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Tegul šitie krislai bus pa
aukoti Lietuvos kunigams. Pa
kalbėsiu apie du, kuriuos ge
riau pažinau. O jie skyrėsi vie
nas nuo kito, kaip saulė nuo 
tamsos, kaip medus nuo degu
to.

Amerikoje (geg. 14 d.) kun. 
Prunskis rašo apie Panemunė
lio kleboną kunigą J. Katelę, 
nuo kurio mirties sukanka 35 
metai. Prunskis, žinoma, bis- 
kj perdeda, peraukštai tą ku
nigą iškelia. Bet kun. Katelė 
buvo didis, garbingas žmogus, 
karštas lietuvninkas, nuošir
dus savo parapijom; švietėjas.

Tuo laiku mūsų kaimas pri
klausė Panemunėlio parapijai. 
Paskui prisidėjome prie Salų 
parapijos, kai nusibodo darbus 
eiti ir pinigus duoti pastatymui 
didžiosios mūrinės bažnyčios. 
Gudrūs kaimiečiai apsirokavo, 
kad užteks pasimeldimui ne
didelės, kuklios medinės Salų 
bažnytėlės.

Nors dar mažas buvau, bet 
puikiai atsimenu kun. Katelę. 
Pamenu jo išvaizdą. Pamenu, 
kaip per kelius metus prieš 
smertį buvo pusėtinai apkurtęs 
ir labai piktas, žmonelės bijo
davo eiti pas jį išpažinties.

Turėdavai savo griekus jam 
garsiai sakyti, ant visos baž
nyčios, arba kunigas negirdės. 
O kai jis neišgirs, būdavo su
riks, kad visa bažnyčia atkrei
pia akis i tavę prie spavied- 
nyčios.

Todėl prie jauno, dailaus 
kamendoriaus spaviednyčios 
būdavo žmonių kaip bičių, ver
žiasi, stumdosi, prakaitudja 
eilėje, pykstasi ir keikiasi, iš
tisas valandas kamuojasi, o 
pas kun. Katelę tiktai vienas 
kitas senyvas žmogelis pasi
maišo, pasibara, pasiskandali- 
ja ant visos bažnyčios ir vėl 
klebonas sau sėdi ir laukia 
“aukos.”

Bet už tai visa tam geram 
kunigui reikia atleisti. Jis jau 
buvo per senas.

Kun. Katelė buvo didelis 
švietėjas, Lietuvos žmonelių 
mokytojas skaityti ir rašyti. 
Tame jis dirbo ir dirbo. Mano 
motina, dar jauna, dar mergi
na būdama, eidavus septynis 
verstus j Panemunėlį kunigo 
Katelės mokyklon. Eidavus 
kas sekmadienis.

Atsimenu tą didelį, neapsa
komai gražiai ranka parašytą 
aritmetikos vadovėlį, iš kurio 
mano motulė mokindavosi. 
Niekados savo gyvenime ne
mačiau tokio gražaus rankos 
rašto, kaip ta knyga.

Reikia atsiminti, kad caro 
valdžia buvo uždraudus lietu
viams lietuviškai mokytis skai
tyti bei rašyti. O kun. Katelė 
nugalėjo viską ir steigė ir pa
laikė tą mokyklą!

O kas svarbiausia, mano su
pratimu, kad jis šaukė moky
tis ir mokino jaunas merginas, 
ne tik vyrus. Tais laikais, tai 
juk buvo didžiausia revoliuci
ja!

Ir daug tų laikų Panemunė
lio parapijos lietuvaičių išmo
ko gražiai lietuviškai rašyti ir 
skaityti kun. Katelės pastan
gomis.

Labai dažnai, prisiminus 
Lietuvą, Panemunėlį, prisime
nu kunigą Katelę.

Bet aš puikiai pažinau, gal 
dar geęiau, nes jau buvau pa
augęs ir turėjau progą iš arti 
prisižiūrėti, ir kitą kunigą. Tai 
buvo Salų parapijos klebonas 
kun. Baublys. Tegul jį velniai, 
ar perkūnai, nežinau. . .

Kai klieriku buvo, tai buvo
(Tąsa 5 pusi.)

JAPONAI PRIPAŽĮSTA, KAD AMERIKIEČIAI LAIMI ATTU
Talkininkai iš Anglijos 

Užpuls Nacius Europoj, 
Sako Premjeras Churchill
Washington. — Anglijos 

ministeris pirmininkas 
Churchill, kalbėdamas iš 
Baltojo Rūmo, užreiškė, 
kad Jungtinės Tautos subū
rė stiprias armijas Anglijoj 
ir tos armijos priruoštos 
artėjančiam “mirtinam su
sikibimui” su fašistų Ašies 
valstybėmis Europoje.

Churchill sakė, kad jiedu 
su prezidentu Rooseveltu 
planuoja ne vieną žygį, bet 
visą eilę žygių prieš Ašį; 
girdi:

“Turi būti iš anksto su
planuota maršavimai po 
maršavimų ir taip toli, kaip

Sovietai Išmušė Vokiečius
Iš Aptvirtinty Pozicijų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 15. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas.
Kuban upės klonyje, į šiaurių rytus nuo Novdrossiis- 

ko, Sovietų artilerija ir mortiros bombardavo vokiečių 
apsitvirtinimus; susprogdino didelį amunicijos sandė
lį.

Pagal žemąją Kuban upes tėkmę sovietinė kariuome
nė atmušė kelias priešų kontr-atakas.

Lisičansko srityje mūsų kariuomenė išmušė vokie
čius iš aptvirtintų pozicijų. Apie 200 priešų liko mūšių 
lauke.

Volchovo fronte raudonarmiečiai sunaikino 23 vo
kiečių fortus ir susprogdino tris amunicijos sandėlius.

Geg. 14. — Sovietiniai kovotojai, atmušdami kelias 
vokiečių atakas ties Lisičansku, nukovė apie 400 vokie
čių kareivių ir oficierių. t

Visi Naciai Vergėjai ir Pajungtų Žmonių Kankin
tojai Bus Nuteisti ir Nubausti, Pareiškė 

Sovietų Komisaras Molotovas
Maskva. — Ne tik vokie

čių valdovai, bet ir asme
nys, kurie išnaudojo Sovie
tų piliečius kaip vergus bei 
gyvulius, bus patraukti at
sakomybėn, atėjus atsiteisi
mo dienai, — kaip pareiškė 
Molotovas, Sovietų- užsienių 
reikalų komisaras savo no
toje, įteiktoje visiem sve
timų kraštų ambasadaro- 
riam Maskvoje.

Molotovas nurodė, jog 
710 tūkstančių vien ukrai- 
nų, pagal pačių vokiečių o- 
ficialius skaitmenis, buvo 
išgabenta į vergiškus prie
vartos darbus Vokietijoj, 
ir tik “1942 metais kokie du 
milionai žmonių tapo išsiųs
ta iš (nacių) užimtų (sovie
tinių) kraštų rytuose į Vo
kietiją.” O kurie tam prie
šinosi, tai tapo sušaudyti.

Žmonės buvo “sugrūsti į 
vagonus kaip gyvuliai,” o 
kurie kelionėje apsirgo, 
tuos hitlerininkai išmetė 
laukan po traukinio ratais.

Su atgabentais Vokieti
jon sovietiniais piliečiais 
buvo “net baisiau elgiama
si, negu tikrosios vergijos 

tik žmogaus akis gali įžiū
rėti. Planingumas ir daly
kų numatymas iš anksto tu
ri būti mūsų vadovai. To 
reikalauja mūsų pareiga 
kovojančiai mūsų kariuo
menei; to reikalauja mūsų 
pareiga didvyriškajai Rusi
jai; to reikalauja mūsų pa
reiga nuo seniai kankina- 
majai Chinijai; to reikalau
ja mūsų pareiga paverg
toms tautoms, įkalintoms 
tautoms, į mus atsišaukian
čioms per kalėjimo grotas. 
Mes planuojame žymiai to
liau, negu pasiekė mūsų ar
mijos, kurios sparčiai mar- 
šuoja pirmyn.” 

laikais,” kada vergai buvo 
laikomi tokia pono nuosa
vybe, kaip ir bet kurie kiti 
daiktai:

“Sovietų piliečiai tapo 
uždaryti koncentracijos sto
vyklose, aptvertose spyg
liuotomis vielomis. Jie bu
vo genami darban eilėmis 
vienas paskui kito ir par
varomi iš darbo tokiomis 

’eilėmis po ginkluotų hitle
rininkų sargyba.

“Sovietiniams žmonėms 
atimta vardai ir jie šaukia
mi tik numeriais. Rusai ir 
Ukrainai pažymėti tam tik
rais, specialis ženklais. Jie 
nuolat alkinami.”

Tam tikra Sovietų komi
sija veda pilnas ir tikras a- 
pyskaitas visų nacių bar
barizmo darbų, kaip pridū
rė Molotovas, — ir už tuos 
darbus hitlerininkai bus nu
teisti ir atitinkamai nu
bausti.

)

London. — Šiaur. Afrikoj 
talkininkai viso sunaikino 
1,696 fašistų lėktuvus, o sa
vo prarado 657-nis.

AMERIKOS LAKŪNAI BE 
PALIOVOS PLEŠKINA 

HITLERININKUS

Sekasi Amerikiečiam Kova 
Altu Saloj prieš Japonus, 

Kaip Pareiškė Frank Knox
London. — Virš 150 di

džiųjų Amerikos bombane- 
— Lekiančių Tvirtumų šeš- 
šeštad. numetė šimtus tonų 
padegančiųjų bombų į Em- 
deną, Vokietijos laivyno 
stovyklą ir užkūrė tūkstan
čius gaisrų mieste ir uoste. 
Amerikiečių bombos pade
gė, tarp kitko, karinius Em- 
deno fabrikus ir laivastaty- 
klas.

Nesugrįžo šeši Amerikos 
bombanešiai, bet amerikie
čiai nukirto žemyn daug iš 
pasipriešinusių nacių lėktu
vų. Amerikiniai bombaner 
šiai veikė vieni patys, be 
savo lėktuvų kovotojų pa
ramos. Tą pačią dieną ame
rikiniai bombanešiai ataka
vo ir kitą nacių laivyno sto
vyklą (matyt, Helgolandą).

Dieną pirmiau Amerikos 
bombanešiai sprogdino ir 
degino Vokietijos submari-

Sovietai Ištaškė Nacių 
Atakas Leningr. Fronte
Maskva. — Raudonoji Ar

mija sutriuškino kelias 
smarkias nacių atakas Le
ningrado fronte. Sovietiniai 
lakūnai pleškino vokiečių 
geležinkelių mazgus, sandė
lius ir įvairius kitus kari
nius įrengimus Gomelyj, 
Oriole ir kitur priešų užnu- 
garėje.

Per tris dienas Sovietai 
nukirto žemyn 111 nacių 
lėktuvų, o savo neteko 26 
lėktuvų.

Ištrėmė Mahometonų Vadą 
su 26 Pačiomis.

šiaur. Afrika. — Prane
šama, kad gen. Giraud iš
trėmė iš Tunisijos į Mada
gaskaro salą dvasinį ir pa
saulinį mahometonų galvą 
Sidi Mohammedą ai Moun- 
safą su 26-mis jo pačiomis. 
Nes jis bendradarbiavo su 
naciais, kurie užtat pakėlė 
jį į “karalius.”

ĮSAKYTA MAINIERIAMS TARTIS SU 
SAMDYTOJAIS IR DIRBTI

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbų Taryba įsa
kė Jungtinei Mainierių U- 
nijai ir minkštųjų anglia- 
kasyklų savininkam iš nau
jo pradėti derybas šį pir
madienį.

Tuo pačiu laiku ir tary
bos paskirta komisija, su
daryta iš darbininkų, sam
dytojų ir valdžios-publikos 
atstovų, svarstys Mainierių 
Unijos reikalavimus.

Karinių Darbų Taryba 
taipgi įsakė mainieriams ir 
toliau dirbti, nors unijos 
pirmininko Lewiso paliau
bos baigsis šio antradienio 
vidunaktį ir buvo manoma, 

B

nų centrą Kielį su kariniais 
jo fabrikais ir triuškino 
priešų automobilių fabri
kus, įvairias dirbyklas ir 
prieplaukas Antwerpe ir 
lėktuvų stovyklą Courtnai, 
Belgijoj.

Ketvirtadienį gi Ameri
kos bombininkai suardė na
cių orlaivių fabrikus Me- 
aulfe, Franci jo j.

Priskaitant Sovietų bom
bas, numestas į centrus vo
kiečių užnugaryje, tai nuo 
ketvirtadienio iki šeštadie
nio talkininkai kasdien pa
leido po tris tūkstančius to
nų bombų į karinius priešų 
taikinius Europoj.

ANGLAI VĖL BOMBAR
DAVO BERLYNĄ

Anglų bombanešiai naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį 
vėl daugmeniškai bombar
davo Berlyną.,

Amerikiečiai Triuškino 
Romos Uostą

šiaur. Afrika. — Ameri
kos bombanešiai daugme
niškai bombardavo Romos 
uostą Civitavecchia, 40 my
lių į šiaurvakarius nuo Ro
mos, ir Olbia prieplaukas 
Italijoj.

Kiti amerikiečių lėktuvai 
atakavo geležinkelius, fab
rikus ir orlaivių stovyklas 
Alghero, Porto Ponte Ro
mano ir Porto Torres uostą 
italų saloj Sardinijoj; taipgi 
bombardavo Comiso ir Me
ssina, italų saloj Sicilijoj, ir 
Gallipoli, piet. Italijoj.

Anglų bombininkai mėtė 
didžiąsias bombas į Caglia
ri, Sardinijoj, ir Palermo, 
Sicilijoj. Kai kurios jų 
bombos svėrė po keturis to
nus kiekviena.

Amerikiečiai, tarp kitko, 
nuskandino bei pavojingai 
sužalojo 11 fašistų laivų. 
Talkininkų lėktuvai tuo pa
čiu laiku sunaikino kelis 
tuzinus Ašies orlaivių.

kad jis tada panaujins 
streiką.

Karinių Darbų Taryba 
siūlo užtikrint mainieriams 
šešių dienų darbo savaitę 
per metus, ir jeigu bus nu
spręsta pridėt kiek algos, 
tai tokius priedus išmokėt 
ir už laiką nuo kovo pasku
tinės dienos, iki nauja su
tartis bus padaryta.

Taryba pripažįsta, jog 
mainieriai teisingai skun
džiasi prieš maisto brange
nybę. Ji ketina šį dalyku 
kiek galint pataisyti, bet, 
matomai, Karinių Darbų 
Taryba neužgiria unijos 
reikalavimo pridėt mainie- 
riam po du doleriu dienai.

