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Daug kalbėjome 
apie antrą frontą 
Dabar tas frontas 
Pasitraukimo nebus. Mūsų ar
mijos žygiuos į Berlyną ’

Visa Amerika šiandien stovi 
prieš didįjį kvotimą. Niekas 
neabejoja, kad mūsų kariai 
atliks savo pareigas. Jie savo 
ištvermingumą jau puikiai įro
dė ir Afrikos plačiuose laukuo
se, ir kalnuotoje Italijoje, ir 
Europos padangėse.

Bet ar mes, kurie esame pa
silikę namie, išduosime savo 
kvotimą ?

Pirmas išbandymas bus, kai 
prasidės Penktosios Karinės 
Paskolos vajus.

Ši paskola yra Europos lais
vinimo paskola. Tai paskola 
didžiojo ofensyvo prieš Hitle- Clai’ko, VIS Sparčiau Vejasi 
rio tvirtoves. Ji taipgi perga- nacius į šiaurius ir šiaurių 
lės paskola.

Mes, lietuviai, turime pasi
rodyti gerai. Tiktai tas, kuris 
neturi susitaupęs nei dolerio 
ir negali susitaupyti, galės bū-į maršavo iki 26 mylių pir
tį išimtis. Kiekvienas gi nuošir-imyn.
dus, patriotingas lietuvis, ku-i Amerikiečiai ir anglai pa
ris turi su savimi dolerį kitą, lėmė Civita Castellana mie- 
privalo pirkti karo boną, pa-jstą, dviejų elektrinių gele- 
skolinti Dėdei Šamui. žinkelių kryžkelę ir trijų

Lietuvių Literatūros Draugi-i mazgą, 32 mylios į
jos Centralinis Komitetas iškė- į šiaurius nuo Romos. Talki- 
lė puikų obalsį: Paskolinkime ninkai taipgi užėmė Brac- 
Dėdei Šamui Penkius Milionus ciano miestą, senovišką ge- 
Doierią! ;ležies liejyklų centrą, prie

Desėtkai tūkstančių demo- ežero Bracciano, 19 mylių į

į

AMERIKIEČIAI IR ANGLAI ARTINASI PRIE CHERBOURGO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B ________________________ B----------------------------------------------------------
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TALKININKAI NUŽYGIA 
VO VIRŠ 55 MYL. Į ŠIAUR
VAKARIUS NUO ROMOS
Roma, birž. 9. — Penktoji 

i anglų - amerikiečių armija, 
j komanduojama generolo

nacius į šiaurius ir šiaurių 
vakarus nuo Romos. Hitle
rininkai šluojami atgal visu 
frontu. Per paskutines 24 
valandas talkininkai nu-

amerikiečiai paėmė Civita 
Vecchia, svarbų jūros uos
tą, 36,000 gyventojų miestą, 
apie 40 mylių į šiaurvaka
rius nuo Romos.

Keturioliktoji vokiečių ar
mija, tik mažai tegalėdama 
pasipriešinti, iškrikusiai 
traukiasi atgal; taip bėga ir 
Dešimtoji nacių armija.

Berlyno radijas pripaži
no, kad talkininkai užėmė 
vieną miestelį jau už 55 
lių į šiaurių vakarus 
Romos. Bet vokiečiai 
blokšti ir dar toliau.

my- 
nuo 
nu-

NACIAI KRAUSTO MAŠI
NAS Iš FRANCUOS

London, birž. 9. — Mas- 
kratinių lietuvių lengvai gali šiaurvakarius nuo Romos, [kvos radijas pranešė, kad 
už tiek bonų nupirkti ir nu- įy nušlavė hitlerininkus vi- vokiečiai šiaurinėje Franci- 
pirks. Jie savo patriotizmą iriSoj toj apylinkėj. [joje ima iš fabrikų mašinas
meilę šiam kraštui parodysi Diena pirmiau anglai- i ir siunčia jas Vokietijon, 
darbais.

Brooklyniečiams puiki pro
ga tatai padaryti birželio 15 
dieną. Tą dieną šaukiamas 
masinis Brooklyno ir apylin
kės lietuvių susirinkimas.

Susirinkimas įvyks didžiulė
je Grand Paradise Svetainėje. 
Svetainė turėtų būti perpildy
ta patriotingais lietuviais.

Šiame susirinkime bus kal
bama apie reikšmę invazijos 
Europon, apie antrojo fronto 
tikslus, apie ateinančius spren
džiamuosius mūšius.

Šiame susirinkime taipgi bus 
proga nusipirkti karo bonų. 
Lai mūsų vyriausybė išgirs, 
kad mes, lietuviai, didžiausiu 
atsidavimu remiame pradėtą 
Europos išlaisvinimo žygį.

Kurie buvote nusistatę kur 
nors kitur eiti bei kreiptis ir 
pirkti Penktosios Karinės Pa
skolos bonų, dalyvaukite bir
želio 15 dienos susirinkime ir 
ten nusipirkite.

Labai didelis pro-hitlerinis 
ignorantas, matyt, redaguoja 
Lewiso organą “United Mine 
Workers Journal.” Tiesiog 
bjauru paimti jį į rankas.

Visas birželio 1 dienos nu
meris pašvęstas plūdimui Roo
sevelto ir vyriausybės. Raštai 
dvokia anti-semitizmu. šaukia
ma, kad bankierių Lehmanų 
firma užvaldė ir pavergė 
Ameriką.

Taipgi visaip juodinami ir 
purvinami komunistai, Ameri
kos Darbo Federacija, CIO ir 
visos demokratinės

AMERIKINIŲ HITLERININKUI 
ADVOKATAS ŲŽGIRIA NACIŲ 

PROGRAMA AMERIKAI
Washington. — Byloje 

prieš 29 amerikiečius fašis
tus ir vokiškus nacius, vie
nas kaltinamųjų, Peter Gis- 
sibl, pripažino, kad jie siekė 
pakeisti Amerikos valdžią; 
girdi, “tuo tikslu mes sten
gėmės supažindint publiką 
su mūsų ariška programa 
prieš žydus.”

Peter Gissibl pirmiaus 
buvo vadas Amerikiečių Vo
kiečių Bundo. Teisme jį gi
na žydų tautos renegatas, 
adv. Henry H. Klein iš 
New Yorko. Klein nušnekė
jo, kad jo tautiečiai žydai 
esą tikrieji kaltininkai da
bartinio karo.

Amerikiečio fašisto Pel- 
ley’o advokatas, William 
Powers užklausė Gissiblį: 
“Ar jūs Vokietijoje turėjot 
kokią tinkamą programą?” 
Gissiblis atsakė: “Mūsų 
programa buvo pašalint žy
dus iš biznių ir panaikinti 
tarptautinių bankininkų 
viešpatavimą.”

Amerikietis advokatas

Wm. Powers, tatai u žgi r da
mas, atsiliepė:

“Na, sakykite, ar tai ne
būtų tinkama programa šiai 
šaliai?”

Tie naciai ir amerikiniai 
fašistai yra teisiami už są
mokslus, kuriais jie stengė
si panaikint demokratinę 
Amerikos valdžią, o įvest 
nacišką režimą.

Sovietiniai Kovūnai Džiaugia
si Drąsiais Draugais

Maskva. — “Nėra dides
nės garbės kareiviui, kaip 
pavadint jį drąsiu draugu; 
Raudonoji Armija šiandien 
didžiuojasi savo draugais,” 
rašo garsusis sovietinis ko
respondentas Uja Eren- 
burg:

“Ir aš žinau, kad ameri
kiečiai, anglai ir kanadiečiai 
nuoširdžiai šypsosis tarp 
žiaurių mūšių dūmų, kad jie 
sužinos, kaip Raudonoji Ar
mija džiaugiasi jais.”

įstaigos.

ignorantas 
tai galima

Raudonoji Žvaigžde JANKIAI PAĖMĖ MIESTU 
Rašo: Greitai Būsi- CHERBOURG!) SRITYJE;

me Vokietijoje
London. — Sovietų ka

riuomenės laikraštis, Rau
donoji žvaigždė rašo: “Jau 
laikas pribaigti vokiečius,” 
kaip pranešė Maskvos radi
jas. Sako:

“Mūsų tankai nekantrau
ja, norėdami kuo greičiau
siai bėgt į Berlyno gatves. 
Dabar mūsų akis atkreipta 
į vakarus. Netrukus rusų 
pėstininkai jau maršuos per 
vokiečių žemę...”

Sunkiausios Karo Die
nos Ateina,-Stimson
Washington. — Jungti

nių Valstijų karo sekreto
rius įspėjo amerikiečius, 
kad Franci jo j dar ateis 
“pilnas šėlimas žiauriausių 
kontr-atakų” iš vokiečių 
pusės: “Tai būtų kvailybė, 
jeigu kas manytų, kad tos 
priešų kontr-atakos baigsis 
trumpu laiku.”

Vokiečiai telkia daugiau 
ir daugiau savo atsarginės 
kariuomenės,1'sakė Stimso- 
nas, ir “mes susilauksime 
sunkių dienų; geriau, todėl, 
žiūrėkime faktams j akis, 
nes jeigu faktus kraipytum 
geroj on sau pusėn, tai tik 
patys sau pakenktume.”

Raudonoji Armija Greit 
Pradės Ofensyvą

Maskva, birž. 9. — Asso
ciated Press, amerikiečių 
žinių agentūra, sako, jog 
visi ženklai rodo, kad So
vietai greitai pradės didįjį 
ofensyvą prieš vokiečius, 
bendradarbiaudami su ang
lais - amerikiečiais, kurie 
puola nacius Franci joj.

AMERIKIEČIAI MUŠĖSI 
DĖL KIEKVIENO NAMO

Berlynas pranešė, kad St. 
Mer-Eglise mieste ėjo mū
šiai tarp amerikiečių ir vo
kiečių dėl kiekvieno namo.

Amerikos kariai jau paė
mė tą miestą, netoli Cher- 
bourgo uosto.

MŪŠIAI EINA ŽIAURYN
Talkininkų štabas, birž. 9. 000 vokiečių.

— Talkininkų kariuomenė ’ Anglai atmetė įtūžusias 
užėmė pozicijas už 11 my-' priešų kontr-atakas į Šiau
lių į pietų rytus nuo Cher- Tins nuo Caen. Dabar verda j 
bourgo, vakariniai - šiauri-' kautynės Caen gatvėse.
niame Normandijos kampe, į Kanadiečiai užėmė jau 
Francijoj. tuziną miestelių ir suėmė!

Cherbourgas buvo vienas' 600 nacių, 
iš puikiausių Europoj uos-' 
tų pirm karo.

Amerikos kovūnai paėmė 
St. Mere - Eglise miestą, 18 
mylių į pietų rytus nuo 
Cherbourg o.

Talkininkai trečiu kartu 
smarkiai puolė vokiečius 
Caen mieste, svarbiame ge
ležinkelių ir plentų mazge, 
10 mylių į pietus nuo jūros. 
United Press praneša, kad 
“po kelių valandų arba mi
nučių” Caen bus atimtas iš 
nacių.

Viena amerikiečių divizi
ja paėmė nelaisvėn virš 1,-

Keli Tūkstančiai Na 
ciy Paimta Nelais

vėn Francijoje
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Koks didelis yra 
iš to redaktoriaus, 
spręsti iš sekamo pareiškimo: 
“Prieš Pirmąjį Karą komunis
tai padėjo bosams, diskredi
tuodami kiekvieną tikrai pa
žangią politiką.”

Betgi faktas yra, kad prieš 
Pirmąjį Pasaulinį Karą Ame
rikoje komunistų nebuvo. Ne
buvo komunistų partijos. Bu
vo tiktai socialistų partija.

Komunistų Partija susiorga
nizavo tiktai 1919 metais, jau 
po karo! į

London, birž. 9. — Prane
šama, kad talkininkai Fran
cijoj viso suėmė jau 4,000 
vokiečiu, v

i Didieji Anglijos bomba- 
i nėšiai pleškino priešų nau
dojamus geležinkelių cent- 

o. v. . v,. -v. . . įrus Rennes, Alencon, Ma-Siaucia įveržti mūšiai vi- • r> c u u. t?
įsu 100 myliu frontu, nuo i^nne F 1 ?ontaubault, Fran-
I Seine upės žiočių ties Le ^J0^,^ardyta v.si gelzke- 
■ Havre uostu iki Čherbour- 1 P?T.S.e.ln* upę nuo 
| go srities, vakaruose. I ParVzlaus iki juros.
j 10 vokiečių divizijų — a- 
pie 150,000 karių — įnirtu
siai priešinasi atakuojan- 
tiem talkininkam.

Naciai permeta frontan 
vis daugiau tankų prieš a- 
merikiečius, anglus ir kana-

Naujas Italijos Premje 
ras, Bonomi

Roma, birž. 9. — Pasi-meriKiecius, anglus n Kana-i T
diečius. Be kitko, vokiečiai įtraukė ligsiolims . Italijos- 
naudoja ir radijo L __
vairuojamus tankiukus, pri
krautus sprogimų, bet be 
karių juose.

NUO VANDENS APSAUGOTI 
TALKININKŲ TANKAI GE

RAI PATARNAVO

iš tolo niinisteris pirmininkas, 
maršalas Badoglio.

Karalaitis Humbertas, ei
nąs karaliaus pareigas, pa
kvietė Ivanoe Bonomi, 71' 
metų amžiaus, kad sudary
tų naują ministerių kabine
tą. Bonomi jau seniau buvo 
Italijos premjeru, 1921-1922 
metais.
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glų ir amerikiečių tankai, 
kurie veržėsi Franci jos 
krantan, buvo taip aptver
ti plieninėmis skardomis, 
kad vidun tanko negalėjo į- 
bėgt vanduo.

Nuleisti vandenin nuo lai
vų kiek toliau nuo kranto, 
šie tankai savo jėgomis iš
važiavo sausumon. Tiktai

Roosevelto Sveikata Gera 
Tokiam Amžiui

Washington. — Vice-ad- 
mirolas dr. Ross T. McInti
re visapusiškai ir kartotinai 
tyrė prez. Roosevelto svei
katą. Dėl to jis dabar pa
reiškė : “Prezidento fizinė 
būklė yra geresnė, negu vi
dutinio žmogaus, sulaukusio 
tokio amžiaus.”

