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Wendell L. Willkie knygos 
leidėjai sako, kad jie jos jau 
esą atspausdinę vieną milijoną 
kopijų. Knyga vadinasi “One 
World” (Vienas Pasaulis).

Knyga, matyt, stebėtinai 
platinasi. Sako, nespėja spaus
dinti .

Willkie parašė gerą knygą 
iš savo kelionės po platųjį pa
saulį. Gražiai ir prielankiai ra
šo apie savo patyrimus Chini- 
joje ir Sovietų Sąjungoje.

Knygos toks platin imąsis 
parodo Amerikos žmonių troš
kimą tiesos.

Prof. Albert E. Parr yra 
direktorius Natūralinės Istori
jos Amerikinio Muziejaus. Jis 
tvirtina, kad neužilgo mokslas 
griebsis už darbo sukontro
liuoti orą. Tai esanti numato
ma galimybė.

Elektros pagalba jau pla
čiai kontroliuojamas oras na
muose. “Air conditioning” sis
tema plačiai vartojama. Gali 
būti lauke karšta arba gali 
tvoros pleškėti nuo šalčio, o 
viduje temperatūra vienoda’

Ilgainiui taip žmogus sukon
troliuos orą ir lauke! Nereikės 
bijoti nei žiemos šalčių, nei 
vasaros karščių.

Taip pranašauja profesorius 
Parr. Ir niekas negali sakyti, 
kad ta jo pranašystė negalės 
išsipildyti.

Bepročiais buvo laikomi tie, 
kurie seniau sakė, kad žmo
gus, kaip paukštis, skraidys 
ore. O dabar skraidome. . .

Nelaiminga ta mūsų Lietu
va! Niekas jos žmonelių nesi- 
klausia, kaip jie norėtų būti 
valdomi, arba gi gal jie patys 
norėtų valdytis? Jie tik išgir
do, kad jiems valdžia jau ga
tavai iškepta ir tik laukia ka
ro pabaigos, kada ji perplauks 
plačias jūras ir užsisės jiems 
ant sprando.

Taip paskelbė Amerikos re
daktorius ponas Laučka. Jis 
sako, kad Lietuvoje “žmonės” 
čionai sudarytą “Lietuvių Tau
tinę Tarybą” vadina “Lietuvos 
ministerių kabinetu.”

O kas tiems žmonėms iš čia 
pranešė, kad čia susidarė 
“Lietuvos ministerių kabine
tas?” Aišku tie patys “minis
terial” — Grinius, Pakštas, 
Januškis ir kiti. Bet kai ta 
Taryba kūrėsi, tai buvo saky
ta, kad jinai nesiskelbia Lie
tuvos vyriausybe. Išlindo yla 
iš maišo.

Dabar jau turime vadinti: 
Ministeris Grinius, Ministeris 
Pakštas, Ministeris Januškis.

Bet kuris iš jų skaitosi pre
zidentu ? O gal tą aukštą ciną 
paliko Smetonai?

Taigi, Naujoji Gadynė pri
sipažino, kad ne tik jie, bet 
ponai iš Amerikos, Vienybės ir 
Tėvynės boikotuoja Šv. Jurgio 
Draugiją. Boikotavo jos ban- 
kietą, bandė jam pakenkti.

Nepavyko. Bankiete žmonių 
buvo daugiau, negu rengėjai 
tikėjosi. Tai dar vieną pro-na- 
cių boikotą margis ant ilgos 
uodegos nusinešė.

Katalikų bažnyčios informa
cijų biuras sako, kad iš viso 
dabar Jungtinėse Valstijose, 
įskaitant Alaską ir Havajus, 
yra 22,945,247 katalikų.

Amerikoje žmonių yra 130,- 
000,000. Vadinasi, katalikai 
nesudaro nei vieno penktada
lio.

Vajus už pasiuntimą dova
nų lietuviams Sovietų Sąjungo
je eina labai gražiai. Daugiau
sia ateina pinigais. Už juos 
bus supirkta reikalingų daik
tų ir pasiųsta.

Pundelių Vajaus Komitetas 
jau yra gavęs keletą desėtkų 
pundelių ir arti du tūkstančiu 
dolerių pinigais!
/ Pirmas siuntinys išeis už ke-

No. 122 LAISVĖS ANTR^y:--l!27^?“lllžE.?.„3TREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužės-May 24, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

AMERIKIEČIAI BAIGIA APVALYT AITU NUO JAPONŲ
UŽDAROMA KOMUNISTŲ 

INTERNACIONALAS
Komunistų Internacionalo Komitetas Šaukia Visus Buvusius 

Narius į Veiklu Karą prieš Nacius
London. — Maskvos ra

dijas pranešė, jog Komuni
stų Internacionalo Vykdo
masis Komitetas pasiūlė - į- 
vairių kraštų Komunistų 
Partijoms išsiskirstyt iš 
Komunistų Internacionalo 
ir atsišaukė į visus jų na
rius, kad suburtų visas jė
gas išlaisvinimo karui prieš 
Hitlerį. Komunistų Interna
cionalo Vykdomojo Komi
teto patvarkymas, išspaus
dintas Pravdoje, Sovietų 
komunistų organe, sako:

“Komunistų Internacio
nalo Vykdomojo Komiteto 
prezidiumas, negalėdamas 
karo sąlygose sušaukt Ko
rn u n i s t ų Internacionalo 
Kongresą, siūlo sekamąjį 
sumanymą priimti Komu
nistų Internacionalo sekci
joms (įvairių kraštų Ko
munistų Partijoms):

“1. Komunistų Interna

DAUGUMA AMERIKOS KARO JĖGŲ JAU 
YRA FRONTE PRIEŠ JAPONUS

'Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pokalbyje 
su laikraščių atstovais pa
tvirtino anglų premjero 
Churchillo pranešimą, jog 
dauguma Jungtinių Valsti
jų kariuomenės, pasiųstos į 
užsienius, jau yra Ramiojo 
Vandenyno salose ir kituo
se frontuose atkreiptuose 
prieš Japoniją. Dauguma 
Amerikos karo laivyno ir 
apie pusė visų lėktuvų yra 
pasiųsta j prieš-japoniškas 
karo sritis.

Šiuom pareiškimu prezi
dentas atsakė kritikams, 
kurie pasakoja, būk Roose- 
velto valdžia perdaug krei

NACIAI ĮŽIŪRI PRADŽIA 
SOVIETŲ OFENSYVO

Berlyno radijas skelbia, 
kad didžiosios Sovietų ka- 
nuolės per ištisus šimtus 
fronto mylių nuolat smar
kiai bombarduoja vokiečių 
pozicijas, ypač 'Kaukazo - 
Novorossiisko frontuose.

Naciai iš to daro išvadą, 
kad Sovietai, turbūt, pra
dės naują didį ofensyvą 
prieš vokiečius.

London. — Kur nacių at
akuojami žydai Varsa vo j 
priešinosi iš namų, tai vo
kiečiai oro bombomis sunai
kino tuos namus.

lių dienų. Manoma, kad pir
mos dovanos pasieks lietuvius 
raudonarmiečius ir lietuvius 
vaikučius apie pabaigą birže
lio mėnesio!

Tai bus beveik tuo laiku, 
kada sueis du metai nuo na
cių užpuolimo ant Lietuvos.

JAPONAI SUSKALDYTI J 
TRIS MAŽAS DALIS

cionalas, kaipo tarptautinio 
darbininkų judėjimo vado
vybės centras, turi išsiskir
styti.

“2. Komunistų Interna
cionalo sekcijos (partijos) 
turi būti paliuosuotos nuo 
privalomųjų joms taisyklių 
ir patvarkymų ir nuo Ko
munistų I n t e r n a c ionalo 
Kongresų tarimų.

“3. Komunistų Interna
cionalo prezidiumas atsi
šaukia į visus narius su
telkt visas savo jėgas pil
nam ir veikliam dalyvavi
mui šiame laisvinimo kare, 
kurį veda tautos ir valsty
bės, susidėjusios į prieš-hit- 
lerinę santarvę, kad kuo 
greičiausiai sumušt žiau
riausiąjį darbininkų priešą 
— vokiečių fašizmą, jo są
jungininkus .ir jo vasalus” 
(vergiškus bendradarbius).

pianti dėmesio į Europos 
frontą, o apleidžianti ko
vos reikalą prieš Japoniją. 
Tie kritikai sako, kad Ame
rikai būtų pavojinga laukti, 
kol Vokietija ir Italija bus 
priverstos besąlyginiai pa
siduot ir tik tada rimtai 
pradėt mušti japonus.

(Taip daugiausiai šneka 
fašistų Ašies užgerintojai. 
Jie nori sulaikyt Ameriką 
ir Angliją nuo antrojo fron
to prieš Ašį Europos žemy
ne ir palikt vieną Sovietų 
Sąjungą grumtis su hitleri
ninkais sausumoje. Jie tiki
si, kad tokiu būdu gal dar 
naciam pavyktų sunaikinti 
karines Sovietų jėgas.)

HITLERIUI STOKUOJA ME
DŽIAGŲ LĖKTUVAMS

Berne, šveic. — Čia atė
jęs Vokietijos maršalo Goe- 
ringo laikraštis sako, kad 
Vokietijai stokuoja tūlų 
medžiagų, reikalingų įvai
riems lėktuvų instrumen
tams. Naujai statomi nacių 
lėktuvai, todėl, nėra tokie 
geri, kaip būtų pageidauja
ma.

40 Proc. Sumažino Ga
zoliną Trekam ir Bušam
Washington. — Vyriausy

bė įsakė 40 procentų suma
žini gazolino pardavinėji
mą trokam, busam, taksi- 
kiabam ir automobiliam, 
pristatantiem alų, degtinę, 
saldžiuosius gėrimus “ais- 
krimą” ir gėles trylikoje 
rytinių valstijų, nuo šio pir
madienio iki liepos 25 d. 
Nes stokuoja gazolino kari
niams reikalams.

Sovietų Žmonėm Atrodo, 
Jog Negana Tik iš Oro 

Bombarduot Hitlerininkus
Maskva. — Amerikiečių 

Associated Press korespon
dentas rašo:

“Rusam patinka premje
ro Churchillo pareiškimas, 
kad talkininkai mėgins, oro 
bombomis išmušt Vokieti
ją ir Italiją iš karo, bet ru
sai, su kuriais aš kalbėjau
si, gavo iš to pareiškimo ir 
tokį pirmutinį įspūdį, kad 
gal tai reikš antrojo fronto 
atidėjimą.

“Bile rusas, su kuriuom 
tik kalbiesi, sako, geriau 
būtų, kad talkininkai atida
rytų antrąjį frontą (Euro
pos žemyne), negu vien tik 
iš oro bombarduotų Ašį; tai 
geriau būtų ir už visokią

Anglą Ministeris Spėja, 
Kad Gal Oro Žygiais 
Pavyksią Sumušt Ašį
London. — Anglijos oro 

jėgų ministeris/ Archibald 
Sinclair sakė:

“Tik viena viltis tėra pa
siekti Berlyną be skerdynių 
ant žemės. Ta viltis — tai 
bombanešiais suparalyžiuot 
karinę vokiečių galybę.”

Ministeris Sinclair nuro
dė didžiulius nuostolius, ku
riuos šiemet daro nacių 
pramonei Anglijos bomba- 
nešiai, atakuodami Vokieti
ją naktimis, o Amerikos 
bombanešiai — dienomis.

Jis sakė, kad 750,000 vo
kiečių kareivių ir jūreivių 
dabar esąs sustatyti prie 
priešlėktuvinių kanuolių ir 
švyturių, besistengiant na
ciams atremt talkininkų 
lėktuvų atakas.

Sinclair pridūrė: „Aš ti
kiu bombardavimais dieną 
ir naktį, ir vokiečiai bus 
taip begailestingai, be at
laidos bombarduodami iki 
pat karo pabaigos.”

Stalinas Greit Atsilieps 
Į Roosevelto Laišką
Maskva. — Sovietų prem

jeras maršalas Stalinas 
pustrečios valandos kalbė
josi su prez. Roosevelto as
meniniu pasiuntiniu Jose- 
phu E. Davies’ui, kuris spe
cialiai atvežė ilgą slaptą 
prezidento laišką Stalinui.

Stalinas ketino po kelių 
dienų duoti Davies’ui atsa
kymą į tą laišką.

(Washingtone vyrauja 
supratimas, kad prez. Roo
seveltas savo laišku, tarp 
kitko, kviečia Staliną į ben
drus asmeninius pasitari
mus su anglų premjeru 
Churchillu ir prezidentu.)

Sovietų laikraščiai ir ra
dijas labai palankiai atsi
liepė į Roosevelto pasiunti
nio Davies’o ' atsilankymą 
Sovietų Sąjungom 

ginklų - reikmenų paramą, 
kokią tik jie galėtų rusam 
atsiųsti.”

KĄ CHURCHILL SAKĖ 
APIE ORO ŽYGIUS

Pastarojoj savo kalboj 
Washingtone, Anglijos 
premjeras Churchillas sa
kė:

“Yra dvi priešingos nuo
monės, ar vien tik oro jė
gomis galima būtų sugniuž- 
dinti Vokietiją ar Italiją. 
Tai bandymas, kuris verta 
išmėginti, neatmetant ir ki
tų žingsnių.

“Na, juk nieko blogo ne
būtų tatai patirti” (kaip iš 
tikrųjų būtų).

Amerikos ir Anglijos 
Štabai Išdirbo Plačius 

Karo Planus
Washington. — Jungti

nių Valstijų ir-Anglijos ka
ro štabai išdirbo planus bu
simiem veiksmam prieš fa
šistų Ašį visose kovos sri
tyse. Tie planai dabar per
duoti prez. Rooseveltui ir 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Churchillui.

Prezidentas ir Churchil
las šią savaitę peržiūrės 
planus ir darys galutinus 
sprendimus.

Sovietai Nukirto Žemyn 
65 Nacių Lėktuvus; 

Atėmė iš Priešų Salą
London, geg. 23. — Mas

kvos radijas pranešė, jog 
Sovietų lakūnai ir priešlėk
tuvinės kanuolės nušovė že
myn 65-kis nacių lėktuvus 
iš tų, kurie mėgino bombar
duot Kurską, geležinkelių 
mazgą ir pramonės miestą 
p i e t i n i ai - centraliniame 
fronte.

Ątemė iš Naciu Kelias 
Pozicijas ir Salą

Ties Lisičansku, į pietų 
rytus nuo Charkovo, rau
donarmiečiai nušlavė bata
lioną vokiečių ir užėmė ke
lias aptvirtintas pozicijas.

Sovietų kariuomenė atė
mė iš hitlerininkų salą Ku
ban upės žiotyse, N o voro s- 
siisko srityje, vakariniame 
Kaukaze.

Sovietinė artilerija neat- 
laidžiai šturmuoja viduji
nes vokiečių apsigynimo li
nijas apie Novorossiiską.

London. — Rolandų ži
nių agentūra Aneta prane
ša, jog naciai šį mėnesį nu
žudė jau 64 Holandijos 
žmones kaipo priėšingus 
Hitleriui.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno sekreto
rius Frank Knox pareiškė, 
kad amerikiečiai faktinai 
jau užbaigė kovą su japo
nais Attu saloje, Aleutuose, 
ir dabar naikina paskuti
nius priešų likučius siaura
me rytiniame salos sklype.

Japonų likučiai dabar yra 
prispirti prie jūros tarp

Amerikiečiai ir Anglai 
Sunaikino Dar 285 Na- 

cių-Italų Lėktuvus
šiaur. Afrika. — Ameri

kos ir Anglijos lakūnai per 
paskutines 24 valandas su
naikino dar 85 vokiečių ir 
italų lėktuvus per atakas 
prieš italų salas — Sardini
ją, Siciliją, Pan tell eri ją — 
ir prieš pietinę Italiją.

Per tris paskutines die
nas talkininkų lėktuvai to
je srityje nušovė žemyn bei 
sudaužė pačiose priešų sto
vyklose viso 285 Ašies lėk
tuvus, o savo neteko tiktai 
12 lėktuvų.

