
KRISLAI
Didžiosios Pramogos.
Mes ir Jie.
Apie “Vyriausjjį

Komitetą.”
“Žalgirio Ainis.”

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Brooklyno lietuviai minės 
trijų metų sukaktį nuo vokie
čių užpuolimo ant Lietuvos ir 
visos Tarybų Sąjungos.

Tam reikalui masinis mitin
gas įvyks birželio 30 d. di
džiojoj Grand Paradise Salėje, 
Brooklyne.

Be kitų kalbėtojų, čia bus 
svečias iš Chicagos Leonas
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AMERIKIEČIAI JAU ARČIAU KAIP 10 MYLIŲ NUO ROMOSJ e

Pruseika.
Šių metų liepos 1 d. Brook

lyne įvyks praplėstas LDS 
Centro Valdybos suvažiavi
mas.

Na, o liepos 2 dieną bus di
džiulis dienraščio Laisvės pik
nikas.

Amer ikosKariuomene Užėmė 
Lanuvio, Labico, Velletri, 

Valin on to n e ir K t. Miestus
Taigi, neužilgo Brooklyne 

įvyks didelių pramogų, ku
rioms jau dabar reikia ruoštis.

Demokratiniai nusiteikę 
Amerikos lietuviai prakaituo
dami darbuojasi, rinkdami nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms pagalbą.

O jų priešai — renka aukas 
“informacijų centrui” palai
kyti. Jie, mat, pasiryžo “infor
muoti” pasaulį apie Amerikos 
lietuvius !. . .

Demokratiniai Amerikos lie
tuviai veikia išvien su tais j
Amerikos lenkais — demokra-' London. Naujokė As

sociated Press, amerikinės 
i žinių agentūros, telegrafis
te, besilavindama, šeštadie-

tinio nusistatymo lenkais — 
kurie nori, kad Vilnius pri
klausytų Lietuvai.

O jų priešai — veikia išvien 
su tais lenkais, kurie mojasi 
po karo Vilnių atplėšti nuo 
Lietuvos ir vėl laikyti Lenki
jos ponų vergijoj, kaip darė 
prieš karą.

“Informacijų centro” didvy
riai pasiuntė lenkams fašis
tams, suvažiavusiems į Buffa
lo, sveikinimą!

štai, kokis skirtumas tarp jų
ir mūs!

Liaudies Balso redaktorius 
J. Yla rašo:

“Smetonininkai ir jų talki
ninkai Naujienų ir Keleivio 
pastogėj pastaruoju laiku pra
dėjo garbinti kokį tai Vyriau
si Lietuvai Vaduoti Komitetą.

“Kad smetonininkai garbina 
tą komitetą, tai nieko nuosta
baus, bet kai Keleivis su Nau
jienomis jį garbina, tai tenka 
nusistebėti.

“Tas parodo, kaip Keleivis 
su Naujienom nieku nesiski
ria nuo smetonininkų.

“Tą komitetą, be abejonės, 
sudaro tie patys elementai, ku
riems Hitlerio bombos ir gra
natos skambėjo laisvės var
pais, kada jo gaujos puolė ant 
Lietuvos.

“Kada Hitleris laimėjo, tai 
jie padėjo jam. Dabar, kada 
pamatė, kad jis pralaimės, tai 
jie pradėjo galvas kelti.

“Bet jie nieko neapgaus.” 
Tiesa!

Netikėtai į mūsų rankas pa
teko Lietuvoje išeidinėjąs laik
raštukas “Žalgirio Ainis.” Ži
noma, tai slaptas Lietuvos 
laikraštukas, skiriamas dau
giausiai jaunimui. Jį leidžia 
Lietuvos anti-hitlerinio Jauni
mo Komitetas.

Neužilgo mes paduosime kai 
kurių iš “Žalgirio Ainio” iš
traukų.

Taigi Lietuvoje dabar eina 
du laikraščiai — Lietuvos Par
tizanas ir Žalgirio Ainis.

Vis daugiau ir galingesni 
balsai kyla pavergtoje Lietu
voje. Partizanų skaičius didė
ja, žmonių pasipriešinimas 
(ginkluotas) vokiečiams auga.

Tarybų Sąjungoje gyveną 
lietuvių tautos patrijotai už
mezga vis tampresnius ryšius

Neapolis, birž. 4. — Ame
rikiečiai numušė vokiečius 
'nuo Albano kalnų, pasiekė 
lygumą, sulaužė nacių apsi- 

i gynimo liniją už 10 mylių j
!pietus nuo Romos ir dar pa- 
maršavo pirmyn. Amerikos 
kariuomenė šturmu užėmė 
Lanuvio miestelį, prasiver-

Klaidingas Gandas apie 
Įsiveržimą Francijon

nį popiet išspa'ude tokį sa
kinį:

“Generolo Eisenhowerio 
štabas šį vakarą pranešė, 
kad talkininkų kariuomenė 
įsiveržė Francijon.”

Toks klaidingas gandas, 
tuoj aplėkęs visą pasaulį, 
per porą minučių tapo at
šauktas.

Tik Naciai Atsakytų už 
Romos Žalojimą

Neapolis. — Anglų - ame
rikiečių komanda atsakė 
popiežiui, jog jie dės visas 
pastangas, kad nežalot Ro
mos. Bet jeigu vokiečiai vis 
naudos kariniams savo tiks
lams Romą, jos geležinke
lius ir vieškelius, tai talki
ninkai bus priversti štur- 
muot priešus Romoje. Už 
tai būtų atsakingi tik patys 
naciai.

Hitlerininkai pareiškė, 
jog “galima sakyt, kad Ro
moje nesą jų ginkluotų jė
gų.”

3,000 Lėktuvų Vėl Pleš
kino Nacių Centrus

London, birž. 4. — Bent 
3,000 Amerikos ir Anglijos 
bombanešių ir lengvųjų lėk
tuvų atakavo vokiečių nau
dojamus geležinkelius, til
tus, radijo stotis, gazolino 
sandėlius, orlaivių aikštes, 

i fabrikus ir apsitvirtinimus 
šiaurinėj Franci jo j ir Belgi
joj ir pleškino Leverkuseną, 

[ Ludwigshaveną ir kitus fa
brikinius miestus vakarinė
je Vokietijoje.

Gegužėje amerikiečiai ir 
anglai numetė 118,940 tonų 
bombų į Vokietiją ir jos už
imtus kraštus.

su pavergtosios Lietuvos žmo
nėmis.

Tai vis džiuginantieji reiš
kiniai. , i :

-■ ■ u________ 

žė iki Frascati geležinkelio 
stoties, 12 mylių nuo Ro
mos, ir užėmė Labico, už 2 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Valmontone miesto, gele
žinkelio ir Casilina plento 
stočių.

Jungtinių Valstijų kariai 
diena pirmiau paėmė Val
montone ir Velletri, 20,000 
gyventojų miestą. Ameri
kiečiai ir kanadiečiai susi
jungė Casilina plente į pie
tų rytus nuo Valmontone. 
Nuo savo užimto Ferentino 
amerikiečiai per dieną nu
žygiavo 6 mylias pirmyn. 
Anglai atėmė iš priešų Ala- 
tri, o francūzai užėmė Mo- 
rolo.

Pabėgėliai nuo Fašistų 
Būsią Priimti į Atlieka

mas Karią Stovyklas
Washington. — Kai kurie 

pabėgėliai, ištrūkę iš nacių 
ir kitų fašistų nagų, galės 
būt laikinai priimti į atlie
kamas kareivių stovyklas 
Jungtinėse Valstijose ir Si
cilijoj, Italijos saloj, kaip 
kad prezidentas Rooseveltas 
planuoja su valdiška Karo 
Pabėgėlių Komisija.

Dabartiniu laiku iš Bal
kanų fašistinių kraštų per
bėga daugiau žmonių į tal
kininkų išlaisvintą pietinę 
Italiją.

JAPONAI ARTINASI 
PRIE CHANGSHOS

Chungking.— Japonai už
ėmė pozicijas už desėtko 
mylių nuo Changshos, tvir- 
toviško miesto, stovinčio 
prie Hankow-Kanton gele
žinkelio, Chinijoj.

AUSTRALIJOS MAINIE- 
RIŲ STREIKAS

Sydney, Austčalija. —Te- 
bestreikuoja laivakroviai ir 
dvylikos angliakasyklų mai- 
nieriai, nepaisant Australi
jos valdžios įsakymo grįžt 
darban.

Socialistai už Taiką 
Be Ašies Sumušimo
Reading, Pa. — Amerikos 

Socialistų Partijos suvažia
vimas priėmė savo vado 
Normano Thomaso suma
nymą — “tuoj aus pradėti 
smarkų vajų dėlei (derybi
nės) taikos su pasiūlymu 
paliaubų Ašies tautoms.”

Chinai ir amerikiečiai jau 
visiškai apsupo japonus 
Myitkyinos mieste, šiauri
nėje Burmoje.

Anglai Sunaikino 2 Nacių 
Laivu ir Sužalojo 11

Į London.— Paskutiniu lai
ku Anglijos lėktuvai ir karo 
laivai ties Norvegija ir 
Franci j a sėkmingai atakavo 
dvi grupes prekinių Vokie
tijos laivų, kuriuos lydėjo 
kariniai nacių laivai.

Vienas didelis ir vienas 
vidutinis priešų krovinių 
laivai liko padegti ir, tur
būt, sunaikinti oro bombo
mis ir torpedomis bei kanuo- 
lių šoviniais. Penki nacių 
prekiniai laivai ir šeši ka
riniai jų palydovai tapo su
žaloti.

Prancūzą Komitetas Pa
siskelbė Laikina Fran

ci jos Valdžia
Alžyras. — Prancūzų Ko

mitetas Tautai Laisvinti 
nutarė birž. 2 d. pakeist sa
vo vardą ir nuo šiol vadin
tis Laikinąja Franci jos Res
publikos Valdžia.

Jungtinės Valstijos ir An
glija kartotinai atsisakė iš 
anksto pripažinti tą komite
tą laikinąja Franci jos val
džia.

Generolo de Gaulle vado
vaujama, Laikinoji Franci- 
jos Respublikos Valdžia ke
tina vykdyt pirmesnįjį mini
mo komiteto tarimą, jog kai 
Franci ja taps išlaisvinta 
nuo vokiečių, tai patiems 
jos piliečiams bus leista lai
svai išsirinkti tokią valdžią, 
kokios jie norės.

Franci jos Darbo Federa
cija ir slaptai veikiančiųjų 
prieš nacius Prancūzų tary
ba jau pirmiau reikalavo, 
kad Prancūzų Komitetas 
Tautai Laisvinti pasiskelbtų 
laikinąja Francijos valdžia.

KŪBOS RINKIMUS LAI
MĖJO G. S. MARTIN 
Havana. — Kubos salos- 

respublikos prezidentu tapo 
išrinktas Ramon Grau San 
Martin, pirmiaus buvęs pre
zidentas, kaip kad pripaži
no dr. Carlos Saladrigas, 
kuris kandidatavo į prezi
dentus nuo progresistų-de- 
mokratų - socialistų santar
vės.

Šaukia Italus Neleist 
Naciam Naikint Romos

Neapolis. — Talkininkų 
komanda atsišaukė į Romos 
gyventojus, kad neleistų vo
kiečiam sprogdint ar degint 
Romos, ir ketino greit išlai
svint ją nuo nacių.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry A. Wallace plačiai 
apkeliavo Rytų Sibirą ir sa
kė, jog bendradarbiavimas 
tarp Sovietų ir Amerikos 
yra begaliniai svarbus.

Amerikiečiai, Turėdami Oro 
Basses Sovietuose, Iš Ryty

Triuškins Fašisty Centrus ■
Amerikos Bazė Sovietuo

se.— Didieji Jungtinių Val
stijų bombanešiai birž. 2 d. 
pirmą kartą nusileido į šią 
naują amerikinę lėktuvų 
stovyklą Sovietų Sąjungoje. 
Jie bombardavo Rumunijos 
geležinkelių centrus Cluj ir 
Simeria ir žibalo pramonę, 
200 mylių į šiaurvakarius 
nuo Bucharesto, Rumunijos 
sostamiesčio. Paskui tos a- 
merikin. Lekiančiosios Tvir
tumos nutūpė į savo bazę 
sovietinėje žemėje.

Dabar Jungtinių Valstijų 
lakūnai, pakildami iš čia, 
lengvai pasieks karinius na
cių fabrikus ir geležinkelių 
centrus rytinėje Vokietijoj,

Naujas Jugoslavijos Ex- 
Karaliaus Premjeras

Gerbia Tito
London. — čia atvykęs 

dr. Ivanas Subasič, naujasis 
premjeras Jugoslavijos emi
gracinio karaliaus Petro, 
gražiai atsiliepė apie mar
šalą Tito-Broz, jugoslavų 
partizanų komanduoto ją. 
Jisai sakė:

“Aš manau, jog Tito nėra 
toks žmogus, kuris apie sa
ve mąstytų ir kovotų tiktai 
dėl savo garbės ir intakes.”

Premjeras Subasičius po 
poros savaičių vyks į Bari, 
pietinėj Italijoj, pasikalbėti 
su maršalo Tito atstovais. 
Jis siūlys Titui naujosios 
karaliaus Petro valdžios 
darugiškumą ir tikisi, kad 
Tito priims jį.

Subasičius pageidavo, kad 
gen. Michailovičiaus četni- 
kai ir Tito partizanai po 
bendrąja talkininkų koman
da kariautų prieš vokiečius. 
—Michailovičiaus “vaiskas” 
iki šiol dažnai išvien su na
ciais kovodavo prieš Jugo
slavijos patrijotus-partiza- 
nus.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybė užgyrė Subasi- 
čiaus kelionę pas Tito atsto
vus dėlei jugoslavų vieniji
mo prieš nacius.

Londone Subasičius tarėsi 
su Anglijos premjeru Chur- 
chillu ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu A. Edenu.

Suomiai Juodame Sąraše.

Washington. — Ameri
kos valdžia įtraukė į juodą
jį sąrašą 84 suomių (finų) 
kompanijas, bendradarbiau
jančias su vokiečiais.

Dar 58 Švedijos bizniai 
įtraukti į juodąjį sąrašą už 
tarnavimą naciam.

