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“Mes žinome, kad Hitleris 
gali bandyti pulti mūsų jėgas, 
jis gali bandyti prasilaužti vie
noje ar kitoje mūsų apsigyni
mo linijų vietoje... Jis (Hit
leris) gali bandyti daryti bet 
kokią kvailybę, — jis dar ga
li net ofensyvą dabar pradė
ti.”

Šitaip rašo Uja Erenbur- 
gas, žymusis Tarybų Sąjungos 
rašytojas, gerai pažįstąs ka
rinę strategiją ir frontą; ku
ris yra pasauliui patiekęs 
daug vertingų straipsnių ir 
knygų.

Taip, Hitleris gali bet kurią 
valandą pradėti savo naujas 
karines avantiūras.

Šią vasarą jis gali rizikuo
ti viskuo, nes tai paskutinė 
vasara, kurią jis dar turi pa
jėgų ofensyvui pradėti. Kai 
kurie žmonės stebisi, kodėl 
Hitleris iki šiol ofensyvo ne
pradėjo.

“Attack Can Win in 1943”
— tokiu pavadinimu išėjo iš 
spaudos amerikiečio karinių 
reikalų žinovo Max Werne- 
rio knyga.

Man jos skaityti dar nete
ko; skaičiau tik neilgą knygos 
apžvalgą.

Mr. Werner teigia, kad jei 
šiemet būtų pradėti puolimai
— antrasis frontas — tai dar 
1943 metais pergalė būtų už
tikrinta.

Hitleris, šito stratego nuo
mone, turįs būti pradėtas muš
ti ne tik iš vakarų, bet ir iš 
pietų ir iš šiaurių. Iš rytų vo
kiečius muša Raudonoji Armi
ja — ten stipriausias frontas, 
šitaip mušant, antrajame 1943 
pusmetyje Hitlerio jėgos būtų 
visiškai palaužtos.

Bet, nurodo rašytojas, jei 
Jungtinės Tautos šią progą 
praleis, tai karas gali nusitęs
ti ilgai.

Reikia turėti vilties, kad 
Jungtinės Tautos tosios pro
gos nepraleis.

Kaip ten, fronte, bus, kaip 
nebus, o Amerikos žmonės 
ryžtasi atatinkamai atžymėti 
birželio 22-rąją — dviejų me
tų sukaktį, kai Hitlerio govė- 
dos užpuolė Tarybų Sąjungą, 
kai Tarybų Sąjungos kovūnai 
drąsiai karžygiškai per du me
tus mušė savo ir viso pasaulio 
priešą.

Penktadieni toms sukaktu- 
vėms atžymėti masinis mitin
gas Įvyks Brooklyne — lietu
vių mitingas.

Sekmadienį lietuvių mitin
gas Philadelphijoj.

Panašių mitingų bus suruoš
ta ir visuose kituose miestuo
se: vieni jų įvyks busimąjį 
sekmadienį, kiti — kitą sek
madienį, birželio 27 d.

South Bostono Darbininko 
redaktorius ragina “naikinti 
komunistus.” Tuo redaktorium 
yra kun. Urbonavičius-Kmitas.

Kodėl kun. Urbonavičius 
toks neapdairus? Kodėl jis 
toks žiaurus? Kodėl jis yra to
kia trumparegis politikoje?

Kun. Urbonavičius turėtų 
suprasti, kad Hitleris savo 
viešpatavimą pradėjo su obal- 
siu: “naikinkime komunistus.” 
Po komunistų sekė žydai, so- 
cijal-demokratai, sekė katali
kai, sekė liberalai, sekė pro
testantai.

Ar Urbonavičius nori tą 
patį matyti ir Amerikoje?

Kun. Urbonavičius turėtų 
atsiminti ir tai: katalikai 
Amerikoje yra mažumoje. 
Prieš juos kelia balsą Ku 
Klux-Klanas ir jam panašios 
veislės organizacijos.

Jeigu Amerikoje kiltų re-

No. 141
♦

LAISVĖS ANTR™tpShonl2:7 st?wT3878STREET Brooklyn, N.. Y., Trečiadienis, Birželio-June 16, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

Talkininkai Paėmė 
4-tą Italų Salą 
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AMERIKOS SUBMARINAI NUSKANDINO 12 JAPONŲ LAIVŲ
SOVIETAI ARDE NACIŲ 
GELŽKELIŲ MAZGĄ; AT
LAIKĖ UŽIMTAS VIETAS

Juodmarškiniai Griežtai Moko 
Mussolini Aštriai Elgtis su 

Priešingais Karui Italais

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, birž. 14. — Maskvos radijas pranešė, kas 

seka:
ATIMTA Iš NACIŲ 4 APGYVENTOS VIETOS

Vakariniame fronte, j šiaurvakarius nuo Mcensko 
(Oriolo srityje) sargybinė mūsų kariuomenė netikėtai 
užpuolė priešus ir išmušė vokiečius iš keturių apgy
ventų vietų. Vokiečiai kelis kartus kontr-atakavo, no
rėdami atgriebt prarastąsias pozicijas, bet kiekvienų 
sykį buvo atmesti atgal. Tapo sunaikinta devynios ba
terijos priešų kanuolių ir mortirų, išdeginta bei sun
kiai sužalota aštuoni jų tankai ir užmušta apie 300 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Sovietiniai partizanai Polesi jos srityje išvijo vokie
čius iš vienos apgyventos vietos, suardė tris kilomet
rus geležinkelio bėgių, susprogdino du tiltus ir paliuo- 
savo 400 Sovietų piliečių, kuriuos naciai gabeno į vers
tinus darbus Vokietijon.

LONDON, birž. 15. — Sovietiniai lakūnai birž. 13 su
naikino bei sužalojo bent 20 priešų trokų su kareiviais 
ir reikmenimis ir susprogdino kelis vokiečių trauki
nius.

Volchovo fronte nušluota viena kuopa vokiečių ir 
sudaužyta devyni požeminiai priešų fortai.

Specialis Pranešimas:
Sekmadienį sovietiniai lakūnai užpuolė Oriolo gele

žinkelių mazgų ir bombardavo karinius vokiečių trau
kinius. Buvo sunaikinta tam tikras skaičius priešų 
traukinių ir sukelta gaisrai ir eksplozijos. Trys iš mū
sų lėktuvų nesugrįžo.

Berne. — Fašistų parti
jos direktoriai Romoje pa
dare eilę tarimų ir pasiun
tė juos Mussoliniui kaipo 
reikalavimus. Jie reikalau
ja begailestingai slopinti vi
sus italus, kurie silpnina

Berlynas Jau Nesigiria 
Būsimais Savo Žygiais 
Prieš Sovietų Sąjungą
Berlyno radijas kalbėjo 

apie ateinančius mūšius so
vietiniame fronte, bet jau 
nesigyrė, kokius , smūgius 
naciai ketina Sovietams 
kirsti šių vasarą. Ažuot to, 
vokiečių radijas kalbėjo a- 
pie ofensyvus iš Sovietų pu
sės,

Hitlerininkai pasakojo, 
kad po keleto savaičių Rau
donoji Armija pradėsianti 
didžiuosius veiksmus prieš 
vokiečius ypač trijose srity
se: Bielgorodo sektoriuje, į 
šiaurius nuo Charkovo, O- 
riolo fronte ir Kuban apy
gardoje, šiaur-vakariniame 
Kaukazo kampe.

akcijos banga, jeigu ji pradė
tų naikinti komunistus, tai ne- 
išliktų. sveiki ir katalikai!

Ar apie tai kun. Urbonavi
čius-Kmitas pagalvojo ?

► šiandien, karo metu, visi 
žmonės, kariaują prieš fašiz
mą reikia vienyti, o ne “nai
kinti!”

dvasinį ar medžiaginį pasi
priešinimą talkininkams; į- 
vesti griežčiausią varžą fa
brikų darbuose ir lauko ū- 
kyje; panaikinti juodąjį 
marketą; tikrai įvesti vers- 

(Tąsa 5-me pus.)’

Kiek Baty ir Maisto 
Pasiysta Sovietam iš

Jungtiniy Valstijy
Washington. — Per 19 

mėnesių iki balandžio 30 d. 
š. m. Amerika pasiuntė 
Raudonajai Armijai apie 
4,000,000 porų batų ir 21, 
410 tonų odos padams ir 
puspadžiams.

Tuo pačiu laiku Jungti
nės Valstijos suteikė Sovie
tų Sąjungai 1,077,000 tonų 
maisto, bet tai tik mažas 
kiekis, lyginti su kritiškais 
Rusijos reikalais, sakė Ed. 
R. Stettinius, Amerikos 
Lend-Lease (karinių pasko
lų) fondo administratorius.

Tarp kitko, Sovietam iš 
Amerikos pasiųsta:

223,052 tonų kviečių ir 
kvietinių produktų.

196,060 tonų kenuotos 
(konservuotos) mėsos.

89,113 tonų kitokios mė
sos.

99,010 tonų džiovintų 
kiaušinių.

13,470 tonų džiovinto pie
no ir 196,423 tonų augalinių 
aliejų.

London.— Talkininkų ka
riuomenė birž. 14 d. paėmė 
ketvirtą Italijos salą Lam- 
pione. Ši mažiukė sala yra 
už 8 mylių nuo pirmiau už
imtos Lampedusos.

Atimtose iš Italijos salo
se Pantellerijoj, Lampedu- 
soj ir Linosoj talkininkai 
suėmė 18 tūkstančių fašis
tų kareivių ir oficierių.

Anglų Bombanešiai Kriušino 
Oberhauseną Vokietijoje

London, birž. 15. — Ang
lijos bombanešiai daugme- 
niškai ardė ir degino Ober
hauseną, svarbų geležies ir 
anglies pramonių miestą, 
tik už trijų mylių nuo Es- 
seno, didžiausio ginklų ir 
amunicijos centro, vakari
nėje Vokietijoje. Anglai ne
teko 18 bombanešių.

(Naciai pripažino, 
anglai padarė didelių 
tolių Oberhausene.)

Lengvesnieji anglų 
vai atakavo karinius 
taikinius 
šiaurinėje Francijoje, taipgi 
dėliojo minas * į vokiečių 
naudojamus vandenis. Šiuo-

jog 
nuos-

lėktu- 
nacių 

Holandijoje ir

Ašis Sako, kad Talki
ninkai Jau Subūrę- 
Laivus Įsiveržimui

Romos radijas skelbė, 
kad anglai ir amerikiečiai 
sutraukę didelius skaičius 
savo transporto ir krovinių 
laivų į Viduržemio Jūros 
siaurumą netoli Sicilijos, di
džiosios italų salos.

Italijos juodmarškiniai 
spėja, kad talkininkai galė
sią pradėt veržtis į Sicili
ją, girdi, jau šią savaitę.

Londone Abejojama apie 
tokį Greitą Įsiveržimą

London, birž. 15. — Tal
kininkų karo stebėtojai 
Londone abejoja, ar ameri
kiečių ir anglų kariuomenė 
pradės įsiveržimą į Sicili
ją taip greit, kaip nusigan
dę Italijos fašistai prana
šauja. Tie stebėtojai sako, 
kad talkininkai, girdi, jau 
ir taip padarę kur kas to
lesnių žygių, negu buvę iš 
anksto planuota.

CHINAI ATKARIAVO DU 
SVARBIUS MIESTUS

Chungking. — Chinų ka
riuomenė atėmė iš japonų 
Kungan miestą, vieškelių 
mazgą, 25 mylios į pietus 
nuo Yangtze upės uosto 
Shasi. Pirm trijų dienų 
chinai atkariavo nuo japo- 
• nų Sungze miestą, tarp 
Shasi ir Ichango, centrali- 
nėje Chinijoje.

šiaur. Afrika, birž. 15.— 
Pranešama, jog šiuo tarpu 
atslūgę didieji oro veiksmai 
prieš Siciliją, Sardiniją ir 
pietinę Italiją. Anglų Tr a- 
merikiečių lakūnai šiandien 
daugiausiai tik apžvalginė- 
jo priešų pozicijas ir taiki
nius Italijos salose Sicilijoj 
ir Sardinijoj ir pietinėj Ita- 

se veiksmuose anglai prara
do tik vieną savo lėktuvą, o 
sunaikino penkis priešų lėk
tuvus.

Veiksmai prieš Italus
Didieji anglų bombane- 

šiai vėl atakavo Messiną, 
svarbiausią fašistų uostą 
Sicilijoj, ir geležinkelius bei 
kitus karui svarbius punk
tus. Visi anglų lėktuvai .su
grįžo iš Sicilijos.

Amerikos bombanešiai a- 
takavo karinius pastatus 
Italijos salose Sicilijoj ir 
Sardinijoj. Talkininkų lėk
tuvai taipgi bombardavo 
fašistų laivus ir prieplau
kas Graikijos srityje.

Naciai Ryty Fronte 
Per Dvi Savaites Ne

teko 1,250 Lėktuvy
Maskva. ■— Sovietų Žinių 

Biuras suskaičiavo, jog nuo 
gegužės 30 iki birželio 12 
d. sovietinės jėgos sunaiki
no 1,250 vokiečių lėktuvų 
per kautynes ore, bombar
davimais priešų orlaivių 
stovyklų ir ugnim iš prieš
lėktuvinių kanuolių. Sovie
tai per tas pačias dvi savai
tes neteko 365 lėktuvų.

Be kitko, viename žygy
je prieš nacių lėktuvų sto
vyklas ir kitus taikinius da
lyvavo 700 sovietinių lėktu
vų, o kitame raudonieji la
kūnai numetė daugiau kaip 
600 tonų bombų į opiausius 
punktus hitlerininkų užnu- 
garėje.

EGIPTIEČIAI ROŽĖMIS
APMETĖ AMERIKIEČIUS

Cairo, Egiptas. — Gink
luotos amerikiečių jėgos čia 
per pustrečios valandos pa
radavo, maršuodamos gat
vėmis Jungtinių Tautų Die
noje. Gyventojai entuziasti
škai sveikino amerikiečius 
ir rožėmis juos apmėtė.

EXTRA
Birž. 15 vidudienį radijas 

neoficialiai pranešė, jog 
Turkija uždarė savo sienas 
bet kam į ją atvykti ar iš 
jos iškeliauti.

AMERIKIEČIŲ LAKŪNAI 
NUMETĖ 250,000 SVARŲ 

BOMBŲ Į SICILIJĄ
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, birž. 14. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas:

RAMUSIS VANDENYNAS IR TOLIMIEJI .RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie sekamus 

savo žygius šių sričių vandenyse:
Vienas japonų naikintuvas (karinis laivas) nuskan

dintas. >
' Vienas didelis priešų transporto laivas nuskandin
tas. ’

Penki vidutiniai japonų krovinių laivai nuskandinti.
Vienas stambus priešų žvejinis laivas nuskandintas.
Vienas karinės japonų sargybos laivas nuskandin

tas.
’ Vienas nedidelis karo reikmenų laivas nuskandintas.