Tuo pačiu laiku amerikie
čiai ir anglai lakūnai suža
lojo dar kelis priešų laivus 
ir padarė daug kitu nuosto
lių Italijos salose ir pačioj 
Italijoj.

Gumos Dirbykhj 
Streikas

Akron, Ohio. — Sustrei
kavo apie 52,000 darbinin
kų prieš tris dirbtinės gu- 
mos-robo fabrikus. Jie per
traukė darbą todėl, kad Ka
rinių Darbų Taryba nu
sprendė pridėti tik tris cen
tus prie valandinės algos 
vietoj reikalaujamų aštuo- 
nių centų.

Unijos vadovybė smerkia 
šį streiką kaip “sauvališką 
ir laužantį unijos pasižadė
jimą nestreikuot” karo me
tu; šaukia streikierius grįžt 
darban.

PREZIDENTO ROOSEVELTO PASIUNTINIO DA
VIES PASIMATYMAS SU PREMJERU STALINU
Maskva. — Pasimatęs su 

Stalinu, J. E. Davies, prez. 
Roosevelto specialis pasiun
tinys, sakė, jog Stalinas da
bar atrodo sveikesnis, negu 
1938 m., kuomet Davies ji 
paskutinį kartą matė, būda
mas tada Jungtinių Valstijų 
ambasadorium Maskvoje. 
Davies teigia, jog Stalinas 
dabar drūtesnis negu tada, 
ir jo akys smagios ir mik
lios.

Stalinas teiravosi apie 
prez. Roosevelto sveikata 
ir apie paties Davies’o svei
katą, nes Davies, skrisda
mas iš Jungtinių Valstijų i 
Sovietus, nesijautė gana 
sveikas ir atvyko kartu su 
savo gydytoju. Stalinas siū

Chichagof uosto ir Saranos 
Įlankos ir suskaldyti į tris 
atskiras grupes pajūrio 
ruožte, turinčiame tik apie 
ketvirtadalį mylios pločio.

Amerikiečių kariuomenė, 
lėktuvai ir ugnis iš karo 
laivų naikina paskutinius 
priešų likučius; ir visi japo
nai, kurie nepasiduos, turės 
žūti.

Rytoj Ištisai įtalpinsiu! 
Kominterno Prezidiu

mo Pasiūlymą
Sekamame Laisves nume

ryje bus ištisai įtalpintas 
oficialis Komunistų Inter
nacionalo Vykd. Kom. pre
zidiumo pasiūlymas, kad 
įvairių kraštų Komunistų 
Partijos išsiskirstytų iš 
bendrosios Komunistų In
ternacionalo organizacijos. 
Sąlygos skirtingose šalyse 
reikalauja savarankiško 
veikimo tenaitinems darbi
ninkų klasės partijoms, 
kaip sako tas pasiūlymas. 
Jis užgiria Amerikos Ko
munistų Partijos išsiskyri
mą iš Komunistų Interna
cionalo jau 1940 metais.

Browderio Pareiškimas
Amerikos Kom. Partijos 

sekretorius Earl Browder 
pareiškė, kad jinai ir toliau 
visomis jėgomis kovos už 
karo laimėjimą prieš fašistų 
Ašį, už tarptautinę darbi
ninkų vienybę ir už glau
džiausią Jungtinių Tautų 
vienybę, iki Ašis taps pri
versta besąlyginiai pasi
duot.

Rytojaus numeryje Brow
derio pareiškimas taipgi 
bus ištisai išspausdintas.

TANKŲ FABRIKŲ DAR
BININKŲ STREIKAS

Detroit, Mich. — Tebe- 
streikuoja apie 24,000 dar
bininkų prieš šešis Chrysle- 
rio tankų fabrikus.

lė Davies’ui geriausių so
vietinių daktarų patarnavi
mus, jeigu reikėtų.

Stalinas labai nuoširdžiai 
ir draugingai elgėsi su Da- 
vies’u. Tarp kitko, jis už
klausė Davies’ą apie Sta
lingradą, kurį pastarasis 
aplankė. Davies atsakė: 
“Aš norėčiau, kad kiekvie
nas Jungtinių Tautų kovo
tojas pamatytų Stalingradą 
pirm einant mūšių.”

Davies uždėjo gėlių vai
niką ant bendrojo Sovietų 
kareivių kapo Stalingrade 
ir apie tai pranešė Stalinui. 
Tad Stalinas užklausė: Ar 
tamsta matei ir 96 tūkstan
čių vokiečių kareivių kapus 
prie to miesto?
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Vėl Hitlerio Talkininko Piktas 
Balsas

Gegužės 19 dieną Keleivio redaktorius 
sako gavęs “požemio keliais” žinių iš 
Lietuvos. Bet tąi yra jam prisiųstos 
.Goebbelso propagandos biuro. Aišku, 
kad tas biuras dabar nebegalį Ameri
kon vięšai siuntinėti savo propagandą. 

. Jis turi išdirbęs slaptus kelius ir jais ap
rūpina Amerikos prohitlęrinę spaudą.

Štai vienos žinios antraštė: “Lietuvoje 
yra daug raudonojo teroro aukų.' Juos 
šelpia likę gyvi žmonės.”

Ir paskui seka, kaip Lietuvos žmone
lės džiaugiasi nacių pavergimu! Klausy
kite: “Lietuvos žmonėms raudonas tero
ras tiek žiaurus, kad jie minėjo net išsi- 
liuosavimo sukaktį, kaip suėjo metai nuo 
bolševikų iš Lietuvos išvijimo....”

Matote, naciai juos išlaisvino', jie 
džiaugiasi, jie mini tą sukaktį! Ar ne 
taip skelbia visam svietui Goebbelso biu
ras apie okupuotus kraštus? Taip, raidė 
raidėn, žodis žodin. šitą bjaurų melą čio
nai Amerikoje gali šinkavoti tiktai Hit
lerio pastumdėliai ir agentai. Jie taip ir

fatitįs Irt
Lietuviam proUt|^įfjinkų jppjtoį- 

Jqska spauda ppr visus paskutinius Uvi- 
jįęšimt penkius me^ųk kasmet po popą 
sylęių paskelbia syjgfųį badą Soyįetų Šą- 
iupgpje. Kasmęt desėtkųs lųįĮįjoųų 
Spvletų Sąjųngps zjnoniu numariną ba
du ir pasiunčia į amžinąjį atilsį. O kiek 
šiaip ten svietelio Išmirštą, tai niękąs nė 
suskaityti nebegali, nebepajėgia nei Gri
gaitis su Michelsonų. Dąr prieš kąrą tas 
visas jų skaitlines sudėjus į daiktą, būtų 
buvus tokia baisi suma išmirusių žmonių 
soicajistįniam krašte, kad ten turėjo ne
beliktą bei vienos gyvos dūšios.

Q vienok day liko — Jįko labai daug. 
Ir dar tie “išbadėję” ir “išmirę” žmonės 
parodę visam pasauliui stebuklą: jie at- 
silaįko ir karžygiškai triuškina Hitlerio 
pragariškąją karinę mašiną — atsilaiko 
prieš 218 divizijų! Tai tikrieji visų laikų 
ir amžių stebuklai!

Dabar ta spaudą ir vęl garsiai užtrau
kė apie badą Rusijoje. Geg. 19 dienos 
Naujienose priversta špaltų špaltos “įro
dymui,” kad ten visi žmonės vėl baigia 
išmirti badų. Ir dar kaip? Pasiskaity-

Poetės Salomėjos Neries Žodis 
Lietuvos Klausimu

‘"Lietuva Išvien Kovoją su Rusija,” Sako Žymioji Rašytoja

Arba, ve štai kitas Keleivio šųyįs iš 
tų “požemio keliais” gautų žįnių už Hit
lerį, prieš Lietuvos žmones ir Jungtines 
Tautas. Naciai, matyt','‘■'išterorįzayp, iš
žudė. Lietuvos mokytojus. Bet begėdis 
hitlerininkas sako:

“Kai dėl pastabos, kad Lietuvoje stin
ga mokytojų, tai tenka pastebėti, jog 
bolševikų okupacijos metu iš tikrųjų bu- 
yp išgabentą į Sibirą apie 10 nuošimčių 
lietuvių jprąjįžios mokyklų mokytojų....”

'Tai bjauyus, atviras, niekšiškas patei
sinimas ir užgyrįmas nacių teroro Lie
tuvoje. Jų teroras bandomas primesti 
Tarybinei Lietuvos vyriausybei.

Karo Nuostoliai Afrikoje
Tasai didysis Jungtinių Tautų ląimėji- 

mas Afrikoje neapsėjo, žinomą, be di
džiulių aukų, didžiulių nuostolių, phur- 
chill sąvo prakalboje mųsų Kongresui 
kalbėjo apie tuos nuostolius. Jis sakė, 
kad mes netekome apie 5,6,.0.Q0 vyrų — 
užmuštais, sužeistais ’ ir nelaisvėn pate
kusiais. O kiek reikėjo paaukoti }<ąrq P?1- 
buklų tame karo teatre, tųpsę sunkiuo
se žygiuose prieš mirtinąjį priešą, ęįar 
niekas nėra apskaičiavęs.

Bet šiuos Jungtinių Tautų nuostolius 
bei kaštus palyginus su nuostoliais faši
stinės Ašies — vokiečių ir italų — jie 
pasidaro visai menkučiai. ĖrieŠuį užtup
iąs tiesiog nplžinįškas smūgis — jis day 
perą mirtinas smūgis, tiesa, toli grąžu 
nuo to, bet vistiek be galo didelis ir 
skaudus smūgis; phurchill sakė, kad per 
tas opęyacijas Tunisijoje buvp vokiečių 
ir italų užmušta 3,0,000, sužeista 27,000 
ir nelaisvėn paimta 267,0Q0!

SNAKE

Its qoinq to cost BiU/ons to

“Rudenį 1942 m. ineųęsįnęs porcijos 
sunkios pramonės darbiniijĮČųį buvo to
kios : 50 svarų dpppoš, 2 įvarai sviesto, 5 
syarai įpiltų, svaras ir ketviridalis cuk
raus, 5 sv. ir puse męsps, 2 sv. ir puse 
žuvies, 1 sv. druskos, 50 gramų arba
tos...”

Ir badas, ir žmonės badauja, kaip mu
sės miršta badu! Ar tas redaktorius pa
galvojo, kad jis ir tas, kuris jam davė 
tas skaitlines, nukalbėjo didžiausią be
protyste? Ar pagalvojo, kad šitokias 
porcijas gaudamas žmogus, kas liečia 
badą, galėtų milijoną metų gyventi?

50 svaru duonos ir 5 svarai miltu — 
iš viso bus apie 00 svarų duonos, arba 
po apie du svaru duonos i dieną! Ar gir
dėjote kur nors žmogų badaujant su 
dviem svarais duonos? Du svarai reiš
kia apie du amerikonišku kepalu duonos 
į dieną! Vargiai kur rastum tokį ame
rikoną, kuris tiek daug duonos galėtų 
suvalgyti.

Du svarai sviesto ir pusšešto svaro 
rųėsos — 7 svarai ir pusė. Na, o kiek 
Amerikoje galima gauti' per'mėnesį 
sviesfo ir mėsos? Ogi viso labo tiktai 
pusę svaro daugiau. Mes gauname į 
savaitę 16 punktų dėl sviesto, mėsps ir 
riębalų. Ųž sviesto svarą reikia duoti 8 
punktus ir už mėsos^svarą reikia duoti 
8 pundus. Vadinasi, į mėnesį mes tega
lime pirkti viso labo apie 8 svarus.

Tai kodėl čia Empties pe Indaują, o ten 
badauja? Vadįnasi, Naujienos dar kartą 
apsimėlavo.

Mes, žinoma, nesakome, kad ten da
bar karo sąlygose žmonės per daug 
maisto turi ir vaikštinėja persivalgę. 
Būtų absurdas taip tvirtinti. Padėtis la
bai sunki, yra didelių trukumų. Reikia 
nepamiršti, kad jie nukentėjo baisiai 
daug—daug, daug daugiau negu mes 
amerikiečiai. Jiems reikią pagelbos mai
sto produktais ir Amerika jiems šiek 
tiek pasiunčia. Mūsų pareiga prie tos 
pagelbos prisidėti ir pažangioji visuome
nė prisideda. Ji aukojo ir aukoją dėl mę- 
dikalės pagelbos. Jįnai dabar taip gra
žiai ir gausiai aukoja pasįūntipiųi pun
delių Sovietų Sąjungoje lietuviams. Tai 
vis parama. Tai yis yra nuoširdus, drau
giškas prisidėjimas prie laimėjimo šio 
karo, prie padrąsinimo Sovietų lįaudį’es 
mušti mirtinąjį priešą.

Bet tie menševikų amžini plepėjimai 
apie nuolatinį badą Sovietų Sąjungoje 
yrą jųjų hitlerinė propaganda. Ot, ’ žiū
rėkite, ten žmonės mirštą bacĮų, jie nebe
kovos, nebęajtsilaikys, karfu pražūsime 
visi, peapsipioką ir mums kovoti prieš 
Hitlerį. Tai prakeiktai gudri hitlerinė 
menševikų propaganda. Tai propaganda 
pakenkti Jungtinių Tautų karo pastan
goms. Tai darbas nacių pastumdėlių. Jie 
iškraipo faktus, pasirodo tiek kvailais— 
kad muša patys save savo skaitlinėmis— 
nieko nepaiso, bile tik meluot, blofyt. Mat, 
jie tiki, kad kas nors prilips, ką nors ši
tie melai, išmislai apgaus, suvedžios, sū
domo rolizuos.

Tas jau faktas, kad Sovietų darbinin
kai taip puikiai dirba fabrikuose ir ka
syklose, taip aukštai ir karo sąlygose 
pakėlė gamybą, o frontuose taip karžy
giškai mušasi sų priešu, parodo, jog jie 
nebadauja. Badaują žmonės negali nei 
dirbti, nęį kariauti. Tą puikiai žino ir 
menševikų vadai, jų laikraščių redakto
riai, tįę hitlerinės propagandos ištikimi 
šinkoriąj.

Šeštądįenio Laisvėje til
po poetės Salomėjos Ne
ries anglų kalboje laiškas, 
tilpęs New Yorko Heraid- 
Tribune (iš gegužės 20 d.). 
Šiandien mes tą patį laiš
ką paduodame lįetuvių 
kalboje. — Laisygs Retį.

New Yorko Herald-Tribune 
Redakcijai.

Jūsų vertingasis laikraš
tis nesenai išspausdino p. 
F. Žadeikio laišką. Kadan
gi, mano nuomone, tame 
laiške buvo neteisingų 
faktų, klaidinančių jūsų 
skaitytojus, tai aš prašau 
tamstas išspausdinti savo 
laikraštyj sekamą:

P-no Žadeikio tvirtini
mas, kad “visos Lietuvos 
gyventojų klasės yra nusi- 
stačiusįos prieš rusiškąjį 
bolševizmą,” yra niekas 
daugiau, kaip vergiškas 
kartojimas Goebbelso pro
pagandos, taikomos Jungti
nėms Tautoms skaldyti. 
Kalbant apie tuosius, prieš 
kuriuos visos Lietuvos gy
ventojų klasės buvo sukilu
sios, tenka sutikti, kad tuo 
buvo fašistinė Lietuvos vy- 
riausvbė, Smetonos vado- 
vąujama, kuri neteisėtai ir 
su “putčo” pagelba užgrobė 
galią 192(i metais ir laikė 
kraštą geležiniuose diktatū
ros naguose iki 1940 m.

