
..........

I ' ■ ■ . ■

MENAMA ROOSEVELTO-CHURCHILLO 2-RO FRONTO KONFERENCIJA
KRISLAI

Svarbūs Pasitarimai. 
Washingtone ir Maskvoje. 
Gen. Frankui Atsakymas

Duotas Seniai.
Aš Sudeginęs “Sliakerį.” 
Atbėgėliai Perkasi Namus.

Rašo R. M1ZARA

Taigi Washingtone eina 
nauja konferencija — svarbi 
konferencija, čia yra Church
illas, lordas Beavėrbrookas, 
čechoslovakijos prezidentas 
Benešąs ir daugelis kitų svar
bių asmenų, politinių ir mili- 
tarinių strategų.

Vokiečių propagandistai pa
skelbė, būk Churchillas ir pre
zidentas Rooseveltas esą Kai
ro mieste, Egipte. Tas parodo, 
kaip naciai mažai težino: jie 
girdi skambinant, bet nežino, 
kurioje bažnyčioje.

Kasablankos konferencijoje, 
kaip žinia, buvo nutarta šie
met atidaryti antrąjį frontą 
Europoje. Bet jojo atidarymas 
yra susijęs su priešo veiks
mais. Kasablankos konferenci
ja negalėjo numatyti, ką da
rys priešas. O mūšy kariniai 
veiksmai, aišku, turi būti pra
vesti ne tik pagal Jungtinių 
Tautų padarytuosius planus, 
bet ir pagal priešo žygius.

Tuo pačiu sykiu, Maskvoje 
eina svarbūs pasitarimai tarp 
Tarybų vyriausybės ir asmeni
nio prez. Roosevel'o pasiunti
nio, buvusiojo ambasadoriaus 
Mr. Davies. Maskvoje, beje, 
yra ir Tarybų Sąjungos am
basadorius Amerikai Litvino
vas. Jis ten nuvyko svarbiems 
pasitarimams su savo vyriau
sybe.

Taigi laukiame svarbių ži
nių.

Hitlerio pastumdėlis, gene
rolas Franko, ir vėl išstojo su 
giesmele apie taiką. Girdi, nei 
viena, nei antra pusė karo ne
laiminti, tad reikią užvesti de
rybinės taikos pasitarimus.

I
Gen. Franko pradėjo plepė

ti apie taiką tuomet, kada 
amerikiečiai ir britai sumušė 
priešą. Jei jis matytų, kad 
Hitleris laimi, Franko neaušin
tų burnos tokiais plepalais.

Bet generolui Frankui ir jo 
sėbrams atsakymą davė pre
zidentas Roosevetas ir Church
illas Kasablankos konferenci
joje. Jų atsakymas trumpas 
ir aiškus: Priešas privalo be
sąlyginiai pasiduoti!

Tą patį pareiškė ir Tarybų 
Sąjungos premjeras, maršalas 
Stalinas, savo Dienos įsakyme, 
padarytame Gegužės Pirmąją.

Jei fašistai nori taikos, jie 
turi padėti ginklą, iškelti ran
kas ir pasakyti: Mes pasiduo
dame !

Beje, kai kurie spėjikai ma
no, kad neužilgo prez. Roose- 
veltas, Churchillas ir Stalinas 
turėsią bendrą konferenciją.

Pereitą savaitę S. Strazdas 
parašė Nauj. Gadynėje, būk 
aš sudeginęs savo knygą Slin- 
keris. Kam? Kodėl aš ją sude
ginęs? Jis nepasako.

Iš tikrųjų gi, Sliakeris, kurį 
Laisvė išleido 1930 metais, vi
sas parsidavė per keletą mė
nesių. šiandien bikų gerai, jei 
jos turėtume; gal po karo, pa- 
lengvėjus Sąlygoms, bus gali
ma atspausdinti.

Matyt, karinė padėtis į tū
lus žmones labai neigiamai 
veikia. Jie pelpa, patys neži
nodami, ką. Geras tam pavyz
dys — šis Strazdo plepalas.

Vienas žmogus man sakė, 
jog neseniai iš Berlyno atvy
kusieji, pulk. Grinius ir tūlas 
Vaišvila, pirko didelį namą 
New Yorke — namą penkių 
aukštų! Tame name dabar gy
veną daug anti-sovietinių “did
vyrių,” kurių tarpe yra Kazys 
Pakštas. Pastarasis ten įsistei
gė raštinę.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
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Brooklyne $6.50
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TALKININKAI NAIKINA
APSUPTUS FAŠISTU 

LIKUČIUS TUNISIJOJ

Galingais Smūgiais iš Oro 
Talkininkai Skina Kelią

Įsiveržimui Europon
šiaur. Afrika, geg. 12.— tus nuo Zaghouano.

Talkininkų komanda prane
šė, kad talkininkai visomis 
pusėmis apsupo du paskuti
nius fašistų pasipriešinimo 
“kišenius” Tunisijoj; desėt- 
kais tūkstančių ima vokie
čius ir italus Į nelaisvę, o 
jei kur priešai dar nepasi
duoda, tokius daugmeniškai 
naikina.

Kai kur Bon pusiausaly- 
je, šiauriniai - rytiniame 
Tunisijos kampe talkinin
kai taip ankštai apsupo fa
šistus, kad amerikiečių ir 
anglų lėktuvai nustojo ten 
veikti, bijodami, kad ne
kliudytų ir saviškių.

Nuo Bizertės žygio iki 
šiol amerikiečiai paėmė ne
laisvėn 37,998 fašistus, tarp 
kurių yra šešis kartus dau
giau vokiečių, negu italų.

Prancūzai suėmė dar 10,- 
000 italų ir vokiečių. Hitle
rininkai su savo generolu 
buvo priyersti besąlyginiai 
pasiduot francūzams į ry-

Prezid. Rooseveltas 
Sutiksiąs Pakelt Per- 

žemas Algas
i Washington. — Praneša

ma, jog prez. Rooseveltas 
tariasi su Karinių Darbų 
Tarybos vadais dėlei reika
lingų priedų tiem darbinin
kam, kurių algos permažos, 
atsižvelgiant į gyvenimo 
reikmenų pabrangimą. Ne
oficialiai teigiama, kad to
kiuose atsitikimuose būsiąs 
atliuosuotas pirmesnis pre
zidento įsakymas išlaikyti 
tą pačią algų liniją.

M. L. Cooke, Karo Dar
bų Tarybos faktų skyriaus 
pirmininkas, sakė, kad 
sprendžiant algų pakėlimo 
klausim^ a n g 1 i a kasyklų 
darbininkams, bus atsižiū
rimą į maisto kainas.

HITLERININKAI NUŽUDĖ 
DAR 12 HOLANDŲ

—
London, geg. 12. — Ho-. 

landų Žinių Agentūra pra
neša, kad naciai nužudė dar 
12 holandų už sabotažą 
prieš vokiečius ir streikų 
kurstymą. Taigi per dvi 
dienas nuo griežto karinio 
stovio įvedimo Holandijoje 
hitlerininkai nugalabino 
jau 38 holandus.

—Kur tie žmonės gavo pi
nigų tokiam namui pirkti?— 
klausiau informuotojo.

—Kas žino!. . . —buvo atsa
kymas.

Ponas Grinius yra “Lietuvių 
Tautin. Tarybos” pirmininkas.

ROOSEVELTAS TARIASI 
SU CHURCHILLU APIE 
ĮSIVERŽIMĄ EUROPON

Anglam pasidavė nelais
vėn dar tūkstančiai vokie
čių ir italų.

Anglų Exchange Telegra
fo žinių agentūra sako, 
kad jau visas Bon Iškyšu
lys yra talkininkų rankose.

Vichy radijas pranešė iš 
vokiškų šaltinių, kad anglai 
užėmė ištisą Bon pussalį ir 
kad vokiečiai - italai ten 
greit visiškai nustos prie
šintis.

(Šiuos žodžius berašant, 
tik kalnuose ties Bon Fi- 
cha dar priešinasi fašistai, 
visomis pusėmis apsupti 
anglų ir francūzų.)

Talkininkai pagrobė di
delį skaičių priešų tankų, 
kanuolių ir kitų ginklų ir 
amunicijos.

Australija. — Amerikos 
lakūnai bombardavo didelę 
japonų lėktuvų stovyklą 
Vunakanau, ties Rabaulu.

Kiek Amerikiečiai ir 
Anglai Sunaikino Ašies 

Lėktuvų Tunisijoje
Šiaur. Afrika. — Nuo 

amerikiečių ir anglų įsi
veržimo į Šiaurinę Francū
zų Afriką iki geg. 11 d. jie 
sunaikino beveik tris tūks
tančius vokiečių ir italų 
lėktuvų.

1,737 Ašies lėktuvai buvo 
nušauti žemyn per kauty
nes ore ir daugiau kaip 1,- 
000 sunaikinta ant žemės, 
pačiose priešų stovyklose.

Anglai ir amerikiečiai 
tuo tarpu nėtęko tiktai 679 
lėktuvų. X

Anglai Siunčia Kariuo
menę Į Dominica Salą

London. — Anglai siun
čia daugiau kariuomenės į 
savo Dominica salą, tarp 
francūzų Martinique ir Gu
adeloupe salų, atsižvelg
dami į Martinique ir Gua
deloupe padėtį.

Jungtinės Valstijos nese
niai sutraukė ryšius su dik
tatoriška Vichy francūzų 
admirolo Roberto valdžia 
Martinique saloje.

(Berlyno radijas, be jo
kio talkininkų patvirtinimo, 
pasakojo, kad, girdi, Jung
tinės Valstijos “siunčia sa
vo karo laivyno jėgas linkui 
Martinique ir Guadeloupe.)

Amerikiečių lakūnai la
bai sužalojo japonų Manda
lay - Lashio geležinkelį, 
B urmo j.

Šiaur. Afrika. — 200 A- 
merikos bombanešių ir dau
giau kaip 100 lėktuvų kovo
tojų pražūtingai ardė ir 
degino Marsalos prieplau
kas, geležinkelių stoti ir 
sandėlius, vakariniame pa
jūryje Italijos Sicilijos sa
los. Gaisrų dūmai kilo iki 
10,000 pėdų aukštyn. Tarp 
kitko, padegta ir vienas 
priešų laivas.

Diena pirmiau ameriki
niai bombanešiai pleškino 
Milo ir Borizzo fašistų lėk
tuvų stovyklas,
Borizzo aikštėje tupėjo 30 
iki 40 lėktuvų, ir pusė jų 
liko padegta bei sudaužy
ta.

šiaur. Afrika. — Didieji 
anglų bombanešiai vėl ata
kavo dviejų tonų bombomis 
pYieplaukas, fabrikus ir ei-1 ir pačią Italiją.

Sovietu Lakūnai Naikina Naciu 
Gelžkelių Mazgus ir Traukinius

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 12—Specialis Maskvos radijo pra- 

nešimas:
Sovietų oro jėgos geg. 10 d. daugmeniškai atakavo 

vokiečių naudojamus geležinkelių mazgus ir stotis Ki
jeve, Debaltsevo, Volnovakoj, Brianske, Oriole, Zmije- 
ve, Uspenske ir kitur; taipgi bombardavo priešų trau
kinius ir trokų eiles šiose linijose: Briansk-Oriol, Oriol- 
Otrada, Charkov-Bielgorod, Poltava-Krasnograd, Lo- 
zovaja - Barvenkovo, Krasnogvardeisk - Volosovo, Vi
tebsk - Novosokolniki ir Nevel-Pustoška. Mūsų lakū
nai sudaužė daug vokiečių garvežių, traukinių ir tro
kų. Buvo girdėta sprogimai Kijevo ir Unečos stotyse.

Sovietų lėktuvai taipgi bombardavo vokiečių lėktuvų 
stovyklas. 1

LONDON, geg. 12.— Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Sovietų artilerija ir bombanešiai geg. 11 d. vis ardė 
priešų apsitvirtinimus Kubanėj, į šiaurvakarius nuo 
Novorossiisko.

Per kautynes ore buvo nušauta žemyn 35 vokiečių 
lėktuvai, o mūsų priešlėktuvinės patrankos sunaikino 
dar 21-ną priešų lėktuvą — taigi viso sunaikino 56-šis 
vokiečių lėktuvus. Mes netekome 11 lėktuvų.

Į šiaurių rytus nuo Novorossiisko tapo sunaikinta 
eilė vokiečių fortų, karinių rūsių ir kitų apsitvirtinimų.

(Tąsa 5 puslapy j)

Sėkmingi Amerikiečią Oro Žygiai 
Prieš Japonus 2-sė Frontuose

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, geg. 11. — Laivyno' departmento 

pranešimas:
Geg. 10.— Jungtinių Valstijų bombanešiai ir torpedi

niai lėktuvai, lydimi lėktuvų kovotojų, atakavo japonų 
įrengimus Mundo j, New Georgia saloj, centralinėse 
Saliamono salose. Buvo pataikyta į japonų priešlėktu
vines pozicijas ir užkurta keli gaisrai.

Popiet mūsų bombanešiai smigikai ir torpediniai bom
banešiai atakavo japonų pozicijas pietvakariniuose Ko- 
lombangaros salos pajūriuose.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo iš tų atakų.
(Tąsa 5-tam pusi.)

ektros stotis Palermo j, ita
lų saloj Sicilijoj.

Kiti knglų lėktuvai bom
bardavo priešų orlaivių aik
štes, geležinkelio stotis ir 
fabrikus Biscari, Maršalo j 

ir Porto Empedocle Sicili
joj.

Talkininkų lakūnai du 
kartu per dieną bombarda
vo karinę Italijos saliukę 
Pantelleria. Viename ir ant
rame žygyje dalyvavo po 
100 bombanešių, neskai- 

Per
tris dienas Pantel’ęria bom
barduota jau šešis kartus.. 
Suprantama, jog tie triuš

kinanti amerikiečių ir ang
lų veiksmai iš oro, tarp kit
ko, skina kelią talkininkų 
armijoms įsiveržt į Euro- 

žemyną per italų salas

Sicilijoje, tant lėktuvų kovotojų.

poss

Washington, geg. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas 
svarsto su atskridusiu Ang
lijos premjeru Churchillu 
planus dėlei įsiveržimo į 
Europos sausumą prieš fa
šistų Ašį, kaip praneša 
United Press ir kitos ame
rikinės žinių agentūros. Tai 
viso jau penktas preziden
to Roosevelto asmeninis pa
sitarimas su Churchillu per 
paskutinius 17 mėnesių.

Suprantama, kad dabar 
prezidentas su premjeru 
Churchillu svarsto ir poka
rinius dalykus.
PAGEIDAUJĄ STALINO
Menama, kad jiedu norė

tų asmeniniai pasikalbėt ir 
su Sovietų Sąjungos prem
jeru Stalinu tais reikalais. 
Yra spėjimų, kad prez. 
Rooseveltas kvietęs Staliną 
į tokį pasitarimą laišku, su 
kuriuo pasiuntė asmeninį 
savo atstovą J. 'Davies’ą 
pas Staliną.

Spėjama, kad dabarti
niuose prezidento pasikal

bėjimuose su Churchillu 
bus paliesta ir lenkų emi
gracinės valdžios santykiai 
su Sovietais.

Galima tvirtinti, kad ši 
prezidento konferencija su 
Churchillu pabrėš jų obalsį, 
kad fašistų Ašis turi besą
lyginiai pasiduoti. Kitaip gi

Rommelis Ruošias Bal
kanų Kraštą Gynimą
Cairo, Egiptas. — Aplin

kiniai pranešimai teigia, 
kad jau pusėje balandžio 
mėnesio Rommelis atvykęs 
į Graikijos salą Kretą. Jis 
vadovaująs nacių pasiruo
šimams gintis Graikijoj ir 
kituose Balkanų kraštuose, 
i<ur vokiečiai bijo amerikie
čių ir anglų įsiveržimo.