Washington. — “Gerai 
vyksta” amerikiečių ofen- 
syvas Attu saloj (vakari
niuose Aleutuose), kad iš- 
vyt japonus iš jos, pareiškė 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Frank Knox. 
“Priešus atakuoja mūsų ar
mijos kariai,” kuriuos į At
tu įgabeno Amerikos laivy
nas, sakė Knox:

“Bet aš nepranašausiu, 
kiek laiko reikės išvijimui 
japonų iš ten. Aš nenoriu 
skelbt jokių smulkesnių ži
nių apie tą žygį, iki jis bus 
užbaigtas.”

Amerikos Bombanešių Ata
kos Prieš Ašį Europoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai
CAIRO, geg. — 14. — Amerikos bombanešiai, lydi

mi anglų lėktuvų kovotojų, atakavo priešų laivus Au
gustoj (Sicilijos uoste) vakar dienos laiku; tiesiog pa
taikė bombomis į daugiau kaip 20 priešų motorinių lai
vų ir į anglies kiemus.

Priešų lėktuvai priešinosi, bet neturėjo pasiseki
mo.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

LONDON, geg. 14. — Amerikiečių štabo pranešimas 1
Didelis skaičius Jungtinių Valstijų bombanešių ketu

riais atskirais žygiais atakavo svarbius karinius taiki
nius Vokietijoje, šiaurinėje Holandijoje ir Belgijoje 
dienos laiku.

Bombardavimas gerai pavyko visais keturiais atve
jais.

Amerikiečių, anglų ir kitų talkininkų lėktuvai kovo
tojai padėjo mūsų bombanešiam. Viena mūsų didžiųjų 
bombanešių grupė daug kartų susikirto su priešų lėk
tuvais kovotojais ir sunaikino gana didelį jų skaičių.

Negrįžo 11 mūsų bombanešių ir keturi lėktuvai ko
votojai.

Japonai Sako, kad Jie 
Gal Neteks Attu Salos
Japonijos radijas pasako

jo, kad, esą, kur kas dau
giau amerikiečių kareivių 
įsiveržė į Attu, pačią vaka
rinę Aleutų salą, negu ten 
buvę japonų. Tokio radijas, 
kalbėdamas apie žiaurius 
mūšius toj saloj, sako, kad 
jos netekimas, girdi, nebū
tų svarbus japonam nuosto
lis. Japonų generolas Sadao 
Araki šnekėjo, kad japonų 
pralaimėjimas laiks nuo lai
ko “stiprinąs karinę jų 
dvasią namie.”

Suimta 109 Fašistų 
Ašies Generolai

London. — Nuo karo pra
džios iki šiol talkininkai su
ėmė jau 109 fašistų genero
lus, neskaitant tų ašies ge
nerolų, kurie Sovietų fron
te buvo paimti nelaisvėn.

Anglai - amerikiečiai iki 
šiol sučiupo 19 vokiečių ge
nerolų ir 90 italų generolų. 
O Sovietai vien prie, Stalin
grado suėmė 24-ris priešų 
generolus.

t

Japonų radijas teigė, jog 
pirm amerikiečiams išli
pant krantan į Attu salą 
Amerikos karo laivai ir lėk
tuvai įtūžusiai bombarda
vo japonus.

Attu sala turi didelės 
strateginės svarbos. Ji yra 
už 2,005 mylių nuo Japoni

jos sostinės Tokio ir tik 172 
Į mylios nuo Kiskos salos, 
karinės japonų bazės vaka
riniuose Aleutuose. Išgrūdi- 
mas japonų iš tų salų pa
tarnautų amerikiečiams ge
riau apsaugot savo Alaską.

Vidurž. Jūra vėl Atdara 
Talkininkų Laivam

šiaur. Afrika. — Anglų 
oro maršalas Arthur Ted
der pareiškė, jog talkinin
kai tiek apvalė Viduržemio 
Jūrą nuo fašistų jėgų, kad 
Jungtinių Tautų laivai jau 
galės plaukioti per šią jūrą 
ir Suezo Kanalą į Viduri
nius Rytus, tarp kitko, į 
Iraną-Pėrsiją, per kurią 
yra pristatoma Sovietam 
kiekiai karo pabūklų. Tokiu 
būdu talkininkam sutrum
pėjo aštuoniais tūkstančiais 
mylių jūrinis kelias į mini
mus kraštus.

New York. — Valdžios 
agentai suėmė juodojo mė
sos marketo šmugelninkų 
vadą brooklynietį Ed. G. 
Byme, pas kurį rado $37,- 
000 kyšių, išveržtų iš mėsos 
krautuvių. Skaičiuojama, 
kad nuo šių metų pradžios 
tie šmugelninkai susikuope 
virš $200,000 kyšių.

London. — Talkininkai 
Tunisijoj sučiupo 525 Ašies 
lėktuvus.
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Prezidentas Benešąs
Amerikoje vieši Čechoslovakijos prezi

dentas dr. Edvardas Benešąs. Prieš ke
letą metų dr. Benešąs lankėsi Ameriko
je, kai jojo kraštas išgyveno pačias juo- , 
džiausiąs dienas, kai jam nesimatė jokio ! 
laisvės spindulio.

Šiandien Čechoslovakija, nors ir bai
siai išvarginta, žino, kad josios kančios 
neužilgo pasibaigs; ji bus išlaisvinta ir 
vėl laimingai ir laisvai kurs savo taikų 
gyvenimą. Šiandien tiek Čechoslovakija, 
tiek ir kiti kraštai, Hitlerio pavergti, 
puikiai supranta, kad hitlerizmui galas 
bus padarytas ir jis bus padarytas neuž
ilgo.

Prezidentas Benešąs tą pasaką ir Ame
rikos spaudos atstovams Washingtone. 
Jis sakė, kad Hitlerio jėgos dar galingos, 
bet, tuo pačiu sykiu, pasaulis turi būti 
pasirengęs matyti fašistinę Vokietiją su- 
bliuškančią taip, kaip Hitlerio ginkluo
tosios jėgos subliūško Šiaurės Afrikoje. 
Tik reikia dar vieno kito smūgio ir hit- 
lerizmas žlugs.

Reikia priminti, kad panašią mintį 
pareiškė ir Tarybų Sąjungos premjeras, 
Juozas Stalinas, savo Dienos Įsakyme, 
išleistame Gegužės Pirmąją. Jis tuomet 
sakė, reikia užduoti dar vieną-kitą smū
gį iš rytų ir vakarų, na, ir hitlerizmas 
bus užbaigtas, — jis sųgpiuks.

Taigi prezidentas Benešąs šiandien 
gali mūsų* krašte svečiuotis kur kas ra
mesne sąžine, kur kas kiltesniu ūpu. Be
nešąs visuomet buvo optimistas. Jis la
bai daug pasitikėjo ir pasitiki Tarybų 
Sąjunga, josios jėga, josios politika. Be
nešąs — tai ne Sikorskis. Kuomet Si
korskis užsikabino ant Goebbelso propa
gandos meškerės, tai Benešąs visuomet 
stovėjo ir stovi atsargiai; visuomet ge
rai suprato ir supranta Hitlerio propa
gandistų tikslus.

Tuomet, kai Sikorskio vyriausybė 
bando aplink save sukti visokius Tarybų 
Sąjungai priešingus elementus, anti-ta- 
rybinius elementus, tai Benešąs sakė ir 
sako, kad su Tarybų Sąjunga reikia 
draugiškai sugyventi, kad ji yra svarbi, 
didelė šalis, kad be jos nebus galima lai
mėti riei karo, nei gi taikos.

Reikia priminti, kad Sikorskio vyriau
sybė buvo pasimojusi pasigauti ir Bene- 
šo vyriausybę, — buvo pasimojusi suda
ryti tam tikrą “federaciją,” atsuktą

prieš Tarybų Sąjungą. Tačiau preziden
tas Benešąs greit suprato, kuo tas viskas 
kvepia, ir nuo bet kokios anti-tarybinės 
federacijos atsitraukė.

Kokie dr. Benešo kelionės tikslai?
Aišku, niekas negali pasakyti. Vei

kiausiai jis nori aptarti su prez. Roose- 
veltu kai kuriuos Centralinės Europos 
klausimus, — pokarinius klausimus.

Iš čia, sakoma, dr. Benešąs vyks Ta
rybų Sąjungon tartis su Molotovu, Sta
linu ir kitais žymiaisiais Tarybų Sąjun
gos politikais ir visuomenininkais. Ten, 
be abejo, jis bus gražiai priimtas, nes 
tarp Tarybų Sąjungos ir Čechoslovakijos 
vyriausybių santykiai yra geri. Jau tik 
tas faktas, kad Tarybų Sąjungos žemėje 
susiorganizavo cechų kovotojų pulkai ir 

■jie kariauja prieš hitleriškąsias jėgas, 
pasako, koki drūti ir draugiški tieji san
tykiai.

Prieš kiek laiko Čikagos Draugas iš
niekino prez. Benešą., Kai kurie lietuviš
kieji pro-naciai daro tą patį. Bet jeigu 
taip, jeigu tie žmonės Benešą niekina, 
tai tas tik parodo, kad jis yra puikus 
diplomatas ir žymus vyras. Lietuviškieji 
pro-naciai, kaipo taisyklė, blogo žmogaus 
neniekina.

Francijos Komunistų Pasiūlymas
Žinių agentūra ONA iš Londono pra

neša, kad ten neseniai buvo gautas Fran
cijos Komunistų Partijos konkretus siū
lymas dėl sutvarkymo francūzų reikalų. 
Francijos komunistai, sako žinių agen
tūra, siūlo tuojau sudaryti laikinąją vy
riausybę, kuriai vadovautų gen. de 
Gaulle. Na. o gen. Giraud turėtų būti 
ginkluotų Francijos jėgų vyriausias gal
va.

Šį komunistų siūlymą, sakoma, karš
tai remia ir Francijos socijalistai.

Mums atrodo, kad tai yra sveikas su
manymas. Kaipo politikas, gen. de 
Gaulle, pasirodo, yra toli numatąs vy
ras. Aplink de Gaulle sukasi kovoją 
francūzai, tiek pačioje Franci j oje, tiek 
užsienyj. Na, o gen. Giraud tiktų vado
vauti karinėms francūzų jėgoms.

Kai Francija bus išlaisvinta, tuomet 
abu vyrai, abu generolai atiduotų visus 
reikalus į pačių Francijos žmonių ran
kas, kad jie patys galėtų tarti savo žodį 
dėl busimosios krašto santvarkos.

Pirmu Sykiu Urugvajaus Istorijoj
Urugvajaus lietuvių laikraštis Dar

bas rašo:
“Vasario 3 d. įvyko pirmas posėdis 

Seime naujo parlamento atstovu, kur 
tarp vyrų dalyvavo dvi moterys. Nuo 
Komunistų partijos Julia Arevalo Ro
cha ir nuo Batllistų partijos Magdalena 
Antonelli Moreno. Pirmas posėdis įvyko 
nepilnas, nes herreristai nedalyvavo, sa
kydami, kad jie tol neateis į posėdžius, 
kol Baldomiras neperduos Amezagai val
džios.

“Minimos dvi parlamento deputatės 
tapo išrinktos į deputatų valdybą.

“Nekūrie demokratiški dienraščiai 
plačiai komentavo apie dvi liaudies at
stoves ir antifašistes.”

Lotynų Amerikos respublikose retai 
kur į aukštesnes politines vietas moterys 
iki šiol buvo įsitraukusios. Todėl šis įvy
kis Urugvajuje iš tikrųjų yra istorinis.

Angliakasiai, paklausę prezidento Roosevelto raginimo, po trumpo sustojimo 
dirbti, grįžta darban. Nuotraukoje matome grupę angliakasię Throop, Pa., mies
telyje, besileidžiant į žemę.

Tąrpe čechoslovaky, dabar kovojančių Rytų Fronte prieš vokiečius, 
veikia pasižymėjęs kulkosvaidininkų vienetas. Nuotraukoje matome to 
vieneto komandierių Albertą. Evalovičių ir jo draugą, vienam sovietinia
me kaimelyje, atimtame iš vokiečių. Kapt. Evalovičius buvo apdovano
tas Raudonosios Žvaigždės ordinu už pasižymėjimą mūšiuose.

Išvežtieji Apie Vokiškuosius 
Okupantus
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Kun. Mažonas, Juozas Vileišis, Aukštuolis, šilingas ir kiti, apsisvarstę, išstoja 
prieš vokiškuosius okupantus.

Eilė dokumentų, kurie 
nuo karo pradžios buvo pa
skelbti amerikiečių, anglų, 
Tarybų Sąjungos ir neitra- 
liųjų valstybių spaudoj ro
do, kad hitlerinė Vokietija, 
ruošdamasi grobuoniškam 
karui, ne tiktai gamino tan
kus ir bombonešius, patran
kas ir minosvaidžius, ne 
tiktai dresiravo plėšikiš
kiems žygiams rudųjų 
žmogžudžių divizijas; ji vi
sur stengėsi susukti savo 
šnipų, diversantų ir kenkė
jų lizdus; organizavo ki
tuose kraštuose “penktąsias 
kolonas”, kurios turėjo bu
simąsias hitlerininkų aukas 
sprogdinti iš Vidaus.

Ir Tarybų ‘Lietuvoje hit
lerinė Vokietija stengėsi 
kiek galima labiau išplėsti 
savo šnipų, diversantų ir 
kenkėjų tinklą.

Hitlerinė Vokietija pra
dėjo smarkiai verbuoti savo 
agentus tų žmonių tarpe, 
kurie dėl vienų ar kitų prie
žasčių buvo ’ nepatenkinti 
tarybine santvarka. Doku
mentai, kurie yra Tarybų 
Lietuvos vyriausybės ran
kose, aiškiai rodo, kad hit
lerinė agentūra Lietuvoje 
vykdė diversinę veiklą. Iš 
Vokietijos buvo slaptai 
siunčiamos instr ukcijos, 
kur buvo smulkiai aprašo
ma, kaip elgtis vokiečių ka
riuomenei įsiveržus į Lie
tuvą, buvo permetami iš 
Vokietijos agentai, instruk
toriai, ginklai. Šį ardantį 
darbą vokiečiams padėjo 
dirbti lietuvių tautos išga
mos, kurie už Judos gra
šius nuėjo tarnauti hitleri
nei Vokietijai.

Buvo ir tokių, kurie savo 
siaurų asmeninių ar klasi
nių interesų apakinti, ne
matė to didžiulio istorinio 
posūkio, kurį padarė lietu
vių tauta, nustačiusi tary
binę santvarką, nesuprato, 
kad tiktai tarybinė santvar
ka atnešė j lietuvių tautai 
tikrąją nepriklausomybę, 
ir kovon įsijungę į bendrą
jį tautos kūrybinį darbą, 
patikėjo vilingiems hitleri
ninkų pažadams ir tapo jų 
talkininkais.