Tame laikotarpyje ne 
kartą Lietuvos žmonės ban
dė kilti, bet kiekvieną sykį 
tie jų bandymai buvo už
gniaužti tos pačios fašisti
nės vyriausybės kruvinomis 
priemonėmis.

p a s i r e į š k usią rinkimų 
metu. Liaudis džiaugėsi 
šiuo reiškiniu, kai
po sprendžiamąja perga
le prieš nepakenčiamąjį fa
šistinį režimą. Rinkimai į 
Seimą buvo pravesti vi
siems piliečiams juose da
lyvaujant, — pravesti lygiu 
ir slaptu balsavimu. Visi pi
liečiai turėjo teisę balsuoti 
už arba prieš išstatytuosius 
kandidatus.

Virš 95 nuoš. visų balsuo
tojų dalyvavo Seimo balsa
vimuose, iš kurių 99.89 bal
savo už Lietuvos Darbo 
žmonių Sąjungos išstaty
tuosius kandidatus, 
mų pasekmės buvo geras 
Lietuvos žmonių atsakymas 
fašistiniams uzurpatoriams, 
kuriuos p. Žadeikis bando 
taip stipriai ginti. Jei ne ši
tie: rinkimai ir jei tarybi
nė Lietuvos respublika ne
būtų įstojusi į Tarybų Są
jungą, tai fašistinė Lietu
vos vyriausybė be jokio a- 
bejojimo būtų įmetusi Lie
tuvos liaudį į hitlerizmo 
klėbį, panašiai kaip padarė 
[Rumunijos, Vengrijos, Sųo- 
Imijos ir Italijos valdovai. 
Jei tas būtų atsitikę, tuo
met Lietuva būtų šiandien 
skaitoma esanti Jungtinių 
Tautų priešų tarpe.

Rinki-

Fašistinė Lietuvos vy
riausybė stengėsi išduoti 
Hitleriui Lietuvą. Smetona 
laužė sutartis ir pažadus, 
padarytus su Tarybų Są
junga, kurią Lietuvos žmo
nės skaitė savo draugu ir 
saugotoju. Iš to sekė fašisti
nio režimo Lietuvoje žlugi
mas ir įkūrimas Liaudies vy
riausybės 1940 m. birželio 
mėnesį, — vyriausybės, ku
ria visa tauta didžiai 
džiaugėsi.

Pono Žadeikio pastangos 
diskredituoti Lietuvos liau
dies Šeimo rinkimus 1940 
m. yra bereikšmės ir jas at
muša patys gyvenimo fak
tai. Visa lietuvių tauta ir 
daugelis užsieniečių gali at
siminti tąjį didelį rinkimų

Dėka tam, kad Lietuvos 
Seimas padarė šį istorinį 
nutarimą, Lietuvos žmonės 
pilnai apsaugojo savo tauti
nę nepriklausomybę įr įsi
kūrė progresyvė vyriausy
bę, atatinkamą didelės gy- 
ventojų daugumos troški
mams ir interesams.

Šiandien Lietuvos liaudis 
kovoja petys petin su visais 
Tarybų Sąjungos žmonė- 
mįs įr podraug su Jungti
nėmis Tautomis prięš hitle
rinę Vokietiją. Lietuvos 
partizanai veda drąsią ko
vą prieš nacių kariuomęnę, 
laikinai okupavusią Lietu
vą. Lietuvių tautinės jėgos, 
esančios Tarybų Raudono
joj Armijoj, didvyriškai ko
voja su priešų visoje eilėje 
svarbių Sovietų-yokįečių 
fronto sričių.

Ponas žadeikis pakarto- 
japčiai mini nužudymus ir 
ištrėmimus į Sibirą 56,000 
ilietųvįų. šiuo atveju jis pra
lenkia ir hitlerininkų pro
pagandą’ kuri panašiai sę-

tremtų į Sibirą, bet paga
liau tą skaitlinę numažino 
iki 12,000. Šis pareiškimas 
veikiausiai kyla iš to fakto, 
kad, palyginti mažesnis, 
pro - fašistinių ęlęmęntų 
skaičius, — kurie arba pa
laikė išdavikiškus ryšius su 
naciškaisiais diversininkais 
arba pasirodė esą greit ga
linčiais būti Hitlerio agen
tais — tapo išvežti iš prieš 
karinės Lietuvos. Kiek tas 
žygis buvo reikalingas, už
tenka pasiskaityt sekamą:

“Aktyvūs buvusiojo fa
šistinio režimo atstovai, ku
rie pirmiau buvo pabėgę į 
Vokietiją, sugrįžo Lietuvon 
arba su Hitlerio kapiuome- 
ne, užpuolančia Tarybų 
Sąjungą, arba parašiutais. 
Stodami į eiles fašistinių e- 
lemęntų, 'pasilikusių Lietu
voje, jie organizavo suokal
bius prieš Raudonąją Ar
miją. Tai iš šitų reakciniu 
ratelių tarpo hitlerininkai 
rekrutuoja' savo agentus, 
kurie gelbsti pavergti ir pa
žeminti lietuvių tautą.”

Pono Žadeikio pareiški
mai apie Tarybų ginkluotų
jų jėgų užpuolimą ant Len
kijos yra faktų iškraipy
mai. Tarybų Sąjunga nie
kad 
jos. Įėjimas Tarybų Rau
donosios Armijos į vakarų 
Ukrainą ir vakarų Baltaru
siją 1939 m. rudenį buvo 
padarytas vieninteliu tiks-

lu, būtent, kad padėti uk
rainiečiams ir balįarugiams 
susivienyti su savo broliais 
gyvenančiais Tarybų Uk
rainoje ir Tarybų Baltaru
sijoje ir neprileisti vokiečių 
jėgoms užimti tų sričių (va
karų Ukrainos ir Baltarusi
jos), kas neišvengiamai bū
tų buvę padaryta.

nepuolė Lenki-

Pono Žadeikio pareiški
mai yra pilni šmėižiančių 
išsitarimų prieš Tarybų Są
jungą, šiąnjĮien nešančią 
sunkiausiąją karo naštą 
prieš hitlerizmą. Jis taip 
pat šmeižia ir vienintelę 
teisėtą tarybinės Lietuvos 
respublikos vyriausybę, va
dovaujančią Lietuvos žmo
nes kovoje prieš vokiškuo
sius fašistus, pavergėjus jų
jų'krašto. Šitie p. Žadeikio 
pareiškimai pila vandenį 
ant hįtleriznio malūno šiuo 
ypatinguoju metu, kai Vo
kietija bando pravesti “vi
suotiną mobilizaciją” oku
puotoje Lietuvoje.

Lietuvos masių išdavikai, 
išlindę iš fašistinės reakci
nės stovyklos, kurią p. ža
deikis atstovauja, patapo 
teisioginiais nacių plėšikų 
padėjėjais.

Iškraipytieji p. žadeikio 
faktai gražiai supuola su 
hitlerininkų interesais, — 
pastarieji naudoja juos sa
vo naudai. Šiuo tai būdu p. 
Žadeikis padeda pravesti vi
suotiną mobilizaciją, nu
kreiptą prieš Jungtinių 
Tautų pastangas.

Salomėja Neris, 
Lietuvos poetė, Aukščiau
sios SSSR Tarybos deputa
tė.

Maskva, 1943 m., 
gegužės 19 d.

Kaip Naciai Auklėją
J aunirną

i

populiarumą ir džiaugsmin- niau kartojo pasauliui apie 
j dvasią, *200,000 lietuvių, neva iš-gą g y v e nt o j ų

Jungt. Valstiją kariai atsargiai grozdžjA pizertęs 
miestą (Tųnisįjojį, ąr pejęąs kur fla^slėpusio pfįę^o 
škiperio. Ją tep buvp įr jie |app į|gau<tyH arįa iš
šaudę d.

“Vokietijos jaunuoliai pri
valo būti greiti, kaip kurtai 
(medžiokliniai šunes), kieti, 
kaip plienas, patvarūs, kaip 
pacįų skūra,” taip sako Hitle-

giuo tarpu Amerikai ir ki
toms demokratinėms šalims 
prisieina kariauti su vokiečiais. 
Vokietijos dabartinė kariuo
menė auklėta nacių, sistemoje. 
Ji auklėta ir lavinta iš kūdi
kystės dienų vienam ir vy
riausiam tikslui — karui.

Nacių sistemoje vaikai pra
dedama lavinti fiziniai “kin- 
dergarten’uose” ir lavinama 
iki profesionalių mokyklų; la
vinama rimtai ir griežtai. Na
cių nusistatymas yra, kad tiek 
jaunuoliai, tiek mergaitės, tu
ri būti grakštūs, lengvi ir pa
tvarūs.

Kariškų artikulų Vokietijos 
vaikai pradedama lavinti šeš
tus metus beeinant; taipgi nuo 
kūdikystės vaikams įskiepija
ma fanatizmas—garbinti fjur- 
jerį ir palankiai klausyti jo, 
įsakymų. Pradinėse mokyklose 
yra įvesta turėti dvi valandas 
į dieną fizinės mąnkšįos, ar-j 
bą, kitaip tariant, kariško i 
mušfro. Vaikui išlikus tą muš-i 
tra, skaitoma prąlęidimu ne
paprasto momento — tos dvi 
valandos svarbesnės negu vi
sos dienos bendras mokslas.

Kūno mankštos pamokose

automatiškai ir verstinu būdu
• • I » •.

tampa Hitlerio Jaunuolių Or
ganizacijos nariais. Tos orga
nizacijos narių amžius yra 
tarpę 10 ir 18 metų; ir jie 
atleidžiami iš tos Hitlerio Jau
nuolių Organizacijos tik tada, 
kai pasitaiko jaunuoliui ir jau
nuolei numirti. Jau 1939 me
tais tos organizacijos nariu 
skaičius buvo apie 7,000,000.

Hitlerio Jaunuolių Organi
zacijos visi nariai privalo ne
šioti ant rankovės juodą, bal
tą ir raudoną nacių tam tikrą 
apraisąlą.

Paprastai berniukai ir mer
gaitės 14-kos metų pabaigia 
pradinę mokyklą; tuomet jie 
turi dar metus praleisti taip 
vadinamoj “Land Camp” toli
mesniam fiziniam lavinimuisi. 
Kempėse lavinimas būna lau
ke; ten lavinama: sporto, iš
tvermingumo maršavime, lenk
tynių pro įvairias kliūtis su ry
šulėliais, lipimo per sienas,

(Tąsa 4-tame pusi.)

Pląnupja Padalint Vokietiją į 
Atskiras Valstybes

Washing|o|i. — Neoficia
liai pranešimai sako, jog 
talkininkai planuoja po ka
ro padalint Vokietiją nef į 
atskiras valstybes, kad fa- 

‘‘isfaį nega
lėtų yel trumpu ‘ laikų suši- 
mobilizuot kapui.

■ • . ‘ • A • ' f

vartojama griežta ir begailes- sistiniąį įmpęrialistaį Bėga-
tinga metodą. Prieš įstojimą 
vaikui į aukštesnę mokyklą, 
jis turi pereiti fizines lavybos 
kyopmus. Nepajėgiantis išlai
kyti įokių kvotinių, vaikas 
liekasi pažemintas ir jo moks
las su tuo pasibaigia.

Po Karo Turi Būti Ątgaiyinta 
Laisyė, Sako de Gaulle

Hitlerio Jaunuolių 
Organizacija

I

Vienok, kad ir pažeminti 
tie vaikai liekasi, kurie nepa
jėgia Išlaikyti fizinės lavybos 
kvoįimų, Įačiau jie, pagal 
1939 m. naują patvarkymą,

New York. — Kovojan
čiųjų Francūzų vadas,' ge
nerolas Ch. de Gaulle ra
sp žurnale Free World, jog 
karo laimę j irpąs būtų berg
ždžias dalykas, jęįgu pp te 
peįūfų ąįgįipdyU Jąisyė.



KARIUOMENĖS SVEIKA
TA ALEUTŲ FRONTE

KŪDIKIS IŠ ORU AT
NEŠTOS SĖKLOS

Bešturmuojant amerikie
čiams japonus Attu saloje, 
vakariniame gale Aleutų 
salų virtines, blogas oras 
dažnai trukdė Amerikos la
kūnų veiksmus.

Beveik nuolatinės ūka
nos, šalti lietūs ir šiurpūs, 
audringi vėjai net vasaros 
laiku daro Aleutus vienu iš 
pačių liūdniausių, paniū- 
riausių kraštų pasaulyje.

Tai klaikus žemės rutulio 
kampas — daugiausiai su
sigarankščiavę pliki uolų 
kalnai; retai kur tėra žolės 
ir ta pati skurdi; neauga 
medžiai, o tik kur-ne-kur 
pasitaiko vargingi vienos 
kitos pėdos krūmokšliai.

Žiema gi Aleutuose ypa
tingai nejauki. Drėgni, vė
jingi jos šalčiai tartum pa
čius žmogaus kaulus perve
ria. -

Nežiūrint tokios susirau
kusios žiemos, tačiau, Aleu
tų frontas yra “sveikiau
sias pasaulyje,” kaip sako 
karinis amerikiečių dakta
ras pulk. Dwight M. Young. 
Ten mažiau kaip vienas 
procentas žmonių teserga 
bet kokia liga per metus.

Aleutų salos yra priskai- 
tomos prie Alaskos srities. 
Pačioje gi Alaskoje, nepai
sant žiemiško jos oro ir vi
sai trumpos vasaros, žmo
nės antra tiejk mažiau te
serga, negu Jungtiniu Val
stijų žemyne, kaip primena 

MAISTAS IR PROTINIAI GABUMAI
New Yorko ligoninėse 

buvo ištirta protiniai gabu
mai 182 vaikų nuo dviejų 
iki devynių metų amžiaus. 
Vieni iš gydomų vaikų bu
vo blogai namie ar įstaigo
se maitinami, o kiti gerai.

Kada prastai maitintiem 
vaikam buvo duodama vi
sais atžvilgiais geras mais
tas ligoninėse, tai pagerėjo 
ir protiniai jų gabumai.

Kai kurie tų vaikų buvo, 
kaip sakoma, “bukapro
čiai.”’ Bet tinkamai juos 
pamaitinus ligoninėje, šie 
vaikai pasidarė 10 procen
tų gabesni, negu pirm to 
buvo.

Kiti vaikai buvo viduti
nių gabumų, bet blogai 
maitinami, iki juos patal
pino ligoninėn. Davus jiem 
gerą maistą tiek pat laiko, 
kaip ir “bukapročiams,” 
tai vidutinių vaikų proti
niai gabumai pakilo net 18 
procentų.

Dar kiti buvo tinkamai 
maitinami namie bei įstai
gose iki to laiko, kada jie 
tapo atgabenti į ligoninę. 
Tarp šių vaikų buvo buka
pročių ir su normaliais 
protiniais gabumais.

Išmaitinus šiuos vaikus 
ligoninėje tokį pat laiką ir 
tuo pačiu maistu, kaip ir 
anuos, buvo duota ir jiem 
protiniai kvotimai. Ir štai 
kas pasirodė: Gerai nuo 
pirmiaus mitusių vaikų 
protiniai gabumai pasiliko 
tie patys, kaip kad buvo, 
atvykus jiem j ligoninę — 
jie nei pagerėjo nei pablo
gėjo.

Šie svarbūs mitybos ir 
gabumų tyrimai buvo ra-

kitas karinis amerikiečių 
gydytojas, kapitonas Ed. 
K. Mills.

Amerikos armijos dakta
rai nurodo tam tikras prie
žastis, kodėl Aleutuose svei 
ka gyventi, nežiūrint visų 
gamtinių nesmagumų, bū
tent:

Aleutuose nėra utėlių, 
kurios galėtų apkrėsti 
bjauriąja tifo liga. Tose sa
lose nėra blakių. Jose nera
si pelkių ir balų, kur veis
tus! uodai skleidžia malia
rijos drugio ligą.

Aleutų žemė dar neužter
šta kraujo apnuodijimo 
bakterijomis nei te tano — 
sąnarių sutraukimo, žandų 
surakinimo — perais.

Lyties ligos — sifilis ir 
gonorėja — tai beveik neži
nomas dalykas Aleutų sa
lose.

