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Ta Pati Piktoji Veislė. 
Naciai Jiems Dėkingi. 
Balsas iš Kubos.
Lietuvio Tėvynės Balsas... 
Du Melagiai.

Rašo A. BIMBA

Man į rankas pateko ame
rikoniškų menševikų gegužės 
29 dienos savaitraštis “The 
New Leader.’’ Tai yra organas 
Socialdemokratinės 
jos. Jj finansuoja 
raštis “Forward.”

Kitaip tas lapas
negalėtų. Kas gi skaitys tokią 
juodašimtišką mazgotę ? !

nei kiek 
už Keleivį arba

To jau užtenka, 
to laikraščio vei-

Federaci- 
žydų dien-

pasilaikyti

“The New Leader 
ne geresnis 
Naujienas, 
kad suprasti 
dą ir vertę.

Šis visas “The New Leader’’ 
numeris užkimštas raštais 
prieš komunjstus ir prieš Šo- 
vietų Sąjungą. Karo visai ne
simato. Fašistų visai nėra. Fa
šizmo pavojaus nėra. Hitleri
ninkai nieko nereiškia.

Kiekvienas straipsnis, kiek
viena špalta prasideda ir pa
sibaigia ta pačia malda : tegul 
bus amžinai prakeikti 
nistai ir Sovietai!

komu-

Dažnai man kyla 
mintis: Kodėl jokiam 
kime, jokiam savo prakeikime 
niekados nei Hitleris, nei Mus- 
solinis neprisimena menševikų- 
socialistų ? Nejaugi jie juos 
pamiršo ?

Ne, nepamiršo. Hitleris ir 
Mussolinis žino, kam tie su
tvėrimai tarnauja.
kad 
riai 
ba. c

pareiš-

Jie žino, 
tokie “The New Leade- 
atlieka jiems puikų dar-

žaliaduonis rašo iš Ku
bos:

“Lietuvių Literatūros Drau
gijai: Gavau jūsų siųstą kny
gą, ‘Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas.’ Draugai, mūsų kuo
pelės vardu siunčiu jumi drau
gišką ačiū už /šitą garbingą 
knygą dėl mūsų kuopelės. Ši
ta knyga verta perskaityti 
kiekvienam lietuviui, šita kny
ga sukelia žmogaus jausmus 
ir norą kovoti prieš mūsų, am
žinąjį priešą...”

Visi Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai esate šią kny
gą gavę. Ar skaitote? Ai' duo
date skaityti tiems, kurie nėra 
Draugijos nariais? Ar pakal
binate nenarius įstoti į Draugi
ją?

Taipgi nariai gayote žurna
lo šviesos No. 2. Su kuriais 
teko kalbėtis, visiems šis nu
meris labai patinka. Ypatin
gai keletas 
sireiškė 
straipsnį 
Balsas.”

Kurie
tėte, pasiimkite Šviesą ir per
skaitykite.

Viena draugė sakė skaičius 
du sykiu ir prisiminus visus 
Lietuvoje pergyventus laikus 
ir vaizdus.

Kita sakė straipsnį skaičius 
ir verkus: ją taip sužadinęs 
tasai tėvynės balsas! Girdi, 
paskaitau, nusišluostau ašaras, 
ir vėl skaitau. Nežinau, kodėl 
verkiu: bet verkiu ir tiek...

entuziastiškai iš- 
apie Petro Cvirkos 

“Lietuvio • Tėvynės

šio straipsnio neskai-

Amerikos visuomenėje, kaip 
kokia pikta dvasia, baladoja
si sutvėrimas vardu Benjamin 
Stolberg. Jo specialybė: pur
vinti komunistus ir komunis
tais apšaukti visus, kurie 
sutinka su juo.

Tasai Stolberg išvadino 
munistu nekomunistą Dr. 
rome Davis
Evening Poste. Davis 
kė teisman Stolbergą 
tą.

Teismas eina New
Stolberg pasikvietė liudininku 
Matthew Woll, Amerikos Dar
bo

ne-

ko- 
Je-

The Saturday 
patrau- 
ir Pos-

York.

Federacijos vice-preziden- 
ir žinomą radikalų ėdiką.

(Tąsa 5 pusi.)
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Tapo Priverstas Pasitraukt 
Peyrouton, Fašistavęs Alžy- 
rijos General-Gubernatorius

ATGALEIVIAI NAUDOJA 
STREIKU PERVARYTI 

BILIŲ PRIEŠ UNIJAS

Alžyras. — Atsistatydi
no Marcelis Peyrouton, Al- 
žyrijos general-gubernato- 
rius. Savo atsistatydinimą 
jis įteikė abiem vyriausiem 
francūzų Vykdomojo Ko
miteto vadam — generolui 
de Gaulle ir gen. Giraud’ui, 
o ne vien tik generolui de 
Gaulle, kaip kad pradžioje 
buvo skelbiama per spaudą 
ir radiją. Peyrouton, pasi
traukdamas iš vietos, prašė 
paskirt jį koloninės francū
zų kariuomenės kapitonu ir 
tapo juomi paskirtas.

Generolas de Gaulle, Ko
vojančiųjų Francūzų galva, 
reikalavo pašalint Peyrou- 
toną, generolą Nogues, P. 
Boissoną, admirolą Miche- 
lier ir kelioliką kitų iš vy-

riausybės Šiaurinėje Fran
cūzų Afrikoje, nes jie esą 
Vichy Franci jos fašistų ir 
Hitlerio agentai. Manoma, 
jog ir generolas Nogues 
taip gi pats pasitrauksiąs.

Bet gen. Giraud paskyrė 
admirolą Michelier vieton 
atsistatydinusio gen.-guber- 
natoriaus Peyroutono. Kal
bama apie naujus ginčus 
tarp Giraudo ir de Gaulle.,

Pasitraukdamas iš gene
ral - gubernatoriaus vietos, 
Peyroutonas pareiškė, kad 
jis tatai daro, norėdamas 
pašalint kliūtį francūzų vie
nybei ir “palengvinti lai
mėjimą pergalės, kuri iš
laisvintų 'Franciją ir su
grąžintų jai buvusiąją jos 
didybę.”

Washington. — Kongre
so komisija kariniais reika
lais pasiskubino užgirt 
Smitho - Connolly sumany
mą prieš unijas ir bet ko
kius streikus abelnai, ir tas 
sumanymas ant greitųjų 
perduotas Jungtinių Valsti
jų Kongreso atstovų rūmui 
spręsti. Republikonai ir 
Dieso plauko “demokratai” 
kongresmanai tikisi, jog da
bartinis mainierių streikas 
padės jiems išleist įstatymą 
pagal šį bilių prieš darbi
ninkus.

O tas bilius reikalauja 
suregistruot darbo unijas ir 
jų narius, kontroliuot uni
jų iždus, vartot teismų in- 
džiokšinus prieš darbinin
kus, uždraust masinius 
streikų pikietavimus, pra
nešt valdžiai 30 dienų iš 
anksto, kad darbininkai 
ruošiasi streikuoti, ir t.t.

Tokį sumanymą smerkė 
darbo sekretorė - ministerė 
Frances Perkins, admirolas 
H. Vickery ir įvairūs kiti 
Rbosevelto valdžios na
riai..

Ickes Kaltina Lewisą ir 
Atkaklius Savininkus už 

Angliakasių Streiką

Jungt. Valstija Submarinai Nu
skandino dar 7 Japoną Laivus
Washington. — Ameri

kos submarinai sunaikino 
dar septynis Japonijos lai
vus, tarp kurių buvo vienas 
karinis laivas-naikintuvas, 
ir sužalojo, turbūt, taipgi 
nuskandino, dar vieną ja
ponų laivą, kaip pranešė 
Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas. Šie priešų 
laivai tapo sunaikinti Ra
inajame Vandenyne ir Toli
mųjų Rytų vandenyse.

Apart naikintuvo, šiuo 

Raudonoji Armija Užė
mė Tvirtumą Vakarinia

me Fronte
Maskva, birž. 1.— Vaka

riniame fronte Sovietų ka
riuomenė nušlavė 400 vo
kiečių ir atėmė iš priešų 
vieną tvirtumą.

Sovietiniai lakūnai sunai
kino 14 nacių lėktuvų ant 
žemės ir penkis per kauty
nes ore.

Kariniai Sovietų laivai ir 
lėktuvai nuskandino Juodo
joj Jūroj ir Finliandijos 
Įlankoj vieną priešų karei
vi^ transporto laivą, vieną 
torpedlaivį ir tris motori
nes valtis.

Vien praeitą pirmadienį 
sovietinės oro jėgos įvai
riuose frontuose sunaikino 
bei sužalojo 10 vokiečių tan
kų ir daugiau kaip 120 tro- 
kų.

Šiuo tarpu daugiausiai 
veikia lėktuvai ir artileri
ja iš abiejų pusių.

Raudonoji Armija atmu
šė naujas nacių atakas į 
šiaurių rytus nuo Novoro- 
ssiisko.

Leningrado fronte sovie
tiniai kovotojai sudaužė 32 
vokiečių fortus ir karinius 
rūsius.

Ties Lisičansku raudon
armiečiai nušlavė priešų

atveju amerikiniai subma
rinai nuskandino didelį ži
balinį Japonijos laivą, vie
ną stambų prekinį laivą, du 
vidutinius krovinių laivus, 
vieną nedidelį prekinį laivą 
ir vieną vidutinį karo tran
sporto laivą.

Nuo karo pradžios tarp 
Japonijos ir Jungtinių Val
stijų, tokiu būdu, ameriki
niai submarinai viso nu
skandino jau 169 japonų 
laivus; “turbūt”, sunaikino 
dar 27 ir sužalojo 44.

Chinn Kariuomenė Su
naikino Dar Tūkstan

čius Japoną
Chungking Chinija.—Chi- 

nų armija bloškia japonus 
tolyn atgal Šiaurinėje Hu- 
nano provincijoje, vis dau
giau priešų apsupa ir su
naikina.

Pietinėje Hupeh provinci
joje chinai nušlavė visą ja
ponų pulką, apie 3,000 ka
rių.

Visu 300 mylių frontu 
Chinijos kovotojai stumia 
bei veja japonus atgal.

Chinų komanda praneša, 
kad jau kiek pirmiau jie 
taip supliekę penkias japo
nų divizijas, kad jos dau
giau negalės veikt kaip 
priešų jėga.

Chinai visiškai sunaikino 
Tryliktąją japonų diviziją 
ties Lishutangu ir pagrobė 
didelius kiekius karinių 
reikmenų.

kuopą, kurie mėgino at
griebt pirmiau prarastas 
savo pozicijas.

Į pietus nuo Balaklejos 
sovietiniai artileristai nu
kovė apie 600 vokiečių.

Į vakarus nuo Rostovo- 
prie-Dono sovietinės kanuo- 
lės išblaškė ir dalinai sunai
kino batalioną hitlerininkų 
(apie 1,000).

Stalino Gegužinis Įsakymas 
Lietuviškuose Pulkuose

Maskva. — R. Šarmaitis 
aprašo, kaip lietuviški Rau
donosios Armijos daliniai 
sutiko Stalino patvar
kymą Gegužės Pirmajai:

Anksti rytą žmonės ne
kantriai laukia išgirsti ge
rai pažįstamą balsą per^ra- 
diją.

— Štai vyriausiojo ko- 
mandieriaus (Stalino) šian
dieninis įsakymas, — parei
škia Goštautas, motorinės 
žvalgybos būrio antrasis 
komandierius,\ laikydamas 
rankoje laikraštį Tėvynė 
Šaukia, kuriame išspaus
dintas Stalino įsakymas:

— Draugai, sveikinu jus 
Gegužės Pirmąja!

— Valio! Valio! Valio !— 
skambiai atsiliepia lietuviai 
raudonarmiečiai.

Mylimasis komandierius 
skaito įsakymo tekstą.

Kareiviai, giliai susido
mėję, klausosi ramių Stali
no žodžių apie Raudonosios 
Armijos suduotus priešams 
smūgius Rytuose ir apie 
talkininkų kirstus vokie
čiams smūgius Vakaruose, 
apie prasidėjusį fašistų sto
vykloj krizį, apie reikalą 
sukaupti visas jėgas ir pa
siruošti lemiamiems mū
šiams prieš vokiečių fašis
tus įsiveržėlius.

— Broliai! — sako Goš
tautas kareiviams, — šian
dieninis Stalino įsakymas 
yra kovinga veiksmų pro
grama mums visiems. Kiek
vienas kareivi, pažvelk į va
karus. Priešas nuleidžia pa
skutinį kraują gimtajam 
tavo kraštui. Ten sėdi žmo
gėdros vokiečiai, kurie ap
dengė tavo tėvynę griovė- 
siais, gaisrų pelenais ir ap
statė kartuvėmis, kurie nu
trempė vietas, kur tu žai
dei būdamas kūdikiu, kur 
tu svajojai apie geresnę at
eitį. Jeigu jūs geriau pasi- 
ruošite ateinantiems didie
siems mūšiams, kaip Stali
nas reikalauja; jeigu jūs 
greičiau patrauksite į vaka
rus, jūs išgelbėsite gyvybes 
daugelio tų, kuriuos jūs pa
žįstate, kuriuos jūs mylite, 
kurie kalba lietuviškai,

gimtąja jūsų kalba. Ir kas 
gi iš mūsų nejaučia pasi
didžiavimo, girdėdamas se
kamus Stalino žodžius? —

“Priešas jau pajuto triuš
kinančius smūgius, kuriuos 
jam kirto mūsų, kariuome
nė. Artėja laikas, kada Rau
donoji Armija išvien su mū
sų talkininkų armijomis 
sulaužys to fašistinio žvė
ries nugarkaulį.”

— Šie žodžiai pranašauja 
laimingąją valandą, kada 
mes susitiksime savo bro
lius ir seseris gimtajame 
mūsų krašte. Kad išlaisvint 
savo tėvynę Lietuvą, kad 
pasiekt laimės sau ir savo 
vaikams, tvirčiau sugniauž- 
kite ginklus, lietuviai rau- , 
donarmiečiai!

Kalba eilinis raudonar
mietis Beleckas:

— Visi mes atsimename
(Tąsa 5-am pusi.)

Anglą Laivynas Karto
tinai Bombardavo Italą

Salą Pantelleriją
Alžyras, birž. 2. — Ang

lijos karo laivai per dvi die
nas pagrečiui bombardavo 
Italijos salą Pantelleriją, 45 
mylios nuo Tunisijos, ir šo
viniais pataikė į fašistų ka
reivines, artilerijos bateri
jas ir kt. svarbius punktus.

(Romos radijas sakė, kad 
anglų artilerija padarė di
delių nuostolių Pantellerijai, 
bet gyrėsi, būk fašistai sun
kiai sužaloję vieną anglų 
naikintuvą. Italijos radijas 
taipgi paskelbė, jog talki
ninku lėktuvai vėl bombar
davo Neapolio sritį ir įvai
rias vietas Sicilijoj ir Sar
dinijoj.)'