Visi tie žmonės statėsi 
sau vieną tikslą — padėti 
hitlerinei Vokietijai Lietu
vą užgrobti. Įtemptos tarp
tautinės padėties sąlygose 
gyvybiniai lietuviųJ tautos 
interesai reikalavo, kaip ga
lima greičiau paraližuoti 
hitlerinės agentūros veiki
mą. NetoĮimos praeities 
faktai—pragaištingas vaid
muo, kurį suvaidino savo

Rašo VL. NIUNKA 
laiku nelikviduota hitlerinė 
agentūra Prancūzijos ir 
Lenkijos katastrofoje—taip 
pat diktavo tarybų valdžiai 
imtis pačių radikališkiausių 
priemonių hitlerinei agen
tūrai likviduoti Lietuvoje. 
Naciški elementai Lietuvoje 
buvo išvežti į Tarybų Są
jungos gilumą.

Šį naciškų elementų išve
žimą iš Lietuvos hitlerinė 
propaganda bando pavaiz
duoti, kaip masinį lietuvių 
vežimą iš Lietuvos, kaip 
lietuvių tautos naikinimą.

Liedami krokodilio ašaras 
dėl išvežtųjų iš Lietuvos 
naciškų elementų hitlerinin
kai su įprastu jiems klas
tingumu dedasi neva lietu
vių tautos “išgelbėtojais.” 
Šitokiu triuku hitleriniai 
banditai nori pridengti sa
vo plėšikiškus “žygius” Lie
tuvoje, nori apmulkinti lie
tuvius, kad lengviau būtų 
juos išnaikinti. Šitokiu triu
ku lietuvių tautos niekšin
gi išgamos Kubiliūnai, 
Strazdai, Urbonai ir Pet
roniai nori pateisinti savo 
šlykštų parsidavimą amži
niesiems lietuvių tautos 
priešams — vokiškiesiems 
grobikams.

Jei Amerikoje dar atsi
randa naivių lietuvių, pasi
duodančių melagingos hit
lerinės propagandos klaidi
nimams, tai Lietuvoje jau 
nėra nė vieno padoraus lie
tuvio, kuris betikėtų hitle
rininkų melams ir šmeižtui. 
Klaikus ir kruvinas hitle
rinių okupantų siautimas 
Lietuvoje privertė kiekvie
ną lietuvį, kuris už Judos 
sidabrinius nėra pardavęs 
savo sąžinės mūsų tautos 
budeliams, peržiūrėti savo 
nusistatymus hitlerinės Vo
kietijos atžvilgiu. Šiandien 
net ir tie žmonės, kurie 
tikėdamiesi, kad vokiečiai 
grąžins jų stambią nuosa
vybę ir senas privilegijas, 
abejingai ar net prielan
kiai pasitiko hitlerinės ka
riuomenės įsiveržimą į Lie
tuvą, šiandien vis labiau 
pradeda suprasti, kad hitle
rinė okupacija reiškia ne 
vienos ar kitos visuomeni
nės santvarkos panaikini
mą, bet visišką lietuviško 
valstybingumo panaikini
mą, lietuvių tautos išnai
kinimą.

Šiandien peržiūri savo 
nusistatymus hitlerinės Vo
kietijos atžvilgiu net ir tie 
žmonės, kurie, Lietuvai ta
pus tarybine respublika, 
buvo nukreipę savo žvilgs
nį į hitlerinę Vokietiją.

Štai ką rašo apie hitleri
nę okupaciją kun. Mažonas, 
Juozas Vileišis ir Aukštuo
lis:

“Broliai lietuviai, siekda
mas grįžti į savo gimtąją 
Lietuvą, laisvą nuo svetimo 
policinio pobūdžio santvar
kos, aš trokštu, kad mano 
tėvyne eitų pačios liaudies 
pasirinktu keliu ir todėl 
smerkiu visa tai, kas gali 
jai, Lietuvai, kenkti politi
niu ar socialiniu atžvilgiu 
šeimininkaujant ten vokie
čiams nacistams ir jųjų pa
statytam Kubiliūnui ar ki
tiems mano tautiečiams, 
kaip, pav., belaisvių begin
klių raudonarmiečių ir ra
mių vietos gyventojų žudy
mus ar kitiems nusižengi
mams, kliudantiems eiti sa
kytu laimingos Lietuvos ke
liu.” (V. Mažonas).

“Užėjo audra ir Lietuvos 
padangės skliautas pasruvo 
kraujais. Tai buvo 1941 me
tų birželio mėn. 22 dienos 
rytas, kada Adolfo Hitlerio 
ginkluotos vokiečių gaujos 
įsiveržė Lietuvos žemėn ir 
pradėjo ją visokeriopai 
trypti ir naikinti.

Nuo šio momento prasi
dėjo Lietuvos liaudies Gol
gotos kelias. Įsibrovę Lietu
von vokiečiai ir jų pakali
kai lietuviai sudarė tokias 
sąlygas, kad iš Lietuvos 
Nepriklausomybės neliko 
nei mažiausio šešėlio. Lietu
vos žemės šeimininkas — 
Lietuvos liaudis tapo su
kaustyta į griežčiausius ge
ležinius retežius. Aš griež
tai smerkiu visus tuos lie
tuvius, kurie šiokiu ar ki
tokiu darbu prisidėjo ar 
prisidės prie to judošiško 
darbo — Lietuvos liaudies 
persekiojimo.” (Juozas Vi
leišis).

“Reikia skaityti Lietuvos 
istorijoje viena iš nelaimin
giausių dienų 1941 m. bir
želio 22 d., kada Adolfo 
Hitlerio gaujos įsibrovė į 
mūsų tėvynę.* Okupantai el
giasi žiauriau, negu 1916- 
1918 m. Tupdo į kalėjimus 
nekaltus mūsų žmones. At
ima visą iš jų, ką tik gali
ma. Miestai miesteliai ba
dauja. šiek tiek pažangesni 
žnionės be jokių priežasčių 
sušaudomi. Valstiečiai ap
krauti didžiausiomis rek
vizicijomis. Vokiečiai elgia
si taip: visa iš valstiečių at
imti ir nieko neduoti jiems. 
Tokiam hitlerininkų vieš
patavimui bus greit galas, 
ir Lietuvos liaudis ir dar
bininkija vėl pradės laisvai 
gyvuoti ir atstatyti hitleri-

ninku sugriautą Lietuvą” 
(Jonas Aukštuolis).

Tautininkų valdymo lai
kais buvęs švietimo minis- 
teris Juozas Tonkūnas, ra
šo:

“Dabar, praslinkus me
tams, kai Lietuva yra vo
kiečių okupuota, dar su di
desniu įsitikinimu laikausi 
nuomones, jog vokiečių o- 
k u pavija Lietuvai teikia 

liūdniausių perspektyvų ir 
jog 1941 m. birželio men. 22 
d. L ietuvai bus viena tam
siausių jos istorijoje die
nų.”

Stasys šilingas, griežtais 
žodžiais smerkia kubiliū-
ninkiškus išgamas ir nuro
do į lietuvių tautos nutau
tinimo pavojų: “Mes turim 
ir šiandien atsiminti tuos 
planus, kuriuos vokiečių 

imperializmas aiškiai gaivi
no anuo karo metu — kolo
nizuoti Lietuvą vokiečiais, 
paversti Kauną milijoniniu 
vokiečių miestu. Kas tuo
met beliktų nuo lietuvių 
tautos; tik vardas, kaip at
sitiko su senprūsiais, kurių 
vardas teliko.”

A. Stulginskas šitaip pa
vaizduoja lietuvių tautos 
būklę po hitlerinės okupa
cijos jungu: “Vėl atgyja 
senieji 1914-1918 metais ne- 
įvykdintieji plačiausios ko
lonizacijos bei nutautinimo 
planai. Klestėjęs tautiniai 
kultūrinis gyvenimas sus

tabdomas ir daromi visi žy
giai Lietuvai kolonizuoti ir 
Lt. Tam išdavikiškam dar
bui vykinti Aukštuolaičių, 
Roppų vieton ateina įvairūs 
Kubiliūnai ir t.L Reiškia, 
ko nepajėgta įvykinti 1914- 
1918 metų laikotarpyj, tai 
stengiamasi atsiekti dabar
tyje, Lietuvą perbloškus. 
Kėsinamasi į lietuvio seną
ją gražiąją kalbą, norima 
ją išplėšti, kėsinamasi lie
tuvį ts savo žemelės, iš sa
vo tėviškės išstumti, kėsi
namasi tokiu būdu, į pa
čios Lietuvos gyvybę ir 
buitį.”

Inž. J. Stanišauskas ra
šo: “1941 m. birželio mėn. 
22 dieną tenka laikyti vie
na nelaimingiausių mūsų 
tautai dienų — ji buvo 
klastingai nacinės Vokieti
jos užklupta ir nuteriota. 
Prisimindamas buvusio 
1914-1918 m. m. karo paty
rimus, žinau į kokį baisų 
vargą yra patekęs mano 
kraštas. Kaip ir anos oku
pacijos laikais tūkstančiai 
lietuvių buvo ištremti Vo
kietijon vergauti ir sava
me krašte buvo engiami ir 
naikinami, taip šio karo o- 
kupacinė valdžia nebus mū
sų tautai gailestingesnė, 
bet dar žiauresnė — ne vie
na tūkstantis mūsų tautie
čių turės žūti nuo žiaurių 
okupantų rankos.”

Šiuos pasisakymus turi 
ypatingai įsidėmėti tie A- 
merikos lietuviai, kurie bū
dami patys atitrūkę nuo 
Lietuvos gyvenimo, lengva
pėdiškai patiki hitlerinių 
agentų skleidžiamiems me
lams ir šmeižtams.

Šypsenos
Iš teismo salės

— O gal kaltinamasis pa
vadino tamstą beždžione ir 
idijotu susijaudinęs ir nie
ko blogo nemanydamas? — 
klausia teisėjas.

— Nieko panašaus, pone 
teisėjau! Prieš tai jis dar 
ilgai į mane žiūrėjo ir tin
kamai įsitikino.

London. — Visuose na
cių užimtuose kraštuose 
smarkėja pasipriešinimai 
vokiečiams.



Svetimų Kalbų Pramokimas Pradinių Mokyklų Mokslas Sovietuose
Tūkstančiai kariškių ir 

nekariškiu amerikiečiu šio- c 

mis dienomis mokosi sve
timų kalbų, ir tai kelis kar
tus sparčiau, negu pirm ka
ro.

Jungtinių Valstijų laivy
nui reikia oficierių, kurie 
galėtų susikalbėt japoniš
kai, malajiškai, siamiškai ir 
kitaip. Armijos karinin
kams gali prireikti kokio 
tuzino svetimų kalbų įvai
riuose kraštuose. Daugelis 
amerikiečių mokosi susi
kalbėti rusiškai ir chiniškai, 
ypač kaip pasiuntiniai ka
rinių pabūklų reikalais So
vietam ir Chinijai.

Stebėtina, kaip mažai a- 
merikiečių tepažino bet ko
kią kitą kalbą, apart ang
liškos, pirm šiam karui iš
siveržiant. Juk valdiška E- 
konominio Karo Taryba te- 
surado ištisoje šalyje tiktai 
115 gerai mokančių ispaniš
kai ir portugališkai, nors 
ispanų ir portugalų kalbos 
yra tarp lengviausių iš
mokti.

Dabar amerikiečiai mo
kosi svetimų kalbų skirtin
gai, negu pirm karo. Tada 
trys ketvirtadaliai laiko bu
vo sueikvojama sausam

Geresnis Sviesto ir 
Duonos Apsaugojimas

Du Pontų laboratorijų 
chemikai atrado, kad pro
pionate druskos saugo svie
stą ir duoną nuo pelėsių. 
Jie teigia, jog tokių drus
kų skiediniu sudrėkinus vi
dujines sienas indų, kuriuo
se laikoma sviestas, galima 
bus apginti nuo pelėsių 85 
milionus svarų sviesto per 
metus Jungtinėse Valstijo
se.

Bus gaminama ir tam 
tyčia popiera, permirkyta 
tokių druskų skiediniais. 
Atradėjai tvirtina, kad įde
dant tų druskų į duonos 
tešlą arba įvyniojant kepa
liukus į šią popierą, būtų 
per metus apsaugota 3 bi- 
lionai kepaliukų nuo pelė
sių.

Propionate druskų ma
žiukai kiekiai natūraliai 
randami įvairiuose maisto 
produktuose, bet to neuž
tenka apsaugai nuo pelėsių.

Vitaminas Maža- 
kraujams

Jau gana seniai žinoma, 
jog kepenų valgymas tar
nauja kaipo vaistas ser
gantiems mažakraujyste 

bei geltlige. Kepenys pade
da daugintis kraujo rutu
liukams.

Bet paskutinių laiku ta
po išskirtas vitaminas, kurs 
pusę miliono kartų geriau 
už kepenis patarnauja ma- 
žakraujams. Šis vitaminas 
pavadintas Be. Jį atrado 
daktarai J. J. Pfiffner, S. 
B. Binkley ir A. D. Em
mett.

Yra mažiukų gyvūnų, 
kurie gana greitai permai
no savo spalvą iš vienos į 
kitą. Permainą padaro liau
kų - gliandsų ir nervų veik- 
mč. , * iIjJ. 

svetimos gramatikos kali
mui; tad permažai laiko lik
davo praktiškam prasilavi- 
nimui pačią kalbą vartoti. 
Dabar gi skirtingai.
Šiandieninėje greitoje kal

bų mokykloje yra bent vie
nas tikras svetimšalis-sve- 
timkalbis: japonas, chinas, 
rusas, vokietys, ispanas, 
persas ir t.t. Toks svetim- 
kalbis paprastai tik silpnai 
temoka angliškai, ir pradė
damas nuo pavienių žodžių, 
matomų daiktų -bei judėji
mų, stengiasi viską aiškinti 
savo svetima kalba.

Kitas mokytojas - ame
rikietis paaiškina angliškai, 
kaip vartot gomurį, liežuvį, 
lūpas, kad sudaryt tam 
tikrus sunkesnius svetimus 
garsus. Jis, taipgi pažinda
mas svetimą kalbą, aiškina 
gramatikos tik tiek, kiek 
reikia spartesniam išmoki
mui praktiškai tą kalbą 
vartoti.

Kokias pasekmes duoda 
šitoks svetimų kalbų moky
mas, matysime iš keleto šių 
pavyzdžių:

Vienas mokytas rusas at
silankė į Yale Universitetą, 
kuris turi šešių savaičių 
klasę greitam rusų kalbos 
pramokymui. Ir tas rusas, 
girdėdamas amerikiečius 
studentus rusiškai kalban
tis, nustebo ir sušuko: “Tai 
ir gabūs gi tie amerikiečiai 
svetimoms kalboms išmok
ti!”

Tikrumoje amerikiečiai 
neturi didelių gabumų sve
timoms kalboms. Bet kai jie 
mokinasi praktišku, natū

raliai - moksliniu būdu, tai 
ir jie, galima sakyti, paro
do “stebuklus,” lyginti su 
senaisiais, sausai - grama- 
tikiniais mokymo būdais.

Columbijos Universitete 
praeitą vasarą grupė stu
dentų per devynias savai
tes išsilavino puikiai varto
ti 2,000 persų kalbos žo
džių ir frazių ir lengvai su
sikalbėti su tos tautos žmo
nėmis paprastais kasdieni
niais ir kariniais reikalais.