Rooseveltas dabar 
metų.

tankų bokštukai kyšojo virš 
vandens, tankam bevažiuo
jant.

Pasiekę krantą, tankai, 
todėl; galėjo tuo jaus ata- 
kuot vokiečių apsitvirtini- 
mus, ir tatai daug padėjo 
talkininkams greitai užimt 
pajūrius.

Apart plieninių tankams 
apsaugų, reikėjo įvest juose 
prietaisus; reikalingus ka
riams kvėpuoti ir perdegi- 
mo gesam taip suvaldyti, 
kad jie nekenktų tankuose 
esamiems kariams.

Tokius talkininkų tankų 
įrengimus tikrai galima va
dinti kariniu sekretu.

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo karinius taikinius 
Bavarijoj, pietiniai - vaka
rinėje Vokietijos dalyje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Talkininkai užėmė Tarqui- 

nia miestą, 55 mylios į 
šiaurvakarius nuo Romos.

Prancūzai parašiutistai 
muša nacius užnugarėn.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad nors šiuo tarpu ne
sparčiai žygiuojame pirmyn 
Franci joj, bet vis tiek žy
giuojame.
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Kaskart smarkėja 
mūšiai Francijoje.

tankų

VOKIEČIAI TURĖSIĄ AP
LEIST CHERBOURGĄ Prez. Rooseveltas tikisi, 

kad pas jį neužilgo atsilan- 
Stockholm, birž. 19. —Pro- kys Laikinosios Francūzų 

vokiškas švedų laikraštis valdžios galva gen. de Gau- 
Aftonbladet išspaudino pra
nešimą iš Berlyno,jog naciai 
gal bus priversti pasitraukt 
iš Cherbourgo uosto (veng
dami apsupimo iš talkinin
kų pusės).

lie, kurį jis pakvietė.

Adriatiko Jūros srityje, 
Italijoje, angiai atėmė iŠ 
vokiečių Agosta ir keturis 
kitus miestelius.

Sukniasiuvių Suvažiavimas Paverstas į Jungtinių Tautų Vienybės Ardymo Šnekyklą
Boston. — Čionaitinis Su- 

kniasiuv. Unijos (ILGWU) 
suvažiavimas, komanduoja
mas Davido Dubinskio, bu
vo atkreiptas prieš Sovietų 
Sąjungą. Kasdien unijos po
litikieriai kalbėjo prieš So
vietus ir užsipuldinėjo rau
donuosius.

Baigiantis suvažiavimui, 
Dubinskio mašina pervarė 
savotišką rezoliuciją dėlei 
tarptautinės unijų 
bes. Jų rezoliucija

vieny- 
sako,

kad, girdi, tikimės, jog ka
da nors ir Sovietų darbinin
kai gaus teisę organizuotis 
į unijas. Tuomi dubinski
niai dar kartą pašmeižė So
vietų vyriausybę, būk ji pa
vergus darbininkus.

Delegatė Ida Miller iš Los 
Angeles nurodė, kad 28 mi- 
lionai darbininkų priklauso 
unijoms Sovietuose. Kokia 
gi būtų tarptautinė darbo 
unijų vienybė, jeigu milio- 
nai sovietinių unijistų liktų

Dubinskiniai Plūdo Sovietus; Glostė Roosevelto Priešus
atšalinti? užklausė Ida Mil
ler. Jinai pakartojo siūly
mą, kurį davė Daniel J. To
bin, Vežikų Unijos vadas. 
Jisai siūlė siųsti delegatus į 
Sovietų Sąjungą, kad jie pa
tys įsitikintų, ar ten gyvuo
ja darbo unijos ar ne.

Dubinskiniai sukėlė truk- 
šmą prieš Idos Miller kalbą. 
Vienas jų suriko, kad, esą, 
Sovietai galėtų sušaudyti

&

mūsų delegatus, kaip andai 
sušaudė Alterį ir Ehrlichą!

Žymėtina, jog Alteris ir 
Ehrlichas buvo tokio plauko 
lenkiški socialistai, kaip Du- 
binskis. Jiedu tapo nubausti 
už tai, kad bendradarbiavo 
su naciais prieš Sovietus.

Suvažiavimas taipgi pri
ėmė rezoliuciją, remdamas 
vadinamąją Liberalų Parti
ją New Yorke. Ši nauja

partijukė yra socialdemok- baubt prieš Nelsoną. Bet 
ratinė atskala nuo Darbo Dubinskis užtarė Roosevel- 
Partijos. Svarbiausias tų to valdžios priešą.
“liberalų” užsiėmimas yra 
kandžioti Sovietus ir raudo
nuosius, uoliai' remiančius 
Roosevelto valdžią.
Dubinskis Užtaria Roose
velto ir Pergalės Priešą
Socialistas Louis Nelso

nas sakė kalbą prieš Roose
velto kandidatūrą ketvirta
jam terminui. Daugelis de
legatų pradėjo niekinančiai

Nelsonas priklauso tai 
Norman Thomaso socialistų 
grupei, kuri reikalauja da
bar tuojaus daryti taiką su 
fašistų Ašim, nelaukiant, 
iki Hitleris ir Japonija bus 
visiškai sumušti. Tai tokia 
jų politika, ypač dabar, ka
da prasidėjo lemiamieji mū
šiai prieš Hitlerį.

4

is-’ ' A* '?,' ..v:*''E.,.- *-"’.

■>
R*

’MB J



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuania!) Daily* * Į Šeštadienis, birželio 10, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878 
President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor \ Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
Canada and Brazil, six months    $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Penktoji Karo Paskola
Pirmadienį, birželio 12 d., prasidės 

Penktosios Karo Paskolos vajus. Mūsų 
krašto iždo departmentas siekiasi šios 
Paskolos vajuje sukelti $16,000,000,000.00 
(šešioliką bilijonų dolerių).

Kampanija tai sumai sukelti tęsis nuo 
birželio 12 iki liepos 8 d. Taigi iš viso 
apie vienų mėnesį.

Karas labai ėda pinigus. Šis karas 
ypačiai reikalingas milžiniškų pinigų su
mų. Todėl, nors 16-ka bilijonų dolerių at
rodo didelė suma, jei mes tik pagalvosi
me, palyginsime su išlaidomis, pamaty
sime, kad ji visai maža.

Penktoji Karo Paskola supuola su la
bai svarbiais militariniais veiksmais. An
trasis frontas Europoje jau pradėtas; ei
na milžiniški militariniai veiksmai.

Italijoje mūsų, Jungtinių Tautų, ka
riuomenės veja nacius į šiaurius, daro 
didelių laimėjimų.

Pacifike taipgi mes laimime.
Rytų frontas neužilgo užsiliepsnos gal 

didesniais mūšių gaisrais, negu kada 
nors.

žodžiu, kiekvienas, kuris tik pagalvos, 
supras, jog iki šiol mūsų pastangos, mū
sų pirktieji bonai, mūsų darbas nenuėjo 
niekais. Mes apsiginklavome. Mes išauk- 
lėjome milžiniškas armijas, kurios šian
dien atlieka didelius miltarinius žygius, 
triuškindamos priešą, fašizmą, o rytoj 
atliks dar didesnius.

Taigi Penktoji Karo Paskola privalo 
būti sukelta trumpesniu laiku, negu vy
riausybe nuskyrė; jos suma privalo būti 
perviršyta. O tas bus galima pasiekti, jei 
tik mes, Amerikos piliečiai, Amerikos 
gyventojai, visi kooperuosime ir darbuo
simės, — jei mes patys pirksime bonus 
ir kitus raginsime daryti tą patį.

Ką gi Amerikos lietuviai privalo dary
ti tuo reikalu?

Ketvirtadienio Laisvėje tilpo Lietuvių 
Literatūros Draugijos atsišaukimas, ad
resuotas jos nariams ir visiems patrio- 
tingiesiems lietuviams amerikiečiams.

Draugijos Centralinis Komitetas sako, 
jog šios Paskolos vajaus metu LLD na
riai ir visi demokratinio nusistatymo lie
tuviai turi ir privalo sukelti bent penkis 
milijonus dolerių bonais.

LLD. Centralinio Komiteto žodžiais:
“Seniai ruošta ir laukta valanda jau iš

mušė; prasidėjo išlaisvinimas Europos iš 
nacių vergijos! Jau eina sprendžiamieji 
mūšiai. Mūsų didvyriška armija jau Eu
ropos kontinente!

“Mūsų ryžtas: aukosime viską grei
čiausiam laimėjimui pergalės. Mūsų drą
sūs sūnūs atlieka savo pareigas fron
tuose. Mes atlikime savo pareigas!
. “Mūsų vyriausybė kreipiasi į mus nau
jos paskolos. Tai bus Penktoji Karinė 
Paskola. Tai Europos laisvinimo pasko
la! Vajus jau prasideda.

“Pirkite karo bonus! Skolinkime Dėdei 
Šamui savo pinigus! Savo patriotizmą, 
savo meilę mūsų kraštui parodykim dar
bais.

“Lietuvių Literatūros Draugijos Cen- 
tralinis Komitetas kreipiasi į visus Drau
gijos narius ir į visus nuoširdžius, pa- 
triotingus lietuvius. Lai nebūna nei vie
no, kuri neišgirstų šio mūsų vyriausybės 
prašymo.

“Mes galime ir privalome nupirkti šios 
Penktosios Karinės Paskolos bortų pen
kių milionų dolerių vertės!

“Mūsų šūkis lai būna: Paskolinsime 
Dedei Šamui penkius milionus dolerių!”

Kiekvienas ir kiekviena darban!

Nevyksta Vokiečiams Lietuvoje 
ir Tiek!

Lietuvoje pilni miškai, pilni Lietuvos 
kampai partizanų, — drąsiųjų Lietuvos 
patrijotų, kurie su ginklu rankoje kovo
ja prieš okupantus, vokiečius.

Negalėdami patys partizanų išgaudy
ti ir nugalėti, vokiškieji okupantai buvo 
pasikvietę talkon šlykštų, lietuvių tautos 
neapkenčiamą nenaudėlį, gen. Povilą 
Plechavičių. Jam pavedė organizuoti jau
nus lietuvius vyrus, dar neišvežtus į gi
lumą Vokietijos, ir tuos vyrus atkreipti 
prieš partizanus!

Bet štai, kaip praneša Associated 
Press žinių agentūra iš Stockholmo, ne
senai įvyko tas, ko vokiečiai mažiausiai 
tikėjosi: sukilo Plechavičiaus suorgani
zuotieji “rinktiniai”. Sukilo prieš vokie
čius. Iš viso jų buvo keletas tūkstančių. 
Užuot atsukti ginklus prieš savo brolius 
partizanus ir Lietuvos liaudį, tieji “rink
tiniai” atsuko juos prieš vokiškuosius 
okupantus!

Nepaisė jie Plechavičiaus. Nepaisė jie 
ir kitų lietuviškų kvislingų!

Kai kur tie batalijonai (Vilniuje) buvo 
nuginkluoti ir, žinoma, nubausti. Kitur 
jie išbėgiojo į miškus ir patys dabar bus 
partizanų eilėse, kovos prieš niekšus vo
kiečius ir tokius, kurie jiem tarnauja.

Būdami partizanų eilėse, šitie vyrai, 
aišku, nekantriai laukia Raudonosios Ar
mijos, ir lietuviškųjų pulkų, kurie vei
kiausiai neužilgo įžengs į Lietuvą, nešini 
žmonėms laisvę.

Patį Plechavičių, sakoma, vokiečiai iš
vežę Vokietijon. Matyt, bijosi jie jį palik
ti Lietuvoje, nes partizanai gali su juo 
suvesti sąskaitas dėl jo, Plechavičiaus, 
niekšysčių, papildytų lietuvių tautai.

Jų Žodžiai, Mūsų Darbai.
Jau trys dienos ir naktys praėjo, kai 

mūsų ginkluotosios pajėgos pradėjo 
veržtis į “Europos tvirtumą.” Kai kur 
jos užkariavo jau miestelius ir svarbius 
susisiekimų centrus, kai kur jos dar vis 
tik skina kelią linkui tų centrų. Viskas, 
vadinasi, dar tik pradinėje invazijos sta- 
dijoje.

Tolydžio naujos pajėgos keliamos 
sausžemin: tolydžio (šiuos žodžius ra
šant) kitos mūsų pajėgos ruošiamos iš
kelti kitosna Europos sritysna.

Vadinasi, mes jau padarėme gražia 
invazijos pradžią. Vadinasi, mes laimi
me ! &1 j

Vokiškieji naciai per ilgą laiką skelbė 
Vokietijos žmonėms: jei talkininkai ban
dysią iškelt savo pajėgas į Vakarų Euro
pą, tai tos pajėgos sausžemyj ilgiau ne
bus, kaip keletą valandų.

Ką šiandien tie patys nacių propagan
distai sako? Jie jau neskelbia, kad galė
sią išmušti mūsų pajėgas iš Vakarų Eu
ropos sausžemio. Ne! Jie skelbia tik tą, 
būk mūsų pajėgos negalėsiančios gilyn 
įeiti. Žinoma, tai kitas jų melas. Nes mes 
esame įsitikinę, kad mūsų ginkluotosios 
pajėgos, kai jos sutvirtės pakraščiuose, 
žygiuos j rytus, link Paryžiaus ir jokia 
priešo pastanga negalės jų sulaikyti!

Vokiškieji melagiai daug yra “priblo- 
finę” savo žmonėms. Kiek daug jie me
lų paskleidė apie įvykius Rytų Fronte! 
Ar atsimenate, kaip jie sakė, būk Rau
donosios Armijos jau nebėra, ji esanti 
sunaikinta?!...

Arba, Goeringo pareiškimas, kad Vo
kietijos miestų talkininkai negalėsią savo 
bomberiais daužyti?

