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TALKININKŲ BOMBANEŠIAI BE ATLAIDOS ARDO AŠĮ EUROPOJE
KRISLAI

Gandai Apie Italiją.
Ar Karalius Bėgs Nuo

Sosto?
Kur Dėsis Barabanščikas? 
Amerikiečiai.
Kas Juos Sudaro?

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Iš Italijos plaukia visokiau
si gandai. Sakoma, karalius 
Emanuelis jau atsistatydinęs 
arba atsistatydinsiąs, perleis
damas sostą savo sūnui, kara
laičiui Umbertui.

Prieš Mussolinio režimą ju
dėjimas Italijoj augąs,— žmo
nės reikalauja taikos, jie ruo
šiasi fašizmą palaidoti.

Iš kitos pusės, tūli Anglijos 
laikraščiai rašo, būk pre z. 
Rooseveltas ir premjeras Chur- 
chillas tariasi duoti Italijai pa
siūlymą, raginantį ją išstoti iš 
fašistinės Ašies ir, žinoma, iš 
karo.

Gal, kai skaitytojas šituos 
žodžius skaitys, kai kurie iš 
tųjų gandų bus pavirtę į ži
nias, į tikrovę, nes dalykai da
bar keičiasi lėktuvo greitumu.

Kad Italijoj verda žmonių 
neramumai — nereikia nei sa
kyti. žmonės negali tylėti, 
kas dieną ir kas naktį girdint 
ir matant baisiąsias eksplozi
jas ir gaisrus, sukurtus mėto
mų iš oro bombų. Jie negali 
tylėti žinodami, kiek daug 
Italijos žmonių žuvo šiame 
kare Tarybų Ukrainos plotuo
se arba Afrikos pūstynėse. Jie 
mato, kad Italijos imperija, 
išstatyta žmonių krauju ir pra
kaitu, subiro, kaip smėlio pa
statas. Ir šiandien, bet kurią 
valandą pačioje Italijos žemė
je gali atsidaryti karo frontas.

Italijos didysis barabanšči- 
kas (Mussolinis), ; taigi, gali 
būti nušluotas, — pasiųstas 
pas Belzebubą, — bet kurią 
dieną.

Paskui Mussolini žmonės *
norės pasiųsti ir karalių su jo 
šeima — karalių, kuris per 
20 metų ėjo išvien su Mussoli- 
niu, kuris pastarajam padėjo 
pravesti jo juodąją, fašistinę 
politiką, privedusią kraštą prie 
baisaus skurdo ir nelaimių.

Dėl to karalius Emanuelis 
darys viską, kad kaip nors iš
manevruoti, kaip nors išgel
bėti Savoy’os padermės sostą. 
Jam, sakoma pranešimuose, vi
saip gelbsti popiežius. Popie- 

■ žiui visuomet rūpėjo gelbėti 
monarchus.

Reikia, tad, tikėtis, kad nėr 
užilgo Italijoje bus svarbių 
įvykių. Anot to angliško išsi
tarimo: It’s about time!

Kalbėdamas “Esu amerikie
tis” dienos minėjime, New 
Yorko mieste, vice-prezidentas 
Henry* Wallace davė daugeliui 
gerų patarimų dėl amerikoniz- 
mo. Jis žymėjo, kad Jungti
nių Valstijų žmonės, t., y., an
gliškai kalbantieji Amerikos 
gyventojai, neprivalą monopo
lizuoti 
nizmo. 
nente 
kiekvienos respublikos gyven
tojas turįs tą pačią teisę va
dintis amerikiečiu!

Vice-prezidentas Wall ace 
neseniai sugrįžo iš Lotynų 
Amerikos respublikų. Ir jis 
pats gerai patyrė, jog lotyniš
kai (ispaniškai ir portugališ
kai) kalbantieji žmonės yra 
nei kiek neprastesni amerikie
čiai už tuos, kurie vartoja an
glų kalbą ir gyvena Jungtinė
se Valstijose.

to vardo — eriko-
Nes Ameri konti-

yra 21 rėspublika ir

Kai šitų žodžių rašytojas 
gyveno Argentinoje, jis ne 
kartą girdėjo iš argentiniečių 
pašiepimus, siunčiamus mūsų 
krašto ura-patrijotų adresu 
dėl to, kam 'jie savinasi išim
tiną teisę vadintis amerikie
čiais,, kodėl daugelis jų net an
glų kalbą vadina “amerikiečių
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Tebesiaiičia Amerikiečių 
Įnirtę Mūšiai su Japonais 

Attu Saloje, Aleutuose
Tokio radijas skelbė, kad 

Jungtinių Valstijų laivai iš
kelia vis daugiau kariuome
nės į pačią vakarinę Aleu- 
tų salą Attu. Sako, tebever
da įtūžę mūšiai tarp japo
nų ir amerikiečių.

Japonų komanda giriasi, 
būk jie pastūmę amerikie
čius atgal dviejuose iš trijų 
ruožtų, kuriais Amerikos 
kariuomenė atakavo japo
nus.

(Niekas nepatvirtina šio 
japonų pasigarsinimo, kuris 
gali būti tik jų propagan
da.)

LAUKIAMA OFICIALIŲ 
AMERIKOS ŽINIŲ

Washington. — Nuo pra
eitos savaitės galo iki šiol 
Amerika nieko oficialiai ne
pranešė apie amerikiečių 
pasisekimus Aleutų salose.
Penktadienį Jungt. V. Lai

vyno departmentas davė ži
nią tik apie tai, kad ameri
kiečiai įsiveržė į Attu salą

Naciai Apleistą Italiją, 
Kaip Numato Anglai
London, geg. 17. — Du 

Londono dienraščiai prane
šė, jog Hitleris ruošiasi pa
likt Italiją jos pačios liki
mui. Naciai nežada ginti 
Italiją nuo gręsiančių įsi
veržt talkininkų.

Londono Daily Mail di
plomatinis korespondentas 
rašo, kad iš Italijos jau 
grįžta namo hitleriniai val
dininkai ir Gestapo žanda
rai. Esą ženklų, jog vokie
čiai neužilgo ištrauks savo 
kariuomenę iš Italijos ir 
užims apsigynimo pozicijas 
Brenner tarpkalnėje, tarp 
Austrijos - Vokietijos, iš 
vienos pusės, ir Italijos, iš 
antros.

Londono Daily Heraldo 
korespondentas teigė, jog 
nacių propagandos ministe- 
ris Goebbels įspėjo Italiją, 
kad ji pati viena turės gin
tis nuo anglų ir amerikie- v • cių.

London. — Kai kurie ne- 
laisvėn imami italai Tunisi
joje šaukė: “Valio kara
liui!” bet niekas nešaukė: 
“Valio Mussoliniui!”

Lavafio Ablavos Francijoj
Berne, Šveic. — Vichy 

Franci j os “valdovas” Lavai 
su nacių žandarais daro ab- 
lavas prieš jiem neištikimus 
žmones; grūda kalėjiman ir 
tuos, kurie pasitenkinę tal
kininkų pergale Tunisijoj.

kalba” (American language).
Taip, meksikietis, brazilie- 

tis, čilietis, kiubictis, etc., etc., 
yra tokis pats amerikietis, 
kaip “jankė,” gyvenąs Jungti
nėse Valstijose! ,
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ir sėkmingai kovoja prieš 
japonus.

Amerikos vyriausybė lai/ 
kosi tokios taisyklės —pra
nešt apie mūšį tik tada, 
kada jis užbaigtas.

New Yorko Majoras La 
Guardia Sako: Italija 
Greit Nustos Kariavus
New York. — Miesto ma

joras La Guardia, kalbėda
mas per radija/^~ųžrėiškė, 
jos neužilgo Musolinis su 
savo sėbrais “šeškiškai” pa
bėgs iš Italijos, o nacių šai- 
ka apleis italus, ir Italija 
pasitrauks iš karo. Bet pir
ma negu tatai įvyks, tai 
hitlerininkai pilnais trau
kiniais skubiai gabena sau 
iš Italijos j Vokietiją maši
nas, karo medžiagas ir visa, 
kas tik jiem naudinga.

Hitleris taipgi pasistengs 
dar kuo daugiausiai italų 
darbininkų išgrūst Vokieti
jon į verstinus darbus ir 
suvaryt kaip galint dau
giau italų kariuomenės 
frontan prieš Sovietus, kaip 
sakė majoras La Guardia.

žlungant fašistų režimui, 
Italijos žmonės įsteigs savo 
valdžią, juos atstovaujan
čią,—tvirtino majoras.

Gandai apie Italijos Ka
raliaus Pasitraukimą
Berne, Šveic., geg. 17.— 

Tebeina girdai, kad Italijos 
karalius Viktoras Emma- 
nuelis pasitraukęs nuo sos
to, ir jo sūnus Humbertas 
tapęs italų karalium.

Washington. — Elmer 
Davis, valdiškos Karo Ži
nių Įstaigos direktorius, sa
kė: “Aš manau, jog gandai 
apie karaliaus Viktoro Em- 
manuelio pasitraukimą yra 
klastingi.”

LA GUARDIA SAKO: 
MUSSOLINIS NEŠDINSIS

Iš ITALIJOS
New Yorko majoras La 

Guardia savo radijo kalboj 
pranašavo, kad „Mussolinis 
greiti spruks iš Italijos, ir 
italai įsteigs savo valdžią.”

VOKIEČIAI SMARKOKAI
BOMBARDAVO LONDONĄ
London, geg. 17. — Pra

eitą naktį pusėtinai daug 
vokiečių lėktuvų bombar
davo Londono priemiesčius; 
padare nuostolių ir užmušė 
bei sužeidė tam tikrą skai
čių gyventojų.

Anglai nušovė žemyn ke
turis nacių bombanešius.

■ rfįW«i ***

ANGLŲ LAKŪNAI BEVEIK 
KASDIEN SPROGDINA IR 

DEGINA BERLYNĄ
Anglijos Bombanešiai 3 Kartus per 4 Dienas Bombardavo 

Berlyną, o 5 Dienas Paeiliui—Vakarinę Vokietiją
London, geg. 17. —Naktį 

iš sekmadienio į pirmadienį 
anglų bombanešiai, dau
giausiai mažieji, vadinami 
“uodai”, pribėrė tūkstančius 
padegančiųjų ir sprogdi
nančiųjų bombų į Berlyną. 
Tuo tarpu kiti Anglijos 
bombanešiai atakavo nacių 
fabrikus, tiltus, geležinke
lius ir įvairius karinius tai
kinius Ruhr krašte ir abel- 
nai Rheino upės srityje, va
karinėje Vokietijoje.

Devyni anglų bombane
šiai ir 1 lėktuvas kovotojas 
nesugrįžo. Bet jie nušovė 
žemyn ir penkis vokiečių 
lėktuvus per naktį.

Anglų bombos, tarp kit
ko, suardė du didžiulius vo
kiečių upės ar upių tvenki
nius.

Tai buvo antras paeiliui 
žygis prieš Berlyną ir tre
čias per keturias paskuti-

nes dienas prieš vokiečių 
sostinę. O svarbiuosius 
punktus vakarinėj Vokieti
joj tai anglų lėktuvai pleš
kino jau penkias naktis pa
eiliui.

(Šiuos žodžius berašant, 
radijas sako, kad jau šeštą 
dieną pagrečiui išskrido an
glai bombarduot Vokieti- 
ją-)

Anglai Paskandinę Daug 
Vokiečių

Berlyno radijas sakė pir
madienį, kad talkininkų la
kūnai praeitą naktį ataka
vo įvairius punktus, šiauri
nėje, vidurinėje ir vakari
nėje- Vokietijoje antrą nak
tį paeiliui.

Pasak nacių, tai anglų 
bombininkai, sudaužydami 
du didelius upių tvenkinius, 
užplukdė vandeniu kai ku
riuos miestus ir, esą, pri- 
girdę daug vokiečių.

Jungi, Valstijų Vice-Prezidentas 
Wallace Kalbėjo už Brolybę 
ir Eilinio Žmogaus Reikalus

New York. — Sekmadie
nį čia Central Parke kalbė
jo Henry A. Wallace, Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas, daugiau kaip milionui 
žmonių, sugužėjusių į “I 
Am an American” dienos 
iškilmę. Vice - prezidento 
kalba buvo per radiją sklei
džiama visoms Jungtinėms 
Valstijoms, taipgi ir užsie
niams.

Vice - prezidentas Wal
lace, neseniai sugrįžęs iš 
Pietų Amerikos respublikų, 
pareiškė, jog ne tik Jung
tinių Valstijų žmonės, bet 
visų amerikinių kraštų gy
ventojai laiko save lygiai 
gerais amerikiečiais, kaip ir 
mes. Jie taipgi tiki “lais
vės, gerovės ir brolybės ide
alais paprastiem žmonėm 
visame pastaulyje. Visi mes 
galime viltingai laukti die
nos, kuomet visi amerikie
čiai galės džiaugtis keturio
mis laisvėmis, pilnu darbo 
našumu ir geresnėmis gy
venimo sąlygomis.”

Wallacę priminė,
sunkiai dirba Lotyniškosios 
(Pietų) Amerikos žmonės, 
gamindami gumą ir kitus 
reikmenis ir tuomi prisidė
dami prie Jungtinių Tautų 
pergalės. Jie apgailestavo, 
kad jie turi dar perblogas 
uždarbio ir gyvenimo sąly
gas, ir sakė, jog ateityje 
Jungtinės Valstijos turės 
padėti jiem būklę pagerin
ti.

Kas liečia demokratiją 
Pietų Amerikoje, tai vice

kaip

prezidentas Wallace davė 
pavyzdį iš Čilės respubli
kos; sako:

ČILĖS DEMOKRATIJOS 
PAVYZDIS

“Nuo Kanados iki Čilės, 
niekur aš visoj savo kelio
nėje neužtikau didesnio pa
sididžiavimo demokratija,- 
kaip Čilėje. Čilė — katali
kiškas kraštas, bet jame 
taipgi yra didesnis nuošim
tis komunistų, negu beveik 
bent kurioje kitoje šalyje, 
apart Rusijos. Radikalų 
partija gana skirtinga nuo 
Komunistų partijos, yra 
valdžioje. Taipgi esama ga
na daug socialistų, libera
lų ir konservatų. Asmeniš
kai aš tikiu dviejų partijų 
sistemai, tačiau kas galėtų 
sakyti, kad Čilėje nesą tik
ros demokartijos, kuomet 
ten kiekviena grupė turi 
progą pareikšt savo nuomo
nę? Įdomu man buvo, jog 
visos tos įvairios grupės, 
nuo kairiausių iki dešiniau- 
sių, yra taip draugiškos 
Jungtin. Valstijoms, 
pasiryžusios tarnauti 
saulinės demokratijos 
kalui.”

Nuo Baltijos iki Kubanės 
Sovietų Artilerija ir Oro 

Jėgos Šturmuoja Vokiečius
Maskva, geg. 17. — So

vietų kanuolės perkūnuo ja 
prieš nacius nuo Baltijos 
Jūros fronto iki Kubanės, 
vakariniame Kaukazijos 
kampe. Tuo pačiu laiku so-

John L. Lewis Atsisako 
Tartis su Valdiška Karo 

Darbų Įstaiga
New York, geg. 17. — 

Mainierių Unijos pirminin
kas, John Lewis, atmetė 
naują Karinių Darbų Tary
bos kvietimą atvykt į Wa- 
shingtoną ir dalyvaut tos 

' valdiškos tarybos svarsty
muose kai dėl unijos reika
lavimų pridėt mainieriam 
po 2 doleriu algos dienai ir 
pagerint kitas sąlygas. Le
wis užreiškė, kad jis sutik
tų tartis tiktai tiesioginiai 
su angliakasyklų kompani
jomis.

