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“Ministerial.”
Bet Kokios Valstybės?
Tautininkų Konferencija. 
“Demokratai” su Fašistais.
“Lauk Manęs.”

Rašo R. MIZARA

Prieš tūla laika Prunskio ži
nių agentūra paskelbė “sensa
cingą” naujieną: Girdi, Lietu
voj leidžiamojoj spaudoj reiš
kiama džiaugsmo “Lietuvių 
Tautine Taryba” Amerikoje 
(kurios sekretoriumi yra Pakš
tas), o Pakštas ir Grinius (Ta
rybos pirmininkas) jau esą va
dinami ministeriais!. . .

Perskaitęs tokią “naujie
ną,” žmogus nenoromis prisi
meni tą lietuviškąjį posakį: 
Kas gi kitas tam gyvūnėliui 
uodegą pakels, jei jis pats jos 
nepasikels?

Kiekvienas, pagalvojęs, iš 
to susidarys tokią išvadą: 
Pakštas nori būti ministeriu, 
Prunskis parašė, kad jis esąs 
“beveik ministeris” ir išsiunti
nėjo laikraščiams “žinią,” kad 
Lietuvos žmonės Pakšta vadi
ną ministeriu.

Tik gaila, kad kunigėlis 
nepasako, kokios šalies minis
teriu Pakštas esąs: Ostlando 
ar Baltoskandijos?

Dėlto reikia žinoti: Ostlan- 
das tegalės gyvuoti tik tol, iki 
Hitleris bus sunaikintas, o 
Baltoskandija su savo impera
toriumi, gyvuoja ir gyvuos tik 
Pakšto makaulėje.

Akyva ir tai, kad Prunskio 
žinių agentūra tekaišioja į pir
mutines eiles tik profesoriaus 
ir Griniaus vardus.

O kur gi jūs, ponai, mano
te padėti Januškį? Kur jūs 
dėsite “daktarą” Vileišį, taip 
gražiai pasižymėjusį antisemi
tinės propagandos skleidime?

Prieš virš savaitę Brookly- 
ne įvyko t. v .Tautininkų Kon
ferencija. Joje žadėjo daly
vauti ir “tautos vadas,” bet 
paskutinę valandą prieš kon
ferenciją, jis pranešė, kad “su
sirgo.”

Taigi konferencijos dvasi
nis vadas buvo Karpiukas, at
vykęs net iš Clevelando.

Tautininkai nutarė steigti 
centrą ir centrukus ir pasiry
žo “daug veikti.” Bet kadan
gi tie patys žmonės praeityje 
yra panašių nutarimų pasida
rę eiles, tai netenka kaž ko ti
kėtis iš dabartinės jųjų “mo
bilizacijos.’’

Šitoje tautininkų (fašistų) 
konferencijoje dalyvavo ir be
sivadiną demokratais: adv. 
Rastenis, Tysliava, Paulaus
kas. Ką tas parodo ? Ogi tą, 
kad tūli žmonės dar ir šian
dien nebežino, kas jie yra 
(politikoje). Blaškosi jie į vi
sas puses, kaip toji nendrelė 
vėjelio pučiama. Vakar jie de
mokratai, šiandien fašistai, ry
toj — patys nežino, kas jie 
bus. z

Nors sykį jie turėtų supras
tu jog “tautos vadas” tauti
ninkų firmą taip sukaneveikė, 
kad ji niekad lietuvių tauto
je savo reputacijos neatstatys.

Tikėtis, kad lietuvių tautoje 
gyvuotų smetonizmas, reiškia 
tiek, kiek tikėtis, kad Italijo
je gyvuos mussolinizmas, o 
Vokietijoje — hitlerizmas.

Antrajame šviesos numeryj 
telpa nepaprastai gražus Salo
mėjos Neries eilėraštis: LAUK 
MANĘS. -

Man rodosi, šis kūrinys yra 
vienas iš poetės pačių gra
žiausiųjų.

Nepraleiskite pragos jo ne
perskaitę.

Pope Field, N. Carolina. 
— Per viesulišką audrą nu
kritus armijos krovinių 
lėktuvui, žuvo 24 jame buvę 
asmenys.

Darbo žmonių 
Dienraštis .
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Blogas Oras Stabdo 
Angly Bombanešius
London, birž. 8.— Pasku

tinėmis dienomis Anglijos 
bombanešiai negalėjo veik
ti prieš Vokietiją, nes per- 
blogas buvo oras.

Naujausias Argentinos 
Prezidentas Būsiąs Šiuo 

Tarpu Bepusiškas
Buenos Aires, Argentina. 

— Po pasitraukusio naujo 
Argentinos prezidento Ar
turo Rawsono, tapęs dar 
naujesniu prezidentu gene
rolas Pedro Pablo Ramirez 
priėmė prezidentystės pri- 
sieką birž. 7 d.

Ramirez pareiškė, kad 
Argentina jo valdžioje “iš
tikimai bendradarbiaus su 
kitomis amerikinėmis šali
mis” ir “šiuo tarpu laikysis 
bepusiškumo (neutralumo) 
politikos.”

Ramirez pasiskyrė admi
rolą Sueyro kaipo vice-pre- 
zidentą ir sudarė sau naują 
ministeriu kabinetą, kurio 
visi nariai yra kariškiai 
apart vieno finansų minis- 
terio dr. J. Santamarina.

Ramirez, kalbėdamas lai
kinosios valdžios vardu, 
grąsino aštriai nuslopint 
bet kokias riaušes ir areš- 
tuot nepalankių gandų 
skleidėjus prieš jo valdžią. 
Jis skelbė, kad šiuo tarpu 
viskas esą ramu ir tvarku 
Argentinoje.

Ryty Fronte Siaučia 
Oro Mūšiai; Sovie

tai Ima Viršy
Maskva, birž. 8. — Fak- 

tinai nuolat kertasi Sovie
tų lėktuvai su vokiečių lėk
tuvais. Sovietiniai lakūnai, 
bendrai vis ima viršų.

Nacių orlaiviai jau ke
lintą kartą mėgino bombar- 
duot miestą Gorkį, pramo
nės centrą, 250 mylių į ry
tus nuo Maskvos. Paskuti
niu atveju sovietinės jėgos 
nušovė žemyn 12 iš šimto 
vokiečių lėktuvų skridusių 
atakuot Gorkį.

Praeitą sekmadienį So
vietų lakūnai kirto šaunų 
smūgį naciams, masiniai 
bombarduodami Unečą, ge
ležinkelių centrą Oriolo sri
tyje. Unečoj buvo supleš
kinta daug traukinių ir ka
rinių sąndėlių.

Naciai įvairiose fronto 
dalyse darė bandomąsias a- 
takas, norėdami surast silp
nesnes vietas sovietinėje li
nijoje. Raudonarmiečiai at
mušė visas tas atakas ir 
nugrūdo hitlerininkus at
gal. _________
Pargabenti iš Attu salos su
žeisti Amerikos kariai sa
ko, kad japonai labiau bijo 
amerikiečių durtuvų negu 
kulkų.
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Anglijos Premjeras Pranešė, 
Jog Fašistų Ašis Bus Smar
kiai Puolama iš Jūrų, ant 
Žemės ir Pliekiama iš Oro

London, birž. 8. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chinchillas pranešė seimui, 
jog “artėja didžiuliai ir kuo 
smarkiausi karo veiksmai 
iš vandens ir ant žemes” 
prieš faišstų Ašį Europoje, 
o “priedan prie kitų veiks
mų”, talkininkai iš oro ne- 
atlaidžiai bombarduos prie
šus. į J

Premjeras Churchill sa
kė, jog ateinantieji žygiai 
prieš hitlerininkus bus labai 
platūs ir sudėtingi - kom
plikuoti. Jis pareiškė, jog 
Anglija pilnai susitarė su 
Jungtinėmis Valstijomis dė
lei karo planų; užtikrino, 
kad bus vis smarkinama 
Amerikos - Anglijos kova 
ir prieš Japoniją, ir sakė, 
jog kariniuose savo planuo
se anglai ir amerikiečiai 
taip pat atsižvelgia į reika

KOMPANISKOS UNIJOS TURI SUGRĄŽINTI 
IŠRINKTAS IŠ DARBININKU DUOKLES

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas nusprendė, jog kompa
nijos, kurios savo dirbyklo- 
se palaikė vadinamas “ne
priklausomas”— kompaniš- 
kas unijėles ir rinko iš dar
bininkų duokles tokiom ne
va unijom, turi sugrąžinti 
darbininkams visus iškolek- 
tuotus iš jų pinigus. Aukš
čiausias Teismas nurodė, 
jog tokiom “unijom” vieš
patauja patys samdytojai 
per savo agentus, apmoka
mus pinigais atskaitytais 
nuo darbininkų algų.

Ši byla Aukščiausiame 
teisme kilo iš to, kad Šalies 
Darbo Santykių Taryba į- 
sakė Virginijos Elektros 
Jėgos Kompanijai paleisti

Nacių Ministeris Goebbels Dejavo, kad 
Smunka Vokietijos Gyventojų Dvasia

London. — Anglijos vy
riausybė slaptais keliais iš
gavo nuorašus patvarkymų, 
kuriuos Hitlerio propagan
dos ministeris Goębbels da
vė nacių laikraščių redak
toriams pernai rugs. 23, d. 
Goebbels, tarp kitko, deja
vo:

“Vokiečių tauta nėra to
kia ištverminga, kaip anglų 
tauta... akyvaizdoje bom
bardavimų iš oro... Anglas 
gali lengvai nurodyt, kad 
Anglija dar niekuomet ne- 
prakišo karo, o mes esame 
pralaimėję karų. Mes esa
me biedna tauta.”

“Nuo Cromwellio sukili
mo laikų anglai yra vienin
ga tauta,” todėl Anglijoj 
gali būti ir įvairių, skir

lą atliuosuot Hitlerio spau
dimą rytuose, daromą prieš 
Rusiją.

Churchillas su pasitenki
nimu priminė, kad talkinin
kų oro jėgos ir kitos prie
monės per paskutinę savai
tę sunaikino daugiau vokie
čių submarinų, negu bet ka
da pirmiau. Jis taipgi pra
nešė, jog Sovietų vyriausy
bei yra žinomi Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų planai.

Churchillas pareiškė, jog 
Vokietija visoj savo istori
joj nebuvo nukentėjus to
kių didžių, pragaištingų su
mušimų kaip prie Stalin
grado ir Tunisijoj. Pasku
tiniai patikrinti skaitmenys 
rodo, jog Tunisijoj buvo ne
laisvėn paimta 250,000 fa
šistinės Ašies karių ir už
mušta 50,000.

kompanišką jos neva dar
bininkų uniją ir sugrąžinti 
jiem 90 tūkstančių dolerių, 
kuriuos fabrikantai per 
penkis metus ėmė iš darbi
ninkų algų kaipo duokles 
bosiškai unijai. Kompanija 
atsisakė atmokėt darbinin
kam tuos pinigus, ir penki 
federaliai apskričių teismai 
palaikė kompanijos pusę.

Bet Aukščiausias Teismas 
panaikino apskritinių tei

smų sprendimus ir galuti
nai įsakė sugrąžint darbi
ninkams išveržtas iš jų 
duokles.

Taip turės padaryt ir vi
si kiti fabrikantai, kurie pa
laikė savo kompaniškas uni
jas.

tingų nuomonių, kaip tęsė 
Goebbels, “bet vokiečių tau
ta yra politiniai nesubren- 
dus, todėl čia tegali būti

(Tąsa 5-am pusi.)

Japonų “Įsiveržimo” 
Laivynas Sutelktas

Washington. — Nuo Ko
rėjos (japonų / pavergto 
krašto) tautininkų gauta 
žinia sako, kad Japonija su
būrė didžiulį skaičių savo 
karo laivų už 1,250 mylių 
nuo Attu salos ir, girdi, 
rengiasi su tuom laivynu 

įsiveržti į Jungtines Valsti
jas šiemet. Japonų laivynas 
esąs sutelktas prie šiauri
nės japonų salos Hokkaido.

Atakuoja Japonus Nau
jojoj Guinejoj

Australija, birž. 8. — 
Amerikiečiai ir australai 
pradėjo smarkiais atakas 
prieš japonus Salamaua 
srityje, Naujojoj Guinejoj.

Ašis Pasakoja Apie Tal
kininkų Mėgintą Įsiver

žimą į Salą
(čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

London, birž. 8. — Ro
mos ir Berlyno radijai' pa
sakojo, kad, girdi, talkinin
kai bandė įsiveržt į Lampe- 
dusą, mažą Italijos salą, a- 
pie 90 mylių nuo Tunisijos, 
bet, esą, talkininkams visai 
nepavykę ir italai tebevaldą 
salą.

Fašistai taipgi skelbė, 
būk jie sunaikinę “penkias 
kuopas talkininkų komandų 
ir nuskandinę kelias kari
nes valtis.” (Komandų kuo
poj yra apie 200 narių.)

((Tai yra fašistų pagy
ras be jokio patvirtinimo iš 
patikimų šaltinių.)

Turkija Pasiruošus
London, birž. 8. — Pra

nešama, jog Turkijos pre
zidentas Ismet Inonu sakė 
to krašto Žmonių Partijos 
suvažiavimui, kad turkai 
yra pasiruošę ir pasiryžę 
apsiginti.

Padidintas Francūzų 
Valdinis Komitetas

Alžyras. — Francūzų Ko
mitetas Tautai Laisvinti, 
susidedąs iš septynių narių, 
paskykrė vienuoliką komi- 
sionierių Franci jos Imperi
jai valdyti. Tačiau supran
tama, jog tikrąja francūzų 
valdžia (iki pačios Franci- 
jos atvadavimo) bus Komi
tetas Tautai Laisvinti, nes 
jame sprendžiamąjį balsą 
turi tik tie komisionieriai, 
kurie sykiu yra ir šio komi
teto nariai.

Komisionieriais paskirta 
šeši generolo de Gaulle, 
Kovojančiųjų Francūzų va
do, šalininkai ir penki gene
rolo Giraud sekėjai. Gen. 
Giraud tebėra vyriausiu ka
rinių jėgų komandierium 
Šiaurinėje Francūzų Afri
koje. Bet dabar teigiama, 
jog pagal gen. de Gaulle 
reikalavimą būsiąs paskir
tas vyriausias karinių jėgų 
komitetas iš Tautai Lais
vinti Komiteto narių.

