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Pereitą ketvirtadienį buvo 

didelės iškilmės Commodore 
viešbutyje. Dalyvavo keletas 
šimtų žmonių. Tai buvo užbai
ga labai pasekmingo New 
Yorke drapanų rinkimo va
jaus Tarybų Sąjungos žmo
nėms.

Vajus pavykęs tikrai nepa
prastai. Buvę pasibrėžta su
rinkti milionas svarų drapanų, 
o surinkta arti dviejų milionų !

Labai gražiai kooperavo 
miesto majoras LaGuardia, 
miesto mokyklos, policijos de- 
partmentas, ugniagesių stotys, 
daugybė bažnyčių ir šiaip 
įstaigų.
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SKAUDŽIU NUOSTOLIU
London. — Maskvos radi

jas pranešė, jog Raudonoji 
Armija atmušė visas žiau
rias atakas, kurias vokiečių 
pėstininkai, tankai ir lėktu
vai darė j šiaurvakarius 
nuo Jassy, moldaviškoje 
Rumunijos dalyje.

Sovietų kariuomenė su
naikino beveik ištisą nacių

Lietuviai, kaip žinoma, ren
ka drapanas atskirai. Jos bus 
priskaitytos tik tuomet, kuo
met bus siunčiamas Penktasis 
Dovanų Siuntinys. Dabar jos 
randasi Lietuvai Pagelbos Tei- pulką (3,000-4,000 vyrų) 
kimo Komiteto Centre.

Aš norėjau keletą žodžių 
ištarti apie vieną ypatingą 
žmogų, šiose iškilmėse dalyva
vusį, būtent protestantų baž
nyčios vyskūpą Manning. Vys
kupas Manning yra ūgio ma
žo, visai liesas, jau senelis. Bet 
nėra reikalo būti tikinčiu žmo
gum, kad pripažinti jam di
delį kreditą.

Vyskupas Manning buvo šio 
vajaus garbės pirmininku. 
Džiaugėsi jis kartu su visais 
dėl vajaus tokio pasisekimo.

nušovė 44 jų lėktuvus ir su 
naikino bei iš veikimo išmu 
šė 29 vokiečių tankus.

Buvo daug tiesioginių, įtū
žusių mūšių durtuvais. Tarp 
paimtų nelaisvėn nacių yra 
ir vienas jų kuopos koman- 
dierius.

Raudonarmiečiai vėl at
metė atgal hitlerininkų ata- 

Įkas į pietų rytus nuo Stani- 
įslavovo, Vakarinėje Ukrai
noje.

Visuose frontuose birž. 
3 d. buvo nušauta 53 nacių 

i lėktuvai.

AR PASITRAUKS ITALŲ KA
RALIUS, KAIP ŽADĖJO?

V
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Amerikiečiai iš Sovieti- 
niy Stovyklų Puolė 

Vengriją

AMERIKIEČIAI IR ANGLAI ĮKANDŽIAI 
[VEJASI IR NAIKINA VOKIEČIUS, 

BĖGANČIUS TOLYN NUO ROMOS
Amerikiečių Bazė Sovie

tuose. — Iš čia pakilę, Ame
rikos bombanešiai penkta
dienį atakavo ne tik Rumu
nijos žibalo pramonę, bet ir 
Debreczeną, šiauriniai-ryti- 
nėje Vengrijoje. Debreczen 
yra geležinkelių mazgas su 
prekinių vagonų kiemais ir i yra 
garvežių taisymo dirbtuvė
mis.

Neapolis. — Penktoji 
amerikiečių ir anglų armi
ja užėmė Italijos sostinę 
Romą birž. 4 d. vakare. Pa
skutinės vokiečių eilės be
tvarkiai pasitraukė iš mies
to į šiaurvakarius. Roma 

i pirmas sostamiestis, 
kurį talkininkai Europoje 
atvadavo nuo nacių-fašistų 
pavergėjų.

sužalota anglų - amerikiečių 
oro bombomis.

Talkininkų kariuomenė 
karštai vejasi ir naikina bė
gančius priešus.

Romoje palikta tiktai 
skaitlingi amerikiečių 
anglų junginiai, kurie 
laiko tvarką ir naikina
skirtis nacių lizdus bei snai
perius.

MIESTAS NEBUVO 
ATVIRAS

Užpakaliniai besitrau-

ne 
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pa 
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Darby Tarybos Tarimy tys ir artima jom apylinke

Pirmu sykiu šį vyskūpą ma
čiau ir girdėjau kalbant. Tai 
žmogus su sąžine ir protu. Jis 
supranta šio karo eigą ir po
būdį.

Manning karštai sveikino 
Tarybų Sąjungos vyriausybę, 
armiją ir žmones. Ir jis pa
reiškė : “Kas šiandien žodžiu 
ar raštu kursto amerikiečius 
prieš Tarybų Sąjungą, tas dir
ba Hitlerio ir japonų darbą. 
Visa viltis karo laimėjimo ir 
pastovios taikos įsteigimo glū
di pilnam susitarime ir drau
giškam sugyvenime Amerikos, 
Anglijos ir Tarybų Sąjungos.”

Washington. — Čia stato
ma klausimas, ar pasi
trauks Italijos karalius Vik
toras Emmanuelis, kaip kad 
buvo pasižadėjęs.

Šiemet balandžio 12 d. jis 
pareiškė, jog kai tik “talki
ninkų kariuomenė įžengs 
Romon, tai tą pačią dieną” 
jis perves karaliaus galią 
savo sūnui Humbertui.

Maršalas Badoglio, da
bartinis Italijos premjeras, 
taipgi buvo ketinęs apleisti 
savo vietą, kada talkininkai 
užims Romą.

Bet kad Badoglio sudarė 
ministerių kabinetą iš visų 
didžiųjų partijų atstovų 
(tame skaičiuje katalikų, 
komunistų ir socialistų), tai 
gal jis bus tolesniam laikui 
paliktas premjeru.

PATYS ŽMONĖS SUDA
RYS SAVO VALDŽIĄ.
Prez. Rooseveltas pernai 

radijo kalboj liepos 28 d. 
pareiškė:

‘Italija, galų gale, atsi- 
steigs. Patys jos žmonės pa
sirinks sau valdžią pagal 
demokratinius laisvės ir ly
gybės dėsnius.”

Tokią teisę italamas už
tikrino ir Sovietų Sąjunga 
ir Anglija.

Washington. — Federalis 
apskričio teismas atmetė 
apeliaciją, su kuria į jį krei
pėsi keletas trokų važiuotės 

i kompanijų. Jos' reikalavo 
vn o i l/i vn 4- rli mn X7o1/1icm_

APIE ROMOS MIESTU DABAR 
IR NUO SENOVĖS LAIKŲ

Neapolis. — Nors naciailYUiiJipciiiLj ų. u vo icincuavu -----------x------ -— - ----------- --------------------

(panaikint sprendimą valdiš-1kartotinai skelbė, būk Ro- 
jkos Karo Darbų Tarybos ma esąs atviras, nekarinis 
jprieš jas. Tas federalis tei- (miestas, bet Romoj jau 

stambūs fabrikai dirbo vo
kiečiams ginklus ir amuni
ciją. Per Romą jie siuntė 
kariuomenę geležinkeliais 
ir plentais prieš anglus-a- 
merikiečius.

Hitlerininkai sakė, būk 
jie nelaiką savo kariuome
nės Romoje, bet jų tankai ir 
kulkosvaidžiai pasitiko tai-

Atėmė Iš Nacių 8,000 
Sovietinių Piliečių

Klausantis to senelio kalbos, 
kilo galvoje mintis: Kur gi 
katalikų bažnyčios kunigai ir 
vyskupai? Argi nors vienas jų 
negalėjo dalyvauti šiose iškil
mėse?

Kur jų sąžinė? Kur jų pro
tas?

Pamatysite, po karo jie no
rės dar daugiau savo bažny
čiai ir tikėjimui privilegijų Ta
rybų Sąjungoje, negu vyskupo 
Manning bažnyčia ir kitos. . .

Talkininkai Maitina 
Milionus Italų

' London. — Sovietų ka
riuomenė į pietų rytus nuo 
Vitebsko, Baltarusijoj, už
puolė vokiečius vienoj gy- 
venamoj vietovėj ir išlaisvi
no iš koncentracijos stovyk
los 8,000 civilių sovietinių 
piliečių.

Ismas užreiškė, kad teismai 
neturi jokios galios pakeist 
Karo Darbų^ Tarybos pa
tvarkymus.

Suprantama, jog federa- 
lis teismas atmes ir čikagi- 
škės Montgomery Ward 
kompanijos reikalavimą pa
naikint Karo Darbų Tary
bos sprendimą, kurs pada
rytas naudai CIO unijos 
prieš kopaniją.

Tuom sprendimu valdinė 
Taryba įsakė kompanijai 
pilnai pripažint CIO uniją, 
kurią darbininkai - tarnau
tojai pasirinko per balsavi
mus, pravestus valdžios at
stovų priežiūroje.

Jungi. Valstijų Lakūnai 
Atakavo Paryžių

Kiek Sunaikinta Nacių 
Lėktuvų per Menesį
London. — Gegužės mė

nesį anglai sunaikino 1,877 
nacių lėktuvus, o vokiečiai 
nušovė 1,517 anglų lėktuvų.

Amerikos lakūnai tuo tar
pu sunaikino 1,268 nacių 
lėktuvus, o savo nustojo 
481 bombanešio ir 235 leng
vųjų lėktuvų.

ne-
Jis

Popiežius ir vėl prabilo. 
Kaip tik Hitlerio vaiskas atsi
duria bėdoje, tuojau pasigirsta 
balsas iš Vatikano.

Popiežius ragina karo 
vesti iki pilnos pergalės, 
liepia dabar susitaikyti.

Bet susitaikymas dabar 
reikštų išgelbėjimą hitlerizmo. 
To juk negali nežinoti bažny
čios galva.

Ši popiežiaus proklamacija 
ne laiku ir ne vietoje. Jinai 
tiktai pakenks Jungtinių Tau
tų karo reikalui ir atšaldys 
pasaulio katalikus nuo karo 
.iki pilnos pergalės prieš hitle- 
rizmą.

Alžyras. — Talkininkam 
užėmus Romą, jie rūpinasi 
kuo greičiausiai duoti mais
to paramos išbadėjusiems, 
vokiečių apiplėštiems gy
ventojams.

Kontroliuojamoji Talki
ninkų Komisija iš anksto 
parūpino tam reikalui san
dėlius kviečių, konservuoto 
(kenuoto) pieno ir džiovin
tų daržovių. — Ta komisi
ja susidaro iš Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Sovie
tų atstovų.

Anglai Nuskandino 17 Ašies 
Laivų Ties Graikija

Tysliava rašo: 
“Laisvė nuolatos kartoja, 

kad raudonoji armija netrukus 
išlaisvinsianti Lietuvą.

“Tai gerai. Mes visi siekia
me laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.

(Tąsa 5-me pusi.)

Kairo, Egiptas. —Angli
jos lėktuvai, veikdami iš 
Vidurinių Rytų, praeitą 
mėnesį nuskandino 17 na
cių - fašistų laivų su krovi
niais Graikijos srityje. Be 
to, jie sužalojo 25 kitus 
priešų laivus.

Sovietų lėktuvas torpeda 
nuskandino Suomijos Įlan
koj didelį vokiečių krovinių 
laivų.

RUDOLFO HESSO PATI 
JIEŠKO PERSKYRŲ

London, birž. 5. — Ame
rikos bombanešiai pirma
dienį sprogdino fabrikus ir 
kitus vokiečių naudojamus 
įrengimus Paryžiuj ir apy
linkėje.

Diena pirmiau 1,250 Ame
rikos bombanešių ir lengvų
jų lėktuvų trimis atvejais 
atakavo geležinkelius, lėk
tuvų aikštes ir kitus kari
nius taikinius šiauriniame 
Franci jos ruože.

LAVAL MĖGINA PERKELTI 
SAVO AUKSĄ ARGENTINON

London. — Pati Rudolfo 
Hess’o, buvusio antrojo 
aukščiausio nacių vado, po 
Hitlerio, kreipėsi į vokiečių 
teismą Leipzige, reikalau
dama perskyrų (divorso), 
kaip pranešama iš Vokieti
jos. Jinai skundžia Hessą, 
kad jis nuo jos pabėgo ir, 
girdi, buvo “nepagydomas 
pamišėlis.”

(Hitleris 1941 m. gegužė
je lėktuvu nusiuntė Hessą 
Anglijon, kad siūlytų ang
lam taikytis su Vokietija ir 
išvien kariaut prieš Sovie
tus. Anglijoj Hess buvo su
imtas ir yra laikomas kaip tema — apie Romos atva- 
karinis belaisvis.) davimą.

PREZIDENTO KALBA 
APIE ROMĄ

Gaila, kad ši Laisvės lai
da negalėjo laukti prezid. 
Roosevelto kalbos, sakyti
nos per radiją 8:30 vai. pir
madienio vakare. Jo kalbos

Pierre Laval, Vichy Fran
ci jos valdžios galva, nacių 
sėbras, turėjo pasidėjęs 
$50,000 aukso Madrido ban
ke, Ispanijoj. Dabar jis pa
reikalavo persiųst jo vardu 
tą auksą į Argentiną, kaip 
pranešė radijas.

(Talkininkam laimint Eu
ropoje, Lavai mano, 
saugesnė
būtų Argentinoje.)

kad
jo auksui vieta

Amerikos kariuomene pa
naujino ofensyvą prieš ja
ponus linkui trijų orlaivinių 
aikščių Biako saloj, netoli 
Naujosios Guinejos.

kiančių vokiečių būriai at
kakliai priešinosi pakrašti
nėse miesto dalyse, o kai 
kur net ir Romos viduryje.

Penktosios anglų-ameri
kiečių armijos komanduoto- 
jas, gen. Mark W. Clark da
vė tris valandas laiko na
ciams pasitraukti iš miesto. 
Gen. Clark primine prie
šams, kad jie patys skelbė, 
būk jie padarę Romą atvi
ru miestu ir nelaiką joj sa
vo kariuomenes. Praėjus 
trim valandom, gen. Clark 
įsakė pult vokiečius. Įvyko 
smarkus mūšis prie pat Ro
mos vartų. Naciai tapo nu
šluoti atgal, ir Penktosios

kininkus ne tik priemies- armijos kariai įsiveržė mie- 
čiuose, o ir vidurmiestyje. jStmi.................... ...

Pirm karo Roma turėjo 
tik virš 900,000 gyventojų, o 
karo metu jų skaičius išau
go iki 1,350,000. Daugelis jų 
dirbo karo reikmenis fašis
tinei Ašiai.

Roma stovi abiem pusėm 
Tibro upės, 15 mylių nuo jos 
įplaukimo į Tyrrhenian Jū
rą. 16 tiltų per upę jungia 
rytinę Romos dalį su ma
žesniąja vakarine dalim. 
Šiaurvakarinis Romos kam
pas tai popiežiaus valstybė
lė Vatikanas.