Kitame universitete 20 a- 
merikiečių per tiek pat lai
ko išmoko gerai japoniškai 
susikalbėti apie kariuome
nę, laivus, lėktuvus, maistą, 
belaisvius, kelią ir panašius 
dalykus.

Pennsylvanijos Universi
tete per keletą savaičių per
nai grupė amerikiečių jau 
laisvai susikalbėjo arabiš
kai su morokkiečiu.

Brown Universiteto stu
dentai, po tokio trumpo 
kurso japonų kalba, suėję 
prie alaus kalbėjosi japoniš
kai ir net dainavo išverstą 
japonų kalbon amerikiečių 
karinę dainą “Parlez-vous”, 
kaip kad juos užtiko jų 
profesorius.

Toks svetimų kalbų mo
kymasis patarnaus Ameri
kai ne tik kare, bet ir pa
sauliniuose santykiuose po 
karo. J. C. K,

DIRBTINISPIENAS” 
PRIEŠ EGZYMĄ

Vadinamas dirbtinis “pie
nas”, pagamintas iš soy 
pupų ir smulkutėlių mėsos 
dalelyčių gydo kūdikius nuo 
egzymos, skaudžios odos 
ligos, kaip praneša dr. Je
rome Glaser, kūdikių ligų 
specialistas, Rochestery, N.

Grupė unijistų veikėjų stebi organizuotų artistų (iš 
Artists League of America) patiektą piešinį kovai prieš 
reakciją. Piešini laiko Charles Keller. Šis dalykas Įvyko 
New Yorke.

TARIAMIEJI VIRŠŽMOGIAI
Hitleris vadino vokiečius 

“viršžmogių” tauta. Blofi- 
no, kad jie esą didvyrin- 
giausi ir narsiausi “sempe- 
liai” visoje žmonijoje. O 
ką Tunisija parodė?

Vokiečiai Tunisijoje turė
jo dar ištisoms savaitėms 
amunicijos, maisto ir kitų 
reikmenų, bet 110 tūkstan
čių jų pasidavė nelaisvėn. 
Net nacių paniekinti italai 
ilgiau laikėsi Enfidaville 
srityje prieš šauniausią Aš
tuntąją anglų armiją, negu 
Hitlerio “herojai”.

Naciai gyrėsi aukščiausia 
savo karine strategija, pa
ties vado Hitlerio įkvėpta. 
Jie šaipėsi iš anglų, kurie

Užmuštųjų Nervai 
Sužeistiesiems

Chicagietis dr. Paul 
Weiss paskelbė, kaip gali
ma ilgą laiką išlaikyti už
muštų žmonių nervus ir 
prigydyti juos sužeistiem 
kariam vieton sunaikintų 
bei suardytų nervų.

Tatai dr. Weiss patikri
no, laikydamas nervus tam 
tikrame šaldytuve dau
giau kaip 150 laipsnių šal
čio pagal Centigrado (lietu
višką) termometrą. Pirm 
dedant į šaldytuvą yra mok
sliniais būdais ištraukiama 
visokia drėgmė iš nervų. O 
kada reikia juos kitam į- 
siūti, tai nervai sudrėkina
mi vandeniu.

Sovietų mokslininkai pir
mutiniai atrado, kad už
muštųjų nervus galima 
naudot sulopymui sužeistų 
bei sunaikintų nervų. So
vietiniai gydytojai yra pa
darę jau didelį skaičių to
kių operacijų sužeistiem 
raudonarmiečiam.

N. M.

TAI TIKRAI LEKIAN
ČIOS TVIRTUMOS

Pirmiau buvo visokių 
kritikos šnekų apie didžiuo
sius Amerikos bombanešius, 
vadinamas Lekiančias Tvir
tumas. Bet karo patyrimai 
parodė, jog tai vieni iš pa
čių smarkiausių ir tvir
čiausių oro pabūklų pašau- 
lyje.

Tam tikros • naudingos 
bakterijos žmogaus vidu
riuose gamina būtiniausiąjį 
vitaminą, vadinamą bioti- 
ną.

andai turėjo per Dunkirką 
bėgti iš Francijos nuo ne
palyginti didesnių Vokieti
jos jėgų.

Bet šimtai tūkstančių hit
lerininkų nesugebėjo pa
bėgti nei nuo Stalingrado, 
nei iš Tunisijos.

Beje, japonai suėmė ame
rikiečius Corregidore, salo
je - tvirtumoje Filipinuose.
Tačiaus apsupti amerikie
čiai buvo priversti pasiduot 
tik tuomet, kai visai neteko 
maisto ir geriamojo van
dens. Ne japonų narsa ko
voj privertė amerikiečius 
ten pasiduoti, bet giltiniš— 
kas badas ir troškulys.

J. C. K.

Mulas Kaipo Karo 
Gyvulys

Nežiūrint “džypsų” ir ki
tų pritaikytų karui automo
bilių, dar negalima mulus 
visai pavaryt iš armijos. 
Tunisijos kalnuose mulai 
nešė amerikiečiams maistą 
ir amuniciją į vietas, kurių 
negalėjo net vikrieji “džyp- 
sai” pasiekti.

Mulai tebėra naudojami 
ir sužeistiesiem gabenti iš 
automobiliams neprieinamų 
vietų.

Mulas yra kantrus, nors 
ir “unaravas” gyvulys. Kar
tais supykęs jis smarkiai 
spiria, kada jaučiasi be sai
ko varginamas. Bet šiaip 
tai jis atlieka darbus, nuo 
kurių arklys turėtų atsisvei
kint su šiuo pasauliu. Ne 
veltui Amerikos karininkai 
su pagarba kalba apie mu
lą. J. C. K.

Sąmanos Žaizdoms
Sovietų sąjungoj yra daž

nai pasekmingai vartojama 
sterilizuotos (nuo bakterijų 
apvalytos) sąmanos vietoj 
vatos ant žaizdų. Ir po są- 
manomis žaizda geriau gy
ja, negu po vata. Sąmanos 
sausina žaizdą ir naikina 
tam tikrus apkrėtimo pe
rus, kaip pranešė Sovietų 
akademikas B. šiškinas. '

Ypač daug sąmaninių ap
rišimų žaizdom buvo nau
dojama Leningrado fronte.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad šiemet Amerikoj 
viso būsią pastatyta iki 75 
tūkstančių karinių lėktuvų.

— Nežiūrint karo meto 
sunkenybių, visiem Mas
kvos vaikam buvo parūpin
ta mokyklos, — rašo New 
Yorko Times specialis ko
respondentas Ralph Par
ker:

—Žmonės buvo stebėtinai 
laisvi nuo bet kokių epide
mijų — apkrečiamųjų ligų 
siautimų — ir mokiniai lan
kė mokyklas su normalėmis 
pasekmėmis.

Didelis skaičius mokinių 
Maskvoj buvo sugabenta iš 
sudaužytų pafrontės mies
tų; taigi pristigo patalpų 
ir teko sujungti kelias mo
kyklas j vieną.

Kadangi tėvai - motinos 
dirbo karinius darbus, tai 
mokytojams atiteko dar 
viena pareiga — rūpin
tis vaikų reikalais po mo
kyklos valandų arba pirm 
jų-

Prie paprastai dėstomų 
mokyklose dalykų buvo pri
dėta daugiau karinių stu
dijų ir karinių pratimų.

Dauguma vaikų, prade
dant nuo 4 iki 8 metų lan
ko priruošiamuosius sky
rius mokyklose, vadinamus 
“kindergartenus”.

Nuo 6, 7 ūr 8 metų am

Sulfa Vaistų Gerumai 
Ir Blogumai

Sulfa rūšių vaistai stab
do ligų bakterijų augimą ir 
veisimąsi. Tokiu būdu jie 
išgelbėjo jau šimtus tūks
tančių sužeistų kareivių gy
vybių dabartiniame kare.

Bet sulfa vaistai stabdo 
ir darbą bakterijų, kurios 
viduriuose gamina tūlus B 
vitaminus. Jau pirmiau pa
stebėta, jog šiais vaistais 
gydomiem ligoniam papras
tai pritrūksta B vitaminų.

Todėl patariama jiem ap- 
ščiai duoti šių vitaminų su 
valgiais.

Dar daugiau. Sulfa vais
tų bandymai ant žiurkių 
parodė, kad jie sumažina 
kiekį baltųjų kraujakūnių, 
kovojančių prieš visų ligų 
perus abelnai ir blogai vei
kia širdį, kepenis, krauja
gysles ir daugelį raumenų.

J. C. K.

Uždraustos Dainos
Atlantic City, N. J. — 

Čionaitinė Amerikos ka
riuomenės vyriausybė už
draudė savo kareiviams 
dainuoti sekamas dainas, 
kaipo, esą, pažeminančias 
moterį bei pritariančias al
koholio gėrimui. Štai tos 
dainos:

Roll Out the Barrel, 
When the War is Over, 
Around Her Neck; Oh, 
My Feet Hurt; I’ve Been 
Working on the Railroad, 
The Moron Song, How Dry 
I Am ir Parlez-Vous (dar 
nuo praeito karo užsiliku
sią dainą apie francūzes).

Šios dainos . kareiviam 
patiko kaip smagios mar- 
šavimo melodijos.

Atlantic City stovyklos 
viršininkai gamina naują 
maršavimo dainų knygą sa
vo kareiviams.

žiaus vaikai įstoja į regu- 
liarį pirmąjį pradinės mo
kyklos skyrių.

Kiekvienas fabrikas, dar
bininkų organizacija ir ko
lektyve farma turi kinder- 
garteną, ir ten vaikai nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vaka
ro praeitą žiemą buvo tris 
kartus per dieną maitinami 
ir abelnai aprūpinami.

Mokslas pradinėse mo
kyklose yra verstinas, tę
siasi septynis metus ir vi
sai doyanai teikiamas.

(Iš žemiau nurodytų da
lykų, kurių mokoma sovie
tinėse pradžios mokyklose, 
matysime, kad jos suteikia 
bent tiek bendro mokslo, 
kaip ketvertas klasių seno
siose Rusijos gimnazijose.)

Pirmajame pradinės mo
kyklos skyriuje mokoma 
štai ko: Skaitymas, apimąs 
ir trumpus gyvenimų apra
šymus Vorošilovo, Lenino 
ir Stalino; padauginamoji 
lentelė, gamtamokslių pra
dai, liaudiškos pasakos, po
ezija ir dainos. Čia 6, 7 ar 
8 metų vaikas sueina į pa
žintį su raštais Puškino, 
Nekrasovo, Anderseno ir
Grimmo.
Antrų metų kursas —Ru

Žemes Išsieikvojimas 
Ir Ligos

1907 metais Jungtinėse 
Valstijose nuo širdies ligų 
mirė 203 žmonės iš kiek
vieno 100 tūkstančių, o 11936 
metais jau mirė 327 iš to
kio pat skaitmens. Taigi 
mirtingumas nuo širdies li
gų per 29 metus pakilo 60 
procentų.

Missouri Univ ersiteto 
profesorius Wm. A. Alb
recht kaltina farmų žemės 
gyvumo - trąšumo išsisėmi
mą už širdies ir vėžio ligų 
daugėjimą. Sako, iš biednė- 
jančios žemės augalai ir na
miniai gyvuliai negauna 
kai kurių būtinų elementų. 
Tai, esą, tų elementų pri
trūksta ir Amerikos žmo
nių mityboje.

Bet prof. Albrechto tvir
tinimas dar nėra tinkamais 
tyrimais įrodytas.

Nėštumo Sužinojimas
Jeigu moteris nėščia, tai 

jos šlapumo įleidus į krau
ją žiurkei pataitei, per dvi 
valandas padidėja žiurkės 
kiaušinynai. Tokiu būdu ga
lima greitai patirt, ar mo
teris užsivaisinus. Šį atra
dimą paskelbė Mount Sinai 
Ligoninės gydytojai, New 
Yorke.

Iki šiol reikėdavo 48 iki 
96 valandų, kad senaisiais 
būdais sužinot, ar moteris 
nėščia ar ne. N. M.

Smarkusis Rutulinis Parakas
Seniau parakas buvo ga

minamas iš sieros, salietros 
ir anglies. Naujausias, 
smarkusis parakas pavidale 
rutuliukų yra dirbamas pa
matiniai iš medžio bei bo- 
velnos celiuliozės, kuri azo
tinėmis ir sierinėmis rūkš- 
timis paverčiama į savotiš
kus drebučius.-

sų gramatikos pradai; pla- - 
tesnis susipažinimas' su 
gamtamoksliais ir daugiau " 
poezijos.

Trečiajame skyriuje mo
kinys studijuoja Rusijos 
istoriją iki Petro Didžiojo. 
Mokinys studijuoja žymiuo
sius klasikinės rusų litera
tūros. charakterius — asme
nis, veikėjus. Jis pradeda 
mokytis anglų, francūzų ar 
vokiečių kalbos. Mokytojai 
aiškina prietarų kenksmin
gumą ir moksliniai dėsto, 
kaip žemė ir kiti erdvės kū
nai atsirado ir augalai ir 
gyviai evoliucijos keliu išsi
vystė.

Šio skyriaus mokiniai 
taipgi raginami rašyti į 
mokyklos sieninį laikraštį.

Ketvirtajame skyriuje 
plačiau mokoma tų pačių 
dalykų, bet prie istorijos 
pridedama Sovietų santvąr- 
kos pasiekimai. Iš mokinių 
reikalaujama, kad jie namie 
ar mokyklos kliube per
skaitytų tam tikras knygas, 
kurių skaičiuje yra ir ame
rikinę apysaka “Uncle 
Tom’s Cabin” (Dėdės To
mo — negro — Bakūžė).

Kituose skyriuose, iki 
septinto ir paskutinio pra-
džios mokyklos skyriaus, 
įimtinai, berniukai ir mer
gaitės studijuoja chemiją, 
fiziką, žemdirbystę, sodinin
kystę, gyvulininkystę, dar
žininkystę ne tik iš knygų, 
bet ir laboratorijoje ir pa
čioje praktikoje.

Dauguma sovietinių mo
kinių dalį praeitos vasaros 
praleido dirbdami laukuose 
ir miškuose ir praktiškai 
studijuodami įvairias ūkio 
šakas. Tatai, be kitko, pa
tarnavo ir jų sveikatai.

Šeštame skyriuje dėsto
ma jau gana aukštas fizi
kos kursas apie šviesą, re
gėjimą ir stiklų pritaiky
mą; algebra ir trigonomet
rijos pradai, o geometrija 
prasideda jau trečiame sky
riuje. šeštame skyriuje ga
na kietai mokoma anglų, 
francūzų ar vokiečių kal
bos.