Lenkijoj, Vengrijoj ir Ru
munijoj.
Amerikos ir Anglijos bom

banešiai, veikdami iš Sovie
tų Sąjungos, Italijos ir An
glijos nuo šiol gali smogti 
kiekvienam kariniam nacių 
punktui Vokietijoj ir jos 
užimtoje Vakarinėje Euro
poje.
SVARBUS BENDRADAR

BIAVIMO FAKTAS
Generolas John R. Dea

ne, Jungtinių Valstijų kari
nės misijos galva Sovietuo
se, atidarant šią amerikie
čių lėktuvų stovyklą, pareiš
kė:

“Tai pirmas platus fizinis

Jungtinės Valstijos Pa
sistatė 175,000 Kari- 

niy Lėktuvų
Washington. — Jungtinės 

Valstijos pastatė daugiau 
kaip 175,000 lėktuvų nuo 
1941 m., kovo 11 d. iki 1944 
m. baland. 1 d., kaip prane
šė prez. Rooseveltas laikraš
tininkams.

Amerika iš to skaičiaus 
pasiuntė talkininkam virš 
33,000 lėktuvų, arba apie 
vieną penktadalį. 7,000 šių 
lėktuvų buvo parduota jiem 
už pinigus, o kiti yra pas
kola iš Lend-Lease fondo.

Per tris pirmutinius mė
nesius šiemet pasiųsta tal
kininkam 4,400 lėktuvų, tai
gi vidutiniai po 338 lėktu
vus kas savaitė.

Prezidentas sakė, jog A- 
merikos parama Sovietam 
padėjo Raudonajai Armijai 
nublokšt nacius atgal 1,500 
mylių frontu. Jis pridūrė, 
kad sovietinei kariuomenei 
reikės maisto paspirties iš 
Amerikos iki bus pilnai at- 
steigtas maisto produktų 
auginimas Ukrainoj ir ki
tuose atvaduotuose plotuo
se.

TITO IŠTRŪKO NUO 
VOKIEČIŲ

Bari. •— Vokiečiai iš oro 
ir visomis pusėmis ant že
mės užklupo kalną, kurio 
didžioj lindynėje buvo mar
šalas Tito, Jugoslavijos par
tizanų vadas, ir talkininkų 
oficieriai. Tito, majoras 
Randolph Churchill, anglų 
premjero sūnus, ir kiti tal
kininkų karininkai pabėgo.

Naciai suėmė du anglų- 
amerikiečių koresponden
tus; bet vienas jųdviejų pa
skui ištrūko.

Talkininkai Italijoj suė
mė jau 20,000 nacių.

bendradarbiavimas tarp Di
džiosios Britanijos, Rusijos 
ir Amerikos oro jėgų.”

Maskvos radijas pranešė, 
jog “tapo sumegsta tiesio
giniai ryšiai tarp (talkinin
kų) štabų, kad galima bū
tų sukauptomis jėgomis at- 
akuot svarbiausius priešų 
taikinius.”

ISTORINIS ĮVYKIS
Gen. Deane sakė:
“Tai buvo istorinis įvy

kis šiandien, kada ameriki
nės Lekiančiosios Tvirtu
mos numetė tonus bombų į 
taikinius rytinėje Europoje 
ir paskui, — lydimos ame
rikiečių lėktuvų Mustangų 
ir sovietinių lėktuvų Jakų, 
galingai kriokdamos perlė
kė rytinį frontą ir nusileido 
žemyn į savo bazes tam tik* 
roj vietoj Rusijoje.

“Amerikos ir Rusijos ka
reiviai per kelis paskutinius 
mėnesius dieną ir naktį dir
bo, ruošdami šias bazes pri
imt Amerikos lėktuvams. 
Dabar jie čia dalyvavo 
trumpoj, bet linksmoj iškil
mėj, kuri buvo suruošta' 
pirm prikraunant kuro ir 
amunicijos į lėktuvus kitam 
žygiui prieš Ašį. Tą žygį šie 
lėktuvai padarys, grįždami 
į savo namines bazes Angli
jos, Italijon ir Afrikon.

\Tai abipusiškas bombar
davimas, panašus į audžia
mosios šaudyklės veikimą- 
bombardavimas, kuris žalos 
visus fabrikinius įrengimus 
rytinėje Vokietijoje —bom
bardavimas galimas tuo lai
ku, kai blogas oras nelei
džia sugrįžt į Anglijos ar 
Viduržemio bazes, ir bom
bardavimas, kuris privers 
vokiečius pasklaidyt savo 
apsigynimo lėktuvus.

PAGARBA SOVIETAM 
Už BENDRADARBIA

VIMĄ
“Amerikos oficieriai rusi

škose amerikiečių bazėse 
pabrėžė, kaip daug Sovietų 
vyriausybė prisidėjo prie 
šiandieninio žygio pasiseki
mo. Jie pažymėjo, kad {ga
benimas amerikiečių ir jiem 
reikalingų medžiagų dar la
biau apsunkina karinę rusų 
mašiną. Tie oficieriai vien
balsiai gyrė visaširdišką ru
sų bendradarbavimą ir nu
rodė į sėkmingą rusų ir a- 
merikiečių veikimą kaipo 
sutartinos kovojančios tal
kos.”

Dabar vokiečių komanda 
turės sukti sau galvą, spė- 
liodama, iš katros pusės jie 
bus bombarduojami, ar iš 
rytų, kai Amerikos bomba
nešiai skris iš Sovietų atgal 
į Angliją bei Italiją, ar iŠ

(Tąsa 5-me pusi.)
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Kodėl Amerikos Komunistai Nu
tarė Persiorganizuoti į Politinę 

Sąjungą?

"Tyla” Prieš Audrą
Earl Browder, Buvusios Komunistų Partijos Sekretorius, o Dabartinės Komunistų Politi
nės Sąjungos Prezidentas, Nušviečia Amerikines ir Tarptautines Sąlygas, Kuriose Persi

organizavimas j Naują Organizacinę Formą Pasidarė Neišvengiamas ir Būtinas

Spauda plačiai rašo, kad 
būk Sovietų karo fronte 
“ramu”, “tyla”, ’’nėra mū
šių.” Tuo pačiu kartu pra
neša, kad Raudonoji Armi
ja kasdien naikina dešimti
mis Hitlerio tankus, lėktu
vus ir dažnai net po kelis 
tūkstančius hitlerininkų už
muša. Kaip gi tą suprasti, 
kad tada, kada fronte ’’nėra 
mūšių,” dešimtimis priešo 
tankus ir lėktuvų naikina?

Viena, pasaulis pripra
to sekti baisiausius žmoni
jos istorijoj mūšius, kada 
ten kasdien veikė milionai 
karių, o antra, kad virš me
tus laiko veik be sustojimo 
Raudonoji Armija žygiavo 
pirmyn, kasdien imdama 
miestus, miestelius, daryda
ma po kelias mylias. Trečia, 
liežuvius kaso tie, kurie 
kuo mažiausiai prisidėjo 
prie hitlerizmo sumušimo.

Tai kokia yra tikroji pa
dėtis Sovietų - Vokietijos 
fronte? Po to, kaip Raudo
noji Armija nuo liepos pe
reitų metų, vietomis net 600 
mylių, hitlerininkus nugrū
do į vakarus, ji dabar at
lieka naują persigrupavimą 
galutinam smūgiui, kad iš
mesti priešą iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Baltrusi- 
jos, kad sumušus jį Rumu
nijoj, Lenkijoj ir Vengrijoj, 
kad kirtus jam paskutinį 
smūgį išvien su Amerikos 
ir Anglijos jėgomis, kurios 
turi pradėti veikti iš vaka
rų. Ši “tyla” yra prieš dide
lę audrą.

, “Tyla” ant žemės — 
Kova Ore

Bet kada viešpatauja ‘ty
la” ant žemės, tai tuo pat 
kartu Sovietų orlaivynas 
diena iš dienos kerta smū
gius Hitlerio ir jo talkinin
kų armijai, laivynui ir or
iai vynui.

. Raudonosios Armijos ko
manda turi savo taktiką, 
kuri davė ir teikia jai per
galę. Ji netiki į tūkstančių 
lėktuvų bombardavimus gi
liai priešo užnugaryje. Ji 
jungia visas ginkluotas jė
gas bendriems smūgiams ir 
Sovietų orlaivynas kerta 
smūgius priešui pačiame 
fronte, pafrontėj, fronto 
strateginiuose punktuose ir 
tjik retai siekia giliau bom
barduoti. Dabar Sovietų or
laivynas susikoncentravo 
bombarduoti priešo gelžke
lių mazgus, tiltus, kelius, 
sukuopimo punktus, ginklų 
ir amunicijos sandėlius 
Lenkijoj, Rumunijoj, Veng
rijoj, Lietuvoj, Latvijoj, 
Estijoj ir Suomijoj. Nėra 
tos dienos, kad Sovietų lėk
tuvai nedaužytų gelžkelius 
Lvove, Brest-Litovske, Ko- 
Velyj, Bielostoke, Vilniuj, 
Kaune, Dvinske, Polocke, 
Rygoj. Taline ir kitur.

Jeigu mes prisiminsime, 
kas buvo 1943 metais prieš 
didelę audrą, tai matysime, 
kad panaši padėtis ir da
bar. Tada Hitleris šimtais 
bombininkų puolė Kurską, 
o Sovietai atsimokėjo Orio
le, Brianske, Charkove ir 
kitur. Orlaivių mūšius, stra- 
tėginių punktų bombarda
vimus sekė milžiniško dy
džio Hitlerio ofensyvas, ku
rį jis pradėjo liepos 5 d., 
savaitės baisiausi mūšiai, o 
paskui Raudonosios Armi

Prisiruošimai armijų pil
nai atlikti. Milžiniškos jė
gos sutrauktos į Angliją. 
Milžiniški orlaivynai dieną 
ir naktį daužo Vokietijos 
strateginius punktus pa
ruošiant dirvą armijų iškė
limui.

Politiniai dirva paruošta. 
Sovietų Sąjunga ir Čecho- 
slovakija padarė sutartį, 
kaip veiks jos bendrai, kada 
Raudonoji Armija ateis pa
starosios išlaisvinimui.

Sovietų Sąjunga, Ameri
ka ir Anglija panašią su
tartį padarė su Belgija, Ho- 
landija ir Danija., Su Fran- 
cijos Išlaisvinimo Komitetu 
jau seniau susitarta.

Jugoslavijoj kovingi par
tizanai, priešakyje su mar
šalu Tito, jau pusę šalies iš
laisvino. M i c h ailovičiaus

Plačiausias Dėmėsis 
Visoje Šalyje

Šių metų gegužės 19-23 
dienomis New Yorke įvyko 
istorinė Amerikos Komuni
stų Partijos konvencija. Jo
je dalyvavo daugiau kaip 
400 reguliarių atstovų ir 
daugiau negu tiek broliškų 
delegatų. Konvencijai pra
nešta, kad partija turi virš 
80,000 narių. Tiktai pasku
tiniam vajuje organizacija 
gavusi 22,000 narių!

Tačiau partija oficialiai 
tapo paleista ir ten pat lai
kyta steigiamoji konvencija 
Komunistų Politinės Sąjun
gos. Šio persiorganizavimo 
tarimas padarytas vienbal
siai. Prieš konvenciją šis 
klausimas buvo plačiai ap- 
diskusuotas partijos kuopo
se, nes jau prieš kelius mė
nesius centralinis komitetas

■S

didelis naciams

jos ofensyvas, kuris išlaisvi
no veik visą Sovietų Ukrai
ną, didelius plotus Baltrusi- 
jos, Krymą, Leningrado 
sritį, atvedė Raudonąją Ar
miją į Rumuniją ir prie 
Karpatų Kalnų. Po šios “ty
los” bus baisi audra, kuri 
turės galutinai nušluoti hit
lerišką pavietrę.

Krymas Apvalytas
Tarybinė Autonominė Kry

mo Respublika liko galuti
nai apvalyta nuo hitleriškos 
nešvaros. Sevastopolis, ku
ris 1941 metais didvyriškai 
gynėsi prieš nacių ir rumu
nų atakas per 250 dienų, 
Raudonosios Armijos buvo 
atimtas iš vokiečių į 3 die
nas.

Kryme naciams kirstas 
tokis didelis smūgis, kokio 
jie visai nelaukė. Vien ne
laisvėn paimta 65,587 vokie
čiai ir rumunai ir virš 50,- 
000 jų užmušta! Hitleris 
bandė gelbėti saviškius lai
vais išvežant į Rumuniją, 
bet Sovietų Juodų Jūrų lai
vynas ir orlaivynas į dug
ną pasiuntė 191-ną priešo 
laivą, tame skaičiuje 69 
transporto laivus, supranta
ma, su dešimtimis tūkstan
čių nacių ir daugybe gink
lų.

Kaip
smūgis kirstas Kryme, tą 
net jų generolai suimti į 
nelaisvę pripažįsta ir kalti
na Hitlerį. Pulkininkas A. 
Franz sako: “Paskutinė
mis mūsų valandomis Cher- 
soneso Iškyšulyje mums 
buvo begaliniai blogiau, ne
gu andai bėgusiems ang
lams iš Franci jos per Dun
kirk© uostą.”

Amerikos korespondentai, 
apžvelgę Sevastopolio apy
linkę ir Chersoneso sritį, 
matė šimtus sudaužytų na
cių tankų, lėktuvų ii- kal
nus kitų ginklų. Hitleris 
Kryme neteko 3,079 kanuo- 
lių, 578 lėktuvų, 7,086 trokų 
ir daugybę kitų ginklų, vien 
Sovietai suėmė 7,008 kulka- 
svaidžius, 84,532 paprastus 
ir automatinius šautuvus 
bei 2,865 gelžkelių vagonus 
ir daugybę kitokių 'ginklų ir 
turto.

O Raudonoji Armija galė
jo priešui kirsti tokius smū
gius tik todėl, kad Sovietų 
Sąjungos laisvoji liaudis ją 
aprūpino reikmenimis. Kaip 
tas sunku atlikti ir kiek 
reikia pasiryžimo—užtenka 
priminti, kad vieną plieno 
gaminimo fabriką, 1941 me
tais, išvežė ant 1,200 trau
kinių vagonų, nuvežė 1,250 
mylių į rytus, kur priešas 
negali pasiekti ir į trumpą 
laiką naujai pastatė. Į me
tus laiko jis pagamino 300,- 
000 tonų plieno, kuris buvo 
paverstas į tankus, kanuo- 
les, šautuvus, amuniciją ir 
kitus ginklus. Taip buvo 
perkraustyta tūkstančiai 
fabrikų ir įmonių. Visi, nuo 
mažo iki seno, apsijungė 
žvėriško hitlerizmo sunai
kinimui.

I

Antro Fronto Išvakarėse
Artėja valanda, kada An

glija ir Amerika turės pa
leisti kovon savo jėgas, ku
rios buvo paruoštos Sovietų 
Sąjungai veik pačiai vienai 
nešant karo naštą už visų 
tautų laisvę.

parsidavimas Hitleriui ant buvo pasiūlęs toki persior- 
tiek. aiškus, kad net Jugo-_ ganizavimą padaryti.