SENOVĖJE
Romos miestas senovi

niais jos imperijos laikais 
turėjo 1,000,000 gyventojų.

390 metais pirm krikščio
nių gadynės gailai užplūdo 
Romą, labai ją apiplėšė ir 
žymia dalim sunaikino. Ala- 
riko vadovaujami, gothai 
410 metais krikščioniškojo 
kalendoriaus užėmė Romą 
ir vėl ją plėšė ir naikino. 
Paskui, po 45 metų ją te- 
riojo vokiškos veislės žiau- 
rūnai, puslaukiniai vanda
lai. Toliau kartojosi vokie
čių ir kitų įsiveržimai Ro
mon.

Laikui beinant, Roma su 
didelėmis provincijomis ati
teko popiežiui.

Viduramžiuose 
miestas nusmuko iki 20 ar 
30 tūkstančių gyventojų. 

1870 m. per tautinę ita
lų revoliuciją Roma buvo 
atimta iš popiežiaus ir pri
jungta bendrajai Italijos 
valstybei. Tik Mussolinis at- 
steigė popiežių kaip “svieti
škąjį” valdovą, duodamas 
jam Romos kamputį, vadi
namą “nepriklausomą” Va
tikano valstybėlę.

Romos

Talkininkų lakūnai pleš
kindami tirštas besitrau
kiančių priešų eiles, sunai
kino bei išmušė iš veikimą 
600 vokiečių trokų ir auto
mobilių. Tos nacių eilės nu
sidriekė 55 mylias iki Bol- 
senos ežero.

AMERIKIEČIAI PRA
SKYNĖ KELIĄ ROMON
Kada Amerikos kariuo

menė sutriuškino paskuti
nes vokiečių apsigynimo li
nijas Albano kalnuose į pie
tus nuo Romos, tuomi jie 
prakirto kelią į patį mies
tą. Tapo suimta dar virš 
1,000 priešų. Taigi per da
bartinį savo ofensyvą Ita
lijoj talkininkai paėmė ne
laisvėn jau daugiau, kaip 
20,000 hitlerininkų.
GYVENTOJAI SVEIKINA 

TALKININKUS
Romos gyventojai su 

džiaugsmo sveikinimais pa
sitiko įmaršuojančius ame
rikiečius ir anglus ir apmė
tė juos gėlėmis. Jie nešė ir 
vyno koviniam - laisvinta
jam.

Prieš-fašistiniai romie
čiai padeda talkininkams 
naikinti užsilikusius nacių 
snaiperius ir nurodinėja, 
kur vokiečiai pridėliojo mi
nų.

VOKIEČIAI NUSIGANDĘ BOMBŲ IŠ RYTŲ IR VAKARŲ
London. — Pradėjus A- 

merikos lėktuvams veikti iš 
sovietinių bazių, tapo su
šauktas Vokietijos oro jėgų 
komandierių susirinkimas. 
Jie svarstė, kaip atsilaikyti 
prieš talkininkų lakūnų at
akas iš abiejų pusių—iš ry-

F • i -V. 'i

tų ir vakarų. Taip pranešė 
slaptas vokiečių radijas At
lantic.

Hitlerininkai buvo per- 
kraustę įvairius karinius 
savo fabrikus iš vakarinės 
Vokietijos į rytinę, kad jų 
nepasiektų anglų-amerikie

čių bombanešiai iš Anglijos. 
Bet dabar lengvai tuos na
cių fabrikus pasieks Ame
rikos bombanešiai iš savo 
stovyklų Sovietuose.
SOVIETINIAI PALYDO
VAI BOMBANEšIAMS
Amerikiniai ir sovietiniai

lengvieji lėktuvai lydi, pasi
tinka ir gina didžiuosius A- 
merikos bombanešius žy
giuose prieš Vokietiją ir 
prieš nacių 
kraštus,

&

KITI TALKININKŲ 
LAIMĖJIMAI

Penktoji anglų-amerikie
čių armija taipgi pažygiavo 
pirmyn linkui vieškelio 
num. 5, .kuris eina į rytus 
nuo Romos, linkui Adriati- 
ko Jūros.

I

Į šiaurius nuo Valmonto- 
ne, prie Casilina plento 
amerikiečiai paėmė Cave. 
Jie taip pat naikina paski
ras vokiečių grupes, nepa- 
I spėjusias pabėgti linkui Ro
mos.

Francūzai užėmė Colle 
Ferro, Sgurgola ir Segnize 
miestelius ir Piso kalną į 
rytus ir pietų rytus nuo 
Valmontone. Anglai-nauja- 
zelandieČiai užkariavo Ala- 
tri prie Mcerosa vieškelio.

pastumdėlių
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ADF Atstovas Italijai

Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas William Green pranešė, kad jis pa

skyrė Italijai savo atstovą, kuriuo esąs 
niekas kitas, kaip didelis komunistų plū- 
dikas, naujosios koalicinės Italijos vy
riausybės priešas ir, apskritai, reakcinin
kas, Louigi Antonini.

Antonini važiuos Italijon “padėti to 
krašto darbininkams organizuotis į uni
jas”. Galime suprasti, ką ir kaip jis pa
dės. Jis sieksis sukelti Italijos darbinin
kuose neapykantą naujai koalicinei Ita
lijos vyriausybei, jis sieksis nuodinti ita
lus anti-sovietiniais nuodais, jis, taigi, 
kenks Jungtinių Tautų vienybei.

Bet mes nemanome, kad p. Antoniniui 
pavyks pravesti jojo paties ir p. Greeno 
planai. Italijos darbininkams užtenkamai 
buvo per virš 20 metų skelbta melai apie 
Tarybų Sąjungą, ir komunistus. Tačiau 
šiandien, kiekvienas pripažįsta, to krašto 
darbininkai labai entuziastiškai sveikina 
'Tarybų Sąjungą, o italai komunistai, sa
ko mūsų krašto spaudos korespondentai, 
turi daugiau įtakos Italijos žmonėse, ne- 
ku kuri kita politinė partija.

Daily Worker Pradėjo Vają 
Fondui Sukelti

New Vorke išeidinėją du laikraščiai — 
Daily Worker ir The Worker (pastarasis 
išeidinėją sekmadieniais) — paskelbė 
kampaniją sukėlimui $125,000 fondo.
' Praeitais metais šitiedu laikraščiai tu
rėjo savo kampaniją sukėlimui $120,000. 
Tiek buvo sukelta ir tas užtikrino abiejų 
•laikraščių išeidinėjimą per apskritus me
tus. Šiemet, viskam pabrangus, fondas 
turi būti penkiais tūkstančiais dolerių di
desnis. Kampanija pradėta su birželio 1 
diena.

Daily Workerio manadžerius, William 
E. Browder, paskelbė, kodėl Daily Wor
ker ir The Worker priversti skelbti me
tinius vajus fondams sukelti. Jis sako, 
jog tai yra dėl to, kad šitiedu laikrašiai 
negauna “riebių” skelbimų, kokius didelės 
firmos duoda kitiems, komerciniams 
laikraščiams. Negaudami didelių ir bran
giai apmokamų skelbimų, tiedu laikraš
čiai atvirai atsikreipia į plačiąją visuo
menę, prašydami iš josios talkos.

$125,000 pinigų suma, be abejo, bus su
kelta. Ji bus sukelta aukomis ir prenu
meratomis. Jau dabar šitų dienraščių 
skaitytojai, taip Politinės Komunistų Są
jungos nariai tam reikalui smarkiai dir
ba, ragindami visuomenę stoti talkon.

Praeitą penktadienį popiežius Pijus 
XII-tasis sakė kalbą Vatikane. Trumpai 
suėmus, jo kalba buvo už derybinę tai
ką, kokios pageidauja fašistinė Ašis, ko
kios nori Hitleris. Girdi, jeigu talkinin
kai ir laimėtų, pilnai karą laimėtų, tai jų 
pergalė nebūtų teisinga.

Talkininkų pastangos laimėti karą, vi
siškai sumušti Hitlerio saiką, girdi, gali 
tik prailginti patį karą, nes tas vers fa
šistus laikytis kiek tik jie gali, nepasi
duoti.

Tas pats popiežius ragino kariaujan
čias šalis palikti ramybėje Romos mies
tą, nesunaikinti jo.

Nereikia nei aiškinti, kad popiežius Pi
jus XII-tasis savo tokia kalba pasitar
nauja ne Jungtinėms Tautoms, bet Hit
leriui ir jo sėbrams. Talkininkai yra pa
sinio j ę sunaikinti fašistus visiškai, par
blokšti juos taip, kad vokiečiai niekad 
ateityje nedrįstų pradėti kitą žmonių 
skerdynę. Šiandien visi ženklai rodo, jog 
taip ir bus: talkininkai (Jungtinės Tau
tos) eina išvien, muša priešą ir muš jį, 
iki jis bus nugalėtas. Neužilgo prasidės 
antrasis frontas Vakarų Europoje, neuž
ilgo Raudonoji Armija pradės didžiuo
sius veiksmus Rytų Fronte. Neužilgo, 
taigi, Hitlerio gengsteriai bus pradėti 
mušti iš visų pusių. Na, ir tuo Hitleriui 
baisiu laikotarpiu atsistoja katalikų gal
va ir bando įkišti kuolą į talkininkų ka
ro mašinos tekinį!

Jungtinės Tautos negalės popiežiaus 
patarimų klausyti, nes jei jos jų klausy
tų, tai Hitleris faktinai išeitų pergalėto
jas.

Kiek tai liečia Romą, tai jau ne sykį 
buvo pareikšta — prezidento Roosevelto 
ir kitų vadų: jei hitlerininkai iš Romos 
pasitrauks be mūšio, tai talkininkai Ro
mai nieko nedarys ir miestas išliks čie- 
lybėje. Bet jeigu jie bandys paversti Ro
mos miestą į savo tvirtumą ir iš jo mu
šis, tuomet savaime suprantama, kad 
miestas turės nukentėti. Taigi Romos 
išlikimas priklauso nuo Hitlerio ir jo 
sėbrų taktikos.

Mes jau ne sykį pareiškėme, kad po
piežius Pijus XH-tasis nėra bešališkas 
šiame kare. Jis visuomet daugiau patai
kauja fašistams, juos tiesioginiai arba 
netiesioginiai, užtaraudamas.

Pastaroji jo kalba kaip tik patvirtina 
mūsų teigimą.

Keleivis, Sakoma, Būsiąs Padary
tas, Kaip Nabašninkė Gadynė

Vienybės korespondentas praneša, kad 
“dabartinis Bostono Keleivio redaktorius 
ir leidėjas Stasys Michelsonas pasitrau
kia ir savo laikraštį paveda Lietuvių So
cialistų Sąjungos globai...” Girdi, “paves
damas laikraštį buvusiems naujagady- 
niečiams, Strazdui ir Stilsonui, tvarkyti, 
pasiliekąs tik vieną teisę: jis ir toliau ra- 
šinėsiąs “Maikio su tėvu pasikalbėji
mus.”

Strazdas su Stilsonu mokėsią Michel- 
sonui tam tikrą pėdę už tai, kad jis lei
džia jiems laikraštį redaguoti.

Kitais žodžiais, Keleivis bus bandomas 
padaryti žlugusios Gadynės kopija, nes 
Stilsonas su Strazdu, kuriedu palaidojo 
Gadynę, jei ir labai norėtų, negalėtų ge
riau laikraščio redaguoti.

i ,W tel

Vaizdas sugriauto Sevastopolio. Sunku berasti tokį pastatą, kuris nebūtu sugriau
tas. Bet dabar miestas išlaisvintas ir jo žmones, kurie dar buvo išlikę gyvi bei kurie 
sugrįžo, imasi už didelio darbo miestą atstatyti.

Kodėl Amerikos Komunistai Nu 
tarė Persiorganizuoti į Politinę 

Sa jungą?
Earl Browder, Buvusios Komunistu Partijos Sekretorius, o Dabartinės Komunistų Politi
nės Sąjungos Prezidentas, Nušviečia Amerikines ir Tarptautines Sąlygas, Kuriose Persi

organizavimas į Naują Organizacinę Formą Pasidarė Neišvengiamas ir Būtinas
(Pabaiga)

Ekonominė Progra
ma Prieš Nedarbą
Kas gi bus po karo? Ne

jaugi vėl, kaip po Pirmojo 
Pasaulinio Karo, Amerikos 
milionai darbininkų bus iš
mesta iš darbų? Kas dary
ti, kad tokia katastrofa ne
beatsitiktų?

Browderis mano, kad ga
lima po karo išvengti bai
sios bedarbės ir kruvinų 
klasinių konfliktų, kokie 
pasireiškė po Pirmojo Ka
ro.

Jis savo raporte atsako į 
šiuos klausimus. Jis patie
kia išeitį. Jis sako, kad karo 
reikmenų gamyba siekia 
apie 90 bilionų dolerių. Kai 
ta gamyba sustos, reikės, 
jei norime išvengti nedarbo, 
surasti darbus milionams 
darbininkų kitur. Bet kur? 
Jis teigia, prasidės didesnis 
naudojamųjų daiktų gami
nimas, kuris yra karo metu 
labai sumažintas. Bet nami
nio, marketo neužteks, jeigu 
visą karinę gamybą pavers- 
tumėm į naudojamųjų daik
tų gamybą. Todėl reikės su
rasti užsienyje rinką ma
žiausia dėl 40 bilionų dole
rių vertės produktų! Brow
deris nesutinka su tais eko- 
noministais, kurie mano, 
kad tokių didelių rinkų už
sienyje Amerikos produk
tams nebus gulima surasti. 
Jis sako, kad Teherano 
konferencija davė atsakymą 
į šią problemą. Jeigu bus 
įvykdyta pastovi ir protin
ga taika, jeigu bus palaiko
ma ir vis stipriau cemen
tuojama Amerikos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos pirmoje vietoje, o 
paskui visų Jungtinių Tau
tų vienybė, tai bus 
milžiniškos rinkos 
kos produktams.

Tai nereiškia, 
kad Amerika turės 
ti rinkas iš kitų pramoninių 
šalių. Jeigu bus planas, su
sitarimas ir vienybė, jeigu 
Amerikos pramonė nebijos 
duoti ilgamečių kreditų, vi
sų pirma atstatymas su
griautųjų kraštų, paskui 
kėlimas kultūroje, pra
monėje ir visam gyveni
me atsilikusių kraštų Azijo
je, Afrikoje ir kituose kon
tinentuose, reikalaus ne
svietiško daugio produktų.

Tai toks yra planas, siū
lomas komunistų. Viskas, 
kaip matote, priklausys nuo 
to, kaip bus pravesta gyve- 
niman Teherano susitari
mas, kaip kare, taip po ka
ro. Jeigu tas susitarimas 
bus numestas į šalį, jeigu po 
karo bu^ vėl sugrįžta į a- 
narchišką kapitalistinių ša
lių lenktynę už marketus, 
už kolonijas ir teritorijas, 
tai, aišku, mus laukia to
kia ekonominė katastrofa, 
kokios mes dar nesame tu
rėję.