Dieną pirmiau gen. de 
Gaulle pareiškė, jog fran- 
cūzai nenori, kad kiti jiem 
Franci ją atvaduotų; sako, 
mes patys su kitų pagelba 
išlaisvinsime savo kraštą. 
De Gaulle’o kalbai šiltai 
pritarė klauso vai, o tarp jų 
— komunistai Franci jos 
seimo atstovai, keli kunigai 
ir mokslininkai.

Prez. Rooseveltas Pareiškė, 
Jog Žmonija Gali ir Turi Būti 
Paliuosuota nuo Bado, Skur

do ir Užpuolimų Baimės
Sveikindamas Tarptautinės Maisto Konferencijos Delega
tus, Prezidentas Sakė: Jungtinės Tautos Veiks Išvien ir Po 

Karo Žmonių Gyvenimui Gerinti, Neišnaudojant Vienai 
Tautai Kitos, ir Taikai ir Laisvei Užtikrinti

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas birž. 7 d. 
nuoširdžiai sveikino suėju
sius į Baltąjį Rūmą dau
giau kaip keturis šimtus 
delegatų, užbaigusių tarp
tautinę Jungtinių Tautų 
Konferenciją Maisto ir 
Žemdirbystės reikalais. Ši 
konferencija įvyko Hot 
Springse, Virginijos valsti
joj. Joj dalyvavo 44-rių 
kraštų delegatai, atstovau
dami tris ketvirtis visų že
mės rutulio gyventojų.

Prezidentas savo kalboj, 
skleidžiamoj per radiją vi
sam pasauliui, pareiškė, jog 
ta sėkminga Jungtinių Tau
tų sueiga liudija, kad jos 
ne tik kare išvien kovoja, 
bet sandarbininkaus ir ka
rą laimėjus, taikai užtikrin
ti, ir neišnaudojant vienos 
kitų, darbuosis apsaugot 
žmonijai nuo skurdo ir bai
mės.

PREZIDENTO KALBA
Prez. Rooseveltas, tarp 

kitko, sakė:
“Tai tikrai reikšminga 

konferencija, nes ji buvo 
pirmoji Jungtinių Tautų 
konferencija... Ji • padarė 
vienbalsius tarimus sudė
tingais ir sunkiais klausi
mais; ir tuomi jūs nedvejo- 
jamai įrodėte, kad Jungti
nės Tautos iš tikrųjų yra 
jungtinės (apsivienijusios)
— ne vien tik karui vesti, 
bet ir daugeliui sunkių tai
kos klausimų spręsti.

“Ši konferencija gyvai į- 
rodė, kaip per tautų pasi
tarimus gali būti gyvenime 
įvykdytas Atlanto čąrterio 
principas ir kaip jis bus }- 
vykdytas.

“Jūs svarstėte patį pama
tinį iš visų žmogaus darbų
— žemdirbystę — ir mais
tą, patį pamatinį žmonijos 
reikalą. Juk dveja tiek žmo
nių dirba maisto gamyboje 
ir žemdirbystėje, kaip .vi
suose kituose užsiėmimuo
se, sudėjus juos krūvon.

“Savo pareiškime jūs sa
kėte: 1 Pirmučiausia kiek
vienos tautos atsakomybė 
yra rūpintis, kad jos pačios 
žmonės turėtų reikalingo 
sveikatai ir gyvybei mais
to. Bet kiekviena tauta tik 
tuomet tegali pilnai pasiek
ti šio tikslo, jeigu visos kar
tu veiks.’ Ir aš Jungtinių 
Valstijų vardu priimu šį pa
reiškimą.”

Prezidentas užgyrė Mai
sto -. Žemdirbystės konfe
rencijos tarimus, siūlančius 
panaikint įvairių kraštų ap- 

sitvėrimus aukštais muitais 
prieš maisto . produktų ir. 
fabrikinių dirbinių įgabeni- 
mus iš kitų kraštų. Jis tę
sė:

“Turi būti užtikrintas 
geresnis vartojimas žmo
nių natūralių jėgų, kad pa
gerinti gyvenimą; ir aš dar 
galėčiau pridurt — geresnis 
šių jėgų vartojimas taip, 
kad nė viena tauta neiš
naudotų jokios kitos tautos.

“Jūs suteikėte garbės 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei, prašydami įsteigti 
tuomlaikinę jūsų komisiją 
Washingtone, ir ši vyriau
sybė mielu noru padarys 
pradinius žingsnius reika
lingus tokiai komisijai į- 
steigti.

“Aš manau, kad galuti
nąjį jūsų tikslą galima ši
taip paprastais žodžiais pa
sakyti: Pastatyt sau, reiš
kia, visiem žmonėm ir vi
sur, tokį pasaulį, kur kiek
vienas žmogus turės progą 
gyventi taikoje savu gyve
nimu; naudingai dirbti, už
sidirbant bent tiek, kad už
tektų tikriesiem jo paties ir 
jo šeimos reikalams; bend
rauti su tokiais draugais, 
kokie jam patinka; naudas 
tis minties ir tikybos lais
ve, ir mirštant turėti užsi- 
tikrinimą, kad jo vaikai ir 
jų vaikai naudosis tokiomis 
pat progomis.

“Jūs atnešate naują vil
tį, naują pasauliui viltį, 
kad, įsteigus tvarkius tarp
tautinius santykius ir veik
smus tarptautiniams klau
simams spręsti, bus pasiek
ta laisvės nuo skurdo ir lai
svės nuo baimės.

“Jungtinės Tautos yra 
susivienijusios karui prieš 
baimę ir skurdą taip drū
čiai, taip sėkmingai, kaip 
kad jos susivienijusios mū
šių fronte šiame pasauli
niame kare prieš užpuoli
kus.

“Ir mes laimime veiks
mais ir vienybe.”

TIKIMASI ARTIMESNIŲ 
RYŠIŲ SU ARGENTINA

Washington. — Nors A-* 
merikos vyriausybė dar ne
atsiliepė apie naująją prez. 
Ramirez valdžią Argentino
je, bet jaučiama, kad su 
juom bus galima palaikyti 
draugiškesnius santykius, 
negu su nuverstuoju prezi
dentu Castillo ir su ką tik 
.pasitraukusiu prez. gen. 
Rawsonu.
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Kas Dedasi Argentinoje?
Prieš kelias dienas Argentinoje suki

lo armijos generolai ir nuvertė pro-hitle- 
rinę Castillo valdžią. Sukilimui vadova
vo generolas Arturo Rawson. Buvo pa
skelbta, kad sukilimas pravestas tam, 
jog Argentiną atitraukti nuo fašistinės 
Ašies, paskelbti karą Vokietijai ir Itali
jai. Daug kas tuomi sukilimu džiaugėsi.

Bet atrodo, kad tos aukštos viltys ne
sipildo. Pasirodo, kad sukilimą pravedė 
ne radikališki, bet konservatyviški ele
mentai. Nauja valdžia sudaryta iš pen
kių generolų, dviejų admirolų ir dviejų 
civilių politikierių. Argentinos kongre
sas paleistas. Prezidentu “išrinktas” ge
nerolas Ramirez.

Pirmutinis valdžios žygis, tai uždary
tos visos politinės partijos. Tas jau vie
nas žygis kvepia labai prastai — labai 
panašu į įvedimą fašistinio režimo. Prieš 
Argentinos Komunistų Partiją išleistas 
specialis patvarkymas, ant jos raštinės 
padarytas užpuolimas ir keturiolika 
partijos žmonių suareštuota. Partijos 
organas “Hora” tapo uždarytas — už
darytas todėl, kad generolai sužinoję, 
jog laikraštis išleisiąs specialį pareiški
mą, kuriame iš naujos valdžios komunis
tai reikalausią tuojau paskelbti karą 
Ašiai, įstoti «į Jungtines Tautas ir už- 
megsti diplomatinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Šitie reikalavimai tiems “re
voliucionieriams” pasirodė per daug 
“raudoni” ir pavojingi.

Tuo tarpu nepadaryta jokių puolimų 
ir kratų ant fašistinių organizacijų, ku
rių Argentinoj yra pilna. Neareštuotas 
nei vienas nacių agentas! Taipgi nauji 
valdonai kalba apie laikiną Argentinos 
pasilikimą “neutrališkoj” pozicijoje...

Šitaip dabar dalykai stovi Argentinoj.

Baisios Nelaimės
Birželio 7 dieną rytinėje spaudoje 

skaitėme sekamus didelius nelaimingus 
atsitikimus: Netoli Norfolk, Va., amuni
cijos pilnas laivas susidūrė su aliejų ve
žančiu laivu. Amuncijos laivas eksploda- 
vo, o antrasis sudegė ir nelaimėje žuvo 
83 žmonės. Prie Nashville, Tenn., grįž
tant iš manevrų, trokas nugriuvo nuo 
tilto į upę. Žuvo 18 kareivių. Nevadoje 
lėktuvas sudužo ir žuvo 15 žmonių!

Tai vienos dienos aukos. Tai vis neat
sargumas arba neapsižiūrėjimas, arba 
sabotažas. Visos šitos nelaimės surištos 
su militarinėmis jėgomis. Ypatingai kei
sta nelaimė su tų dviejų laivų susikirti
mu. Valdžia vedanti tyrinėjimą, bet 
sunku ką nors patirti, nes tie jūrininkai, 
kurie išliko gyvi, viso labo tik trys, ma
žai težino, kodėl tas amunicijos laivas 
plaukė ne savo keliu arba buvo iškrypęs 
iš savo kelio.

ėjęs iš ligoninės. Autorius paduoda vie
ną tipišką pavyzdį.

Štai karys Ivan Andronikov neteko 
dešinės rankos ir dešinės kojos. Prieš 
karą jis dirbo už knygvedį kolektyve je 
farmoje. Dabar jis buvo nusiminęs. To 
darbo dirbti jis nebegalės... Ką jis da
rys? Išeitis greitai surasta. Ten pat mo
kykloje šį karį pradėjo mokinti rašyti 
kaire ranka! Neužilgo jis taip gražiai ir 
gerai rašys kaire ranka, kaip rašydavo 
dešine. Jis vėl galės grįžti prie savo dar
bo išėjęs iš ligoninės!------ r
Begėdiškas Suokalbis New Yorko 

Mieste
Metropolitan Life Insurance kompa

nija pasiūlė New Yorko miesto valdžiai 
padėt iš Eastsidės prašalinti laužyną. 
Kompanija įvesianti milijonus dolerių ir 
tuojau po karo pastatysianti naujus 
apartmentinius namus ant 18 blokų! 
Tuose namuose galėsią sutilpti keliolika 
tūkstančių gyventojų. Bet miestas turi 
kompanijai duoti veltui žemę. Dar dau
giau, miestas turi atiduoti pilniausią 
teisę kompanijai vesti tuos namus taip, 
kaip jai patinka. Jos planas, jos pinigai, 
jos diktatoriška valia ant namų ir žmo
nių, kurie norės juose gyventi! Miesto, 
valdžia turi pasirašyti tokį kontraktą su 
kompanija.

Kompanija galės įsileisti į tuos namus 
tuos, kuriuos jinai norės įsileisti, ir neį
sileisti tų, kurių jinai nenorės. O kompa
nijos viršytos jau pareiškė, kad jie jokiu 
būdu į tuos namus neįsileis juodveidžių 
gyventojų. Vadinasi, bus panaudojama 
diskriminacija prieš negrus. Tuo tarpu 
New Yorko valstijoje yra įstatymas, ku
ris griežtai draudžia diskriminaciją 
prieš bet kokios grupės žmones. Paskui, 
žinoma, kompanijos bosai užsimanys/ 
įvesti diskriminaciją prieš kitos kurios 
tautybės ar rasės žmones. Valstijos įsta
tymas nesvarbu! /

Tie namai bus vienoje krūvoje ib\va- 
dinsis “Stuyvesant Town,” kaip dabar, 
ant šeštos Avenue ir 50-tos gatvės vadi
nasi “Rockefeller City.”

Prieš šitą Metropolitan Life Insurance 
kompanijos skymą ir apgavystę sukilo 
visa padorioji visuomenė. Bet - miesto 
Board of Estimate, kuris susideda iš pa
vietų prezidentų ir miesto majoro užsi
spyrė pavesti kompanijai savo planą 
įvykinti. Tai didžiausias skandalas. Tai 
pradžia šiame mieste sauvaliavimo ir 
diskriminacijos, nuo ko New Yorkas iki 
šiol buvo pusėtinai 'laisvas.

, . . ...... .................................................................................... .. ■................ ...........

Kas Ką Rašo ir Sako

Kam Pasitarnauja Popiežius?
Katalikų bažnyčios galva Pijus XII 

pasakė prakalbą apie karą lėktuvais. Jis 
ragina kariaujančias šalis atsisakyti ker
što ir liautis iš oro naikinti miestus ir 
žmones.

Paviršutiniai žiūrint, tai atrodo gražu 
ir žmoniška. Bet kodėl popiežius dabar 
tuo reikalu prabilo? Kodėl dabar, kai 
Jungtinės Tautos įsismagino, prisiruošė 
ir naikina priešą iš oro?

Prieš kiek laiko kruvinasis generolas 
Franco tuo pačiu tonu prabilo. Amerikos 
ir Anglijos žmonės tuojau pasakė, kad 
Franco lūpomis kalba Hitleris ir Musso- 
linis. Kai jiems riestai, už juos gieda 
Franco. Jis gieda apie taiką, apie sulai
kymą karo lėktuvais ir taip toliau. O ty
lėjo, kai vokiečiai ir italai naikino mies
tus ir žmones iš oro.

Kas dabar kalba popiežiaus lūpomis? 
Ar laikas dabar kalbėti apie žmonišku
mą, kai priešas sunaikino dešimtis mi
lijonų gyvybių, nuteriojo ir sunaikino 
tūkstančius miestų ir kaimų ir pavergė 
visą Europą? Koks gali būti žmonišku
mas atsinešime linkui tokio priešo?

Savo tokiomis kalbomis popiežius ne- 
patarnauja nei taikai, nei žmo
niškumui. Jis nepatarnauja milijo
nams tų katalikų, kurie yra 
nukentėję nuo nacių barbarizmo. Nepa
tarnauja tiems katalikams, kurių sūnūs 
yra Jungtinių Tautų armijose ir kurie 
yra išstatę savo.gyvybę į pavojų. Juos 
reikia drąsinti ir skatinti mušti priešą 
be pasigailėjimo, panaudojant visas prie
mones. Juo greičiau priešas bus sunai
kintas, tuo daugiau gyvybių bus sutau
pyta, tuo greičiau pasaulyje bus atsteig- 
tas žmoniškumas.