Šis istorinis įvykis buvo 
plačiai atžymėtas ameriki
nėje spaudoje. Daug apie

slavijos karalius pakratė 
nuo jo rankas.

Lenkijoj liaudis mobili-i 
zuojasi bendrai kpvai prieš tai kalbėjo radijo komenta- 
hitlerizmą, o ponų valdžia | toriai. Vieni kalbėjo su už- 
Londone ėdasi savo tarpe, Į gyrimu to komunistų žygio, 

kiti stengėsi pašiepti ir dar 
kartą purvo gniužtį užme
sti ant to didžiulio revoliu
cinio sąjūdžio.

Persiorganizavimas reiš
kia, kad komunistai nebeda- 
lyvaus politikoje kaipo poli
tinė partija, tai yra, savo 
vardu nestatys kandidatų į 
valdvietes. Komunistų Poli
tinė Sąjunga bus tiktai so
cialistinės marksistinės pro
pagandos ir apšvietos orga
nizacija. Pagaliau, juk tai 
buvo svarbiausias ir parti
jos veiklos požymis. Staty
mas kandidatų, dalyvavi
mas rinkimuose savo parti
jos vardu/ niekuomet nebu
vo laikoma vieninteliu Ame
rikos Komunistų Partijos 
užsiėmimu, net nebuvo skai
toma jos pačiu vyriausiu 
užsiėmimu.

Taigi, šiuomi požiūriu, 
persiorganizavimas neįneša 
per daug didelių pakeitimų. 
Nuo dabar komunistai yra 
laisvi priklausyti bile kuriai 
gyvuojančiai partijai ir te
nai darbuotis. Jie, žinoma, 
savo idėjų neišsižadėjo ir 
neišsižada. Jie tik priima 
naujus kelius ir naujas for
mas jų auklėjimui.

nes, būdama svetima Lenki-1 
jai ir liaudžiai, ji negali ir 
nenori suprasti tikros padė
ties, o vis maitinasi hitleriš
komis viltimis, kad bus “di
delė Lenkija”, kurios duo
nos aruodas bus Sovietų 
Ukraina, kurios kelias susi
siekimui su Švedija eis per 
Lietuvą Aišku, kad londo- 
niškę ponų valdžią laukia 
tokis pat likimas, kaip ge
nerolą Michailovičių.

Taigi, bendrai viskas pa
ruošta atidarymui antro 
fronto. Armijos išlavintos, 
apginkluotos, suvežtos ir 
stovi tik skersai Anglų Ka
nalą. Hitlerio submarinai 
išvaikyti nuo jūrų. Ore 
Jungtinės Tautos turi kele
riopą persvarą ant priešo. 
Raudonoji ♦ Armija persi
grupuoja ir persiorganizuo
ja naujam ofensyvui, kad 
vėl nešti sunkiausią naštą 
priešo sunaikinime, 
laisvės trokštanti žmonės, 
vi^i. norinti matyti galą bai
siam karui ir mūsų pergalę 
su mažiau kraujo ir nuosto
lių laukia, kada tas antras 
frontas bus atidarytas.

Visi

s /
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Earl Browder

Teherano sutartis Euro
poje, Browderio supratimu, 
jau davė puikių rezultatų. 
Jis nurodo, kad dvasioje 
tos sutarties geroj on pusėn 
dalykai pakrypo Jugoslavi
joj, Italijoj, Čechoslovakijoj, 
Francūzijoj ir net Lenkijoj. 
Churchillo pasisakymas už 
Curzono liniją yra Tehera
no sutarties laimėjimas.

Browderio Praneši
mas Konvencijai 

Visoje šio karo eigoje, 
apart didžiųjų įvykių fron
tuose, didžiausiu ir lemia
miausiu įvykiu Browderis 
skaito Teherano konferen
ciją. “Pereitą gruodį Tehe
rano mieste”, sako jis, 
“Roosveltas, Churchillas ir 
Stalinas išdirbo ir nustatė 
bendrąją didžiosios sąjun
gos politiką, kuri vadovauja 
Jungtinėms Tautoms, ši 
bendroji politika reiškia 
darbuotis išvien kare ir tai
koje po karo; pilną susita
rimą dėl militarinių opera
cijų didumo ir laiko iš rytų, 
vakarų ir pietų, kad užtik
rinus laimėjimą; įsteigti to
kią taiką, kuri turės prita
rimo milžiniškos žmonių 
masės ir iššluoti iš pasaulio 
karus daugeliui gentkarčių; 
įsteigti demokratinių tautų 
pasaulinę šeimą.”

Browderis sako, kad jis 
yra ‘įsitikinęs, kad Tehera
no sutartis bus pravesta gy
venimam” Tačiau, iš antros 
pusės, jo supratimu, čia pat 
Amerikoje mes turime ga
lingų jėgų, kurios priešin
gos Teherano susitarimui. 
Teherano sutartis reikalau
ja tvirtos talkininkų vieny
bės. Kas priešingas tai vie
nybei, tas yra priešas Tehe
rano sutarties. Teherano 
sutartis reikalauja tvirtos 
vienybės visų demokratinių 
jėgų kiekvienoje šalyje. Kas 
priešingas tai vienybei, 
taipgi priešingas Teherano 
sutarčiai. O kad tokių vie
nybės priešų Amerikoje tu
rime nemažai, tai aišku 
kiekvienam.

Įvykusioje Cairo miesto; 
konferencijoje tarpe Roo- 
sevelto, Churchillo ir 
Chiang Kai-sheko susitarta 
nugalėti Japoniją, atimti iš 
jos užgrobtas teritorijas ir 
atsteigti Chiniją. Bet, 
Browder sako, pasiliko ne
išspręsti klausimai Indijos 
ir kitų kolonijų. Pačioje 
Chinijoje Chiang Kai-sheko 
valdžia tebekovoja prieš ko
munistus ir tuomi palaiko 
krašte pasidalinimą. Susita
rimas tarp Kuomintango 
ir komunistų turi būti pa
siektas. Amerika turi dary
ti spaudimą ant Chiang 
Kai-sheko valdžios.

Susikirtimai Tarpe 
Anglijos ir Amerikos

Browderis prisiminė apie 
visiems žinomą ekonominį 
konfliktą tarpe Anglijos i,r 
Jungtinių Valstijų. Jisai 
mano, kad šis konfliktas tu
ri būti pažebotas. Anglijos 
kapitalizmas bijo Amerikos 
kapitalizmo kompeticijos po 
karo. Prekybos Buto pirmi
ninkas Johnston savo kny
goje “America Unlimited” 
pareiškė, kad Anglija galės 
vyrauti tik tose rinkose, 
kurias jinai pajėgs išlaikyti 
laisvoje kompeticijoje su A- 
merikos kapitalu. Browde
rio supratimu, tai pavojin
ga politika. Jis siūlo, kad

“Britanija ir Amerika su
rastų bendrą ekonominę po
litiką išvystymui pasaulio 
marketų didžiule skale, de
šimtį sykių didesne, negu 
buvo prieš šį karą.” Tokios 
rinkos randasi Afrikoje, 
Azijoje, Pietų Amerikoj ir 
Europoje. Britanija turi 
gauti iš Amerikos užtikri? 
nimą, kad jinai nebus išmu
šta iš tų rinkų. Jei to ne
gaus, jinai laikysis monopo
lio ant kolonijų ir neįsileis 
amerikiečių į tas rinkas. Iš 
to seks dar aštresnis kon
fliktas, pasidalinimas, j ieš
kojimas progų spėka pasi
imti rinkas ir t.t. Prie ko 
tas veda, mums parodo ka
rų istorija.

Tautinė Taika Po 
Karo

“Didžiausias kenkėjas mū
sų tautinei vienybei dėl lai
mėjimo karo,” sako Brow
deris, “yra laukimas, kad 
taika tarpe tautų bus žen
klu išsiveržimo didžiųjų 
klasiniu kovu šalies vidu
je.” Jis mano, kad tautine 
vienybė reikalinga ne tik 
kare, bet ir pokariniam lai
kotarpyje. Jis teigia, kad 
jau dabar reikia jieškoti pa
matų pokarinei tautinei vie
nybei. Socializmo pasekėjai, 
jo supratimu, neturi reika
lauti socializmo tokioj for
moje, kad pakenktų tauti
nei vienybei. Reikia prisi
taikyti prie Amerikos žmo
nių daugumos. Gi “Jungti
nės Valstijos yra vienintele 
kapitalistinė šalis visam pa
saulyje, kurioje didelė dau
guma atmeta bet kokį pa
siūlymą pakeisti pamatus 
gyvuojančios ekonominės ir 
socialinės santvarkos. Ta 
dauguma ne tik atmeta so
cializmą bet kokioje formo
je, bet net stovi griežtai 
prieš tendenciją linkui vals
tybinio kapitalizmo. Net 
darbinlhkiį judėjimas, tiek 
C.I.O., tiek A. F. of L., gina 
“kapitalistinę santvarką” ir 
reikalauja, kad valdiško ki
šimosi į ekonominį gyveni
mą būtų tiktai tada, kada 
būna aiškiai įrodyta pasi
darius spraga, privatinio 
biznio neužtverta.”

(Pabaiga Rytoj)

DĖDES ŠAMO LIGONINES

Amerikiečiai inžinieriai apvalo Italijoje garsųjį kelią Appian Way. Čia perėjo 
amerikiečiai ir bemušdami vokiečius užgriovė kelią. Juomi dabar pristatomos armi
jai reikmėiiys. m •

rūsyj

labai 
pir- 

pilną

Nemanau, kad pasaulyje 
randasi geriau sutvarkytos 
ir turtingiau įrengtos ligoni
nės — su visais patogumais 
ir laboratorijomis. O vienok 
tik pasiturintiems prieina
ma; bėduolis - vargdienis— 
mirk! ir džiaugkis, kad turi 
progą gulėti ant šiaudais 
prikimšto šieninko 
(basemente).

Nūdienos medicina 
ir labai toli nužengė 
myn. Ir neįmanoma
patenkinimą ligoniui suteikt 
be laboratorijos, be X-ray 
mašinos, be specialisto ir 
tt. — Tuos visus patogu
mus ir įrengimus turi ligo
ninės, 
dieniui neprieinama!

Kad suteikti progą kiek
vienam asmeniui gyvenan
čiam Dėdė Šamo žemėj — 
susirgus - sunegalėjus — 
gauti kuo geriausį gydyto
jo patarnavimą, tapo įneš
tas kongresan bilius — taip 
vadinamas Wagner - Mur
ray - Dingell Bill.

’ V

Dėlko tyli laikraštija ir 
nesupažindina su tuo bi- 
lium visuomenės, man nesu
prantama! Man skaudu ir 
pikta darosi. Mes sketerio- 
jamės-rėkiam ne savo bal
su atsistoję ant estrados už
tardami bėduolį — darbo 
žmogų! Bet kada “Wagner- 
Murray - Dingell Bill” nori 
bėduoliams suteikti progą

bet bėduoliui-varg-

susirgus gauti kuo geriau
sią gydytojo patarnavimą, 
tai mūsų laikraštija susi
čiaupė labiau ir už klemso 
lūpas 1

Ačiū darbo žmonių užta
rėjams vargdienių! Ar ne?

Dr. A. L. Graičūnas.
Laisvės Red. Pastaba. — 

Tiesa, mūsų spaudoje ne 
daug virš paminėtuoju 
klausimu buvo rašyta. Bet 
ar dr. Graičūnas, kaipo tos 
spaudos bendradarbis, nesi
ima nei kiek dėl to kaltės 
ant savęs? Mūsų nuomone, 
dr. Graičūnas ir kiti gydy
tojai'turėtų patiekti po iš
samesnį straipsnį paminėto 
biliaus klausimu. Gydytojai, 
žmonių sveikata besirūpiną 
žmonės, tokiems straips
niams parašyti yra kompe
tentingiausi žmonės. Ar ne 
taip, dr. Graičūne?

Redakcijos Atsakymai
J. Pacauskui, Lost Creek, 

Pa. — Tą dieną, kada jūs sa
vo laiškutį rašėte, jūsų kores
pondencija jau tilpo Laisvėje 
(praeitą penktadienį). Ji tru
putėlį susivėlino, bet tai įvy
ko dėl techniškų kliūčių, o ne 
dėl to, kad kas nors redakci
joje nenorėjo su jumis skaity
tis.

Mes manome, drauge, kad 
jūsų redakcijai pabarimas šiuo 
sykiu buvo per skubus.
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Trečias Puslapi!

feROMA-KĄ JOJ ATRAS JMARŠUOUAMI AMERIKIEČIAI IR ANGLAI?
Įžengdami Romon, ameri

kiečiai ir anglai tuoj pama
tys senovinių istorinių pa
statų. Dalis talkininkų ka
riuomenės įmaršuos Romon 
garsiuoju Appian plentu,
kuris buvo nutiestas pirm 
2,256 metų.

Appian plentas pirmiau
siai buvo pravestas 132 my
lias iš Romos iki Capua 
miesto, pietų rytuose; pas- ! 
kui jis dikčiai pailgintas.

Plentas grįstas sucemen
tuotais šešiakampiais, tašy
tais uolų gabalais, kurių 
daugiausia iškirsta iš lavos. 
— O lava tai ugniakalnių 
išmetama medžiaga, susida
rius iš sutirpdintų akmenų 
ir uolų.

Appian plentas po 22 šim
tų metų tebėra toks sveikas, 
kad gerai tarnauja tankams 
ir kitoms sunkiosioms šian
dieninio karo mašinoms. Te
beveikia ir keli senoviniai 
jo tiltai.

Plento šalikėliais artyn 
Romos tebestovi šaunieji 
marmuriniai mauzolėjai, 
kuriuose palaidoti tų laikų 
politikai ir turčiai.

Roma yra nepaprastai se
nas miestas. Istoriniai jos 
padavimai sako, jog Romu
las įsteigė tą miestą ant 
Palatino kalnelio 753 metais 
pirm krikščioniškos gady
nės, tai būtų prieš 2,697 me
tus. Bet mokslininkai nese
niai ten atkasė akmeninius 
įrankius. Reiškia, toje vie
toje gyveno žmonės jau 
tūkstančiais metų pirmiau, 

kada buvo dar nežinoma nei 
žalvaris nei geležis.

Kad miestas toks senas, 
tai nenuostabu, jog jame y- 
ra daugybė senovės palai
kų.