Tai kuriuo keliu Amerika 
eis? Ar komunistų siūlomu 
planingu keliu, ar Teherano 
susitarimu, ar senuoju keliu 
į. krizį ir katastrofą ?

Demokratija ir Tau
tinė Vienybė

Daug kas .priklausys nuo 
to, kaip pačioje Amerikoje 
dalykai eis. >.Jeigu čia bus

atdaros 
Ameri-

žinoma, 
paverž-

suirutė, kovos, tąsymasis, 
reakcijos užmačios, tai, su
prantama, joks protingas 
planas ir tarptautinis susi
tarimas nebus galimas. Pas 
mus pačius, tai yra, Ameri
koje, reikia tautinės vieny
bės ne tik laimėjimui karo, 
bet ir taikai po karo. O tas, 
pagaliau, priklausys nuo to, 
kiek mes turėsime demok
ratijos. Reakcijonieriai, ku
rie šumina Kongrese ir vi
soje šalyje, siaurina demo
kratiją, ardo tautinę vieny
bę. Browderis pasmerkia 
republikonus politikierius, 
kurie, pavyzdžiui, susivieni
jo Senate su reakciniais de
mokratais prieš Anti-Poli 
Tax bilių. Prieš negrus, 
prieš žydus, prieš komunis
tus, prieš demokratiją — 
štai fašistinės reakcijos pro
grama! Browderis primena, 
kad tie, kurie šiandien siun
ta prieš negrus, žydus, atei
vius ir komunistus, taipgi 
siunta prieš katalikus. Ka
talikai irgi Amerikoje yra 
didelėje mažumoje.

“Jeigu Amerika nori vai
dinti pasaulyje vadovaujan
čią rolę,” sako Browderis, 
“mes turime nugalėti visas 
anti - demokratines doktri
nas ir praktikas, ir turime 
atstatyti iš viešojo gyveni
mo (tai yra, iš valdiškų į- 
staigų), ypatingai iš visų 
vietų, per kurias mes turim 
vesti reikalus su Jungtinė- 
nėrnis Tautomis — atstatyti 
visus tuos, kurie nepagydo
mai serga tomis dalinančio
mis ideologijomis.”
1944 Metų Preziden

tiniai Rinkiniai
Browderis pereina prie 

ateinančių rinkimų. Jis nu
rodo tų rinkimų istorinę 
svarbą. Vardu visų komuni
stų jis pareiškia, kad mes 
turime “draftuoti” prezi
dentą Rooseveltą ketvirtam 
terminui. Jis teigia, kad 
šiuose rinkimuose laimėji
mas Dewey ar kurio kito to 
paties plauko republikono 
būtų baisiausia naminė ir 
tarptautinė nelaimė. Jis at
sišaukia į žmones ir ragina 
susidomėti rinkimais. “Šių 
rinkimų negalima palikti 
rankose senųjų partijų ma
šinų profesijonališkų politi
kierių,” sako Browderis. 
“Nepaprasta padėtis, kokioj 
yra atsidūrus mūsų šalis, 
reikalauja nepaprastų prie
monių pravedimui šių rinki
mų, idant šie rinkimai iš 
grūmojimo pavojumi būtų 
paversti priemone pasieki
mui tautinės vienybės auk
štesniame laipsnyje.”

“Mes turime pakilti virš 
senųjų pasidalinimų ir prie
tarų ir juos išnaikinti. Mes 
turime įvykdyti buvusių 
priešų susidraugavimą. Mes 
turime peržengti senųjų 
partijų ribas. Mes turime 
prašalinti senąjį susikirti
mą tarpe Senosios Dalybos 
ir Naujosios Dalybos pase
kėjų. Mes turime pasiekti 
gilesnę tautinę vienybę visų 
patrijotingų amerikiečių, 
negu kada pirmiau yra bu
vus...”

Browderis ragina ypatin
gai darbo žmones organi
zuotai dalyvauti politiniam 
veikime, padedant į į šalį 
partinius pasidalinimu^ ir

rinkimuose remiant tik tuos 
kandidatus, kurie stoja už 
tautinę vienybę ir Teherano* 
susitarimų pravedimą gyve
nimam.

Komunistų Pozicija 
Siekimui Tautinės

Vienybės
“Ši amerikinių komunistų 

konvencija, sustiprinimui 
mūsų programos gilaus 
rimtumo ir prospekto tau
tinės vienybės, atsižada vi
sų tikslų ką nors sau party- 
viško laimėti. Mes paleidom 
Komunistų Partiją ir mes 
organizuojame naują ne
partinę organizaciją, kurios 
pagelba mes tikimės prisi
dėti prie pastūmė j imo pir
myn progresyviškos Ameri
kos žmonių daugumos bend
rojo reikalo. Mes dalyvausi
me politiniam gyvenime 
kaipo nepriklausomi žmo
nės, per gyvuojančias mūsų 
pažangiųjų bendradarbių 
partijų organizacijas, nesu- 
rišdami savęs su jokios par
tijos emblema. Mes spręsim 
klausimus ir žmones pagal 
jų tinkamumą.

“Mes pasiliekame organi
zacija komunistų, ameri-

kiecių vyrų ir moterų, kurie 
tiki, kad mokslinio socializ
mo, marksizmo principai 
gali duoti mūsų pačių tau
tai tai, ko negali duoti joks 
kitas sąjūdis. Tačiau mes 
nedaleisime, kad kokia nors 
kova socializmo klausimu, 
už ar prieš, padalintų Ame
rikos žmonių progresyviš- 
kąją daugumą, kuri turi bū
ti visais kaštais palaikoma 
vienybėje progreso ir de
mokratijos kelyje.

“Mes nesitraukiame at
gal. Mes žygiuojame pir
myn. Mes žygiuojame pir
myn kartu su didele žmoni
jos dauguma nušlavimui 
nuo žemės paviršio hitleriz- 
mo ir jojo talkininkų. Mes 
žygiuojame pirmyn su ame
rikiečių dauguma linkui de
mokratiškesnės ir pažan
gesnės Amerikos. Mes žen
giame arčiau prie Amerikos 
žmonių daugumos, suteik
dami jiems naują ir geresnį 
supratimą apie mūsų rolę 
kaipo jų eilių sektoriaus. 
Mes einame prie aiškesnio 
supratimo, kas yra socializ
mas tuo žygiu, kad mes so
cializmo klausimą išimame 
iš šių dienų politinių kovų 
centro. Mes einame pirmyn 
savo eilių stiprėjime, kaip 
parodo gavimas 22,000 nau
jų narių. Ir tie nariai buvo 
gauti laike plačiausių politi
nių diskusijų, kurios privedė 
prie istorinio nuosprendžio 
paleisti Komunistų Partiją 
ir šioje konvencijoje įsteigti 
naują organizaciją, kuri ne
tolimoje ateityje pasidarys 
daug stipresnė. Mes griežtai 
laikomės Teherano progra
mos, kuri yra Amerikos 
programa karui ir taikai.”

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJAS BAUBAS AME

RIKINĖJE SPAUDOJE 
New Yorko dienraštis 

“PM” gegužės 29 dieną la
bai tinkamai iškelia aikštėn 
Hitlerio propagandą tūloje 
amerikinėje spaudoj. O ta 
spauda visų pirma yra 
Hearsto laikraščiai, kurie 
pakartoja beveik viską, ką 
tik iškepa Berlyno propa
gandos biuras.

Šiuo tarpu, pasak “PM”, 
Hearsto laikraščiai pradėjo 
alasavoti dėl Chinijos. 
“Journal - American” pasi-

TEISINGO PASIPIKTINI- 
' . MO BALSAS

Meksikoje randasi labai 
daug pabėgėlių iš Ispanijos. 

'Tai pabėgėliai nuo kruvino
jo Franco režimo. Šitiems 
kovotojams prieš fašizmą, 
aišku, kaip sako Overseas 

i žinių agentūra, labai nepa
tiko premjero Churchillo 
paskutinė prakalba. Mat, 
joje Churchill labai gražiai 
kalbėjo apie Franco Ispani
ją. Jis pats pareiškė, kad 
jis nori tarti keletą “malo
nių žodžių apie Ispaniją.” O

gavo Hitlerio biuro paleistą tie žodžiai buvo išgyrimas 
baubą ir šinkavoja Ameri- ; Franco diktatūros.
kos žmonėms. Hitleris pa
reiškė, kad Sovietų Sąjun- | 
ga norinti užgrobti Chiniją 
ir Hearsto minėtas dienraš
tis tą melą kartoja.

Tam laikraštyje jo bend- 
ardarbis Kari H. Von Wie
gand gegužės 16 dieną ra
šė: “Mes praskiname kelią 
Sovietų Rusijos įtakos do- 
minacijai didžiojoj Azijos 
dalyje. Kuomet japonų im
perija bus sudaužyta, nebe
liks tokios jėgos ar tokios trokšta, kad atgimtų demo- 
jėgų sąjungos visoje Azijo- kratinė Ispanija, kaipo vie- 
je, kuri galėtų pasekmingai na geriausių metodų sulai- 
priešintis Sovietų Rusijos j kymui naciškų falangistų 
politikai arba ją atremti.”

Bet, žinoma, teigia “PM” 
ši “skaisti” mintis neišaugo t 
Wiegando galvoje. Jis tiktai 
pakartojo Berlyno radijo 
anglų kalboje pranešimą a- ! 
merikiečiam. Goebbelso biu
ras pareiškė: “Kad įsteigti 
Stalino ir jo šaikos viešpa
tavimą nuo Pacifiko iki At
lanto, nuo šiaurės Okeano 
iki Indian Okeano, kad pa
vergti pasaulio resursus ir 
gerus du trečdaliu gyvento
jų, visur miršta Amerikos 
vyrai.”

Mintis, matote, ta pati, 
tik kiti žodžiai. Berlynas sa- ' 
ko, kad Amerikos vyrai 
miršta už tai, kad Stalinas i 
galėtų užvaldyti beveik visą 1 
pasaulį, taip teigia ir Hear
sto bendradarbis.

Todėl ispanų pabėgėlių 
organizacijų bendrasis pa
reiškimas pasmerkia tuos 
premjero nepateisinamus 
išsireiškimus. Sako pabėgė
liai:

“Churchillo išsireiškimai 
padarys labai skaudų įspūdį 
į visus progresyviškuosius 
pasaulio sluogsnius, o ypa
tingai ispaniškai kalbančio
se šalyse, nes šitie žmonės

j veiklos jųjų šalyje.
“Troškimas demokratinės 

___ ; nesuderinamas su 
gyrimu Franco. Kad Ispani
ja neįstojo į karą, tai ne 

I todėl, kad to nenorėję bū
tų Franco ir falangistai, 
bet todėl, kad Ispanijos 
žmonės buvo tvirtai nusi
statę būti Jungtinių Tautų 
talkininkais ir kovoti prieš 
fašistus.”

Pareiškime nurodoma, 
kad ir šiandien Franco gau
na paramos iš nacių. Tatai, 
girdi, pripažino ir pats 
premjeras Churchill. Tai 
kaip galima pateisinti 
premjero tuos “malonius žo
džius” apie Franco?’

jr.

PIRKITE KARO BONUS
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^Trečias Puslapis

UŽ LIETUVOS LAISVĘ LAISVE PASIBELDĖ Į 
ESTIJOS DURIS

Evakuotų Lietuvių Jaunuolių Premijavi
mas ir Amerikos Lietuvių Dovanos

Evakuavęsis Lietuvos jau
nimas išsisklaidė po visą 
Tarybų Sąjungą ir stojo 
dirbti: vieni i karinius fab
rikus ir dirbtuves, kiti į ko
lektyvinius ūkius prie že
mės darbų, treti dirba Ta
rybų Sąjungos įstaigose, o 
labai didelė jaunimo dalis, 
ypač vaikų, mokosi įsteigto
je lietuviškoje gimnazijoje 
ir pradžios mokyklose, taip 
pat įvairaus amato ir spe
cialybių. Lietuviai auklėto
jai ir mokytojai stengiasi 
perduoti augančiam jauni
mui ko daugiau naudingų 
žįnių, kad grįžę į Lietuvą 
auklėtiniai įgytas žinias 
panaudotų tėviškės atstaty
mo darbams.

Jaunimas ir vaikai, jaus
dami vyriausybės ir auklė
tojų pastangas jiems padė
ti, stengiasi jiems skirtą 
dėmesį pateisinti geru dar
bu bei mokslu. Per šį trum
pą evakuacijos laiką iš lie
tuvių jaunuolių tarpo iški
lo stachanoviečių, spartuo
lių, gamybinio darbo pato- 
bulintojų, o mokyklose žymi 
dalis vaikų mokosi penke
tukais. Ne vienas dirbąs 
lietuvis jaunuolis vietinių 
vadovybių buvo apdovano
tas bei premijuotas už gerą 
darbą.

Paskutiniu laiku Lietuvos 
Komjaunimo Centro Komi
tetas, susitaręs su Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų 
Taryba, nusprendė premi
juoti evakuotą Lietuvos 
jaunimą ir besimokančius 
vaikus, pasižymėjusius ge
ru darbu ir mokslu 1943 
metais. Tuč tuojau per Lie
tuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybos įgaliotinius 
srityse buvo surinktos ži
nios apie pasižymėjusius 
jaunuolius ir vaikus.

Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Taryba paskyrė 
lėšų, už kurias buvo nu
pirktos premijos. Premijos 
buvo parinktos ko naudin
giausios ir ko įvairiausios. 
Buvo ir šiltų vilnonių meg- 
stinių, vyriškų ir moteriš
kų, vatinukų, kojinių, vy
riškų ir šilkinių moteriškų, 
šiltų žieminių kepurių, šil
tų pirštinių, įvairių diržų, 
šukų, sąsiuvinių, pieštukų, 
trintukų, plunksnakočių, 
rašalo, dantims miltelių ir 
šepetukų ir kitų įvairių 
įvairiausių naudingų dova
nų.

Iš viso buvo premijuota 
151 jaunuolis. Labiausiai 
pasižymėjusieji gavo ge
riausias premijas.

Štai keletas pavyzdžių.
Udmurtijos respublikoje 

Debiosų vaikų internato 
auklėtiniai Macianskas Ste
pas, Liutkevičiūtė Vanda, 
Mačiulaitis Borisas, Erslo
vaitė Genė, Vitaitė Marija 
ir daugelis kitų mokosi vie
nais penketukais, stropiai 
padeda atsilikusiems moks
le, patys yra darbštūs, 
tvarkingi, mandagūs, tikri 
pavyzdžiai kitiems moki
niams.

Gorkio srityje Ičalkų vai
kų namuose visi auklėtiniai 
labai myli savo draugą 
ketvirtosios klasės mokinį 
Juchnevičių Vladą. Jis ge
ras mokinys, disciplinuotas, 
paklusnus. Tos pačios kla
sės mokinė Zikaitė Vanda 
ir trečios klasės mokinės 
Vainai tė Valė pavyzdin
giausios mergaitės mokslu 
ir tvarkingumu. Nofbun-

kad atrišdami siuntinėlius: neles, 
vaikai pajieškotų laiškų, 
kuriuos parašė jiems iš 
Amerikos lietuviai.