Du maži priešų prekiniai laivai nuskandinti.
Vienas didelis žibalinis laivas sužalotas.
Vienas japonų naikintuvas sužalotas.
Vienas vidutinis transporto laivas sužalotas ir, tur

būt, nuskandintas.
Vienas vidutinis priešų transporto laivas pavojingai 

sužalotas.
Jungtinių Valstijų laivyno departmentas dar nebuvo 

minėjęs Yšių veiksmų jokiame pirmesniame savo prane
šime. /

AMERIKIEČIAI Iš ORO KRIUŠINO DVI SICILIJOS 
LĖKTUVŲ AIKŠTES

CAIRO, Egiptas, birž. 14. — Stambūs būriai didžių
jų Amerikos bombanešių Liberatorių sekmadienį dienok 
laiku atakavo Gerbini ir Catania lėktuvų aikštes Sicili
joj (Italijos saloj). Jie numetė apie 250 tūkstančių sva
rų sprogimų.

Pastebėta tiesioginiai pataikymai į lėktuvų pastoges 
Gerbini, ir po to sekė gaisrai ir eksplozijos. Ant že
mės buvo pasklaidytai sutupdyti apie 25 priešų lėktu
vai. Jie tapo kaip klote apkloti sprogimais. Trys ban
džiusieji .pakilt priešų lėktuvai susprogo.

Catanijoj buvo pataikyta į lėktuvų pastoges, sukelta 
gaisrai ir kitaip padaryta priešui žalos.
' Urmu priešinosi Ašies lėktuvai kovotojai. Penki iš 
jų tapo sunaikinti.

’2 *■' i

Karinių Pastangų Trukdytojai 
Kongrese Siūlo Panaikinti 
Jaunuolių Administraciją

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmo komitetas lė
šų reikalais jau visai nesky
rė pinigų • Nacionalei Jau
nimo Administracijai. Ši į- 
staiga tarnavo šalies gyni
mui, mokindama jaunuolius 
reikalingų karui darbų, ir 
valdžia todėl reikalavo pa-

Vyriausias Teismas Sako, 
Negalima Priverst Vaikus 

Sveikint Amerikos Vėliavą
Washington.— Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias teis
mas pakeitė savo 1940 m. 
sprendimą ir dabar nutarė, 
kad jokia valstija ar mies
tas neturi teisės priversti 
mokyklų vaikus sveikint A- 
merikos vėliavą.

Byla išsivystė iš to, kad 
vaikai Minersvillės lietuvių 
Gobaičių, “Jehovos (Dievo) 
liudininkų” religinės sektos 
narių, atsisakė mokykloje 
sveikinti Jungtinių Valstijų 
vėliavą, nes jos sveikinimas 
prieštaraująs jų tikybai.

laikyt Jaunimo Administra
ciją. Bet atgaleivių kong- 
resmanų dauguma tame 
komitete atmetė vyriausy
bės reikalavimą ir nutarė, 
kad Jaunimo Administraci
jai būtų leista panaudot tik 
liekamus jos ižde tris mi- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Senatas Nutarė Pats Tvirtint 
30,000 Prezidento Ski

riami! Valdininku
Washington.— Jungtinių 

Valstijų senatas 42 balsais 
prieš 29 nutarė, kad sena
tas turi tvirtinti visus pre
zidento skiriamus valdinin
kus, kurių alga yra $4,500 
per metus bei daugiau. O 
tokių valdininkų esama 

apie 30 tūkstančių.
Senatorių tarimas jau 

perduotas kongreso atstovų 
rūmui spręsti.

Yra kaltinimų, kad taip 
balsavę senatoriai nori 
kiekvienas įterpt sau patin
kamus asmenis iš savo val
stijos į tas valdininkų vie
tas ir taip pasitarnaut sau 
ateinančiuose rinkimuose.
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Bartininkai nesigriebtų jėgos pries fa
šizmą.

Popiežius, Baro didelę klaidą, nors 
skelbiasi neklaidingu, Daro klaidą dviem 
atvejais. Viena, jis prisideda prie fašiz
mo stiprinimo ir karo prailginimo. Ant
ra* jisai vistiek fašizmo neišgelbės. Ne
išgelbės Mussoiinio režimo. Italijos žmo
nės anksčiau ar vėliau sukils. Jeigu ne 
kas kitas, tai Jungtinių Tautų lėktuvų 
ir laivų bombos ir armijos ant sausže- 
mio prives juos gelbėtis. O gelbėtis jie 
gali tiktai per revoliuciją prieš Mussoli- 
nį ir fašizmą. Jie paklausys Churchillo ir 
Roosevelto, o ne Pijaus XII.

Kur tada katalikų bažnyčia atsistos? 
Kaip tada tie patys italai katalikai pa
žiūrės į popiežių? Ne vienas jų verks ir 
keiks tą, kuris liepė jiems tylėti, būti ra
miais, klausyti, nekelti revoliucijos prieš 
fašizmą, neversti Mussoiinio režimo.

KAS KA RAŠO IR SAKO 
—---------- ——3=r—----------- —

kur jis prirašydavo....”
Matote, Išeivių Draugui 

ir kum Prunskiui bei jų 
p 1 a ūko laikraštininkams
A. Gricius dabar jau nege-

Popiežiaus Klaida
Birželio 13 dieną kalbėjo popiežius Pi

jus XII. Kalbėjo į dvidešimt penkius 
tūkstančius italų darbininkų. Amerikos 
didieji laikraščiai padavė jo kalbos turi
nį ištisai.

Kodėl popiežius kalbėjo dabar ir ką 
jis pasakė? Kalbėjo dabar todėl, kad Ita
lijos valdžia ir išnaudotojai jaučiasi atsi
dūrę kritiškoje padėtyje. O ta padėtis 
susidarė dėlei talkininkų pasimojimo iš
mušti Italiją iš karo. Matyt, Mussoiinio 
režimas jau siūbuoja. Matyt, Italijoje 
auga revoliucinis judėjimas. O to judėji
mo pryšakyje, aišku, stovi Italijos dar
bininkija. To negali nejausti popiežius. 
Todėl jis susišaukė darbininkus ir pasa
kė jiem ilgą pamokslą.

Gerai, kad susišaukė ir pasakė pamok
slą. Bet tik negerai* kad jis pasakė tokį 
pamokslą, kuris kenksmingas Jungtinių 
tautų karui. Kaip neimsi, tas pamokslas 
parodo, kad ir popiežius bijo talkininkų 
pasisekimo šiame kare bei jųjų įsiverži
mo Italijon. Taip popiežiaus prakalbą 
apibūdino net tūli radijo komentato
riai.
• Tai ką gi popiežius pasakė Italijos dar
bininkams? Jis grūmojančiai liepė jiems 
saugotis revoliucijos ir tų agitatorių, 
kurie juos kursto prie revoliucijos. O 

• kas gi šiandien italus kursto prie revo
liucijos ir sukilimo prieš Mussoiinio re
žimą, prieš fašizmą? Ogi Churchill ir 
Rooseveltas. Kiek pirmiau Churchill, o 
prieš kelias dienas Rooseveltas vėl atsi
šaukė į italus sukilti prieš fašizmą, nu
šluoti Mussolinį ir jo režimą ir stoti tal
kininkų pusėn! Tai kaip tik, pasak radi
jo komentatorių, popiežiaus prakalba 
buvo Churchillui ir Rooseveltui atsaky
mas. Jie šaukia prie sukilimo, o popie
žius reikalauja, kad italai saugotus su
kilimo ir neklausytų “agitatorių”.

Popiežius šaukė: “Jūsų išganymas ir 
teisingumas glūdi ne revoliucijoje, bet 
evoliucijoje per susitarimą.” Keista, po
piežius kalba apie evoliucija ir už evo
liuciją! Bet gi visas, bažnyčios mokslas 
atkreiptas prieš evoliuciją. Seniau, kai 
bažnyčia turėjo galią, už skelbimą evo
liucijos visuomenėje ir gamtoje jinai ant 
laužo degindavo žmones. Koks didelis pa
sikeitimas! Evoliucija padarė gera, kuo
met jos pagelba norima palaikyti Itali
jos darbininkus ramiais ir ištikimais 
Mussoiinio fašizmui!

Kitas svarbus popiežiaus prakalbos 
dėsnis irgi toks pat klaidingas ir pavo
jingas Jungtinėms Tautoms. Jisai prisi
mygęs reikalauja* kad Italijos darbinin
kai ištikimai ir nuoširdžiai dirbtų fabri
kuose ir dirbtuvėse. O tai reiškia, kad 
jie turi ištikimai ir su prakaitu gaminti 
dėl Mussoiinio karo pabūklus ir amunici
ją! Gi Jungtinių Tautų interesai reika
lauja, kad italai atsisakytų dirbti tuose 
fabrikuose, kad jie kenktų gaminimui 
karo ginklų. Reikia, kad jie sabotažo, 
keliu padėtų sudemoralizuoti Mussoiinio 
karo mašiną. Juo greičiau kąrąs pasi-. 
baigs, juo daugiau milijonų gyvybių bus 
sutaupyta.

Todėl mes sakome* kad ši popiežiaus 
Pijaus XII prakalba yra be galo žalin
ga. Jinai patarnaują fašistams. Jinai pa- 
ded karą prailginti. Jinai pastato kata
likų bažnyčios galvą tamsion pozicijoj 
karo klausimu.

Jeigu jau popiežius, negalėjo išeiti vie
šai ir pasisakyti prieš karą, prieš fašiz
mą, už Italijos pasitraukimą iš karo, ųž 
'darbininkų klasės pareigą nuversti Mus- 
soliinio' diktatūrą, tai bent turėjo tylėti. 
O .jis. netylėjo Jis ragina, kad. Italijos

Ir Kanadiečiai Rinks 
Pasveikinimas

Liaudies Balse (birž. 11) skaitome la
bai svarbų pranešimą visos Kanados lie
tuviams. Jį išleido Kanados Lietuvių 
Naeionalis Komitetas, kurio pirmininku 
yra amerikiečiams gerai žinomas veikė
jas Z. Janauskas. Kaip mes Jungtinėse 
Valstijose, taip Kanados Komitetas nu
taręs tuojau pravesti platų vajų už rin
kimą pasveikinimų lietuviams kovoto
jams Sovietų Sąjungoje. Tai labai gražus 
ir pagirtinas kanadiečių pasimojimas. 
Mes neabejojame, kad jie ten surinks 
tūkstančius parašų ir namažai aukų pa
siuntimui kovotojams dovanų su tais 
pasveikinimais.

Čia, Jungtinėse Valstijose, rinkimas 
pasveikinimų eina gana plačiai. Punde
lių Vajaus Komitetas, kuris tuo pasvei
kinimų rinkimu rūpinasi, jau gaunąs at
gal blankas su parašais ir stambiomis 
aukomis.

Dienraštis Laisvė nuoširdžiausiai re
mia šį sveikinimų rinkimo vajų ir ragina 
savo skaitytojus jame energingai daly
vauti. Kiekvienas skaitytojas ne tik tu
rėtų pasirašyti ant blankos ir tam tiks
lui paaukoti, bet dar gauti blanką ir pats 
pasveikinimų parinkti. Mūsų pasveikini
mas lietuviams kovotojams Raudonosios 
Armijos eilėse bus geriausias mūsų įro
dymas, kad mes gerbiame ir mylime tuos 
savo brolius, kad mes įvertiname jų pa
siaukojimą lietuvių tautos ir visos žmo
nijos. gerovei.

Kariaudami prieš nacius, gindami 
žmonių laisvę prieš fašistinį barbarizmą, 
jie kariauja ir už mus. Mes irgi esame 
šiame kare. Mūsų jaunuoliai irgi randa
si .karo frontuose ir karo laukuose. Ta 
pati kova, tas pats tikslas.

.......rm■■■■■■ !■■■■■ n .................

Nuoširdžiausias Prašymas Prezi
dentui Rooseveltui

Tasai nelemtas. Connally-Smįth bilius 
prieš streikus ir darbo unijas jau galuti
nai priimtas abiejų Kongreso butų. Da
bar jis pavestas prezidentui Rooseveltui 
pasirašyti. Jeigu prezidentas jį pasira
šys, bilius taps šalies įstatymu.

Mūsų supratimu* šį bilių ir jo. prasmę 
labai teisingai apibudino Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas William 
Green, kai jis pasakė, kad tai yra “fašis
tinė priemonė, kaip koks revolveris, tai
komas į darbininkų širdį.” Niekas dau
giau jis ir nėra.

William Green ragina ir prašo prezi
dentą Rooseveltą šitą bilių vetuoti —at
mesti, tai yra, nepasirašyti. Taip prezi
dentą prašo ir ragina visi organizuoti 
darbininkai, visi tikri demokratijos my
lėtojai. • • - ■

Ar prezidentas išgirs jų balsą?

AUGUSTAS GRICIUS 
RAŠĖ ANGLŲ DIENRAŠ

ČIUI MANCHESTER 
GUARDIAN

Kum J. Prunskio “žinių 
agentūra” (LKFSA) skel
bia, kad ji gavusi Londone 
išeidinėjantį klerikalų laik
raštuką Išeivių Draugą. 
Pastarasis atžymįs, jog 
prieš tūlą laiką .dienraščiui 
Manchester Guardian rašė 
“vienas estas, latvis ir lietu
vis” laišką apie Pabalčio 
kraštus.

Kas gi buvo tasai lietu
vis? Išeivių Draugas ati
dengia, jog juomi buvęs 
Augustas Gricius, lietuvis 
žurnalistas, buvęs Lietuvos 
Aido redakcijos narys, tau- 
tininkiškų pažiūrų žmogus. 
August. Gricius buvo eva
kuotas iš Lietuvos į Tarybų 
Sąjungą. Dėl jo ir kitų eva- 
kuavimo, tūla lietuviškoji 
spauda Amerikoje kalnus 
vertė, bjauriojo Tarybų Są
jungą, o tūli Čikagos biznie
riai pasiuntė į Washingto- 
ną teisėją Žiūrį, kad jis 
prašytų prezidento Roose
velto, o pastarasis Tarybų 
vyriausybės, sugrąžinti iš 
Tarybų Sąjungos išvežtuo
sius į vokiečių okupuotąją 
Lietuvą, į nacių kalėjimą!

Kun. Prunskis, kaipo iš
tikimas savo amatui žmo
gus, aišku, nepaduoda to 
rašto turinio, — nepaduoda, 
nes bijosi. Kaipo iš Berly
no atvykusioje, Prunskio 
tikslas yra visai kitokis. 
Tiek pasakoma, kad Au
gustas Gricius rašo, jog 
Pabaltijo kraštų žmonės sa
vo likimu apsisprendė 1Į940 
metais, pasisakydami įstoją 
į Tarybų Sąjungos tautų 
šeimą.

Ką gi tas parodo?
Parodo tai, kad padores

nieji tautininkai rašytojai 
(toki kaip p.' A. Gricius), 
jeigu jie 1940 metais ir ne
buvo įsitikinę, kad Lietuvai 
geriau bus būti federacijoj 
su Tarybų Sąjungos res
publikomis* dabar jau savo 
nuomonę pakeitė, — dabar 
jie mano, kad taip buvo ir 
bus!

