
THE LITHUANIAN DAILY
No. 137

SOVIETAI KERTA VIS DIDESNIUS NACIAM SMOGIUS OREtarnautoją Povilą

LAISVĖS ANT^UApShLersk0KįI3?-3?78STREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio - June 11, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

-.f-vf-j-1 ■‘p*’4' •>* /s . s •' 4. .. ‘

KRISLAI
Trockistai ir Menševikai Su

rado Naują Baubą.
šiuo Sykiu Jie Paleidino 

Kakarines Prieš Povilą 
Rotomskį.

Bet Ju Balsas “Neis 
Dangun.”

Pernai ir Šiemet.

Rašo R. MIZARA

t

pasakyti, kad tūli 
pirmiau buvo nu-

ir menševikų 
spauda pradėjo šlykščią kam
paniją prieš SSSR generalinio 
konsulato 
Rotomskį.

Reikia 
laikraščiai 
sitarę Povilo Rotomskio kal
bas, sakytas Russian War Re
lief Komiteto ruošiamuose mi
tinguose, ignoruoti. Kiti laik
raščiai bandė Rotomskį pada
ryti “lenku,” “rusu” arba “žy
du” ir tuo būdu jį “amžinai 
užmušti.”

Bet nei viena, nei kita prie
monė jiems nepavyko.

Po to 
kitokias 
tokiomis

jie pradėjo “dūmoti 
dūmas” ir bliauti ki- 
melodijomis.

Naujienos dabar rašo, kad 
Povilas Rotomskis esąs “Mas
kvos agentas” ir jis “sukinė
jasi tarp Amerikos lietuvių,” 
jis dalyvaująs “komunistų mi
tinguose.” (Kokiuose ?)

Gi trockistų savaitraštis 
Brooklyne paskelbė, būk Po
vilo Rotomskio “pareiga yra 
instruktuoti tokius Mizaras, 
Bimbas ir panašius amerikie
čius. . . Rotomskis jiems nuro
dinėja, kaip veikti lietuvių 
tarpe.

Jeigu tie žmonės skaitytųsi 
su tikrove, tai jie turėtų nors 
tą suprasti: Mizara ir Bimba 
Amerikos lietuviuose veikia 
per 30 metų. Jeigu jie per tą
jį laiką neišmoko veikti, tai 
jų jau nei jokis Rotomskis ne- 
beišmokins, net jeigu jis ir 
bandytų tai daryti. Išmintin
giau tie redaktoriai padarytų, 
jei jie Mizara ir Bimbą kaltin
ių dėl teikimo Povilui Rotoms- 
kiui lekcijų apie Amerikos 
lietuvius.

Tačiau nėra nei taip, nei ki
taip : Mano žiniomis, Rotoms
kis dirba SSSR konsulate. Jo
kiu politikavimu jis, kiek aš 
žinau, neužsiimdinėja. O jei
gu kurio nors .miesto lietuviai 
pasiunčia SSSR konsulatui 
laišką, prašydami duoti jiems 
kalbėtoją-aiškintoją apie Ta
rybų Sąjungą,—jeigu jie pra
šo tokio, kuris gali lietuviškai 
kalbėti, tai konsulatas pasiun
čia 

ko 
dų 
du

jiems Povilą Rotomskį.
Šitų žodžių rašytojui te

kalbėti nuo vienų pagrin- 
su Rotomskiu tris kartus: 
kartu Brooklyne, vieną —

Worcesteryje. Nei vienu atve
ju P. Rotomskis savo kalboje 
nepalietė mūsų krašto reikalų. 
Jo kalbos griežtai ribavosi tik 
SSSR gynybos reikalais, Lietu
vos žmonių kovos prieš vokiš
kuosius okupantus stiprinimo 
reikalais ir Tarybų* 
respublikų žmonėms 
teikimo reikalais.

Na, ir štai, dėl to 
niai demokratai dabar pradė
jo prieš tą jauną lietuvį diplo
matą kvailus skandalus kelti!

Sąjungos 
pagalbos

anceviči

Pernai apie šį patį laiką vo
kiečiai pradėjo savo ofensyvą 
Rytų fronte, — ofensyvą, ku
ris po keleto mėnesių baigėsi 
jiems didžiausia tragedija 
Stalingrade.

Ką jie šiemet darys?
Jaučiama, kad Hitleris pra

dėsiąs dar vieną ofensyvą Ry
tų Fronte. Sakoma, jis turįs 
70 divizijų Maskvai pulti. 
Dauguma Hitlerio oro jėgų 
yra s u k o n centruota Rytų 
Fronte.

Iš viso Hitleris Rytų Fron
te turi 190 vokiečių divizijų 
ir 28 pastumdėliškų valstybė-

Jei antrojo fronto greit ne
bus, be abejo, Hitleris dar ga
lėsiąs padaryti daug žalos Ta
rybų Sąjungai. Bet reikia ti
kėtis, kad Churchillo ir kitų 
Jungtinių Tautų atstovų sako-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Sovietų Lakūnai Ardo Nacių 
Ofensyvo Planus; Ištaškė 
Dar 174 Priešų Lėktuvus

London, birž. 10.— Sovie
tų bombanešiai daugmeniš- 
kai sprogdino ir degino še
šias svarbiąsias vokiečių 
lėktuvų stovyklas gana toli 
anapus fronto linijos. Tuo 
žygiu sovietiniai lakūnai 
sunaikino bei sunkiai suža
lojo 150 iki 160 priešų lėk
tuvų, o savo neteko tiktai 
21-no lėktuvo, kaip prane
šė Maskvos radijas.

šturmuodami hitlerinin
kų lėktuvų aikštes, geležin
kelių mazgus ir kariuome
nės sutelkimus, Sovietų lėk
tuvai ardo nacių vasarinio 
ofensyvo planus, kaip sako 
United Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

ORO SMŪGIS NACIAM 
TIES VOLCHOVU

Maskvos radijas pranešė, 
jog 70 vokiečių lėktuvų tri
mis bangomis puolėsi ata- 
kuot Volchovą, geležinkelių 
centrą 80 mylių Į pietų ry
tus nuo Leningrado. Sovie
tinės oro jėgos ir priešlėk
tuvinės patrankos čia nu
šovė žemyn 24 nacių lėk
tuvus. Sovietai neteko tik 
dviejų lėktuvų.
ORANIENBAUM SOVIE

TŲ RANKOSE
Berlyno radijas skelbė, 

kad nacių lėktuvai atakavo 
Oranienbaumą, 16 mylių į 
vakarus nuo Leningrado. 
Tuom pranešimu vokiečiai 
atidengė, jog Oranienbau- 
mas, strateginiai svarbus 
miestas, yra Sovietų ranko
se. Jis stovi prie Finliandi- 
jos Įlankos ties Kronštadto 
sala - tvirtuma ir arti so
vietinės laivyno stovyklos 
Kotlin saloj. O užsieniuose

Abejojama apie Greitą 
Talkininką Įsiveržimą
London. — Dauguma An

glijos žmonių laukia, kad 
anglų ir Amerikos kariuo
menė be tolesnių atidėlioji
mų veržtųsi į Europos že
myną prieš Hitlerį bei Mus- 
solinį. Bet tūli anglų kari
ninkai sako, jog reikės dar 
savaičių, gal ištisų mėnesių 
pasiruošimams tokiam įsi
veržimui. Turėsią būti su
mobilizuota laivai pergabe
nimui kokio pusantro milio- 
no kariuomenės, o vis esą 
jaučiama laivų stoka to
kiam darbui.

Tarp Anglijos karininkų 
vyrauja nuomonė, kad’ įsi
veržimas turėtų būti daro
mas tuo laiku, kai vėl pra
sidės didieji mūšiai Sovie
tų - vokiečių fronte. O šiuo 
tarpu anglai daugiausiai iš 
oro bombarduosią Ašį Eu
ropoje.

mos kalbos nebus tik “nervų 
karas;’’ reikia tikėtis, kad an
trasis frontas pagaliau greit 
bus atidarytas.

vis buvo manoma, kad So
vietai pasiekę tik Peterho- 
fą, 12 mylių į pietų vaka
rus nuo Leningrado ir še
šios mylios nuo Oranien- 
baumo.

Žiauryn ir Žiauryn Eina 
Oro Mūšiai Rytinia

me Fronte
Maskva, birž. 10. —Ver

da didžiuliai oro mūšiai 
tarp Sovietų ir vokiečių. 
Mūšiuose dalyvauja vis 
daugiau lėktuvų iš vienos ir 
antros pusės.

Pastebėta, jog vokiečiai 
skubotai daro didelius ofen- 
syvui pasiruošimus Brians- 
ko - Oriolo srityje.

Hitleris Atšaukinėjus
Submarinus iš Atlanto
London, birž. 10. — Ang

lų spauda teigia, kad naciai 
atšaukinėją savo submari
nus iš Atlanto Vandenyno| 
į Vokietijos ir jos užimtų 
kraštų pakrantes. Tuos sub
marinus vokiečiai rengiasi 
naudot prieš talkininkų į- 
siveržimą.

16 Bilioną Dolerią 
Daugiaus Taksą

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas ketina kreiptis 
į kongresą, kad nutartų 
taksais surinkt 16 bilionų 
dolerių daugiau per metus, 
negu iki šiol planuota.

Unija Jau Susitarė su 
Dalim Kasyklą Komp.

Washington. — Mainie- 
rių Unijos vadai jau pada
rė sutartį žodžiu su 
angliukas yklų savinin
kais vidurinėje Pennsyl- 
vanijoje, kur dirba 65,- 
000 mainierių, pagamin
dami per metus 60 milionų 
tonų anglies. Kompanijos, 
kaip neoficialiai praneša
ma, sutikusios pridėti mai- 
nieriam po $1.25 iki $1.50 
algos per dieną. Apie su
tartį bus tikriau patirta tik 
tada, kai ji bus pasirašyta 
ir viešai paskelbta.

Valdiška Karinių Darbų 
Taryba turės sutartį tvir
tinti.

Nacių Smarkavimas
Berlyno radijas gyrėsi, 

būk visi amerikiečiai ir an
glai, kurie įsiveržtų į Eu
ropos žemyną, tai, girdi, at
sidurtų grabe arba koncen
tracijos stovykloj.
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VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
NEINANČIU KARIAUTI 

LIETUVIŲ ŠEIMAS

Talkininkai taip Šturmuoja 
Pantelleriją, kad, Rodos, Visa 

Sala Oran Pašoka

turi 
ko-

įsa- 
nei

Maskva.— Rašytojas Jo
nas Šimkus praneša, jog 
gegužės pradžioj šiemet 
Lietuvos miestuose ir kai
muose pasirodė raudoni la
peliai su nacių įsakymu, 
kad visi lietuviai gimę 1919 
metais iki 1923 m. 
susiregistruot vokiečių 
mandantų raštinėse.

Naciai neskelbė šio 
kymo nei laikraščiuose 
per radiją, nes jie nenorė
jo, kad žinia apie tą įsaky
mą pasiektų užsienius. Po 
įsakymu padėti parašai na
cių Gestapo žandarų vado 
Lietuvoj, vokiečių generolo 
Just’o, ir lietuvių pardavi- 
ko, buvusio generolo Nava
ko.

Tai buvo pradžia urmu 
imt lietuvius į vokiečių ar
miją. Pasklido sąjūdis po 
visą Lietuvą. Kai kurie 
žmonės sakė, verčiau tegu 
mus siunčia į baudžiamuo
sius darbus, bet neisime į

KELI PIETINĖS AMERIKOS KRAŠTAI JAU PRI
PAŽINO NAUJĄ ARGENTINOS VALDŽIĄ

Buenos Aires, Argentina. 
— Brazilija, Paraguay’us, 
Bolivija ir Čilė jau pripa
žino naują laikinąją Argen
tinos prezidento Pedro Ra
mirez valdžią. Uruguay’aus 
respublika ketino ją tuoj 
oficialiai pripažinti. Patiki
mi pranešimai teigia, jog 
greitu laiku Colombija ir 
Venezuela taipgi pripažins 
Ramirez vyriausybe, Argen
tinoje.

Ottawa. — Kanados val
džia svarsto, ar pripažint 
naują laikinąją Argentinos 
valdžią.

Anglija ir Jungt. Valstijos 
Nesiskubina Pripažinti Ra

mirez Valdžios
London. — Pirm negu 

Anglija pripažins laikinojo 
Argentinos prezidento Ra
mirez valdžią, tai tarsis tuo 
klausimu su Jungtinėmis 
Valstijomis, kaip praneša 
United Press.

REIKALAUJA ATSTEIGT 
KONSTITUCINES TEI
SES ARGENTINOJE
Buenos Aires, Argent.— 

Demokratinis argentiniečių 
laikraštis La Prensa rašo, 
jog dabartinė valdžia turė
tų atsteigti žmonėms kons
titucines teises ir žiūrėt 
teisingumo. Prensa kaltina 
nuverstąją prez. Castillo 
valdžią kaipo sukčius.

APGULOS STOVIS AR
GENTINOJ TEBE

VEIKIA
Buenos Aires. — Ndrs 

naujasis Argentinos prezi
dentas Ramirez panaikino 

vokiečių kariuomenę.
Mitinge Sportų Rūme 

Navakas užreiškė: “Nebus 
jokio ištrūkimo tiems, kurie 
yra šaukiami armijom”

Vokiečiai vergėjai dabar 
deportuoja Vokietijon vi- 
siškus jaunuolius: gimnazi
jų berniukus, amatų moki
nius, valstiečių vaikus, taip 
pat ir daug mergaičių, o 
suaugusius jie varu ima į 
savo armiją arba vadina
muosius “statybos batalio
nus”, kas iš tikrųjų reiškia 
vieną ir 4ą patį dalyką.

Nežiūrint Navako užreiš- 
kimo, daugelis lietuvių su
rado būdus išvengt rekru- 
tavimo. Šimtai jų nėjo re
gistruotis ir išsislapstė. 
Taip pat išsislapstė daugu
ma tų, kurie susiregistra- 
vo. Yra tokių miestų dalių, 
nekalbant jau apie kaimus, 
kad nerasi nei vieno lietu
vio vyro.

(Tąsa 5-am pusi.)

karo stovį, bet dar palaiko
ma apgulos stovis, kurį bu- 
vusis prez. Castillo įvedė 
11941 m.

Prancūzą Laisvinimo 
Komitetas Laukia 

Pripažinimo
Alžyras.— Francūzų Ko

mitetas Tautai Laisvinti ti
kisi, kad Jungtinės Valsti
jos ir Anglija neužilgo pri
pažins jį kaip laikinąją 
Franci jos Imperijos val
džią, “francūzų tautos rei
kalų globėją,” kol po karo 
patys Franci jos žmonės iš
sirinks sau patinkamą val
džią.

Tas Francūzų Komitetas 
primena, jog Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill pastarojoj savo kalboj 
anglų seime sakė: “Nuo šiol 
mes vesime finansinius ir 
kitus reikalus su tuom ko
mitetu kaip su visuma.”

AMERIKOS LAKŪNAI KIRTO 
JAPONAMS INDO-CHINOJ

Chungking, Chinija. — 
Jungtinių Valstijų lėktuvai, 
padėję chinam sumuš t ja
ponus Itu srityje, dabar 
atakavo Hongai, japonų an- 
gliakasyklų ir laivastatyklų 
centrą Indo-Chinoje; pa
darė didelių nuostolių san
dėliams, elektros linijoms, 
traukiniams ir geležinke
liams.

Amerikiečių užkurti gai
srai buvo matomi per 30 
mylių. Visi Amerikos lėk
tuvai ir lakūnai sugrįžo.