BEGĖDIŠKAS NACIŲ 
JUOKAS Iš ITALŲ

Kada talkininkai ėmė va
ryt į ožio ragą vokiečius ir 
italus Tunisijoj, tai naciai 
atšaukė iš ten savo koman- 
dierių maršalą Rommelį, o 
paskutinėmis dienomis per
vedė vyriausią fašistų ko
mandą ten italų generolui 
Messei.

Tuo tarpu Berlyno radi
jas skelbė, kad Rommelis, 
girdi, pirm dviejų mėnesių 
sugrįžęs Vokietijon “gydy
tis” ir dabar, esą, jau sveik
stąs.

Maskva, geg. 12. — So
vietai užmušė 1,000 nacių į 
pietus nuo Leningrado.

Maskva. — Raudonoji 
Armija prasiveržė gilyn į 
vokiečių fortų linijas apie 
Novorossiiską.

Jungtinės Tautos ves karą, 
iki galutinai sutriuškins fa
šistinį Vokietijos, Japonijos 
ir Italijos imperializmą.

Kariniai - politiniai ste
bėtojai Washingtope yra į- 
sitikinę, kad premjeras 
Churchillas ir prez. Roose? 
veltas stengsis sumegst kuo 
glaudžiausią bendradarbia
vimą su Sovietų Sąjunga.

Tikriausia gi parama So
vietų Sąjungai kovoj prieš 
Hitlerį tai antrojo fronto 
atidarymas Europoje ir pa
didintas karinių ir kitokių 
reikmenų siuntimas Sovie
tams, kaip atžymi washing- 
toniškiai politikai.

Roosevelt Sako: Ameri
ka Pastato Daugiau 

Lėktuvą už Visą Pasaulį
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pareiškė, jog 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose pastatoma dau
giau lėktuvų, negu visuose 
kituose pasaulio kraštuose, 
sudėjus juos krūvon.

Šiuo laiku Amerikoj pa
statoma apie 7,000 lėktuvų 
per mėnesį, tame skaičiuje 
daugiau kaip 500 didžiųjų 
bombanešių.

Kanada Tiesioginiai 
Rems Sovietą Karą
Ottawa, Canada. —Kana

dos valdžia viso iki šiol yra 
nusiuntus Anglijai ginklų, 
amunicijos ir maisto už 1 
bilioną 440 šimtų milionų 
dolerių, kaipo dovanas.

Anglija iš tų dovanų per
siuntė Sovietams įvairių 
reikmenų už 61 milioną do
lerių.

Kanados ministeris pir
mininkas Mackenzie King 
dabar pareiškė, jog ateity
je Kanada tiesioginiai siųs 
Sovietam tankus ir kitus 
pabūklus bei įvairius reik
menis, pagal dabar daromą „ 
naują sutartį su Sovietų Są
junga.

NACIAI SUKRUTO ŽUDYTI 
GRAIKIJOS PATRIJOTUS
Istanbul. — Hitlerininkai 

vis daugiau žudo nepatiki
mų Ašiai graikų. Bijo, kad 
jie nepadėtų talkininkam, 
kuomet šie įsiverš Graiki- 
jon. ■

Neseniai stambi grupe 
graikų oficierių su 3 gene-

i
rolais išplaukė valčia jūron. 
Naciai nuskandino valtį. 
Žuvo visi joj buvę graikai 
karininkai.
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Hitlerio Šeina Katarinka -?
Francisco Franco

Jau prieš kiek laiko ėjo gandai, kad 
Ispanijos kruvinasis diktatorius Fran
cisco Franco darbuojasi dėl baigimo ka
ro ir atsteigimo taikos. Buvo sakoma, 
kad jam padeda ir popiežius.

Kur yra dūmų, ten turi būti ir ugnies. 
Taip su tais gandais. Jie pasirodė pama
tuoti. Dabar pats Franco atvirai ir vie
šai pareiškė, kad jis nori “taikos,” kad 
“karas turi būti baigtas.”

O kodėl dabar Franco taip pamylėjo 
taiką? Ogi todėl, jo paties žodžiais ta
riant, kad “mes šitoje kovoje pasiekėme 
taip vadinamą tašką, kur nei viena ka
riaujanti pusė nėra taip tvirta, jog ga
lėtų savo priešą sunaikinti.” Todėl karas 
turi baigtis. Hitleris nebegali sunaikinti 
Jungtinių Tautų, o Jungtinės Tautos ne
pajėgs apsidirbti su fašistine Ašim.

Taip gieda Franco. Bet tai tik jo lū
pos ir liežuvis. Mintis ir žodžiai yra pa
ties Hitlerio. Hitleris, matydamas sau 
galą, įsakė Franco pradėti vajų už tai
ką. Hitleris nori išgelbėti savo kudašių. 
Francisco Franco yra tiktai Hitlerio 
Šeina Katarinka, tiktai Hitlerio fonogra
fas. Tą mato ir žino visas pasaulis. Šita 
Franco apgavystė neapgaus nieko.

O visgi be galo įdomus vienas dalykas. 
Šis Franco balsas “už taiką” parodo .Hit
lerio ir Mussolini o desperaciją. Prieš me- 

■ tus laiko tas pats Franci sveikino Hitle
rį, sakė svietui, kad Hitleris karą jau 
laimėjo, kad jis apsidirbo su Sovietų Są
junga ir Anglija, ir kad Amerika neląe- 

’ galės išgelbėti nei Sovietų Sąjungos, nei 
Britanijos. Taip jis kalbėjo taip nese
niai! Gi dabar jau kitką jis gieda. Dabar 

‘jis jau teigia, kad nei viena pusė negalės 
laimėti.

Franco dar turės pakeisti savo melo
diją. Jo kailis irgi pavojuje. Jis įsigalėjo 
Ispanijoj, pavergė Ispanijos liaudį per 
malonę ir pagelbą Hitlerio ir Musoli
nio. Jo režimas yra fašistinis, — toks 
pat kruvinas ir barbariškas, kaip Hitle
rio ir Mussolinio. Šitiems tarptautiniams 
chuliganams prakišus karą, velniop tu
rės važiuoti ir Franco su savo fašistine 
gauja. Ateis laikas, kai Jungtinės Tau
tos pradės kirsti Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai dar skaudesnius smūgius, 
Franco bandys išsisukti: arba pildys 
Hitlerio įsakymą ir prisidės prie Ašies, 
arba atsiklaupęs ant kelių prašysis sųsi- 
mylėjimo iš Jungtinių Tautų pusės. Ne
besakys, kad nei viena pusė negali pil
nai laimėti. Pamatys, kad Jungtinės 
Tautos laimėjo.

Taip, Franco dar sykį turės keisti sa
vo melodijas.

Nors jaučia sau galą, bet vis tiek dar 
bando ką nors apgauti, dar bando su
kiršinti Jungtines Tautas. Jo tokia da
bar misija. Taip liepia jam daryti jo bo- 

. aas Hitleris.
Taika be pergalės, girdi, reikalinga 

. tam, kad pasauliui “grūmoja komuniz
mo pavojus.” Sovietų Sąjunga esanti tas 
pavojus. Išeina, kad Anglija ir Amerika 
turi susitaikyti su Hitleriu ir pradėti 
karą prieš Sovietus.

Bet tai sena Hitlerio giesmė. Tai sena 
apgavystė, kuri apgavo Ghamheriainą ir 
Petain, bet neapgavo Churchillo ir Roo- 
•r

sevęlto. Tai senas baubas, kurio verte 
nupuolė žemiau vokiškos markes. Tai 
pastangos, kurios pasirodys bergdžios.

Gudravojo Iki Pat Galo
I

Kaip kokią ąrąbįška pasaka skaitosi 
pranešimai iš Afrikos apie nacių gudry- l 
bes išsigelbėti. Nors jau visai supliekti, 
jau iškėlė baltą vėliavą, o vis dar neno
rėjo .dasileisti, jog jąų galas, jau pabai
ga, jau nebereikalingos jokios ceremoni
jos. Jų generolai Bizertėje bandė pūs
tis ir išsiderėti iš amerikiečių sąlygas 
pasidavimui. Gi mūsų ginkluotų jėgų ko- 
mandieriai pasakė jiems: Pasidavimas 
be jokių sąlygų, arba mirtis visiems!

Girdi, išgirdę šitą amerikiečių koman
dą, vokiečiai generolai apsiverkė. To
kia negarbė, tokia nelaimė.... Pasiduoti 
be jokių sąlygų, be jokių derybų! Turi 
pilnai padėti ginklus ir atsiduoti ameri
kiečių malonei ir valiai!

Ir taip turės būti iki galo. Tų šešių 
generolų, kuriuos amerikiečiai ir anglai 
paėmė Tunisijoj, likimas laukia visų Hit
lerio armijos generolų. Jiems irgi ateis 
kaleina lieti krokodiliaus ašaras — da
bar jie lieja ir laką kitų žmonių ašaras 
ir kraują, ateis valanda, kada jie 
Verks ir kulkų ragaus.

ir

“Afrika Pabaigta, Europa 
Tebelaukia”

Talkininkų laimėjimus Afrikoje nuo
širdžiai sveikina ir labai puikiai įvertina 
Sovietų spauda. Laikraščiai “Pravda” ir 
“Izviestijos” užpildyti žiniomis ir straip
sniais apie šių laimėjimų reikšmę visai 
karo eigai. Žymusis Sovietų rašytojas II- 
ja Erenburg apie šį istorinį įvykį išsi- 
reiškia sekamai:

“Dar vienas šio karo skyrius užbaig
tas — Hitleris neteko Afrikos. Hitleris 
sapnavo apie Korsikiečio garbę. Bet Hit
leris nepasiekė Maskvos; neigi jis pama
tė piramidas.

“Kokie vaizdai dabar pakyla prieš jo 
akis? Sicilija, ar Dalmacija? Nereikia 
mažinti šios pergalės Afrikoje reikšmės. 
Jinai kaštavo Ašiai milijoną vyrų. Tas 
tiesa, kad tame skaičiuje randasi didelis 
skaičius antrosios rūšies karių, būtent, 
italų. Afrikos kampanija kaštavo Vokie
tijai daug karo pabūklų, lėktuvų, tankų.

“Hitleris laikėsi įsikibęs Afrikos kiek 
tik galėjo, bijodamas netekti Europos. 
Jis žinojo, kad Afrika reiškia jam atidė
jimą jo pražūties. Dabar tie užtvarai ta
po sulaužyti.

“Į trisdešimts šešias valandas karas 
pasiekė Europos vartus. Italijoniškam 
šakalui atėjo atsiskaitymo dienos. Šian
dien Roma turėjo paminėti ‘Afrikos Die
ną’, tradicinę italijoniškai imperijai 
šventę. Kažin koks bus tas paminėjimas. 
Gal koks šimtas italų, šlapiomis unifor
momis, parplauks iš Afrikos Italijon pa
pasakoti savo draugams apie savo pas
kutines valandas Tunisijoje.

“Tai nėra praradimas tik vieno mies
tų — tai netekimas viso sausžemio. Ita- 
lijoniški užkariautojai atsidūrė karo be
laisvių logeriuose. Jiems Tunisija yra 
ašarų klęnis ir ‘afrikoniška pavietrė.’ 
Talkininkams gi Tunisija yra tiktai vie
na stotis.

“Tą mūsų draugų (bendrądarbių) 
pergalę mes sveikinam^ su pasididžia
vimu. prie tos pergalės mes daug prisi
dėjome Stalingrade, prie Dono, Donba- 
seįne. Mes sulaikėme nuo Rommelio su
stiprinimus. Mes tuos sustiprinimus pa
laidojome Rusijos Stepuose.

“Kai mūsų draugai padeda mums ka
bukiais, mes padėjome jiems su vo-ro

kiškais kapais, su .dviem metais kovos. 
Kaipo kariai, mes įvertiname karių drą
są. Kaipo mirtini Hitlerio priešai, mes 
sveikiname Tunisijos didvyrius.

“Afrikos pergalė — didelė mums diena 
— didelė tuomi, ką ji .davė, ir dar .dides
nė tuomi, ką ji (Jar duos. Su džiaugs
mu mes atžymime mūsų senų talkinin
kų narsą; po Francijos vėliava kovojo ir 
laimėjo generolo LeClerco armija.

“Aišku, jog mes žinome tą tolumą, ku
ri skiria Tunisą nuo Berlyno/ Męs ži
nom, kad vokięčjai desperatiškai prie
šinsis. Galimas daiktas, kad jie dar net 
bandys užpuolimą.

“Bet mes taipgi žinome mūsų spėkas. 
Mes žinome mūsų talkininkų spėkas. Mes 
žinome jėgą mūsų kovingojo draugišku
mo.

Afrika pabaigta, Europa tebelaukia!”

Jungt. Valstijos Per
tvarko Maisto A t sargą

Jungt. Valstijų valdžia 
neseniai bandė pertvarkyti 
maisto atsargą arba su
stabdyti juodosios biržos, 
veiklą. Kovoje sumušti nau
jausią juodąją biržą— viš
tienos — kainos nustatytos 
pirkėjams ir krautuvnin- 
kams. Vienodos kainos įvai
rių rūšių vištienos įvestos, 
kaip ir žymus numušimas 
kainų brangesnių paukščių, 
ir padidinimas kainų piges
nės vištienos. Tuo pačiu lai
ku, prasižengėliai šių kainų 
lubų bus nubausti, kada tik 
jų darbai išeis aikštėn.

Su gegužėj 17 d., dolerių 
ir centų kainų lubos jautie
nos, avienos ir veršienos 
bus trys centai žemiau ori
ginaliai nustatytų kainų. 
Sumažinimas padarytas, 
kada Office of Price Ad
ministration peržiūrėjo pla
nus nuspręsti tinkamas 
kainas pagal prezidento 
Roosevelto “laikykite lini
ją” įsakymą. Įsakymas, ku
ris, ketina stabilizuot gyve
nimo iškaščius ir sulaikyti 
infliaciją.

Dolerių ir centų lubos tų 
mėsų padės šeimininkei at
sisakyti mokėti nelegales 
kainas. Tikima, kad tas pa
dės kovoti juodąją biržą, 
kuri eikvoja mūsų mėsą ir 
dalina ją be racijonavimo 
patvarkymų tiems, kurie 
gali mokėti daugiau.

Kitos maisto kainos ir 
punktų vertės žygiai irgi 
stabilizuos maisto pirkimo 
padėtį. Punktų vertės visų 
šaldytų vaisių ir daržovių, 
racijonuotų sriubų ir mėsos 
produktai, kurie lengvai 
genda, kaip 'įvairių dešrų, 
žymiai sumažintos, neku- 
riuose atsitikimuose net 50 
nuošimčių arba daugiau. 
Pavyzdin, punktų vertė 12,

uncijų dėžutės šaldytų žir
nių, ir kitų šaldytų daržo
vių numuštos, nuo 10 ligi 
4 punktų.

Dviejos svarbios priežas
tys sumažinimo punktų 
vertės yra: maistas, kuris 
greitai genda, turi būti 
greitai parduotas — kituo
se atsitikimuose maisto pa
didintas kiekis palengvino 
trūkumą ir civiliai gali 
daugiau gauti. Tuo pačiu 
laikų, galima pirkti įvairių 
rūšių žirnių be punktų to
dėl, kad to maisto yra daug.

Restoranai ir kitos val
gyklos yra įspėtos prieš ne
reikalingus pakėlimus kai
nų dėl valgių, maisto arba 
gėrimo savo lankytojams. 
Kontroliavimas valgyklų 
kainų pasiliks vietinių val
dininku rankose, c
Racijonavimo Knyga No. 3 
Bus Išleista Birželio men.
War Ration Book 3, kuri 

parūpina naujų ženklelių 
pakeisti tuos, kurie baigiasi 
dabartinėse knygose, bus 

išdalinta paštu, pradedant 
su pabaiga birželio mėnesio 
ir baigiant liepos 21 d. Pa
gal naują planą paprastos 
atvirutės aplikacija prista
tys Book No. 3 kiekvienam. 
Nereikės vykti į mokyklas 
užsiregistruoti, kaip buvo 
daroma išleidžiant pirmas 
dvi racijonavimo knygutes.