VANDENTIEKIAI
Trimis mūrytais vanden

tiekiais, pastatytais pirm 
dviejų tūkstančių metų, dar 

‘ir šiandien tebeplaukia Rb- 
įmai geriamasis vanduo. 
Stūkso griuvėsiai Klaudijo
vandentiekio, pravesto 313 
metais pirm krikščionybės 
ir kelių kitų. Vienas jų bu
vo 56 mylių ilgio.

Tebėra didžiulis tunelis 
“sursas”, vadinamas Cloaca 
Maxima. Jis buvo iškastas 
pirm kokiu 2,500 metų ir 
kiek vėliau akmenimis iš
mūrytas jo viršus viduj. 
Tuom “sursu” buvo nusau
sintas pelkių plotas tarp 
kalnelių pietiniame Tibro u- 
pės šone.

Juoduoja griuvėsiai seno
vinių akmeninių Romos sie
nų.

KOLIZĖJUS
Vienas didžiausių senovės 

palaikų Romoje yra milžini
škas mūrinis amfiteatras, 
vadinamas Kolizėjus, pasta-' 
tytas cezario Tito, viešpata
vusio 79-81 metais krikščio
niškojo kalendoriaus. Tai 
buvo sportų stadiumas, ku
rio keturiuose aukštuose 
susėsdavo iki 40,000 žiūrovų 
aplink atvirą aikštę.

Kolizėjuj įvykdavo gladi- 
jatorių (kardininkų) kau

tynės iki mirties. O gladija- 
toriai buvo parenkami iš 
drūčiausių *paimtų nelaisvėn 
kitataučių bei vergų ir va
romi į tarpusavio žudynes 
publikai palinksminti.

Kolizėjuje taip buvo ruo
šiama arklinių vežimėlių 
lenktynės, kariniai paradai 
ir įvairios atletų varžyty
nės. Romos valdovai many
davo, kad tokiomis kauty
nėmis ir sporto kontestais 
jie linksmina ir savo die
vus, o patenkinti dievai 
duoda jiem karinių pergalių 
ir kitokiu maloniu.

Kolizėjus ypač išgarsėjo 
kaipo krikščionių kankini
mo ir žudymo vieta. Ceza
rių Nerono, Domicijano, 
Marko Aurelijaus ir Diokle- 
cijano laikais Kolizėjuj bu
vo tūkstančiai krikščioniu 
nugalabinta — vieniem gal
vos nukapotos, kiti liūtams 
sudraskyt atiduoti, dar kiti 
prie stulpų pririšti, smala 
apipilti, padegti ir gyvi su
deginti už tai, kad atsisakė 
garbint pagonių dievaičius 
arba pripažint dievais ceza
rius.

Kolizėjus dabar pusėtinai 
apgriuvęs, bet didžioji jo 
dalis tebestovi.

PIRTYS
Tebėra Romoj palaikai ir 

senovės didžiųjų pirčių, ku
rios buvo pastatytos pirm 
keliolikos šimtų iki dviejų 
tūkstančių metų. Tebestovi 
šaunus Pantheono rūmas, 
kaipo Agrippos pirčių lieka

na. Kvirinalo aikštėje pa
statyti du milžiniški ark
lių pavidalai iš buvusių im
peratoriaus Konstantino 
pirčių.

Istoriniai Paminklai
Prieš 18 šimtų metų pa

statytas imperatoriaus Ha- 
driano paminklas, kaip ap
vali tvirtovė, stovi Vatika
no srityje. Jis dabar vadi
namas Šv. Angelo Pilim. 
Nuo pilies viršaus “žiūri” 
kanuolės.

Mieste tebestovi akmens 
stulpas, nuo kurio buvo ma
to j ami keliai į visas Romos 
valstybės puses nuo nepa
menamų laikų.

Vienas svarbiausių istori
nių palaikų yra marmurinis 
imperatoriaus Trajano pi
liorius 147 pėdų aukščio. — 
Trajanas viešpatavo nuo 98 
iki 117 metų krikščioniško
sios gadynės. — Tame pilio
riuje iškalta vaizdai iš Tra
jano karų prieš dakus-ge- 
tus, gyvenusius dabartinės 
Rumunijos plote ir, sakoma, 
buvusius giminingus lietu
viams. Tarp kitko, čia vaiz
duojama romėnų pastatytas 
tiltas per Dunojaus upę, 
skulptūriškai paveiksluoja
ma mūšiai ir daugiau kaip 
pustrečio tūkstančio žmo
nių. Gvintų pavidalu einan
čioje juostoje nuo apačios 
iki viršaus tame pilioriuje 
geriausiai perstatoma Daki- 
jos karų istorija. Daugiau 
kaip aštuoniolikai . šimtme
čių praėjus nuo to laiko, šis 
piliorius ir jame iškalti pa

veikslai atrodo kaip nauji.
Įdomūs yra imperatorių 

Tito, Septimijaus Severo ir 
Konstantino t r i u mfaliai 
vartai - “bromai”, palaikai Į 
cezario Augusto triumfo 
vartų ir kt.

Matoma atkasti griuvė
siai, dažnai su puikiai išsi
laikiusiomis, dažytomis sie
nomis, įvairių stabmeldiškų 
dievnamių, cfrkų, palocių ir 
aikščių-forumų įrengimų.

KATAKUMBOS
Po miestu yra mylių my

lios požeminių urvų-galerijų 
su kambariais. Tai vadina
mos katakumbos. Tuose 
požemiuose slėpdavosi krik
ščionys nuo pagoniškų per
sekiotojų per beveik tris 
šimtmečius. Čia jie laikyda
vo ir pamaldas ir laidodavo 
savuosius mirusius.

VATIKANAS
Maršuojant amerkiečiam 

ir anglam į Romą, jų dėme
sys neišvengiamai bus at
kreiptas į milžinišką Šv. Pe
tro katedrą, arba baziliką 
Vatikane, popiežiaus sosti
nėje. Tai didžiausia pasau
lyje bažnyčia, viduj turinti 
615 pėdų ilgio, 150 pėdų 
aukščio, pastatyta kryžiaus 
pavidalu ir su garsiausiu 
pasaulyje didžiuliu apvalai
niu bokštu. Ji buvo pradėta 
statyt 1506 m. ir pašventin
ta 1626 m. Jos statyme ir 
puošime dalyvavo garsiausi 
to laiko artistai ir architek
tai, kaip kad Michelangelo, 
Bramante ir Bemini.

Romoje yra daugiau kaip - 
300 bažnyčių. Šv. Jono La-1 
terano bažnyčia turi bent 
1600 metų amžiaus; yra ir 
dar bažnyčių, išstovėjusių 
po keliolika šimtmečių.

Didžiausius ir šauniau
sius palocius Romoje turi 
popiežius dabartinėje savo 
valstybėlėje Vatikane, kuris 
tikrumoje yra Romos da
lis. Vienas Vatikano palo
cius, vadinamas Braccio 
Nuovo, turi virš 1,100 kam
barių ir užima apie 13 ir 
pusę akrų plotą. Nei Rusi
jos carai nei kitų kraštų val
dovai neturėjo ir neturi tiek 
daug ir tokių puikių palo
cių, kaip popiežius.

Vatikano palociai ir kop
lyčios yra kūriniai gabiau
sių tais laikais architektų ir 
papuošti statulomis ir pa
veikslais tokių genijališkų 
artistų, kaip Michelangelo, 
Rafaelio, Fra Angelico, Le
onardo da Vinci ir kitų.

KNYGYNAS IR 
MUZĖJUS

Vatikane yra vienas di
džiausių pasaulyj knygynų. 
Jame, be kitko, laikoma 34,- 
000 senovinių rankraščių 
graikų, žydų, syrų, lotynų, 
koptų ir kitomis kalbomis; 
ypač daug šventraščio ir ki
tų religinių rankraščių, bet 
ne mažai ir klasikinių seno
vės raštų.

Vatikano muzėjuje surin
kta daug puikių statulų, pa
gamintų garsiųjų senovės 
Graikijos skulptorių. Bend
rai šis muzėjus senovinio

meno dalykais stovi pirmo
joj eilėj tarp kelių turtin
giausių pasaulyje muzėjų.

Šiaip Romoje yra eilė di
dikų palocių su gausingomis 
brangių paveikslų ir statulų 
galerijomis.

Naujieji pastatai ir pa
minklai dvokia fašistiniu 
pasipūtimu ir tuštybe.

Roma yra svarbiausias 
Italijoj geležinkelių ir plen
tu centras.

Romos miestas su virš 
900,000 gyventojų pirm ka
ro neturėjo stambesnės pra
monės ir gamino daugiau
siai tik gražius mažmožius. 
Didelė dalis miesto pajamų 
susidarydavo iš svetimų pi
nigų, kuriuos suveždavo tu
ristai ir katalikai maldinin
kai - piligrimai iš visų pa
saulio kampų. 1

Dabar Romoje esama ir 
didesnių karinių dirbtuvių.

Mussolinio juodlnarškinių 
gaujos įmaršavo Romon 
1922 m. spalių 24 d. ir pa
kvietus karaliui Viktorui 
Emmanueliui, užgrobė val
džią, girdi, prieš komunistų 
ir socialistų pavojų.

Dabar netrukus Romon į- 
maršuos laisvinančioji ame- | 
rikiečių ir anglu armija.

N. M.
LAIKRAŠTININKAI UŽ 

ROOSEVELTĄ
New Yorko Laikraštinin

kų Gildija visuotiname savo 
narių susirinkime didžia 
balsų dauguma parėmė 
prez. Roosevelto kandidatu-—*1 
rą ketvirtajam terminui.

Fizinis ir
Jungtinių Valstijų Kari

nių Žinių Įstaigos direkto
rius užjūriuose Robertas E. 
Sherwood žodžiais piešia fi
zinį ir dvasinį paveikslą vi
dutinio Amerikos kareivio. 
Iš Anglijos rašydamas ame
rikinei spaudai, jis sako:

— Amerikos kareivis An
glijoj dabar mato mėlynąją 
jūrą, o antrapus jūros yra 
Europos žemynas, kurin jis 
įsiverš. Jis mato daugybę 
visaip surikiuotų įsiveržimo 
valčių ir karinių laivų. Virš 
jo spiečiasi Anglijos ir A- 
merikos lėktuvai, kurių gar
sais kriokia padangė.

Tatai jis jau daug sykių 
matė pasikartojant, ir kiek
vieną kartą jis ir jo draugai 
sakė: “Gal jau prasidės.”

Jo vardas yra Legionas— 
Juozas Legionas, reiškia di
džiulis skaičius. — O lietu- 

’ viškai, todėl, galima pava
dint jį Juozu Dauginiu.

Jis yra Jungtinių Valsti
jų armijos kareivis pirmo
sios klasės, 26 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 11 colių 
aukščio ir sveria 172 sva
rus, taigi 18 svarų daugiau, 
negu jis svėrė, kuomet buvo 
paimtas kariuomenėn 1941 
metų pradžioje.

(Science Digest kiek pir
miau rašė, .jog Amerikos ka
reivis vidutiniai turi 5 pė
das ir apie 9 colius aukš
čio.)

Gal jis yra geriausias pa
saulyje kareivis, o gal nėra. 
Tačiau jis tikrai yra vienas 
geriausių vyrukų, kuriuos 
jūs bet kada sutikote. Juo
zas Dauginis yra veteranas 
— jis jau kovojo prieš vo
kiečių kariuomenę Tunisijoj 
ir Sicilijoj ir Italijoj, ir jis 
žino, ką tatai reiškia.

Dvasinis Paveikslas Vidutinio Amerikos Kareivio Anglijoj
“Armijoj viskas eina pa

gal vieną taisyklę”, sako 
jis: ’’Štai jūs čia; jie pasa
ko, ką jūs turite daryti. Ir 
kuo geriau ir greičiau jūs 
padarysite, tuo greičiau šį j 
prakeiktą karą laimėsite ir, 
po velniais, apleisite armiją 
ir važiuosite sau namo.”

Tie išsitarimai gana pil
nai pasako tuoj autinius 
Juozo Dauginio karo tiks
lus ir jo ūpą, arba moralą. 
Dr. Goebbels (nacių propa
gandos ministeris) tiek 
daug darbavosi, kad pakirst 
Juozo Dauginio dvasią. O 
kokios to pasekmės? Tik to
kios, kad Juozas beveik tiek 
ir težino apie šį karą, kad 
jis, po velniais, neišeis iš ar
mijos, iki taps sunaikinti 
dr. Goebbels, jo ponas Hit
leris, visi to pono lekajai ir 
sėbrai.

Juozas plauks per jūrą ir 
smarkiai juos naikins. Jis 
žvelgia į laivyną jūroj ir į 
besitelkiančius lėktuvus ore. 
Jis galėtų pamanyt, kad vi
suose tuose laivuose ir lėk
tuvuose taip pat veikia vy
rai, kurių bendrasis vardas 
yra Dauginis. Bet tokia 
mintis neateina jam galvon.
JUOZO PASITIKĖJIMAS 

PĖSTININKAIS
Jis, noroms - nenoroms, 

pripažįsta, kad laivynas ir 
oro jėgos sėkmingai veikia, 
bet jis giliai įsitikinęs, kad 
laivynas ir oro jėgos tik 
tam tėra, kad pritarnautų 
į am - pėstininkui. Jo supra
timu, galutinas, sprendžia
mas laimėjimas priklauso 
nuo pėstininko rankų ir ko
jų-

Pirmą kartą aš sutikau 
Juozą Dauginį 1941 m. pra

džioj, kada jis buvo mokina
mas pačių pirmutinių ka
riui dalykų. Armijos gyve
nimas jam abelnai gana ge
rai atrodė. Jam patiko
(draugai. “Savo būryje mes 
turime daug juokingų vyru-
kų,” sakė jis: “Žmogus ar
mijoj gauni milioną juokų, 
jeigu ir negauni miliono do
lerių.” Jam patiko maistas. 
Jis mėgo mokintis daug 
naujų dalykų, ypač, kaip 
veikia įvairūs keisti mecha- 
nižmai.
KAIP JIS BUVO SUKLAI

DINTAS
Šešiem mėnesiam praėjus, 

tačiau, jis nusprendė, kad 
to jau užtenka. Jis karčiai 
skundėsi, jog ta slaptinga, 
lyg ir priešiška jėga, vadi
nama “valdžia” nusprendė 
panaikint pirmesnį tarimą, 
kuris žadėjo, jog vienus me
tus ištarnavę kareiviai bus 
paleisti. Tokio paleidimo 
panaikinimas atrodė Juozui 
kaip išdavystė. Jis galvojo 
sau: Kur gi buvo jų protas? 
Juk niekas nebūtų mūs už
puolę. Hitleris turėjo kupi
nai darbo Rusijoj — o kai 
jis tikrai būtų sumušęs Ru
siją, jis būtų gavęs tiek že
mės, žibalo ir visų kitų da
lykų, kiek tik jam reikia; 
tuomet jis būtų palikęs An
gliją ramybėje, ir būtų tai
ka Europoje.