Štai ką rašo Udmurtijos 
respublikos Debiosų vaikų 
namų auklėtinis Miniotas 
Vytautas Lietuvos Komjau
nimo Centro Komitetui:

“.. .iki pat vidurnakčio 
vaikai vartė, žiūrinėjo, mie- 
ravosi gautas iš Ameri
kos lietuvių dovanas, valgė 
saldainius ir kiekvienas 
jieškojo laiško, gal kur 
švarko rankovėje, ar sąsiu
vinyje guli pasislėpęs.... O 
ryto metą visuose bendra
bučio kambariuose užsigulę 
kas ant stalo, kas ant lango 
rašėme užjūrio broliams at
sakymus, dėkojom už dova-

Kiekvienas stengė
mės savo globėjui ko šva
riau ir gražiau parašyti...” 

Tiek už premijavimą, 
tiek už amerikiečių lietuvių 
dovanas Lietuvos Vyriau
sybė gavo iš jaunuolių ir 
vaikų daugybę laiškų, ku
riuose reiškiama nuoširdi 
padėka Lietuvos Vyriausy
bei ir Amerikos broliams 
lietuviams už rūpinimąsi 
jais sunkiomis karo dieno
mis. Vaikai laimingi, kad 
jie sotūs, aprūpinti ir gali 
mokytis, jie pasižada dar 
daugiau stengtis, kad tik 
ko greičiau būtų sumuštas 
priešas ir jie galėtų grįžti 
į laisvą Tarybų Lietuvą 
pas savo tėvelius.

I. Povilavičiūtė.

Lietuviškuose Vaikų 
Namuose

pre- 
Tik

taitė Pranė, pirmos klasės 
aštuonių metų mokinė pa
vyzdingiausia savo klasėj: 
ji pirmoji mokinė, visuomet 
tvarkinga, švarutė, draus
minga, pavestas jai parei
gas atlieka tiksliai ir sąži
ningai.

Kuibyševo amatų moky
klos mokiniai Leonaitė Ele
na, Stasiūnas Romas, Šnei
deris Moisiejus, Ostrauskas 
Zigmas, Gubeckas Jonas, 
Kairytė Ona ir kiti, moky
damiesi amato, nuolat pa- 

i daro nemažiau 150—175% 
mėnesinės normos, taip pat 

; praeidami teorinį kursą 
penketukais. 50—75% savo 

[gamybos jie atiduoda į 
I Raud. Armijos Vyriausios 
Vadovybės Fondą.

Iš paskirų jaunuolių 
mijuota Pikaitė Zosė, 
atvažiavusi į Tarybų
jungos gilumą, ji prašėsi, 
kad ją leistų į frontą stoti 
greta savo sesers į kovą su 
fašistais (jos sesuo fronte), 
bet gera darbininkė reika
linga ir užnugaryje, ir ji 
dabar dirba kariniame fa
brike, pasižymėjo kaip sta- 
chanovietė.

Molotovo miesto medici
nos fakulteto pavyzdingiau
sios studentės yra lietuvės 
Slivinskaitė Eugenija ir 
Šuravinaitė Liudmila, jos 
mokosi vien penketukais. 
Šuravinaitė pristatyta Mo
lotovo vardo stipendijai 
gauti.

Gorkio miesto valstybi
niame banke dirba komjau
nuolis Skruodis Steponas. 
Jis kursuose mokėsi labai 
gerai, ir dabar jo darbu pa
tenkintas įstaigos viršinin
kas. Pats Skruodis darbš
tus, draugiškas jaunuolis.

Lietuvos TSR Valstybi
nės Leidyklos korektorius 
ir ekspeditorius Vilčinskai- 
tė Gerta savo darbą atlieka 
uoliai, sumaniai ir sąžinin
gai. Ji aktyvi visuomeni
niame darbe ir, be viso, to, 
ji — donorė: atiduodama 
savo kraujo, ji išgelbėjo ne 
vieną sužeistąjį Raudono
sios Armijos karį nuo mir
ties.

Dar daug galima priskai- 
čiuose jaunuolių, vertų pa
gyrimo ir premijos.

Čia reikia pabrėžti, kad 
nevisi mūsų LKT įgalioti
niai parodė reikiamą rūpes
tingumą šiuo atžvilgiu. Kai 
kurie (drg. drg. Morkūnas, 
Stimburys, Mickis) prane
šė, kad jų srityse pasižymė
jusių jaunuolių nesą, nors 
iš tikrųjų ten jų buvo. Įga
liotiniams reiktų pasisteng
ti geriau pažinti mūsų eva
kuotus piliečiu^.

Nelabai seniai iš tolimo
sios Amerikos mūsų brolių 
lietuvių gavome daug dova
nų. Iš jų viena dalis buvo 
pasiųsta į frontą lietu
viams raudonarmiečiams, 
kita evakuotiems lietuvių 
vaikams našlaičiams. Ne
buvo nė vieno vaiko, kuris 
nebūtų gavęs dovanų iš 
Amerikos lietuvių. Vaikų 
džiaugsmui nebuvo galo. 
Daugumas vaikų namų tas 
dovanas gavo per Naujuo
sius Metus. Jas atvežė iš 
Maskvos Lietuvos Vyriau
sybės atstovai. Įteikiant 
vaikams siuntinius, atsto
vai papasakojo, kad tai 
Amerikos lietuviai nepa
miršo našlaičių lietuvių 
vaikų ir jiems atsiuntė do
vanų. Baigdami, priminėj

Lietuvos vyriausybė, viso
keriopai remiama Tarybų 
Sąjungos Vyriausybės, įs
teigė lietuviškuosius vaikų 
namus: Gorkio srityje — 
dvejus, Kirovo srityje — 
vienerius, Čkalovo Srityje 
— vienerius, Mordovijoje— 
vienerius, Udmurtijoje — 
vienerius, Uzbekijoje—vie
nerius. Vaikų namuose ga
lima rasti vaikų iš įvairiau
sių Lietuvos vietų — Kau
no ir Vilniaus, Tauragės ir 
Panevėžio, Telšių ir Mari
jampolės, Biržų ir Ukmer
gės ir kt.

Prie kiekvienų vaikų na
mų yra pagelbinis ūkis. Pa- 
gelbiniuose ūkiuose vasaros 
atostogų metu patys vaikai, 
atsižvelgiant į. jų . pajėgu
mą, dalyvauja įvairiuose 
ūkiniuose darbuose. Ūkiuo
se laikomi gyvuliai mėsai ir 
darbui.
duoda 
kurie 
virš 
maisto

Visų 
namų 
naujantis personalas 
ryti iš evakuotųjų iš 
vos piliečių. Vaikai 
amžių suskirstyti į grupes 
ir mokyklos klases. Kiek
vienai grupei priskirtas au
klėtojas. Jis stengiasi vai
kams pavaduoti tėvus. Vai
kų namuose griežtai laiko
masi direkcijos nustatytos 
tvarkos. Nustatytu laiku 
vaikai keliasi, nusiprausia, 
pusryčiauja ir eina į mo
kyklą, nustatytu laiku ruo
šia pamokas ir atlieka vi
sus kitus darbus.

Prie visų vaikų namų 
yra pradžios mokyklos. Bai
gusiems pradžios mokyklas 
Liet, vyriausybė, susitaru
si su RTFSR Švietimo 
Liaudies Komisariatu, Ud
murtijos respublikoje, prie 
didžiausiųjų lietuviškųjų 
vaikų namų įsteigė viduri
nių ją mokyklą (gimnazi
ją). Šioje mokykloje moko
si vaikai, baigę pradžios 
mokyklas kituose lietuviš
kuose vaikų namuose. Šios 
mokyklos direktorius drg. 
Šalkauskas — baigęs Kau
no Vytauto Didžiojo Uni
versitetą ir turįs dėstymo 
praktiką Lietuvos gimnazi
jose; kiti mokytojai, kaip 
dd. Eidukaitytė, Karosienė 
ir kiti taip pat turi atatin
kamą pasiruošimą.

Mokymosi pavyzdžiu ga
lima imti kad ir aštuntąją 
Debiosų (Udmurtijoje) lie
tuviškosios vidurinės mo
kyklos klasę. Joje nėra nė 
vieno mokinio su nepaten
kinamais "pažymiais, o ir

Pagelbiniai ūkiai 
nemaža 
atitenka 

paskirtų 
normų.
lietuviškųjų 
vadovybės ir

produktų, 
vaikams 

valstybės

vaikų 
aptar- 
suda- 

Lietu- 
pagal

patenkinamą pažymį 
tik viena mokinė; visi
— su gerais ir labai gerais 
pažymiais. Aštuntosios kla
sės mokinys septyniolika
metis Stepas Macianskas ir 
pereitais ir šiais metais tu
ri vien tik labai gerus pa
žymius. Nuo jo neatsilieka 
ir tos pačios klasės mokinė 
Vanda Liutkevičiūtė. Pen
ketukais ir ketvertukais 
mokosi aštuntokai: Borisas 
Mačiulaitis, Irena Užalavi- 
čiūtė, Vaclovas Mačiulis ir 
kt. Labai gerai mokosi: 
septintos klasės mokinė Ge
nė Erslovaitė, šeštos klasės 
mokinės Marytė Vitaitė, 
Macianskaitė, Marytė Ras- 
teikaitė. Neatsilieka ir že
mesniųjų klasių mokiniai— 
visa mokykla žino geriau
sius trečiosios klasės moki
nius: Sideravičių Rimantą, 
Genutę Budreikaitę, Ireną 
Navickaitę, Onutę Doraitę, 
Čekanauskaitę ir, kt.

Kiekvienuose vaikų na
muose veikia meno savivei
klos būreliai, tautinių šo
kių ir įvairių žaidimų gru
pės. Meno saviveikla visuo
se vaikų namuose yra gana 
aukštame meniniame lygy
je ir vietos gyventojų tarpe 
turi labai didelį pasiseki
mą. Naujųjų, 1944 m. pro
ga Debiosų mokyklos moki
niai vietos klube suvaidino 
operetę “Ryšulėlis.” Opere
tės tekstą parašė mokytoja 
G. Tautkaitė; muziką — 
muzikos mokytoja Langevi- 
čienė, šokius ir plastiką pa
ruošė drg. Šermanaitė. Visi 
veikiantieji asmens buvo 
lietuviškosios vidurinės mo
kyklos mokiniai.

Be meno saviveiklos, vai
kų namuose veikia įvairūs 
kiti rateliai: dailės, litera
tūros, jaunųjų gamtininkų, 
geografų ir kt.

Vaikai aprūpinami visa 
lietuviška, Maskvoj išlei
džiama spauda. Kiekvie
nuose vaikų namuose patys 
vaikai leidžia savo sieni
nius laikraščius.

Lietuviškieji vaikų na
mai, jų auklėtiniai yra Ta
rybų Lietuvos vyriausybės 
dėmesio centre.

Naujųjų 1944 m. proga 
į visus lietuviškuosius vai
kų namus vaikams buvo 
pasiųstos mūsų vyriausy
bės, o taip pat ir Amerikos 
lietuvių prisiųstos dovanos.

Naujųjų metų proga mū
sų vyriausybė, be bendrų 
dovanų, paskyrė individua
lias premijas geriausiai be
simokinantiems vaikų na
mų auklėtiniams. Štai, Ud
murtijos lietuviškoje vidu
rinėje mokykloje geriausie-

turi 
kiti

Klausykis, Estija,—kaip galingųjų audrų, atgarsis 
Sugriaudžia ugninga perkūnija priesaika Tave išvaduoti. 
Vakar mūsų patrankos sugriaudė virš Tavo kelių 
Šiandien mes durtuvais sulaužėme vokiečių galybę!

Šiais žodžiais sveikina 
įžengimą pergalingos Rau
donosios Armijos į daug iš
kentėjusią vokiečių nelais
vėje estų žemę Estijos poe
tas Mart Raud.

Laisvė pasibeldė į Pabal
tijo duris. Estijos žemė va
duojama iš vokiško gro
buonie nagų. Kaip sriau- 
tinga pavasario potvynio 
srovė, veržiasi pirmyn kar
žygiški tarybiniai pulkai, į 
šipulius sudaužę Leningra
do blokadą.

Mums, lietuviams, visuo
met buvo brangus ir arti
mas istorinis estų tautos li
kimas. Vienas bendras 
priešas iš žilos senovės .gra
sino ir estams ir Lietuvai. 
Tai buvo vokiški grobikai, 
šunes — riteriai, kuriems 
didvyriškai priešinosi nely
gioje kovoje prieš septynis 
šimtus metų Lembito ka
riai. Vokiški plėšrūnai pa
vergė estų gimines. Dar1 
prieš šešis šimtus metų Jur
gio naktį suliepsnojo lau
žai sukilimo, kuriam vado
vavo legendarinis Tasuja, 
ir estų tauta, kaip vienas 
žmogus, sukilo prieš pra
keiktus engėjus. Tik niek
šinga klasta vokiški krau
geriai nugalėjo sukilėlius, 
ir estų žemė buvo padengta 
dešimtimis tūkstančių lavo
nų kritusių už laisvę savo 
sūnų. Vokiečiai žudė estus 
visų žiauriausiais būdais. 
Gili nelaisvės naktis apgau
bė Estiją. Vokiški baronai 
buvo estų mirties ir gyvy
bės ponais, vertė juos dirbti 
iki kruvino prakaito, grobė 
iš jų visus jų darbo vaisius 
ir visaip žemino estus.

Estijos darbo žmonės ga
lutinai išsivadavo iš vokiš
kų ir kitokių ponų tik tary
binėje Estijoje. Bet neilga 
buvo toji laisvė. Šunų — ri
terių pasturlakai, hitleri
niai kraugeriai įsiveržė į 
Tarybų Estiją, sutrypė lai
svą kūrybinį darbą, vėl pa
vertė estus vokiečių ver
gais. Estams pasidarė be
veik nebeprieinamas moks
las — jiems paliko tik ama
tų mokyklos. Baronai grįžo 
į savo dvarus, o visagalin
čiu Estijos viešpačiu tapo 
baronas Licman, prūsų 
junkeris, kuris plėšia Esti
jos istorinius rūmus ir ve
žasi meno turtus į savo 
dvarus Prūsijoje.

Kartuvės, šaudymai, ges
tapo kankinimų rūsiai, ba
das, vargas, kraštutinė ne
viltis — štai ką atsinešė su 
savimi į žydinčią Tarybų 
Estiją hitlerininkai. Ligi ko 
priėjo vokiečių įžūlumas, 
matyti kad ir iš to, jog ne
seniai Estijos Banko valdy
toju buvo paskirtas vokiš
kas princas Hohenlohe.

Bet estų tauta nenulenkė 
sprando prieš vokiškus fa
šistiškus niekšus.