Aplikacijos formos vie
nam asmeniui arba visai 
šeimai bus siunčiamos paš
tu, tarpe birželio 20 d. ir 
birželio 5 d. Šeimos galva 
išpildys korteles, ir paštu 
jos bus sugrąžintos į OPA 
pašto centrus, dėl visos šei
mos, tarpe birželio 1 d. ir 
birželio 10 d. OPA pas,to 
centrai pradės siuntinėti 
knygas pabaigoj birželio 
mėnesio. O. W. I.

mo būdų. Sakoma, kad palai
kai buvo ge.riąu prezervuoti, 
negu buvo galima po trijų 
metų. Irgi sakoma, kad rusai 
stengėsi paslėpti kapus, bet 
palaidojo kiekvieną vyrą uni
formoje su jojo identifikaci
jos ženkleliu.

Prašymai, kad Tarptautinis 
Raud. Kryžius ištyrinėtų šį da
lyką, nieko nereiškia. Vokie
čiai kontroliuoja tą apylin
kę... Lengvas dalykas paro
dyti tyrinėtojams lavonus uni
formose su identifikacijos žen
kleliais. Bet tyrinėtojai nega
lėtų spręsti, ar tie vyrai buvo 
nužudyti rusų — arba vokie
čių — greičiau vokiečių. Vi
siems žinoma, kad naciai nu
žudė šimtus tūkstančių lenkų, 
kada kautynės jau užsibaigė. 
Jeigu jie' rado lenkus belais
vius stovyklose, kai jie ataka
vo Rusiją, tai būtų buvę na- 
turalis dalykas juos nužudyti 
—jeigu ne tada, tai vėliau, ka
da jiems reikėjo lavonų propa
gandos tikslariis.

Atsiminkite, kada vokiečiai 
užpuolė Lenkiją, jie pasauliui 
pasakė, kad jie rado kapus 
tūkstančių vokiečių civilių, ku
riuos lenkai nužudę. Mažai 
žmonių tikėjo, kad taip buvo. 
JTodėl dabar keista, kad nors 
vienas lenkas tikėtų į šią nau
ją pasaką. . . ypač, kada tiks
las yra toks aiškus. Pirmas 
tikslas, žinoma, yra nukreipti 
pasaulio dėmesį nuo masinių 
žudymų, kuriuos vokiečiai pil
dė Lenkijoj per trejus ir pu
sę metų . . . žudymai tokiuose
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skaičiuose, kad atrodę, lyg ap
svarstyta pastanga išnarinti 
lenkų tautą. Dar kitas tikslas 
būtų sukelti nepasitikėjimą ir 
įtarimą tarpe Rusijos ir kitų 
Jungt. Tautų. Tas padėtų vo
kiečiams dviejais atvejais. Tie
sioginiai kenktų vedimui karo, 
kurį mes visi varome prieš Vo
kietiją. Netiesioginiai, padėtų 
pakelti vokiečių moralę namie. 
Yra daug davinių, jog tarpe 
vokiečių civilių gyventojų— 
taip, net ir armijoj—randasi 
mažiau ir mažiau tikėjimo, kad 
jie kada nors galėtų įveikti vi
sus savo priešus ir įgyti perga
lę.

Bet nacių propaganda juos 
įtikino, kad dabar by kurią 
dieną Amerika ir Britani
ja atšauks karą, padarys kom- f , 
pro mišo taiką su Vokietija ir 
atsisuks prieš Rusiją. Ir su
prantama, kad daugiau žmo
nių patikės tam, jeigu bus ki
virčų tarpe Rusijos ir by ku
rios Jungt. Tautos.

Bet kokia suirutė tarp Jung
tinių Tautų yra rūpestis kiek
vienos iš tų tautų — kartu ir 
Jungt. Valstijų — nes mes 
visi turime laikytis drauge, 
kad išlošti karą. Po karo, jei
gu Jungt. Tautos vis dar ben
dradarbiaus pagal kokią nors 
bendro saugumo sistemą, tai 
didžiosioms tautoms nereikės 
skriausti silpnesnių kaimynų, 
savęs apsaugojimui, šis daly
kas gali būti išspręstas vienu * *
būdu — kaipo viena fazė pa- „
šaulio saugumo problemos.

OWL
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Laisvės Bazaras Gra 
žiai Pavyko

Nacių Propaganda Kerta 
Smūgį Jungtinėms Tautoms

Nors vokiečių armijoms vis 
sunkiau einasi kirsti priešą, jų 
propaganda laimėjo svarbų 
žygį, kada ji įvykdino suskili
mą diplomatiniuose santikiuo- 
se tarp Rusijos ir Lenkijos val
džių. Kaip naciai tą įvykdė, 
yra geras pavyzdys doktrinos, 
kuria Hitleris išdėstė savo 
knygoje “Mein Kampf,” kad 
yra lengviau žmonėms nuryti 
didelį melą, negu mažą.

Kaip pamenate, kada vokie
čiai įveikė lenkus rugsėjo me
nes., 1939 m., rusai įsikraustė 
ir užėmė Rytų Lenkiją. Imda
mi tūkstančius lenkų pulkų 
belaisviais birželio mėn., 1941 
m., kada vokiečiai atakavo 
Rusiją, vokiečiai užėmė tą to

ritoriją ir dar ligi šiol ten ran
dasi. Dabar — beveik po dvie
jų metų — jie sako, kad radę 
arti Smolensko lavonus tūks
tančių lenkų karininkų, kurie 
— pagal nacius — buvę rusų 
nužudyti prieš trejus metus.

Bet šios žinios keistai skam
ba. Visų pirmą, naciai nebu
vo aiškūs apie skaičių nužu
dytų. Vieną kartą japonai ir 
Vichy francūzai išdavė žinių, 
kad rumunai buvo nužudyti 
Odessoj, ne lenkai, prie Smo
lensko. Pirmas skaičius buvo 
dešimts tūkstančių, vėliau du 
tūkstančiai, paskui penki tūks
tančiai prieš galutinai išduotą 
dvyliką tūkstančių. Roma ir 
Berlynas nesutiko dėl nužudy-

Šiemet dienraščio Lais
vės bazarą turėjome savo 
salėje, nes negavome pasi
samdyti tinkamos salės su 
koncesijomis. Nors ir ankš
toje patalpoje, vistiek baza- 
ras puikiai pavyko.

Bazaro reikalu nuošir
džiai darbavosi Moterų Ap- 
švietos Kliubas. Jų kliubo 
narės sunkiai dirbo per dvi 
ištisas dienas, gamino val
gius ir jais patarnavo sve
čiams. Širdingai dėkuojame 
visam kliubui už iniciatyvą, 
o labiausia dėkojame atski
roms narėms: E>. Kasmočie- 
nei, A. Kanopienei, J. Au- 
gutienei, O. Čepulienei, S. 
Bedermanienei, A. Augu- 
lienei, F. Kazakevičienei, M. 
Janulevičienei, R. Laukai
tienei, O. Kvietkienei, O. 
Depsienei, J. Marčiukienei 
ir S. Sasnai, Helen Viš- 
niauskaitei, EL Mizarienei, 
O. Dobilienei, A. Buknie- 
nei, F. Pakalniškienei ir A. 
Yakštienei (Vazniutei).

Kai kurios iš jų dirbo per 
abu vakarus^ Vyrai — G. 
Varisonas ir K. Levanas 
taipgi pasidarbavo.

Dirbo veik visi Laisvės 
štabo darbininkai ir ofiso 
darbininkės.

Gal kai kurių iš pasidar-

bąvusių vardai yra praleis
ti. Patys turėjome daug 
darbo, laike bazaro, tad ne
spėjome visų susižymėti. 
Jei bus praleidimų, teiksi
tės atleisti, nes tai yra 
prieš mūsų norą.
Visiems pasidarbavusiems, 

aukojusiems ir dalyvavu
siems bazare dėkojame už 
pagelbą dienraščiui Laisvei.

Dabar artinasi Laisvės 
piknikas. Jis bus 4 d. liepos 
(July 4th), Klaščiaus Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. I., N. Y. Vi
si rūpinkimės, kad tas pik
nikas pavyktų. Visi iš ank
sto platinkime Laisvės pik
niko tikietus.

Pikniko bilietai greit bus 
gatavi ir bus išsiuntinėti 
platinimui. Aplaikę juos, 
tuojau platinkime. Kaip vi
suomet, taip ir šiemet Lais
vės piknikas turi būt di
džiausias lietuvių piknikas 
Brooklyne.

Laisves Administracija.

Šypsenos

Neseniai įvykusiame mitinge New Yprjke, atidarant antrosios karo paskolos 
vajų, dalyvavo, tarp ki,tą, ADF ir CIO ^ęzidėntai, <?ręęn ir Murray. JBę ją, kal
bėjo iždines sekretorius Morgenthau, gub. Devyey ir įkitj Žymūs ^nerįkįetiai.

Susiįdomavo
— Ar tiesa, bobut, kad 

pragare bus verksmas ir 
dantų griežimas?

— Tiesa, vaikeli, tiesa. 0 
kodėl klausi?

— Man įdomu, kuo tu ten 
grieši, kad jau nebeturi 
dantų ?

Atlieką bausmę
Kalėjime rytiniam patik

rinimui įeina į kamerą pri
žiūrėtojas. Visi kaliniai at
sistoja ir išsirikiuoja eilėje. 
Vie.nąs naujas kalinys sėdi. 
Prižiūrėtojas kreipiasi į 
sėdintį:

— 0 tų, kodėl nestoji?
v —Atlieku bausmę. Man 
priteisė 5 metus sėdėt.

Motinos diplomatija
Onytė: — Aš šiandien 

vėl s,u savo Juozu susipy
kau. Kuris iš mūsų turi nu
sileisti: jis ar aš?

Motina:-- Prieš vedybas, 
aišku, tu, o paskųį ji$.
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Už Lietuvos Laisvę
PRIEŠFAŠISTUNĖ SPAUDA 

LIETUVIŲ KALBA
R. šarmaitis

Prieš mano akis geroka • 
krūva lietuviškų knygučių, ' 
laikraščių, atsišaukimų. 
Tai beveik vienų 1942-jų 
metų darbo vaisiai. Vokiš
kieji okupantai pagrobė 
Lietuvą, bet priešfašistinė 
lietuviška spauda nemirė. 
Ji tebegyvuoja ir savo ko
vinguoju žodžiu tebešaukia 
pavergtos Lietuvos gyven
tojus į kovą prieš savo am
žinuosius priešus — vokiš
kuosius grobikus.

Štai Lietuvos Komunistų 
Partijos (bolševikų) Cent
ro Komiteto organas “Tie
sa.” Iki 1942 m. lapkričio 
pabaigos jo išėjo 24 nume
riai. Nedidelis dviejų pus
lapių laikraštis, bet jo ug- ' 
ningas tiesos žodis, patekęs 
į pavergtosios Lietuvos gy
ventojų tarpą, kelia šimtuo
se ir tūkstančiuose pasipik
tinimo ir neapykantos oku
pantams jausmus. “Tiesa” 
nuolat kelia aikštėn oku- : 
pantų plėšikišką politiką, 
moko pavergtąją lietuvių 
tautą kovoti prieš okupaci
ją, informuoja vokiečių 
vergijoj gyvenančius lietu
vius apie Raudonosios Ar
mijos suduodamus vokiečių 
fašistams smūgius, nuplė
šia kaukę nuo niekšingų 
lietuvių tautos išdavikų — 
kubiliūnpalaikių. “Kaunas 
verčiamas vokišku miestu,” 
“Valstiečiai! Neduokit oku
pantams savo arklių!”, 
“Neleiskim kolonizuoti .Lie
tuvos,” “Neišsenkama ta
rybinio užnugario energi
ja,” “Visu atkaklumu 
priešinkitės okupantams!” 
— jau vieni šių straipsnių 
pavadinimai, paimti iš ke
lių paskutinių “Tiesos” nu
merių, nusako laikraščio 
turinį.

Vokiškieji okupantai gro
bia Lietuvos valstiečių že
mes, siunčia Lietuvon savo 
kolonistus, o “Tiesa” meta 
pavergtiesiems lietuviams 
šūkį: “Laukan iš Lietuvos 
vokiškus kolonistus! Neleis
kim vokiečiams užgrobti 
mūsų žemės ir suvokietinti 
mūsų miestų!” Vokiškieji 
grobikai kaip įmanydami 
plėšia mūsų kraštą, o “Tie
sa” moko Lietuvos valstie
čius: “Broliai! Neduokit 
vokiškiems okupantams 
maisto, gyvulių ir žemės! 
Nestokite į fašistines gau
jas ir nevažiuokite į Vokie
tiją. Naikinkit mūsų žemės 
naikintojus!” Prie gėdos 
stulpo prikala mūsų tautos 
išdavikus, už gardaus val
gio šaukštą parsidavusius 
okupantams • kubiliūninin- 
kus, šie poetės Salomėjos 
Nėries žodžiai, išspausdinti 
“Tiesoje”: “Tėvynės išga
mos ir išdaviko vardo yra 
vertas tas, kuris brangintų 
savo galvą labiau, negu 
tautos laisvę.”

Antras kovingas priešhit- 
lerinis laikraštis, leidžia
mas lietuvių kalba, tai — 
“Už Tarybų Lietuvą.” Iki 

-1942 m. lapkričio mėn. jo 
pasirodė 19 numerių 2-4 
pusi, didumo. Kaip ir “Tie
sa,” šis laikraštis skiria
mas okupuotosios Lietuvos 
gyventojams. “Nevykime į 
reicho darbo tarnybą,” 
“Tarybiniai lėktuvai bom
barduoja Vokietijos ir jos 
vasalų miestus,” “Neleisk 

•vokiečio į savo namus,'į sa

vo žemę!”, “Dar labiau sti
prinkime partizaninę kovą 
Lietuvoje,” “Amerikos lie- ' 
tuviai šaukia j kovą prieš 
vokiškus okupantus”—štai , 
keletas to laikraščio straip- : 
snių pavadinimų. “Už Ta- , 
rybųf Lietuvą,” kaip ir ( 
“Tiesa” spausdina J. Šim
kaus, K. Korsako, J. Baltu
šio, J. Laurinaičio ir kitų . 
mūsų rašytojų bei publicis- ’ 
tų straipsnius, kovingus ei
lėraščius. Beveik kiekviena
me laikraščio “Už Tarybų 
Lietuvos” numeryje randa
me karikatūrų, išjuokian
čių “naujosios Europos” 
kūrėjus ir jų lietuviškus 
pakalikus iš kubiliūninkų 
tarpo. Didelį lietuviškų 
grūdų maišą užpuolė aibės , 
žiurkių. Tai hitlerininkai 
plėšia Lietuvos kraštą. Po 
karikatūra ketureilis: “Ru
dosios žiurkės užtvindė tė
vynę,' nematė lietuvis dar 
tokiosl gadynės; jos ėda iš ( 
mūsų atimtąją duoną, ir 
siunčia į Vokietiją jų tūks
tančius tonų.” Taip vaiz
džiai laikraštis parodo da- . 
bartinę Lietuvos padėtį.

Evakuotiesiems Tarybų 
Lietuvos gyventojams lei
džiamas 4 psl. savaitinis 
laikraštis “Tarybų Lietu
va.” Be to, kas mėnuo prie 
jo išleidžiamas 4 psl. litera
tūrinis priedas — “Menas 
ir Literatūra.” “Tarybų 
Lietuvoje” nemaža vietos 
skiriama evakuotųjų klau
simams svarstyti. Laikraš
tyje yra korespondencijų iš 
įvairių lietuvių kolonijų, iš
simėčiusių neaprėpiamuose 
Tarybų Sąjungos plotuose. 
Nuolat spausdinami raši
niai, skirti jauniesiems 
skaitytojams. Dažnai į 
“Mūsų jaunųjų” skyrių ra
šo patys vaikai ir jaunuo
liai. Kaip nuolatiniai sky
riai laikraštyje telpa trum
pos kronikinės žinios iš Ta
rybų Sąjungos gyvenimo, 
o taip pat ir iš Lietuvos gy
venimo. Gausu “Tarybų 
Lietuvoje” mūsų beletristų 
ir poetų kūrinių. Čia raši
nėja P. Cvirka, A. Venclo
va, K. Korsakas, L. Gira, 
Sal. Nėris ir kt. mūsų rašy
tojai. Nėra abejojimo, kad 
šis laikraštis yra su dideliu 
nekantrumu laukiamas kie
kvieno evakuotojo lietuvio.