Aleutuose visai mažai tė
ra civilių gyventojų — jie 
tik šimtais teskaitomi. O 
moterų ten mažiau, negu 
be kuriame kitame pasaulic 
ruožte. Tokiu būdu nėra 
kaip lyties ligoms plėtotis. 
Tiktai didesnėse gyvenamo
se vietovėse randama mote
rų ir ten pasitaiko vienas 
kitas susirgimas lytine li
ga, bet labai retai.

Praeita žiema Aleutuose 
buvo ypatingai šiurpi, o ir 
tai beveik niekas iš Ameri
kos karių tenai nesirgo net 
paprastomis slogomis.

J. C. K.

portuoti užpraeitą savaitę 
suvažiavimui Amerikiečių 
Draugijos Protiniams Trū
kumams Gydyti.

Tais bandymais įrodyta, 
jog daugeliui skurdžių vai
kų nesiseka mokslas tik dėl 
perblogos mitybos, kurią 
pagerinus, skaitlinguose at
sitikimuose, pasitaisytų ir 
šių vaikų gabumai. .

Čia nekalbame apie to
kius vaikus, kurie gerai 
maitinami ir dažnai atro
do gabūs, bet vengia mok- 
lo.

“Pometies” Gerinimas
Yra suaugusių žmonių, 

kurie sako, kad norėtų pa
gerint savo “pometį”-at- 
mintį. Tarp jų nemažai pa
sitaiko asmenų, kurie ne- 
tvarkiai gyvena, negana 
pasilsi, nešvariai užsilaiko. 
Jeigu tokie žmonės protin
gai sutvarkytų savo gyve
nimą, ypač miegą-poilsį ir 
mitybą, tai po keleto savai
čių pajustų atmainą—“po- 
meties” pagerėjimą. Ne 
vienas jų stebėtųsi, kaip jis 
iš naujo pradeda atsiminti 
užmirštus vardus, skaitme
nis ir kitus dalykus.

Viskam, žinoma, yra ri
bos; taip ir atminties tai
symui žmonišku gyvenimu 
arba dar net ir specialiu 
studijavimu. Bet yra vie
nas neginčijamas faktas — 
jog sveikas gyvenimas pri
sideda ir prie protinių ga
bumų palaikymo. N. M.

Amerikoj dabar statoma 
dar didesnės Lekiančios 
Tvirtumos, bombanešiai B- 
29, kurie neš po 10 tonų 
bombų.

Marija Lialkova, viena iš daugelio motery, dalyvaujančiu kovose prieš vokie
čius; Marija Lialkova yra Čechy pulke Rytiniame fronte. Jinai jau .nudėjo ketu
ris nacius ir už tai ja Tarybų vyriausybė apdovanojo Raudon. Žvaigždės ordinu.

Svetimų iCalbų Išmokimo “Sekretas”

Įvairumų 
neaišku, 

kelias iki 
pramoks-

Vienas žmogus sakė, kad 
jam perskaičius straipsnį 
apie svetimų kalbų išmoki
mą (praeitame 
Puslapyje) dar 
kaip žmonės per 
desėtkų savaičių 
ta gerai susikalbėt japoniš
kai, malajiškai bei kitomis 
svetimomis kalbomis.

Čia priminsime, kaip kū
dikis be jokios gramatikos, 
dar skaityt nemokėdamas, 
o iki penketo metų amžiaus 
gerai susikalba su tėvais ir 
kitais žmonėmis apie pa
prastus dalykus. Jis mažu- 
pamažu įsitėmijo ir išmoko 
vartoti įvairius žodžius ir 
sakinius. Tai buvo tan
kiausiai girdimi ir naudo
jami sakiniai. Jis juos tūk
stančiais sykių girdėjo ir 
pats kartojo taip, kad tie 
žodžiai ir sakiniai virto au- 
tomatiškai-lengvais.

Jeigu kūdikis dažnai net 
jau trijų-keturių metų ne
blogai susikalba, tai kalbos 
išmokimas, ’matomai, nėra 
toks baisiai sunkus daly
kas. O juk kūdikiui ir 
“gimtoji” kalba yra visiš
kai svetima.

Visas to sekretas galima 
būtų pasakyt senovės ro
mėnų posakiu — repetitio 
mater studiorum ėst, reiš
kia, kartojimas yra išmoki
mo motina.

Greitojo svetimų kalbų 
išmokimo mokyklos dau
giausiai ir vartoja mažyčių 
būdą svetimoms kalboms 
mokinti, reikalingiausių 
žodžiij ir išsitarimų klausy
mąsi ir jais kalbėjimą iš 
mokinių pusės, taip sakant, 
begalinę daugybę sykių, iki 
tie žodžiai net “pakarsta 
gerklėje,” nuolat skamba 
ausyse, sapnuojasi bemie
gant, ir tampa “antrąja 
prigimčia.”

Bet tai ir nestebėtina. 
Nes jeigu suaugęs mokinys 
praleis po 10 valandų kas
dien mokykloje per 10 sa
vaičių, tai jau bus 600 va
landų, kur jis tegirdėjo 
faktinai vien 
kalbą ir pats 
lat šnekėjosi 
vokiečiu, chinu 
svetimkalbiu mokytojum ir 
su savo bendrais mokiniais.

Tai vadinasi įtemptas ar
ba įveržtas kalbos studija
vimas, kur, apart praleisto 
klasėje laiko, mokinys 
namie tam pašvenčia 
jetą ketvertą valandų 
dieną, taigi viso 780 
840 valandų.

Jeigu jis tik po tris sve

tik svetimą 
ta kalba nuo-

su japonu,
ar kitu

dar 
tre- 
per 
iki

timus žodžius per valandą 
išmoktų vartoti, tai prak
tiškai mokėtų jau 2,340 iki 
2,300 žodžių naudoti. O ei
liniai žmonės, pavyzdžiui, 
amerikiečiai, kasdieninėje 
savo kalboj, vartoja tik apie

APSIGIMIMAI IR “MENKI” DALYKAI
Škotijos Aberdeen Uni

versiteto profesoriai C. C. 
Gordon ir J. H. Sang išvys
tė, matyt, su pagelba X- 
spindulių, savotiškas vaisi
nes muses, kurios jau netu
ri “ūsų”. — Paprastos, nor
malės musės tokiais “ūsais” 
nujaučia artėjančius ir tol
stančius dalykus.

Pakeistų, beūsių musių 
vaikai taipgi visuomet buvo 
beūsiai.

Tie mokslininkai 
sugalvojo a p š č i a i duot 
maistinio chemikalo nia
cino beūsių musių pe
rams, ir taip šeriami perai 
išsivystė į sveikas muses, su 
“ūsais” ir viskuom. Ta
čiau, šių musių vaikai taip
gi buvo be ūsų. Bet kai jų 
perams buvo duota jvalias 
niacino, tai jie vėl užaugo 
su ūsais.

D-rai Gordon ir Sang, to
dėl, daro išvadą, jog dėl vie

Kaulai, Nervai ir 
Vitaminas A

Jeigu mažų, jaunučių 
šuniukų maistui trūksta 
vitamino A, tai jų šonkau
liai užauga gremėzdiški ir 
rupūs, kaip atrado anglų 
mokslininkas Edward Mel- 
lanby.

Šio vitamino stokuojant, 
kai kurie galvos kaulai ne- 
tvarkiai auga ir sunaikina 
tūlus nervus, ypatingai 
klausos nervus, ir tada šu
niukas apkursta.

Stingant vitamino A šu
niuko mityboje sugenda jo 
regėjimas ir jis svirduliuo
ja į visas puses eidamas ar 
bėgdamas.

Aišku, jog panašiai galė
tų atsitikti ir žmogaus kū
dikiui, jeigu jo maiste ne
būtų vitamino A.

Sveikai maitinamo gi kū
dikio galvoj veikia stebėti
nas gamtinis mechanizmas, 
kuris leidžia galvos kaulam 
prasiskleisti ir platėti, kad 
sudarytų smagenų ner
vams vietą, taipgi ir pra
leidimą galvon ateinantiem 
nugarkaulio nervam. N. M. 

600 iki 800 žodžių. Mokė
dami greitai ir tiksliai juos 
suderint, žmonės su tiek 
žodžių visai gerai susikal
ba apie paprastus dalykus 
ir net “istorijų” gali jais 
papasakoti. J. C. K.

no ar kito dalykėlio stokos 
maiste gali atsirast negeis
tini apsigimimai, bet net ir 
atsitikimuose, kur tėvai tu
ri tokius apsigimimus, tai 
dažnai galima būsią juos 
atitaisyt bent dėlei vaikų, 
jeigu nėščiai motinai, o pas
kui jos kūdikiu| bus pritai
kyti reikalingi maistiniai 
dalykai. Tiedu mokslininkai 
dabar daro platesnius tyri
mus šioje srityje.

Atrodo, kad tūliems žmo
nėm lyg ir nusibosta girdėt 
bei skaityt apie vitaminus. 
Todėl šio rašinio pradžioje 
nebuvo minėta jog niaci
nas, daręs stebuklus su mu
sių ūsais, taipgi yra vienas 
iš B rūšies vitaminų, kitaip 
vadinamas nikotiniška rūk- 
štim.

Čia dar kartą tenka atžy- 
mėt, jog nikotiniška rakš
tis yra visai skirtingas da
lykas nuo nikotino nuodų.

N. M.

Oro Apvalymas nuo 
Ligų Bakterijų

Garai chemikalo vadina
mo trierthylene glycol yra 
smarkūs bakterijų naikin
tojai, bet jie visai nekenkiu 
žmogui, kaip tvirtina ame
rikietis gydytojas Oswald 
H. Robertson.

Viena šio glycol’io garų 
dalelė paleista į du šimtus 
milionų oro dalių sunaiki
na perus ir bakterinius 
nuodus tokių ligų, kaip 
plaučių uždegimas (pneu
monia), influenza ir kt. 
Manoma, kad tie garai už
muša ir paprastų slogų ba-

Dr. Robertson pataria 
šiais garais apvalyti orą 
nuo žalingų bakterijų teat
ruose, svetainėse ir kitose 
patalpose, kur daug žmo
nių sueina. X <7. K.

ŽYDŲ TERIOTOJAI
Žydų vadai skaičiuoja, 

kad hitlerininkai Europoj 
sunaikino jau 8,250,000 žy
dų, tai apie pusę skaičiaus 
buvusių pasaulyje žydų 
pirm karo.

Pirm trejeto metų gimė 
vienai kanadiečių porai 
gražus kūdikis iš nežinomo, 
svetimo vyro sėklos, kuri 
buvo lėktuvu atgabenta 
500 mylių iš New Yorko į 
Montrealį, Kanadoj. Dabar 
tatai aprašė newyorkieciai 
daktarai Fr. I. Seymour ir 
Alf. Koemer. Sėkla buvo 
atgabenta stiklinukėje 
(test-tube).

Bevaikė moteris ir jos 
kanadietis vyras buvo įsiti
kinę, kad jis negali tapti 
tėvu. Tad su jo sutikimu 
moteris kreipėsi į New 
Yorko ligonines, kad atsių
stų gero vyro sėklos. Ketu
ris kartus jinai gavo neži
nomų vyrų sėklos, bet vis 
negalėjo apsiveisti. Bet 
penktą sykį pavyko, ir da
bar motina džiaugiasi gra
žiu, sveiku kūdikiu.

Džiaugiasi ir kūdikio pa
tėvis, kad vaikutis auga vis 
panašyn ir panašyn į jį 
patį.

Bet jau ir pirmiau šim
tai bei tūkstančiai kūdikių, 
taip užveistų nežinomų vy
rų sėkla, augo panašūs į 
savo patėvius. Kaip tai ga
lėjo atsitikti? Nagi, štai 
kaip:

Kada ligoninė ar priva
čiai gydytojai renka sėklos 
davėją moteriai, jie sten
giasi sužinoti, kaip atrodo 
jos vyras, ar šviesiaplau*

CHEMIKALAI IR GIMDYMŲ KONTROLE
Tūli chemikalai, kuriuos 

moterys plačiai vartoja, 
kad apsisaugot nuo užsivei- 
simo, gali pažeist protą 
“netyčiuko,” jeigu jis atsi
tiktinai gimtų, nežiūrint 
vaistų, kurie buvo panau
doti. Tokį persergėjimą 
duoda daktarai Johnette 
Dispensa ir R. T. Horn
beck, rašydami Journal’e 
of Psychology.

Tiesa, jie išbandė įvai
rius vaistus tik žiurkių 
gimdymo kontrolei, bet su
prantama, jog tie vaistai 
panašiai atsilieptų ir žmo
gaus gemalui.

Kur buvo vartojama rak
ščių chemikalai apsaugot 
žiurkei nuo užsiveisimo, 
bet ši vis tiek užsiveisė, tai 
žiurkučiai gimė “silpnapro
čiai.”

Šie žiurkučiai, kaip be
augant, taip ir pilnai jiem 
užaugus, buvo mokinami 
tokių dalykų, kurių galima 
žiurkes išmokinti; ir jiem 
sunkiau buvo to išmokti, 
negu kitiem žiurkučiam ir 
žiurkėm.

Išeiti iš tyčia įtaisytos 
painios ir klaidžios lindy- 
nukės reikėjo daugiau laiko 
“netyčiukėm” žiurkėm, ne
gu toms, kurios normaliai 
gimė, kurių gimimui nie
kas nemėgino pastoti kelią. 
Taip tai atsiliepė gimdymo 
kontrolė rūkštimis į žiur- 
kučių ir žiurkių protinius 
gabumus.

Tarp kitko, buvo vartota 
ir nerūkštinis chemikalas 
sodium bicarbonate kaipo 
vaistas nuo užsiveisimo.
Pasirodė, jog šis chemika
las nepadarė jokios žalos 
atsitiktinai gimusiems žiur- 
kučiams. Dar ’ daugiau.

kis, ar juodplaukis, mėlyn
akis, aukštas, ar juodakis, 
žemas ir kokia jo bendra iš
vaizda. Jieškant sėklos mo
teris kartais parodo ir savo 
vyro fotografiją. Tuomet 
gydytojai ir parenka sėklos 
davėją panašiausią į jos 
vyrą.

Davėjas turi būti vedęs 
vyras ir savo vaikų tėvas, 
įrodymui, kad jo sėkla ne
bus bergždžia. Davėjai da
žnai atsiklausia savo žmo
nų, ar jos sutinka duoti sė
klos svetimoms, nepažįsta
moms; ir žmonos paprastai 
sutinka. Bet nuo davėjų 
yra laikoma slaptybėje mo
terys užveistos jų sėkla.

Ligoninės ir šiaip gydy
tojai reikalauja rašytos su
tarties tarp vyro ir žmonos, 
kad jiedu abu sutinka turė
ti kūdikį iš svetimos sėklos. 
Tokiu būdu atėjęs pasaulin 
kūdikis yra laikomas lega
liai gimusiu ir turi pilnas 
teises, kaip ir tikras to vy
ro sūnus.

Yra pranešimų, jog 
amerikiečiai ir iš karo lau
kų atsiunčia savo žmonoms 
svetimų vyrų sėklos, norė
dami palikti savo vardą to
kiame atsitikime, jeigu pa
tiems tektų žūti mūšiuose. 
Siunčiant gi žmonai sėklą, 
suprantama, yra visuomet 
slaptybėje laikomas sėklos 
.dayėjo vardas. N. M.

“Netyčiukai” gimę po šio 
chemikalo atrodė net gabe
sni už paprastai gemančius 
žiurkučius.

Tačiaus reikia atžymėt, 
jog sodium bicarbonate ir 
abelnai šarminiai chemika
lai silpniau tesulaiko nuo 
užsiveisimo, negu rūkšti- 
niai chemikalai; taigi po 
šarminių chemikalų dau
giau gimė ir, žiurkių “nety- 
čiukų,” negu po rūkštinių 
chemikalų.