BAIGIASI PALIAUBOS
Nuo vidunakčio šį pir

madienį baigiasi Lewiso 
duotos dviejų savaičių pa
liaubos - pertaika, ir dar 
nežinia, ar jis ir kiti uni
jos vadai ragins minkštųjų 
angliakasyklų mainierius 
panaujint streiką ar patars 
ir toliau dirbti.

CIO unijų pildantysis ko
mitetas praeitą savaitę 
Clevelande pasmerkė Lewi- 

*są, kad jis teisingus mainie
rių reikalavimus išnaudoja 
savo “aš” kėlimui aukštyn 
ir asmeniniam kerštui prteš 
prez. Roosevelto valdžią.

Prez. Rooseveltas nese
niai pareiškė:
“Anglies kasimo sustabdy

mas net trumpam laikui tai 
būtų gembleriavimas Ame
rikos kareivių ir jūreivių 
gyvybėmis ir visos mūsų 
tautos ateičia,” nes dėl mai
nierių streiko turėtų gana 
greitai sustot karo pabūklų 
gaminimas.

Karinių Darbų Taryba 
sako, kad mainieriai turi 
pasiduot jos sprendimui pa
našiai, kaip visos kitos uni
jos iki šiol pasidavė.

vietiniai lakūnai be atlaidos 
šturmuoja hitlerininkų lini
jas, o ypač didžiuosius ge
ležinkelių mazgus ir trau
kinius vokiečių užnugarėje.

Paskutiniu žygiu sovieti
niai bombanešiai vien tik 
Brianske užkūrė 30 didelių 
gaisrų ir eilę smarkių spro
gimų, taipgi sukėlė skaitlin
gus gaisrus ir eksplozijas 
Kremenčuge ir Dniepropet- 
rovske.

Sovietų artilerija sudau
žė virš 30 vokiečių fortų 
ties Novorossiisku, Kuba
nės srityje, ir tuzinus prie
šų fortų bei karinių rūsių 
kituose frontuose.

Pergale ties Lisičansku
Raudonoji Armija atėmė 

iš hitlerininkų kelis apkasus 
ir cementinius fortus Lisi- 
čansko apskrityje, į pietų 
rytus nuo Charkovo, per
metė savo tiltą per Doneco 
upę ir įsitvirtino vakarinia* 
me to tilto gale .

(Oriolo srityje pasirodė 
būriai didžiųjų Hitlerio 
tankų. Iš visko matyt, jog 
viena ir antra pusė ruošiasi 
didiesiem karo veiksmam 
greitu laiku.)

Talkininką Oro Žygiai 
Artėja prie Romos

šiaur. Afrika, geg. 17.— 
Anglijos bombanešiai smar
kiai bombardavo Itali
jos lėktuvų stovyklą ir 
kitus karinius pastatus prie 
Tibro upės žiočių, tiktai už 
15 mylių nuo Romos. Bom
bardavimui tarnavo skaisti 
mėnesiena.

Čia jie sudaužė Ostija 
prieplaukos įrengimus ir 
suardė orlaivių aikštę.

(Roma pripažino, jog tal
kininkų orlaiviai padarė 
dikčiai nuostolių Italams 
tame punkte.)

Priešf ašistinis Radijas 
Italijos Fabrike

taip 
pa- 

rei-

LAIMĖJIMO VARPAI
London. — Praeitą sek

madienį visi Anglijos var
pai skambino, minint anglų 
ir talkininkų pergalę Tuni
sijoj. Kaip tik tuo laiku bu
vo lėktuvu atgabentas Ang
lį j on nacių komandierius 
gen. von Arnim, nelaisvėn 
paimtas Tunisijoje.

Užmuštas Nacis Versti
nų Darbą Direktorius

Maskvos radijas pranešė, 
jog lenkų patrijotai nužu
dė Kurtą Hoffmaną, versti
nų - vergiškų darbų direk
torių, sykiu su vienu išsigi
mėliu lenku, kuris tarnavo 
kaip nacių šnipas.

šiaur. Afrika. — Talki
ninkai Tunisijoje dar tebe
skaičiuoja daugybę karo pa
būklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų, pagrobtų nuo vo
kiečių ir italų.

Berne, Šveic. — Radijo 
operatorius Ugo Betterini 
viename dideliame fabrike, 
šiaurinėje Italijoje, per ke
turias dienas taip nustatė 
radijo garsiakalbius, kad 
darbininkai girdėjo prieš- 
fašistines kalbas, itališkai 
skleidžiamas iš Anglijos.

Pagaliaus, areštuotas Be
tterini sakė, jog jis taip 
darė todėl, kad armija “ti
roniškai elgėsi su (italais) 
darbininkais.”
Milano laikraščiai rašė, kad 

Betterini už tai nubaustas 6 
mėn. kalėjimo ir 4,000 lirų 
piniginės baudos.

Anglų lėktuvai viso jau 
64 kartus bombardavo Ber- 
lyną.
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Ddrbo Unijos ir Politika
New Yorke įvyko didžiulė tekstilės 

pramonės unijos konvencija. Joje daug 
kalbėta, daug planuota, daug nutarta, 
droš unijos balsas yra svarbus, nes tai 
viena iš pačių didžiųjų CIO unijų. Ji jau 
turinti 400,000 narių! Tai vis tiek stebė
tinas išaugimas. Prieš kelius metus au
dėjų unija teturėjo mažą saujalę na
rių. Kaip visoms unijoms, taip audėjų 
unijai prie Naujosios Dalybos buvo auk
sinė proga tarpti ir bujoti. Darbininkai 
pasinaudojo suteiktomis teisėmis orga
nizuotis ir kolektyviai derėtis su darbda
viais.

Bet dabar toms unijoms, tiems organi
zuotiems darbininkams grūmoja didžiau
sias pavojus. Washingtone pradėjo virti 
dar negirdėta reakcinė smala. Kongrese 
reakcijonierių pasimota įstatymais taip 
suvaržyti unijas, jog jos pasiliktų visiš
kai bejėgės ginti darbininkų interesus.

Ką turi atsakyti organizuoti darbinin
kai? Laikas jiems susirūpinti kalamais 
jiems pančiais. Laikas organizuotiems 
darbininkams panaudoti savo deinokra- 
tines teises išblaškymui fašistinių audrų 
šio krašto sostinėje. Prieš juos susivie
nijo abiejų didžiųjų partijų reakcijonie- 
riai — demokratai ir republikonai. Roo- 
seveltas ir jo administracija bando pa
stoti kelią reakcijonieriams, bet tų vie
nų jėgų nepakanka. Patys darbininkai 
turi griebtis Už darbo.

Mums atrodo, kad audėjų konvencija 
labai gerai padarė, kai ji priėmė rezoliu
ciją už tos unijos įsitraukimą į politinį 
veikimą. Konvencija savo rezoliucijoje 
pasakė: Mes, organizuoti darbininkai, 
panaudosime savo demokratines balsavi
mo teises tam, kad išmesti iš Kongreso 
visus reprezentantus ir senatorius, kurie 
eina prieš Naująją Dalybą, kurie kons
piruoja prieš organizuotus darbininkus.

Šiuo svarbiu reikalu nebeturėtų būti 
jokio pasidalinimo tarpe darbo unijų. VL 
sur, kiekvienoje valstijoje, kiekvienam 
friieste, kiekvienam distrikte visos unijbs 
turi eiti išvien prieš reakcinius kandida
tus. Neužilgo ateis rudeniniai rinkimai. 
Tie, kurie šiandien spjaudo ant darbinin
kų Washingtone, sugrįš pas balsuotojus 
ir vėl laižysis prie jų. Lai darbininkai jų 
nepamiršta ir jiems tinkamai atsimoka 
už jų dabartines šunybes!
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Reikia primihti ir tas. Pasaulio men- 
šėvikai irgi hėmatb haciškų kriminalis
tų. Suomijos menševikai su tais naciais 
išvien kariauja prieš Jungtines Tautas. 
Švedijos menševikai juos sveikina ir ra
gina laikytis iki galb. Amerikos menše
vikai rUOšia mitingus^ neša priotėstuš; 
plusta ir keikia Sbviėtų Sąjungą Už Su
šaudymą dviejų ilitterio šnipų — Alter 
ir 'Ėhrlich. Bet hei mitingus šaukia, nei 
protestus kelia, nei priakeiksmus siunčia 
nacių adresu.

Štai, ve, ir audėjų konvencijoj menše
vikų - trockistų klika išnešė rezoliuciją 
ir pasmerkė Sovietų Sąjungą, bet visai 
pamiršo hitlerininkus ir jų 450,000 aukų 
Varišavoje!

Tai šitoks juodašimtiškojo menševiz- 
mo vaidmuo šiame antram pasauliniam 
krire-. Tai šitokiai veislei priklauso ir mū
sų lietuviški menševikai iš Keleivio ir 
Naujienų.

Lietuviai Pajudino Kanados 
Sostinę

Kanados sostinėj, mieste Ottawa, gy
vuoja nedidelė, bet gyva ir veikli Lietu
vių Literatūros Draugijos kuopą. Jai va
dovauja pažangus lietuvis R. B. Degu
tis. OttawOje randasi tik kelios lietuviš
kos šeimynos.

Bet Liaudies Balse skaitome apie tos 
mažos lietuvių grupelės, organizuotos į 
Lietuvių Literatūros Draugijos kuopelę, 
atliktą nepaprastą kultūrinį darbą, iš
šautą tokį didelį kultūrinį šūvį, nuo ku
rio pasijudino visa Kanados sostinė.

Kuopelė buvo surengus koncertą ge
gužės 2 dieną. Programą padėt išpildyti 
pribuvo iš Montrealo lietuvių jaunimo 
choras. Programa buvo lietuviška. Bet 
tos programos pasiklausyti susirinko 
1,500 žmohių! Koncertas įvyko didžiu
liam Capitol Teatre.

Publika žavėjosi lietuviškomis daino
mis. O prieš koncertą, pasak draugo De
gučio; “per tris savaites jį skelbe Otta- 
wos radijas. Ottawos laikraščiai rašė il
gus straipsnius apie mūsų tautą, mūsų 
darbūs. Paskutinį šeštadienį prieš kon
certą Citizen rašė editorialą...”

Matote, ką gali padaryti ir nuveikti 
maža mūsų gerų sąmoningų lietuvių 
grupelė, organizuota į tą mūsų prakil
nią kultūrinę organizaciją — Lietuvių 
Liteiaiūrbs Draugiją.

TOS PAČIOS BĖDOS IR GODOS PAS
MŪSŲ BROLIUS VISUR

UrugvajAUs lietuvių leidžia
mas “Darbas” susirūpinusiai 
kalba apie darbininkų gyveni
mą ir reikalus. Laikraštis klau
sia: “Viskas brangsta, o darbi
ninko uždarbis mažėja, kur iš
eitis?” Atsakymą duoda seka
mą :

“Visi darbininkai gieda vie
nodą giesmę, bet kaip išeit iš 
tos pekliškos padėties, rimtai 
mažai kas pagalvoja. Negi 
darbdavis arba krautuvininkas 
atneš karvelį keptą pas kiek
vieną darbininką į namus. Ne
gi spekuliantas pasakys, kad 
jam jau gana, užtektinai pini
gų, dabar nėbespekuliuos.

“Darbininko pareiga pačiam 
j ieškoti išeities, kad sustab
džius visų prekių kilimą, kad 
uždirbus žmoniškai dėl pragy
venimo. Kiekvieno darbininko 

' pareiga būti savo profesijos 
sindikate, bet ar daugelis ten 
priklauso? Mažuma. O juk visų 
pareiga vienoda. Tai kodėl 
niurnėt pakampiais, jei viešu
moj tyli?

“Reikia būt ryžtingu, drąsiu 
ir nebijot viešumos. Tik viešu
moj ir bendrai, o ne pavieniai 
eit sau būklės pagerinimo jieš- 
kant.

“Nuo 3 vai. ryto ilgiausios

eilės stovi prie miešto valdybos 
pieninių, kad gaut nelaimingą 
pieno litrą už 8 centus, nes pri- 
vatiškose pieninėse reikia mo
kėt 13 centų. Kodėl gi negali 
būti visose pieninėse po 8 cen
tus? Jei būtumėm ant tiek dar
bininkais, kiek kartais pasisa
kėm dideliais ‘kovotojais,’ tai 
būtų nesunku ‘nupigint’ netik 
pieną, bet visi produktai ir tu
rėtumėm uždarbius žmoniškus.

“Kada žmones šaukia į viešus 
susirinkimus, kada kviečia į 
sindikatus — mes negirdim ar
ba pasakom, ‘ir be mane apsi
eis’ — arba kada užklystam į 
kokią organizaciją, jei ši pa
prašo kelių centų, tai pasakom, 
kad tos organizacijos nariai 
stato namus iš tų centų. Begė
džiais esam, verkšlentojais, ir 
nelaimingais visą gražųjį ir 
sveiką gyvenimą, o jei prispir
ti kokios nelaimės, ateinam pas 
tuos, kuriuos vakar apšpjau- 
dėm ir prašomės suteikt pagal
bos. Bet kodėl gyvenam ‘ūkano
se’ ir .kada susiprasim? . . .

“Linksniuojam apie vienybę, 
galybę, stebimės ir džiaugiamės 
apie R. Armijos karžygiškumą, 
o patys, kaip tie bailiai, bijo- 
mės savo šešėlio ir tol i narnės 
nuo savęs.”

DR. j. j. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ANGLŲ KNYGOS ALDLD 
NARIAMS

Štai Kur žmogžudžiai
Naciai jau baigė savo vieną misiją 

Varšavoję. Jie, sakoma, pabaigė likvi
duoti žydus. Prieš nacių okupaciją Vari- 
šavoje buvę 450,000 žydų. Nebeliko nei 
vieno! Visi jie ilsisi po juoda velėna!

Štai žmogžudžiai, štai žmogėdos! Štai 
didžiausi visų amžių kriminalistai, ku
riems žmonija nedovanos, kuriems iš
laisvinta žmonija turės pilnai atmonyti!

Bet lenkų valdžia išsėmime nemato. 
Ji nereikalauja Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus ištirti tuos .kalnus lavonų. 
Ji patikėjo tiems naciškiems žmogžu
džiams, kai jie pasakė, kad jie rado de
šimt tūkstančių lenkų oficierių lavonų 
kapą Katino miškuose prie Smolensko, 
kuriūos jie laiko okupavę jau du metai. 
Tie, kurie paskerdė arba kaip kitaip iš
naikino 450,000 žydų tik vienoje Variša- 
voj, sako; kad ne jie tuos lenkus Oficiė- 
cierius nužudė; bet bolševikai. Ir Sikor
skio kabinetas jiems tiki! Kokia trage
dija!