13-kos metų mokinys bū
na jau gana plačiai susipa
žinęs su veikalais Puškino 
ir net didžiojo anglų poeto 
Šekspyro. Jis gali atminti
nai deklamuot jau šimtus 
Puškino ar Šekspyro eilių 
ir taipgi yra perstudijavęs 
įvairius Gorkio, Turgenevo 
ir Nekrasovo kūrinius, šeš
tame skyriuje mokinys pla
čiau susipažįsta su Lermon
tovo poezija ir Gogolio, Tol
stojaus, Ostrovskio raš
tais ir Majakovskio eilėraš
čiais. *

Septintame, paskutinia
me pradžios mokyklos sky
riuje, mokiniai turi perskai
tyt tam tikrus veikalus a- 
merikiečių rašytoju, kaip 
kad Jack London, O. Hen- 
ry’o, Washington Irvingo, 
Longfellow, taipgi svar
biuosius raštus anglu rašy
toju Dickehso, Swifto, H. 
G. Wellso. francūzų rašyto
jo Anatoli o France ir kt.— 
vertimuose.

15 metų amžiaus moki
nys ar mokinė taip pat bū
na susipažinę ir su veika
lais anglų poeto Byrono, 
francūzų poeto Moljero ir 
vokiečių poeto Šillerio.
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Anglų laikraštyje, Water
ville, Me., buvo karikatūra:

(Tąsa) ..
Aš pareinu pavakary nuvargęs, alka- 

nas> bet man matosi, kad per dieną aš 
pasiūgėjau, sužinojau kai ką nauja, su
stiprėjau. Šita nauja jėga suteikia gali
mumo klausytis piktos senelio pašaipos 
ramiai ir be pykčio; tą matydamas, se
nelis pradeda kalbėti protingai, rimtai:

— Liaukis, niekus daręs, pasimesk! 
Paukštrnėdamas niekas žmogum nepata
po, nebuvo tokio atsitikimo; aš žinau! 
Išsirink tu sau vietą ir ugdyk joje savo 
protą, žmogus ne dėl niekų gyvena, jis 
—Dievo grūdas, iš jo turi išaugti varpa 
gerų grūdų! Žmogus — nelyginant rub
lis: apsivertė geroje apyvartoje — trys 
rubliai pasidarė !* Manai, lengva gyventi!' 
Ne, labai nelengva! Pasaulis žmogui — 
tamsi naktis, kiekvienas pats sau turi 
apsišviesti. Visiems duota po dešimtį 
pirštų, o dėlto kiekvienas nori daugiau 
paimti savo rankomis. Reikia parodyti 
jėgą, o nėr jėgos — gudrumą; kas mažas 
ir silpnas, tas — nė į dangų, nė j praga
rą! Gyvenk, tarytum, su visais, o at
mink, kad — vienas; visų klausykis, nie
kam netikėk; iš akies kirpsi, kreivai nu- 
kirpsi. Daug nekalbėk, — namus ir mies
tus stato ne liežuviu, bet rubliu ir kir
viu. Tu ne baškiras, ne kalmukas, kurių 
visas turtas — utėlės ir avys....

Jis galėjo kalbėti tokiais žodžiais vi
są vakarą, ir aš mokėjau juos atminti
nai. žodžiai patiko- man, bet jų prasmei 
aš neįtikėjau. Iš jo žodžių buvo aišku, 
kad žmogui kliudo gyventi, kaip jis no
ri, dvi jėgos: Dievas ir žmonės.

Sėdėdama prie lango, bobutė suka siū
lus nėriniams; terškia ratelis jos vikrio
se rankose, ji ilgai klauso senelio kalbos 
tylom ir staiga prabyla:

— Visa bus taip, kaip Dievo Motina 
nusišypsos.

— Kas tai? — rėkia senelis.—Dievas! 
Aš Dievo neužmiršau, aš Dievą pažįstu! 
Sena kvaile, ką gi, Dievas žemėje kvailių 
prisėjo, ar ką?

* * *
...Man matėsi, kad užvis.. geriau gy

venti žemėje kazokams ir kareiviams; jų 
gyvenimas—paprastas, linksmas. Esant

geram orui jie anksti rytą pasirodydavo 
priešais mūsų namą, už griovio, pasi
pildavo, lyg balti grybai, po visą lauką 
ir pradėdavo sudėtingą, įdomų, žaidimą; 
vikrūs, stiprūs, baltais marškiniais, jie 
linksmai bėgiodavo po lauką su šautu
vais rankose, prapuldavo griovy ir stai
ga, dūdos šaukiami, vėl pasipildavo lau
ke, ir, būgnams smarkiai bugnuojant, 
rėkdami “ura”, bėgdavo tiesiog ant mū
sų namo, atkišę durtuvus, ir atrodė, kad 
tuojau pakels nuo žemės, supurtys mūsų 
namą, kaip šieno kupetį. '

Aš taipgi rėkdavau “ura” ir, užsimir
šęs, bėgdavau su jais; piktas būgno tri- 
liavimas sukeldavo manyje karštą norą 
sugriauti ką nors, sulaužyti tvorą, muš
ti berniūkščius.

Per poilsį kareiviai vaišindavo mane 
machorka, rodydavo sunkius šautuvus, 
kartais, tas ar kitas, atkišęs durtuvą/į 
mano pilvą, rėkdavo, tyčia, baisingai:

— Durk prūsoką!
Durtuvas blizga; atrodo, kad jis gy

vas, lankstosi, kaip gyvatė, ir nori įgel
ti, — tas truputį baisoka, bet daugiau 
malonu.

Mordvinas — būgnininkas mokydavo 
mane mušti lazdelėmis per būgno odą; 
pradžioje jis imdavo mano rankas, mo
suodavo jomis ligi skausmo ir paskui 
brukdavo lazdeles į išvargintus pirštus.

— Mušk — viens ir du, viens ir du! 
Tram-ta-ta-tam! Mušk jį—kaire—tykiai, 
dešine — smarkiai, tram-ta-ta-tam! — 
piktai rėkdavo jis, plėsdamas paukštiš
kas akis.

Aš bėgiodavau po lauką su kareiviais * 
ligi mokymo pabaigai ir paskui lydėda
vau juos per visą miestą ligi kareivinių, 
klausydamas smarkių dainų, žiūrėdamas 
į gerus veidus, vis tokius naujitelaičius, 
kaip ką tik atliedinti variokai.

Vienodų žmonių tiršta masė linksmai 
viena jėga tekėdavo gatve,, keldama 
draugiškumo jausmą, norą pasinerti jon, 
kaip upėn, įeiti jon, kaip miškan. Šitie 
žmonės nieko nebijo, į viską žiūri drą
siai, viską gali nugalėti, jie pasieks vis
ko, ko tiktai panorės, ir, svarbiausia,— 
visi jie paprasti, geri.

(Bus daugiau)

meška, apipulta būrio vilkų. 
Didysis vilkas bando grobti už 
gerklės. Ant vilko žiaunės pa
žymėta — “Hitler,” ant kito 
draskūno užrašyta — “Mus
solini,” ant sekančių vilkų už
rašyta: “Finland,” “Ruma
nia,” “Hungary” ir dar aba
zas vilkų be užrašų. Matyt, 
ten pavaizduojami tokie vil
kai, kaip Franci jos Lavai, Is
panijos generolas Franko, 
Bulgarijos karalius Borisas ir 
kiti. ,•

O meška tvirtomis lopomis 
skaudžiai pliekia vilkus. Meš
kos pavidale atvaizdavo So
vietų Sąjungą ir jos didvyrišką 
kovą už mūsų visų reikalus. 
Meškos karikatūra pavaizdavi
mui Sovietų Sąjungos, tai lie
kana senos caristines Rusijos,, 
kuri - buvo galinga, bet neto
bula. Dabar Sovietų Sąjungos 
meškos “asaboj” vaizdavimas 
netinka, nes Sovietų Sąjunga 
yra ir galinga ir tobula, kultū
riška ir ten proletarų laisve 
žydi, kaip lelija! Todėl netin
ka Sovietų Sąjungą statyti 
meškos formoj. Seniau buvo 
kas kita. Dar ir J. A. Svirū- 
nėlis — Jonas Vireliunas, iš 
Laukminiškių kaimo, alizavie- 
tis, buvęs caristines Rusijos ar
mijoj. už raštininką,, “Atžalo
se” rašė: “Meškino1 Nasruose,” 
tai buvo aprašomos kančios ca
ro kalėjimuos. Velionis parašė 
tą apysaką, tada, kada dar 
Mike Rusijoj viešpatavo. Ta
da buvo kita tvarka ir meška, 
meškinas tiko- tos šalies. ir 
tvarkos pavaizdavimui, bet ne 
dabar.

; krūmo-. Ji iškišo liežuvį, bandė 
; atsistoti, jos žvilgsniai degė 
kerštu, tada revolverio šūviu 
nuraminau ją.

—Taip, meška neturi noro 
pulti žmogų, — dar jis pridė
jo, — jei neliečia jos arba 
bent jos vaikų.

Laiškas Iš Kubos Baltimore, Md.
Kuboj nėra daug lietuvių, 

bet ir ten anti-hitlerininkai 
veikia, vadovystėj Literatūros 
Draugijos kuopos ir Kultūriš
ko Kliubo. Pastarąjį sudaro

ti pagalbą draugams, kurie 
kovoja už visos žmonijos lais
vę.

Per jus siunčiu geriausius 
pasveikinimus amerikiečiams

Iš Mūsų Veikimo
Vietos LLD 25-ta kuopa lai

kė savo mėnesinį susirinkimą 
gegužės 10 d., Lietuvių svetai
nėje.

Tiek apie politines “meš
kas.” Dabar pradėsiu'apie tik
ras meškas pasakoti. Man dar 
esant 14-kos metų Rygoj, teko 
susipažinti su rusų oficierium, 
dalyvavusiu Rusi j os-T u r k i j os 
kare. Jis mylėjo pasakoti apie 
medžioklę. Jis sakė:

—Vakacijų laiku išėjau vyn
uogių skinti. Uogas valgyda
mas, išvydau meškiuką ir pra-
dėjau jį vytis. Nagi žvilgt į 
šalį — didelė meška staigiai 
artėja prie manęs. Mano lai
mei, spėjau pasislėpti į tankų 
lazdyno krūmą. Meška šoko 
laužyti šakas. Ji išsižiojus, 
putos krinta, dantys ilgi it že
berklo strėles ir gomurys rau
donuoja, dar jos piktos akys

—Meškos labai myli medų, 
— toliau jos pasakojo. — Tai 
Kaukaze bičių aviliai yra įkel
ti aukštai į medžius, o apa
čioj po aviliais ant virvės pa
kabinta kaladė. Tatai padary
ta, kad apsaugojus bites ir 
medų nuo meškų.

Kuomet įnešk lipa medin, 
i kad’ išimti medų, tai ji tą ka- 
ladę pakelia į aukštį su snu- 

■ kiu, bet kaladė, kabodama 
ant virvės vėl savo sunkumu 
krinta žemyn į tą pačią vietą, 
iŠ kur meškos snukis ją metė 
į aukštį. Ir ta kaladė pastoja 
meškai kelią. Meška kovoja su 
kalade, kaladė užduoda jai į 
snukį, galvą ir daugiau- meš
ka ją stumdo,, daugiau gauna 
smūgių atgal į “veidą.”

—Mes einame medžioti, — 
pasakoj o; oficierius,- — ir Štai 
čigonas pribėgo prie mūs ir 
sako: “Ponai, nušaukite meš
ką prie mano medaus!” Na ir 
čigonas nuvedė mus ir parodė 
j medį. Meška kovojo su kala
de, ir taip kovojo, kad jai 
iš snukio net kraujas bėgo. 
Čia mes trenkėme po šūvį ir 
meška iššoko iš medžio tyki.

Bet štai medyje yra avilys, 
o ant šakos kabo vapsų “kū
lys.” Kada gyvūną nuvilkome 
j šalį, tai čigonas ir sako: “De
bar aš išimsiu medų.” Aš jam 
pridėjau, kad geriau, jeigu jis 
pirma išims iš pilkojo avilio 
saldumą. Kada čigonas įlipo į 
medį ir palietė vapsų “kūlį,” 
tai jos taip užpuolė tą saldy
bės vagišių, kad čigonas iš me
džio iškrito, kaip ta meška.

—Tai mano bitės labiau my
li mane valgyti,, negu aš jų 
medų, — iškošė jis pro suti
nusias lūpas.

—Bet kodėl jūsų veidas taip 
išsipūtė, kaip šviežias pyra
gas?

—Mat, šykštuolės, jos ma
ne taip skaniai nubučiavo, —

staugti. Buvęs kareivis c lelija 
šauti draškūnns, o jo brolis 
dreba iš baimės ir neduoda 
šauti. Karys nugalėjo bailį 
brolį, šovė ir vieną vilką nu
dėjo. Likę 11 vilkų dar bai
siau pradėjo staugti, vėl karys 
išsuko iš brolio rankų šautuvą 
ir dar vieną nušovė. Po to gil
zę įspaudė į berdanką ir dar 
[vieną nušoVė, o kiti pabėgo. 
; —Jeigu brolis būtų drąses
nis, tai būtų daug vilkų kritę, 
— sakė karys.

Prie to' bailio galima prily
ginti ir lietuviškus elementus, 
kurie kenkia pašalpai Raudo
nosios Armijos ir lietuvių pul
kams, kurie taip didvyriškai 
kovoja, kad greičiau nugalė
jus priešą, kad greičiau išvi
jus hitlerininkus iš Lietuvos, 
kūr jie tūkstančiais žudo mūsų 
brolius, seseris, tėvus ir gimi
nes. . .

Jauna Mergaitė.

Bayonne, N. J.
šeštadienio vakare, gegužės 

pirmą dieną Lietuvių Ameri
kos Ukėsų Kliubo buvo rū
pestingai surengtas koncertas 
ir šokiai. Visais atžvilgiais pa
vyko. žmonių, buvo pilna sve
tainė, pelno liko virš šimto 
dolerių. Tariame nuoširdų 
aciu vietiniams ir apylinkių 
dalyviams už tokį skaitlingą 
atsilankymą ir parėmimą šios 
garbingos organizacijos.

Programa buvo neilga, bet į

labai žavėjanti. Didelio aČiu 
Sietyno Chorui iš Newark, N. 
J. ir jo mokytojai B. Šalirtaitei 
už tokį puikų ir malonų daina
vimą. Visi dalyviai labai gėrė
josi jūsų dainomis. Taip pat 
didelis, ačiū Susannai Kazoky- 
tei iš Brooklyn©, kuri pirmu 
kartu Bayonne j dainavo ir la
bai visiems patiko, tą Įrūdijo 
karštas plojimas.

Antrą dalį programos išpil
dė 1WO rusų kuopos, iš New- 
'ark, N. J., šokikų grupė, ku
rie' šoko įvairių tautų šokius. 
Šokiai žmonėms labai patiko 
;ir visi karštai plojo. Labai di
delis ačiū visiems šokikams ir 
[jų vadui, kuris atžymėjo, kad 
[šokimas įvairių tautų šokių 
[vienos grupės šokikų yra aiš- 
;kus įrodymas artimo draugiš- 
[kumo įvairių tautų Tarybų Są
jungoje.