Bet kun. Prunskis paduo
da ištrauką iš Išeivių Drau
go, kuris paleidžia savo ka
karinę prieš Augustą Gri
cių. Girdi, Smetonos režimo 
laikais “vienoje vietoje” 
(Kokioje? —- L. Red.) 
“ūkininkai” norėję Gricių 
primušti “už tuos, melus*

Hitleriniai Melai Apie Tikinčiųjų 
Padėtį Tarybų Lietuvoj ir Tikrovė

(Pabaiga)
Tarybų Lietuvos saugu

mo organai* betyrinėdami 
kitus panašius įvykius, nu
statė, kad visuose atvejuo
se tai buvo hitlerinių agen
tų darbas.

Hitleriniai agentai, —šie 
žinomi provokacijų meiste
riai, — tuo būdu siekė su
kiršinti tikinčiuosius lietu
vių sluoksnius prieš neti
kinčius, sukelti katalikų 
masėse pasipiktinimą tary
bų valdžia. Tada to jiems 
padaryti nepavyko. Šie hit
leriniai niekšai buvo laiku 

į sučiupti ir atitinkamai nu- 
1 bausti. Šiandien hitlerinė 
propaganda šiuos savo a- 
gentų nusikaltimus bando 
primesti tarybų valdžiai,’ 
skelbdama prasimanymus 
apie tariamąjį tikinčiųjų 

ras ir jis buvęs negeras pir
miau. Negeras jiems Gri
cius dėl to, kad jis pasako 
tiesą, kad jis pasako, jog 
Lietuvos žmonės nusibalsa- 
vo būti tarybinėje santvar
koje ir įeiti į federaciją su 
rusais, ukrainiečiais, balta
rusiais, latviais, estais ir ki
tomis tautomis, sudarančio
mis SSSR!

Gal dėl to kun. Prunskis 
sufušeriavo A. Griciaus lai
šką, siųstą iš Tarybų Są
jungos.

Beje, kun. Prunskis ten 
pat rašo tokią filosofiją: 
“Rusijon patekę lietuviai 
rašytojai panaudojami pro
pagandai prieš Lietuvą.” 
Koki rašytojai panaudoja
mi propagandai prieš Lie
tuvą? Kun. Prunskis nepa
sako. O jis nepasako, nes 
negali, neturi faktų.

Mūsų žiniomis, visi žy- 
maiusieji Lietuvos rašyto
jai, (Liudas Gira, Petras 
Cvirka, Salomėja Neris, Jo
nas Marcinkevičius, Anta
nas Venclova, Kostas Kor
sakas, Jonas Šimkus ir ki
ti) kaip prieš Sovietų - Vo
kiečių karą, taip ir dabar, 
kaip gyvendami Lietuvoje, 
taip ir Tarybų Sąjungoj, ra
šė ir teberašo už Lietuvą. 
Jų raštai yra perimti di
džiąja meile lietuvių tautai, 
jų kūriniai liepsnoja stipriu 
patrijotizmu.

Jeigu taip, tai kodėl kun. 
Prunskis randa reikalo tuos 
žmones šmeižti? Todėl, kad 
tie rašytojai stovėjo ir sto
vi už laisvąją Lietuvą, už 
Lietuvą, kurioje nebūtų iš
naudotojų, na, o kun. Prun
skis stovi už tokią Lietuvą, 
kurioje viešpatautų toki ne
naudėliai, kaip Smetona !

BOLŠEVIKŲ BIJO, VO
KIEČIUS MUŠA

Kaž kas. (ar tik nebus tas 
pats kun. Prunskis) paleido 
per tūlą spaudą “laišką iš 
Švedijos”, “kurio pavardės 
dėl suprantamų priežasčių 
skelbti negalime.”

Tos rūšies laiškas, aišku, 
galima buvo parašyti ir 
Čikagoje gyvenant, nes ten 
kartojama tokia pati mal
delė, kokią kartoja Naujie
nos, Keleivis* Draugas ir 
kita bučkių ritierių kontro
liuojama spauda.

Rašo VL. NIUNKA
i persekiojimą Tarybų Lietu- 
I voje.

Nėra reikalo čia plačiai 
įrodinėti, kokia nesąmonė 
yra hitlerinės propagandos 
tvirtinimas, kad tarybų 
valdžia trėmė į Sibirą ti
kinčiuosius ir kunigus. Per 
visą tarybų valdžios buvi
mo laikotarpį Lietuvoje nė 
vienas žmogus nebuvo su
imtas, nubaustas ar ištrem
tas iš Lietuvos dėl savo ti
kybinių įsitikinimų.. Karo 
išvakarėse tarybų valdžia, 
apvalydama kraštą nuo 
priešų, išvežė į Tarybų Są
jungos gilumą tuos žmones, 
kurie tiesiog ar netiesiog 
padėjo hitlerinei Vokietijai 
griauti lietuvišką valstybę 
ir uždėti jai plėšikišką vo
kiečių jungą. Štai šis prona- 
ciškų elementų išvežimas iš

Kalbamajame laiške ra
šoma, kad “lietuviai pasiro
dė kiečiausio nugarkaulio 
žmonės.” Lietuviai kovoją 
prieš vokiečius okupantus 
geriau, negu latviai arba 
estai. Lietuviai boikotuoja 
vokiečių okupacinę valdžią, 
ūkininkai nepristato vokie
čiams maisto, studentai at
sisako vokiečių klausyti. 
Kitaip yra su latviais ir es
tais: šitie pristatą vokie
čiams maisto, Latvijoje ir 
Estijoje vokiečiai gauną 
užtenkamai maisto savo ka
riuomenei, ir t.t.

Laiško autorius, tačiau, 
pažymi, kad “Lietuvos gy
ventojai nieko taip nebijo 
kaip bolševikų...” (suprask, 
Raudonosios Armijos, Ta
rybų Sąjungos).

Taigi laiško autorius, ku
ris, matyt, pats labai bijo 
bolševikų ir myli nacius, 
bando Amerikos lietuvius į- 
tikinti, kad Lietuvos gyven
tojai biją bolševikų labiau 
negu vokiečių, labiau negu 
ko kito pasaulyj.

Vokiškieji naciai yra 
mirtinoje kovoje prieš bol
ševikus. Kiekvienam, tad, 
aišku: iš Lietuvos vokiškuo
sius plėšikus tegalės išmuš
ti tik Raudonoji Armija 
(bolševikai). Ir štai, to aki- 
regyj, Lietuvos gyventojai 

, atsisako gelbėti vokiečiams, 
kovojantiems prieš didžiau- 
sį jų, gyventojų, baubą!

Kitaip su latviais: anie 
bolševikų, matyt, taip nebi- 
ją, todėl jie remią vokiečius 
okupantus!

Štai, kaip tasai “vienas 
lietuvis” ima ir susikriti- 
kuoja, ir save durniumi pa
sistato: tie, kurie bolševikų 
labiausiai bijo, kovoja prieš 
vokiečius, o tie, kurie jų ne
bijo — vokiečius remią.

Šitaip argumentuoti tega
li tik žmogus,' kuris pats 
nežino* ką plepa!

Bet gyvenimas eina savo 
vaga. Mes puikiai žinome, 
kad Lietuvoje bolševikų bi
jo tik Kubiliūnai, tik Ance- 
vičiai, tik kitoki Naujienų, 
Draugo, Keleivio, Prunskio 
ir to “vieno lietuvio” sėbrai. 
Lietuvos liaudis bolševikų 
nebijo. Atžagariai. Lietuvos 
liaudis, visa energija kovo
dama prieš vokiškuosius o- 
kupantus, nekantriai laukia 
Raudonosios Armijos, lau
kia Lietuviškųjų Pulkų, 
laukia išvaduotojų iš naciš
kojo režimo, naikinančio 
lietuvių tautą!

Lietuvos melagingos propa
gandos šviesoje ir yra pa
vaizduojamas kaip lietuvių 
patriotų ir tikinčiųjų trė
mimas į Sibirą.

Goebbelsine propaganda, 
maskuodama tikruosius hit
lerinės Vokietijos vedamo 
karo tikslus, be kita ko, 
skelbia, kad vokiečiai ka
riauja dėl “krikščionybės 
išgelbėjimo” Europoje. Bet 
užtenka nors paviršutiniš
kai susipažinti su tuo, ką 
daro hitleriniai plėšikai o- 
kupuotuose kraštuose, ir 
darosi visiškai aišku, kad 
tie tariamieji “krikščiony
bės gelbėtojai” yra didžiau
si krikščionybės ir tikinčių
jų persekiotojai. Dokumen
tai, kuriuos surinko tarybų 
valdžios organai ir pravos

lavų 'dvasininkai, rodo, kad 
hitleriniai okupantai jų lai
kinai užimtose srityse plė
šia ir veža į Vokietiją baž
nytinį turtą, paverčia cerk
ves arklidėmis, amunicijos 
sandėliais ir Gestapo egze
kucijų vietomis; už mažiau
sius mėginimus protestuoti 
tikintieji yra šaudomi vie
toje. Štai ką pasakoja Tur- 
bino kaimo (Maskvos sri
ties, Ugodsko rajono) šven
tikas Vinogradovas:

— Vokiečiai nukabino 
nuo sienų ir išmetė lauk 
šventųjų paveikslus, sudau
žė sostą... Mums, pravosla
vams buvo leista melstis 
bažnyčios prieangyje. Bet 

ir tai tęsėsi neilgai; vokie
čiai visiškai išvarė tikin
čiuosius iš bažnyčios ir įren
gė tenai arklides. Mano aki
vaizdoje ir visiškai manęs 
nesivaržydami jie atlikinė
jo bažnyčioje savo gamti
nius reikalus.

Kitas kunigas, Virėjos 
(Maskvos sr.) miesto šven
tikas Sobolevas papasako
jo:

— Po to, kai vokiečiai 
buvo išvyti iš miesto, aš, 
atėjęs į Vėrėjos Soborą lai
kyti pamaldų, radau vokie
čių sušaudytus 30 su vir
šum tikinčiųjų. Kai kurie 
kūnai buvo sustingę besi
meldžiančių žmonių padėty
je... Vėliau aš sužinojau, 
kad vokiečiai tame pačiame 
Sobore, antrajame aukšte, 
surinkę apie 200 raudonar
miečių belaisvių ir sužeistų
jų, apipylė juos žibalu ir 
gyvus sudegino.

Galima būtų nurodyti 
dar į dešimtis ir šimtus pa
našių dokumentališkų nu
statytų faktų, bet ir šitie 
pakankamai charakterizuo
ja hitlerinių žmogžudžių 
žvėriškumus Tarybų Sąjun
gos tikinčiųjų atžvilgiu.

Nemažiau yra persekio
jami tikintieji ir kituose 
hitlerininkų okupuotuose 
karštuose. Kardinolo Chlon- 
do rašytame popiežiui ra
porte apie tikinčiųjų padėtį 
Lenkijoje skaitome:

“...Sušaudytųjų kunigų 
sąrašai dar nepilni. Daug 
kunigų išvežta į Vokietiją, 
kiti yra koncentracijos sto
vyklose. Jų likimas tikrai 
tragiškas. Gneznos vysku
pijoje iš 261 parapijos dau
giau kaip pusė liko be ku
nigų. Poznanėje liko tiktai 
ketvirtadalis kunigų. Dau
guma bažnyčių uždaryta, 
kitos atidaromos tiktai sek
madieniais tarp 9 ir 11 vai... 
Pasilikę kunigai privalo 
melstis už Hitlerį. Pamoks
lai turi būti sakomi vokiš
kai, ir yra policijos šnipų 
kontroliuojami. Tokioms 
sąlygoms esant, kunigai at
sisakė sakyti pamokslus iš 
bažnyčios ambonos. Kai ku
riose vietose buvo konfis
kuotos net bažnytinės žva
kės. Vokiečių įgaliotiniai 
laiko'save bažnyčių, kapų, 
kunigų butų ir bažnytinio 
turto, pilnais šeimininkais.”

Sunki yra katalikų baž
nyčios bei tikinčiųjų padė
tis ir laikinai hitlerininkų 
pavergtoje Lietuvoje. Pir
momis karo dienomis hitle
riniai grobikai, bombarduo
dami mūsų taikingus mies
tus ir miestelius, sugriovė 
ir sudegino daug bažnyčių. 
Okupavę Lietuvą, hitleri
ninkai dalį bažnyčių paver
tė vokiškomis kirkėmis; iš 
likusių bažnyčių buvo paim
ti ir išvežti į Vokietiją var
pai. Be okupacinės valdžios 
leidimo uždrausta daryti 
bažnytines procesijas, kuni
gų pamokslai yra griežtai 
cenzūruojami. Okupantai 
priekabingai kišasi į vidu-

(Tąsa 4-tame pusi.)



Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

jpjw

Padienis, Birželio 16, 1943

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

DELKO MES TOKIE “BIEDNI,” KADA 
PRISIEINA SPRĘSTI VAIKU 

SVEIKATA IR GEROVE
New Yorke kilo tokia 

problema, kurią lengviau
sia supranta paprasčiausia 
mama, ją galėtų išsiaiškin
ti net piemenėlis, bet mies
to gaspadoriai, tos mūsų 
mokytos galvos, “nesupran
ta” ir gana.

Kas yra buvęs New Yor
ke, tas šį miestą pažįsta 
kaipo neužvydėtiną vietą 
vaikams augti. Ypatingai 
pirmu kartu atvykęs mies
tan kiekvienas pastebi šali
gatvius prie šešiaaukščių 
namų nustatytus kūdikių 
vežimėliais ir prie jų sėdin
čiomis motinomis, iš kurių 
vienos nuolat bėgioja gau
dydamos vaikus tai iš vie
nos, tai kitos pinklės ar bė
dos, iš susiniovimų su ki
tais vaikais, traukdamos to
lyn nuo gatvės pamačius 
smarkiau ir biskį kreivotai 
ateinantį automobilių, o ki
tos sėdėdamos nuolat šau
kia vyresniems vaikams ko
mandą.

Apsidairęs aplink per iš
tisus blokus nematysi aikš
telės, nerasi kiemo, kuria-

Taupymui Medžiagų 
Pritaikyta Mada

Taupumo metodai yra 
pritaikytos ir čia paduoda
mos formos. Mažytės mer
gaitės suknelė tik pagražės, 
jeigu jon bus įdėtas kita- 
spalvis priešakinis šulas ir 
padalkų apvadai arba šulas 
iš vienodos, o apvadai iš 
dar kitokios medžiagos. 
Daug kur matyti visas sijo
nukas pasiūtas iš tokių 
juostelių, kelių spalvų.

to, ką supranta paprastoji 
mama, kad mūsų vaikų 
sveikata ir gerovė turi sto
vėti pirmoj vietoj, o taupu
mas antroj.

Ne visi miesto tarybos 
nariai tame prasikalto. Ke
letas tarybininkų balsavo 
prieš skriaudimą vaikų, o 
tarybininkai Peter V. Cac- 
chione, komunistas, ir 
Stanley M. Isaacs protes
tavo prieš tą paiką ir kri- 
minališką politiką — užda
rymą žaismaviečių vaikams 
karo, laiku, kada organizuo
to, prižiūrimo, lavinto žai
dimo vaikams reikia už vis 
labiausia, kada jų tėvai, 
užimti ilgomis valandomis 
darbo karui laimėti mažiau 
tegali duoti atydos savo vai
kams.