Taip Tali, Kaip Žmogaus Akis 
Gali Numatyti

Pereitą pėnktadienį iš Washingtono 
kalbėjo Winston Churchill. Jo kalba bu
vo taikoma Anglijos žmonėms, kurie yra 
organizuoti į civilinį apsigynimą, kurie 
sudaro taip vadinama “Home Guard”. 
Tokių žmonių ant anglų salos dabar esą 
riet du milijonai!

Bet savo kalboje Churčhill prisiminė 
ir apie jo misiją Washihgtbne, apie lai
komą konferenciją su prezidentu Roose- 
veltu ir didžiaisiais anglų ir amerikiečių 
armijų vadais. Churčhill pabrėžė du da
lyku. Vieną, kad šis karas yra pasaulinis, 
todėl planai turi apimti visas karo sce
nas, Visus frontus. Teisingai pareiškė 
Churchill: “Neužtenka vieno iš ahtsto 
suplanuoto žygio. Turi būti suplanuota 
žygis po žygio, taip toli; kaip žmogaus 
akis gali numatyti.”

Ahthas dalykas, kurį Churchill pa
brėžė, tai įsiveržimas EMhopon. Jis sakė, 
kad Anglijoje yra sukoncentruotos 
m i 1 ž i h i š k b s karinės jėgos. Ateina 
valandą, kuomet tos jėgos persikels Eu
ropon ir pradės grumtis šu mirtinuoju 
priešu vakariuose, kuomet Raudonoji Ar
mija tą patį priešą muša iš rytų.

Tai tokia yra talkininkų strategija.

Kas metai Literatūros 
Draugijos nariai gauna la
bai gerų anglų kalboj kny
gų, kurie negali lietuvių 
kalboj skaityti. Šiemet yra 
didelis pasirinkimas. Kny
gas gauna tik tie nariai, 
kurie moka nemažiau $1.50 
į metus ir ųeima lietuvių 
kalboj literatūros. Pasirin
kimui yra keturi setai. Bi
le setų narys gali pasirink 
ti. Jeigu . centras negaus 
nuo sekretorių pronešimo, 
kokius setus nariai pasiren
ka, tai pasiųs pagal savo 
nuožiūrą.

SETAS No. 1.
The Teroic Defence of 

Sevastopol, — tai eiles au
torių knyga apie didvyrišką 
apgynimą Sevastopolio nuo 
nacių. Knyga turi 128 pus
lapius; kaina 50 centų.

The Old Bunch — Meyer 
Levinę apysaka iš Amerikoj 
gyvenimo. Gražiai apdary
ta. Knyga turi 964 pusla
pius, kaina $3.25.

Set^s turi 1,092 pusi., ku
rio kaina $3.75.

SETAS No. 2.
The Heroic Defense of 

Sevastopol. (Kaip No. 1 se
te.)

Two Captains. — B. Ka
verin, apysaka -labai gra 
verin, apysaka -labai gra
žiai apdaryta. Knyga turi 
442 pušį., kaina $2.75. Vi
sas setas turi 570 puslapių, 
kaina $3.25.

SETAS No. 3.
The Heroic Defense of 

Sevastopol.

Th e Ruslans. — Albert 
Rhys Williams. Knyga api
budina Sovietų Sąjungą ir 
jos didvyriškas kovas prieš 
nacius. Knyga tik iš spau
dos išėjus, gražiai apdary
ta, turi 242 puslapius, kai
ria $2.00.

Setas turi 370 pusi., kai
na $2.50.

SETAS No. 4.
Inside Russia, — albu

mas 168 paveikslų iš dabar
tinio karo ir Sovietų civi
lio gyvenimo, su anglų pa- 

, rašais. Turi 130 pusk, kai- 
| na 25c.

War and Peace,—didžiu
lis Tolstojaus veikalas, ku
ris paskilbęs visame pasau
lyj. Gražiai apdaryta ir ant 
geros popieros knyga. Ji tu
ri 1,146 puslapių ir kaina 
buvo $2.50. išs setas turi 
1,276 pusi, ir jo kaina yra 
$2.71.

Kaip matote, tai yra net 
keturi setai pasirinkimui. 
No. 4 setas buvo ir 1942 
metais, bet tai labai svar
bios knygos ir daugelis 
klausia ar gali gauti už 
1943 metus kitiems na
riams. Mes pasirūpinome, 
kad ir tų knygų turėsime.

Kuopų, valdybas prašome 
išsikirpti šį pranešimą, pa
rodyti tiems nariams, ku
rie ima anglų kalboj kny
gas ir mums pranešti, ko
kius setus kurie pasirinko.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Širdis Perdidelė — ir Silpna
Drauge gydytojau, matau 

daug jūsų patarimų Laisvėj ir 
visuomet juos perskaitau. Gal 
ir man ką patartumėt.

Aš netekau sveikatos ir ne
galiu nieko veikti arba kur va
žiuoti. Vieną bloką paeinu ir 
turi stoti keletą minučių. Ta
da ir vėl einu pamaži. Jau 4 
metai, kaip man sveikata su
gedo. Einu pas gydytojus. Vie
nas sako, kad man širdis per- 
didelė. Kitas sako, kad širdis 
labai silpna.

Esu 5 pėdų ir 6 colių ūgio, 
sveriu apie 150 sv., amžiaus 
57 metų. Gydytojai sako: nie
ko neveik tiktai lovoj gulėk.

Man nieko neskauda, bet 
negaliu ir išgulėt. Prašau gy
dytojo, jūs man duokit patari
mą, ką man daryti, tai bus la
bai dėkui.
Atsakymas.

Gerai, Drauge, kad einate 
pas gydytoją. Su širdies liga 
juokų nėra. Reikia geros ir 
griežtos priežiūros — ir tai 
dalykai neina taip lengvai.

Jtims gydytojas patarė daug 
ko neveikti ir ilsėtis, gulinėti. 
Taip ir darykite. Silpna širdis 
mažai beturi atsargos jėgų, 
kokiai didesnei pastangai. Vi
sa ką darykite iš lengvėlio, ra
miai, lengvu ūpu.

“Tiktai lovoj gulėt,” manau, 
nebus taip gerai, nes tuomet 
širdžiai nėra jokios pagalbos 
nuo raumenų, širdis pati tada 
turi kraują varinėti. Kitaip 
esti, kai vaikštai arba šiaip ju-

di, kruti. Tada raumenų trūk
čiojimai padeda kraujagys
lėms, ypač arterijoms veikliau 
kraują išvarinėti, ir širdžiai 
esti LENGVIAU

Todėl, Drauge, eikite ir pa
vaikščiot, nors ir po truputį, 
bet dažniau. Vis daugiau bū
kite ore, lauke. O gulėt ir taip 
prigulite. Sakote, “ir išgulėt 
negalite.” Kodėl? Ogi todėl, 
kad, nuolat gulint, visa kas 
sustingsta, labai tingiai eina, 
ir širdžiai pasidaro sunku, be 
raumenų talkos.

Be abejo, Jums gydytojas 
duoda kokių pritinkamų vaistų 
širdžiai sureguliuoti, kad ji 
muštų nepergreit ir nepersilp- 
nai. Digitalis, miltukų bei pi
liulių pavidale, paprastai var
tojama tam tikslui. Digitahs 
yra veiklus vaistas, tai aš čia 
taip sau, akių plotu, Jums ne
patariu jo vartoti, nebent gy
dytojo priežiūroj.

Bet Jums, be to, dar būtinai 
feikia ir vitaminu, ypač vita
mino B: širdžiai nuo jų bus 
daug geriau, geriau ir visam 
organizmui. Vitamin B Com
plex, cApšuleš or pilis, imkite 
bent po 3 su maistu, tai po 9 
kas diena. Imkite nuolat ir il
gai.

Vyriški lytiniai hormonai 
(male sex hormone) he tik 
kad visam organizmui gerai, 
bet gerai ypač ir širdies rau
menim. Tegul Jūsų gydytojas 
įleidžia jų su adata, o pas
kiau duos ir tablečių formoj 
vartoti.

ŠYPSENOS
Aūkštoji knygvedyste

— Suvedus sąskaitas, pa
aiškėjo, kad saldo mano 
naudai sudaro 28 litai, ku
riuos galite sumokėti.

Kaimietis (pats sau): — 
Vinis pirkau — atsimenu, 
zuperį — atsimenu, bet už 
kokį saldą reikalaujate, to 
tai, dievaži, nežinau.

Pas jaurtą gydytoją
— Kas iš tamstų seniau

sia laukia? — klausia gy
dytojas, įėjęs į laukiamąjį.

— Aš — tamstos siuvė
jas.

Pigu
— Užtikrinu, ponai, šita 

mašina pati apsimoka, — 
siūlo krautuvininkas.

— Puiku, mes ją paima
me.

Išskaičiavimas
— Kas šiandie perka pas 

mane tris gabalus muilo, 
gauna ketvirtą magaryčių, 

siūlo krautuvininkas.
— Tai jau duok, ponuli 

magaryčias šiandien, o 
pirkti ateisiu rytoj, — įsi
terpia kaimietis.

Praktiškas pirkėjas
— Štai čia statinė silkių, 

— kalba krautuvininkas, — 
iš brutto atėmus tarą, lie
ka netto, silkės, kurias pa
skaitysiu jums 150 litų.

Kaimietis: — Ką jau čia 
ponas visokias neto siūlote, 
duokite man paprastų sil
kių ir gana.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS:
Del Aiškumo.

Nepalaikys už blogą Laisvės 
Red., jeigu aš užklausiu, kiek 
gi yra tikrai žmogaus pusė am
žiaus?

Tankiai tenka skaityti Vilnyj 
iš Chicagos apie mirusius lie
tuvius. Mirė susilaukęs, ar iš
gyvenęs pusę amžiaus. Tokias 
jau žinias talpina iš Chicagos 
ir Laisvė. Man teko susitikti su 
tokiu užklausimu, kiek-gi metų 
skaitosi į pusę amžiaus? Aš ne
galėjau atsakyti. Malonėsit pa
aiškinti. J. Ramanauskas.
ATSAKYMAS:

Pusė šimtmečio arba 50 me
tų skaitoma puse amžiaus. Taip 
jau yra priimta.
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Dar Vienas Žygis Prie Prancūzų 
Vienybės

Fraricūzijojė žmonės jau vienijasi. 
Praneša, kad ten susitarė ir susivienijo 
Visi pagrindiniai, slaptieji judėjimai, su
darydami Vieną tarybų. Ta taryba išrin
ko atstovą į Laisvųjų Prancūzų Tarybą, 
kuriai vadbvauja gėn. De Gaūlle.

Vadinasi, kovingieji franeūžai sudarė 
bendrą frontą prieš bendrąjį priešą — 
vokiškus okupantus. Jie paruoš spėkas 
nublatihiam priėšihihiuiši okupantams ir 
sukilimui, kai Jungtinės Tautos atidarys 
ahtrų frontą Ėūribpbjė. Jie laukia tos va
landos. Lavai ir Pėtaih sėdi arit vulka- 
ho! •

Čilės Darbo Konfederacijos sekretorius Bernardo įbartčz, kalbasi su ILGWU 
(AbF) ispaniškai kalbančiais iihijisUiš, itndtferu rūbį šlūvgjais. Jife kalbasi 22 
lok&td irAštiilejė', NfeVv Ydrikė.

Bet norint pasiginčyti, gali
ma su tuo supratimu nesutikti. 
Galima sakyti, kad tas reikštų, 
jog žmogus turi gyventi viduti
niai šimtą metų. Tik tuomet 
būtų teisinga sakyti, “mirė su
laukęs pusę amžiaus.” Gi da
bar žmogaus amžius nėra toks 
ilgas. Laimingu jaučiasi tas, 
kuris sulaukia 80 metų. To
kiam atsitikime pusė amžiaus 
turėtų reikšti 40 metų. Gal 
dauguma žmonių miršta vos 
persiritę per 60 metų slėhkstį. 
Todėl pusė amžiaus turėtų bū
ti 30 mėtų. Bet kai toks jaunas 
žmogus numiršta, niekas nesa
ko, “mirė sulaukęs pusę am
žiaus.”

“Laisvėje” ghlitha gauti 
Apiigytiiiho BdhAi



Antradienis, (Jeguįės 18, 1948 
tj™,. ....../'.....L. j. 1'., ra •Mi, » * I i. d 4 ‘iilifiilii iiU> 1 'r-’-y ’ ?: jA11 .į y,r y ■ **. u:?>~ y

Už Lietuvos Laisvę
Į Moksleivius Hitlerininkai

Ištiesė Savo Letenas
Žinios apie Naujus Hitleri
ninkų Nusikaltimus Oku

puotoje Lietuvoje.
Neseniai vokiški okupan

tai paskelbė naują įsaką, 
kuris buvo skaitomas ir per 
radiją, apie naują, vadinasi 
jau trečią iš eilės mobiliza
ciją į darbo tarnybą Vokie
tijoje Lietuvos jaunimui. 
Šis naujasis hitlerininkų 
įsakas charakteringas tuo, 
kad jame primygtinai pa
brėžiama, jog treciojoj mo
bilizacijoje priverstine mo
bilizacine tvarka darbo tar
nyboje turėsią dalyvauti ir 
moksleiviai. Šis pabrėžtinas 
“ir” labai aiškus. Dviejose 
ankstyvesnėse mobilizacijo
se moksleivija vienu balsu 
atsisakė dalyvauti ir neda
lyvavo, nesileido išvežama 
pražūčiai į Vokietiją, ne
skaitant keleto tokių atsiti
kimų, kada hitlerinės ges
tapo įtarinėjami mokslei
viai sąmoningai būdavo pa
šalinami iš gimnazijų, o 
paskui prievarta paimami 
ir išvežami į Vokietiją. 
Lietuvišką moksleiviją rei
kia pagirti už jos visišką 
tautinių reikalų supratimą.

. Visoje hitlerininkų okupuo
toje Lietuvoje moksleiviai 
platino atsišaukimus į dar
bo ir kaimo jaunuomenę, 
ragindami ją neklausyti 
hitlerininkų ir nevažiuoti 
į Vokietiją; moksleivija 
rengė slaptus jaunimo su
sirinkimus.

Jau ne kartą hitlerinin
kai siūlė lietuvių mokslei
viams brandos atestatus 
net nebaigus gimnazijos, 
kad moksleiviai tik sutiktų 
važiuoti į Vokietiją. Klas
tingi vyliai nepadėjo.

Hitlerinės gestapo stal
čiuose guli ištisi vadinamų
jų “neištikimųjų naujajai 
tvarkai Lietuvoje” mokslei
vių sąrašai, su tų mokslei
vių fotografijomis bei ži
niomis apie jų “nuodėmes.” 
Jau ne vieną puikią lietu
višką pavardę riebiai juodu 
rašalu yra išbraukusi kru
vinoji gestapininko ranka. 
Tai reiškia, kad to užbrau
ktojo jau nėra gyvųjų tar
pe. Jį hitlerininkai arba su
šaudė, arba pakorė. Kovo
dami prieš patriotiškas lie
tuvių moksleivių nuotaikas, 
hitlerininkai griebiasi žiau
riausio teroro. Vienoj Kau
no valstybinėj gimnazijoje 
buvo areštuotas 7-tos kla
sės moksleivis Stepas Ber- 
tašiūnas. Paėmė jį hitleri
niai gestapininkai. Berta- 
šiūnas iš gestapo ‘nebegrįžo. 
Tai vienas iš daugelio atsi
tikimų, kuriuos'Jiudija gau
sūs moksleivių areštai gim
nazijoje.