Amerikos bombanešiai a- 
takavo karinius priešų tai
kinius Sardinijoj, Sicilijoj 
ir Pantellerijoj. Darė ata
kas ir anglų lėktuvai. Vi
suose tuose žygiuose talki
ninkai neteko tik vieno lėk
tuvo.

vo rankas,” sakė Ickes:
“Nežiūrint, katra pusė 

būtų kalta už naujos sutar
ties nepadarymą, nei viena 
nei antra grupė negali iš
vengti atsakomybės.

“Saujelė galingųjų ka
syklų savininkų, iš savo pu
sės, nuo pat pradžios griež
tai priešinosi bet kokiom 
nuolaidom, kurios galėtų 
privesti prie žmoniškos su
tarties.”

Sekr. Ickes pasiūlė val
džios planą laikinam susi
taikymui mainierių su ka
syklų savininkais, o tuo tar
pu Karinių Darbų Taryba 
tirtų ir svarstytų unijos 
reikalavimus ir jų paten
kinimą. šį siūlymą atmetė 
ir unijos vadai ir kompani
jos.

Unijos vadai nusileido 
nuo reikalautų $2 priedo 
mainieriui per dieną iki' 
pusantro dolerio. Bet kom
panijos atmetė ir pusantro

Washington. — Vidaus 
reikalų sekretorius (minis- 
teris) Harold L. Ickes, an
gliakasių pramonės tvarky
tojas, pareikalavo, kad 
John L. Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, tuojaus 
atšauktų visuotinąjį anglia
kasių streiką. Ickes sako: 
“Lewis negali išsisukt nuo 
atsakomybės už darbo su
stabdymą” kasyklose.

Tuo pačiu laiku Ickes 
pliekė “grupę galingų ang- 
liakasyklų savininkų,” ku
rie nedaro jokių nuolaidų 
mainieriams, reikalaujan
tiems pridėti algos.

Savo laiške savininkams 
ir unijai sekretorius Ickes 
užreiškė: “Tai neleistinas 
dalykas, kad tokiu laiku 
kaip dabar būtų sustabdy
tas darbas bent vienai die
nai.”

“Tai streikas prieš Jung
tinių Valstijų valdžią, kuri 
yra perėmus kasyklas į ša-j_dolerįp priedą.

F

Kom. Partija Smerkia Lewisą 
Ir Bosus už Mainierių Streiką
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido- pareiški
mą, kuriuom kaltina Johną 
L. Lewisą, Mainierių Uni
jos pirmininką, ir anglia- 
kasyklų savininkus už da
bartinį mainierių streiką. 
Pareiškimas, tarp kitko, sa
ko:

“Opiausiu karo momentu 
John L. Lewis vėl iššaukė 
angliakasių streiką... nepai
sant, jog valdžia užtikrino 
mainieriams, kad teisingie
ji jų reikalavimai bus pa
tenkinti. Lewis tą žingsnį 
padarė šiuo momentu, kad 
sukelt suirutę karinėse mū
sų krašto pastangose... Mai- 
nieriai turi tuoj aus grįžti 
darban.”

Komunistų Partijos pa
reiškimas nurodo, jog ir 
angliakasy klų sai minkai 
nepaiso savo krašto reikalų 
arba veikia prieš juos; sa
ko:

“Turi būti padaryta ga
las tam lošimui neva bend
rosiomis derybomis (tarp 
kompanijų ir Lewiso). Nes 
kaip viena, taip ir antra 
pusė daro viską, kad apsun
kint susitarimą arba pada
ryt jį visai negalimu.”

“Negalima leist niekam 
sabotažuot pergalės laimė
jimo šiame kare. Taimyrą 
darbininkų karas,” pareiš
kia Komunistų Partijos! ko
mitetas ir pasižada reųitp 
visas reikalingas prez. Roo
sevelto valdžios pastangas.

Premjeras Churchillas Streikas Gresia Sustab- 
Vėl Išskridęs Maskvon dyti Karinę Pramonę

London, birž. 2. — Anglų 
spauda paskleidė gandus, 
kad Anglijos premjeras 
Churchillas vėl išlėkęs Mas
kvon tartis su Stalinu.

Washington, geg. 2. — 
Manoma, kad jeigu anglia
kasių streikas tęsis, tai į- 
vairiem kariniam fabrikam 
po savaitės jau pritruks ku
ro, ir jie turės nustoti \dir-

J. DAVIES SU STALINO 
LAIŠKU I WASHINGTON^
Seattle, Wash. — Asme

ninis prezidento Roosevelto 
pasiuntinys Joseph E. Da
vies čia atskrido su prem
jero Stalino slaptu laišku 
prezidentui, ir tuojau išlė
kė į Washingtoną įteikt šį 
laišką Rooseveltui.

Tuom laišku Stalinas at
sakė į prezidento slaptą 
laišką, kurį Davies neseniai 
nugabeno Maskvon.

BALTGUDIJOS PARTIZANŲ 
ŽYGIAI PRIEŠ NACIUS

Maskva. — Baltgudijos 
partizanai užpuolė z vokie
čius vienoj apgyvenloj yie- 
toj, nukovė 63 hitlerinin
kus, pagrobė du šarvuotis' 
priešų automobilius, du tro- 
kus ’ ir kiekius šautuvų ir 
kulkų. Kitas partizanų bū
rys šūviais iš kulkasvaidžių 
ir šautuvų nukirto 
nacių lėktuvą.

žemyn j
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plačiai yra prasidėjęs po visą Ameriką 
už panaikinimą tos diskriminacijos. Ji 
erzina chiniečius, mūsų talkininkus šia
me kare. Ji juos išskiria iš kitų žmonių 
ir pasmerkia juos tik todėl, kad jie chi- 
niečiai!

Šiame kare prieš žmonijos priešus 
Chinija yra paaukojus labai daug. Jinai 
jau daug metų kariauja prieš Japoniją. 
Ji kariavo prieš Japoniją dar ir tuomet, 
kuomet mes Japonijai padėjome apsi
ginkluoti. Dabar Japonija yra mūsų ir 
chiniečių bendras priešas. Mūsų savęs 
gerbimas reikalauja, kad tasai diskri
minacijos užtvaras prieš chiniečius būtų 
nuverstas ir amžinai sunaikintas.

Ketvirtadienis, Birž. 3, 1948*

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

Act of March 3, 1879.

Kaip Ilgai Atsilaikys Prieš 
Daugumos Valių?

Anglijos Darbo Partijos vadovybė tebe
kovoja prieš Komunistų Partijos priėmi
mą į savo eiles. Jinai ir vėl nutarė atme
sti K. P. aplikaciją. Bet gi pranešimai 
rodo, kad Darbo Partijos narių masės 
yra tos nuomonės, jog Komunistų Par
tiją galima ir reikia priimti. Tai reika
lauja ne tik Anglijos darbininkų, bet vi
sos tautos interesai. Šiandien reikalinga 
tautinė vienybė. Tuo tarpu Darbo Par
tijos vadai užsispyrusiai laikos prieš to
kią vienybę. Jie nenori, kad Anglijos 
darbo žmonių eilėse įvyktų sklandus su
sitarimas ir bendradarbiavimas.

Anglijos Komunistų Partija sutin
kanti pildyti visus Darbo Partijos demo- • 
kratiškai padarytus nutarimus. Jinai 
sutinkanti visuomet pasiduoti daugumos 
balsui ir nutarimui.

Iki šiol Darbo Partijos vadai prikai
šiodavo Komunistų Internacionalą. Gir
di, Anglijos Komunistų Partija ima įsa
kymus iš Kominterno. Bet paleidus Ko- 
minterną, ir šis argumentas sudilo.

Atrodo, kad anksčiau ar vėliau Ang
lijos Darbo Partijos durys turės būti 
atidarytos visoms darbininkiškoms or
ganizacijoms.

Meksikos Sinargaistai
Meksikoje jau šeši metai gyvuoja or

ganizacija vardu Nacionaliniai Sinar- 
guistai. Ji labai daug ir labai dažnai 
triukšmauja. Visas Meksikos darbinin
kų judėjimas seniai reikalauja valdžios 
šituos sinarguistus uždaryti. Sinarguistai 
kovoja prieš organizuotus darbininkus ir 
prieš valdžią. Jie yra fašistines Ašies 
įrankis rausti Meksikos pamatus.

Valdžia buvo uždraudus Sinarguis- 
tams ruošti masinius mitingus paminė
jimui savo organizacijos šešių metų su
kakties. Iš visko matosi, kad Nacionali
niai Sinarguistai yra fašistai.

Betgi Chicagos Draugas (geg. 28 d.) 
mato reikalą šitą fašistinę organizaciją 
iškelti į padanges ir išgarbinti. Pasiro
do, kad Meksikos katalikų kunigija yra 
susirišus su tais fašistais ir jiems pade
da triukšmauti ir suirutę krašte kelti.

Draugas sako, kad katalikų kunigas 
Alcuim Heibel iš Mt. Angel kolegijos, 
Mt. Angel, Ore., išleido brošiūrą apie Si
narguistus ir juos bando įpiršti Ameri
kos žmonėms. Jie esą “demokratai,” jie 
kovoją už “socialį teisingumą” ir tt. 
“Tad ir suprantama,” sako Draugas, 
“kad komunistai ir jų sėbrai įvairaus 
plauko radikalai Sinarguistų sąjūdį ko
voją. Jie apie tą sąjūdį ir neteisingas ži
nias paduoda.”

Argi Meksikos darbo unijos, kurios 
atvejų atvejais yra pasmerkusios Sinar
guistus, yra komunistai ir jų sėbrai? 
Argi Meksikos valdžia irgi susideda iš 
komunistų ir jų sėbrų, kuomet ji už
draudė Sinarguistams laikyti mitingus? 
. Tas tik parodo, kad Draugas dar kar
tą atvirai išėjo ir pasisakė už fašistus, 
už Hitlerio pastumdėlius — visus tuos, 
kurie priešingi Jungtinių Tautų karui.

Tasai Užtvaras Turėtų Būti 
Nuverstas

Mūsų šalis draudžia chiniečiams įva
žiuoti pastoviai apsigyventi ir tapti pi
liečiais. Toks nusistatymas nedaro jo
kios garbės mums amerikiečiams. Bet 
kokia diskriminacija prieš bet kokius 
žmones dėl jų rasės bei tikėjimo yra sve
timas dalykas Amerikos demokratinėms 

< tradicijoms.
Todėl yra remtinas tas sąjūdis, kuris
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Argentinos Darbininkų Padėtis
Sunkėja
Argentina tebesilaiko “neutrališkai” 

šiame kare. Kai visos kitos Amerikų res
publikos aiškiai ir atvirai atsistojo 
Jungtinių Tautų pusėje, tai Argentinos 
valdžia tebedraugauja su fašistine 
Ašimi.

Tuo tarpu Argentinos darbininkų var
gai didėja. Argentinos lietuvių populia
riame laikraštyje “Momente” tūlas 
“Darbininkas” rašo:

Pas mus Argentinoje darbo žmogaus gyve
nimo sąlygos diena iš dienos sunkėja. Reika
lingiausių kasdieninių reikmenų ir produktų 
kainų kilimas darbo klasę veda prie nepaken
čiamo skurdo. Ypač gyvenantiems su šeimy
nomis darbininkams, kurių mizernos algos jo
kiu būdų neužtenka šeimos pramaitinimui, o 
ypač dasideda dar ir įbutų brangumas. Darbi
ninkai negali nei tinkamai maitintis nei už 
butą sumokėti, už ką mėtomi be jokios atodai
ros į gatvę.

Nekalbant plačiau apie tai, duodu vieną šei
mos dramą kaipo pavyzdį:

Tėvas darbininkas su septyniais vaikais, iš 
kurių pats vyriausis turi 16 metų amžiaus, o 
jauniausis 2 metus, šis darbininkas dirba uo
ste, bet paskutiniuoju laiku, sumažėjus uosto 
judėjimui, šios srities darbininkai labai ma
žai dirba. Be to, dar serga “patrūkimu” ir 
kompanija nepripažįsta, kad liga paeina nuo 
darbo. Dirbt jis negali, bet skurdo verčiamas 
turi dirbti, nes kitaip badas...

Jo vyresnysis sūnus mokinasi siuvėju ir 
gauna du pesus į dieną. Argi tokiose sąlygo
se galima gyvent? Dabar už negalėjimą sumo-' 
kėt buto nuomą, ši šeima tapo išmesta gatvėn.

Reiškia, kad darbininkas žmogus, jeigu no
ri valgyti, tai turi gyventi ant gatvės. O jei 
nenori gyventi ant gatvės, tai mirk iš bado! 
Kur išeitis?

Pastkutiniu laiku, pieno ir bulvių kainų pa
kilimas sudarė dar blogesnes sąlygas darbi
ninkų šeimose, nes šie du produktai buvo ir 
yra pirmutiniai jų skilvio užtarėjai. Ypač kū
dikių, kurie be pieno negali apsieiti.

Tokia tai darbo žmonių dalia? Ne! šiuo 
klausimu rūpinasi “Junta pro Abaratamien- 
to de la Vida.” Jos skyriai veikia visose mies
to zonose ir priemiesčiuose. Darbininkai visi 
kai vienas turi stoti jos nariais ir per kovą 
laimėti pragyvenimo kainų nu piginimą.

Didelė ir Gera Pradžia
Generolo de Gaulle ir generolo Giraud 

susitaikymas reikia skaityti labai dide
liu Jungtinių Tautų reikalo laimėjimu. 
Visų francūzų, kovojančių prieš fašisti
nę Ašį,'susivienijimas ir sudarymas vie
nos centralinės vadovybės, buvo jau se
niai reikalingas. Todėl nuoširdžiai svei
kiname pranešimą iš Afrikos, kad paga
liau vienybė tapo pasiekta ir kad tapo 
sudarytas vienas abiejų frakcijų komite
tas. Tasai komitetas bus atsakomingas 
už vadovavimą francūzų jėgoms visose 
kovose už Francūzijos išlaisvinimą. De 
Gaulle ir Giraud susitarė, kad kaip grei
tai Francija bus išlaisvinta, jos žmonės 
išsirinks ir sudarys demokratinę vai-

Sudarytasis Komitetas susideda iš 
septynių narių. Du iš jų paskyrė de 
Gaulle ir du Giraud. Vieną išrinko visi 
bendrai. Komiteto vadovybė pasilieka 
abiejų generolų rankose. Vienas vienam 
komiteto posėdyje pirmininkaus, kitas 
kitame.

Tas, žinoma, parodo/kad ne visi skir
tumai tarpe de Gaulle ir Giraud yra 
prašalinti. Tas negalėjimas susitaikyti 
ant vieno komiteto pirmininko yra visos 
vadovybės didelė silpnybė ir bet kada 
gali privesti prie naujo pasidalinimo. 
Tai yra šaltinis nepasitikėjimo ir nuo
žiūrų. Tačiau reikia tikėtis, kad to bus 
išvengta, kad bendras darbas tose sun
kiose sąlygose, kuriose tenka tam judėji
mui darbuotis dėl išlaisvinimo Franci- 
jos, prašalins skirtumus ir prives prie 
pilnos, organinės vienybės.

....----- -  —
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Chimjos vyriausybes vadai; prez. Li Sen, generalissimo Chiang Kai-shek ir mi- 
litarinių operacijų ministeris, Chang Chu-chung.