Dar kartą Lietuvių Ameri
kos Ukėsų Kliubas taria didelį 
ačiū visiems programos pildy- 
tojams ir visuomenei už skait
lingą atsilankymą. Komisija.

atsakė jis.

Iš Foxcrofto gyventojas Au- 
šura pasakojo taip-: Strielčius 
visai arti savęs sutiko mešką, 
šovė, o ji griebė strielčiui už 
rankos ir ištraukė ją jam iš 
peties. Taip jie abu ir krito 
negyvi.

yra

yra
ras-

Havanoj 
vienas iš

buvo atsilankę nariai, 
Lietuvių 
.” O ku-

įvairios tautos. Štai 
draugų, kaip rašo:
M. šolomskai!
nuo jūsų knygas, ku-

barbariš- 
mūsų visų 

visi,

Lietuvis J. B., buvęs caro 
karys, grįžo Lietuvon rudeniop 
ir rado vilkų papjautą karvę. 
Kareivis jos kūną palikęs vie
toj, su broliu pasiėmė po šau
tuvą ir arti karvės pasislėpė 
duobėje, po išvirtusią egle. Ir 
štai net 12 vilkų atėjo ant va
karienės. Ėsdami pradėjo

Visų kuopų prašome prisiųs
ti pilną atstovų skaičių. Steng- 
kitės atvesti sumanymų nuo 
savo kuopų šiai konferencijai.

Raštininkai prašomi prisiųsti 
raportus iš kuopų veikimo, 
kad būtų galima sutvarkyti 
abelną raportą kuopų darbuo

sis karo laikas kiek 
sunkina transportaciją, 
reikia pasiaukoti dėl LDS 
bo. Todėl padarykime 
konferencija gera ir 
ga organizacijai.

LDS 5 Apskr. Rašt
J. J. Mockaitis,
1367 .Pembroke St 
Bridgeport, Conn.
P. S. Visoms kuopoms 

pasiųsta kvietimai. Jeigu 
tusi kuopa negavus kvietimo, 
atsišaukite pas raštininką.

J. J. M

taip ir duria mano jausmus. Ji 
vėl labai varžiai apkabino kel
mą ir pradėjo- purtyt. šakos 
spaudė skaudžiai kairį petį ir 
šoną. Vienok su dešine ranka 
aš pajėgiau suvaryt jai giliai į 
krūtinę' turkišką durtuvą. Ta
da ji pradėjo kriokti, aš pasi
jutau laisvesnis. Tada meška 
virto ant šono, o aš išėjau iš

“Aš jums sakau, kad nereikia pažymėti ant pte- 
zervudtn maisto" kertu, kokios rūšies keno yra mais
tas, nes pažymėjimo spalva gali porsisunktr per blėtą 
j ptatį maistą. .

London, geg. 13. — Hit
lerininkai Belgijoj nusmer- 
ke sušaudyt dar aštuonis 
žmones už priešingus na
ciam veiksmus.

Gerb. D.
Gavau 

rias mums siuntėte. Gauta yra 
sekamos knygos: “Naujoji Lie
tuva Faktų ir Dokumentų švie
soje,” šešias brošiūras, kaip 
tai: “Kovotojų Balsas dėl Lie
tuvos Laisvės,” “Jaunimas ir 
Karas” ir “Vokiški Grobikai.”

Drauge, mūsų lietuviai, or
ganizuoti į Literatūros Draugi
jos kuopelę, siunčiame jums 
draugišką ačiū už jūsų drau
gišką pagalbą mūsų organiza
cijai. Jūs klausiate, ar mums 
užtenka knygų, tai kol kas 
mums užtenka. Su šiuo laišku 
prisiunčia jums čekį už duok
les ir knygų persiuntimą. . .

Dabartiniu laiku mes buvo
me labai užimti veikla. Per 
pastaruosius kelis mėnesius 
Klibos darbininkai turėjome 
sau už užduotį, kad nusipirkti 
savo nuosavą radio stotį. Tam 
rinkome aukas ir kėlėme fon
dą. Radio stotį jau įsigijome, 
per kurią dabar galėsime kal
bėti už savo reikalus if kelti 
viešumon mūsų priešų darbus.

Dabartiniu laiku pas mus 
prasidėjo vasarinis sezonas 
rinkimui pinigų pagalbai So- 
tiėtiį Sąjungos. Tai ir mūsų 
kliubas pasižadėjo sukelti iki 
liepos 22 dienos tūkstantį do
lerių ! Ir mes stengiamės kuo 
daugiausiai surinkti pinigų So
vietų Sąjungos pagalbai, tai 
yra, tai mūsų galingai talki
ninkei kovoj prieš 
kute hitlerininkus — 
Bendruosius priešus. Mes 
K»iP Vienas, pasižadSjom duo

London, geg. 13. — Tal
kininkų lėktuvai šiandien 
vėl bombardavo karinius 
nacių taikinius šiaurinėje 
Francijoje. »

Kurie 
tie atsiėmė knygą “ 
Tautos Didysis Priešas 
rie dar neatsiėmė šios taip tu
riningos knygos, privalote at
silankyti sekančiame susirinki
me, birželio 14 d., ir, patys ga
vę, persitikrinsite jos vertin
gumu.

Skaitytas laiškas ir pilnai 
apsvarstytas, kaip pagelbėjus 
dienraščiui Laisvei jos bylos 
vedime. Nutarta -paaukoti 5 
dol. iš iždo. Jau draugas A. 
žemaitis turėjo surinkęs 14 
dol. Ant vietos draugai-gės su
aukojo $15.50. Iš viso susida
rė $34.50 aukų. Tas pilnai pa
rodo, jog dienraščio svarbą 
mūsų organizacijos nariai ir 
pritarėjai pilnai įvertina.

Taipgi nutarta paaukoti 5 
dol iš iždo Pundelių Komite
tui, supirkimui dovanų1 rau
donarmiečiams bei Lietuvos 
j a ū n ub 1 iams mok iniams.

Dabar jau prieinama prie 
pat svarbiausio darbo mūsų 
mieste šiame mėnesyje, tai 
Laisvės pikniko surengimo. 
Jau daugeliui yra žinoma, jog 
jis atsibus 30 d. gegužės, John 
Zillis vietoje, 2901 Annapolis 
Rd. Bus turtinga programa, 
prakalbų ir gražių žaislų, 
apart muzikos. Todėl atsilan
kę nesigailėsite.

Kuopos Korespondente.

Pranešimas Visoms LDS
Apskričio Kuopoms

šiuomi pranešu, kad 
šaukiama LDS 5 Apskričio 
kuopų atstovų konferencija, 
gegužės 30 d., 103 Green St., 
Waterbury, Conn., 10 vai. ry-

nuo Kubos lietuvių if linkėji
mus jų kovoj prieš hitlerizmą

Su draugiška pagarba,
Adolfas Zaliaduonis.

šią
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PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

* Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
* BUS JOHN ZILLIS VIETOJE -k

2902 Annapolis Road

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

Šiame piknike turėsime įvairių žaislų, *
už kuriuos bus duodama dovanos ■K

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ
* Taipgi muzika linksmai praleisti laiką

Kviečia Visus Rengimo Komisija.

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-
minėtos vietos. *t- *1

Dienraščio Laisves Naudai

PIKNIKAI
Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. L

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkes Atydai

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS.

Rengia Bostono Apylinkės Lietuviu Pažangiųjų 
Organizacijų Apskričiai



Pirmadienis, Gegužes 17, 1943 Penktas Puslapi*

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 14. — Maskvos radijo pranešimas: 
Ketvirtadienio naktį Kuban srityje, į šiaurių rytus 

nuo Novorossiisko sovietiniai artileristai nutildė 54-ris 
vokiečių kulkasvaidžių lizdus, 19 artilerijos baterijų ir 
penkias mortirų baterijas; taip pat sunaikino du priešų 
tankus ir kelis fortus, o priešlėktuvinės mūsų kanuolės 
nušovė žemyn keturis vokiečių orlaivius.

Sovietiniai kovotojai Kubanės viename sektoriuje per 
kelias paskutines dienas nušlavė batalioną priešų pėsti
ninkų.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) sovietiniai 
artileristai sunaikino penkioliką vokiečių fortų ir nutil
dė kelias baterijas kanuolių.

Latvijos partizanai nuvertė nuo bėgių vieną vokiečių 
kariuomenės traukinį, važiavusį frontam Tapo sudau
žyta garvežis ir 16 vagonų su kareiviais ir kanuolėmis.

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Prakalbų

Gegužes 9 dieną, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėje, buvo prakalbos. Rengė 
Liet. Literatūros Draugijos 68 
kuopa. Kalbėjo A. Bimba. Pir
mininkavo W. Brazauskas.

Drg. Bimba kalbėjo dviem 
atvejais: apie Lietuvos likimą 
po šio karo ir apie dabartinį 
karą. Pirmiausiai kalbėtojas 
pasiūlė rezoliuciją pasveikini
mui prezidento Roosevelto su
laimėjimais Afrikoj. Rezoliu
cija priimta vienbalsiai. Pas
kui paprašė visus atsistoti mi

nutei laiko pagerbimui žuvusių
kovotojų, Afrikoje.

Paskui A. Bimba faktais
kritikavo tuos, kurie nepriside-

NEW DELHI, Indija, geg. 13.— Jungtinių Valstijų 
bombanešiai geg. 12 d. atakavo Mandalay-Rangoon ge
ležinkelio linijos tiltą (Burmoj), į kurį numetė 30 to

nų bombų. (Kiti Amerikos bombanešiai sėkmingai ata
kavo įvairius kitus japonų įrengimus ir punktus Bur- 
mo je.)

KRISLAI
(Tąsa nuo ji pusi.)

 i 1 Į

kaip silkė. O kai tik; patapo 
kunigu, tai į metus lajjko išsi
pūtė į didžiausią bačkai Savo 
odoje nebesutilpdavo. Tuojau 
tapo turčium.

Sakydavo, jis negalįs pakęs
ti, kaip arklys palengva ir 
sunkiai vežimą veža. Tai kai 
jis važiuodavo prieš kalną, 
liepdavo vežikui arklį bizūnu 
plakti, kad tas lėktų, kiek tik 
pajėgia, kad greičiau ant kal
no užlėktų!

Mišias laikydavo labai trum
pai : pazurzės, būdavo, prie 
altoriaus kelias minutes ir ga
tava. Mum, jaunuoliam, žino
ma, gerai patikdavo, o seniai 
pykdavo ir bardavosi.

Nieko tokio, dar gerai, jei
gu jis būtų skubinęsis prie 
naudingo, gero darbo. Bet aš 
žinau, kur ir kaip jis laiką 
praleisdavo. ’ . \ * «. *

žinau todėl, kad vieną žie
mą aš tarnavau pas mūsų di
džiojo Salagirio lenką užveiz- 
dą. O tas ponas gyveno tuose 
pačiuose Salų dvaro palociuo- 
se, kaip ir kunigas Baublys. 
Aš ten irgi turėjau kambarį. 
Labai geri frentai buvome su 
kunigo vežiku.

Pats matydavau kun. Baub
lį. Jis gi tuose palociuose tik

Philadelphia, Pa.

ūždavo, latravodavo ir kazy-| 
riuodavo su ponais ir poniomis, j

Pažinus tą kleboną, manyje* 
taip ir sušalo religiniai jaus-; 
mai.

Tai tokie buvo tie kunigai—i 
vienas ir kitas. Kun. Katelė 
buvo gal tuo laiku tik vienas

Lietuvių tautinių — Vytau
to — kapinių metinis susirin
kimas laikytas gegužės 2 d., 

j šių metų, LTK bažnyčios sve
tainėje. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas klebonas J. J. Zi
tas. Protokolą perskaičius ir 
dalykus apkalbėjus, prieita 
prie naujos valdybos rinkimų. 
Nauja valdyba išrinkta iš šių : 
Pirmininku klebonas J. J. Zi- 

! tas, vice pirmininku ir sekre- 
I torium kun. J. čerkauskas, iž
dininku Jonas Plutch.

Bordo direktoriai išrinkti: 
; Kaz. Valys, J. Dambrauskas, 
j VI. Medveckas, J. Kiselauskas, 
' Kaz. Karpavičius ir Pet. Gas- 
; paravičius.

Raportuota, kad L. T. Vy
tauto kapinės yra gerai ir tei
singai tvarkomos ir, kiek ga
lint, gerinamos. Pasirodė, kad 
pereitais metais buvo žolė nu- 

Į pjauta, permaliavoti didieji 
l vartai, iš naujo perkastas šu
linys ir vietoje seniau buvusio 
atviro šulinio, dabar padarytas 
saugiai uždengtas ir įdėta ge
ležinė pumpa.

L. T. Vytauto kapinių lotai 
yra prieinamai parduodami ir 

; į tas kapines gali laidotis bile 
j lietuviai, nežiūrint jų pažval- 
j gų, tas dalykas palikta laisvai. 
‘ Lotus galima pirkti bile laiku
pas LTK bažnyčios keleboną, 
kun. J. Zitą.

Taipgi, Philadelphijoj jau 
nuo seniai yra sumanyta ir iš 
kelių lietuvių organizacijų iš
rinkta komisija rinkimui au
kų dėl Dariaus ir Girėno pa
minklo statymo. Bet seniau,

kunigas visoje Lietuvoje, ku
ris tikrai rūpinosi Lietuvos 
žmonių apšvieta, palaikymu

siaučiant bedarbei, nebuvo vei
kimo pasekmių. O dabar pa
aiškėjo, kad jau dėl Dariaus

lietuvybės.
Kun. Baublys gi buvo tipiš

kas Lietuvos kunigas toje sun
kioje ir tamsioje lietuvių tau
tos gadynėje.

ir Girėno paminklo statymo 
ižde yra surinkta šimtas do
lerių ir nutarta toliau veikti.

Po Philadelphijos lietuvių 
organizacijas pasidairius, nesi-

KLAIDOS PATAISYMAS i mato piknikų, rengimo šią va-

šeštadienio Laisvėj, d. Bim
bos Krisluose pasiliko klaida, 
kurią čia pataisome. Penktame 
pusi., Krislų pabaigoj, kalbant 
apie Levino novelę The Old 
Bunch, pasakyta taip: Ar ži
note, kad šitą knygelę gaus, 
kurie norėš, tie lietuviai jau
nuoliai, kurie priklauso prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir skaito anglų, kalboje kny
gas?

Ten turėjo būt pasakyta: 
“Ar žinote, kad šitą didelę 
knygą gaus, kurie norės,” ir 
t. t.

