai motinai para
šė, kad juomi nesirūpintų, nes 
jisai jaučiasi gerai ir tikisi ne
užilgo pasimatyti su savaisiais.

Reikia priminti, kad Alfon
sas buvo dar tik 7-nių metų, 
kai mirė jo tėvas Juozas Bud
raitis. Motina, pasilikus be vy
ro, gražiai išaugino dvi duk
teris — Stellą ir Rūtą, ir sūnų 
Alfonsą.

Pora dienų atgal aplaikiau 
laišką nuo kareivio Vinco Sta- 
veckio, brooklyniečio, kuris 
buvo pašauktas kariuomenėn 
apie du mėnesiai atgal. Jisai 
rašo, kad jam viskas vyksta 
gerai, tik pasiilgęs savo drau
gų bei draugių. Nusiskundžia, 
kad mažai gauna laiškų nuo 
buvusių draugų. Jisai rašo, 
kad gavimas laiško yra vienas 
iš smagiausių momentų, tar
naujant kariuomenėje.

P. š.

Lankėsi Laisvėj
Pereitą ketvirtadienį, pasi

ramsčiuodamas lazdele dėl su
stiprinimo savo žingsnių, lais- 
viečius atlankė Kazys Yuknys, 
prieš penketą dienų sugrįžęs iš 
ligoninės po operacijai. Sakėsi, 
jog sveikata laipsniškai eina 
geryn, tik pirmomis keliomis 
dienomis po sugrįžimo iš ligo
ninės visai miegoti negalėjęs, 
koks skausmas — neramumas 
įlindęs vienon kojon. Jis atra
dęs, kad geriausia pagelbsti 
kojos miklinimas vaikščiojant, 
tad ir vaikščioja, kiek spėkų 
išteklius leidžia.

Palinkėjęs laisviečiams ir 
Laisvei gerai gyvuoti, d. Yuk
nys paaukojo $2 dienraščio 
reikalams.

Prašymas

įkaitino Šmugeliavime 
Degtinės Kainų

Brooklyno Grand Džiūrė 
įkaitino kelias firmas ir jų vir
šininkus šmugelyje likeriais, 
pardavinėjime likerių, juodojo 
turgaus keliais ir virš lubinė- 
mis kainomis. Bėgiu 6 mėne
sių pernai jie pelnę $733,203 
virš legaliai leisto uždarbio, 
kurio buvę pakankamai biz
niui išsiversti ir dar su pelnu.

Įkaltinime įvardinti yra : Isa- 
dore Fried, 57 m., Essex 
House, Manhattan, firmos ge- 
neralis manadžeris ir pardavi
mų agentas; Max ir Milton 
Paul, iš Lamont Forbes Co., 
Inc., Richmond Hill.

Fried kaltinamas paėmęs 
$661,755 virš pardavimų bilo
se rodomų sumų, Miltonai — 
471,448 virš legalių bilų.

Muzikališka Komedija 
, Stanley Teatre

Turintieji liuoslaikio valan
dą ir norintieji smagaus užsi
miršimo rūpesčių, nepadarys 
klaidos nuvykę į Stanley Teat
rą, 7th Avė. ir 42nd St., pa
matyti Sovietų muzikališka ko
mediją “Taxi To Heaven.” 
Greta šios, rodoma trumpa 
ma Velykos Maskvoje.

fil-

Susiveda
Jo-

išvažiuoja Europon, o ji — nu- 
senus, spiečiaus meilužių ap
link save nebeturėdama, dasi- 
proti, kokį gerą vyrą jinai pra
rado. Prieina prie to, kad pas
kutinis, jauniausis jos vyras, 
pametęs ją, veda jau suaugu
sią jos dukrą.

Apysaka baigiasi tuomi, kad 
sugrįžta iš Europos jos pames
tasis Skeffingtonas ir nori su 
ja pasimatyti. Ji tuomi džiau
giasi ir sykiu ^rijo, kaip jinai 
jam pasirodys, taip sunegražė- 
jus, nusenus ir apsidžiaugia, 
jog jis sugrįžta neregiu, kad 
jinai jo sąmonėje visuomet pa
siliks grožuole moterim. Bette 
stebėtinai gražiai atvaizduoja 
tą flirtuojančią ponią.

Kiti vadovaujamose rolėse 
vaidina: Walter Abel, Richard 
Waring, George Coulouris, 
Marjorie Riordan.

Vaikai radę mažą gyvačiu
kę, prie žemutinės 5th Avė. ir 
parsinešę namo, šeima nC^ejo 
“viešnią” laikyti pas save, bet 
atsiklausta žinovų apie jos lū
šį. Pasirodė, jog tai pavojin
gai nuodinga, taip vadinamoji 
deimantinė, barškale. Tačiau, 
kaipo jauna, matomai, su vai
kais susiprato, jų neįgylė. Ją 
išvežė į Bronxo žvėrinčių.