Gestapininkai nesitenki
na vienu tiktai individuali
niu teroru. Jie griebiasi ir 
masinio teroro. Pereitų me
tų rudenį jie areštavo 17 
Šiaulių gimnazijos mokslei
vių, kurie buvo sušaudyti 
durpyne.

Nėra abejonės, jog . šis 
naujas hitlerininkų įsakas 
iš lietuviškos moksleivijos 
pareikalaus dar daugiau 
aukų, nes jis, kaip peilis, 
smogia į pačią moksleivijos 
Širdį.

Šiame įsake hitlerininkai 
su begėdišku atvirumu 
moksleivijai stato klausi
mą: arba-arba. “Kas nėra

atlikęs darbo tarnybos, — 
sakoma įsake, — tas negali 
gauti tarnybos arba stoti į 
bet kokią aukštesnę mokslo 
įstaigą.” Žūva visas moks
las, visas ilgų metų triūsas, 
lėšos, pastangos, rūpestis, 
darbas, žūva viskas, — va
dinasi, pasiimk kastuvą ir 
eik kelių kasti. Gi išvažia
vus į Vokietiją, į amžiną 
baudžiavą, jokio kelio atgal 
į tėvynę nėra.

Nors ir labai sunkus 
klausimas šiandien stovi 
prieš lietuvišką moksleivi
ją, ji vis tiek pasiryžusi ne
nukrypti iš savo pasirinkto 
tiesaus, teisingo patriotiš
kos kovos kelio. Visa eilė ži
nių apie neramumus lietu
vių moksleivių tarpe, pasie
kiančių mus, susierzinusių 
hitlerininkų įžūlūs keiks
mai moksleivijos adresu 
yra gyvi liudininkai to, kad 
lietuvių moksleivija ryžtin
gai protestuoja prieš tokį 
hitlerininkų vandalizmą, 
kad ji kovoja prieš okupan
tus.

E. Mieželaitis.

LAIŠKAI
Draugui A. Bimbai; 
Drauge:

Kuomet pasirodė spau
doj jūsų pranešimas apie 
galimybes susisiekti su lie
tuviais pabėgusiais į Sovie
tų Sąjungą, mudu su drau
ge nutarėm nors dešimkę 
tam tikslui aukauti. Taigi, 
šiandien bandome tą priža
dą išpildyti. (Smagu, kad 
galime daugiau, negu pasi
žadėjome). Mes manėme 
supirkti kai ką, bet nuta
rėm, kad pinigai gal bus 
geriau, nes jūs geriau tą 
dalyką galite atlikti ir dau
giau ant syk perkant, dar 
pigiau galėsite gauti. Mes 
manome tą sumą padalinti 
pusiau, t. y., 25 dol. lietu
vių daliniam Raudonojoj 
Armijoj ir 25 dol. vaikų 
mokykloms.

Jeigu būtų galima už- 
megsti susirašinėjimą su 
kariais ar mokiniais, būtų 
pageidautina.

Manome, kad jūs, drau
ge, išpildysite mūsų prašy
mą ir už tai išanksto taria
me ačiū.

Draugiškai,
V. ir K. Romondai.

darbo, tuom tarpu prisidėti 
prie pasiuntimo pundelių 
nėra galimybės.

Linkėdami ger i a u s i ų 
Jums pasekmių, pasilieku,

Su tikra pagarba,
R. Baublis, Fin. Sekr. 

Newark, N. J.

Brangūs Draugai:
Pranas ir Veronika Mik- 

nevičiai sutaisėme vieną 
pundelį dėl raudonarmiečio 
ir vieną dėl mergaičių. Tu
rėjome biskį r pasidarbuoti. 
Malonėsite į Laisvę patal
pinti, tegul ir kiti Bridge
port lietuviai prisideda 
prie to gražaus darbo. Prie 
gerų norų, gali kiekvienas 
prisidėti. Draugiškai,

F. Miknevičia, 
Bridgeport, Conn.

Gerbiamas Pundelių
Vajaus Komitetas:

Nors ir buvo jūsų garsin
ta, kad įdėti laišką į punde
lį, bet tas yra prieš įstaty
mus ir mes bijome, kad ne- 
papuolus į bėdą. Tai siun
čiu laišką atskirai ir pra
šau jį įdėti į mano pundelį.

Būtų gerai, kad duotu
mėte daugiau informacijų 
apie dėjimą laiškų į punde
lius. Draugiškai,

H. T.
Paaiškinimas-. Labai gaila, 

jeigu kas nors gavo klaidin
gą supratimą. Aišku, kad 
laiškų negalima dėti į pun
delius. Laiškus reikia siųs
ti Komitetui atskirai. Pas
kui tie laiškai bus pasiųsti 
lietuviams Sovietų Sąjun- 
gon sykiu su pundeliais. 
Bus daroma taip, kad nebū
tų priešinga pašto patvar
kymams.

Drauge:
Pasiunčiu du pundeliu 

Lietuvos mergaitėm, gyve
nančiom Sovietų Sąjungoje. 
Vienas pundelis nuo Mrs. H. 
Brotze, anglų kilmės mote
riškės, kuriai paaiškinau 
dalyką. Aukavo pagal išga
lę. Perkant reikmenis savo 
siuntiniui, supirkau ir jai.

O. Kuciauskaite.

Pundelių Vajaus Komitetui, 
419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji:
Širdingai ačiū už Jūsų 

laišką iš balandžio 3 d., 
1943, reikale pasiuntimo 
dovanų Lietuvos sūnams, 
ir lt.

Laiškas buvo perskaity
tas reguliariame Švento 
Jurgio Draugystės susirin
kime balandžio 30 d., 1943 
m., ir vienbalsiai užgirtas. 
Bet kadangi daug iš mūsų 
pačių narių turi vaikų ka
riuomenėj Suvienytų Vals
tijų, jau neskaitant artimų 
giminių, apie kuriuos fi
nansiškai rūpinasi sulig in- 
dividūalės išgalės, kaip ir 
apie namie pasilikusius, 
aukų surinkimas šiais lai
kais nėra lengvas.

Dėl šios priežasties, nors 
ir būtų labai malonu prisi
dėti prie Jūsų prakilnaus

Gerbiami Draugai 
Laisviečiai:

Skaitydama Laisvę pas
tebėjau, kad yra rengiami 
pundeliai dėl pasiuntimo į 
Sovietų Sąjungą lietuviams 
pabėgėliams vaikučiams. 
Todėl prašau prisiųsti man 
visas informacijas, kad ir 
aš galėčiau pasidarbuoti to
je dirvoje. Mat, aš jau tu
riu sudarius pundelį ir ren
giausi pasiųsti Komiteto 
vardu Brooklynan, bet ma
no vyras sako, kad būtų 
gauta daugiau informacijų, 
gal galėtume suorganizuoti 
ir daugiau lietuvių, kurie 
taipgi mylėtų pasiųsti pun
delių. Taipgi prašau pri
siųsti visas informacijas, ir 
kokių drabužių daugiausia 
yra pageidaujama.

Su pagarba,
Ona Navickiene, 

Chester, Pa.
Komiteto žodis.

Šį laišką su klausimais 
dedame spaudon, vietoje 
parašyti asmeniškai, todėl, 
kad gal ir daugiau geros 
valios lietuvių, norėtų pri
sidėti prie šio darbo, bet 
stokuoja informacijų.

Jau keliais atvejais šia
me skyriuje “Už Lietuvos 
Laisvę” buvo aiškinta pun
delių vajaus planai. Buvo 
paduota keletas pavyzdinių 
pundelių. Galima pasirink
ti vieną iš tų ir panašių

dalykėlių supirkti.
Bet kuriems neparanku 

pirkti daiktus ir sudaryti 
pundelį, tai gali paaukauti 
tam tikrą sumą pinigų, už 
kuriuos Komitetas supirks 
daiktus ir sudarys pundelį 
jūsų vardu.

Kas liečia drabužius, tai 
visokį drabužiai yra ten 
lietuviams reikalingi ir bus 
aukštai įvertinti. Ypatin
gai vaikučiams reikalingi 
čebatėliai ■— čeverykučiai. 
Tiktai kaip drabužiai, taip 
čebatėliai turi būti nauji. 
Kol kas senų drabužių tam 
tikslui nerenkame.

Vis Didėja Priešvokiški 
Veiksmai Laikinai Oku

puotoje Lietuvoje
Nepaisant vokiškų oku

pantų grasinimų ir baudų, 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų, kartuvių ir su
šaudymų, laikinai užgrob
toje Lietuvoje plečiasi sabo
tažo aktai, nukreipti prieš 
hitlerinius okupantus. Ges
tapo, visas okupacinis apa
ratas siunta, neriasi iš kai
lio, stengdamasis, iš vienos 
pusės, sugauti tų sabotažo 
aktų kaltininkus, iš kitos— 
nuslėpti paties sabotažo 
buvimo faktus. Tačiau 
jiems tat nepavyksta. Apie 
sėkmingus hitlerininkams 
kenkimo darbus plačiai ži
no ir pasakoja ne tik Lietu
vos gyventojai, bet ir patys 
vokiečiai, atsidūrę tarybi
nėje nelaisvėje. Paimtas į 
nelaisvę vokiečių kareivis 
šoferis Artur Mejer pareiš
kė: “Man teko būti Lietu
voje — Šiaulių mieste. Mū
sų mašinos daug kentėjo 
nuo lietuvių. Vieną kartą 
buvo prakirsti penkių auto
mobilių benzino bakai, ir 
išleistas benzinas iš dviejų 
statinių. Vasarą ne kartą 
buvo randama ant kelių ty
čia išmėtyta vinių, aštrių 
geležgalių, kurie pradurda- 
vo mūsų automobilių pa
dangas.”

Priešhitleriniai veiksmai 
smarkiai išplito maisto 
pramonėje. Pas nukautą 
vokiečių karininką Otto 
Ernstą rastas jo draugo 
Wilhelmo Fogelio laiškas iš 
Vilniaus. Laiške Fogelis 
pasakoja, kad kartą į jo 
dalinį buvo pristatyta par
tija “Maisto” konservų, ku
rie pasirodė sugadinti. 
Daugely konservų dėžučių, 
— skundžiasi Fogelis, — 
buvo visokių priemaišų, 
stiklo gabaliukų, smėlio. 
Keli kareiviai, kurie, prisi
valgę tų konservų, susirgo, 
buvo nuvežti į ligoninę ir 
iš ten teišsikrapštę tik po 
poros savaičių.

Apie ryžtingus Lietuvos 
moterų veiksmus papasako
jo patekęs į nelaisvę su vi
su drabužių sandėliu — 
sandėlio vedėjas vokiečių 
efreitorius Adolfas Paulis. 
Jis pareiškė: “Spalio mėne
sio pabaigoje gavome naujų 
drabužių transportą. Išpa
kavus drabužius, pasirodė, 
kad jie yra aplaistyti sieros 
rūgštimi ir nebetinka dė
vėti. Kitą kartą visa balti
nių partija buvo aplaistyta 
kažkokiu limpančiu ir dvo
kiančiu tepalu.”

Taip šaunieji Lietuvos 
patriotai ryžtingai vokiečių 
užnugaryj varo aktyvų pa
sipriešinimą, padėdami 
Raudonajai Armijai, jos ei
lėse besikaujantiems tūks
tančiams lietuvių greičiau 
atvaduoti visas tarybines 
žemes, jų tarpe ir mūsų 
mieląją tėvynę Lietuvą, 
nuo vokiškų fašistinių 
kraugerių priespaudos.

M. Liubeckis.

TARYBINIO UŽNUGARIO PATR1J0TAS
Gorkio mieste užėjau 

sekmadienį pas Gorkio sri
ties įgaliotinį drg. Stimbu
rį. Jis man pradėjo pasako
ti apie Gorkio mieste ir vi
soj srityje gyvenančius eva
kuotus lietuvius jaunuolius. 
Tarp eilės kitų pasižymė
jusių savo darbu jaunuolių 
drg. Stimburys pradėjo pa
sakoti apie jaunuolį Stasį 
Raguotį.

Tik staiga į kambarį 
įbėga jaunas vaikinas.

—O! Vilką minim, vilkas 
čia!—pasitiko jį drg. Stim
burys.

Vaikino skruostai parau
dę, ar tai nuo skubėjimo, 
ar gal nuo paprasto kuklu
mo. Iš po šiltos kepurės iš
lindęs kuokštas šviesokų 
plaukų ir gyvai blizga skai
driai mėlynos akys.

—Ar bus šiandien lietu
vių susirinkimas? — pir
mas Raguočio klausimas. 
Mat, sekmadieniais būva 
Gorkio miesto evakuotų lie
tuvių susirinkimai. Stasys 
niekuomet nepraleidžia to
kių susirinkįmų, dargi į 
juos visuomet atveda visus 
savo draugus. Jam nepa
prastai rūpi kitų lietuvių 
gyvenimas, darbas. Jis vis
kuo domisi. Štai kad ir da
bar: pirmiausia jis griebėsi 
krūvos naujai atsiųstų iš 
Maskvos lietuviškų knygų 
ir brošiūrų, peržiūrėjo vi
sus naujus laikraščius.

Stasys Raguotis dar vi
sai jaunas, — jam vos tik 
septyniolika metų. Jis taip 
prašėsi pernai į Raudonąją 
Armiją! — nepriėmė, per 
jaunas ... Tai Raguotis vi
są jaunatvės energiją pasi
ryžo sunaudoti užnugaryje. 
Tučtuojau jis stojo į ama
tų mokyklą Gorkyje ir ėmė 
mokytis šaltkalvio amato. 
Gabus vaikinas atidžiai 
klausė mokytojų aiškinimų 
ir greitai pralenkė savo 
mokslo draugus. Baigęs 
amatų mokyklą, Stasys sto
jo dirbti į karinį fabriką.

Greit pasižymėjo savo dar
bu ir buvo priimtas į fron- 
tinę brigadą. Jis tapo pa
vyzdžiu visiems kitiems 
jaunuoliams. Greit jam pa
kėlė darbo laipsnį. Prasidė
jus fabrike darbo soclenk- 
tynėms, Stasys apsiėmė 
įdirbti 250 nuoš. normos. 
Gi iš tikrųjų jis įdirbo po 
300-350 nuoš., kartais net 
daugiau. Du kartu jis buvo 
apdovanotas pinigine pre
mija už gerą darbą.

Kada visoj Tarybų Są
jungoj jaunimas, darbinin
kai, valstiečiai, inteligentai, 
moksleiviai aukoja Raudo
najai Armijai didžiules su
mas savo santaupų kovos

lėktuvų eskadrilėms bei 
tankų kolonoms statyti, — 
Raguotis Stasys abi savo 
premijas paaukojo Raudo
najai Armijai ir, dirbda
mas kariniame fabrike, at
lieka savo paties užsakymą.

Stasys Raguotis pasiryžo 
išmokti dar šoferiauti, ir 
vakarais atliekamu nuo 
darbo laiku, lanko šoferių 
kursus.

—Šoferiai irgi bus reika
lingi grįžus į Lietuvą, — 
linksmai kalba Stasys Ra
guotis. — Aš laimingas, jei 
galėsiu būti keleriopai nau
dingas tėvynei.

Šitaip dirba Tarybų Są
jungos užnugaryje šimtai 
evakuotų Lietuvos jaunų 
patriotų.