New Yorke veikiantis 
Komitetas Globai Vaikų 
Karo Laiku išleido atviru
tes, kuriose reikalauja at- 
steigti nukapotas paskyras 
vaikų žaismavietėms. Tuo 
pat sykiu motinų ir kitos 
karo laimėjimo organizaci
jos užsirašo savo tarybinin
kų darbus, kad su jais su
vesti sąskaitas ateinančiuo
se rinkimuose. Turėsime 
daugiau galvoti ir daugiau 
veikti, kad daugiau neiš
rinkti tokius žmones, kurie 
nepaiso vaikų gerovės.

M-tė.

OAKLAND IR SAN FRANCISCO, CALIF 
PASIMOJO PASIUSTI 100 PUNDELIU 
LIETUVIAMS RAUDONARMIEČIAMS

iš

kaip ji “gelbs-

metais, kada

Pergalės Daržai

8363
1-5 yrt.y
Ši karštam ore dėvėti tre

jopos tarnybos kostiumui 
forma mergiščiai gaunama 
nuo 1 iki 5 dydžio.
Užsakant formą pažymėkite 

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

me vaikai galėtų žaisti be 
pavojų ir be tos nuolatinės 
įkyrios komandos, žaisti'or
ganizuotai, planingai, žais
ti švarioj, saulėtoj vietoj, 
ne aplink išmatų bačkas.

O tos ant šaligatvių sė
dinčios motinos praeivių 
laikomos turint kačių gyve
nimą, nors dieną ar porą 
su tomis motinomis pasėdė
jus vidutinių nervų pašali
nė moteris stebisi, kaip jos 
iš to nuobodumo, panašumo 
vienos dienos kitai ir nervų 
įsitempimo neišeina iš pro
to.

Tai maždaug padėtis tų 
motinų, kurios nedirba ša- 
pose, bet tik vaikus daboja.

Vienok New Yorke yra 
tūkstančiai motinų, kurios 
tokiose sąlygose turi pa
likti vaikus vienus, išeiti 
uždarbiauti. Dabar,, vyrams 
išėjus kariuomenėn ir šiaip 
jau kraštui reikiant darbo 
jėgų, patrijotiškos moterys, 
tūkstančiai jų, irgi norėtų 
eiti dirbti, bet reikalinga 
surasti tinkama priežiūra 
vaikams. Miesto vyriausy
bė čia turėtų ateiti pagal
bon. Juk tam ji renkama, 
užlaikoma.

Bet štai, 
ti.”

Pereitais
buvo mažesnis reikalas mo
tinoms išeiti darban, mieste 
per pusę dienos veikė — 
buvo atdaromis 342 žaisma- 
vietės, nors ir taip, kaip 
minėta, turėjai keletą blo
kų paeiti, kad rasti žaisma- 
vietę. Numatydama reika
lą, New Yorko Miesto Švie
timo Taryba reikalavo pa
skyrų išlaikymui 345 žais
maviečių per visą dieną, su 
užkandžiais vaikams pietų 
laiku. Bet miesto galvos— 
miesto tarybos didžiuma, su 
rekomendacija budžeto ta
rybos — nukapojo tas pa
skyras taip, kad tik 260 
žaismaviečių bus atdaromis 
ir tai tik nuo 1 iki 5:30 po 
pietų, be pietų užkandžio. 
Šiame brangume produktų 
ir su neužtikrintu galėjimu 
gauti, ko nori, dirbančių 
motinų vaikai norima pa
likti su motinos paduotu 
kvoteriu, ar kiek ji išgalės, 
bėgioti nuo krautuvės į 
krautuvę ir ant greitųjų 
prarijus bile ką bastytis per 
dieną po kraštas, murzinas 
gatves, laukiant, pakol pa
vargusi motina pareis iš 
darbo ir pagamins valgį.

Mieste, kuris apima dau
gelio mylių plotus, kuriame 
yra milionas vaikų, vos, vos 
išgalėta paskirti pinigų iš
laikymui 260 žaismaviečių 
atdaromis pusę dienos.

Dėlko taip atsitiko? Dau
giausia dėlto, kad vyrai ir 
moterys, įsitraukę į karo 
rėmimo darbus, pereituose 
miesto viršininkų rinki
muose pamiršo eiti balsuo
ti ir tuomi užleido daug vie
tų taryboje reakcininkams, 
kuriems miesto gyventojų 
vaikai
Jiems tik rūpi sutaupyti 
taksus stambiesiems neju- 
domo turto savininkams ir 
finansiniams interesam. Tai 
dėlto jie ir “negal suprasti” ginant stambiais gabalais.

nieko nereiškia.

DABAR YRA LAIKAS 
nupjauti ir suvartoti anks
tybuosius špinakus (ne 
Naujos Zelandijos rūšies). 
išuo sezono laikotarpiu špi- 
nakai greičiau išeina į sėk
linius, kietesnius, ne taip 
skanius valgyti.

SĖTI - SODINTI kitas 
daržoves vietose išrautų 
ankstybųjų ridikėlių ir špi- 
nakų. Snap beans, burokai, 
morkos ir kohl-rabi laiko
mi tinkamiausiais tam tik
slui. Kai tik vienos daržo
vės išauga, suvartojamos, 
užsekite kitomis, kad gauti 
daugiausia produkcijos iš 
savo daržo.

ABLAVA ANT KIRMĖ
LIŲ: Kopūstinių kir
mėlių žalia spalva pri
sitaiko prie lapų spal
vos, tad sunku jas ma
tyt. Jos dabar išėda dideles 
skyles lapuose kopūstų, ka- 
lifiorų, kale, ridikų, griež
čių. Mažuose daržuose kir
mėles galime nurinkti ran
komis ar su mažomis rep- 
liukėmis (pincers), jeigu 
kam šiurpu pirštais kirmė
laitę liesti. Didesniuose 
daržuose nurinkti nespėsi, 
reikia dulkinti su pyrets- 
rum ar rotenone dust. Sva
rą ar mažiau rotenone dust 
galima pirkti be dokumen
to, bet prireikus daugiau 
turi pasirašyti tam tikrą 
sutarties lakštą.

Renkant kirmėles yra 
problema ir su jų sudėjimo 
vieta. Iš puodelio su vande
niu jos išplaukia. Skardi
nukė su benziną ar kitu de
ginančiu skiediniu tam ge
rai tarnauja, jos ant vietos 
numiršta, negali pabėgti.

Rotenone dust netinka 
gėliniams žolynams purkš
ti.

Gegužės 30 d. laikytame 
mezgėjų susirinkime, pas 
draugus Mugianius, svars
tė, kaip pasekmingiau pri
rengti pundelius lietuviam 
raudonarmiečiam. Tik ką 
sugrįžusi iš rytų drg. Ka- 
rosienė nurodė, kaip rytuo
se mezgėjos dirba, kaip 
prirengia pundelius. Nuro
dė reikalingumą remti šį 
taip svarbų darbą. Mezgė
jos paskyrė $250 dėl 100 
pundelių ir prižadėjo to
liau tęsti pundelių vajų. 
Daug mezginių priduota 
šiame susirinkime. Nutar
ta rengtis prie pikniko su
kėlimui pinigų pirkimui 
vilnų ir dėl pundelių.

Skaitytas laiškas
Brooklyn©, N. Y., nuo mez
gėjų ir rėmėjų linkėjimai 
mezgėjom ir draugei K. 
Jankauskienei, mūsų čam- 
pionei mezgėjai, linkėjimai 
greit pasveikti ir vėl daly
vauti sykiu. Mums buvo 
smagu, kad šiame susirin
kime galėjo draugė K. Jan
kauskienė būti ir pasidalin
ti mintimis apie šį svarbų 
darbą, kuriam ji taip daug 
prisidėjo. Ji jaučiasi ge
riau, bet dar ne pilnai pa
sveikus.

Sekantis susirinkimas 
įvyks 20 d. birželio. Drau
gės V. Sutkienė ir M. Ba
ranauskienė, Sutkienės se
sutė, užkvietė visus būti su
sirinkime pas draugą J. 
Koblin, 1226 Silver Ave., 
San Francisco, Calif. Visi 
dalyvaukite, draugės Sut
kienė ir Baranauskienė

rengia “surprise.”
Užbaigus susirinkimą, 

drg. Mugianienė užkvietė 
visus prie valgių. Gražus 
skaičius mezgėjų ir rėmėjų 
dalyvavo šiame suėjime. 
Visų yra pasiryžimas rem
ti mezgėjų pradėtą darbą. 
Pirm. M. Radienė pakvietė 
kalbėti A. Schultz. Drg. 
Schultz sako — nekalbė
kim daug, tik remkim šį 
darbą. Sako — va, suėjom 
pas dd. Mugianius. Jie mus 
gražiai pavaišina? Nors 
Mugianis jau antri metai 
kai serga, bet neužmiršta 
remti darbininkų reikalus. 
Kalbėjo d. Karosienė. Sma
gu buvo išgirsti apie jos 
kelionę rytuose, ypatingai 
apie veikimą lietuvių tarpe. 
Ragino remti pradėtą pun
delių siuntimo darbą. Kal
bėjo V. Sutkienė. Ji sako— 
Negalima nė minutės nu
stoti dirbus; tada galėsime 
pasilsėti, kai laimėsim ką
rą.

Štai draugai aukauja:
A. Schultz $10. J. Kaz

lauskas $6. Po $5: Ečiai, 
Karosai, Prokšaitienė, Sut- 
kai, K. J. Jankauskai. Po 
$2.50: E. Šlegerienė, J. Ko
blin, M. Radienė, Jacobiai. 
Po $2: U. Burdienė, Bara
nauskai, Chaplikai,. M. A- 
domaitienė, K. Šimaitienė, 
po $1: Amilija Rakauskiū- 
tė (Geiser), Palšienė, Mu
gianienė, A. Baronas. Viso 
aukų $65. Dėl tokios mažos 
kolonijos gera suma sukel
ta. Mezgėjos ačiuoja vi
siem už auką.

d. Chaplikienė sirgo

Smulkiai pjaustyti-malti 
lašiniai ar taukine išduoda 
daugiau riebalų, negu spir-
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by Alice Brooks

Patrijotiški motyvai — 
mūsų krašto emblemos 
aras su populiarišku reli
ginės reikšmės obalsiu. 
Tinka sienos padabinimui 
ar šiaip kur.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

nėjo, jog rayon kojinės kur 
kas mažiau nešiojasi už ny
lon ar šilkines ir kad joms 
medžiagos lėšuoja daug 
mažiau, o išdirbėjai ėiaįį 
palyginamai dideles kainas 
už rayonines kojines.

Apart 25 nuošimčiais 
nukirtimo kainų, nustatyta 
pamatinės dvi, A ir B rū
šys, kad apsaugoti varto
tojus. Ponas Smith su sa
vo tyrinėtomis bandė to ne- 
daleisti.

Susirinkimas išreiškė už
uojautą ir linkėjimus drg. 
K. Petrikienei, Brooklyn, 
N. Y., žymiai veikėjai, 
greit pasveikti ir vėl dirbti 
sykiu pažangiųjų darbinin
kų tarpe.

Į šį susirinkimą negalė
dami atsilankyti drg. Jaco- 
biaia iš Concord, Calif., jie 
prisiuntė auką per E. Šle- 
gerienę, taipgi drg. Chapli
kai negalėjo atsilankyti, 
nes
šalčiu. Jie taipgi prisiuntė 
auką, neužmiršta remti 
darbininkų pastangų lai
mėjimui karo.

Korespondentė K. M.

Kongresmano Dėmėsis 
Motery Kojinėmis

Kongresmano Howard 
Smith subkomitetas aną 
dieną .tyrinėjo padėtį koji
nių industrijoj ir prekyboj. 
Bet, palaukite, nesiskubin
kite su padėka. Tas aki
niuotas ponas iš Virginijos, 
kur balsavimo taksai daug 
tokių piliečių, kai jūs ir aš, 
prilaiko nuo balsavimo, tai 
darė ne dėlto, kad būtų no
rėjęs padėti moterims gau
ti geresnes kojines ar priei
namesnėmis kainomis. Ne.

To tyrinėjimo tikslas, kaip 
paduoda Eva Lapin, an
gliško darbininkų dienraš
čio Daily Workerio kores
pondentė, Washingtone, bu
vo priekabiauti prie Kainų 
Administracijos, 
patvarkė rayon 
skirstyti pagal rūšis ir 
joms nustatyti kainas ma
žesnėmis 25 nuošimčiais, 
negu už jas buvo imama.

Kainų Administracijos 
audinių sekcijos kainų pri
žiūrėtojas Leander B. Lo
veli tame posėdyje nurodi-

kam toji 
kojines
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PIKNIKAS SU GRAŽIA DAINĮ) PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys.

Sekmadienį, Birželio 20 June
VAIČIONIO MEADOW GROVE PARKE, Division Ave. CRANFORD, N. J

Pradžia 12 valandą dieną Įžanga 40 centų—įskaitant taksus

Programa susidės iš dainų ir prakalbų. Dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir Aido Choras iš 
Brooklyno. šokiai tęsis visą popietį prie geros orkestras ir populiarės muzikos

D. M. ŠOLOMSKAS
Literatūros Darugijos Centro Sekretorius, Sakys Prakalbą

Sukanka Dveji Metai Kaip Rudieji Žverys- 
Naciai Užpuolė ir Pavergė Lietuvę

'KALBĖTOJAS NURODYS LIETUVOS LIAUDIES KANČIAS NA
CIŲ PRIESPAUDOJE. JIS TAIPGI NURODYS KAIP IR KADA LIE
TUVA BUS IŠLAISVINTA IŠ NACIŲ PRIESPAUDOS.

GĖRIMŲ IR VALGIŲ BUS IKI SOTIES.
Būkite visi šiame dideliame piknike

KELRODIS: Iš Brooklyn, Jersey City, Bayonnės, ir Elizabeth geriausia važiuoti Central Railroad of New Jersey. Traukiniai išeina, 
pradedant feru, nuo Liberty St., N. Y. C. ir reikia važiuoti į Garwood, N. J. Pirmas ir geriausias traukinys nuo Liberty Street — 
12:15 P. M. Kiti du vėliau — 3:00 ir 4:00. Ima tik apie 45 minutes nuvažiuoti.;

Į CRANFORD ir gerai važiuoti, tik kiek toliau į pikniko vietą nueiti, bet į Cranfordą daugiau traukinių: 11:00 A. M., 12:15 P. M., 
1:30 P. M., 2:30 P. M., 3:00 P. M.

Visi aukščiau minėti traukiniai taipgi geri iš Jersey City, Bayonne, Elizabethport, ir kitų paeiliui miestelių, tik biskutį vėliau, negu 
nuo Liberty Street.

Nuo Garwood stoties reikia eiti iki Centre St., Centre Streetu eiti iki North Ave., North Ave. — iki Cedar St., Cedar St. — iki 
Brookside Pl., Brookside Pl. — iki Division Ave. Paėjus apie porą blokų Division Ave., rasis pikniko vieta.