Mrs. Lorraine Fox, 48 m., 
1526 E. 57th St., įstojo į WAC 
(Moterų Armijos Korpusą). 
Jos prisiekdinimo ceremonijo
se dalyvavo 5 iš jos šešių vai
kų ir 7 anūkai. Pirm to ji ilgai 
ir veikliai dalyvavo Civilinių 
Apsigynime.

Paskutines 4 Savaitės 
Paskilbusio “Othello”

Veikalas “Othello,” su gar
siuoju dainos, filmos ir scenos 
artistu Paul Robesonu vado- 
vaujančioj rolėje, vaidinamas 
Shubert Teatre, W. 44th St., 
New Yorke, nuo pradžios se
zono, bus perstatomas dar 4 
savaites, o po to trupė išva
žiuos su vaidinimais užmies- 
tin.

Tikietų dabar galima gauti 
teatro kasoj, kainos nuo $1 iki 
$3, be taksų. Patartina pama
tyti tiems, kas dar nematė. 
Sakoma, Robesonui prilygsta- 
mo Othello nėra buvę mūsų 
scenoje.

“Mr. Skeffington” — Vyrus 
Besivaikančios Lėlės 

Apysaka
Hollywood Teatre, Broad

way ir 51st St., New Yorke, 
dabar rodomoji Warner Bros, 
filmą “Mr. Skeffington” per
statė gražuolę moteriškę (Bet
te Davis), kuri, jos šeimos tur
tui dingus, išteka už turtingo 
vyro, Skeffington (Claude 
Rains), bet neišsižada flirto. 
Patį eidama senyn, vyrų įieš
ko vis jaunesnių, o jos vyras, 
bijodamas jos visai netekti, 
toleruoja. Pagaliau, vistiek at
siskiria. Skeffington su dukra

Aprokuota, kad New Yorko 
mieste esama mažiausia 62 mi- 
lionai svarų atlikusios popieros 
nenaudojamos, bet ir nesuren
kamos atiduoti karo reika
lams, bent po 31 svarą kožnoj 
šeimynoj .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir lt. Puiku* 
■teičius *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Alfred Shults ir Ann 
sephs susiveda šį sekmadienį, 
birželio 4-tą. Santuoka įvyks 
4 vai. po pietų, Apreiškimo 
bažnyčioje, No. 5th ir Have- 
me’yer Sts., Brooklyn, o po to 
pokylis tos pat parapijos sa
lėje.

Jaunosios palydove bus jos 
giminaitė Millie Josephs, paly
dovu — Stanley August, taipgi 
Edwina Shults, jaunojo sesu
tė, su John Kaminsky, Julia 
Lucas, jaunosios sesutė, su 
Leon Sherry, jaunojo švogeriu. 
Lorraine Sherry, jaunojo gi
minaitė, — gėlių nešėja.

Alfredas gyvena 114-01 
109th Ave., Richmond Hill, L. 
L, o jo sužadėtinė, Ann Jo
sephs, 135 Bedford Ave., 
Brooklyne.

Linkime jiems laimės šeimy
niniame gyvenime.

Norėjus Šauniai Pagyventi 
Kitų Vargu

& 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

r DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrecn 7-6868

VAL ANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto Centre vėl susikuo- 
pė didelis daugis drabužių, ku
riuos reikia taisyti. Todėl pra
šome visų draugų bei draugių, 
kurie pirmiau mums padėda- 
vote, arba kurie nauji norėtu
mėte prisidėti prie šio gražaus 
darbo, ateiti pagelbėti tuos 
drabužius sutaisyti. Mes nori
me, kad visi šie drabužiai išei
tų su Penktuoju Dovanų Siun
tiniu.

Galite ateiti bile laiku — 
dienomis arba vakarais. Ypa
tingai prašome kriaučių talkos 
šiose mūsų pastangose.

Mūsų Centras 
Lorimer Street.

Lietuvai 
Teikimo

randasi 417

PIRKITE KARO BONUS

7th Avė. ir 501 h St., New York N. Y.

Pagelbos 
Komitetas.

Kas šeštadienį.
7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9636

2-ra Didžioji Savaite!
BLIZGANTIS ROMANSAS!

UŽBURIANTI

Artkino Perstatoj
ŽAVINTI KOMEDIJA! 