šiaur. Afrika.— Kad ita
lų komanda Pantellerijos 
saloje atsisakė pasiduoti, 
tai amerikiečių ir anglų 
bombanešiai ir lėktuvai ko
votojai dabar jau be jokios 
atlaidos žeria ugnį į tą ma-

Visos Komunistų Parti
jos Užgyrė Kominterno 

Paleidimą
Maskva, birž. 10. — Ko

munistų Partijos visose 
trisdešimtyse įvairių kraš
tų užgyrė Komunistų Inter
nacionalo Vykdomojo Ko
miteto Prezidiumo siūlymą 
paleisti Komunistų Inter
nacionalą, kaip dabar pra
nešė tas Kominterno Ko
mitetas.

Amerikos Lakūnai Pleš
kino Ašies Aerodroiąus

šiam*. Afrika, birž. 10.— 
50 Amerikos bombanešių 
numėtė 250 tonų bombų j 
fašistų lėktuvų stovyklas 
Gerbine ir Catania, Italijos 
saloj Sicilijoj, kur ant že
mės buvo sunaikinta 24 A- 
šies lėktuvai. Visi Ameri
kos bombanešiai sugrįžo.

'Kitur Italijos srityje tal
kininkų lakūnai per dieną 
nušovė -žemyn 15 vokiečių 
ir italų lėktuvų, o savo pra
rado tik vieną lėktuvą.

Chinai Naikina Vejamus 
Atgal Japonus

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė tebenai- 
kina japonų likučius į pie
tus nuo Yangtze, vakarinė
je Hupeh provincijoje. Chi- 
nai nukovė daug japonų be
tvarkiai bėgusių į pietus 
nuo chinų užimto Itu mies
to.

Fronto pranešimai teigia, 
jog vien praeitą sekmadie
nį ir pirmadienį Chinijos 
kovotojai užmušė bent pus
trečio tūkstančio japonų 
šioje fronto dalyje.

Chinai pavijo japonus to
lyn atgal ir į šiaurius nuo 
Yangtze upės.

Šiuo tarpu japonai laimė
jo tik Taihang kalnyno sri
tyje, atimdami iš chinų 
strateginį kaimą Touho- 
chen.

Reikalauja Paskelbt Japo
nų šnipų Veiklą

Washington. — Federa- 
lių Tyrinėjimų Biuras rei
kalauja, kad kongresas lei
stų paskelbt faktus per 10 
metų surinktus apie japo
nų šnipinėjimus prieš Jung
tines Valstijas. 
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žą priešų salą, o Anglijos 
šarvuotlaiviai ir naikintu
vai be paliovos bombarduo
ja Pantellerijos fortus ir 
kitus karinius pastatus. 
Anglų laivai tuo pačiu lai
ku kietai visomis pusėmis 
blokaduoja Pantelleriją.

(Londone pasklido gan
dai, kad talkininkai jau 
pradėję įsiveržimą į Pan-

Talkininkų lakūnai vėl 
atakavo fašistų laivus prie 
Graikijos.

Iš oro mėtomais lapeliais 
amerikietis generolas Spa- 
atz, oro jėgų komandierius, 
atsišaukė, kad italų kariuo
menė Pantellerijoj besąly
giniai pasiduotų, idant “ap
saugot jos kariuomenę ir 
gyventojus nuo bergždžių 
kančių.”

O kad italų komanda ne
sutiko pasiduoti, tai talki
ninkai ėmė taip perkūniš
kai iš oro ir jūros šturmuo
ti Pantelleriją, kad, rodos, 
“visa sala pašoka orąn’* 
nuo sproginių, kaip sako 
United • Press korespon
dentas

Raudonarmiečiai Sumu
šė Vokiečių Atakas
Maskva.— Sovietų artile

rija Leningrado fronte su
naikino 21-ną vokiečių for
tą ir požeminį rūsį ir už
mušė daugiau kaip 400 
priešų.

Smolensko fronte sovieti
niai kovotojai sudaužė še
šis priešų tėmijimo punk
tus ir septynis kulkosvai
džių lizdus, tris kanuolesir 
užmušė porą šimtų vokie
čių.

Kursko fronte, Sevsko 
sektoriuje rusai nukovė 400 
iki 600 iš atakavusių vokie
čių ir nubloškė priešus at
gal. Sovietų lakūnai nu
skandino vokiečių trans
porto laivą Barents Jūroje 
ir tris karinės žvalgybos 
laivus Baltijos Jūroje.

Sausumoje naciai įvairio’ 
se Vietose darė stiprius žval 
gybos veiksmus, kuriuose 
dalyvavo po 20 iki 30 tan
kų. Raudonarmiečiai at
mušė visus vokiečių mėgini 
mus prasiskverbti į sovieti 
nes linijas.

Šaukia Kovon prieš 
Ramirez Diktatūrą

Buenos Aires. — Argen
tinos Komunistų Partija iš
leido atsišaukimą į gyven
tojus, kad kovotų prieš ka
rinę naujojo laikinojo pre
zidento Ramirez diktatū
rą.
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Lietuvos Balsas į Amerikos 
Lietuvius!

Vakar dienos Laisvėje skaitėte prane
šimą iš Stockholmo apie tikrai baisią, 
širdį draskančią padėtį mūsų tėvų žemė
je Lietuvoje. Tiesa, seniai Laisvėje tel
pa žihių apie nacių terorą ir naikinimą 
žmonių Lietuvoje, todėl šis pranešimas 
iš Stockholmo nebūs didelė naujiena 
dienraščio skaitytojams. Tačiau jo svar
ba glūdi tame, kad jisai patvirtina pra
nešimus, kuriuos mes gauname nuo Lie
tuvos rašytojų, gyvenančių Sovietų Są
jungoje. Pilnai patvirtina tuos praneši
mus, kurie sakė ir sako, kad nacių tiks
las yra išnaikinti lietuvių tautą, nušluo
ti ją nuo žemės paviršio.

Mes tikimės, kad šis The New York 
Tirheso korespondento George Axelsson 
pranešimas iš Stockholmo, Švedijos, pa- 
siėks ir tuos lietuvius, kurie pažangio
sios spaudos neskaito. Nesinori tikėti, 
kad tautininkų, katalikų ir menševikų 
spauda to pranešimo nepaskelbtų. Tiki-

• mės, kad paskelbs. Tūkstančiai lietu
vių, kurie netikėjo mums apie nacių te
rorą, kurie buvo suklaidinti propagan
dos apie vokiečių pastangas “sukurti 
naują lietuvį,” įsitikins, kad vokiškieji 
plėšikai yra mirtini lietuvių tautos prie- v •sai.

• Kokia iš to turėtų bfRi.isvadd? Išvada 
turėtų būti, kad Amerikos lietuviams 
reikia padėti į šalį visus skirtumus it Ap- 
sivienyti kovai prieš vokiškuosius barba
rus. Visi kiti reikalai yra antraeilės 
svarbos. Visi kiti reikalai gali palaukti 
po karo, po laimėjimo. Visų turėtų būti 
viena mintis: juo greičiau nugalėti ii’ 
sunaikinti mirtinąjį priešą, juo grėičiAti 
atkariauti ir išlaisvinti Lietuvą ir visiiš 
pavergtus kraštus!

Vienas praktiškas ir tiesioginis bū
das prisidėjimui prie lietuvių tautos pa
stangų išsilaisvinti, tai teikimas visoke
riopos medžiaginės paramos lietuviams, 
kurie gyvena Sovietų Sąjungos gilumoje, 
ypatingai tiems jauniems vyrams lietu
viams, kurie randasi Raudonojoj Armi
joj ir sudaro lietuviškus pulkus; taipgi 
lietuvių vaikams ir jų mokykloms, kurių 
jau gana daug yra pristeigta. Pasirodo, 
kad Sovietų Sąjungos konsūlato pagalba 
?galime tiems lietuviams pąsiųš- 
i medžiaginės paramos. Iš Ame

rikos Sovietų laivai labai dažnai plaukia 
į Sovietų Uostus. Tais laivais galima nu
gabenti mūsų paramą.

Šiame prakilniame darbe neturėtų bū
ti jokio pasidalinimo tarpe Amėrikos lie
tuvių. Jokie idėjiniai skirtumai neturėtų 
stovėti ant kelio. Tiktai fašistai ir hit
lerininkai galėtų priešintis rinkimui ir 
pasiuntimui paramos ‘lietuvių tautos 
žmonėms, kurie padeda Jungtinėms Tau
toms mirtinąjį priešą mušti ir naikinti, 
kurie aukoja savo gyvybę išlaisvinimui 
Lietuvos.

Todėl mes raginame visus nuoširdžius 
Amerikos lietuvius iš Visų partijų ir sro
vių, kaip eilinius narius, taip vadus, rim
tai apie tai pagalvot* štai ptoga pasidar
buoti išlaisvinimui mūsų tėvų ženiės. 
štai proga visiems susieiti ir diVbti vieną 
bendrą darbą lietuvių tautbs gerovei.

Pagalvokite, apsvarstykite!
Prie Sovietų Sąjungos Medikalės Pa- 

gfelbos Lietuvių Komiteto yra sudarytas 
specialia Pundelių Vajaus Komitetai. Jis 
jaU puikiai darbuojasi. Jis jau 
surinko daug siuntinėlių ir dau
giau kaip du tūkstančiu do
lerių suteikimui medžiaginės paramos 
lietuviams kovotojams ir lietuviams vai
kučiams Sbvietų Sąjungoje. Pinbas tos 
paramos šiuntihyfe greitu laiku būs iš
siųsta. Reikia daugiau. Reikia prie to 

dąrim prisidėti visiems lietuviams bb 
šklHuiho politinių bėi ^Ilginių įsltiki- 
nimų.

Prie to darbi) šaukią ir kviečiu visk 
liėtUvių tauta, VisA Lietuva. NėsUVtl- 
kiihe jos! NehumOkimė ranka į jos des- 
pbtatišką balsą! littldbife žmdnės, būki
me geri lietuviai!

Šis visas vajus už suteikimą paramos 
lietuviams Sovietų Sąjungoje galėtų bū
ti praplėstas, galėtų apimti visas lietu
vių sroves. Pundelių Vajaus Komitetas 
galėtų būti praplėstas, arba visai naujas 
sudarytas iš žmonių iš visų srovių.

Mes darome šį pasiūlymą, šį atsišauki
mą su tuo giliu įsitikinimu, kad, nepai
sant visų giilčų ir nesusipratimų, hepai- 
sant visų pasidalinimų ir pasiskirstymų, 
mėš galime susikalbėti, mės galime dar
buotis išViėn gėlbėjimūi lietuvių tautos 
nuo -išnaikinimo, išlaisvinimui Lietuvos 
iš barbarų nasrų.

Istorinis Patvarkymas
Visi geri Amerikos patrijotai turi pa- 

sVėikinti War Labor Board. Ta mūsų 
valdžios įstaiga kirto skaudžiausį smūgį 
tiems, kurie nori diskriminuoti prieš mi
lijonus Amerikos negrų. Jinai patvarkė, 
kad už lygų darbą turi būti mokama ly
gi alga baltveidžiams ir juodveidžiams!

Tai istorinės svarbos patvarkymas. 
Tai toks žygis, kuris mirtinai pažeis tą 
bjaurią nelygybę, kuri buvo iki šiol pla
čiai praktikuojama Amerikos pramonė
je. Algų klausime nebuvo jokios lygy
bės tarpe baltVeidžių ir negrų. Už tą pa
tį darbą kai kur baltvėidis gauna per 
pusę daugiau. Dabar reikia, kad orga
nizuoti darbininkai prižiūrėtų, kad visi 
darbdaviai ištikimai pildytų šitą War 
Labor Boardo patvarkymą.

Sprendžiamieji Mūšiai Bus 
Rytuose

Šis laikotarpis yra nervų išbandymo 
ir pasiruošimo laikotarpis. Už dienos ki
tos gali vėl užvirti tikrai pragariški mū
šiai visuose karo teatruose* TO laukiama, 
to tikimasi. To neslepia nei diplomatai, 
n'ei armijų ir laivynų vadai, nei spauda.

Anglijos parlamente vėl kalbėjo prem
jeras, Churchill. Jis kalbėjo tiktai sugrį
žęs iš Amerikos ir aplankęs Afriką.1 Jis 
Atvirai pasakė, kad Jungtinės Tautos 
pilnai pasiruošusios kirsti priešui smū
gį, Užpulti priešą Europoje. Kur ir kurią 
valandą t At Ai buš padaryta, tai jau mili- 
tariška slaptybė.

Pranešimai s'ako, kad visoje Europoje 
didžiaušias nervų įtempimas. Vokiečiai, 
italai, suomiai, rumunai ir kiti Ašies 
partneriai dreba iš baimės. Pavergtoji 
liaudis Visur laukia tos valandos. Kaip 
kokia nesuvaldoma Audra, ta liaudis su
kils prieš pavergėjus, kai ji išgirs, kad 
vakAruose atsidarė naujas frontas ir 
Amerikos ir Anglijos jėgos įsiveržė į 
Europos saušžemį.

Churchill saVo prakalboje davė aiškiai 
suprasti vieną svarbų dalyką, būtent, 
kad nepaisant visų kitų pastangų ir žy
gių, sprendžiamieji mūšiai įvyks ryti
niam fronte, tabpe Vokiečių ir Sovietų. 
Ten Hitleris yra sutraukęs 219 divizijų. 
Iš ten jis negali hei pabėgti, nei pasi
traukti. Jis tUrČS ten dar sykį daryti 
desperatišką žygį, kad nugalėti Raudo
nąją Armiją, kad paškūi gAlėtų saVo ka
ro jėgas permesti į vakarus prieš talki
ninkus. Tai bus paskutinis gemblerio žy
gis. Jei ten jis laimėtų, tai baisius die
nos prasidėtų dėl Visų talkininkų. Jeigu 
ten jis prakištų, jfeigu tos 219 divizijų bū
tų hugalėtos, jokios vilties Hitleriui at
silaikyti nebeliktų.

Tai tokia padėtis. Taip šiahdiėn stovi 
kArU SvArstyklės.

Susitarimas su Popiežiumi
Spaudoje plačiai kalbama apie galimy

bę susitarimo tarpė Sovietų Sąjungos ir 
Vatikano. Kai kurie korespondentai tei
gia, kad jau einą ir pasitarimai tuo rei
kalu*

Nežinbm'e, kiėk tuose spėliojimuose y- 
ra tiesos; Bet negalima sakyti, kad nie
ko panašaus negali būti. Sovietų Sąjun
goje religijos laisvė pildai pripažinta 
ir užtikrinta. Niekas nepersekiojamas 
už religinius įsitikinimus, Už maldas, Už 
lankyhią bažnyčios. Ten bažnyčios san
tykiai su valstybe lygiai taip sutvarkyti, 
kaip čia, Amerikoje. Bažnyčia yra at
skirta nuo valstybės;

Mes matome iš pranešimų, kad orto
doksų rdsų bažhyčiUš galva Sovietų Są
jungoje pilnai remia katą prieš fašistus,
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KAS KA RAŠO IR SAKO
MINKŠTAŠIRDŽIAI AR 

Hitleriui patai
kautojai?

Koluhinistas Raymond 
Clapper šiuo metu yra Lon
done ir jis rašo apie kai 
kurias anglų nuotaikas, kai 
kurias pažiūras dėl priemo
nių fašistinei Ašiai sumuš
ti. Mr. Clapper žymi, kad 
Anglijoje atsiranda tokių 
individualų, kurie priešingi 
beatodairiškam Vokietijos 
miestų bombardavimui. Kiti 
labai prieštaraują bombar
davimui Romos. Girdi, pe
reitą savaitę Lit'chfieldo 
vyskupas, dr. ,EL S. Woods, 
pareiškę, kad “jeigu Roma 
būtų bombarduojama, tai 
būtų papildyta kriminalys- 
te prieš civilizaciją ir išda
vimas tųjų dalykų, del ku
rių Angliją kariauja...”