Atvažiavus ant Cranford stoties, reikia eiti į vakarus 22-28 Highway iki Cedar St.; po tiesiai, Cedar Streetu eiti iki Division Ave. 
ir suktis po kairei, kur bus pikniko vieta.

Busais iš Newarko reikia važiuoti No. 47-49. Iš, ELIŽABETHO—busas 47 nuo Broad Street ir East Jersey Street. Ir reikia va
žiuoti iki Garwood gelžkelio stoties, o iš ten eiti keliais, kaip aukščiau nurodyta dėl gelžkeliu atvažiavusių.

Iš Hillside važiuokite Green Flyer busu i Garwood. — Automobilistai važiuokite 22-28 Highway j Garwood.
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— nenusidavė, sugavo, ėmė, žinoma, 
mušti, mušė, mušė, — į policiją nutem
pė. O buvome mes dviese, vienas tikras, 
teisėtas arkliavagis, o aš taip sau, la
biau iš smalsumo. O aš pas tą pirklį dir
bau, krosnį naujoje pirtyje kroviau, ir 
ėmė pirklys sargalioti, ir kaip tik jis 
niane negerai susapnavo, nusigando ir 
ėmė prašyti vyriausybę: paleiskite jį, — 
mane, vadinasi, — paleiskite jį, nes aš 
jį sapnuoju: nedovanosi jam, sako, nesu- 
gysi, raganius jis, turbūt, — tai aš, va
dinas, raganius! Na, pirklys jis žymus, 
paleido mane ...

— Negerai, kad tave paleido, tave rei
kėjo į vandenį panardinti bent trims 
dienoms, kad tavyje esančios kvailybės 
ištirptų, — įterpė virėjas.

Jokūbas tuojau pagavo jo žodžius:
— Teisybė, kvailybių manyje daug, 

tiesiog sakant — visam sodžiui pakak
tų. ..

Užkišęs pirštą už ankštos apykaklės, 
virėjas piktai tempia ją, purtydamas 
galvą ir skusdamasis su apmaudu:

— Kokia nesąmonė! Gyvena žemėje 
štai šitoks kalinys, ryja, geria, valkioja
si, o kam? Na, sakyk, kam tu gyveni?

Čepsėdamas , pečkurys atsako:
— To aš nežinau. Gyvenu ir gyvenu. 

Vienas guli, kitas — vaikščioja; valdi
ninkas namie sėdi, o valgyti — visiems 
reikia.

Virėjas dar labiau pyksta.
— Vadinasi, tu toks kiaulė, kad net 

sunku beišpasakyti! Tiesiog -r- kiaulių 
ėdalas...

— Ko tu koliojies? — stebisi Jokūbas.
— Prasčiokai visi vienodi. Tu — nesiko- 
liok, aš juk nuo to geresnis nepaliksiu...

Šitas žmogus iš karto ir stipriai patrau
kė mane prie savęs; aš žiūrėdavau į jį, 
stebėdamasis, klausydavau — išsižiojęs. 
Jis, kaip man atrodė, kažin kaip stip
riai, saviškai pažino gyvenimą. Jis vi
siems sakydavo “tu,” žiūrėdavo j visus 
iš po gauruotų ančiakių vienodai tiesiai, 
nepriklausomai, ir visus — kapitoną, 
bufetininką, išdidžius’pirmos klasės ke
leivius — lyg ir surikiuodavo į vieną eilę 
su« savim, matrosais, bufeto tarnautojais 
ir denio keleiviais.

Būdavo, stovi jis prieš kapitoną ar

mašinistą, laikydamas už nugaros savo 
ilgas, beždžioniškas rankas, ir tylom 
klauso, kaip jį kolioja už tinginiavimą, 
arba už tai, kam jis aplošė žmogų korto
mis, stovi, — ir matosi, kad barimas ne
daro jam jokio įspūdžio, kad jo negali

ama įbauginti, žadant išvaryti iš garlai
vio pirmoje prieplaukoje.
- Jame yra kažin kas visiems svetima— 
kaip tas buvo “Gerame dalyke/ jis, ma- • 
tyt, ir patsai įsitikinęs, kad žmonės ne
gali jo suprasti.

Man niekuomet neteko matyti šito 
žmogaus nuskausto, susimąsčiusio, ne
prisimenu, kad būtų jis kuomet ilgai tylė
jęs—iš jo burnos visuomet ir net tary
tum be jo noro žodžiai patys be pertrau
kas byrėte byrėdavo. Kai jį koliodavo, 
arba kai jis klausydavo kieno nors įdo
maus pasakojimo, jo lūpos krutėdavo, 
tarytum jis kartotų tai, ką girdi, arba 
tyliai tęstų savo kalbą. Kiekvieną dieną, 
atidirbęs savo valandas, jis išlįsdavo iš 
mašinų skyriaus basas, suprakaitavęs, 
išsitepęs nafta, šlapiais marškiniais be 
diržo, atlapa apžėlusia krūtine, ir tuo
jau pasigirsdavo ant denio jo lygus, vie
nodas, prikimęs balsas, krisdavo žodžiai, 
kaip lietaus lašai.

— Sveika, motin! Kur važiuoji? Į Čis- 
topolį? Žinau, esu ten buvęs, pas vieną 
turtingą to torį teko bernu tarnauti. O 
vadino totorį Usanu Gubaidulinu, tris 
žmonas turėjo senis, toks brandus, rau
donu snukiu. O viena pati buvo jaunutė, 
įdomi totorėlė, teko man su ja sugriešy- 
ti...

Jis visur buvęs, su visomis moterimis 
savo kelionėje griešijęs; jis pasakodavo 
apie viską be pykčio, ramiai, tarytum 
niekuomet gyvenime nebūtų tekę jam 
patirti nė nuoskaudos, nė garbės plėši
mo. Už minutės jo kalba skambėdavo 
kažin kur kitame laivo gale.

— Dori žmonės, kurie — kortomis lo
šia! Paguodos dalykas — kortos, besė
dint galima pinigus paimti, kaip ir pre
kyboje ...

Jis retai tesakydavo: gerai, blogai, bet 
beveik visuomet: įdomu, linksma. Graži 
moteris jam—įdomi bobelė, saulėta die
na — linksma dienelė. O dažniausiai jis 
sakydavo:

(Bus daugiau)

GARDNER, MASS.
šeštadienį, birželio 5 dieną, 

G'AR svetainėje buvo susirin
kę Gardnerio moterys pasvei
kinti ir palinkėti laimės šei
myniškame gyvenime Alijai 
šimėniūtei, kuri naują gyveni
mą pradės birželio 19 dieną.

Alija yra dukra Juozo ir 
Amilijos Šimėnų. Ji yra gerai 
žinoma ir mylima ne vien tar
pe Gardnerio lietuvių, bet ir 
kitataučių. Ji dirba Savings 
Banke. Ji priklausė, su kitais 
jaunuoliais, prie lietuvių Lyros 
Choro, kuris seniau čia smar
kiai veikė.

Draugės, susirinkę skaitlin
gai, praleido vakarą labai sma
giai, buvo įvairiausių valgių, 
gėrimų, o šimėniūtei suteikė 
apščiai ir gražių dovanų. Ali
ja džiaugiasi, kad moterys jai 
taip simpatizuoja ir nuošir
džiai ačiavo. Užkvietė atsilan
kyti į jos vestuves, kurios at
sibus birželio 19 d., 4 vai. po 
pietų, Immanuel Lutheran 
bažnyčioj, ant Leahy gatvės ir 
į jos namus 275 Temple St. Ji, 
dėkodama, padarė sekamą pa
reiškimą : v

“Niekados neužmiršiu, kaip 
širdingai mane prisiminė ir 
pagerbė mano drauges ir 
kiekvieną dieną jūsų vertingos 
dovanos bus man malonus pri
minimas šios dienos. Visoms 
širdingai ačiū!”

L. J. E.

Hartford, Conn.

HITLERINIAI MELAI IR TIKROVE APIE 
TIKINČIŲJŲ PADĖTĮ TAR. LIETUVOJE

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
jinius bažnyčios tvarkymo
si reikalus. Kunigai faktiš
kai yra skiriami ne vys
kupų, bet okupacinės val
džios. Prisidengiant įvai
riais pretekstais, kunigams 
dažnai yra draudžiama lai
kyti pamaldas. Pernai vie
nu okupacinės valdžios įsa
kymu kuriam laikui buvo 
uždarytos visos bažnyčios 
Lietuvoje. Okupantai verčia 
švęsti Lietuvos gyventojus 
hitlerines šventes, ir tuo 
pačiu metu jie yra paskelbę 
darbo dienomis ne tiktai 
paprastas, bet ir didžiąsias 
katalikiškas šventes. Ost- 
lando vyriausio komisaro 
von Lohsės įsakymu 1942 
m. Kalėdos buvo paskelbtos 
darbo dienomis.

Hitlerininkai taip pat 
mėgina panaudoti bažnyčią 
vokietinimo tikslams. Lie
tuviai kunigai patriotai yra 
šalinami iš užimamų vie
tų; dalis kunigų išvežta į 
Vokietiją arba uždaryta į 
koncentracijos stovyklas.

Kovoj prieš rudąsias hit
lerines ordas vieninga yra 
Visa Tarybų Sąjungos liau
dis. Tą kovą remia ir visi 
Tarybų Sąjungos tikintieji 
piliečiai.
Maskvos Mitropolitas Ser

gijus, sveikindamas J. Sta
liną Spalių Revoliucijos 25 
metų sukakties proga, ra- 
įo:

“Tarybinės Respublikos

25 metų sukakties dieną 
mūsų dvasininkų ir visų 
pravoslavų rusų bažnyčios 
tikinčiųjų, ištikimų mūsų 
tėvynės vaikų vardu nuo
širdžiai ir maldingai sveiki
nu Jūsų asmenyje mūsų ka
rinių ir kultūrinių jėgų Die
vo išrinktąjį vadą, vedantį 
mus į laimėjimą kovoje su 
barbariškais užpuolikais, į 
taikingą mūsų šalies klestė
jimą ir į šviesią jos tautų 
ateitį. Tepalaiminie Dievas 
pasisekimu ir garbe Jūsų 
didijį žygį už Tėvynę.” ‘

Spalių Revoliucijos su
kaktuvių proga panašiai 
pasisakė ir kitų tikybų baž
nyčių vadovai.

Tikintieji dosniai aukoja 
savo santaupas tankų ir 
lėktuvų statybai. Gorkio 
miesto tiktai vienos cerk
vės bendruomenė per 1942 
m. paaukojo gynybos fon
dui 2į milijonų rublių. Di
delį pilietinį susipratimą ir 
patriotizmą parodė Tarybų 
Sąjungos dvasininkai. Mo
lotovo srities, Kunguro ra
jono Šubovo parapijos šven
tikas, A. Trojckis paauko
jęs 100,000 rublių lėktuvo 
statybai, savo telegramoje 
Stalinui rašė:

— Nuo Didžiojo Tėvynės 
Karo pirmosios dienos aš 
kviečiau savo bažnyčios pa
rapijiečius padėti Raudona
jai Armijai, savo pamoks
luose aš prakeikiau vokiš
kus plėšikus ir vaikų žudi

kus.” Juo pasekė daugelis 
kitų šventikų.

Raudonosios Armijos ko
vą prieš hitlerinius grobi
kus remia ir kitų Europos 
kraštų dvasininkai. Įsidė
mėtini yra šie Kenterberio 
arkivyskupo žodžiai:

“Šiuo metu visos mūsų 
mintys turi būti nukreiptos 
į Rytus, kur Rusijos lygu
mose vyksta aršus karas. 
Tenai didvyriškai ir atkak
liai kovojama dėl viso pa
saulio laisvės. Mes turime 
didžiuotis mūsų nauju są
jungininku. Mes turime at
minti, kad Rusijos kova y- 
ra mūsų kova ir kad rusai 
kovoja už visus kraštus, ku
rie dabar yra pavergti. Jie 
kovoja dėl neapkenčiamos 
tironijos nuvertimo. Mes 
turime būti amžinai dėkin
gi rusams už tuos smūgius, 
kuriuos jie suduoda mūsų 
priešui ir už nuostolius, ku
riuos jie padaro milžiniškai 
ir žiauriai vokiečių karo 
mašinai. Rusų drąsa ir vy
riškumas įpareigojo mus. 
teikti jiems visokeriopą pa
ramą.” i . J iįįiJJ'

Apsilankius Tariffvillej
Kol nieko nepradedi, tai 

rodosi, kad nieko ir negalima 
nuveikti. Bet štai vieną vaka
rą nuvažiavom į Tariffvilę ir 
pasekmės tuojau yra. Gauta 
vienas narys į Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugystę, vienas 
narys į Liet. Literatūros Drau
giją, vienas naujas dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir drapanų 
siuntimui į Sovietų Sąjungą.

Drapanų davė K. Nikelis 
veik naujus du siūtus ir 2 ge
rus “overkautus.” V. Blažio- 
nis, seniau gyvenęs Hartforde, 
davė 3 moteriškus “overkau
tus,” užsirašė Laisvę ir aukavo 
pasveikinimui lietuvių kovoto
jų Sovietų Sąjungoj $4. širdin
gai draugams tariame ačiū!

Kad nebūtų apsunkinimo 
su transportacija, tai Hartfor
do apylinkėj būtų galima at
likti gero darbo.

J. K. ir K. V.

šiaur. Afrika. — Ameri
kos bombanešiai iš naujo 
bombardavo Sicilijos lėktu
vų aikštes Catanią ir Ger- 
binį.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį, 17 d. June, 

■įvyks labai svarbus susirinkimas vi
sų mūsų organizacijų narių, Liau
dies name, 8 vai. vak. lygiai. Neuž
mirškite, kad prieš mils stovi at
einančio sekmadienio prakalbos, 20 
d. June; Convention Hall masinis 
parengimas, kurio rezervuotus tikie- 
tus suneškit parduotus ar nepar
duotus, nes reikia sugrąžinti. 55c 
galit pasilaikyti ir sugrąžinti po pa
rengimui. Turime visi pasidarbuoti, 
kad atžymėti 2-jų metų sukaktį 
Raudonosios Armijos vedamo karo 
prieš užpuolikus ruduosius žvėris- 
nacius. Tarptautinis žmonių vie
ningumas deda didelių pastangų 
padaryti sėkmingą parengimą me- 
dikalei pagelbai.

Pundelių reikalu irgi draugai 
darbuojasi ir tikimės, kad lietu
viai parems gyvenančius Sovietų 
Sąjungoj Lietuvos vaikučius ir rau- 
donanniečius lietuvius, kurie kovo
ja prieš barbarus vokiečius.

Kas turite kokių drapanų — nau
jų ar laikrodėlių, praneškit arba 
priduokit šiose prakalbose.

Nepaisykim karščių ir smagiųjų 
laikų, nes mūsų kariai turi kovoti 
nepaisant oro, lietaus, karščio, al
kio ir pavojaus. Jau yra žuvę mili
jonai raudonarmiečių. Amerikos ka
riai pasižymi herojais, bet ir jų 
žūsta.