Irena Povilavičiūte.

LIETUVIŲ LITERATŪRA
Mes tavo puslapius naujai rašyt privalom 
Išlietom ašarom, krauju ir mūšių ugnimi.
Ne rašalas ant popierio prie rašomojo stalo, 
O kerštas degantis šiandien vėl teka tavimi.
Tu vėl esi pavirtusi ginklu iš plieno, 
Kovos dvasia atgijus šaukia tavo raidėse.
Ir lyg karys—rašytojas vėl jaučiasi šiandieną, 
Kai priešą smogia žodžių ugnimi drąsia.
Įsakymą kovot kūrėjai tavo duoda—
Jų kaulai kalba mums šiandieną iš kapų.
Vėl turim nešt nelaisvėj kenčiantiems paguodą, 
Vėl priešą reikia trenkti smogiančiu lapu.
Tai Donelaičio balsas skamba taip grėsmingai— 
Kančias lietuvninkų apsako vokiečių naguos. 
Lietuviškas mūs kraujas, būrų gyslose sustingęs, 
Tegu kaip amžina skriauda ramybės mums neduos.
Kryžiuotį mušti mokė vyskupas Valančius
Ir Daukantas parodė mums senovę Lietuvos— 
Per amžius vokiečiai lietuviui kalė pančius.
Lietuvis ir šiandien narsiai kaip protėviai kovos.
Iš tavo lapų semiasi jisai pasiryžimo, 
Didvyriškos drąsos suteikia jam- Maironis ir Krėvė.
Kaktoj bailių, lyg ugnimi, įspaudi-tūjen prakeikimą, 
Ir tavo žodžio neužsmaugs net kartuvių virvė.
Į kovą tu šauki milžinkapių didvyriais, 
Ties Durbe kritusių krauju ir Žalgirio dvasia.
Iš tavo pasakų, dainų tėvai prieš amžius mirę 
Tėvynės laisvę ginti kviečia savo .kapuose.
Draugai rašytojai, lietuviškos šalies poetai!
Tebus šis balsas mums, lyg šyęntas įkvėpimas.— 
Mūs raštuose kovon tešaukia kraujas, budelių pralietas, 
Mūs dainoje teskamba žodis, priespaudoj užkimęs!
Kovoj mes tavo naują puslapį rašyt privalom 
Su plunksna kertančia, lyg kardo ašmenim. 
Ne rašalas ant popierio prie rašomojo stalo, 
O kerštas degantis šiandien mus jungia su tavim.

Kostas Korsakas.

DAUGIAU AUKŲ PUNDEUIAMS
V. Rudaitis, Brooklyn, N. Y. $5.00
LLD 20 kp. per U. Simolionis, Binghamton, 

N. Y. 2.00
A. K. Rutkauskas, M. D., Chicago, Ill. 10.00
Detroito Liet. Moterų Paž. KL, per M. Gi- 

naitienę\ 27.50
LDS 152 kp. per J. Šerys, Girardville, Pa. 8.00
Per A. Sholunas, West Haven, Conn. 6.00

A. Mieliauckienė $2.00
E. Rudmonienė 2.00
A. Petkienė 2.00

J. ir J. Žilinskai, Suffield, Conn. 25.00 
A. Krapas, Newark, N. J. £5.00
LDS 66 kp. per A. Tamošiūnas 2.00
Per Mary Waicek, Herrin, Ill. 16.00

Fr. Barneskis, Johnston City $5.00 
Mary Waicek, Herrin, Ill. 10.00 
Joe Waichikausky, Herrin, Ill. 1.00

Per Julia Stigienę, Mot. Kl., Montello 70.00 
Lietuvių Piliečių Kliubas, per A. Tamo

šiūnas, Hudson, Mass. 10.00
Per. Julia Clark, Maspeth, N. Y. 10.00
R. Jarvis, Plymouth, Pa. 4.00
A. M. Metelionis, Detroit, Michigan 6.00
J. Macevičienė, E. Billerica, Mass. 3.00
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 5.00
A. Dagis, Brooklyn, N. Y. 2.00
Per E. Stankevičienę 52.00
John Drucas, Cudahy, Wis. 10.00
Ohio Liet. Vien. Konf. Kom. per J. N.

Simans, Cleveland, Ohio 25.00
Mrs. Rose Spokie, Coraopolis, Pa. 10.00
Walter Adomaitis, Meriden, Conn. 5.00
LDS 139 kp. 5.00
C. Sungaila, Brooklyn, N. Y. 1.00
LDS 6 .kp. Binghamton, N. Y. 5.00
Ant. (Zline) Žilinskas, Detroit, Mich. 10.00 
Peter P. Thompson, Simpson, Pa. 10.00
Lietuvių Literatūros Draugija (per D. M.

Šolomską, sekr.) 100.00
N. Kaulinienė, Maspeth,• N. Y. 1.50
Amelia Stupurienė, Brooklyn, N. Y. 2.00
Mikas Matulaitis, N. Y. C. 2.00
Laisvės Choras, per J. Kazlauskas, rašt.,

Hartford, Conn. 20.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn. 10.00
Per J. K. Stalioraitis, Chicago, Ill. . 16.00 
Magdė Judevičienė, Central Brooklyn 3.00

Ohio
Ohio 
Pa.

5.00
5.00 '

108.55
5.00
4.50 - ’

10.00
10.00
5.00

$32.00

Per Walter Cook, Chicago, Ill. 13.50
Per Mrs. M. Warnas, Grand Rapids, 21.00 
Antanas Bakevičius, New Britain, Conn. 5.00 
Antanas Remeitis, New Britain, Conn. 5.00
J. ir L. žemaičiai, Hartford, Conn. 10.00 
Hartford Liet. Mot. Kl., Hartford, Conn. 15.00
K. Vilkas, Hartford, Conn.' 
F. Ramanauskas, Hartford, Conn. 
Per Brazauską, prakalbų, aukos 
Petras Stankevičius, Hollis, N. Y. 
M. Liepa, Brooklyn, N. 
B. Kirstukas, Cleveland, 
S. Kazilionis, Cleveland, 
P. Puodis, Philadelphia,
LLD 52 kp. per M. Alvinienė, Detroit

Gust Raman $5.00. Po^$l: John Miller, 
Juozas Savickas, Vladas Kudis, J. M. Al
vinas, Vera Smalstienė, Liudvikas Va
leika, Povilas Zunaris, Antanas Gotautas, 
Nikodemas Grabauskas, Antanas Mačys, 
Juozas Markūnas, P. Vasilienė.

Po 50c: Petras Urbant, G. Broknis, 
Jurgis Jočionis, Martin Kvedera, Mikas 
Padolskis, Jurgis Nausėda, Fred Kamph, 
Marcella Janulienė.

Po 25c: Jonas Luobikis, Pranas Gus
taitis,/John Mitrin, Jonas Ginaitis.

LLD 52 kp. iš iždo $10.00.
Per J. Daugirdas, Lowell, Mass. $50.00 

Po i $5.00: Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gystė, LDS. 110 kp., Lietuvių Piliečių KL, 
Z. Paulenka, F. Grecka, V. čiulada, J. 
Blažonis.

Po $2.00: R. čiulada, V. Mikalapas,
J. ir U. Puskunigiai, K. Kujutis, F. Ar- 
bačiauskas, J. Palubinskas, A. Rutkaus
kas.

U. Daugirdienė $1.00.
Per M. Kulikienę, S. Brooklyn, N. Y. 7.OQ 

Po $1.00: O. Walmusiene, B. Liudvikienė,
K. Briedis, B. Radzevičienė, J. Radzevi
čius, V. Mikulėnas.

K. Bunkienė 50c; U. Tenutienė 25c, M. 
Kulikienė 25c.

FRANCES PAKALNIŠKIENĖ, 
Pundelių Vajaus Komiteto Ižd. 

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Detroit, Mich
(Tąsa)

Bet vieną kartą, per poilsį, jaunas pus
karininkis davė man drūtą papierosą.

— Palaikyk! Toks papierosas — nie
kam kitam neduočiau, bet tu labai jau 
geras vaikinas!

Ėmiau rūkyti. Jis atsitraukė per žing
snį, ir staiga raudona liepsna apakino 
mane, nudegino man pirštus, nosį, an
čiakius; pilki sūrūs dūmai privertė čiau
dėti ir kosėti; aklas, persigandęs, aš 
trypiau vietoje, o kareiviai, ratu apstoję 
manę, kvatojosi garsiai ir linksmai. Aš 
ėjau namo, — švilpimas ir juokas lydėjo 
mane, kažkas pliauškėjo, lyg piemenio 
botagas. Skaudėjo nudeginti pirštai, per
štėjo veidas, iš akių varvėjo ašaros, bet 
mane slėgė ne skaumas, o sunkus nuste
bimas: kodėl taip pasielgė su manim? 
Kodėl tas linksmina gerus vaikinus?

Namie aš užlipau į pakraigę ir ilgai 
ten sėdėjau, prisimindamas visus žiau
rumus, kurių tiek daug buvau savo gy
venime patyręs. Ypač aiškiai ir gyvai 
prisiminė man mažutis kareivėlis iš Sa- 
rapulo — stovi prieš mane ir, tarytum 
gyvas, klausia:

— Ką? Supratai?
Neužilgo man teko pergyventi kai ką 

baisesnio ir nuostabesnio.
Aš pradėjau nubėgti į kazokų karei

vines, — jos buvo prie Pečerų priemies
čio. Kazokai atrodė kitoniški, ne tokie, 
kaip kareiviai, ne dėlto, kad jie vikriai 
jodinėdavo ir buvo gražiau apsirėdę, — 
jie kitaip kalbėdavo, dainuodavo kitoniš
kas dainas ir puikiai šokdavo. Būdavo, 
vakarais, nuvalius arklius, susirenka jų 
būrelis ties arklidėmis, ir mažutis rudas 
kazokas aukštu balsu pragysta, kaip va
rinė dūda; tyliai ir įsitempęs vedžioja 
jis liūdną dainą apie tylųjį Doną, mėly
nąjį Dunojų. Jo akys užmerktos, kaip 
užmerkia jas paukštė - liepsnelė, kuri 
dažnai tol gieda, kol nukrinta nuo šake
lės žemėn negyva, kazoko marškiniai at
segioti, matosi raktakauliai, lyg variniai 
■žąslai, ir visas šitas žmogus — lietinis, 
varinis. Siūbuodamasis ant. laibų kojų, 
lyg žemė po juo banguotų; išskėtęs ran
kas, aklas ir skambus, jis lyg ir nustojo 
buvęs žmogumi, pavirto šauklio trimi
tu, piemenio skudučiu. Kartais man ma
tydavos, kad jis atsisvers, sugrius ant 
nugaros ir numirs, kaip liepsnelė, — nes 
išeikvojo dainai visą savo sielą, visą jos 
jėgą.

Susikišę rankas į kišenes arba laiky
dami jas už plačių nugarų, aplink jį ratu 
sustoję draugai, rimtai žiūri į jo varinį 
veidą, seka jo ranką, tyliai plaukiančią 
Ore, ir dainuoja rimtai, ramiai, taip, kaip 
cerkvėse giedama. Visi jie — barzdotie
ji ir be barzdų — tokiomis minutėmis 
būdavo panašūs į šventųjų paveikslus: 
tokie pat rūstūs ir nutolę nuo žmonių. 
'Daina ilga, kaip vieškelys, ji tokia pat 
lygi, plati ir išmintinga; kai jos klausai
si, tai užmiršti, diena žemėje ar naktis, 
vaikiūkštis aš ar jau senis, užmiršti 
viską! Nutyla dainininkų balsai, — gir
dis, kaip dūsauja žirgai, ilgėdamiesi ste
lių laisvės, kaip tyliai ir tikrai slenka 
iš lauko rudens naktis; o širdis auga ir, 
pilna kažkokių nepaprastų jausmų, nori 
perplyšti iš didžiausios, nebylės meilės 
žmonėms ir žemei.

Mažutis, varinis kazokas atrodė man 
ne žmogumi, o kažkuo daug žymesniu— 
pasakiška būtybe, geresne ir kilnesne už 
visus žmones. Aš negalėdavau kalbėti su 
juo. Kai jis mane ko nors klausdavo, aš 
laimingai šypsodavaus ir, sumišęs, tylė
davau. Aš buvau pasirengęs sekioti pas
kui jį tyliai ir paklusniai, kaip šuo, kad 
tik dažniau galėčiau jį matyti, girdėti, 
kaip jis dainuoja.

Kartą aš mačiau, kaip jis, stovėdamas 
Arklidės kampe, pakėlęs ranką prie vei- 
‘do, žiūrinėja ant piršto užmautą lygų si
dabrinį žiedą; jo gražios lūpos judėjo, 
mažučiai rudi ūseliai virpėjo, veidas bu
vo liūdnas, nuskriaustas.

Bet kažkaip kartą, tamsų vakarą, aš 
atėjau su narveliais į smuklę Senojoj 
šieno aikštėje — smuklininkas buvo kar
štas giesmininkių paukščių mėgėjas ir 
dažnai jų iš manęs pirkdavo.

Kazokas sėdėjo kampe, tarp krosnies 
ir sienos; su juo buvo augalota moteris, 
beveik dukart už jį didesnė, jos apvalus 
veidas blizgėjo, kaip tymas, ji žiūrėjo į 
jį maloniomis motinos akimis, truputį 
įleramiai; jis buvo girtas, vilko grindi
mis ištiestas kojas ir, turbūt, skaudžiai

užkliudydavo moters kojas — ji, krūp
čiodama, raukėsi, prašė ii tyliai:

— Neblūdykit...
Kazokas su didelėmis pastangomis kė

lė ančiakius, bet jie vėl slinko žemyn. 
Jam buvo karšta, jis atsisegiojo mundie- 
rių ir marškinius, apnuogindamas k2<k7 
lą. Moteris, nuleidusi skarelę nuo galvos 
ant pečių, uždėjo ant stalo tvirtas baltas 
rankas, stipriai sukabinusi pirštus. Juo 
daugiau aš į juos žiūrėjau, juo labiau jis 
atrodė man nusikaltusiu geros motinos 
sūnumi; ji kažką kalbėjo jam maloniai ir 
su priekaištais, o jis tylėjo, sumišęs — 
neturėjo ko atsakyti į užtarnautus prie
kaištus.

Staiga jis pakilo, lyg įgeltas, netikrai 
—žemai ant kaktos — užsidėjo kepurę, 
pliaukšterėjo ją delnu ir, neužsisegiojęs, 
nuėjo durų link; moteris taipgi pakilo, 
tarusi smuklininkui:

— Mes, Kuzmičiau, tuojau sugrįšime...
Žmonės palydėjo juos juokais. Kažin 

kas tirštu, rūsčiu balsu tarė:
— Sugrįš locmanas, — jis jai duos!
Aš išėjau paskui juos; prilikau nuo jų 

kokią dešimtį žingsnių, jie ėjo įstrižai 
aikštę, per purvynę, link Volgos šlaito. 
Man matėsi, kaip siūruoja moteris, pri
laikydama kazoką, aš girdėjau, kaip 
šlepsi purvyne po jų kojomis; moteris 
tyliai, maldaujamai klausė:

— Kur gi jūs? Na, kur gi?
Aš ėjau paskui juos per purvynę, nors 

tai buvo man ne pakeliui. Kai jie nuėjo 
ligi šlaito takelio, kazokas sustojo, atsi
traukė nuo moteries per žingsnį ir stai
ga sudavė jai į veidą; ji suriko, nuste
busi ir persigandusi:

M. £6. LC.FF

Poiiring out a steady stream of machine gun fire, Corp. Leroy Dia
mond, U. S. M. C., and just tivo buddies stemmed a Jap advance on a 
Pacific Isle recently. One of the men, Pvt. John Rivers, was killed. 
Diamond and the other man were saved.