Žinių Apžvalga

Rusiją, 
prae j ti
pui cš 2 
turi ke
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gali
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Rašo ELMER DAVIS
KARAS DAR NEBAIGTAS 

■' Šiuo metu, karas įėjo į pe
riodą, kurį Hitleris pavadinda
vo “creative pause” (kūrybos 
pauza). Tas reikšdavo, praėju
siomis dienomis, kad jis rengė
si ką nors aktyvio pradėti, šį 
sykį mes esame toj “kūrybos 
pauzoje,” nes mes planuojame 
puolimus, kurie gali būti nuo 
Graikijos ligi Norvegijos, ar
ba kitur kur. Bet yra aiškūs 
daviniai, kad ir Vokietija ren
giasi ofensyvam prieš 
ne tokioj skalėj, kaip 
siais metais, arba net 
metus, bet Hitleris dar 
lis milijonus kareivių 
tūkstančius lėktuvų,
dar užduoti gerą smūgį.

DVIEJŲ FRONTŲ KARAS

Mes vedame dviejų frontų 
karą su daugiau negu puse mū
sų jėgų Pacifiko fronte. Abie
jose pusėse mes priversti ke
liauti milžiniškus plotus sutik
ti priešą, kuris kovoja daug 
arčiau savo šalies. Kaip p. 
Mark Sullivan nesenai rašė, 
kas liečia gazoliną ir aliejų — 
amerikiečių laivynai, armijos 
ir oro jėga gal suvartoja dau
giau jų kelionėse pasiekti prie
šą, negu kovodami prieš jį. 
Atakuodami Vokietiją, mes tu
rime pagalbą dviejų tautų, ku
rios arti jos — Britanija ir 
Rusija—ir kurios, iš logistinio 
atžvilgio žiūrint, randasi daug 
geresnėje pozicijoje negu mes. 
Vesti karui prieš Vokietiją 
daug Alijantų jėgos randasi 
ten pat. Niekas negali atspėti 

! iš anksto karo eigos; bet imant 
bendrai, atrodo, kad Vokietija 
gali būti 
Japonija 
Japonija, 
jant.

Mes turime pasirinkti tarp 
dviejų pavojų, ir iš praktiško 
patyrimo Vokiečių pavojus at
rodo daug didesnis. Hitleris 
yra panaudojęs savo užkaria
vimus daug pasekmingiau ne
gu japonai, per vienerius me
tus okupacijos, jie nuveikė ma
žiau negu buvo tikėta. Didžiau
sia priežastis to yra, kad Ja
ponijos užkariavimai visi ran
dasi užjūryje; jų produktai tu
ri būti gabenti į Japoniją lai
vais, ir tie laivai naikinami 
Amerikos submarinų.

Hitlerio užkariavimai randa
si arti Vokietijos, tai vis vie
tos, kurias galima lengvai pa
siekti gelžkeliais ir kitais ke
liais. Jis jau apiplėšė užkariau
tų šalių turtą ir dabar nori iš
plėšti iš jų visus vyrus ver
gauti vokiečių fabrikuose. Mū
sų patyrimas duoda mums su
prasti, kad yra daug saugiau 
viską koncentruoti prieš Vokie
tiją pirmiau. Bet tas nereiškia, 
kad mes užmiršime 
arba, kad mes 
nams 
biais; 
tirs.

Bet 
ko —
tarines imperijas — užims lai
ko, sunkių kovų, daugelį gyvy
bių ir turto — kaip pastebėjau 
praeitą savaitę; kas įvyko Tu- 
nisijoj duoda mums vilties, kad 
vėl, kaip 1918 metais, vokie
čiai sustos, kada jie pamatys, 
kad jie negali išlošti; bet pa
kol tas įvyks, 'mes turėsime 
daug darbo ir sunkių kovų — 
nepaliaujamos Amerikos karo 
produkcijos gamybos, už kurią 
mes turėsime užmokėti žemes
niu gyvenimo lygiu, negu prie 
kurio mes pripratę.

Prezidento, Kazio 
valdžią, ir kad

greičiau įveikta, kol 
dar kariauja, negu 
Vokietijai kariau

Japoniją 
leisime japo- 

pasinaudoti savo gro
žiais metais jie tai pa-

viskam užims daug lai-* 
įveikti dvi dideles mili-

Laisvoji Sakykla
“DIRVOS” TITNAGAS Respublikos Prezidentą A. 

GANA MINKŠTAS.
“Dirva” iš gegužės 28 d.,

Smetoną.”
Pirmų pirmiausia turiu 

1943 m., Kibirkštyse patai- pasakyti, kad mano atsaky- 
Titnago” mas į p. P. žadeikio pareiš

kimą . išdėstytas laiške, 
kurs tilpo, anot “Titnago,” 
“geltonlapy” (New York 
HERALD., TRIBUNE, ba
landžio 28 d., 1943 m,), bu
vo rašytas.. tikslu atitaisy
mo p. Žadeikio laiške tyčia 
ar netyčia padarytų klaidų. 
Minėtas mano laiškas vė
liaus buvo perspausdintas 
ir kituose laikraščiuose.

Savo laiške aš nepuoliau

pino kokio tai “ 
pastabas, kurios savaime 
nedaug reiškia, bet “Dir
vos” skaitytojų .tarpe, gal 
kurį ir įtikihfe V ir; suklai
dins. Rašydamas mano ad
resu “Titnagas” apie mane 
išsireiškė šitaip:

“Jis per vieną New Yor- 
ko geltonlapi (mano pa
braukta) kaip tikras Stali
no agentas puola 
veikėjus ir patį

Lietuvos
Lietuvos

Šypsenos ■
Jis kalba su žmona /

Prie telefono būdelės ne
kantriai vaikštinėja žmo
gus, laukdamas, kol kitas 
klientas baigs kalbėti. Bet 
praeina dešimt ir dvide
šimt minučių — o pasikal
bėjimas nesibaigia. Tada šis 
atidaro būdelės duris ir ma
to, kai klientas laiko prie 
ausies telefono ragelį ir ty
li. t!

— Jei tamsta nekalbi, {
tai prašau duoti telefoną 
man! — piktai sako. 1

— Atsiprašau, tamsta! — 1 I * 
įsižeidė klientas.— Juk ma
tai, kad aš kalbu su žmo
na: ji kalba, o aš laukiu, 
kada galėsiu tarti žodį! j

Yra bausmė
— Aš nežinau pakanka

mai didelės bausmės vyriš
kiui, kurs neištesa pažado 
vesti! — sako pagyvenusi 
poniutė draugijoj.

— O aš bausmę žinau!— 
atsiliepė vienas iš dalyvių. 
— Būtent, priversti vyriš
kį pažadą ištesėti!

liečiais, arba būti uždary
tais belaisvių lageriuose, 
arba dirbti priverstinus 
darbus Vokietijoje. Ištrem
tų lietuvių nuosavybė yra 
konfiskuojama ir vokie
čiams arba kitokiems kita

Lietuvos veikėjų, nei-gi 
“patį Lietuvos Respublikos 
Prezidentą A. Smetoną.” 
Aš vien konstatavau faktą, 
kad p. Smetona, 1926 m., 
užgrobė smurtu tiesotai iš
rinkto 
Griniaus
Prezidento vietą ir pačią 
Lietuvą p. Smetona apleido 
1940 m. ir išbėgo į Vokieti
ją, palikdamas Lietuvą be 
valdžios. Smetonos žygis 
privertė Lietuvos žmones 
pasirinkti iš savo tarpo va
dą. Ir tokiu vadu buvo 
skirtas Justas Paleckis, ku
ris su Lietuvos žmonių pri
tarimu, padarė sumanymą, 
kad Lietuva įeitų sąjungon 
su Tarybine Rusija. Įvyko 
rinkimai ir didelė didžiu
ma piliečių nubalsavo susi
jungti su Tarybinėmis Res
publikomis.

Tuo pat laiku p. P. Ža- 
deikis, Lietuvos pasiunti
nys Washingtone, pats ofi
cialiai pranešė Valstybės 
Departmentui apie Lietu
vos valdžios pasikeitimą.

Gal p. Smetona, begelbė
damas savo kailį, padarė iš
mintingai ir bėgimas į Vo
kietiją jo sumetimais buvo 
praktiškas žygis. Bet kokia 
gi iš to buvo nauda Lietu
vos žmonėms? Juk šalis be 
valdžios pasilikti negalėjo. 
Ar kam Justo Paleckio val
dymas patinka, ar nepatin
ka, jisai pasilieka tiesotas 
Lietuvos Respublikos gal
va ir p. Antano Smetonos 
įpėdinis.

Aky vaizdo je viršuj išdės
tytų istorinių faktų, nema
tau reikalo keisti savo nuo
monę kaslink Lietuvos žmo
nių nusistatymo, 
kiu, kad Lietuvos 
po visų vargų ir 
nešdami Hitlerio
balsuotų už tai, kad pasi
likti nacių vergais. Kaip 
ten nebūtų, Lietuva federa
cijoje su Tarybinėmis Res
publikomis pasilieka Res
publika, kur žmonės gali 
savo kalbą, literatūrą ir 
papročius vartoti. Man ro
dos, kad Lietuvos ekonomi
nė padėtis federacijoj su 
Tarybinėmis Respubliko
mis bus saugesnė negu su
sidėjus su bent vienu iš sa
vo kitų kaimynų — Vokie
tija arba Lenkija.

Ką dabar Vokietija Lie
tuvoje daro, kaip elgiasi, 
jau visam pasauliui žino
ma : Lietuvos žmonės ver
čiami tapti Vokietijos pi-

Aš neti- 
žmonės, 
kančių, 
jungą,
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taučiams pavedama — tik
slu išnaikinimo iš pamatų 
Lietuvos ir lietuvių!

Vėliausiai Lietuvos su 
Lenkija santykiai buvo ne
maloniausi. Lenkijos nusi
statymas pavergti Lietuvą 
yra kroniškas ir neišgydo
mas. Jeigu sekti adv. Kostą 
Jurgėlą ir tiktai todėl su 
Lenkija- susidėti, kad baž
nyčiai pagelbėti užtikrinti 
kunigams įeigą,,tai kad ko
kios gal bus sunku lietu
vius tokion meškerėn pasi
gauti. Vargiai lietuviai dėl 
to pakeis savo nusistatymą 
pasilikti federacijoj su Ta
rybinėmis Respublikomis.

Galop, net ir pats Popie
žius veda pertraktacijas su 
Tarybine Sąjunga dėl Ka
talikų bažnyčios ir konkor
dato.

Koks gi kitoks praktiškas 
būdas užtikrinti Lietuvai 
nepriklausomybę — ar iš* 
naujo pavedant šalį Anta
nui Smetonai, ar kam ki
tam? Apsisprendimo teisė 
pasilieka pačių Lietuvos pi
liečių rankose ir nuo jų 
priklausys Lietuvos ateitis. 
Visi tie lietuviški vadai, 
kurie Lietuvai perša nepri
klausomybę atsiskiriant 
nuo Tarybinės Sąjungos, 
arba susidedant su Lenki
ja, išrodo dirba neširdingą 
darbą: ant tų išlygų, kaip 
jos nebūtų gražios, kaip ne- 
išrodytų malonios ir nau
dingos, Lietuvos žmonės ne
sutiks todėl, kad jie iš pa
tyrimo žino, kad nė buvu
siems savo vadovams, nei
gi lenkų arba nacių agen
tams pasitikėti negalima. 
“Titnagas” be reikalo titu
luoja A. Smetoną, kaipo 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentą, nes demokratiškos
valstybės smurto nepripa
žįsta ; prezidentas renka
mas baloto keliu.

“Titnagas” nors ir vadi
na N. Y. Herald Tribune 
“geltonlapiu,” vienok iš 
etiško atžvilgio šis laikraš
tis visoje Amerikoje ir už
sieniuose laikomas rimčiau
siu ir švariausiu. Nė “Tit
nagas,” ne-gi pats “Dir
vos” redaktorius, matyti, 
apie tai nieko nežino.
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PETRAS CVIRKA .
Augštas, tiesus, palyginti 

dar visai jaunas generolas 
iššoko iš automobilio, ener
gingu žingsniu prisiartino 
prie nedidelio būrio kari
ninkų, stovinčių kiek ato
kiau nuo kelio, paspaudė 
jiems rankas ir atsigrįžo 
į kelią, kuriuo žygiavo pės
tininkai. Iš šios vietos buvo 
matomas upės slėnis, už ku
rio tęsėsi tolimos kalvos, su 
išsibarsčiusiais ant jų kai
mų namais, su vietomis 
styrinčiais cerkvių bokš
tais. Upės pakrantėmis, 
kiek akis siekia, visur galė
jai matyti šen ir ten judan
čius kariuomenės būrius, 
buvo girdėti atskiri koman
dos žodžiais. Tik neįprasta 
klausai buvo tai, kad tarp 
šių rusiškų kaimų, Rusijos 
žemėje, kuri amžius išsto
vėjo tegirdėjusi tik rusišką 
kalbą ir rusiškas dainas, 
dabar skambėjo lietuviški 
žodžiais ir iš tolo atklydo 
lietuviška daina. Iš slėnio, 
t v a r k y d amiesi būriais, 
kuopomis, batalijonais žy
giavo lietuviško Raudono
sios Armijos junginio ka
riai.

Visa tai dabar stebėjo 
generolas, retkarčiais pasi
keisdamas su karininkais 
vienu kitu žodžiu, viena ki
ta trumpa pastaba. Štai, 
pro generolą ir karininkų 
grupę, eilėmis po keturis, 
vyras į vyrą, kaip rinkti
niai, su žvilgančiais saulėje 
šalmais, pražygiuoja būrys 
automatininkų. Karių lai
kysena, darnūs jų judesiai, 
matomai, smagiai nuteikia 
generolą. Jis kilsteli galvą, 
tarsi sakydamas “Ei, koki 
šaunūs!”, ir nusišypso. Ka
riai, pastebėję vado šypse
ną, ją suprato, ir nors jų 
veidai po sunkiais šalmais 
paliko toki pat sukaupti, 
tačiau akyse įsižiebė šilta ir 
jauki padėkos šypsena. Ka
riai gerai pažįsta savo ge
nerolą; tai jų mylimas va
das, su kuriuo jiems teks 
dalintis ne vienu per
galės džiaugsmu, ne viena 
sunkia diena... O kas žino, 
gal ne vienas iš jų susilauks 
iš generolo už savo vyriš
kus, drąsius žygdarbius pa
gyrų ir įvertinimo! Kariai 
pažįsta ir pasitiki savo ge
nerolu, kaip ir generolas 
pasitiki jais. Juos jungia 
vienas tikslas: kova su o- 
kupantais. Prieš juos vienas 
kelias: kelias į vakarus, ke
lias į Lietuvą!