Arba, kad vokiečių submarinai nepri
eisią Amerikos laivų prie Anglijos salų 
ir Murmansko pakraščių?

Vis tai ilgokai kartoti vokiečių propa
gandistų melai, kurie melais ir pasiliko.

Todėl būkime tikri, kad didieji mūsų 
kariuomenių žygiai, pradėti Europoje 
birželio 6 dieną, bus vaisingi.

Mes gi, esą namieje, stiprinkime už- 
frontį. » 3 '
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— <1 —w »<) m* o io ■»» (Mw»o

SOCIALISTAS NEPASA
KĖ VISOS TIESOS APIE 

SAVO TAUTĄ
Amerikoje lankėsi Jan 

Stanczyk, Lenkų Socialistų 
Partijos vice-prezidentas ir 
lenkų ponų valdžios darbo 
ir socialinės gerovės minis- 
teris. Be to, jis dar nešioja 
titulą lenkų darbo unijų 
delegacijos užsienyje pirmi
ninko. Iš visko matyt, kad 
ponas Stanczyk yra gana 
stambi figūra tarpe lenkų. 
Taip jau bent jis save atsi- 
rekomendavo Amerikos 

publikai.
Leidinys “Poland Fights” 

(birž. 5 d.) paduoda Stan- 
czyko atsisveikinimo parei
škimą, apleidžiant Ameri
ką. Tasai pareiškimas labai 
įdomus, taip sakant, “trum
pas, bet drūtas.” Jis prasi
deda: “Istorija davė lenkam 
pamoką, iš kurios, mes ti
kimės, lenkų kaimynai taip
gi pasimokins.”

O kokia ta pamoka? 
Stanczyk suformuoja ją la
bai trumpai, būtent, kad 
“lenkai yra geri kaimynai, 
bet prasti pavaldiniai.” Bet 
tuojau aišku, kad tik pusė 
šios “pamokos” yra teisin
ga — teisinga tiktai antroji 
pusė. Teisybę Stanczyk sa
ko, kad negalėjo ilgai 
džiaugtis tie, kurie buvo 
lenkus pavergę. Lenkai ne
pasidavė carų vergijai ir 
prieš pavergimą smarkiai 
kovojo. Jie šiandien nepasi
duoda vokiečių vergijai. 
Nepaisant baisiausio teroro, 
lenkai kovoja už teises ir 
laisvę. Už tai juos pagerbia 
visas pasaulis. Neabejotam, 
kai Raudonoji Armija pra
dės naują ofensyvą ir pa
sieks Lenkiją, lenkai bus 
geri kovotojai ir talkininkai 
prieš nacius. Lenkai parti
zanai yra gerai atsižymėję.

Bet ponas Stanczyk skel
bia netiesą, kuomet jis sa
ko, kad lenkai yra visuomet 
buvę gerais kaimynais. Y- 
patingai lietuvis jam atsa
kys: “čia ponas labai gra
žiai apsimelavai. Istorija 
moko kaip tik priešingai. 
Istorija parodo, kad lenkai 
yra buvę labai prasti kai
mynai. Per ilgus šimtme
čius Lenkija stengėsi sulen
kinti lietuvių tautą. Tiktai 
didžiausiu atkaklumu be
sipriešindami lenkinimui 
lietuviai išliko lietuviais. Po 
vokiečiais, lenkai pasirodė 
blogiausiais Lietuvos kai
mynais.

Arba paimkime Vilniaus 
istoriją. Ar Stanczyk pa
miršo tą smurtą, kurį len
kai papildė prieš Vilnių ir 
lietuvių tautą? Šiandien pat 
tas pats Stanczyk tebesisa- 
vina Lietuvos sostinę.

Panašaus prityrimo su

lenkais turėjo baltrusai ir 
ukrainiečiai. Užgrobimas ir 
pavergimas Vakarinės Bal
tarusijos ir Vakarinės Uk
rainos po Pirmojo Pasauli
nio Karo neparodo lenkų 
gerais kaimynais. Lenkų 
puolimas ir grobimas Če- 
choslovakijos teritorijos, 
kuomet Hitleris puolė tą 
kraštą, irgi nėra joks pa
vyzdys gero kaimyniškumo.

Geriau Stanczyk ir kiti

ponų valdžios ministerial 
visai tylėtų ta tema. Svei
kiau būtų jiems ir jų kai
mynams. Lenkijos kaimynai 
laukia, kada lenkai atvirai 
ir aiškiai atmes praeities 
Lnekijos valdžių plėšikavi
mus, terorizavimus savo 
kaimynų ir pasižadės atei
tyje tokiais nebebūti. Tik
tai tada pasaulis matys, kad 
lenkai pasimokino iš savo 
tragiškos istorijos.

PAS SMETONININKUS ANT GURDO
Man teko pastebėti Drau

ge ir Naujienose pasigi- 
riant, kad tasai jų “United 
Lithuanian Relief Fund of 
America” yra visai naujas 
fondas. Jis nieko bendro ne
turėjęs ir neturįs su Sme
tonos įsteigtu hitleriniams 
smetonininkams Berlyne 
šelpti “Lithuanian National 

I Relief Fund.” Dalykas štai 
kame: tasai Smetonos fon
das yra pasiuntęs Berlynan 
keletą šimtų dolerių. Todėl 
klerikalai ir menševikai no
ri įtikinti visuomenę, kad 
jie nėra susirišę su ta sme- 
tonininkų įstaiga.

Bet ką sako faktai? Fak
tai parodo, kad šis “Unit
ed Lithuanian Relief Fund” 
yra tiktai tąsa ano fondo, 

i tai yra, tas pats fondas, tik
tai pakeistu vardu! Tai ir 
viskas. Tai paliudija ir 
President’s War Relief 
Control Board direktorius 
ponas James Brunot. Jis 
sako: “In April the Board 
approved the registration 
of this agency (tai yra, 
United Lithuanian Relief 
Fund of America. — R.) as 
the successor to the Lith
uanian National Relief 
Fund, which originally was 
registered in June, 1941.”

Tai kur dabar dės akis tų 
laikraščių redaktoriai, ku
rie šitaip negražiai pamela
vo visuomenei, sakydami, 
kad šis jų fondas nieko ben
dro neturi su Smetonos 
fondu?

Smetonininkai, matyt, la
bai įsižeidę, kad Grigaitis ir 
Šimutis nori pasisavinti 
United Lithuanian Relief 
Fund of America. Dirva 
(birž. 2 d.) tiesiog šaukia:

“Dar fondas nespėta į- 
steigti ir įregistruoti, jau 
tarybininkai pasileido viso
mis pusėmis girtis būk tą 
fondą jie įsteigę ir jog tau
tininkai jame nieko neturi 
— tuo tarpu kai Washing
tone tas fondas dar laiko
mas tautininkų anksčiau į- 
registruotu fondu.

“šitaip akiplėšiškai jie 
griebėsi išlupti Bendrą Lie
tuvos šelpimo Fondą iš ki-

tų žmonių rankų, kurie Lie
tuvos labui sutiko prisiimti 
ir juos į bendrą darbą...”

Smetonininkai, žinoma, 
jaučiasi skaudžiai nuskriau
stais bei apgautais. Nesa
kysiu, kad jų man gaila. 
Nemanau, jog ir visuomenei 
tatai be galo svarbu. Lai jie 
sau pešasi!

Bet visuomenei svarbu ži
noti šio fondo istorija. 
Svarbu žinoti, kad šis Unit
ed Lithuanian Relief Fund 
of America (Bendrasis Lie
tuvai Šelpti Fondas) yra 
Lithuanian National Relief 
Fund nauju vardu, kurį 
Smetona įsteigė hitlerinių 
smetonininkų šelpimui Ber
lyne.

Rokiškietis.

Springfield, I1L
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vai. ryte, po ilgos širdies li
gos, mirė Kostantas Stočkus. 
Velionis Kostantas gimė Lietu
voje, Monrigių kaime, Šiaulių 
apskrityje, Kauno rėdyboje.

Atkeliavo į šią šalį apie 
1902 metus. Pirmausią stojo 
dirbti į anglių kasyklas. Susi
taupęs kiek pinigų įstojo į ver- 
telgystę, kurioje išbuvo iki pa
baigai savo amžiaus.

Vertelgystėje būdamas bu
vo gana taupus, už tad mir
damas paliko nemažai turto. 
Gaila tiktai, kad gyvendamas 
nepanaudojo savo sutaupąs 
savo paties sveikatai, kas bū
tų prailginę jam gyvenimą.

Velionis Kostantas buvo ži
nomas kaipo rimto ir draugiš
ko būdo žmogus. Mokėjo su 
visais gražiai sugyventi, už 
tad ir vertelgystėje turėjo ge
ras pasekmes.

Mirė sulaukęs apie 61 metų, 
palikdamas didžiausiame nu
liūdime savo gyvenimo draugę 
Karoliną, vieną sūnų Raimon
dą ir dukterį Eleną. Velionis, 
rodosi, prigulėjo prie SLA 158 
kuopos ir prie Lietuvių Rymo 
Katalikų parapijos, už tad ir 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė. —J. S.

Vokiečių radijas oficialiai 
pripažino, jog į šiaurius nuo 
Romos anglai - amerikiečiai 
plačiu frontu pralaužė na
cių linijas.

Naminis Frontas
Visuomenei Bus Rodomos Trys 

Naujos Kovos Filmos

Tai amerikiečiai kariai, pasislėpę aukštose žolėse bei duobėse. Jie šautuvų ugni
mi turi padengę Galleria di Mont Orso tunelį, Italijoje, kur yra apsupti du vo
kiečių batalijonai. ......

Trys Karo Department© 16 
mm. kovos filmos, dar iki šiol 
nerodytos visuomenei, dabar, 
pradedant nuo birželio 1 d., 
bus prieinamos bendruomenei 
bei organizacijų naudojimui, 
suinteresuotų rodyti jas per 
Penktąjį Karo Bonų Vajų, bir
želio 12 — liepos 8 d. laiko
tarpyje. Filmos yra: “Report 
from the Beachhead,’’ atpasa
kojimas Anzio invazijos Itali
joje; “Report from the Army 
Air Forces,’’ rodanti 8-tąją 
Oro Pajėgą didžiulėse'oro ata
kose virš okupuotosios Francū- 
zijos ir Vokietijos ir 5-tąją 
Oro Pajėgą kovoje virš Port 
Moresby, New Guinea; ir 
“What Makes a Battle,” ro
danti pasiruošimus ir išpildy
mus invazijos į Marshall sa
las, sujungtomis žemės, jūros 
ir oro jėgomis.

Karo Informacijos Įstaiga 
praneša, kad šių filmų rody
mui parengimai buvo padaryti 
Karo Department© ir Valsty
bės Iždo kooperavimu. Pra
šant pagalbos rodyti šias fil
mas ir reikalingus įtaisymus, 
suinteresuotos vietinės grupės 
turi kreiptis į artimiausią 16 
mm. filmų biblioteką ar į vieti
nį U.S. Valstybės Iždo Karo 
Finansų Komitetą (War Fi
nance Committee of the U.S. 
Treasury). Laiko 5-tojo Karo 
Bonų Vajaus filmos bus duo
damos veltui.
B-2 ir C-2 Gazolino Racionavi- 

mo Kuponai nuo Birželio 1
Dienos Nebegalioja

Kainų Administracijos Įstai
ga praneša, kad B-2 ir C-2 ga
zolino racionavimo kuponai, 
t.y., senojo tipo B ir C racio
navimo kuponai be serijos nu
merių, nustojo galioję nuo bir
želio 1 dienos. Papildomi ra
cionavimo kuponai atnaujinti 
nuo kovo 1 d. buvo išleisti se
rijomis numeruotiems B-3 ir 
C-3 kuponams. B-2 ir C-2 ne
suvartoti kuponai gali būti at
naujinti.

Tokių kuponų savininkas 
gali juos atnešti į vietinę Ka
ro Kainų ir Racionavimo Įstai
gą iškeitimui. Įstaiga arba iš-
keis tuos kuponus galiojan
čiais, arba pervertins mylių 
skaičių ir išduos papildomai 
naujųjų kuponų, tačiau ne

daugiau pateiktųjų senų ku
ponų.

Gazolino stotys, kurios gavo 
B-2 ii’ C-2 kuponus prieš bir
želio 1 d., turi juos įteikti savo 
gazolino prekiautojams arba 
iškeisti juos atitinkamose jų 
įstaigose į inventorių kuponus 
prieš birželio 10 d. Distributo- 
riai pravalo deponuoti šiuos 
kuponus savo racionavimo 
bankų sąskaitose prieš birželio 
20 d.

Atėmimas galiojimo B-2 ir 
C-2 kuponams, palieka apy
vartoje tiktai serijomis nume
ruotus B ir C kuponus. Tačiau 
OPA pabrėžia, kad serijos nu
meriai kuponams toli gražu ne- 
paliuosuoja a u t o m o b ilistus 
nuo pareigos pasirašyti kiek- 
.vieną kuponą. Užrašymas 
valstybės ir licenso numerio 
ant kiekvieno kupono ir toliau 
pasilieka vienintelis būdas 
kontroliuoti nelegalų gazolino 
kuponų naudojimą.
Svetimoms Pašalpos Grupėms 

Pasiųstas Maistas
žemės ūkio Departmentas 

praneša, kad per kovo mėnesį 
Karo Maisto Administracija 
visoms pageidaujančioms a- 
gentūroms pasiuntė maisto ir 
kitų žemės ūkio produktų vi
so 798,736,255 svarų, gi va
sario mėn. buvo pasiųsta 865,- 
884,856 svarai. Į šiuos siunti
mus įskaitoma lend-lease siun
timai, kitų vyriausybių armi
joms pardavimai grynais, iš
tekliai Carribean ir Territorial 
Emergency programoms ir tie
sioginiai išdalinimai civilinėms 
grupėms ir Raudonajam Kry
žiui ir svetimoms pašalpos
grupems.