O štai balti, raudoni, mė
lyni, geltoni lapeliai. Tai 
trumpi kovingi atsišauki
mai, skiriami okupuotosios 
Lietuvos gyventojams. Į 
visus pačius skaudžiausius 
pavergtiems lietuviams 
klausimus atsišaukimai at
sako trumpais nurodymais, 
ką jie turi daryti. Okupan
tai registruoja Lietuvos 
jaunimą hitlerinei darbo 
tarnybai. 1942 m. birželio 
mėn. išleistas atsišaukimas 
“Šalin hitlerišką mobiliza
ciją,” rašo: “Neklausykite 
vokiškųjų okupantų mobili
zacijos įsakymų! Neikite į 
registracijos punktus! 
Slapstykitės po kaimus ir 
miškus! Stokite į Lietuvos 
patriotų partizanų būrius! 
Pieškite partizaninę kovą! 
Naikinkite okupantus!”

Į
Vokiškieji grobikai grąži

na Lietuvoil repatriavusius 
vokiečius, atiduoda jiems iš 
lietuvių atimtus ūkius, na
mus, atimta iš lietuvių dar
bą. Ir 
mėn. išl 
šaukia:

/i942 m. lapkričio 
ąstas atsišaukimas 
‘Tenebūnie Lietu-

Lietuvių Vaikų Jaunas Balsas

voj vietos kolonistams, vo
kiečiams repatriantams! : 
Deginkime jų sodybas, nai- 1 
kinkime juos pačius!” :

Atsišaukimų tarpe ran- : 
dame Maskvoje įvykusių : 
lietuvių tautos atstovų mi
tingų priimtų kreipimųsi 
“Į lietuvių tautą” tekstus, 
Pabaltijo visuomenės veikė
jų deklaraciją dėl hitleri
ninkų melų, kad Pabaltijo 
gyventojai buvo prievarta 
evakuoti, atsišaukimus j 
Lietuvos valstiečius, į Lie
tuvos partizanus ir partiza
nes, į Lietuvos jaunimą ir 
tt. Dešimtys ir šimtai tūks
tančių šių lapelių sklinda 
po Lietuvos miestus ir kai
mus, nepaisant visų hitleri
nio gestapo ir jų plėšikiškų 
gaujų samdinių pastangų. 
Neveltui okupantai dargi 
per Kauno radiją grasino 
nelegalių lapelių platinto
jams mirties bausmėmis. 
Tai geriausias įrodymas, 
kad pavergtieji mūsų tėvy
nės žmonės noriai skaito 
šiuos antifašistų leidžiamus 
atsišaukimus ir giliai įside
da į širdį juose platinamą 
tiesos žodį.

Pagaliau krūva knygelių. 
Jas leidžia LTSR Valstybi
nė Leidykla, Karinė Leidy
kla ir kt. leidyklos. Visa ei
lė mūsų rašytojų jau spėjo 
po evakuacijos į Tarybų 
Sąjungos gilumą parašyti 
ir išleisti savo kūrinių .rin
kinėlius. P. Cvirka išleido 
apysakaičių rinkinį “Baus
mės ranka”; L. Gira— eilė
raščių rinkinį “Žalgirio 
Lietuva,” Sal. Nėris — ei
lėraščių rinkinį “Poema 
apie Staliną” ir tt. Eilė 
dailiai išleistų kolektyvinių 
knygelių: eilėraščių rinki
nys “Gyvoji Lietuva,” apy
sakų rinkinys “Partizanas 
Daura” ir tt. Jų viršeliai 
daryti lietuvių dailininkų: 
V. Jurkūno, L. Vaineiky- 
tės, L. Aranausko ir kt. Ka
rinė Leidykla yra išleidusi 
seriją belestristinių brošiū
rėlių iš fronto gyvenimo 
lietuviškiems Raudonosios 
Armijos dalinių kariams. 
Įdomus leidinys yra K. 
Korsako paruošta knygelė 
“Amžinoji neapykanta” su 
ištraukomis iš mūsų žyme
sniųjų Lietuvos rašytojų 
veikalų, nukreiptų prieš 
vokiškus grobikus. Labai 
vertingas knygeles — stu
dijas išleido J. Žiugžda 
“Lietuvių tautos kūva prieš 
vokiškuosius grobikus rite
rius,” P. Pakarklis “Lietu
vių suvokietinimas Mažojoj 
Lietuvoje,” A. Laisvydas 
“Po Liudendorfo batu” ir 

’ kt. Visos šios knygelės — 
' istorinės studijos parodo 

amžinąją mūsų tautos kovą 
prieš vokišką grobiką.

Iš viso, maždaug per me
tus laiko, yra išėję apie 90 
atskirų leidinių, kurių tira
žas siekia 2 mil. 750 tūks
tančių egzempliorių.. Vien 
knygelių 
milijono 
žo.

Gyvas 
viškas žodis, nepaisant vi
sų fronto spygliuotų . vielų 
ir apkasų linijų, pasiekia 
mūsų brangiąją tėvynę ir 
sklinda iš trobelės į trobelę, 
iš rankų į rankas. Tas žo
dis žadina mūsų brolius į 
nenuilstamą kovą prieš tė
vynės pavergėjus, ir nėra 
jėgos, kuri tos kovos plėti
mąsi sulaikytų.

R. šarmaitis.

MŪSŲ MERGAITĖS PADEDA 
RAUDONAJAI ARMIJAI

Mes gyvename gerai. Labai 
gerai 
gę ir 
gerai, 
vieno 
mai.”

valgome, esame apsiren- 
mokomės. Aš mokinuos 
mano dienyne nėra nė 
“blogai” ir “patenkina- 
Dabar mūsų didesnės 

mergaitės liuoslaikiu siuva 
Raudonajai Armijai nosinaites. 
Mes norim kuo tik galėdami 
padėti mūsų šauniai ir myli
mai Raudonajai Armijai.

J. Bukontaitė.
Gorkio srities 
vaikų namo auklėtinė.

Pas mus būna 3 pamokos lie
tuvių kalbos ir 1 pamoka rusų 
kalba. Mes stengiamės kuo ga
lėdami padėti vadovybei: ei
nam į mokyklą po pietų, o iš 
ryto stengiamės ką nors dirb
ti .. . Rudenį dirbom kolchoze, 
padėjom kasti bulves.

Valė Vainaitė.
Gorkio srities
vaikų namo auklėtinė.

MANO ŠVIESIOJI DIENA

Aš PIONIERIUS!

Mama, aš jau vyras, 
Aš jau ne pipiras. 
Ant pilotės kampo 
žvaigždė penkiakampė.

( Moku aš žygiuoti, 
Kariškai dainuoti; 
Ant krūtinės žėri 
ženklas pionierių.
Tėti, mušk tą mulkį
Vokietį į dulkes.
O aš tau padėsiu, 
Kuo tiktai galėsiu.

Juozukas čigonukas.

MES STENGIAMĖS PADĖTI 
VADOVYBEI

Aš jau einu į mokyklą, į II 
skyrių ir mokausi labai gerai.

LAIŠKAI
Gerb. Draugai:

Atskirai prisiunčiu pun
delį dėl berniuko apie 12 
metų amžiaus. Pundelyje 
randasi šie dalykai: 1 meg- 
stinukas, 2 eilutes apatinių,' 
2 por. kojinių, du šepetukai 
ir dvi dėžutės miltelių dan
tims, apie tuzinas paišelių, 
du plunksnakočiai ir tuz. 
plunksnų, 2 trintukai ir du 
drožtukai paišeliams, 4 di
deli ir du maži sąsiuviniai 
popieros ir vienas pakelis 
konvertų. Taipgi mechani
cal drawing setas su miera 
(scale), 2 krivūlės ir tri
kampiai. Ir laiškutį tam, 
kuris tą viską gaus. Ir jei 
nauja kaina tą viską 
tinti, tai būtų vertas 
$9.00.

Mat, aš pats buvau
dėjęs mokintis braižymo, 
bet I pasaulinis karas viską 
nubloškė į šalį, todėl man 
tas setas ir buvo nereikalin
gas, o dabar, aš manau, te- 
nais jis kam nors bus labai 
geras, ypač gimnazistui.

Draugiškai,
1. A. Klevinskas.

ŽIBURYS

galėsime 
Vaikų na- 
auklėtojas 
niekuomet

Rugsėjo 1 d. —- pirma moks
lo metų diena. Kai aš sužino
jau, kad eisime mokyklon, la
bai apsidžiaugiau. Mums davė 
gerų naujų rūbų eilutę. Su gė
lėmis rankose mes laukėme tos 
valandėlės, kada 
įžengti į mokyklą, 
mo direktorius ir 
mus pasveikino. Aš
nepamiršiu šios dienos.

Mūsų mokykloje labai malo
nu. Visur švaru. Ant sienos ka
bo paveiksiąs, kaip mylimas 
Stalinas susitinka su pioneriais. 
Mano dienyne\to.kie pažymiai: 
lietuvių kalba \— labai gerai, 
skaitymas — labai gerai, arit
metika — gerai. Stengiuos mo
kytis tik labai/ gerai.

L. Morkūnas.
10 metų amžiaus. 
Insarų vaikų namas.

ver- 
apie

pra-

Gerbiami Draugai:
Čia rasite money order 

ant $12.50.
Už tuos pinigus malonė

kite papirkti daiktų, kurių 
labiausiai reikalinga dėl 
lietuvių vaikučių Rusijoj. 
Tai tiek aš galėjau pasi
darbuoti. Priežastis — la
bai ilgas valandas dirbu, 
tai negaliu labai kur išeiti. 
Čia paduodu aukotojų var
dus:

Petronėlė Mikulėnas, 8436 
Gilbert Court, $2.50.

Jonas Zdanevičius, 1648 
So. A vet’s Avė., 5.00.

Adomas Daukšis, 3238 S. 
Halsted St., $1.00.

Jonas Rashius, 3120 So. 
Halsted St., $1.00.

Dr. Serner, 3401 So. Hal
sted St., $1.00.
Selvester Zujus, 3107 So. 
Halsted St., $1.00.

Tamas Aleksynas, 3107 
So. Halsted St., $1.00.

Franas Leshis $1.00.
Su aukšta pagarba, 

Walter Kukas (Cook)
3515 So. Lowe Ave.,

Chicago, Ill.

yra išleista puses 
egzempliorių tira-

spausdintas lietu-

Pundelių Komitetui:
LLD 66 kp. gautą Jaišką 

apsvarstė ir paaukavo iš 
savo iždo $5.00. Nariai irgi 
prisidėjo su aukomis. Po 
$1.25 aukavo: J. Gilbert, 
A. Žilinskas, E. Skripka, S. 
Korsikas, J. Antanaitis.

Po $1.00 aukavo: Z. Ra- 
zgunas, M. Warnas, Z. 
Strockienė, S. Motėjai tis, 
T. M. Russ,’ J. A. Stankai
tis, A. Apacenka, O. Dauk
šienė, Mrs. Stankaitis ir J. 
Urbonas.

Viso suaukauta $21.25.
Šios aukos turi būti — 

pusė vaikučiams ir kita pu
sė lietuviams raudonarmie
čiams.

Čionai randasi money or
deris ant $21.00. Tas 
perlaidos kaštai.

Draugiškai,
M. Warniene,

L. L. D. kp. iždininkė, 
Grand Rapids, Mich.

P. S. Kaip buvo nurodo
ma, jog Komitetas gali nu
pirkti ir sutaisyti punde
lius, tad mūsų kuopa pave
da Komitetui tai atlikti.

Z M. W. .

Pundelių Vajaus 
Komitetui:

Šiandien pasiuntė m jums 
107 poras kojinių, pančekų 
ir 42 poras pirštinių, namie 
numegstų vilnonių, ■ ku
riuos prašom pasiųsti į So
vietų Sąjungą raudonar
miečiams.

Varde Naujosios Anglijos 
Lietuvių Moterų Sąryšio, 

Draugiškai,
H. Tamošauskienė.

25c

Pundelių Komitetui
Čia įdedu money order 

ant $16.00 — tai aukos dėl 
nupirkimo pundelių pasiun
timui dėl lietuvių karių 
dalinių į Sovietų Sąjungą.

Be to, prašau prisiųsti 
kvitą ant tos $16.00, kad 
galėčiau parodyt kuopai ir 
nariams, kurie aukavo šiam 
reikalui.

Kas ir kiek aukavo 
LDS. 127 kp. iš kasos $5.00 
C. Nobar—kp. narys 5.00 
B. Gelgotas 
K. Sanders 
A. Grigas 
S. Juška

2.00
1.00
2.00
1.00

$16.00Viso
Draugiškai,

J. K. Stalioraitis,
6418 So. Rockwell St., 

Chicago, Ill.

Kaip gera Antanukui pri
siminti tuos gerus vakarus ; 
nuosavioje jų trobelėje. Bū- < 
davo, tokiais pat rudens va- 1 
karais stuboje, prirūkytoje 
iki lubų kopūstų raugu ir . 
degutu susirenka visa šei- ' 
myna. Tėvas, šeimos galva, 
pareina vėliausiai. Jis, bū
davo, prieina prie durų ir 
nusikosti, ilgai trepsi prili
pusį prie klumpių purvą, 
praveria duris ir įkiša ru
dus, šerkšnu jau truputį 
liestus ūsus.

— Tai garbė Jėzui Kris
tui, — būdavo jo pirmieji 
žodžiai.

Šeimyna žegnodavosi ir 
sakydavo “amen.” O paskui 
motina ištraukdavo iš už- 
pečkės juodą aprūkusį puo
dą su bulvėmis paskui kitą 
— su kopūstais, papjausty- 
davo svogūnų ir sėsdavo vi
si prie stalo valgyti. Ir bul
vių ir kopūstų tąsyk būda
vo iki valiai. Tėvas nusiim
davo kepurę, žegnodavo ka
ktą pūslėtu grubiu delnu, o 
paskui motina pildavo į du
benius kopūstus ir valgyda
vo visi iki sočiai.

O rudenį toks jau laikas: 
vėlai dienoja, anksti vaka
rėja, sutemsta. Susės visa 
šeimyna: tėvas rąstą tašy
ti, motina dar ilgai prie pe
čiaus triūsia, Algė ir Pet
ronėlė lementorių kalti, o 
senutė rateliu kampe ver
pia ir vis seka pasaką, ilgą 
ilgą kaip verpstės siūlas. 
Klausosi Antanukas, ant 
pečiaus skrandoj atsigulęs, 
snaudžiantį rainį apsikabi
nęs, klausosi ir užmiega ši
lumoje ...

O dabar taip šalta eiti 
keliu. Tarsi šermeninius 
griaudžius verksmus švil
pia šaltas rudens vėjas. Po' 
gluosniais, kaip rąžančiai, 
kybo šalti lietaus lašai. O 
kelias, kelias, — ir neper- 
brisi per tą purvyną.

Brenda visa šeima,—su
silenkę, susirūpinę, nekal
būs. Pryšaky, dviratį veži
mėlį, paskutinės mantos 
prikrautą, tempia tėvas, 
šeimos galva. Šalia jo eina 
vyresnis brolis, Jonas. Jie
du veik nekalba ir tiktai 
retkarčiais prabyla, pasi
ginčija ir vėl nutyla. To
liau eina motina, apsiver
kus, skara apsigaubus. Pa
skui ją, kaip dvi stirnos, 
brenda sesers. Paskui jas— 
jisai. Jis, mat, vyras tai 
jam motina ir ryšulėlį nešti 
davė. O iš paskos, toliau 
atsilikusi, susikūprinusi, 
sulinkusi, kaip mėnulio del
čia, kriukiu purvą badyda
ma, tarsi matuodama jo 
gylį ir tarsi rąžančių pano
sėje šnabždėdama, vos 
jau eina bobutė.