Žinoma, tokių žmonių, 
kaip paminėtasis vyskupas, 
matyt, nėra daug. Prieš to
kias nuomones smarkiai iš
stojo lordo Beaverbrooko 
dienraštis Daily Express, 
nors ir šis dienraštis pripa
žįsta tą faktą, kad juo Hit
leris bus arčiau karo pra
laimėjimo^ tuo daugiau at
siras visokių “minkštašir
džių.”

Ar tie žmonės, kurie šian
dien skaitosi tokiais jau 
“civilizacijos gynėjais,” iš 
tikrųjų yra minkštaširdžiai, 
ar jie tiksliai nori pasitar
nauti Hitleriui, prailginti 
jo viešpatavimo dienas? 
Mums atrodo, kad jie nėra 
minkštaširdžiai, kad juos 
galima greičiau priskaityti 
prie hitlerininkų. *

Kodėl mes taip manome?
Todėl, kad ką jie skelbia, 

skelbia ir MusšOlinio spau
da, skelbia Hitlerio propa
gandistai, skelbia generolas 
(bučeris) FrAhko.

Kada Mussolinis laimėjo, 
jis daužė Ethiopijos begin
klius žmones, daužė jų so
dybas, degino miestus ir 
miestelius, nepaisydamas 
jokio žmoniškumo, šiandien 
Mussolinis ir jo sėbrai jaU 
“sužmohėjo,” kai tų pačių 
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vaistų Italijos
tenka paragauti.

Kada Hitlerio
daužė Varšavą.

miestams

DAR APIE GRICIAUS-
PIVOŠOS LAIŠKĄ

Aną dieną Laisvėje buvo 
rašyta apie A. Griciaus-Pi- 
vošos gyvenimo Tarybų Są-

bomberiai 
v«,xo«vcį, Rotterda- 

mą, Londoną, Coventry, 
Plyftioūthą, Leningradą, Se
vastopolį, Maskvą, — buvo 
puikus dalykas. Hitleris bu
vo pasimojęs nušluoti visus 
Anglijos miestus nuo žemės 
paviršiaus. Bet kai dabar 
prieš jį atsisuko antrasis 
lazdos galas — Hitleris ir 
jo sėbrai pradėjo kaukti, 
jog tai esą nekultūriška ir 
nežmoniška!

Kai gėn. Franko vadovy
bėje Ispanijos respublikos 
miestai buvo pustijami, 
bažnyčios naikinamos, žmo
nių gyvennamiai taškomi, 
— viskas buvo gerai. Bet 
dabar tam budeliui jau pa
gailo Italijos ir Vokietijos 
miestų, — tai esą nekultū
riška, skelbia jis.

Toji pati dvasiški j a, ku
riai pirmiau nerūpėjo išsto
ti prieš miestų bombardavi
mą ir deginimą, dabar pra
dėjo rodyti savo geraširdi
škumą.

Tas viskas ii- rodo, kad 
tiems žmonėms rūpi ne 
žmoniškumas, bet gelbėji
mas kanibališkų fašistų!

Kai dėl Romos — tasai 
miestas nėra nieku geresnis 
už Londoną, Coventry, Var- 
šavą, Rbtterdamą, Maskvą, 
Vilnių bei kurį kitą miestą. 
Romoje tupi MuSšolinis su 
savo šaika. Ten tupi kara
lius Emanuelis su savo sėb
rais. Roma yra Italijos fa
šistų centras, sostamiestis. 
Tai kodėl Roma turėtų bū
ti palikta? Kodėl j oš ne
bombarduoti? .

Tas viskas > turėtų didelės 
reikšmės, nes priverstų ro
miečius greičiau sukilti ir 
nuversti fašistinę Miissoli- 
nio rują, 0 to pasėkoje 
baigtųsi greičiau karas.

:>$įsi

USA IhiVyhb gydytojas perleidžia kratijd sužėisįajArA ameHkiėčiui jūrininkui 
Giiddalčanalo Sdldjb, Pacifiko OkėhHe. SiiAūkdtasis Amerikos žmonių kraujas per 
Raudonąjį Kryžią išgelbsti daugybą mūsą stižėišlUją didvyriu.
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instrumen- 
jis bandys 

pralošimą. Ir jeigu 
kad bombardavimai 
pasisektų įrodyti 

liautis, tai reikštų,

pilnai remia;; Sovietų vyriausybės pa
stangas. Jis kooperuoja su vyriausybe. 
Jis yra įtrauktas į įvairias komisijas 
karo vedimui pastangoms padėt. Pavyz
džiui, jis įeina komisijon ištyrimui vo
kiečių barbarizmo, papildyto prieš So
vietų žmones; Ta komisija lankės iš na
cių atvaduotuose kraštuose, pravedė ty
rinėjimą ir paskelbė savo raportą,

Taigi, jeigu su ortodoksų bažnyčios 
kunigais ir vadais galima susikalbėti ir 
susikalbama,- tai tas pats. galėtų - būti 

jungoje aprašymą. Ten, be 
kitko, buvo pažymėta, kad 
tasai aprašymas tilpo Ame
rikoje, kad Amerikos re
daktorius Griciaus laiško 
netalpino, bet jį savaip at
pasakojo, “suterliojo,” kad 
p. Laučka panašiai elgiasi, 
kaip kun. Prunskis, siunti
nėjąs tūlai spaudai savo su
fabrikuotas “žinias.”

Dabar paaiški, kad Gri- 
ciaus-Pivošos laiško atpa
sakojimas tilpo ir kituose 
laikraščiuose ir juose, pasi
rodo, prikergta kun. P Ivin
skio “žinių agentūros” fir
mos inicialai — “LKFSB”.
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Vadihasi, kun. Prunskis sū- 
fušeriavo Griciaus - Pivo- 
šos laišką ir to suterliotd 
atpasakojimo kopijas iš
siuntinėjo tam tikros rūšies 
spaudai. Amerikos redakto
rius, dėdamas tąją Pruns- 
kio iškeptą žinią, nukniaU- 
kė “LKFSB”, kad rašihys 
atrodytų originališkesnis. 
Na, o kiti laikraščiai (pav. 
So. Bostono Darbininkas) 
išspausdino jį su Prunskio 
firma.

Atvykusis iš Berlyno 
“svečias”, kunigėlis Pruns
kis, aprūpina tom pačiom 
žiniom ne tik katalikų 
spaudą, bet ir menševikų, 
anti : semitų, — pav. Ke
leivį. O tos “Dievo dova
nos” (sufušeriuotų žinių) 
pas kunigėlį netrūksta!

Žinių Apžvalga
ELMER DAVIS, Direktorius
of War Information, Washington, D. C.
Bombardavimas

bombardavimo
yra susilpninti

Office
Vokietijos

Tikslas 
Vokietijos 
Vokiečių industriją. Milži
niškos atakos prieš Dort- 
mUnd ir Duesseldorf, kurios 
sekė naikinančias atakas 
Ruhr miestų daug blėdies 
padarė. Negalima perkelti 
daug industrijų iš Ruhr; 
didėshė dali turi ten pasi
likti ir nukentėti nuo bom
bardavimų.

Mažas skaitlius militari- 
riių autoritetų sutinka su 
nuomone rėmėjų oro jėgos, 
kad galima išlošti karą vien 
bombardavimu. Bet bom
bardavimai tokioje skalėje, 
kokioj Amerikiečių ir Bri
tų Oro Jėgos dabar vykdo 
Vokietijoj, jeigu gana il
gai bus tęsiami, gali pavo
jingai susilpninti industri
ją, kuri būtinai reikalinga 
Vokiečių armijai, ir gali
mas dalykas, kad ir susilp
nins Vokiečių žmonių mora
lę. Kad tie bombardavimai 
jau pradeda atsiekti tikslą, 
parodo 
girdime 
sėbrų.

Ispanų 
jas, kontroliuojami ispanų 
fašistų partijos, pakėlė

skundai, kuriuos 
nUo priešo ir jo

spauda ir radi-

balsą prieš šiuos bombarda
vimus. Pradžioje, ispanų 
laikraščiai pakėlė skundą a- 
pie nežmoniškumą atakų 
prieš civilius gyventojus. 
Apie nežmoniškumą jie ne
kalbėjo, kada vokiečiai ata
kavo civilius gyventojus— 
net ir nesiskundė, kada vo
kiečių lakūnai, kurie padėjo 
Franco laimėti Ispanijos 
civilį karą, atakavo Ispanų 
civilius gyventojus. Tik ata
kos ant vokiečių gyventojų 
jiems yra “nežmoniškos.”

Bet dabar duoti įsakymai 
ispanų laikraščiams pradėti 
kitokią liniją. Jie dabar tu
ri sakyti, kad Ispanijai ne 
taip rūpi bombardavimas 
civilių gyventojų, kaip fak
tas, kad jie veda prie repri- 
zų, ir chaoso. Taip kalba is
panų fašistai. Jie neįspėjo 
v o k į e čįų nebombarduoti 
Varšuvos arba Rotterdamo, 
ar Belgrado ar Londono to
dėl, kad tas iššauktų repri- 
zus. Bet dabar, kada repri- 
zai prasidėjo, jie nori, kad 
mes juos atšauktume.

Mes girdėsime daugiau 
ir daugiau šių kalbų nuo 
vokiečių ir nuo italų ir nuo 
Japonų ir jų sėbrų karo bė
gyje, ir kada priešas bus vis 
daugiau užgautas. Sulauk
sime daug apeliacijų mūsų 
humanitariniams jaus
mams. Bet atsiminkite, kad 
ši propagandos kova prieš 
bombardavimus tiktai 
mūsų pusės yra vienas 
priešo ginklų; 
tas, kuriuomi 
atidėti 
mums, 
jiems 
turėtų
kad daugiau amerikiečių 
žūtų ligi karo pabaigos.
Office of War Mobilization

Karas dar nebaigtas ir 
mes negalime atsilošti ir 
atsileisti. Prezidentas tą 
mums priminė, pranešda
mas apie įsteigimą Office 
of War Mobilization ir pa
reikšdamas, kad mes priė
jome prie tos fazės karo 
pastangų, kada mums rei
kalinga suderinti mūsų vei
kimus su mūsų militare ma
šina ir mūsų civile ekono
mija, bendrai veikti, ir vi
su greitumu. Kitais žo
džiais, jeigu viskas 
dabar gerai sekasi, mums 
reikia daugiau pasistengti, 
pakol kabas bus išloštas. Šis 
naujas ofisas, kuris tapo į- 
steigtas pagal rekoftleiida- 
cijas trijų kongresinių ko
mitetų, yra įvykdintas gau
ti geresnių pasekmių iš tau
tinės pastangos. Teisėjas 
James F. Byrnes, buvęs E- 
konominėš Stabilizacijos di
rektorius, dabar yra War

(Tąsa 4-takne puM.)

galima ir su kitų bažnyčių bei tikėjimų 
kunigais ir vadais. Sovietų vyriausybės 
akyse vifei tikėjimai yra lygūs. Visus 
juos lygiai traktuoja Sovietų įstatymai. 
Jėigu Sovietų Sąjungoje randasi katali
kų bažnyčia, jeigu jinai turi pasekėjų, 
tai aišku, kad. sovietinė vyriausybė ne
atstumtų katalikų dvasiški jos paramos 
šidse karb pastangose. Ji, žinoma, mums 
atrodo, nesutiks jokiai religinei sektai, 
jokiai bažnyčiai bei jOs kunigams duoti 
išimtinas privilegijas bei teisei
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Kelionė Iš Seatties į San Francis 
co Ir Atgal

galėtų iš-

sustojome 
šeimą. Jis 
o jo žmo-

trūksta butų karinės industri
jos darbininkams. Daugelis 
matytis gyvena treileriuose.

Pirmu kartu teko pervažiuo
ti tą garsųjį tiltą, net 8 my
lių ilgio San Francisco Bay 
Bridge. Už pervažiavimą ima 
po 25 centus nuo automobilio, 
nepaisant kiek jame sėdi žmo
nių.

Važiuojant per tiltą netolie
se matosi mažiukė salelė. Tai 
garsusis sunkiųjų darbų kalė
jimas Alcatraz. Ten, sako, ka
linių nereikia nei saugoti, nes 
aplinkui vanduo labai audrin
gas ir retas kuris 
plaukti į sausžemį.

San Francisco j e 
pas John Klawins 
yra latvių, tautybės,
na lietuvaitė, Tacomos Gedmi
nų duktė. Labai draugiški 
žmonės. Išvedžiojo mus po vi
są miestą ir aprodė visas įdo
mybes. Jie mus nuvežė ir į 
St. Marys Kolegiją, kur mū
sų sūnus baigia militarinės 
aviacijos mokslą.

Atvykus čia mums rūpėjo 
sutikti ir pasikalbėti su dau
giau vietos lietuvių. Dėlto pa- 
sišaukėm telefonu draugę Ka- 
rosienę, kuri yra organizatore 
Textile darbininkų unijos. Pa
vaišinusi mus gardžiais pie
tumis, drg. Karosienė nusive
dė pas Marytę Baltulioniūtę ir 
perstatė kaipo svečius. Malo
ni mergina. Labai užimta gro
žio salono darbe. Prašiau, kad 
dažniau rašinėtų mūsų spau
doje, bet skundėsi laiko stoka. 
Sako,
gauti pasisamdyti, tad pačiai 
reikia atlikti visi darbai.

darbininkių negalima

pa- 
bu- 
pė-

(Įspūdžių Žiupsnelis)

Gavus porą savaičių atosto
gų sumanėm aplankyti San 
Francisco ir pasisvečiuoti pas 
draugus ir pažįstamus. O dar 
didesnis šios ilgos kelionės 
tikslas buvo — atlankyti savo 
sūnų, kuris mokosi karinės 
aviacijos St. Marys Kolegijoje.

Portlandą pasiekėme apie 
6 valandą velykų rytą. Susira
dau knygoje draugų Stupurų 
telefono numerį ir sakau savo 
žmonai, reikia pašaukti. Ji 
man išmetinėja, kad taip anks
ti nepridera žmones iš miego 
budinti. Bet aš atsakau, kad 
ir pats Kristus šį rytą anksti 
atsikėlė, tai nepyks ir drau
gai Stupurai už išbudinimą. 
Taigi, pasikeftėm keliais žo
džiais su Stupuriene. Ji mums 
palinkėjo pasekmingos kelio
nės.

Septintą valandą ryto jau 
buvome buso stotyje ir išvy
kome toliaus. žiūriu, ant bu
so priekio stambiom raidėm 
užrašyta: “šventa Barbora.” 
Na, mąstau sau, teks su šven
taisiais pasimatyti. Bet ne. 
šventųjų nematėme, tik Cali- 
fornijos valstijoje labai daug 
miestų, užvardinta įvairių šven
tųjų vardais.

Važiuojant per Oregon vals
tiją viskas puiku. Medžiai ža
liuoja, žydi — negali atsi
džiaugti gamtos grožybe. Pa
važiavus apie 200 mylių pra
dėjome lipti į kalnus. Busas 
tik raitosi, vingiuoja ir žvie
gia. žmona net baimintis pra
dėjo. Aš jai sakau, kad vai
ruotojas gabus ir žino, ką da
rąs. Sakau, kiek sykių mus at
lankė kalbėtojai, irgi atva
žiuodami tais pat keliais.

Pavažiavus dar aukščiau 
sirodė ir sniego. Vietomis 
vo prisnigta gal kokios 2
dos ir dar vis snigo. Tik arti
nantis link Califomijos snie
gas pradėjo nykti ir privažia
vus paskutinę stotį Oregon 
valstijoje, Klamath Falls, snie
go visai nesimatė.