Laivais pristatymai ekspor
tui lend-lease keliu siekė 590,- 
234,920 svarų, palyginti su 
298,657 svarais vasario mėn. 
Svarbiausi gaminiai, pristatyti 
mūsų sąjungininkams, išreikš
ta procentais, yra sekanti: pie
no produktai ir vištos 9.8; 
mėsa — 41.2; riebalai ir aly
va — 4.7; vaisiai ir daržovės 
— 9.1; grūdai — 17.5; cuk
rus — 12.1; įvairios prekės — 
3; taboka — 1, vata — 1.6. 
šios prekės buvo pristatytos 
sekančiai: Britų Imperijai — 
64.3 procentai; Rusijai—29.5; 
kitiems, įskaitant Graikiją,
šiaurės ir Vakarų Afriką ir 
Prancūzų Nacionalinį Išlaisvi
nimo Komitetą — 6.2%.

OWI.
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Lietuviai Sulauks Lietuviškų Filmų Daina
Rašo A. GRICIUS.

Tuojaus, kaip tik Tarybų Lietuva bus 
išlaisvinta iš po vokiečių letenos, jos 
žmonės galės matyti kalbančias filmas 
jų pačių kalboje.

Kino teatrai pirm-tarybinėj Lietuvoj 
rodė kalbančias filmas visokiausiomis 
kalbomis, anglų, francūzų ir net tokio
mis, kurias galėjo suprasti vienas kitas 
asmuo iš tuos teatrus lankančių.

Net didieji Lietuvos miestai neturėjo 
finansų ir artistinių priemonių sukurti 
filmų industriją. Užsieninės filmų kom
panijos, eksportuojančios savo filmas 
Lietuvon, nenorėjo darytis daugiau iš
laidų ir rekorduoti savo filmas lietuvių 
kalba.

Bet Lietuva pasikeitė iš pat pamatų 
nuo to laiko, kada ji tapo tarybinė ir 
prisidėjo prie sovietinių tautų šeimynos, 
kur visi žmonės yra lygūs ir kur duoda
ma visokia pagalba dėl vystymo kultū
ros ir kalbos visiems žmonėms.

Taip, Tarybų Lietuvai buvo duota vi
sos progos matyti kalbančias filmas sa
vo gimtoje kalboje.

Dabar, kada laikinai vokiečiais oku
puotos Tarybų Lietuvos išlaisvinimo va
landa nuolat atrėja, imamasi visų gali
mų priemonių, kad duoti Lietuvai nau
jas sovietines filmas lietuvių kalboje. 
Jau pradėti rekordavimai lietuvių kalbo
je įvairių filmų. Jų tarpe rekorduojamos 
lietuviškai šios filmos: dokumentalinės 
filmos Stalingradas, Kovingasis Lenin
gradas, Sumušimas Vokiečių Prie Mas
kvos, Kova už Sovietų Ukrainą, Žmonių 
Keršytojai, Kova už Oriolą. Vėliau bus 
rekorduojamos kitos filmos, vaizduojan
čios patriotinį karą.

Vėl Gavome Paramos 
Lietuvių Meno 

Sąjungai
Štai, kokio turinio laišką mums pri

siuntė gerb. Jonas Smalenskas iš Balti- 
morės, Md.: “Aš čia siunčiu čekį $25.00. 
Penki ($5.00) dol. yra metinė duoklė, o 
likusi Meno Sąjungos paramai.’'

Retai mes gauname tokių laiškų ir do
vanų nuo pavienių asmenų. Jono Sma- 
lensko pavyzdžiu, kad ir su mažesnėmis 
aukomis, galėtų pasinaudoti ir kiti lietu
vių meno patrijotai.

Ir kitas įdomus laiškas. Čia mes jį pa
duodame pilnai:

Drg. V. Bovinas, 
LMS Sekr.

Gerb. Drauge:—
“Savo mirusio gyvenimo draugo, Leo

nardo Tvari jono, vardu, siunčiu Liet. 
Meno Sąjungai dovaną $10. Leonardas 
buvo meno mėgėjas, pirmesnių laiku, kai 
gyvavo Aušros choras, jis dainuodavo 
jame ir ne kartą dalyvavo scenos vaidi
nimuose, operetėse. Jis buvo meno pra-

Sovietų meniškos filmos taipgi bus re
korduojamos lietuvių kalba. Bet rekor- 
davimas meniškų filmų kitomis kalbo
mis, negu kad jos pagamintos, daug sun
kesnis ir reikalauja specialaus prisiren
gimo ir artistų. Dėl to gali užtrukti kiek 
ilgiau, negu rekordavimas dokumentali- 
nių filmų. Nežiūrint to, užduotis jau 
lamdoma.

Tai tik pradžia. Prie to dar pradėtas 
darbas gaminimui originalių lietuviškų 
filmų. Pirmiausia daromos dokumenta- 
lės filmos iš lietuvių gyvenimo Sovietų 
Sąjungoj laike patrijotinio karo. Bus 
nutrauktos nuotraukos lietuviškų vienu
čių Raudonojoj Armijoj, lietuvių atsieki- 
mai įmonėse ir ant ūkių, ir t.t., kur tik 
mūsų patriojotai dirba Sovietų gilumoj. 
Filmos parodys lietuvių vaikų mokyklas, 
namus ir kitas institucijas broliškose so
vietinėse respublikose.

Pačia pirmiausia lietuviška filmą at
vaizduos kultūrinį lietuvių gyvenimą 
Sovietų Sąjungoj patrijotinio karo me
tu: lietuvių meno ansamblių, meninin
kų, muzikų ir dainininkų darbus vystant 
ir populiarizuojant liaudies meną.

Prie to, Sovietų kinematografijos ve
dėjai deda visas pastangas sukurti lie
tuviškas filmas lietuviškomis temomis ir 
pasitarimai jau pradėti su lietuviais au
toriais dėl parašymo atatinkamų veika
lų.

Lietuvos SSR Centralinio Vykdančio
jo Komiteto Kino Taryba duoda iš kal
no visą reikalingą aparatą ir specialis
tus meno srityje gaminimui lietuviškų 
žinių filmų, o paskui ir meniškų.

(Iš Liaudies Balso)

surinkta $5.36, viso — $10.36.” Drau
gė O. Krakaitienė: “Teatro kuopos susi
rinkime nutarėme iš iždo paskirti $10.00 
LMS Centrui veikalų išleidimui.” J. 
Shapran, iš Philadelphijos rašo: “LDLD 
10 kuopa nutarė prisidėti prie LMS ir 
siunčiame duokles už du metu—$10.00.” 
LLD 25 kp., Baltimore, Md., per d. S. 
Mack, duoklės — $6.00, Z. Danta, De
troito P. M. S. kuopos duoklės — $10.00.

Tai, kaip matote, yra graži parama 
mūsų meno veiklai. LMS C. K. taip pat 
veikia, kad mūsų organizacijos, chorai, 
solistai būtų patenkinti naujais kūri
niais — scenos veikalais ir dainomis.

IŠ LMS RAŠTINĖS

Malonu pranešti, kad šiuo karo krizio 
metu Worcester!o Aido Choras, daugiau 
metus laiko neveikęs, vėl pradėjo veikti. 
LMS Centrui rašo Aido mokytoja Mrs. 
J. Korsak (Karsokienė), jog choras “jau 
dalyvavo dviejuose parengimuose ir dar 
du laukia... Nors choras nedidelis, bet 
balsų yra dėl kiekvienos dalies, tai yra: 
5 tenorai, 5 basai, 7-8 altai ir apie tiek 
sopranų. Galime 4-rių dalių dainas dai
nuoti.”

Aido mokytoja užsisakė ir muzikos iš 
LMS Centro — “Jungtinės Tautos.”

Tai jau du chorai, Clevelando ir Wor-

Ne apie didvyrius daina
Ir jų garbingą kelią . . .
Jos kelias trumpas. Ji jauna, 
Linažiedžiu akelėm, c

Mažytė—paskui galvijus . . .
Ją šauksi, neprišauksi.
Argi tada tikėjot jūs, 
Kad didvyre išaugs ji.

Maryte mano, kur dingai? 
Nūnai mama ją šaukia. 
Jaunuolės draugės ir draugai 
Tavęs mokykloj laukia.

Avelės tavo juodosios 
Baltoj lankelėj miega ... 
Ar ne vėlai, man rodosi, 
Ganyti jas pamėgai?

Ji kniūbso prie menkos šviesos 
(Seniai visi įmigo).
Iš kur mergaitei tiek drąsos 
Ligi aušros prie knygų?

Į šviesą didelę langai 
Atsiveria plačiausiai. ..
Kur tu, Maryte, kur dingai?— 
Tavęs Tėvyne klausia.

Mes matėm . .. Braidė Nemune 
Pavakary mergaitė, 
Žydriųjų ežerų dugne 
Akmenėlius ji skaitė.

Bet ne Marytė, ne jinai!
Miegoti saulė leidos.
Šilkiniai, šviesūs jos delnai 
Blyškius nuglostė veidus.

* * *

Sakei — tau motina tėvynė, 
Jos laisvė—tau seselė.
To kelio niekas nepramyne, 
Mirties, pavojų kelio...

Nūnai tu stovi priešais mirtį,— 
Krūtinei oro trūksta,— 
Ten miestai, pelenu pavirtę, 
Nuodėguliais berūksta.

Matai—į mirtį atsigręžus
Kaip žūva milijonai,
Kaip brolius į vergiją veža
Akli, kurti vagonai...

Sunkiausiu pasukai keliu— 
Erelių partizanų.
Tu nesakysi—negaliu, 
Brangi mergaite mano.

Gimtieji tavo ežerai
Jau ašarom pasriuvo.
Pušyno tamsžaliai gaurai 
Juodais šešėliais griūva.

* * *
Jie buvo priešo apsupti, 
Į šaltą upę šliejos.

O ji pavasarį plati 
Krantuosna išsiliejus.

—Ko stovit, drebate visi?
Prabilo partizanė,—
—Gimtoji upė—nebaisi!
Štai, plaukit paskui mane!

Veidai paraudo nuo rasos, 
Bangų rasos ledinės— 
Iš kur mergaitei tiek drąsos 
Tiek valios geležinės?

* * *

Daug priešų krito ... ir draugai... 
Jinai viena beliko.
Plėšikų rankose. Blogai, 
žiauri mirtis jos tyko.

Net paskutinė granata
Nūnai pasigailėjo
Galbūt, per daug mergaitė ta 
Gyvenimą mylėjo?

Kankinki!, budeliai, smarkiau,
I škęsi u, nedejuosi u, —
Akmuo teprakalba veikiau,— 
Draugų jums neišduosiu.

Čia mano žemė, Lietuva!— 
Drebėkit, atėjūnai!
Čia milžinų dvasia gyva,— 
Jūs žudote vien kūną.

Nuslūgo budelių narsa,
Jie liko nugalėti.
Iš kur mergaitei ta drąsa 
Taip atkakliai tylėti?

* * *

Gelsvėje saulėje kviečiai, 
Laisvi siūbavo vėjai— 
Akim tu atvirom plačiai 
Į tuos laukus žiūrėjai.

Žalesnis už lapus žalius
Ten klykavo žalvarnis
Ir gainiojo debesėlius 
Malūnas plačiasparnis.

Nerimo Dūkštos ežeras, 
Banga bangelę ginė.
Kokia graži pro ašaras, 
Kokia graži Tėvynė!

Paskui į šoną palenkta 
Nusviro tau galvelė...
Mes atsiminsim diena ta, 
Ir vykdysi m tą valią.

Laisvi bus tavo ežerai, 
Ir tavo kalvos žalios— 
Ir dainos paminės gerai 
Nepaprastą mergelę.

Susidūmojo apie ją
Pati Maskva pražilus 
Ji—Melnikaitė Marija, 
Iš Ežerėnų kilus.

Salomėja Neris.

mogų ir ruošėjas ir lankytojas.. Džiaug
davosi dainomis, džiaugdavosi vaidini
mais. Bet ankstyva mirtis atitraukė jį 
nuo visko . i. Mirė balandžio 12 d. šių 
metų.

“Draugiškai,
Adelė Tvarijonienė.”

Šis laiškas iš Binghamtono. Kuomet 
šiokioje nuliūdimo valandoje, kaip dabar 
randasi Adelė Tvarijonienė, žmonės ne
pamiršta mūsų organizacijų, mūsų me
no, tai jau yra nepaprasta auka. Tai įro
do ne tik velionio, bet ir draugės Adelės 
subrendimą mūsų kultūriniam judėjime, 
jos pasišventimą visuomenei.

Turime eilę laiškų ir iš organizacijų, 
kuopų. Trumpoj formoj juos čia minėsi
me: LDS 71 kp., Stoughton, Mass., au
kojo $5.00; LDS 35 kp., Los Angeles, 
Calif., įstojo į LMS — 1.00; A. Lukai- 
tis, LDS 26 kp., Bayonne, N. J., duok
lės — $5.00; Wm. Cherney (Černaus-

rašo: “LDS 11 kp. aukojo $5.00,

cesterio, kurie buvo sulaikę aktyvų vei
kimą, vėl pradėjo veikti. Tas reiškia, jog 
chorai gali veikti, tvarkytis ir šiuo karo 
metu. * * *

Gauname ir leidžiame naujus kūri- 
• nius. Daratėlė Yuden paruošė ir pri

siuntė apie 6 liaudies dainas LMS išleis
ti. Gauti scenos veikalai: “Nepataisoma 
Klaida,” “Drama Miesto Sodne.” Šie du 
veikalai yra skaitymo, studijavimo sta
dijoj — LMS Teatro Komisijos rankose. 
“Priesaika” ir “Teismo Diena” — abu 
veikalai vaizduoja hitlerinius okupantus 
Lietuvoje. Jie greitoj ateityj bus išleisti. 
Veikalas “Aušrelė” jau pusiau gatavas. 
“Javai Žydi” — arti pabaigos.

Su dainomis LMS Centre padėtis taip 
pat pasitaisė. Greitu laiku turėsime ga
tavas dainas “Nuo Uralo Gaudžia Vė
jai,” “Kur Bėga Šešupė” ir dar apie 12 
kitų dainų.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Chicagos universiteto profesorius Oscar Lange, lenkas, kuris neseniai lankėsi So
vietų Sąjungoje tartis lenkų reikalais. Šis paveikslas nutrauktas jam besikalbant 
su jaunomis grakščiomis lenkėmis merginomis iš lenkų armijos Sovietų Sąjungoje.