Kas liečia japonus, tai 
Juozas Dauginis buvo įsiti
kinęs, kad chinai baisiai 
juos pliekia ir kad japonai 
neišgalės nieko daugiau už
pulti, o jeigu jie ir mėgintų 
užpulti,. tai Jungtinių Val
stijų laivynas per porą sa
vaičių visiškai nušluotų 
juos nuo jūrų. Na, tai ką po 

velniais? — galvojo sau 
Juozas.

BJAURŪS GANDAI 
PRIEŠ VALDŽIĄ

Tais laikais buvo pasklei
sta bjaurių gandų. Pavyz
džiui: Vienas korporalas, 
dirbęs oficierių valgykloje, 
sakė, kad jis girdėjęs vieną 
Įeit, pulkininką kalbant, jog 
visiem žinoma Washingto
ne, kad Rooseveltas ir Stim- 
sonas (karo sekretorius) 
organizuoja didžiulę armi
ją, idant galėtų pakeist A- 
merikos santvarką ir įvest 
čia komunizmą. Taip pat ė- 
jo kalbų kalbos apie tai, 
kad, girdi, šio krašto val
džią atiduodanti geriausius 
ginklus svetimtaučiams, o 
mes čia turime lavintis su 
šluotkočiais vietoj ginklų.

PERLŲ UOSTAS
Paskui atėjo tasai sekma

dienis. Juozui bevalgant, 
vienas vyrukas įbėgo rėkda
mas, jog radijas ką tik sa
kė, kad japonai bombarduo
ja Perlų Uostą.

PERLŲ UOSTAS? Kur, 
po velniais, jis yra? Greitai 
Juozas sužinojo, kur Perlų 
Uostas yra, ir nuo tos mi
nutės jis atsimainė. “Dabar 
mes jau kariaujame,” tarė 
jis pats sau.

Jis pilnai suprato, kaip 
giliai mes įvelti karan. Ka
da, keletui dienų praėjus, jis 
pamatė pirmame laikraščio 
puslapyje, kad Vokietija ir 
Italija taipgi paskelbė karą 
prieš mus, Juozas tik žvilg
terėjo į antgalvius ir tuojau 
atsivertė juokingųjų pa
veiksluotų pasakaičių pus- 
lapį.

Jis jau atleido valdžiai.

u

Jis pripažino: 
džioje, matyt, žinojo, kas 
ateina.”

“Japonai tada tikrai davė 
mum kailin” (Perlų Uoste), 
sako dabar Juozas. Jis jau 
įsitikinęs, jog kova buvo ne
išvengiama. “Mes išpėrėm 
kailį vokiečiam Šiaurinėje 
Afrikoje,” sako jis: “Po to 
mes galvas užrietėme, iki 
jie mus supliekė Kasserine 
tarpkalnėje (Tunisijoje). 
Viena diena Kasserine tarp
kalnėje daugiau mus' išmo
kino, negu ištisi metai lavi
nimosi ir manevrų Jungti
nėse Valstijose. Po Kasse
rine mes pradėjome darytis 
tikra armija.”

APIE ANGLUS IR 
PRANCŪZUS

Juozas labai gerbia ang
lus pėstininkus. “Jie yra 
drąsūs ir supranta visą da
lyką”, sako jis. Juozas ma
no, kad jų ginklai prastesni 
už mūsų. Bet jam atrodo, 
kad anglai turi geresnes u- 
niformas mūšiams ir kad 
anglų saržentai yra kur kas 
gabesni, negu mūsų.

Apie francūzus fronte ji
sai sako: “Jie kovojo, kaip 
laukinių kačių gauja. Jų 
ginklai tais laikais buvo 
baisiai prasti, daugiausia 
praeito karo paląikai. Mes 
jiem paskolinom šiek tiek sa
vo ginkit, o anglai savo. Bet 
nepaisant ginklų, tie fran- 
cūzai briovėsi pirmyn ir 
kirto vokiečius. Jie tikrai 
nekenčia tų Fricų.”

Nors Juozas petys petyn 
kovojo su anglais ir francū- 
zais Šiaurinėje Afrikoje, jis 
niekados nesibroliavo su 
jais, ir visai ne todėl, kad 
jis tautiniai būtų nusistatęs

Jie ten vai- prieš juos, o tik todėl, kaip 
Juozas sako, kad “niekaip
negalima tu vyruku pažin
ti.”

Atvykus Juozui į Angliją, 
jis girdėjo, jog kai kuriose 
vietose buvo piktumų tarp 
Amerikos kariuomenės ir 
civilių gyventojų; o tai tik 
todėl, sako jis, kad anglų 
valdininkai tose vietose bu
vo neišmanėliai ir siaura
pročiai arba todėl, kad ame
rikiečių kariuomenės jungi
niai ten buvo nedisciplinuo
ti ir “tikri klumpiai”, o gal 
ir vieni ir kiti buvo kalti. 
Bet kur jis pats buvo, tai 
viskas puikiai ėjo. “Matai”, 
jis aiškina, “mūsų būrys y- 
ra geri vyrai; anglai tatai 
žino ir gražiai su mumis ap
sieina”.

Daktaro Svečias
Juozas mėgsta užeiti pas 

vieną seną anglą gydytoją; 
padeda taisyti namus, pa
dirba kiek sode ir pažaidžia 
su gydytojo anūkais ir šu
nim. Jis Londone nupirko 
kukurūzų (komų) sėklų ir 
parvežęs pasodino gydytojo 
darže. Bet žiūrėdamas lin
kui jūros, Juozas sako: “At
rodo, kad man pačiam ne
teks tų kukurūzų ragauti, 
kada jie užaugs.”
ANGLIJOS IR AMERIKOS 

MOTERYS
Juozui atrodo, jog kai ku

rios merginos Londone per
daug lenda prie vyrų; girdi, 
“jos viską darytų už čiau- 
mojamos gumos (čiugamės) 
gabaliuką, ypač tos, kurios 
dar tebėra kūdikiai ir netu
rėtų būti vienos leidžiamos 
miestan po sutemos.”

Bet Juozas nuoširdžiai 
gerbia Anglijos moteris

bendrai už jų darbą karui. 
Jis dažnai mąsto, kodėl čia 
negalėtų daugiau būti ame
rikiečių merginų. Yra ame
rikiečių armijos slaugių, 
Raudonojo Kryžiaus veikė
jų ir šiek tiek WACS. “Ir 
jos puikiai darbuojasi,” sa
ko jis, “bet mes turėtume 
pastatyt amerikietes prie 
prieš - lėktuvinių patrankų 
ir pavest joms tūlus darbus 
apie lėktuvų aikštes pana
šiai, kaip anglų merginos 
veikia.”

Juozui atrodo, jog Ame
rikoj moterys abelnai apsi
leidžia karinėse pareigose. 
Jis mano, kad merginos A- 
merikoje nieko daugiau ne
veikia, tik sėdi su 4F klasės 
(netinkamais armijai) vyru
kais pigiose užeigose, kur 
plerpia muzika iš gramafo- 
nų dėžių.

Bet aš manau, jog kai 
Juozas sugrįš namo, tai la
bai greit joms atleis.

GYDYTOJAS APIE 
JUOZĄ

t
Minėtas gydytojas sakė 

man: ‘Juozas yra nepapra* 
štai įdomus jaunuolis. Kar» 
tais jis atrodo nesusivaldąs 
ir net netašytas. Bet jis yra 
begaliniai gero būdo, geros 
valios ir pilnas juokų. Jis 
mėgsta pasakot juokus ir 
prieš save. Aną dieną jis sa* 
kė mudviem su žmona: 
“Pas mus stovykloje štai 
kokia istorija pasakojama: 
Vienintelis blogumas su A- 
merikos kareiviais Anglijoj 
yra tame, kad jie perdaug 
algos gauna, kad jiem duo
da perdaug medalių, kad jie 
perdaug lytiški — ir kad jie 
čia yra.”

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Vokietija ir impe- 
Japonija daug ge- 
Amerikos
Tarybų

didžiąją 
Sąjungą.

LIETUVIŠKIEM KLERIKALAM NACIAI 
IR JAPONAI ARČIAU PRIE ŠIRDIES
Amerikos redaktorius Juo- 

sZas Laučka griežtai teigia, kad 
hitlerinė 
rialistinė 
resnės už 
talkininkę 
Tasai žmogus sako:

“Argi amerikiečiai nežino, 
kad nacių bei japonų nelais
vėje esantiems žmonėms per 
Raudonąjį Kryžių galima siųs
ti siuntinius, tuo gi tarpu bol
ševikų kalėjimuose esantiems 
nekaltiems lietuviams, lat
viams, estams ir kitiems ne tik 
per Raudonąjį Kryžių negali
ma pasiųsti pagalbos, bet net 
gi siunčiant normaliu- keliu su
daromos neįmanomos sąlygos, 
imant du kartu daugiau už 
persiuntimą, negu patys daik
tai kaštuoja.” (Amerika, bir
želio 2 d.)

Reiškia, Laučkai daug žmo
niškesni naciai ir japonai, ku
rie šiandien upeliais lieja ame
rikiečių kraują, negu Tarybų 
Sąjungos žmonės, kurie išvien 
šu mumis kovoja prieš hitleri
nį ir japonišką 
.Kitokios išvados 
-Tatai jis pasako 
virai.

Tai, žinoma, 
Klerikalų pro-naciškos ir pro- 
japoniškos simpatijos seniai 
žinomos. Bet šį sykį vien išgy- 
rimu nacių ir japonų Amerikos 
redaktorius nebepasitenkina. 
Jis eina toliau ir tikrai begė
diškai meluoja.

Laučka meluoja, kai jis sa
ko, kad Tarybų Sąjungoje 
“bolševikų kalėjimuose yra ne
kaltų lietuvių, latvių, estų ir 
kitų.” Faktas gi yra, kad tie 
lietuviai, latviai ir estai, kurie 
pasitraukė į Tarybų Sąjungos 
gilumą, yra laisvi ir dirba 
įvairiuose krašto darbuose, 
kaip ir visi kiti Tarybų Sąjun
gos piliečiai. Jeigu kuris lie
tuvis, estas bei latvis yra ka
lėjime, tai jis yra kuom nors 
nusižengęs, papildęs krimina- 
lystę. Jis yra teismo nubaus
tas. Jeigu Laučka nori tokius 
kriminalistus šelpti, tai jo va
lia. Bet jis turėtų žinoti, kad 
joks Raudonasis Kryžius ne
šelpia tokių kriminalistų. Ar 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
šelpia Amerikos kalėjimuose 
sėdinčius kriminalistus? Ne, 
nešelpia.

Ką, pavyzdžiui, pasakytų 
Amerika, jeigu Tarybų Sąjun
gos Raudonasis Kryžius parei
kalautų, kad jam leistų šelpti 
New Y'orko valstijos Sing Sing 
kalėjimo įnamius?! Todėl ir 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
nereikalauja teisės šelpti Ta
rybų Sąjungos kalėjimų įna
mius.

Antras bjaurus melas, 
kad esą negalima pasiųsti 
rybos Sąjungon lietuviams

barbarizmą, 
būti negali, 

aiškiai ir at-

nieko nauja.

tai, 
Ta- 
pa-
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Detroito Žinios

Penktoji Karinė 
Paskola

■ šalpos. Pašalpą arba dovanas 
juk jau seniai siunčia Lietuvai

■ Pagelbos Teikimo Komitetas.
Siuntiniai gaunami. Jau gauta 
daugybė laiškų, dėkojančių už 
tas amerikiečių dovanas. Gi 
Laučka drįsta tvirtinti, kad ne
galima pasiųsti Tarybų Sąjun
gos gilumoje esantiems lietu- 

, viams dovanų.
Vietoj per akis meluoti, 

Laučak galėtų pabandyti ir 
per Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą pasiųsti dovanų 
tiems lietuviams. Jeigu tiktai 
tas laivas, kuriame tos dovanos 
bus gabenamos, nenuskęs, jos 
pasieks Tarybų Sąjungos lie
tuvius. Galimas daiktas, kad 
pats Laučka gaus dar ir pa- 
dėkavonės laišką nuo kurio 
nors lietuvio, kuriam jojo pa
siųstos dovanos teks. Užsimegs 
ryšiai ir Laučka galės tiesiai 
nuo savo brolio lietuvio patir
ti tiesą apie tenykščių lietuvių 
padėtį. Jis sužinos, kad jie nė
ra uždaryti kalėjimuose. Jis 
sužinos, kad jie dirba karo 
laimėjimui, kad jie yra laisvi 
piliečiai.

Trečias Amerikos redakto
riaus melas, tai būk reikią 
mokėti “du kartu daugiau už 
persiuntimą.” Kiek mums ži
noma, Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetas siunčia dova
nas, nemokėdamas nieko už jų 
persiuntimą. Visus persiuntimo 
kaštus, matyt, padengia pati 
Tarybų vyriausybė.

Ką nori Laučka pasiekti, ši
taip begėdiškai meluodamas? 
Nejaugi jis mano, kad jis tais 
melais patarnauja lietuvių tau
tai ?

Aišku, lietuvių tautai jis ne
patarnauja. Tais savo melais 
jis patarnauja naciams ir ja
ponams.

Serga d. Daugėlienė

Teko sužinoti, kad sunkiai 
serga po operacijos draugė E. 
Daugėlienė, gyvenimo vieta, 
12073 Santa Rosa Dr. Tuo lai
ku randasi Mt. Carmel ligo
ninėje, Outer Dr., arti Schaef
fer Rd., Daugėlienė yra narė 
Liet. Moterų Pažangos Kliu- 
bo. Draugės moterys, malonė
kite aplankyti ją. Linkėtina 
greit susveikti.

M. Alvinienė.

Rokiškietis.

Pittsburgh, Pa.

Rama- 
žymus

kas, tai yra, Kastanto 
nausko sūnus. Jis yra 
telegrafų ir radio mechanikas 
ir turi aukštą vietą tarnystėje.

lankėsi pas tėvus De- 
dalyvavo pažangiečių 
Dienos paminėjime, 

d. Jis yra LLD narys

Jaunuolis Antanas Jakštys 
neseniai 
troite ir 
Motinų 
geg. 14
ir užsimokėjo savo metinį mo
kestį, sakė, mėgsta skaityti 
gautas knygas. Taipgi Antanu
kas buvo mylimas vaikinas Ai
do Chore, tai jis svečiuodama
sis gavo progą dalyvauti ai
di cčių pamokose.