Šis karas yra karas iki mirties. Ne 
mes jį pasirinkome. Jis tapo ant žmoni
jos užkartas dvidešimto šimtmečio bar
barų. Tie barbarai turi būti amžinai nu
šluoti. , . , i

> DAR APIE “TREMTI
NIUS”

Kaip žinoma, tam tikra 
lietuviškoji spauda daug 
daug liejo ašarų dėl “trem
tinių”, —t. y. dėl tų žmo
nių, kurie, karui prasidėjus, 
buvo evakuoti iš Lietuvos į 
Tarybų Sąjungos gilumą.

Kai kada klerikalų spau
da ima ir išspausdina vieno 
ar kito tų “tremtinių” laiš
ką. Deja, retai kada ji pa
duoda autoriaus vardą ir 
pavardę; ji net ištiso laiš
ko neišspaušdina. Ji tik pa
rankioj a vieną kitą sakinį 
ir paskui primala savo ko
mentarų. Skaitytojas, kuris 
tai perskaito, žino mažiau, 
negu žinojo pirmiau.

Kaip tik tokį neva laiš
ką randame “Darbininke” 
(birž. 4). Jį sutaisė melų 
fabrikavimo specialistas 
kun. Prunskis ir išleido pa
saulin “LKFSB” vardu.

Skaitytojas, be abejo, at
simena Ancevičiaus melus, 
skleistus vyriausiai per 
Naujienas ir Draugą apie 
išvežamuosius. Jis sakė, 
kad evakuojamieji buvo su
brukti į prekinius vagonus, 
kaip silkės bačkoje. Tarybų 
vyriausybė, girdi, pavėžė
jusi kiek, traukinį sustab
dydavo, ištraukdavo vieną 
kitą vežamąjį, nušaudavo, 
pakelėje kūną apkasdavo ir 
vėl toliau traukinys eidavo. 
Po to Hitleris paskyręs ko
misiją, kuri \Jyko pagal ge
ležinkelius ir skaitė lietu
vių kapus!.....

Tai, žinomą, buvo bjau
rus melas, Gpebbelso išgal
votas, prisiųstas Ancevi
čiaus ir paskelbtas per 
Naujienas ir Draugą, o pa
skui — per kitus laikraš
čius.

Tačiau Prunskio “sureda
guotojo” laiško autorius ką 
kitą sako. Pirmiausiai jis 
nurodo, kad evakuojamieji 
pasiėmė maisto, drabužius, 
net ir matrasus. Važiuoda
mi, jie kaziriavo, dainavo, 
dalinosi naujienomis, ir, 
aišku, kai kurie verkė. Apie 
jokius šaudymus — laiške 
nei žodelio.

Evakuotiesiems buvo 
duota proga dirbti naudin
gą darbą. Buvo evakuotųjų, 
kuriuos vežė net į Sibirą, 
bet dabar Tarybų vyriau
sybė jiems leidžia grįžti 
Maskvon ir į kitus miestus. 
“Prieš - hitleriškas lietuvių 
nusistatymas stiprėja,” ra
šo tasai nežinomas laiško 
autorius.

Kai ten, Sovietų Sąjungo
je, prieš-hitleriškas nusista
tymas stiprėja, tai Ameri
koje pas tulus ancevičinius 
elementus reiškiasi kaip tik 
priešingas nusistatymas: 
jie darosi vis aršesni Jung
tinių Tautų priešai, o tai 
reiškia, jie “hitlerizuojasi.”

Mokykla Sužeistiems Kariams
Sovietų ambasados leidžiamam buleti- 

ne “Information Bulletin” (birž. 5) 
randame labai įdomų Alexander Popov- 
sky straipsnelį. Jis kalba apie Sovietų 
sužeistus karius. Kai kurie iš jų taip su
žeisti, jog frontan grįžti nebegalės. Jie 
randasi ligoninėse ir gydosi. Prieš juos 
stovi problema ateities: kaip gyventi, 
kaip būti naudingais visuomenei ir sau? 
Niekas nenori būti visuomenei našta.

Tas klausimas bandomas išrišti pri- 
rengimu sužeistųjų tam tikriems dar
bams. Nelaukiama, kada jie visai sugys 
ir sugrįš namo. Jau dabar jais susirū
pinta. Kiekviena ligoninė esanti panaši 
į naujos rūšies mokyklą. Ten duodamos 
visokios prelekcijos, — pamokos iš abel- 
no mokslo. Ten mokinamas kiekvienas 
sužeistas kareivis tokio amato bei užsiė
mimo, kuriam jis gali būti tinkamas iš-

USA kariai neša savo draugą, sužeistą mūšiuose 
Attu Saloje. Kaip žinia, amerikiečiai ten išmušė apie 
2,000 japonų ir pačią salą nuo to brudo apvalė. Da
bar Attu ^ąla yra pilnoje Amerikos jėgą kontrolėje.

Tiek to apie Prunskio “su
redaguotąjį” laišką.

Brooklyniškėje Amerikoj 
(birž. 4 d.) telpa vieno Lie
tuvos tautininko rašytojo 
A. Griciaus (Pivošos) laiš
ko atpasakojimas.. P-nas 
Laučka, matyt, nedavė 
Prunskiui laišką suterlioti 
— jis pats tą pareigą at
liko.

Gricius, sako p. Laučka, 
pradžioj “buvo apgyvendin
tas anapus Uralo, Sibire, 
apylinkėje, dvigubai dides
nėje kaip Šiaulių apskritis. 
Jis dirbo valdinėje (?-— L. 
Red.) farmoje kasdamas si
losą, piovė šieną ir rugius, 
talkino prie kuliamųjų ma
šinų, džiovino kviečius, ve
žė grūdus Į elevatorių ir 
atlikinėjo visokiausius ki

tus farmos darbus... Jo 
žmona gavo darbą vesti 
farmos sąskaitybą. Laisvu 
laiku rašė laiškus ieškoda
mi savų pažįstamų. Suradę, 
artimesnius net aplankyda
vo... Gricius mokėsi sveti
mų kalbų ir jau įstengia 
angliškai parašyti. 1942 m. 
sausio mėn. jisai įstojo 
traktorių mašinistų mokyk
lon toj pat farmoje ir ją 
baigė per tris mėnesius, 
gaudamas pažymėjimą ‘la
bai gerai’...”

Paskui Gricius “su savo 
šeima išvyko į Europos Ru
siją. Iš pradžių sustojo Mo
lotove (buvusioji — Per
ina), kur jo žmona gavė 
darbą prie apyskaitų vedi
mo. Vaikus pradėjo leisti į 
mokyklą, drauge namie 
juos mokydami lietuviškai, 
žmonos uždarbis kuklus, 
bet šiek tiek pagelbėjo pa
šalpa, kuri duodama tiems, 
kurie išleidžiami į laisvę. 
Norėdamas gauti kokį užsi
ėmimą arčiau surišto su sa
vo pamėgtu plunksnos dar
bu, šių metų pradžioje Gri- 
cius-Pivoša atvyko į Mas
kvą.”

Na, ir p. Laučkai atrodo, 
kad “Gricius iki karo pa
baigos apsigyvens Maskvoj 
su savo šeima.”

Aišku, jei Amerika būtų 
išspausdinusi paties Gri- 
ciaus-Pivošos laišką, tai jis 
būtų kur kas ryškiau ir 
daugiau pasakęs.

O vis tik Griciaus laiške, 
kad ir Amerikos redakto
riaus savotiškai atpasako
tame, yra daug įdomios 
medžiagos. Jame sumušami 
į dulkes tie tautininkų, so- 
cijalistų ir katalikų spau
doje reikšti tvirtinimai, 
būk evakuotieji pastatyti 
prie “katorgos darbų,” būk 
jie badaują, būk jie kanki
nami esą, — buvo niekas 
daugiau, kaip melai, sufa
brikuoti čia pat Ameriko
je! .

Gricius - Pivoša, kaip sa
kėme, buvo tautininkas, jų 

publicistas. Jis dirbo sun
kesnį darbą, o jo žmona — 
lengvesnį. Pivoša dirbo ir 
mokėsi. Mokėsi ne tik ama
to, bet ir anglų kalbos. Pi
voša važinėjo po savo apy
linkę (Plačiai po Sovietų 
Sąjungą be didelio reikalo 
šiandien bet kam sunku va
žinėti, nes važiuotės prie
monės yra pajungtos karo 
reikalams; panaši tvarka 
bandoma įvesti ir Jungti
nėse Valstijose). Griciai tu
ri keturis vaikus — visi 
maži, todėl jiems teikiama 
pašalpos; vaikai leidžiami 
mokyklon. Pivošai norėjo 
apsigyventi Maskvoj — jie 
gyvena Maskvoje. Jų niekas 
nevaržo!

Tokią “katorgą” išgyve
na Amerikos redaktoriaus 
apraudotieji!

Žinoma, būtų klaida sa
kyti, kad evakuotieji lietu
viai turi rožėmis klotą gy
venimą. Ne, tokio gyvenimo 
jie neturi, nes jo nūnai, ka
ro metu, neturi nei vienas 
SSSR pilietis. Visi turi sun
kiau dirbti, visi privalo su
siveržti diržus, visi privalo 
pamiršti daugelį dalykų, 

kuriais taikos metu naudo
josi. Panašiai betgi yra ne 
tik Tarybų Sąjungoje —pa
našiai yra ir Anglijoje ir 
net Jungtinėse Valstijose ir

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Ar Yra Vaistu Nuo Džiovos?
Drauge daktare, man teko 

daug kartų skaityti jūsų nau
dingus patarimus ligoniams. 
Bet man beteko užeiti patari
mo sergantiems džiovos liga. 
Labai prašau draugą daktarą 
—duokit atsakymą per Lais
vę, argi jau taip ir nėra kokių, 
vaistų džiova sergantiems li
goniams ?

Aš esu vyras 42 metų am
žiaus. Esu džiovininkų sanato
rijoj jau 5 mėnesiai. Kaip se
niai aš tą ligą turiu, tai aš ir 
pats nežinau. Sanatorijoj jo
kių vaistų niekada neduoda. 
Matyt, kad daktarai laiko li
gonius sanatorijoj vien tik, 
kad neužsikrėstų ta baisia li
ga dar sveiki beesą. O sergan
čių nepaiso, negydo.

Tai labai prašau duoti at
sakymą, ar yra vaistų džiovi
ninkams? Bus labai gražiai už 
tai dėkui.
Atsakymas

Jokių specifiškų vaistų nuo 
džiovos (tuberkulioze) nėra. 
Tai yra, tokių vaistų, kurie 
tiesioginiai naikytų džiovos 
bakterijas.

O vis dėlto tam tikri prepa
ratai tiksliai ir sėkmingai var
tojami džiovos ligoje. Tai nė
ra tikrenybėje vaistai, bet su
tirštintas maistas, dapildomas 
maistas — vitaminų ir minera
lų pavidale.

Juk yra gerai žinoma, jog 
džiova yra vargo ir skurdo li
ga, liga, paeinanti nuo mity
binių trūkumų. Gerai aprūpin
tas maistu organizmas džio
vos nelabai teboja. Jo kūno 
medžiaga atspari ir nesiduoda 
parazitams įsigalėti, ne tik 
džiovos parazitams, bet ir taip 
kokios ligos. Mityba visų pir
ma ir virš visa ko.

Žinoma, ir šiaip higiena, 
kaip ir visada, daug turi vie
tos. Tam tikros dulkės (aš
trios, kietos) erzina plaučių 
audiniui, padaro juose įdegi
mo ir parengia palankią džio
vai dirvą. Stoka gero oro, sau
lės, aitrūs garai, dujos irgi 
daug prisideda.

Sanatorijoj būti džiovinin
kui labai naudinga. Ne vien 
tik tam, kad kitų neapkrėtus,
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k i t u o se kariaujančiuose 
kraštuos.

Šiandien Jungtinių Vals
tijų lietuviai ruošiasi suda
ryti didoką siuntą visokių 
naudingų gyvenimui daly
kėlių ir, sukrovus juos į 
pundelius, pasiųsti Tarybų 
Sąjungoje gyvenantiems 
lietuviams vaikučiams ir 
raudonarmiečiams, esan
tiems lietuviškuose pulkuos.

Iki šiol į tąjį darbą vi
suomenę teragino tik prog- 
resyviškoji lietuvių spauda. 
Tokia Amerika, toki kiti 
laikraščiai nieko tuo reika
lu netarė. Ar gi nebūtų 
gražu, jei šiandien mes vi
si, Jungtinių Valstijų lietu
viai, prie to darbo prisidė- 
tumėm? Galimas daiktas, 
kad ir tokio Griciaus-Pivo- 
šos vaikai ir kitų evakuo
tųjų šeimų vaikai lietuviu
kai yra sutraukti į tas pa
čias lietuviškas mokyklas, 
gyvuojančias įvairiuose S 
SSR miestuose. Ten būda
mi, tieji mažieji mūsų tau- 
tiečiukai, didžiai džiaugtųsi 
gavę nuo savo “dėdžių iš 
Amerikos” po dovanėlę.

Ką sakote, p. Laučka?
Ką sakote kiti, lietuviš

kų laikraščių ponai redak
toriai, kurių širdys nėra 
dar labai sukietintos 
naciška neapykanta Tary
bų Sąjungai?

bet ir sau pačiam, čia išmoks
ti higienos, švaros. Išmoksti, 
kad geras maistas, poilsis, gry
nas oras, ^aule, jauki nuotai
ka padedi ligoniui atsigauti ir 
atsilaikyti prieš bakterijų ant
puolius ir greičiau pasitaisyti.

Kai dėl maisto, tai visų svar
biausia džiovos ligoje yra pro
teinų gausa. Daugiau mėsos 
(kepenų, jaknų), jūros žuvų, 
pieno ir visokių pieniškų pro
duktų, kiaušinių, žinoma, ir 
daržovių, vaisių, rupesnių ja
vinių valgių. Visai mažai iš
koštų, išdailintų krakmolų — 
to netikusio kamšalo, ir civi
lizuotų saldumynų.