Churchillas Norėjo Kartu su 
Kariais Vykti Francijon

London. — Kada anglai- 
i amerikiečiai ruošėsi Fran- 
jcijon įsiveržti, Anglijos 
premjeras Churhillas būti
nai norėjo sykiu su jais ten 

Įvykti ir pats matyti, kaip 
jie šturmuos vokiečius pa
jūriuose.

Anglų admirolas Bertram 
Ramsey, vakarinių talki
ninkų laivyno komandie- 
rius, tiktai su dideliu vargu 
įtikino premjerą Churchillą 
tuo laiku pasilikti Anglijoj. 
Adm. Ramsey nurodė Chur- 
hillui, kad, išlipus jam 
Francijos krantan, reikėtų 
jį ten specialiai saugoti; va
dinasi, būtų eikvojamos jė
gos, kurios reikalingos ko
vai. Churchillas pripažino 
šio fakto svarbą ir todėl kol 
kas pasiliko namie.

Philadelphia, Pa.
Ko Dar Trūksta?

šio miesto demokratiniai nu- 
| siteikusių lietuviu organizaci- 
, .jos gana stiprios, bet veikimas 
Įtik vidutiniškas. Kodėl? Atsa- 
i Rymas, neturime tinkamos ko- 
i lektyvės vadovybės. O kaip to
kią vadovybę sudaryti? Ar 
yra išeitis? Taip, yra. Persior
ganizavus Komunistų Partijai 
i Komunistų Politinę Sąjungą 
atsidaro durys visiems sąmo
ningiems lietuviams stoti ton 
organizacijon, steigiant lietu
vių komunistų kliubą. Nuo sa
vęs ir vardą siūlau: Kazio 
Giedrio Kliubas. Nors kruvi
nasis Smetonos režimas nužu
dė tą mums brangų draugą, 
mes jo daugiau nebematysime, 

j bet jo nuveikti darbai, jo var- 
' das visuomet bus mūsų atmin
tyje. Juk jis ilgokai gyveno ir 
daug veikė Philadelphijoj, tad 
ar galima surasti tinkamesnį 
pagerbimą jam, kaip įstei
giant Komunistų (lietuvių) 
Politinės Sąjungos Kazio Gie
drio Kliubą? Jei kitos didelės 
lietuvių kolonijos turi lietuvių 
komunistų kuopas ar kliubus, 
kodėl mes negalime? Juk su- 
niekšėję lietuviai politikieriai 
vistiek mus vadina komunis
tais, tai kodėl nepasidaryti ak
tyviais komunistais? Nėra ge
resnės mokyklos darbininkui ir 
pažangiam biznieriui, kaip ko
munistinė organizacija. Turint 
tokios organizacijos kliubą, tu
rėsime kolektyvę vadovybę, 
tuomet — užtikrinu — mūsų 
veikimas daug pagerės. Ką sa
kote, darbštieji Philadelphijos 
lietuviai ? Ar priimsite senio 
patarimą ?

Sel. Ribokas.
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ANTANAS VENCLOVA

TAIP BUS GERIAUSIA
(Tąsa)

Tačiau, kada komisija išvyko, Baum- 
lingerį apėmė įsiutimas. Nesulaukimas, 
kad jo turtas, jo namai, sodas, gyvuliai 
tektų šitiems lietuviams! O, kaip jis jų 
nekentė! Tik dabar jis pajuto visą savo 
neapykantą ir panieką jiems. Bizūnų 
jiems į nugarą, pasodinus ant duonos ir 
vandens! Susitikę Baumlingerį, jie visi, 
lyg susitarę, pasidarė nepaprastai man
dagūs. Jis puikiai supranta, kaip jie 
džiaugiasi dėl jo išvažiavimo, kaip jiems 
malonu, kad jo čia nebebus. Ir pirmiau
sia — Petras.

Juo labiau artinosi išvažiavimo lai
kas, juo didesnis nerimas Baumlingerį 
ėmė. Ką jis ras ten, Vokietijoje? Juk ne 
pyragai jo tenai laukia. O čia jis gyveno 
kaip ponas. Ūkis gražiai sutvarkytas, 
arkliai blizga, kaip iš pieno plaukę, skar
da dengti tvartai, geros pievos, sodas. 
Kirsk lašinius, diržą atleidęs, ir vis tiek 
visų nesuvalgysi.

Vaikščiojo Baumlingeris aplink na
mus, lyg ne savomis akimis žiūrėdamas 
į visą savo užygventą lobį. Anksčiau ji
sai, būdavo, radęs laisvesnio laiko, čia 
šiaudus nuo kiemo pašluos, čia mėšlus 
numes į šalį, čia namų sieną nubaltys. 
O dabar rankos leidosi žemyn, tartum ir 
namai ir laukai jau buvo nebe jo. Nekal
bus jis pasidarė, piktas, ir Lyzė nera
miomis akimis gaudydavo vyro žvilgs
nį, norėdama suprasti jo sielvartą. Jeigu 
paklaus, būdavo, vyrą, kas jam yra, vy
ras piktai, nepakeldamas paniurusio vei
do, atsakydavo:

— Ant šuns uodegos... Nuskurėliai...
» Ir nesuprasdavo žmona, ką turėdavo 
reikšti šie vyro žodžiai, tik su baime 
traukdavosi į šalį, kad supykęs vyras ne- 
uždrožtų atkalia ranka per nugarą.

Jodavo jisai ir pas Gruberį, ir pas 
Klingę, bet grįžęs būdavo dar niūres
nis. Ir kartais užeidavo jam toks šuoras, 
jog indus trankydavo nuo stalo arba, 
užsidaręs kamaroje vienas, gerdavo ir, 
sukniubusiam čia pat ant stalo, Lyzė jau 
miegančiam maudavo batus ir užkloda
vo kojas.

Buvo žiema. Per ilgas tamsias naktis 
Baumlingeris vartydavosi nuo šono ant 
šono, negalėdamas sudėti bluosto. Štai, 
ir šiąnakt, kada už langų kriokė vėtra, 
seniai užgožusi savimi visus kaimo bal
sus, kada pro juodus lango rėmus vos 
brėžėsi dulksva sniego šviesa, ir troba 
atrodė gili kaip’ eketė, Baumlingerio ne
ėmė miegas. Galvoje jam švito ir geso 
praeitų dienę atminimai. Štai, su tėvu 
juodu atvažiuoja į nugyventą ūkį, iš ku
rio senis Andriejūnas išvažiavo į Ameri
ką. Tėvas sodina obelaitę — pirmąją obe
laitę naujajame sode. Ii’ jis atsimena 
rausvus žiedus, kuriais pražydo obelai
tė kitą pavasarį. Jis atsimena savo vai
kus — Hansą, Fricą, Marikę, kurie mirė 
anksti,' nesuspėję užaugti. Ir tėvą, sek
madieniais giedantį psalmes. Paskui jo 
atminty iškyla Skamarovičius — kaip, 
jam paskundus dėl javų neatidavimo, jį 
mušė vokiečių žandarai, pririšę prie me
džio, atsimena, kaip vokiečių kareiviai 
miestelio pakrašty per praeitą karą su
šaudė du pagautus bebėgant i;usų belais
vius. Štai, jie stovi pievoj drebėdami, su 
įdubusiom akim, apiplyšę, ir prašo “Ne 
ubivaite!”, o vokiečių kareiviai tuo tar
pu, prie peties prispaudę šautuvus, tai
ko.... Ir staiga šūviai.

Baumlingeris krūptelėja. Tai laikro
dis, girgždėdamas senais nariais, muša 
valandas. Dar anksti. Tik dvylika. O jam 
atrodo, kad jis išgulėjo ištisus metus.

— Mano namai! Mano sodas, gyvuliai, 
pievos, medžiai! Mano... murma jis ir, 
apsivertęs ant kito šono, išplėtęs akis, 
žiūri į tamsą.

Ir, štai, viskas, ką jis gavo iš tėvo ir 
pats užgyveno, teks kitiems...

Kiti varstys trobos duris, kiti vaikš
čios po kiemą. Kiti ilsėsis kaitroj po me
džių pavėsiu. Tik ne jis, ne jis...

Už langų tebedūko pūga. Baumlingeris 
atsisėdo lovoje ir, ranką pridėjęs prie 
sunkumo prislėgtos krūtinės, įsiklausė. 
Lyzė ramiai pūškavo gretimoje lovoje, 
duknų pridengta. Baumlingeris tyliai at
sikėlė ir paskubomis ėmė rengtis, niekaip 
nesugraibydamas švarko rankovių. Ren
gėsi jis šiltai, ant švarko apsivilko kaili
niais, ant galvos užsimaukšlino ausinę 
kepurę. Virtuvėje brėžtelėjęs degtuką, 
užsidegė žibintuvą ir išėjo į kiemą. Vos 
atidarė duris, drumzlina gelsva pūga

mušė į akis ir užgesino žiburį. Baumlin
geris buvo begrįžtąs atgal, tačiau paskui, 
priebutyje pastatęs žibintuvą, apgraibo
mis nusileido žemyn. Akys ėmė apsipra
sti su tamsa. Kiemo gilumoje tamsoj 
stūksojo daržinė. Nuėjęs ten, ilgai ieš
kojo, kol surado plūkią. Paskui jis pus
nynu perlipo per tvorą. Sodas buvo se
nas, sodintas jo amžiną atilsį tėvo. Ap
link ėjo eilės vyšnių, o viduryje plačiai 
iškerojusios augo obelys ir kriaušės. 
Vasarą sodas lūždavo vaisiais, rudenį 
aštriai kvepėdavo papuvę obuoliai ir nu
kritę lapai. Pro slyvų šakas ilgai, ligi pa
sibaigiant bulviakasiui, mėlynuodavo 
slyvos. Dabar sodas pro baltą kaip pie
nas pūgą brėžėsi neaiškiais tamsiais 
griaučiais pasirodančiais ir vėl išnyks
tančiais. Medžių šakos blaškėsi ir linko. 
Baumlingeris priėjo prie plačiausiai iš
kerojusios obels, kuri praeitą rudenį at
vedė daugiausia vaisių, atsitūpė ant že
mės, apčiupinėjo liemenį. Paskui jis pa
ėmė piūklą ir pradėjo dzyrinti — stro
piai, pamažu, ilgai. Piūklo garso beveik 
nebuvo girdėti. Nuo medžio liemens lūžo 
ledai, ir sniegas nuo plikų šakų biro ant 
žemės. Gerokai įpiovęs obelį, Baumlinge
ris suslcojo.

— Ką aš, iš tikrųjų? Juk čia mano...— 
pagalvojo jis, tačiau sulinkęs prišliaužė 
prie kitos obels. Medžio žievė buvo ap
šalusi, tačiau piūklas lengvai strigo į gy
vą medieną. Ir taip jis piovė savo sodo 
medžius, vieną po kito, pagal pačią že
mę, o paskui, lyg norėdamas paslėpti tai, 
ką padarė, rieškučiomis rausė sniegą ir 
krovė aplink medžio liemenį. Medžiai te
bestovėjo, tačiau pavasarį jie išdžius ir 
daugiau vaisių nebeveš.

— Prakeikti... — murmėjo sau po no- 
sia Baumlingeris, klausydamas, kaip 
pūga ima rimti. — Nesinaudos jie. Mano 
juk... mano...

Pagaliau pūga nurimo. Padange vėjas 
smarkiai varė nejaukius suplėšytus debe
sius. Tamsiais skliūriais jie plaukė per 
drumzliną dangų. Kieme lojo šuo. Arti
nosi rytas. Tačiau Baumlingeris sušilęs, 
jausdamas, kad jo nugara ir kakta apra
sojusi, tebedirbo. Jo kojų pėdsakus ir 
drožles užnešė sniegas, bet dabar, anks
tyboj ryto brėkšmėj, jis ryškiau matė 
medžiu liemenis ir, su kažkokiu keršto 
apsvaigimu, naikino savo sodą. Nuo į- 
tempimo maudė rankų raumenis, o pir
štų krumpliai nusitrynė ligi kraujo. Tik 
pradėjus švisti, jisai grįžo į trobą, atsi
gulė ir užmigo sunkiu pavargusio žmo
gaus miegu.

Antrą naktį jis vėl išėjo į sodą. Vėl ji
sai piovė obelis, kriaušes, vyšnias ir sly
vas, vieną po kitos, eilę po eilės. Kada 
beveik visas sodas tuo būdu buvo suža
lotas, Baumlingeris, vienas užsidaręs, il
gas valandas praleido kluone ir daržinė
je. Jis išsukinėjo metalinius sraigtus iš 
kuliamosios mašinos, sugadino akselinę 
ir arpą, iškalinėjo ir suslėpė akėtvirba
lius, išardė arklą ir paslėpė noragus. 
Kaip vagis, pasislėpęs nuo žmohių, net 
vengdamas, kad žmona nepastebėtų, jis 
slankiojo po namus, galvodamas, ką dar 
galima būtų sugadinti, ką dar galima 
būtų padaryti netinkama vartoti. Naktį 
jis tyčia palikdavo atdarus tvartus, kad 
peršaltų veršingos karvės, kad nušaltų 
paršiukai. Juk iš jo niekas nepareika
laus atsakyti, jeigu dvesia gyvuliai: va
dinasi, tokia dievo valia, ir žmogus čia 
nieko nepadarysi...

Lyzė, matydama vyrą taip pasikeitus, 
būkštavo, bet bijojo ko nors klausti.

Baumlingeris paskutiniu laiku nieko 
nebedirbo. Dažnai jis jodė į miestelį pas 
Klingę, gėrė su juo, grįždamas namo vai
šinosi su savo švogeriu Gruberiu ir buvo 
niūrus ir piktas, o sutikęs kaimyną, 
dirbtinai juokėsi ir šnekėjo:

— Atlėks paukščiukai...—pirštu rodė 
jis į dangų. — Bur bur bur... Pasimaty
sime dar...