Menka saujelė hitlerinių

žvaigždės ordinu yra apdo
vanotas gen. majoras 
chardas Tomber, kuris 
aukštas ir atsakingas 
reigas senoje Estijos 
riuomenėje. Estų korpo 
do Piarno vardas yra Lem- 
bitas, kaip XIII šimtmečio 
estų liaudies vado, daužiu
sio vokiškų riterių gaujas. 
Daugybė estų kareivių ir

Ri- 1 ėjo I 
pa- 
ka- | 
va-

pakalikų, svieto perėjūnų
ir išgamų, mėginusių ap-; karininkų apdovanoti tary- 
gauti liaudies mases, sutiko i biniais kariniais ordinais, 
ryžtingą pasipriešinimą. I Komjaunuolis Laur savo 
Grėsminga banga auga ir krūtine pridengė ambrazū- 
plečiasi visoje Estijoje ga-Tų^ vokiškos ugniavietes, 
lingas partizanų sąjūdis. ’ 
Aukštais tarybiniais ordi
nais neseniai buvo apdova
notas 21 estų partizanas, 
pasižymėjęs didvyriškais 
kovos žygiais. Dabar jau 
visa Tarybų Sąjunga žino 
apie žygius estų partizanų 
būrio, kurio priešakyje sto
vi jo geležinis vadas, pra
mintas “Seneliu.”

šešis kartus buvo sužeis
tas “Senelis” mūšiuose 
prieš vokiečius. Bet jis vis 
grįždavo į partizanų eiles. 
Vieną kartą jo būrys už
puolė P. stotį, kai ten sėdo 
į ešeloną" vokiški daliniai 
vykti į frontą. Apstulbę 
fricai beveik negalėjo prie
šintis. Daugiau kaip 90 hit
lerininkų nukovė narsūs 
partizanai. Likę vokiečiai 
išlakstė. Kitą kartą 11 par
tizanų iš “Senelio” būrio 
stojo į mūšį su 120 vokiečių 
ir toje nelygioje kovoje nu
galėjo, — jie išnaikino dalį 
hitlerininkų, o likusius pri
vertė bėgti.

Partizanų baudžianti ran
ka pasiekia vokiškus bude- mgS sįatybos ir kūrybos 
liūs ir jų pakalikus. Nuoidarbe. / y, g 
partizanų kulkos krito Es
tijos sostinėje Taline niek-i

kad apsaugotų nuo priešo 
ugnies savo puolančius 
draugus. Jam suteiktas Ta
rybų Sąjungos didvyrio 
vardas.

Tarybų Sąjungoje yra 
laikinai pasitraukę iš savo 
respublikos geriausi estų 
inteligentijos atstovai. Čia 
gyvena ir dirba žymiausias 
romanistas Jakobson, poe
tai Mart Daud, Varės, 
Semper, Kerner, Alle, vie
nas iš estų teatro kūrėjų, 
40 metų dirbęs scenos dar
bą Estijos liaudies artistas 
Paul Pina, kitas liaudies 
artistas — žymiausiasis re- 
žisieris Lauteris, kompozi
toriai Kapp ir Lepnurm, 
chormeisteris Vernesaks, 
dail. Adamson, skulpt. Sa- 
namees ir daugelis kitų.

Ištikimi Estijos sūnūs, 
geriausi estų tautos atsto
vai sugrįš į mylimą tėvynę, 
kad atkurtų sugriautą savo 
kraštą. Darbšti estų tauta, 
išsivadavusi iš vokiškų oku
pantų, greit sugebės atsi
tiesti. Mes linkime jiems 
greitos laisvės ir sek-

(‘‘Tarybų Lietuva”)

šas Toover, kurį vokiečiai KT IT p 
paskyrė slaptosios policijos DlfiW HaVCLl, vOHIL 
vadu. I _____

jokiomis - - - - - --
piktadarybe-, sinta> Waterbury, Conn

Jokiu teroru, 
žvėriškomis j 
mis nebepajėgia okupantai 
užgniaužti estų tautos išsi
vadavimo sąjūdžio. Dabar, 
kai Raudonoji Armija įžen
gė į Estiją, tas sąjūdis su
liepsnos nauju, dar nema
tytu stiprumu — vokiečių 
dienos Estijoje suskaitytos.

Raudonosios Armijos ei
lėse eina į pagalbą paverg
tiesiems broliams taip pat 
ir didvyriški estų kariai, 
pasiekę nevystančios šlovės 
vainiką dar Talino gynimo 
dienomis. Nuo to laiko jie 
keleriopai padidino tą šlo
vę. Estų tauta turi jau ke
turis karius — Tarybų Są
jungos didvyrius. Estų da
liniai pasižymėjo vaduo
jant Velikije Lūki. Estų 
šaulių korpo eilėse yra išti
kimi estų tautos sūnūs — 
seni Estijos kariuomenės 
kadriniai karininkai, kaip 
antai gen. majoras Lukas 
ir daug kitų. Raudonosios

Pastebėjau Laisvėje pagar-

bus piknikas 28 d. gegužės, 
Lietuvių darže, už Lakewood 
ežero.

Sekmadienio rytą pasižiūrė
jau j padangę, kuri atrodė 
graži, aiškiai mėlyna, kas. už
tikrino, jog bus graži diena, 
tai ir piknikauti bus smagu, 
pamaniau tik pats sau. Bet ne
pasitaręs su savo artimiausiu 
draugu negalima vien tik sa
vo mintimis vaduotis. Nuspren
džiau duoti-tart malonų žodį 
apie savo sumanymą savo gy
venimo draugei S. Mano suma
nymas likosi priimtas ir pra
dėjome ruoštis. Pasiimam bu- 
są ir traukiam šiemet į pirmą 
pikniką.

Važiuojant iš New Haven į 
Waterbury labai puikus kelias, 
nors ima laiko kelionė virš va
landą laiko, bet atrodo tik ke
lių minučių laikas. Abiem ke
lio pusėmis tankūs ąžuolynai ir 
kitokį jauni ir užaugę medžiai. 
Moderniškos stubukės, apie

(Tąsa 4-me pusi.)

ji mokiniai, VandaA Liutke- 
vičiūtė, Stepas Macianskas, 
Genė Erslovaitė ir kiti, be 
daugelio kitų vertingų do
vanų, dar gavo po amžiną 
plunksnakotį.

Raudonosios Armijos 
šaunūs laimėjimai džiugi
na vaikus. Artėja diena, 
kai Lietuva nusimes vokie
čių okupacijos jungą ir vi
są karo metą, dideliems 
sunkumams esant x auklėti, 
mokyti, puoselėti vaikai vėl 
galės grįžti į tėvų namus.

J. Grigalavičių

i

if
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CHICAGOS ŽINIOS
Gubernatorius Atsisako Šaukti 

Specjalę Sesiją
Iš 17-kos apskričių atėjo rei

kalavimai gubernator. Green, 
kad jis sušauktų specialę sei
melio sesiją taksų apsvarsty
mui, karių balsavimo teisių 
reikalui ir kitiems skubiems 
Šio karo metu reikalams.

Chicagos miesto taryba taip
gi statė reikalavimą. Majoras 
Kelly stojo už tai, kad reikia 
specialūs seimelio sesijos.

Tačiau šiomis dienomis atė
jo žinia iš Springfieldo, kad 
gubernatorus nešauks specia
lūs sesijos, nes nesą tam laiko.

Nekurie legislatures nariai, 
tai atstovai ir senatoriai, kaip 
gubernatorius aiškina, nenori 
specialūs sesijos. Tačiau yra 
daug atstovų ir senatorių, ku
rie stoja už specialę sesiją.

Poniutė Nori Duoti 
Hitleriui Pasilsėti

Atsirado Chicagoje poniučių

Svarbu visiems dalyvauti. 
Iki Raudonoji Armija nepar
klupdė Hitlerio “nenugalimas 
jėgas,” buvo žiūrima į nacius 
kaip į nenugalimą armiją.

Teisingai maršalas Stalinas 
pasakė savo istorinėje prakal
boje liepos 28 d., 1941 metais:

“Nėra nenugalimų armijų. 
Bus nugalėta ir nacių armija.”

Šiandien visi mato, kaip bu
vo palaužta hitleristiniam ban
ditam spėkos. Tuos siaubūnus 
šiandien mūsų, šalies jėgos nai
kina Italijoje. Netoli ta diena, 
kada bus naciai visai parklup
dyti ir priversti besąlyginiai 
pasiduoti.

Saržentas Juozas Montvidas 
Svečiavosi

Sgt. Juozas Montvidas at
vyko atlankyti savo motiną, 
Adelę Vasiliauskienę ir patė
vį Jurgį Vasiliauską.

Svečias paviešėjo 15 
ir gegužės 30 d. grįžo

dienų 
į savo

— Moterų Lyga Politinei ĄP-, kal*iška.s pareigas. 
Svietai — siuntinėja peticijas, 
kad pasirašytų žmonės už tai, 
jog paremti 
šie Sumner, 
reikalavimą 
Europon.

Matyti, tos 
garsinasi nori 
tos, labai susirūpinusios, kad 
Hitleris galėtų pasilsėti ir pas
kui geriau pulti Jungtinių Tau-j . i
tų jėgas. Į Svečiuojasi Korporalas Turkus

Jeigu tos poniutės mano, kad Chicagon parvyko pasisve- 
jų žygis nėra dėl fašistų nau-įčiuoti tarnaująs Dėdės Šamo 
dos, tai kaip jos gali kitaip į armijoj korporalas Antanas 
savo poelgį išaiškinti? [Turkus. Jisai parvyko iš.

Poniutės turėjo ir masinį mi-| Texas.
tingą, kuriame dalyvavo 22 
asabos.

ir pil-
republikonės Jes- 

kongreso narės, 
atidėti invaziją

Juozas išrodo puikiai 
nas energijos, pasiryžimo, kad 
juo skubiausiai nugalėjus prie
šą.

Jis patenkintas karo tarny-
. i bos sąlygomis.

poniutės, kurios i Sgt‘ j Montvidas pataria vi. 
politinės apsvie- s;ems ()augjau prisidėti prie 

karo pastangų darbo.

Apsistojo pas K. ir O. Usau- 
i skus ir G. Janulį, 3159. So. 
i Halsted St. Jie yra geri korpo- 
ralo Turkaus draugai.

Antanas prieš karą buvo
Rusų Karo Pagelbos chiga- [žymus listikas. Chicagoje iš- 

giškis komitetas rengia masinį! bus iki 10 d. birželio, o po to 
mitingą birželio 22 d„ Chica- \ vėl vyksta prie savo pareigų, 
go Arena, 400 East Erie St., 
paminėjimui trijų metų karo 
Sovietų Sąjungos prieš nacius.

Šiai mūsų talkininkės trijų | 
metų karo sukakties atžymėji- eina nuo pereito pasaulinio ka- 
nio iškilmei yra užkviesta; ro. 
daug žymių kalbėtojų. Kalbės 
Raudonosios Armijos atstovas 
generolas Rudenko, kuris yra 
Sovietinės misijos narys šioje 
šalyje. Bus kalbėtojai nuo šios 
šalies karinių pajėgų.

Yra numatyta įdomus pro
gramas atžymėjimui šio istori
nio įvykio.

Masinis Mitingas-Iškilmė 
Įvyks Birželio 22 Dieną

Ir Tėvai Turės Progos 
Pasididžiuoti

Motinų dienos minėjimas

Su kiekvienais metais ši 
diena vis įspūdingiau atžymi
ma.

Kiek laiko atgal pradėjo 
paminėti ir tėvams paskirtą 
dieną, šiemet ta diena bus bir
želio 18-tą.

Tėvų dienos atžymėjimo 
pirmininkas Cook apskrityje 
Mr. Willard W. Cole ragina

Lietuvių Darbininku Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui. »
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

workers; inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpildyk žeminus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.........................................................................................

Antrašas

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KA/.NO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

ai
flM

M
M

H
M
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Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKI

udsono Upe 
j 885 F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti

įvairias organizacijas prie tos 
dienos prisirengti. Jis sako, 
jog 2,000 organizacijų tuo rei
kalu suinteresuotos ir žada tin
kamai tėvus pagerbti.

Kaip lietuvių organizacijos 
tėvukus įvertins ? Iki šiol nieko 
negirdėti. Motinų diena buvo 
gražiai 
desnes 
lonijas.
Numirė

paminėta per visas di- 
Chicagos lietuvių ko-

Kazimiera Baubkienė, 
Valteraitės Sesuo

Gegužės 26 d. numirė K. 
13 a u b k i e nė, pasižymėjusios 
dainininkės Viktorijos Valte- 
raites sesutė.

Paliko nuliūdime vyrą Juo
zą, du sūnus ir dukterį, tėvą 
Antaną Valterį, tris sesutes, 
brolį ir eilę giminių.

Northsidiečiai Aukavo 
Drabužių

Gegužės 27 d. P. Baltutis ir 
Ona Remeikienė atvežė į liet, 
drabužių rinkliavos stotį ver
tingų drabužių, skustuvų, rašo
mi! plunksnų ir paišelių.

Juos suaukavo geros valios 
lietuviai ir širdingi karo pa
stangų rėmėjai, būtent: N. Bo- 
tirienė, P. A. Deveikiai, Alu- 
kai, A. Vasiliauskienė.

A. Vasiliauskienė padovano
jo gražų savo dukrelės paltą 
(fur coat) ir kitokių vertingų 
drabužių.

Tariame širdingą padėkos 
žodį visiems už puikias dova
nas ir už atvežimą.

Komitetas.

Hazleton, Pa

New Haven, Conn
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

j namelius matyti vaismedžių ir 
įvairiausių gėlių. Bežiūrint į 
gamtos surėdytą sceną taip šil
tas jausmas apgaubia širdį. 
Tas medelių šlamėjimas, švel
numas, tarytum nematoma 
ranka tave sutinka ir lydi.

Prisiminiau ir Lietuvos gra
žius vaizdus, bet ten dabar tie 
puikūs vaizdai nacių . ištremp
ti, išdeginti, ot, dar mes *čia 
Amerikoje turime į ką gražų 
ir malonų pasižiūrėti vaizdą, 
už tai, kad dar mūsų šalyje 
priešo kulkos ir ugnis nenaiki
na gražiųjų pastatų ir žaliuo
jančių miškų, o svarbiausia, 
Jai mes, po darbo dienos bei 
savaitės galime ramiai liuosą 
laiką praleisti ir gamtos tur
tais pasigrožėti. Už tai mes vi
si, kaip viens, turime stiprinti 
savo šalies ir visų Jungtinių 
Tautų karo pastangas. Taip 
mąstant, privažiavome ir gar
sųjį Waterbury — Brass City.