—Bobut, bobut, kur 
einame? — kalbina ją 
tanukas.

—Dievas čia jį, tą nevi
doną vokietį žino... Į dva
rą... O kad tave, koks pur- 
vynėlis...

Antanukas ne tuojau su
prato, kas čia pasikeitė: 
vieną kartą tik atėjo viršai
tis ir pora kareivių ir tada 
čia kažką kalbėjo, viršaitis 
vis piktai' ūsą pirštu vijo ir 
kumščia daužė stalą. O pas
kui tėvas pasakė: “Na, da
bar^’ eisime. Pasikrausim 
daiktus, vaikai.” Ir Anta
nukas girdėjo, kaip tėvas 
sakė verkiančiai prie pe
čiaus motinai:
čia gyvens. Sako, daug jų 
dabar iš Vokietijos priva
žiuoja.” “O kaip kumelai
tė?” paklausė motina. “O 
kumelaitę—reikia palikti,” 
pasakė tėvas ir prikando

vos

mes
An-

“Vokietis

ūsą. Motina dar griaudžiau 
ašaromis apsipylė, prisi
dengusi priekyšte. Ir la
biausiai gaila Antanukui 
buvo šyviosios, — ji taip 
graudžiai išlydėjo juos į 
kelią. Antanukas apsiverkė, 
bet brolis, Jonas, pakėlė jį 
už apykaklės nuo žemės ir 
piktai, pro dantis, iškošė:

—Nebliauk, vokietis juo
kiasi. Surasim ją, kada grį
šim ...

Ir tas sudomino Antanu
ką. Bet jis visą laiką nedrį
so Jono paklausti: “Kada 
gi grįšim?” Jonas žingsnia
vo šalia tėvo, rūstus ir pik
tas.

O katė — tai jau toks 
įnamis, kad jis visada eina 
paskui šeimininką. Ir rai
noji visą kelią, nuo vėjo pa
šiurpusi, bėgo šalia bobu
tės, ir kas žino — gal su ją
ja bobutė ir kalbasi vis...

Ir taip ilga graudžia vilk-V 
stinėle, su maišeliais, su ry
šulėliais išsitiesė kely visa 
Bartkaus šeimyna. Vakarė
jo. Buvo šalta, purvina. Jie 
ėjo į dvaro pusę. Dvare jie 
bus kumečiais. Toks, sako, 
dabar viršaičio sprendimas. 
Be darbo, sako, nepaliks, 
vis duos darbo. Bet Anta
nukas taip ir negali supras^ 
ti, kodėl taip, kodėl kume
čiu, jeigu jie savo kampą 
turi? O broliui Jonui taip 
ir pasakė viršaitis: “Tu, 
bra, čia be reikalo slampi- 
nėji. Reikės tau Vokietijoj 
darbo duoti...” O Jonas, 
sako rūsčiai atsakęs viršai
čiui: “Pažiūrėsim, kaip aš 
tau važiuosiu...” Susipy-* 
ko, sako, jiedu. “Nu ir pa
žiūrėsim, varle,” pasakęs

1 viršaitis.
.Ąntanukas paliko bobutę 

ir prislinko arčiau Jono. 
Pasigavęs jį už skverno, 
timptelėjo.

—Nu, kogi, murzi? — ta
rė Jonas, paėmęs jį šaltais 
pirštais už kaklo.

—Tu... Jonuk, tu... — 
rydamas seiles, žodžio ge
rai negalėdamas ištarti, 
pradėjo Antanukas. — Sa
kei tu man, kad grįšim... 
O pasakyki, kada grįšim, 
va?...

Jonas nusišypsojo
—Smalsus tu, kaip ma

tau. Pamatysi, grįšim... 
Na, tėvai toliau aš neisiu. 
Matosi jau dvaro žiburys.

Prietemoje, iš tolo aiškiai 
švietė didelis dvaro namo 
žiburys. Tenai dabar sėdi 
vokietis, gal daug vokiečių 
ir dar lėbauja. Jie sustojo.

—Na ką gi, eik ... — ta
rė tėvas sausai, pro ūsus, 
net nepažvelgdamas į Joną.

—Juk matai, negalėsiu 
su jumis gyventi,—lyg dar 
kartą paaiškindamas Jo
nas.

Paskui jis paspaudė tėvo 
ranką, pabučiavo apkabi
nęs į ūsą. Motina verkė, ap
sikabinus Jono kaklą.

—Nu, neverk, mama/.. 
neverk... Ašarų pritruks, 
jeigu verksi dėl visko, ką 
vokiečiai mums padarė, — 
sakė Jonas lepsėdamas ją 
per petį.

Antnukui jis pakėlė sfna^ 
krą ir perbraukė’ delnu per 
purviną veiduką.

—Nu, lik sveikas, pipire. 
Auk didelis ...

Ir j fe nuėjo. Antanukui 
staiga taip liūdna pasidarė, 
taip graudu, kažko trūko. 
Vienu ypu jis nuklampse- 
no per velėnas ir pastvėrė 
Joną už skverno:

—Kur tu, Jonai? Į 
kietiją?...

(Tąsa 4-tamę pusi.)

Vo-
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(Tąsa)
Buvo ir daugiau blogybių mano gy

venime, dažnai kildavo noras išbėgti iš 
garlaivio pirmojoj prieplaukoj, išeiti į 
miškų. Sulaikydavo Smuras; jis elgda
mosi su manim švelniau,— ir mane bai
liai žavėjo nuolatinis garlaivio judėji
mas. Būdavo labai nemalonu, kai jis su
stodavo prieplaukoj, ir aš vis laukdavau
— štai atsitiks kažkas, ir mes nuplauk
sime iš Karnos į Baltąją, į Viatką, arba
— į Volgą, aš pamatysiu naujus kran
tus, miestus, naujus žmones.

Bet taip neišėjo: mano gyvenimas gar
laivyje nutrūko man nelauktai ir negra
žiai. Vakare, kai mes plaukėme iš Ka
zanės į Nižnį, bufetininkas pasišaukė 
mane pas save, aš įėjau, jis uždarė duris 
ir tarė Smurui, kuris niūriai sėdėjo ant 
kilimu muštos kėdės:
■ — štai.

Smuras šniurkščiai paklausė mane:
— Tu duodi Sergiejui indus?
— Jis pats pasiima, kai aš nematau.
Bufetininkas tyliai pasakė:
— Nemato, bet žino. f
Smuras sušėrė sau per kelį kumščiu, 

paskui pakasė kelį, sakydamas:
— Palaukite, paspėsite...
Ir susimąstė. Aš žiūrėjau į bufetinin- 

ką, jis — į mane, bet atrodė, lyg už jo 
akinių nebūtų akių.

Jis gyveno tykiai, vaikščiodavo tyliai, 
kalbėdavo žemu balsu. Kartais jo nusišė
rusi barzda ir tuščios akys išlįsdavo iš 
kažin kur iš užkampio ir tuojau pranyk
davo. Prieš gulimą jis ilgai klūpodavo 
bufete prieš šventąjį paveikslą, —t aš 
matydavau jį pro rakto skylutę, panašią 
į čirvų tūzą, bet man nepasisekė pama
tyti, kaip meldžiasi bufetininkas: jis tie
siog klūpodavo ir žiūrėdavo į paveikslą, 
dūsaudamas, glostydamas barzdą.

Patylėjęs, Smuras paklausė:
•— Sergiejus davė tau pinigų?
— Ne. !
— Niekuomet?
— Niekuomet.
— Jis nepameluos, — tarė Smuras bu- 

fetininkui, o tas tyliai atsakė:
— Vistiek. Prašom. '■*-
— Einam! — riktelėjo man virėjas, 

priėjo prie mano stalo ir tyliai spriktelė- 
jo man viršugalviu. — Kvailys! Ir| aš 
kvailys! Reikia man pridaboti tave...

Nižniame bufetininkas atleidė mane: 
aš gavau aštuonius rublius, pirmus dide
lius pinigus, paties uždirbtus.

Smuras, atsisveikindamas su manim, 
niūriai kalbėjo:

— N-na, matai... Dabar būk akylas,— 
supranti? Žiopsot negalima...

Jis įspaudė man į ranką margai išsiu
vinėtą tabokinę.

— Imk, štai tau! Čia geras rankdar
bis, jį man krikštaduktė išsiuvinėjo... Na, 
sudieu! Skaityk knygas — tai už visa 
geriau!

Paėmė mane už pažastų, pakėlė, pabu
čiavo ir tvirtai pastatė prieplaukoje. Aš 
gailėjau ir jo, ir savęs; ir ko tik nepra
dėjau žliumbti, žiūrėdamas, kaip jis grįž
ta į garlaivį, prasistumdamas pro darbi
ninkus, didelis, sunkus, vienišas....

Kiek paskui sutikau aš panašių į jį ge
rų, vienišų, nuo gyvenimo atitrūkusių 
žmonių...

VII.
Senelis su bobute vėl persikraustė į 

miestą. Aš atėjau pas juos, piktai ir ka
ringai nusiteikęs, skaudančia širdimi,— 
už ką mane vagim palaikė?

Bobutė sutiko mane maloniai ir tuojau 
išėjo virtuvo kaistų; senelis pajuokia
mai, kaip visuomet, paklausė:

— Ar daug gi aukso susikrovei?
— Kiek turiu—visa mano, — atsakiau 

aš, sėsdamasis prie lango. Iškilmingai iš
siėmiau iš kišenės papierosų dėžutę ir 
'ėmiau išdidžiai rūkyti.

r— Ta-aip, — tarė senelis, atsidėjęs 
Stebėdamas mano veiksmus, — mat 
•kaip. Velnio žoles rūkai? Ar ne per- 
' anksti?

— Man štai net tabokinę dovanojo,— 
pasigyriau aš.

— Tabokinę! — susipiegė senelis. — 
Tu ką, erzini mane?

Jis puolė prie manęs, ištiesęs laibas, 
Stir >rias rankas, žybčiodamas žaliomis 
akimis; aš pašokau, smogiau J am galva į 
pilvą;—senis sutūpė ant grindų ir keletą 
sunkių sekundžių žiūrėjo į mane, prasi
žiojęs, nuostabiai mirksėdamas, paskui 
ramiai paklausė:

— Tai tu mane stumdai, senelį? Tavo 
motinos tikrą tėvą?

— Pakankamai jūs mane esate mušę,
— sumurmėjau aš, supratęs, kad negerai 
pasielgiau.

Sudžiūvęs ir lengvutis, senelis atsikėlė 
nuo grindų, atsisėdo šalia manęs, gud
riai ištraukė iš manęs papierosą, išmetė 
jį pro langą ir pasakė persigandusiu bal
su:

— Galvijėli tu neraliuotas, ar supran
ti gi tu, kad už tai Dievas niekuomet ne
dovanos tau, per visą tavo gyvenimą? 
Motin, — kreipėsi jis į bobutę, — tu žiū
rėk, jis man juk sušėrė? Jis! Sušėrė. Pa
klausk jį!

Ji neklausinėjo, o tiesiog priėjo prie 
manęs, nutvėrė už plaukų ir ėmė purtin- 
ti, sakydama:

— O užu tai štai kaip jį, štai kaip....
Man neskaudėjo, bet buvo graudu, 

ypač skaudė piktas senelio juokas, — jis 
pasišokėdamas nuo kėdės, pliauškėda

mas delnais per kelius, juokėsi ir kran
kė:

— Ta-aip, ta-aip....
Aš ištrūkau, išdūmiau priemenėn, at

siguliau kampe, prislėgtas, nuniokotas, 
klausydamas, kaip ūžia virtuvas.

Priėjo bobutė, pasilenkė prie manęs ir 
vos girdimai ėmė šnabždėti:

— Tu man dovanok, juk aš neskau
džiai papurčiau tave, aš juk tyčia! Ki
taip negalima, — senelis juk senas, jį 
reikia gerbti, mat, koks jis pasibaigęs, 
jis taipgi daug vargo patyręs,— skausti 
jo nereikia. Tu nebe mažutis, tu supra
si... Reikia suprasti, Aleksiuk! Jis tas 
pats vaikas, ne daugiau....

Tais žodžiais ji mane lyg karštu van
deniu perpylė, nuo jos žodžių man pasi
darė ir gėda ir gera, aš stipriai apsikabi
nau ją ir mes1 pasibučiavome.

— Eik pas jį, eik, niekis! Tik nerūkyk 
prie jo iš karto, duok priprasti....

Aš įėjau į kambarį, žvilgterėjau į se
nelį ir vos susilaikiau nesusijuokęs: jis 
ištikrųjų buvo patenkintas, kaip vaikas, 
visas spindėjo, trepsėjo kojomis ir daužė 
rudais plaukais apžėlusiomis rankomis 
per stalą. ,

— Ką, ožy? Vėl badytis atėjai? Ak, 
tu, mušeika! Visiškai kaip tėvas! Par- 
mazonas, įėjo į vidų—nepersižegnojo, 

tuojau taboką rūkyti, ak, tu, Bonaparte, 
kaina-kapeika!

Aš tylėjau. Jis pristigo žodžių ir taip
gi nutilo, nuvargęs, bet begeriant arbatą 
ėmė mane mokyti:

— Dievo baimė žmogui reikalinga, 
kaip žirgui kamanos. Mes neturime bi
čiulių, be Dievo. Žmogus žmogui — pik
tas priešas!

Kad žmonės priešai, šiame pasakyme 
aš jutau kažkokią tiesą, o visa kita ma
nęs nejaudino.

— Dabar vėl eik pas tetulę Matrioną, 
o pavasarį — į garlaivį.—Žiemą pragy
venk pas juos. Tik nesisakyk, kad pava
sarį išeisi iš jų...

— Na, kam gi apgaudinėti žmones?
— tarė bobutė, pati tik neseniai apga
vusį senelį, apsimetusi kuldama mane.

— Be apgaulės nepragyvensi, — spy
rėsi senelis, — na gi pasakyk, kas gyve
na be apgaulės?

Vakare, kai senelis sėdosi skaityt mal
daknygės, aš su bobute išėjau už vartų, 
į lauką; mažutė, dviem langais, lūšnelė, 
kurioje gyveno senelis, buvo miesto pa
krašty, už Virvių gatvės daržų, kur se
nelis turėjo savo namą.

— Mat kur atsikraustėme! —< juokda
mosi kalbėjo bobutė. — Negali senis pa
tinkamos vietos susirasti, vis persikrau- 
stinėja. Ir čia jam negerai, o man — ge
rai.

(Bus daugiau)

WW51 STAMPS!

Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas

Jau senokai Veikiantis Ko
mitetas ir visuotinas bendrų 
organizacijų narių susirinki
mas įvyko; o juo rečiau susi
rinkimai įvyksta, tuo veikimas 
eina silpnokai. Prieš mus sto
vi labai daug darbų, bet deja 
ne visi tuos darbus nori dirb
ti. žmonės kalba ir laukia, ka
da Raudonoji Armija apsidirbs 
su rudaisiais fašistais ir atneš 
karo pergalę. Sunku mums įsi
vaizduoti karo baisenybes. Fa
šistai barbariškai šturmuoja, 
bet jie jau gauna gerus smū
gius. Nepaisant, koks organi
zacinis darbas padeda šiam 
karui, Rėmimas Russian War 
Relief, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir bendros karo pa
stangos, mes lengviname tas 
mūsų sunkias kovas.

Philadelphij. visų sriovių or
ganizacijos ir parapijos apsi- 
vienijo karo laimėjimo veikloj. 
Masinės prakalbos ir didelis 
susirinkimas šaukiamas atei
nantį sekmadienį, Muzikalėje 
salėje, kurį garsina radio. Tą 
pačią dieną prieš šį mitingą 
visi organizacijų delegatai 
šaukiami į specialį susirinki
mą, Muzikalėje salėje, Rich- 
monde, kaip 1:30 vai. po pie
tų.