Įvažiuojant į Californiją 
draiverys pasakė, jog dabar 
iškrės keleivius. Liepė atidary
ti bagažus. Mat, čia tokis įsta
tymas, kad į tą valstiją nelei
džia įvežti vaisių, daržovių iš 
kitur. Nesuradus nieko už
drausto, tuoj pradėjom va
žiuoti toliau.

Pravažiavę valstijos rube- 
žių tūlą laiką važiavome kaip 
ir dykumom. Tik kaikur krū
mokšliai, vadinami “soya 
brush” ir tie patys parudavę. 
Tik toliaus pavažiavus gamta 
pasikeitė. Viskas žaliuoja, net 
negali atsižiūrėti.

Pirmadienį, balandžio 26, 
anksti ryte busas sustojo 35 
minutom. Dar randamės už 75 
mylių nuo San Francisco. Pa- 
pusryčiavom ir traukiame to
liau. Aplinkui matytis plačios 
lygumos, toliau kalneliai, ūki
ninkai, matyti gyvena pasitu
rinčiai. Netoli Oaklando vėl 
pasirodė kalneliai, bet ne to
kie aukšti.

Į Oaklandą atvažiavome 
9:30 ryto. Trumpai pasižvalgę 
ir apžiūrėję miestą, išvažia
vome į Martinez, kur man rū
pėjo pasimatyti su senu drau
gu Senuty. Drg. Senuty dirba 
prie Shell Oil, kuri čia turi di
delę įmonę.

Pabuvome ten 2 dieni ir nu
vykome pas kitus draugus, W. 
Jacobs, kurie turi 5 akrų ūkę 
apie 2 mylios nuo Martinez. 
Drg. Jacobs yra gyvenęs Ga
ry, Ind. Tai draugiški ir links- 
mūs žmonės. Labai gražiai 
mus priėmė. Ačiū draugams.

Būtų buvę malonu su se
niai matytais draugais ilgiau 
pasisvečiuoti, bet laikas bėga. 
Taigi bal. 28 dieną išvykome į 
savo kelionės tikslą — San 
Francisco.

Važiuojant iš Oaklando ma
tytis labai daug naujų namų 
pribudavota ir vis dar buda- 
Voja daugiau. O sako ir taip
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Sužinojęs, kad esame , mies
te, pasikvietė pietums seniai 
mūsų pažįstamas geras drau
gas A. Šatas. Bepietaudami 
daug išsikalbėjome. Šatas pa
pasakojo kaip puikiai darbuo
jasi San Francisco lietuviai 
“bečleriai.” Jie neseniai su
ruošė pietus Rusų Karo Pagal
bos naudai ir padarė pelno 
apie $160.

Pasisvečiavus drg. Šatas 
apvedžiojo ir parodė įdomes
nes miesto vietas. Vaikščiojo
me iki visai privargome. Ant 
sekmadienio pakvietė atvykti 
pas Burdą, kur susirinksią šie
no pjauti.

Gegužės 1 dieną gavome 
progą pirmu kartu pasimatyti 
ir pasikalbėti po ilgo nesima
tymo su sūnum. Jis gavo pa- 
siliuosuoti nuo pareigų 24 va
landom. Rodosi, taip neseniai 
dar ant rankų nešiojom, o da
bar jis jau Dėdės Šamo uni
formoje . . .

Pirmadienį, gegužės 3, sū
nus užbaigė mokslą. Palydėję 
sūnų nuvykome pas Karosus. 
Pasijutome lyg gėlinyčioje. 
Aplink stubą tiek daug gėlių 
ir medelių prisodinta, taip pui
kiai žydi, kad negali atsigro
žėti. Trumpai pasikalbėjus at
ėjo Mugianiai. Su jais pirmu 
kartu teko susitikti. Malonūs 
draugai.

Pasisvečiavę ir pasivalgę, 
palikome namie vieną drg. 
Karosą, o visi kiti išvažiavo
me pas Burdą. Ten radome 
diktą būrį lietuvių: Kobliną, 
Kisielių, Sutkus, Baroną, ne
seniai atvykusį čia iš Montel- 
los, ir kelioliką kitų, kurių pa
vardžių nebeprisimenu.

Pasikalbėjus kiek, drg. Ša
tas sako, reikia 
Vilnies šėrininkų
mas. Kaip matai tam tikslui 
sumesta apie $16. šios vietos 
savininkas drg. Burda progre- 
syviams lietuviams duoda dar
žą veltui piknikams laikyti, 
bot jie turi patys žolę nusi- 
pjauti. Tad tą dieną kaip tik 
ir pasitaikė “šienapjūtė.”

Vakare nuvažiavome į sve
čius pas Mugianius. Vėliaus 
atvažiavo Chaplikai, bet gai
la, kad neilgai su jais teko pa
sikalbėti.

Gegužės 3 su dd. Klawin 
nuvažiavome į St. Marys Ko-

legiją. Mus pasitiko sūnus ir 
pasikalbėjome, pavaikščiojo
me pusvalandį. Kaip 3 :15 pra
sidėjo mokslo užbaigos iškil
mės. Militarinis benas griežia 
maršus, o jauni kariai nau
jutėlėse uniformose maršuoja 
į paskirtas vietas. Atmaršuo- 
ja ir 18-tasis Batalionas. Tai 
tie jaunuoliai, kurie šiandien 
baigia militarinės aviacijos 
kursą.

Aplink stovi daugelis tėvų, 
motinų. Pro juos maršuoja jų 
sūnūs, bet nei vienas nei ne
žvilgteli. Mat, kariška disci
plina. Pnmaršavo ' prie plat
formos, kur karininkas jau
niem kadetam pasakė prakal
bą, palinkėjo pasisekimo ir— 
mokslo užbaigos iškilmės pa
sibaigė.

Po iškilmių pasikalbėjome 
su sūnum apie valandą laiko 
ir išvykome savais keliais.

St. Marys Kolegija pirmiau 
buvo katalikų įstaiga. Dabar 
valdžia perėmė ir įsteigė ten 
aviacijos mokyklą prirengimui 
kariniam laivynui lakūnų.

Grįždami namo, pakeliuje 
sustojom pas draugus Chapli- 
kus. Labai smagiai praleidome 
vakara.

Iš viso, atrodo, Califomijos 
lietuviai gyvena labai gražiai. 
Daug gėlių, prisisodinę, augi
na pergalės daržus ir visi to
kie malonūs, draugiški. Su ku
riais tik teko susitikti ir pasi
kalbėti, ilgai mes jų nepamir
šime.

Neiškenčiu nepagyręs San 
Francisco lietuves moteris. Jos 
tiek daug veikia pažangos la
bui, ypatingai mezgėjų būre
lis.

Atsisveikinę ir įsigiję tiek 
daug malonių įspūdžių, gegu
žės 4 dieną apleidome San 
Francisco. Namo grįžome ki
tu keliu — Redwood Road — 
kad daugiau įdomybių pama
čius.

Sustoję 
kcntėm 
ūkininkų,
me pas gerus draugus Jezels- 
kius. Draugė Jezelskienė sa
ko : “Einam kiaušinių rinkti. 
Pas mus kas nedirba, tas ir 
nevalgo.” Sutikome. Mat, da
bar karo laikas. Besidarbuo
jant atvažiavo Ulskiai ir pa
sikvietė pas save. Aš to tik 
laukiau, kad pasiliuosuoti nuo 
darbo.

Bet nuo darbo ir ten neiš
sisukau. Drg. Ulskienė tuoj aus 
atnešė du viedru kiaušinių ir 
pamokino kaip juos atrinkti. 
Buvome nuėję pas draugus 
Ambrasus. Labai užimti, kasė 
šulinį. Jų sūnus kariuomenėje, 
jau antro rango leitenantas, 
orlaivio vairuotojas.

Oregon City apylinkėje ūki
ninkauja Jezelskiai, Ulskiai, 
Ambrasai, Murphys. Tai 
kaimynai. Kitų pavardžių 
beatsimenu.

Portlande sustojome 
Stupurus. Sako, palaukite 
1 an dėlę, žadėjo atvykti
žantas David Matis-Matusevi- 
čius. Tai brooklyniečiams ge
rai pažįstamas veikėjas. Jam 
atvykus ir trumpai pasikalbė
jus ir čia sudėjome kelis dole
rius pasveikinti Vilnies šėri
ninkų suvažiavimui. ■

Buvome dar nuvykę pas 
draugę Nina Betts, kuri gyve
na Milwaukee, Ore. Pirmiau 
ji būdavo parašo žinučių, į Vil
nį. Turinti jau trijų savaičių 
sūnelį, tai labai užimta ir ne
begali tiek dalyvauti visuome
niškame veikime.

Prie užbaigos noriu paačiuo- 
ti visiems, kurie mus taip 
draugiškai priėmė ir vaišino 
ilgoje 900 mylių kelionėje. Il
gai mes to nepamiršime.

M. Baltrušaitis.
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Komisija sutiko ir pasiir
tame reikale darbuotis.

CIO prez. Murray ir Leon W. Berney stebi 
CIO vice-prez. Allan S. Haywooda pasirašant 
kontraktą su Metropolitan Life Insurance Co., 
pagal kuri tos kompanijos industrial insurance 
agentai (apie 2,100) Įstoja Į uniją ir bus CIO 
nariais.

M. 
šle-
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Trecias Pusią pb

Protokolas Aps. Konferencijos

ALDLD XII Apskričio pus
metinė konferencija atsibuvo 
23 d. gegužės, 1943 m., Wil
kes-Barre, Pa., Lietuvių Kliu- 
bo svetainėj, 325 E. Market 
St.

Konferenciją atidarė org. 
J. Jesulaitis, 12 vai. dieną, 
paskirdamas mandatų komisi- 
jon P. Šlekaitį ir R. Jervį.

Sutvarkius mandatus, pasi
rodė, kad konferencijoj daly
vauja delegatai nuo 4-rių kuo
pų : 12 kp., Pittston: A. Ra- 
dišauckienė, M. Kalauckas ir 
M. Bagužinckas.

39 kp., Scranton: P. Šlekai
tis, F. M. Indriulis, R. Yenu- 
šaitis ir A. Sakevičiutė.

43 kp., Wilkes-Barre: O. 
Radzevičienė, P. Roch, A. Bar- 
tulienė ir J. Vilkelis buvo rink
tas, bet nedalyvavo.

97 kp., Plymouth: Raymond 
Jarvis ir O. Krutulienė.

20 kp., Binghamton, N. Y. 
prisiuntė tik sveikinimą ir ra
portą. Iš Foresį; City ir Nanti
coke negauta nieko.

Užtvirtinus delegatus, su
teikta sprendžiamas balsas ir 
apskričio valdybai, iš ko susi
darė viso 15 atstovų.

Dienotvarkis pateiktas 
P. Šlekaitį tapo priimtas.

Pirmininku išrinktas F. 
Indriulis, pagelbininku P.
kaitis. Konferencijos sekreto
riumi išrinktas P. Šlekaitis. Į 
rezoliucijų komisiją išrinkti: 
J. Visockis, O. Radzevičienė ir 
M. Kalauckas.

Protokolas pereitos metinės 
konferencijos buvo skaitytas ir 
tapo priimtas vienbalsiai. Taip 
pat skaitytas apskričio posė
džio protokolas, kuris tapo pri
imtas.
Apskričio Valdybos Reikalai

Org. J. Jesulaitis raporta
vo, kad apskritys turėjo ir dar 
turi didelių, nesmagumų, kas 
link rengimo krutamu jų pa
veikslų “Leningrado Apgula” 
(The Siege of Leningrad), ku
rie buvo rengiami 20 d. gegu
žės, tame reikale paaukota 
daug darbo, išleista daug pi
nigų, tik dėl to, kad filmos 
savininkai pamiršo prisiųst fil
mą. Jo raportas priimtas, o fil
mos nepristatymo 
paliktas apkalbėti 
reikaluose.

Finansų sekretorė 
šauskienė raportavo,
skričio finansinis' stovis 
$45.42, bet iždininkas M,. Ba
gužinckas pranešė, kad jis tu
ri tik $5.42, o kiti išduoti ko
misijai, kuri darbavosi rengi
me virš minėto perstatymo. 
Raportas priimtas.

Komisija rengimo perstaty
mo “Leningrado Apgula” iš
davė' platų raportą ir nurodė, 
kad visa kaltė puola ant fil
mos savininkų,, nes paskutinę 
valandą prieš perstatymą ko
misija, nesulaukdama filmos, 
šaukė ant telefono ir gavo at
sakymą, kad jie apie tai pa
miršo. Konferencija reikalavo 
tiesiog traukti teisman už su
laužymą kontrakto ir padary-

pasveikinti 
suvažiavi-

Oregon City neiš- 
neatlankę lietuvių 
Pirmiausia sustojo-

klausimas 
naujuose

A. Radi- 
kad ap- 

yra

vis'
ne-

pas 
va- 
ser-

Didžiausias lietuvių pik
nikas Brooklyne bus Lais
vės piknikas 4 d. Liepos- 
July 4th, Klasinis Clinton 
Park, Maspeth, N. Y.
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tus nuostolius. Delegatams iš
klausius jų raportą padaryta 
išvedimas, kad bandyt susitai
kyti geruoju, filmos savinin
kai turėtų atsiprašyti komisi
ją ir duot filmą rodyti veltui, 
o komisija, kad vėl pasidar
buotų ir užganėdintų pirmiau 
suvedžiotą publiką, surengda
ma tokį perstatymą antru kar
tu, 
ko

Kuopų Raportai:

12 kp., Pittston, gavo 2 nau
jus narius, užsimokėjusių na
rių turi 16-ką ar 19-ką, tikrai 
nežino, paaukavo Botkino li
goninei $5, ižde turi $11.67.

39 kp., Scranton, gavo 4-ris 
naujus narius, turi užsimokė
jusių narių už 1943 metus 44- 
ris, tai yra, visi užsimokėję— 
vyrų 26, moterų. 18. Susirinki
mai laikomi kas mėnuo, narių 
dalyvauja neskaitlingai,, tarp 
8 iki 16, turėjo šiais metais 
dvejas prakalbas, A. Bimbai ir 
R. Mizarai. Prie A. Bimbos 
prakalbų turėjo vakaruškas, 
kurios davė pelno $12.18, o 
prie R. Mizaros—A. Buzienės 
išleistuves, kurios davė pelno 
$11.54. Per abejas prakalbas 
šukelėm pelno dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir Sovie
tų medikalei pagalbai po $28.- 
56. Išaukavo kuopa šiems tiks
lams: Botkino ligoninei $5, 
Proletarų M. S. $3, Lietuvių 
vaikučiam pabėgėliam iš Lietu
vos dėl pundelių $3. Pasveikin
ta Laisvės Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas su auka $2; taip 
pat ir Vilnies Bendrovės su- 
važidvim. $2; Kanados Liau
dies Balsui paaukauta $2 ir 
Laisvės bylos vedimui $2. Iž
de turi $26.96.

20 kp., Binghamton, N. Y.: 
66-šių narių, duoklės sumokė
tos ir pasiųstos į centrą. Tu
rime komisiją rinkimui drabu
žių ir siuntimui Tarybų Są
jungai, komisija jau pasiuntė 
keletą pundų drabužių. Vil
nies kalendoriaus išparduota 
43 kop, Tarybų Sąjungos Bot
kino ligoninei surinkome au
kų* ir vieną dolerį aukojome 
iš iždo—tai viso pasiuntėme 
$40.00. Kovo mėnesį turėjome 
pramogą. Pramogos pelnas ir 
surinktos aukos ten pat suda
rė $110.54, iš tų pinigų $100 
pasiuntėm Tarybų, Sąjungos 
Gelbėjimo Komitetui, o $10.54 
pasiliko kuopos ižde. Laisvės 
šėrininkų suvažiavimui pa
siuntėm sveikinimą ir $3. Ka
nados laikraščiui Liaudies Bal
sui pasimokėjome prenumera
tą iš kuopos iždo $3.50. Vil
nies šėrininkų suvažiavimui 
pasiuntėm sveikinimą ir $2 
auką. ALDLD knygoms leisti 
paaukojom iš iždo $2. Laisvės 
bylai iš iždo paskyrėm $2 ir 
turime komisiją, kuri renka 
daugiau aukų.