Pažygiavus Chestnut Hill 
Road ir jau pasigirdo orkes
tros - dūdų atgarsiai. Reiškia, 
groja lietuvišką polkutę. Tai 
jau buvo piknike pasižmonėji- 
mo ir šumo įkarštis, apie 5 v. 
v., kuomet mes įžengėm į pik
niko darželį.. Piknikuotojus 
jau radome įvairiuose ūpuose. 
Daugiausiai vyrai ir moterys 
prie centro, kur duoda gert, 
apstoję ir kalbasi, alutį gurkš
noja ir savo pikniką giria, kad 
pasitaikė puiki diena ir publi
kos susirinko apydiktis būrys, 
ne tik vietinių, bet ir iš kitų ar
timų kolonijų, o toliausieji 
piknike svečiai buvo, tai iš 
.Brooklyn©: linksmasis A. Ve
lička, Jimis Sutkus, P. Kapic- 
kas ir dar jų vienas draugas, 
kurio pavardės nesužinojau. 
Waterburys tai skaitlingiausia 
Conn, valstijoj kolonija jauni
mu, dar ir karo laike matosi 
daug vaikinų, o merginų, tai 
ir kupinai lanko piknikus ir ki
tus parengimus, ko kitose 
Conn, valstijoj kolonijose ne
matyti. Jaunimas ir senimas, 
nenorėdamas jaunimui pasi
duot, sukasi, trepsi, tai polkas, 
tai valcus, tai vėl ir vėl, o 4 
kavalkų, Sotula orkestrą gar
siai ir netingiai groja viens po 
kito šokius.

Mums besikalbant su water- 
buriečiais ir brooklyniečiais, 
prieina ir paduoda mums ran
ką draugas Stasys. Maloniai 
paspaudžiau jam dešinę ir pa
siteiravau : kodėl taip vėlai, 
juk jau bus 6:30? Drg. S. su 
šypsena atsakė, buvau akt 
tjĮbikininkų .„kryžiokų paijnalūųv

naują 
Yorke 
lizdą.

tai suvėlavau. Nustebintai >
klausiau, ką draugas S. turi 
mintyje. Na, ir pradeda mums 
pasakoti, kad Waterbury bu
vo kryžiokų “pamaldos,” tai 
nuėjau, užsimokėjau 30 skap
tukų ir išklausiau maldų ir vi
sokių referatų. Raginu drg. S. 
sakyti toliau, kaip ten buvo. 
Pagalvojęs pradėjo, kad kry
žiokų trejukė tik ant popieros 
gyvuoja, o jau veikėjų neturi; 
parengime skundėsi referen
tai ir maldininkai, kad kolo
nijose trejukės skyriai tai jau 
baigia išnykti ir jau įplaukų 
nėra, tai dabar sugalvojo pasi
pinigauti ir pradėjo 
skymą—sutverti New 
aukščiausią fašistinį
Reikia daug, daug pinigų.

Vienas maldininkas maldą 
kalbėjo ir pasakė, kad visos 
valdžios yra priklausančios 
nuo Viešpaties Dievo. Manau, 
kad drg. Stasys pats viską 
daugiau aprašys Laisvės špal- 
tose, bet aš tik tiek turiu pri
dėti, koks tas Dievas be šir
dies, ėmė ir išvijo A. Smetoną 
su jo visa razbaininkų genge 
iš Kristaus palaimintos Lietu
vos !

Patsai A. Smetona nusika- 
būrino, o jojo pasekėjai blaš
kosi po visą šalį ir pasaulyje 
kaulydami iš lietuvių pinigus, 
kad tik nereiktų pradėti sau 
duoną pelnyti rankų darbu! 
Patarčiau Smetonos visiems 
pasekėjams ir vierniesiems ne
sirūpinkite jūs, ir vėl Dievas 
nepamirš, surankios visus ir 
vėl parneš į Lietuvą ir išdum- 
puos Nemuno pakrantėn.

Atsisveikinom drg. S. ir ki
tus ir išvažiavom link savo 
namučių; pribuvom 10 vai., 
kaip tik ant laiko man myli
miausios per radiją progra
mos, merginų orkestros, ant 
WEAF, kuri būna kas sekma
dienis. Minimą pikniką rengė 
Lietuvių Laisvas Kapinynas.

M. Antanuk.

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

Apie Lietuvius Seniau ir Dabar
Septintame Distrikte UMWA 

unijos prasidėjo stiprus judė
jimas už distrikto autonomiją, 
už laisvę viršininkus išsirinkti.

Pirmas pradėjo tai UMWA 
lokalas 1704, Nesquehing ka
syklų. šiame lokale yra 1,200 
narių. Lokalas veik vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją reikalauti 
autonomijos 7 distriktui UM
WA unijos.

Šis distriktas apima Hazle- 
tono ir Shenandoah apylinkę. 
Lewisas suvaržė šiam distrik
tui laisvę 1941 metais, kai čia 
prasidėjo didelis judėjimas. 
Tuomet streikas kilo duoklių 
pakėlime, kas buvo nepasitei
sinama. Produkcijos juk nega
lima sulaikyti dėl vidujinės 
unijos kovos.

Judėjimas už unijos demo
kratiją yra geras ir sveikinti
nas. Reikia taipgi žinoti, kad 
Lewiso pozicija dabar jau vi
sai kita, kaip tada buvo. Jis 
dabar atsidūrė reakcinėj po
zicijoj. Jis, vietoj padėti pro
gresui ir demokratijai, trukdo 
tai.

Panter Valley Kasyklų Ta
ryba, kuri atstovauja 9 loka
lus, su 5,000 narių, taipjau pa
reikalavo distriktui autonomi
jos.

Prie šio klausimo, duoklių 
nelygumas taipjau supykdė čia 
mainierius. Iš $1.20 duoklių 
nacionalis ofisas gauna 90 cen
tų, o distrikto ofisas tik 30 
centų. O distriktas turi dideles 
išlaidas. Kas liečia nacionalį 
ofisą, jis mažai kuo prie vie
tos angliakasių prisideda.

Atrodo, kad kova už dau
giau demokratijos unijoj ima 
plisti į visas sritis, kur tik 
Lewisas suvaržė distriktui ar 
lokalams laisvę.

Tai yra reikšmingas judėji
mas. ii J 3.

Apie Lietuvius
Uazletone ir West Hazleto- 

ne yra gan geras skaičius lie
tuviu. Kažin, kodėl čia veiki- 

C f

mo niekuomet 
vo.

Prieš pirmą 
čia sustodavo

kaip ir nob u-

pasaulinį karą 
ir gan veiklių

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS (STAIGA

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

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

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

Į GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
i GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
* 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

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

us pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis t

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

žmonių ir vienu tarpu buvo 
susidafęs pažangus veikimas. 
Daug čiagimio jaunimo buvo 
įtraukta, bet kada išvažinėjo 
tie veikėjai, dingo ir judėji
mas, kuris, matyti, nebuvo ge
rai prigijęs.

čia yra lietuvių parapija, 
bet ir katalikų dirvoj veik nie
kas neveikiama.

Yra dvi SLA kuopos irgi 
pusgyvės.

LLD kuopa kelis sykius su
tverta ir vėl užmiršta.

Jau dabar visų užmiršta, 
bet čia kadaise buvo sustoję 
Svirskis ir Antonovas, kilo ne
mažas skandalėlis. Tuo tar
pu lietuvių naujokynai ypač 
jaudinosi dėl vieno kito “mo
ral i o klausimo.”

Visa tai dabar užmiršta. Se
nis Maslauskas, kurio namuo
se “svečiai” buvo apsistoję, ir
gi jau miręs. Jisai tada čia 
buvo 
kuris 
laikė

Latimer kaimelyje apšaudyta 
streikieriai.

Paskui kilo streikas Duplan 
kompanijos audinyčiose, tai ir
gi buvo sujudimo, nes darbi
ninkus organizavo 1WW. Eli
zabeth Gurley Flynn, dabar 
New Yorke, čia gerai pasižy
mėjo laike to streiko.

Pati svarbiausia industrija 
čia antracito mainos.

Lietuvių ir šiuo tarpu dar 
yra gana skaitlinga kolonija.

Dzūkas.

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

vienatinis laisvamanis, 
nebijojo ir socialistų, 

savo namuose.
miestas buvo gerai pa-sis

skilbęs kilus didžiajam anglia
kasių streikui laike T. Roose- 
velto prezidentavimo, kuomet

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

padarau 
paveiks- 
krajavus

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame- 
Irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

_ _ jvairiom spalvom.
JONAS STOKES 

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

FUNERAL HOME
$4-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
yf*?’***^ (Mes esame darę regėji-

. j V y itf nAfrtTt mo pataisymus viršaus 
/yCwy* 500 daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
\ gi jų šeimoms ir jų pa-

cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5045

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

k. * 7

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

KA/.NO
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Sovietai Aukštai Pager 
bė Berniuką, Raudon.

Vėliavų Saugotoją

Sovietų Spauda apie 
Amerikos Lakūnus

Esplen-Pittsburgh, Pa

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė Raudono
sios Vėliavos Ordiną tryli
kos metų berniukui, ukrai
niečiui Kostui Kravčukui 
už išsaugojimą dviejų pui
kinių Raudonosios Armijos 
vėliavų nuo vokiečių, kada 
1941 m. Sovietų kariuomenė 
turėjo trauktis nuo Kijevo.

Sužeistasis raudonarmie
tis perdavė berniukui ryšu
lį su dviem šilkinėm vėlia
vom ir prašė laikyti jas, iki 
Sovietų kariuomenė sugrįš.

Vaikas užklausė: “Bet ar 
jūs sugrįšite?”

“Mes sugrįšime,” atsakė 
raudonarmietis: ‘Taip, mes 
tikrai sugrįšime.”

Sužeistasis Sovietų kovū- 
nas paskui su bomba rankoj 
bėgo pasitikt atvažiuojančių 
priešo tankų.

Berniukas net nuo moti
nos slėpė vėliavas, ir kada 
Raudonoji Armija išvijo vo
kiečius iš jo kaimo arti Ki
jevo, tai jis nunešė tas vė
liavas vietiniam raudonar
miečių komanduotojui.

Kartą naciai buvo suėmę 
Kravčuką. Jis su kitais jau
nuoliais buvo traukiniu ve- miJ°s 
žarnas į vakarus. Bet jis iš-

Maskva. — Sovietų pulki
ninkas, Vysokostrovskis ra
šo Raudonojoj žvaigždėj a- 
pie Amerikos lakūnus sovie
tinėse stovyklose:

“Amerikos lakūnai pada
rė labai malonų įspūdį so
vietiniams karininkams. Šie 
jauni, stiprūs vyrai gabiai 
atlieka kiekvieną darbą. 
Kuomet jie valo lėktuvą, tai 
visi kartu greitai apvalo. 
Dirbdami stovykloje, jie sa
vo darbą atlieka akuratnai 
ir uoliai.”

Amerikos Submarinai Nu
skandino dar 16 Jap. Laivų

Washington, birž. 5.—Pa
skutiniu laiku Amerik. sub
marinai nuskandino dar 16 
prekinių Japonijos laivų. 
Taigi Jungt. Valstijų sub
marinai viso sunaikino bei 
sunkiai sužalojo jau 589 ja
ponų laivus.

{sakyta Vytis ir Nušluot 
Dvi Vokiečių Armijas

Trečiadienį, gegužės 24 die
ną, drg. J. Mažeika sukvietė 
susirinkimą, kad apkalbėjus, 
kaip sėkmingiau būtų galima 
darbuotis dėl Lietuvai pagel- 
bos teikimo.

Po apkalbėjimų, likosi nu
tarta sudaryti vietinį Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
skyrių, Esplen. Į komitetą iš
rinkti sekanti draugai: pirm. 
M. Paulauskas; sekret. Alex 
Sherbin; ižd. Joseph Kvedar; 
turtų prižiūrėtojais Jonas Por
tikas ir Vladas Danėnas. Nu
tarta paprašyti LDS 142-ros 
kuopos, kad suteiktų vieną 
kambarį.

Po gavimui kambario bus 
sukviestas susirinkimas ir pra
dėsime darbuotis. Kadangi iš 
surinktų drabužių, gal, neku- 
riuos reikės pataisyti ar iškly-1 kuopų sąrašo, 
nyti, tai draugai ant vietos su- 
aukavo finansų.

Aukotojui vardai:
Alex Sherbin $11.
St. Orda $3.
Po doleri aukavo: J. 

dar, J. Miliauskas, J. Purtekas, 
J. Mažeika ir M. Paulauskas.

J. Sadnick 50c.
Viso $19.50.

A. Scerbinskas.

buvo parašyta Laisvėje, o apie 
kitus — ne. Tarpe nepaminė
tų • yra Bertha Rainis, Jono 
Rainio žmona; Charles M. 
Šmigelskis, ilgametis šio mies
to gyventojas, palikęs nuliū
dusia žmoną Morta šiame 
mieste ir brolį Antaną, Cleve
land, Ohio.

Balandžio mėn. staiga numi
rė Juozas Rašimas (Rezman), 
o už ketverto savaičių po jo 
mirties, numirė ir jo žmona 
Antoinette. Rašimienė buvo su
paralyžiuota ir apie keturis 
mėnesius išgulėjo ligonbutyje; 
pasveikti nebeteko. Rašimienė 
buvo sesuo Antano ir Juozo 
Vaičiuliu.

Literatūros Draugijos 67 na
riai jau pasimokė j o šių metų 
duokles. Tai, 
stovime jau

galima sakyti, 
prie garbingų 
Gana gražu!
pat gražu, jei 
lankytų kuopos

Kve-

Būtų taip 
daugiau narių 
susirinkimus. Būtų galima nu
tiesti platesnius veikimo pla
nus, pasidalinti mintimis, pasi
dalinti darbais.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
antrą penktadienį kiekvieno 
mėnesio. Sekantis susirinkimas 
bus birželio 9 d., Liet, svetai
nėje, 7 :30 vai. vakare.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BERNIUKAI
Vikrūs. Inteligentiški. 

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA.
Lengvas fabriko darbas. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITĖ
PROGA PAKILIMUI.

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

 (135)

VYRAI
SMĖLINE POPIERA ŠVEITĖJAI 

IR PIELAVOTOJAI 
Akuratniem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO. 
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
(135)

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

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-PAUL, INC.

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

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

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

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(145)

TAVORINIŲ VAGONŲ 
DARBININKAI

8 A. M. iki 5 P. M.

REIKALINGAS LAIŠKAS 
DĖL ATLIEKAMUMO

MOTERYS
ŪKĖS DARBUI

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

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

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

(188)

Kreipkitės:

G. F. ERVIN
Erie Railroad

157 Railroad Ave 
Paterson, N. J.

(132)

PAGELBININKAI — stiprūs, patyrę pečku- 
riai. Naudingi trūstis aplink fabriką. Nuo
lat. Alga 75c j valandą. Kreipkitės jx> 10 
AM. kasdien. GEND REALTY, 750 GRAND 
STREET, BROOKLYN, 14 th St. Line iki

Grand St. Stoties. (134)

KIMŠĖJAT (Darbininkai) prie lėlių. Moka
ma aukščiausios algos. Daug viršlaikių. Va- 
kacijos su alga. TELEFONAS BARCLAY 
7-2877. Kreipkitės CARO-MAR DOLL CO.. 
304 GREENWICH ST.. N. Y. Chamber St. 

stotis važiuojant bile linija.