Mums kol kas nėra pavojaus; dar 
ir sotus esame. Piknikų nėra; į far- 
mas irgi sunku išvažiuot. Todėl vi
si ir visos būkime prakalbose. Bū
kime Convention Hall, 22 d. June. 
— Rep. (141-142)

WATERBURY,-CONN.
Piknikas — rengia Liet. Parko 

Bendrovė su kitom darbininkiškom 
Draugijos. Įvyks sekmadienį, birže
lio 10 d. Liet. Darže, už Lakewood 
Ežero. Gros DiZinno’s orkestrą vi
sokius šokius. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžąnga 25c (įskaitant taksus). 
Kviečiame visus Watcrburio lietu
vius dalyvauti šiame piknike ir pa
remti darbininkiškas organizacijas. 
Piknike bus užkandžių ir gėrimų.— 
Komisija. (141-143)

ROCHESTER, N. Y,
Rochesterio Komitetas teikimui 

pagelbos Sovietų Sąjungai, rengia 
didelį tarptautinį pikniką, sekma
dienį, 20 d. birželio. Kelrodis: Va
žiuokite Goodman busu iki Norton 
gatvės, paeikite Goodman gatve 
tris blokus iki Dix gatvės, pasukite 
į dešinę, čia ir piknikas. Šiame pik
nike bus valgių, gėrimų, šokių, 
žaislų ir prakalbų. Smagiai laiko 
praleidimas užtikrintas visiems.

(141-143)
DETROIT, MICH.

Masinis protesto susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 20 d., 2 
vai. dieną. Liet, salėje, 1920 25th 
St., kampas Vernor Highway. Įžan
ga veltui. Kalbės Prof. Mentor Wil
liams nuo Ann Arbor. Taipgi bus 
kalbėtojų ir muzikalė programa nuo 
estonų, latvių ir lietuvių tautų. Bir
želio 22 d. sukanka du metai kai 
naziai užpuolė Pabaltijos valstybes. 
Tūkstančiai tapo nužudyti, ir tūks
tančiai sugrusti koncentracijos kem
pėse. Todėl kviečiame visus daly
vauti, išgirsite svarbias prakalbas, 
protestuokime prieš barbarišką na- 
zių pasielgimą! Kviečia Pabaltijos 
Grupės Komitetas. (141-143)

DIDŽIOJO NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Literatūros Draugijos 2-ro Apskri
čio piknikas įvyks birželio - June 
20 d. Jis bus Vaičionio Parke, Cran
ford, N. J. Visos Didžiojo New Yor- 
ko apylinkės kuopos turi raginti 
savo narius būti šiame piknike. 
Dienraštyje Laisvėje nurodyta kaip 
busais ir traukiniais nuvažiuoti į šį 
pikniką. (141-144)

KANADA
Trys Organizacijos, Lietuvių LLD 

21 kp., Rusų Kanadiečių Federaci
ja ir Rusų Šv. jono Draugija ruo
šia Pikniką, sekmad., birželio 20 
d. Pradžia 1 vai. dieną. Įvyks Little 
River Parke. Visas pelnas skiria
mas Sovietų Sąjungos Karo pagel
bai. Dainuos Windsoro Rusų choras, 
vad. A. Gersono. Taipgi dalyvaus 
žymūs Windsoro ir Detroito solis
tai. Šoks tautinius šokius rusų šo
kikų grupė ir bus kiti įvairūs nu
meriai. Bus populiariškiausia mu
zika šokiams. Kalbės: Windsoro 
miesto majoras, Art Reame, pirmi
ninkas “Canadian Aid to Russian 
Fund” bankierius E. Grundy, Archi
mandritas Rusų Ortodoksų Bažny
čios A. Vasiliev, prezidentas Fordo 
Lokalo 200 U. A. W. . C. I. O. Roy 
England ir kiti. Nors ir prie sunkių 
karo aplinkybių, visvien turėsime 
labai gausų bufetą įvairiais val
giais ir gėrimais. Kelrodis: Važiuo
kite miesto busais Lauzon Rd. arba 
Tecumseh. Bušai važiuoja kas 15 
min. Su automobiliais važiuokite 
Wyendotte gatve iki Lauzon Rd., 
nuo tenais rasite kelrodį rodantį į 
pikniką. Atsitikime lietaus, pikni
kas bus atkeltas į sekantį sekma
dienį, birželio 27 d. Kviečiame 
Windsoro-Detroito lietuvius daly
vauti. Piknikas ruošiamas paminėti 
2 m. sukaktį nuo užpuolimo vokiš
ko fašizmo ant Sovielų Sąjungos.— 
Kom. (141-142)

ambasadoriaus Maskvai Joseph E. 
Davies. Prasidės rodymas 17 d. bir
želio, Hippodrome teatre. Žinoma, 
už poros mėnesių, tas judis bus ro
domas ir mažesniuose teatruose, bet 
ankščiau ar vėliau jis yra vertas 
pamatyti. — J. N. S. (140-142)

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadienį, birželio 16 d., 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų. Kurie dar neužsimo
kėję už šiuos metus, malonėkite už
simokėti. — V. Paukštys.

(149-141)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 17 d., 8 v. v., Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Narės būtinai 
dalyvaukite, nes turim daug svar
bių reikalų svarstymui. — M. Gi- 
nantienė. (140-142)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, birželio 17 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Draugės visos 
esate kviečiamos dalyvauti, turime 
daug dalykų aptarti. Taipgi išgirsite 
svarbių raportų, nes pusmetinis su
sirinkimas. — P. Walant. (140-142)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio 17 d., 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti. — 
Sekr. (140-142)

CLEVELAND, OHIO
Vienas iš žymiausių ir visų lau

kiamas judis — MISSION TO 
MOSCOW, parašytas buvusio J. V.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos įvyks 

birželio 17 d., 7:45 v. v. Šv. Jurgio 
salėje, 180 New York Avė. Prašome 
narius dalyvauti, nes bus paskutinė 
repeticija prieš mūsų pasirodymą 
Mosque Teatre. —Valdyba.

(140-14?)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

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

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST.- BROOKLYN, N. Y.

BUY

būkite Amerikos piuečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Kny*elt« Autoriai

Adr. CHA8. P. KAL

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35C.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertes, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Si-

Amerikinis Radijas Alžyre
Jungtinės

dienis, Birželio 16,. 1948

GUMA Iš KRAKMOLO

i-

f

Gyventojai Iškraustomi 
Iš Ruhr Krašto

London. — Jau 180 kar
tų iš viso buvo bombarduo
ta kariniai miestai ir kiti 
centrai Ruhr krašte, vaka
rinėje Vokietijoje. Dabar 
naciai pradėjo masiniai iš- 
kraustinėti visus “nereika
lingus” gyventojus iš tos 
srities.

Juodmarškiniai Griežtai Mo
kina Mussolinį Trėkšt Prie

šingus Karui Italus 
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

tinus darbus visiem italam; 
sustabdyti Italijos pinigų 
smukimą; išvyti visus ne
reikalingus kitataučius, o 
kurių negalima deportuoti, 
tai suvaryti į koncentraci
jos stovyklas bei kalėjimus.

Fašistų partijos direkto- 
riatas specialiai reikalauja, 
kad jų juodmarškinių mili
cijai būtų pervesta visa ga
lia ir atsakomybė ginti Ita
liją. Taigi fašistų vadai sta
to savo miliciją aukščiau už 
reguliavę armiją.

Fašistų direktorių mani
festo tonas yra griežtas ir 
skamba kaip ultimatumas 
Mussoliniui.

Kai kurie 
betojai tame 
čius vaidus
partijos mašinerijos 
ssolinio.

bepusiški ste- 
mato kylan- 

fašistų 
ir Mu-

Karinių Pastangų Trukdyto
jai Kongrese Siūlo Panaikint 

Jaunimo Įstaigą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lionus dolerių, kuriais 
staiga galėtų užbaigti 
reikalus ir per metus
škai užsidaryti.

ta į- 
savo 
visi-

PRIEŠ VALDŽIOS DAR
BŲ BIURUS

Atžagareiviai pietiniai 
demokratai kongres manai 
ir fašistų Ašies užgerinto- 
jai republikonai lėšų komi
teto nariai taipgi pasiute 
nukirst 10 milionų dolerių 
nuo fondo, kuris palaiko 
United States Employment 
Service, atsieit daro biurus, 
kurie padeda darbininkams 
gaut užsiėmimo svarbiose 
karui pramonėse.

šis komitetas nutarė nu- 
mušt apie 11 milionų dole
rių ir nuo fondų valdiškom 
jvairių karinių amatų mo
kyklom.

Negana to. Atgaleiviai, 
sudarydami komiteto dau
gumą, ragina kongresą nu
kirst $800,000 nuo valdžios 
reikalaujamų pinigų Vai
kams Prižiūrėti Biurui ir 
$127,000 nuo maisto ir vai
stų inspekcijos fondo.

Gal Japonai Pulsią 
Sovietą Sąjungą

Washington, birž. 15. — 
Čia atėjo žinia, kad Japo
nijos valdžia sušaukė nepa
prastą savo seimo sesiją, ir 
spėjama, kad gal japonai 
planuoja užpult Sovietų

Draftuos ir Tėvus
Washington, birž. 15. — 

Teigiama, jog pradedant 
nuo spalių 1 d. būsią armi- 
jon paimta ir po vieną iš 
kiekvienų šešių vedusių a- 
merikiečių, turinčių vaikų.

Okmulgee, Okla. — Su
streikavo apie 1,000 darbi
ninkų stačiusių armijai li
goninę.

NESISEKA HITLERININKŲ
BOMBANEŠIAMS ATAKUOT

SOVIETINIUS MIESTUS
Maskva. — Praeitą sa

vaitę vokiečių lakūnai atve
jų atvejais mėgino atakuot 
Sov. pramonės ir geležin
kelių miestus Gorkį, Jaros
lavą ir Volchovą. Sovieti
niai lakūnai ir priešlėktuvi
nės kanuolės nušovė žemyn 
56 priešų bombanešius.

Sovietų apsigynimai taip 
sėkmingai veikė, kad na
ciai negalėjo padaryt jokių 
svarbių nuostolių tiems 
miestams.

Būsią Dirbama 15,000,000 
Akrą Daugiau Žemės

Washington. — Karine 
Maisto Administracija žada 
panaikint ligšiolinius laukų 
ir daržų užsėjimo bei užso- 
dinimų apribojimus ir jų 
produktų pardavimo aprė- 
žimus. Tokiu būdu farme- 
riai kitąmet dar penkioliko
je milionų akrų žemės dau
giau auginsią maisto pro
duktus, kaip tikisi Maisto 
Administracija.

Alžyras.
Valstijos atsiuntė čia radi
jo perduotuvą, kuris skleis 
programas italų, vokiečių ir 
francūzų kalbomis. Per šį 
radiją bus atsišaukiama į 
Italijos, Vokietijos, Franci- 
jos ir kitų pavergtų kraštų 
žmones, kad jie užfrontėje 
kovotų prieš Hitlerį ir Mu- 
ssolinį.

Italijos sala Sicilija, 
riai gręsia įsiveržimas, 
9,936 ketvirtaines mylias

ku
tu ri

Johnstown, Pa. — Strei- 
kan čia išėjo gatvekarių 
konduktoriai.

Chicagos Žinios
Majoro Pareiškimas Sovietų 
Sąjungos Pergalės Klausimu

Nuo birželio 22 iki birželio 
27, kaip paskelbė Rusų Karo 
Pagalbos Komitetas iš New 
Yorko, bus per visą šalį ren
giama masiniai mitingai. Tai 
bus Sovietų . Sąjungos pagar
bai savaitė.

Majoras Kelly išleido pa
reiškimą tuo klausimu. Chica
go j Sovietų Sąjungos karo 
nuopelnų įvertinimo masinis 
mitingas įvyks birželio 22 d. 
Chicago Stadione, kur kalbės 
Sovietų Sąjungos generalinis 
konsulas Eugene Kisselev.

Kelly savo pareiškime sako:
“Per du ilgus baisius karo 

metus Sovietų Sąjungos armi
ja sėkmingai atmušė didžiau-; 
sius puolimus, kokie pirmiau 
bent kada buvo istorijoj. Tuo 
dideliu ryžtingumu Rusijos 
žmonės užsitarnavo didžiau
sio pagerbimo. Visai vietoj, 
kad Chicagos žmonės dviejų 
pietų sukaktyje gražiai atžy
mėtų ir atiduotų pagarbą Ru
sijos žmonėms. Todėl aš šiuo- 
mi ir paskelbiu birželio 22 d. 
Pagarbos Diena Rusijai, šiuo- 
mi raginu žmones, kurie tik 
gali iškilmėj dalyvauti, įver
tinti jų. drąsą, pasiaukojimą 
ir patriotizmą.”

Sovietų Sąjungos pagarbos 
mitingas bus labai įspūdingas. 
Programą pildys Chicagos 
Symfonijos Orkestras, dai

nuos J. V. Laivyno Choras.
Be to, bus vaizduojama So

vietų Sąjungos jūrininkų veiks
mai ir drąsi kova prieš žvė
riškus nacius.

Tikietai šiam mitingui jau 
parsiduoda. Tiesa, jie nepigūs, 
bet tokiam dideliam reikalui 
— pagerbimui mūsų šalies 
talkininkės, kuri atlaikė tuos 
baisius nacių antplūdžius per 
du metu, tai kiekvienas gali 
išsitekti su lyg savo stovio nu
sipirkti tkietą. Kainos: 50c, 
75c, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 
ir ložose po $2.50 ir $3.00.

MOTERYS
Mokytis interesuojančio biznio. Turi mokėti 
' greit rankom siūti. Iš anksčiau bizniškas 

patyrimas nereikalingas.

WERTHEIMER
27 W. 33rd Street

(142)

MERGINOS 18-35 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. C.
Imkite 7th Ave. subway iki Houston gatvės.

(141)

LITERATŪROS DRAUGIJOS 
VAJUS BAIGIASI

15
14

5
5

Merginos ir Jaunos Moterys
Lengvas mašinos darbas. Didelis, moderni

nis su gera ventiliacija fabrikas. Unijinės 
algos, net ir mokinėm. 5-kių dienų savaitė. 
Pilietybės nereikalaujama. Gold Seal Laundpy, 
2020 Atlantic Ave., Brooklyn, arti Ralph 
Ave. stoties, 8th Ave. subway.

(143)

Turi būt suvirš 35 m. amžiaus.
Kreipkitės:

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

(143)

LEIDĖJOS, PRIĖMĖJOS 
' HOOVER FOLDERS 

PROSŲ OPERUOTOJOS
Nuolat; gera alga. Vakacijos ir ligoj 

pąliuosavimai apmokama.
CORNELL LINEN SUPPLY 

32-79 47th St., Long Island City 
8th Ave. subway iki 46th St.

(143)

MERGINOS
IR

MOTERYS

Iš kornų (kukurūzų) 
krakmolo galima taipgi 
dirbt minkštąją gumą (ro- 
bą) kaip įrodė Princetono 
chemikai J. W. Mullen ir E. 
Pacsu.