Ateinantį penktadienį, 14 d. 
geg. Liaudies Name, įvyks 
mūsų organizacijų visuotinas 
narių susirinkimas, 8 vai. vak. 
Visų organizacijų nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes 
bus svarbių reikalų aptarti: 
kaip Laisvės piknikas, bankie- 
to raportas ir kiti reikalai.

Rep.

ŽIBURYS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Jonas stabtelėjo, patylėjo 
valandėlę ir tarė:

—-Vėliau suprasi...
Ir vėl ėmė eiti.
—Tėveli, — atsisuko An

tanukas į tėvą, — tėveli, 
tai jau, tur būt, pas parti
zanus Jonas nuėjo?...

Tėvas nieko neatsakė.
Antanukas vėl atsisuko 

Jono link, norėjo dar pa
klausti, bet šis jau visai 
pranyko nakties tamsoj, ir 
vis silpniau buvo girdėti to
lumoj nuteistą jo žingsniai.

—Matyt, kad ten... — 
susimąstė Antanukas, ilgai 
žiūrėdamas į tamsą, nuėju
sio kryptimi. — Kaip gaila, 
—pagalvojo jis,—ak, kaip 
gaila, kad aš dar tik toks.,. 
Eičiau ir aš dabar su juo 
kartu.

O paskui jis nušlepsėjo 
per purvą ir prisijungė prie 
jau pajudėjusios vilkstinė- 
lės, kuri ėjo į tolį, gaili, 
menkutė, su maišeliais, su 
ryšulėliais ant nugarų, o iš 
paskos, šalia bobutės kriu
kio bėgo rainoji katė. Tolu
moje švietė dvaro žiburys... 
(Iš “Menas ir Literatūra’')

E. Mieželaitis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas; HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Nčra valandų sekmadieniai*.

ALDLD 12 Apskričio Kuopom
Jau spaudoj buvo minėta, 

kad Literatūros Draugijos 12- 
to apskričio pusmetinė konfe
rencija įvyks sekmadienį, ge
gužės 23 dieną, 325 E. Market 
St., Wilkes Barre, Pa.

Visų kuopų pareiga rūpin
tis, kad konferencija būtų 
sėkminga. Būtinai išrinkite 
pilną skaičių delegatų ir dele
gačių ir. laiku pribūkite, nes 
konferencija prasidės 11 va
landą ryto.

Kitas svarbus dalykas, tai 
duoklių užsimokėjimas. Visų 
kuopų valdybų pareiga pasi
rūpinti, kad visi nariai greitai 
sumokėtų savo duokles. Drau
gai, pasidarbuokim šiame taip 
svarbiame reikale, nes Centrui 
labai reikalingi pinigai paden
gimui knygos išleidimo bilų. 
LLD 12-to Apskričio Valdyba.

Springfield, Ill.
Mainierių ir Darbininkų 

Vargai
Čia dar yra 8-nios anglių 

kasyklos. Trys * priguli Peabo
dy Coal kompanijai. Jos dirba 
po šešias dienas į savaitę. An
glį lioduoja mechanišku būdu, 
tai žmonių mažai reikia.

Kitos kompanijos kasyklos 
—maina “A” ir “B” tik dirba 
po tris ar keturias dienas į 
savaitę. Kompanijos Penter 
Creek yra trys kasyklos. Iki 
pirmos balandžio jos dirbo ge
rai, bet nuo 1 dienos iki 20 
dienos buvo visai uždarytos. 
Dabar pradėjo dvi dirbti, o 
trečia dar stovi. Gi turčių laik
raščiai ir radio šaukia, kad an
glies trūksta. Tai kam tada 
laiko kasyklas uždarę, o ku
rios ir dirba, tai tik pusę lai
ko, jeigu anglies trūksta?

Reikia pasakyti, kad anglies 
darbininkų labai sunkus dar
bas, ypatingai kur reikia lio- 
duoti rankomis, be mechani
zuotų prietaisų. Kol toną už- 
lioduoji, tai kitą toną akme
nų turi atrinkti, o jeigu pasi
taiko akmenų kartu su angli
mi, tai kompanija baudžia 
darbininką nuo 40 centų iki 
$3.50.

Keista ir su svėrimu, čia pat 
ir tie patys karai nuo 1917 
iki 1922 metų prikrauti an
glies sverdavo po du tonus, o 
dabar ir gerai prikrauni, tai 
sveria toną ir pusę. Keista, 
kad per 21 metus anglis tiek 
daug “nudžiūvo!” Aš paklau
siau svėriko, kodėl taip yra, 
tai jis atsakė, kad ne jo kaltė, 
jeigu niekas nieko nesako, tai 
taip ir yra. Vadinasi, jau pra
ėjo 'tie laikai, kada Illinois 
mainieriai turėjo pagalbą iš 
UMW unijos. Dabar lokalų 
viršininkai susitarę ir eina iš
vien su bosais prieš eilinius 
mainierius. Eiliniai mainieriai 
neturi kam pasiskųsti. Mainie- 
rių padėtis labai pablogėjo, 
kada progresyvė dalis atskilo 
nuo UMW unijos. Iš to nesuti
kimo kompanijos naudojasi, 
kada yra dvi unijos ir savo 
tarpe abi nesutinka.

čia yra ir kelios nedidelės 
dirbtuvės kitokios, kurios du 
metai atgal visai buvo apmirę. 
Dabar jos dirba karo reika
lams. Bet kiek aš patyriau, tai 
ir ten darbininkų uždarbiai 
maži. Kas pramoksta prie ko
kių mašinų, tai tas gauna 62 
centus į valandą ir aukščiau, 
o paprastas “leiberis,” tai nuo 
40 centų į valandą.

Pragyvenimas brangus, kaip 
ir kitur, o stubų rendos aukš
tesnės, negu kitų miestų.

Springfieldo Skurdžius.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletčlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, O. E. Biotip, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tableteles nervų sustiprinimui del tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-5 6 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti,

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nyo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir, nemalonu
mai po valgių.
Melsta ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arbą kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Los Angeles, Calif.
Varduvės ir Aukos

Būrelis draugų, nujausdami, 
kad 25 d. balandžio, tai yra, 
Velykų dieną, pripuola drau
gės Tofilės West gimimo die
na, nutarėme nuvažiuoti ir pa
gerbti jąją jos gyvenimo svar
bioj dienoj.

žinodajni, kad draugė West 
yra progresyvė ir pažįsta vi
suomenišką draugiškumą, ma
nėme, praleisime tą pavasario 
dieną linksmai^ ypač, kuomet 
draugas West, kaipo orkestrus 
vedėjas, visada ir visokiuose 
atsitikimuose mus palinksmi
na su savo gražia muzika. Bet 
muzikos neužteko. Tik nesu
spėjome pasisukinėti jų mo
derniškuose namuose, kaip dr- 
gė West jau turėjo stalą ap- 
dėjusi visokiais valgiais ir tuoj 
visus susodino.

Valgant gardų ir sotų mais
tą, kokį ne kiekviena gaspa- 
dinė pagamina, draugai išreiš
kė linkėjimus draugei West 
jos gimimo dienoj ir pradėjo 
diskusuoti apie bėgančius ka
ro dalykus, kur buvo prisimin
ta ir apie Rusijos galingą ko
va, t

Vienas iš draugų tuoj pri
minė, kad Rusijai yra reikalin
ga pagalba, kad atlaikyti ru
dąjį žvėrį Hitlerį, ir bematant 
draugai suklojo ant stalo do
lerių.

Draugai Westai pirmiausiai 
paklojo $4, Joe Aftuck $1, M. 
Smith $1, John Pociūnas $1, 
A. Smith $1 ir S. F. Smith $1. 
Viso $9, kurie tuoj buvo pri
duoti Rusijos Gelbėjimo Lietu
vių Komiteto pirmininkui dr. 
L. Levanui.

Štai, ant galo pasirodė, kad 
ne tik linksmai praleidome 
dieną, bet, proga Tofilės West

ir naudos pasidarė, nes tie $9 
išmuš ne vieną stipiną iš Hit
lerio ratų, kuriais jis pąsimo- 
jęs visą pasaulį suvažinėti ir 
sutrėkšti laisvę kiekvienos tau
tos ir visos žmonijos.

Žemaitukas.

Pittsburgh, Pa.
Išrinkite Delegatus i ALDLD 
4-to Apskričio Konferenciją
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 4-to Apskričio metinė kon
ferencija įvyks sekmadienį, ge
gužės 30 dieną, 1320 Medley 
St., N. S. Pittsburgh. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Nereikia nei aiškinti, kad ši 
konferencija bus labai svarbi, 
nes visų nuoširdžių lietuvių 
yra pareiga padėti kuo grei
čiau išlaimėti karą. Pittsbur
gh© lietuviai organizavo tam 
reikalui komitetą ir nusitarė 
sukelti aukų nupirkimui dvie
jų ambulansų, vieno Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, kito Lie
tuvių Pulkams Raudonosios 
Armijos eilėse, šis darbas tu
ri būti sėkmingai pravestas, o 
tą atliks visi lietuviai Pitts
burgh apylinkėj.

Mūsų Literatūros Draugijos 
4-to Apskričio kuopos privalo 
energingai dalyvauti. Taigi, 
metinėj konferencijoj bus ap
tarta šis reikalas ir daug la
bai svarbių kitų dalykų.

Prašome visas Kuopos, pri
klausančias 4-to Apskričio ri
bose išrinkti kuo skaitlingiau
sias delegacijas ir prisiųsti. 
Padarykime konferenciją pa
sekminga, kuri galėtų aptarti 
draugijos ir kitus visuomeniš
kus reikalus. Dalyvaukite 
skaitlingai ir pribūkite laiku.

ALDLD 4-to Apskričio 
Komitetas.

JyC

PIKNIKAS
■k

Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės
M- Įvyks Sekmadienį

* GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road ■k

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iš Brooklyn, N. Y.

Šiame piknike turėsime įvairių žaislų, -k
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ

Taipgi muzika linksmai praleisti laiką
Kviečia Visus Rengimo Komisija.

X- Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa- -k

^1^^
minėtos vietos.

jyL
-k. Į

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4* i* +
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkintį.
4* +

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefoną* FopUr
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(Tąsa nuo 1 puslapio)
NEW DELHI, Indija. — Jungtinių Valstijų orę jė

gų pranešimas:
Vidutiniai Amerikos bombanešiai geg. 10 d. atakavo 

japonų geležinkelių įrengimus Ywataunge ir Pyawbwe, 
vidurinėj Burmoj.

Ywataunge mūsų lakūnai tiesioginiais smūgiais su
naikino garvežių pastogę; sukėlė eksplozijas ir gaisrus 
tarp vagonų. Pyawbwe buvo pataikyta bombomis į pa
tį vidurį geležinkelių mazgo ir tarp sandėlių. Prane
šama, kad sukelta gaisrai ii’ sprogimai.

Mūsų lėktuvai kovotojai ypač naikino japonų kariuo
menę ir įrengimus Myitkyina srityje.

Kwitu miestas, 12 mylių į šiaurių rytus nuo Myitkyi- 
nos, visas skendo liepsnose. Keli gaisrai buvo tokie, jog 
sprendžiama, kad ten pataikyta į japonų gazolino san
dėlius. Nanyayaseike mūsų lakūnai sunaikino 10 tro
besių.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai saugiai sugrįžo iš tų 
žygių.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Pagal žemutinę Kuban upės tėkmę sovietiniai kariai 
užėmė vieną labai svarbią vokiečių poziciją, ir nušlavė 
apie kuopą hitlerininkų.

Vienoje Leningrado fronto dalyje priešai smarkiai 
bombardavo Raudonosios Armijos pozicijas; paskui 
vokiečių pėstininkai du kartu atakavo. Abidvi priešų 
atakos liko atmuštos, Tapo nukauta apie 700 vokiečių 
kareivių ir oficie.rių. Sovietinė artilerija nutildė eilę 
priešų kanuolių baterijų ir sunaikino septynias šešia- 
vamzdes jų mortiras.

Lisičansko srityje vienas raudonarmiečių dalinys 
atmušė tris atakas priešų pėstininkų ir tankų. Rau
donarmiečiai išmušė iš veikimo bei išdegino 13 vokie
čių tankų ir nušlavė apie 600 jų kareivių ir oficierių.

Mussolini Bijo įsiverži
mo į Piet. Italiją

Berne. — Mussolinis pa
skelbė karinės atsargos sto
vį Kalabrijoj, pietiniame I- 
talijos smailagalyje.

Tik siaura jūrų rankovė 
teskiria tą Italijos dalį nuo 
italų salos Sicilijos.

Mussolinis bijo greito 
talkininkų įsiveržtino?

Civiliniai gyventojai ma
siniai bėga iš pietinės Itali
jos į vidurinę; daugelis ita
lų net iš Romos kraustosi 
tolyn į šiaurius.
Prastas Italijos Aptvirti- 

nimas
Berne, Šveic. — Kariniai 

tėmytojai Šveicarijoj sako, 
kad pietinė Italija prastai i 
tėra aptvirtinta. Esą, na
ciai ir italai tik blofino, būk 
jie visus Europos pajūrius 
pavertę į kietą, nuolatinę 
tvirtumų liniją.

LENKŲ DIVIZIJOS KOMAN
DOMS SOVIETUOSE

Maskvą. — Lenkų orga
nizuojamos Kosciusko divi
zijos komandierium tapo 
paskirtas pulkininkas Sig
mund Berling, buvęs štabo 
galva tos lenkų armijos, 
kurią londoniškė lenkų val
džia ištraukė iš Sovietų 
Sąjungos ir persiuntė į ne
karinį Irąno-Persijos fron
tą.

Berling atsisakė bėgti su 
šia lenkų armija iš Sovie
tų.

Vyriausias tos armijos 
komandierius buvo genero
las Anders, Sovietų priešas.

Kosciuškos lenkų divizija 
pasiryžus kariauti išvien su 
r a u d o n armiečiais prieš 
vokiečius.

Haverhill, Mass.

WATERBURY, CONN.

BUS PAPIGINTA MĖSA 
AMERIKIEČIAMS

Washington, geg. 12. — 
Kainų Administracija pa
skelbs ateinantį pirmadie
nį papiginimą kai kurių rū
šių mėsos. Naujos kainos 
bus vienu centu iki trijų 
centų žemiau dabartinių 
“lubų.”

Nuo birželio 1 d. mėsa 
abelnai būsianti nupiginta 
10 procentų. Valdžia ketina 
damokėti tūliem mėsos 
gamintojam bei biznieriam, 
jeigu pasirodytų, kad ši
taip nupiginus mėsą, ne
liktų jiem jokio pelno arba 
pasidarytų net nuostolių. '

6,205 PRIEŽASTYS 
DĮVORSUI

San Jose, Calif. . —- Mrs. 
Emile Martinez, reikalau
dama perskyrų - divęrso, 
sakė teismui, >kad ji turi 
6,^05-kias tąm priežastis, 
nes per JL7 metų nuo vedy
bų jos vyras kasdien ją Įmu
šęs.

B^ertes ir Tuniso gyven
tojai gėlėmis “bombardavo” 
ir bučiavę ąmerįkįečius ir 
aųglųą įžengusius į -tuos 
miestus.

Dėlei Aiškumo
Laisves num. 1.0.3, tilpusioj 

korespondencijoj, mano buvo 
pažymėta, kad per LLD 85 kp. 
narių pasidarbavimą, buvo su
kelta dė Sovietų Sąjungos me
dikais pagalbos ir dėl Raudo
nojo Kryžiaus $714,59.

O ąntgalvyje tos pačios ko
respondencijos pąžymėta, kad 
sukelta virš $1,000. Tai čia 
dar sykį pažymiu, kad buvo 
sukelta ne virš $1,000, bet virš 
$70,0, priskaitant ir- $280-91, 
kurie buvo sukelta surengto] 
“Penny Sale” ir surinkta ąu- 
kų ąn.t blankų ir pasiųsta 
Massachusetts Lįetuvių Komi
tetui, kuris darbuojasi nupin
ki mąii trijų apibulansų.