Gegužės 8 d. turėjome pra
mogą su kitomis organizaci
jomis ir pelną skyrėme Ameri
kos Raud. Kryžiui ir lietu
viams raudonarmiečiams Tary
bų Sąjungoje. Atskaita dar 
nebaigta, bet matome, kad

bus pelno arti $70. Ižde turi
me pinigų apie $10. Tarybų 
Sąjungos pundelių vajaus ko
mitetui pasiuntėm $2. Priešfa- 
šistinių kalinių gelbėjimui iš 
iždo aukojom $2 ir iš narių 
surinkom tris, viso pasiuntėm

43 kp., Wilkes-Barre, Pa.: 
Susirinkimus reguliarius turė
jom keturis, narių, pagal 1942 
m. turim 35 ir du naujus ga
vom. šiais metais turime užsi
mokėjusių 19-ką, kiek toliaus 
užsimokės, bus pranešta meti
nėj konferencijoj. Per tą lai
ką parengimų turėjome du. 
Suvaidinom teatrą “Pusseserė 
Salomėja” ir turėjom silkių 
vakarėlį. Išaukavome sekamai: 
Sovietų medikalei pagalbai 
$10, dėl Amer. Raudonojo 
Kryžiaus $10, Laisvės bylos 
vedimui $5 ir dėl Ispanijos lo- 
jalistų tremtinių $2; viso $27. 
Ižde turime $25.65.

97 kp., Plymouth: Narių 
turim 7. Visi užsimokėję už 
1943 m. Ižde randasi $8>.3Q. 
Paaukota $10 Sovietų raudon
armiečiams ir Laisvės bylos 
vedimui (nepažymėta kiek—

sižadame visokiais būdais rem 
ti Jungtinių Valstijų vyriausy
bę, priešakyje su prezidentu 
Rooseveltu, visais karo laimė
jimo klausimais.

Mes pasižadame pirkti, pa
gal mūsų išgalę, karo laimėji
mo bonų, remti Raudonąjį 
Kryžių ir šiaip padėti visokiais 
būdais greitesniam karo lai
mėjimui.

Mūsų sūnūs yra karinėj tar
nystėj, jie savo gyvastį ati
duoda už demokratiją ir tau
tos laisvę, tad mes, pasilikę 
namie, atiduosime visas savo 
jėgas paramai karo laimėjimo.
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AMERICAN HEROES
BY LEFF

| Hyman Epstein knew that after wounding a man the Japs around Sanananda
I were withholding their fire, using the injured soldier for bait until unarmed 

medical aides like himself came into range. Yet again and again he crept out
, under sniper fire to rescue wounded comrades until at last the Japs got him.
I “That kid was the best,” his commander said of determined little Hymta
I Epstein. Are you buying War Bonds as determinedly?
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Pasibaigus raportams buvo 
duoklių, užsimokėjimas: Scran
ton 39 kp. užsimokėjo už 44 
narius $2.20, Plymouth 97 kp. 
už 7 narius 35c., Pittston-Wy
oming 12 kp. už 16 narių 80c.

Pakelta klausimas apie pik
nikų rengimą, kadangi karo 
metu viskas apsunkinta, todėl 
likos nutarta, kad palikt ap
skričio valdybai ir jei tik ap
linkybės kiek pasikeis, tai kad 
būtų- surengta bent pora pik
nikų, vienas apskričio, o kitas 
spaudos naudai.

Apkalbėjus apie kuopų vei
klą ir kad silpnesnes kuopas 
sudrūtinus, pasirodė, kad ap
skričiui nėra galimybių ir tas 
palikta darbuotis vietiniams 
draugams.

Apkalbėjus spaudos klausi
mą, delegatai užgyrė Laisvės 
ir Vilnies taktiką ir priėmė re
zoliuciją prieš Laisvės skundė
jus taip pat suaukavo Laisvės 
gynimui $5. (Rezoliucija ir 
aukotojų vardai jau Laisvėj 
tilpo — P. Š.) Taip pat tapo 
priimta kita rezoliucija už rė
mimą Amerikos valdžios nusi
statymo karo klausimu.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti Wilkes-Barre 7 bal
sais prieš Scrantoną, kuris ga
vo tik 6 balsus. Bilų, apmokė
jimas palikta metinei konfe
rencijai.

Prieš uždarant konferenci
ją pirmininkas paprašė, kad 
delegatai išsireikštų savo min
tis įvairiais klausimais, kas bu
vo atlikta. Konferencija užsi
baigė 20 m. po 3-čios vai.

P. Šlekaitis,
Konferencijos Sekr.

Rezoliucija

Mes, delegatai Lietuvių Li
teratūros Draugijos 12-to ap
skričio konferencijoj, įvyku
sioj gegužės 23 dieną, 325 E. 
Market St., Wilkes Barre, at
stovaudami lietuvius nuo Bing- 
hamtono iki Wilkes Barre, pa

Mes, delegatai Liet. Litera
tūros Draugijos, 12-to apskri
čio konferencijoj, užginame 
dienraščio Laisvės poziciją ir 
politiką karo laimėjimo klau
sime ir kovoj prieš fašistinius 
elementus. Mes pasisakome, 
kad remsime Laisvę jos apsi- 
'gyh'itho byloje, kurią prieš 
dienraštį užvedė tūlas ukrai- 
nas ir tą savo pasižadėjimą 
remiame aukodami bylos 
dimui $5.

Komisija:
M. Kalauskas, 
J. T. Visockis, 
O. Radzevičienė.

ve-

So. Boston, Mass
LDS 62 Kuopoje Yra Lietuvos 

Patriotė Motina

Birželio 3 d., laike LDS 62- 
ros kp. susirinkimo eigos, ka
da fin sekr. J. Burba prane
šė, kad dar du jaunuoliai šios 
kuopos nariai įstojo į Dėdės 
Šamo armiją, *tai susirinkimas 
vienbalsiai jiems, kaip ir pir- 
mesniems, paskyrė dovaną po 
$5 iš kuopos iždo. Ir kada 
reikalas iš eilės priėjo svars
tymui blankos pasveikinimui 
lietuvių raudonarmiečių, pro
ga sukakties dviejų, metų jų 
karžygiškoje kovoje prieš įsi
veržėlius vokiečius, tai Ona 
Boresh (Barašienė), motina 
jaunuolio, kuriam susirinki
mas ką tik paskyrė $5 dova
ną, atsistojo ir pareiškė, kad 
jos sūnaus penkinė lai eina pa
sveikinimui 
ir dar nuo 
pridėjo.

(Reiškia,
motiniškai rūpinasi ir prilygs
ta toms motinoms, kurių karo 
fronte žuvo sūnūs, tai žuvusio 
brolis stoja į armiją ir aky* 
vaizdoje motinos prisiekia 
tarnauti Dėdei Šamui, idant 
laimėti pergalę Suvienytoms 
Tautoms.

Kuopa iš savo iždo taipgi 
nutarė skirti $5 dėl pasveiki
nimų; dešimts narių tuojaus 
po $1 davė ir blanką pasirašė. 
Kuopos fin. sekr. paskirtų 
blanką užlaikys priimant 
daugiau pasveikinimų.

lietuvių karžygių 
savęs vieną dolerį

Ona Boresh taip
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“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai
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— Aš žinau, kad aš kur kas geresnė, 
švaresnė už visus žmones, ir nė vienas 
iš jų man nereikalingas.

Kartais aš užeidavau ją besėdinčią 
prieš veidrodį ant žemo suoliuko' ir šu
kuojančią plaukus; plaukų galai,gulėda
vo ant jos kelių, ant suoliuko- atramų, 
nusvirdavo per jo atlašą beveik ligi grin
dų, — jos plaukai buvor tokie pat ilgi ir 
tankūs, kaip ir bobutės. Man teko maty
ti veidrodyje jos rusvas, tvirtas krūtis, 
ji vilkdavosi prie manęs liemenėliu, 
maudavosi kojinėmis, bet jos švarus 
nuogumas nekeldavo manyje gėdingų 
jutimų, o tiktai keldavo džiaugsmingą 
pasididžiavimo jos grožiu jausmą. Vi
suomet ji skleisdavo gėlių kvapą, kuris 
neleisdavo apie ją manyti ką bloga.

Aš buvau sveikas, stiprus, gerai paži
nau vyrų santykių su moterimis paslap
tis, bet žmonės kalbėdavo prie manęs 
apie tas paslaptis su tokiuo beširdišku ir 
piktu džiaugsmu, su tokiuo žiaurumu, 
taip murzinai, kad aš negalėdavau įsi
vaizduoti šios moteriškės vyro glėby, man 
sunku būdavo ir pamanyti, kad kas nors 
turėtų teisę paliesti ją drąsiai ir begė
diškai, kaipo jos kūno šeimininkas. Aš 
buvau įsitikinęs, kad virtuvių ir kamarų 
meile nepažįstama Karalienei Margo, ji 
pažįsta kažkokius kitus, kilnesnius 
džiaugsmus, kitonišką meilę.

Bet kartą, prieblandėlėj, atėjęs į sve
čių kambarį, aš užgirdau miegamajame 
skardų mano širdies damos juoką ir vy
rišką balsą, prašiusį:

— Palauk gi... Viešpatie! Netikiu.
Aš supratau, kad man reikia išeiti, 

bet to padaryti negalėjau ...
— Kas ten? — paklausė ji. — Tu? 

Įeik...
Miegamajame buvo trošku nuo gėlių 

kvapo; prieblanda, langai užleisti... 
Karalienė Margo gulėjo lovoje, ligi sma
kro apsiklojusi antklode, o šalia jos, pa
sieny, sėdėjo vienmarškinis, su atlapa 
krūtine, karininkas — smuikininkas, — 
ant jo krūtinės taipgi buvo randas, jis 
ėjo įstrižai krūtinės ir buvo tokš ryškus, 
kad net prieblandoje buvo aiškiai įžiūri
mas. Karininko plaukai buvo keistai su- 
pudaloti, ir pirmą kartą aš pamačiau jo 
liūdno, perkirsto veido šypseną, — šyp
sojosi jis keistai. O jo didelės, moteriškos 
akys žiūrėjo į Karalienę taip, lyg jis bū
tų pirmą kartą pastebėjęs jos gražumą.

— Čia mano bičiulis, — pasakė- Ka
ralienė Margo, nežinau — man ar jam.

— Ko tu taip nusigandai? — užgir
dau aš, lyg iš tolo, jos balsą. — Eik čio
nai ...

Kai aš priėjau, ji apkabino mano kak
lą nuoga, karšta ranka ir pasakė:

— Užaugsi — ir tu būsi laimingas... 
Eik I

Aš padėjau knygą ant lentynėlės, pa
siėmiau kitą ir išėjau.

Kažkas trakšterėjo mano širdyje. Ži
noma, aš nė minutės nemaniau, kad ma
no* karalienė mylėtų, kaip visos moterys, 
be to, ir karininkas neleido taip manyti. 
Aš mačiau priešais save jo šypseną, — 
šypsojosi jis džiaugsmingai, kaip šypso
si kūdikis, netikėtai nustebintas, jo liūd
nas veidas buvo stebuklingai nušvitęs. 
Jis turėjo ją mylėti — argi galima jos 
nemylėti? Ir ji taipogi galėjo dosniai ap
dovanoti jį savąja meile — jis taip ste
buklingai grodavo, taip širdingai mokė
jo skaityti eilėraščius...

Bet jau dėlto, kad aš turėjau susirasti 
šį nusiraminimą, man pasidarė aišku, 
kad ne visa gera, ne visa tikra mano pa
žiūrose į tai, ką aš mačiau, į pačią Ka
ralienę Margo. Aš jaučiausi pametęs ka
žin ką ir keletą dienų gyvenau didžiau
siame liūdesy.

... Kartą aš smarkiai paišdykavau, 
ir,, kai atėjau pas damą knygutės, ji tarė 
man labai griežtai:

— Vienok tu pašėlęs išdykėlis, kaip 
aš girdėjau! Nemaniau aš . ..

Aš nebeiškenčiau ir ėmiau pasakoti, 
kaip man sunku gyventi, kaip sunku 
klausyti, kai apie ją blogai kalba. Sto
vėdama priešais mane, uždėjusi ranką 
atit mano peties, ji pradžioje klausė ma
no kalbos įdėmiai, rimtai, bet greitai su- 
gffuokė ir tyliai mane pastūmėjo.

— Gana, aš visa tai žinau, supranti? 
Žinau!

Paskui paėmė abi mano rankas ir pa
sakė labai maloniai:

—~Kuo mažiau tu kreipsi dėmesio į

šias šlykštynes, tuo geriau bus tau... O 
rankas tu menkai temazgoji...

Na, šito galėtą ji ir nesakyti; jeigu ji 
valytą varį, plautą grindis ir skalbtą 
vystyklus, jos rankos būtą ne gražesnės 
už mano.

— Moka gyventi žmogus — ant jo 
pyksta, jam pavydi; nemoka — jo ne
kenčia,. — susimąsčiusi, kalbėjo ji, trau
kdama mane prie savęs ir su šypsena 
žiūrėdama man į akis. — Tu mane my-

— Labai?

— 0 — kaip?
— Nežinau.
— Dėkui, tu — puikus f Man patinka, 

kai mane myli.. .
Ji susijuokė, norėjo kažką pasakyti, 

bet, atsidususi, ilgai tylėjo,, nepaleisda
ma manęs iš savo ranką.

— Tu dažniau ateik pas mane; kai 
tik gali, ir ateik ....

Aš pasinaudojau tuo ir daug gera ga
vau iš jos. Po pietą mano šeimininkai 
guldavo pogulio, aš bėgdavau į apačią 
ir, jeigu ji būdavo namie; sėdėdavau pas 
ją bent valandą, net ilgiau.

— Skaityti reikia rusiškas knygas, 
reikia pažinti savąjį, rusišką gyvenimą, 
— mokė ji mane, kaišiodama vikriais 
ružavais piršteliais spilkutes į. savo 
kvapnius plaukus.

Ir, vardydama rusą rašytojus, klausė:
— Tu atsiminsi?
Ji dažnai kalbėdavo mąsliai ir trupu

tį su apmaudu:
— Tau reikia mokytis, mokytis, o aš 

vis užmirštu apie tai! Ak, Dieve mano...
Pasisėdėjęs pas ją, aš. bėgdavau į vir

šų su nauja knyga rankose ir taryfum 
nupraustas iš vidaus.

Aš jau perskaičiau Aksakovo “šeimy
nišką kroniką”; puikią/rusišką poemą— 
“Miškuose”; nuostabius “Medžiotojo- už
rašus,” keletą tomelių Grebenkos ir So- 
logubo; Venevitinovo, Odojevskio ir 
Tiutčevo eilėraščius. Šitos knygos iš
prausė, mano sielą, nuvalydamos nuo , jos 
elgetiškos* ir karčios tikrenybės įspū
džius; aš pajutau, kas tai yra gera kny
ga, ir supratau, kaip ji man reikalinga. 
Beskaitant šias- knygas, sieloje užsigrū
dindavo nepalaužiamas įsitikinimas: aš 
ne vienas žemėje ir — nepražūsiu !