Geriausia Pasižymėjo L. Pru- 
seika ir O. Jokubauskienė.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 1-mo Apskričio Komite
to turimomis žiniomis, seka
mai stovi naujų narių gavime 
kuopos:

104 k p., Brighton Pk
19 kp., Bridgeport....
79 kp., Roseland .....
86 kp., North Side ...
187 kp., Jackson Park
Apie kitų kuopų stovį aps

kričio komitetas neturi žinių. 
Kuopų valdybos privalo pra
nešti komitetui, jeigu jos ir jų 
vajininkai nori gauti dovanų. 
Iš vajininkų geriausia pasižy

mėjo L. Pruseika, 19-tos kuo
pos darbuotojas, ir O. Joku
bauskienė, 104 kuopos veikė
ja Jiem priklauso po dovaną.

Gal yra ir daugiau kuopų, 
kurios yra gavę viršaus 10 hau- 
jų narių ir kuris nors vajįnin
kąs yra vienas juos gavęs, tai 
jam priklauso dovana. Tačiau 
jeigu komitetas nežinos, tai, aiš
ku, apskričių piknike nebus ga
lima jiem įteikti dovanas.

Todėl .kuopų sekretoriai ma
lonėkite pranešti apskričio or
ganizatoriui A. Yuriui, 6052 
So. Stony Island Ave., jeigu 
jūs kuopos vajininkui priklauso 
dovana.

L L D 1-mo Ap. Valdyba.

MERGINOS, PRADINĖS
Lengvas, žingeidus fabriko darbas. 40c į 

valandą. Viršlaikių apščiai. Bendrai uždarbis 
$20 į savaitę. Artmart Linen, 10 West 33rd 
Street.

(143)

MERGINOS PRIE BUFETO 
MERGINOS INDŲ NUĖMIMUI 

VIRĖJOS
INDŲ MAZGOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA

PRIDEDANT
VALGĮ 3 KARTUS Į DIENĄ 

ir Uniformas
Patenkinančios darbo sąlygos

J. R. THOMPSON CO. 
97 East 42nd Street 
(Grand Central Stotyje)

(143)

MANHATTAN ir BROOKLYN
PJAUSTYMUI I DIRŽUS 

IR PYNIMUI
Dratinių ir Fibre Šniūrų dėl 

kroviniam kilnoti tinklų 
100% Karinis Darbas

Greit reikalingi patyrę ir be patyrimo vy
rai. Nepatyrę yyrai turi būti geroje sveika
toje. Darbas nelengvas kol sukietėja rankos. 
Reikia pasiryžimo. Vyrai naudojanti smul
kius įrankius, aptraukėjai baldų, audimų ir 
jūreivių darbų greit pramoks. Mokama 70c 
j valandą pradžiai. $1.05 į valandą už virš
laikius, po 40 vai. į savaitę. Su 6 mėn. pa
tyrimu tinkami vyrai padaro po $1.00 i va
landą.
Nesikreipkite jei dirbate karinėse pramonės®, 
Turite kalbėti angliškai ir turite turėti nors 

pirmąsias popieras.
Klauskite Mr. McKay, nuo 10 iki 2 

valandų kasdien.
Paulsen-Webber Cordage 

Corporation
170 John St., N. Y. City

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI 

APVALYTOJ AI—RUOŠAI VYRAI 
Gera alga, kreipkitės į Timekeeper.

HOTEL BARBIZON
140 E. 63rd St., New York City

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

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

visiem darbininkam
Pierce Steam Laundry

82 Eagle St., Brooklyn
(8th Ave. subway to Greenpoint Ave. sta.)

(143)

AMERICAN TELEPHONE
& TELEGRAPH CO.

TURI PROGŲ
Merginoms Indų Atėmimui

IR PATYRUSIOMS
PRIE BUFETO DARBO

Moteriškėms
DARBININKŲ KAFETERIJOJE
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

UNIFORMOS—VALGIS NEMOKAMAI
Kreipkitės kasdien nuo 9 iki 4.

šeštadieniais nuo 9 iki 12
Employment Dept., Main Floor

32 6th Ave., Arti Canal

Pagelbiniai Darbininkai
(Generaliniam Darbui) 

Pageidaujama šiek tiek viešbučio darbo 
patyrimo. Kreipkitės

HOTEL GOVERNOR CLINTON 
31st Street ir 7th Avenue

(147)

VYRAI NAMŲ DARBUI
Patyrę viešbučio darbui
Kreipkitės į Timekeeper

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

St.
(145) VIRĖJAI

100 BILIONŲ DOLERIŲ 
AUKSO GABALAS

Iš 100 bilionų dolerių ver
tės aukso galima būtų nu
lieti gabalą, turintį 54 pė
das ir pusę ilgio ir tiek pat 
pločio ir aukščio, — skai
tant aukso kainą $45 unci
jai (aunsui).

Maskva. — Sovietiniai 
kovotojai sušaudė bei nu
skandino visus vokiečius 
bandžiusius prasiveržt per 
Doneco upę.

London, birž. 15. —Ame
rikos bombanešiai vėl iš
skrido atakuot vokiečių tai
kinius Europoj.

Detroit, Mich. — Lydytor 
jų streikas Fordo fabrike 
plieno skyriuje sustabdė 
700 darbininkų.

London. *— Šiemet Angli
jos gyventojai tegavo tik 
po 19 kiaušinių pagal mais
to korteles.

Chunijos merginos ir moterys, dirbančios kooperatyvuose, siuva savo krašto ka-* 
riams uniformas bei kitokius drabužius.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

MOTERYS VIDAUS RUOŠAI. Nuolatinis 
Darbas; puikios darbo sąlygos. Kreipkitės į 
Housekeeper. Hotel Bosscrt, 98 Montague St., 
Brooklyn.

(145)

Kreipkitės į Chefs Ofisą
HOTEL GOVERNOR CLINTON

31st St. ir 7th Avenue
(X)

(X)

MOTERYS, nuo 18 iki 28 m. amžiaus, ka
rinių darbų fabrike, Manhattan sekcijoj. 
Patyrimas nereikalingas, gera mokestis pra
džiai. Union Aircraft Products, Ine. 380— 
2nd Avė. (kampas 22nd St.),

(145)

I flI

I
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Pamokos Apie Jungtinių 
Tautų Kultūrą

Abrahomo Lincolno moky
kloj profesorius Alban D. Win
spar duos lekcijas apie Jungti
nių Tautų kultūrą. Tai bus 
vasarinis 12 savaičių kursas. 
Šioje' mokykloje ne tik šiais 
klausimais bus lekcijos, bet 
daugeliu kitų klausimų yra stu
dijuojama—yra klesos.

Mokykla užlaikoma darbo 
unijų ir pažangių organizacijų 
lėšomis. Kas turite laiko pasi
mokinti, tai užsiregistruokite. 
Mokyklos adresas 30 W. Wash
ington St.

Vasarinės klesos prasidėjo nuo 
birželio 14-tos.

Majoras Edward J. Kelly bu-l 
vo išleidęs proklamaciją, kad 
gražiai ir iškilmingai šio mies
to gyventojai atžymėtą Jung
tinių Tautų vėliavų dieną, bir
želio 14-tą. Proklamacijoj pri
mena žmonėm, kad jie parody
tų savo patrijotingą atsidavi
mą tiem idealam, už kuriuos ka
riauja mūsų šalis ir .kitų šalių 
broliai. Jis sako, kad šią die
ną, arba kurią kitą dieną, rei
kia rengti iškilmės ir iškelti 
šalę mūs žvaigždėtos vėliavos 
kitas Jungtinių Tautų vė
liavas.

Philadelphia, Pa
Susirgo E. Metts

Susirgo Moterų Kliubo se
kretorė drg. E. Metts. Birže
lio 10 dieną padarė jai ope
raciją švento Juozapo ligoni
nėj, 17th St. ir Girard Ave. 
Lankymo valandos dienos lai
ku: nuo 2-ros valandos; o va
karais nuo. 7-tos. .Ji randasi 
antrame aukšte, kambario No. 
8. Draugės, kuriom laikas tik 
pavėlina, tai prašome ją at
lankyti.

J. Shapran.

London.— Keletas vokie
čių lėktuvų atakavo Ang
liją, bet tik vieną asmenį 
užmušė ir menkai nuostolių 
tepadarė.

KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GERA ALGA 
Prielankios Darbo Sąlygos

Puikios Valandos 
Pilną laiką ar dalį laiko

Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St. ir 7th Avenue

(X)

ELEVEITORIŲ 
OPERUOTOJOS

Virš 21. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą

HOTEL GOVERNOR CLINTON
31st St., ir 7th Ave.

(141)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą 
HOTEL GOVERNOR CLINTON 

31st St. ir 7th Ave.
(141)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
DIENOMS IR NAKTIMS. NUO 8 
IKI 4 P. M. IR NUO 4 IKI 12. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir 51st ST., N.Y.C. 

NETELEFONUOKITE.
(141)

EVERYBOOYIIi
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys! 
BUY WAR BONDS

New Eagle, Pa
Gegužės 30 dieną mirė Dom

icėlė Bernotienė, buvo apie 68 
metų, ilgai sirgo. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Gruzdžių parapijos.

Ilgai gyveno anglių kasyklų 
srityj-Benole, Pa. ir Gestonvi- 
lle, Pa. Keli metai atgal pirko 
namą, truputį žemės su sodu 
New Eagle.

Moteris, buvo, darbšti ir su 
žmonėmis gražiai sugyveno.

Buvo religinė ir su Ibažnyti- 
nėmis apeigomis palaidota ka
talikų kapinėse Finleyvillėj.

Paliko, nuliudime vyra Augu
stą Bernotą, šeimos neturėjo.

D. P Lekavičius.

TOM

Reikalingos skalbyklai iškratinėtojos ir pri
ėmėjos ; patyrusios ir be patyrimo. Methodist 
Hospital, 7th Ave. ir 6th St., Brooklyn.

(145)

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

tės j Superintendent, nuo 8 A. M. iki 5 P.M.
420 EAST 31st STREET, NEW YORK

(142)

44

T

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

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

(146)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĖ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE. 
(140

MERGINOS-MOTERYS 
patyrusių; taipgi mokinių. 

Geros algos, kreipkitės:
WALLACH LAUNDRY, Inc.

330 East 59th St., N. Y. C.
(142)

MERGINOS-MOTERYS

BICKFORDS
RESTAURANTUOSE 

PO VISĄ MIESTĄ 
REIKIA PRADINIŲ 

DARBAS ARTI NAMŲ 
VALGIO IKI SOČIAI 

$20 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
NEMOKAMAI DARBINIAI DRABUŽIAI 

DAUG KITŲ PROGŲ
Kreipkitės dienomis nuo 8 A.M. iki 10 

P.M. ; šeštad., sekmad. ir šventėm nuo 8 
A.M. iki 1 P.M. Taip pat nuo 8—10 P.M. 
356 W. 50th St., N.Y.C., (arti 9th Avė.) 

(144)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dienom ir naktim. Gera alga. Trumpos va

landos. Kreipkitus į Employment ofisą. Hotel 
McAlpin, Broadway ir '34th Street.

(143)

MOTERYS!
PRIE VYRŲ DARBŲ 

Fabriko Darbininkes
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
SVARBUS PRAMONES DARBAS

Pradinė mokestis 77 Va c j vai.
Po 30 dienų mokestis pakeliama iki 81c 
KRE1PKITES Į EMPLOYMENT OFISĄ 

Nuo 8 A.M. iki 5 P.M.
The National Sugar Refining 

Company
2-03—55th Ave., Long Island City, N. Y.
Dirbantieji karo pramonėse nesikreipkite

(141)

MERGINOS (5)
Lengvam, švariam fabriko darbui. Geros 
darbo sąlygos. 47Į£ vai. savaitė. Kreipkitės: 

305—3rd Ave., Newark, N. J.
(142)

PORTERIAI
Nuolatinis darbas. 44 valandų 

savaitė. Laikas ir Pusė už 
viršlaikius. Kreipkitės :

WALLACH LAUNDRY, Inc.
330 East 59th St., N. Y. C.

(142)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BOTI PILIEČIAI
Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipkite • 

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

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

(145)

Karidorių Patarnautojai
VAL. NUO 7 A. M. IKI 4 P. M.

MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. IR 51st ST.,

NEW YORK CITY
NETELEFONUOKITE.

(141)

VYRAI
Produktyviam darbui, iš dirbimui ayrupo. 

ir prieskonių; laisvi nuo drafto; patyrimą* 
nereikalingas; nuolatinis darbas.

BORDEN CO.
Department, 531 Waverly Ave.. 
(Clinton-Washington subway sta.

line)
(141)

Flavor 
Brooklyn. 
8th Ave.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
GERA ALGA IR GEROS SĄLYGOS

HOTEL LUCERNE
201 W. 79th St., kamp. Amsterdam 

(144)

ELEVEITERIŲ OPEREITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

INDŲ NUEMEJAI
VYRAI NAMŲ RUOŠAI

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės j
HOTEL BOSSERT

98 Montague St., Brooklyn, N. Y.
(145)

VYRAI, kah>o paprasti darbininkai, plieni
nių daiktų sandėlyje. Nuolatinis darbas, gera 
alga, puikiausios darbo sąlygos, proga paki
limui. E. D. Gibarson, 58-30 57th Si., oft 
Grand St., Masi>eth.

(145)

BERNIUKAI, 16 iki 17 metų amžiaus. fabri
ko darbam ir išsiuntinėjimo department*. 
Nuolat, progos pakilimui; -50c i valandą, 40 
vai. savaitė. Kreipkitės asmeniškai: J. L. 
Hammett Q>., 380 Jelliff Ave., Newark, N.J.
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Literatū- 
Apskričio 
šį sekma- 
Vaičionio

NwWko^zMi^Zinfc« _ Ar Jau Žinote Piknikan 
Kelią?

Šv. Jurgio Lietuvių 
Draugystės Jubilė- 

jinis Piknikas
26 d. birželio (June) šv. Jur

gio Lietuvių Draugystė turės 
savo Auksinio Jubilėjaus pik
niką. šis piknikas bus laiko
mas Dexter 
maica Avė

Park, 74-11 Ja- 
Woodhaven, N.

Jurgio 
piknikai 

ir gražūs.

Lietuvių Drau- 
visada būna 

Gi šis,

Šv. 
gystės 
skaitlingi 
kaipo Auksinio Jubilėjaus pik
nikas, bus už visus iki šiol 
buvusius sverbesnis. Taigi, 
kiekvienas didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvis privalo ja
me dalyvauti.

Pavidžio Orkestrą gros šo
kiams. Įžanga 50c, įskaitant 
taksus. Piknikas prasidės 2-rą 
vai. dieną.

Karių Artimiesiems 
Pranešimas

laikas atgal buvo 
kad

Piliečių
Lietuvių 
Kliubas 

lietuvių kareivių

Trumpas 
pranešimas, 
Amerikos 
renka mūsų
pavardes, kurios bus išstaty
tos kliubo patalpose. Tas dar
bas dabar jau eina prie pabai
gos. Katrie dar neprisiuntėte 
karių vardų, tai prisiųskite 
vardu — Antanas Linkus, Jr., 
280 Union Avenue, Brooklyn, 
N. Y. Nevėluokite prisiųsti, 
kad galėtume sudaryti surašą 
didelį vienu kartu.