Taipgi toj pačioj korespon
dencijoj, vienos drauges, kuri 
su kitomis sykiu darbavosi su
rengimui “Penny Sale,” pažy
mėtą pavardė neteisingai. Vie
toj O. Stražnitskienė, tai turė
jo būti pažymėtą 0. Sįra^ni- 
kiūtė. Atsiprašau!

Ą. į?. Paių^rauskas.

Ką Žmonės Kalba Apie 
Smetonos “Diplomatus?”
Turėdamas laiko, vieną 

penktadienį, po pietų suma
niau pasivaikščioti tyrame ore, 
įtraukti kaip galima daugiau 
oro į plaučius, nes dirbdamas 
7 dienas, o tik aštuntą gauda
mas pasilsėti, atsitraukti nuo 
dūzgiančių mašinų, toj dienoj 
nori kaip daugiausia pasinau
doti, kad vėl kitas 7 dienas 
galėtai sėkmingai dirbti, ga
minti kuo daugiausiai reikme
nų išlaimėjimui karo, kad kuo 
greičiau galėtume sumušti tą 
siaubūną fašistinį baisūną.

Bet išėjęs pasivaikščioti su
tikau nemalonų orą — šlapią, 
vėjas šiurkštus ir turėjau atsi
sakyti nuo pasivaikščiojimo, 
nutariau geriau eiti į kliubą, 
103 Green St., gal rasiu ten 
pažįstamų pasikalbėti, o jeigu 
ne, tai ten yra visokių pakrai
pų laikraščių ir bus įdomu 
juos peržiūrėti — kaip kuris 
rašo apie dabartinius pasaulio 
didžius įvykius.

Kliube radau žmonių, vieni 
iš darbo pareidami sustojo iš
gerti stiklą alaus, kiti atėję iš 
namų jau po vakarienės, laik
raščių pasiskaityti, padisku- 
suoti pasaulio padėtį. Jau bu
vo 6 vąl. vakare. Ant vieno 
staliuko gulėjo pundas laik
raščių, o prie kito keturi vyrai 
žiūrjnėjo laikraščius ir disku- 
savo.

Atsisėdau ir aš prie laikraš
čių. Varčiau tūlus iš jų, kurie 
aiškiai pro-hitleriškai rašė ir 
galvojau: ką, ar jų redakto
riai iš proto kraustosi, ar ką? 
Organizuoja kokias ten meke
no neparemtas “lietuvių tary
bas” Amerikoje neva Lietuvai 
“gelbėti,” kurias aš ir kiti va
diname “lietuviška trejanka.” 
Bet iš visko atrodo, kad jiems 
Lietuvos laisvė ir Lietuvos žmo
nių gerbūvis tik tiek rūpi, kiek 
ilgaveidei astronomija, žinoma, 
tiems, kurie į Ameriką iš Ber
lyno atvyko su instrukcijomis, 
kaip ponas P. Vileišis, kuris 
Waterburyje apsigyvenęs, tai 
tos “tarybos” naudingos jų tiks
lams.

Prasidėjo diskusijos. Vienas 
iš gretimai sėdinčių sako:

—Ir kaip gi nesirūpins “ta
rybomis” toki Vileišiai! Tik pa
galvok, juk tai jo reikalas, kad 
vėl Lietuvoj grąžinti fašizmą, 
ponų viešpatavimą ir sau ma
lonų gyvenimą. Jis atvažiavęs 
į Waterburį .turi ne kokius py
ragus.

Jis gavo darbą vienoj dirb
tuvėj, kur tarpina vario ir žal
vario nuotrupas bei atkarpas, 
kur tas nuotrupas vėl paverčia 
į tinkamas naudojimui. Pirmoj 
dienęj, kaip tik atėjo į dirbtu
vę, pamatė tą darbą ir karštį, 
tai pamanė, kad tiesiai į peklą 
pakliuvo, kur griešninkų dū
šias spirgina, žmogus išsigan
do, net apalpo ir griūdarpas 
sudavė galvą. Iššoko guzas, 
kaip tas pasakiškąs Maižiešiaus 
ragas.

Tas žmogus pasakojo, o visi 
kiti klausėsi ir juokėsi, kaip 
Smetonos činovninkui Amerikoj 
einasi. Kitas tuojau pridėjo:

—Ar jūs manote, .kad ponui 
Vileišiui tai pyragai fabrike 
dirbti? Pagalvokite, jis .buvęs

karklyną į Hitlerio Berlyną. 
Paskui Smetoną bėgo visa jo 
šnipų, žulikų ir Lietuvos liau
dies skriaudikų šaika!

Berlyne hitlerininkai juos su
tiko gražiai, bet juk iš jų ko
šę ten nevirsi, davė jiems ins
trukcijas ir jie atvažiavo į 
Ameriką lietuviu vienybę ardy
ti, lietuvius vienus prieš kitus 
kurstyti, juk tai nacių vyriau
sia kazyrė—skaldyti demokra
tijos jėgas.

—Ir čia, jiems visiems poniš
ko ragaišio neužtenka,—pridė
jo kitas.—Reikia eiti į fabriką, 
kad pąšėrus ponišką pilvą. O 
tas, tai baisu! Todėl jie dar 
bjauriau niekina Lietuvos žmo
nes, Amerikoj tuos lietuvius, 
kurie nori nusukti Hitleriui 
sprandą, išlaisvinti Lietuvą, su
teikti Lietuvos žmonėms laisvę. 
Tam jie ir tveria tas “tary
bas,” skleidžia tokius melus 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip ku
nigo Prunskio brošiūra apie 15- 
ką sušaudytų kunigų. Man tik 
tas stebėtina, kad visgi atsiran
da lietuvių tarpe, kurie užmirš
ta, (kąiP seniau Smetonoš šali
ninkai išviliojo milionus dolerių 
iš Amerikos lietuvių neva Lie
tuvai “gelbėti,” Vilniaus “atva
davimui,” ir dabar pasiduoda 
tai “tarybų” propagandai, klau
so jų, sėja nesutikimą tarpe 
lietuvių, neapkenčia tuos, ku
rie stoja už karo laimėjimą, už 
pilną pagalbą Amerikos val
džiai, už pagalbą Sovietu Są
jungai, kuri taip sėkmingai nai
kina hitlerininkus, tuos mūsų 
visų bendrus priešus.

—Ar skaitei Annos E. Pet
rosky laišką “The Republican 
-American” laikraštyje, kuria
me šmeižia Meisonus, ypatin
gai Meisonienę, būk jinai par
davinėja komunistinę literatū
rą. Gi mes žinome, kad Meiso- 
nienė buvo Laisvės vąjininkė, 
o Laisvė yra lietuvių seniausias 
dienraštis, seniausias liaudies 
laikraštis, o ne komunistų laik
raštis,—sakė senyvas žmogus.

—Pagaliau ir Komunistų 
Partija yra legalė, kaip Demo-' 
.kratų, Republikonų arba Socia
listų partijos, — įsimaišė kitas. 
—Ką gi mano Petrosky atsiek
ti su savo šmeižtu ?

—Ką ten ir kalbėti apie Pe
trosky, juk bile žmogus žino, 
kad jos tas laiškas, tai šakė
mis ant vandens rašytas, nors 
gazietoj išdrukavotas. Ji pasi
rodė tokia nežinėlė, kad sako, 
būk Bagočius atstovauja pusę 
miliono (500,000) SLA narių, 
kada SLA organizacija turi tik 
apie 15,000 narių! Jeigu ji to
kią neteisybę galėjo rašyti, tai 
ką ir kalbėti apie jos “žinoji
mą” arba jos laiške j ieškoti 
“tiesos.” Blofas!

—Savo laiku, būtent, 1905 
metais ir Lietuvoj buvo gaiva
lų, kurie skundė žmones carui, 
skundė ir melavo, o kur dabar 
jų tas caras ir jie? Neverta 
apie tokius išmislus daug ir 
kalbėti.

—Bet žiūrėkime, kaip T. Ma
tas porino Lietuvių Komitete 
Amerikai Ginti, jis įkalbėjo, 
kaip kokis autoritetas, būk Wa
shingtone yra po 24-ris vertė
jus, kurie kiekvieną Laisvės ir 
Vilnies numerį verčia. Bet ten 
jam ant vietos buvo atsakyta, 
kad veltui jis žiovauja. Laisvė

ir Vilnis pilniausiai remia 
Jungtinių Tautų karo laimėji
mą, bet jo mylimi Keleivis ir 
Naujienos, tai šinkuoja Hitle
rio propagandą, net Amerikos 
valdininkų kalbas iškraipydami, 
kad tik Goebbelsui daugiau pa
sitarnavus.

Taip pas mus žmonės disku- 
suoja laikraščių turinį, kalbasi 
apie karą, ir piktinasi tais, ku
rie niekina žmones, dirbančius 
karo išlaimėjimui. Piktinasi 
tais, kurie skaldo lietuvių vie
nybę, drasko Amerikos demo
kratines jėgas. Girdėjęs.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Dr. J. F. Borisas duos svarbią pa

skaitą sveikatos klausimu mezgėjų 
susirinkime, šeštadienį, gegužės 
(May) 15 d., 8 vai. vakare, 2 At
lantic St. Kviečiame visus atsilan
kyti. — Mezgėjų Komisija.

(113-114)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, geg. 14 d., įvyks svar

bus visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų susirinkimas. Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Šiame Nusirinkime bus išduotas Lai
svės bhnkieto raportas. Taipgi 
svarstysime reikalus liečiančius 
Laisvės pikniką; vienybes komite
to veiŲą; 22 d. birželio Russian 
War Relief — Convention Hall ma
sinį mitingą ir kitus reikalus. Mes

jau seniai neturėjome visuotino or
ganizacijų susirinkimo ir tuomi nu- 
puldėm veiklumą. Plačiau visų or
gan. nariai dalyvaukit. — V. K. sek.

(112-114)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia puikų pažmonį 

kuopos nariams. Įvyks geg. 16 jd., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave., 
2 vai. dieną. Turėsime skanių už
kandžių, saldaus ir stipraus gėrimo, 
taipgi bus muzikantai, kurie gros 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Komisija užkviečia ir ne narius da
lyvauti. Komisija: Ona Balčiūnienė, 
Marijona Rainienė ir J. Bender.

(113-115)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ir 213 kp. rengia šo

kius, sekmadienį, geg. 16 d. Tautiš
koj Lenkų salėje, kampas Lloyd ir 
Chestnut gatvių. Pradžia 4 v. v. 
Pelnas skiriamas mūsų kareiviams. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, užtikrinam, tu
rėsite smagų laiką. Tuom pačiu kar
tu paremsit Susivienijimo narius 
tarnaujančius J. V. armijoj. Įžanga 
45c, priskaitant 5c taksų. — Kom.

(113-115)

WORCESTER, MASS.
LDS rengia didelį pikniką, geg. 16 

dieną, Olympia Park, Shrewsbury, 
Mass. Kviečiame worccsteriecius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Turėsime 
valgių, gėrimų ir gerą muziką šo
kiams. — Valdyba. (113-115)

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
14 d. gęg.( 7:30 v. v. Liet, salėje, 
315 Clmton St. Visi draugai daly
vaukite, nes yra daug svarbiu rei
kalų aptarimui. Taipgi gausime šių 
metų knygą t>idysis Lietuvių Tau
tos Priešas. Atsiveskite ir naujų 
narių. —H. Žukienė, sekr.

* (112414)

Smetonos atstovas Italijoj ar 
Graikijoj, jis gyveno, kaip 
evangelijoj ' pasakyta: nesirū
pink su rytojum, ką gersi ir ką 
valgysi, nes Dievas žino, ko 
ponui trūksta. Taip ir Antanas 
Smetona tokius savo pasius vi
sa kuom aprūpindavo, nuo Lie
tuvos liaudies .kruvinai lupo 
kailį, plėšė taksus už viską, kal
kino, spaudė, kaip tą lemoną, 
kad daugiau syvų išspaudas 
sau jr tokįęms, kaip Vileišis iš 
liaudies kruvino prakaito. Na 
ir kaip gi jie dabar “nesirū
pins” Lietuva! Ten žmonės su
kilo, išrinko savo valdžią, prie 
Sęvietų Sąjungos prisidėjo, o 
Sipetępa ir Vileišis, kąip tame 
Biblijos aprašyme sako, kur 
pra^ikąltųsj Atjomą ir Jievą įš 
rojaus Dievas išvarė, taip Sme
tona ir jo artimi turėjo bėgti 
iŠ T4etųvo$ per beržyną ir

J. GARŠVA
Grab orius-Under taker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsąmdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

s—------  | TflJ
-...... ‘ > ' ' .. ' •’ ■ :

F. W. Shalins 
(Shalinska*) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 <

SANDELIS KNYGŲ III ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kąntičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00 
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Bobą ir kitos apysakąs....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka ....... 40c'
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai .................25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikatą Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ..............................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi..... ’..............................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ........................................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė ........15c
Praloto Olšausko Darbai .......... 10c

Žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas ............!....... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanką, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................ 60c
Pailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra nustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

■■ ...... KAINA 35c.
JMokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

I HU " M 1 1 ""H J IL.>

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia šviežių žu

vų ir Clam Chowder vakarienę. Sek
madienį, 16 d. geg., Liet, salėje, 
243 Front St. Pradžia 4:30 vai. Ti- 
kietas $1 asmeniui. Antras parengi
mas, tai LDS 16 kuopos, Teatras ir 
šokiai, geg. 23 d. Bus suvaidinta 
dvi juokingos komedijos: Dėdė At
važiavo ir Biskį Pasikeitė. Įžanga 
35c. — Rengėjai. (113-115)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Grab orius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-:
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarąu 
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 Liną 

Tel. GLenmore 5-6191

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyn©Štai 

^osas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuog 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

i

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

Telefonas EVcrgreen 7-1661

Atsilankė parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime Jums 
JLQ%> nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
Šėmos, kad pilnai patarnautume tik už $74Q.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

geniems ir naujiems pacijantąms. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną I 
Nuolaida

I Akiniai 
až f7.50



ketvirtadiehis, Gėg. Į9y4Ž

NowWto^/Z^ifoZli m «
K. B. Karosienės ir R. Mizaros Daugiau Aukų. Vilnies B-ves 

Prakalbos Jau Čia Pat Dalininkų Suvažiavimui

Yakštis-Kazlauskaitė
Susivedė Reikalauja Darbininkų

- CLASSIFIED ADS ___ =

Norime brooklyniečius ir 
apylinkės lietuvius įspėti, jog 
tos įdomios prakalbos svar
biausiais dienos klausimais 
įvyks jau šio penktadienio va
karą, gegužės 14-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7:30 vai. v. Įžan
ga nemokama.

Prakalbos bus nepaprastos 
keliais atžvilgiais:

Brooklyne mes dar neturė
jome prakalbų geram išaiški
nimui mūsų ir anglų kariuo
menės didelių laimėjimų Tu- 
nisijoj, kurie atrodė labai stai
gūs, daugelis nesitikėjo taip 
greit tokių didelių pergalių. 
Taipgi dar nebuvo platesniam 
mitinge aiškinama nutrūkimas 
ryšių tarp lenkų užrubežinės 
valdžios ir Sovietų Sąjungos. 
Apie tai kalbės R. Mizara.

Brooklyne jau seniai bebu
vo aiškinama klausimas unijų 
ir jų pareigų ir problemų ka
ro sąlygose. Apie tai kalbės 
viešnia iš Kalifornijos K. B. 
Karosienė, kuriai tie klausi
mai yra kasdieniniai, kadangi 
yra kovinga ir vadovaujanti 
unijistė, Audėjų Unijos Joint 
Board o vedėja San Francisco 
Įlankos srityje ir visų CIO uni
jų Kalifornijoje vice-preziden- 
tė, atvykus j Audėjų Unijos 
konvenciją, New Yorke.