Šalia gero maisto, vitami
nų gausa daug padeda. Vita
minai A ir D padeda kalkėms 
audiniuose užsilaikyti, padeda 
aptverti džiovos bakterijų 
gūžtas kietu kalkių kevalu ir 
joms nebeleisti sklisti plačiau. 
Tat vitamins A and D, cap
sules or pills, Jums itin būtų 
naudinga imti, po keletą su 
kiekvienu valgiu. Vitamino B 
mišinys irgi ne pro šalį, tokia 
pat doza. Ir imti nuolat ir 
nuolat, mėnesiais ir metais, 
kad protoplazma pasidarytų 
tvirta ir atspari. Yra prepara
tų, ką turi svarbesnių vitami
nų ir mineralų po truputį. Ga
lima, dadėti dar ir tokių, prie 
tų pirma paminėtų.

Šimto Amerikos Bom- 
banešiy Žygis

šiam*. Afrika. — Prane
šama, jog praeitą šeštadie
nį daugiau kaip šimtas di
džiųjų Amerikos bombane- 
šių - Lekiančiųjų Tvirtumų 
triuškino laivyno stovyklą 
Spezią šiaurinėje Italijoje 
ir, tarp kitko, sudegino di
džiulius priešų žibalo san
dėlius.

Tuo pačiu žygiu ameriki
niai bombanešiai sunkiai 
sužalojo tris Italijos karo 
didlaivius, po 35,000 tonų 
kiekvienas, ir galbūt, smo
gė dar dviem priešų lai
vam.
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moterų buvo jais 
k in tos, 28 reiškė 
kinimą; o likusios 
išreikšti savo

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

veda- 
Vai k u 

Komiteto pirmi-
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Štai Kas Palengvintų Darbo 
Motinų Pareigas

Pearl L. Willen, Ameri
kos Darbo Partijos Moterų 
Divizijos pirmininkė, New 
Yorke, šiomis dienomis pa
skelbė pasekmes nuodug
naus apklausinėjimo dir
bančių moterų drabužių ir 
skrybėlių industrijose. Ap
klausinėjimas buvo 
mas Ednos Baer, 
Gerovės 
ninkės.

Mrs. Willen sako, jog 
“Tyrimas parodė, jog dir
bančių motinų didžiausia 
problema yra prižiūrėji
mas vaikų popiečiais po su
grįžimo iš mokyklos ir tin
kamas užkandis pietų lai
ku. Ypatingiausia tas, kad 
didžiuma šių moterų dirbo 
šioj industrijoj jau ir prieš 
karą. Prie to prisidėjo pro
blema tų dirbančių motinų, 
kur ios j ieško progos sugrįž
ti industrijon nuo pradžios 
šio karo.

“Kas liečia patvarkymus, 
nesenai padarytus priežiū
rai darbininkų vaikų, 58 
nuošimčiai apklausinėtų

nepaten- 
pasiten- 
atsisakė

nuomonę. 
Dvidešimt aštuoni nuošim
čiai moterų turi vaikus 
jaunesnius G metų amžiaus. 
Visos jos naudotųsi nemo
kamomis dieninėmis auklė- 
tuvėmis, jeigu tokios būtų. 
Penkios dešimt septyni 
nuošimčiai motinų sundėsi, 
kad dabar sunkiau prižiū
rėti savo vaikus, negu prieš 
karą. .

Didžiuma motinų pagei
davo nemokamų užkandžių 
per pietus mokyklose, kas 
apsaugotų vaikus nuo vaik
ščiojimo per trafiką ir bu
vimo kur nors be priežiū
ros. Taip pat veik visos pa
geidavo prižiūrimų žaisma- 
viečių.

Į 4 klausimą, kur palieka 
vaikus išeidamos dirbti, 33 
nuošimčiai sakėsi paliekan
čios pas draugus, 40 nuo
šimčių — pas gimines, o 
kitos palieka patiems savi
mi rūpintis.

Dvi Murray Corporation fabriko darbininkės 
(Detroite), unijistės, Edwards ir Reszkowski, 
kalbasi su kariu Anthony Gioeni, iš Albany, N. 
Y. Karys Gioeni buvo apdovanotas medaliu už 
narsą, parodytą Guadalcanal Saloje, Pacifiko 
Okeane. Darbininkės dirba prie statymo smar
kiųjų Amerikos bomberių, Thunderbolt.
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Beržai svyravo pajūry, 
Audrų auginti.
Išėjo sūnūs keturi
Tėvynės ginti.
Rymojo vartuose ilgai 6
Galva pražilus.
Ir guodė motiną draugai— 
Berželiai tylūs.
Vyriausias motinos sūnų
Auksinėm rankom
Eis triuškint plieno slibinų— 
Šarvuočių tankų.
Pasibalnojo antrasai 
žirgelį ristą.
Motule, gėdos ir jisai
Nepadarys tau.
Trečiasis sakalu plasnos
Už žemę brangią,
Tvirtovės priešų suliepsnos, 
Išlėks padangėn.
Ketvirtas—snaiperis šaulys,
Taikli akelė.
Jisai nuo priešų išvalys 
Gimtinę šalį.
Balandžiais atlekia baltais
Laiškai sūnelių:
Kažkur sprogdinami tiltai, 
Minuotas kelias.

Išskrido širdgėla vėlai 
Su gervėm klykant. 
Tik du sūneliai sakalai 
Semii beliko.
žiema jau švaistėsi tada, 
Ledais sužvango.
Atskrido neganda juoda 
Ties močios langu.
Trys broliai—karžygiai jauni 
žemelėj guli.
Susmigo durklai kruvini 
Širdin motulei.

Kur pavojinga ir baisu— 
Jie ten pirmieji.
Sūnai motulės iš visų 
Pasižymėję.
Ir atlėkė žinia karti
Rugpjūčio rytą;
Garbinga karžygio mirtim
Pirmasis krito.
Neverk, motule, neliūdėk— 
Dar trys sūneliai.
Lankys tave žvitriom kregždėm 
Balti laiškeliai.
Ruduo atėjo. Ir šiaurys 
Miškus pravirkdė.
Užgavo juodvarnis kranklys 
Motulei širdį.

PHILADELPHIA. PA
Lietuvių Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyko 20 gegužes. 
Narių, atsilankė pusėtinas bū
relis.

Ir guodė motiną dabar
Beržai prie vartų:
Pats mylimiausias liko dar 
Ir priešus kerta.
Saulėleidis ten vakaruos
Gaisru apstuipęs. 
žaliuos pavasario baruos 
žydėjo tulpės.
Lakštutė atnešė pilka
Tą žinią klaikią,
Kad sidabrinė jam kulka 
širdin pataikė.
Ne jūrą drebino audra, 
Ne ji dejavo.— 
Raudojo motina gera 
Sūnelių savo.
Ir palietė balta kakta
Sena motulė,
Ir pabučiavo žemę tą, 
Kur sūnūs guli.
Paskui išėjo miško link 
Viena be kelio.
Kas baltus kaulelius surinks
Mielų vaikelių?
Motulė pas partizanus, 
Prie būrio vado.
—Sūneli mano!.. .—Tai sūnus .. . 
Jinai surado.

8346
11.19
Mergiščiai kostiumo 

ma gaunama 11 iki 19 
džio.
Užsakant formą pažymėkite 

jos numerį, dydį ir kartu su 
16c. pinigais ir savo pavarde 
ir adresu pasiųskite: Federa
ted Press Pattern Service, 106 
Seventh Ave., New York City.

for-

O daug akių—drąsių, jaunų, 
Taiklių—lyg plienas.
Štai, tau, motule, kiek sūnų! 
Visi—kaip vienas.

Vasariniai
Parėdai

gesnės ar vidutinės kainos 
nauju.

ATNAUJINTI SENUS ’
Atnaujinti senus šiemet 

labai lengva dėlto, kad iš 
atžvilgio į taupymą me
džiagų ir nauji yra siuva
mi iš kelių rūšių ir spalvų 
medžiagų, su skirtingų 
spalvų ar medžiagų apy
kaklėmis, šulais (vestees), 
rankovėmis, skvernų ir pa- 
dalkų apvadais.

Vyresnės mergaitės žake- 
tinės formos bliuzei galima 
imti sijono klėtkutėse esa
mos šviesesnės spalvos au
dimas arba ir visai kito
kios. Turint mažai sijonu
kui medžiagos, galima įdėti 
kvoldas iš žaketinės me
džiagos-.

Ypatingai siuvančiosios 
namie tankiausia turi viso
kiausių, kartais labai gra
žių ir brangių atkarpų, • 
kurias sukombinavus pasi
daro žavingas naujas dra
bužis. 0 įdėjus sklypus se
no drabužio rankovių ga
luose prašalinama nusitry- 
nusios alkūnės, įdėjus bru- 
sloto pavidalo kraštus prie
šakyje pridengtam sagioji- 
mu prasitrynusius skver
nus. Didžiuma tamsių suk
nelių visai atrodytų naujo
mis, jeigu nuo prakaito ir 
saulės nublukusias antpe- 
tes atnaujintume kokia 
nauja antsiuvą (yoke).

Naujų drabužių, jeigu 
be jų galima apsieiti, ne
verta daug prisipirkti da
bar ir dėlto, kad jiems var
tojama pigesnės medžiagos, 
taipgi kad siuvami trum
pučiai, vos susivedančiais 
skvernais, ankštoki, siauro
mis siūlėmis. Madoms kei
čiantis, toki bus sunku pa
taisyti, pritaikyti prie nau
jų madų, pagal kurias dra
bužiai turės būti ilgesni ir 
liuosesni, nes mažėti ir 
trumpėti nebeliko galimy
bės. Siuvėja.

Ul
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J**draugus Kuodžius $22.25, per 
J. Shapren $8, aukota iš iždo 
$30.

Aukojo sekančiai: A. Bak
šys $5. E. Merkienė $2.

Žilinskienė, P. Kuodis, F. 
Kuodienė, A. žalis, S. Vasiko- 
nis, J. Tunaitis, J. švilpa, A. 
Karvelis, A. Gailiūnas, R. 
Gaubas, J. Gelžinis, G. Men
del, F. Mendel, G. Derminjos, 
V. Ludus po $1.

Z. Myers, T. Bačanskas, B. 
Morkun, F. Rixen, J. Zansetis, 
E. Thomas, N. Brown, J. Bell, 
M. Paregis, C. Allanci, B. 
Ulauczis, Jr., Tubby, M. Stei- 
mets po 50c. B. Duskus, Mr. & 
Mrs. Drilling, T. Scott, P. Ia- 
phir po 25c.

Tariae širdingiausį ačių už 
aukas. Ačiū draugams Kuo- 
džiams ir draugams žaliams 
už pasidarbavimą.

laikraščiuose,

dzio. Nekurie išmetinėjo, ko
dėl mes rodėm tokius, kurie 
jau buvo rodyta ir kodėl ne- 
rodėm tuos, kuriuos garsino
me ?

Visai nauji, nerodyti pa
veikslai mums neprieinama: 
viena, brangiai kainuoja, an
tra, tokiose paprastose svetai
nėse ir negalima rodyti. Ko
dėl nerodėm tų, ką garsinom? 
Todėl, kad cenzūra nepaveli- 
no. Kadangi labai vėlai davė 
žinot, kad negalėsime tų pa
veikslų rodyti, tai turėjom už
siganėdinti su tokiais, kokius 
atsiuntė. Paveikslai ne blogi, 
tik nekuriem jau buvo maty
ti. Atsiprašome gerbiamos 
publikos, nors mes, rengėjos, 
nekaltos už įvykusią pakaitą.

Kurie pritarė Raudonajam 
Kryžiui ir Rusijos sužeistiems 
kariams, tie nesigraudeno už
simokėję keletą centų, nors ir 
antru syk. Mes, rengėjos, ta
riam širdingiausį ačiū už jūsų 
atsilankymą ir už paramą. 
Ačiū ir tiems, kurie atsisakėt 
užsimokėt. Jūs ne rengėjams 
sulaikėt savo paramą, sulaikėt 
nuo kareivių, motinų, sūnų, 
kurie savo gyvybes aukoja ka
ro lauke už mus, taip pat ir 
už jus. Mes, motinos, nega
lim būti prie savo sūnaus su
žeisto ir jam pagelbėti, Rau
donasis Kryžius tą atlieka. Už 
tai mes turime remt jį ant 
kiek išgalime. Taigi, tas va
karėlis ir buvo surengtas dėl 
gyduolių sužeistiems karei
viams.

pranešė

Brooklyn© Mezgėjų Raportas

svederius su

be

kam gąlima,

7 kepures, 
poras koji-

Keletas žodžių apie paveiks
lus, ką buvo rodyta 18 balan-

padalin- 
įstaigom

Jauna mergina iš Hunters 
Kolegijos WAVEs stoties nu
sižudė nušokdama nuo, George 
Washington© Tilto. Menama, 
kad ji yra Viola T. Saunders.

dienomis 
krautuve- 
rūšis su

įspūdį,

Nepamirškite, jūsų aplika
cija gavimui 3-čios maisto 
štampų, knygelės turi būti 
gauta įstaigoj ne vėliau 10-tos 
šio mėnesio.

h, 3
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Megstinių Pridavė:
K. Petlitzkienė
K. Reklienė 3 

nių ir 2 kepures.
O. Čepulienė 3 

rankovėmis.
O. Kalvaitienė 3 svederius 

be rankovių ir 2 kepures.
R. Laukaitienė 1 svederį 

rankovių.
E. Gasiūnienė 1 šaliką.
M. Sinkevičiūtė 1 šaliką.

Pinigų Aukavo Vilnų Fondui:
O. Titanienė $3.
O. Čepulienė $2.
O. Zaidienė ir F. Kazakevi

čienė po $1.
Oras gana sušilo, bet mūsų 

mezgėjos savo darbą varo pir
myn, jos nebijo šalčio nė šilu
mos, jų niekas nesulaiko nuo 
darbo, jos gerai žino, kad dar
bas dar nepabaigtas.

Draugė E. Gasiūnienė, va
žiuodama vakacijomis atlan
kyti savo tėvus, Pittsburghe,

pasiėmė vilnų su savim, jinai 
ir poilsio laiku nepertrauks 
mezgimo. Draugės, mes visos 
tą padarykime.

Man teko aplankyti F. Ka
zakevičienę, mūsų gerą mez
gėją. Jinai dar serga, mažai 
gali išlipti iš lovos, bet pilna 
energijos prisidėti prie darbo. 
Jinai paaukavo $1 vilnoms ir 
prašė priduoti vilnų. Nors dar 
lovoje būdama, bet jau vėl 
pradės mėgsti.