Thėšo men afc willing to give their lives. The least we can do is 
lend our money. Buy Second War Loan Bonds.

KANADOS SOSTINĖJE GRAŽIAI 
PASIRODĖ LIETUVIAI

Aš taipgi nusigandau, pribėgau prie 
jų, o kazokas nutvėrė moterį per liemenį, 
permetė ją per turėkles pakalnėn, per
šoko paskui ją, ir abu nuriedėjo juodu 
kamuoliu žemyn, šlaito žole. Aš nutir
pau, sustingau, klausydamas, kaip ten, 
apačioj, puška, plyšta drabužiai, kriokia 
kazokas, o žemas moters balsas murma, 
nutrukdamas:

— Aš rėksiu... rėksiu....
Ji garsiai, skausmingai suvaitojo, ir 

abu nutilo. Aš apgraibiau akmenį, palei- 
džiau jį žemyn — sušiugždėjo žolė. Aikš
tėje skambėjo varstomos stiklinės smuk
lės durys, kažkas pažliūbėjo, turbūt, su
griuvo, ir vėl tyla, pasirengusi kiekvieną 
minutę išgązdinti.

Pakalnėje pasimatė didelis baltas kup
stas; kukčiodamas ir šnirpšdamas, jis 
palengva, nelygiai kyla aukštyn, — aš 
įžiūriu moterį. Ji ropoja, kaip avis, aš 
matau, kad ji ligi pusiau nuoga, kabo jos 
didelės krūtys, ir atrodo, kad ji bent šu 
trimis veidais. Štai'ji atsikraustė ligi tu- 
rėklių, atsisėdo ant jų beveik šalia ma
nęs, alsuoja, lyg apgirdytas arklys, tai
sydamosi sutaršytus plaukus; ant jos 
balto kūno aiškiai matosi tamsios purvo 
dėmės; ji verkia, šluosto nuo skruostų 
ašaras prausiančiosios katės judesiais, 
pamato mane ir tyliai riktelėja:

— Viešpatie — kas čia? Atsitrauk, be-

Aš negaliu atsitraukti, sustingęs iš 
nustebimo ir kartaus, graudingo jausmo
— aš prisimenu bobutės sesers žodžius:
— Boba — jėga, Ieva patį Dievą apga
vo....

Moteris atsistojo ir, prisidengusi krū
tinę drabužių skuteliais, apnuoginusi ko
jas, paskubom nuėjo šalin, o iš pakalnės 
pakilo kazokas, sumojavo ore baltais 
skudurais, tyliai sušvilpė, įsiklausė ir 
prabilo linksmu balsu:

— Darija! Ką? Kazokas visuomet pa
siims, ko reikia... tu manei — girtas? 
Ne-e, aš tiktai taip nudaviau... Darija!

Jis stovi tvirtai, jo balsas skamba blai
viai ir pajuokiamai. Pasilenkęs, jis nusi
šluostė skudurais savo batus ir vėl pra
bilo:

— Ei, pasiimk striukę... Daška! Negi- 
sispyriuok...

Ir kazokas garsiai ištarė moters gar
bę plėšiantį žodį. <

Aš sėdžiu ant žvyrio krūvos, klausyda
masis šito balso, vienintelio nakties tam
soj ir tokio slegiančiai galingo.

Prieš akis šoka žibintų ugnys aikštė
je; dešinėj, iš juodų medžių tarpo iškyla 
baltas aukštos kilmės mergaičių institu
tas. Tingiai maustydamas nešvarius žo
džius vieną ant kito, kazokas eina į aik
štę, mojuodamas baltu skuduru, ir, pa
galiau, dingsta, kaip blogas sapnas.

(Bus daugiau)

Ottawa. — Apie 15 šimtų 
Ottawos žmonių gėrėjosi mon- 
trealiečių Jaunimo Choro kon
certu šio mėnesio 2 dieną, Ca
pitol teatro, 3 valandą po piet.

Trečia valandą Capitol te
atre atsidengė scena, kur pasi
rodė montrealiečių Jaunimo 
Choras, kuris visų žiūrovų bu
vo nuoširdžiai pasveikintas 
rankų plojimu.

Programą, pradėjo su “O, 
Canada.” Po to lietuviškai dai
navo choras, merginų duetai 
ir solai, o prie to, vaikinai šo
ko valelis. Visa pirmos dalies 
valanda praėjo kaip penkios 
minutės — ypač mums lietu
viams, nes mes visi buvome iš
troškę savo lietuviškos dainos 
melodijų, kurios daugeliui iš 
mūsų dar atmenamos, nežiū
rint, kaip ilgai iš Lietuvos. Ki
tiems iš mūsų teko proga pir
mu kartu išgirsti lietuvišką 
dainą Kanadoje. Už tai mes 
tariame širdingą ačiū LLD 
draugams ir Jaunimo Chorui, 
jų tėvams už gražų išauklėji
mą mūsų lietuviško jaunimo, 
kuris garsiai prakalbėjo mūsų 
garbingų tėvų kalba pirmu 
kartu mūsų naujos tėvynės 
sostinėj — Ottawoj.

Garbė jums, Jaunimo Cho
ras, kad jūs supažindinot mus 
jaunus brolius ir seseris ir vi
są eilę kitų tautų žmonių,- ku
rie neturėjo progos pažinti 
mus.

Gale pirmos dalies buvo 
perstatytas veikaliukas “Lietu
vių Sekmadienio Popietis,” ku
ris visiems patiko. Čia vėl jau
nuoliai šoko, dainavo ir lietu
viškai bučiavosi.

Per pūsę programos, Otta
wos majoras Stanley Lewis 
sveikino mūsų organizaciją ir 
Jaunimo Chorą. Prie to, jis 
kalbėjo apie tai, ką jis patyrė 
Anglijoj lankydamasis.

Po majoro kalbos, kontrolie
rius Grenville Goodwin darė 
atsišaukimą, paaiškindamas, 
kad tą koncertą statė lietuvių 
jaunimo grupė iš Montrealo 
kaipo prežentą dėl Britanijos 
žmonių ir kad jie aukoja savo 
talentą ir kelionės išlaidas.

Ottawoj sekmadieniais par
davinėti tikietus neleidžiama, 
todėl buvo renkamos aukos.

Canadian Fondo 
$150.25. Bendrai 
$211’ 
kaip atsiliepė su

aukomis, bet mes savo lietuviš
ką kultūrinę veiklą puikiai pa
demonstravome.

Kaip pirma, taip ir antra 
programos dalis buvo įvairi ir 
visi buvo labai patenkinti kon
certu. Daugelis skambino te
lefonu ir dėkojo. Klausė, kaip 
dažnai tokius koncertus rehg- 
sim. Kurie nebuvo, tai kaip nu
girdo kitus pasakojant, tai iš
reiškė gailestį, kad nebuvo.

Mrs. Wilfred Eggleston, mū
sų tautietė, buvo programos 
vedėja, apsirengusi lietuviš
kais tautiškais- drabužiais. Pro
gramą vadovavo labai suga- 
biai. Kalbėjo lietuviškai ir an-

gliškai. Apibūdino lietuvių 
tautą ir jos gabumus. Taip pat 
kiekvieną numerį vertė iš lie
tuvių kalbos į anglų. Taip pat 
daug pasidarbavo koncertui.

Per tris savaites skelbė ra
dio Ottawoj. Ottawos laikraš
čiai rašė ilgus straipsnius apie 
mūsų tautą, mūsų darbus. Pas
kutinį šeštadienį prieš koncer
tą Citizen rašė editoriale. Už 
tai mūsų brangiai tautietei 
Mrs. Eggleston ir jos vyrui Mr. 
Egglcstonui mūsų Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopa ta
ria širdingai ačiū.

R. B. Degutis.

Hartford, Conn

Dėl Queen’s 
buvo gauta 
buvo sukelta 

Nežiūrint,

Rudži.nskas Grižo iš Floridos
Pasikalbėjęs su drg. J. Ru- 

džinsku gavau sekamų įspū
džių : J. Rudžinskas išbuvo 
Miami mieste, Floridoj keturis 
mėnesius pataisymui sveikatos. 
Pabuvimas šiltame ir tyrame 
ore davė gerų pasekmių. Jis 
gailisi, kad nepaklausė dakta
rų ir nevažiavo į šiltus kraštus 
tuojau, kaip tik prasidėjo du
sulys.

Drg. Rudžinskas sako, kad 
geriausiai, kuriuos tik pradeda 
dusulys kankinti, arba reuma
tizmas kaulus “laužyti,” tai 
nelaukti, kol liga įsigali, bot 
važiuoti į šiltus kraštus pasi
kaitinti, kur saulė taip malo
niai viską glamonėja. Ten 
daug net gydytojų ta gamtos 
gerybe gydosi.

Sakė, kad oras ten labai šil
tas, bet nereikia prakaituoti. 
Jeigu kada ir pakyla šiurkštes
nis vėjelis, tai nelenda į kūną,- 
kaip pas mus. Pragyvenimas 
ir ten galima padaryti, kurių 
dar sveikata nėra visai pakri
kus. Dirba daugiausiai vieš
bučiuose, ligoninėse ir ant 
ūkės. Drg. Rudžinskas ketina 
vasarą čia išbūti, o rudenį va
žiuoti atgal į Floridą, kur jis 
jau šiek tiek pataisė sveikatą. 
Šiuo kartu nori važiuoti abu, 
tai yra, su savo žmona.

Aš parašiau biskį šių įspū
džių dėl dviejų priežasčių. 
Viena, man labai smagu, kad 
iš Floridos grįžo mano asme
ninis ir ideologinis draugas 
daug tvirtesnis, kaip keturi 
mėnesiai atgal jis išvažiavo.

Antra, kad duoti suprasti 
kitiems žmonėms, kurie serga 
panašiai, kad jie nelauktų, kol 
galutinai sveikata pakrinka, 
bet važiuotų į šiltus kraštus 
ją pataisyti, kol dar nėra per- 
VėlU. Nemarias.

Lietuvių Moterų Kliubas ir 
Vyrų Piliečių Kliubas turėjo 
parengimą gegužės 1 dieną. 
Judamus paveikslus rodė J. 
Klimas iš B’klyno. Jis parodė 
gražius ir aiškiai paveikslus, 
tik labai buvo nesmagu, kad 
mažai žmonių susirinko.

Tai pasirodo, kad daugelis 
neina į darbininkišką paren
gimą, nes čia nėra jokios ap
gavystės. Gi kada atvažiuoja, 
kurie skelbia visokias nesąmo
nes, tai tada kiti skubinasi pa
matyti jų tuos išgarsintus pa
veikslus.

Aukavo sekamai: A. Zazas 
$2; po $1 aukavo: M. Sle- 
kienė, S. Jakubėnas, Z. Ja- 
kubėnienė, J. Aukštikalnis, F. 
Kuleckas, J. Barnadis, J. 
Pranskus, F. Maželis, PisariU- 
kas, F. Necelis, W. Bartulis, 
K, Balsevičius, O Butkienė, O. 
Balsevičienė, F. Jonaitis. Viso 
aukų surinkta $18.75. Ačiū vi
siems širdingai už aukas. Au
kos rinktos pagalbai nupirk
ti tris ambulansus, tai yra, vie
ną Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, kitą lietuvių pulkams 
Raudonojoj Armijoj ir trečią 
bendrai Raudonajai Armijai.

Mary Slekienė.

Cleveland, Ohio. — CIO 
unijų pildantysis komitetas 
pasmerkė Lewisą ir atsi
šaukė į mainierius, kad ne
streikuotų.

Gražus Pavyzdys
Kaipo LLD 52 kp. metinė 

Laisvės agentė, teko atnaujin
ti dvi prenumeratas: dd. M. 
Jesky ir J. Daukaus.

Drg. J. Daukas davė $10 ir 
pranešė, kad $6 prenumeratai, 
o $4 aukoja Laisvei pagelbėti 
apsiginti nuo priešų. Turiu pa
sakyti, kad Daukaus pasielgi
mas duoda gerą pavyzdį ki
tiems Laisvės skaitytojams, 
ypač tiems, kurių prenumera
tos išsibaigusios.

Ta proga aš atsišaukiu į vi
sus Laisvės skaitytojus, žinau, 
kad visi dabar pusėtinai užsi
ėmę darbais ir mažai laiko tu
ri, kadangi aš esu LLD 52 kp. 
Laisvės agentė, tai mielai pa
tarnausiu jums reikale atsi
naujinimo Laisvės prenumera
tos. Mane daugiausia galite 
sueiti susirinkimuose arba pa
rengimuose. Be abejo, didžiu
ma mane pažįsta. Tai raginu 
atsinaujinti prenumeratą!

M. Smitravičienė.

Kuban srityje, apie No- 
Vorossiiską sovietiniai arti
leristai ir lakūnai sudaužė 
dar tris tuzinus fašistų for-

Vichy Franci jos fašistų 
radijas skelbė, kad Sovietų 
laivai iškėlė daugiau ka
riuomenės krantan Novo- 
rossiisko apylinkėje.

PIKNIKASM

Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ŽILUS VIETOJE

2902 Annapolis Road

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

Šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

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.

Dienraščio Laisves Naudai

PIKNIKAI
Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. 1.

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkes Atydai

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS.

Rengia Bostono Apylinkės Liettivių Pažangiųjų 
Organizacijų Apskričiai

.. ..... .

V
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Amerikos Lėktuvai Nuolat 
Bombarduoja Japonus Salia

mono Salose ir Burmoj

Žinių Apžvalga
I

Elmer Davis, Direktorius, Office of War Information

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00

Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, geg. 16. — Laivyno pranešimas:
Naktį geg. 13 didieji Amerikos bombanešiai atakavo 

japonų įrengimus Kahili ir Ballale saloj (Saliamono sa
ly tie); sukėlė stambius gaisrus.

Tą pačią naktį torpediniai mūsų lėktuvai bombarda
vo japonų laivus Buin srityje, du kartu pataikė į vie
ną prekinį laivą, kuris ir eksplodavb.

Keturi japonų bombanešiai mėtė bombas į Guadal
canal salą ir padarė truputį nuostolių.amerikiniams 
įrengimams. Jungtinių Valstijų lėktų varžovo to j ai nu
šovė žemyn vieną priešų bombanešį ir sužalojo du ki
tus.
. ■ Geg. 14 naktį mūsų lėktuvai vėl atakavo japonų lai
vus Buin srityje ir japonų įrengimus Kahili ir Ballale 
saloj.

NEW DELHI, Indija, geg. 16. — Jungt. Valstijų oro 
jėgų pranešimas:

Didieji mūsų bombanešiai geg. 15 d. atakavo japonų 
naudojamą geležinkelį ties Lashio, Burmos Kelio gale. 
Bombos sprogo japonų stovyklų srityje ir ant elektros 
dirbyklos. Kitos bombos sukėlė dvi eksplozijas žibalo 
sandėliuose.