Garsieji sulfa vaistai 
taip pat buvo išbandyti ap
saugai nuo užsiveisimo. Po 
jų gimusiuose žiurkučiuose 
nebuvo pastebėta jokių blo
gų protinių ar fizinių pasė
kų. Tačiaus, bandymų da
rytojai, daktarai Hornbeck 
ir Dispensa pataria plačiau 
šiuos vaistus ištirti, kad 
neįvyktų moterims bei kū
dikiams kokiu nesmagumų.

• N. M.

Dvieju Ligų Plėtimasis 
Ir Karas

Kai karas ilgai tęsiasi, 
paprastai paplinta daugiau 
ligų. Dabartinio karo metu 
ypač padaugėjo skaičius 
sergančiųjų sifiliu ir sma
genų plėvių uždegimu, ku
ris yra labai pavojinga li
ga. Pastaroji liga pradėjo 
žymiai plėstis ir Amerikoj 
1941-1942 m. žiemą, nekal
bant jau apie Europos kra
štus.

New Yorko Nervų Insti
tuto daktarai atrado, kad
racemic glutamic rūkštis > 
vidutiniai tarnauja kaip 
vaistas prieš nuomaro prie-
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ZMONESE MAKSIM GORKI
Bostono ir Apylinkės Žinios

(Tąsa)
Bet vis dėlto griovyje tarp skalbėjų, 

virtuvėse pas karininkų pasiuntinius, po
grindžiuose pas darbininkus - grioviaka
sius būdavo kur kas įdomiau, kaip na
mie, kur kalbų, sąvokų, nuotykių sustin-

Gavęs sesers laišką, jis nerimastingai 
prašydavo:

— Skaityk, susimildamas, greičiau....
Ir versdavo mane bent po tris kartus 

skaityti skaudžiai trumpą, gimbelėmis 
parašytą, laišką.

Tiems, Kurie Neskaito Krislų 
ir Editorialų

Nors pas mus abelnas vei
kimas nėra nupuolęs ant že
miausio laipsnio, bet toli gra
žu, kad galėtume pasakyti, 
jog darbas eina sklandžiai. O 
jau Literatūros Draugijos rei-

Susimildami Mokykitės Iš
reikšti Savo Mintis

Sakoma, kad gegužės 15 d., 
dr. Borisas davė gerą paskai
tą, tik visa bėda, kad mažai 
žmonių susirinko jo paskaitos 
išklausyti. Priežastis tame, 
kad nemokėta išgarsinti. Pra-

gęs vienodumas sukeldavo tiktai sunkų 
ir piktą nuobodulį. Šeimininkai gyveno 
valgymo, ligų ir miego užburtame ra
te; jie kalbėdavo apie nuodėmes, apie 
mirtį, labai jos bijodami ir stumdyda- 
miesi, lyg grūdai apie girnas, vis lauk
dami, kad štai jos ims ir sutraiškys 
juos.

Laisvomis valandomis aš išeidavau į 
malkinę malkų skaldytų, norėdamas pa
būti pats vienas, bet tas man retai pasi
sekdavo,— ateidavo karininkų pasiunti
niai ir pasakodavo apie kiemo gyvenimą.

Dažniau už kitus pas mane į malkinę 
ateidavo Jermochinas ir Sidorovas. Pir
masis — ilgas, kumpas, visas susuktas iš 
drūtų ir stiprių gyslų, mažagalvis, su 
drumstomis akimis. Jis buvo tinginys, 
įkyriai kvailas, judėdavo lėtai, nevik
riai, o kai matydavo moterį, tai mykda
vo ir palinkdavo į priekį, lyg norėdamas 
pulti jai po kojų. Visi kieme stebėdavosi 
jo pasisekimais su virėjomis, tarnaitė
mis, pavydėdavo jam, bijodami jo meš
kiško’stiprumo. Sidorovas buvo liesas, 
išsišovusiais kaulais, visuomet nuliūdęs, 
kalbėdavo tyliai, kosėdavo atsargiai, jo 
akys bailiai žibėdavo, jis labai mėgdavo 
žiūrėti į tamsius kampus; pasakoja ką 
nors pusbalsiu, arba sėdi tylom, bet vi
suomet žiūri į tą kampą, kur tamsiau.

— Tu ko žiūri?
— O gal pelė išbėgs... Mėgstu peles, 

taip tyliai jos rieda....
Aš rašydavau kareivių pasiuntiniams 

laiškus į sodžius, laiškelius įsimylėju
siems, man tas patikdavo; bet maloniau, 
kaip kitiems, būdavo rašyti laiškus Sido- 
rovui, — jis kas šešetadienis siųsdavo 
laiškus seseriai į Tūlą.

Pasišaukęs mane pas save į virtuvę, 
jis sėsdavosi užustalėn šalia manęs, 
stipriai trindavo delnais nukirptą gal
vą ir šnabždėdavo man jJaūšį:

Buvo jis geras, švelnus, bet su moteri
mis apsieidavo taip pat, kaip ir visi — 
šuniškai šiurkščiai ir stačiai. Tyčia ir 
netyčia stebėdamas jo santykius su mo
terimis, dažnai nuostabiai greitai išsi
vysiančius mano akyse nuo pradžios li
gi galo, aš matydavau, kaip Sidorovas 
sukeldavo moteriškės gerus jausmus, 
'nusiskųsdamas savo kareivišku gyveni
mu, kaip jis patraukdavo ją malonia me
lagyste, ir kaip viso to, pasakodamas 
apie savo pasisekimą Jermochinui, prik- 
liai raukydavosi, ir spjaudyda
vosi,’ lyg būt nurijęs kartaus vaisto. 
Tas man užgaudavo širdį, aš 
piktai klausdavau kareivį — kam 
jie visi apgaudinėja moteris, me
luoja joms, o paskui, tyčiodamiesi jomis, 
perleidinėja jas vienas kitam ii’ dažnai 
— muša?

— Tau nereikia domėtis šitais daly
kais, visa tai — blogai, visa tai — nuo
dėmė 1 Tu — mažutis, tau anksti....

Bet kartą aš išgavau tikresnį ir man 
labai atmintiną atsakymą.

— Manai — ji nežino, kad aš ją ap- 
gaudinėju? — tarė jis, mirktelėjęs ir 
kosėdamas. — Ji ži-no! Ji pati nori, kad 
ją apgautų. Visi meluoja šitame dalyke, 
čia jau toks dalykas, gėda visiems, nie
kas nieko nemyli, o tiesiog — išdykavi
mas! Visa tai — didžiausia gėda, palauk, 
ir pats sužinosi! Reikia, kad būtų naktį, 
o dieną — patamsy, kamaroje, taip! Užu 
tatai Dievas iš rojaus išvarė, dėlei to 
visi nelaimingi...

— Na, rėžk! Pradžioj — kaip priguli: 
miela mano sesele, linkiu viso gero,— 
kaip priguli! Dabar rašyk: rublį aš ga
vau, tiktai šito nereikia ir dėkoju. Man 
nieko nereikia, mes gyvename gerai, — 
mes gyvename visiškai ne gerai, o kaip 
šunes, na tu apie tai nerašyk, o rašyk— 
gerai! Ji—mažutė, jai iš viso tik ketu
riolika metų—kam jai reikia žinoti? Da
bar rašyk pats, kaip tave mokė....

Jis užguldavo ant manęs iš kairės pu
sės, karštai kvėpuodavo man į ausį ir 
primygtinai šnabždėdavo:

— Kad ji nesiduotų bernams skabinė- 
jama ir liečiama už krūčių ir niekaip! 
ORašyk: jeigu kas kalba maloniai, tu jam 
netikėk, tai jis nori apgauti jus, sugadin
ti....

Stengdamasis sulaikyti kosulį, jis bai
siai užkaisdavo, jo skruostai pasipūsda- 
vo, akys apsiašarodavo, jis judėdavo ir 
stumdydavo mane.

— Tu rikdai!
— Niekis, rašyk!... Ponams netikėk 

užvis labiau, jie apgaus mergaitę iš kar- 
‘to. Jis žino savo žodžius ir visa gali pa
sakyti, o kai tik tu jam patikėsi, tai— 
tave į paleistuvy bes namus. O jeigu su
taupysi rublį, tai atiduok popui, jis ir iš
saugos, jeigu geras žmogus. O geriau už
kask į žemę, kad niekas nematytų, ir at- 
taink—kur.

Liūdna klausytis šio šnabždesio. Aš, 
dairydamasis, žiūriu į aprūkusią kros
nies kaktą, į indaują su musių suterš
tais indais, — virtuvė neapsakomai mur
zina, pilna blakių, karčiai persisunkusi 
'keptais taukais, žibalu, dūmais. Ant 
’krosnies, plyšiuose, čeža prūsokai, siel
vartas pripildo sielą, beveik ligi ašarų 
gaila kareivio, jo sesers. Argi galima, 
argi gerai taip gyventi?

Aš kažką rašau, jau nebeklausydamas 
Sidorovo šnabždesio, rašau apie tai, kaip 
nuobodu ir skaudu gyventi, o jis, dūsau
damas, sako man:

— Daug rašai, dėkui! Dabar ji žinos, 
ko reikia bijoti....

— Nieko nereikia bijoti, — piktai sa
kau aš, nors pats daug ko bijau.

Kareivis juokiasi, kosėdamas:
—Juokdariukas! Kaip gi nebijoti? O 

ponai, o — Dievas? Ir maža kas?

Jis kalbėdavo taip gražiai, taip liūd
nai, atgailaudamas, kad aš atsileisdavau 
dėl jo romanų; aš apsieidavau su juo 
draugiškiau, negu šu Jermochinu, kurio 
nekęsdavau ir visaip stengdavaus iš
juokti, supykinti, — tas man pasiskeda- 
vo, ir dažnai jis vaikydavo mane po kie
mą su nedorais sumanymais, kurie, dėl 
jo nevikrumo, retai jam tepasisekdavo 
įvykdyti.

— Tas užginta, — sakydavo Sidoro
vas.

Kad užginta—aš žinojau, bet kad dėl 
to žmonės nelaimingi—netikėjau. Ir ma
čiau, kad nelaimingi, ir netikėjau todėl, 
kad dažnai matydavau įsimylėjusių žmo
nių nepaprastą išraišką, jausdavau ypa
tingą mylinčiųjų gerumą; matyti šitą 
širdies šventę visuomet būdavo malonu.

Bet vis dėlto gyvenimas, atsimenu, at
rodė man vis labiau nuobodus, šiurkštus, 
tvirtai nustatytas visiems laikams tose 
formose ir tuose santykiuose, kaip aš 
^matydavau diena dienon. Nemaniau apie 
galimybę ko nors geresnio, kaip tai, kas 
yra, kas nepašalinamai stovi prieš akis 
kiekvieną dieną.

Bet kartą kareiviai papasakojo man 
istoriją, stipriai mane sujaudinusią: vie
name bute gyveno geriausio mūsų mies
to siuvėjo sukirpėjas, tykus, kuklus 
žmogus, ne rusas. Jis turėjo mažutę, be
vaikę žmoną, kuri dieną naktį skaityda
vo knygas. Triukšmingame kieme, na
muose, sausakimšai prikimštuose girtais 
žmonėmis, šities abu gyveno nematomai 
ir tyliai, svečių nesikviesdavo, patys nie
kur neidavo, tiktai šventadieniais į teat
rą.

Vyras nuo ryto ligi vėlyvo vakaro bū
davo tarnyboje, žmona, panaši į mergai
tę - paauguolę, porą kartų savaitėje die
ną išeidavo į biblioteką. Aš dažnai ma
tydavau, kaip ji, siūbuodama, lyg šlub- 
čįodama, smulkučiais žingsneliais eida
vo, nešdama dirželiais surištas knygas, 
'lyg gimnazistė, prastutė, maloni, nauja, 
švari, su pirštinėmis ant mažučių rankų. 
Jos veidas paukštiškas, su žvaliomis aku
tėmis, visa gražutė, kaip porceleninė fi
gūrėlė. Kareiviai sakydavo, kad jos de
šiniajame šone trūksta šonkaulio, todėl 
ji ir siūbuojanti taip keistai, eidama, bet 
man tas patiko ir iš karto skyrė ją nuo 
kitų kiemo damų — karininkų žmonų; 
šitos, nežiūrint jų garsių balsų, margų 
parėdnių ir aukštų turniūrų, buvo kaž
kokios nuvalkiotos, tarytum ilgai jos, 
užmirštos, būtų gulėję tamsioje kamaro
je, tarp visokių nereikalingų daiktų.

kalai, tai tiesiog apgailėtini ir 
nežinia iš katro galo reikia 
taisyti.

Pavyzdžiui, kiek tai buvo 
pastabų Laisvės dienraščio 
“krisluose,” kad šios draugi
jos nariai iš pradžių metų už
simokėtų duokles, nes knyga 
reikia spausdinti, o lėšų nėra. 
Tuom pačiu reikalu tilpo apie 
keli editorials!,, smulkmeniškai 
dalykas išaiškintas, kad rodos, 
katras narys negalėtų ateiti į 
susirinkimą, tai galėjo net sta
čiai į centrą pasiųsti savo 
duokles. Kuopos valdyba kiek
vieną sykį prieš susirinkimą 
paskelbia spaudoj: kartą Šį 
metą buvome išsiuntę visiems 
nariams atvirutes, bet ir tas 
negelbėjo, mat, tą dieną sni
go, tai “negalėjo” įvykti susi
rinkimas.

Dabar tie, kurie nesilankote 
į susirinkimus, tai paklausyki
te su visu svietu, o aš išduosiu 
jums šių metų raportą. ŠĮ me
tą mes turėjome vieną “susi
rinkimą,“ kovo mėnesį ir jame 
išrinkome šiems metams kuo
pos valdybą. Nenusigąskite, 
jums valdyba yra pažįstama, 
nes pasiliko tie patys, tik pa
sikeitė darbais. Kaip atmena
te, kad mes sausio mėnesį tu
rėjome vakarienę, kad sukė
lus kelis dolerius ir pasveiki
nus Laisvės šėrininkų suvažia
vimą. Tą vakarienę rengėme 
bendrai su moterimis, bet pra
bėgo jau penki mėnesiai ir 
moterys dar neišdavė raporto 
iš minėtos vakarienės. Duokles 
jums visiems yra žinoma, kaip 
valdyba gauna, bet tai jos 
darbas, kam gi ji būtų valdy
ba?

Prie naujų sumanymų, tai 
yra keli “mažmožiai,” kaip 
tai: kuopos susirinkimas pri
puola gegužės 27 d., kuopos 
piknikas su montelliečiais, 
Laisvės piknikas, na, ir kiti 
“menkniekiai.” “Palikite” val
dybai.

Sudužo Aukso “Veršis”
Mass, valstijos gubernato

rius, pasirašė patvarkymą, ku
ris draudžia visokias viešas 
lioterijas. šiame skaičiuje pa
teko ir “šventas“ Beano. Tai 
vienas iš bjauria usių, 
kokis kada šioj valstijoj bu
vo, o jis daugiausia buvo prak
tikuojamą bažnyčių skiepuo
se ir tūlos parapijonkos taip 
nusibeanavo, jog jų vyrai tu
rėjo kreiptis į policiją, kad 
šiai žulikystei padarytų galą 
—amžiną atilsį jam.

. (Bus daugiau)

Su Kuo Eina Visuomene?
Mes turėjome du masinius 

mitingus, viename surinkome 
tūkstantį dvidešimt penkis do
lerius, kitame du tūkstančius 
ir šešis šimtus dolerių. Tokias 
sumas pinigų surinkti galima 
tik tarpe žmonių, pasišventu
sių ir permatančių tikslą.

Mūsų pasisekimą ir fašistai 
norėjo išbandyti. Jie iš Brook- 
lyno parsikvietė Juozą Tyslia- 
vą, kaipo kompetentiškiausį 
savo šulą, šis mūsų, apylinkėj 
baladojosi kelias savaites. Vie
ni jį nąaitino, kiti pirko “drink- 
sus,” o. treti cigaretus. Na, o 
iš šalies tėmytojai stebėjosi, 
kad Juozas kelinti metai ir vis 
su tuo pačiu “siūtu.”