Kasgi tasai generolas, ku
rį ką tik mes matėme ste-

mes, vaikai, suprantama, 
tuoj stengdavomės visa tai 
pamėgdžioti. Buvome iš 
medžių pasidarę šautuvus, 
kardus, ietis. Kautynių į- 
karštyje neapsieidavo ir be 
“sužeistųjų.” Tiesa, “gene
rolu” ^pasidariau aš jau 
tuomet, nes beveik visuose 
karo žaidimuose draugai 
mane pasiskirdavo “gene
rolu”, gal dėl to, kad buvau 
ūgiu už kitus augštesnis ir 
turėjau skambų balsą. Žie
mą mokyklos kieme, o daž
niausia už miesto, statyda
vome tvirtoves, jas štur
muodavome, griaudavome 
ir vėl statydavome. Bet, ži
noma, ne jaunystės žaidi
mai man padarė tokią įta
ką, jog suaugęs pasidariau 
kariu ir, kaip matote, netgi 
tikru generolu! Juo pasida
riau greičiausiai gyvenimo 
aplinkybių verčiamas, nors 
vienu tarpu iš galvos visai 
buvau iškratęs mintis ąpie 
karinę karjerą ir svajojau 
būti muzikantu. Ir iki pa
skutiniųjų dienų muzika — 
mano mėgiamiausias daik
tas, mano silpnybė...”

Kilus pirmajam Didžia
jam karui, Karvelio tėvai 
nepanorėjo gyventi po vo
kiečių okupantų letena ir, 
kaizerio armijai įsibrovus į 
Lietuvą, Viadukas su gim
dytojais evakuavosi į Voro
nežo miestą. Čia jis įstojo į 
atsidariusią lietuvių gimna
ziją. Lietuvių kalbos, o y- 
pač Lietuvos istorijos pa
mokos, kaip pasakoja drau
gas Karvelis, kuriose buvo 
nagrinėjama šimtmečius be
sitęsusios atkaklios lietu
vių kovos su kryžiuosiais, 
su rusų carine priespauda, 
paliko Viaduko sąmonėje 
gilių pėdsakų.

1918 metais, Karvelis grį
žo su tėvais Lietuvon, ku
rioje dar šeimininkavo vo
kiečiai. Be galo slegiantį 
įspūdį Karveliui padarė jo 
gimtojo Šiaulių miesto vaiz
dai: namų griuvėsiai, ištisi 
kvartalai virtę pelenais, rū
šyse lindį benamiai, alkani 
žmonės.

“Ir Lietuvos kaimuose ir 
miestuose matytieji vokie
čių šeimininkavimo vaizdai, 
jų daromos žmonėms bai
sios skriaudos, žvėriškas 
žiaurumas, slegiančiai man 
paveikė ir kaskart labiau 
ugdė neapykantą okupan
tams”, — pasakoja Karve
lis. Vedamas tos neapykan
tos, jis stojo į besiorgani
zuojančią tuomet Lietuvos 
kariuomenę. Tenka jam da-

slo metodais, darbais. Jau 
tuomet busimasis Raudono
sios Armijos generolas 
Karvelis pradeda domėtis 
Sovietų Sąjunga, jos gyve
nimu, kultūriniais ir ūki
niais laimėjimais.
Karvelio nepaprastai grei

tą karinį ūgį galima maty
ti iš šių datų: 1929 metais 
jis buvo pakeltas į majo
rus, 1931 m. —į pulkinin
kus, o 1938 metais jis jau 
brigados generolas.

1940 metais, pašalinus 
smetoninį režimą, Lietuvos 
liaudies vyriausybė, įvertin
dama generolo Karvelio ka
rinius gabumus, žinodama 
jį esant demokratinio, pa
žangaus nusistatymo žmo
gų, artimą liaudies sie
kiams ir reikalams, paskyrė 
jį persitvarkiusios Lietuvos 
liaudies kariuomenės Il
sios divizijos vadu.

1941 metais, drauge su 
eile kitų aukštųjų Lietuvos 
karininkų, generolas Kar
velis išvyko Maskvon į ge
neralinio štabo akademiją. 
Besimokinant K a r v e 1 i ui 
aukštųjų vadų kursuose, 
hitlerinės armijos užpuolė 
Tarybų Sąjungą.. Baigęs 
kursus, generolas buvo pa
skirtas lektoriumi vienoje 
karo akademijoje. Bet ten
draugui Karveliui neilgai 

teko gyventi. Jis gavo Ljąu- 
dies Gynybos Komisariato 
įsakymą prisistatyti kadrų 
skyriui. Apie šias dienas, 
kurios įeis į išlaisvintos iš 
vokiečių jungo tarybinės 
Lietuvos istoriją, generolas 
Karvelis pasakoja:

— Jaučiau ir spėjau, kad 
teks vykti į lietuvišką Rau
donosios Armijos junginį, 
apie kurio kūrimąsi buvau 
girdėjęs. Nepaprastai ‘apsi
džiaugiau. Geriausių norų 
kupinas, su pakelta nuotai
ka atvyku į lietuvišką jun
ginį. Tuojau įsijungiau į tą 
entuziazmą, kuris viešpata
vo lietuviškų karių tarpe. 
Praėjo junginio tvarkymo, 
apmokymo laikas, ir štai, 
mes fronte. Žygiuose, prati
muose, tarp darbo valandų^ 
skamba lietuviška daina. 
Dalių saviveikla, nors da
bar ir esame “po pat vokie
čių nosimi” plečiasi ir tobu
lėja. Junginį dažnai aplan
ko mūsų lietuviškosios vy
riausybės ir Lietuvos Ko
munistų Partijos vadovai. 
Lietuviai poetai, artistai, 
muzikantai nepamiršta mū
sų su savo kūryba, su savo 
patriotinius jausmus ke
liančiu žodžiu. Mes, lietu
viško Raudonosios Armijos 
junginio vadai ir kariai, su 
nekantrumu laukėme ir su
laukėme tos valandos, kad 
visą savo patyrimą, visą sa

vo galingą karo techniką, 
kurią mums patikėjo tary
binė tėvynė, visų lietuviškų 
širdžių karštį, visą neapy
kantą, rusenančią mumyse 
— didžiojo Vytauto ir Kęs
tučio ainiuose — galime nu
kreipti prieš istorinį Lietu
vos priešą — vokietį oku
pantą!”

Toks generolo Karvelio 
gyvenimo kelias — ištiki
mo lietuvių tautos sūnaus 
kelias. Draugas generolas 
sužinojęs, kad aš jį kaman
tinėju su tikslu parašyti 
apie tai Amerikos lietuvių 
spaudai, staiga pagyvėjo ir 
tarė:

— Spalių Revoliucijos 
XXV metinių sukaktuvių 
proga esu parašęs Ameri
kos lietuviams laišką apie* 
Didžiosios Proletarines re
voliucijos reikšmę lietuvių 
tautai. Girdėjau, kad tas 
laiškas buvo atspausdintas. 
Padėkokite mano vardu už 
tai broliams amerikiečiams. 
Ir šia proga perduokite, 
drauge Cvirka, užjūrio lie
tuviams, kad kaip lietuvis 
patriotas ir senas karys, 
jau ne piarmąkart turįs rei
kalą su vokiečiais, aš dar 
kartą kviečiu visus geros 
valios, be tikėjimo, pasau
lėžiūros skirtumų, visus 
Amerikos lietuvius susi

jungti vardan mūsų bran
gios motinos Lietuvos. Dar 
labiau sustiprinkime antifa
šistinį Amerikos lietuvių 
frontą, dar labiau parern- 
kim Tarybų Sąjungą, šian
dien nešančią sunkiausią 
naštą kovoje su vokiškais 
grobikais!”

Kai genorolas, išlydėda
mas mane iš savo štabo 
būstinės, stabtelėjo prie du
rų, mes išgirdome sudrebė
jus visų langų stiklus. Toli
mas, duslus patrankų gau
dimas pasiekė mūsų klau
są. Generolas Karvelis nu
sišypsojo, ir paspausdamas 
man ranką, tarė:

— Tai mūsų šaunūs lie
tuviai artileristai kalbina 
vokiečius. Girdite? Manau, 
kad toji mūsų “kalba” vo- 
kietpalaikiams nelabai pa
tinka.

Ir valandėlę pagalvojęs, 
generolas svajingai pridū
rė:

— O juk koks džiaugs
mas, kokia laimė bus, kai 
vieną gražią dieną lietuviš
ka žemė išgirs artėjančių, 
nešančių mūsų broliams iš
laisvinimą iš okupantų, pa
trankų dundėjimą!....

Didžiausias lietuvių pik
nikas Brooklyne bus Lais
vės piknikas 4 d. Liepos- 
July 4th, Klashus Clinton 
Park, Maspetli, N. Y.

LIETUVIŠKA DUONA 
LIETUVAI

Badą ir skurdą atnešė 
Lietuvai vokiški okupantai. 
Visus gyventojus jie supan
čiojo duoklėmis, mokesčiais 
ir privalomais pristaty
mais. Mūsų brangiausią 
turtą, mūsų žemę — mai
tintoją jie pavertė aruodu 
sau, savo plėšikiškai ka
riuomenei.

Nematytai sunkius metus 
pergyveno Lietuvos valstie
tis. Apiplėštas, jis turėjo 
apdirbti ir įtręšti, tikėda
masis, kad jo triūsu ir pra
kaitu užaugintas derlius 
duos jam galimybę kaip 
nors išsilaikyti per tą ne
gandą. Rudieji plėšikai vi
saip spyrė jį kuo daugiau 
sėti, nors patys nedavė jam 
nei grūdų sėjai, nei trąšų. 
Dar daugiau: jie atėmė iš 
valstiečių daugelį arklių ir 
masiniai ėmė varyti mūsų 
kaimo jaunimą į darbo ka
torgą Vokietijon. Mūsų že
mės ūkis nustojo nepapras
tai daug darbo rankų, tuo 
tarpu kai dešimtys tūks
tančių darbščiausių lietu
vių velka baudžiavos jun
gą pas gobšuosius vokiečių 
dvarininkus.

Visa ko stokodami, visur 
trukdomi mūsų valstiečiai 
vargais negalais apdirbo 
žemę, atliko sėją ir susilau
kė derliaus. Vokiški oku
pantai to tiktai ir belaukė. 
Jie pareikalavo atlikti už
dėtus privalomus pristaty
mus grūdais, tuo pačiu pa
smerkdami mūsų tautiečius 
badui.. .

Lietuvos Partizanams

Sužaliavus, sužydus mus 
žemė

Kūrė ateitį didelę, gražią,
Bet dangus vakaruose

aptemo,
Ir krauju tąją žemę 

nudažė.
Tai ne debesys dangų 

nuklojo,
Bet fašistai užpuolė

Tėvynę,
Miestus, sodžius žiauriai

nuterioję,
Siurbia kraują iš brolių 

krūtinių.
Jūs pirmieji pakilote 

narsiai
Į šią kovą garbingą, 

nelygią,
Po Tėvynę skambėdami 

garsiai
Dideliais ir didvyriškais 

žygiais.
Už tą žemę, taip mielą ir 

brangią,
Jūs širdis daugiau nieko 

negaili.
Liaudis jums didžią 

atmintį rengia
Ir minės jus per amžius su

meile. E. Puzinas

PAŽENKLINTI IŠGAMOS
Trečias Puslapis 
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Hitlerininkai, nebeturė- • 
darni kuo užpildyti savo 
milžiniškus armijų nuosto
lius ir užkišti Rytų fronte 
atsiradusių skylių, pradėjo 
rankioti į savo kariuome
nę įvairių kraštų nusikal
tėlius ir paskutinius niek
šus, žadėdami jiems “naujo
je Europoje” šiltas vietas ir 
laimingą ateitį. Tokie pat 
išdavikai buvo pasodinti 
okupuotų kraštų tarėjais 
bei kitokiais pareigūnais.

Sava ime suprantama, 
kad nėra tokios tautos ir 
tokio krašto, kur neatsiras
tų išgamų ir parsidavėlių, 
pasiruošusių už trupinį 
aukso, gardaus valgio šauk
štą parduoti ne tik savo tė
vynę, bet ir tikruosius tė
vą, motiną. Lietuvių tautos 
išgamos, nežiūrėdami į tai, 
kad hitleriniai okupantai 
šaudo mūsų tautiečius ko
votojus už Lietuvos laisvę, 
jos gerovę, kad kasdien vo
kiečiai vis tvirčiau veržia 
kilpą ant mūsų tautos kak
lo, išveždami jos jaunimą į 
Vokietijos darbo katorgą, 
atiminėdami iš valstiečių 
paskutinius maisto ištek
lius, šie niekšai dar patys 
ryžosi kruvinais darbais į- 
siteikti mūsų žmonių smau- 
gikams. Hitleris norėdamas 
dar labiau paskatinti tuos 
tamsių darbų miesterius, į- 
steigė rytų tautų ordeną, 
kuriuo apdovanojami ir lie
tuvių tautos išdavikai, pa
sižymėję savo kruvinais 
darbais Rytų fronte arba 
Lietuvos ir jos žmonių nai
kinime.

Šie paženklinti išgamos 
tapo lietuvių tautos gėda, 
kurią tiktai tikrų Lietuvos 
sūnų kova įstengs nuplauti.

Buvęs Francūzijos depu
tatu rūmų pirmininkas Ed-|

uardas E'rrio, Garbės legio 
no kavalierius, vos sužino 
jęs, kad šiuo garbės legiono 
ordenu buvo apdovanoti du 
prancūzų karininkai, tar
navusieji voki’ečių kariuo
menėje ir užmušti Rytų 
fronte, nuo šio ordeno atsi
sakė, pareikšdamas, kad 
“būtų pardavikiškas atsi
traukimas nuo liepsningo 
švaraus patriotizmo, jeigu . 
aš būčiau šią Klemanso į- 
teiktą dovaną laikęs ir to
liau. Tai man atrodo nepri
imtina mano, kaip prancū
zo, sąžinei... Tauta už tai 
žiauriai teis.”

Taip pasielgė patriotas 
prancūzas.

Ir tie paženklinti lietuvių 
tautos išgamos gali gerai 
įsidėti į galvą paskutinius 
E'rrio žodžius, kad už tai 
juos mūsų tauta žiauriai 
teis. Jiems reikės atsakyti 
už išvežtuosius mirčiai į 
Vokietiją, už valstiečių 
skurdą Lietuvoje. Jie atsa
kys už nužudytus fronte 
mūsų karius, už sudegintus 
tarybinius kaimus ir už 
kiekvienas jų pastatytas 
kartuves.

Jeigu tu, lietuvi, pama
tysi žmogų su hitleriniu or
denu, žinok, kad šis niekšas 
jį gavo už Lietuvos plėši
mą, už tavo dukters išveži
mą. Jis kartu su hitleri
niais grobikais siekia atimt 
tavo ir tavo vaikų žemę ir 
atiduoti ją rudajam koloni
stui.

Lietuvoje neturi būti to
kios vietos, kur paženklin
tasis išgama galėtų saugiai 
pasirodyti. Jam mūsų tauta 
išnešė vieną sprendimą — 
mirtis! Būk tautos teismo 
ranka — naikink parsida- 
ryglhas!

VI. Mozūriūnas
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Gerbiami Draugai: Pri- 
siunčiu keletą dolerių pun
deliams. Draugiškoje suei
goje pas A. Jonikienę da
lyvės sumetė $11.50.

Marquette Parko Lietu
vių Moterų Kliubo susirin
kime gegužės 19 dieną iš 
iždo paaukota $5 ir narės 
suaukojo $7.