Karas Iki Besąlyginiam 
Hitlerio Pasidavimui
Washington. — Anglų 

premjeras Churchill pasta
rojoj savo kalboj per radiją 
pakartojo, jog karas bus 
vedamas, kol “Hitleris taps 
sumuštas iki besąlyginio 
pasidavimo.”

sąrą, nežiūrint į tai, kad Phi
ladelphijos lietuviai nuo seniai 
mėgsta išvažiuoti į piknikus ir 
linksmai laiką praleisti tyra
me ore. Pasirodo, kad šią va
sarą nebus per daugiausiai 
piknikų. Organizacijos, kurios 
kitais metais rengdavo po du 
ar tris piknikus per vasaros 
sezoną, šią vasarą svajoja 
rengti po vieną. Keblumas yra 
tas, kad į piknikų parkus, į 
kuriuos neprieina miesto gat- 
vekariai ir autobusai, nedaug 
žmonių turės progos nuvažiuo
ti, nes pirmiau į tas yietas su
važiuodavo privatiniais auto
mobiliais, o kiti samdytais 
autobusais. Šią vasarą ir vie
niems ir kitiems kebli padėtis 
—nėra lig valiai kuro. Prie 
to dar randasi ir kitokių kliū
čių. ________

Darbai čia dabar eina visu 
smarkumu taip, kad net ir se
neliai gauna darbo, bile tik 
dar kurie pajėgia dirbti, nors 
nekurie iš jų gauna labai že
mą mokestį, palyginus su pra

dą prie šio mūsų sunkaus ka
ro išlaimėjimo, bet daug kal
ba apie mažų valstybių liki
mą po karo. Jis sakė, kad tie 
parazitai, kurie smaugė ma
žas tauteles, kaip Antanas 
Smetona, jau daugiau neturės 
progos žmones smaugti. Publi
ka tam pritarė karštais aplo
dismentais. Baigdamas pirmą 
kalbos dalį, prisiminė apie rei
kalingumą pagalbos lietuvių 
vaikučiams, laikinai pasitrau
kusiems giliau į Sovietų Sąjun
gą nuo žvėrių fašistų.

Pertraukoj buvo renkamos 
tam reikalui aukos. Aukų su
rinkta $150.

Antroj kalbos dalyj A. Bim
ba daug agitavo, kad žmonės 
pirktų karo bonus ir visais bū
dais remtų prezidento Roose
velto pastangas karo laimėji
mo, nes tik taip bus galima 
pagreitinti karo galą. Kalbė
tojas kvietė prigulėti prie Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
skaityti pažangius dienraščius 
—Laisvę ir Vilnį.

Prakalbai pasibaigus, buvo 
daug klausimų, į kuriuos kal
bėtojas labai gerai atsakė. 
Prakalbos baigėsi gerame ūpe. 
žmonių buvo apie 200.

Nors kalbėtojas savo kalboj 
neprisiminė to, kad tūli asme
nys patraukė dienraštį Laisvę 
teisman, bet geras skaičius iš 
susirinkusių, suprasdami, kad 
yra reikalinga finansinė jų pa
galba dienraščio apgynimui, 
pradėjo tam reikalui aukoti. 
Taip ir pradėjo plaukti pen
kinės ir dešimtinės mūsų dien
raščio apgynimui. Kiek surin
ko, tikrai nežinau, bet ma
nau, kad apie šimtą dolerių. 
Ant galo gavo kelis dienraš
čiui skaitytojus.

Kalbėtojas išreiškė padėkos 
žodį Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubui už veltui suteiki
mą svetainės prakalboms ir 
ragino lietuvius remti kliubą 
ir jo parengimus, nes kliubas 
atlieka labai naudingą darbą, 
eidamas išvien su progresyvių 
žmonių puse.

Taip tai pavyko prakalbos 
ir aš gavau įspūdį, kad tokių 
prakalbų mums reikalinga 
dažniaus turėti. Ir tą girdė
jau daug kalbant. Draugo 
Bimbos kalba pasitarnavo da
lykų nušvietimui, su kurios tu
riniu sutiko ir lietuviai katali
kai. Aukavusių vardus pas
kelbs rengėjų komisija.

Teisybes Mylėtojas.

Senatas Priėmė Rumlo 
Taksy Planą

Washington.— Jungtinių 
Valstijų senatas 49 balsais 
prieš 30 užgyrė Rumlo tak
sų planą, kuris siūlo palikt 
turčių kišeniuose bilionus 
dolerių privalomų taksų už
1942 m. įplaukas, o nuo
1943 m. vidurvasario įvest 
tiesioginius taksų atskaity
mus tuojau iš algų ir kitų 
pajamų.

“Jūs šiuomi dovanojate 
kiekvienam milionieriui po 
860 tūkstančių dolerių, 
kad priverst milionieriaus 
šoferį tuojau sumokėt tak
sus iš jo gaunamos algos,” 
sakė senatorius Connally, 
protestuodamas prieš Rum
lo planą.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 436 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

J. T. RESTAURANT. Inc.
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at ictall under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Columbia PI., Borough of 
^Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CENTRAL GALICIA REST.. INC.
56 Columbia Pl., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE Ih hereby given that License No. 
RL 1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166-68 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
166-68 Ave. O, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 356 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^iw 
1415 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LESTER GOLA 
Farragut Liquor Store

1415 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Laisves pikniko komisijos susirin

kimas įvyks pirmadienį, 17 d. geg. 
pas dd. V. E. Stankevičius, 111 S. 
Poppleton St., 8 v. v. Kadangi ne
daug laiko liko iki pikniko, 30 d. 
geg., todėl kaip komisijai, taip ir 
bendrai Laisvės skaitytojams šis su
sirinkimas privalo būti svarbus. — 
Sekr. (114-116)

LLD 55 Kp. Susirinkimas
RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y. 

—Antradienį, gegužės 18 dieną, Ša- 
polo-Vaiginio svetainėj, 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y., įvyks LLD 55 
kp. susirinkimas. Visi nariai,kuriem 
tik leidžia aplinkybės atsilankykite, 
nes šiame susirinkime gausite šių 
metų naują knygą: “Didysis Lietu
vių Tautos Priešas.’’

Pasistengkitc atsivest ir naujų 
narių prirašyt į kuopą. Labai gera 
proga. Jeigu naujas narys pasimo
ką $2 už šiuos metus, tai jis gau
na šių metų knygą, žurnalą “Švie
są” ir knygų pereitų metų. — M. 
Stakovas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8025—Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEYAIIL, INC.
8025—5th Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ft MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer and wine at retail tinders Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6409 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNA GAMBARDELLA 
Vincenzo Rest.

6409 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4122 Avenue 1), Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
Dan’s Tavern

4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
4812 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY T. DUNWORTH
4812 Third Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1036 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverag^ Control Law 
240 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM PENSKY
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRANKA 
Highlight Inn

520 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5423—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WASENG & UNANDER REST.. INC.
5423—8th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTIcfc is hereby given that License No. 
RL 1376 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
trol^Law at 384 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House)
384—5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

Uruguay respublika, Pie
tų Amerikoj, sutraukė ry
šius su Vichy Francijos val
džia.

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

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

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

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

4. N-56 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 nuo 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. , ;
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

CHARLES J. ROMAN
( RAMANAUSKAS)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE/' 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

Ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

VWVWWWWWXWWWVWVWWWWW.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Rhcingold E$tra Dry Alus ! 
Didelis pasirinkimas visokių !

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

TeL GLenmore 5-619JL

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

gyvenimu ir reikmenų aukšto
mis kainomis. Valgis, kaip ir 
daug kitokių žmogui reikalin
gų pragyvenimui daiktų, žy
miai pabrango ir dar jaučia
mas kainų kilimas, čia ran
dasi dar daug tokių dirbtuvių, 
kurios ir dar stipriem vyram 
moka tiktai nuo 45c ligi 50c 
į valandą dabartiniu laiku. 
Aukščiausią mokestį gauna, 
tai mechanikai: mašinistai, 
karpenderiai ir laivų statybos 
darbininkai, o šiaip kitų indus
trijų darbininkai, net ir ama
tininkai, tai vidutiniai algas 
gauna nuo $23 ligi $24 už 40 
vai. savaitę, bet jau turi būti 
kokios rūšies amatininkas, o 
paprastas nelavintas darbinin
kas turi dirbti už žemesnį mo
kestį. čia nemažai merginoms 
ir moterims darbų yra, bet jų 
didžiuma dirba už apgailėti
nai menką mokestį.

Žinių Rinkėjas.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti,
4.4.4.

1113 Mt. Vernon Si.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar tiltbokite 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 sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat | 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. Į

KAINA 35c.
' Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Autorių *
Adr. CHAS. P. KAL

..................... .............................

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 Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvlals 
Geriausias Alus Brooklyne

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 aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja-

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykit^ mums ŠĮ skelbimą ir mes duosime jums
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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



SOUTH BROOKLYN© ŽINIOS
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.. Pirmadienis, GęgužČslL 194^.
>L.^.a. .. ........... ' ■ .-..a.•■g«.

K. Petrikienė Pamažu 
Sveiksta

Katrina Petrikienė, daktaro A. 
Petrikos žmona, žinomoji vei
kėja, po sunkios operacijos pa
lengva taisosi. Jeigu viskas ei
sis gerai, tikisi grįžti 
apie 22-rą. Randasi New 
Hospital, 525 E. 68 St., New 
Yorke.

Operaciją darę daktarai sa
kė, kad jinai “gembleriavo su 
mirčia” jos padėtyje vaikščio
jant ir dirbant. Prie skilvio ant 
gyslos buvo užaugęs ir krauju 
pritvinęs augmuo, kuris bile 
kada galėjo trūkti ir kraują iš
lieti į vidurius pirm spėjimo 
pasiekti ligoninę. Ir operacijos 
laiko nubėgimus turėjo atpildy
ti perleidimu į ją svetimo 
kraujo iš ligoninės kraujo ban- 
ko, nes ant greitųjų d raugi ų- 
draugų juk neprisišauksi.

— Pasilikau skolinga ligoni- 'kp. kvotą, rodos, 8 narius gau
ni’ ti šio vajaus laikotarpiu. Jeigu 

mes dabar šiomis paskutinėmis 
l savaitėmis nesukrusime dar
buotis, tai bus mums didelė 
sarmata. Man rodos, kad mes 
tos sarmatos galime išvengti. 
Šias paskutines vajaus savai
tes visi turime pažiūrėti, ar 
mūsų draugai ir pažįstami, su 
kuriais mes tankiai susitinka
me, negalėtų būti šios 
riais. Aš manau, kad 
ne visus, tai bent kai 
būtų galima įtikinti, 
vieta yra mūsų kuopoje, 
visa bėda su mumis, jog 
iš kalno nusprendžiame, 
nieko negalima nuveikti.
no nuomone, taip neturėtų bū
ti.

Į Pundelių Vajaus Komiteto 
atsišaukimą, kad pasiųsti lie
tuvių raudonarmiečių dali
niams ar vaikučiams dovanų, 
draugai gražiai atsiliepė. Po 
$1.00 aukavo O. Walmusiene, 
C. Bready, B. Liudminienė,

namo
York

nei krauju. Ir dar nežinau, 
galėsiu kada atpildyti tą skolą, 
— liūdnai nusiskundė ligonė.

Tiesa, ji kraujo gal dar ne 
greit užsiaugins. Per savaitę 
nieko valgyt nedavė, nes tai 
būtų buvę pavojinga, per silp
na buvo, maitino tik įčirškiamu 
į gyslas maistu. Antrą savaitę 
pradėjo duoti po porą šaukštų 
maisto. Lankytoja.

Sveikina Vilnies Suvažiavimų 
Šie Draugai ir Draugės:
Po $1 : P. Cibulskis, A. Ci-

bulskienė, V. Keršulis, W.
Kubilius, 
Brown, A,

J. Kosmach, 
. Sinush.

Ch.

Per mane surinkta pasveiki
nimų $32.85.

Ačiū visiems.
Peter Wagnis.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ {STAIGA

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

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

USEFUL* •• PRACTICAL

UlOVA
WATCH1S

$30.00

TELEPHONE
STAG G 2-5043

NOTARY
PUBLIC VYRAI IR MOTERYS

, 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)

ELIZABETH . 17 i»w«h . $247S

MtuTArr 
MHG 
$15.00

air warden
15 |«weh
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Pasirandavoja 5 kambariai su 
combination sinkom, visi šviesūs, 
vienais trepais į viršų. Randa $20. 
Taipgi reikalingas džianitorius pri
žiūrėjimui 6 šeimynų namo. Dėl 
kambarių taipgi ir dėl džianitorys- 
tės kreipkitės į Mrs. Stripeikis, 1354 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(115-117)

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178

pasimoka 
tris mene-

Praeitą penktadienį LDS 50 
kp. turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Narių susirinkime 
dalyvavo mažokai. Mat, veik 
didžiuma narių 
duokles už du al
sius kartu, tai tokiu būdu ir į 
susirinkimus ateina rotai. Tik 
keliolika draugų, kurie tikrai 
rūpinasi organizacijos reika
lais, dalyvauja veik visuose 
susirinkimuose. O, rodos, visi 
nariai turėtų rūpintis organi
zacijos reikalais. Jeigu visi 
nariai daugiau rūpintųsi savo 
organizacijos reikalais, tai ir 
pasekmės būtų goresnės. 

A 
štai paimkime, kad ir 

jaus reikalą, 
jau eina prie 
sų kuopa dar 
reikalu nėra 
apskričio kom. paskyrė mūsų

va-
Vajaus laikas 

pabaigos, o mū- 
veik nieko tuom 
nuveikus. LDS

kp. na- 
jeigu ir 
kuriuos 
kad jų

Tik
mes 
kad 
M a-

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dienį. yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
/IzET Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "Ol

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Bloką* nuo Hewes Bt. elevelterlo stotie#. Tel. EVergreen 4-9508

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsi© 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.

paaukojo

B. Radzevičienė, J. Radzevi
čius ir V. Mikulenas, Bunkie- 
nė 50c, U. Tekutienė ir M. 
Kulikienė po 25c. Viso $7.00.

Vilnies šėrininkų suvažiavi
mo pasveikinimo reikalu čion 
niekas nesidarbavo. Kai kurie 
south brook lyniečiai 
per kitus rinkėjus iš Williams- 
burgo. O jeigu būtų buvę kam 
pasidarbuoti, tai, manau, be 
didelių pastangų būtų sukelta 
pora desėtkų dol. štai tik pas
kutinį vakarą prieš išsiuntimą 
pinigų susitinku drg. A. Wal- 
musą. Be jokių didelių cere
monijų aš jam ir porinu: ži
nai, Adomai, kad sekantį no- 
dėldienį čikagiečių draugų 
dienraščio Vilnies suvažiavi
mas, daugelis brooklyniečių 
jau sudėjo gražią sumą pini
gų dienraščio pasveikinimui, o 
southbrooklyniečių tame gra
žiame surašė labai mažai tesi
mato. Tuojau ant stalo guli 
penkinė. Aš klausiu, tai kiek 
drauge aukosi? Gaunu atsa
kymą, tai kam klausi, imk vi
są penkinę, o jeigu jau per vė
lu pasiųsti, tai dar pridėsiu ir 
persiuntimui. Draugai Wąlmu- 
sai yra nuoširdūs viso progre- 
syvio veikimo rėmėjai.