— Pasimatysime ir pažiūrėsime, kaip 
abudu atrodom, — juokdavosi kaimynus.

— Pažiūrėsim... Išeis jums per šonus 
visokios ‘jūsų tarybos.

Pagaliau, atėjo diena, kada Baumlin
geris turėjo išvažiuoti. Kada rogės buvo 
pakrautos brangiausių daiktų ir kumpių, 
dešrų bei skilandžių ir kada Lyzė verk
dama uždarė paskutinę dėžę su indais ir 
įsėdo į roges, Baumlingeris pasistatė 
kailinių apykaklę ir tarė:

— Pasidžiaugs jie, driskiai. Vakar už
mušiau šunį ir įkišau į šulinį.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn
Iš Darbo Lauko

American Brass Co. pasirašė 
su CIO, Mine Smelter Workers 
unija naują kontraktą, gegu
žės 31 d. Kompanija turi tris 
didels dirbtuves Waterbury- 
je, Torrington ir Ansonia, 
Conn, valstijoj. Dirba apie 11,- 
000 darbininkų. Senoji sutar
tis pasibaigė rugs. 30, 1943 ir 
derybos tęsėsi iki dabar, kol 
WLB privertė kompaniją pasi
rašyti sutartį. Viso buvo tarpe 
darbininkų atstovų, kompani
jos ir WLB net 56 posėdžiai.

Darbininkų unija reikalavo 
pridėti 17 centų j valandą al
gos, kad pasivijus brangstantį 
pragyvenimą, kaip reikalauja 
ir plieno darbininkai, kurių 
reikalas net kongrese atsidū
rė. Reikalavo dvi savaites su 
alga vakacijų, kas yra išdirbęs 
ne mažiau trijų metų, pripa
žinti uniją, kaip atstovę darbi- 

[ ninku derėtis su kompanija, 
išskaityti iš darb. algų uniji
nę mokestį kas mėnesis, kad 
moterys, kurios turi pasitrauk
ti iš darbo gimdymų parei
goms, kad kada jos atgal at
eina į darbą, tai būtų imamos, 
kaipo senos darbininkės ir tu
rėtu senu darbininkių teises 4-4- 4-

prie vakacijų ir t.t.; taipgi bu
vo ir kitų reikalavimų.

Algų reikalavimai iš kom
panijos pusės dar nepasižadė
ti išpildyti, bet uniją atstovaus 
WLB, kad jie būtų patenkin
ti, nes darbininkų unija nuta
rus streikų neskelbti, kad ne- 
sutrukdžius karo reikmenų ga
mybą, kad legaliu keliu kom
paniją privertus išpildyti bū
tinus reikalavimus.

Dabar darbininkai lengviau 
atsikvėps, kada derybos pasi
baigė, kada sutartis tapo pasi
rašyta. Unijistas.

VOKIEČIAI DAR GIRIASI

Berlyno radijas pasakojo, 
būk naciai per penkias die
nas ties Jassy, Rumunijoj, 
suėmę virš 1,300 rusų, už
mušę “kelis tūkstančius” ir 
sunaikinę bei pagrobę šim
tus kanuoliu ir tanku. C- L-

Tokiais pagyrais naciai 
stengiasi pridengti didžius 
savo nuostolius Jassy srity
je, kur Sovietai užmušė 
daugiau kaip 10,000 hitleri
ninkų ir sunaikino apie visą 
tūkstantį jų tankų, lėktu
vų, šarvuotų automobilių ir 
trokų.

Šypsenos
PAKLYDĘS PONAS

(Vieta—Sea Side Parkas)

Jau

Kas

visą savaitę po parką 
trankaus,

mane su j ieškos, 
premiją tas gaus.

Jau visą savaitę “munšainą” 
geriu,

Ir viso kišeniuj tris centus 
turiu.

Teisingai pasakant — 
iš proto einu;

Nuėjęs saliūnan —

bjauriai smardinu.
Labiausiai bijausi 

laisviečių “velnių”;
Iš baimės užaugo plaukai 

ant delnų.
Kai pagaunu progą — 

storiausiai rėkiu,
Jei centą kur gaunu — 

sau galvą lenkiu.
Dėl šnapso trūkumo 

aš koriaus andai, 
to ir pasklydo tie 
, baisūs gandai.

Ponas Stalu kas.
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XTSz 532 Grand Street, Brooklyn %
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIfiJIMAMS ĮSTAIGA

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

I
 Dr. John Repshis

(REPAYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard Street

kampan linnan St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.Tel. TRObridge 6330
* OFISO VALANDOS:
| 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
j Nedėliomis ir šventadieniais

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

y

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

!

<f>
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<♦> <♦>

Lietuviškas Kabaretas

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

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 jSU GYVIAIS. 

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

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

I GREEN STAR BAR & GRILL

■Mfi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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įsakyta Lėktuvų Strei- 
kieriam Grįžt Darban
Lockland, Ohio. — Strei

kuoja daugiau kaip 12,000 
darbininkų Wright lėktuvų 
korporacijos; ir nuo talki
ninkų įsiveržimo Franci- 
jon nepastatyta nei vieno 
lėktuvo didžiame korpora
cijos fabrike, kuris lėšavo 
155 milionus dolerių.

Valdinė Karo Darbų Ta
ryba įsakė streikieriams 
grįžt darban iki vidunakčio 
iš birželio 9 j 10 dieną. Ta
ryba pareiškė, jog kurie ne
grįš, tai bus iš darbo paleis
ti.

Streikieriai priklauso CIO 
Automobilių Darbininkų Li
nijai. Unijos vadovybė pa
smerkė tą streiką. Unija ke
tina nubausti 25 streiko va
dus. Jie sukurstė streiką to
dėl, kad 7 negrai buvo per
kelti į skyrių, kur dirbama 
cilinderiai lėktuvų moto
ram. Pirmiau šiame skyriuj 
tik baltieji tedirbo.

Bilius dėl Perlų Uosto 
Vadų Teismo

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas nesiskubins pa
sirašyt kongreso tarimą, lei
džiantį pailgint laiką, ku
riuo būtų teisiami admiro
las H. E. Kimmel ir gen. 
Walter C. Short. Jiedu kal
tinami, kad apsileido savo 
pareigose ir neparuošė Per
lų Uostui apsigynimo, nors 
galima buvo įžiūrėt, kad 
Japonija rengiasi karui 
prieš Jungtines Valstijas.

Senatoriai Tyrinės Generolo 
Išsiplepėjimą

Washington. — Senatorių 
komisija kariniais reikalais 
tyrinės gen. H. J. F. Mille- 
rio nusikaltimą ir jo paže
minimą tarnyboje.

Pirm vakariniams talki
ninkams įsiveržus į šiauri
nę Franciją, generolas Mil- 
leris, įsigėręs, davė savo 
bendrams garbės žodį, kad 
įsiveržimas bus pradėtas 
pirm šio mėnesio 15 d.

Už tai generolas Eisen
hower, vyriausias talkinin
kų komanduotojas, numušė 
Millerį tarnyboje nuo gene
rolo majoro iki Įeit, pulki
ninko.

PASAK NACIŲ, TALKI
NINKAI TURĮ 20 DIVI

ZIJŲ FRANCIJOJE
London. — Nacių kont

roliuojamas Paryžiaus ra
dijas sakė, kad, girdi, 20 
talkininkų divizijų įsiveržę 
Francijon.

Berlyno radijas teigė, kad 
anglai - amerikiečiai iš sa
vo transporto lėktuvų nu
leidę Francijon dar dvi ka
rių divizijas.

CHURCHILLAS NUMA
TO SUNKIĄ KOVĄ

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur- 
chillas pranešė seimui, kad 
iki šiol gerai vyksta įsiver- 
žusiems Francijon talkinin
kam; bet jis įspėjo anglus 
nesitikėti lengvos pergalės.

Naciai tik dabar pradeda 
išstatyti stambesnes savo 
jėgas prieš anglus-ameri- 
kiečius, ir toliau kova eis 
sunkyn, kaip pastebėjo 
Churchillas.

Tojo “Pasitikėjimas”
Japonijos premjeras Tojo 

atsiuntė Hitleriui telegra
mą, girdi, “pilnai pasitikė
damas, kad vokiečiai laimė
sią prieš anglus-amerikie- 
čiųs.”

Hartford, Conn:
Kas Veikiama ir Kas Naujo?

Gegužės 31 dieną Bendrtls 
Pundelių Komitetas laikė po
sėdį Laisvės Choro svetainėje. 
Iš raportų paaiškėjo, kad yra 
vedamas gražus darbas pagal
bai Lietuvos žmonių, kurie 
baisiai nukentėjo nuo fašistų 
teroro. Pirmiau buvo renkamos 
drapanos ir bendrai siunčia
mos per Russian War Relief 
komitetą, tai ėjo bendrai vi
siems Sovietų Sąjungos gyven
tojams. Nuo dabar drapanos 
ir kitos dovanos bus siunčia
ma tiesiai per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą, kas 
reiškia, kad eis vien lietuvių 
pagalbai, kurie yra pasitraukę 
giliau į Sovietų Sąjungą, o ka
da Lietuva bus apvalyta nuo 
fašistinio amaro, tai tada vis
kas bus tiesiai siunčiama į Lie
tuvą.

Šis darbas yra labai svar
bus ir mes atsišaukiame į visus 
geros valios ir širdies lietu
vius, kad mums padėtumėte; 
kas tik turite laiko, tai aplan
kykite savo susiejus, pažįsta
mus, kaimynus ir parinkite 
drapanų, kurias atneškite į 
Laisvės Choro svetainę, 155 
Hungerford St. Yra gauta 7 
dideli plakatai iš centro, kur 
surašyta, kas reikalinga žmo
nėms.

Komiteto sekr. J. Vilčins
kas rezignavo, tai jo vieton 
išrinktas W. Brazauskas. La
bai gaila, kad žmonės, kurie 
gali veikti, yra lankę mokyk
lą, bet pasitraukia iš veikimo. 
Mes visi turime energingai 
dirbti, dar mūsų kovos už lais
vę nebaigtos, dar visiems daug 
darbo bus priešakyje.

Nutarta pakeisti komiteto 
vardą iš bend, pundelių, į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto skyrių. Taip jis ateityje ir 
vadinsis. Komitetą sudaro pen
kių organizacijų atstovai.

Gegužės 9 d. tilpusioj ko
respondencijoj apie pundelius 
ir daiktų aukotojus netiksliai 
nepažymėta, kad drg. P. Gi- 
raitis aukojo bonką degtinės. 
Tą klaidą atitaisome ir draugo 
atsiprašome.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus grupė pertraukė laikius 
susirinkimus visos vasaros se
zonui. Rugsėjo mėnesį vėl pra
sidės mitingai. Nutarta turėti 
du parengimus, vieną paramai 
lietuvių karių, o antrą Raudo
najam Kryžiui. Ižde yra $537.- 
95.

Algirdas Yuška iš Bloom
field, kuris jau tarnauja Dė
dės Šamo ginkluotose jėgose 
nuo kovo 6 d., buvo parvykęs 
apsilankyti pas namiškius. Bet 
greitai turėjo skubintis atgal. 
Jis civiliame gyvenime būda
mas priklausė Laisvės Chore, 
jo tėveliai yra Laisvės skaity
tojai ir organizacijų nariai. 
Tarnauja tankų divizijoj. Lin
kiu drg. Algirdui geriausio pa
sisekimo ir gaila, kad man ne
teko jį matyti laike vakacijų.

Birželio 22 dieną yra ruošia
mas didelis mitingas paminėji
mui nącių užpuolimo ant So
vietų Sąjungos. Jis įvyks Bush
nell Memorial Hall. Ruoškitės 
visi dalyvauti. Bus rodoma vie-

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 99 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Ft. 
of Brighton 1st Rd. &B’dw’k. Brighton 
Beach. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed, on the premises.

W) C. RESTAURANT CORP.
Ft. of Brighton 1st Rd. & B’dw’k, 
Brighton Beach. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7481 ham been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I*aw at .328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARV-ESS TAVERN. INC.
328 Tompkins • Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1814 
E. 92 Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FELIX LeROY SCHRAUTT 
LeRoy’s Tavern

1814 E. 92 St., Brooklyn, N. Y. 

na iš vėliausių sovietinių, filmų, 
bus £eri kalbėtojai. Rengia 
bendrai su Russian War Re
lief, British ir China War Re
lief komitetai.

Gegužės 3 d. Conn, valsti
jos kalėjime, elektros kėdėj 
buvo užmuštas Carlo James 
DeCaro, 19-kos metų amžiaus 
iš Sham Sanville už nužudy
mą Salvatore Bonelli, 62 me
tų žmogaus, ką atliko laike 
apiplėšimo rugsėjo 25 d., 1943 
m. Jis pagrobė iš nužudytojo 
$1,500.

Jis, eidamas į elektros kė
dę, labai karštai meldėsi už 
savo griekus, o gal vis manė, 
kad kokia dieviška galybė iš
gelbės jį nuo mirties, žinoma, 
jaunas žmogus nenorėjo mirti. 
Manau, kad nei vienas žmo
gus neužgema blogu, bet tokiu 
išauga netinkamose sąlygose.

W. B.

Almont, Pa.
šioje farmerių apylinkėje 

gyvena keletas lietuviškų fa- 
milijų, tarp kurių randasi ke
letas Laisvės skaitytojų ir šiaip 
pažangių žmonių.

Neseniai čionai apsigyveno 
Philadelphijoje gerai žinomi 
draugai Wilai. šią gražią apy
linkę pamilo jų sūnus Albertas 
ir, pagal jo planą, jo tėveliai 
išstatė jam gražias trobas ir, 
baigus Albertui kolegiją, jis 
galės gražiai gyventi, džiaug
tis gražiąja gamta.