Prisiunčiu money orderį 
ant $23.50.

Draugiškai,
A. Jonikiene, 

Chicago, Ill.

bint lietuviškų Raudonosios 
Armijos junginio dalinių 
paradą? Tai Vladas Karve
lis, vienas žymiausių lietu
viško junginio vadų. Gimė 
Karvelis 1901 metais, Šiau
liuose. Savo kilme busima
sis geenrolas— mažažemių, 
nepasiturinčių v a 1 s t iečių 
vaikas.

Apie savo vaikystę gene
rolas štai ką man papasa
kojo: “Kaip ir daugelis ma
no amžiaus vaikų, jaunystė
je nepaprastai mėgau viso
kius karinius žaidimus. 
Šiems žaidimams pradžią 
davė tuo metu stovėjęs 
Šiauliuose carinės Rusijos 
kariuomenės dalinys. Ste- 

| bedami kasdien karių man-
' kštą, įspūdingas durtuvų

kautynes, jaudinančias ata- 
* kas su griausmingu “ura”, 
iL ‘
-•' 1     ■■—■

lyvauti susirėmimuose su 
okupantų likučiais, o ypač 
su bermontininkų gaujomis. 
Visus 1920 metus Karvelis 
praleidžia mūšio laukuos su 
besikėsinančiais Lietuvą už
grobti lenkų legijonais.

1927 metais, jau kapitono 
laipsniu, Vladas Karvelis 
išvyko mokytis į Prahą, ge
neralinio štabo akademijon. 
Baigęs akademiją ir atlikęs 
įvairių ginklo rūšių stažą 
Pilzeno apygardoje, jaunas 
genštabistas Karvelis grįžo 
Lietuvon. Nuo 1929 metų 
Karvelis dirba kaip karo 
mokslo pedagogas, 1937 me
tais, jau kaip Lietuvos 
Aukštosios karo mokyklos 
viršininkas, Karvelis aplan
kė Maskvą ir susipažino su 
Sovietų Frunzės vardo ka
ro mokslo akademijos mok-

Raudonosios Armijos kovūnai kažin? kur vokiečių užnugaryje prasikirto pro 
spygliuotąsias vielas ir atsargiai artinasi linkui priešo, ryždamiesi netikėtai jam 
kirsti smūgį.

■' ——-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------—---------------

Gerbiami Draugai: Pun
delių Vajaus komiteto var
du pasiunčiau pundelį. Aš 
manau, kad jau gavote. Tik 
labai gaila, kad neglėjau 
suorganizuot kitų draugų 
arba geros širdies žmonių. 
Vieni paskendę tarpe ilgų ir 
sunkių darbo valandų karo 
industrijoj, o kitiems atro
do toks šventas darbas vi
sai svetimas. Jiems būtų 
geriau, jeigu rinktum au
kas dėl Smetonos. Bet gal 
kurią dieną gailėsis, kad 
nenorėjo paremti savo bro
lių ir seserų.

Su pagarba,
Ona Navickienė, 

Chester, Pa.

Maskva.— Partizanai Le
ningrado srityj suardė dar 
vieną karinį vokiečių trau
kinį.

London. — Visi praneši
mai rodo, kad rytų fronte 
Sovietai ore ima viršų prieš 
hitlerininkus.

London. —Naciai sušau
dė dar 8 belgus už priešin
gus vokiečiam veiksmus.

Klaidos Pataisymas
Laisvėj, geg. 19 dieną, ma

no koresondencijoj, kur sumi
nėta apie “Bevardį Kvartetą,” 
kur siūliau kaipo propoziciją 
pasivadinti “Mass. Pažangiųjų 
Lietuvių Kvartetas,” ten pat 
siūliau, kad Bostono veikėjai 
surengtų kokį parengimėlį mu
zikos ir kvarteto paramai. Aš 
proponavau bostoniečiams ne 
kvartetui vardą surasti, bet 
paremti kvartetą. Aš manau, 
kad kvarteto dainininkai S. 
Pauras, V. Balčius, P. švedas 
ir R. Niaura moka gražiai dai- • 
nuoti, tai jie gali ir kvartetui 
vardą surasti, o mano pasiū
lymas, yra tik taip sugestija.

Montello, Mass
Mire Ed. Walungevicius

Mirė Edvardas Walungevi
cius, 55 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime dvi seseris Kons
tance Yurkevičienę, 736 
Montello St., pas kurią ir 
rė ir Josephine Česnienė, 
venanti 136 Marton
Stoughton, kurios namuose ir 
buvo pašarvotas.

Palaidotas gegužės 30 die
ną Holy Sepulchre kapuose. 
Pirmiau velionis gyveno Law
rence, Mass. Lai būna jam len
gva žemelė.

W. Yurkewicius.
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Ketvirtas Puslapis
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MAKSIM GORKI 1

(Tąsa)
Namie mane džiaugsmingai sutiko, 

moterys privertė smulkiai papasakoti, 
kaip gydytojas mane gydė, ką jis kal
bėjo, — klausė ir aičiojo, saldžiai Čepsė- 
damos lūpomis ir raukydamosis. Stebino 
mane tas jų įtemptas domėjimasis ligo
mis, skausmu, ir visu tuo, kas labai ne
malonu !

Aš mačiau, kaip jie patenkinti manim, 
kad aš atsisakiau skųstis, ir, tuo naudo- 
dąmasis, aš išprašiau jų sutikimą imti 
knygas pas sukirpėją. Jie nedrįso man 
atsakyti, tiktai senutė sušuko, nustebu
si:

— Na, ir velniūkštis!
Kitą dieną aš jau stovėjau pas sukir

pėją, o ji maloniai kalbėjo:
— O man pasakojo, kad tu sergąs, gu

lįs ligoninėje, — mat, kaip neteisingai 
pasakoja?

Aš nutylėjau. Drovėjaus pasakyti tei
sybę — tegul ji nežino, kas taip šiurkš
tų ir liūdna. Taip malonu, kad ji nepa
naši į kitus žmones.

Vėl skaitau storas knygas Diuma — 
tėvo, Ponson - de - Terrailio, Montepėno, 
Zakonnės, Gaborio, Emaro, Buagobės,— 
aš ryju šitas knygas greitai, vieną pas
kui kitą, ir man linksma. Aš jaučiuosi 
esąs nepaprasto gyvenimo dalyvis. Vėl 
rūksta mano savo darbo žibintuvas, aš 
skaitau kiauras naktis, ligi ryto, mano 
akys užkaista, ir senoji šeimininkė ma
loniai man sako:

— Palauk, knygiau, prikiši akis, ap
aksi !

Vienok, aš labai greit supratau, kad 
visose šitose įdomiai painiose knygose, 
nežiūrint įvykių įvairumo, miestų ir ša
lių skirtingumo, kalbama vis apie tą pa
tį: gerieji žmonės — nelaimingi ir blo
gųjų žmonių persekiojami, blogieji -— 
gudresni už geruosius, ir jiems labiau se
kasi, bet, galop, kažkas nepagaunamas 
įveikia bloguosius žmones ir būtinai nu
gali teisybė. Nusibodo “meilė,” apie ku
rią visi vyrai ir moterys kalbėdavo vis 
tais pačiais žodžiais. Tas vienodumas 
būdavo ne tiktai nuobodus, bet dar su
keldavo neaiškius įtarimus.

Būdavo, jau iš pirmųjų puslapių pra
dedi spėlioti, kas ką įveiks, ir kai tiktai 
kiek paaiškėja įvykių painiava, stengiesi 
išnarplioti ją savo fantazijos galia. Nu
stojęs skaityti knygą, galvoji apie ją, 
kaip apie uždavinį iš aritmetikos vado
vėlio, ir vis dažniau pasiseka teisingai 
išspręsti, kuris herojus ateis į visokių 
pasisekimų rojų ir kuris nugarmės į ne
laimes.

Bet už viso šito aš matau gyvos ir 
man reikšmingos tiesos pragiedrulius, 
kitoniško gyvenimo ir kitoniškų santy
kių bruožus. Man aišku, kad Paryžiaus 
vežėjai, darbininkai, kareiviai ir visa 
“juodoji liaudis” ne tokia, kaip Niž- 
niaus, Kazanės, Permės, — jie drąsiai 
kalba su ponais, laikosi paprastai ir ne
priklausomai. Štai — kareivis, bet jis 
nepanašus nė į vieną iš tų, kuriuos aš 
pažįstu, — nė į Sidorovą, nė į kareivėlį 
iš garlaivio, nė į Jermochiną; jis — la
biau žmogus, kaip tie visi. Jis turi tru
putį bendro su Smuru, bet jis ne toks 
žvėriškas ir žiaurus. Štai — krautuvi
ninkas, bet ir jis taipogi geresnis už vi
sus man pažįstamus krautuvininkus. Ir 
šventikai knygose ne tokie, kokiuos aš 
pažįstu, — jie širdingesni, su didesne 
užuojauta žiūri į žmones. Bendrai, visas 
užsienio gyvenimas, kaip pasakoja apie 
jį knygos, įdomesnis, lengvesnis, geres
nis už tą gyvenimą, kurį aš pažįstu: už
sienyje nesimuša taip dažnai ir žvėriš
kai, nesityčioja taip baisiai žmogumi, 
kaip tyčiojosi kareivėliu garlaivyje, ne
simeldžia taip piktai, kaip meldžiasi se
noji šeimininkė.

Ypač pastebima, kad, pasakodamos 
apie piktadarius, gobšus ir nedorėlius, 
knygos neparodo juose to neišaiškina
mo žiaurumo, to stengimosi tyčiotis žmo
gumi, kuris man taip gerai pažįstamas, 
tiek kartų stebėtas. Knygos piktadarys 
iš reikalo žiaurus; beveik visuomet gali
ma suprasti, kodėl jis žiaurus, o aš ma
tau žiaurumą betikslį, beprasmišką: juo 
žmogus žaidžia, nelaukdamas iš jo jokio 
pelno.

(Bus daugiau)

Bostono ir Apylinkės Žinios
Lietuvių Tauta, Fašistai ir 

Pažangūs Žmonės
Keleivis turi kitą sykį Lie

tuvoj buvusį “mokytoją” ir tas 
jam rašo ne nuolatiniai, bet se
zoniniai. Ką tik jis parašo, 
tai būna jovalas ir pats save 
sukritikuoja. Tai kaip ta ne
tikus višta, šmekštelėja vieną 
kiaušinį į mėnesį ir tas nepa
našus į kiaušinį.

Tas, atsiprašant, “mokyto
jas,” užsimanė per Keleivį at
pasakoti Juozo Tysliavos pra
kalbą su visomis nesąmonėmis. 
Tik pasiklausykite:

— ...Lietuviai, tauta virš 3 
milijonų, NIEKO nesukėlė sa
vųjų pagalbai. Lietuviai neturi 
jokio žymaus fondo tam tiks
lui. Aa! bet lietuviai moka 
gerti ir geria! Lenkai irgi ge
ria, ir geria kaip šėtonai. Bet 
jie rūpinasi ir Lenkijos reika
lais. ..

Na, ir koks čia rodpsi gali 
būti skirtumas: geria lietuviai, 
geria ir lenkai. Vienok, skir
tumas yra. Lenkai geria ir rū
pinasi savo tautos reikalais, o 
lietuviai (fašistai) geria ir 
priešą bučiuoja. Na, tai ar da
bar bus aišku, dėl ko jūs fon
das tuščias? Pasakyti, kad lie
tuviai nieko nesukėlė savųjų 
pagalbai, tai tik gali sakyti to
ki kaip Tysliava ir “mokyto
jas,” kurie lietuvių tautai daro 
tik gėdą.

Visų pirmiausia, visas pa
saulis žino, jog prie dabartinių 
sąlytfU, tiesioginiai į Lietuvą 
pasiųsti nieko negalima. Vis
ką, ką galima, tai pagelbėti 
tuos lietuvius, kurie pasitraukė 
į Sovietus.

Na, o ar mes pažangūs lief 
tuviai neištiesėm jiems savo 
rankps? Ar fašistai žino, kiek 
mūsų moterys numezgė mezgi
nių ir pasiuntė į Sovietų Są
jungą? Ar jūs žabali buvote 
ir nematėte atskaitų, kiek mes 
aukavome dėl medikalų. Vie

name So. Bostone surinkome 
apie už dešimtį tūkstančių dol. 
drapanų iri pasiuntėme į Sovie
tus. O, tiesa, ir jūs pasidarba
vote, jūs nusmalavote įstaigos 
langus. Naujosios Anglijos lie
tuviai perdavė daugiau kaip 
keturis tūkstančius dol. dėl li- 
gonvežimių. Dabar eina pun
delių rinkliava ir išaugo milži
niška armija mezgėjų, kurios 
dirba dieną ir naktį, kad su
šelpti savo brolius. Drąsiai ga
lima sakyti, jog per mūsų 
fondus jau perėjo daugiau, 
kaip šimtas tūkstančių dol. ir 
ta pagalba eis taip ilgai, iki 
lietuvių tauta susitvarkys.

Beje, jūs kartoj ate, kad mes 
siunčiame Sovietams, bet tai 
kur gi mūsų broliai dabar ran
dasi, ar ne Sovietuos? Juk, jei
gu ko stoka Sovietams, tai sto
ka ii’ lietuviams. Nejaugi fa
šistai nežino nei to, ką kūdi
kiai žino! ?

Pažangūs Europos lietuviai 
muša rudąjį fašistą neatlai- 
džiai, aukaudami savo gyvy
bes, o mes savo aukomis re
miame juos, pagal mūsų išga
lę. Gi Tysliavos - “mokytojai” 
tik teršia orą tarpe lietuvių.

Pirmas Toks Įvykis Bostono 
Istorijoj

Ar žinotu, kiek žmogui už
imtų laiko pažinti devynias 
tautas? Vien tik kelionėje su
gaištame apie porą mėnesių 
laiko. Bet, kad pažinti pavir
šutiniai, tautos žmones, kalbos 
tarmę, dainos melodijas, jų 
kostiumus, tai prabėgtų kelio
lika metų,!

Birželio 6 d., Bradford vieš
butyje, Bostone, įvyks tarp
tautinis koncertas, kuriame 
dalyvaus sekančios tautos: ar
mėnai, estonai, finai, lietuviai, 
Ukrainai, rusai lenkai, žydai ir 
latviai. Visos tautos, pildan
čios programą, bus pasipupšę 
savo tautiškuose kostiumuose
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ir . dainuos savo liaudies dai
nas bei šoks tautinius šokius. 
Lietuvius atstovaus iš Brookly- 
no, N. Y., visų mylima daini
ninkė B. Ramoškaitė ir Mon
tello Choras.

Kadangi programa labai 
plati, tai pradės ją pildyti pa
skirtu laiku, 2 vai. po pietų.

Nuo šio parengimo, visas 
pelnas eis Botkino ligoninei, 
kuri randasi Sovietų, Sąjungoj; 
kurioje yra įsteigtas ir lietu
vių skyrius. Gi, įžanga tik 55 
centai, priskaitapt ir taksus.

Tad pasinaudokime šia pro
ga, susipažinkime su minėto
mis tautomis ir pažinkime jų 
kultūrą bei tradicijas, ši proga 
yra istorinė.