Ateidavo bobutė, aš džiaugsmingai pa
sakodavau jai apie Karalienę Margo,— 
bobutė gardžiai uostydama tabokėlę, sa
kydavo :

— Na, na, mat, kaip gerai! Gerą 
žmonią juk daug, tik pajieškok — ir ra
si!

Ir kartą pasisiūlė:
— Gal nueiti pas ją, padėkoti už ta

ve? »
— Ne, nereikia /..
— Na, ir nereikia... Viešpatie, Vieš

patie, kaip gera! Gyventi aš- sutinku — 
amžių amžius !

Karalienei Margo nepasisekė pasirū
pinti, kad aš mokyčiaus,. — prieš Sekmi
nes atsitiko bjauri istorija ir ko tik ne
pražudė manęs.

Neužilgo prieš šventes labai ištino 
mano vokai ir užsimerkė akys, šeiminin
kai nusigando, kad aš galįs apakti, aš 
pats taipgi persigandau. Mane nuvedė 
pas pažįstamą gydytoją — akušerį Gen- 
richą Rodzevičių, jis prapjovė mano vo
kus iš vidaus, keletą dienų aš gulėjau 
užrištomis akimis, sunkaus nuobodulio 
kankinamas. Prieš Sekmines akis nuri- 
šė, ir aš vėl atsistojau ant kojų, lyg iš 
kapų atsikėliau, kame buvau gyvas pa
laidotas. Nieko negali būti baisesnio,v 
kaip netekti akių; tai neapsakoma nuo
skauda, ji atima iš žmogaus devynias 
dešimtąsias pasaulio.

Linksmą Sekminių dienų aš, kaipo* li
gonis, apie pietus buvau atleistas nuo 
visų pareigų ir lankiau virtuvėse kari
ninkų pasiuntinius. Visi;, be griežto* Tiu- 
fiajevo, buvo girti; pavakary Jermoehi- 
nas smogė Sidorovui plauske per galvą, 
Sidorovas, apsvaigęs, sugriuvo prieme
nėje, persigandęs Jermochinas išbėgo- į 
griovį.

Kieme paplito kalbos, kad Sidorovas 
esąs užmuštas. Prie priebučio rinkosi 
žmonės, žiūrėjo į kareivį, išsitiesusį per 
slenkstį iš virtuvės į priemenę; šnabždė
jo, kad reikią pašaukti policijų, bet nie
kas nešaukė ir niekas nedrįso* prisiliesti 
prie kareivio.

(Bus daugiau)

* Lietuviams Bus Didi Garbė
Kaip* jau daugeliui lietuvių 

mūsų miesto yra žinoma, kad 
čia per tam tikrą laiką veikė 
du komitetai, susidarę iš įvai
rių; organizacijų rėmime mūsų 
šalies karo laimėjimo pastan
gų, o daugiausiai Raudonojo 
Kryžiaus pagalbai.

Abiejų, komitetų atsakomin- 
gi ir vadovaujanti žmonės su
manė suvienyti tuos komite
tus, kad bendrai galėtų sėk
mingiau dirbti. Balandžio 12 
dieną įvyko abiejų komitetų 
vienybė ir po to bendras ko
mitetas nusisprendė atlikti di
dį uždavinį, o tai išparduoti už 
$400,000 vertės karo laimėji
mo bonų, kad už tuos pinigus 
būtų nupirktas Philadelphijos 
lietuvių vardu bombininkas.

Nutarta tam. bombininkui 
duoti lietuvių vardą “Perkū
nas.” Tik pagalvokime,, Phila. 
lietuviai, kad kada nors už 
mūsų pinigus, sumokėtus nu
pirkimui bombininko, perkant 
karo laimėjimo bonus, tas mil
žiniškas “Perkūnas” nulėks 
ant fašistų miestų ir paleis į 
juos savo naikinančią ugnį, at
keršydamas už Lietuvos žmo
nių kančias ir viso 
vargus!

Bet, kad tas būtų 
tai reikalinga mūsų 
ningo ir pasiryžusio

pasaulio

atsiekta, 
visų vie- 

darbo, 
kad sukeltUme tą sumą, tai
yra, nuskirtu laiku galėtume 
išparduoti už $400,000 karo 
bonų.

Konferencija nutarė paskirs
tyti Philadelphijos miestą į 
atskirus distriktus sekminges- 
niam veikimui, kad nei vienas 
lietuvis arba lietuvė nepaliktų 
nepasiekta, kad visi būtų pa
informuoti apie tą didelį dar
bą, kad visi galėtų prisidėti.

Todėl, mes prašome visus 
lietuvius, kad nepraleistų nei 
vieno parengimo, kuris tam 
tikslui bus rengiamas, lankyki
tės į visus, pirkite bonus ir pa
dėkite greičiau tą darbą už^ 
baigti, nesivaduokite savo po
litiniais ar kitokiais įsitikini
mais,. bet visi vieningai dirbki
te, nes čia visiems labai rei
kalingas darbas. Kada mes at
liksime tą prakilnų darbą, tai 
ir ateityje žmonės minės, kad 
Philadelphijos lietuviai sukėlė 
pinigų ir nupirko bombininką 
mūsų neprietelių nugalėjimui, 
mūsų laisvės ir teisių apgyni
mui, priartinimui demokratijos 
pergalės ant barbariško fašiz
mo. Suvienyto Komiteto

Korespondentas.

Žinių Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusl.J 

Mobilization d. i r e k torius. 
Su pagelba komiteto, jam 
įsakyta įsteigti programas 
ir būdai dėl maksipiumo su
vartojimo tautinių rezursų, 
vyrų jėgų, kas dar ne visur 
vienodai išnaudota, užlai
kyti ir stabilizuoti civilinę 
ekonomiją, ir pritaikinti 

civilę ekonomiją karo laiko 
reikalavimams.

Teisėjo* Byrneso darbas 
yra išlyginti susikirtimus ir 
ginčus tarp valdžios* įstai
gų, kurios veikia civilinėje 
pusėje karo pastangose, ir 
taip perimti daug darbo 
nuo Prezidento pečių, kuris 
tada turės . dąugiaū laiko 
pašvęsti- platėsriems ‘ tautos 
problemoms, ’militariniams 
reikalams ii*. tarptautinei 
politikai. ; ' ' ' . •

Keletas Faktų Apie 
Duonų

Dūona yra žmogaus kasdien 
ninio maisto svarbi dalis. Kuo
met mes duoną kasdien valgo
me ir jos iki valios turime,, tai 
retai kuris pamisl'ija, kas bū
tų, jeigu duonos pristigtų ir 
jos negalėtume gauti- panašiai, 
kaip dabar buvo bulvių pristi
gę didmiesčiuose. Dar mažiau 
mes stengiamės sužinoti duo
nos, kaipo maisto, mūsų kū
nui svarbą; taipgi nepasisten- 
giame gerai patirti skirtingų 
duonų vertę mūsų sveikatai, 
šiuo laiku, ypač Amerikoje, 
dūonų yra įvairiausių rūšių: 
ruginių, kvietinių, rupių, smul
kių, rakščių’, saldžių. . . Apart 
duonų, yra šimtai įvairių rūšių 
pyragų1, pyragaičių bei sausai
nių (kreklų). Didžiuma žmo- 
nių, per visą savo gyvenimą 
(ilgesnį ar trumpesnį) šitas 
duonas bei .pyragus kasdien 
valgo, niekad nepasistengdami 
patirti, kuri duona bei pyra
gas yra tinkamesnis ir naudin
gesnis jojo sveikatai. Daugu
mas valgo tą, kas gardžiau.

šiomis dienomis man pate
ko- į rankas nedidelė brošiū- 
raitė, išleista New Yorko Mies
to Sveikatos Department©, ku
rioje aiškiai nurodoma mūsų 
maisto sudėtis, kiek kas turi 
proteinų, mineralų, calories 
(energijos punktų) ir vitami
nų ; ką kiekviena aukščiau mi
nėta maisto dalis atlieka mū
sų kūnui, ir t.t. Toje knygutė
je yra puikus analizas duo
nos; nurodoma, kuri duona 
yra vertesnė arba naudinges
nė mūsų kūnui; kuri duona 
talpina savyje daugiau taip 
vadinamų calories, kalkių, mi
neralų, vitaminų; o kuri ma
žiau viso to turi. Toji brošiū
rėlė išleista ne kokiai nors 
biznio reklamai, bet nurody
mui žmonėms, kokį maistą tu
rėtume vartoti, kad būtume 
sveikesni, stipresni, energin- 
gesni ir ilgiau laikytumėmės 

' jaunesniais.
i Kalbant apie duoną, pirme
nybę duoda, kaipo naudingiau
siai mūsų kūnui, rupių miltų 
duonai — ruginei arba kvieti
nei. Duona, kepta iš rupiai 
maltų miltų, turi savyje visas 
gamtos duotas sveikatai reika
lingas dalis. Gi balta kvietinė 
duona jau ne viską turi savy
je, ką gamta davė grūdui. 
Kad padaryt duoną balta, gra
žia, reikia visą grūdo paviršį 
numest šalin (sėlenų pavida
le), paliekant tik patį grūdo 
baltą vidurį, kur tik krakmo
las pasilieka. O’ iš kviečių iš
malama laukan ir turtinga vi
taminais vidurinė sėklinė 
kruopelė. Grūdo žievelėj, tuoj 
po žievele ir sėkliniame bran- 
duolėlyje yra naudingiausios 
mūsų kūnui dalys — vitami
nai, kuriuos mes gauname- tik
tai valgydami rupių, miltų 
duoną — ruginę arba kvieti
nę. Tiesa, 
amerikonam, 
balta duona
nes ji jiem skanesnė. Didelei 
daliai Europos žmonių, ypač 
sunkaus darbo žmonėms, rupi 
duona geriau patinka. Pas 
juos yra posakis, kad “valgy
dami pyragus (baltą duoną), 
mes greit kojų nepavilktume.”

Man prisimena gyvenimas 
Lietuvoje. Nors kaimiečiai ir 
darbininkai myli pyragą ir jį 
retai valgo- kaip kokį priesko
nį, bet tik padėk juos vien ant 
pyrago, juodos ruginės duo-

nos visai neduodant, tai užteks 
savaitės, kai pa-sakys: “Imki
te sau tą pyragą ir duokite 
man juodos duonelės”. . . Pas 
mus būdavo tik per Velykas 
bei laike vestuvių gaudavom 
užtektinai pyrago, tai yra bal
tos kvietinės duonos pavalgy
ti. Vienok kai tau paduos bliu- 
dą kopūstų arba barščių, tai 
pyragas visai netinka, neatsto
ja rupios duonos vietos; na, o 
lietuviškų, lašinių visai negali
ma praryt su pyragu, — duo
na — kas kita. Taigi, Lietu
voj žmonės iš prigimties jau 
supranta^ kad rupi duona juos 
daro stipresniais darbe.

Kiek laiko atgal teko paste
bėt tūluose žurnaluose, kad 
Amerikos valdžia jau susirū
pino baltos kvietinės duonos 
neturtingumu, trūkumu vita
minų ir t.t. Kad baltos duo
nos valgytojų sveikata nema
žėtų, valdžia verčia tos duo
nos didžiules kepyklas įdėt 
jon vitaminų, kuriuos išima su 
sėlenomis. Taigi, nekurtos di
džios kepyklos jau skelbiasi, 
kad jos, dedant balton duonon 
mieles, įdeda kiekį “atimtų” 
vitaminų.

po keptuvės rugines ir rupios 
kvietinės (cracked wheat) 
duonų. Jis nuvežė minėton la- 
boratorijon išanalizuoti dvi 
bulkutes minėtų duonų. Išana
lizavus jas, išskirsčius jųjų su
dėtį, surašę ant tam tikro 
lakšto, prisiuntė keptuvei.

Čia dėl viso ko paduosiu 
žodis žodin, laboratorijų ana- 
lizą, parodantį, iš ko suside
da bulkutė rupių kviečių duo
nos :

Flavor—excellent
Taste—excellent
Texture—good
Weight of loaf—36*6 ounces
Moisture—36.00%
Protein (Nx5.7)—11.25%
Fat—1.02%
Crude Fiber—.74%
Reducing Sugar—1.92%
Ash—1.65%
Starch—47.55%
Calories per lb. bread—1132.

Ruginės duonos analizas 
parodo veik tokią pat sudėtį, 
tik skirtingas kiekis nuošim
čių.

Tai matot, iš kiek skirtingų 
elementų susideda kavalkas 
mūsų kasdieninio maisto, kurį 
mes pavadiname vienu žodžiu 
— duona. P. Š.

Mitkau

WAR BRADS * *

daugumui, ypač 
anglam ir kt., 
geriau patinka,

MAISTO m VITAMINŲ KRAUTUVE
L VITAMINS FOB VICTORY-B.COMPLEX tabletėlea; susideda iš šių 

vitaminų; A; Ą C, B-l, B-6, G. B. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine 
Iron,., ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletčlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr* 
vuott.

3i SODEOM tafoletgl&h kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis,. Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių, druskų,

4. N-56 CAr83 tabletčlčs del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus' ir sumažina viduriuose gazus-ir tokiu būdu duoda progą opai gyti

6. P: B. LAX tabletelSs geriausia rūšis nuo vidupių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.Bi LAX pardavinėjimo

8. LACTO-DEXTRIN, del tų kuriem darosi visokį rūgimai* ir nemalonu* 
mai po valgių, r
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu T Vitus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkite asmeniškai

... VITALHĘĄLTH FOODS
4M LOBIMEB STREET BROOKLYN, N. Y

Kelios dienos atgal buvau 
užėjęs pas savo seną pažįsta
mą A. Balčiūną, Varpo keptu
vės (38 Stagg St., Brooklyne) 
savininką. Užvedus kalbą apie 
duonos vertę, ir klausiant jo, 
ar ištikrųjų taip yra, kaip aš 
skaičiau toje knygutėje, Bal
čiūnas atsakė, kad tai tikra 
tiesa, Jisai man daug ką pa
pasakojo apie skirtumą (svei
katos atžvilgiu) tarpe rupios- 
tamsios duonos ir baltos. Ru
piai maltų kviečių duona, nors 
kai kam ir ne taip skani, kaip 
nubaltinta, bet ji nepalygina
mai sveikesnė ir naudingesnė 
kūnui, negu baltoji.

Be to, Antanas Balčiūnas 
atnešė ir parodė porą lakštų 
iš Hawtof Laboratorijų, ku
riuose surašyta analizas Var

| Essential in the equipment of ev- 
. ery Soldier, Sailor, Marine-or Flyer 
is a first aid kit, consisting of band
ages and antiseptics for instantane
ous use. These materials are packed 

i into a compact box and cost about 
$1.50 each.

We need millions of these first aid 
kits for emergency treatment They 
are also used by Red Cross work
ers, in field hospitals and wherever 
needed: until hospital treatment may 
be obtained. Even a child could buy 
one or more of these kits through 
purchase of War Stamps. Buy War 
Bonds and Stamps every pay day 
and invest at least ten percent of 
your income in these government 
securities. y. y. Treattiry Defvrtmrvrt

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 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę. (įskaitoma 

valgis ir guolis)

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

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

PABALIUOS TAUTŲ TARYBA UŽPRAŠO f 4-tą

METINI PIKNIKĄ
Sekmadienį, Birželio-Jiine 13

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

PELNAS EIS MEDIKALEI FAGELBAI SOVIETAMS

Dainuos choras Sietynas iš Newark, N. J., vadovybėj B. dalinsitės. 
Kalbės Morris Engei, žymus advokatas ir paskaitininkas-kalbėtojas.
V. Bieidva, žymi' baleto- šoklkė-artistė, išstos sir vėliausiais Sovietų 

šokiais viena ir poroje, — Bus ir kitų įvairumų.
A, ANTONOWICH’AtTS ORKESTRĄ GRIES ŠOKIAMS.