Draugės mezgėjos, dabar 
mes vilnų vėl gavom. Katrom 
reikalinga, gaukite pas komi
siją. Vilnų gavom pilkų, atro
do ne prastos.

Matote, draugai ir draugės, 
kad mezgėjos darbą varo ne
nuilstančiai. Tiktai mes prašo
me nepamiršti,
paaukoti į mūsų iždą, ba jau 
pinigų neturime, bet ir skolos 
jau turime. Mes gerai žinome, 
kad jūs aukojate ne tik mums,

Raportai:
Balandžio 18 d. buvo rodo

mi paveikslai Rusijos Medika- 
lei Pagalbai ir Am. Raudona
jam Kryžiui. Pelnas 
tas pusiau, abiejom 
po $20.

Drg. Lamsargienė
apie svederių mezgimą. Dar
bas eina pirmyn. Pusmetiniam 
susirinkime bus išduotas ra
portas, kiek numegsta per pus
metį.

Buvo sumanymas surengt 
draugišką išvažiavimą. Pasiro
dė, kad šiuo tarpu negalima 
dėl trūkumo gazolino ir dėl 
suvaržymb važiavimo. Suva
žiavimo rengimas atidėtas ant 
toliau.

Drg. B. Ramanauskienė, 
buvusi aktyvi veikėja, aplei
do Philadelphią, išsikraustė 
ant farmos gyventi. Tad atne
šė vėliavą DS 11 kuopos. Vė
liava brangaus vilnonio aude
klo. Matyt, draugės buvo rū
pestingai užlaikyta, — atrodo, 
kaip nauja. Už vėliavos ilgų 
metų prižiūrėjimą tariam šir
dingiausį ačiū draugei B. Ra
manauskienei.

bet ir visiems svarbiems rei-, 
kalams. Mes manome, kad 
mes visi varysime neužbaigtą 
darbą, kad tik greičiau su
mušti tą prakeiktą fašizmą, o 
tada hies visi pasididžiuosime 
tuo darbu. Katrie supranta, 
tie dabar prisideda šiokiu ar 
tokiu būdu pagreitinimui to 
svarbaus darbo.

Mezgėjos ir Komisija.

Smagu matyti, kad žmonės 
atjaučia lietuvius, kariaujan
čius Raudonojoj Armijoj. Pun
deliams suaukota $60.25. Pini
gai skiriami ant pusės: ka
riams ir Lietuvos vaikučiams. 
Surinkta per draugus; žalius ir

Knygų Leidykla Minės 
Savo Šimtmetį

The Macmillan knygų leidy
klai šiemet sueina šimtas me
tų nuo išleidimo pirmos kny
gos. Dabar toji firma turi savo 
didžiulius centrus New Yorke, 
Londone, Toronto ir skyrius 
Bostone, Chicago j, San Fran
cisco, Dallas, Atlanta, Bom
bay, Calucutta, Madras, Mel
bourne.

Minint šimtmetį, firma 
skelbia dovanas rašytojams, 
kurie tarnauja Amerikos, Bri
tanijos ar Kanados ginkluoto
se jėgose. Už geriausį, dar 
niekur nespausdintą rankraštį 
amerikiečiui pirma dovana bus 
$2,500 už vieną novelę ir tiek 
pat už ne apysakiško turinio 
rankraštį knygai, taipgi duos 
mažesnes dovanas sekamiems 
kontestantams, kurių raštai 
būtų paimti spausdinti, apart 
reguliarės mokesties už raš
tą. Bet raštai turi būti tik an
gliški.

Jau per ilgą laiką paste
bėta buvo iš krautuvių pa- 
siskelbimų 
jog kainos ant drabužių 
pakilusios, bet sunku jas 
pilnai spręsti nemačius pa
čių drabužių.

Pastarosiomis 
teko pavaikščioti 
se ir palyginus 
kainomis, gavau
kad nors drabužiams yra 
uždėtos neva lubinės kai
nos, tačiau tos lubos iškel
tos daug aukščiau stogo.

Kas dar turi bent kiek 
pakenčiamą drabužį per- 
nykščią, ar kelių kartų už
pernykščių, tas seną drabu
žį aplopęs, gerai išvalęs ir 
sutvarkęs gražiau išrodys 
su senu, negu su kokiu pi-

Nauja Brošiūra Apie 
Moteris

Workers Library Publi
shers, New Yorke, skelbia, 
jog išleidžia naują brošiūrą 
anglų kalboj, užvardintą 
Marksizmas ir Moterų 
Klausimas. Brošiūrą para
šė A. Landy. Joje marksis
tinėj šviesoj aiškina dabar
tinį moterų išėjimą indus- 
trijon ir progas tapti ne
priklausoma ir lygiateise.

i r

7458
by Alice Brooks

Visokių uogų ir vaisių 
motyvai, iškarpomi iš 
nešuntančių m e d ž iagų 
likučių, priduoda varso- 
tumo abrūsams ir įvai-

tiesalams virtuvėj ir pie
taujamajame kambary
je. Formoj yra 6 moty
vai.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma 
ry Sincus, 427 Lorimer St 
Brooklyn, N. .Y. •
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI
PITTSBURGH, PA. Hartford, Conn. Baltimore, Minli

(Tąsa)
Nuo daugybės gražių ir minkštų bal

dų kambaryje buvo ankšta, kaip pauk
ščio gūžtoje; ties langais buvo prista
tyta daug gėlių, prieblandoje blizgėjo 
baltas, kaip sniegas, pečius, šalia jo 
žvilgėjo juodas rojalis, o nuo sienų iš 
paauksuotų rėmų žiūrėjo kažin kokie 
keisti raštai, ir ties kiekvie
nu raštu kabėjo ant virvutės tam
si didelė a n t s p a u d a. Visi - daik
tai žiūrėjo į šitą moteriškę taipo pat 
klusniai ir bailiai, kaip ir aš.

Aš paaiškinau jai, kaip mokėjau, kad 
gyventi labai sunku ir ilgu, o skaityda
mas knygas užmiršti apie tai.

— Ta-aip, mat kaip? — tarė ji kelda
mos!.—Tas neblogai, tas, trubūt, teisin
gai... Na, ką gi? Aš duosiu tau knygų, 
bet dabar jų neturiu... O kad ne, imk 
štai šitą....

Ji paėmė nuo sofos nuvalkiotą knygu
tę geltonais viršeliais.

— Perskaitysi — duosiu antrą dalį, iš 
viso jų yra keturios dalys....

• Aš išėjau, nešdamasis kunigaikščio 
Meščerskio “Peterburgo Paslaptys”, ir 
ėmiau skaityti šitą knygą su didžiausiu 
atsidėjimu, bet jau iš pirmųjų puslapių 
man paaiškėjo, kad Peterburgo “paslap
tys” kur kas nuobodesnės už Madrido, 
Londono ir Paryžiaus paslaptis. Įdomi 
atrodė tiktai pasakėčia apie Laisvę ir 
Lazdą. (

“Aš esu vertesnė už tave, — tarė Lais
vė, — nes aš protingesnė.”

Bet Lazda atrėžė jai:
“Ne, aš vertesnė, dėlto kad aš — stip

resnė už tave.”
Ginčijosi, ginčijosi ir susipešė; Lazda 

primušė Laisvę, ir Laisvė — prisimenu 
— numirė ligoninėje.

Knygoje buvo pasakojama apie nihi
listą. Atsimenu, kad, sulig kunigaikščiu 
Meščerskiu, nihilistas yra žmogus tiek 
kenksmingas, kad nuo jo žvilgsnio dvesia 
vištos. Žodis nihilistas atrodė man esąs 
įžeidžiantis ir nepadorus, bet daugiau aš 
nieko nesupratau ir labai nusiminiau: 
matyt, aš nemoku suprasti gerų knygų! 
O kad knyga gera, aš tuo buvau visiškai 
įsitikinęs: negi skaitys tokia graži dama 
blogų knygų!

— Na, ką gi, patiko? — paklausė ji, 
kai aš sugrąžinau jai geltoną Meščerskio 
romaną.

Man buvo sunku atsakyti—ne, aš ma
niau, kad tas ją supykins.

Bet ji tiktai susijuokė, eidama į mie
gamąjį, ir išnešė iš tenai mažutį tomelį 
melsvais odos viršais.

— Šita tau patiks, tiktai nesutepk!

mano galvą ir tyliai kalbėdavo:
— Tai puiku, a? Ak, Viešpatie....
Šeimininkai pastebėjo mane perėmu

sį susijaudinimą, senutė ėmė bartis:
— Perdaug įsiskaitei, palaidūne, o 

virtuvas ketvirta diena nevalytas! Kai 
paimsiu kočėlą...

Kas — kočėlas? Aš atsikirsdavau ei
lėmis : • x ; ;

—Juodąja siela pikta pamilusi,
Ragana senė....
Dama dar labiau išaugo mano akyse, 

— štai kokias knygas ji skaito! Čia —ne 
porceleninė sukirpėja...

Kai aš parnešiau jai knygą ir su gai
lesiu sugrąžinau, ji įsitikinusi pareiškė:

— Šita tau patiko? Tu esi girdėjęs 
apie Puškiną?

Aš jau buvau skaitęs apie poetą kažin 
kuriame žurnale, bet aš norėjau, kad ji 
pati papasa'kotų apie jį, ir pasisakiau, 
kad nieko nesu girdėjęs.

Trumpai papasakojusi man apie Puš
kino gyvenimą ir mirtį, ji paklausė, šyp
sodamosi, lyg pavasario diena:

— Matai, kaip pavojinga mylėti mo
teris ?

Tai buvo Puškino poemos. Aš perskai
čiau jas visas iš karto, pagautas to go
daus jausmo, kurį jauti, pakliuvęs į ne
matytą gražią vietą, — visuomet sten
giesi apibėgti visą iš karto. Taip esti tą
syk, kai ilgai vaikščioji po samanotus ba
loto miško kupstelius ir netikėtai pama
tai sausą aikštę, pilną gėlių ir saulės. 
Minutę žiūri į ją sužavėtas, o paskui 
džiūgaudamas apibėgi visą ir kiekvienas 
kojos prisilytėjimas prie minkštų der
lingos žemės žolių tyliai džiugina.

Puškinas taip nustebino mane eilių 
paprastumu ir muzikališkumu, kad ilgą 
laiką nebenorėjau skaityti prozos. “Rus
lano” prologas priminė man gražiausias 
bobutės pasakas, stebuklingai suglaudęs 
jas į vieną, o kai kurios eilutės stebino 
mane savo teisybe:

— Ten, ant nežinomų kelelių
Pėdos kažin kokių žvėrių — 

kartodavau aš mintyse stebuklingas eiles 
ir matydavau šituos, man labai pažįsta
mus, vos įžiūrimus takus, matydavau pa
slaptingas pėdas, sumyniotą žolę, dar 
nenupurčiusią rasos lašų, sunkių, kaip 
gyvasis sidabras. Skambios eilės nuosta
biai lengvai atsimindavo, šventadieniš
kai gražindamos viską, apie ką jos kal
bėjo; tas darė mane laimingą, mano gy
venimą — lengvą ir malonų. Kokia lai
mė — mokėti skaityti! •

Puikios Puškino pasakos buvo man la
bai artimos ir suprantamos; perskaitęs 
keletą kartų, aš jau mokėdavau jas at
mintinai; atsiguldavau ir šnabždėdavau 
eiles, užsimerkęs, kolei užmigdavau. Daž
nai aš pasakodavau tas pasėkas karei- 

.viams; jie, klausydami, kvatodavosi, ma
loniai- 'bardavosi, Sidorovas glostydavo

Iš visų knygelių, kurias buvau per
skaitęs, aš žinojau, kad tikrai pavojinga, 
bet ir gera. Aš tariau:

— Pavojinga, o visi myli! Ir moterys 
juk taipogi kankinasi dėl to....

Ji žvilgterėjo į mane, kaip žiūrėdavo į 
viską, pro blakstienas, ir tarė rimtai:

— Tai šitaip? Tu supranti? Na, tai aš 
linkiu tau — neužmiršk apie tai!

Ir ėmė klausinėti, kokios eilės man pa
tiko.

Aš ėmiau kažin ką jai pasakoti, mo
juodamas rankomis, skaitydamas atmin
tinai. Ji klausė tylom ir rimtai, paskui 
atsisojo ir, susimąsčiusi, ėmė vaikščioti 
po kambarį, kalbėdama:

— Tau, mieliausis žvėreli, reikėtų mo
kytis! Aš pagalvosiu apie tai.... Tavo šei
mininkai — tau giminės?

Ir kai aš atsakiau teigiamai, ji sušu
ko: “O”! — tarytum smerkdama mane.

Ji davė man “Beranžės Dainas”, gra
žiausi leidinį, su graviūromis, paauksuo
tais kraštais, raudonais odiniais viršais. 
Šitos dainos galutinai atėmė man protą 
savo keistai glaudžiu sunkaus vargo ir 
drąsaus linksmumo ryšiu.

Su šalčiu krūtinėje aš skaičiau “Seno
jo elgetos” karčius žodžius:

—Kirminas piktas—turbūt aš jums 
kliūvu?

Koja sutrypkit biaurybę!
Ko gi gailėti? Tokia menkybė!
Baikit greičiau! Juk aš kliūvu.
Kodėl gi jūs nepamokėt manęs?
Būčiau, kaip skruzdė, darbštus, 
Mirdamas, laiminčiau brolius visus. 
Na, o dabar —ašei valkata senas, 
Ir jus prakeikiu visus!
O tuojau po šito aš ligi ašarų kvato

jaus, skaitydamas “Verkiantį vyrą.” Ir 
ypač įsmego man šie žodžiai:

— Linksmo gyvenimo mokslas
Yra nesunkus prasčiokams!...

Beranžė sukėlė manyje nesuvaldomą 
linksmumą, norą savavaliauti, kalbėti 
visiems žmonėms griežtus žodžius, ir tas 
man labai sekėsi. Jo eilėraščius aš taipgi 
išmokau atmintinai ir su didžiausiu pa
mėgimu skaitydavau juos karininkų pa
siuntiniams, užbėgdamas pas juos į vir
tuves kelioms minutėms.