Jaunutis.

Aberdeen, Wash.
Mirė Adomas Kęksis

Mirė Adomas Keksis, turė
jo 67 metų ir gyveno ant pa
šalpos.

Į Ameriką atvažiavo 1907 
metais, buvo apsistojęs Chica
go j e, bet po išgyvenimo ten 
dviejų metų, atvažiavo į Aber
deen ir čia išgyveno 34 me
tus. Buvo pavienis, prie drau
gijų niekur nepriklausė, skai
tė Vienybę, ir kaipo tokio 
laikraščio skaitytojas buvo su
klaidintas Sovietų Sąjungos 
klausime.

Taip, žmogus nesveikąvo ir 
gyveno ant pašalpos, gaudavo 
$40 į mėnesį. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, nes 
taip jis norėjo. Na, ląi būna 
jam lengva žemelė.

/ M Grybas.

Kaip ir pametęs.
Pirmasis elgeta: — Šįryt 

netekau dolerio.
Antrasis elgeta: — Vadi

nasi, skyle kišenėje?
Pirmasis elgeta: — Visiš

kai ne! Žmogus, kuris jį pą- 
metė, spėjo atsigręžti ir jį 
susirasti.

Devynių Tautų Sąskridis Bostone
Bus Muzikos, Dainos, 

Vaidinimai
Lietuvius atstovaus Montel

lo Liuosybės Choras, vadovy
bėje George Steponavičiaus ir 
solistė Biryta Ramoškaite iš 
New Yorko. Pirmą sykį Bos
tono istorijoj, Rųssįan War 
Relief, Inc., komitetas suorga
nizavo šias tautas, kad ben
drai duotų įvairią programą: 
armėnų,, estonų, suomįų-finų.

Cleveland, Ohio
Iš Moterų Kliybo Veikimo
Jau kelintas metas, kaip gy

vuoja Amerikos Lietuvių Mo
terų Kliubas Clevelande, bet 
mažai matosi spaudoje apie jo 
veikimą. Mat, moterys užim
tos kitokiais darbais, tai su 
raštu neturi daug laiko.

Moterys yra pasidarbavu
sios gana daug ir sukėlusios 
pinigus išaukoja geriems tiks
lams, kaip tai: Sovietų Sąjun
gos pagalbai, Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir kitokiems 
prakilniems reikalams. Taip 
pat kliubo narės daug pasidar
bavo mezgimo srityje, tik da
bar apsistojo mezgę, nes ne
gali gauti vilnų.

Kliubas turi suorganizavęs 
moterų chorą ir gana gražiai 
padainuoja pasitarnaujant vi
suomenei. Minėtas kliubas dir
ba, kad nugalėjus fašizmą, 
kad pagelbėjus demokratijai 
ir karo išlaimėjiniui. Gerai at
rodo moterų choras, o dar ge
riau, kad ir mokytoja yra mo
teris, Macionienė. Clevelando 
moterys, kurios turi laiko ir 
noro dainuoti, tai patartina 
joms įstoti į moterų chorą.

Girdėjau, kad moterų, cho
ras prasimokinęs naujų dainų, 
tai ruošia kortų parę, kur bus 
dainuojamos naujos dainos. 
Bus graži programa, gėrimo, 
valgio ir gera muzika. Paren
gimas įvyks birželio 6 dieną, 
Maniuško svetainėje, 1073 E. 
79th St., pradžia 3 vai. po pie
tų, įžanga 25 centai ypatai. 
Visus ir visas užkviečia.

Degtine ant Kortelių
Turbūt niekur taip nėra 
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žjppppmp, edjtaFįąlą, nu
kreiptą prieš valdžios reikalavimą, kad kęųųptąą ipąjstas 
būtų rūšiuojama* ir jo. rūšys—-pažymėtos ant kenų.

lietuvių, latvių, žydų, lenkų, 
rusų ir ukrainų.

Dainuos kiekvienos tautos 
chorai, solistai, šokikų grupės 
ir taip toliau. . . Pelnas šio 
parengimo skiriamas Maskvoj 
Botkino ligoninės užlaikymui, 
kurioje dabar daugiausia gydo 
sužeistus raudonarmiečius, ku
rių, tarpe yra nemažai ir lietu
vių.

Tas devynių tautų sąskridis 
įvyks nedėlioję, birželio 6 d., 
1943, Bradford Hotel, ant Tre
mont St., Boston, Mass. Priva
žiavimas iš visų pusių labai 
parankus. Prasidės 2-rą valan
dą po pietų. Lai nei vienas 
lietuvis ar lietuvaitė nepralei
džia šio nepaprastai įspūdingo 
parengimo. Tikietas tik 5§c. 
Paremkime kovojančius rau
donarmiečius už visos žmoni
jos laisvę! Prpgrąmps atidary
me dainuos visų tautu chorui 
bendrai Star Spangled Banner 
ir Internacionalą. Visus chorus 
diriguos lietuvis, Liuosybės 
Choro vedėjas, George Stepo
navičius. Iš toli ir arti būkime 
visi!

Jonas Grybas.

sunku su degtine, kaip Ohio 
valstijoj. Neteko patirti, kaip 
kituose miestuose, bet Cleve
lande, tai “trokštantiems” ti
kra “pakūtą” — po pusę die
nos išstovi eilėj, kol gauna la
šelį. Tūlos moterys atsineša 
kėdės, kad kojos nenuvargtų, 
o kurie sarmatinasi stovėti ei
lėj, tai samdo kitus, kad jiems 
nupirktų. Pasirodo, kad tūli 
daugiau bėga prie degtinės, 
negu prie valgio.

Todėl įvedė dalybą ir galės 
pirkti tik su kortelėmis, kiek 
yra paskirta. Karčiamose, tai 
už mažytį stiklelį ir prasčiau- 
sios degtinės ima po 20 cen
tų. Kas myli “patraukti,” tai 
kaštuoja, ši stoka degtinės ap
sunkina tūlų parengimų ren
gėjus, nes parengimai negali 
apsieiti be gėrimo.

Namų Savininkų Sąjunga
Clevelande gyvuoja Namų 

Savininkų Sąjunga, bet nieko 
nesimatp spaudoje apie jos 
veikimą, tai šį tą noriu pain
formuoti Laisvės skaitytojus, 
kokią naudą duoda ji savinin
kams.

Mano nuomone, yra geru 
daiktu prigulėti prie šios na
mų savininkų organizacijos, 
nes turime sąvo advokatą, ku
ris atsilanko ant susirinkimų ir 
aiškiną namų savininkų teises, 
jeigu koki keblumąį atsitinka.

Sąjunga sutverta vien tik 
rūpintis namų savininkų reika
lais ir nesikišti į kitokius rei
kalus. Narys į metus moka tik
tai $1, tai maža duoklė, o 
daug gerų patarimų gauną. 
Tai kurie Jąr nepriklauso, tai 
patartiną prisirašyti. Namų 
Savininkų Sąjungos susirinki
mai atsibūna kas antra sere-

da, Lietuvių svetainėje, ant Su
perior Ave.

Iš Lipt. Dąrfr. Pašaipiuos 
Draugsytės

Daug sunkiau verstis drau
gystėms kąro laiku, nes daug 
narių, kurie per ilgus metus 
veikė draugystės labui, tai 
šiuom kartu užimti .gaminimu 
kayo laimėjimo reikmenų, tai 
ir su valdyba yra sunkiau ir 
sunkiau nepratusiems atlikti 
darbą, bet ir nauji valdyboj 
žmonės storojasi, kad atlikti 
darbą.

Reikia pažymėti, kad daug 
narių yra labai apsileidę, nors 
ir turi laiko, bet nesilanko į 
susirinkimus tol, kol nepapuo
la į nelaimę. Todėl ir susirin
kimai būna neskaitlingi ir 
draugystei nėra gerai, nes ma
žai narių negali kaž ką ir nu
tarti. Sekamas susirinkimas 
draugystės atsibus birželio 
(June) 16 dieną, vakare, Lie
tuvių svetainėje, visi nariai 
kviečiami atsilankyti.
‘ A. M.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Laisvės Skaitytojams 
ir Prieteliams

Pakilimas kainų ant visko ir neišvengiamai 
turėjo pakilti algos ir Laisvės darbininkams, 
tad mūsų dienraščio finansinė našta gerokai 
pasunkėjo. Už tą kainą kaip dabar, $6 me
tams ir $3.25 pusei metų, nebegalime suvesti 
galo su galu. Turime pakelti Laisvės kainą.

•
Su 1 diena liepos (July 1st), 1943, Laisvės 

kaina metams bus $6.50, pusei metų $3.50.
Brooklyne $7.00 metams ir $3.75 pusei m.
Užsieniuose Laisves kaina $8.00 metams ir 

$4.00 pusei metų.

Kurie gyvenanti Jungtinėse Valstijose, už
sisakys Laisvę iki liepos 1( d. dar gaus už $6 
visiems metams. Taipgi, kurie užsisakys 
dviem, trim metam ar ant ilgiau, iki liepos 1 
d., gaus už $6 metams.

Taigi proga sutaupyti užsisakant ilgesniam 
laikui. Todėl užsisakykite dienraštį Laisvę 

keliam metam. Bus naudingiau jum ir Laisvei.

Prašome visų dienraščio skaitytojų pasirū
pinti gavimu naujų skaitytojų. Iki 1 d. liepos 
nauji skaitytojai gaus dienraštį už $6 visiems 
metams. O po liepos 1-mos kainuos $6.50 met.

•
Kurie gavote pranešimą, kad Laisvės pre

numerata pasibaigė, nepasivėlinkite atsinau
jinti ir atsinaujinkite ilgesniam laikui, nors 
dviem metam kartu. Tuom būdu gausite pi
giau ir palengvinsite pačiam dienraščiui, nes 
nereikės siuntinėti paraginimų atsinaujinti.

•
Prenumeratų atsinaujinimo reikalu prašo

me kreiptis šiuom antrašu:
LAIVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street, (6) Brooklyn, N. ¥.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

★ ' j ★
Wilk

WAR HUNDS
Cruising at tremendous speed, 

America’s PT-Boat fleet is sniping 
with excellent results at Hirohito’s 
navy in South Pacific waters. These 
powerful little boats are being manu
factured at many cities throughout 
America and racing down our inland 
waterways to. the sea. They are 
termed “expendables” but they 
pack almost half the waUop of a 
full-sized destroyer and cost only, 
a fraction as much. . f

Built sturdily from 60 to 110 feet 
long, carrying four torpedoes, ma-Į 
chine guns, depth charges and smoke 
screen apparatus, they cost up to 
$400,000. Your increased purchase of 
War Bonds helps pay for them. Buy 
more War Bonds every payday. 
“You’ve Done Your Bit—Now Do 
Your Best.” y, s. Trtwtry DffwbmHt

Liūdesio valandoj kreip- T 
kitės prie manęs dieną Į 
ar nąktį greit suteiksi? A 
me mpdernišką patarna- j 
vimą. Patogiai ir gražiai F 
moderniškai įruošta mū- ę 
sų šermeninė. Mūsų pą- 1 
tarnavimu ir kainomis S 

būsite patenkinti. §

1113 Mt VernoB Si.
Philadelphia, Pa.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
gero mūsų draugo Jono 
Grigaičio mirtį. Jį užmušė 
tie prakeikti vokiečiai. Ne
lengva buvo mums netekti 
draugo, su kuriuo mes bu
vome susirišę gyvenimu 
fronte per daugelį mėne
sių. Mes atkeršysime už jo 
mirtį. O geriausiai mes ta
tai galėsime padaryti, jei
gu įvykdysime Stalino atsi
šaukimą ir kuo puikiausiai 
kariniai išsilavinsime. Tik
tai kaipo karinio mokslo 
meistrai mes tegalėsime pa- 
greitint mūsų pajungtosios 
tėvynės atvadavimą.

SŪNŪS IR TĖVAI
Kalba vyresnysis leite

nantas Zdanavičius iš pul
kininko Surkaus junginio:

— Jūsų dalinyje tarnau
ja du broliai Butėnai. Šian
dien jie gavo laišką nuo sa
vo motinos, dirbančios ko
lektyviame ūkyje vardu 
Bolševikas, Aleksandrovo 
apskrityj, Čkalovo srity j. Ir 
štai ką ji rašo:

“Brangieji mano sūneliai. 
Šiuomi aš jums pranešu, 
jog aš dirbu kolektyvėje 
farmoje, o tėvas kariniame 
fabrike. Aš esu sveika ir 
mes labai gerai gyvename. 
Neseniai aš gavau dovaną. 
Ūkis davė man puikią avį 
kaip dovaną už mano dar
bą. Jūs ngalite įsivaizduot, 
kaip aš džiaugiausi. Aš nu
ėjau pas tėvą ir sakau jam: 
Štai, aš bent avį gavau do
vanų už tai, kad gerai dir
bau, augindama gyvulius. 
Na, o ką tu darai, kad pa
dėti mūsų berniukams? Tė
vas ką tai suniurnėjo, kad 
moterys neduoda jiems ra
mybės, ir pats sau šyptelė
jo. O šiandien jis pareina 
iš miesto apsivilkęs visai 
nauja drabužių eilute. 
—Tai, mat, — sako jis, 
vaikštinėdamas su pasidi
džiavimu, kaip koks svar
bus asmuo. — Mūsų vyru
kams reikia ginklų labiau, 
negu tavo veršiukų, — tarė 
jis, lyg niekindamas mano 
darbą. Pasirodė, kad jo 
grupės darbininkai laimėjo 
Gegužės Pirmosios varžyti
nes, daugiausiai ginklų pa
gamino, tai visi ir gavo do
vanų po naują drabužių ei
lutę. Dovanos geras daly
kas, bet aš nesutinku su tė
vu. Mudu ginčijomės ir aš 
nusitariau parašyti jums ir 
paklausti, kas yra jums 
svarbiau, ar ginklai ar mė
sa.”

Lietuviai raudonarmie
čiai klausėsi ir šypsojosi.

— Aš manau,—tarė Zda
navičius, — jog Butėnų tė
vų ginčą išsprendė Stalino

įsakymas. — Pasišventusiu 
darbu farmose ir fabrikuo
se jie gamina tai, ko mums 
Raudonosios Armijos ka
riams labiausiai reikia — 
ginklus ir maistą. Taip bū
tent pareiškė ir Stalinas sa
vo įsakyme:

“Kad sutriuškinti priešą 
ir tokiu būdu nutiesti kelią 
taikai, tai reikia, kad dar
bininkai, kolektyviai ūki
ninkai ir visi sovietiniai in
teligentai dirbtų frontui pa
dvigubinta energija.”

Lietuviai raudonarmie
čiai pasitenkinę skirstėsi, 
gavę naujo įkvėpimo iš Sta
lino įsakymo Gegužės Pir
majai. Jų uždavinys buvo 
aiškus —nuolat kariniai la
vintis ir tobulintis, neužleis
ti priešui nei vieno colio že
mės ir vyti vokiečius fašis
tus. vis tolyn ir tolyn į va
karus.