Pagaliąus atėjo ir jų ma
nevrų diena. Svieto į “tary
bos“ mitingą suūžė apie kapa 
žmonių, kurioj didesnė pusė 
buvo “kacapų.“ Juozas, kaip 
pradėjo publiką lupti faktais, 
tai vos keli išsilaikė iki galo.

Beje, pertraukoje buvo ren
kamos aukos, dėl “išgelbėji
mo” Lietuvos. Aukų surinkta 
net dvidešimt penki doleriai. 
Tai daugiau negu smūgis fa
šistams.

nešime buvo pasakyta, jog 
prelegentas duos paskaitą 
mezgėjoms, tad visi suprato, 
kad tai specialė mezgėjoms 
prelekcija ir pašalinė publika 
nenorėjo maišytis.

Kaip matome, nemokėjimas 
išsireikšti, padaro daug ne
smagumų patiems rengėjams 
ir paskaitos prelegentui.

Kaip Naciai Auklėja 
Jaunimą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
mėtymo rankinių granatų ir 
šnipavimo.

Jaunuoliai, paleisti iš kem
pių, drūčiai išmiklinti fiziniai, 
būna pristatyti prie kastuvo ir 
pikio. O sukakus 16-kai me
tų, jie imama verstinai mili- 
tarinei lavybai, ir ten lavina
ma du metu. 18-kos metų jau
nuolis jau būna tiek išmiklin
tas fiziniai ir pripratintas prie 
ilgų maršavimų, kad jis gali
ma statyti į karo frontą, kaip 
patyręs kareivis.

rint, Vokietijos kareivis yra 
niekas daugiau, kaip militari- 
nis vergas, savo rūšies fanatiz
mu užgrūdintas.

Demokratiškų šaMfį karei
viai lavinami fiziniai ir mora
liai ne tik tam, kad jie galė
tų gerai kariauti, bet kad ga
lėtų savystoviai protauti ir 
dirbti naudingą darbą visos 
žmonijos labui.

P. Baranauskas.

Elizabeth, N. J.

Sovietai Padare “Klaidą”
’ Aną dieną vienas pilietis 
mane susitiko ant Broadway 
ir klausia:

1 —Daleiskime, kad aš norė
čiau pasiekti New York’ą, tai 
kaip būtų geriau, traukiniu- 
busu nuvažiuoti, ar pėsčiam 
per pelkes nusigraboti?

—Ką, sakau, ar tu bepro
tis? Aišku, jog kaip tu neva
žiuotum, tai būtų geriau ne
gu pėsčiam baladotis. Prie tam 
tūkstantį kartų važiuotas grei
čiau pribūsi į vietą ir jokio 
vargo neturėsi.

—Bet palauk, drg., Laisvę 
skaitant, pasirodo, jog visi mo
kyti žmonės su savo šeimomis 
turėjo nuo Hitlerio gaujų pės
ti bėgti į gilumą Sovietų. Gi 
Keleivis sako, jog Sovietai iš 
Lietuvos išvežė apie trisdešimt 
tūkstančiu ir tame Keleivio 
sąraše nesimato nei vieno in
teligento arba profesionalo, o 
jeigu ir būtų, tai vis viena čia 
Sovietų nelygybė, kuo tie sus
kiai geresni už mokytus žmo
nes ?

Kuomet Hitleris užpuolė 
Lietuvą, tai visi bėgo, kas tik 
norėjo savo gyvastį sutaupyti, 
o tik išvažiavo Keleivio re
daktoriaus žmoniškumo sąži
nė ant vakacijų, tai ir viskas.

—Ne už dyka dabar klerika
lų vadai socialistus bučiuoja.

Jaunutis.

Sportas Nacių Kontrolėje
Nuo 1932 metų, Vokietijoje 

įvairus sportas, visokie kliubai, 
organizacijos tapo perimta po 
nacių agentų kontrole. Kur 
jaunuoliai turėjo bendrabu
čiuose savo kliubus — tapo 
pavesta “storm-trooperių” 
priežiūrai, šalimais fizinio la
vinimo, jaunimui įskiepijama 
taipgi iš pat mažens nacių pa- 
trijotizmas, aklas atsidavimas 
ir pasiaukavimas Hitleriui; 
taipgi aiškinama iškraipyta 
nauja nacių istorija; mokina
ma apie rases; įskiepijama ra
sių neapykanta; supainiojama 
bent kokiš savotiškas sampro
tavimas; iškeliama ir garbi
nama bevedybinė motinystė.

Nacių patrijotizmas ir fana
tizmas jaunimui skiepijama 
tada, kada jaunimas pradeda 
bręsti fiziniai ir dvasiniai.

Nors galima daleisti, kad 
nacinės Vokietijos kareiviai 
yra geriausiai išlavinti, tačiau 
demokratiškomis akimis žiū

Susirgo gera draugė, Anna 
Kcntrienė ir turėjo pasiduoti 
operacijai. Draugė Kentrienė 
gyvena Cranforde, bet ji nuo
latos nuoširdžiai dirbo išvien 
su Elizabetho draugėmis iv 
draugais įvairiuose parengi
muose. Jai operaciją padarė 
gegužės 19 dieną. Ji randasi 
Lincoln ligoninėj, 65 Avon 
Ave., Newark, N. J. Lankymo 
valandos — nuo 1 :30 iki 4 
valandos dienos laiku ir nuo 
7 iki 8 :30 vai. vakarais. Drau
gės ir draugai privalo atlan
kyti ligonę, kuri tiek daug dir
bo sveika būdama. Vėlinu drg. 
Kentrienei greitai pasveikti.

B. Makutėnienė.

Streikas Detroito 
Karinėj Pramonėj,

Detroit, Mich., 21.*'—Be 
unijos užgyrimo sustreikavo 
23,000 darbininkų čionaiti- 
niuose Chryslerio tankų ir 
kitų karo pabūklų fabrikuo
se.

Redakcijos Atsakymai

Bostoniečiui. — Jūs pataria
te redakcijai lenkų nevadinti 
lenkais, bet “paliokais,“ nes 
“jų tikra pavardė yra palio
kai ir jiems tas vardas dar 
pergeras.“ Deja, redakcija 
negali priimti jūsų patarimo. 
Jeigu mes sakome: lietuviai 
(nuo Lietuvos), estai (nuo 
Estijos), amerikiečiai (nuo 
Amerikos), rusai (nuo Rusi
jos), tai turime sakyti ir len
kai (nuo Lenkijos). Yra laik
raščių, kurie mano, kad tam 
tikros tautos, jiems neapken
čiamos, žmones vadindami ne
tikruoju vardu juos kaip nors 
pažemins. Pav.: tūli lietuviš
kieji fašistai rusus vadina ne 
rusais, bet “burliokais,“ “mas
koliais“ arba “kacapais.” Jie 
mano, kad tokiais žmonių pa
vadinimų iškraipymais jie pa- 
sirodą labai gudrūs. Nieko to
liau nuo tiesos! Jie pasirodo 
didžiausiais durniais, neišma
nėliais ir podraug labai nekul
tūringais. Mes. nežadame tuo 
keliu eiti ir tam tikrų tautybių 
žmones kaip nors pravardžiuo
ti.

Chungking, Chinija. — 
Japonas priešfašistinis re
daktorius čia sako, kad jau 
šlubuoj a Japonij os viltis lai
mėti karą.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-71MJ4 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J-

VAL ANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Nčra valandų sekmadieniais.

BALTIMORE, MD.

Didelis Visų Lietuvių

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisves

Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS 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.

CHARLES J. R0V1AA 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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. 
Telefokas PopUr 411S
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PHILADELPHIA, PA Hartford, Conn. HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SVARBUS PRANEŠIMASI

Gegužės 25 dieną suneškite 
visi, kas tik turite “Laisves” 
pikniko rengiamo Baltimore] 
tikietukus, nes būtinai reikia 
grąžinti. Atneškite į Liaudies 
Kamą, 8 vai. vakare.

Gegužės 2<5 dieną Raudonojo 
Kryžiaus Pagelbai Komitetas 
šaukia delegatų susirinkimą 
svarbiais bomberio kampanijos 
reikalais. Susirinkimas įvyks 
Lietuvių Republikonų Pašalpi- 
nio Kliubo patalpoj, 1218 Wal
lace St., 8 vai. vakare. Visi de
legatai dalyvaukite. Kurie turi
te “Laisvės” pikniko rengiamo 
Baltimore] bilietukus, tai galė
site tą vakarą grąžinti.

Šio komiteto pirmininkas

Kavaliauskas praneša, kad jau 
yra parduotą bonusų .kampani
joj nupirkimui bomberio ųž 
$40,000, o reikia parduoti ųž 
$275,Q00, kad nupirkus leng
vesnį bomberį, o jeigu sunkes
nį, tai net $375,000.

Taigi, Philadelphijoj visos 
lietuvių sriovės stojo pagelbai 
Raudonojo Kryžiaus, paramai 
bendrų karo laimėjimo pastan
gų ir yra pasiryžę į trumpą 
laiką sukelti bonų išparduoda
mi lietuvių tarpe tą sumą. Ant 
bomberio bus uždėta lietuviš
kai jo vardas “PERKŪNAS,” 
kurio pareiga bus daužyti žvė
riškus hitlerininkus ir patį jų 
vadą Hitlerį. A. J. Smitas.

PUIKIAI PAVYKO P. ROTOMSKIO 
PRAKALBOS TORONTO MIESTE

Toronto, Ont. — Toronte 
lankėsi brangus svečias. Ge
gužės mėn. 11 ir 12 d. Toron
te lankėsi P. Rotomskis, Sovie
tų Sąjungos generalio konsulo 
iš New Yorko narys ir spe
cialus Lietuvos vyriausybės at
stovas. Jis buvo gražiai sutik
tas. Jo sutikimui, vieną dieną 

* buvo suruoštas masinis mitin
gas, o kitą dieną draugiškas 
visų susitikimas prie užkan
džių ir kavos.

Masinis Mitingas
Geg. 11d. lenkų svetainėje, 

62 Claremont St., buvo su
šauktas masinis mitingas suti
kimui brangaus svečio. Nond 
tą dieną labai lietus lijo, bet 
pavakary nustojo lyti. Atsi
lankė publikos nemažai, kad 
erdvi svetainė buvo beveik už
pildyta.

Toronto lietuviai stengėsi 
parodyti savo menines jėgas ir 
kartu parodyti, kad Toronto 
lietuviai yra organizuoti. Tad 
atidarius scena pasirodė Ban- 

< gos Choras, ris fcirtFainavo 
>, keletą dainelių. Prieš prakal

bas ant scenos pasirodė gar
bės prezidiumas iš keliolikos 
narių, organizacijų veikėjų. 
O jų. viduryje sėdėjo gerbia
mas svečias P. Rotomskis.

Publika ta sutiko dideliu
* M • l

rankų plojimu. Pirmininkas 
paaiškino, kad šis mitingas 
buvo šaukiamas Toronto lietu
vių Anti-hitlerinio Komiteto 
tikslu pradėti kampaniją siun
timui pundelių lietuviams rau
donarmiečiams ir našlaičiams 
Sovietų Sąjungoje. Vėlesniu jo 
atsišaukimu buvo suaukota 
$328 ir kvietė visus aukoto
jus prisiųsti po laiškutį, kuris 
bus įdėtas į pundelį.

< Po to kalbėjo Liaudies Bal
so redaktorius J. Yla dienos 
klausimu, kuris daug laiko ne- 
užtęąė, taupydamas svečiui.

Kada buvo iššauktas kalbė
ti p. Rotonjskis, pasipylė di
delis rankų plojimas. Pradėjus 
kalbėti, užviešpatavo tyla, pir
miausiai jis perdavė Kanados 
lietuviams sveikinimus nuo 
Letuvos vyriausybės ir, lietuvių 
pulkų, kovojančių prieš Hitle
rio barbarizmą Sovietų Sąjun
goje. Toliau dėstė Lietuvos gy
ventojų būklę po okupantų re
žimu, kad jau tūkstančiai yra 
'išžudyta geriausių tautos bū
davote jų ir tos baisenybės per
eina į baisesnes ir žiauresnes 
formas. Masiniai ima vi- 
durinios amžiaus vyrus, neiš
skiria ir merginų ir veža į 
verstinus darbus gilyn į Vokie
tiją. Q pasipriešinę vokięčįams 
yra areštuojami ‘ ir varomi į 
stovyklas arba sušaudomi. Kai 
kur ištisi sodžiai gyventojų lį- 
ko išžudyti, nuo jauniausio iki 
seniausio ųž neišpildymą oku
pantų užduočių. Tąs privertė 
daugybę Lietuvos gyventojų 
slapstytis miškuose ir tverti 
partizanų ^rųpęs.

Savo ilgoj kalboj daug to
kių panašių baisenybių iškėlė, 
kurios grūdino klaustojų jaus- 

r£ • T11148 atkeršijimui' amžinam mū-
sų tautos priešui.

Taipgi prisiminė Lietuvos

tarybinę vyriausybę ir jos na
rius, kurie nenuilstamai dar
buojasi savo srityje. Leidžia 
kelioliką mažo formato laik
raštukų skirtingais pavadini
mais, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu pasiekia Lietuvos 
žmones. Taipgi spausdina la
pelius, kurie paleidžiami iš or
laivių Lietuvos gyventojams, 
raginant juos neklausyti oku
pantų, neduoti jiems nieko ir 
naikinti vokiečių okupantų ko
lonistus.

Baigdamas išreiškė didelę 
padėką šios šalies lietuviams 
už gausią paramą lietuviams 
kovotojams prieš Hitlerio gau
jas ir už šelpimą lietuvių naš
laičių Sovietų. Sąjungoje.

Užbaigus prakalbą, I. Ru- 
kienė, Lietuvių Moterų Raudo
nojo Kryžiaus Ratelio narė 
įteikė raudonų gėlių didelį bu
kietą kalbėtojui, kurias jis gei
dė parsivežti ir niujorkiečiam 
parodyti.

Draugiška Vakariene
Gegužės 12 d., Lietuvių sve

tainėje, įvyko draugiška va
kariene, kurioj dalyvavo daug 
Toronto lietuvių sutikimui P. 
Rotomskio. Tarp visų kitų da
lykų, buvo pažymėtina, kad 
šioje draugiškoje sueigoje lie
tuvių vaikučių choras padūma
vo keletą dainelių. Tai kita 
Toronto meninė jėga, kuri 
žengia sparčiai pirmyn. Šioji 
meninė jėga sau vardą davė 
žvaigždės Choras. Jei svečias 
būtų ilgiau pabuvęs, tai To
ronto lietuviai būtų visas me
nines jėgas parodę. Bet užte
ko ir to, ką galimą buvo su
prasti iš svečio kalbos, kad jis 
visai nesitikėjo matyti tokį 
Toronto lietuvių pakilimą.

Šioj sueigoj svarbiausiai kas 
buvo pasakyta Liaudies Balso 
redaktoriaus lūpomis, kad mes, 
Kanados ir Suvienytų Valstijų 
lietuviai, niekados negalėsime 
atsimokėti lietuviams rašyto
jams už tokį gausų dvasinį pe
ną, kurie mus aprūpina nuo
latiniu bendradarbiavimu į 
amerikonišką spaudą. Ir jis 
visų skaitytojų vardu perda
vė jiems per P. Rotomskį di
delę padėką.

Reporteris.

Vichy Pripažįsta, kąd Japonai 
Prakiša Atpi

Vichy Francijos (fašistų) 
radijas skelbė, kąd japonai 
jau pradėję 'kraustytis iš 
Attu salos, Aleutuose.

(Bęt Ųkpmoje nęrą prie
šams jokios galimybes iš 
ten pasprukti; nes juos vi
siškai apsupo amerikiečių 
kąriųomępę ir kariniai lai-

Sovietų Jūreiviai Dalyvavo “I 
Am an American” Dienoj 
Buvo surengta “I Am an

American” iškilmės, Village 
gatvėje. Ten, tarp kitko daly
vavo ir Sovietų jūreiviai, ku
rių laivas šiuo kąrtu yra Jung
tinių Valstijų priepjaukoj.