Vieta piknikui graži, priešais Tibbets Brook Parką, labai įvairi 
aplinkuma. Atsilankiusieji rasite tą retą progą; smagiai laiką pras
ieisite tyrame ore ir paremsite geram tikslus parengimą.
Piknikas įvyksr 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 536 Yonkers Ave. ir Mid
land Avė. — čid ir piknikas.

Fėras traukiniu ir busu po S* centus.



London,
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PehktacHeniš, BfržęL 1943__________________________

VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
NEINANČIŲ KARIAUTI 

LIETUVIŲ ŠEIMAS
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Gegužės 14 d. generolas 
Just išleido naują įsakymą, 
kur sako:

“Vokiečių komanda laiko 
dezertirais (pabėgėliais iš 
armijos) visus tuos vyrus, 
kurie neužsiregistravo ir 
nepasiduoda rekrutavimui; 
už tai bus laikomi atsakin
gais jų žmonos, vaikai ir 
tėvai. O kurie savu noru 
pasiduos, tai bus ne taip 
skaudžiai baudžiami.”

Šiuomi vokiečiai iššaukė 
dar didesnę lietuvių neapy
kantą įsiveržėliams,' bet ne
nugąsdino lietuvių.

Įsiveržėliai pradėjo vyk
dyti savo grąsinimus, areš
tuodami tuzinus lietuvių šei
mų Kaune. Po num. 40 Že
maičių gatvės, Žaliajame 
Kalne jie suėmė Kubiliaus 
žmoną ir du vaiku. Širvin
tų gatvėje vokiečiai areš
tavo Viršilienę 
vaikais ir jos motina, 
metų 
Alėjoj suimta 14 lietuvių 
šeimų, kurių vyrai dirbo 
kaūno geležinkelio stotyje. 
Visi areštai padaryti nak-

su trimis
60 

amžiaus. Perkūno

Angly Lėktuvą Nuostoliai 
Žygiuose prieš Nacius

birželio 10. — 
oficialiai pa

kart jos lakū- 
penkis pirrtiuo-

skelbė, 
hai, per 
sius šių metų mėnesius ata
kuodami Vokietiją ir nacių 
Užimtus kraštus, neteko 
870 lėktuvų iš viso.

JUOKINGAS JAPONU PRO 
PAGANUOS BLOFAS

Japohijos radijas barė 
japonus, kad jie murma dėl 
maisto stokos ir kitų trū
kumų. Valdiškas propagan
distas per radiją sakė: 
“bžiaugkitės, kad jums dar 
hfereikia ryti žiurkių ir 
juodvarnių,” kaip kad Eu
ropos žmonėms.

Japonų vyriausybė įspėjo 
savo žmones, jog karas bū
siąs dar ilgas ir sunkus.

KIEK NACIŲ SUBMARINŲ 
SUNAIKINTA GEGUŽĖJE
London. — Žinovai skai

čiuoja, jog anglų ir aineri- 
kiečių lėktuvai ir kariniai 
laivai gegužės mėnesį šie
met nuskandino 25 iki 
Vokiečių submarinų.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nuolatinis darbas. Gyvenimas 

vietos ar kitur. 
Kreipkitės j Housekeeper

HOTEL CHATHAM 
50 East 49th St.

ant

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BŪSIĄS APRĖŽTAS IR 
PIENO NAUDOJIMAS

Sacramento, Calif. —Vie
nas federalis valdininkas 
čia įspėjo, kad turės būti 
kortelėmis - stampomis ap
ribotas ir pieno pirkimas 
civiliams amerikiečiams.

Naciai Sakosi Bombardavę 
Sovietų Amunicijos Centrą
Berlyno radijas, be jokio 

patvirtinimo iš niekur ki
tur, skelbs, kad nacių lakū
nai sėkmingai bombardavę 
vieną svarbių karinių fab
rikų centrą j šiaurių rytus 
huo Maskvos.

Stockholm, šved. — At- 
keleiviai iš Vokietijos liu
dija, jog talkininkų oro žy
giai labai puldo vokiečių 
ūpą ir varo juos į nūsimi-
Uimą. , _

■MBi

ties laiku ir suimtosios šei
mos Uūvežtos kariniais au
tomobiliais į Trečiojo Forto 
kalėjimą Kaune.

Senutė Albina Karutienė, 
gyvenusi Širvintų gatvėj ė, 
sakė kaimynams, jog Ges
tapo žandarai surišo Virši- 
liehę ir mažus jos vaikus. 
Kada jie pradėjo verkti, tai 
vokiečiai užrišo jiem bur
nas.

Po šių pirmųjų “bandy
mų” sekė areštai kitose 
Lietuvos dalyse. Areštai tę
siasi dar ir po šios dienos.

Kadangi labai didelis 
skaičius vyrų išsisuko nuo 
rekrUtavimb, tai suimtos jų 
šeimos siunčiamos į specia
ls koncentracijos stovyk
las, nes jau neužtenka vie
tos kalėjimuose ir esamose 
koncehtracijos stovyklose. 
Tos šeimos yra badu naiki
namos. Ir tatai neslepiama, 
nes vokiečiai tikisi, kad to
kiu būdu jie paveiksią vy
rus eiti į nacių armiją. Hit
leriniai valdininkai sako 
žmonėms, jog tos šeimos 
bus deportuotos iš Lietuvos 
ir visa jų nuosavybė už
grobta.

Savižudiški Japonų Šauliai 
Slapukai Altu Saloje

Washington.— Jungtinių 
Valstijų laivyno depart- 
mentas praneša, jog ameri
kiečiai, valydami savo už
imtą Attu salą nuo japonų 
palaikų, nukovė dar aštuo
nis japonų snaiperius - sla
pukus šaulius. Be to, 11 ja
ponų snaiperių patys nusi
žudė rankinėmis granato
mis, kuomet amerikiečiai 
juos visomis pusėmis apsu
po Chichagof klonyje.

Viso iki šiol amerikiečiai 
Attu saloje užmušė 1,826 
japonus, skaitant tik pagal 
rastus jų lavonus, o nelais
vėn paėmė tik 11 japonų.

Slėpdami savo nuostolius, 
japonai sudegino bei palai
dojo daugelį saviškių lavo
nų.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

Visokiem skalbyklos darbam 
Gera alga; apmokamos vakacijos. 
Nemokamai grupinė pomirtinė apdraudė 

visiem darbininkam

Pierce Stediti Lauhdry
32 Eagle St., Brooklyn

(8th Ave. subway to Greenpoint Ave. sta.)
(143)

SKALBYKLOJE
Reikia vyrų ir moterų. Patikrintojai, 55c 
jvalandą. Prosų ojiereitorihi, dieninis dar

bas, 50c j vai. Prosų opereitoriai, naktinis 
darbas, 55c j vai. Laikas ir pusė už virš
laikius. Geros darbo sąlygos. 167 Sands St., 
Brooklyn. Tarpe Brooklyno Tilto ir Navy 
Yard. Matykite Mrs. Ogden.

(139)

KAMBARIŲ
tvarkytojos

gėrA ALgA 
Prielankios Darbo Sąlygos 

Puikios Valandos
Pilną laiką ar dalį laiko 

Kreipkitės j Timekeeper’s ofisą 

llbTfcL GOVEltNOfe CLINTON 
31st St. ir 7th Avenue

(X)

GOtHAM
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI NArtU RUdSAI 
ELfeVBlTERĮV QFERAT0RIAI 

stALų VatArnautOJai 
INDŲ ATfitafijAI 

VIRTUVĖJE PAGEtBININKAI 
MALIORIAI BAGAŽŲ NEŠIOTOJAI

alga. Kreipkitės į Mąnagerio ofisą
HOTEL GbtHAM,

2 W. 55th ST.
(189)

Gera

(137)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisų 

bARCIMY HOTEL 
49th St., ir Lexirigton Ave.

(X)

MERGINOS 18-85 METŲ
. Patyrimas nereikalingas

Fabriko darbui. 5 dienų savaitė; 40 valandų.
Pradinė alga $16. Daug viršlaikių, mokama 

laikas ir pusė.
S. S. STAFFORD, INC. 

603-609 Washington St., N. Y. Č.
Imkite 7th Ave. subway iki Houston gatvės.

(141)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. Tik PILIETES

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

(138)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. ajnžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

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

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškes, 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 darbūs šian
dien darbą daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartą jūs jstojate j mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO
AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖ JOS-MERG1NOS

KEPĖJOS
ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS. įboMAUJAN- 
CIOSI VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIE AR 

RESTAURACIJOSE

GREITĄS PAKILIMAS. ., 
pUikiai Išlaviname geram amatui.

INDŲ mazgotojai

VIRTUVES DARBININKAI 
PILNAM LAIKUI AR LAIKE iPIETŲ 

schrafft’s
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avehūes
NEW YORK CITY

(137)

Skalbyklai Darbininkių
Dhlyrūšios

' iškftAtiNĖTOJOS 
LĖtDĖfoS Į MAŠINĄ 

Priėmėjos
DALIAI IR PILNAM LAIKUI 
kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel GOvfekhOr Clihton
Mst Štfėbt Ir 7lh Avenue

. .......... -r.-,.. V. - u--z (X)

MtaftdiNds <b)
Lengvam, švhiiAm fabriko darbui. Geros 
dikbd Sąlygos. 47(4 Vii. įtevaltŽ, Kreipkitės: 

'805—8rd AVe., Newark, N. J.
(142)

■‘Y V-' r

)l %:

Merginos Viis 18 Mfctiį
PATYRIMAS NfeRfelKALlNGAS 

Svarbioj pramonėj. 
gėūa Alga

Algos pakilimas laikė mokinimo 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Tuojaus duodama užsiėmimas visokiose 
vlėlu pramonėse. ,

Kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 5 v. v.
KMfrLOYitfEtoT bEPARTMfehT

Atsineškite gimimo metrikus dėl Įrodymo, 
jog esAte bilięt&s.

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

(189)

Vyrai - Karo Darbam
Patyrimas Nereikalingas 

kaipo 
PAGELBININKAI 

TEKINTOJAI
Daug viršlaikių

Kreipkitės j Personnel Ofisų.

L. O. KOVEN & BRO., INC.
Patci'son Planki’oAd ir Franklin St. 

Jęrsey City, New Jersey
Jeigu dab/»r dirbate karo darbus, tai 

nesikreipkite.

APVALYTOJAI
DIENINIS DARBAS

NUOLATINIS DARBAS
Matykite Mr. R. S. Jacobs

F. W. WOOLWORTH CO.
85th St. ir Broadway, N. Y.

(137)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.
Ncdėlioj, birželio 13 d., 2 vai. die

ną, LDS 160 kuopos name, 1320 
Medley St., įvyks labai svarbus su
sirinkimas visų veikėjų. Dalyvaus 
Jonas Gasiūnas, LDS Centro sekre
torius ir “Tiesos” redaktorius. Vi
si Pittsburgho ir apylinkės veikėjai 
šaukiami dalyvauti, nes turėsime 
svarbių reikalų. — J. Urbonas.

(137-138)

(140)

Stiprūs. Patyrimo nereikia. $24. 
valandų savaitė, fabriko darbas. Kreipki

tės į Suilerintendent, nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 
<i2() EAST 31st STREhi’, NEW YORK

U42)

SUjPĖRiNtĖNbENT
Pora; patyrę, gera alga. A. WAGNER 

765 9lh Ave., N.Y.C, Tarpe 51st ir 52nd 
gatvių.

(139)

44

VYRAI NAMŲ DARBUI
Patyrę viešbučio darbui 

' Kreipkitės į Timekeeper 
bArčlay HOTEL !

49th St., ir Lexington Ave.

Mokytis kaipo Die Casting 
mašihds opfetatoriai

100% KARINIAI DARBAI

Reikia Įrodyti pilietybes doku
mentus. Dirbantieji .karo pra
monėje nesikreipkite, nebūsite 

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

kiiSdicri. Arba rašykite

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

(137)

DETROIT, MICH.
Birželio 13 d., 2 vai. dieną, jvyks 

Liaudies Teatro kuopos susirinki
mas. Draugijų salėje, 4097 Porter 
St. Visi, kurie mylite lošti arba taip 
pagelbėti šitame darbe, kelti lietu
vių kultūrą, budavojant meną, da
lyvaukite šiame susirinkime. Duok
lių jokių nemokam. Visi atėję, bū
site pavaišinti arbata ir pyragu. — 
Sekr. O. K. (137-138)

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)

(X)

VIRĖJAI
Kreipkitės į Chef’s Ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

ĖATŲ DIRBĖJAI
KALVIAI

Laikas ir pusė. Bonai.
Dvigubai mokama. Laike karo.

ALtOY STEEL FOltGlNG CORP.
TEL. FLUSHING 3-5155

(138)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

MALIORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MATYKITE TIMEKEEPER

HOTEL PARK CRESCENT
87th St. ir ftivėrsidė Drive

(137)

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. gatvekarj nuo '8th

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

jvyks 13 d. birželio, 11 vai. ryto, 
1035 Caniff. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi pasimokėkite 
duokles, kurie dar nemokėjote.

(136-137)

REIKIA APVALYTOJŲ
Gera alga ir valgis. Kreipkitės j Housekeeper. 

Jewish Memorial Hospital, Broadway ir 
196th Street.

/ (138) 
------------------------------- ; > ---------------------------

Viešbučiui Darbininkai 
bagažų Nešiotojai 

VALYTOJAI 
MALIORIAI

GERA ALGA; specialiai paakstinimai. 
Kreipkitės į Timekeeper, HOTEL BARBIZON 

140 East 63rd. St., N. Y.
,■ , (139)

Skalbyklai Darbininkai
IŠĖMĖJAI

ir
PRtE CEBĖRIŲ VYRAI

Patyrę
DALIAI IR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

Hotel Governor Clinton
31st Street ir 7ih Avenue

(X)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFFICE

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

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite. 
\ (138)

sepŲ bAinDfiS iii 
MALIAVOTOJAI

Patyrę prie namų rakandų 
Taipgi reikalingi berniukai lengvam 

ko darbui. Patyrimas nereikalingas.
BRIJSCIA FURNITURE CO.
9506 bitinas Ai'C., Brooklyn

Corner East 95th St., Dickens

fabri-

2-2500
(138)

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Endicott St. Draugai, kurie neužsi
mokėjote duokles, prašome užsimo
kėti, nęs iki 1 d. liepos visos duo
klės turi būti sumokėtos. Prašau 
visų būti susirihkime. — J. M. L., 
sekr. (136-137)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 13 d., 10 vai. ryto. Progre- ■ 
šyvių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
O. Zdanienė, sekr. (136-137)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirin

kimas įvyks 14 d. birželio, 7:30 v. j 
vak., Lietuvių salėje, 29 Endicott | 
St. Narės kviečiame dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(136-138)

; * LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALENE)
Rhcingold Extra Dry Alus

i Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turimei karstų užkandžių 
Juozas Zeidat 

Savininkai

411 Grand St Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeycr 8-1158

VYRAI
SCHRAFFT’S

DIENĄ AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S

(137)

«

VYRAI IR MOTERYS

ir

K

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

13 d. birželio, 10:30 vai. ryto, 29

PATYRIMO
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

ir mes duosime

VtfcšBUČltlI BARBINlNKAfc
Vasaros

Mountains. Vyrai ar moterys. Galima dirbti 
virtuvėje,
kambarių valymo. Dėl daugiau informacijų 
kiek

Imkite Grand St. gatvekarj nuo '8th Ave. 
Subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyne.