Bet vos baigus Albertui mo
kyklą, greitai buvo pašauktas 
į kariuomenę ir turėdamas ge
rą vardą ir mokslo, greitai bu- 
skirtas lavintis į lakūną. Bai
gęs karininko mokslą, Alber
tas, su kitais savo draugais, 
gegužės 5-tą, skrido į mūšių 
lauką kautis ir ginti savo my
limą šalį ir laisvės teises.

Gaila, Albertas ir jo aeror 
planas negrįžo iš mūšio lauko 
į paskirtą jiems vietą!

Po tam, už keletos savaičių, 
ta nemaloni žinia pasiekė jo 
tėvelius, kad jų brangus Al
bertas yra nežinomai dingęs, 
o gal tiktai laikinai. Jo tėve
liai ir broliai yra labai susirū
pinę jo likimu.

Linkime, kad Albertas su
grįžtų pas savo mylimus tėve
lius sveikas ir gyvas.

B. R.

Pietiniame Sovietų fronte 
raudonarmiečiai atėmė ap
kasus iš nacių.

900 Amerikos bombanešių 
naikino vokiečių įrengimus 
Municho srityje, pietiniai- 
vakarineje Vokietijoje.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikiriią i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

NEBŪKITE

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET LONG ISLAND CITYj N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

LATHE OPERATORIAI
Lavinti ir be patyrimo 

LATHE OPERATORIAI
Puikus nedidelis fabrikas.

Geros darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

BANTAM PRODUCTS CORP.
24 FRANKLIN AVE., NUTLEY, N.J.

NUTLEY 2-0757.
(136)

FABRIKO DARBININKAI
BROOKLYNO KARINIAME 

FABRIKE
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ SAVAITĘ.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

CUPPLES CO.
386 3RD AVENUE 

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

paprasti darbininkai
MŪRININKAI

IR PAGELBININKAI
BOTINA PRAMONE 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarinė proga.

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

Berlyno radijas sake, kad 
labai daug talkininkų para- 
šiutistų nusileido į vokiečių 
užnugarę ties Falaise mies
tu, 22 mylios į pietus nuo 
Caen.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Puiki Vakarienė.

Choras Pirmyn ruošia labai ska
nią vakarienę, sekmadienį, birželio 
11 dieną, 6 vai. vakare, Kasmočių 
Svetainėj, 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė bus skani ir su programų.

Choras Pirmyn nuolatos tarnauja 
lietuvių visuomenei, mes pasitikime, 
kad visi grcatneckicčiai, o taip pat 
ir mūsų artimi kaimynai brooklyniš- 
kiai dalyvaus. Prašome visus ir vi
sas laiku atsilankyti. — Rengėjai.

(135-136)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. birželio (June), 29 Endicott 
St. svetainėj. Draugai, malonėkite 
dalyvauti, pasistengkit visi ateiti ir 
užsimokėti duokles. Laikas 10:30 
ryte. — Sekr. J. M. Lukas.

(135-136)

WORCESTER, MASS.
Literatūros Draugijos 155 moterų 

kuopos susirinkimas įvyks 12 d. 
birželio-June, pradžia 7:30 vai. va
kare, 29 Endicott St. Malonėkite 
skaitlingai dalyvauti susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarimui. — A. W. (135-136)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 12 d. birže
lio-June, pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai stengkitės atsilankyti ir 
kurie dar neužsimokėjote duoklių, 
malonėkite užsimokėti tuojau, nes 
tai labai' svarbu. — W. Braza, prot. 
rašt. (135-136)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidise1 
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.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS ' 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ

Pilnai išmokinsime 
tos rūšies darbo.

MINERO-LERICH CO., INC.
80 NASSAU ST., N.Y.C.

________________________________________(140)

BERNIUKAI
PAKUOTOJAI

IR ABELNAM FABRIKO DARBUI
40 Valandų Savaitė

$22 I SAVAITĘ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

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

________________________________________(138)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. XX)

BERNIUKAI
žemiau 18 Motų Amžiaus 

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai.

Patyrimas Nereikalingas.
CHAS. J. SMITH & CO.

41 WILKINSON AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

_______________________________________ (140)

VYRAI (2)
Abelnam Sandėlio Darbui

5 Dienų Savaite. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

THE O’SULLIVAN
RUBBER CO., INC.

151 Hudson Street, New York 
 (140)

BALTIMORE & OHIO R.R.
/

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad
24TH & CHESTNUT STS.

PHILADELPHIA, PA.

(136)

VYRAI - VYRAI
PATYRĘ 

AR BE PATYRIMO
KAIPO LEDO TRAUKĖJAI 

IR BOXMANAI 

NUOLAT
BŪTINAS DARBAS

Puikiausia Alga
SENGER

COAL & ICE CO. 
4512 NEW YORK AVE., 

UNION CITY, N. J.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 

 (139)

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

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

dirbtuvėje, Philadelphijoje.
PETER-ČAUL, 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.
Firipa randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford "L,” Busais B. ir .J 
ir K j gatvekariais linijos 3, 5 ir 69 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 6 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

________________________________________(145)

VYRAI, STIPRŪS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

Nuolat.
333.25 už 5 dienų savaitę.
I. LEFkOWlTZ,
823 SCHOLES ST.

BROOKĮĄTN. (14th St. line). >

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Apsigynimo fabrikas Flushing, New York. 

Patyrimas nereikalingas.
CLARIDGE FOOD CO.

41-23 MURRAY ST., FLUSHING, N. Y.
(138)

VIEŠBUČIUI VYRAI
Vidaus ruošai ir prie vacuum

VIRŠIAUSIA ALGA. 
APMOKAMA VAKACIJA. 

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

(137)

BALTIMORE & OHIO R.R.
REIKALAUJA

TROKININKŲ
Kreipkitės

PIER 24 SO. DELAWARE AVE.
BETWEEN LOMBARD AND

SOUTH STS.

PHILADELPHIA, PA.

Baltimore & Ohio Railroad

_______________________________________ (136)

VYRAI
BOTINAS KARINIS DARBAS 

40 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS

THOMAS LAUNDRY CO.
40-33 215TH PL., 
BAYSIDE, L. I.

Arba skambinkite BAYSIDE 9-4144 
(arti Bayside R. R. stoties) 

________________________________________(139)

VYRAI
Sandėlio Darbininkai 

ir Patikrintojai
75c I VALANDĄ. 40 VALANDŲ 

Laikas ir 3/į už viršlaikius.
IGOE BROS., INC.

188TH ST. IR JAMAICA AVE. 
HOLLIS, L. I.

(141)

BERNIUKAI
Pagelbėjimui sandėlio ir išsiuntimų kambary

je. Pilnam ar daliai laiko. 50c į valandą.
HENRY SCHANZER & SONS, 

11 EAST 26TH ST.
(136)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

Lengvas fabriko darbas.
40 VALANDŲ SAVAITE—50c J VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Atsineškite įrodymą pilietybės.

NATIONAL BLUE PRINT Cp.
110 WEST 32ND ST., N. Y. C.

(137)

KASIERKOS
NUOLATINIAM DARBUI

Vyrams smulkių daiktų krautuvė 
44 valandos.

GERA ALGA.
Puikios darbo sąlygos.

Proga Pakilimui.
Kreipkitės 9 iki 6 ant ketvirtų lubų.

JOHN DAVID, INC.
BROADWAY, prie 32ND ST.

(137)

MOTERYS-MERGINOS
Dirbti Kafeterijoje
Nereikia Patyrimo

PRIE U. S. NAVAL BASE
E. 33rd St., Bayonne, N. J. 

DĖLEI
CANTEEN FOOD SERVICE

DALĮ AR PILNĄ LAIKĄ

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ, 
TAIPGI GIMIMO AR PILIETYBES 

POPIERAS.
(137)

OPERATORĖS
Flatlock 
Overlock

Mansew ir dviem adatom 
UNDERWEAR 

MANUFACTURING CO.
1818 86TH ST., BROOKLYN
(ARTI LOEW’S ORIENTAL) 

18th Ave. Station West End Line.
_______________________________________ (140)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom
Darbas gražioje grupėje merginų.

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠIAUSIA ALGA. 

VAKACIJOS SU ALGA 
Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

(138)

VIEŠBUČIO DARBININKĖS
Reikalingos valytojos ir maudynių tvarkytojos 

GEROS DARBO SĄLYGOS
VIRŠIAUSIA ALGA. VAKACIJOS SU ALGA 

Kreipkitės ant 17th floor
HOTEL MARTINIQUE

Broadway & 32nd St., N. Y. C.- ... • , (137)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DARBININKE NAMŲ RUOŠAI
Guolis ant vietos. Lengvi skalbiniai. Virimų 
nėra. Rūmas ir maudynė. $100 Į MENESI*

ŠAUKITE NAVARRE 8-4473 
________________________________________ (188)

PATAISYMŲ DARBININKĖS 
—PRILAIKYTOJOS

Suknelių, Paltų, Siūtų 
Gabios

GERA ALGA. NUOLAT

FAIRSEX
473 — 5TH AVENUE

TARPE 40TH-41ST STREETS 
________________________________________ (188)

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. Norinčios mokytis 
leisti presan graviruotus rašomuosius dalykus. 

Alga priklausys nuo gabumo.
HENRY W. SOLFLEISCH CO., 

124 WHITE ST., N. Y. C.
________________ (188)

MERGINOS
Prie džiūleriam dalių. Lengvas preso darbas. 

Patyrimas nereikalingas. GERA ALGA.
40 VALANDŲ. VIRŠLAIKIAI.
FOURTEEN K. FINDING CO., 

64 FULTON ST., N.Y.C.
(136)

PRIKLIJUOTOJOS
Patyrusios prie puošnių plunksnų 

GERA ALGA.

RIALTO TOY NOVELTY CO.
22 WOOSTER ST. (arti Canal) 

N.Y.C.
(136)

MERGINOS
Siuvimui kaspinų ant vaikų kepuriukių. 

$19 1 SAVAITĘ, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.
HENRY SCHANZER & SONS, 

11 EAST 26TII ST.
(186)

MERGINOS—MOTERYS
UŽDIRBKITE $27.80 Į 48 VAL.

Patyrimas Nereikalingas.
Lengvas sustatymas—švarus darbas. 

Duodama Uniformos. Apmokamos vakacijos.

THE GEORGE W. LUFT CO.
34-12 36TH AVE.

LONG ISLAND CITY 
_____ __________________________________ (140)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
^ALAD 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)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

4X1

MERGINOS—MOTERYS 
NETIKĖTINIEMS GREITIEMS REIKALAMS 

KARINĖMS PAJĖGOMS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

DIENINIAM AR NAKTINIAM ŠIFTAM
PATYRUSIOS SIUVAMŲ 
MAŠINŲ OPERATORES. 

Mes išmokysime nemokančias darbininkes. 
TELEFONAS STAMFORD 4-6178 

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

Stamford, Conn.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

(137)

VIEŠBUČIO BALTINIŲ RŪMUI
MERGINA

Proga patyrusiai ypatai 
Siūti Nereikia

Gyvenimas ant vietos jei pageidaujama. 
Vakacijos su Alga. Gera Alga.

Kreipkitės j Linen Room ant 17th floor.
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 32nd St., N. Y. C. 
____________________ (187)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c Į VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENT AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. 
________________ ■ ____________  

PIRKITE KARO BONUS!
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CIO Socialio Saugumo 
Konferencija

Majoras LaGuardija ir Mrs. 
Anna Rosenberg, War Man
power Komisijos direktorė, 
bus tarp vyriausių kalbėtojų 
New Yorko CIO sušaukto j uni
jų ir visokių organizacijų at
stovų konferencijoj birželio 
10-tą, 10 vai. ryto, viešbutyje 
Biltmore, Madison Ave. ir 
43rd St., New Yorke.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmosios kuopos ir
gi išrinko delegatus, kadangi 
veikimas už socialį saugumą 
grįžtantiems iš karo vetera
nams ir darbininkams yra la
bai svarbus visiems.

.    • - - -i >      ■ ,   , ,,,

Didžiojo Sąskridžio Sėkmin
gumas Priklausys nuo Jūsų 

Pasidarbavimo
Jau pora sykių Laisvėje bu

vo minėta, kad tinkamam, ma
siniam pasveikinimui mūsų ko
votojų naujai atidarytame an
trame fronte Europoje, taipgi 
paminėjimui Lietuvos
nacių okupacijoj 3 metų 
kakties, ruošiamas masinis 
tingas-prakalbos.

Kalbėtojais turėsime:
Povilą Rotomskį, Sovietų Są

jungos generalio konsulato

lyno ir apylinkės lietuvių. Jūs

**•**>

Mary Sauka Sveiksta

kančių 
su- 
mi-

Rojų Mizarą, Laisvės redak
torių.

Anta.ną Bimbą, Lietuvių Li
teratūros Draugijos centro pir
mininką.

Iš šio sąstato jau matome, 
jog galima tikėtis aiškaus nu-

Pasidarbuokime visi. Lai šis 
mūsų kovotojams pasveikinti 
ir dar kartą sušukti už Lie
tuvos išlaisvinimą balsas bus 
masinis ir galingas!

Susirinkimas įvyks jau šį 
ketvirtadienį, birželio 15-tą, 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St., Brooklyne (netoli 
Marcy Ave. stoties ant BMT 
Jamaica linijos). Kadangi mi
tingas įvyksta darbo dienos 
vakarą ir prieš darbo dieną, 
pradžia bus lygiai 7 :30 vaka
ro, baigsis lygiai 10 vai. Įžan
ga nemokama.

Komunistų Valstijine 
Konvencija

Arti tūkstantis reguliarių ir 
broliškų delegatų, išrinktų 
naujos Komunistų Politinės Są
jungos kliubuose, susirinks bir
želio 10-tos ryto 
hattan Center, 
St., New Yorke.

Konferencijoj
šios valstijos organizacijai vir
šininkai ir išdirbta planai rė
mimui 
darbui 
niuose 
muose.

10 vai. į Man-
311 W. 34th

bus išrinkta

mūsų karo frontų ir 
šių metų prezidenti- 

ir kongresmanų rinki-
L. K. N.

Queens vaikai šį šeštadienį 
turės kontesto parodas visokių 
naminių gyvuliukų. Įvyks Van 
Wyck, Highland Park, Cy
press Mils, Astoria ir Flushing 
žaismavietėse.