Pirmas buvo iššauktas mil
žiniškas jūreivis C. Soffin, ku
ris yra petingas ir apie 6 pė
dų ir 5 colių aukščio. Jis ne
kalbėjo, tik paačiavo. Susirin
kusi minia griausmingais plo
jimais jį pasveikino, kaipo at
stovą kovingos Sovietų Sąjun
gos liaudies.

Antra buvo iššaukta Sovietų 
moteris daktarė K. K. Kisele
va, nuo to paties laivo, kuri 
yra 22 metą amžiaus. Ji tarė 
“Ačiū!” Buvo ir trečias So
vietų jūreivis A. Baziliev.

Visi' jie karstai pasveikinti. 
Sovietų jūreiviai laikosi užsi
dariusiai, jie nekalba, kas ne
reikalinga, pasako tik, kas ga
lima karo sąlygose. Jie sakė, 
kad nacių submarinas ataka
vo jų Jaivą plaukiantį į Ame
riką, kuris nebuvo konvojuj, 
bet jie išvengė torpedų ir savo 
kontr-ataka, mano, kad sub
marine nuskandino.

A. T.

RAMIOJO VANDENYNO
tarybos sueiga

Washington.—Prezidentas 
Roose veltas, anglų prem
jeras Churchill, Kanados 
ministeris pirmininkas, 
Chinijos užsieninis ministe
ris T. V. Soong ir kiti at
stovai kraštų, prieisiančių 
prie Ramiojo Vandenyno 
(Pacifiko), atlaikė posėdį, 
kuriame svarstė karo rei
kalus toje srityje—prieš Ja
poniją.

Posėdis buvo slaptas. Bet 
kąi laikraštininkai po jo už
klausė chinų jųinisferį, ar 
jis dabar geriau jaučiasi 
dėlei sutartino karo prieš 
Japoniją, £ąį jis, linksniai 
šypsodamasis, atsakė: “Aš 
norėčiau jųjyis pasakyt, bet 
negaliu” (nes karinė slap
tybė neleidžia).

bliyus 
|siyer?į|ni|i, Sako Naciai

Berlyno radijas tęigė, kad 
Gibraltare, vandens angoje 
iš Atlanto Vandenyno į Vi
duržemio Jurą, esą sutelk
ta 72 Anglijos ir Amerikos 
laivai, o tarp jų ir karo did- 
laiyiąį.'

Naciąi spėja, kad tie lai
vai esą rppšįami įsiverži
mui į Italiją.

LęiųJon, gęg. 21.—Vįenas 
anglų lakūnas boipbomis 

pataikė į septynis yąkięčįų 
traukinius.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

n ♦ ■ | r•;«. 1♦, < t -j f. •

KAMBARIŲ PĄRCOŠSJOS 
IR NAIVIŲ RUOŠAI VYRAI

Geros algos, prielankios darbo sąlygos. 
Kreipkitės nuo 9 iki 4 j Timekeeper.

Executive Houseke'ei>er MiSs Flanagan 
HOTEL ABBEY

149 W. 51st St. N. Y. C.
(127)

MERGINOS
Reikalingos maisto pakavimo dirbtuvėje. 

Patyrimas nereikalingas. Gera alga su virš
laikiais.

VALK
601 W- 26th St., N. Y. C. (10 lubos)

' •• ' ' •(124)

OPERATOR
SINGER SEW1NG MACHINE 

SU MAŽU PATYRIMU
Taipgi be patyrimo įvairiems darbams. Vy

ras ar moteris. Nuolatinis darbas. Nėra per
traukų. Viršlaikiai.

M. MAISEL CO.
625 Kent Ave., (cor. Rodney St.), 

Brooklyn.
(127)

MĘRGINOS-MOTERYS 18-40
PRADINĖ AUGA 50c J VALANDĄ 

l’AIKAŠ IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
Dabar dirbama 48 valandas į savaitę 

SVARBIOJE KARINĖJE PRAMONĖJE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
‘ GRAŽI APYLINKĖ

ŠVARUS IR SVEIKAS DARBAS
PRIE POPIERINIŲ PRODUKTŲ 

KITOS PROGOS
Sena įstaiga, augantis' biznis su gera ateičia

ARKELL SAFETY 
BAG COMPANY

67 North 11th St., Brooklyn
Six Blocks from Bedford Ave. Sta. 

14th St. Line, BMT
(124)

BLOOMINGDALE’S
Naktiniai Apvalyto j ai

Mes turime vietų pasitikimiem 
vyram, sutinkantiem dirbti naktim 

aptvarkyfno pareigom.
Valandos nuo 6 v. v. iki 2:45 rytais

40 valandų, 5 dienų savaitė
Kreipkitės j Employment Ofisą

LEXINGTON AV. & 60tR ST.
NEW YORK CITY

Vyrai dabar dirbanti apsigynimo 
pramonėse nesikreipkite.

(127)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Kreipkitės į Housekeeper

TOWERS HOTEL
I i : <

25 Clark Street, Brooklyn
(124)

PAPRASTI darbininkai—maišų kilnojimui, 
miltinių produktų rūšies; proga patapti ma
šinų naudotojais. 48 valandų darbo savaitė, 
mokama už 52 valandas. Nuolatinis darbas, 
svarbioje pramonėje. Kreipkitės j Supt.

STEIN-DAVIES CO., 11-48 47th Road, 
Long Islahd City, N. Y.

(124)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Vasaros Rezortc

AUKŠTOS ALGOS—GERI TIPAI
Malonios darbo' ir gyvenimo sąlygos

COPAKE COUNTRY CLUB
152 W. 42nd Strtbt, New York City

(123)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Skalbyklos darbas. Gera alga. Pastovus dar

bas. 5 dienų savaitė. Viršlaikiai ir bonai.
ELITE LAUNDRY

883 East 105th St., New York City
(123)

MOTERYS-VALYTOJOS
Nuo 25 iki 50 m., geroje sveikatoje, rei

kalingos ofisų valymui moderniškame pastate. 
Patyrimas nereikalingas. Patraukianti alga, 
puikios darbo sąlygos. 5^ dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444 

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City
"• (126)

MERGINOS-MOTERYS
Reikia cocoa pauderio supilsty- 

mui ir pakavimui.
Pradžiai mokestis 47c vai.
Greitas pakilimas iki 51c.

Kreipkitės j Personnel Department
ROCKWOOD & CO.

PARK & WAVERLY AVĖS.
BROOKLYN

(122)

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18,jki 45 metų

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

GERA PRADŽIAI ALGA
Galima uždirbti nuo $20 iki $30 į savaitę 

Nuolatinis Darbas—Greitas Pakilimas

OPPENHEIMER CASING CO.
480 Washington St., (arti Canal) 

Westside
(124)

Auto Mechanikai
PRIE SUNKIŲJŲ TROfKŲ 

PATYRĘ
Dirbti New Yorke, Brooklyne 

ir Bronx.
4-F ar 3-A Selective Service 

Klasifikacijos 
KREIPKITĖS VIEN TIK LAIŠKU 

TIESIAI Į DISTRICT SERVICE MANAGER

AUTOCAR TRUCKS
555 West 23rd St., N. Y. C.

(123)

4 Jąponų radijas paaiškino, 
kad ‘jų laivyno komandie- 
rius Yamamoto užmuštas 
per kautynes ore.

Rabaule talkininkai nu
metė 18 tonų bombų į ja
ponų įrengimus.

Knygą Apdarymui Darbininkės
MOTERYS
• i * ? * ■ • • ?

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
Reikalingos linksmam darbui vienoje iš 

Amerikos seniausių knygų išdirbystėje. Geros 
algos, progos pakilimui. Viršlaikiai, ' jei no
rėsite. Patogioje vietoje.

J. J. LITTLE & IVES CO.
NEW YORK CITY

(124)

VIRTUVEI DARBININKIŲ. <« I !<■■'<< J t, > o ' *• 
Reikia moterių dirbti virtuvėje ir 
prie daržovių. Geros darbo sąlygos.

KREIPKITĖS J CUEF
TOWERS HOTEL

25 Clark St., . Brooklyn
■ .Q24)

A - t t

INTELIGENTIŠKOS 
MOTERYS

DEL
SEKAMI/ POZICIJŲ

RINGIŲ VYNIOJIMUI
RINGIŲ UŽBAIGIMUI

SURINKIMUI '
Puiki proga. Nuolatinis darbas.

Patyrimas Pageidaujamas
BET NEBŪTINAI REIKALINGA
Super Electric Products

1057 SUMMIT AVE., JERSEY CITY
(124)

MERGINOS-MOTERYS
Iki 35 m. amžiaus

Lengvas, linksmas darbas. 5% dienų savaitė;
48 vai. $23.40 iki $26.00 į savaitę.

WRIGLEY BROS.
89 W. 19th St., New York City.

(125)

PLĄĘTIC WfOULpERS
MES MOKAME JUMS

MOKINANTIS
INSULATION MFG. CO.

11 NEW YORK AVE., BROOKLYN 
_____________ ' ' ■ '' ' " ’ (125)

BERNIUKAI *
Reikalinga išsiuntinėjimo-priėmi- 

mo departmente ir dėl nunėšiojimo. 
5 dienų savaitė, 40 valandų, gera 
alga.

KAUFMAN & RUDERMAN
1 East 87th St., New York City 

__________________________________________ (122)

VYRAI-VYRAI
Svarbiam Kariniam Darbui

Suteikiama Pastovūs Darbai ir 
Taikos Laiku Puiki Ateitis. 

PATYRIMO NEREIKIA
Mos jus išmokinsime gerai apmokami) darbų, 
kaipo mašinų operatorius ir mokėsime $28.60 
į savaitę už 48 valandų savaitę laike mokini- 
mosi. Greit pakeliama algos besimokinant.

Allcraft Corrugated Co.
405 Kingsland Ave., Harrison, N. J.

Imkite Hudson Tube iki Grove St.. iŠ čia im
kite No. 43 busą iki Kingsland Ave., Harriso- 

ne. Iš1 čia eikite du blokus po dešinei.
(123)

PORTERS-APVALYTOJAI. $70. Gyvenimas 
ant vietos.'$80 gyvenantiems kitur; 2 kartu 
valgis, valandos nuo 7 iki 4. BETH EL 
HOSPITAL, Rockaway Parkway ir Avenue 

A, Brooklyn, N. Y. Matykite Mr. Charle.
__________________________________________ (123)

APVALYTOJAI
Nuo 4 vai. ryto iki 12 Pietų

Reikalingi lengvam generaliniam darbui 
Manhattan krautuvėse, viena iš New Yorko 
pirmaeilių daugmeninių kepimo dirbtuvių,

6 DIENŲ SAVAITĖ
$23.—$25. į savaitę

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
Kreipkitės nuo 10 vai. rytais iki 4 vai. dieną

HANSCOM BAKE SHOPS
869 Lexington Ave., New York City 

arti 41st St. (Room 300)
(123)

APVALYTOJAI, visuomeninėje įstaigoje, 
12 mailių nuo New Yorko miesto. Alga ir 
užlaikymas. Kreipkitės: Elizabeth General 
Hospital, 925 East Jersey St., Elizabeth, N.J.

(126)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirs 
18 m. amžiaus! gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 48rd St., New York City

SKALBYKLAI DARBININKIŲ

BERNIUKAI, pilnam ir daliai laiko, nuo 
16 iki 17 m., sukrovimo ir išsiuntinėjimo de- 
p'artlnente. Patyrimas nereikalingas. Už pilną 
laiką $18, dar prisideda viršlaikiai. MILLER, 
1190 Fulton St., Brooklyn. 8th Ave. arba 
Brighton Lines iki Franklin Ave.

(123)

Patyrimas nereikalingas 
$50 į mėnesį ; valgis ir guolis ; geriausios 

darbo ir gyvenimo Sąlygos
INSTITUTION

188rd St. ir 3rd Avė., N. Y. C.
'■ •' ’________________ (123)

SKALBINIŲ LANKSTYTOJO^ 
pATyąušios' 

Prosijimp darbas Pastovus
5 dienos. Viršlaikiai
ELITE LAUNDRY

338 fcwst 105th St., New York City
• (123)

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Patyrę ir be įkyrimo
TAIPGI TOOLMAKERS

Pozięijos su ateičia
TALLER & COOPER

980 Newark Ave., Jersey čity
(125)
t » »• • '

VYRAI-VALYTOJAI
Nuo 38 iki 50, geroje sveikatoje, reikalingi 

kaipo apvalytojai ir langų mazgotojai moder
niškame ofisų pastate. Patraukiančios algos. 
Puikios darbo sąlygos. 5^ dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

 (126)

BERNIUKAI 16—17
Alga $20. Pradžiai.

NEREIKIA PATYRIMO
5 dienos : 44' valandos; 'turi 'būti stiprūs ir 

reikia turėt darbo popieraš. Taipgi daliai lai
ko darbas. ■

ELITE LAUNDRY
833 East 105th St., New York City

(123)

(Stiprūs)
BENDRAM DARBUI 

Pradedant mokestis 55c į vai.
Progra greitam pakilimui 

Kreipkitės į personnel Dept.
ROCKWOOD & CO.
r Park ir Waverly Aves 

hROOKLY^N, N. Y.
• G22>

N. Y.

7

NOTARY 
PUBLIC

Kings, 
on the

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IB ALIN®) 

RheingolJ Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visdklq

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARSTŲ U2KANDžlŲ

Juozas Zeidat
Bavlnlnku

411 Grand St Brooklyn

J. GARŠVA
G rab or lūs-U nder taker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen £-9770

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Stiprūs) 
LIEJYKLŲ (FOUNDRY)
' ' DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius 

karinius darbus nebus 
priimami.

Kreipkitės į Employment ofisą 
Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarį nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie I»rimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyne.

(125)

VYRAl-BERNIUKAI
Nuolatinis darbas; daug viršlaikių 

Svarbioj Pramonėj 
Patyrimas nereikalingas

Kreipkitės tik tie, kurie turit pasiryžimo dirbt

American Electro Plating Works 
636 11th Avenue, New York City

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL 

, . . . . / r į ‘ •*< •
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conr 
trol Law at 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 848 has been issued to the undersigned 
to sell Wine and Beer at retail in a Res
taurant under the Alcoholic Beverage Control 
Law at 185 Irving Ave., County of 
Borough of Brooklyn, to be consumed 
promises.

GENEVIEVE WITTMANN 
185 Irving AVe., Brooklyn,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-6788

PyaktM Pudąpi.

Stockholm.—Naciai Nor
vegijoj įsakė išmest visus 
policininkus, kurie nepri
klauso Quislingo (pardavi- 
ko) partijai, kaip pranešė 
švedų spauda.

(Shahnskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150......
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-44S>9

IMI IMI M M m m M g

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVĖ
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir FoOd Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

1.

2.

3.

4.

6.

8.

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERĮKpS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATUOS VEIKIMĄ

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

^^=^£=3 KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite

Adv. CHAS. P. KAL 
4 KftyteMa Atitariu

427 Loriiąęy St., Brooi^jq), JjL y. 
glRgĖg 'ĖKf
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J. J. Delaney Balsavo 

Prieš Kerr Pataisą
Lietuvių Darbininkų Susivie-

Vyriausybė Turi Mums 
Padėti Išauklėti

Gerą Jaunimą
Prieš porą savaičių Laisvėje 

skaitėme, kad užklupus sveti
moje stuboje (83 Maujer St.) 
porą jaunų vyrukų, stubos gy
ventojams užsispyrus juos su
gauti, grumtynėse vienas iš jų 
buvo nušautas, o kitas įka
linta. žuvusis buvo tik 18 me
tų vaikas, lietuvių darbininkų 
tėvų, kurie savo prakaitu, tei
singu būdu pelnydamiesi duo
ną, be abejo, tokiu norėjo iš
auklėti ir sūnų.