Įteikiamas garbės ženklas Campbell Soup Co. virši
ninkams už gerą pravedimą maisto gamybos plano. 
Kompanija randasi Camden, N. J. Ceremonijose daly
vavo ir darbininkų unijos atstovai, United Cannery Ag
ricultural Packing & Allied Workers Local 80.

CHICAGOS ŽINIOS

pusės, dėl stokos
nebuvo pernai 

parengta. Užėjus 
gyvulius turi sku-

mokės 50c į valandą ir virš
laikį, jei dirbs daugiau negu 
vai.

8

Minersville, Pa.
Vieša Padėka

Širdingai tariu ačiū visiems, 
kurie mano liūdnoj valandoj, 
mirus mano gyvenimo draugui 
Juozui Ramanauskui, atėjo 
man į pagalbą su taip didele 
simpatija, kas pridavė daug 
dvasinio stiprumo.

Ačiū visiems, kurie taip 
skaitlingai palydėjo į krema- 
toriją, ačiū draugui R. Miza- 
rai už pasakytą prakalbą na
mie ir krematorijoj, didelis 
dėkui drg. S. Kuzmickui už 
pagiedojimą atatinkamos dai
nos. -----

Tariu dėkui laidotuvių di
rektoriui Tusinui už nuoširdų 
patarnavimą ir jo žmonai už 
paruošimą užkandžių palydo
vams.

Dėkui dienraščio Laisvės 
štabui už gėles ir Vilniai už 
simpatijos telegramą. Visiems 
dėkui, kurie aukavo gėlių vai
nikams, kurių pinigai, pagal 
velionio Juozo pageidavimą, 
skiriami darbininkų judėjimo 
reikalams.

Marė Ramanauskienė 
ir Šeima.

Ernest Alvinas vėlesniam I 
laiške rašo, kad jau išbuvo 
virš du ir pusę metų karo mū
šiuose Pacifiko salose ir jau 
turės progą atvykti ant Ame
rikos kontinento gauti poilsio.

Alvinas.

Apie Mūsų Kareivius

Neseniai tilpo pranešimas, 
kad su bombcriu žuvo radio 
operuotojas saržentas Petras 
G. Sarpolus, viršuj Vokietijos
miestų, žuvęs balandžio 29 d. 
su bomberiu B-17. Antras, jo 
brolis, Simas Sarpolus sužeis
tas Afrikos aeroplanų kovose, 
dabar randasi dar ligoninėje. 
Jų tėvai gyvena St. Clair, 
Mich. Jie yra Vilnies dienraš
čio skaitytojais ir LLD 52 kp. 
nariais.

Jau ne sykį teko pastebėti 
Dom. Mockienės rūpesčiai apie 
sūnų Aivą Williams*. Jau an
tri metai, kaip tarnauja ka
riuomenėje ir nei sykio nebuvo 
atvykęs svečiuotis pas tėvus. 
Todėl motinai yra skaudus 
smūgis, kada kitų sūnūs at
vyksta apsilankyti pas tėvus, o 
jis neturėjo tos progos moti
ną aplankyti. Aiva nuo pat 
pradžios kareivystės lanko mo
kyklą — militarę akademiją— 
ir mokslas jam sekasi, todėl 
mano greit pastoti aukštesniu 
kariauninku.

Nuo gegužės 20 d. svečia
vosi Veto Raman-Ramanaus-

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Afenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

per dieną.
Jei Norite Vaisių, Tai 

Taupykite Dėžes

Karinė Maisto Administraci
ja paskelbė, kad yra didelis 
trūkumas medinių dėžių (cra
tes) dėl daržovių ir dėl vaisių.

Administracija kreipiasi į 
krautuvių savininkus, į restau- 
ranų savininkus ir abelnai į 
žmones, kad taupytų medines 
dėžes: jas grąžintų atgal į rin
kas.

Yra didelės stoka tų daly
kų. Karo metu trūksta darbi
ninkų. Nepagaminarna pakan
kamai dėžių. Daržovių ir vai
sių augintojai, neturėdami į ką 
sudėti derlių, negalės atsiųsti 
miestan, į rinką, sako Karinė 
Kainų Administracija.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
I 
i

LIETUVIŠKAS 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-M4S

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

N au j o v Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Apie Lietuvai Pagalbos 
Teikimą

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius laikė posėdį 
gegužės 20 dieną. Pirminin
kas J. Urbonas pranešė, kad 
A. Brazdis paaukavo labai 
vertingų drabužių. Suteikė 
nuolatinę vietą dėl sunešimo 
drabužių veltui, savo biznio 
vietoj, Antanas Turba, 115 So> 
18th St., South Sidėj. Mūsų 
komitetas taria nuoširdų ačiū!

Yra ir daugiau aukavusių 
drabužių, bet apie tai bus pa-j 
rašyta kitą kartą.

Minėtame posėdyje padary
tas svarbus tarimas, tai sureng
ti parengimą 25 d. birželio, 
kaipo minėjimą 3-jų metų did
vyriškos Lietuvos liaudies ir 
visos Sovietų Sąjungos kovos 
prieš barbariškus hitlerinin
kus, nes birželio 22 dieną ta 
sukaktis sueina. Jau trys me
tai, kaip Lietuvoj liejasi žmo
nių ašaros ir kraujas, kaijj 
mūsų giminės kenčia baisiau
si vargą, priespaudą ir panie
kinimą, bet jau vargams atei
na pabaiga, jau netoli ta va
landa, kada iš Lietuvos bus iš
grūsti hitlerininkai ir jų palai
kytojai.

Pittsburghe Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto skyrius 
ima sau už pareigą, kad su
rengti parengimą paminėjimui 
tos baisios ir tragiškos mūsų 
tautai sukakties. Parengimas 
bus pritaikintas sukakčiai, jis 
įvyks LMD svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa. Tai 
bus sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, įžanga veltui. Bus muzi- 
kalė programa ir prakalbos. 
Visus demokratinio nusistaty
mo lietuvius, trokštančius Lie
tuvos liaudžiai laisvės, perga
lės ant hitlerizmo, kviečiame 
atsilankyti. Susieikime, aptar
kime, padėkime karą išlaimė- 
ti mūsų šaliai prieš hitlerinin
kus, japonus, padėkime Lietu
vos

as- 
sa- 
ne- 
Jis

<♦>

<♦>

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

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

<♦>

Pribūna Daug Jaučių į 
Skerdyklas

Iš vakarinių valstijų tūks
tančius jaučių veža į skerdy
klas Chicagon ir į kitus mies
tus. Jaučių pristatymas į sker
dyklas padaugėjo dėl to, kad 
šiuo laiku tūlose vietose ma
žai žolės.

Vidurvakariuose yra dikčiai 
lietaus, bet kur daugiausia gy
vulių augina, jo nedaug yra.

Iš kitos 
darbininkų, 
daug šieno 
sausmečiui,
bintis parduoti, kad jie per
daug nesukusių.
Mokyklų Tarybos Pirmininku 

Paliko McCahey
Mokyklų Tarybos susirinki

me buvo renkamas preziden
tas. McCahey vėl liko išrinktas 
ton vieton.

Jis dabar eis 13-tus prezi
dentavimo metus.

žinoma, tokioj vietoj būnant 
nemažai kritikos susilaukia iš 
visuomenės. Tačiau taryba ap
svarstė ir rado, kad tai vietai 
•buvęs prezidentas atatinka ir 
paliko jį- naujai tarnybai.
Smerkia už Algų Nepakėlimą 

Trokų Vairuotojams
Teamsterių unijos preziden

tas Daniel Tobin išstojo su 
tria kritika prieš 112 trokų 
vininkų, kompanijas, kad 
pakelia vairuotojams algų,
duoda vėjo ir Karinei Darbo 
Tarybai.

Sako, trokų vairuotojams 
rytinėse valstijose algos pakel
ta. Tačiau vidurvakariuose vil
kinama šisai klausimas.

Tobin reikalauja pakelti al
gas nedelsiant visiems trokų 
vairuotojams ir jų pagelbinin- 
kams vidurvakariuose. /
"^Trylikos Metų Mergaitė Para

šė Septynis Veikalus
? Trylikos metų Katerina 

Burns, policisto Burns duktė, 
parašė septynis sceniškus vei
kalus. Jos parūpintus veikaliu- 
kus vaidina mokyklų studen
tai. Birželio 2-3 dd. vaidins 
vieną jos komediją pati Kate
rina ir jos draugės. Pei*štaty- 
mas įvyks to namo skiepe, kur 
autorė su tėvais gyvena.

Ši trylikos metų mergaitė 
pasižymi nepaprastu gabumu 
sceniškų veikalų rašyme.

Ji ir jos tėvai gyvena 850 
Ainslie St.

Sodos Išvežiotojams Pakėlė 
Algas

Minkštų gėrimų (sodos) iš
vežiotojams pakėlė algas. Ta
čiau tik tie trokų vairuotojai 
gauna algas pakelti, kurie dir
ba už algą, o ne ant komisų.

Algų pakėlimą užgyrė Kari
nė Darbo Taryba.

750 sodos išvežiotojų iki šiol 
gavo už 51 darbo valandą per 
savaitę $37.50. Dabar jie gaus 
$42.50. Algų pakėlimas turi 
būti vykinamas nuo šių metų 
pirmos gegužės.

Pagelbininkai sodos trokų 
vairuotojai gaudavo $22,50 
algos per savaitę. Dabar jiem

<♦>

<!>

<♦>

<!>

f GREEN STAR BAR St GRILL i
Lietuviškas Kabaretas

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitčs pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

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

5™ WAR LOAN

BROOKLYN, N
Telefonas EV. 4-8698

žmonėms.
LPT Komiteto 
Skyriaus Sekretorė, 
E. K. Sliekienė.

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 SŪ GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
• GRAND ST

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

sunkus pristatymas anglies.

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

* 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

Or

Su 12 d. birželio prasideda 
vajus išpardavimui 16 bilionų 
dolerių vertės karinių bonų. 
Kad sukelti ią sumą pinigų, 
valdžia prašo jūsų pirkti tiek 
šios paskolos bonų, kiek jau 
turite pirkę iš anksčiau. Prašo 
padvigubinti savo bonus.

Šie bonai yra vadinami IN
VAZIJOS BONAIS, šiuos bo
nus pirkdami mes smogsime 
mirtiną smūgį fašizmui. Iš 
anksto reikia pasiruošti ir 
pirkti šių bonų.'Jų reikia pirk
ti dar už tiek, kiek jau turi
te pirkę.

Karines taupymo štampas 
galite pirkti iŠ Laisvės raštinės. 
Karinės taupymo stampos taip
gi yra didelė pagelba pergalei.

P, Buknys. I

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Fizinis ir Dvasinis Pa
veikslas Vidutinio 
Amerikos Kareivio

Amerikiečiai, Turėdami 
Oro Bazes Sovietuose, 

Iš Rytu Puls Nacius
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Viena ne Tokia Gera Nuo
monė apie Juozą

Aš prašiau daktarą, kad 
jis pasakytų ir ne tokių ge
ni nuomonių apie Juozą ir 
gydytojas sakė, kad jis te
turi tik vieną netaip gerą 
nuomonę apie Juozą, bū
tent: “Mano žmona ir aš 
dažnai spėliojame, apie ką 
Juozas iš tikrųjų mąsto, kas 
liečia karą ir jo pasekmes. 
Kodėl jis atvyko čia Angli- 
jon? Kodėl kiti amerikie
čiai, tokie kaip jis, nuvyko 
į Burma ir Saliamono sa
las ar kitas tolimas vietas 
kovoti? Dėl ko jie kovoja? 
Atrodo, kad gerasis mano 
draugas Juozas nieko apie 
tai nežino ar nenori žinoti.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Anglijos bei Italijos skris
dami į Sovietus.
TAI PAGAL TEHERANO 

SUTARTĮ
Generolas Deane sakė 

amerikiečiams ir anglams 
korespondentams, jog pir
mą kartą Maskvos konfe
rencijoj tarp Anglijos, A- 
merikos ir Sovietų užsienio 
reikalų ministerių buvo pri
siminta apie stovyklas Ame
rikos bombanešiam Sovietų 
Sąjungoje. Paskui tas rei
kalas buvo plačiau apsvars
tytas Teherano konferenci
joj tarp prez. Roosevelto, 

I Sovietų premjero Stalino ir 
I Anglijos premjero - Churchi- 
llo. Galutinai klausimas iš-

Stoughton, Mass.
Pavyzdinga Stoughtono Lietu
vaitė Užbaigė Universitetą, 

Gavo Laipsnj Bachelor in 
Music

Ir vėl Stoughtono lietuviai 
turi kuomi pasidžiaugti, ir vėl 
mūsų nedidelė lietuvių inteli
gentijos šeimyna viena ypata 
padidėjo.

Lillian Ruth Lavas, B.M., ge
gužės 22, 1944, užbaigė moks
lą Boston University, Boston, 
Mass. Per keturis motus ji lan
kė Bostono University, College 
of Music. Pirm to ji metus ėjo 
į Malkin Conservatory of Mu
sic.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FABRIKO DARBININKAI 
BROOKLYNO KARINIAME 

FABRIKE
P aty r i m as Nereikalingas

40 VALANDŲ SAVAITĘ. ' 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

CUPPLES CO. 
386 3RD AVENUE 

BROOKLYN.
9th St. Station B. M. T. 

4th Ave. Station Ind. Line.
(137)

Bent rodosi, kad jis labai • spręstas vasario mėnesio 
stengiasi sudaryt tokį įspū- pradžioj šiemet, ir tada 
d j. ! prasidėjo lėktuvų bazių sta-

“Bet aš esu tikras, jog I tymas amerikiečiams.
toks savarankiškas ir agre- Dabar atidarius pirmąją 
syvus vyras kaip Juozas I amerikinę bazę Sovietuose 
Dauginis ne vien dėlto ko- ! atskrido ir prez. Roosevelto 
voja, kad jam viršininkai • sūnūs, pulk. Elliott Roose- 
liepė. Jis nėra vergiškai j veltas, vadas fotografinės 
nuolaidus, jis nėra yrobo- PJ‘° žvalgybos, veikiančios 
leas’ (automatas), kaip kad iš Anglijos.
vokiečių kareivis. Jis yra ti- ROOSEVELTO ORDINAI
krai protaująs asmuo. Ko-. 
dėl tad jis apleido namus,| 
kenčia neapsakomus vargus 
ir sutinka savo gyvybę au
koti?”

Nemanau, kad aš žino
čiau atsakymą. Bet man ro
dos, kad truputį nujaučiu.