BERNIUKAI
PAKUOTOJAI

IR ABELNAM FABRIKO DARBUI
40 Valandų Savaitė 

$22 J SAVAITE
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

AR. WINARICK
805 East 140th St., Bronx, N. Y.

(138)

TARNAITĖS
NURSIŲ REZIDENCIJOJ 

$80 Į Menesį Su Valgiais. Vakacijo*, 
Šventėse nedirbama.

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. NursingzOfisc.

 r (182)

Roma, birž. 5.— Penkto
sios amerikiečių - anglų ar- 

komandierius, gen.
; Clark įsakė savo kovūnams 

šoko iš traukinio ir pabėgo. sunaikinti dvi bė-
Dabar Sovietų laikraščiai gančias vokiečių armijas is 

rašė apie Kostą Kravčuką,; Romos srities — Dešimtąją 
kaip apie jaunutį didvyrį. Keturioliktąją.

Binghamton, N. Y MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

ir Keturioliktąją.

KRISLAI Smūgiai Vokiečių Žibalo 
Gazolino Fabrikams

Iš toli, bet mylima viešnia 
leitenante Helen Pine svečiuo
jasi pas savo motiną H. žukie- 
nę ir kitas gimines bei drau
gus. Leit. Helen Pine gražiai 
atrodo Dėdės Šamo uniformoj. 
Jos vyras, daktaras, yra kapi
tono laipsnyje ir tarnauja už
jūryje.

Taisant laivą Brooklyn© 9- 
toj prieplaukoj, nuo monoxide 
dujų 3 darbininkai krito pridu- 
sę ir nugabenti ligoninėn.

FABRIKO DARBININKAI

VYRAI
Patyrimo Nereikia.

GERA ALGA.
Daub Viršlaikių.

Pokarinis darbo užtikrinimas.
STERN-BkoWN, INC.

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

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
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)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Bet kodėl draugas Bimba 

kolioja visus tuos lietuvius, ku
rie tos laisvės ir nepriklauso- gūžės mėnesį subombardavo 
mybės siekia? Net slaptai vei- bei apardė aštuonis nacių 
kiantį Lietuvos Išlaisvinimo dirbtinio Žibalo - gazolino 
Komitetą jis vadina ‘hitleri-I fabrikus Vokietijoj ir jos 
ninku padaru’.“ (Vien. birž. |užimtuose kraštuose.
2.) ------------------

London. — Pranešama, 
kad Amerikos lakūnai ge-

--------- j Amerikiečiai per dieną
I ai, žinoma, grynas melas, nugovg 30 japonų lėktuvų 

kad Bimba kolioja tokius he- ■ įvajrįuose žygiuose nuo Bia- 
tuvius. Tokių lietuvių jis ne“ salos iki Truko, 
kolioja. Jis labai juos gerbia. į 
Jis smerkia tuos, kurie po lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos 
skraiste darbuojasi Hitlerio 
naudai. Tarpe jų randasi ir 
Juozas Tysliava.

Jis irgi gražiai pamiršta 
Amerikos ir visos žmonijos t 
priešą (Hitlerį), o savo tulžį 
kasdien lieja prieš Tarybų Są
jungą. Tai nėra darbas už 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Tai Lietuvos žudymo dar
bas.

BROOKLYNO KARINIAME 
FABRIKE

Patyrimas Nereikalingas

J. Švilpa’s 
Stebuklinga

sve- 
ir draugus, 
užėjus. Ge-

M. K. Kul-

Panaši istorija ir su tuo 
“Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tu.“ Jis savo paskutiniam pa
reiškime atvirai sako, kad jis 
turi tik vieną priešą, būtent, 
bolševizmą. Taip sako ir Hit
leris. Tai ar gi tas neparodo,’ 
kad Komiteto vadovybė 
hitlerininkų įtakoje ?

yra

būtiDabar visiems turėtų 
aišku sekamas: Lietuvą išlais
vins Raudonoji Armija, kurios 
eilėse taip didvyriškai atsižy
mi geriausi lietuvių tautos sū
nūs. Laisva ir nepriklausoma 
Lietuva bus tarybinė-socialis- 
tinė Lietuva.

Deja to nenori suprasti ar
ba nesupranta Juozas Tyslia- 
va. Todėl jis yra'jo paties žo
džiais tariant, “Geras žmogus, 
bet biskį durnas/’ žodį “ge
ras“ įdėjus į svetimženklius, 
būtų pasakyta visa tiesa.

Scranton, Pa.
___ i_______

šeštadienį, 3 d. birželio, li
tą vai. vakare, po ilgos ligos, 
mirė Magdelena Sakevičienė, 
Alenos Sakevičiūtės (visiems 
gerai žinomos veikėjos darbi
ninkiškame judėjime) motina. 
Apart Alenos, paliko dar tris 
dukteris: Marijoną Supranas, 
Oną Spūdis ir Katrę Biemul- 
ler ir du sūnus, Antaną ir Juo
zą.

Pašarvota savo namuose, 
1044 Blair Ave. Palaidota bus 
trečiadienį, 7-tą dieną birželio, 
tarp 9-10 vai. ryte, Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Chinchil
la, Pa.

Užkviečiami visi pažįstami, 
draugai ir giminės atsilankyti 
ant pagrabo ir velionei Magde- 
lenai atiduoti paskutinį patar- 
navima. v

Ligoniai
Mrs. E. Belazarienė jau su

grįžo iš ligoninės, kur išbuvo 
5 savaites. Dabar sveikata, 
nors ir lėtai, bet eina geryn. 
Linkime jai greitai pasveikti ir 
vėl remti demokratijos reika
lus.

Anna Mikai ajunaitė 
čiuojasi pas tėvus 
Pas mus irgi buvo 
rai atrodo.

Susirgo draugų
bių dukra Jaune. Drg. Kulbie- 
,nė labai susirūpinus, kad mer
gaitė turės eiti ant operacijos.

Drg. Kulbis seniai jau sirgi- 
nėja ir negali dirbti, jau apie 
pusė metų. Labai gaila. Drg. 
Kulbienė yra moterų skyriaus 
sekretorė, daug dirbo, daug 
numezgė svederių paramai 
raudonarmiečių, o dabar, iš 
priežasties jos draugo ligos, 
negali dalyvauti. Ji pati dirba 
ilgas valandas prie apsigynimo 
darbo, kad užlaikius šeimą, o 
parėjus namon, turi prižiūrėti 
ligonius. Linkiu jiems greitai 
pasveikti.

J. K. Navalinskienė.

Šiemet numirė mūsų mieste 
keletas lietuvių. Apie vienus

NEBŪKITE

P. Šlekaitis.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
PIKNIKAS

įvyks

40 VALANDŲ SAVAITŲ. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

UŽ LAIKA IR PUŠŲ.

CUPPLES CO.
386 3RD AVENUE 

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

4th Ave. Station Ind. Line.

VYRAI IR BERNIUKAI
Viršaus 18

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

viršlaikius. '
CONSOLIDATED MOUNTING & 

FINISHING CO.
516 WEST 34TII ST., N.Y.C.

(133)

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

RA APRIBAVIMO AMŽIAUS.
$16 PRADŽIAI.

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

MERGINOS
Mokytis maliavojimui šepečių darymo. 

Lengvas darbas. Turi būti miklių pirštų 
ir darbščios.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS

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

<182)

VIRĖJOS

(134)

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

Kojų,

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

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

rijimo
No. 2—Nuo

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

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

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

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

M. J. ŠVILPA, 
_____ P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 H Zion St.

No.

No.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

(137)

VYRAkMERGINOS
Mes turime keletą vietų operavi- 

lengvų išdirbimų mašinų. Šva- 
aplinkybės. GerosJ algos. Būti- 

darbas. Mokintis pastovaus lai
mėtu darbo.

Reikalingas atliekamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

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

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

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
JOJIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

(132)

mui 
rios 
nas 
kos

CO.,

(135)

SUSTATYTOJAI
OPERATORIAI

SEKAMOM MAŠINOM:

LATHE
PLANER

BORING-MILL
GEAR CUTTERS

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

KREIPKITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY AVĖS., 

PATERSON, N. J.
(133)

STALŲ APTARNAUTOJAI
MOTERYS AR VYRAI 

Darbas Dienom 
Patyrimas Nereikalingas.

Turi būt dailios išvaizdos. Gera Alga. Nuolat.

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

BROOKLYN, N. Y.
(132)

PRŪSAI JAU BĖGA NUO 
AMERIKOS LAKŪNŲ 

SOVIETUOSE

VYRAI, STIPRŪS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.

L LEFKOWITZ,
823 SCHOLES ST.

BROOKLYN. (14th St. line).

RAŠTININKĖS
Pirmos Rūšies Valymo ir Dažymo* 

Įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 
darbas apskritiem metana.

1854 Cedar Ave., Bronx, N. Y.
TREMONT 8-7222.

(138)

(132)

VYRAI ĮVAIRIEM DARBAM
Abelnai Fabriko Darbai 

75c 1 VALANDĄ. NUOLAT
5 DIENŲ SAVAITĖ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

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

(132)

SUPERINTENDENT
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 
BŪTINĄ PRAMONĖ

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarinė proga.

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

(134)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS
Jengvam darbui prie stalų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
40 VALANDŲ SAVAITE

$24 I SAVAITĘ. NUOLAT.

EY-TEB, INC.
ROOM 1385, 22 E. 17TH ST., N.Y.C.

(183)

MOTERYS
SMĖLINĖ POPIERA ŠVEITĖJOS 

IR PIELUOTOJOS 
Akuratniem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
(185)

Vienybė teigia, kad Michel- 
sonas jau atidavęs Keleivį 
Strazdui ir Stilsonui. Pastara
sis jau apleidęs Pittsburghą 
ir nusikraustęs So. Bostonan.

Nežinau, kiek tame tiesos. 
Jei tai būtų tiesa, tai tas tik 
parodytų, kad vienas grabo- 
rius Strazdas nepajėgė apsi
dirbti su Keleiviu. Jam dabar 
talkon pribuvo kitas, amžiną 
atilsį, Naujosios Gadynės gra- 
borius, Juozas Stilsonas.

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

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

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 mineraliriio maisto — pfeįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; jdar gal Vitamino B.

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

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

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

Stockholm.— Vienas suo
mis sugrįžęs iš Rytų Prūsi
jos pranešė, kad daug vo
kiečių (iš Lietuvos pasie
nių) subėgo į Karaliaučių. 
Jie biją oro bombų, kurias 
mėtys Amerikos bombane- 
šiai, atlėkdami iš sovietinių 
stovyklų.

Japonai dar kiek pasistū
mė artyn Changshos, Chi- 
nijoj ; bet keliose kitose vie
tose chinai pamuše priešus 
atgal.

iii:*;.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—-41st STREET LONG 1SLĄNJ? CITYt N. Y

Amerikiečiai pirmutiniai 
įmaršavo Romon.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėa

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MERGINOS—MOTERYS
NETIKĖTINIEMS GREITIEMS REIKALAMS 

KARINĖMS PAJĖGOMS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

DIENINIAM AR NAKTINIAM 61 FT AM
PATYRUSIOS SIUVAMU 
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.

(1S7)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
$20 PRADŽAL

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

(185)

BE 100% 
WITH YOUR
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ŠIANDIEN RINKIMAI KONGRESMANU 

4-ME IR 11-ME DISTRIKTUOSE
Tačiau tų dviejų

birželio 6-tos rinkimuose tar-

Šį antradienį, birželio 6-tą, i kongresą patekti] tik geriausi 
4 ir 11 distriktuose įvyksta kandidatai.
nepapriųšti rinkimai kongres- kongresmanų rinkimų pasek- 
manų, vietoj mirusių tų dis- mės labiausia atsilieps į nacio- 
triktų atstovų. . j nalius šio rudens rinkimus pre-

Ketvirtas distriktas suside-' zidento ir kongresmanų. Tų 
da iš Bay Ridge ir Red Hook rinkimų agitacija jau prasi d e- 
sekcijų, Brooklyne. šiame dis- jus ir pažangiųjų laimėjimas 
trikte gyvena nemažai ir lietu
vių. Visi esate raginami bal-, naus agitacijai už karo laimė- 
suoti. Balsuoti gali kiekvienas, jimo ir pastovios taikos įstei- 
pilietis, kuris buvo užsiregis- gimo šalininkus ateinančio ru- 
travęs pereitą rudenį įvyku- dens rinkimuose, 
siems balsavimams.

Vienuoliktą distriktą sudaro 
Staten Islandas ir žemutinė 
dalis New Yorko miesto.

Laikraštyje, raštu, sunku iš
aiškinti vingiuotas distriktų ri
bas. Tačiau gyvenantieji tose 
apylinkėse, jeigu tikrai neatsi
menate savo distrikto numerio, 
galite lengvai sužinoti, ar jus 
tie rinkimai paliečia, apie tai 
paklausę artimiausioj mokyk
loj, policijoj ar politiškame 
kliube.

Apie rinkimus 4-me distrik- 
te, Brooklyne, demokratai ir 
darbiečiai, kurie remia demo
kratų kandidatą John J. Roo
ney, pareiškė susirūpinimą. 
Jie sako, kad kiekvienas bal
sas svarbu nugalėjimui repu- 
blikonų išstatyto ir visų reak-

Siuvėjų Žinios

ANGLIŠKO DARBININKŲ DIENRAŠČIO 
FINANSINE KAMPANIJA

Angliško darbininkų dienraš
čio finansų kampanija

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker pradėjo 
kampaniją sukelti šimtą ir dvi
dešimt penkius tūkstančius do
lerių ($f25,000) į dienraščio 
metinį fondą.

Aprokuota tiek pinigų rei- 
kėsiant išlaikymui dienraščio 
tokiu, kad jis pajėgtų atsakyti 
į visas fašistų atakas ant de
mokratijos. Tas be galo svar-

Didysis Dviejų Valstijų 
-ALDLD 2-ro Apskričio- 

Piknikas Sekmadienį
Visi draugai, prieteliai ir 

gamtos mylėtojai, įsitėmykite, 
jog Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2-ro Apskričio piknikas 
įvyksta ateinantį nedėldienį, 
11 d. birželio (June), Lithua
nian Liberty Parke, 340 Mit
chell Ave., Linden, N. J.

Pikniko pradžia tuoj po pie
tų. Programa prasidės apie 6- 
ta valanda vakare.

Programa susidės iš dainų ir
cininkų remiamo republikonų : prakalbų.
kandidato William A. Neri an. Dainuos Sietyno Choras, iš

Taip pat rūpestingai dtsine- Newarko, vadovaujamas B. 
šama ir į 11-to distrikto rin-Į E. Šalinaitės. Kalbės beletris- 
kimus, kur demokratai ir dar- i tas ir rašėjas Senas Vincas, ir 
biečiai kandidatu turi Robėrt I Literatūros Draugijos Centro 
V. Cantwell,
kandidatu išstatė Ellsworth B.| 
Buck.