MUZIKA! BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD stAY

Linksma nauju judžių komedija apie 
tarnaičių klausimą

JACK CARSON * JANE WYMAN 
IRENE MANNING

“Make Your Own Bed”
❖ IR DAR VAIDINIMAS SCENOJ * 
su žvaigžde CAB CALLOWAY ir Jo Ork. 

STRAND “°""" v.

“Taxi to Heaven”
Labai juokinga kelionė dainų sparnais per debesis, 

žvalgždžiuoja
Auksabalsė Liudmila Tselikovskaja iš “Pavasario Dainos” ir 

Michail Žarov, Respublikos Garbės Artistas.
Diriguota Herberto Rappaport. Gaminta Sovietuose.

. Vien čia! Extra! ‘‘VELYKŲ DIENA MASKVOJ”
Nuolat nuo 9 A. M. —Vėlai RodomaSTANLEY THEATRE

ATVĖSINTAS ORAS

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IK 
SMAGUS JUDIS 

“Going My Way” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos
New Yorke—su

BARRY FITZGERALD 
ir RISE STEVENS, garsia kontr

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

ir EXTRA: WESSON BROS.
PARAMOUNT THEATRE 
BROADWAY & 43rd ST., N. Y.

THE THEATRE GUILD perstata 
(bendrai su Jack H. Skirbail)

JACOBOWSKI Z' COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN • ANNABELLA ♦ KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

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

LIETUVIAI KVIEČIAMI
SIGMUND BOMBER, garsus kompozito
rius, kviečia jus, kaip savo svečią, 

pamatyt gražiausią jo operetę—

The NEW MOON
„ , , DAININKŲ 

su 100 VAIDINTOJŲ MUZIKŲ 
ir pasauliniai garsiomis žvaigždėmis 

Didžiausias ir margiausias vaidinimas—- 
vertas $10 už tikietą — bet mes turime 
1500 puikių rezervuotų vietų už po 75c 
Jūs atsiminsite šj vaidinimą (ne judį), 

kol tik gyvi būsite!
N.Y. CITY CENTER, 131 W. 55 St.

MAYOR HA GUARDIA, President
Rodymas pailgintas iki šešt., Birželio 10.

Mrs. Mildred Harper, 24 
m., motina dviejų kūdikių, 848 
Park Place, Brooklyn, nuteista 
metus kalėti ir teisėjo pava
dinta “viena iš žiauriausių va
gilių” dėl išvogimo iš pašto 
dėžučių dviejų $86 čekių, siun
čiamų tarnaujančių laivyne ka
riškių šeimoms. Jinai žinojo, 
kad ji pati nori gražiai pagy
venti, be pamiršo pagalvoti, 
kaip gyvens tos moterys su 
vaikais, kurios negaus savo če
kio.

NANCY NORMAN, malonio
ji dainininkė su Sammy 
Kaye’s orkestru, sako, “Vy
rai, kurie pasiekia aukštas 
gaidas madoje, 
Adam, Garsiąją 
Skrybėlę.”

Smagiai-vėsios
ir Panamos, Adam’o pa
gamintos, kainuoja iki 
$7.50.

tai nešioja 
Amerikos

šiaudines

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O, STANLEY MISIŪNAS

/ Z-Ml savininkas

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0884 i

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė.

Iš tos merginos pasitikėjimo... iš to vyro drąsos .. . išeina G. I. 
Joe jautri meilės istorija! Vyriška kovojančių vyrų istorija... 
griaustiniškoje jų garbės valandoje! Moteries istorija smarkiai 
plakančių širdžių ... paskutinėje drauge praleistoje, nuvogtoje va
landoje! Šauni, kraują sujudinanti drama ...

MAXWELL ANDERSON’S

“THE EVE OF 
ST. MARK”

su ANNE BAXTER * WILLIAM EYTHE 
MICHAEL O’SHEA ir

Vincent Price — Ruth Nelson — Ray Collins
♦ IR DAR PUIKIAUSI MIESTE VAIDINIMAI SCENOJ su 

BARRY WOOD * EDDIE GAR * BERRY BROTHERS 
RADIO TŪZAIS ir EXTRA: MIA SLAVENSKA

ROXY

PIRMYN J PERGALĘ!
MATYK Amerikiečų, Anglų, Prancūzų ir 

Lenkų Armijas žygiuojant linkui

ROME
MATYK Įtūžusius mūšius prieš Japonų 

Jėgas Holandų Indijoj .
MATYK specialę sujaudinančių filmą

“CONVOY
SAILING EAST”

Extra gražus judis 
“Steamboat On The River”

PUIKIAUSI JUD2IAI MIESTE 
nn/IP A CCV newsreel DlUDniJM I THEATRE
BROADWAY ir 46th St.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI 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 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
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PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Drenai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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