Tą dieną mūsų žvalgai 
ypač akylai tėmijo prieki
nes vokiečių pozicijas. Ir 
nelaimė tam hitlerininkui, 
kuris būtų drįsęs iškišt gal
vą iš apkasų! Lietuvių snai
perių kulka būtų begailes- 
tingai nukirtus jį.

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS 
CHARLTON CO.

345 HUDSON STREET, NĮCW YORK.
(180)

DIRBTI LEDO IŠDIRBYSTĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KNICKERBOCKER ICE CO. 
304 WEST 67TII ST., NEW YORK CITY 

(130)

VYRŲ PRIE BUFETO IR INDAM PLAUTI
Reikia vyrų prie bufeto ir indam mazgoti. 

Gera alga, nuolatinis darbas, geros apylinkės. 
Nėra amžiaus apribavimo. Wheatland Dough
nut Shop, 169 E. 34th St., N. Y. C.

(132)

CLEVELAND, OHIO
Am. L. M. Kliubas ruošia parę, 

birželio 6 d., 3 vai. dieną. Maniuš- 
kos salėje, 1073 E. 79th St. Bus 
graži programa. Taipgi skanių val
gių ir gėrimų, šokiams gros gera 
muzika. Įžanga 25c asmeniui. Kvie
čiame dalyvauti. — Kom.

(130-131)
VYRAI PRIE METALO

KRISLAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 16-40 M. 
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
Gera proga pakilimui 
TRANSOGRAM CO.

37-18 Northern Blvd., (4-tbs lubos) 
LONG ISLAND CITY

Arti 36th St. stoties 
Privažiavimas Independent Subway 

(132)

MOTERYS
DIRBTUVĖ BROOKLYNE 

Svaru, sanitariška, atvedinamas oras 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvas darbas; 5 dienų savaite 
Kreipkitės rytais 

SAMUEL CUPPLES 
ENVELOPE COMPANY, Inc. 
360 Furman Street Brooklyn 

(132)

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti j 
mūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
yra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumis 
virš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurio* 

myli veiklų darbą prie publikos; mūsų 
soda merginos yra žinomos savo gyvu
mu, gaivia išvaizda ir inteligentišku 
patarnavimu, suteikiamu Schrafft’s 
gerbiamiems kostumeriams; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien darbą daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartą jūs jstojate į mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖ JOS-MERGINOS

KEPĖJOS
ANKSTY VIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, 
ČIOSI

ĮDOMAUJAN- 
VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE

GREITAS PAKILIMAS. 
PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVĖS DARBININKAI 
pilnam laikui ar laike pietų

SCHRAFFT’S

gįl

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Woll liudijo, kad jis sutin

kąs su Stolbergo raštu prieš 
Davis ant šimto procentų. Stol- 
bergas esąs labai teisingas 
žmogus!

Bet... bet štai juokas. Da- 
viso advokatas Hays paėmė to 
paties Stolbergo parašytą kny
gą “The Story of the CIO.” 
Toje knygoje, tarp kitko, yra 
pasakyta: “kai Matthew Woll 
buvo National Civic Federaci
jos prezidentu, tai Federacija 
bendradarbiavo su visais ofi
cialiais nacių agentais šioje 
šalyje!”

Tada Hays paklausė Woll: 
Ar ir ten Stolberg rašė tiesą 
apie jumis ir Federaciją?

Matthew Woll gvoltu teis
me šaukė, kad esanti netiesa, 
kad esąs grynas melas!

Iš Woll gražiai pasijuokė 
visas teismas Ir visa Amerika.

56 WEST 23rd STREET
Tarpe 5 ir 6 Avenues

NEW YORK CITY
(130)

REIKIA NAM ŲDARBININKĖS

Gaus nuosavą kambarį. $75 pra
džiai. Yra skalbiamoji mašina. Lan
gų nereikės valyti. Kreipkitės: Mrs. 
Drayer, 56 E. 55th St., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas President 2-2874.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ APŽIURĖTOJOS

Dirbti aukštos klasės East Side viešbutyje.
Labai prielankios darbo sąlygos. Aukštos 

algos. Kreipkitės j Housekeeper.
HOTEL TUSCANY

120 East 39th St., N. Y.. C.
(130)

ŠEIMININKĖS
Reikia išlavinimui, kambarių tvar

kymui ir maudynių paruošimui. 
Kambarių tvarkymo štabas pagei
dauja išlavinti jus pirmos rūšies, 
tikrai lavinto artistiško viešbučių 
kambarių tvarkymo. Proga geresnei 
ateičiai. Mokama alga mokinantis. 
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į MR. TAXTER 
Employment Office

Hotel Governor Clinton
31st St. ir 7th Ave., New York City

(131)

AUTO VIRŠŲ
ir

FENDER DIRBĖJAI
Patyrę metalistai, ekspertai ant fen
derių darbo; nuolatinis darbas Brook
lyn© vadovaujančiam Oldsmobile vers

lininkui ; aukšta alga.

J. I. S. MOTORS
1864 Coney Island Ave., Brooklyn

• ' (Tarpo Ave. O ir P)
MATYKITE MR. GOLDBERG

(133)

LIGONINĖJE DARBININKŲ
Apvalytoji! ir Virtuvėje Pagelbininkų 

Kreipkitės:
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y .C.
(130)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS VYRAI

Patyrę auto-viršų darytojai 
Geros darbo sąlygos 
Kreipkitės tuojau

MATTHEW J. MORRISSEY
1165 Leggett Ave., Bronx, N. Y.

(130)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

Vyrai, nelavinti darbininkai nuo 
18—60 m. amžiaus, reikalingi dirbti 

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFFICE

AIR CRUISERS, Inc.
830 Highland Ave., Clifton, N. J.

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

ROCHESTER, N. Y.
Penkios pažangios organizacijos 

rengia draugišką vakarą, šeštadie
nį, 5 d. birželio, Gedemino salėje, 
575 Joseph Ave. Maloniai kviečia
me visus lietuvius dalyvauti, bus 
valgių ir gėrimų, taipgi draugiškų 
pasikalbėjimų. Visas pelnas likęs 
bus skiriamas nusiuntimui dovanų 
lietuvių vaikučiams ir lietuviam 
raudonarmiečiam laikinai esantiem 
toli nuo Lietuvos — Sovietų Sąjun
goje. (130-131)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuo 18—35 metų 
Lengvas fabriko darbas 

GERA ALGA. TIK PILIETĖS 
Ford Radio & Mica Corp.

536 63rd St, Brooklyn, N. Y.
(130)

KAMBARIŲ tvarkytojos
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

LIGONINĖJ DABININKIŲ
Tarnautojų ir 

Virtuvėj Pagelbininkių 
Kreipkitės:

NEW YORK HOSPITAL
530 East 70th St., N. Y. C.

(131)

MOTERYS
Reikia kelctos pradinių rankų dar

bui ar prie siuvamų mašinų. $18 
pradžiai, lengvas darbas, nuolatinis, 
greitas pakilimas. Mme. Mathilde, 135 
Madison Ave., New Ycirk City, N.Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STOKITE Į MŪŠĮ!
Gaminkite Karui Produktus

SULFA DRUGS
Pasisliepimo Spalvos 
Gumos Chemikalai

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
Reguliariai Viršlaikiai

Automatiškai Keliamos Algos 
Tiesi, Greita, Pigi Transportaeija.

(Patogus busais nuvažiavimas tiesiai nuo Mid
Town New Yorke per Super Highway iki 
fabriko. Nėra sustojimų, nėra pasikeitimų.)
(Vyrai dabar dirbanti kaipo aukštai išla
vinti darbininkai karinėse pramonėse nebus 
priimami be paliudijimo iš darbdavio jo rei
kalingumo darbdaviui, kuriam dabar dirba

ar United States Employment Service.)

PASITARIMUI SU

KOMPANIJOS
ATSTOVU
Kreipkitės į

U. S. EMPLOYMENT 
SERVICE

Of the War Manpower Commission

87 MADISON AVENUE
3-čios lubos, Manhattan

205 SCHERMERHORN ST
9-to« lubos, Brooklyne

29-27—-41ST AVENUE,
LONG ISLAND CITY

Nuo 9 vai. rytais iki 4:30 popiet.

BIRŽELIO 1, 2, 3, 4.
Calco Chemical Division 

American Cyanamid Co. 
Bound Brook, Ni J.

NEMOKAMAI
PARŪPINAMAS DARBAS

(131)

STOGDENGIAI, GONTORIAI, 
PAGELBININKAI 

Patyrę
Didelė kompanija. Darbas Bronx ir West

chester County. Gera alga, pastovus darbas 
Svarbioje pramonėje. Pilietybės nereikalauja
ma. Aprūpinama trankiais prie darbo. Kreip
kitės bile laiku nuo 8 iki 5 vai. TILO, 17 
N. West St., Mount Vernon, N. Y.

Priešais New York Central Station.
(132)

SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENĄ AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

LIGONINĖJE DARBININKŲ
Skalbykloje Prosų Operuotoji!

Savaitinė Alga. Kreipkitės
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y. C.
(130)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
BAGAŽU PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON

140 E. 63 St, New York City
(130)

VYRAI-BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS
CHARLTON CO.

345 HUDSON STREET, NEW YORK
(130)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Aukštos klasės East Side viešbutyje; geros 
algos; priimnios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HOTEL TUSCANY
120 East 39th Street, N. Y. C.

(130)

PAPRASTI DARBININKAI 
Generaliniam fabriko darbui. 

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St, Brooklyn
(130)

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BOTI PILIEČIAI
Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipkite 

Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 3 P.M.
EMPLOYMENT OFISE

TUBE REDUCING CORP.
520 Main Ave., Wallington, N. J.

(131)

VYRAI - MOTERYS
VYRAI ir MOTERYS

Reikalingi apvalymui, indų mazgojimui. 
Sidabrų ir stiklų šveitimui, švarintojai, nak
tiniam darbui. Gera alga, puikios darbo są
lygos.

RESTAURANT LONGCHAMPS
KREIPKITĖS: MR. HACKER 

LEXINGTON AVE., PRIE 42-ROS GATVES, 
NEW YORK CITY

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

(132)

315 Clinton St.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų sky

riaus susirinkimas įvyks 4 d., birže
lio, Liet. Salėje,
Pradžia 7:30 v. v. Susirinkimas bus 
svarbus, tad kviečiame drauges da
lyvauti. Turime daug reikalų . aptar
ti. (130-131)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 6 d., 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvės. Malonėkite dalyvauti 
susirinkime. — K., sekr.

KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 4 d., 7 v. v., 
Labor Lyceum salėje, 15-17 Ann 
St., Harrisone. Prašome dalyvauti. 
F. Shimkienė, Sekr. (130-131)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 6 d., 1 vai. die
ną, YMHA salėje, Ferry ir Walnut 
gatvės. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime. — Evelyn Farion, 
Sekr. (130-131)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 6 d., 2 vai. dieną, toj 
pačioj vietoj. Kviečiame narius da
lyvauti susirinkime, nes knyga jau 
atėjo, galėsite pasiimti. Taipgi yra 
svarbių reikalų svarstyti.

(130-131)
Z.

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, birželio 3 d. įvyks 

visuotinas organizacijų kuopų na
rių ir Veikiančio Komiteto susirin
kimas. Draugai, prieš mus stovi la
bai daug svarbių reikalų — būtent: 
Convention Hall parengimas, pra
kalbos 20 d. birželio, "L.” Bankieto 
raportas; sukėlimo bonų pirkimų 
bomberiui ir kiti svarbūs reikalai. 
Susirinkimas įvyks Liaudies Name, 
8 v. v. Už rezervuotus tikietus dėl 
Convention Hali parengimo, sugrą
žinkite pinigus.

(128-130)
Sekr. S.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

ii

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
.... KAINA 35c. ~
Mokestį galite prisiųsti U. S; pašto 

stampomis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

•S85JS55S

Adv. CHAU. P. KAL 
Knygelis Autoriai

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

J. GARŠVA
G raborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

♦•0
337 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą k mes duosime jupas 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
894-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti

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

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu I visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
STREET BROOKLYN, N. Y.’468 LOR] ia 131;
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LAISVE Ketvirtadienis, Birž. 3, 1948

Literatūros Draugijos 
Apskritys Prašo 

Visų Talkos
Pranešdamas visoms Lietu

vių Literatūros Draugijos kuo
poms 2-me apskrityje apie 
Įvyksiantį apskričio pikniką 
birželio 20-tą, Vaičionio Mea
dow Grove Parke, Cranford, 
N. J., apskričio pirmininkas A. 
Gilmanas prašo visų kuopų ir 
narių talkos. Jisai rašo:

“Apskričio komitetas netu
ri vilties turėti pasekmingą šį 
pikniką be jūsų pagalbos. To
dėl jūsų visa kuopa ir kiek
vienas narys turi dėti visas pa
stangas, idant išgarsinus šį 
pikniką, kaip geriausiai įma
noma. Jeigu yra prisiųsta jūsų 
kuopai pikniko tikietų, platin
kite juos visais galimais bū
dais. Platinkite plakatus.

“Tik jau nebijokite važiuoti 
traukiniais ar busais į pikni
ką. Traukiniu nuvažiavę taip 
gerai pasilinksminsite su drau
gais, kaip ir automobiliu nuva
žiavę.”

Tiesa, traukiniais juk pats 
geriausias važiavimas. Kaip 
nuvažiuojant, taip parvažiuo
jant eina greit, o mašinomis 
važiuojant, sugrįžt į miestą 
vakare kartais imdavo net po 
kelias valandas, kada susi
brukdavo trafikas. Ir nebran
giau kainuoja.

Nenorintiems j ieškotis kelių, 
komisija paskelbs bent porą 
išvažiavimų, grupėmis. O da
bar yra svarbiausia platinti ti- 
kietus, nes iš anksto parduoti 
tikietai yra geriausia garantija 
sėkmingos pramogos.

Majoras Atmetė Nuka
potą Budžetą

Kaip ir buvo tikėtasi, majo
ras LaGuardia atmetė Miesto 
Tarybos nukapotą budžetą, 
kuriuomi būtų susiaurinta iki 
negalimo veikti laipsnio svei
katos, švietimo, labdarybės, 
Švaros ir kitų svarbių miesto 
įstaigų veikimas.

Majoro atmetimu-vetavimu 
biliaus atsteigta $106,000 iš
laikymui miestavos radijo sto
ties WNYC ir $100,000 visuo
menės sveikatos tyrinėjimo 
įstaigai.

Ištiesų, sunku ir suprasti 
Miesto Tarybos didžiumos mo
tyvus, kad ir dėl pasimojimo 
panaikinti vienatinę miesto ve
damą radijo stotį, kurios dide
lė dalis programos suvartoja
ma svarbiem vyriausybės pra
nešimam, padavimui šalies ir 
pasauk žinių, o likusi dalis 
pašvenčiama geriausiai ameri
kiečių ir kitų kraštų, žmonių 
dainai ir muzikai, ne kokios 
ten privatiškos košės garsini
mui.

Septynių ir pusės milionų 
gyventojų miestui, sako jie, 
nereikia, per brangu turėti 
nuosavą radijo stotį, kuomet 
menkutės įstaigos ir net at
skiri asmenys palaiko radijo 
programas, iš kurių tankiai 
girdėti labai tuščios, o kartais 
ir piktos prieš demokratiją 
kalbos, pigūs garsinimai ir la
bai menka muzika.