Bet greitai aš turėjau pasimesti jiems 
skaitęs, dėlto kad -eilės:

— Septyniolikos metų mergaitei 
Kiekviena kepurė pritiks!

sukėlė šlykštų pasikalbėjimą apie mer
gaites, — tas mane baisiausiai įžeidė, ir 
aš sušėriau kareiviui Jermochinui rande
liu per galvą. Sidorovas ir kiti kareiviai 
išplėšė mane iš jo kietų rankų, bet nuo 
to laiko aš nebedrįsdavau bėgioti į ka
rininkų virtuves.

Pasivaikščioti į gatvę manęs neleis
davo, bet ir laiko tam nebuvo, — vis 
daugėjo darbų; dabar-be priprastų tar
naitės, šlavėjo ir pasiuntinio darbų aš 
turėdavau kasdien kalti su vinimis prie 
plačių lentų kolerikorą, klijuoti prie jo 
brėžinius, perrašinėti statybos darbų są
matas, tikrinti sąskaitas, — šeimininkas 
dirbdavo nuo ryto ligi nakties, kaip ma
šina. L

(Bus daugiau)
L l » • •

Visų Atydai z
Gegužes 30 dieną, turėjo 

įvykti Lietuvių Literatūros 
Draugijos 4-to Apskričio me
tinė konferencija. Ji neįvyko, 
nes kuopos neprisiuntė delega
tų, pribuvo tik nuo dviejų 
kuopų delegatai ir trečia, bū
tent, New Kensington 74 kuo
pa, prisiuntė metinį raportą iš 
kuopos veikimo, ir į apskritį 
duokles, paaiškindami, kad 
jie negali dalyvauti konferen
cijoj. Gi kitos penkios kuopos 
neprisiuntė delegatų ir nei žo
džio.

Tokiu būdu susirinko tik 
aštuonios ypatos, keturi nariai 
apskričio komiteto ir keturi 
dviejų kuopų atstovai. Susirin
kę aptarė, kad konferenciją 
atidėti ant neapriboto laiko, 
kada komitetas matys progą, 
tai ir sušauks. Blogai, kad ir 
apskričio organizatorius neda
lyvavo.

Dabar kyla klausimas: kas 
darosi mūsų apskrityje, ką 
mano kuopų valdybos ir na
riai, kad jie taip nesirūpina 
organizacijos reikalais? Ir čia 
reikia kaip kurioms kuopoms 
viešai pastebėti.

Paimkime 40 kuopą, Mc
Kees Rocks. Kuopa turi gerų 
veikėjų, finansiniai gerai stovi 
ir nekreipti į konferencijos 
šaukimą atydos, tai labai blo
gas elgęsis.

Kiek žinia, Monongahela- 
Courtney, 61 kuopa yra silp
na, jos atstovams toli atva
žiuoti. betgi kuopos sekreto
rius nors galėjo apskričiui pra
nešti apie kuopos stovį, gal 
apskritys galėtų kaip ką pa
dėti.

Ambridge 106 kuopa gyvuo
ja garsioj progresyvių, lietuvių 
kolonijoj, jie daug gerų darbų 
nudirba darbininkų visuome
nės labui, tai negerai, kad ne
kreipė atydos.

Wilmerdingo lietuviai turi 
180 kuopą. Iš šios lietuvių ko
lonijos veikimo turėtų imti 
pavyzdį kitos « kolonijos, jie 
gerai veikia, bet ir jie apskri
čio konferenciją praleido ne
tarę nei žodžio.

Washingtone progresyviai 
lietuviai visgi darbuojasi, ten 
gyvuoja 236 LLD kuopa, blo
gai, kad ir tie draugai pa
miršo apskričio, konferenciją.

Draugai ir draugės! Ateity
je nepakartokite šią klaidą. 
Atminkite, kad mūsų apylin
kėj Literatūros Draugijos 4- 
tas apskritys ir Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 8-tas apskri
tys yra centrai vadovavimui 
visos apylinkės mūsų veikimo. 
Atminkime, kad mes pasibrė- 
žėme sukelti fondą nupirki
mui dviejų ambulansų, o šių. 
apskričių nariai ir narės turi 
sukelti didžiausią sumą, jie 
turi būti vyriausiais veikėjais. 
Vienas ambulansas eis kovin
giems Lietuvių Pulkams, esan
tiems Raudonosios Armijos ei
lėse, o kitas Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Greta to, mes 
turime darbuotis pirkime ir 
pardavime karo bonusų ir ki
tų darbų atlikimui, kad grei
čiau, su mažiau žuvusių ir ma
žiau nustoję turto galėtume 
apsiginti nuo fašistinių užpuo
likų, ne tik apsiginti, bet ir 
juos sumušti, kad daugiau jie 
neįtrauktų pasaulį į tokią bai
sią nelaimę.

Taigi, jeigu nepavyko kon
ferencija, tai išsikritikavę, im
kimės darbo kuopose, koloni
jose, kad savo užbrėžtą tiks
lą atsiektume. Dabar prieš 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvius stovi pareiga padaryti 
pasekmingomis prakalbas ir 
koncertą, kurios rengiamos 
birželio 27 dieną, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St., 
paminėjimui dviejų metų tos 
baisios dienos, kada hitleriš
kos govėdos užpuolė ant Lie
tuvos.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
lietuvis, Sovietų Sąjungos Ge- 
neralio Konsulato atstovas iš 
New Yorko, vienatinis tikras 
Lietuvos liaudies atstovas

Amerikoje; Pittsburgho majo
ras Cornelius Schully ir advo
katas Lucas. Bus gera koncer
tinė programa, kurios išpildy
me dalyvaus Julius Krasnickas 
iš Clevelando ir kitos jėgos. 
Įžanga veltui.

Reporteris.

Atvyksta J. Gasiunas, Šau
kiame Susirinkimą

Sužinojom, kad buvęs APLA 
Centro Sekretorius ir dabar
tinis Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Pild. Tarybos Se
kretorius ir Tiesos redaktorius 
Jonas Gasiunas atvyksta į 
Pittsburgh apie savaitei laiko.

Tai yra geriausia proga 
mums pasitarti visais svarbiais 
reikalais. Todėl yra šaukia
mas Pittsburgho ir apylinkės 
visų, veikėjų platus susirinki
mas, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 13 dieną, 2 vai. po 
pietų, LDS 160 kuopos name, 
1213 Medley St., N. S. Pitts
burgh.

Draugas Gasiunas padarys 
svarbų, pranešimą, kaip or
ganizaciniais klausimais, taip 
ir nušviesdamas mūsų parei
gas greitesniam karo laimėji
mui. Todėl visos draugės ir 
draugai, kaip Pittsburgh, taip 
ir apylinkės miestelių kviečia
mi atsilankyti į šį taip svarbų 
susirinkimą.

Geo. Urbonas,
LDS 8-to Apskr. Sekretorius.

Patiko Skaudi Nelaime
Gegužės 30 dieną, anksti 

ryto važiavo automobiliumi 
grupė darbininkų į darbą. Ka
da ant Main gatvės sustojo, 
kad paimti dar vieną pasažie- 
rių, tai Conn. Co busas visus 
smarkumu smogė į automobi
lio užpakalį.
, Automobilių sudaužė visiš
kai, iki nepaisymo ir sunkiai 
sužeidė drg. J. Baltulionį, ku
ris randasi Hartfordo ligoni
nėj sunkioj padėtyj, labiausiai 
sužeidė jam galvą ir sprandą. 
Ten pat buvo sužeistas ir J. 
Danilevičius, kuris taip pat 
yra toj pat ligoninėj, kiek ge
resnėj padėtyje. Sužeistiems 
linkime greitai pasveikti, o jų 
šeimoms reiškiame užuojautą.

Automobiliaus vairuotojas ir 
kiti kitataučiai keliauninkai 
mažiau sužeisti arba sukrėsti. 
Bušo valdytojas yra areštuo
tas už neatsargų važiavimą.

Reporteris.

Washington. — Teigia
ma, kad Japonija jau per 
14 metų planavo pasiglemžt 
Jungtines Valstijas.

Goebbels, nacių propagan
dos ministeris, gyrėsi, būk 
jie sukriušinsią Rusiją.

Minersville, Pa.
Trumpu laiku, bėgyje dvie

jų savaičių netekome net 3- 
jų vyrų ir vienos moters, ku
rie į šią šalį iš Lietuvos jau 
buvo pribuvę keli desėtkai 
metų atgal. Jais yra Mikolas 
Plaeris, Al. Grigas, Tarnas 
žvirblis ir Gavelienė.

Pastarosios vyras apie po
ra desėtkų metų atgal mirė 
anglies kasyklose, tai moteris, 
likusi našlė su 4 sūnais ir 2 
dukromis turėjo daug rūpintis 
jų išauginimu. Mirdama pali
ko vaikams nejudinamo turto 
ir dar kiek pinigų.

M. Plaeris buvo Pirmo Pa
saulinio Karo veteranas, ro
dos, liuosnoriai buvo stojęs į 
armiją. Jis didvyringai važia
vo per Atlantiką kariauti 
prieš Vokietijos imperialistus 
su kaizeriu priešakyje. Po ka
ro grįžo jausdamasis, kad at
liko savo patriotinę pareigą, 
bet grįžo su pažeista sveika
ta, buvo apnuodintas nuodin
gų dujų.

Jis, kaip ir kiti karo vete
ranai, džiaugėsi laimėjimu, 
iki turčių, klasė savo milionais 
neišaugino naujos dar baises
nės jėgos, priešakyje su Hit
leriu, prieš kurią šiandien vi
sas civilizuotas pasaulis turi 
vesti baisų karą, kad išgelbė
jus Amerikoj demokratinę 
tvarką, kad išgelbėjus kitų 
šalių žmonių laisvę.

M. Plaeris (Player) nuken
tėjęs nuo nuodingų dujų per 
pastaruosius kelis metus nesi
jautė gerai, o per pastaruosius 
3 mėnesius gulėjo veteranų li
goninėj, New Yorko valstijoj, 
kur jis ir mirė, nesulaukęs 
Antro Pasaulinio Karo pabai
gos. Jis palaidotas gegužės 12 
dieną su militariniu pagerbi
mu, kaipo karo veteranas.

Laidotuvių direktorius buvo 
taip pat karo veteranas, kuris 
šios profesijos išmoko jau iš 
armijos parėjęs. Tai žmogus, 
kuris turi gerą vardą ne vien 
tarpe lietuvių, bet ir kitų tau
tų žmonėse.

J. Ramanauskas.

Washington. — Kainų ad
ministracija nuo birž. 21 d. 
nupigins mėsą trejetu cen
tų svarui, apart kiaulienos, 
kuri bus papiginta liepos 5. 
dien.

Maskva. — Pasmarkėjo 
susikirtimai tarp Raudono
sios Armijos ir nacių Done- 
co upės fronte.

Dienraščio Laisvės piknike, 
kuris atsibuvo gegužės 30 die
ną, eilė žmonių gavo progą 
laimėti dovanas prie įžangos 
bilietų.

Pirmą dovaną gavo Peter 
Evans, serijos No. 1784, 1904 
W. Fairmont Ave., ši dovana 
buvo $50 vertės karo bonu- 
sas. !

Antrą dovaną, $25 vertės 
karo bonusą gavo serijos No. 
782 Felix Kirstukas, 2540 W. 
Pratt St.

Trečią dovaną, $5 pinigais, 
gauna serijos No. 1616, Pauls 
Plens, 3928 Cranston Ave.

Ketvirtą dovaną taip pat 
$5, serija No. 860 gauna M. 
Sligl, 107 W. Fayette St.

Parengimo Komisija.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
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2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
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3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
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6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
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arba kreipkitės asmeniškai.
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Dirbtinais "Faktais”
Kritikuoja Rašytoją
Inžinierius P. S. žiuris, Dir

vos Jaunimo Skyriuje, kriti
kuoja rašytojų Walter Lipp- 
mann’ų, kad jis rašė Cleve
land Plain Dealer, Washing
ton Post ir Los Angeles Times, 
kad Pabaltijo šalys buvo val
domos fašistiniai, kad Pabalti
jo valstijose buvo centras (fo
cal point) anti-sovietinių in
trigų ir, kad Stalinas neturi 
pageidavimų pasiimti svetimų 
teritorijų nei įvedimo komu
nizmo į Vakarinę Europa.

Todėl p. žiuris imasi “įro
dinėti,” kad toksai Lippman- 
n’o užtikrinimas neturįs tvirtų 
pamatų, o girdi, Stalinas esąs 
su Hitleriu pasidalinęs Lenki
ja. B<et faktas yra visiems ži
nomas, kada Hitleris baigė 
užimti visa Lenkija ir Lenki
jos valdonai jau buvo Rumu
nijoj, tada Sovietų Sųjunga 
sumanė neduoti Hitlerio bar
barams užimti Vilniaus sritį, 
Baltgudijų ir Vakarinę Ukrai- 
nų, kurias Lenkija kadaise 
buvo pasigrobusi nuo Lietuvos | 
ir Sovietų Sąjungos ir todėl 
Raudonoji Armija pastojo Hit
lerio barbarams kelią į tas ša
lis. Baltgudijos ir vakarinės 
Ukrainos liaudis, paliuosuota 
nuo Lenkijos fašistinio režimo, 
liuosnoriai prisidėjo prie So
vietų Sąjungos, o Vilniaus sri
tį Sovietai grąžino Lietuvai. 
Tik šis vienas faktas liudija, 
kad Lippmann’o užtikrinimas, 
kad Stalinas neturUpageidavi- 
mo svetimų teritorijų, yra tvir
tai pamatuotas.

Kad užginčyti Lippmann’o 
pasakymą, kad Lietuva, arba 
visos Pabaltijos šalys buvo fa
šistinės, žiuris sako, kad Sme
tonos perversmas buvęs rei
kalingas dėl to, kad komunis
tai ir naciai buvę pradėję Lie
tuvą gręžti iš vidaus ir kad, 
girdi, Smetona valdęs Lietuvą 
kuo demokratiškiausiai, būk 
gyvavusios visos partijos ir 
net valdžioj dalyvavusios. Bet 
kaipo faktai ir čia pasilieka 
ne žiurio, bet Lippmann’o pu
sėj. Tą mes visi žinome, kad 
po Smetonos padaryto kruvi
nojo perversmo nei vienas na
cis nebuvo nužudytas, tik bu
vo sušaudyti 4 geriausi de
mokratijos šalininkai, o mė
ginimas įtikinti, kad Smetonos 
fašistinis režimas buvo demo
kratiškas, tai gal tik p. žiuris 
gali tokius juokus krėsti. Ti
krenybėje smetonininkai tik 
pasigrobę Lietuvos valdymą 
tuoj aus išardė visas politines 
partijas, panaikino civiles lais
ves ir užpildė Lietuvos kalėji
mus ir koncentracijos stovyk
las politiniais kaliniais. Lie
tuvoje buvo įvestas fašistų re
žimas pilnoje to žodžio pras
mėje. Ne vien Lietuvos kru
vinieji fašistai išnaudojo Lie
tuvos žmones, bet dar turėjo 
pasikvietę Belgijos ir Švedijos 
išnaudotojus.