Filmos-Teatrai
“Going My Way”—Jau šešta 

Savaitė
Paramount Teatre, prie Ti

mes Square, dabar rodomoji 
filmą “Going My Way” pra
dėjo 6-tą savaitę tame teatre. 
Scenoje taipgi pasilieka Char
lie Spivak su savo orkestrą ir 
su jais veikianti grupė.

Mr. Skeffing- 
perstatančioj koketę

Kraujo Davėjai Susku 
bo Kariams Pagalbon

» Pasklidus žiniai, kad atida
ryta antrasis frontas Europoje, 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centrai užsipildė bū
riais žmonių, kurie iš anksto 
nebuvo užsiregistravę kraujo 
duoti tą dieną, bet pajuto sa
vyje pareigą tuomi prisidėti 
mūsų pergalei ir apsaugai

• riškių gyvasčių.
ka-

Automobiliaus Stampa
Collectors of Internal Reve

nue raštinėse jau parduodama 
automobiliaus taksų stampos, 
be kurių negalėsite važiuoti po 
liepos 1-mos.

Reikalauja Mokytojų 
Pavaduotojų

Mary Sank a, Laisvės skaity
toja, po sunkios dvigubos ope
racijos dar vis randasi Kings švietimo reikšmės antro fron- 
County ligoninėje. Birželio 10, to ir naujų posūkių kare. Taip- 
sueina 3 savaitės po operaci- gi bus ir koncertinė progra
mos. Jos sveikata pamažu ei- ma
na geryn. Ligoninės nuobodu-1 Jums jau aišku, kad tas di- 
mą, sako ji, paįvairina lanky- džiojo pasaulinio įvykio atžy- 
tojai, tad dėkinga visiems at
lankantiems.

Lankymo valandos yra pir
madieniais ir trečiadieniais 
nuo 2—4 po piet.

Jums jau aišku, kad tas di-

Paskutinis Pakvietimas
nedėldienį,

11 dieną,
dviejų valstijų —

2-ro Apskričio pikni-

TIESIOG IŠ LAIKRAŠČIŲ ANTGALVIŲ!

“Roger Touhy, 
Gangster”

PRESTON FOSTER * VICTOR 
McLAGLLEN « LOUIS ANDREWS 

KENT TAYLOR
GLOBE Broadway ir 46th St.

BETTY GRABLE 
grožiškame muzikaliame technispalviniame 

“PIN UP GIRL”
♦ IR DAR PUIKIAUSI MIESTE 

VAIDINIMAI SCENOJ *
ROXY Seventh Ave., ir 50th St., N. Y.

mėjimo mitingas turi būti di
džiausias, kokį mes kada tu
rėjome, reikšmingas. Šiuomi 
tik norime priminti, jog jo sėk
mingumas priklausys nuo jūsų 
visų. Nepasitenkinkite, kad jūs 
apie mitingą žinote ir jame 
būsite. Pasidarbuokite, kad ir 
visi kiti lietuviai apie jį žinotų, 
jame dalyvautų. Kalbėkite 
apie mitingą žodžiu, paimki
te iš- Laisvės spaustuvės mi
tingo šaukimo lapelių paskleis
ti savo šapoje, kaimynuose, 
draugijose. Komisijos keli 
žmonės nepasieks visų Brook-

Annabella Oscar 
Edward Bromberg 
THEATRE—45th ST. 
West of 8th Ave. 

Vkr. $3.30 iki $1.10.
POPIET KTVR. ir SEŠT. $2.75 iki $1.10.

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komedijų Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern ❖

Karlweiss * J

MARTIN BECK

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS 

“GOING MY WAY” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos New Yorke—su 
ir RISE STEVENS, garsia kontr-alto iš 

Metropolitan Operos 
BARRY FITZGERALD 

ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir 
Jo Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.

PARAMOUNT THEATRE
BROADWAY & 43rd ST., N. Y.

šį 
(June) 
įvyksta 
ALDLD
kas, Lithuanian Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. 
J. Apskritys kviečia visus New : 
Yorko ir 
kės lietuvius dalyvauti šiame; 
piknike. Ypatingai 2-ro aps
kričio kuopų nariai turi atmin
ti savo priedermę savo orga-l 
nizacijai, savo apskričiui, iri 
būti šiame piknike visi, .... 
riems tik laikas pavėlina.

Programa bus tinkama vi
siems. _
vaujamas 
Newarko, išpildys dainų pro
gramą. Senas Vincas iš Gibbs
town, N. J., sakys prakalbą.

Šokiai prie geros muzikos.
Pikniko vieta puiki. O ren

gėjai deda visas pastangas pa
daryti pikniką linksmu, drau-

birželio i gišku ir visaip kaip paten- 
po pietų, kinančiu. Taigi, ištikrųjų, vi

siems verta atsilankyti į šį 
pikniką.
KELRODIS:

Iš New Yorko: Central RR

New Yorko Mokytojų Gildi- 
’ ja sako, kad vaikų mokymui 
l daug trukdo švietimo Tary
bos neturėjimas mokytojų pa- 

Michael Graves, užlaidų į vaduotojų. Atsitikime mokyto- 
operuotojas Century Teatre,! jo ligos, mokiniai siunčiami 
New Yorke, mirė laike darbo, | namo ar suvaromi į kitas kla- 
nuo širdies atakos. Jį pavada-1 sės. Mokytojai reikalauja sam- 
vo kitas ir tik perstatymui vei- dyti pavaduotojų.

Mirė Teatre švietimo Tary-

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER

žavinti ir jausminga istorija amerikietės merginos, kuri su 
savo tėvu apkeliauja Angliją—kraštą, kuris permaino 

visą jos gyvenimo eigą.

The White Cliffs et Dover
žvaigždžiuoja IRENE DUNNE su ALAN MARSHAL, RODDY McDOWALL, FRANK 
MORGAN IR DAR PUIKŪS VAIZDAI SCENOJE “ON THE BEAM,” perstato pa

sauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORĄ, BALETO GRUPĘ, ROCKETTES ir 
MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

ė
Amerikine Premjera Trečiadienį Birželio 14!

ARTKINO PERSTATO 
Sovietų Dokumentalį Karo Judį 

“People’s Avengers”
Matyk tikruosius partizanus, vyrus ir moteris, kurie paver

tė Vokiečių užimtą žemę į nuolatinį pragarą jiems.

PASKUTINĖS 4 DIENOS!
SOVIETŲ MUZIKALĖ KOMEDIJA

“TAXI TO HEAVEN”
Nuolat nuo 9 A. M. Vėlai Rodoma

STANLEY THEATRE
(Oras atvėdintas)

Nauja Sovietine Muzikalė Komedija

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

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

Kas šeštadienį.
7th AVENUE, 
tarp 41 Ir 42 Sts. 
WL7-9686

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

muzika, šokiai ir tautinė grand opera.

PASKUTINĖS SEPTYNIOS DIENOS!

victoria

kalo “Follow the Girls” pasi
baigus kiti teatro darbininkai 
sužinojo, kad Graves jau mi
ręs.

New Yorko 5 dienraščių at
stovai protestavo Karinei Pro
dukcijos Tarybai prieš leidimą ' 
Daily Mirror savininkams gau
ti 512 tonų popieros daugiau, 
negu normaliai turėjo būti 
leista.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikua 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ AIJ.EYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tcl. STagg 2-8842

<

r New Jersey apyiin. I of New Jersey į Elizabeth, nuo 
I Liberty St. Traukiniai išeina, 
i pradedant “ferry,” po pietų, 
I 1:00, 1:30, 2 :30, 3 :00. Eliza- 
1 bethe, netoli stoties, imkite No. 
I 44-tą busą į Linden iki Wood 

i *ku- Simson Avės. Po kairei bus 
• piknikas — 340 Mitchell Ave.

Iš Newarko ir kitų tos apy- 
. Bronės šalinaitės vado- linkės vietų, taipgi važiuokite 

Sietyno Choras, iš i Elizabeth ir imkite No. 44-tą

koncertas įvyks
vakarą, pirma-

Own Bed”— 
Teatre

Iš tos merginos pasitikėjimo... iš to vyro 
drąsos... išeina G.I. Joe jautri meilės is
torija! Vyriška kovojančių vyrų istorija... 
griaustiniškoje jų garbės valandoje 1 Mo
teries istorija smarkiai plakančių šir- 
dižų... paskutinėje drauge praleistoje, nu
vogtoje valandoje! Šauni,, kraujų sujudi
nanti drama...

MAXWELL ANDERSON’S

“THE EVE OF ST. MARK”
su ANNE BAXTER -!• WILLIAM EYTHE 

MICHAEL O’SHEA ir
Vincent Price—Ruth Nelson—Ray Collins 
* IR DAR PUIKIAUSI MIESTE VAIDI
NIMAI SCENOJ su BARRY WOOD * 

EDDIE GAR * BERRY BROTHERS 
RADIO TŪZAIS ir EXTRA: 

MIA SLAVENSKA
ROXY

7th Ave. ir 50th St., New York

Linksma nauja judžių komedija apie 
tarnaičių klausimų

JACK CARSON * JANE WYMAN 
IRENE MANNING

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

STRAND rrsTNY v.

busą į Linden.
Automobiliais iš New Yorko 

ir tos pusės važiuokite No. <1 
keliu iki Linden, Wood Ave., 
po dešinei vieną bloką iki Sim- 
son Avė., Simson Avė. vieną 
bloką iki Mitchell Ave.

ALDLD Antro
Apskričio Komitetas.

Laisvėje Gaunami 4 Tautų 
Pikniko Tikietai

Amerikiniam (visų tautų) 
•masiniam mitingui - koncertui 
birželio 22-ros vakarą, Madi
son Square Gardene, New Yor
ke, paminėti 3 metų sukaktį 
Sovietų Sąjungos didvyriško 
karo prieš užpuolikus vokie
čius.

Pabalti jos Kultūrinės Tary
bos (lietuvių, latvių, estų ir fi
nų) 5-tam metiniam piknikui 
birželio 18-tą, 556 Yonkers
Ave., Yonkers, N. Y.

Pereitą trečiadienį surinkta 
mieste 413 tonų popieros.

Pati Programa
Bette Davis su Claude Rains 

pasilieka ir toliau Hollywood 
Teatre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke, rodo mo j Warner 
Bros, f i Imo j 
ton,
žmoną su perdaug nuolaidžių 
vyru.

Žvaigždes po Žvaigždėmis
Stadium koncertams, kurie 

tęsis per 8 vidurvasario savai
tes kas vakaras, atvirame ore, 
jau gauta šie garsūs artistai: 
Jascha Heifetz, Nathan Mil- 
stein ir Bronislaw Huberman, 
smuikininkai; Marian Ander
son, kontralto; Jennie Tourel, 
soprano; Oscar Levant, Ania 
Dorfman ir Eleanor Fine, pia
nistai.

Pirmasis
birželio 19-tos 
dienį.

“Make Your 
Strand

Filmą perstato detektyvų 
vaikymąsi paskui šnipus: per
statymą šnipais ir detektyvais 
tam tikrų asmenų dėl pasigar- 
sinimo ir šposavimo, bet tikru
moje susidūrimą su tikrais šni
pais ir detektyvais, samdymą 
nuduotų tarnų ir paskui nega
lėjimą išspręsti, kurie katriems 
turi tarnauti. Tai yra misteri- 
jos-komedijos filmą.
A.nne Baxter Norėtų Viliokės 

Rolės
• Dabar vaidinanti rimtos, 
didvyriškos moters rolę filmo- 
je “The Eve of St. Mark,” 
Roxy Teatre, N. Y., ir sėkmin
gai pasirodžiusi kitose toly
giose rolėse, Anne norinti, kad 
ir pigesnės vertės, bet skirtin
gos, išdykusios viliokės rolės— 
ištyrimui savo talento tokioj 
rolėj.

“The Story of Dr. Wassell” 
Rivoli Teatre

Šiomis dienomis pradėtoji 
rodyti Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., New Yorke, 
filmą apie dr Wassell, persta
to tikrą istoriją didvyriško 
daktaro, šiame kare išgelbėju- 
sio 9 sužeistus Amerikos jūri
ninkus laike japonų įsiveržimo 
Javon. Gary Cooper ir Signe 
Hasso vaidina vadovaujančiose 
rolėse.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ PARKERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrecn 7-6868

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

.t

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVerrreen 4-9812

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

-i

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

pamatyt gražiausių jo operetę—

The NEW MOON
, -.v. DAININKŲ

su 100 VAIDINTOJŲ MUZIKŲ
ir pasauliniai garsiomis žvaigždėmis 

Didžiausias ir margiausias vaidinimas— 
vertas $10 už tikietų —• bet mes turime 
1500 puikių rezervuotų vietų už po 75c 
Jūs atsiminsite šį vaidinimų (ne judį), 

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

MAYOR LA GUARDIA, President 
Dėlei Skaitlingo Pageidavimo—Rodymas 

Pratęstas.

MINĖK ĮSIVERŽIMĄ! MATYK, 
KAIP KAD JĮ RODO AMERI
KOS IR ANGLIJOS VALDŽIOS.

EVE OF INVASION
PatH matyk milžiniškus sandėlius reikme
nų, daugybę vyrų, tankų, lėktuvų, kanuo- 
lių. bombų—visus pasiruošimus, kurie bu
vo padaryti, pirm talkininkam jsiveržiant 
Euroixm. Girdėk svarbi} Žinių Forumų— 
KAREIVIAI IR CIVILIAI. Taip pat 43 

kiti žinių judžiai iš viso pasaulio—• 
Klausi judžiai mieste.r m ra «v newsreelEluD/lUU I THEATRE

BROADWAY ir 46th St., N. Y.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O| LIETUVIŠKAS KABARETAS
Oi STANLEY MISIŪNAS

/ I' z-Ml SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl pražom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET 
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864
v*

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 —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įslst. 28 m.)

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

DOlV’

GODOMS
OF TU*6

♦375°

21
14950 14950

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