“SENĖ” — LAISVĖS 
STATULA

Kada Juozas Dauginis ir 
tūkstančiai kitų plaukė lai
vu iš New Yorko uosto, jis 
tarė: “Aš noriu kartą pa
žiūrėti į tą senę” — Laisvės 
Statulą. “Štai ir ji — ta se
nė,” sakė jie.

“Daug laiko, po perkū
nais, praeis, iki mes ją vėl 
matysime,” tarė vienas.

“Tu nori pasakyt, jeigu 
mes ją bet kada pamatysi
me,” atsiliepė kitas.

“Na, vis tiek, kada tai 
bus — jinai čia tebestovės,” 
pasigirdo atsakymas.

Žiūrėdamas į tų vyrukų 
veidus ir girdėdamas jų 
kalbas, aš jaučiausi šiek 
tiek sužinojęs apie juos, bū
tent: Juozo Dauginio supra
timu, Laisvė yra .sena mo
teris — motina, namai. Ir 
jeigu bet kas gręsia mūsų 
laisvei (mūsų motinai, mū
sų namam), tai mes eisim ir 
išmušime prakeiktus jo 
dantis.

SOVIETINIAMS GENE
ROLAMS

Gen. Deane įteikė sovieti
niam oro jėgų generolui 
Aleksiui V. Nikitinui Nuo
pelnų Legiono Komandie- 
riaus Ordiną nuo prez. Roo
sevelto ir generolui Alek
sandrui R. Perminovui Nuo
pelnų Legiono Oficieriaus 
Ordiną, taipgi nuo prez. 
Roosevelto. Jiedu daug pa

rdėjo greitam statymui ir 
puikiam įrengimui lėktuvų 
bazės amerikiečiams.

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. ’ (129-131)

LICENSES
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 be 
consumed on the premises.

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

PIRKITE KARO BONKS

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

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 — pajra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

260 Phosphate tabletčlių 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 pakelį 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.

Lillian Ruth Lavas, B. M.
Panelė Lillian Lavas yra gi

mus Rumford, Me. Jos tėve
liams persikėlus į Stoughtoną 
gyventi, tai ji čia turėjo pra
džią pradinėse mokyklose ir 
baigė aukštąją Stoughtono 
mokyklą. Dabar ji užbaigė 
mokslą Boston Universitete, 
gavo laipsnį Bachelor in Mu
sic. Pergyvena savo tėvelių 
svajonę į realybę.

Lillian visados buvo žymi 
mokslo gabumu, Universitete 
ji buvo garbės narė (Phi M u 
Epsilon sorority), taipgi nare 
University Glee Club ir prie 
University Orkestros prigulėjo. 
Taipgi yra narė LDS jaunuo
lių skyriuje. Prie mokslo teori
jos ji turi naturalį instinktą 
muzikoj. Na, kuomet Lillian 
dabar yra akademišku mokslu 
šarvuota, tai ji daug žada sa
vo profesijoj. Prie to, ji jau tu
ri ir kontraktą su Willsboro, 
N. Y. mokykla, kur ji rudenį 
užims vietą muzikos mokyto
jos. Geriausio pasisekimo, Lil
lian !

Tūlas laikas atgal man teko 
plačiau pasikalbėti su Miss La
vas. Paklausiau, gal po karo 
mano važiuoti į Europą tęst to
liau studijas? Atsakė, kas link 
mokslo, tai manau tęsti, bet 
bus Amerikoje. Dar pridėjo: 
“Mūsų šalyje yra geriausios 
mokyklos ir prieinamos sąly
gos.“ Aš jai ir palinkėjau: 
Lillian, teveža Alma Mater 
“laivas“ į laimės, pasisekimų 
portą 1

Lillian Universiteto laiku ne
pertraukė savo rezidencijos, 
visą laiką gyveno su tėveliais, 
89 Brock St. Lillian turi sese
rį ir brolį, jaunesnius už ją, 
tai tebūna jiems jų vyresnioji 
sesuo gražiu pavyzdžiu!

Juozas Lavas su šeimyna 
persikėlė iš Maine valstijos į 
Stoughton, 1926 metais ir čia 
stoughtoniečiai pradėjo jį ži
noti, kaipo darbštų veikėją 
darbininkų reikaluose, rėmėją 
spaudos, organizacijų ir vei
kėją visame darbo žmonių 
progrese. Į

Juozas paeina iš Suvalkų Į 
gub., atvažiavo į J. V. Amcri- . 
kon 1911 metais. Valerija j 
(Valantukevičiūtė) L a v i enė, 
Vilniaus gub., atvyko į Jung
tines Valstijas 1914 metais.

Juozas ir Valerija Lavai 
linksmi — laiminga pora, šian
dien jie didžiuojasi savo duk
relės Lillian atsiektu ir užbaig
tu Universiteto mokslu. Jųjų 
dukrelė yra talentinga meni- | 
ninkė muzikos srityje. Į

Prigimties instinktas yra te- | 
vams trokšti, rūpintis savo 
vaikų gerove ir skaisčia atei- 
čia, kaip sakiau, Lillian išpil
dė teveliu svajonę į realybę.

Garbė Lavams ir jų dukre
lei! Garbė, kad darbo žmonės 
įvertino taip aukštą mokslą.

Kuomet didesnis nuošimtis

VYRALMERGINOS
Mes turime keletą vietų operavi- 

mui lengvų išdirbinių mašinų. Šva
rios aplinkybes. Geros algos. Būti
nas darbas.. Mokintis pastovaus tai
kos metu darbo.

Reikalingas atliekamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN CO., 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

(135)

SUSTATYTOJAI
OPERATORIAI

SEKAMOM MASINOM:

LATHE
PLANER

BORING-MILL
GEAR CUTTERS

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

KREIPKITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY A VES., 

PATERSON, N. J.
(133)

STALŲ APTARNAUTOJAI 
MOTERYS AR VYRAI 

Darbas Dienom 
Patyrimas Nereikalingas.

Turi būt dailios išvaizdos. Gera Alga. Nuolat.

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

BROOKLYN, N. Y.
(132)

lietuvių baigtų universitetus, 
tai būtų paprasta, bet kuomet 
dabar tas retenybė, tai kiek
vienas žmogus džiaugiasi tuo- 
mi, kuris gali suprasti, atjausti 
ir įvertinti tą aukštą žmogaus 
tobulybę. Jaunuole, telydi jus 
pasisekimas visu keliu!

Stautonieūs.

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

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

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

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.
4 60 COTT ST. •

IRVINGTON, N. J.
(135)

DŽIANITORIUS, pageidaujama poros. Garu 
apšildoma, $80 j mėnesį. 3 kambarių apart- 
nientas, refrigeration. Kreipkitės 403 Howes 
Št., Brooklyn, Apt. 3. EVERGREEN 8-5353. 
i Skambinkite rytais.

(134)

TAVORINIŲ VAGONŲ
DARBININKAI į

8 A. M. iki 5 P. M.

REIKALINGAS LAIŠKAS
DĖL ATLIEKAMUMO

Kreipkitės:
G. F. ERVIN

Erie Railroad
157 Railroad Ave., 

Paterson, N. J.
(132)

MAŠINISTAI
' Pilnai patyrę vyrai

TAIPGI ENGINE LATHE
DARBININKAI

Turi mokėti darbą glaudžiai sulyg micros. 
PRISILAIKYKITE WMG TAISYKLIŲ

Kreipkitės:
THE WATTS CAMPBELL CO.

298 OGDEN STREET, 
NEWARK, N. J.

_________________________________________ (131)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

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 VISA DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

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

VYRAI IR BERNIUKAI
Viršaus 18 

Lengvas fabriko darbas. 60c į valandą. 
Nuolatinis darbas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
CONSOLIDATED MOUNTING & 

FINISHING CO.
516 WEST 31TH ST., N.Y.C.

(133)

GUZIKŲ DARBININKAI. PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. NUO GAISRO APSAUGO
TAS BCDINKAS. LENGVAS DARBAS. NĖ

RA APRIBAVIMO AMŽIAUS.
$16 PRADŽIAI.

380 SECOND AVE., ARTI 22NI) ST., 
5-TOS LUBOS.

(134)

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

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

(132)

VYRAI, STIPRŪS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje. 

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.

L LEFKOW1TZ,
323 SCHOLES ST. 

BROOKLYN. (14th St. line).
(132)

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

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

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laiko 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; 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 PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(131)

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)

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 j Savaitę 

60c Į VALANDĄ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

MORRIS SOLOMON
354 SCHOLES ST., BROOKLYN.

(131)

MERGINOS 
IR 

MOTERYS
Lengvas darbas. Švaru.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$20 UŽ 5 DIENAS
$26 UŽ 6 DIENAS

Nuolatinis darbas dabar ir 
po karo.

Apmokamos Vakacijos ir 
Šventės.

Griffin Mfg. Co. 
410 Willoughby Ave. 

Brooklyn.
(tarpe Bedford & Nostrand Avės.)

(181)

Gražuolė Judy Sloman ant rankų dviejų karių. Ji 
rankoje turi čeki $1,700 vertės. Tai jos unijos, United 
Retail, Wholesale & Dept. Store employes Local 2 
(CIO) auka karo fondui. Judy yra veikli unijistė ir 
nuoširdi patrijotė; . ......

SUP ERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur. 

27 šeimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171 

__________________________________________ (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)

PAPRASTI DARBININKAI
MŪRININKAI 

IR PAGELBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarinė proga.

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

(134)

MOTERYS
ŪKĖS DARBUI 

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.

(138)

OPERATORĖS 
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGI DUBELTAVŲ ADATŲ 
OPERATORES 

GERA ALGA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

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

CLEVELAND 3-3246.
(181)

TARNAITĖS 
NURSIŲ REZIDENCIJOJ

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

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing Ofise.

(132)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

MERGINOS
Mokytis maliavojimui šepečių darymo.

Lengvas darbas. Turi būti miklių pirštų 
ir darbščios.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS

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

(132)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
lengvam darbui prie stalų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

$24 Į SAVAITĘ. NUOLAT.

EY-TEB, INC.
ROOM 1335, 22 E. 17TH ST., N.Y.C.

(133)

MOTERYS
SMĖLINĖ POPIERA ŠVEITĖJOS 

IR PIELUOTOJOS 
Akuratniem liejiniam. 

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO. 
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
_______________________________________(135)

MERGINOS—MOTERYS
NETIKĖTINIEMS GREITIEMS REIKALAMS 

KARINĖMS PAJĖGOMS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

DIENINIAM AR NAKTINIAM ŠIFTAM 
PATYRUSIOS SIUVAMŲ 
MAŠINŲ OPERATORES. 

Mes išmokysime nemokančias darbininkes.
TELEFONAS STAMFORD 4-6178 

BERKSHIRE MILLS, INC.
Vieta, ant John Street, gale Manhattan St., 

Stamford, Conn.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
1(137)

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITE 
$20. PRADŽAI.

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

. , (135)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

 <xy
RAŠTININKĖS

Pirmos Rūšies Valymo ir Dažymo 
įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 

darbas apskritiem metam.
1854 Cedar Ave., Bronx, N. Y.

TREMONT 8-7222.
(181)

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.
 <X*

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
IR UŽBAIGEJOS

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

Kreipkitės:

MILDRED O’QUINN
37 W. 57TH ST., N. Y. C.

________________ (13$

MERGINOS ĮVAIRIEM DARBAMj 
Ir FINIŠERKOS ANT ŠVEDERIŲ 

patyrusios ir be patyrimo. Gera alga. 
Nuolatinis darbas.

ELM KNITTING MILLS 
652 BROADWAY, 8-tos lub., NJf.C.

(ISO
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Sveikina iš Kalifornijos
Eva Mizarienė, šiuo tarpu 

viešinti Kalifornijoj, rašo lais- 
viečiams:

FILMOS TEATRAI

Majoras Atmetė Budže- 
to Nukapojimus

Miesto taryba pereitą penk
tadienį gavo nuo majoro La- 
Guardijos pranešimą, jog jis 
atmeta nukapojimus miesto 
budžeto penkiais milionais do
lerių, kas buvo miesto tarybos 
didžiumos padaryta einant ta
rybos nario Louis Cohen, fi
nansų komisijos -pirmininko, 
reikalavimu.

Stambiųjų nuosavybių inte
resai, sakoma, sujušę dėl to at
metimo. Jie nesitiki miesto ta
ryboje sudaryti tris ketvirtada
lius balsų atmetimui majoro 
veto (atmetimo jų tarimo), 
tad tariasi nugalėti majoro ve
to teismo keliu. Ar jie ištiesų 
eis į teismą, ar pasitenkins tik 
juomi bauginimais, kad pa
kreipti tarybos mažumos narius 
savo pusėn, teks palaukti ir pa
matyti.

Tarybos mažuma — į kurią 
įeina darbiečiai ir komunistai 
— stipriai remia majorą jo pa
siryžime išlaikyti budžetą nuo 
nenaudingo per nemierą apkar
pymo, ypatingai saugoti nuo 
apkarpymo to, kas miesto vi
suomenės didžiumai yra reika
lingiausia.

Laisves Pikniko Žinios
Visi žinome, kad piknikas 

įvyks 2 d. liepos (July 2nd), 
bus Klaščiaus Clinton Parke. 
Tačiau ne visi žinome, kaip 
visuomenė rengiasi prie dien
raščio Laisvės pikniko.

Draugas J. Bartkevičius iš 
Bridgeport, Conn., rašo: 
“Bridgeportiečiai daug kalba 
apie Laisvės pikniką... Pasi
rodo, didelis būrys važiuos į 
pikniką.”

Rojus židžiūnas, autorius 
eilių knygos “Daug Labų Die
nų,” kalbėjosi su Stanley Mi
siūnu, savininku Paramount

Kabareto, kuris randasi 473 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Mi
siūnas jam pareiškė, kad jau 
dabar jis ruošiasi savo stalui 
piknike ir žada susikviesti 
skaitlingą būrį draugų.

Iš Chicagos bus L. Prusei- 
kh, George Kvainauskas. Iš 
Cleveland© Mažanskas; iš De
troito dr. Palevičius; iš Bing- 
hamtono Stasys Jasilionis ir iš 
Shenandoah’rio Stasys Kuz
mickas. Tai matote, kokių ma
lonių pasimatymų turėsite 
dienraščio Laisvės piknike.