Vidutiniai mūsų bombanešiai vis atakavo japonų ge
ležinkelių įrengimus vidurinėje Burmoje. Septyni tonai 
bombų tapo numesta į traukinių apsukimo stotį Seda- 
we, 10 mylių nuo Mandalay. Mūsų bombos pasiekė sa
vo taikinius Alone ir Namkane, smogdamos į geležin
kelių linijas.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai saugiai sugrįžo.

Sovietų Lakūnai Naikino 
Nacių Geležinkelių Mazgus 

Brianske ir Kitur
Sovietą Oficialiai Pranešimai

LONDON, geg. 16. — Specialis Maskvos radijo pra
nešimas:

Praeitą naktį Sovietų lėktuvai atakavo geležinkelių 
mazgus (vokiečių užnugarėj) — Brianską, Kremenču- 
gą ir Dniepropetrovską. 30 gaisrų buvo užkurta Brian- 
sko-geležinkelių mazge. Po gaisrų sekė didelės eksplo
zijos. .

Kremenčugo ir Dniepropetrovsko geležinkelių maz\ 
guose buvo padegta vokiečių amunicijos sandėliai ir 
traukiniai. Paskui įvyko sprogimai.

Negrįžo vienas iš mūsų lėktuvų.

LONDON, geg. 17. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas: 4

Per savaitę užsibaigusią geg. 15 d. buvo sunaikinta 
370 vokiečių lėktuvų kautynėse ore ir priešų stovyk
lose. Tuo pačiu laikotarpiu rusai neteko 104-rių lėk
tuvų.

Geg. 15 d. sovietines oro jėgos sunaikino bei sužalojo 
apie 60 vokiečių trokų su kareiviais ir reikmenimis, nu
tildė 10 baterijų kanuolių ir penkias baterijas mortirų 
ir nuskandino priešų transporto laivą ir minų graiby
mo laivą.

Į šiaurių rytus nuo Novorossiisko, Kuban srityje, mū
sų artileristai ir mortirininkai sunaikino virš 30 priešų 
fortų, septynias vokiečių kanuoles ir 18-ką kūlkasvai- 
džių lidų. Viename sektoriuje priešai du kartu bandė 
atakuoti mūsų linijas. Mūsų kovotojai atmetė atgal 
hitlerininkų atakas, išmušė iš veikimo tris jų tankus 
ir nušlavė apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) šiek tiek 
veikė artilerija ir mortiros iš abiejų pusių. Sovietinė 
kariuomenė sunaikino 15 nedidelių priešo fortų, su
sprogdino amunicijos sandėlį ir nukovė daugiau kaip 
100 vokiečių kareivių ir oficierių.

Smolensko srityje per trijų dienų mūšį partizanai 
užmušė apie 40t> vokiečių iš tų, kurie buvo atsiųsti kai
po baudžiamoji ekspedicija prieš partizanus.

Eisenhower Žada Kovo
ti, Kol Hitlerizmas Bus 

Visiškai Nušluotas
šiaun Afrika. — Ame

rikietis generolas Eisenho- 
werj vyriausias talkininkų 
jėgų komandierius, atsaky- 
damas sveikinusiam jį 
Churchillui, Anglijos minis- 
tėriui pirmininkui, pareiš
kė:

“Ši armija ir toliau dau
žys priešą, .iki hitlerizmas 
taps visiškai nušluotas nuo 
žemes.0 u

Talkininkai Kalbės Tik su 
Nugalėtų Priešų Komanda

London. — Jun gtinės 
Tautos yra nutarusios, jog 
kai viename ar kitame 
krašte priešai būs sumušti, 
tai tik su priešų komandie- 
riais bus kalbamasi apie jų 
pasidavimo sąlygas ir visai 
nebus paisoma politinių jų 
valdovų, kaip kad Mussoli- 
nio, Hitlerio ar Japonų val
džios.

Tada talkininkų armijos 
užims fašistinius kraštus if 
laikys juos savo žinyboj, 
kol bus įsteigtos, sakoma, 
laisvos civiles valdžios. .

Bizerte ir Tunisija
Mes žengiame pirmyn. Bi

zerte ir Tunisija vienoj die
noj — tai žinios Ašies pro
pagandistams, kurie praeitą 
žiemą mums sakė, kad tie, 
kurie paims Tunisija, valdys 
Viduržemių Jūrą. Tai puikios 
pergalės, ši visa operacija yra 
bendros pastangos britų, fran- 
cūzų ir amerikiečių. . . spau
dimas visuose punktuose tuo- 
mi pačiu laiku taip, kad prie
šas visur negalėjo atsilaikyti. 
Vienas arba kitas frontas vis 
buvo pramuštas. Mes visi ga
lime didžiuotis, kad šį sykį 
Amerikos Antras Korpusas da
vė lemiantį smūgį. Vokiečių 
pozicijos vakarų kalnuose bu
vo labai stiprios, ir korespon
dentai fronte sakė, kad tie vy
rai, kurie paėmė tuos kalnus 
prieš labai stiprią opoziciją, 
įrodė, kad jie vertingi ainiai 
tų Vyrų, kurie kovojo abiejose 
pusėse GettysburgTio ir Chic
kamauga.

Submarinų Karas
Su nepasisekimais Afrikoje, 

vokiečiai vis kalba apie jų 
submarinų, pasisekimus. Nese
niai japonų submarinai, kurie 
ligi šiol nelabai atsižymėjo, 
nuskandino kelis laivus rytų 
Australijos pakraštyje. Bot at
rodo, tai galimas dalykas, kad 
praeitoj savaitėj priešas nusto
jo daugiau prekybos laivų, ne
gu mes. Amerikos submarinai, 
kurie veikia nuo Saliamono sa
lų ligi Japonijos pakraščio, 
naikina japonų prekybinį lai
vyną. Italai nustojo daug pre
kybos laivų Viduržemio Jūro
je; pirmiau, kada jie siuntė 
reikmenų į Afriką, ir dabar, 
kada jie stengėsi kiek nors jų 
išgelbėti.

Balandžio mėnesis buvo pa
lyginamai geresnis mums, nes 
pralaimėjimai siekė tiktai pu
sę kovo mėnesio. Mos negali
me tikėtis, kad kiekvienas 
mėnesis bus geresnis. Oras da
rosi tinkamesnis submarinų 
veiksmams ir mes negalėsime 
pristatyti užtektinai palydovų 
laivams ligi vasaros pabaigos. 
Bet visgi didžiuma mūsų pre
kių pasiekia užjūrį ir jau se
niai tiek daug reikmenų pa-

Per 10 Dienų Mūšį Na
ciai Nužudė Desėtkus 

Tūkstančių Žydų
London. — Neseniai Var- 

šavoj įvyko dešimties dienų 
mūšis tarp užpuolančių na
cių ir besiginančių žydų. 
Tame baisiame mūšyje hit
lerininkai nužudė 40 tūks
tančių žydų, kaip pranešė 
žymus rabinas Irving Mil
ler pasikalbėjime su laik
raštininkais Londone.

Buvusi žydam atitverta 
gyvenimo vieta (ghetto) ta
po visiškai sunaikinta. Jei 
kurio žydo naciai dar nepa- 
skerdė, tai kitur išgabeno, 
sakė Miller.

Iš pradžios hitlerininkai 
ugnim iš tankų ir kanuolių 
atakavo apgultus žydus, kol 
nutildė silpną jų šautuvų 
bei revolverių ugnį; o pas
kui jau iš arti, tiesioginiai 
juos skerdė.

Hitleriškas Lavalio įsa
kymas Martinique

Madrid. — Pranešama, 
kad Lavai, vadinamas Vi
chy Francijos valdžios gal
va, įsakė admirolui Rober
tui, Martinique salos guber
natoriui, sunaikint laivus 
ir kitus karūi sVarbiūs įren
gimus, jfeigū Jurlgtinės Vai
sti jos. mėgintij atsiust savo 
kariuomenę į tą francūzų 
salą.

siekė Angliją iš šios pusės, 
kaip praeitą savaitę.

Kainų Mažinimai
Kainų Administr. Prentiss 

Brown paliepė sumažinti per 
10% krautuvių kainas ant jau
tienos, veršienos, kiaulienos ir 
avienos; kavos ir sviesto, pra
dedant birželio 1 d. .šie suma
žinimai yra žemiau “cash 
price” lubų mėsos, kurie bus 
paskelbti prieš birželio 1 d. 
Tie žmonės, kurie daro pragy
venimą parduodami arba ga
mindami šį maistą, turi pada
ryti pelno. Taigi, ką vartotojas 
neprimokės, valdžios subsidi
jos papildys.

šios subsidijos bus moka
mos tiems, kurie prezervuoja 
maistą (processors) ir pasek
mė to, bus žemesnės mėsos 
kainos. Vartotojas negali per 
daug mokėti Už maistą, bet 
tie, kurie yra maisto industri
joje, nuo ūkės ligi mėsos krau
tuvių turi padaryti pelno. Tai
gi, prekių kainos krautuvėse 
bus sumažintos, bet, kad padėt 
gamintojams (producers), ir 
išdalintojams (d i s t r ibutors) 
pragyventi, valdžia subsidijo
mis papildys tąjį trūkumą.

Infliacija reiškia, kad žmo
nes turi daugiau pinigų, bet 
ne užtektinai pirkimui prekių, 
taigi kainos kyla. Šis p. Brown 
įsakymas yra aiškus žingsnis 
prieš infliaciją—“laikyti lini
ją,” ir padėti visiems varto
tojams, o no pramušti joje 
skylę kelių naudai. Šis žygis, 
jeigu bus pasekmingas, gali 
tapti tokiu svarbiu pergalės 
faktorium, kaip paėmimas Tu- 
nisijos ir Bezertės.

Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .......40c
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ....... '......... 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynčje .......... .25c
Burykla ii' Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Budas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

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

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

mų, Kortų Nukėlimai, Dclna- 
žinyste, 412 pusi........................3.00

Pilna Gcorgrafija, su paveikslais, 
412 pusi.................  3.00

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

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

Žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..... -60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c

PRANEŠIMAI i
E. N. Y.—RICH HILL, N. Y.

Trcčiadienj, geg. 19 d., 8 v. v. 
Buzclio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. įvyks LLD 185 
kp. susirinkimas. Ateikite visi, nes 
gausite šių metų išleistą knygą. Ku
rie neužsimokeję, pasistengkite už
simokėti. Parodykime Centrui, kad 
mūsų kuopa neatsilieka nuo kitų 
kuopų . — V. Paukštys. (117-118)

DETROIT MIC H.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks geg. 20 d., 8 v.-v. 
Draugijų salėje. Turim daug svarbių 
reikalų, todėl visos narės malonėki
te atsilankyti, taipgi naujų narių 
atsiveskite. — M. Ginaiticnė, Sekr.

(117-119)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 20 d. geg., 735 Fairmount 
Avė. Draugės, esate visos kviečia
mos dalyvauti susirinkime. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti. — 
P. Walant. (117-119)

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

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

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

3. SCDEOM tabletėlčs, 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 visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

CHARLES .!. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygute, “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 Į

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose^ I

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

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

Reikalaudami rašykite:

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

92 klausimai su

Adv. CHA8. P. KAL 
KnyffeHb Autorių*

. ."1 ■ ■’ .C. .*'• ‘į’. ,x>'’ a k' '■ J A- v • •. H Ū'-HIV «

Le VANDA

Lietuviškas Kabaretas

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

* *

30 Dieną
Nuolaida

85c
80c

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

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

Jei pirksi bonus — mums 1 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINR) 

Rhelngold E$tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vyną 2r Degtinės

Penkto Puslapis

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

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

kad visados bus patenkinti.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Š| speciali pasiūlymąsavo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja- 
Ede už senas žemas kainas. z

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

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

sunkus pristatymas anglies.

Vidurių Liuusuotojas ................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

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

Hay Fever ................
Nuo nemalonaus kvapo
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių .......60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrines Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................60c
Bailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-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: EVergreeh 8-9770

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

0 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Green Star Bar & Grill

Štai
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyn®

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Akiniai 
už $7.50

Atsilankė/ parodykite 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.

r
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Graikijos Karo Pagalbai 

Vakaras Gardene
Gegužės 18-tos vakarą, Ma

dison Square Gardene, New 
Yorke, rengiama milžiniška 
pramoga Graikijos karo para
mai. Vakaro programoj daly
vaus daugelis scenos ir filmų 
artistų, tarpe tų, Grace Moore 
ir Nicholas Mochona iš Metro
politan Operos.

Garbės svečių skaičiuje bus 
Graikijos laivyno jūrininkas 
Stamatis Moraetes, praradęs 
dešinę ranką, kariaudamas 
Graikijos armijoje, Albanijos 
fronte.

Policistas Turės Atlyginti 
Policistui už Sužeidimą 

Laike “Blackout”
Julius P. Jovaišas, policistas, 

pereito liepos mėnesio 31-mą 
dežuravo ant Interboro Park
way, netoli Queens Blvd., Kew 
Gardens, dirigavo trafiką. Lai
ke jo tarnybos buvo paskelb
tas miesto užtemdymas ir Jo
vaišas sulaikinėjo važiuojan
čius. Tuo tarpu atvažiavęs ki
tas policistas Thomas Slow, 
kaip buvo aiškinta teisme, bu
vęs dežuruojančio įsakytas su
stoti, bet nepaklausęs.

Be to, pravažiuodamas jis 
Jovaišą dar sužeidė. Slow ta
da nėjo pareigų, važiavo šiaip 
sau.

Dalykas atsidūrė teisme. 
Queens apskričio teisėjas Doo
ley patvarkė, kad policistas 
Slow turi policistui Jovaišai 
sumokėti $20,000 už sužeidi
mą.

Jovaiša gyvena 79-38 212th 
St., Bayside, o Slow — 88-28 
213th St., Queens Village.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoš. unija Šapoj 

Telef.s GR. 7-7553 
nPTRmrv. f 2539 Woodward Avenue DETROITE. | 602 Ho(mann BI(Ig.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL. ••PRACTICAL

ROBERT UPTON

ELIZABETH . 17 . $2475
r

AIR WARDEH 
15 l«web 

12971

10VA
‘WAT C H14

MfUTAtT MMG 
$15.00

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Jei. SUjfK 2-2173

Iškilmingas Jurginės
Jubilėjinis Bankietas

Virš 700 Svečių Užpilde Didžiulę Klaščiaus 
Kliaučiai su sveikinimu įteikė $100 dovaną.

penkių laikraščių — tik viena Laisvė neignoravo.
Pereitą šeštadienį, Klaščiaus 

salėje, Maspethe, įvyko di
džiulis bankietas, suruoštas šv. 
Jurgio Lietuvių Draugystės sa
vo auksiniam jubilėjui pami
nėti. šiemet, mat, sukako ly
giai 50 metų, kai ši d-ja buvo 
įkurta.

Svečių dalyvavo virš 700, 
nors bankietan įėjimas buvo 
$2.75 ąsmeniui. Didžiulė salė 
atrodė, kaip bičių avilys. Ren
gėjai davė gerą vištienos va
karienę; be to, buvo duota 
alaus ir dar “kietesnio” skys
timo po burnelę.