Vietinė LLD 147 kp., kaip 
Centro sekr. D. M. šolomskas 
praneša, vra garbės sąraše. 
Visi nariai pasimokėję už šiuos 
metus. Taipgi gauta 4 nauji 
nariai. Palyginus su praėju
siais metais, tai labai gerai. 
Bet yra vilties gauti dar kele
tą naujų narių. čionai yra 
gražus būrys lietuvių, tik rei
kalinga juos aplankyti ir gra
žiai pakalbinti. Prie pirmos 
progos reikės tatai padaryti.

Koresp.

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

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

Pasilinksminimo 
Vakarėlis

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-ma kuopa rengia pasi
linksminimo vakarėlį. Įvyks 
šeštadienį, gegužės 22-rą, Lais
vės svetainėje, , 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Vakarėlis vi
sais atžvilgiais bus vienas pui
kiausių. Bus skanių užkandžių 
ir įvairių gėrimų, o prie to ir 
linksma muzika, galės šokti, 
kas tik panorės. Įždnga 25c 
y pa tai.

širdingai kviečia visus,
Komisija.

Anne Baxter ir Tyrone 
Power varsotoj filmoj 
“Crash Dive,” trečia sa
vaitė sėkmingai rodomoj 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 
50th St., New Yorke.

Reikalavo Atstumti At 
gal Kainas

Brownsvilles srities vartoto
jų sušauktame susirinkime 
pereitą trečiadienį, Liaudies 
Mokyklos 156-tos patalpose, 
pasisakyta reikalauti vyriausy
bės pareigūnų atstumti atgal 
produktų kainas, kaip to rei
kalauja prezidentas Roosevel- 
tas.

Kalbėdama 500 moterų mi- c 

tingui Mrs. Samuels pareiškė, 
kad Amerikos moterys yra t 
pasiryžusios pasiaukoti lai
mėjimui karo, bet ne krovi
mui didelių turtų pelnagro-
biams. Buvo ir eilė kitų kalbė
tojų — įstatymdavystėse at
stovų ir organizacijų veikėjų. 
___________________ hž________

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniai*.

CHARLES
UP-TO-DATE 

jBARBER SHOP 
K. Degutis, Savininku

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
Gerai Patyrė Barberial

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentaE Moderniškos vanos ir 
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)

C. BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 12 d., LDS 46 ir 

LLD 24 kp. turėjo savo susi
rinkimą. Narių dalyvavo vidu
tiniai. LDS 46 kp. nariais nėra 
skaitlinga, bet visi gerame sto
vyje, susispendavusių nėra. Iki 
šiol mūsų, kuopos narių svei
kata buvo gera. Tik dabar tu
rime vieną ligonę, draugę O. 
Dumblienę, kuriai padaryta 
sunki operacija ant vidurių. Po 
išbuvimo ketvertą savaičių 
Wyckoff Heights ligoninėje, 
dabar randasi savo namuose, 
bet dar ims ilgokas laikas, kol 
suvis pasveiks. Jos sūnus Juo
zas tarnauja Dėdės Šamo kari
nėse jėgose Australijoje. Gau
na tankiai nuo jo laiškus, ku
riuose sako, kad jam labai ge
rai sekasi tarnystė.

Jos. gyvenimo drg. J. Dumb
lys turi kriaučių šapą partne
riais. Jojo draugės liga ir ant 
jo labai skaudžiai atsiliepia.

LLD 24 kp. nariai mokasi 
duokles gerai. Jau tuojau ir 
mūsų kuopa bus ant garbės 
listo.

Vilnies šėrininkų suvažiavi
mo pasveikinimui sudėta $17.- 
50. Aukojo šie draugaiW. 
Skodis $5.

Po $1: P. Burneikis, J. že
maitis, P. Semen ir J. Barta- 
šius, K. Bender 50c ir dar vie
no draugo 8 dol. aukž ir pre
numeratos atnaujinimas.

Priešfašistinių tremtinių pa
ramai sukelta $3.20.

Koresp.

Iš Savišvietos Vakarų
Dabar žmonės dirba ilgokas 

valandas ir pirmadienių vaka
rai atrodo labai nepatogūs 
bent kokiems susirinkimams, 
tačiau savišvietos vakarai gy
vuoja, nes p^s žmones yra di
delis noras visapusiškai pažin
ti svarbius klausimus, išklau
syti kalbėtojų pranešimų, išsi- 
diskusuoti.

Niekas šiandien neišsigali 
rizikuoti ko nors svambaus ne
žinoti arba tik pusiau žinoti ir 
tapti pronaciškų ir naminės 
veislės fašistų apgautu, dėl 
nežinojimo patarnauti fašis
tams prieš savo tautą, savo 
kraštą, dar tankiai ir prieš 
paties savo vaikus, Kurie krau
ją lieja, gyvastis deda kare 
prieš fašizmą.

Tai tas noras žinoti ir suve
da žmones į pažangiųjų pra
kalbas ir savišvietos vakarus.

Pereitą pirmadienį savišvie
tos vakarą ilgą kalbą pasakė 
D. M. šolomskas, aiškinda
mas priežastis, kurios privedė 
prie nutrūkimo ryšių tarp So
vietų Sąjungos ir lenkų ponų. 
Jis sakė, kad nutrūkimu ryšių 
su sėdinčia Londone lenkiška 
valdžia Sovietų Sąjunga anaip
tol neatitrūkus/ nuo ryšių su 
Lenkijos žmonėmis, kaip pa
bėgusiais nuo hitlerizmo tero
ro į Sovietų Sąjungą, taip ir 
su esančiais nacių vergijoj pa
čioje Lenkijoje. Jis taipgi pa
teikė žinių sutrauką apie fron
tus. \

Klausant šio susirinkimo kal
bėtojo įvadęs ir aiškinimo bū
simų dalykų, Įdomiai prisiminė 
prieš porą savaičių girdėta R. 
Mizaros peržvalga dienos 
klausimu. Jis, apart kitko, tuo
met pažymėjo, jog masės svie
to suplauks į gegužinę, nepai
sydami reakcinių elementų 
pakrikštijimo jos komunisti
ne. Jis sakė, kad taip daro
ma tikslu suskaldyti darbinin
kų vieningumą, tikslu sukir
šinti miesto majorą ir kitus žy
mius vyriausybininkus su dar
bininkais, jeigu vyriausybės 
atstovai būtų paklausę bliovi- 
kų ir sulaužę savo duotą žo
dį kalbėti gegužinėje.

Už savaitės, susiėję geguži
nėje, dalyvavusieji savišvietos 
vakare stebėjosi, kad geguži
nė išėjo “tarsi būtų buvus pa
daryta ant užsakymo pagal 
mūsų diskusinį planą. Ir žy
mūs kalbėtojai buvo ir minios 
svieto dalyvavo.”

Visur Buvęs.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS 
MERGINOS

Reikalingos svarbiai pramonei 
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

BRUNSWICK LAUNDRY 
220 Tonnelle Ave., Jersey City 

IS karinių darbų nesikreipkite.
(118)

LIGONINĖSE DARBAI
WARD MAIDS 

PRISTATŲ PATARNAUTOJŲ 
VIRTUVĖM PRIŽIŪRĖTOJŲ 

PROSYTOJŲ
Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp.

210 E. 64th St., New York City
(121)

Merginos, Moterys 16-40 m.
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Gera proga pakilimui

TRANSOGRAM CO.
87-18 Northern Blvd., (4-tos lubos)

Arti 36 St. stoties.
Privažiavimas Independent Subway

(118)

MERGINOS—MERGINOS
Patyrimas nereikalingas. Dirbti prie pa

sveikinimo atviručių įvairiuose skyriuose. 40 
vai., 5 dienų savaitė. Gražioje apylinkėje. 
Darbas nuolatinis.

JULIUS POLLAK & SONS
141 E. 25th St. New York City

(118)

MERGINOS 
IR MOTERYS 

Operavimui folding mafiinos; Svarus .lengvas 
darbas; 40 va), savaitė, viršlaikiai; šeštadie
niais nedirbama, patyrimas nereikalingai.

H. P. ANDREWS PAPER CO.
14 West 3rd St., New York City

(117)

MERGINOS
Nuo 18 iki 40 m. amžiaus 

reikalingos lengviem fabrikų darbams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės tarpe 9 ir 12 A. M. 
A-B MACHINE TOOL CO., Ine.

18 Crawford St. . Newark, N. J.
(19)

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Skalbimo darbui ir 
Dry Cleaning Departmentams. 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA 
Kreipkitės: 

PERSONNEL OFFICE
PILGRIM LAUNDRY, Inc.

1102 Prospect Ave., Brooklyn
(18)

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)

Kambarių Paruošėjos
GERA ALGA

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

Pilnam laikui ir daliai laiko
Kreipkitės į Timekeeper

Hotel Governor Clinton
81st St., ir 7th Ave., New York City 

(117)

REIKIA STOCK CLERKS
5-kių dienų savaitė—40 vai. 

Alga $25.
Consolidated Sewing Machine Co. 

1115 Broadway (kampas 25th St.) N. Y. C. 
_____________ ________________________ (117)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
CLERKS 

PATARNAUTOJŲ 
ELEVEITORIŲ IR TELEFONŲ 

OPERUOTOJOS
Geras, pastovus darbas. Patyrimas nėra bū

tinai reikalingas. Gera proga pakilimui, vie
noje iš didžiausių pasaulyje viešbučių įstai
goje. Gera alga laike mokinimosi.

.Darbo Parūpinimas Nemokamai

KNOTT HOTELS 
Nemokamai Parūpinama Darbai

284 — 7th Ave., New York City 
tarpe 23 ir 24 gatvių

HELP WANTED—MALE

POZICIJOS ligoninėse
VIRTUVEI VYRAI 

TVARKYTOJAI 
PORTERIAI

Manhattan Eye, Ear & Throat 
Hospital

210 East 64th St., New York City 
_______________________________ (121)

SIENŲ MAZGOTOJAI 
Nuolatinis darbas, gera alga. 

Patogios darbo sąlygos. 
Kreipkitės į Employment ofisą.

HOTEL PENNSYLVANIA .
88rd St., ir 7th Ave., New York City

HELP WANTED—Malė 
REIKALINGI VYRAI 
 --- -■ - -  --- - > - • — «■ ■

BERNIUKAI
VYRAI

REIKALINGI SVARBIAI 
PRAMONEI 

Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

BRUNSWICK LAUNDRY 
220 Tonnelie Ave., Jersey City 

Iš karinių darbų nesikreipkite.
: (118)

Indų Mazgoto jai-Pasiuntiniai 
Nuolatinis darbas, gera alga.

Geros sąlygos. Kreipkitės j Employment ofisą.

HOTEL PENNSYLVANIA
88r<l St. Ir 7th Avė., N. Y. G.

NELAVINTI DARBININKAI 1 > 
REIKALINGI GREITAI

Uždarbis $27.45 j savaitę
(įskaitant viršlaikius) pradžiai 

54 valandų savaitė.
Užsidirbkite besimokydami. Pakėli

mai už vieno mėnesio ir po to 
pakėlimai sulyg merit.

Maža dirbtuvė, dirbanti kariniu* darbus.
Yra ateitis pasilikti ir po karo.
Nesikreipkite, jei dirbate pilnai karinį darbą.

Abbott Fluorescent Co., Inc.
52 West Houston St., N. Y. C.

(2-ros lubos)
Telefonas ALgonquin 4-0718

(121)

DIE CUTTERS
OPERAVIMUI CUTTERS IR 

CREASERS
Nuolatinis darbas. Puiki proga. Kreipkitės 

arba rašykite.
PIONEER PAPER CORP.

2045 85 St., North Bergen, N. J.

REIKALINGI VYRAI
Arc Welders, Acetyline Burners, and La

borers dėl karinto darbo. Jeigu dirbate kari
nius darbus, nesikreipkite, jei bent darbas 
nebūtų sulyg jūsų išsilavinimo aukštumos. 1

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
Straight & Peach Streets 

PATERSON, N. J.
(121)

BERNIUKAI ir VYRAI 
SVARBIOJ PRAMONĖJ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės asmeniškai nuo 9 va), rytais iki 
4 valandos dienomis.

Queen Ribbon & Carbon Co., Inc. 
742-760 WYTHE AVENUES 

Brooklyn, N. Y.

REIKIA VYRŲ, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. AUTOMATIŠKAS 
ALGŲ PAKĖLIMAS. BROOKLYN 
YARN DYE CO., 24 WOODWARD 

AVE., BROOKLYN, N. Y.
(120)

LĖKŠČIŲ MAZGOTOJŲ, kavos virėjų, ele- 
veiterių operuotojų, patarnautojų ir lėkščių 
atėmė jų. Geros darbo sąlygos, 8 vai. j dieną, 
laikas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitėš j 
Timekeepers ofisą, Vanderbilt Hotel, 33rd 
Street ir Park Avenue, New York City.

(120)

DIE & TOOLMAKERS
AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 

Daug viršlaikių. Nuolatinis darbas.
Patogios darbo sąlygos.

Republic Machine Tool Corp.
468 W. Broadway, arti Houston St., N. T. C.

(117)

AERO
HAND SCREW MAŠINOM

REIKALINGI OPERATORIAI 
MAŠINISTAI

1-MOS IR 2-ROS KLASES 
TRUCKERS 

STOCK CLERKS
TOOL & DIE MAKERS

Taipgi reikia porterių, bendrai pagelbininkų, 
drill, kick, power presų opereitorių, mašinų 
sustatytojų, kondenserių ištiesintojų, plate r ių 

pagelbininkų. (Naktim).
FABRIKAI RANDASI MIDTOWN 

MANHATTAN
DAROMA 100 NUOft. KARINIAI DARBAI 

Reikalaujama Gimimo Paliūdijlmai
(Pilnai dirbanti karo pramonėj nesikreipkite)

HAMMARLUND
MFG. CO., INC.

424 W. 88rd St., N. Y. C., 8 lubos
(19)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
Gera Alga, kreipkitės į Timekeeper 

HOTEL BARBIZON 
140 E. 68 St., New York City 

(16)

VYRAI
9

Iki 50 metų, reikalingi generallam dirbtu
vės darbui. Nereikia patyrimo. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Laikas ir pusė už Viršlai
kius. Apsigynimo darbas. Kreipkitės į dirbtu
vės Superintendentą.

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 West 80th St., New York City.

(118)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
ELEVEITERIŲ OPERUOTOJAI 

PORTERIAI 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės j Nemokamai Darbo Gavimo 
Ofisą, Room 330, nuo 9 vai. rytaii iki 5 
v. v. Kasdieną, išskiriant sekmadienius.

HOTEL LEXINGTON
Lexington Ave. prie 48th S., N.Y.C.

(117)

VYRAI IR MOTERYS
Nepatyrę ir au patyrimu reikalingi corrugated 
fibre dėžių fabrike, darančiam dėžei kariniam 
reikalam. Gera mokesti! iu daug viršlaikių. 

Kreipkitės O. Boram
C/O STANDARD CORRUGATED CASE 

CORP.
RIDGEFIELD, N. J.

(Nesikreipkite iš apsigynimo darbų)
(19)