P. Buknys.

Tarp Lietuvių Zablackienė Ligoninėje

Nuteisė už Svetimo 
Šunies Nudėjimą

Mrs. Martha Lubert, Far 
Rockaway, nubausta pasimo- 
kėti $25 už atėmimą gyvasties 
kaiminkos šuniui, kurį kaimin- 
ka išeidama ligoninėn buvus 
pavedus jai prižiūrėti. Anai 
sugrįžus, Mrs. Lubert pasa
kius, jog šuo susirgęs ir ji pa
davus veterinarui numarinti, 
bet savininkė tikrino, kad kal
ba apie ligą buvus tik prie
danga kaiminkos noro praša
linti iš susiedijos nepageidau
jamą gyvūną.

Miestan atvežamo pieno kie
kis gegužės mėnesį prašokęs 
visus rekordus ir farmeriai ga
vę rekordines už jį įplaukas— 
$23,426,000.
i11 ~......... —

ARNOLD PRESSBURGER
Gabus jaunas austras, veikalų 

paruoščjas perstato
Diek Linda Jack

POWELL DARNELL OAKIE
“lt Happened T Dtomorrow
(“Taip įvyko Rytoj”)

Diriguoja RENE CLAIR 
drąsiausias Judžių Direktorius iš 
pirm - Vichy’škos Francijos — su 
Muzika, pagaminta ir vadovauja
ma ROBERTO STOLZ, pasauli
niai garsaus Vieniečio kompozi
toriaus ... Sis judis yra apie vy
rą, kuris rytojaus laikraštį gau
na ŠIANDIEN ... tikrai žino vis
ką nuo laikraščių antgalvių iki 1 
arklių už 24 valandų pirma, negu 
kas įvyksta... Ar tai jum pa
tiktų? ...

Palaukit, iki pamatysit šį judį!
DABAR RODOMA

NEW GOTHAM Theatre
BROADWAY Ir 47TII ST.

S. Petkienė, po išbuvimo 
apie 2 savaites ligoninėje, su
grįžo namo. Neteko su ja ma
tytis ir sužinoti, ar jos reika
lai su ligonine jau baigėsi, ar 
dar turės grįžti.

Mrs. Nellie Rutkūnas perei
tą antradienį apvaikščiojo sa
vo gimtadienį. Apvaikščiojo 
sunkiam, paskubos darbe, savo 
įstaigoj, nors didžiumai kitų 
buvo šventė, tačiau linksma— 
sūnus iš kariškos mokyklos 
pasveikino telefonu, o Stan
ley, vyras — su gražia dova
na.

Frank Lukas jau nuo gegu
žės 5-tos randasi ligoninėje 
dėl nusilaužimo kairės kojos.

Kazimiera ir Juozas Garš
vai šiomis dienomis paskelbė, 
jog jų dukra Anita išteka už 
Jono A. P'auliukonio. Santuo
ka įvyks birželio 18 d.

Marė Yanches, veikli kliu- 
bietė, ruošiasi viešniose pas 
savo dukterį Margaret Vin
cent, gyvenančią Livingston, 
N. J. Jei nebus spaudimo grįž
ti darban, nori ten pabūti ato
stogose ilgesnį laiką, bet ne 
vėliau liepos 3-čios.

—Dėlko būtinai 3-čios? — 
paklausėme.

—Ta diena trečiu kartu 
duosiu kraujo Raudonajam 
Kryžiui, nes tą dieną sueis 2 
metai, kai mano sūnus Lenis 
išėjo tarnybon laivyne, — at
sakė d. Yanches.

Olga Wagnis savaitę atosto
gų praleido Maine valstijoj, 
kurią jinai vis tebeskaito savo 
namais, kadangi ten užaugo.

Ignas Malinauskas, ridge- 
woodietis, pamatiniam kariš
kam apmokymui pasiųstas Flo- 
ridon. ž. R.

Tokių esama begėdžių — 
Bronxe suareštavus 8 jaunuo
lius už įvairius prasikaltimus 
vagystėse-plėšimuose, sakoma, 
susekta, kad 39 metų groser- 
ninkas Matthew Courtney ir 
26 m. kepėjas Louis Gertel 
priiminėję nuo berniukų vog
tus daiktus.

Maspethietė Antanina Za
blackienė pasidavė operacijai, 
kuri jai buvo padaryta praei
tą ketvirtadienį. Ligonė dabar 
yra Women’s and Children 
Infirmary, E. '16th St., tarp 
1 ir 2 Avenues, New Yorke. 
Lankymo valandos: nuo 10 iki 
12, nuo 4 iki 6-tos ir nuo 7 
iki 9-tos. Ligonė jaučiasi ge
rai, bet, aišku, ligoninėje jai 
teks pabuvoti.

Vagys Patys Atėjo 
Pas Teisėją

Vagys atsilankė pas Kings 
County teisėją Samuel Leibo
witz, į namus, 102 Coleridge 
St., Manhattan Beach, tik pa
taikė jam nesant namie. Pa
sekmės: išnešta apie $10,000 
vertės jo paties, žmonos, duk
ters ir sūnų kailinių, laikrodė
lių, žiedų, naujų valizų ir t.t.

Dėvėk Adam Šiaudinę Skry
bėlę ir Rask Patogumą

Kada Columbus pirmu kar
tu pradėjo aiškinti, jog pasau
lis yra apvalus, iš jo juokėsi 
ir jam trukdė. Bet jis buvo 
pastovus savo mintijime ir pa
galiau jam pavyko įtikinti Is
panijos karalienę, kad jo su
manymai buvo protingi ir jinai 
finansavo jo kelionę. Ir taip 
Columbus tapo didžiu atradė
ju.

Jūs taipgi, savo keliu, gali
te atrasti puikias ypatybes 
ADAM ŠIAUDINĖS SKRYBĖ
LĖS, gaivinanti vėsuma ir 
lengvumą. Ją pirkdami jūs už
sitikrinate : madiškumą, ge
rą nešiojimąsi, pritikimą ir pa
togumą.

Adam Hat Krautuvė randa
si jūsų susiedijoj, užeikite pa
sižiūrėti. Būsite nustebintas jų 
žemomis kainomis ir gerumu 
rūšies. Sk.

Trys dešimtys berniukų ir 
mergaičių, 4 iki 10 metų am
žiaus, specialėse iškilmėse, 730 
Sutter Ave., Brooklyne, pa
gerbti už nepaprastą atsižymė- 
jimą rinkime popieros.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
PIKNIKAS

Michael Pittarelli, 39 m., 
40 Monroe St., N. Y., nuteis
tas pusę metų kalėti ir pasi- 
mokėti $500 už pelnymąsi lio- 
teri jomis.

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimas nori gauti tūkstančius 
liuosnorių pasidarbuoti parda
vinėjime 5-tos Karo Paskolos 
bonų.

švarps Departmentas taiso 
ir pastatys ant gatvių kampų 
1,000 senų vielinių pintinių, 
kad praeiviai į jas sumestų at
liekamą popierą.

Meyer Cohen, 2125 Mer
maid Ave., Brooklyn, prarado 
savo gazolinos šėrą visam ka
ro laikui už važiavimą Flori- 
don juodajame turguje • pirkta 
gazoliną.

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠCIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. L, N. Y.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA 25
STALIORIŲ—STOGDENGIŲ—PAGELBININKŲ 

Nuolatinis darbas už viršiausią algą—su didelia instulacijos 
Ir stogų dengimo kompanija. Mes esame karinė pramonė bet. 
ne karo kūdikis. Jūs galite pasiruošti savo pokariniam už
tikrintam darbui patirinėję mūsų propoziciją. Kreipkitės: 
8 iki 10 A. M. ar 4 iki) 7 P. M.

SUPERIOR HOME SPECIALTIES CO?
KINDERKAMACK ROAD EMERSON, N. J.

WEestwood 420
Asmenys iš bitinų pramonių privalo turėti paliuosavimą.

... ........... ..... v

Geležies Liejikai 
Grįžo Darban

Dėl valdžios įsikišimo, unija 
buvo priversta streiką atšaukti.

Unijos viršenybė streiko nei 
nešaukė, bet patys darbininkai 
buvo nusibalsavę nedirbti tol, 
kol bosai pradės “kalbėti.”

Darbininkai turi gauti nors 
5 legales šventes apmokamas, 
o dabar apmoka tik Kalėdas ir 
“Labor Day.” Molderiai turi 
gauti tiek, kiek braso-bronzo 
molderiai gauna, tai yra $1.35 
už valandą, o ne $1.21, kaip da
bar. čiperiai-tekintojai gautų 
nors dolerį valandai. Abelnai 
reikalauta visiem paprastiem 
darbininkam nors 5 centus va
landai pakelti.

Įsikišus valdžiai, gegužės 31 
d. veik visi darbininkai sugrį
žo darban. Sgr.

— Geriausi linkėjimai nuo 
San Francisco ir Oakland mez
gėjų grupės.

Po sveikinimų, kartu su ja, 
pasirašo grupė mezgėjų ir rė
mėjų : V. Sutkienė, Ks. B. Ka- 
rosienė, K. Mugianienė, U. 
Burda, Bronė Zalogiūtė, Mary 
Savickiutė-Radienė, K. B. šil- 
kaitiš, Julia Shaiko, Jessie 
Venly, M. Baronas.

Iš kitos atvirutės, rašytos 
27-tą gegužės, matyti, jog mūs 
Evai ten nuobodauti netenka. 
J i rašo:

— Los Angeles mitingas bu
vo neblogas. Ryt čia turėsime 
pikniką, šį vakarą einu į ban- 
kietą pagerbimui Harry Brid
ges.

Eva T. Mizarienė.

Stampos ir Punktai
John Cantarella, 25 m., 

Bronx, rastas ant šaligatvio 
nusišovęs. Rankoj rastoj no
toj švogeriui teisinasi del be
du su kokia tai moterim.

Embassy Newsreel Teatruose
Šią savaitę rodoma talkinin

kų kariuomenės pasigrūmimas 
pirmyn Italijoj; pirmojo WAC 
būrio pribuvimas Australijon; 
talkininkų bombomis apardy
tas Berlynas; gesinimas miško 
gaisrų iš oro; parvežimas iš 
slėptuvės Metropolitan Muse
um of Art brangių paveikslų.

Charlie Spivak Gavo 
Jūrininkų Pagarbą

Už tankų dalyvavimą Uni
ted Seamen’s Service centrų 
programose ir kompozicijas 
jūrininkų moralui kelti, Char
lie Spivak, orkestrų vadas, ta
po torpeduotų ir bombarduo
tų jūrininkų apdovanotas spe
cialiu pagarbos požymiu. Spi
vak su savo orkestrą vadovau
ja scenos programai greta fil- 
mos “Going My Way,” šešta 
savaitė rodomos Paramount 
Teatre, prie Times Square.

Pradės Stadiumo Koncertus
Lewisohn Stadiumo koncer

tų sezonas prasidės šio mėne
sio 19-tos vakarą ir pirmą sa
vaitę turės savo programoj

tris pirmas įžymybes. Sir Tho
mas Beecham, New Yorko 
Philharmoniškos - Simfoniškos 
Orkestros vadas, bus vadovy
bėje orkestros per visą savai
tę. šis jo yra pirmas išstojimas 
Stadiume. Fritz Kreisler, solis
tas atidarymo vakarą, 19-tą, 
irgi pirmu kartu Stadiume ar 
bile kur atviro oro koncerte. 
Lady Beecham, orkestros vado 
žmona, viešnia piano solistė su 
daugeliu žymių orkestrų, pir
mu kartu dalyvaus Stadiumo 
programoj birželio 24-tą.

Amerikos Legijono Green-, 
point Postas jau gavęs 50 nau- ] 
jų narių iš šio karo veteranų.

BROOKLYN

UBOK LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* su naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ AIJ.EYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

RAUDONOS STAMPOS:
(steikam, sviestui, sūriams, ke- 
nuotam pienui) A8 iki W8, 
kožna vertės 10 punktų, geros 
neribotam laikui.

MĖLYNOS STAMPOS: A8 
iki V8 (kenuotiem vaisiam, 
sriubom) irgi geros neribotam 
laikui.

CUKRAUS: dabar galioje 
stampos 30, 31 ir 40, kožna ge
ra 5 svaram.

BATAMS: lėktuvinės stam
pos 1 ir 2 trečioj knygelėj ge
ros neribotam laikui.

REIKĖS MAŽIAU PUNKTŲ
Kenuotoms morkų ir citrinų 

vaisių sunkoms nebereikia pun
ktų pradedant birželio 5-ta.

Po du punktus numažinta 
ant svaro sūrio ir sūrinių pro
duktų, taipgi po 2 punktus ant 
“chuck steak” ir “chuck roast.” 
Likusieji po punktais brangie
ji steikai yra nuo 6 iki 13 pun
ktų už svarą.

Pieno kenukas bus tik pusė 
punkto.

Sviesto ir margarinos punk
tai pasilieka kaip buvę, svies
tui 12, margarinai — 2 punk
tai.

PAKELTA PUNKTAI
Vieninteliai su pradžia birže

lio pabrangę punktais produk
tai yra ananaso (pineapple) ir 
vynuogių sunkos — pineapple 
pakilo nuo 12 iki 15 punktų, 
numerio 2-ro kenui, grape juice 
nuo 6 iki 10 punktų už pus- 
kvortę.

Anne Baxter ir William 
Eythe filmoj “The Eve of 
St. Mark,” Roxy Teatre, 
7th Ave. ir 50th St., New 
Yorke. Scenoje Mia Sla- 
venska ir kiti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas, trijų šeimynų 

sykiu ir biznis — bučernė ir groser- 
nė, su alaus laisniais. Biznis išdirb
tas 20 metų, didelė vieta, 75x320. 
Yra garadžius ir sodas. Taipgi par
siduoda 1r kitas namas, Port Wash
ington, L. I. Vienos šeimynos na
mas, 7 kambariai su visais įrengi
mais. Yra dviejų karų karadžius, 
lotas 40x125. Randasi geroj vietoj. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Savininkai, 20 metų išdirbę biz
nyje nori pasitraukti — pailsėti. 
J. Baranousky, 113 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Telefonas:

Great Neck 1278 J.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(O) LIETUVIŠKAS KABARETAS
Lrt iQj, STANLEY MISIŪNAS

/ Ii Oil SAVININKES

e r

SAVININKES

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas

Prie R.K.O. Republic Teatro

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

mūsų

Tel. EVergreen 4-6884

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 — 

MED1KALI8 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.

I .

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

U

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

| Le VANDA I
FUNERAL PARLORS I

| Incorjxiratcd I

J. LEVANDAUSKAS
I Graborius-Undertaker .

337 UNION AVENUE
' BROOKLYN, N. Y. 1

j Tel. STagg 2-0783
| NIGHT — HAvemeyer 8-1188.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9012

$20.90

OOltY 
uadisoh

godoms 
oi TV*6 v 
137 5°

$4950 U95°

TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai * Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:




