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Lietuviams Dovanos.
Rašo A. BIMBA

sų Slavų Kongresą, nese
niai atlaikyta Maskvoje.

KRISLAI
Paukščiai, Atskridę Per 

Berlyną.
Pasakė Pro-naciškus Savo 

Tikslus.
Užsimerkia prieš Kruviną
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Chicagos Draugas (birž. 3) 
verkia ir skundžiasi; kad “rau
donieji” neduodą ramybes 
kun. J. Prunskiui. Vilnis, gir
di, pliekia tą gerą, nekaltą ir 
šventą kunigėlį už parašymą 
brošiūros “Komunizmas ir Re
voliucija Amerikoje.”

Niekas, žinoma, šito kunigo 
nekliudytų, jeigu savo bažny
tiniu bizniu tesirūpintų.

Bėda su juomi tame, kad jis 
užsiima labai pavojingu ir ne
garbingu bizniu, būtent, sėji
mu suirutės ir neapykantos 
tarpe lietuvių, ardymu visuo
menės vienybės karo sąlygose, 
šinkavojimu pro-naciškos pro
pagandos formoje melų prieš 
Amerikos talkininkus. Kitais 
žodžiais, kunigas Prunskis 
pilsto vandenį ant fašistų ma
lūno.

Prunskis kenkia Jungtinių 
Tautų karo reikalams. Jis su
šilęs tarnauja svetimiems die
vams. štai, kodėl jis yra smer
kiamas ir kritikuojamas, o ne 
už tai, kad poterius kalba, mi
šias laiko, išpažintis klauso.

Kunigą Prunskį Amerikon 
parsitraukęs pralotas Krušas. 
Jis ir esąs to geraširdžio pra
loto globoje ir apiekoje.

Gal ir taip. Bet kodėl jau 
taip, kad visi, kurie tiktai ka
rui prasidėjus atsibaladojo 
Amerikon per Berlyną, čionai 
taip energingai darbuojasi 
prieš Jungtinių Tautų karo 
reikalus, o kodėl jie visi taip 
įtūžusiai bjaurioja didžiąją 
Amerikos talkininkę — Sovie
tų Sąjungą? Kodėl?

Kodėl jie nenurimsta savo 
kailyje ir ramiai sau netupi po 
Dėdės Šamo skvernu ? Kodėl 
jie čionai pjudo ir kursto mus 
lietuvius, kurie esame čia pra
gyvenę ir Dėdei Šamui dirbę 
per desėtkus metų ? Kokią tu
ri teisę šitie per Berlyną atlė
kę paukščiai čionai smalą vir
ti ir ardyti mūsų vienybę ?

Tai dabar aišku, kokiems 
tikslams klerikalų, tautininkų 
ir menševikų spaudoje pakilo 
balsas už “visuotiną Amerikos 
lietuvių seimą.” Jie pasisakė, 
kam toks seimas jiems reika
lingas.

Barščius paliejo Rymo Ka
talikų organas Garsas (birž. 
3 d.) Jis pasakė: “Svarbiau
sias sušaukimo motyvas — 
pakelti balsą prieš Sovietų Ru
sijos pretenzijas pasiglemžti 
Lietuvą...”

Tuo tarpu Lietuva yra na
cių pavergta ir žudoma, ši
tiems ponams nerūpi Lietuvos 
išlaisvinimo reikalas. Jie vi
sai apie tai nekalba. Jie nesa
ko, kad reikia sušaukti seimą 
ir pakelti balsą prieš Vokieti
jos barbarus, už Lietuvos iš
laisvinimą. Nė žodelio apie 
tai!

Argi ne aišku, kokiems die
vams tie sutvėrimai tarnauja? 
Vokietija turi pavergus Lietu
vą, bet jie šauks seimą prieš 
Sovietų Sąjungą!!!

Dažnai žmogus pagalvoji, 
ar tik nepradeda visi galai ir
ti menševikų spaudos redak
torių galvose, štai, pavyzdžiui, 
birželio 3 dienos Naujienose 
skaitome sekamą pareiškimą:

“Kadangi Rusija yra labai 
didelė, tai ji gali apsieiti ir be 
strateginių sienų. Jos užka
riauti negali niekas, ir jos nie
kas nepuls, jei tik ji .nesikė
sins pulti kitų.”

Ir tai rašo po to, kai visas 
svietas, net ir mažiausias kū
dikis, žino, kad didžioji Ru
sija buvo užpulta, kad jinai 
milijonus brangių gyvybių jau 
paaukojo besigindama, kad 
jos milžiniški žemės plotai jau 
atimti ir pavergti!

Amerika irgi didelė ir labai
(Tąsa 5 pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
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PER MENESĮ SOVIETAI 
SUNAIKINO TŪKSTAN
ČIUS NACIŲ LĖKTUVŲ

Ramirez Tapo Argentinos 
Prezidentu po Rawsono, 

Paleidusio Kongresą
London, birž. 7. — Per 

savaitę nuo geg. 30 d. iki 
birž. 5 d. sovietiniai lakūnai 
ir priešorlaivinės kanuolės 
sunaikino 752 vokiečių lėk
tuvus, o savo prarado tik
tai 212 lėktuvų, kaip pra
nešė Maskvos radijas.

Geguž. mėnesį Sovietų,oro 
jėgos nušovė žemyn bei su
pleškino pačiose nacių sto
vyklose 2,069 vokiečių lėktu
vus, o per penkias paskuti
nes savaites buvo sunaikin
ta 2,821-nas priešų lėktu
vas.

Per mūšius viename va
karinio fronto sektoriuje 
sekmadienį raudonarmie
čiai nukovė 300 vokiečių; 
atremdami nacių-kontr-ata- 
kas ties Sievsku, sovietiniai 
kovotojai nušlavė 200 prie
šų. Tą pačią dieną buvo su
naikinta dar 27 hitlerinin
kų lėktuvai, o Sovietų lakū
nai dar sudaužė kelis kari
nius priešų traukinius, nu
skandino keturias dideles 
motorines jų valtis su ka
reiviais, susprogdino eilę 
vokiečių sandėlių ir trokų 
ir sužalojo tris karinius 
sargybos laivukus.

Kaip Sovietiniai Partizanai 
Ardo Vokiečių Karo Planus

Maskva..— Amerikiečių 
korespondentas C. L. Sulz
berger praneša, jog dau
giau kaip 100 tūkstančių 
partizanų nuolat veikia 
prieš hitlerininkus užnuga
rėje, ypač daug žalos pada
ro vokiečiams srityse Lat
vijos, Vitebsko, Smolensko, 
Briansko, Pinsko ir Gome
lio. Tikrasis partizanų skai
čius laikomas slaptybėje.

Prieš nacius jie kovoja 
planingai, pagal Raudono
sios Armijos patvarkymus, 
kuries gaunami per radiją 
ir įvairiais slaptais keliais. 
Tarp partizanų yra visokio 
amžiaus žmonių, pradedant 
nuo 11 metų berniukų ir 
baigiant 80 metų vyrais.

Sovietai teikia specialius 
medalius ir ordinus atsižy- 
mėjusiem partizanam, daž
nai jau kritusiem.

Partizanai 
Raudonosios 
gai ištisame 
nuolat ardo 

(kimų linijas

tarnauja kaip 
Armijos žval^ 
fronte. Jie 

priešų susisie- 
— geležinke

lius, telegrafus, telefonus, 
vieškelių tiltus, ir netikė
tai užpuldinėja hitlerinin
kus tokiose vietose, kurias 
naciai laiko saugiomis. To
kiu būdu jie ardo vokiečių 
veiksmų planus prieš Sovie
tus.

Nacių užnugarėje parti
zanai palaiko patriotizmo 
ir kovos dvasią tarp gyven
tojų ir naikina pasitaikan
čius parsidavėlius - Kvis- 
lingus.

Naciai ties Lisičansku 
vėl mėgino pereit iš vaka
rinio Doneco upės šono į 
rytinį, bet raudonarmiečiai 
nugrūdo juos atgal.

Šiauriniame Finliandijos 
fronte vokiečių lėktuvai 
puolė sovietinius laivus. 
Septyni nacių lėktuvai tapo 
nušauti žemyn, o kiti pabė
go. Sovietai neteko tik vie
no lėktuvo.

PRIEŠŲ PAGYRAI
(Čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)
Finų (suomių) komanda 

gyrėsi, būk jie atmušę So
vietų ataką Maaselkae 
tarpvapdenyje, būk nušovę 
žemyn devynis Sovietų lėk
tuvus ties Koivisto, o savo 
nepraradę nė vieno lėktuvo.

Berlyno radijas pasako
jo, būk po šešių dienų mū
šio centraliniame fronte 
ties Veližu, tarp Smolensko 
ir Veliki j e Lūki, naciai 
“pasivarę pirmyn į geres
nes pozicijas, o vokiečių 
lėktuvai”, girdi, “sunaikinę 
du labai svarbius geležin
kelio tiltus per Volchovo 
upę”.

Partizanai pereina ir per, 
rodosi, nepereinamas vie
tas. Juk, pavyzdžiui, Jugo
slavijos ir Čechoslovakijos 
partizanai, su pagalba so
vietinių partizanų, per šim
tus mylių nacių užimtų

Šimtai Tūkstančių Mai- 
nierių Sugrįžo Dirbt
Washington, birž. 7. — 

Pranešama, kad jau sugrįžo 
dirbt šimtai tūkstančių 
streikavusių mainierių.

Dar nežinia, ar minkštų
jų angliakasyklų savininkai 
per tiesiogines derybas su 
Mainierių Unija spręs gin
čus dėlei reikalaujamų an
gliakasiam algos priedų ar 
viską perves Karinių Dar
bų Tarybai sręsti.

Šiaip ar taip, spėjama, 
kad neužilgo įvyks sutartis 
tarp unijos ir kompanijų.

Miliūnas Kariuomenės 
Įsiveržimui Europon 
London, birž. 7. — Unit

ed Press praneša, jog mi- 
lionas amerikiečių ir ang
lų kariuomenes Anglijoj jau 
galutinai paruoštas įsiver
žimui prieš hitlerininkus 
Europos žemyne. Nesiliau
ja gandai, kad talkininkai 
greitu laiku darysią įsiver
žimą.

Buenos Aires, Argenti
na, birž. 7. — Generolas A. 
Rawson buvo žadėjęs šian
dien priimti prisieką kaipo 
naujasis Argentinos res
publikos prezidentas po 
Castillo, kurio valdžia buvo 
nuversta praeitą penktadie
nį per sukilimą, vadovauja
mą Rawsono.

Bet Rawsonas, pasiskel
bęs prezidentu birž. 5 d., 
pats pasitraukė iš preziden
tystės šiandien, birž. 7 d. ir 
užleido savo vietą genero
lui Pedrui Ramirez’ui, kuris 
esąs atžagareiviškesnis už 
patį Rawsoną.

’ Ramirez, buvęs Castillo 
karo ministeris, veikė kaipo 
didžiausias po Rawsono su
kilimo vadas prieš prez. 
Castillo. Rawsonas taipgi 
buvo paskyręs Ramirezą

Šimtai Skridimų per 
Atlantą kas Savaitė

Washington. — Kariniai 
Amerikos lėktuvai dabar 
kas savaitė padaro po kelis 
šimtus skridimų per Atlan
to vandenyną, kaip pranešė 
valdiška Karo Žinių Įstai
ga. Ji sakė, tai pavyzdis, 
kaip civiliai žmonės po ka
ro galės plačiai keliauti oru.

Dieną ir Naktį Ameri
kos Lakūnai Smogia 
Italijos Centrams

šiaur. Afrika, birž. 7. — 
Milžiniški keturmotoriniai 
A m e r ikos bombanešiai 

sprogdino ir degino Reggio 
di Calabria ir San Giovanni 
uostus, geležinkelių mazgus 
ir kitus karinius pastatus, 
pietinėje Italijoje, ir bom-, 
bardavo Messinos uosto 
miestą ir prieplaukas italų 
saloj Sicilijoj ir kitoj Itali
jos saloj, Pantellerijoj, ku
rią neatlaidžiai atakavo 
dieną ir naktį.

Daugiau kaip 30 vokiečių 
ir italų lėktuvų mėgino už
kirst kelią amerikiniams 
bombanešiams, bet ameri
kiečiai nušovė žemyn aš
tuonis nacių lėktuvus, dau
gelį sužeidė, o likusius pri
vertė nešdintis šalin. Visi 
Amerikos lėktuvai sugrįžo.

Anglų bombininkai taipgi 
bombardavo ir apšaudė ka
rui svarbius punktus Itali
jos salose.

Talkininkų lėktuvai sude
gino įvairius priešų žibalo 
sandėlius, kareivines ir ge
ležinkelių įrengimus.. Tuo 
pačiu laiku jie sunaikino 
bent 19-ką Ašies lėktuvų 
per dieną. Tik vienas talki
ninkų lėktuvas negrįžo..

savo karo ministeriu, o da
bar paskelbė jį Argentinos 
prezidentu.

Apleisdamas prezidento 
vietą, Rawsonas sakė pasi
traukęs dėl to, kad negalįs 
sudaryt tinkamo ministeriu 
kabineto, ir jam taip pat 
sunku esą susitart su armi
ja. — Neoficialiai teigiama, 
jog įvyko smarkių ginčų 
tarp Rawsono ir Ramirezo 
dėl ministeriu kabineto są
stato.
REAKCINIAI RAWSONO 

DARBAI
Rawson birž. 6 d. palei

do ir išsklaidė Argentinos 
respublikos kongresą. Raw
sono įsakymu, liko faktinai 
uždaryti visų politinių par
tijų centrai; uždrausta su
eit daugiau kaip trims bet 
kokio politinio komiteto na
riams.

Rawsono paliepimu tapo 
uždarytas Argėntinos ko
munistų laikraštis Hora 
(Valanda). Policija iškrėtė 
Horos leidyklą ir areštavo 
keturioliką šio laikraščio 
štabo narių po to, kai Hora 
atsišaukė į Rawsono val
džią, kad sugrąžintų žmo
nėms konstitucines teises, 

kad sumegstų diplomatinius 
ryšius tarp Argentinos ir 
Sovietų Sąjungos ir kad pa
sižadėtų stot išvien su 
Jungtinėmis Tautomis prieš 
fašistų Ašį.

Rawsono valdžia taipgi 
davė speciali policijai įsa
kymą sulaikyt komunistų 
atsišaukimą, kuris buvęs 
slaptai gaminamas.
SANTYKIAI SU KITAIS 

KRAŠTAIS
Neoficialiai teigiama, kad 

generolo Rawsono valdžia 
būtų bendradarbiavus su 
kitais Amerikos žemyno 
kraštais ir prašius Jungti
nių Valstijų paramos iš 
lend-lease (karinių pasko
lų) fondo.

Čilės ir kitų amerikinių 
respublikų atstovybės Ar
gentinoje sako, kad jų val
džios nesiskubins pripažinti 
naująją Argentinos val
džią: tuo tarpu jos tėmys 
šios valdžios veiksmus. .

Vaidai tarp Rawsono ir 
Ramirez Argentinoj
Buenos Aires, Argent. — 

Buvo karštų kivirčų tarp 
generolo Rawsono, buvusio 
naujojo Argentinos prezi
dento, ir jo karo ministe- 
rio Ramirezo, iki Rawso
nas, nė dviejų dienų neiš- 
prezidentavęs, atsistatydi

no ir gen. Ramirez pasi
skelbė (dar naujesniu) pre
zidentu.

AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ 
15 JAPONŲ LĖKTUVŲ, NU
SKANDINO NAIKINTUVU

Washington. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai, 
toprediniai lėktuvai ir ko
votojai užklupo kelis japo
nų laivus Bougainville sri
tyje, Saliamono salyne; nu
šovė žemyn 15 priešų lėk
tuvų, sužalojo tris kitus; 
nuskandino karinį japonų 
laivą naikintuvą, padegė 
vieną nedidelį karinį prie
šų laivą ir vieną stambų 
prekinį jų laivą. O ameri
kiečiai neteko tiktai keturių 
lėktuvų.
KITOS AMERIKIEČIŲ 

ATAKOS Iš ORO
Sekmadienį didieji Ame

rikos borfi6anešiai atakavo 
karinius japonų punktus 
Kahili, Buin srityje, Salia
mono salyne, o penktadienį

Aplankius Lietuviškuosius Rau 
donosios Armijos Pulkus

Maskva. — Paskutinėmis 
dienomis lietuviškus Raudo
nosios Armijos dalinius ap
lankė Tarybų Lietuvos pre
kybos komisaras M. Grego- 
rauskas, pagerbtoji Tarybi
nės Lietuvos Respublikos 
artistė Aleksandra Staške- 
vičiūtė, rašytojas K. Kor
sakas ir artistė L. Vainety- 
tė, — kaip -praneša K. Kor
sakas :

— Mūsų atsilankymo tik
slas buvo perduot lietu
viams raudonarmiečiams 
karštus lietuvių sveikini
mus, suteikt jiem dainų ir 
pasakyt kalbų.

Fronto dalis, kurią atlai
ko lietuvių kariuomenė, y- 
ra neseniai atvaduotose sri
tyse. Čia hitlerininkai šei
mininkavo permetus su vir
šum, paversdami derlingą-

800,000 Japonų Ties 
Sovietų Sibiro Siena
London. — Neoficialiai 

pranešama, kad japonai su
telkė 800 tūkstančių kariuo
menės Manchukuo krašte, 
Sovietų Sibiro pasienyj. 
Skaičiuojama, kad ir So
vietai turi apie tiek armijos 
Sibire.

Japonų Ambasadoriaus 
Pokalbis su Molotovu
Japonijos radijas birž. 7 

d. skelbė, kad Japonijos 
ambasadorius Šato Mas
kvoje daugiau kaip valandą 
kalbėjosi su Sovietų užsie
nių reikalų komisaru Molo
tovu. Pasikalbėjimo turinys 
neskelbiamas.

Karinio Lėktuvo Nelaimė
Austin, Nev. — Sudužo 

Amerikos armijos transpor
to lėktuvas. Su juom žuvo 
trys oro oficieriai 
šiaip lakūnų.
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fJungtinių Valstijų bomba

nešiai ir lėktuvai kovotojai 
penkis kartus bombardavo 
ir apšaudė japonų kareivi
nes, prieplaukas ir įvairius 
įrengimus Kiskotf saloje, 
vakariniuose Aleutuose, 
tiktai už 211 mylių nuo At- 
tu salos, kurią amerikie
čiai jau atkariavo nuo japo
nų.
DIDŽIULIAI JAPONŲ 

NUOSTOLIAI SALIAMO
NO SALŲ SRITYJ

Nuo karo pradžios Salia
mono salų srityje iki pra
eito šeštadienio amerikie
čiai nušovė žemyn jau be
veik visą tūkstantį Japoni
jos lėktuvų ir nuskandino ir 
“turbūt, nuskandino” ir su
žalojo 190 priešų laivų.

ją žemę į dykumą. Atrodo, 
kad nė pavasaris negalės 
atgaivinti šių laukų, apau
gusių piktžolėmis, išraustų 
apkasais, patrankų sprogi
mais ir bombomis. Aplin
kui tematyt tik sunaikinti 
kaimai, net ištisi miestai bei 
miesteliai, suardyti iki pat 
pamatų — baisūs įrodymai, 
kad fašistų barbarų kojos 
trempė šiuos plotus.

Liaudies komisaras Gre- 
gorauskas pasakė lietu
viams kareiviams apie Lie
tuvos padėtį, apie vokiečių 
atliktus naikinimo ir žudy
mo darbus tenai. Šiurpulin
gos žinios apie kriminalius 
hitlerininkų darbus pa
vergtoje Lietuvoje padegė 
lietuvių karių širdis dar di
desnė neapykanta prie- 

(Tąsa 5-am pusi.)

Baisi Nelaimė Dviejų 
Amerikos Laivų

Norfolk, Va. — Plaukda
mi priešingom kryptim, 
pirm aušros keletas dienų 
atgal susidūrė žibalinis A- 
merikos laivas su prekiniu 
laivu, kuris buvo pilnas pri
krautas kanuolinių šovinių 
ir kitokios amunicijos. Įvy
ko baisūs sprogimai ir gais
rai, kuriuose žuvo 83 iš bu
vusių 150 jūrininkų abie
juose laivuose. Eksplozijos 
tuoj sudraskė amunicijos 
laivą ir jo gabalus išmėtė 
per pusę mylios aplink. 67 
gyvi išlikę jūrininkai buvo 
atgabenti į Norfolką.

&

Chinai Naikina Apsup
tus Japonus Itu

Chungking, birž. 7. - 
Chinų kariuomenė skubo
tai naikina visomis pusėmis 
apsuptus japonu Itu mieste, 
centralinėje Chinijoje,
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Afsa/tymas Visiems, Kurie Jieško 
Priekabių

Vis dar pasigirsta balsų, kurie skamba 
sekamai: 0 kodėl Sovietų Sąjunga ne
paskelbia karo Japonijai? Kodėl Sovietų 
Sąjunga neduoda Amerikai lėktuvams 
bazių Sibire, iš kur mes galėtumėme 
pleškinti Japoniją? Mes turime pasi
traukti iš visų frontų ir susikoncen
truoti prieš Japoniją. Japonija yra mūsų 
vienintelis priešas.. Tegul Sovietų Są
junga ir Anglija apsidirba su Vokietija 
ir Italija* Kai Vokietija bus sumušta, 
pamatysite, Anglija ir Sovietų Sąjunga 
mums nepadės Japoniją paklupdyti....

Šitie balsai skamba ne tik spaudoje, 
bet jau girdėjome juos ir Jungtinių 
Valstijų kongrese. Aną dieną taip kal
bėjo ir argumentavo senatorius Chand
ler. Taip gieda senatorius Wheeler ir 
kiti.

Tokių balsų pilna lietuviškoji spauda.
Visiems jiems, mūsų supratimu, labai 

teisingai atsako arba atkerta 
The New York Herald - Tribune ko- 
lumnistas ir karo reikalais komen
tatorius Major George Fielding 
Eliot. Birželio 2 dienos kolunmą jis pa
šventė tam vienam reikalui. Elioto ar
gumentai nesumušami. Jie turėtų įtikin
ti kiekvieną nuoširdų Amerikos patrijo- 
tą, kuris buvo’paveiktas anos klaidingos 
propagandos.

“Aš pradedu labai, labai pavargti,” 
sako Eliot, “beklausydamas kartojimo 
senatorių Wheeler, Chandler ir kitų pa
našių vienminčių nudėvėto klausimo: 
‘Kodėl Rusija neduoda mums lėktuvams 
bazių dėl užpuolimo ant Japonijos?’

“Tikslas šio kartojimo yra pažeminti 
mūsų rusiškus talkininkus Amei5kos 
žmonių akyse; pravesti mintį, kad ka
dangi rusai nepadeda mums pulti Japo
niją, tai mes neturime gelbėti rusams 
pulti Vokietiją.” »

Žinoma, kad toks jų tikslas. Jie deda 
visas pastangas padalinti Jungtines 
Tautas ir susilpninti jų smūgius prieš 
fašistinę Ašį.

“Visa tai būtų juokinga”, sako Eliot, 
“jeigu tai nebūtų taip pavojinga talki
ninkų vienybei—vienybei dabar ir po ka
ro, ant kurios turi būti paremtos visos 
viltys, kaip pergalės, taip geresnio pa
saulio po karo.

“Lai šitie ponai paklausia savęs, kaip 
jie į tai žiūrėtų, jeigu sąlygos būtų prie
šingos. (Tai yra, jeigu mes būtume rusų 
pozicijoje, o rusai mūsų. — Red.).
. “Daleisikime, kad Japonijos armija y- 
ra įsiveržusi į Jungtinių Valstijų vaka
rinę dalį. Daleiskime, kad japonai jau 
yra užkariavę visus mūsų vakarus iki 
pat Mississippi upės ir visa linija palei 
tą upę turi pasistatę prieš muš 200 di
vizijų. Daleiskime, kad rusai padeda 
mums labai energingai bombarduoti Ja
poniją ir taipgi veda karą su Vokietija,
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su kuria mes nekariaujame. Daleiskime 
toliau, tiktai daleiskime, kad Anglijos 
salos yra dalis Jungtinių Valstijų.

“Aš labai norėčiau Žinoti, ką tokiose 
sąlygose atsakytų senatorius Wheeler į 
rusų patarimą, kad mes jiems suteiktu
mėme ant anglų salų lėktuvams bazes, iš 
kurių jie galėtų atakuoti Vokietiją ir 
tuomi įtrauktų mus į karą prieš Vokie
tiją, kuomet mūsų pačių šalis už
pulta ir pusė jos jau užkariauta ir ko
voja už savo gyvybę?

“Aš galiu dabar beveik žodis žodin 
pakartoti pasipiktinančią prakalbą, ku
rią sehatoriUs pasakytų tokiame atsiti
kime prieš rusus, pasmerkdamas jų rei
kalavimą, kuris įveltų mus į naują kon
fliktą už tūkstančio mylių nuo tos sce
nos, kuri sudaro mums aktualį ir tuoj au
tinį pavojų.”

Pasakyta aiškiai ir teisingai. Tokie 
senatoriai Wheeleriai ir Chandleriai, to
kie lietuviški menševikų ir klerikalų 
spaudos redaktoriai, tokiame atsitiki
me dieną ir naktį keiktų rusus už tokį 
jų reikalavimą. Sakytų jie: Mūsų kraš
tas užpultas, milžiniški jos plotai jau 
pavergti, penkius milijonus gyvybių mes 
jau paklojome begelbėdami savo krašto 
gyvybę o jūs, rusai, jūs dar tik keletą 
tūkstančių tepaklojote, vienok drįstate 
reikalauti, kad mes eitumėme į naują 
konfliktą, kibtume į naują priešą, pra
dėtume naują karą!

Taip jie šauktų ir rašytų.
“Bet kaip tik to šiandien iš rūsų rei

kalauja senatorius”, sako Eliot. “Prie
šas prie Leningrade vartų ir netoli Mas
kvos. Odessa, Kijevas, Charkovas, Smo
lenskas ir daugybė kitų rusų miestų 
randasi vokiečių rankose. Kai kurios pa
čios geriausios Rusijos žemės, didelė da
lis mineralinių ir industrinių resursų ir 
dauguma didžiųjų šalies uostų randasi 
vokiečių kontrolėje, noksta naujas prie
šo ofensyvas, tuo tarpu mūsų lend-lease 
pagelba tiktai mažytėmis srovelėmis pa
siekia ją be galo ilgais keliais per Ark
tiką ir Persų Įlanką. O vienok tokiose 
sąlygose šitie senatoriai ir tie, kurie yra 
jųjų supratimo, mano, kad dabar yra tas 
momentas, kada rusų valdžia turėtų įsi
velti į karą Azijoje už 6000 mylių ir tik 
su vienu geležinkeliu dėl susisiekimo su 
Tolimaisiais Rytais, su pavojingu ir net 
desperatišku priešu, kuris tenai gerai į- 
sidrūtinęs, kurio naminės bazės jam ar
ti ir kuris turi paruošęs galingą armiją 
rusų parubežyje.

“Kitaip pasakius, senatorius mano, 
kad rusai turi rizikuoti pralaimėjimą 
karo Europoje, nukreipiant dalį savo jė
gų į Aziją, be jokio užtikrinimo, kad ten 
tos jėgos laimėtų.* Tos rūšies strateginis 
protavimas yra tolygus tam, kuris pata
ria, kad Jungtinės Valstijos, kartu su 
savo talkininkais, sudariusios planus už
duoti mirtiną smūgį vokiečiams, staiga 
turėtų atsisukti atgal ir mestis tik prieš 
Japoniją, duodant vokiečiams laiko atsi
peikėti nuo smūgių.

“Labai aišku, kad vienintelis kelias 
gavimui rusų pagelbos prieš Japoniją, tai 
paliuosuoti rusų jėgas tam tikslui, ker
tant vokiečiams vienas po kito skau
džiausius smūgius.

“Žinoma, senatorius Wheeler ir tie, 
kurie taip mano, kaip jis, sako, kad mes 
negausime jokios rusų pagelbos prieš Ja
poniją, kuomet Vokietija bus sumušta. 
Atrodo, kad jie mano, kad rusai nesu
pranta gyvenimo faktų. Jie mano, kad 
rusai nesupranta, kad rusų tolimųjų ry
tų šalis niekados nebus saugi, kol milita- 
ristų klika bus galioj Tokio. Jie mano, 
kad rusai nežino, kad Japonijos milita- 
ristai niekados nebus patenkinti, kol 
jiems nepriklausys Vladivostokas ir kol 
rusai nebus nustumti į* vakarus už Bai
kalo ežero. Japonijos militaristai yra 
taip išsireiškę daugelį sykių. Bet, žino
ma, rusai to nesupranta. Tuo būdu, Vo
kietiją sumušus, rusai, laimėję ir turėda
mi patyrusią armiją ir oro jėgas, paleis 
tą armiją ir sėdės ramiai, tėmydami 
amerikiečius vedant ilgą, sunkų karą 
pries' Japoniją, kuomet jie galėtų sykį 
ant visados pašalinti japonų pavojų, tik
tai atsisukant ir padedant mums, ir tose 
pastangose turėdami Britanijos ir Chi- 
nijos pagelbą!

“Visa tai susiveda štai į ką: Senatorius 
ir jo kolegos sako mums, kad rusai yra 
kvailiai dabar ir pasiliks tokiais pat 
kvailiais ateityje.

“Kas liečia rriane, tai aš manau, kad 
rusai yra realistai dabar ir pasiliks re
alistais ateityje. Kaip ten nebūtų, tą 
parodo rekordai.”

LAISVE

A. L. D. L. D. Reikalai
Skaitykite ir Platinkite 

Knygą
Šių metų knyga “Didysis 

Lietuvių Tautos Priešas0 
yra nepavaduojama kiekvie
nam lietuviui. Tai šimtme
čių istorija sunkios ir žiau
rios kovos mūsų tautos 
prieš žvėriškus vokiečių už
puolikus! Šią knygą kiek
vienas ir kiekviena privalo 
perskaityti, parodyti savo 
kaimynams ir kalbinti juos 
į Literatūros Draugiją.

Pasekmių yra gerų. Ro
chester draugai ir draugės 
jau gavo 17 naujų narių į 
50-tą kuopą ir užsakė 24 
knygas jiems prisiųsti, nes 
sekretorius J. Stančikas ra
šo, kad turi daūg kandida
tų. Ir mes pasitikime, kad 
ką gali padaryti Rocheste- 
rio draugai ir draugės, tą 
gali atlikti ir kitose koloni
jose.

Lieratūros Draugijos CK 
pirmininkas A. Bimba tik 
šiomis dienomis gavo 6 nau
jus narius. Iš eilės koloni
jų praneša, kad gauna ir 
ten naujų narių.

Iš daugiausiai naujų na
rių 1943 metais gavusių, 
kol kas mūsų kolonijos sto
vi sekamai: Toronto gavo 
54 naujus narius. Chicago— 
40; Brooklyn—35; Mont
real — 26; Detroit — 19; 
Cleveland — 18; Rochester 
— 17; Steubenville — 15 ir 
Pittsburgh© 10 narių, o ki
tos kolonijos po mažiau. Gi 
galima pasidarbuoti ir gau
ti naujų narių visur, kur 
tik yra lietuvių.

1942 metais mes išleido
me labai svarbią knygą — 
“Amerikos Demokratijos 
Steigėjai”, tai savo rūšies 
mūsą šalies istorija. Jos 
dar turime. Kuris dabar 
stoja į Literatūros Drau
giją, tai gauna dvi svarbias 
knygas — 1942 ir 11943 me
tų, vieną apie Ameriką, ki
tą apie Lietuvą ir per visus 
metus puikų žurnalą “Švie
są,” gi moka tik $2. Tai 
jau pigiau negali būti. Prie 
to, ką gi reiškia kiekvienam 
būti organizuotu, šioj žiau
rioj gadynėj, kada pasaulis 
taip sunkiui turi vesti kovą 
prieš hitleriškus kanibalus! 
Mūsų Draugija nuoširdžiai 
remia karo laimėjimo pro
gramą, ji turi padėkavonę 
nuo prezidento Roosevelto 
ir kitų šalies vadų už karo 
laimėjimo pastangas.

Mokėkite Duokles
Draugijos taisyklės rei

kalauja, kad kiekvienas na
rys sumokėtų duokles iki 
liepos 1 dienos. Dar dau
giau, kiekvienas ir kiekvie
na turi suprasti savo parei
gą, kad jis arba ji gavo jau 
du numerius 1943 metų 
“Šviesos”, kad knyga už 
1943 metus išleista ir iš
siuntinėta kuopoms, o juk 
tas surišta su išeigomis. To
dėl narių šventa pareiga su
mokėti savo duokles, kad 
Centro Komitetas, galėtų 
darbuotis ir toliau, kad 
darbą netrukdytų stoka fi
nansų. Dabar visi gerai dir
ba, o mūsų duoklė maža.

Pereitą kartą paskelbė
me 69 kuopas, kurios jau 
buvo 1943 metais pasimokė- 
ję nemažiau duoklių, kaip 
1942 metais/ Dabar vėl ne
skelbsime jų numerius ir 
miestus sutaupymui vietos. 
Į garbingų kuopų surašą į- 
eina dar 13 kuopų, būtent: 
Kp. Miestas

3 Portland, Oreg.
9 Norwood

15-B Fort Williams
26 Collinsville
56 Milwaukee

62 StoUghton
76 St. Clair 
94 Kenosha 
97 Plymouth

104 Chicago 
171 Aurora 
200 Hillside 
286 Washington

Reiškia, jau 82 kuopos 
sumokėjo už tiek narių, 
kaip jos turėjo 1942 metais 
arba pralenkė tą skaitlinę. 
73 kuopos jau yra mokėję 
duoklių ir kai kurios arti 
garbingų kuopų stovio. De
troit 52 kuopa, kurios sek
retorium yra J. K. Alvinas, 
yra didžiausia kuopa orga
nizacijoj, ji turi virš 200 
narių, ji jau yra pasimokė- 
jus už 159 narius duoklių 
ir jai jau tik kelių narių 
stokuoja, kad pasiekti 1942 
metų skaitlinę. Tokioj kuo
poj sekretoriaus darbas ne
lengvas. Yra eilė ir kitų 
kuopų, kurios jau arti pil
no pasimokėjimo. Bet dar 
yra 27 kuopos, kurios nieko 
nemokėjo Už 1943 metus ir 
jų numerius ir miestus jau 
spaudoj paskelbė Centro 
Komiteto pirmininkas d. A. 
Bimba, tai čia nekartosiu.

Centro Komitetas prašo 
visus narius sumokėti duok
les per šį mėnesį, kad ne
reikėtų pratęsti mokėjimą' 
ant ilgiau.

Aukos
Dabar yra tokis svarbus 

laikas, kad aukų reikia vi
sokiems svarbiems reika
lams. Vienok, mes prašome 
draugus ir drauges nepa
miršti ir Literatūros Drau
gijos Apšvietos Organizaci
nį Fondą. Atminkite, kad ir 
bendrai mūsų draugijai sun
kiau finansiniai verstis; po- 
piera, paštas, ‘spaustuvės 
darbas viskas, pabrango, gi 
mūsų nario duoklė yra ta 
pati.

Apšvietos Fondas turi ei
lę labai svarbių darbų. Jis 
leidžia svarbiais klausimais 
lapelius ir brošiūras. Už 
lapelius mes labai mažai 
gauname, o už brošiunas ir 
ne visas bilas atsiteisia. To
dėl, yra reikalinga atsimin
ti mūsų Draugiją, kaip ka
da nuo parengimo, iš iždo 
ir asmeniškai paaukoti 
knygų leidimui, lapeliams, 
brošiūroms arba kitiems 
Apšvietos Fondo darbams. 
Pereitą mėnesį gavome au- 
ku: v

ALDLD 15-B kuopa, Fort 
Williams paaukavo knygų 
leidimui ir Apšvietos Fon
dui $25.

Naujosios Anglijos Mote
rų Sąryšis, per J. Stigiehę, 
Apšvietos Fondui $10.

ALDLD 120 kp., Hillcrest 
per P. Mattus, $4.10.

ALDLD 113 kp. Hamilton 
per J. Sakalą $5.45.

ALDLD 139 kp. Coler- 
man per J. Cherty $5.

ALDLD 103 kp. Hudson, 
pėr A. Thmpšiūnas $5..

Drg* Jos Limihskas,z Det
roit, Apš; Fondui $4.

ALDLD 20 kp., Bingham
ton, per St. Jasilionis $2.

Drgg. A* Dagys, Brook
lyn, J. Monkus — Philadel
phia ir B. Saikveičikas 
Chicago aukavo po $1.

Visiems aukavusiems ta
riam širdingai ačių! Pasiti
kime, kad ir ateityje prisi
minsite Literatūros Draugi
jos didžius darbus ir prisi
dėsite su savo nuoširdžia 
auka.

D. M. šOlomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St* 
Brooklyn 6, N. Y.

____________________ Antradienis, Birželio 8, 1948

OPA STENGIASI SUMAŽINTI
PRAGYVENIMO KAINA

Po valdžios nusistatymo | 
sumažinti pragyvenimo kai
nas, Ofisas Kainų Adminis
tracijos (OPA) daro žygius 
sumažinti kainas ir pašalin
ti sistemą, pagal kurią 
kainos yra ne vienodos 
krautuvėse.

Pagal naują sistemą, į- 
vestą OPA, maisto kainos 
nebus nustatytos pagal “lu
bas0 (ceiling price) kiek
vienoj krautuvėj, bet pagal 
įvarias rūšis krautuvių į- 
vairiose apylinkėse. Krau
tuvės bus sugrupuotos į 
keturias klases. Parduoda
mos nustatytos kainos ta- 
vorą (price fixed goods) 
krautuvės toje pačioje kla
sėje turės prašyti vienodų 
kainų.

Keturios klasės bus nu
statytos sekamai;

1. Mažos krautuvės, ku
rios nepriklauso prie ben
drovių arba kompanijų.

2. Vidutinio dydžio krau
tuvės, kurios yra nepri
klausomos.

3. Kompanijos, kurios 
turi daugiau negu 4 mažas 
krautuves.

4. Visos didelės krautu
vės.

Praeitą savaitę 130 mies
tuose mažų nepriklausomų 
krautuvių pardavėjai gavo 
nustatytas lubų kainas dėl 
duonos, sviesto, kiaušinių, 
miltų, makaronų, įvairių 
rūšių kehuoto pieno ir ki
tokio maisto. Gegužės pa
baigoje kainos bus nustaty
tos didesnėms įvairių apy
linkių krautuvėms. Pradžio
je birželio, kainos bus nu
statytos dėl 80% maisto, 
kuris perkamas šeiminin
kių. Dar prie to, kiekvienas 
krautuvninkas žinos mak
simumo kainą, kurią galės

TURITE BŪTI PIKNIKE!
Literatūros Draugijos 2- 

ras Apskritys rengia pikni
ką su šaunia programa. 
Dainuos chorai ir bus pra
kalba apie vėliausius įvy
kius frontuose. Na, ir bus 
gera orkestrą šokiams.

.Gegužės 30 buvo graži 
diena piknikui. LDS 3-čias 
apskritys buvo suruošęs 
pikniką Union, N. J. Buvo 
nemažai brooklyniečių. Bet 
New Jersey piliečių tai la
bai mažai tebuvo. Iš Ne- 
warko dalyvavo Sietyno 
Choras, tai newarkiečių 
buvo gražus būrelis. Iš Eli- 
zabetho tik keli svečiai te
pasirodė. O iš Elizabetho 

Kohgrėsmanas Will Rogers (iš Californijos) tariasi 
su Amerikos Laikraštininkų Gildijos veikėju John T. 
McMatlos. Kongtestnahas Rogers kovoja kongrese Už 
organizuotų darbininkų teises.

prašyti dėl jautienos, ver
šienos ir avienos.

Prekių Administratorius 
Prentiss Brown planuoja 
samdyti 1400 tyrinėtojų, 
kurie mokins tuos, kurie 
nesupranta kainų patvar

kymų ir nubausti tuos, ku
rie sąmoningai juos laužo.

Brown sakė, kad visi šie 
patvarkymai sumažins pra
gyvenimo kainą 5%. OPA 
nori sumažinti pragyveni
mo kainą ligi rugsėjo 15 d., 
1942 m., lygio ir tenai lai
kyti.

Buvo pastebėta, kad su
tvarkydama kainas, apylin
kėse valdžia palengvino šei
mininkėms atlikti savo dalį 
užlaikymo prekių nustaty
mo ir taip sunaikinti juo
dąją biržą.

Šeimininkėms patarta iš
sikirpti . sąrašą apylinkės 
kainų (community prices) 
iš laikraščių ir sulyginti tas 
kainas su tomis, kurias šei
mininkė mokės krautuvėse. 
Visi prasižengimai turėtų 
būti pranešti į vietinius 
War Price and 'Rationing 
Boards. (Karo Kainų ir 
Racijonavimo Tarybas).

O.W.I.

Šypsenos
Apsivylė

Kriukis grįžo iš kelionės, 
ir tiesiai nudrožė į kelionių 
biurą. Rodydamas į plaka
tą, jis taria piktai vienam 
tarnautojui:

— Kaip jūs drįstat taip 
apgaudinėti ?

— Kodėl?
Dar kodėl? Todėl, kad 

tos puikios merginos, kuri 
čia plakate matyti, aš kal
nuose niekur nesutikau.

labai patogus busais priva
žiavimas į Union, kur buvo 
piknikas.

Birželio - June 20 įvyks 
Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio piknikas. Jis bus 
Vaičionio Parke, Cranford, 
N. J. Elizabethiečiai ir kiti 
New Jersey valstijos, tos 
apylinkės piliečiai žinokite, 
kad brooklyniečiai ir ne- 
warkieciai nori su jumis 
pasimatyti tame piknike.

Visos Literatūros Drau
gijos 2-ro Apskr.* kuopos 
turi kviesti savo narius į šį 
pikniką ir turi raginti, kad 
jie būtų.

P. Buknys.



LAISVĖ

M UŽ LIETUVOS LAISVĘ?
Lietuviai Sovietų Sąjungos 

Knygų Parodoje
Vokiečiai Okupantai Apie

Savo Piešimus Lietuvoje
Maskvos centre, netoli 

nuo Kremliaus, neseniai 
pastatytuose Lenino biblio
tekos rūmuose, ryšium su 
Spalio revoliucijos 25-erių 
metų sukaktuvėmis, suren
gta Tarybų Sąjungos spau
dos paroda. Didžiulėj salė
je ant stalų ir vitrinose iš- 

& statyta apie 10 tūkstančių 
knygų, žurnalų, laikraščių, 
lapelių, graviūrų.

Parodos vitrinose išsta
tyti daugelio leidyklų pui
kieji leidiniai — įvairių 
Tarybų Sąjungos tautų kla
sikų kūriniai, almanachai, 
mokslo veikalai, enciklope
dijos, laikraščiai. Čia, pa
rodoje matai kokį didelį 
kultūrinį darbą dirba tary
bų valdžia, vykdydama sa
vo tautinę politiką. Didžių
jų rusų klasikų — Tolsto
jaus, Gorkio, Čechovo, Šo- 
lochovo — veikalai išversti 

> * į daugelį Tarybų Sąjungos 
tautų kalbų, o tų tautų kla- 

\ sikai — Šota Rustaveli, 
D ž a m bulas, Suleimanas 
Stalskis, Navoi, Taras Šev- 
čenko, Iv. Franko, J. Kupa- 
la — išversti į rusų kalbą, 
iš kurios savo keliu šių au
torių kūriniai verčiami į 
kitas tarybinių tautų kal
bas. Tokiu būdu, visos Ta
rybų Sąjungos tautos, kul
tūriškai bendradarbiauda
mos, kelia bendrąjį savo 
kultūros lygį.

Atskirai parodoj išskirta 
Tarybinio Pabaltijo tautų 
išleistos knygos.. Tai bene 
labiausiai publikos mėgia
mas parodos kampelis. Visi 
lankytojai interesuojasi 
Pabaltijo kultūriniais at- 
siekimais. Reikia pasakyti, 

.kad lietuvių, latvių ir estų 
knygos palieka tikrai malo
nų įspūdį. Dailūs įrišimai, 
meninės iliustracijos, geras 
knygų popierius, puiki 
spaudos technika — visa 
tai patraukia lankytojų, 
ypač spaudos darbuotojų 
dėmesį. Lietuvius čia at
stovauja Sal. Neries “Rin
ktinė,” J. Marcinkevičiaus 
“Baudžiauninkai,” S. Dau
kanto “Žemaičių Pasakos,” 
J. Simonaitytės “Be Tėvo,” 
B. Rutkūno “Gyvenimo 
Tvanas,” K. Borutos “Sau
lę Ant Savo Pečių Parnešti 
Išėjo,” o taip pat J. Krūmi- 
no, V. Montvilos, K. Jaku- 
bėno ir kt. autorių veikalai. 
Yra ir eilė verstinių pasau
linės literatūros veikalų, iš
leistų taip pat gana skonin
gai.

Labai įdomiai atrodo 
daugybė fronte leidžiamų 
raudonarmiečių laikraščių. 
Patys jų vardai: “Raudon
armiečių Tiesa,” “Tėvynės 
Gynėjas,” “Tėvynės Sū
nus,” “Mušk Priešą,” “Pir
myn Prieš Priešą” ir kt. 
nusako šių laikraščių turi
nį. Šių laikraščių tarpe 
randame ir lietuviškojo 
Raudonosios Armijos jun
ginio lietuvių kalba leidžia
mą organą “Tėvynė Šau
kia.” Iš šiuose laikraščiuo
se įdėtų raudonarmiečių 
žygdarbių aprašymų busi
mieji istorikai ir rašytojai 
sukurs didžius veikalus — 
epopėjas.

Tėvynės karo ugnyje gi
mė dar viena spaudos rū
šis —tai laikraščiai ir la
peliai, skirti laikinai oku- 

' puotoms tarybinėms sri- 
timsj tai partizanų leidžia-

ma literatūra. Parodoje jos 
taip pat gausu. Partizanų 
laikraščiai “Partizanų Tie
sa,” “Mirtis Vokiškiesiems 
Okupantams,” jumoristinis 
“Partizanų Lazda” ir eilė 
kitų pasakoja apie didvy
riškas partizanų kovas fa
šistų užnugaryje, demas
kuoja okupantų skleidžia
mus melus. Išstatytų eks
ponatų tarpe yra ir eilė lie
tuviškų atsišaukimų: SSSR 
Aukšč. Tarybos Prezidiu
mo atsišaukimas “Į Lietu
vių Tautą,” prof. J. Kriš
čiūno ir generolo - leitenan
to V. Vitkausko kalbos lie
tuvių tautos atstovų mitin
ge Maskvoje ir daug kitų. 
Šitie lapeliai yra gyvas lie
tuvių tautos kovos dėl savo 
laisvės liudytojas.

Tarybinės knygos paroda 
Lenino bibliotekoje yra pui
kus įrodymas tarybinės 
santvarkos gajumo ir ne
nugalimumo.
(“Tarybų Lietuva,” 1942, 

gruodžio 23 d.)

Labai Gražūs Pavyzdi
niai Pundeliai

Brooklynietė draugė Sas- 
na, Laisvės redaktorė ir 
veikėja, pridavė Pundelių 
Vajaus Komitetui du pun
delius, kuriuos įdedame, 
kaipo pavyzdinius. Matyt, 
ji yra išleidus nemažai pi
nigų tų gražių ir vertingų 
pundelių sudarymui.

PUNDELIAI

Merginai 
woolen suit 
blouse 
dress 
brasiere 
panties 
slip 
handkerchief 
2 barettes 
shoes
2 pr. of stockings 
mending thread 
towel
3 bars of soap 
eversharp pencil 
2 pgs. of lead

Mergaitei
woolen coat 
dress 
waistie 
panties 
vest
slip
cap
2 handkerchiefs
2 barettes
shoes 
anklets
2 wash clothes
3 bars of soap 
crayola 
candies
O. Čepulienė ir S. Sasna, 

Brooklyn, N. Y., (Nuo Če
pulienės jau ne pirmas). .

Mergaitei 
woolen sweater 
dress 
panties 
vest 
slip 
anklets
2 handkerchiefs 
comb
2 wash clothes 
crayola 
candies

Vokiečiai tikėjosi lengvai 
įvesti savo “naująją tvar
ką” Lietuvoje. Jie manė, 
kad užteks priimti tarny
bon keletą kubiliūniško tipo 
išdavikų ir lietuvių tauta 
nusilenks okupantui. Bet 
atsitiko visiškai kitaip: lie
tuvių tauta nenusilenkė, o 
valstiečiai taip atkakliai 
priešinasi “naujai tvarkai”, 
kad vokiečiai yra priversti 
atvirai apie tai kalbėti.

Kaip tik valstiečiai Lie
tuvoje pradėjo valyti derlių, 
generalinis komisaras Ren- 
telnas pasakė Kaune kalbą, 
kurioje pareiškė: “Visas 
derlius turi būti atiduotas 
vokiečių kariuomenės rei
kalams. Kas nenori atlikti 
privalomųjų pristatymų, 
kas neatiduoda derliaus, — 
tas yra sabotuotojas, spe
kuliantas, bolševikų bendri
ninkas ir jis yra vertas, 
kad su juo būtų pasielgta 
kaip su priešu fronte —jis 
turi būti sunaikintas.”

Praeina kiek laiko. Vo
kiečių grasinimai nepadeda. 
Valstiečiai vistiek neduoda 
okupantams savo derliaus. 
Ir spalio pabaigoje okupan
tai rašo savo laikraštpalai- 
ky: “Tarp Lietuvos, Latvi
jos ir Elstijos gyventojų yra 
žmonių, kurie pasyviai žiū
ri į savo prievoles. Pavyz
džiui, valstiečiai nepildo že
mės ūkio įstaigų įsakų ir 
ligi šiol dar neatlieka pri
statymų. Kiti pasilieka sau 
kai kuriuos produktus. Te
gul tie žmonės žino, kas 
jiems gresia už tokius nu
sikaltimus.”

Tas pats fašistinis vokie
čių laikraštis rašo lapkričio 
mėnesį: „Pieno pristatymai 
vyksta blogai. Trys ketvir
tadaliai valstiečių tiek yra 
atsilikę nuo prievolių atli
kimo, kad jiems teks taiky
ti pačias drakoniškąsias 
priemones. Mes supranta
me, kad valstiečių našta 
sunki, bet nė vienas negali 
būti atleistas nuo pristaty
mų. Visi, turi žinoti, kad 
mūsų įsakymai yra pagrįstų 
Deja, gyventojai ne visuo
met juos pripažįsta. Todėl 
mes dar kartą įspėjam, kad 
tokios pažiūros į pristaty
mus baigsis labai apverkti
nai.”

Kasdien vis naujas įsaky
mas, kasdien naujas mirtim 
grąsinimas tiems, kurie pa
mėgins šiems įsakymams 
priešintis. Lapkričio mėnesį 
vokiečių laikraštis “Doiče 
Ceitung im Ostland” pa
skelbė įsakymą: “Valstie
čiai naudoja grūdus nami
nei degtinei daryti. Vadina
si, valstiečiai slepia dalį 
derliaus ir neatiduoda vo
kiečių valdžios organams. 
Todėl valdžios įsakymu, as
menys, kurie panaudos .bent 
centnerį grūdų naminei 
degtinei daryti, bus griež
čiausia nubaust, o tie, kurie 
panaudos daugiau kaip vie
ną centnerį — bus sušaudy
ti.”

Vokiškieji okupantai, a- 
piplėšė Lietuvos gyventojus, 
paliko juos be maisto pro
duktų. Kiekvieną privatų 
pirkimą ar pardavimą jie 
paskelbė spekuliacija ir už 
tai žudo šimtus žmonių.

1942 m. lapkričio 4 d. vie
nas fašistinis laikraštpalai- 
kis rašo: “Slapta prekyba

yra išdavimas. Kas paima 
prekes iš karinio ūkio, tas 
yra Vokietijos valstybės iš
davikas ir, kaip toks, yra 
vertas mirti. Nesvarbu, 
kiek prekių jis yra pirkęs 
ar pardavęs.* Jis peržengė 
valdžios įsakymus ir yra 
vertas mirties bausmės.”

“Buvę spekuliantai —žy
dai jau nebežalingi — jie 
yra išnaikinti. Dabar reikia 
išnaikinti ir kitus, kurie 
šiuo metu slaptai prekiau
ja.”

Bet ir tokie okupantų 
grasinimai neveikia ir vo
kiečių laikraštis (“Vilnaer 
Ceitung”) 1942 m. gruodžio 
3 dieną buvo priverstas pa
rašyti: “Neteisėtos preky
bos epidemija plečiasi pla
čiausiuose Lietuvos gyven
tojų sluoksniuose. Tai epi
demijai baigti bus taikomos 
negailestingos bausmės. 
Tas, kas neteisėtai prekiau
ja, užsitarnauja mirtį.”

Prieš du mėnesius oku
pantai grasino mirtimi už 
“neteisėtą prekybą,” o po 
dviejų mėnesių šita “netei
sėta prekyba” įgijo epide
mijos pobūdį.

Nepadeda fašistams ir 
grasinimai valstiečiams. 
Dabar jau gruodžio mėne- 
sis, o daugelis valstiečių 
dar neatliko pristatymų, 
dar neatidavė ir nesiruošia 
atiduoti vokiečiams savo 
derliaus. Ir gruodžio 4 die
ną tas pats vokiečių laik
raštis rašo: “Tuos, kurie 
neatliko pristatymų, laukia 
griežtos bausmės. Tokie val
stiečiai turės užleisti savo 
ūkius sumanesniems ūki
ninkams.”

Čia reikia-padaryti esmi
nę pataisą: jie jau išvarė 
tūkstančius valstiečių iš jų 
ūkių. Vokiečiai, kaip pa
prastai, iš pradžių šaudo, 
plėšia, atima ir tik paskui 
rašo, kad jie taip darys.

Hitlerininkai išvežė į Vo
kietiją dešimtis tūkstančių 
lietuvių. Anksčiau okupan
tai tvirtino, kad tie lietu
viai važiavę į Vokietiją 
“laisvu” noru. Tai buvo ei
linis fašistų melas. Dabar, 
kada Lietuvos gyventojai 
pradėjo griežtai kovot prieš 
lietuvių vežimą į vokišką 
katorgą, kada gyventojai 
pradėjo reikalauti grąžinti 
išvežtuosius, okupantai yra 
priversti paskelbti: “Daug 
lietuvių, kurių sūnūs yra 
išvežti darbams į Vokieti
ją, kreipiasi prašydami juos 
grąžinti atgal. Mes pareiš
kiame visiems: tokie kreipi
maisi ir prašymai bergždi. 
Jų grąžinimas visiškai neį
manomas.” Ir ta proga, tas 
pats laikraštis priduria: 
“Lietuviai, gavę įsakymą 
vykti darbams į Vokietiją, 
turi įvykdyti tą įsakymą 
nedelsdami, nes priešingu 
atv\iu, jiems gresia pati 
griežčiausia bausmė.”

Šitie vokiškųjų okupantų 
prisipažinimai dar kartą 
parodo, kad lietuvių tauta, 
nežiūrėdama žvėriško tero
ro, nesiduoda pavergiama 
ir didvyriškai kovoja prieš 
savo pavergėjus.

' E. Bilevičius.

Maskva. — Raudonoji 
Armija atakavo nacius 
dviejuose Oriolo fronto se
ktoriuose ir nušlavė dvi 
kuopas priešų.

Matote vaikučius: tai narsiojo Leningrado mokslei
viai. Jų mokykla yra skiepe vieno pastato, kur j vo
kiečiai sugriovė. Nuotraukoje matome vaikučius, iš
einančius iš savo mokyklos.

LAIŠKAI
Draugai: Prisiunčiu nuo 

Sietyno Choro $10 dėl pun
delio, kad pasiųstumėte lie
tuviui vaikučiui Sovietų Są
jungoje. Su geriausiais lin
kėjimais nuo Choro,

Draugiškai,
H. Shimkienė, 
Kearny, N. J.

Draugai: Čia prisiunčiu 
$13 dėl lietuvių vaikučių ir 
lietuvių raudonarmiečių So
vietų Sąjungoje. Malonėkit 
padaryti du pundeliu —vie
ną dėl vaikų, kitą dėl ka
reivių. Šitie pinigai surinkti 
per Blažionio gimtadienį.

Draugiškai,
R. Chulada,

Lowell, Mass.

Gerbiami Draugai: Aš 
gavau blanką dėl rinkimo 
pasveikinimų Lietuvos 
draugams. Jau pradėjau 
gauti pasveikinimų. Mane 
visi klausia, ar už tuos pi
nigus bus perkami daiktai 
ir sudaromi pundeliai, ar 
tam tikslui reikia rinkti ki
tus pinigus.

Draugiškai,
L. Bekešiene, 

Rochester, Mass.

SCRANTON, PA.

ALD 39 kp. paaukavo $3 
sutaisymui pundelių lietu

viams vaikams, kurie pabė
go nuo Hitlerio tironijos į 
Sovietų Sąjungą, taip pat 
prisidėjo su doleriu P. ir D. 
Šlekaičiai. Viso $4.

Taip pat išrinkom komi
siją darbuotis surinkime 
tinkamų reikmenų, sutaisy
mui pundelių. Į komisiją į- 
ėjo: F. M. Indriulis, 415 
Electric St., J. Klikūnas, 
1608 N. Main Ave. ir P. 
Šlekaitis, 1225 Diamond 
Avė..

Todėl, kas turite tinkamų 
daiktų dėl sutaisymo pun
delio Lietuvos vaikučiams, 
arba lietuviams raudonar
miečiams, kurie karžygiš
kai triuškina fašistinę Ašį, 
ir nepaisydami savo gyvy
bių, trokšta kuogreičiausia 
paliuosuot mūsų brangią 
Lietuvą iš po hitlerinės 
priespaudos, galite matyti’ 
bile katrą komisijos narį ir 
priduot jūsų auką. Galima 
aukaut ir pinigais, už ku
riuos bus nupirkta punde
liams reikmenys.

T. D.
PASTABA

Iš šio atsišaukimo atrodo, 
jog draugai yra pasiruošę 
rinkti kad ir senus daiktus. 
Jau daug kartų esame nu
rodę, jog mes tuo tarpu 
renkame ir priimame siųsti 
dovanomis tiktai naujus 
daiktus. Nerinkite ir ne
siųskite mums senų daik
tų.

Pundelių Vajaus Komit.

■

Trečias Puslar

angliakasiai maršavo lo 
organizacinėj tvarkoj su 
iškabomis ir flotais, jie 
anglies ir mašinas rody- 
kaip jos veikia, žygiavo

ii

Gegužės 23 dieną buvo di 
dėlė paroda, mat, miestas yra 
Illinois valstijos sostinė, tai 
gatvėmis maršavo tūkstančiai 
kareivių su visokiais karo pa
būklais — kanuolėmis, tan
kais, trokais ir visoki vežimai 
tik ritosi. Maršavo Raudonojo 
Kryžiaus nariai uniformose, 
maršavo ir slaugės iš vietinių 
ligonbučių su savo uniformo
mis, 
kalų 
savo 
vežė 
darni 
viršutinių fabrikų ir dirbtuvių 
darbininkai su savo vėliavo
mis ir iškabomis, kurių dau
giausiai buvo už pergalę, še
ši benai griežė visokius mar
šus.

Paroda tęsėsi virš valandos 
laiko, o žmonių minios stebė
jo, buvo atvykusių ir iš apy
linkės žmonių. Kariškas pa
radas atmaršavo į parką ir ten 
nuo platformos kalbėtojai sa
kė kalbas, aiškino mūsų pa
reigas, kad išlaimėtume karą, 
ore ūžė galingos lėktuvų eska
drilės. Tas parodo, kokią jėgą 
jau turime.

Gegužės mėnesį pas mus 
buvo perdaug lietaus. Vandens 
tiek prisirinko, kad 22 dieną 
upės, upeliai ir grioviai persi
pildė, užliejo kelius, daržus ir 
laukus. Kas gyveno arti upių, 
tai tas išsiliejimas skaudžiai 
juos palietė ir padarė nuosto
lių. Daug skiepų, apsėmė ir ten 
sugadino žmonių turtą. Kaip 
kur ir vištininkus apsėmė, nak
tį prigėrė viščiukai. Niekas ne
laukė, kad taip smarkiai van
duo galėtų pakilti.

Tie išsiliejimai daug žmo
nių sulaikė nuo darbo, nes jie 
negalėjo atvažiuoti į darbą. 
Sugadino miesto geriamą van
denį. Sveikatos skyrius įsakė 
žmonėms negerti vandens, ne- 
atvirinus. Bendrai, vanduo pa
darė daug nuostolių.

Gegužės 24 dieną palaidota 
M. Kasparienė, senutė. Gyve
no vargingai, iš senelių pensi
jos. Ilsėkis amžinai kapuose!

&

Renkame Pasveikinimus
Lietuviams So v. Sąjungoj

Į visas kolonijas tapo išsiuntinėtos labai gražios blan- 
kos rinkimui pasveikinimų lietuviams kovotojams Sovie
tų Sąjungoje. Pasveikinimai renkami proga dviejų metų 
sukakties nuo nacių užpuolimo ir pavergimo Lietuvos. 
Mes, Amerikos lietuviai, turime parodyti savo užuojautą 
ir pritarimą tiems lietuvių tautos sūnams, kurie Raudo
nosios Armijos eilėse su ginklu muša kruvinąjį Lietuvos 
ir visos žmonijos priešą — vokietį kryžiuotį!

Labai nuoširdžiai prašome visų, kurie gavote blankas, 
pasidarbuoti rinkime pasveikinimų. O kurie negavote 
blankų, bet norėtumėt pasi darbuoti, tuojau kreipkitės į 
Pundelių Vajaus Komitetą, o mes prisiusime. Nepamirš
kite, jog už surinktas pasveikinimams aukas bus supirk
tos ir pasiųstos kovotojams dovanos. Kurie duos stam
besnes dovanas, kartu su jomis bus pasiųsta pavardės 
ir adresai aukotojų dėl susir ašinėjimo. Mes tikimės, kad, 
jei tik sąlygos leis, gavę dovanas nuo amerikiečių, kovo
tojai atsiųs padėkos laiškus.

Taip pat yra raginami kartu su dovanomis parašyti ir 
laiškučius, ar tai lietuviam raudonarmiečiam, ar tai 
lietuviam vaikučiam. Jiems bus labai malonu su dovano
mis kartu nuo amerikiečių gauti ir laiškutį su padrąsini
mu kovoti už žmonijos laisvę.

Nepamirškite, kurie tik galite ir turite laiko, patys su- 
pirkinėkite daiktus, sudarykite pundelius ir atsiųskite 
Komitetui. Tie pundeliai taip pat eis jūsų vardu. Jau 
esam įdėję pavyzdinių pundelių surašą. Dar karts nuo 
karto įdėsime, kad palengvinus draugams sudaryti savus 
pundelius.

Broliai ir sesutės, dirbkite tą gražų darbą. Prisidėkite 
prie išlaisvinimo mūsų gimtinio krašto Lietuvos.

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

Čeverykų fabriko darbinin
kai ir darbininkės buvo išėję į 
streiką, viso apie 600, o kita 
dalis buvo pasilikę prie maši
nų. Bet vėliau ir tie išėjo. Ne
ilgai jų streikas tęsėsi, tik ke
lias dienas, nes nėra darbinin
kų, tarpe geros vienybės. Jau 
keliolika metų, kaip ten orga
nizuojasi unija ir vis dar ne
gali susiroganizuoti. Darbinin
kų organizaciją demoralizuoja 
boseliai, kurie atkalbinėja 
darbininkus nuo unijos, kad 
nesirašytų, kad nemokėtų duo-< 
klės, žada jiems geresnius dar
bus duoti, arba užtikrintą dąr- 
bą ant visados.

Mano supratimu, tokios dar
bininkės ir darbininkai, kurk 
klauso tos apgavystės, labai 
neišmaningai daro. Pataikavi
mais nieko negalima atsiekti. 
Tik tvirta unija gali visų dar
bininkų reikalus tinkamai už
stoti ir atstovauti. Tą visi gali 
matyti iš tų darbininku, kurie 
yra gerai organizuoti ir savo 
uniją prižiūri. Manau, kad ir 
šios dirbtuvės darbo žmonės 
susiorganizuos ir tada pama
tys, kad organizacijoj yra jų 
galybė.

A. Čekanauskas.
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or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy

A

Wcrfce Up, Americans!
Wake up. Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—hack them 
With work and money. <

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and
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ŽMONĖSE
(Tąsa)

Bobutė nuo ryto ligi vakaro susirūpi
nusi namų ruoša drauge su Tiufiajevu, 
niuriu ir tyliu, ir drūta žvaira tarnai
te; auklės kūdikis neturėjo, mergaitė gy
veno beveik be priežiūros, ištisas dienas 
žaisdama priebutyje arba ant sienojų 
krūvos ties priebučiu. Aš dažnai vaka
rais išeidavau su ja pažaisti ir labai pa
milau mergaitę, o ji greitai priprato prie 
manęs ir užmigdavo ant mano rankų, 
kai aš pasakodavau jai pasaką. Užmin
ga, būdavo, o aš nunešu ją į lovą. Greit 
ligi to priėjo, kad, eidama gultų, ji bū
tinai reikalaudavo, kad aš ateičiau su 
ja atsisveikinti. Aš ateidavau, ji išdi
džiai ištiesdavo man paputusią rankytę 
ir sakydavo:
' — Sudieu ligi rytojaus? Bobute, kaip 
reikia pasakyti?

— Tesaugo tave Viešpats, — sakydavo 
bobutė, leisdama iš burnos ir smailios 
nosies melsvus dūmus.

• — Tesaugo tave Viešpats ligi ryto
jaus, o aš jau migsiu,— kartodavo mer
gaitė, supdamosi stora antklode.

Bobutė įtikinėdavo ją:
— Ne ligi rytojaus, o — visuomet!
— O argi rytojus ne visuomet esti?
Ji mėgdavo žodį “rytoj”, ir viską, kas 

jai patikdavo, perkeldavo į ateitį; pribe- 
džioja į žemę nuskintų gėlių, sulaužytų 
šakelių ir sako:

— Rytoj čia bus sodas....
— Kada nors rytoj aš taipgi nusipirk

siu žirgą ir jodinėsiu, kaip mama....
Ji buvo protinga, bet nelabai linksma, 

— dažnai bežaisdama staiga susimąsty
davo ir paklausdavo netikėtai:

— Kodėl popų plaukai tokie pat, kaip 
ir moterų?

Nusidilgino rankutę ir, grasydama dil- 
,gynei piršteliu, tarė:

— Žiūrėk, aš pasimelsiu, tai Dievas 
padarys tau ką nors blogo, Dievas vi
siems gali pakenkti — Jis net mamą ga
li nubausti....

Kartais ją apgaubdavo tylus, rimtas 
liūdesys; glausdamosi prie manęs, žiūrė
dama į dangų mėlynomis, laukiančiomis 
akimis, ji sakydavo:

— Bobutė kartais papyksta, o mama 
niekuomet, ji tiktai juokiasi. Ją visi my
li, dėlto kad ji niekuomet neturi laiko, ją 
lanko svečiai, svečiai, ir žiūri į ją, dėlto 
kad ji graži. Ji — miela, mama. Ir Ole- 
sovas taip sako: miela mama!

Aš labai mėgdavau klausyti mergaitės 
kalbų, — ji pasakodavo apie man ne
pažįstamą gyvenimą. Apie savo motiną 
ji pasakodavo visuomet su noru ir daug, 

. — nrieš mane tyliai skleisdavosi naujas 
pasaulis, vėl aš atsimindavau karalienę 
Margo, tas dar labiau sustiprindavo pa
sitikėjimą knygomis, o taipogi gyveni
mo pamėgimą.

Kartą vakare, kai aš sėdėjau priebu
tyje, laukdamas šeimininkų, išėjusių pa

Pittsburgh, Pa.
ir

Komi- 
rengia

Svarbios Prakalbos 
Koncertas

Pittsburgho Lietuvių 
tetas Karo Laimėjimui
labai svarbias prakalbas ir 
koncertą. Tatai daroma proga 
liūdnos sukakties dviejų metų, 
kaip barbariškos Hitlerio jė
gos užpuolė ant Tarybų Lietu
vos ir visos Sovietų Sąjungos. 
Prakalbos ir koncertas įvyks 
nedėlioj, birželio 27 dieną, 2 
vai. po pietų, Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje, 142 Orr 
St.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
Sovietų Sąjungos Generalinio 
Konsulo atstovas iš New Yor- 
ko, lietuvis, kuris į mūsų šalį 
atvažiavo po Hitlerio pavergi
mo Lietuvos ir smulkmeniškai 
paaiškins Lietuvos padėtį ir 
mūsų uždavinius.

Nuo Civilinių Apsigynimo 
organizacijos kalbės advoka
tas Lucas. Pasakys kalbą ir 
Pittsburgho miesto majoras C. 
Schully.

Koncertinės programos išpil
dyme dalyvaus J. Krasnickas 
iš Cleveland©, o pianu akom
panuos Mrs. Kabakeris. Kon
certinėj
rusų ir lietuvių jėgos Pitts
burgho ir apylinkės.

J. Urbonas.

programoj dalyvaus

HHHIHHHHBKflHNGlBi

MAKSIM GORKI

sivaikščioti, o mergaitė snaudė ant ma
no rankų, prijojo raita jos motina, leng
vai nušoko žemėn ir, pakėlusi galvą, pa
klausė :

— Ką gi ji — miega?
—- Taip.
— Mat kaip...
Išbėgo kareivis Tiufiajevas, priėmė 

žirgą, dama užsikišo rykštę už diržo ir 
tarė, ištiesusi rankas:

— Duok man ją!
— Aš pats nunešiu!
— Na! — suriko dama ant manęs, 

kaip ant arklio, ir sutrepsėjo koja į prie
bučio laiptelį.

Mergaitė nubudo, pasižiūrėjo, mirk
sėdama, į motiną ir taipgi ištiesė ran
kas. Jos nuėjo.

Aš buvau pripratęs, kad ant manęs 
rėktų, bet buvo nemalonu, kad šita da
ma taipgi rėkia, — kiekvienas paklausys 
jos, jeigu ji net ir tyliai įsakys.

Už keleto minučių mane pašaukė žvai
ra tarnaitė, — mergaitė nenorinti eiti 
gultų, neatsisveikinusi su manim.

Aš, didžiuodamasis prieš motiną, įėjau 
į svečių kambarį,— mergaitė sėdėjo ant 
motinos kelių, dama vikriomis rankomis 
vilko nuo jos drabužius.

— Na, štai, — tarė ji, — štai jis atė
jo, tasai baidyklė!

— Čia ne baidyklė, o mano berniu
kas!

— Mat kaip? Labai gerai. Tai dova
nokime ką nors tavo berniukui. Nori?

— Taip, noriu!
— Puiku, aš tai padarysiu, o tu eik 

gultų.
— Sudiev ligi rytojaus, — tarė mer

gaitė, ištiesusi man ranką. — Tesaugo 
tave Viešpats ligi rytojaus...

Dama nustebusi sušuko:
— Kas taip tave išmokė — bobutė?
— Ta-aip...
Kai ji išėjo, dama pamojo man pirš- 

tu- . . J..-
— Ką gi tau dovanoti?
Aš pasakiau, kad man nieko nereikia 

dovanoti, ir paklausiau, ar nesutiktų ji 
duoti man kokią nors knygelę?

Ji pakėlė mano smakrą karštais, kve
piančiais pirštais, klausdama su malonia 
šypsena:

— Mat kaip, tai tu mėgsti skaityti, 
taip? Kokias gi knygas tu esi skaitęs?

Šypsodamosi, ji dar labiau pagražėjo; 
aš, sumišęs įvardyjau keletą romanų.

— Kas gi tau tose knygose patinka ?— 
klausė ji, padėjusi rankas ant stalo ir 
tyliai judindama pirštus.

Nuo jos plitb saldus, stiprus kažkokių 
gėlių kvapas, su juo keistai mišo arklio 
prakaito kvapas. Ji žiūrėjo į mane pro 
ilgas blakstienas susimąsčiusi ir rimta, 
— lig šios minutės niekas nebuvo į mane 
taip rimtai žiūrėjęs.

(Bus daugiau)

Karinių Darby Taryba 
Pašaukė Packardo Auto. 

Streikierius Darban
Detroit, Mich. — Šalies 

Karinių Darbų Taryba pa
šaukė 25,000 Packardo au
tomobilių streikierių tuo- 
jaus grįžt ir dirbt karui 
svarbų darbą.

CIO Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos cen
tras įsakė Packardo uniji
nio lokalo l!90-to valdybai 
tuoj sugrąžint streikierius 
darban, o jeigu ne, tai lo- 
kalas bus nubaustas. Susi
rinko lokalo valdyba, smar
kiai ginčijosi ir be pasek
mių išsiskirstė.

Unijos centro vadai au
tomobiliuose su radijo gar
siakalbiais prie fabriko var
tų šaukė streikierius dar
ban. Į tai atsiliepdami, kai 
kurie streikieriai niekinan
čiai baubė prieš tuos va
dus. Jie taipgi baubė prieš 
darban grįžtančius negrus.

Bet (šiuos žodžius bera
šant) jau buvo sugrįžę 
dirbt apie 25 nuošimčiai 
streikierių.

CLEVELAND, OfflO
Birželio 13 d. LLD 15-to 

Apskričio Konferencija 
; LLD 15-to Apskričio konfe
rencija įvyks birželio 13 d., li
tą valandą ryte, Moniuško sve
tainėj, 1073 E. 79th St., Cleve
land, Ohio.

Prašome kuopų pirmame su
sirinkime rinkti delegatus. Jei
gu neįvyks reguliariai susirin
kimai, šaukite atvirutėmis su
sirinkimus ir išrinkite delega
tus. Sūlyg konstitucija, renka
si 1 delegatas nuo 10 narių ir 
1 nuo kuopos.

Draugai, kuopų nariai, jūs 
žinote, kad darbai yra jūsų ir 
mūsų visų. Vienas Apskričio 
Komitetas nedaug nuveiks be 
jūsų. Pereitoj konferencijoj 
nutarėme laikyti vieną konfe
renciją į metus vasaros laiku, 
kad būtų lengviau visiem su
sisiekti. Nors yra sunkumų, 
draugai, stengkitės kaip gali
ma kuodaugiau delegatų nuo 
kuopų išrinkti, kad galėtume 
pravesti gerų, sveikų tarimų, ir 
kad išeitų kuopom ant naudos. 
Mūsų apskrityj beveik visos 
kųėpos šlubuoja, išėmus 1, tai 
57 k p., kuri gavo daug naujų 
narių. Tai pagirtinas darbas. 
Kitos turime pasekti tą pavyz
dį. Apskr. Sekr. J. Kalas, 

1390 E. 188th Street,
Cleveland, Ohio.

VALDŽIA PADEDA ŠEIMOMS ESANČIŲ 
TARNYBOJE VYRU

PHILADELPHIA, PA.

Kiek federalė valdžia ga
lės pagelbėti toms šeimoms, 
kurių tėvai bus paimti tarny
bon greitu laiku, darosi labai 
svarbus klausimas tūkstantinis 
šeimų.

Vien tiktai kariuomenėje 
šiandien yra 3,238,000 vyrų, 
kurių 6,000,000 užlaikomų as
menų gauna čekius kiekvie
ną mėnesį pagal “dependency 
allotment” (užlaikymui da
lis) ir “pay allotment” (algos 
dalis) paskyrimą. Daugiau ne
gu 2 bilijonai dolerių yra taip 
išmokėti kiekvienais metais, 
iš kurių apie 2/3 išskaitomi iš 
vyrų algų ir likusieji parūpin
ti valdžios. Užlaikomi asme
nys vyrų Laivyne, Marinų 
Korpuse ir Pakraščio Sargybo
je irgi gauna pagalbos.

Su paėmimu tarnybon vis 
didesnio skaičiaus vedusių, vy
rų, nes nėra pakankamai ne
vedusių, užlaikymui šeimų 
skaitlinės kils dar aukščiau.

Tįe, kurie gali prašyti val
džios pagalbos pagal dabarti
nę teisę, yra tūli šeimos na
riai tų vyrų, kurie randasi ke
turiuose žemesniuose laips
niuose kariuomenėje, laivyne, 
marinų korpuse ir pakraščio 
sargyboje. Paskyrimai yra su
daryti iš išskaitymų iš vyrų al
gų ir dalinai iš valdžios fon
dų, žmonos ir vaikai įeina į 
taip vadinamą “Class A ka
tegoriją” ir jie gauna čekius 
be jokių įrodymų. Class B, ku
ri susideda iš tėvų, tėvukų, 
brolių ir seserų, turi įrodyti, 
kad 'jiems pagalba reikalinga.

Štai pavyzdys: kareivio 
žmona, kuriai reikalinga pa
galba. Ji gali gauti $50 per 
mėnesį; $22 iš vyro algos ir 
$28 iš valdžios. Jeigu yra vai
kų, ji gali gauti $1.2 už vy
riausią ir $10 už kiekvieną ki
tą.* Yra ir panašus patvarky
mas išsiskyrusiai žmonai, kuri 
gali gauti ligi $50 per mėne
sį, bet ne daugiau negu jai 
legaliai paskirta užlaikymui.

Vyram, kurie turi Class A ir 
Class B šeimos narius, tai yra, 
tėvus, žmoną ir vaikus, jiems 
bus išskaityta $5 daugiau. 
Valdžia irgi padeda Class B 
asmenims, bet ligi nustatytos 
sumos. Karininkai 
aukščiau keturių
laipsnių, irgi gali išskaityti iš 
algos pagalbai šeimų be jokių 
įrodymų, bet šiais atžvilgiais 
valdžia nieko neprideda. Kiek
viename atsitikime šie čekiai 
bus siunčiami, kada vyrai tar
nyboje bus dingę kovoje, be
laisviai arba internuoti.

Kai tik vyras priimtas tar
nybon, jis gali prašyti “allow
ance” arba “allotment” savo 
šeimoms ir jo užlaikomiems 
asmenims. Būtų geriau, jeigu 
prašymai būtų paduoti pačių 
vyrų, bet nariai šeimų irgi ga
li tą patys atlikti arba .per 
agentą. Po mėnesio, išskaity
mai prasideda, ir gale mėne
sio čekiai esti išsiųsti.

Asmenys, kurie randa, kad 
jiems pagalba reikalinga, po 
vyro įstojimo į tarnybą, jeigu 
tai žmona ir vaikai, gali gau
ti išskaitymus be vyro sutiki
mo. Kitiems šeimos nariams 
sutikimas reikalingas. Dėl 
identifikacijos asmens, skir
tingos šakos tarnybos reikalau
ja skirtingų dokumentų. Ka
riuomenė reikalauja vedybų 
liūdymų arba afideivitų iš ku
nigų arba magistratų. Kopijos 
gimimo metrikų reikalingos 
vaikams.

Laivyne, Marinų Korpuse ir 
Pakraščio Sargyboje, vedybų 
ir gimimo metrikai nereikalin
gi.

yisos tarnybos šakos reika
lauja prisiekdintų afideivitų, 
kurie įrodo, kad tie, kurie 
įduoda aplikaciją pagalbai, 
tikrai jos reikalingi, jeigu pra
šymai yra nuo Class B asme
nų, tėvų, tėvukų, brolių arba 
seserų.

Class B asmenys> užlaikomi 
vyro tarnyboje/ kuris yra vie-

name iš keturių žemiausių 
laipsnių, paduodami prašymą, 
turi išpildyti blanką WDAGO 
form 525, .kurią galima gauti 
iš armijos stočių arba Raudo
nojo Kryžiaus. Tada išpildyti 
prašymai turi būti siunčiami į 
Armijos Office of Dependen
cy Benefits, 213 Washington 
St., Newark, N. J.

Užlaikomieji asmenys vyrų 
Laivyne, Marinų, Korpuse ar
ba Pakraščio Sargyboje, 
prašomi kreiptis speciale 
mos blanka, bet paprastu 
ku. Laivynui laiškai turi 
siunčiami Bureau of
Personnel, Washington, D. C.

Marinų Korpusui, Adjutant 
& Inspector’s Office Head
quarters, Marine Corps, Wash
ington, D. C. ir Pakarščio Sar
gyboje, Chief of Military Mo
rale Division, U. S. Coast 
Guard, Washington, D. C.

FLIS.—Common Council.
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Svečiai iš Toli

Geg. 26 d., Phila. Lietuvių 
Darbininkų Organizacijų Vei
kiantis Komitetas suruošė šau
nią vakarienę, Liaudies Name, 
priėmimui brangių svečių, da
lies Sovietų laivo įgulos, viso 
14. Priėmime svečių dalyvavo 
būrelis lietuvių, gal apie 30, 
nes laiko buvo mažai, rengė
jai nespėjo daugiau sukviesti.

Mūsų darbščios moteraitės, 
draugės B. Lamsargienė, J. 
Šmitienė ir A. žalnieraitinė 
pagamino gradžią vakarienę. 
Geri darbininkiškos veiklos 
rėmėjai, P.’ Kodis, Breslauskas 
ir Lesutis aukojo gėrimų. Vie
na veikliųjų draugių, kuri pra
šė vardo neskelbti, apdovano
jo svečius cigaretais. Moterų 
Kliubas įteikė visiems po sve- 
derį. Kadangi, tarp 14 svečių 
buvo viena mergina, tai Fran
ces Kodienė davė jai penkinę.

Baigiant vakarieniauti drg.

R. Merkis sveikino svečius .vi
sų pažangiųjų lietuvių vaikiu. 
Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė vienas kitas įgulos na
rių..

Šmitienė, Merkiai, Šapra- 
nauskienė ir Masionis rusų 
kalbą vartoja gerai, tai turė
jo progą su svečiais pasikalbė
ti. Būtų gerai, kad drg. Mer
kis šį tą parašytų iš pasikal
bėjimo su svečiais.

Nuotaika buvo tokia jauki, 
nė nejutome, kaip greit lai
kas prabėgo. Su didžiu pasi
tenkinimu mums istorišku 
įvykiu, skirstėmės namučių.

Karys Svečiuose Pas Tėvus

Fred Griciunas, Povilo ir 
Anelės sūnus atostogauja pas 
tėvus. Karys Fred, kariško 
muštro mokosi Camp Powers, 
Texas valstijoj. Jau 6 mėne
siai kaip tarnauja Dėdei Ša
mui. S. V. R.

ir vyrai 
žemiausių

Coal Centre, Pa
Lietuvių Darbininkų. Susivie

nijimo 153-čios kuopos įvyko 
mėnesinis susirinkimas. Narių, 
kaip paprastai, atsilankė 6. 
Perbėgus kuoops reikalus, pri
eita prie laiškų skaitymo. Raš
tininkas A. Kubilskis pasidė
jo ant stalo keturis laiškus ir 
visi buvo svarbūs. Jis žodžiu 
paaiškino, ko laiškuose reika
lauja, tai buvo prašymas pirk
ti karo laimėjimo bonų, štam
pų, aukų ir panašūs svarbūs 
reikalai. O pas mus paprastai 
susirinkimuose ne tik LDS, bet 
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikos kuopoj nariai sako: “pa
dėkite tokius laiškus į šoną.”

Bet kadangi dienraštis Lais
vė, kuris taip nuoširdžiai ko
voja prieš fašistuojančius ele
mentus yra Užpultas teismu, 
tai jau čia buvo tokios svar
bos klausimas, kad raštininkas 
A. Kubilskis ir A. šūkis pa
siūlė pagelbėti dienraščiui.

žinoma, nors buvo tik šeši 
nariai, bet prasidėjo diskusi
jos. F. Kubilskienė davė įne
šimą, kad iš kuopos iždo pa
aukoti $3, A. šūkis įnešimą 
parėmė ir įnešimas priimta, 
taipgi nutariant parinkti ir ant 
blankos. Ant blankos aukavo 
sekami žmonės: Po $1: A. Ku
bilskis ir P. Walkins; po 50 
centų aukavo: A. šūkis, F. 
Kubilskienė, K. šarpalius, A. 
Kriščiunienė ir B. Dursk, gi A. 
Merkevičius 25 centus. Vi
so ant blankos surinkta $4.75, 
o su kuopos auka — $7.75. Vi
siems aukavusiems tariame šir
dingai ačiū.

Nuo savęs atsikreipiu į vi
sus draugus ir drauges, kad 
pasistengtume nebūti taip at
šalę nuo aukų, kada gauname 
panašių atsišaukimų, Jeigu 
aukų prašo mūsų išrinkti ko
mitetai, tai reikia paremti. Ne
reikia manyti, kad mūsų iš
rinkti į komitetus žmonės tas 
aukas sau į kišenius pakuoja. 
Taip nėra, mūsų organizacijos 
gerai sutvarkyta ir pinigai ei
na tik ten, 'kur jie skiriami, 
kur būtinai reikalingi kovoj 
už karo pergalę ir geresnį gy
venimą visos žmonijos. Todėl 
aukavusiems dar kartą tariu 
širdingai ačiū.

A. Kubilskis.

INSURE YOUR HOME 
i u AGAINST HITLER/

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

PABALTIJOS TAUTŲ TARYBA UŽPRAŠO Į 4-tą

METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Birželio-June 13

RUSŲ-KARPATŲ GIRAITĖJE
556 Yonkers Ave. Yonkers, N. Y.

PELNAS EIS MEDIKALEI PAGELBAI SOVIETAMS

PROGRAMA:
Dainuos choras Sietynas iš Newark, N. J., vadovybėj B. Salijiaitės. 
Kalbės Morris Engei, žynius advokatas ir paskaitininkas-kalbėtojas.
V. Bielova, žymi baleto šokike-artistė, išstos su vėliausiais Sovietų 

šokiais viena ir poroje. — Bus ir kitų (vairumų.
A. ANTONOWICH’AUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.

Vieta. piknikui graži, priešais Tibbets Brook Parką, labai įvairi 
aplinkuma. Atsilankiusieji rasite tą retą progą: smagiai laiką pra
leisite tyrame ore ir paremsite geram tikslus parengimą.
Piknikas įvyks, jei ir lis—salė ten pat—visus paslėps.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.
KELRODIS: Imkite IRT Lexington Ave. traukinį — subway 
White Plains Road iki 238th St. stoties. Čia imkite busą Getty 
Square arba Getty Ave., važiuokit iki 556 Yonkers Ave. ir Mid
land Ave. — čia ir piknikas.

Fėras traukiniu ir busu po 5 centus.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ. FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 į savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 į savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę telefonuoklte: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

CHARLES J. ROMAN"
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

B^WARSAVINGS BONOS UTAMK

1113 Mt Vemon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Aplankius Lietuviškuosius Rau 
donosios Armijos Pulkus

(Tasa nuo 1-mo pusi.) į?
šams ir troškimu atkeršyti 
jiems.

A. Staskevičiūtė dainavo 
lietuviškas dainas, kurių jie 
klausėsi giliai susidomėję. 
Koncertai buvo suruošti at
virame ore, kaimų patalpo
se bei pusiau - sugriautose 
mokyklose. Koncertų laiku 
baubė patrankos, žėrėjo 
raudonosios raketos, zvim
bė lėktuvų motorai ir aidė
jo kiti karo garsai. Šalia 
Staskevičiūtės, programoje 
dalyvavo ir raudonarmiečių 
mėgėjų koncertinė grupė.

Mes taip pat aplankėme 
sužeistuosius, gulinčius vie
tinėse ligoninėse; kalbėjo
mės su kareiviais apdova
notais ordinais ir medaliais 
už drąsą ir narsą pastaruo
siuose mūšiuose; atsilankė
me į artilerijos tėmijimo 
punktus ir stebėjomės tiks
liais mūsų artileristų patai
kymais. žemaičiai ir aukš
taičiai patrankų sviediniais 
tiesiog pataikė ir susprog
dino priešų šovinių sandėlį, 
o po dviejų dienų jie suar
dė vokiečių oficierių štabo 
patalpą, buvusią viename 
kaime šio fronto ruožte.

, Raudonosios Armijos ko
manda pareiškė padėką lie
tuviams artileristams už ge
rą darbą.

. Šis atsilankymas į lietu
viškus Raudonosios Armi-

Kiek Lėktuvų Ašis 
Paliko Tunisijoj

šiaur. Afrika. <— Talki
ninkai rado dar 75-kis vo
kiečių ir italų paliktus lėk
tuvus Tunisijoj, tai viso jau 
633. Kai kurie lėktuvai su
ardyti bei sugadinti, o tūli 
beveik visai sveiki palikti.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

galinga. Ar ne? Taip. Bet argi 
ji nebuvo užpulta? Argi tas 
ablavukas pamiršo Pearl Har
bor? Kas būtų buvę, jeigu 
Jungtinės Valstijos būtų netu
rėjusios arba neturėtų strate
giškų sienų ? >

Kiek čia miestų ir kaimų 
jau būtų sugriautų, kiek mili
jonų Amerikos gyvybių jau 
būtų paaukota ant karo auku
ro besiginant nuo Japonijos 
plėšikų!

O Grigaitis užsimerkia prieš 
tą kruviną tiesą ir sapalioja, 
kad didelei ir galingai šaliai 
nereikia strategiškų sienų, kad 
jos niekas negali užpulti ir ne
užpuls.

Ar galima susikalbėti su to- 
kiuo žmogum? Argi nėra pa
mato abejoti apie tokio žmo- 

' gaus protą?
Neužilgo bus išsiųstas pir

mas siuntinys Amerikos lietu
vių dovanų lietuviams Sovie
tų Sąjungoje. Išsiuntimas šiek 
tiek užsivilko. Užsivilko to
dėl, kad dauguma draugų do
vanas atsiuntė pinigais. Tokių 
pinigų jau yra daugiau kaip 
du tūkstančiai dolerių.

Reikia daiktus supirkti. O 
šiandien ir su supirkimu daiktų 
ne taip lengva. Norisi gauti 
kuo pigiausia. Rqikia susisiek
ti su įvairiomis kompanijomis. 
Gauti informacijas, paduoti 
užsakymus. Perkant krautu
vėse reikėtų beveik pusę dau
giau užmokėti.

Bet dalykai tvarkomi.
Pirmutinį siuntinį išsiuntę, 

tuojau ruošime kitą. Todėl vi
si pasidarbuokite. Siųskite 
pundelius. Kuriems tas nepa
ranku, siųskite pinigais.

Chinai atėmė iš japonų 
Kungan miestą.

jos pulkus buvo tikra iškil
me ir įrodymas, jog lietuvių 
širdys yra su fronto kovo
tojais, kurie durtuvais ski
na kelią į galutinąją perga-

Draftuosią streikierius
Tennessee ir Alabamos 

valstijų vyriausybė įsakė 
draftuot armijon tuos ka
syklų streikierius, 
tuoj negrįš darban. •

kurie

Easton, Pa
Nauji Piliečiai

Gegužės 24 ir 25 d. teisėjas 
F. McCluskey, išdavė dėl 165 
ateivių pilietiškas popieras. ši
tą kartą buvo duodama pilie
tybė tiems ateiviams, su kurių 
šalimis mūsų šalis kariauja — 
italam, vokiečiam ir vengram. 
Iš lietuvių gavo popieras: Mi
chalina Gamulčikienė, keli 
goslavai ir čechoslovakai 
vienas turkas.

ju-
ir

Nusižudė Advokatas
Gegužės 26 d., advokatas 

John Farquhar, 82 metų, įsi- 
kuopė į banko septintą aukš
tą, 4-tos gatvės, iššoko ar iš-, 
krito ant šaligatvio, visas išti
žo, atrodė šiurpulingas vaiz
das. Advokatas buvo sporti
ninkas ir mokslininkas, kuris 
parašė daug knygų. Bet pasta
ruoju laiku aiškinama, kad tu
rėjo nervų suirimą.

Mirė
28 d. mirė staiga 
ligos garsus gydy-

Gegužės 
nuo širdies 
tojas R. Raub, 60 metų am-’ 
žiaus. Jis buvo pažįstamas vi
siems mūsų miesto lietuviams, 
kuriuos didžiumoj gydė.

Helen Wilson, is

D umbr a 
Kunigus- 

nuo Black

Austin 
Helen

ryto

Gegužės 29 d. apsivedė Alex 
Biga, Jr. su 
Lamberville,

Kareivis 
apsivedė su 
Klimaite, farmerka 
Eddy, Pa.

Memorial Diena
Gegužės 31, nuo pat 

prasidėjo apvaikščiojimas ii? 
paradai. Apart penkių šimtų 
kareivių ir aukštų karo pareik 
gūnų, dalyvavo Lafayette Ko
legijos kadetai-orlaivininkai ir 
legijonieriai su visais savo ko- 
mandieriais ir šiaip visokios 
moterų ir vyrų draugijos. Grie
žė keli benai, o nuo šaligatvių 
stebėjo 30 tūkstančių žmonių, 
taip vietinė spauda paduoda. 
Nuo Delaware upės tilto su 
ceremonijom buvo paleistas iš- 
dekoruotas laivelis su parašu: 
“In Memoriam,” kuris nuplau
kė (ink Philadelphijos pusės j 
jūras. Ant kapų pasakė pra
kalbą teisėjas Frank McClus
key. Jis sakė, kad kapų die
na jau švenčiama 75 metai, 
pamatą šventei padėjo John 
Logan, komandierius ir čyfas 
Grand Armijos. Apart to, bu
vo koncertinė programa su 
mūsų šalies himnu, karėiviai 
saliutavo iššaudami po tris 
kartus.
Svečiavosi Laisvės Vajininkė

Laike švenčių pas mus sve
čiavosi Marijona Meisonienė 
iš Waterbury, Conn. Ji yra 
buvus mūsų miesto gyventoja. 
Ji papasakojo dėl mūsų daug 
naujienų iš savo miesto ir apie 
tai, kaip ji su drauge Svinkū- 
niene pasekmingai darbavosi 
Laisvės vajuje.

Rinks Sovietams Drabužius
Birželio 1, Komitetas dėl 

šelpimo Sovietų Sąjungos lai
kė susirinkimą, išrinko komi
siją, kaip jie sako, kapitonus 
iš T. Norton, P. Laub, J. 
Adamson, J. Potenti, L. Rau
doni, M. Haychac, J. Stukane, 
W. KniCh, A. Aaron ir Jonas 
Katinis, kurie išties tinklą per 
visą miestą ir apylinkę rinki* 
mui drabužių per visas krau
tuves, kriaučių, šapas ir šiaip 

gyventojus dėl Sovietų Sąjun
gos žmonių, nukentėjusių nuo 
karo.

Matykite Jodžius
Birželio 9 iki 15, Boyd Tea

tre, ant 3-N gatvės bus rodo
ma judžiai Chetniks, — The 
Fighting Guerrillas. Iš paveiks
lo, man atrodo, bus geri ju
džiai, nes jų apsirengimai pa
našūs, kaip raudonarmiečių.

Juodas Bulvių Turgus
O kur bėgi, sesute ? ' Einu į 

black manketą nusipirkti bul
vių, mat, Ameriken štorai pri
trūko bulvių, kurias pardavo- 
ja po 6c už svarą, o ant black 
marketo reikia mokėti po 29 
centus už du svarus.

O kur tas black marketas 
yra? Nugi ant Central Skve
ro. Einu ir aš ten nusipirkti 
bulvių, visos stand os turi ma
žuose krepšeliuose po kelias 
bulves, kožnas po 29 centus. 
Sakau, padėk ant vogų, noriu 
žinot, kiek svarų. Pardavėjas 
atšauna: ne tavo biznis, kiek 
svarų. Nenori —- nepirk. Sa
kau : už penkias bulves ir tu 
nesisaHnatini lupt 29 centus!

V. J. Stankus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Stiprūs) 
LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 

DARBUI
100% KARINIS DARBAS 

Kurie dabar dirbate svarbius 
karinius darbus nebus 

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

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, I.. I.

Imkite Grand St. gatvekarį nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklync 
rirba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklync.

(139)

Viešbučiui Darbininkai
BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI 

VALYTOJAI 
MALIORIAI

GERA ALGA; specialiai paakstinimal.
Kreipkitės į Timekeeper, HOTEL BARB1ZON

140 East 63rd St., N. Y. *
(184)

SKALBYKLAI DARBININKŲ
PROSŲ OPERUOTOJŲ

Darbas nuo kavalkų. 5 dienų savaitė.
Savaitinė alga. Vyrai ar moterys. Kreipkitės

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

(135)

KEPĖJAS
Reikia patyrusio tortų-cako kepėjo. 

$37 į savaitę.
NUOLATINIS DARBAS 

TOFFENETTI RESTAURANT 
43rd St., ir Broadway, NeW York 

(135)

ŠĖPŲ DAILIDES 1R 
MALIAVOTOJAI

Patyrę prie namų rakandų 
Taipgi reikalingi berniukai lengvam 

ko darbui. Patyritnas nereikalingas.
BRESCtA PURNlfUftE CO.
9506 Bitinas Ave., Brooklyn

Corner East 95th St., Dickens

fabri-

2-2500
(138)

c ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKIMĖS Į EMPLOYMENT OFFICE

air cruisers, inc.
330 ^Highland Avė., Clifton, N. J.

Dirbantieji kariniui darbus nesikreipkite.
(138)

VYRAI - MOTERYS
VlfcšBtFčttJI DARBININKAI

Vasaros rosortihiatnC viešbutyje. Pocono 
Mountains. Vyrai ar motėrys. Gulima dirbti 
virtuvfije, valgortidjattie kambaryje ir prie 
kambarių valymo. Dėl daugiau intbrmacijų ir 
kiek algos reikalausite parašykite laiške.

LVTHĖRLAND HOTELS
POCONO PINES, PA.

(186)
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VYRAI NAMŲ RUOŠAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

‘ - ELEVEITERIAM MERGINOS
Dienom ir naktim. Nuolatinis darbas; 

gera alga.
Kreipkitės HOUSEKEEPER 

55 West 58th St.
(135)

VYRAI IR MOTERYS
Virš 18 m. amžiaus, dešriukių pakavimui ir 
darymui; patyrimas nereikalingas. Kreipkitės

ARMOUR & CO.
147-07 94th Ave., Jamaica, N. Y.

(135)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI (18-50 metų) VYRAI
Patyrimas Nereikalingai 
Lengvas darlbas $23.19, 
Sunkesnis darbas $26.09 

pradžiai, viršlaikis.
New YORft LINEN 

SUPPLY & LAUNDRY
352 East 62nd Street, (1st Ave.)

(134)
■ ■ I ■    ........................... ■—-U

INDŲ ATĖMĖJAI
PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 

GERA ALGA
Kreipkitės į Timekeeper 

115 East 51st Street
(136)

STALŲ K PATARNAUTOJAI
PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 

GERA ALGA 
Kreipkitės į Timekeeper

115 East 51st Street
(136)

VYRAI NAMŲ RUOŠAI
PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 

GERA ALGA
Kfcipkitės į Timekeeper

115 EasL51st Street
(136)

PAPRASTI DARBININKAI
MŪRININKAI 

PAGĖLBININKAI
Dirbti Rotne, N. Y., $1 į vai., virš 40 

vai., viršlaikiai. Kreipkitės: BBB Construc
tion Co., 21-75 86th St., Astoria, L. I.

(134)

DARBININKŲ
REIKALINGA 

CARRIZZO, INC. 
600 DfcGRAW STREET 

BROOKLYN
(134)

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENA AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET 

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(137)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ELEVEITORIV OPERUOTOJOS
PARK AVE. VIEŠBUTYJE 

Getą Alga
Kreipkitės į Timekeeper

115 East 51st Street
(136)

ATYDAI
MERGINŲ — MOTERŲ 

Atnžiaūs nuo 16 iki 50 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Fabriko darbas. Pyragaičių pakavimui. 
Taipgi saldainių ir kepamų produktų 

Ateikite pasiruošusios tuojau stoti į darbų. 
Gera alga: pastovus, lengvas, švarus ir ma

lonus darbas. Šešių dienų savaitė 
Laikas ir pusė už darbų virš 40 vai. 

Naktiniai ir dieniniai pasikeitimai, taipgi 
vakarais daliai laiko dirbti.

Kreipkitės tuojau, matykite Mr. Walsh 
BURRY BISCUIT CORP.

925 Newark Avenue, Elizabeth, N. J.
(136)

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PAT APTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATUOS VEIKIMĄ

Pilietybes pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy aftd Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P4 Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurių įeina daug iliustracijų, ir. taip pat 

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c. ====

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
siampomis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

92 klausimai su 
Knygelit Autoriui

Adr. CHAŠ. t>. fckt

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VTCTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iŠ Šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodide, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus Ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. E. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

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

VITAL HEALTH FOODS
MS LOBIMEB STBEET BBOOKLYN, N. ¥.

2.

3.

4.

6.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
586 68rd St., Brooklyn, N. Y.

(138)

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

mui. Kreipkitės j Housekeeper.

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
PILNAM IR DALIAI LAIKO 

PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 
GERA ALGA 

Kreipkitės j Timekeeper

115 East 51st St., N. Y. C.
(136)

Merginos Virš 18 Metų 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Svarbioj pramonėj. 
GERA ALGA 

Algos pakilimas laike mokinimo 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

Tuojaus duodama užsiėmimas visokiose 
vielų pramonėse.

Kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 5 v. v. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Atsineškite gimimo metrikus dėl įrodymo, 
jog esate pilietės.

WILBUR B. DRIVER CO. 
150 Riverside Ave., Newark, N. J.

(139)

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti j 
mūsų štabų. 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, kurion 

myli veiklų darbų 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 darbų daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartų jus įstojate į mūsų 

štabų, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖJOS-MERGINOS

KEPĖJOS
ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, ĮDOMAUJAN
ČIOS! VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE

GREITAS PAKILIMAS.
PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI 
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tžirpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(137)

REIKIA MERGINŲ
Pilnam ir daliai laiko; patyriinas nereika

lingas ; gera alga; pdikios darbo sąlygos.

CENTRAL COAT, APRON.
514 West 49 th St., N. Y. C.

(134)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Fabriko darbui. Patyrimas nereikalingas.

šešių Dienų 
Nuo 8 vai. ryto 
Nuolatinis darbas.
CONSOLIDATED 

Bush Terminai Bldg., 
4012 2nd Avė.

Savaitė
iki 4:30 dienų 
Proga pakilti

CORK CORP.
No. 20, 2nd floor

, Brooklyn.
(186)

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18 iki 45 metų 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
ATEITIS TAIKOS LAIKU 

UŽDIRBATE 
BESIMOKYDAMOS
$20 ALGOS PRADŽIAI 

Pakeliama po 3-jų savaičių 
Nuolatinis darbas. Geros darbo sąlygos 

OPPENHEIMER CASING CO 
480 Washington St. (arti Canal) 

West Side
(135)

Merginos 16-50 Moterys 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Puikiausios progos pakilimui 

NEW YORK LINEN 
SUPPLY & LAUNDRY 

852 East 62nd, (1st Ave.)
(134)

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, R. J.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
PROSŲ OPERUOTOJŲ

Darbas nuo kavalkų. 5 dienų savaitė. 
Savaitinė alga. Pageidaujama vyrų ar 

moterų. Kreipkitės:

NEW YORK HOSPITAL
530 East 70th St., New York City

(135)

PRANEŠIMAI
- IŠ KITUR

Incorporated

Juozas Levandauskas 
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, birželio 9 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 

šis susirinki- 
ap-

įvyks

būtinai dalyvaukite, 
mas bus svarbus, daug dalykų 
tarti. — V. K. Sheralis, Sekr.

(133-134)

F. W. Shalins

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 9 d., 7:30 vai. vak., 103 
Green St. Kviečiame narius daly
vauti, nes yra svarbių dalykų apta
rimui. Taipgi prašome pasimokėti 
šių metų duokles. Kurie pasimokęs, 
gaus knygą. Kitas dalykas, reikia 
išrinkti darbininkus dirbti piknike, 
kuris įvyks 13 d. birželio. — Org.

(134-135)

(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

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 š| speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums Šį skelbimu ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

suprasti.

N-d-r-s.

USEFUL. ••PRACTICAL

WATCHKS

Narys. $30.00

ELIZABETH . 17 . $247S

koncer- 
birželio

2539 Woodward Avenue
602 Hofmann Bldg.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

tin- 
ore 
turi

gin- 
pa-

Iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos Kuopos Su

sirinkimo ir Veiklos

Lewisohn Stadiumo 
tų sezonas prasidės 
17-tą.

ateiti ir atsiimti knygą 
Demokratijos Steigėjai 
ir Didysis Lietuvių Tau- 
už šiuos metus. Ir an-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

STOKES
St., Brooklyn

dieną ar vakare, 
liuoslaikio valan- 

pamatyti “Ke- 
parodą. Nesi-

supažindinti žmo-
šiame karo tiks-

OHCIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Aids Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuofi. unija šapo] 

Telef.s GR. 7-7553

DETROITE:

N. SHAFFER, WM„ VOGEL, Direktoriai

“The Student Prince”

International
Rockefeller Cen-

Fifth Ave., New atsto- 
buvo išsi- 

labai tinkama

kad 
Amerikos 

daugiau karo 
bonų, stiprinti šalies karines
pastangas, 
nes su mūsų 
lai s.

Bet kurią 
kai tik turit
dėlę, nuvykite 
tūrių Laisvių” 
gailėsite!

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

kartu Amerikoj pra- 
rodyti šį antradienį, 
8-tą Stanley Teatre, 

Yorke, “The Russian

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

kad apie pigumą mes nesiva-
rėm, mes tik žiūrėjom, kur būt paag-jtavo, sakydamas, jog tu- 
darbas į laiką padarytas ir tik|rjme dalyvauti, kad ir karš-

Balkaniečiy Kilmės Maistas 
Randamas Mūs Krautuvėse

tl

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, birželio 10-tą, 7:30 v. 
vakare, 419 Lorimer St., Laisvės 
svetainėj. Susirinkimas yra labai 
svarbus, todėl visi nariai dalyvauki
te. Katrie dar esate negavę knygų, 
malonėkite 
Amerikos 
už 1942 m., 
tos Priešas
tras numeris žurnalo Šviesos jau iš- 
ėjo iš spaudos. Katrie dar nemokė
ję duoklių, malonėkite užsimokėti, 
ba finansai reikalingi kitų knygų 
leidimui. Kalbinkite savo draugus 
ir pažįstamus, kad ir jie prigulėtų 
šioj organizacijoj. LLD savo na
riams naudingai atlygina knygomis. 
—1 Kuopos Organizatorius.

(134-136)

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas (Jani

tor) Apartment namui. Gaus 3 
kambarius ir algą. Kreipkitės: D. 
Zamore, 1281 Eastern P’kway,
Brooklyn. .(133-135)

H

Iš Šv. Jurgio Draugys 
tės Susirinkimo

Trečiadienį, birželio 2 d., 
Įvyko Šv. Jurgio Draugystės 
priešpusmet. susirinkimas Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Avė. Į susirinki
mą nariai rinkosi trimi svar
biausiais reikalais, būtent: Už
simokėti į Draugystės iždą rei
kalingas mokestis, išrinkti tin
kamą valdybą ir išgirsti rapor
tą iš Draugystės Auksinio Ju- 
bilėjaus vakarienės ir tt.

Buvo renkama pusė valdy
bos : vice-pirmininkas, protoko
lų sekretorius, dažiurėtojai 
knygų ir vienas maršalka. 
Vice-pirm. išrinktas M. Karak- 
tinas,’ sekretorium Charles Ne- 
čiunskas, dažiūrėtojum knygų 
Juozas Žabarauckas, maršalka 
Justinas Krištaponis. Visi geri 
darbuotojai.

Raportą iš atsibuvusio Drau
gystės Auksinio Jubilėjaus pa
rengimo ir Draugystės Istori
jos atspausdinimo raportavo 
komisijos pirmininkas S. M. 
Karvelis. Raportas buvo taip 
tvarkiai sutaisytas, kad kiek
vienas narys galėjo
Po raporto buvo nariai ragina
mi statyti klausimus, jei kam 
nebuvo aišku. Bet vietoj staty
ti klausimus komisijos pirmi
ninkui labai ilgai plojo už tokį 
pasidarbavimą, kadangi prieš 
susirinkimą visom pašalėm 
žmonės, daugiausiai tie, kurie 
nepriklauso šioje Draugystėje 
leido įvairias kalbas: būk, ko
misijos pirm, ir sekretoriai Šv. 
Jurgio Draugystę suvarę į di
delį deficitą, o išgirdo iš pir
mininko S. M. Karvelio rapor
to, kad liko Draugystei pelno 
arti šimto dolerių.

Vienas narys užklausė, kodėl 
nedavė komisija Draugystės 
Istorijos spausdinti N. Gady
nei, kuomet ji būtų pigiau pa
darius, S. 'M. Karvelis atsakė, rįaį išpirko ant vietos.

LDS 1 Kuopa Remia Masinį 
Mitingą Paminėjimui 2 Metų 

Lietuvos Pavergimo

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, birželio 3 d., Laisvės 
svetainėje. Narių, atsilankė ne
mažas būrelis. Bet reikėtų vi
siems nariams daugiau kreip
ti atydos į lankymą kuopos 
susirinkimų. Vienas dalykas 
turėtų būti aišku : doleriai, ku
riuos jūs sumokate, mažai tu
rėtų reikšmės, jei neatsiras
tų žmonių, kurie prižiūri ir 
veikia, kad mūsų organizaci
ja ką nors reikštų visuomenei. 
Tai kodėl negalime visi po bis- 
kį veikti, o iš visų veiksmo bus 
didelis dalykas mūsų visų nau
dai. . , “

Laiškų Skaitymas
Švento Jurgio Draugystė 

rengia savo metinį pikniką 
birželio 26 d., Dexter Parke. 
Mūsų kuopą užkviečia daly
vauti. Įžangos tikieto vietoj 
užteks parodyti ' LDS 1-mos 
kuopos duoklių mokėjimo kny
gelę. Tad LDS 1-mos kuopos 
nariai naudokitės ta proga, 
kurią mums duoda broliška 
Šv. Jurgio Draugystė.

Bendras Draugijų Komite
tas kviečia LDS narius daly
vauti masiniame mitinge-kon- 
certe, kuris įvyks birželio 18- 
tos vakarą, Grand Paradise 
svetainėje, Grand ir Have- 
meyer Sts. To mitingo tikslas 
atžymėti dviejų metų sukaktį 
nuo barbariškų Hitlerio fašis
tų užpuolimo Sovietų Sąjun
gos ir pavergimo mūsų, gimto
jo krašto Lietuvos. Buvo pri
siųsta 25 tikietai, kuriuos na-

Kuo- 
pos pirmininkas A. Velička

matydami darbą pinigus su-’ 
mokėjom, kuomet N. GadynėI 
mum negarantavo ant to laiko 
padaryti, ant kurio mes norė
jom. Antra, tai mes nenorėjom 
pinigų mokėti pirma, negu bus 
knyga pradėta spausdinti.

S. M. Karvelis savo raporte 
suteikė didelį kreditą “Ameri
kos” administracijai ir “Lais
vės” administracijai už tai, 
kad nesuvylė komisijos, ypatin
gai “Laisvė” atliko labai gerą 
darbą, sako S. M. Karvelis.

Mano pridėčkas ir pastaba: 
Kaip čia galima būtų suderinti 
to N. Gadynės šalininko kalbą 
su pačia N. Gadyne. Skaitau 
vienam N. Gadynės numeryj, 
kad Laisvė savo spaudos dar
bais pigumu pralenkė visas 
lietuviškas spaustuves. Na, o 
tas N. Gadynės patrijotas ba
rė komisiją, kodėl nedavėt Ga
dynei atspausdinti Istorijos už 
daug pigiau ?

čiausiame ore. Kariai fronte, 
sakė jis, nepasirenka sau 
kamo oro, bet visokiame 
paaukoja brangiausi, ką 
—savo gyvybę.

Amerikos Sveturgimių 
saugos Komitetas pranešė) 
Jungtinių Valstijų
yra kongresmano Vito 
antonio įneštas bilius 
2011, kuris reikalauja 
palengvinimų visokių
žmonėms, norintiems gauti pi
lietybę. Prašo mūsų daryti 
spaudimą ant savo valstijos 
senatorių ir kongresmanų, kad

jog 
Kongrese 

Mare
li. R. 
daug 
tautų

Atsidarė “Keturių tais 
viu” Paroda

jie remtų tą bilių, kuomet bus 
svarstomas. LDS 1-ma kuopa 
visuomet remia gerus bilius.

Pabalti jos Tautų Kultūrinė 
Taryba užkviečia į 4-tą meti
nį pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, birželio 13 d., 556 Yon
kers Ave., Yonkers, N. Y. 
Pradžia 10 vai. ryto. Įžangos 
bilietas 55c. Programa bus 
įvairi: kalbos, dainų ir garsi 
europietė šokikė. Dainuos lie
tuvių choras Sietynas iš New
ark, N. J., po vadovyste B. L. 
šaknaitės. Padėti dirbti pikni
ke apsiėmė mūsų nariai V. 
Baukuvienė, J. Dainius ir J. 
Litvinskas.

Atstovų Raportai
J. Dainius pranešė dalyva

vęs susirinkime Brooklyno Sky
riaus Rusijai Karo Pagalbos 
Komiteto. Susirinkimas buvęs 
skaitlingas. Aptarė suruošti 
daug mitingų-parengimų. Vie
nas įvyks birželio 13 d., St. 
John’s Metodistų bažnyčioj, 
kampas Bedford Ave. ir Wil
son St., netoli Marcy Ave. sto
ties, ant BMT Jamaica linijos. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Pro
grama bus įvairi. Kviečiami 
dalyvauti vietiniai ir iš apylin
kės.

Dariaus - Girėno Paminklo 
reikalais šaukta konferencija 
birželio 6-tą, Liet. Am. Pilie
čių Kliubo svetainėje. Delega
tais išrinkti A. Balčiūnas ir M. 
Stakovas.

LDS 1-mos kuopos pirmi
ninkas A. Velička buvo paė
męs blanką parinkti aukų gy
nimui Laisvės nuo apskundikų 
į valdišką teismą per gaują 
fašistų, kurie prisidengę neva 
svetimtaučiais skundžia, bot ir 
mažas vaikas gali suprasti, 
kad po tuo uždangalu lindi 
lietuviški fašistai. Velička su
rinko ant blankos $17.60 ir 
ant vietos paaukavo P. Kapic- 
kas $5. Drebėkite, fašistai! 
Darbininkai neleis atsiekti jū
sų tikslo.

Deikus sugrįžo iš ligoninės 
išbuvęs 2 mėnesius po opera
cijos. Reikalauja pašalpos. 
Velijame Deikui greitai susti
prėti ir vėl mums patarnauti 
Piliečių Kliubo įstaigoje.

Kuopos stovis: Susispenda- 
vę 6, ligoniai 2. K. Rainis, fi
nansų. raštininkas ir organiza
torius, perstatė vieną naują 
narę.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

šiomis dienomis New Yorke 
atsidarė įdomi “Keturių Lais
vių,” paroda. Vieta: Mezza
nine aukšte, 
Buildinge, 
ter (630 Fifth Ave., 
York City). Parodon įėjimas 
nemokamas. Ji tęsis iki birže
lio 13 dienos. Kiekvienas niu
jorkietis, kuris trokšta pama
tyti gražių piešinių, turėtų ap
silankyti šioje parodoje.

Parodą ruošia USA Iždo de- 
partmentas, Saturday Evening 
Post savaitraštis ir‘ Fifth Ave
nue Associacija. Joje išstatyta 
originaliai “Keturių Laisvių” 
kūriniai, piešti .žymiojo Ame
rikos piešėjo, Normano Rock
well io. Be tų keturių origina
lų, stebėtojas matys daugybę 
kitų* dailininkų orginalų.

Bendrai suėmus, ši paroda 
vaizduoja mūsų kraštą karo 
metu. Apibūdinamos jojo 
Įduotosios jėgos ir žmonių 
stangos karą laimėti.

Paroda suruošta tam, 
inspiruoti, įkvėpti 
žmones pirkti

Pirmu 
dėsima 
birželio 
New
Story” yra rinkinys neužmirš
tamų, vaizdų iš amžiams užsi- 
likusios istorijos 
riškumo gynime savo žemės,
krašto ir laisvės. Filmą buvo 
rodyta Preview Teatre filmų 
kritikams ir spaudos 
vams ir daugelio 
reikšta esanti 
momentui.

Joseph Burstyn tuos stebėti
nus vaizdus surinko ir suderi
no pagal istorijos eigą supa
žindinimui Amerikos visuome
nės su tais istorijos bruožais 
minint dviejų metų sukaktį da
bartinio milžiniško Sovietų Są-I 
jungos nuopelno žmonijai, su
laikymo barbariško nacizmo 
maršavimo pirmyn pavergti 
pasaulį.

Kam galima, įdomu bus pa
matyti filmą atidarymo vaka
rą ir kartu išgirsti priedinę 
programą — kalbas žymių 
svečių, kurie yra pasižadėję 
dalyvauti atidaryme. Apart 
įspūdingumo vaizdų, filmą yra 
geru panaujinimu atminties 
apie istorinius faktus.

(Dannon puodas)

Nuo neatmenamų laikų Yo
gurt buvo populiariškiausiu 
Balkanų kraštuose, kur ilgas 
gyvenimas rokuojama esant 
pasekmė nuolatinio vartojimo 
to produkto.

Pasteur Instituto prof. Met- 
chnikoff, Paryžiuje yra išrodi- 
nėjęs to pieniško maisto aukš
tas ypatybes. Yogurt nėra pa
prastas rūgęs pienas. Tai yra

nį, šeštadienį ir sekmadienį.
Vadovaujančioje rolėje — 

Everett Marshall, taipgi Bar
bara Scully, Ann Pennington 
ir kiti, taipgi choras, viso 75 
asmenys.

Atneša Daug ir Geru 
Drabužiu

Atkariautų nuo Hitlerio 
kraštų žmonėms ir pabėgė
liams nuo fašizmo drabužiams 
sunešti ir taisyti lietuvių cen
tras jau atidarytas. Jis ran
dasi 254 Union Avė., tik už 
mažo blokučię nuo Piliečių 
Kliubo, už poros blokų nuo 
Independent 'CrosstoWn linijos 
Broadway stoties ir netoli nuo 
BMT Jamaica linijos Hewes 
St. stoties.

Atnešama daug ir gerų dra
bužių. Drabužiams priimti ko
misija būna antradienį, trečia
dienį ir ketvirtadienį iki sute
mos. Bet galima atvežti ir bile 
kada. Nesant komisijos, dra
bužius paduoti ’ Depsams j 
grosernėj, 256 Union Avė.

N. K.

šviežias, viską savyje 
pienas, prie kurio dadėta lac
tic kultūra. Dannon yra tikra
sis Yogurt, moksliškai gami
namas New Yorko didžiausioj 
ir moderninėj pagerintų pro
duktų pieno išdirbystėj.

Dannon galima valgyti tie
siai iš stiklinės arba, kas mėgs
ta, dasidėjus cukraus, medaus, 
prezervų — bile kada. Len
gvai suvirškinamas. Šaldytuve 
gerai išsilaiko po kelias die
nas. Parduodamas geresnėse 
maisto krautuvėse. Jei nežino
te, kur parduoda, galite tele
fonu ar laišku paklausti išdir- 
bėjų: Dannon Milk Products, 
Ine. 21-20 45th Rd., Long 
Island City, N. Y., STillwell 
4-7647. Sk.

Įstoja Dėdės Šamo 
Armijon

mbmmM

Antradienis, Birželio 8, 1948

Juozas M. Jasulonis, gyve
nąs 909 Gilmore Ave., Brook
lyne, birželio 12 dieną išvyks
ta Dėdės Šamo armijon ka
riauti prieš fašistus. Juozas 
Jasulonis yra geras laisvietis 
ir draugiškas vyras.

Tenka palinkėti Juozui di
džiausio pasisekimo: laimėti 
karą ir laimingai sugrįžti ci
viliniu gyveniman.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
282 UNION AVĖ

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Ponai Shubertai pradės per
statymą to vardo operetes bir
želio 8-tą, Broadway Teatre, 
populiariškomis kainomis. 
Vaidins 9 kartus per savaitę— 
visais vakarais, apart pirma
dienių, ir popiečiais trečiadie-

Naudingos ir I Valdiškos
DOVANOS

gaudančių va-
smagumo.

AIR WARDEN
15 |eweb

S29w
Charles Laughton scenoje iš filmos “This Land Is 

Mine” vaidina vadovaujamą rolę greta Maureen O’- 
RKO filmą dabar rodoma Rivoli Teatre, Broadway ir 
49th Street, New Yorke.

Susiūta širdimi vaikinėlis 
D’Agostino buvo paskelbtas 
dingusiu, bet jis visą laiką bu
vo ligoninėj po apsilpimo bar- 
bemėj. Dėl kokios klaidos per 
4 dienas tėvai nežinojo jo pa
dėties.

L,. M.t.&aiiia.i.i.

s®$

Stanley Rutkūnas
Savininkas

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČHJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

pllj

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Motoristai netoli galėjo va
žinėti pereitą sekmadienį ne
paklausti, kur važiuoja. Gale 
pereitos savaitės buvo pastaty
ta dti syk tiek 

žiuojančius dėl

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

MtUTAXYUNO 
$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y
Tel. Btagg 2-2178

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

Štai
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698