Aido Choras, vadovybėje 
Aldonos Anderson, ir Susanna 
Kazokytė, solistė, akompanuo
jant muzikei ii. L. šaknaitei, 
suteiks mums dar vieną pro
gą pasigrožėti pergalės dai
nomis ir kitomis, mūsų myli
momis liaudies dainomis.

Komisija.

Dar būrelis biznierių ir šiaip 
darbininkų sveikina suvažiavi
mą sekamai:

Po $5 : P. Kapickas, M. Lie
pus, S. Misiūnas, M. Simon. Po 
$2: K. Žemaitienė, G. Nalivai- 
ka, P. ir E. Baranauskai. Ig. 
Arlauskas $1.

Draugai brooklyniečiai gal 
ne tiek duosniai medžiaginiai 
parems mūsų brolišką dienraš
tį Vilnį, kiek norėtų. Dabar 
laikotarpis daugelio kolektų 
visose dirbtuvėse, namuose ir

įstaigose. Tas mūsų pasiauka- 
vimas atneš rezultatus vėliau. 
Pergalė prieš fašistinę Ašį bus 
mūsų. Lai būnie stiprūs mū
sų dienraščiai rytuose ir vi- 
durvakariuose ir lai bujoja vi
sos progresyvūs sriovės orga
nizacijos.

Bus tvirtas musų naminis 
frontas, galėsime budavoti ge
resnį gyvenimą ateityje. Per
galė prieš viso pasaulio priešą 
fašizmą bus pergale ir čia, na
mie.

Jurgis Kuraitis.

Rinkliava Afrikos Kali
niams |vyks šią Savaitę

Ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį, 13-14-15 gegu
žės, visame mieste įvyks ofi- 
cialė rinkliava (tag days) rin
kimui aukų pagalbai Afrikos 
koncentracijose įkalintų pabė
gėlių nuo fašizmo ir išlaisvin
tų pervežimui į kitas šalis ir 
pervežus pagelbėjimui įsigyti 
būtiniausių drabužių ir įran
kius.

Rinkliavai gautas miesto vy
riausybės leidimas, bus ren
kama gatvėse ir po namus.

Dėžutes ir liūdymus organi
zacijos gaus Joint Anti-Fascist 
Refugee Komit. raštinėje, 425 
Fourth Ave., New Yorke.

CIO Moterys Ragina 
Stumt Atgal Kainas
CIO Unijoms Moterų Pagal

binės visur subruzdo reikalauti 
atstumti atgal kainas į prieš
karinę normą.

Radio programoj, kurią fi
nansavo CIO Moterų Pagalbi
nės ir kuri .girdėta po visą ša
lį, kongresmanė Mary T. Nor
ton sakė, kad kainos turi bū
ti atstumtos atgal toli ir 
greit, nes kitaip “didžiausio
mis išio karo aukomis bus mū
sų krašto vaikai.”

Paveikslas iš naujausios Sovietų filmos “Russians at 
War,” dabar rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Filmos-Teaiirai

S. Seewald, 38 Ocean Park
way, sulaikytas teismui kalti
nimu pardavus falšyvus T ku
ponus gazolinai.

Olaf Gundarson, jūrininkas, 
nusižudė antru kartu nušokęs 
po traukiniu. Po pirmo nušo
kime buvo išlikęs sveiku, tad 
apsisukęs nėrė po kitu trau
kiniu.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ii’ 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 į mė
nesį. Taipgi reikalingas ir prižiūrė
tojas (Superintendent) tame name. 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Avė. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Moebus & Travis, 
Inc., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
N. Y. . (106-117)

Harleme areštuota balta 
veitorka, kaltinant tarnavus 
plėšikėlių grupei atvedinėjimu 
kostumerių.

Naudingos ir Praktiškos 
DOVANOS

Pasirandavoja 6-šių kambarių 
apartmentas, garu apšildomas. Visi 
kambariai šviesūs, tyki vieta, ant 
antrų lubų. Vasarą vėsu, žiemą šil
ta. Randa $39 į mėnesį. 54-44 — 
82nd St., Elmhurst, L. I. Antras 
blokas nuo Grand Ave. (112-114)

PARDAVIMAI
Parsiduoda lotas, prie ežerų 

South Coventry, 50x100 ft. Parsi
duoda pigiai. Savininkas — J. Mar- 
gaitis, 19 Tobey Ave., Windsor, 
Conn. Tel. 698M. (111-116)

SUSIRINKIMAI
LLD 1-mos Kuopos Nariams
Susirinkimas įvyks ketvirtadienio 

vakare, gegužės 14, 7:30 vai., Lais
vės Svetainėj. Jis yra labai svarbus, 
todėl visi nariai malonėkite daly
vauti. šių metų knyga Didysis Lie
tuvių Tautos Priešas yra jau gata
va, susirinkime galėsite pasiimti. 
Katrie dar nesate mokėję duoklių 
už 1943 m., dabar laikas užsimokė
ti, nes pinigai yra labai reikalingi 
sumokėti knygų leidimu padarytas 
lėšas. Atsiveskite savo draugus įra
šyti į LLD 1 kuopą. Mūsų parengi
mas įvyks gegužės 22 d. Atsineškite 
geros minties ir planus, kokiais pa
dengimas būtų sėkmingiausias. Tu
rėsime išsirinkti ir rengimo komisi
ją. — 1 Kuopos Organizatorius.

(111-113)
MASPETH, N? Y.

LDS 14 ir ALDŲD 138 kp. susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, geg. 
14 d., 8 v. v. Zabielskio salėje. Na
riai dalyvaukite. (112-114)

N AM Ų S AV ININ K Ų 
SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko lietuvių na
mų savininkų organizacijos susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 
14 d., 8 vai. vakare, grab. Shalins 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y. Visi namų savi
ninkai yra kviečiami atsilankyti ir 
susipažinti su vėliausiais namų sa- 
ylnlnkų reikalais. (113-114)

USEFUL...PRACTICAL—

“The Ox-Bow Incident” 
Rivoli Teatre

Rivoli Teatre, New Yorke, 
pradėta rodyti nauja Twen
tieth Century Fox filmą “The 
Ox-Bow Incident.” Filmą pa
gaminta pagal Walter Van 
Tilburg Clark’o novelę.

žymiausias roles vaidina 
Dana Andrews, Mary Beth 
Hughes, Anthony Quinn, Wil
liam Fythe, Jane Harwell, 
Harry Davenport, Marc Law
rence ir kt. Direktorius Wil
liam A. Wellman.

Be to, yra trumpų pamargi- 
nimu ir vėliausios Paramount 
žinios paduodamos.

Embassy Newsreel Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se, New Yorke, geriau tariant, 
paveiksluotų žinių teatruose, 
be kitko, rodomas prezidentas 
Rooseveltas kalbant į Ameri
kos mainierius. Taipgi parodo
mi vaizdai iš mainierių, kaip 
jie išėjo į streiką, jų nuotai
kos, ir t.t.

lie vėliausiųjų žinių, šituose 
teatruose duodama trumpos 
filmos, vaizduojančios kai ku
riuos kraštus, pav.: The New 
Canada,” “Picturesque Mas
sachusetts,” ir komedijukė — 
“Fifth Column Mouse.”

Antanas Yakštis, tarnaująs 
J. V. Pajūrio Sargyboje elek- 
tristo padėjėju, 2-ros klasės, 
sūnus Motiej. ir Marcei. Yakš- 
čių, gyvenančių Woodhavene, 
susituokė su Lillian Kazlaus
kaite, Mrs. ir Mr. Michael 
K a z 1 a u skų dukra, taipgi 
woodhaveniete. Santuokos ce
remonijos įvyko gegužės 8-tos 
popietį, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

Jaunuosius palydėjo 5 poros 
pabrolių-pamergių, jaunosios 
sesute buvo gėlių nešėja, o tė
vas vadovu. Po iškilmių šau
nus pokilis įvyko Piliečių Kliu
bo salėje, dalyvaujant apie 
150 svečių, brooklyniečių ir iš 
kitų miestų, tarpe tų : Mr. ir 
Mrs. J. J. Mockaičiai iŠ 
Bridgeport, Conn., Mr. ir Mrs. 
J. Kazlauskas Iš Ansonia, 
Conn., P. F .C. Edward Karpa
vičius iš Michigan, Sgt. Frank 
Yakštis, jaunojo brolis, iš Ver
mont. Tiesą pasakius, čia ma
tėsi labai daug uniformuotų 
Svečių, ypatingai pajūrio sar
gybinių, jaunojo draugų. Tar
pe kitų buvo ir du jo viršinin
kai.

Pabuvoję su svečiais iki pu
siaunakčiui, jaunieji paspruko 
savo medaus mėnesio kelio
nėn, — kur nors “up-state.”

Jaunasis civiliniame gyveni
me buvo veiklus lietuviu jau
nime, yra dainavęs Aido Cho
re, Pirmyn Chore ir kitose dai
nos ir liaudies šokių grupėse. 
Jisai daug prisidėjo prie su
darymo ir palaikymo šokių 
grupės prie greatneckiečių 
choro Pirmyn — su ja veikė 
iki apsivilkimo uniforma, taip
gi priklauso Lietuvių Darbinin
kų Susivienijime. Tur plačių 
pažinčių ir lietuviškam seni
me.

Linkime jauniesiems geriau
sios kloties jų naujai pasirink
tam gyvenime.

Rep.

Miesto Budžeto Taryba per
eitą antradienį priėmė budže- 
tą be pakankamų paskyrų vai
kų priežiūrai.

Penki jauni banditėliai atė
mė iš Salzinger $380 jo krau
tuvėj, 107 Third Ave.

Brooklyno Kolegijos knygų 
vajuje surinkta 1,315 knygų, 
kurios bus pasiųstos kariš
kiams.

Miestas užpirkęs dar 150,- 
000 svarų bulvių pardavimui 
po 8 centus svarą.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
ę&F Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedčliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

BROOKLYN 
Gerai Patyrę Barberlal

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

-

g

-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

NOTARY 
PUBLIC

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
MM WW tfW lAt MW lAi MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MMn I

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
MOTERYS

REIKALINGOS SVARBIOJ 
PRAMONĖJ 

LENGVAM DARBUI
Patyrimas Nereikalingas

GERAS UŽDARBIS

Cashman Laundry Corp.
88th St. Ir Liberty Ave. 

NORTH BERGEN, N. J.
1 blokas j rytus nuo Tonnele Ave. ir Route 1

(18)

VIRTUVEI MERGINOS
Daliai ir pilnam laikui. Reikia ir indų maz
gotojų, valgių patarnautojų ligoniams, vir
tuvių apvalytoji). Duodama uniformos ; gera 
alga ir 3 kartus j dienų pilnai pavalgyti. 
Taipgi reikia MOTERŲ APVALYMO DAR
BUT. Kreipkitės j Timekeeper, 1 vai. dienų.

DOCTOR’S HOSPITAL, 88th St. ir 
f East End Ave., New York City

MOTERYS 
MERGINOS

Reikalingos svarbiai pramonei 
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelle Ave., Jersey City

Iš karinių darbų nesikreipkite.
(15)

POST GRADUATE HOSPITAL
80S E. 20th St., New York City 

(prie 2nd Ave.)
REIKIA MOTERIŠKIŲ 

PATARNAUTI PRIE STALU 
VIRTUVIŲ APTARNAUTOJŲ 

Kreipkitės nuo 9 v. rytais iki 4 vai. dienom.

• MERGINOS IR MOTERYS
REIKIA PRIE SKALBIMO DARBO 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis darbas, gera alga

HUDSON LAUNDRY
106 Bank St., New York City
Arti 14th St., 8th Ave. subway stoties

(15)

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Skalbimo darbui ir 
Dry Cleaning Departmentams. 

Kreipkitės: 
PERSONNEL OFFICE

PILGRIM LAUNDRY, Inc.
1102 Prospeet Ave., Brooklyn

(18)

MERGINOS
Virš 16 metų

LENGVAM DARBUI 
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis 

darbas, apmokamos vakacijos. 
GERA ALGA PRADŽIAI, 

VĖLIAU PAKELIAMA
HOLLAND LAUNDRY, Inc. 

225—25th St., Brooklyn, N. Y.
(113)

MERGINOS
Reikia merginų lengvam fabriko 

darbui.
$19 j savaitę pradžiai

PROGA PAKILIMUI
Kreipkitės 101 W. 21 st St., N. Y. C. 
KARINIAI DARBAI. PATYRIMAS NEREI

KALINGAS. 40 VALANDŲ SAVAITE 
Reikia patyrusių siuvamų mašinų operuotojų, 

viena ir dviem adatom 

AUKŠTA ALGA
101 W. 21st St, N. Y. C.

(113)

REIKIA MERGINŲ
Į MAISTO GAMYBOS ĮSTAI

GĄ PAKAVIMUI. PUIKIOS
DARBO SĄLYGOS.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

STANDARD BRANDS, Ine.
Ant 12 lubų, Building E 

16th St. ir Riverfront, Hoboken, N. J. 
(109-114)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS
Patyrimas nereikalingas 

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
Matykite Housekeeper

HOTEL ST. REGIS
2 E. 55th St., N. Y. C.

(14)

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rntkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI 
VYRAI 

REIKALINGI SVARBIAI 
PRAMONEI 

Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

BRUNSWICK LAUNDRY 
220 Tonnelle Ave., Jersey City 

Iš kuriniu darbų nesikreipkite.
(15)

POST GRADUATE HOSPITAL
303 E. 20th St., New York City, 

(prie 2nd Ave.)
REIKIA VIRTUVEI VYRŲ

PORTERIŲ
SIENŲ MAZGOTOJŲ 

LIGONIAMS PATARNAUTI 
Kreipkitės nuo 9 vai. ryto iki 4 v.

CAR WASHERS
Mes turime keletą vietų truck car 

mazgotojams. Naktinis darbas link- 
smai-švariame garadžiuje. Nuolati
nis darbas, proga pakilimui. GERA 

ALGA. Kreipkitės nuo 9 iki 5 v.
UNITED PARCEL SERVICE

881 E. 38 th St.,, New York City.
(109-114)

LATHE HANDS
REIKALINGA PIRMOS IR 
ANTROS KLASĖS DARBI

NINKŲ ANT LATHE 
MAŠINOS.

10 VALANDŲ DIENA 
Kurie dirbate kariniuose 
darbuose, nesikreipkite.

Darbo Raštinė atdara nuo 8 iki 4 v. 
Nuo 8 iki 12 šeštadieniais.

IRA S. BUSHEY & SONS, Ine.
764 Court Street, Brooklyn, N. Y. 

Cumberland 6-4100
(110-115)

VYRAI 
Taipgi 

BERNIUKAI
Virš 16 metų 

Reikalingi mokytis amato.
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMO. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
Nuolatinis darbas su vakacijom.

HOLLAND LAUNDRY, Inc. 
225—25th Street Brooklyn, N. Y.

(113)

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę Tool & Die Makers

Instrumentų išdirbėjui reikia 
instrumentam daryti vyrų, 
patyrusių ant Calibration.

GERA MOKESTIS, 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

C. J. TAGLIABUE CO.
540 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

(1)3)

Mėsos Kapotojai
Reikalinga patyrę priorėtai! 

krautuvės darbo.

PROGA PAKILIMUI.

Kreipkitės Ketvirtadienį nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro.

SAFEWAY STORES, Ine.
22 E. 401h St., Kambarys 1717

(Prie Madison Ave.)
arba

Į PERSONNEL OFFICE
800 Mercer St., Jersey City, N. J.

(113)

Darbiniai Reikalauja 
Antro Fronto

Amerikos Darbo Partijos 12, 
14 ir 16 Assembly Distriktai, 
New Yorke, rengia masinį mi
tingą šio penktadienio vakarą 
reikalavimui antro fronto Eu
ropoje. Įvyks Bohemian Hali, 
321 E. 73rd St.

Apart pačių darbieČių, mi
tinge sutikęs kalbėti William 
A. Carroll, demokratas Mies
to Tarybos narys, kaip skel
bia darbiečių vadas Eugene P. 
Connolly. 1 “