Miesto pašto viršenybė išlei
do 20,000 knygelių, aiškinan
čių naują pašto sistemą—paš
to distriktus ir jų numerius. 
Spausdina dar 10,000.

Policija šventėmis pašaukė 
790 motoristų pasiaiškinti ir 
2,242 dar bus pašaukti, nes 
paimta jų leidimo numeriai.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs preseris dirb

ti prie aukštos rūšies vyriškų dra
bužių.

Taipgi reikalinga Finishers, mer
ginų ar moterų prie finišiavimo. 
Kreipkitės: Markowitz, 17 East 
16th St., New York City, N. Y.

X126-131).

Apsigynime Yra Tokia Parei
ga, Kuriai ir Jūs Tiktumei
Didžiuma New Yorko arba 

ir bile kurio miesto gyventojų, 
be abejo, nori atlikti savo pa
reigą karui laimėti nors vie
name iš daugelio frontų. Bet 
daugeliui sunku apsispręsti, 
kuriame.

Kas liečia ginkluotas jėgas, 
čia klausimą išriša draftas — 
pašaukia ir gerai išklausinėję 
išsprendžia pagal paties nau
joko įgimtus gabumus, išsila
vinimą ir pagal krašto tos die
nos reikalus.

Namu fronte — kas kita. 
Vienas galvoja, gal jis per se
nas. Kitas jaučiasi ne gana 
galįs sukalbėti angliškai. O 
yra tūkstančiai ir senyvų, yra 
ir mažai sukalbančių, kurie 
jau antri metai eina sau priei
namas pareigas Civilinių Apsi
gynime.

Vieni iš jų aukoja kelių va
karų ar dienų liuosas valan
das per savaitę. Kiti kelias va
landas savaitėje — kiek ku
ris išsigali, bet prisideda. Jei
gu jūs turite gerus norus pa
gelbėti namų fronte atlieka
mais nuo dienos darbo šapoje 
ar šeimininkės triūso liuoslai- 
kiais, bet negalite pastebėti 
sau tinkamos vietos, nueikite 
pasikalbėti į savo apylinkes 
Civilinių Apsigynimo raštinę 
ar į centralinę CDVO raštinę. 
Pagal jūsų duotas informaci
jas jie patars, kur jūs galėtu
mėt geriausia pasitarnauti.

šią savaitę ir sekamą yra 
specialis liuosnorių verbavimo 
vajus, tad liuosnoriai regis
truojami ir informacijos tei
kiama (apart CDVO) polici
jos ir gaisragesių stotyse, taip
gi pradžios mokyklose. Moky
klos tam atdaros iki 5 vai. po 
piet.
Iškilmingi Paradai ir Mitingai

Supažindinimui visuomenės 
su naujų, talkininkų rekrutavi- 
mo kampanija visu jos laiko
tarpiu, per pietus, prie Miesto 
Salės, 'susirinks įvairūs Civili
nių Apsigynimo skyriai ir de
monstruos savo pareigas ir 
joms išsilavinimą. Taipgi bus 
trumpos kalbos žymių įstaigos 
viršininkų ir miesto valdinin
kų, aiškinančios liuosnorių re- 
krutavimo tikslus ir užduotis.

Pirmas centralinis iškilmin
gas atidarymo mitingas prie 
Miesto Salės įvyko birželio 2- 
rą, o skyrių iškilmės įvyks 
kasdien, apart sekmadienio, 
birželio 6-tos (tą dieną bus 
paroda Rockefeller Center). 
Paskutinė programa bus penk
tadienį, birželio 11-tą.

Atskiros miesto dalys irgi 
turės savo veiksnius.

Birželio 10-tą įvyks didžiu
lis masinis mitingas Madison 
Square Gardene. Kalbės majo
ras LaGuardia ir kiti naciona- 
liai svarbūs kalbėtojai. Per
statys masinį spektaklį, paro
dantį Civ. Apsigynimo veikmę.

Mėnuo Be Draugo 
Vinco Škėmos

VINCAS ŠKĖMA

Birželio 3-čią sueina lygiai 
mėnuo, kai išsiskyrė iš gyvų
jų eilių draugas Vincas Škė
ma, palikdamas giliame liūde
syje savo gyvenimo draugę 
Helen Škėmą, ir didelę spra
gą pažangiųjų lietuvių judė
jime.

Mirė sulaukęs 59 metų, 
Hoosick Falls, N. Y., kur bu
vo išvykas gyventi po širdies 
atakos pereitą rudenį, tikėda
masis ramesnėj, tyresnėj nuo 
didmiesčio aplinkumoj patai
syti savo sveikatą, žmonos 
rūpesčiu ir pasiryžimu išpildy
ti jo pageidavimą, po mirties 
buvo parvežtas palaidoti gre
ta jo laisvų draugų Alyvų 
Kalnelio kapinėse, Maspethe, 
į kurias buvo palydėtas gra
žaus būrio idėjos ir asmeniš
kų draugų. Palaidotas gegužės 
6-tą, graboriui Bieliauskui pri
žiūrint laidotuves.

Vincas Škėma buvo kilęs iš 
žydaviškio kaimo, Skriaudže- 
nių par., Vilkaviškio apskri
ties. Amerikon atvykęs prieš 
pirmą pasaulinį karą ir apsi
stojo Brooklyne. Čia jis di
džiumą laiko pragyveno, čio
nai susituokė su Helen Radze
vičiūte, su kuria sugyvenimo 
sidabrinę sukaktį minėjo per
eito balandžio mėnesį. Dirbo 
pas kriaučius ir visuomet rė
mė pažangiuosius kriaučių 
unijos veiksmus. Paskiausiu 
laiku dirbo pas Mičiulį iki li
ga privertė darbą apleisti. At
sisveikinimui su velioniu tos 
įstaigos darbininkai atsiuntė 
gražų gėlių vainiką, taipgi at
siuntė gėlių organizacijos, ku

riose jis priklausė Maspethe.
Vincas Škėma buvo dienraš

čio Laisvės šėrininkas, skaity
tojas ir rėmėjas per daugelį 
metų, neužmiršdamas jos net 
sunkios ligos metu. Buvo na
riu šv. Jurgio D-jos, Liet. Li
teratūros D-jos kuopos, Maspe
the. Tūlą laiką priklausė ir 
Am. Komunistų Partijoj. Ir vi
suomet rėmė darbininkų kovas 
už šviesesnį ir laimingesnį gy
venimą visiems, gynė darbi
ninkų vadovaujamas Įstaigas. 
Aktyviam veikimui pastaruoju 
laiku gal neturėjo gana jėgų, 
bet permatymą pažangiojo ju
dėjimo teisingo kelio turėjo 
aiškų, tad buvo griežtas, pa
siryžęs jo rėmėjas. Kiekviena
me svarbiame visuomeniškame 
reikale galėjai atsidėti, kad 
Vinco Škėmos parama užtik
rinta.

Kadangi velionis Vincas bu
vo uolus laisvietis, dienraščio 
Laisvės draugas ir pažangus,- 
susipratęs darbininkas, tai jo 
likusioji žmona, Helena, jam 
mirus, atidavė Laisvės bendro
vės Šerą bendrovei, paaukojo 
$200 dienraščiui Laisvei, ir 
$50 Tarybų Sąjungos kovoto
jams (per Russias War Relief 
Komiteto Lietuviškąjį Skyrių).

Minint mėnesį laiko nuo 
Vinco Škėmos mirties, mes ga
lime tiek pasakyti: ilsėkis am
žinai, Vincai, Alyvų Kalno ka
pinyne. O jums, Mrs. Škėma, 
linkime geriausios sveikatos.

P. S. Mrs. Škėma užsakė 
mirusia jairi savo vyrui, Vincui, 
paminklą. Kai paminklas bus 
gatavas ir paruoštas atidengi
mui, mes paskelbsime per 
dienraštį Laisvę.

New Yorke Įsteigta Kanados 
Konsulatas

^Šiomis dienomis New Yorke 
įsisteigė Kanados Konsulatas, 
kaip skelbia Hugh D. Scully, 
Kanados naujai paskirtas ge- 
neralis konsulas Jungtinėms 
Valstijoms. Jisai Vesiąs visus 
reikalus tarp šių kraštų., apart 
laivininkystės. Iki šiol visus 
reikalus vesdavo per britų 
konsulatą. Raštinė randasi 620 
5th Avė. . • ...... ... . . < .-4,.* .«« M

Sveturgimiai Raginami 
Remti Negru Laisvės 

Mitingą
Abner Green, sekretorius 

Sveturgimių Apasaugos Komi
teto, užgyrė birželio 7-tą įvyk
siantį Madison Square Garde
ne masinį Negrų Laisvės Mi
tingą ir ragino sveturgimių or
ganizacijas ir atskirus asmenis 
aktyviai remti mitingą — ja
me dalyvauti.

Sveturgimių reikalai, kaip 
žinia, visuomet arčiausia su
puola, susiriša su reikalais tų. 
grupių, kurios turi už savo tei
ses ir reikalus kovoti, tad rė
mimu kovojančių už teises pil
nai dalyvauti karo pastangose 
negrų sveturgimiai sykiu ker
ta smūgį toms reakcinėms jė
goms, kurios kenkia arba no
ri kenkti ir sveturgimių daly- 
vumui karo laimėjimo progra
moj.

Mitingo žymių kalbėtojų są
state yra Miesto Tarybos na
rys kun. A.. Clayton Powell, 
Jr., kongresmanas Vito Mąį'c- 
antonio, Charles A. Collins, 
Lester Granger, Dr. Max Yer- 
gan, čampionas sveturgimių 
teisių per daugelį metų.

Muzikos - dainų - dramos 
programoj dalyvauja garsūs 
aktoriai Paul Robeson ir Ca
nada Lee.

Įžanga 44c, bet norintiems 
rezervuotų vietų yra ir bran
gių tikietų.

Olga Pasigenda Didmiesčio 
Ir Jo Gyvumo

Sveiki Visi Laisviečiai:
Maine gyventojai kartu su 

manim siunčia jums sveikini
mus. Rumfordo miestas yra 
gana apmiręs, hors darbas ei
na visu greičiu visose šapose. 
Yra labai graži vieta — joje 
numirti. Visi vaikinai išėję ka- 
riškon tarnybon ir tą gali tuo
jau pastebėti -’’tokio didumo 
mieste.

Pasidairius Čionai neatrodo, 
kad mes esame kare. Nema
čiau net laikraščio (išskyrus 
Laisvę).

Sveikinu, Olga Wagnis.

Karo darbuose dirbančių 
moterų drabužiai dabar išsta
tyti parodai Brooklyn© Muzie
juje ir bus ten iki liepos 5- 
tos.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS |

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių ■

Vyrių ir Degtines į
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat I
SavininkM

411 Grand St. Brooklyn i

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALKS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius au naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Kūdikis Gimė Skalby
klos Vežime

William Schneider, 334 
Rockaway Parkway, džiaugia
si naujagime dukrele ir gal
voja, kaip jis išsiaiškins jai, 
kada ji pradės paaugėti, dėl- 
ko ji gimė skalbyklos troke, 
tarp trijų vyriškių. O dalykas 
dėjosi labai naturališkai.

Buvo ankstybas rytas, kada 
dukrelė apsiskelbė ateinanti. 
Schneideriai išskubino ligoni
nėn, bet laukia ir laukia, tak- 
siko nematyt. Pamatęs skalby
klos tro-ką, Schneideris pastojo 
jam kelią, bet draiveris išgir
dęs vaitojančią moteriškę ir 
įsakymą vežt ligoninėn, gal 
pamanė būsiant suokalbiui jį 
įkaitinti jos pervažiavime, 
pradėjo atsisakinėti. Tuo tar
pu iš gretimai esamų namų at
bėgo kitas svetimas vyriškis, 
stvėrė iš draiverio raktus ir 
susisodinęs visus tris nudūmė 
link ligoninės. Bet pasiekus li
goninę jie jau buvo penkiese.

Bronxe Sumažinta 
Skaičius Busy

Einant patvarkymu numa
žinti kiekį gazolinos miesta- 
viems busams dviem dešimtim 
nuošimčių, majoras LaGuardia 
pereitą antradienį paskelbė su
laikymą ar praretinimą kursa- 
viino busų ant trylikos busų li
nijų Bronxe ir keturių Staten 
Islande.

Veikalas “Arsenic and Old 
Lace” jau suvaidintas tūkstan
tį kartų ir vis dar tebevaidina
mas Fulton Teatre, W 46th St.

Sovietam Pagarbos Mi
tingas Turės Platų 

Pamatą
Užbaigai viso miesto skale 

įvyksiančios “Tribute to Rus
sia savaitės, birželio 27-tą, 
rengiamas milžiniškas masinis 
mitingas Randall’s Island Sta- 
diume, kuriame kalbėti ir me
niškos programos pildyti pa
kviesta nacionaliai žymūs 
žmonės. Jau daugelis iš tų yra 
pareiškę savo pažadą daly
vauti. Tarpe kitų, kalbės Sid
ney Hillman, Amalgameitų 
unijos prezidentas.

Tikietų tam mitingui, kaip 
skelbia Allen Wardwell, Rus
sian War Relief New Yorko 
Komiteto pirmininkas, padary
ta 21 tūkstantis po 25 ir po 
50 centų. Organizacijos ragi
namos tuojau užsisakyti įstai
gos raštinėj, 11 E. 35th St., 
New Yorke. Jisai pastebi, kad 
visiems tokia plačia skale ren
giamiems Rusijai pagalbos mi
tingams visuomet tikietų pri
trūkdavo, tad ragina šį kartą 
nepavėluoti juos įsigyti.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Liepia Važiuoti po 
Penkis Mašinoj

Užmiesčiuose dirbantiems ir 
gyvenantiems lig šiol važinė- 
jusiems darban automobiliais, 
patvarkyta, kad nevalia va
žiuoti vienam, bet turi susida
ryti grupę iš penkių. Kitaip 
turi važiuoti busais ar trau
kiniais.

“Priklauso Nuo Jūsų”
Po tuo vardu Jungtinių 

Valstijų žemdirbystės Depart- 
mentas išleido veikalą apie 
maisto padėtį. Jį parašė Ar
thur Arent. Jis skleidžiamas 
po visą šalį nekomercinių te
atrų grupėms vaidinti. Jeigu 
kas nori, leidžiama pasidaryti 
ir vertimas svetimon kalbon, 
vaidinti bile grupės kalboje. 
Taipgi American Theatre 
Wing atsiunčia aktorių-mėgė- 
jų grupes jį perstatyti toms 
grupėms, kurios pačios negali 
perstatyti.

“It’s Up To You” suvaidin
ti ima apie valandą laiko, ku
rio pusę užima gyvų aktorių 
vaidinimas, o kitą dalį pritai
kytos filmos.

Lietuviai irgi tariasi panau
doti šį informacinį ir karo lai
mėjimui patarnauti tinkamą 
veikalą. c

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

flr * W £ *★******★*.# #
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil iB’urners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas E Ver green 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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