Dar toliau p. žiuris mėgina 
įtikinti rašytoją Lippmann’ą, 
kokie “nenaudėliai” tie bolše
vikai, kaip Stalino (hordes) 
vogė viską iš Lietuvos po prie
danga nacionalizavimo ir grįž
dami atgal į Lietuvą tuščiais 
vagonais prisikabinę iškabas 
“Maistas Išbadėjusiai Lietu
vai.” Hitlerio visa galybė yra 
paremta melais, bet pastarasis 
yra vertas jo premijos.

Visame p. žiurio rašte ma
tosi jo pastangos nuslėpti tą 
faktą, kad Tarybinė Lietuva 
įsikūrė liuosu visuotinu slaptu 
balsavimu, kuriame dalyvavo 
95 nuošimčiai Lietuvos žmonių 
ir pasekmėj to balsavimo — 
Lietuva įsijungė į Sovietų Są
jungą — kartu su kitomis 15 
sovietinių respublikų, 
kaip Ohio valstija 
gusi į Amerikos 
Valstijas. Kaip A. 
gali ypatingai
Ohio valstijos, taip Sovietų 
Sąjunga, kad ir norėtų, negali 
nuskriausti Tarybinės Lietuvos 
Respublikos.

lygiai 
yra įsijun- 

Jungtines 
J. V. ne

nuskriausti

Vogti iš Lietuvos net ir ne
buvo ko, nes Lietuvos fašistai 
buvo apvogę Lietuvos dirban
čiųjų liaudį iki kaului. Didžiu
ma Lietuvos žmonių buvo pus
nuogiai ir basi, ūkininkų sko
los sieke 300 milijonų litų. To
dėl Sovietų Sųjunga, rodos, 
pirmučiausiai, atvežė į Lietu
va 200,000 porų autuvų ir ap
rūpino visu kuom, kas svar
biausiai buvo reikalinga.

s.

Bethlehem, Pa.
Kai Kur Pasižiūrėjus

Man teko daug kartų skai
tyti apie didmiesčiuose gigan
tiškus plieno fabrikus, bet 
Bethlehem, pagal 1940 m. 
census, gyventojais stovėjo že
mai, rodos, 58,490. Pittsbur- 
ghas turi gyventojų. 671,659, 
Detroitas 1,623,452. žinoma, 
per šiuos 3 karo metus viskas 
bėga šuoliais. Bethlehem Steel 
Co. auga didyn ir storyn. Tai 
titaniškas fabrikas. Nugriovė 
daug gerų mūrinių namų ir 
biznių ir vis dar griauna. O 
Steel Works pučiasi. Darbinin
ko akimis žiūrint, kas gero, 
kas blogo, pas didelį kelmą ir 
ugnis geriau dega. Taip pat 
ir dideliame fabrike, bet, kad 
darbo žmogaus akimis žiūrint, 
daug prakaito reikėjo išlieti tą 
pastatant, o dabar viskas mai
šoma su žemėm. Geros plytos, 
medžiai, laužas, geležys... O 
mums rašo, kad rinktume ka
ro reikalams... Mes taip ir 
darome, žmonių 
ir čionai, bet 
dirbti. Gegužės 
korespondenciją
field, Ill. “Mainierių ir darbi
ninkų vargai.” Pasirodo, kad 
mūsų demokratiškoj šalyj yra 
pilni kampai fašistinio brudo. 
Kas jįjį iššluos?

Franas ir jojo žmona žūk- 
žukauskai, 1460 Phillips St., 
Bethlehem, Pa., aplaikė liūd
ną žinią, kad sužeistas jųjų 
jauniausias sūnus Juozukas 
Zuk, North Afrikoj. Tėvai la
bai susirūpinę, ypač motina 
galvoja apie žaizdos stovį. 
Draugai Žukauskai yra seni 
dienraščio Laisvės skaitytojai. 
Joseph Zuk 
armijoj antri

Kiek man 
iš šio miesto
lių vilkėja Dėdės Šamo unifor
mą Petras J. Kumpauskas, Jo
seph F. Zuk-žukauskėlis, ve- 
lionies Martino Petraičio sū
nus, Mrs. Bendar sūnus Juo
zukas, Jacob’o Matonies sū
nus Wincentas Matonis sava
noris įstojo ginti mūsų kraštą. 
Su kuriais teko sueiti, — gra
žūs ir patenkinti po mūsų ša
lies žvaigždėta vėliava. Gal 
nežinau, kurių čion gyvenan
čių lietuvių sūnūs tarnauja 
mūsų šaliai ginkluotoj spėkoj, 
tai duokit man 
parašykite. . .

Tam Franui 
“sekasi1942 
d., padarė ant 
išlaužė 
čiais m., 
vai. vak.
4th ir New St., labai lijo, ma
šinos užstojo, o karas, .sukda
mas į north persimetė ir ne
šas. Gerai, kad 4 policininkai 
atėmė ir nugabeno į St. Lukes 
Hospital. Jau dabar kriukutį 
pasiėmęs pavaikšto.

Laisvės skaitytojų A. ir A. 
Abramavičių jaunutės dvi ku- 
kros neperseniai St. Lukes 
Hospital turėjo operacijas ant 
apendiko. Jau pasveiko. Tik 
gaila, kad daug iškaščių pasi
darė.

be darbo yra 
ne visi gauna 
13 d. skaitau

iš Spring-

yra mūsų šalies 
metai.
yra žinoma, tai 
lietuvių jaunuo-

žinot ar patys

P. žaviui, tai 
m., liepos 24 
jo užpuolimų, 

3 šonkaulius, 1943- 
gegužės 19 d., 10 

, išlipus iš karo, ant

Geršino Susiedas.

Gaudami pėdę neužmirškite b 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir įtampas.

Naciu Ministeris Dejavo, kad 
Smunka Vokiečių Ūpas

mūsų krašte

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tiktai viena oficialė (nacių) 
nuomonė dėlei bet kokių į- 
vykių.”

Goebbels skundėsi, būk 
vokiečių tauta taip pat, gir
di, “perdaug varžosi, atsi
žvelgdama į teisybę! Pa
vyzdžiui,
Churchillas (anglų premje
ras) vis dar tebėra aukštai 
gerbiamas.”

Goebbels mokino redak
torius, kaip meluoti, talpi
nant pranešimus apie daug- 
meniškus anglų bombarda
vimus Vokietijos miestų. 
Sako, tų miestų gyventojai 
persigandę, tai tiesa, bet 
jūs rašykite, kad jie “ne
paprastai drąsūs ir dvasio
je stiprūs, tai pri duosi te 
drąsos gyventojams kitų 
miestų, kuriems gręsia ata
kos iš oro.”

Suprantama, jog Vokieti
jos žmonių ūpas dabar dar 
daug žemiau nupuolęs, ne
gu pirm devynių mėnesių, 
kuomet Goebbels dejavo dėl 
ištvermės stokos vokie
čiams.

MIRTIS BEŽAIDŽIANT 
VAIKAMS

Philadelphia, Pa. — Be
žaidžiant prez.. Roosevelto 
anūkui, 11 metų berniukui 
Williamui D. Rooseveltukui 
su kitū 11 metų berniuku, 
Lewi su Hutchinsonuku, 
Rooseveltukas pagriuvo ant 
stovėjusio priemenėje šau
tuvo, kuris išsišovė, ir jo 
kulka užmušė Hutchinso- 
nuka.

VYRAI - MOTERYS
VIEŠBUČIUI DARBININKAI

Vasaros • resortiniame viešbutyje. Pocono 
Mountains. Vyrai ar moterys. Galima dirbti 
virtuvėje/
kambarių valymo. Dėl daugiau informacijų ir 
kiek

valKomajamc kambaryje ir prie

algos reikalausite parašykite laiške.
LUTHERLAND HOTELS 

POCONO PINES, PA.
(135)

VYRAI NAMŲ RUOŠAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
ELEVEITERIAM MERGINOS 
Dienom ir naktim. Nuolatinis darbas;

K©ra alga.
Kreipkitės HOUSEKEEPER 

55 West 58th St.
(135)

_______________i_______________

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

APVALYTOJAI
DIENINIS DARBAS

NUOLATINIS DARBAS
Matykite Mr. R. S. Jacobs

W. VyOOLWORTH CO.
35th St. ir Broadway, N. Y.

(137)

VYRAI
Mokytis kaipo Die Casting 

mašinos operatoriai
100% KARINIAI DARBAI

Reikia įrodyti pilietybės doku
mentus. Dirbantieji karo pra
monėje nesikreipkite, nebūsite 

priimti.
Kreipkitės 8 A. M. iki 5 P. M. 

kasdien. Arba rašykite 

Employment Office
Aluminum Co. of America
South Ave., Garwood, N. J.

(137)

KEPĖJAS
Reikia patyrusio tortų-cake kepėjo. 

$37 į savaitę. 
NUOLATINIS DARBAS

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

(135)

HELP WANTĘD—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Stiprūs) 
LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 

DARBUI
100% KARINIS DARBAS 

Kurie dabar dirbate svarbius 
karinius darbus nebus 

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

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarį nuo 8th 

subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyn©.,

(139)

Ave.

ŠftPŲ DAILIDES IR 
MALIAVOTOJAI

Patyrę prie natpų rakandų 
Taipgi reikalingi berniukai lengvam 

ko darbui. Patyrimas nereikalingas.
BRESCIA FURNITURE CO.
9506 Ditnias Ave., Brooklyn

Corner East 95th St., Dickens

fabri-

2-2500
(138)

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENĄ AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues 
New York City.

(137)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS i EMPLOYMENT OFFICE

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

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

INDŲ ATĖMĖJAI
PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 

GERA ALGA 
Kreipkitės j Timekeeper 
115 East 51st Street

(136)

STALŲ PATARNAUTOJAI
PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 

GERA ALGA 
Kreipkitės j Timekeeper 

115 East 51st Street
(136)

VYRAI NAMŲ RUOŠAI 
PARK AVENUE VIEŠBUTYJE 

GERA ALGA 
Kreipkitės j Timekeeper 

115 East 51st Street
(136)

SKALBYKLAI DARBININKŲ 
PROSŲ OPERUOTOJŲ

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

NEW VORK HOSPITAL
580 East 70th St., N. Y. C.

(135)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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. 
430 Washington St. (arti Canal) 

West Sifte
(135)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Fabriko darbui. Patyrimas nereikalingas, 

šešių Dienų Savaitė
Nuo '8 vai. ryto iki 4:30 dieną 
Nuolatinis darbas. Proga pakilti
CONSOLIDATED CORK CORP.

Bush Terminal Bldg., No. 20, 2nd floor 
4012 2nd Ave., Brooklyn.

(136)

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
PROSŲ OPERUOTOJŲ 

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

moterų. Kreipkitės:
NEW YORK HOSPITAL 

530 East 70th St., New York City
(135)

ELEVEITORIŲ OPERUOTOJOS 
PARK AVE. VIEŠBUTYJE 

Gera Alga 
Kreipkitės j Timekeeper 
115 East 51st Street

(136)

ATYDAI
MERGINŲ — MOTERŲ 

Amžiaus nuo 16 iki 50 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Fabriko darbas. Pyragaičių pakavimui. 
Taipgi saldainių ir kepamų produktų 

Ateikite pasiruošusios tuojau stoti j darbą. 
Gera alga; pastovus, lengvas, švarus ir ma

lonus darbas, šešių dienų savaitė 
Tvaikas ir pusė už darbą 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)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETĖS

Ford Radio & Mica Corp.
536 63rd St., Brooklyn, N. Y.

(138)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd 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)

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALINGA 

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

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

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurios 

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

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖ JOS-MERGINOS

KEPĖJOS
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

Tarpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(137)

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)

Maskva. — Sovietai su
pliekė, dalinai sunaikinda
mi, vokiečių batalioną Vol- 
chovo fronte, į pietus nuo 
Leningrado.

London, birž. 7. — Dar 
stambus būrys Amerikos 
lakūnų atvyko Anglijon.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WATERBURY, CON N.
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)
MASPETH, FT Y.

ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp., 
susirinkimus perkėlėm naujon vie
ton. Rusų Name, 56-58 61st St. 
Įvyks sekamas susirinkimas birže
lio 10 d. Kaipo organizatorius, pra
šau draugų dalyvauti šiame susi
rinkime ir atsiveskite naujų narių. 
— V. K. (135-136)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 11 d., 7:30 v. v., Liet, salė
je, 315 Clinton St., Binghamton, 
N. Y. Visi draugai kviečiami daly
vauti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti. — H. Žukienė, sekr.

(135-137)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

30 Dienų
N uolaida
Atsilankė parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 

10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

NOTARY
PUBLIC

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.

CHARLES J. ROMAV

Penktai Piulapb

Unijistai Reikalauja Teisin
gesniu Algų ir Kainy

Forest Park, Pa. — Uni
ty House (Vienybės Name) 
suėję atstovai Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų praeitos savaitės pa
baigoje reikalavo, kad val
džia pataisytų savo nuosta
tus kas liečia algų priedus 
darbininkams ir kad pada
rytų tam tikrų žigsnių, ku
riais būtų numuštos atgal 
žemyn gyvenimo reikmenų 
kainos.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veseltjom, krikštynom 

ir kitkam.
231 JBedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Akiniu 
už $7.50

TELEPHONE
STAGG 2-5043

nnin?

(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.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



NeHYirko^zWWZlmiH
Į Negrų Laisvės Mitingą 
Suėjo 27,000 Publikos

Gražus Piknikas-Koncertas 
Įvyks Jau Šį Sekmadienį

Istoriškasis Negrų Laisvės 
judėjimas už “besąlyginę pi
lietybę Amerikos negrams” 
ryškiai parodė savo gelmę ir 
plotį pereito pirmadienio va
karą įvykusiame didžiajame 
masiniame mitinge, New Yor
ke, kur 20 tūkstančių negrų ir 
baltų publikos pripildė didžiu
lę Madison Square Garden sa
lę ir apie 7,000 netilpo salėn.