Komisijos Sekretorius, 
Antanas Linkus, Jr.

Ar Gali Žmogus Miegoti 
Stovėdamas?

Grįždami iš Pabaltijos Kul
tūrinės Tarybos pikniko, Yon- 
kers’e, tarėmės pasiklaust po 
tiltu stovinčio žmogaus, kur 
stoja busai. šūkteĮėjom jam 
klausimą, bet jis tyli, žiūrim, 
kad jis užsimerkęs, rankas 
priešakyje susidėjęs, nei ne
kruta. Nusprendę, kad gal jis 
bus įsigėręs ir užsnūdęs, pasi- 
traukėm toliau.

Tačiau neužilgo po mūsų 
ten atėjo grupė jaunų vaikinų. 
Pastebėję gipsiniam 
žmogų, jie pradėjo 
Juozu, Antanu, Miku 
kiais vardais šaukti, o
gelbstint, rankomis ploti, ak
menukais į sieną mėtyti. Bet 
visas triukšmavimas negelbė
jo, jis pasiliko tarsi stulpas 
prie sienos prijungtas. Bušui 
atėjus, taip ir nuvažiavom ne
patenkinę savo smalsumo, ar 
ištiesų tas žmogus galėjo mie
goti stovėdamas ir miegoti' 
taip stipriai, kad toks triukš- 
mavimas per apie 20 minučių 
jo neišbudino, ar gal jis buvo 
kokios ligos stabu nustelbtas 
ir sienai prilaikant galėjo ten 
stovėti ?

panašų 
jį tėvu, 
ir vise
tam ne

Smalsa.

New Yorko miestas šiomis 
dienomis turėjo dvejopas lini
jas: norinčių nusipirkti porą 
batų su užsilikusią 17-ta stam
ps ir pasimokėti antrą donį 
taksų, nes abiejų laikas pasi
baigė 15-tą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 

maudyne ir visais 
mais. Visi šviesūs 
parko. Dėl randos 
monas Maila, 
Brooklyn, N. Y.

kambariai su 
kitais patogu- 
ir tykūs, arti 

pasitarsime. Si- 
562 Wilson Ave., 

(141-146)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks birželio 17-tos 
vakaro 8 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Drabužių .rinkimo ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares. —
Valdyba. (140-142)

Jie Dainuoja Eidami Nacius 
Mušti, Mes Dainuojame 

Jų Kovai Paremti
tomskis, Lietuvos žmonių at
stovas iš Sovietų Sąjungos kon
sulato; Peter V. Cacchione, 
New Yorko miesto tarybos na
rys; Antanas Bimba, Laisvės 
redaktorius. Filmas rodys Geo. 
Klimas.

tik rėmėjai tų ko- 
pareigos lengvutės, 
su brolių kariauto-

Lietuviai raudonarmiečiai, o 
taip pat ir visi Sovietų Sąjun
gos kariai, eidami mušti savo 
priešą, o kartu ir Lietuvos di- 
džiausį priešą-pavergėją, ir vi
so pasaulio laisvų žmonių prie
šą nacizmą, skardžiai dainuo
ja dainas kovos, dainas apie 
savo mylimą kraštą, dainas 
apie jo gražią gamtą ir mie
lą mergelę. Daina jiems pri
duoda naujos energijos, pake
lia dvasia.

Mes — 
vų, mūsų 
palyginus
jų, palyginus su padėtimi se
serų, kurių namai paliko griu
vėsiuose, kurių namai išėjo su 
dūmais į orą užpuolus na
ciams, kurių šeimynas išardė, 
mylimų vaikų gyvastis prari
jo tie bestijos naciai. Tačiau 
ir mūsų pareigose pavargsta
me. Daina sutveria naujos 
energijos, pakelia dvasią ir 
mūsų darbas tampa lengves
niu, našesniu.

Tad mes turėsime dainų ir 
minėjime dviejų metų sukak
ties pavergimo Lietuvos per 
žvėriškuosius Hitlerio fašis
tus.

Solo dainose girdėsime Al
doną DeVetsco, sidabrabalsę 
soprano. Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Anderson, 
irgi bus čia su savo galinga, 
daugiabalse daina.

Prakalbas sakys Povilas Ro-

ALDONA DeVETSCO 
(Klimaitė)

Atžymėjimo 2 metų sukak
ties masinis mitingas-koncer- 
tas įvyks jau šį penktadienį, 
birželio 18-tą, 7:30 vai. vaka
ro, Grand Paradise salėj, kam
pas Havemeyer ir Grand Sts., 
Brooklyne. Įžanga tik 25c. 
Rengia LDS ir LLD kuopos.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Prašome asmeniškai į mi
tingą pakviesti tuos, kurie šio 
pranešimo nematė.

Komisija.

Filmos-Teatrai
“SPITFIRE”

Išleido RKO. Perstato Sa
muel Goldwyn. Gamino ir di
rigavo Leslie Howard. Paraše 
Henry C. James ir Kay Strue- 
by. Rodomas Rivoli Teatre, 
New Yorke.

Be kitų, vaidina sekami ak
toriai :

Leslie Howard
David Niven 

Rosamund John 
Roland Culver 

Anne Firth 
David Horne 

J. H. Roberts

R. J. Mitchell 
Geoffrey Crisp 
Diana Mitchell 
Commander Bride 
Miss Harper , 
Mr. Higgins 
Sir Robert McLean

Leslie Howard yra vienas 
žymiausiųjų anglų filmų akto
rių. šiuos žodžius rašant, nė
ra tikrai žinoma, ar jis gyvas 
ar žuvęs — prieš tūlą laiką 
vokiečiai nukirto lėktuvą, ku
riuo Howardas lėkė iš Portu
galijos į Angliją ir po to nie
ko apie aktorių, negirdėjome. 
Bet Leslie Howardas ne tiktai 
aktorius — jis ir direktorius. 
Dėlto jo diriguotas veikalas 
ir veikalas, kuriame jis vaidi
na vyriausį vaidmenį, turi bū
ti gražus ir įdomus.

“Spitfire” filmą yra apie 
žymųjį anglą lėktuvų išradė
ją, pagal kurio direktyvas bu
vo pagamintas vienas iš ge
riausiųjų šių dienų lėktuvų- 
kovotojų — “Spitfire” — apie 
R. J. Mitchell. Nežinau Mitch- 
ell’io biografijos, todėl nega
liu pasakyti, kiek ši filmą ją 
tikrai atvaizduoja. Bet jeigu 
filmoje yra ir tik dalis tiesos, 
tai ji graži, svarbi.

Mitchell’io noras buvo iš- 
rasdinėti vis naujesnius lėktu
vus — tai buvo pradžioje per
eito
jam tas buvo 
tuomet mažai kas kreipė dė
mesio į orą, juo mažiau An
glija, kuriai visuomet vyriau
siai rūpėjo turėti tik stiprų 
laivyną. Bet Mitchell’iui šiaip 
taip pavyko prasimušti — pa
gal jo braižinį buvo pagamin
ti keli lėktuvai, laimėję tarp
tautines Schneiderio lenkty
nes.

Mitchell su savo žmona ir

draugu nuvyksta , į Vokietiją 
atostogų. Ten jis susipažįsta 
su vokiečių aviacijos pramone. 
Jam naciai lyderiai pareiškia, 
kad jie pastatys penkis, de
šimt ir net 20 tūkstančių lėk
tuvų, kuriais pavers miestus į 
griuvėsių krūvas. Išradėjas 
grįžta namon ir beldžia duris 
valdininkų, beldžia duris pri
vačių pramonininkų, raginda
mas statyti lėktųvus-kovotojus, 
nes naciai ginkluojasi. Jam 
pavyksta ir vyriausybė paski
ria tam reikalui pinigų, už 
kuriuos pastatoma, pagal jo 
braižinį, garsusis oro kovoto
jas — “Spitfire.” Bet Mitchel- 
l’io sveikata įra. Ir jis ramiai 
numiršta, pamatęs savo darbo 
vaisius.

Kai vokiečiai pradėjo karą, 
kai jie 
miestus į 
“Spitfire” 
suvaidino
Anglijos apgynime.

Tokia, trumpai suėmus, yra 
filmos “Spitfire” fabula. Vei
kale nėra pretenzijų, nėra be
reikalingo triukšmo, pasidi
džiavimo. Išradėjo Mitchel- 
l’io gyvenimas ir darbai pri
statoma visuomenei kukliai, 
paprastai. Tas, šitų žodžių ra
šytojo nuomone, filmą padaro 
gražesne, įspūdingesne.

Nadyras.

pasimojo Anglijos 
griuvėsius paversti, 

lėktuvai-kovotojai 
milžinišką vaidmenį

dešimtmečio. Nelengva
padaryti, nes

Pranešimas
Ateina liepos 17-ta, 

m. Dalykas — piknikas. Vie
ta Dexter Parke. Kas rengia? 
Ogi lietuvių kriaučių, Lok alas 
54 rengia savo metinį pikni
ką. Tai vienas iš didžiausių 
piknikų, kur bus galima su
eiti su senais ir naujais pažįs
tamais. Sueisime, pasilinks
minsime, kad ir karo laikas, 
nes būnant namie dar nera
mesnis jauties. O, ir dar nau
jiena, gros Antano Pavidžio 
orkestrą iš Elizabeth, N. J. 
Įžanga, kaip visados, taip ir 
šiemet, tiktai 25c ypatai — 
vienas kvoteriukas. Visi pasi
žymėkite tą dieną.

Rengimo Komisija.
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Jūrininkai Pažadėjo 
Remti Darbininkų 

Dienraštį
dien- 

šiomis
Angliškas darbininkų 

raštis Daily Worker 
dienomis paskelbė vajų sukel
ti $120,000 į metinį dienraš
čio išlaikymo ir gerinimo fon
dą.

Vieni iš pirmiausių atėjo 
dienraščiui talkon jūrininkai, 
kurie plaukiodami su konvo
jais į šiaurinę Afriką, Mur
manską ir kitus portus, grum
damiesi kasdien su naciu vil
kais geriausia supranta vertę 
karo laimėjimo dienraščio, ko
kiu yra Daily Worker. Jūri
ninkų komunistų, kuopa pasi
žadėjo sukelti $1,500. Kai ku
rie atskiri jūrininkai sau pa
siskyrė kvotas po $100 ir po

Šaunusis Lietuvių 
ros Draugijos 2-ro 
piknikas" įvyks jau 
dienį, birželio 20-tą,
darže, Division Ave., Cran
ford, N. J. Jame bus graži < 
dainų programa, prakalba, šo
kiai ir abelnai smagu pasižmo
nėti, pasidžiaugti gamtos gro
že. O viena iš svarbiausių ypa
tybių gadynėj be automobilių 
yra ta, kad vieta privažiuoja
ma traukiniu ir visai neilga 
kelionė.

Kelrodis randasi 3-čiam pus
lapyje telpančiame skelbime. 
Išsikirpkite tuojau, kad patys 
žinotumėt ir kitiems galėtu
mėt patarti. N. K.

Vaikams Rado Motiną 
Ir Namus

Amalgameitai Prašo 
Algų Pakėlimo

Aną dieną mieste buvo su
rasti be globos ir perduoti 
Vaikų Globos Draugijai ketu
ri berniukai. Vyriausis iš jų 
buvo 8 metų, kuris už savo 
tris broliukus ir pats save at
raportavo, jog tėvas randasi

kariuomenėj, motina serga, o 
jie norį gauti sau namus, bet 
vienoj vietoj, nes “taip ge
riau.”

Dabar toji draugija jau tu
rinti dvidešimt pasiūlymų pa
imt vaikus, taipgi suradus mo
tiną, esančią sanatorijoj, Flo
ridoj. Motinos būsią atsiklaus
ta, kuriai šeimai pavesti glo
boti vaikus.

Draugija yra viena iš eilės 
šelpiamų iš New Yorko Fon
dui sudedamų aukų.

Valstijos Gvardijos 
Pratimai Mieste

Pereitą sekmadienį mieste 
pravesta Valstijos Gvardijos 
pratimai, juose dalyvaujant 
69-tam, 6-tam ir 7-tam pul
kams. Jiems buvo pranešta, 
kad “priešų” parašiutistai-sa- 
botažninkai “nusileido mies
te” ir atatinkamai būriai gvar
diečių pasiųsta į Central Par
ką ir jo sritį, į Staten Island, 
juos “sunaikinti, sugaudyti.”

Pratimuose dalyvavo apie 
3,000 gvardiečių. Pratimai tę
sėsi penkias valandas. Gvar
diečiai į pareigas išėjo pilna
me kariškame įsirengime, nors 
ginklų vartoti nereikėjo, buvo 
tik išbandymas .

’f’rečlacllenis,

Padarė Ablavą Ir 
Laivą

New Yorke ir apylinkėse 
yra tūkstančiai laivukų, nuo 
irklinių valčių didumo iki lai
vų su dideliais palociais, kurie 
yra varomi motorais, vartoja
mi pasivažinėjimui dėl smagu
mo ir ėda gazoliną aršiau už 
automobilius.

Pereitą savaitę tokių sma
gumui pasivažinėtojų sulaiky
ta trys dešimtys. Tūliems iš jų 
bus atimta leidimai.

Gale pereitos savaitės taip
gi sulaikyta 9,309 automobi
listai. Iš tų 5,780 pasirodė ne
turėję reikalo ir teisės važiuo
ti automobiliumi.
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Amalgameitų Unija šiomis 
dienomis įteikia reikalavimus 
pakelti algas šimtui tūkstan
čių narių, “kad prašalinti že
mesnes pragyvenimui reika
lingo lygio sąlygas ir uždar
bio nepakankamumą.”

Sidney Hillman, unijos pre
zidentas nurodo, jog šiemet 
susilaikyta nuo prašymo pa
kėlimo algų vyriškų ir berniu
kams drabužių siuvėjams, ku
rie nuo 1941 m. gavo šiokius 
tokius pakėlimus algų. Tačiau 
22 tūkštančiam skalbėjų ir 
marškonių drabužių siuvėjams 
pakėlimas algų, sako jis, yra 
būtinas, nes jų algos yra per- 
žemos, kad tinkamai pragy
venti.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
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

New Rochelle 
ham suimta keli 
žiūroj palaikius 
trą. Ten rastos
sulaikytos perkjausinėjimui.

ir North 
asmenys 
ab orei jų 
klijentės

Pel
nu o- 
cen- 
irgi

Po kelių atidėjimų, paga
liau atsidarė Harry Sunbrock’s 
“Big Top” cirkas lote užpaka
lyje Roxy Teatro, New Yorke.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

$i$cp
$
ra

a

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
Grikoniškais.
Įkalni esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ULOVA
WATCH K*

$30.00

ELIZABETH . 17 |«wels . $2475

AIR WARDEN 
15 |*wels

$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

g 
f
i

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir DegtiniųTurime Gerų

adresas

Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

- --------------------------------------------------------------------------------------------

Naudokitės 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 ši skelbimą ir mes duosime 
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 Brooklyn, N. Y.
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