(139)

hesortihiamo viešbutyje. Pocono

valgomajame kambaryje ir prie

algos reikalausite parašykite laiške.
tufHERLAND HOTELS

POCONO PINES, PA.

13

1

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

56 WEST 23rd STREET
Tarpe 5 ir 6 Avenues

New York City.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMĖRIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Knygeli* Autoriai

▲dr. CHAS. P. KAL

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
; y kAiiQA 35c.

Mokesti galite prisiųsti Ų. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso ŪŽ 
Š5 č'ėhtus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N* Y< 
i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

laidotuvių 
direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienlj 
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 Vemon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

C1

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

savo’ seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brobklyh, N. Y
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Dr. Petras Gustaitis 
Pašauktas Tarnybon

Įdomus Masinis Mitingas 
I Šv. Jono Bažnyčioj

Lillian Leipiutė-Lazunie- 
nė Baigė Universitetą

DR. PETRAS GUSTAITIS

VYRIAUSIAS RUSŲ BAž NYČIOS AMERIKOJ VA
DAS KALBĖS APIE LAISVĘ RELIGIJOS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Šiomis dienomis išeina į mi- 
litarę tarnybą Dr. Petras Gus
taitis.

Jis baigė medicinos daktaro 
mokslą 1942 metais. Per išti
sus metus specializavosi ligo
ninėje, arti Norwalk, Conn. 
Dabar tapo pašauktas į Dėdės 
Šamo armiją ir jau apleidžia 
civilį gyvenimą. Paskutinėm 
dienom Dr. Gustaitis vieši pas 
tėvus Brooklyne.

Brooklyniečiai, kuriems są
lygos neleis šį sekmadienį iš
važiuoti į Pabaltijos Kultūri
nės Tarybos pikniką, Yonker- 
s’e, įdomiai praleis popietį nu- 

; vykę į šios apylinkės kelių 
tautų organizacijų rengiamą 
masinį mitingą-koncertą birže
lio 13-tą, Šv. Jono bažnyčioj, 
kampas Bedford Ave ir Wil
son St., netoli nuo BMT Ja
maica linijos Marcy Ave sto
ties. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Įžanga nemokama. Kviečiami 
visų tautų ir tikybų žmonės.

Mitingas rengiamas paminė
ti dviejų metų sukaktį Sovietų 
Sąjungos didvyriško ir sėk
mingo karo — sulaikymo Hit
lerio. Rengia Russian War Re
lief, Inc., Brooklyn©' skyrius.

Mitingui maloniai pritarė ir 
užleido jam bažnyčioje vietą 

! šv. Jono bažnyčios klebonas

William R. McDermott. Jį už- 
gyrė ir remia LDS 1-ma kuo
pa, Lietuvių Demokratų Kliu- 
bas ir kitos organizacijos. 
Dienraštis Laisvė suteikė vie
tos garsinimui mitingo. Pirmi
ninkas kun. Timothy V. Pesh- 
koff, prie So. 3-čios esamos 
parapijos klebonas.

Metropolitas Benjamin, vy
riausias sentikių tikybos Ame
rikoje vadas, kalbės temoje 
“Religijos Laisvė Sovietų Są
jungoje.” Taipgi kalbės New 
Yorko valstijos seimelio na
rys gerb. Bernard Austin, ir 
kapitonas Sergėjus Kourna- 
koff, žymus karo analistas. 
Dainuos paskilbęs Riadiševo 
Choras, Rusų Kvartetas ir An
glų Choras. Dalyvaus grupė 
rusų jūrininkų.

N. K.

LILLIAN LAZUNAS

Apie Mūšy Karius

ADOMAS STUPORAS
(Paveikslas imtas pirm 

išėjimo tarnybon)
Korp. Adomas Stupuras pe

reitą penktad. parvyko dviem 
savaitėm atostogų pas tėvus ir 
brolį, 861 Putnam Ave. Ada- 
mas dabar tarnauja Washing
tone:

* * *
John Blass (Blažaitis), tar

naująs Merchant Marine, 
Sheepshead Bay, nesenai tapo 
pakeltas į 1st Class Yeoman.

* * *
Jurgis Kazakevičius šį sek

madienį išvyksta atgal į savo 
paskirtį vakarinėse valstijose.

ž. R.

Subvej Rado Kūdikį
Independent linijos 14th 

St. stotyje, New Yorke, mote
rų kambarin užėjus senyva 
moteris rado visai nuogą nau
jagimę mergaitę. Ji pašaukė 
subvės prižiūrėtoją. Tas suvy
niojęs į savo sermėgą kūdikį 
nunešė Šv. Vincento ligoninėn. 
Mergytė pripažinta gimusia 
tik prieš valandą laiko ir 
esant visai sveika. Menama, 
kad ir gimdymas buvo atlik
ta ten pat subvėj.

Majoras LaGuardia savo 
prakalboj iš miestavos radijo 
stoties WNYC pereitą sekma
dienį ragino miesto gyventojus 
vasaros laiku pasirūpinti kūro 
sekamai žiemai.

Svarstoma planai pratęsti 
Main St. nuo Grand Central 
Parkway iki Queens Blvd, pa
darymui tiesaus kelio perva
žiuoti skersai Queens.

Civilinių Apsigynimui rei
kia turėti po 5 lavintus drai- 
verius liuosnorius per tūkstan
ti gyventojų.

Filmos-Teatrai
“The Student Prince” 

Broadway Teatre
Pereitą antradienį Broad

way Teatre (Broadway ir 
53rd St., New Yorke) prasidė
jo perstatymas paskilbusios 
komiškos keturių aktų opere
tės “The Student Prince.” 
Operetei muziką parašė Sig
mund Romberg.

Vaidinime dalyvauja, be 
kitų, Everett Marshall, Barba
ra Scully, Frank Hornaday, 
Detmar Poppen, Helene Ar
thur, Ann Pennington.

“The Student Prince” ope
retės siužetas paimtas iš Eu
ropos 19-tojo šimtmečio pra
džioje. Tuo būdu, ir intriga 
senoviška — kaip studentas 
karalaitis įsimyli į paprastą 
mergaitę, kaip jo krašto vy
riausybė neleidžia jam myli
mąją vesti, bet reikalauja, 
kad jis vestų savo giminaitę— 
karalaitę.

Tačiau,. operetėje intriga 
nėra pirmaeilis dalykas. Ope
retėje viską nulemia muzika, 
dainos, kostiumai, scenerija. 
Tenka pasakyti, kad “The 
Student Prince” dainininkai— 
tiek solistai, tiek choras— 
gražiai savo pareigas atlieka. 
Puikiai atsirekomenduoja jau
nutė dainininkė Barbara Scul- 
ly’iūtė. Jos balsas nedidukas, 
bet žavus, malonus ir jau 
aukštai iškultūrintas. Frank 
Hornaday (princo rolėje) 
taipgi turi gražų tenorą— 
aukštą, malonų. Everett Mar
shall—Amerikos publikai ge
rai žinomas dainininkas, Law- 
renco miesto sūnus. Jis vai
dina dr. Engelo rolėje.

Operetėje randasi ir juokin
gų momentų.

Atidarymo vakarą Broad
way teatras buvo perpildytas 
publika. Matyt, “The Student 
Prince” susilauks didelio pasi
sekimo.

Turinčiajam keletą valandų 
liuoslaikio, norinčiajam pa
miršti rūpesčius, verta pama
tyti ši lengva, juokinga, sma
gi operetė. N.

“Eagles Of The Navy” 
Embassy Teatruose

Greta bėgamų žinių — per
galės parado Tunisijoj, suė
mimo jūromis bėgančių nacių, 
japonų belaisvių, atvežimo į 
belaisvių kempę Amerikoj, or
laivių kovų Aleutuose, — 
Embassy Newsreel Teatruose 
dar rodomos filmos “Eagles 
of the Navy” ir kitos.

“Spitfire” Ateina J 
Rivoli Teatrą

Vėliausia Leslie Howard’o 
filmą, kurioj jis vaidina su 
David Niven, pirmu kartu 
Amerikoj bus rodoma Rivoli 
Teatre šeštadienį, birželio 12- 
tą. Joje parodoma velionio R. 
J. Mitchell atsiekimai išradi
me Spitfire, kuris laikoma 
daug padėjusiu Britanijai lai
mėti mūšius.

Tarpe kitų, žymipse rolėse 
yra Rosamund John, Anne 
Firth, Derricė DeMarney. 
Amerikoj filmą statoma rū
pesčiu Samuel Goldwyn, sklei
džiama RKO-Radio ryšiais.

Pereitą trečiadienį (birž. 9 
d.) baigė New Yorko Univer
sitetą Lillian Leipiutė-Lazū- 
niene (laisviečių Leipų dukre
lė), kurios vyras, Julius Lazū- 
nas, tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje korporalu.

Lillian ryžosi būti mokyto
ja, bet nežinia, ar ji tosios 
profesijos toliau sieksis.

3,607 asmenys tą dieną bai
gė New Yorko Universitetą.

Mokslo baigimui buvo ruoš
tasi ceremonijas turėti Univer
siteto kampuse, tačiau lietus 
sutrukdė ir suvarė į universite
to auditoriją ir gimnastikinę.

Beje, baigusioji universite
tą Lillian yra LDS narė.

Taksai Turės Būti 
Sumokėti Dabar

į Pikniką Galima Bus 
Važiuoti Grupėmis

Mokantiems federalius tak
sus nuo įplaukų dalimis, kas 
ketvirtis metų, 15-ta birželio 
yra paskutinė diena pasimokė- 
ti antrą dalį.

Taksų kolektorius Higgins 
primena, kad kongrese priim
tos naujos taksų taisyklės dar 
nėra įstatymu, o jeigu ir tap
tų. įstatymu, tai nepanaikina 
birželio 15-tą pripuolančių 
mokesčių.

Parankumui norinčių va
žiuoti į Pabaltijos Kultūrinės 
Tarybos pikniką šį sekmadie
nį, birželio 13-tą, Yonkers’e, 
komisija pasiskirstė važiuoti 
skirtingomis valandomis, kad 
su komisija galėtų važiuoti ir 
tie, kurie nenori važiuoti vie
ni.

Pirma grupė išvažiuos ly
giai 9 vai. ryto, antra — 10, 
trečia — 12 vai.

Susirinks prie Laisvės raš
tinės kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts. Patartina važiuoti 
anksti, nes vieta ir apylinkė 
labai graži, užkandžių gausi
te ant vietos. Grupės išvažiuos 
skirtu laiku, nes komisija ne
gali laukti. Pavėlavusieji tu
rės palaukti sekamos grupės 
ar važiuoti vieni.

Pikniko vieta: 556 Yonkers 
Ave., Yonkers, N. Y. Imti IRT 
White Plains traukinį iki 238 
St. stoties? Išlipus imti Getty 
Square ar Gtetty Avė. busą į 
Yonkers. Fėras po penktuką.

Piknike bus graži dainų, 
scenos, šokių ir prakalbos pro
grama, gera orkestrą šokiams. 
Pelnas — Sovietų. Sąjungos 
medikalei pagalbai.

Rengėjai.

Nubaudė Pardavinėtoją
Sam Schwartz, pardavinė

tojas krautuvėj 34 W. 91st 
St., New Yorke, nubaustas už
simokėti $25 ir 5 dienas kalė
ti už atsisakymą parduoti bul
vių kostumeriui, neperkančiam 
kitų daržovių. Savininkai 
krautuvės išteisinti dėl nebuvi
mo įrodymų, kad jie įsakė tai 
daryti.

Totograias
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

$
&

J. GARŠVA
GraŲorius-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

$

R i

I
I

Prašom Pasidarbuoti Didžio
jo Masinio Mitingo-Koncerto 

Sėkmingumui
Iki didžiojo mitingo atžy- 

mėjimui dviejų metų sukak
ties nuo Lietuvos pavergimo 
liko tik savaitė laiko. Jis 
įvyks birželio 18-tos vakarą, 
Grand Paradise didžiojoj sa
lėj, 318 Grand St., Brooklyne.

šis mitingas privalo būti vi
sų, trokštančių sumušimo bar
bariško hitlerizmo ir išlaisvi
nimo Lietuvos masine demons
tracija pareiškimui protesto 
barbariškiems pavergėjams ir 
dar kartą panaujinimui pa
reiškimo mūsų solidarumo ko
votojams prieš fašizmą.

Rengėjai, kuriais yra Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopų atstovai, prašo jū
sų visų per šią paskutinę sa
vaitę žodžiu ir raštu padėti 
nunešti žinią apie šį mitingą 
visiems Brooklyno lietuviams. 
Nuneškite į šapas ir namus la
pelių. Paimkite ir iš anksto 
parduokite tikietų, kurių kai
na visiems prieinama—tik 25 
centai. Kvieskite kiekvieną 
sutiktą lietuvį atlikti savo tė
vų kraštui sūnaus-dukros prie
volę ir tuo patimi išgirsti-pa- 
matyti dainų, kalbų ir filmų 
įspūdingą programą.

Komisija.

įspūdžiai iš Kon
ferencijos

Brooklyn, N. Y. — Birželio 
6 dieną, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., įvyko konferen
cija, kurią sušaukė Dariaus- 
Girėno Paminklui Pastatymo 
Komitetas. I

Konferenciją atidarė komi
teto pirmininkas Jonas šalty s, 
paaiškindamas, kokiam tikslui 
konferencija buvo šaukiama. 
Apie tuos tikslus čia nerašy

siu, nes raštininkas visus svar
biuosius komiteto raportus ir 
konferencijos tarimus surekor- 
davo į protokolą ir jis bus iš
siuntinėtas visų lietuviškų 
laikraščių redakcijom. Aš čia 
tik trumpai pažymėsiu, kad 
konferencija buvo žingeidi, 
įspūdinga ir konstruktyvė. De
legatų buvo ne tik nuo vieti
nių. draugijų, bet buvo net iš 
Cliffside ir Bayonne, N. J.

Taipgi svarbu pažymėti, 
kad atstovai buvo prisiųsta 
nuo įvairių pakraipų draugijų, 
bet visos ir visi, kaip broliai ir 
seserys, kalbėjo ir diskusavo 
tik apie vieną tikslą, tai yra, 
apie pastatymą paminklo lie
tuviams didvyriams — Dariui 
ir Girėnui.

Karas Ar Ne Karas, Darbas 
Turi Eiti Pirmyn

Kadangi iš komiteto rapor
tų pasirodė, kad karui prasi
dėjus sumažėjo aukų plauki
mas į fondą, tai atstovai, ap
svarstę šį klausimą, priėjo 
prie vienodos išvados: karas 
ar ne karas, Dariaus ir Girė
no paminklo pastatymui dar
bas turi eiti pirmyn ir turi 
būti pasmarkintas, nes tai yra 
kultūrinis darbas, o kultūra 
dėl karo neturi perdaug nu
kentėti. M. Stakovas.

Mieste žada imti už pakar
pos ir tuos, kurie juodajame 
turguje perka, ne vien tik 
tuos, kurie parduoda.

Civilių Apsigynimo planas 
reikalauja turėti 6 slaugėms 
padėjėjas ant kiekvieno tūks
tančio gyventojų. Pamatiniam 
pramokinimui kiekvienos rei
kia 109 valandų.

Bonita Granville, žvaigždė 
filmos “Hitler’s Children,” at
vyko miestan koncertuoti su 
benu, sakoma, gaunant po du 
tūkstančius mokesties savai
tei.

Charles Lurie, 53 m., elek- 
tristas, dėl susipykimo su pa
čia susidegino savo kambary
je, 3916 Church Ave., Brook
lyne.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

3

3

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

T

3 MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lietuvių Kūro 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. Kūro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. 1 BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Kiekvieną eubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

&ftftftftftftftftftftftftftftftftftft
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviai*

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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