Eugene P. Connolly, darbie- 
čių vadas pareiškė:

“Išėjimas balsuoti kiekvie
no vyro ir moters yra būtinas, 
kad laimėti šiuos rinkimus.”

Laimėjimas šių rinkimų yra 
svarbus ne vien tik tiems dis- 
triktams ir ne vien tik dėl tų 
dviejų kongresmanų, nors tas 
irgi be galo svarbu. Yra sako
ma, kad šaukštas deguto su
gadina visą medaus puodą. Iš 
to aišku, kaip svarbu, kad į

Draugijos Centro 
o republikonai j sekretorius D. M. šolomskas. 

Pirm ir po programos bus 
šokiai prie Antano Pavidžio 
žavėjančios muzikos.

Valgių ir gėrimo bus iki so
ties, užtikriname.

Visi būkite, kuriems tik lai
kas pavėlina, o būsite pilnai 
patenkinti.

Kelrodį įsitėmykite gerai,

idant galėtumėt pikniką 
siekti be klaidžiojimo. Be 
tomobilių, iš Brooklyno geriau
sia važiuoti geležinkeliu — 
Central Railroad of New Jer
sey. Iš Newarko ir kitų vietų 
toj pusėj, reikia važiuoti į Eli- 
zabethą, ir sekti, kaip nurody
ta žemiau.
KELRODIS:

Traukiniai, pradedant su 
ferry, išeina nuo Liberty St., 
New Yorke: 1:00, 1:30, 2:30, 
3:00 po piet, ir kiti kiek vė
liau. Važiuoti į Elizabeth, N. 
J., iš ten, nuo Broad St. (ku
ris prie stoties), paimti busą 
44-tą į Linden. Išlipkite prie 
Wood ir Cedar Avės. Po kai
rei bus piknikas — 340 Mit
chell Ave.

Automobiliais iš New Yorko 
ir Newarko važiuoti No. 1 ke
liu iki Lindeno, Wood Ave.

A, Gilmanas,
ALDLD Antro 
Apskr. Pirm.

pa-
au-

bu visada ir nepavaduojamai 
būtina dabar, karo prieš fa
šizmą metu, kad laikraštis iš
tesėtų aprūpinti savo skaityto
jus pilnomis, laiku paduotomis 
žiniomis iš karo frontų ir at
mušti priešų propagandą, ata
ką ant demokratijos ir darbi
ninkų namų fronte.

Komunistų Politinės Sąjun
gos Centralinis Komitetas savo 
pareiškime, pasirašytame pre
zidento Ear] Browderio ir se
kretoriaus John Williamson, 
užgyrė tą vajų ir atsišaukė į 
narius “daryti viską” talkini
me dienraščiui pasiekti užsi
brėžto tikslo ir pasiekti jo lai
ku.

Kitos masines organizacijos, 
be abejo, taip pat mesis tal
kon tam dienraščiui, tarp laik-1 
raščių pirmiausiam, nepava- i 
duojamam demokratijos sar
gui Amerikoje.

L. K. M.

Šaltokas Sekmadienis
Po labai karštų keletos die

nų, pereitą sekmadienį oras 
staiga atvėso. Temperatūra 
vienu tarpu buvo nupuolus 
iki 54 laipsnių, gatvėse be 
ploščiaus jautėsi per vėsu. Bet 
tai nebuvo šalčiausia birželio 
4-ta. 1926 m. tą dieną buvo 
tik 48 laipsniai. Karščiausia 
4-ta yra buvus 1925 m., 
laipsniai.

FILMOS Kliubiečių Žinios
Kaip Pradėjome Gaminti

mane paklausti, aš būčiau pa- į Kriaučių 54 skyrius rengia 
aiškinęs, — sako Buivydas. ; pikniką liepos mėnesį, bet die-

Mačiau, Načiunskas nusi- nos neteko sužinoti. Tam tiks- 
šypsojo ir prašė pirmininkoi ]ui liko išrinkta pikniko val- 
balso, bet pirmininkas, mato-Įdyba: pirm. Blozaitis, sekr. 
mai, Načiunskui nedavė balso,' Žilinskas.
pareikšdamas, kad du dfclega- ’ Delegatas K. Kundrotas, ra
tai sutinka su tuo raportu ir Sportuodamas iš kriaučių dar- 
užbaigta. Vadinasi, nepaisant, bijotės, priminė ir duoklių 
kad raportas išduotas ir ne vi-. klausimą, kad nerūgotų na
šai teisingai, bet kuomet du rjai ant jo, kada jis primena 
delegatai sutiko, tai vieno kasi apie duokles, nes tas ne mano 
gi paiso ir tokiu būdu rapor-. užmanymas, kad duoklės būtų 
tas buvo priimtas.

Antras raportas, 
duodamas iš Am. Lietuvių Ta- j 
rybos konferencijos, kuri įvy-1 
ko gegužės 14 d., Pennsylv. i 
viešbutyje, N. Y. Tą raportą | 
skaitė socialistų mūčelninkas 1 
Žilinskas. Jis pareiškė, kad jis | 
yra girdėjęs daug blogų kom-' 
plimentų adresuojant bolševi-1 
kam, bet tokių komplimentų,: 
kokius šioje konferencijoj kal
bėtojai adresavo bolševikam, 
tai dar negirdėjau. Ir visi, kas 
tik ten kalbėję, pareiškę, kad 
bolševikai esą Lietuvos priešai, 
lietuvių tautos naikintojai ir 
Amen, žinoma, raportas pri
imtas, nes svetainėje buvo la
bai šilta, nieks nenorėjo tęsti I 
ilgiau susirinkimo.

Iš Kriaučių 54-to Skyriaus 
Susirinkimo

Gegužės 31 d. kriaučiai lai
kė savo susirinkimą Piliečių 
Kliubo svetainėje, žmonių bu
vo pilnai svetainė. Svarbiau
si susirinkimo dienotvarkyje 
punktai buvo, tai raportas iš 
Amalgameitų konvencijos ir iš 
tarybininkų konferencijos.

Pirmiausiai skyriaus pirm. 
Zaveckas pakvietė išduoti ra
portą iš Amalgameitų kon
vencijos, įvykusios Chicagoje. 
Sako: delegatai, stokit ant ko
jų ir išduokite mums raportą. 
Pirmiausia pakvietė vieną iš 
delegatų, tai Montvilą, bet 
Montvila pareiškė, kad mes vi
si trys delegatai susitarėm ir 
paskyrėm vieną, kuris duos ra
portą, tai J. Buivydą. Buivy
das skaitė raštišką raportą.

Kada perskaitė, tai pirm, 
klausia Montvilos, ar sutinki 
su tuo raportu ? — Montvila 
atsakė:

—Sutinku.
Klausia Načiunsko, ar su

stinki? — Načiunskas atsakė, 
kad:

—Nesutinku dviejų rezoliu
cijų klausime.

Načiunskas sako: Buivydas| 
raportuodamas pareiškė, kad 
buvo Amalgameitų konvenci
joje skaityta ir vienbalsiai pri
imta rezoliucija Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės reikale, kad Ru
sija neturėtų jokių pretenzijų 

I į Lietuvos ir kitas Pabaltijo 
s valstybes. Tokia rezoliucija ne
buvo skaitoma, sako Načiuns
kas. Tada Buivydas sako: bu
vo tokių rezoliucijų nuo tryli
kos lokalų ir buvo sudaryta 
viena bendra rezoliucija. Bet 
Načiunskas vėl atsako, kad jis 
negirdėjo tokios rezoliucijos 
Amalgameitų konvencijoj skai
tant bile kokioje formoje. Gal 
ji ir buvo skaitoma kur nors 
Buivydo kambaryje, aš to už
ginčyti negaliu, sako Načiuns
kas.

Taipgi Načiunskas pareiš
kė, kad Buivydas, raportuoda
mas apie antrą 54 skyriaus 
pasiūlytą Amalgameitų kon
vencijai rezoliuciją, “Aprube- 
žiavimas Skalės Produkcijos,” 
pareiškė, kad virš minėta re
zoliucija buvo vienbalsiai at
mesta. Tas neteisybė, pareiš
kė Načiunskas, tą rezoliuciją 
vienbalsiai priėmė. Tada Bui
vydas atsistojo ir sako:

— Načiunskas 
anglų kalbos, už tai jis čia 
jums išvirkščiai pasakoja. Ir 
išdidžiai pareiškė, kad, — bro
li Načiunskai, jeigu nesupra
tai anglų kalbos, reikėjo pas

išrinktos, bet iš unijos aukštes- 
tai buvo :nių įstaigų.

į Darbų kriaučiai turi daug.
■ ‘ i Apie uždarbius, tai kitas klau

simas. Lainikinis.
Kalifornijoj sudužusio bom- 

berio nelaimėje, tarpe kitų 7, 
užmuštas brooklynietis leite
nantas Leonard Kurz,

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoH. unija Aapoj
Telcf.: GR. 7-7553
DETROITE: I ?--9 Woodward Avenue 

( 602 Hofmann Bldg.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES
UI’-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ ,BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrcen 7-G868
□

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Nuodingų Gasy Ligoniai
Nuo išsiveržusio nuodingo 

chlorine gaso centralinėj 
Brooklyno dalyje, iš šimtų, nu
vežtų į ligoninę, gale pereitos 
savaitės 90 vis dar tebebuvo > 
penkiose ligoninėse. Reiškia, | 
buvo sunkiai pažeisti.

Tarpe pasitaikiusių netyčia 
toje nelaimės srityje žmonių, 
nukentėjusių be savo noro, sa
koma, buvo bent keletas turin
čių daug laiko ir mažai apsi- 
rokavimo, kurie bėgdami pas
kui gaisragesius, policijos ve
žimus ir ligonvežimius be prie
žasties pateko į tuos 
buvo susargdinti.

Tokie vepsojimo 
tankiai pakenkia ir

l mui, užtvenkdami savimi ta
kus ir kelius.

Vedama nelaimės tyrinėji
mai. žada patraukti kaltinin
kus atsakomybėn ir uždrausti 
vežti nuodingas dujas miesto 
gatvėmis ten, kur tam priei
nami vandens keliai. Sakoma, 
viename tų tankų rūdies buvus 
praėsta 8-tadalio colio dydžio 
skylutė. Jeigu toji padarė tiek 
blėdies atvirame ore, nurodo
ma, jog niekas neišliktų gyvas, 
jei, pavyzdin, toks visas tan
kas pasiliuosuotų kur tunelyje.

Jones Beach State Parke šio 
mėnesio 12-tą atidaroma ŪSO 
stotis kariškiams.

VALANDOS:

gasus ir

mėgėjai 
gelbėji-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Penktadienio vakare 2-rą 

birželio, įvyko Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo priešpus- 
metinis susirinkimas, kuriame 
buvo renkama pusė valdybos, 
pabaigai šių metų ir pusei ki
tų metų.

Šalpos skyriuj neįvyko nie
ko naujo. Pasiliko tie patys 
buvę viršininkais: vicepirmi
ninku senasis Linkus, užrašų 
sekretorium Nalivaika, knygų 
dažiūrėtoju Zubavičia, maršal

ka Pauliukonis.
Pauliukonis nebuvo atėjęs į 

susirinkimus per paskutinius 
šešis mėnesius, nes sirgo. Da
bar jau atsisakė nuo ligos ir 
džiaugiasi žmogus, kad vėl ga
li valdyti rankos pirštus, kurių 
pirmiau nevaldė.

Biznio skyriaus rinkimuose 
pasidarė permainų. Direktorių 
sekretorium išrinkta jaunasis 
Linkus; direktoriais: Stakvile- 
vičia ir Zizas. Knygų peržiū- 
rėtoj u—LeVanda.

Buvo manyta pereitame su
sirinkime turėti kokias tai dis
kusijas, bet kuomet prie kliu
bo priklauso visokių pažvalgų 
žmonių, tai nėra reikalo vieni 
kitus erzinti. Tokiu būdu dis
kusijos atmesta.

Yra žmonių, kuriems būtų 
lengviau iškulti vežimą rugių, 

J. N.

BROOKLYN

Ta klausima aiškinanti fil
mą, šešta iš 8-nių Amerikos 
tautos augimą perstatančių fil
mu, buos rodoma Tom Moo- 
ney Hali, 13 Astor Place New 
Yorke, šio trečiadienio vakaro 
8:30, birželio 7-tą. Louis Bu- 
denz, Daily Worker vyriausis 
redaktorius dėstys ankstybojo 
tos industrijos laikotarpio isto
riją.

Laikraštininkų Gildija 
Užgyre 4 Terminą

New Yorko Laikraštininkų 
Gildija generaliame susirinki
me, įvykusiame birželio 1-mos 
vakarą, viešbutyje Capitol, di
dele didžiuma balsų priėmė 
rezoliuciją, prašančią Roose- 
veltą kandidatuoti 4 terminui.

Tokią rezoliuciją pirmiau 
buvo priėmęs Milwaukee lo- 
kalas, kurio pasisakymas 
įsvarbinamas dar ir iš to at
žvilgio, kad ten įvyks Gildijos 
nacionalė konvencija ateinantį 
rugpjūtį.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė.

nesupranta
Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL KVerrrecM 4-9612
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VĖLIAUSIAS ARTKINO VEIKALAS

Nauja Sovietinė Muzikalė Komedija

Nuolat nuo 10 A. M. — Vidurnaktį. Rodoma Kas Naktį.

Smagiausias muzikalis romansas judžiuose, juoku smingąs 
jums į pačią širdį, su linksmybe naujausių Rusijos dainų ir 
viesuliškais šakiais.

“They Met in Moscow
Extra: “KAZAKHSTAN MUSIC FESTIVAL”—liaudies 

muzika, šokiai ir tautinė grand opera.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

VICTORIA

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS f2.

DR. ZINS (i8bt-28 m->
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square 
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

£50.00
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Gražus Būrys 
Liuosnorių

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" iQį STANLEY MISIŪNAS

/ Ii Z-Ml SAVININKAS

Brooklyne 45,000 asmenų 
yra pasidarbavę Raudonajam 
Kryžiui įvairiose jo kampani
jose. Iš jų kai kurie yra įves
dinę ištisus mėnesius darbo ne
mokamai, kaipo auką tai mūsų 
kariškoms jėgoms pagalbinei 
įstaigai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugystės priešpusme- 
tinis susirinkimas įvyks birželio 7 
d. 7:30 v. v. L. A. Piliečių Salėje, 
280 Union Avė. Nariai prašomi da
lyvauti, nes bus renkamas sekreto
rius, vice-pirmininkas, iždininkas ir 
maršalka. — Ch. Nečiunskas, sekr.

(132-133)

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Gerald La Maine, 9 metų 
tapo užmuštas elektros bėgda
mas per 14-th St.-Canarsie li
nijos bėgius vagonų kieme, 
Canarsėj.
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TAIPGI
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PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
T01 GRAND ST, BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS-