Tie žmonės, kuriems taikėsi 
sugrįžus namo iš darbo ar kad

Kainų Kontrolės Klausimui 
Konferencija 27-tą

Brooklyno visos" organizaci
jos šaukiamos atsiųsti savo at
stovus į skubią kainų klausi
mu konferenciją, kuri įvyks 
šio ketvirtadienio vakaro 8:30 
vai., gegužės 27-tą, viešbuty

je St. George, Brooklyne.
Priėjo tam tikras laikotar

pis, kuriuo žmonės turi pasisa
kyti ir pasisakyti aiškiai ir 
stipriai, jeigu norima, kad pre
zidento programa sukontro
liuoti kainas b p tų pravesta- iš
pildyta. Reikia suvaldyti tie, 
kurie kėlimu ar leidimu kelti 
kainas stumia karo laimėjimą

pavojun ir kraštą infliacijos 
suirutėm

Konferencijos vyriausiu kal
bėtoju bus Albert Stonkus, 
United Electrical, Radi'o ir 
Machine Darbininkų Unijos 
veikėjas-vadas, taipgi kiti žy- 

l mūs unijinio ir susiedijos or
ganizuoto judėjimo vadai.

Konferencija nutars žygius 
ir sudarys aparatą, kuris rū
pinsis paremti, prezidentą Roo- 
seveltą jo pastangose išsaugo
ti kraštą nuo tos bedugnės, į 
kurią defytistai su plenagro- 
biais nori įstumti.

ir iš susirinkimo, bažnyčios ar 
viešnagės rasti stubą išgrios- 
tą, pinigus ir brangesnius puoš
menis ar drabužius ar rakan
dus išneštus, brangintus atmin
tinius dalykus sutremptus ar iš
vogtus, jei nepagalvos giliau, 
atsidus ir pasakys—vienu abla- 
vuku mažiau. Pagaliau, jeigu 
jis ėjo apsiginklavęs, juk galė
jo nukentėti nieku neprasižen
gusio niekam žmogaus gyvas
tis. Tokių nuotikių yra daugy
bė.

Tačiau, kada pagalvojam, kad 
tas žuvęs žmogus turėjo tėvus, 
kurie taip skausmingai turėjo 
prarasti savo vaiką — kelioli
kos metų triūsą ir rūpestį, bu
vusią viltį senatvei,—o dar la
biau, jeigu pažįsti tuos žmo
nes, žinai, kad jie stengėsi tei
singu būdu sau duoną pelnyti, 
jeigu jų kaimynai ir draugai 
apie juos gerai atsiliepia, pajun
ti, kaip tavo širdį sužnybia

Loretta Young ir Alan Ladd filmoje “China,” 
Paramount Teatre, Times Square, New Yorke.

Minia Sveikino Kalbą 
Už Vieningumą su 

Sovietais
“Rusijos yra vienintele nu

sistovėjusi vyriausybė šiame 
kare, kuri nėra sveriama že
myn grafto ir korupcijos,” 
pareiškė Leland Stowe, tarp
tautiniai žinomas laikraštinin
kas, kalbėdamas virš keturiem 
tūkstančiam newyorkiečių, už
pildžiusių kiekvieną kampelį 
Carnegie Hali, pereito penk
tadienio vakarą. Jo kalba bu
vo minios audringai sveikina
ma. Ponas Stowe ką tik su
grįžo iš Europos. Mitingas bu
vo surengtas Tarybos Ameri- 
kos-Soyietų Sąjungos Draugiš
kumui akstinti. Jos pirminin
ku yra Dr. Corliss Lamont.

Tarpe kalbėtojų, kurie visi 
smerkė norinčius suardyti 
Amerikos su Sovietų Sąjunga 
draugingumo ryšius ir tuomi 
patarnaujančius Ašiai, buvo 
patsai Lamont, Arthur Upham 
Pope, metropolitas Benjamin, 
kun. William Howlett Melish, 
Edwin S. Smith.

skausmas ir imi. galvoti, ar ne
galėjo visuomenė kuo nors pa
dėti tiems žmonėms sudarymu 
tokių sąlygų, kuriose tas pats 
vaikas būtų galėjęs ...būti 
džiaugsmu tėvams ir pasididžia
vimu susiedijai, gynėju savo 
kraštui.

Taisyklės Liečia Visus, 
Ypatingai Viršininkus

Už pasirūkymą N. Y.-N. J. 
porte stovinčiam laive, aną 
dieną leitenantas J. Cunning
ham nubaustas užsimokėti 
$200. Patvarkymai, sakė teisė
jas, turi būti pildomi visų, o 
ypatingai vyresnieji turi būti 
pavyzdžiu jų pildyme.

nijimo sekretorius J. Gasiunas 
gavo nuo kongresmano John 
J. Delaney sekamą laišką:
Brangus p. Gasiunai:

Šiuomi pranešu, jog gavau 
jūsų telegramą iš gegužės 17- 
tos, 1943.

Šiandieną (geg. 18-ta), ka
da balsuojama Kerr Komite
to Aiąendmentas aš balsavau 
prieš jj, kadangi aš laikau jį 
nedemokratišku ir neteisėtu, ir 
kad Jis ištiesų neduoda lygios 
progos paliestiems žmonėms.

Su geriausiais linkėjimais 
jums ir nariams jūsų susivie
nijimo, liekuosi

Nuoširdžiai, 
JOHN J. DELANEY

Kerr admen d men tas reika
lauja prašalinti anti-fašistus iš 
vyri a u s y bes vadovaujamų 
įstaigų, šis special is smūgis bu
vo taikomas neva tik trim as
menim, visame krašte žino- 

i miem antifašistam Edwin 
Morss Lovett, Godwin Watson 
ir William E. Dodd, P clr 
darius įstatymu jis būtų tai
komas visur ir visiems prieš- 
fašistams. Amendmentas ta
čiau buvo pravestas 318 balsų 
prieš 62. Dieę ir visos profa
šistinės klikos propaganda lai
mėjo, nes iš darbininkų ir vi
sų laisvę mylinčių žmonių ne
buvo gana stipraus ir sutartino 
veikimo.

Džiūrė pripažino 6 jaunus 
vyrus kaltais žaginime mergi
nos teatre, Bronxe.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

♦

Dar Paramos Kanadie
čių Liaudies Balsui

Lietuviu Darbininkų Susivie
nijimo 1-ma kuopa iš savo iž
do aukoja $5. Sekami drau
gai po $1 : D. M. šolomskas, 
K. Balčiūnas, J. Dainius, P. 
Grabauskas, P. Vagnis, J. Za
karauskas, P. Kalvis ir M. M. 
Šolomskas. K. Juknys 50c ir J. 
Kairys 25c.

Draugai brooklyniečiai. Jū
sų jau didelis būrys parėmė
te Liaudies Balsą, savaitraštį, 
išeinantį Toronto, Kanadoje. 
Darbo žmonių laikraščiams 
būtų sunku pasilaikyti vien iš 
prenumeratų, jeigu jiem karts 
nuo karto nepaaukotų tie pa
tys prenumeratoriai arba or
ganizacijos.

Tai, brooklyniečiai, kurie 
turit Liaudies Balsą užsiprenu
meravę, atsinaujinkite. Kurie 
neturite — užsirašykite, me
tams kainuoja $3.50. Gerai 
yra žinoti Kanados žinias ir 
jaunų žmonių mintis. Liaudies 
Balsą veda, jam rašo daugiau
sia pokariniais laikais iš Lie
tuvos atvykęs jaunimas. Neat
sisakykite užsirašyti ar atsi
naujinti, kai jus pakalbins.

G. K.

P. Prasauskas Sužeistas 
Afrikoje

Petras Prasauskas - Pross, 
Antaninos ir Petro Prasauskų 
sūnus, pereitą savaitę tapo su
žeistas mūšiuose prieš fašizmą 
Afrikoje, kaip pranešė jisai 
pats oro paštu savo motinai, 
Mrs. A. Prasauskas. Kaip daug 
jis nukentėjęs, nežinoma, ta
čiau gyvybei gal nėra pavo
jaus, kadangi laiškas rašytas 
jo paties ranka. Reiškiame 
simpatiją susirūpinusiems tė
vams, o mūsų laisvės gynėjui 
Petrui linkime greit pasveikti.

Petras yra daugeliui žinomo
jo piešėjo Alberto brolis. Jo tė
vai seni Laisvės skaitytojai ir 
priešfašistinio judėjimo rėmė
jai. Petras tarnauja kariuome
nėj jau nuo pereitų metų lie
pos mėnesio ir nuo Kalėdų bu
vo Afrikos fronte.

Eileen Ralph, . karo šapos 
darbininkė, kuriofe laukė $25,- 
000 palikimas, rasta nusinuo
dijus gasu savo apartmente, 
14 Jones St., N. Y., neva dėl 
meilės, bet motina sako, kad 
ji neturėjus meilužių.

Leidęs barbernėj sukraut 
bulves, Chas Falcone nubaus
tas užsimokėt $5.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienis, Gegužės 24, 1^43

Laimėjęs gembleriavimu 
$1,100, karys Albert J. Bush, 
25 m., buvęs pavirtęs į “kapi
toną Ronald Smythe” — iki 
jo pinigai išsibaigė.

Filmos-Teatrai
Academy of Music Rodo 

“Air Force”
aDiary of a Nazi”

• O pagelbėti gali ir turėtų.
Didžiuma iš papuolusių vie

non ar kiton blogdarybės sri- 
tin jaunų žmonių, kaip parodo, field ir Harry Carey priešaky

je, taipgi priedams rodoma 
“Taxi, Mister?” su Wm. Ben- 
dix ir Grace Bradlay.

«*Academy of Music, 126 E. 
14th St., New Yorke, rodo fil
mą “Air Force,” su John Gar-

sąžiningų tyrinėtojų raportai,! 
būtų galėję būti naudingais vi
suomenei piliečiais, jeigu ta vi
suomenė per savo vyriausybės 
įstaigas būtų nors biskeliu dau
giau kreipusi domės į jų auk
lėjimą.

Čia ir vėl prieiname prie rei
kalo vyriausybės vedamų ir pri
žiūrimų auklėtuvių ir pasilinks
minimo vietų ne tik mažiems 
dirbančių motinų vaikučiams, 
bet ir paaugliams dirbančių 

 

ir nedirbančių motinų vaikams 

 

ir jaunuoliams.

Be priežiūros paliktiems vai
kams gręsi pavojai pažeidi
mo ne tik ūno, bet ir proto.

Tačiau paikystė būtų sakyti, 
kad nėjimas 
nuo visko 
Kuri 
dieną 
auglį 
Arba 
sur bėgioti? Vaikai paprastai 
išeina vieni. Bet jeigu būtų at- 
sakominga, kaip kad mokyk
la vedama įstaiga, kur ji ga
lėtų vaiką pasiųsti ir gauti 
apie jo ten buvimą raportą, 
ji geriau žinotų vaiko žings
nius, greičiau pastebėtų pavo
jų ir galėtų išgelbėti. Ir ma
žiau iškiltų pavojų, nes vai
kai mažiau susidurtų su blo
gais pavyzdžiais ir draugais.

“Masquerade,” Gaminta Pa
gal Lermontovo Veikalą
Stanley Teatre, 7th Ave. ir 

dabar 
“Mas- 
pagal 
paties

Tiesiai nuo Broadway, ši fil
mą savaitei gegužės 20-26 per
kelta Irving Teatran, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke. 
.Iš pačių nacių užrašų ir filmų, 
kurias Sovietų kariai surankio
jo nuo užmuštų ir belaisvėn 
paimtų nacių, parodoma nacių 
žiaurumai užgrobtuose kraš
tuose.

Toj pat programoj francūzų 
filmą “The Last Will of Dr. 
Mabuse.”

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
Gerai Patyrė Barberini

Fotografas

darban motinų 
išgelbėtų vaikus, 

motina galėtų per visą 
ir vakarus išlaikyti pri- 
vaiką uždarius stuboj ? 
kuri paspėtų su juo vi-

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedės dirbti kriau

čių Šapoj. Pageidaujama, kad būtų 
lietuvaitė ir baigusi High School. 
Su alga susitaikysime ant vietos. 
Saukite telefonu: HE. 3-8232, arba 
kreipkitės pas: George Diržis, 101 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Tf.

(120-125)

42nd St., New Yorke, 
rodomoji Sovietų filmą 
querade,” yra gaminta 
Lermontovo žymų to
vardo veikalą. Tai pirmu kar
tu tokia poetiška drama visoj 
pilnumoj perduota filmose.

Filmą buvo pradėta gamin
ti su planu ją parodyti publi
kai liepos 27-tą, 1941 metais, 
šimto metų sukaktyje nuo 
Lermontovo mirties. Studijos 
darbas buvo sutrukdytas įvy
kusiu nacių įsibriovimu į So
vietų Sąjungą, tačiau rusai 
perdaug myli Lermontovą, li
teratūrą ir filmas, kad leistų 
karui 
džiai 
filmą 
1942
gulus Leningradą, ir, pagaliau, 
pasiekė mūsų šalį.

Norintiems pamatyti ‘tą di
džiojo r praeities dramos kūrė
jo veikalą, reikėtų pasiskubin
ti, nes filmą jau ne ilgai bus 
rodoma. Už savaitės kitos į 
Stanley Teatrą ateina filmą 
“Russian Story,” taipgi laukia
ma filmos “It Started in Odes
sa.”

visiškai nutraukti jų šir- 
taip mielą projektą. Tad 
pasirodė vasario mėnesį, 
m., naciams laikant ap-

Darbiečiai Kampanijoj už 
Pergalę

Amerikos Darbo Partijos 
Progresyvių Komitetas šaukia 
masinį mitingą šio penktadie
nio vakarą, gegužės 28-tą, Pre
mier Palace, 505 Sutter Ave., 
East New Yorko-Brownsvilles 
sekcijoj, Brooklyne.

Vakaras rengiamas mobili
zacijai visuomenės į energin- 
gesnį rėmimą Amerikos ir jos 
talkininkų karo pastangų ir 
numaskuoti Dubinskio-Antoni- 
nio šmeižtų kampaniją prieš 
Sovietų Sąjungą, kas skaldo 
talkininkų vieningumą ir ken
kia karo laimėjimui.

Kalbės kovingasis kongres- 
manas Vito Marcantonio, gene
rolas Yakhontov ir Sidney Ma
son, veikėjas 
ir Elektristų, 
nistų Unijos 
nio atstovas.

2-ro A D kliube 
Radijo ir Maši- 

Lokalo 1225 biz-

The More The Merrier”- 
Antra Savaitė Rodoma

Viena iš juokingiausių ko- 
mediškų filmų “The More The 
Merrier” (rodoma Radio City 
Music Hall) palikta antrajai 
savaitei. Vaidina, be kitų, Jean 
Arthur, Joel McCrea ir Char
les Coburn. - - < •

maisto
, visose 

laiko- 
ir kur

Vakacijos ir Maisto Stampos
Važiuojantiem vakacijų pata

riama pasiimti savo 
štampų knygutę, nes 
tose vasarvietėse, .kur 
ma mažiau 50 asmenų
atostogautojas per savaitę val
gys bent 8 valgius, 
atiduoti vasarvietės 
kui savo tos savaitės 
raudonų ir mėlynų 
štampų — raudonų 16, 
11 punktų.

Didžiųjų viešbučių 
nereikalaujami atiduoti 
tus. ’

44^“*“*$**$*^^

jis turės 
savinin- 

šėrą 
maisto

mėlynų

svečiai
punk-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei- 
i i'

t o k i o

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu 
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

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.

USEFUL.. .PRACTICAL

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekipadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yrą^didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergrcen 4-9612

f ................. 1 " 1

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Tel. STagg 2-8842

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

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

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
ui $7.50

mes duosime Jums 
yra nustatytos taip

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y
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459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8098

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Brooklyne

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

Tru- Cniber Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N_ Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

' MATEUŠAS SIMONAVIČIUS j
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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