Bankieto tostmasteriu arba 
vedėju buvo p. Steponas M. 
Karvelis, Bankieto Rengimo 
Komiteto pirmininkas. Jis su- 
gabiai ir gražiai vedė visą 
bankieto tvarką.

Koncertinę bankieto pro
gramą puikiai atliko Aidiečių 
Moterų-Merginų Choras, vado
vaujamas Aldonos Anderson- 
žilinskaitės; taipgi aidiečiai 
Alekas Veličkas ir Petras Gra
bauskas sudainavo keletą du
etų.

Buvo pakviesta eilė svečių 
—draugijų atstovų—tarti žodį 
kitą apie šv. Jurgio Lietuvių 
Draugystę: Kalbėjo Amalga- 
meitų rūbsiuvių lietuviškojo 
lokalo (54-tojo) pirmininkas 
Zaveckas, kuris įteikė nuo 
kriaučių lokalo šimto dolerių 
vertės čekį—dovaną Jurginei; 
taipgi kalbėjo Kazys Kreivė
nas (Kerwin), Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo pirminin
kas; Atletų Kliubo pirminin
kas, Peterson; Aido Choro pir-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS ]
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "O

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

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.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Salę. — 
— Iš visų

mininkas, Petras Grabauskas;
Lietuvių Kontraktorių pirmi
ninkas, p. Atkočaitis; ilgame
tis Jurginės d-jos finansų se
kretorius ir veikėjas, J. Drau
gelis; taipgi dabartinis Jurgi
nės pirmininkas, Ambrazaitis.

Bankieto Rengimo Komite
tas iš anksto įteikė visų pen
kių vietos lietuviškų laikraščių 
redakcijoms komplimentari- 
nius tikietus, prašydamas, kad 
jų redaktoriai arba redaktorių 
pavaduotojai dalyvautų, šitame 
didžiajame Jurginės bankiete.

Tostmasteris p. Karvelis, 
taigi, pradėjo iššaukdinėti 
laikraščių redaktorius tarti po 
žodį-kitą apie Jurginės rolę, 
suvaidintą 50 metų bėgyj. Pa
sirodė, kad tik vienos Laisvės 
redakcija čia buvo atstovau
ta (Dalyvavo R. Mizara, D. 
M. šolomskas; taipgi adminis
tratorius P. Buknys; laisviečiai 
turėjo savo stalą). Pakviesda
mas kalbėti Mizara, bankieto 
vedėjas prisiminė, kad jam 
atrodą, jog tūlų laikraščių re
daktoriai Jurginę ignoruoja.

Savo kalboje Mizara nurodė, 
kad Laisvė niekad Jurginės 
neignoravo, neignoruoja jos 
dabar ir nežada to daryti atei
tyj. Kurie ignoruoja seniausią 
ir didžiausią Brooklyne savišal
pos draugiją, Jurginę, sakė kal
bėtojas, tie ignoruoja save, nes 
tokios draugijos, kaip Jurgine, 
negalima ignoruoti; ji kitus ig
noruoti tai gali. Kalbėtojas pa
brėžė gražius Jurginės darbus, 
atliktus organizuotų darbinin- 

'kų judėjimo rėmime, darbinin-

Draugėms Užkvietimas ir 
Prašymas

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo ir mezgėjų susirinki
mas įvyks šio ketvirtadienio 
vakaro 8 vai., gegužes 20 d., 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Labai svarbu, kad šiame su
sirinkime dalyvautų visos na
rės ir širdingai kviečiame visas 
moteris, nes turėsime galutinai 
aptarti:

Rinkimą drabužių nukentėju- 
siems kare ir krautuvės vedi
mą.

Darymą pundelių dovanoms 
lietuviams raudonarmiečiams 
ir kare nukentėjusiems lietu
viams vaikučiams, ir kitus rei
kalus; bus raportai iš sėkmin
go baliaus ir prakalbų, taipgi 
užbaigai sezono valdyba turi 
kai ką naujo pasakyti. Lauksi
me jūsų. Kliubo Valdyba. 

kų streikų, lietuvių tautos kul
tūrinėje dirvoje, sušelpime ki
tų žmonių, savo krašto rėmimo 
pareigose. Pabrėžė, kad, šiuo 
metu, Jurginės nariai ir visi 
lietuviai privalo juo labiau 
remti mūsų krašto, Amerikos, 
karines pastangas, taipgi ir 
Lietuvos žmones jų kovose už 
Lietuvos išlaisvinimą iš vokie
čių okupacijos^

Kalbėtojo kalba buvo per- 
traukinėjama karštais svečių 
aplodismentais.

Po bankieto tęsėsi šokiai.
Šitokis buvo šaunusis Jurgį- 

nes jubilėjaus apvainikavimas 
—bankietas.

Bankieto vedėjas dėkojo sve
čiams už skaitlingą atsilanky
mą, o Laisvės spaustuvei — už 
gražiai atspausdinimą didelio 
programo, kuriame telpa plati 
Jurginės istorija ir labai daug 
sveikinimų nuo biznierių, drau
gijų ir pavienių asmenų.

Vykstant namon, viena mote
riškė jūsų korespondentui ta
rė :

— Piknikus ir ban.kietus 
Brooklyne tegali surengti to
kius didelius tik dvi lietuvių 
įstaigos: Jurgine ir dienraštis 
Laisvė.

— Teisingai pasakyta! — 
pritariau jai. Korespondentas.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberini

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 į me
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)

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)

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)

REIKALAVIMAI
Reikalinga stiprių vyrų dėl gene

ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros. 9-11 Boerum St., Brooklyn, 
N. Y. (117-119)

PAJIEŠK UJIMAI
Pajieškau merginos arba našlės, 

nesenesnės kaip 38 metų dėl apsi- 
vedimo. Turi mylėti vaikuš' ir mylė
ti gyventi, ant ūkės. Aš esu 40 metų, 
Amerikoj užaugęs. Turiu savo na
mus ir myliu gražų gyvenimą. — 
Paul Sdman, R. F. D., 4, Lapeer, 
Michigan.

Oras Dar Patogus 
Pabuvoti Salėje

Tai dėl to Lietuvių Literatū
ros Draugijos 1-ma kuopa 
ruošia šaunų pažmonį Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St. įvyks 
šio šeštadienio vakarą, gegu
žės 22-rą.

Kuopiečiai jau buVo ketinę 
su savo pavasariniu baliumi 
keltis į parkus, bet orui esant 
taip šaltam nusprendė narius 
ir kitus svečius dar kartą su
kviesti į salę, gerai pavaišinti 
ir sykiu pasilinksminti.

Visi esate kviečiami daly
vauti ir prašome skaičiusius šį 
pranešimą pranešti apie mūsų 
balių kitiems. Įžanga tik 25c.

z Komisija.

Paballijos Kultūrinė Taryba 
Prašo Pasižymėti Birželio 
13-tą Savo Kalendoriuje
Pabaltijos Kultūrinė Tary

ba, kurią sudaro keturių tau
tų — lietuvių, latvių, estų ir 
suomių — organizacijos, prašo 
organizacijų nerengti savo at
skirų pramogų tą dieną, bet 
visiems dalyvauti bendrame 
visų piknike, kuris bus visais 
atžvilgiais gražus ir naudin
gas. Įvyks birželio 13-tą, 55G 
Yonkers Ave., Yonkers, N. Y.

Pikniko programoj kalbės 
paskilbęs prakalbininkas ad
vokatas Morris Engei, daly
vaus rusų šokikų grupė, taipgi 
rengiančiųjų tautų meno gru
pės.

Pelnas skiriamas Rusijos 
karo pagalbai.

Piknikas įvyks, nežiūrint, 
koks oras būtų, nes Carpatho- 
Rusų Gardene randasi didelė 
ir graži salė. O gražiai dienai 
pasitaikius, tik ten ir būti, nes 
skersai gatvę randasi miesta- 
vas Tibbets Brook parkas su 
prūdu maudynėms ir kitais pa
togumais.

MIRĖ
----------K

Stanislovas Miltenas, 49 m. 
amžiaus, 289 Front St., mirė 
gegužės 15 d. Kūnas pašarvo
tas Bieliausko koplyčioje. Bus 
palaidotas gegužės 18 d., šv. 
Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius moterį 
Stellą ir sūnų Kazimierą, ku
ris tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje, taipgi vieną duk
terį Sesutę Mary Immaculate.

Rose McGuire, 29 m. am
žiaus, 53 Ten Eyck St., mirė 
gegužės 14 d., Kings County 
ligoninėje. Bus palaidota ge
gužės 18 d., šv. Kazimiero ka
pinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

VYRAI IR MOTERYS

Reikia Viešbučių Darbininkų 
CHAMBERMAIDS 

PORTERS 
ELEVATOR OPERATORS

Sekmadieniais nereikia dirbti 
Trumpos Valandos—Gera Alga

HOTEL WASHINGTON-JEFFERSON
318 W. 51st St., New York City

(119)

HELP WANTED—MALE
BERNIUKAI

16 metų amžiaus ir suvirš 
Dėl Shipping Room 

Duo<la»n laiko dėl tesimo mokyklos .jeigu 
reikalinga.

Pageidaujama rekomendacijos 
6% dienų savaitė 

PEOPLE’S CANDY CO., In^. 
1440 Broadway (Room 1309), N.Y.C.

\119)

NEPATYRĘ DARBININKAI
Nuo 18 iki 50 metų amžiaus 

Nuolatinis darbas — svarbioje pramonėje 
UŽDARBIS BENDRAI $36 I SAVAITĘ

McGUIRE BROS.
44th Rd. ir Vernon Blvd., L. I. City

ODŲ DARBININKAI 
Reikia Deskų Pad Dirbėjų

Gera alga. 5 dienų savaitė 
Viršlaikiai 

STATIONERS SPECIALTY CO.
19 West 21st St., New York City

(119)

TOOL and
GAUGE MAKERS 

LATHE & GRINDER HANDS 
Turi būt A-l—Top Rates 

TOOLS, INC.
887 S. 10th St., Newark, N. J.

(H8)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

SKALBYKLŲOPERATORIAI
LEIDĖJAI I MAŠINĄ, PRIĖMĖJAI 

PRESORT AI, PAŽYMĖTOJ AI 
IR PASKIRSTYTOJAI

WASHINGTON SQUARE LAUNDRY
429 East 23rd St., New York City

(119)

MOTERYS 
MERGINOS

Reikalingos svarbiai pramonei 
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelie Ave., Jersey City

Iš karinių darbų nesikreipkite.
(118)

LIGONINĖSE DARBAI
WARD MAIDS 

PRISTATŲ PATARNAUTOJU 
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.
37-18 Northern Blvd., (4-tos lubos)

Arti 36 St. stoties.
Privažiavimas Independent Subway 

i (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 mašinos; švarus .lengvas 
darbas; 40 vai. savaitė, viršlaikiai ; šeštadie
niais nedirbama, patyrimas nereikalingas.

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., Inc.

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. 
38th St. Ir Liberty Ave. 

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

(18)

Kambarių Parnešėjos
GERA ALGA

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

Pilnam laikui ir daliai laiko
Kreipkitės į Timekeeper

Hotel Governor Clinton
31st 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)

NELAVINTI DARBININKAI 
REIKALINGI GREITAI

Uždarbis $27.45 į savaitę
(įskaitant viršlaikius) pradžiai 

54 valandų savaitė.
Užsidirbkite besimokydami. Pakėli

mai už vieno mėnesio ir po to 
pakėlimai sulyg merit.

Maža dirbtuvė, dirbanti karinius darbus. 
Yra ateitis pasilikti ir po karo.
Nesikreipkite, jei dirbate pilnai karini darbą.

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

(2-ros lubos)
Telefonas ALgonquin 4-0718

(122)

Antradienis, Geguž&s 1948 
■ L-.... r..«..;,ąĮS4 .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KELTUVŲ OPERUOTOJAI 
KELTUVŲ TVARKYTOJAI

Patyrę, tiktai pirmos klasės.
Kreipkitės: Mr. Ericson 

YALE CLUB
Vanderbilt Ave. ir 44th St., N. V. C.

(119)

SKALBYKLŲ DARBININKAI
, OPERATORIAI 

PROSYTOJAI
MANGLE WORKERS

ST. LUKES HOSPITAL
118th St. ir Amsterdam Ave., N.Y.C.

SKALBIMO DARBININKAI
PATYRĘ IR NEPATYRĘ 

Prie skalbimo ir prosijimo — 
užbaigimo dept.

WASHINGTON SQUARE LAUNDRY 
429 E. 28rd St., New York City 

(119)

Mėsos Kapeloj ai
Reikalinga patyrę prie retail 

krautuvės darbo.

PROGA PAKILIMUI.

Kreipkitės Trečiadienį nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro.

SAFEWAY STORES, Ine.
22 E. 40th St., Kambarys 1717 

(Prie Madison Ave.)
arba

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

POZICIJOS LIGONINĖSE . M
VIRTUVEI VYRAI 

TVARKYTOJAI 
PORTERIAI 

Manhattan Eye, Ear & Throat 
Hospital

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

BERNIUKAI
VYRAI

REIKALINGI SVARBIAI 
PRAMONEI

Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnelie Ave., Jersey City 

Iš karinių darbų nesikreipkite.
(118)

REIKALINGI VYRAI
Arc Welders, Acetyline Burners, and La

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

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
Straight & Peach Streets 

PATERSON, N. J.
(121)

REIKIA VYRŲ, PATYRIMAS NE- 
REIKALINGAS. AUTOMATIŠKAS 
ALGŲ PAKĖLIMAS. BROOKLYN 
YARN t>YE CO., 24 WOODWARD 

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

LĖKŠČIŲ MAZGOTOJŲ, kavos virėjų, ele- 
veiterių operuotojų, patarnautojų ir lėkščių 
atėmėjų. Geros darbo sąlygos, 8 vai. | dieną, 
laikas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės 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. Y. 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 

1 sustatytojų, kondenserių ištiesintojų, platerių 
pagelbininkų. (Naktim).

FABRIKAI RANDASI MIDTOWN
MANHATTAN

DAROMA 100 NUOš. KARINIAI DARBAI 
Reikalaujama Gimimo Paliūdijimai 

(Pilnai dirbanti karo pramonėj nesikreipkite)
HAMMARLUND

MFC. CO.. INC.
424 W. 88rd St., N. Y. C., 3 lubos

(1«)

VYRAI
Iki 50 metų, reikalingi generaliam dirbtu

vės darbui. Nereikia patyrimo. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Laikas ir pusė už viršlai
kius. Apsigynimo darbas. Kreipkitės | dirbtu
vės Suj>erintendentą.

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

(118)

VYRAI IR MOTERYS
KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 

ELEVEITERIŲ OPERUOTOJAI 
PORTERIAI 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės j Nemokamai Darbo Gavimo 

Ofisą, Room 330, nuo 9 vai. rytais iki 5 
v, v. Kasdieną, išskiriant sekmadienius.

HOTEL LEXINGTON
I^exlngton Ave. prie 48th S., N.Y.C.

(117)

VYRAI IR MOTERYS
Nepatyrę ir su patyrimu reikalingi corrugated 
fibre dėžių fabrike, darančiam dėžes kariniam 
reikalam. Gera mokestis su daug viršlaikių. 

Kreipkitės O. Boram
C/O STANDARD CORRUGATED CASE 

CORP.
RIDGEFIELD, N. J.

(Nesikreipkite iš apsigynimo darbų)