Mitingą surengė Negrų Dar
bininkų Pergalės Komitetas su 
parama atskirose miesto daly- 
lyse veikiančių negrų liaudies 
komitetų, daugelio darbo uni
jų ir pažangios spaudos.

Mitinge iškelta kiekviena 
žinoma skriaudų ir atakų ant 
negrų fazė ir griausmingai pa
smerktos, kaipo skirstančios ir 
“padalinančios žmones, rube- 
žiuojančios produkciją, silpni
nančios mūsų militariškas pa
stangas ir moralį pajėgumą ir 
statančios pavojun abiejus — 
nacionalį vieningumą ir pilną 
kooperaciją tarp Jungtinių 
Tautų.”

čia taip pat pasisakyta už 
Ašies “besąlyginį pasidavi

Vaizdas iš filmos “The Russian Story,” birželio 8- 
tą pradėtos rodyti Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke, atžymėjimui Sovietų Sąjungos dviejų 
metų sukakties didvyriško karo prieš hitlerininkus.

Sergėjus Kournakovas, Žy
mus Karo Analistas, Apie 
Filmą “The Russian Story”

“Pereitą naktį mūsų ka
riuomenės mušė priešą visame 
fronte”... Šioji frazė, kuri 
tapo būdinga Sovietų, karo 
pranešimams, prideda jaudi
nantį punktą prie įžymios fil
mos, kukliai pavadintos “The 
Russian Story.”

Karo pranešimai pasirodė 
su telegrafišku susisiekimu. 
Per desėtkus šimtmečių pir
miau žmonės kariavo be pra
nešimo namiškiams vėliausių 
žinių iš mūšių laukų. Bet toji 
frazė — “Pereitą naktį mū
sų kariuomenės mušė priešą 
visame fronte” — nepriklauso 
vien tik elektros gadynei. Tai 
yra kertinis punktas septynių 
šimtmečių Rusijos karų istori
jos. Septyni šimtmečiai, be-

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 ateiti ir atsiimti knygą 
Amerikos Demokratijos Steigėjai 
už 1942 m., ir Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas už šiuos metus. Ir an
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) 

mą,” kaip kad pareikšta Ka
sablankoj, ir už antrą frontą 
Europos kontinente. Taipgi pa
smerkė “visus. . . pro-fašistus 
ir trukdytojus, tokius, kaip 
Martin Dies, poll-takserius, 
prieš-darbininkiškus ir negrų 
kandžiotojus.”

Prakalbas sakė žymūs ne
grų ir darbo unijų vadai Char
les Collins, Ferdinand C. 
Smith, taipgi transportininkų 
unijos vadas Michael J. Quill, 
Miesto Tarybos narys A. Clay
ton Powell, kongresmanas Vi
to Marcantonio, Dr. Charlotte 
Hawkins Brown, Dr. Chan
ning Tobias, ir kiti. Kai kurie 
prakalboms buvo atvykę net 
iš pietinių valstijų pasveikinti 
mitingą nuo tų valstijų žmo
nių.

Kalbėtojuose, garbės sve
čiuose ant platformos ir skait
lingoj publikoj dalyvavo viso
kių partijų ir tikybų žmonės, 
kurie pritaria demokratijai 
praktikoje, demokratijai vi
siems. Tai buvo tikras liaudies 
mitingas.

veik iki dienai, kadangi pa
veikslas prasideda su ataka 
teutoniškų vyčių ant Rusijos 
1242 m. ir baigiasi išvakarė
se 1942 m.

Su istoriškomis scenomis, 
imtomis iš žymiausių Sovietų 
filmų, Joseph Burstyn sėkmin
gai sutvėrė panoramą Rusijos 
istorijos, einančią pro mūsų 
akis nuo pat gimimo Rusijos 
iki gimimo naujo pasaulio, ir 
tolyn, iki stebėtino apgynimo 
to naujo pasaulio nuo tamsos 
jėgų.

Mes turime progos pažvelg
ti į mūšį ant ledo 1242 m., 
kada Aleksandro Nevskio va
dovaujama Rusijos armija su- 
kriušino teutoniškų vyčių 
“panzerio” kylį. Po to sekė 
Rusijos tamsieji amžiai, kada 
Rusija buvo paimta totorių, 
suplėšyta vidujinių nesusipra
timų ir nuolat atakuojama 
lenkų, lietuvių, švedų ir vokie
čių. Ypatingai parodoma 
Ukrainos kančios po Lenkijos 
ponų jungu.

O paskui atėjo “griausmas” 
Petro Didžiojo viešpatavimo, 
kuris, kaip sakė didysis poe
tas Puškinas, “su geležies apy
nasriu pastatė Rusiją ant ko
jų.” Karšta geležimi deginda
mas viduramžių kiautą, kuris 
varžė žmonių kūrybinę galią, 
jisai vienu ypu peršoko per du 
ir pusę šimtmečių totorių jun
go užkartą atsilikimą.

Ilgas dviejų šimtmečių lai
kotarpis po Petro Didžiojo, 
kuriuomi reakcija vėl varžė 
Rusijos žmonių energiją iki 
1917 m. eksplozijos, kuri ją 
vėl paliuosavo — paveiksle 
neparodoma. Tai apgailėtina, 
kadangi kaip tik tuo laikotar
piu Rusijos žmonės atliko kai 
kurias iš puikiausių kovų po 
tokiais vadais, kaip Suvorov ir

VALENTINE BELOVA

Tas įdomus ir smagus Pa
balti jos Kultūrinės Tarybos pi
knikas, su dainomis, žaviais 
scenos šokiais, prakalba ir vi
siems smagiu pažmoniu puikio
je aplinkumoje įvyks jau šį se
kmadienį, birželio 13-tą, per 
visą dieną, Karpatho-Rusų Gi
raitėj, 556 Yonkers Ave., Yon
kers, N. Y.

Belova, Belgijos Karališkos 
Operos prima-balerina, aukso 
medalių laimėtoja už šokius, 
yra viena iš tų žvaigždžių, .ku
riomis teks gėrėtis šio keturių 
tautų — lietuvių, latvių, estų 
ir suomių — metinio pikniko

Kutuzov. Paveikslas veda žiū
rėtoją nuo Petro iki pirmo
sios revoliucijos 1905 m., pra
leidžiant tokius laikotarpius, 
kaip Napoleono karai, Krymo 
karas ir kitus pavyzdžius Ru
sijos tikrai kovingos dvasios. 
Ta dvasia turi vieną skirtingą 
charakteristiką: Rusijos žmo
nės gerai kariavo už savo 
kraštą net ir tada, kada tas 
kraštas jiems ištikro nepri
klausė. Jie kariavo už žemę 
net ir tada, kada žemė pri
klausė kitiems.

Tūli žmopės iš mano pažįs
tamų, beje, daug kritikavo fil
mą už plačiai rodymą sukili
mų ir jų malšinimų audrin
gais 1905 metais epiškomis* 
scenomis iš didžios Sovietų 
filmos “Potemkin.” Aš su jais 
nesutinku, šaknys dabartinės 
puikiausios atsparos Rusijos ir 
Sovietų liaudies glūdi ne vien 
tik tradicijose Nevskio, Petro 
ir Suvorovo laikų, bet derlioj 
žemėj 1905 revoliucijos, ku
rioj didžiuma originalių, 1917 
revoliucijos vadų išaugo. Rusų 
sukilimas pereitu ketvirtada
liu šimtmečio galima išaiškinti 
tiktai prieš tuos persekioji
mus, kurie ėjo pirma.

Milžiniškas vidujinis spau
dimas vidujinių Rusijos liau
dies spėkų atsistoja prieš jū
sų akis iki pat pirmo pasau
linio karo, kuris atlieka aku
šerės rolę kraštui neščiam su 
revoliucija.

Persilaužimo punktas yra 
puikiai parodoma^ vaizde, kur 
akmens figūros /iš praeities 
ant Imperiško Palociaus kar
nizų šaltai ir išdidžiai spokso 
skersai barikadas į veidus ka
riams ir jūrininkams, pasiruo- 
šusiems šturmuoti, spalių mė
nesį, 1917 m., ne vien tik pa- 
locių, bet ir seną pasaulį, ku
rį jis simbolizavo. O po. to 
jums parodoma kruvinos ko
vės Civilio Karo, skausmingas 
gimimas naujos tautos, buda- 
vojimas didžios šalies ir už- 
artavojimas didžių žmonių.

Puikus fizinės kultūros pa-, 
radas Maskvoj einą pirm ka
ro su Vokietija ir beveik lieki 
fiziškai nustelbtas pamisimus, 
kiek daug tų puikių jaunų vy
rų ir moterų jau miega ten, 
kur “mūsų kariuomenės mušė 
priešą visuose frontuose.” ,

Birželio aušroje atėjo ka
ras. Karas žėrė virš krašto kai 

dalyviams.
Dainuos lietuvių choras Sie

tynas iš Newarko, vadovybėj 
muzikės B. L. šalinaitės. Kal
bės Morris Engei, žymus advo
katas. Visas to pikniko pelnas 
eis Sovietų karo pagalbai, — 
pagelbėti sumušti hitlerizmą ir 
išlaisvinti Pabalti jos kraštus, 
tad dalyvaukite patys, kvieski
te kitus.

Tikietai gaunami Laisvės 
ofise ir pas platintojus. Jų kai
na 55c. Sekamose laidose bus 
paskelbta suėjimo laikas no
rintiems važiuoti grupėj.

Komisija.

žaibas. Dabar eina aukščiau- 
sis išbandymas aukščiausių 
pastangų.

O žiūrint į karo baisumus ir 
į priešų kriušinančią galią gal
voji apie visą tai, kas atsitiko 
Rusijai tais septyniais šimtme
čiais ir jauti, kad tie žmonės 
negali būti užkariauti, nieka
da.

“The Russian Story” duoda 
Amerikos žmonėm panoramiš- 
ką peržvalgą gyvenimo isto-. 
rijos jų širdingiausio ir galin
giausio draugo. Ji prisidės 
prie bendro susipratimo.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

B

O

B

O

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

Baltrušaitytei Palin- 
kejom Laimes

Pereitą penktadienį, birže
lio 4-tą, buvo surengta “Bri
dal Shower” Helenai Baltru
šaitis, iš Richmond Hill, N. Y., 
kuri ištekės už Keistučio Mi- 
chelsono birželio 19-tą. Parę 
surengė ir įvyko pas Lillian 
Lazunas (Liepaitę), 21 Cathe
rine St., Brooklyn, kur susirin
ko apie 15 jaunų moterų ir 
merginų, kurios suteikė gra
žias ir naudingas dovanas bū
simai nuotakai. Buvo gana 
karštas oras, bet susirinkusios 
praleido labai linksmai vaka
rą. Prie stalo, po užkandžių, 
buvo sudainuota keletas an
gliškų ir lietuviškų dainų, tin
kamos tokiam momentui. He
len padėkavojo visom už tokį 
gražų ir netikėtą “surprise,’.’ 
ir nusidžiaugė, kad turi tokias 
malonias drauges. Eidamos 
namo, atsiveikindamos su He
len, visos linkėjo jai ilgų me
tų linksmo ir laimingo vedy
binio gyvenimo.

M. S.

Viešnia iš Kariuomenės
Helen Malinauskaitė, duktė 

Onos ir Antano !. Malinauskų, 
gyvenančių 140—75th St., pe
reitą šeštadienį buvo parvykus 
iš WAACs Auxiliary atlankyti 
tėvus. Sekmadienį išvyko atgal 
tarnybon, bet su viltimi grei
čiau pasimatyti su tėvais, nes 
ji dabar perkelta iš Fort Og
lethorpe, Georgia, į New Jer
sey.

Helen gražiai atrodo ir pasi
tenkinus militariška tarnyba, 
tik sakė labai pasiilgus tėvų, 
kitų namiškių ir draugų.

Pasiruošti būti wardenais 
reikia pašvęsti 23 valandas pa- 
tiniam apmokymui.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINI:)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat
Savininkas :

411 Grand St. Brooklyn :

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

8

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

I 
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$

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

V-
M*

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Trečiadienis, Birželio 9, 194$

Atidarys Vartotojams 
Patarimų Stotį

Patsai turgaviečių komisio- 
nierius Daniel P. Woolley da
lyvaus atidaryme Vartotojams 
Informacijų Būdukės (booth) 
miestavoj Williamsburgo tur
gavietėj — Havemeyer Street 
Municipal Market, Havemeyer 
ir Grand Sts.

Atidarymas įvyks birželio 
9-tą, 3 vai. po pietų.

Iš Dariaus-Girėno 
Konferencijos

Birželio 6 dieną, po pietų, 
Piliečių Kliubo patalpose, 
Brooklyne, įvyko Dariaus-Gi
rėno paminklui statyti suva
žiavimas, dalyvavo delegatų 
60 nuo 18 draugijų. Padary
ta daug naudingų, tarimų, kad 
paminklui statyti darbas ir 
aukos eitų sparčiau. Visas se
nas komitetas pasiliko vietose, 
dapildant jo trūkumas ir pa
daugintas iki šešiolikos narių. 
Jam pavesta visų pirmiau bu
vusių komisijų pradėti darbai 
įvykinti gyvenimam Aukų pri
buvo nuo įvairių draugijų, ir 
delegatų $50.50. Dariaus-Girė
no dešimts metų sukaktis skri
dimo pagerbta visų atstovų 
vienos minutės atsistojimu.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ šEšTADIENf
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Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

M

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

»■■■■■ I ■ . ■ 1 " ■'' '' ‘ •

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
282 UNION AVE.

BROOKLYN, N. Y. .
Stanley Rutkūnas

Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tei. EVergreen 4-9612

Lietuvių Kūro Kompa
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskut 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo nar 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreipi

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Igor Gorin, rusas barito
nas, dalyvauja Cresta Blan
ca radio hour (Columbia 
Broadcasting System — 
New Yorke, WABC), tre
čiadienį, birželio 9 d., tarp 
10:30 ir 11:30 v. v.

Draftuoja ir Drafto 
Viršininkus

*

New Yorke, apart kitų, 
draftuota kariškai tarnybai 60 
lokalinių drafto tarybų narių, 
94 patarėjai toms taryboms ir 
48 vyriausybės paskirti ape
liacijų agentai.

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