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Nedideliame angliakasyklų 
srityje esančiame Minersvillės 
miestelyj gyvena biznierius 
Walter Gobaitis, Amerikoje 
gimęs lietuvių ateivių sūnus. 
Jis turi keletą vaikų.

Walter Gobaitis patapo A-
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merikoje žinomosios tikybiš- 
kos sektos, vadinamos Je
hovah’s Witnesses’ (Jehovos 
Liudininkų) pasekėju. Kalba
moji sekta yra priešinga bet 
kokiam vėliavos garbininmui.

Na, ir prieš keletą metų du 
Gobaičio vaikai buvo pašalin
ti iš Minersvillės mokyklos dėl 
to, kad jie, pagal savo tėvų 
įsitikinimus, atsisakė saliutuo
ti Amerikos vėliavą.

Gobaitis tuomet leido savo 
vaikus į privatinę mokyklą.

Po kiek laiko dalykas atsi
dūrė Aukščiausiajame šalies 
Teisme. 1940 m. birželio 3 d. 
teismas palaikė valstijos pusę, 
pareikšdamas, jog vėliavos sa- 
liutavimas turįs būti kiekvie
nam piliečiui verstinas.

Gobaitis tuomi nesitenkino. 
Dalykas iš naujo buvo paleis
tas į teismus, šiemet, Vėlia
vos Dieną, birž. 14 d., tas pats 
Aukščiausias šalies Teismas 
ir vėl tarė savo žodį. Bet šie
met jau kitokis žodis: šeši tei
sėjai prieš tris atkeitė 1940 
metų nutarimą. Kitais žo
džiais, Aukščiausias Teismas 
nutarė, kad valstijos neturin
čios teisės versti žmones sa
liutuoti vėliavą, kad tokis ver
timas prieštarauja pirmajam 
Teisių Biliaus dėsniui, garan
tuojančiam kiekvienam žmo
gui sąžinės laisvę.

Daugelis žmonių mano, jog 
tokis Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas yra labai išmina 
tingas. Nes jeigu įstatymais 
reikėtų versti žmones būti pa
triotais,—tai tokis patrijotiz- 
mas nebūtų stiprus. Tik tuo
met mūsų krašto vėliava bus 
garbinga, kai kiekvienas pi
lietis ją gerbs laisvu noru.

“Varu nuvarytas bažnyčion 
— poterių nekalba,” sako se
nas lietuviškas posakis. Taip 
ir čia.

Kaip ten bebūtų, lietuvio- 
amerikiečio Gobaičio šeima 
šiuo atveju suvaidino centrinę 
rolę byloje, net du sykiu 
spręstoje Aukščiausiajame 
Teisme, — byloje, kurioje ta
po paryškinta Teisių Biliaus 
prasmė.

J. Prunskis nesiliauja sklei
dęs savo pragaištinga propa
gandą lietuviuose. Jis ima ra
šinius, pasirodančius hitleri
ninkų leidžiamoje spaudoje 
Kaune, ir juos populiarizuoja 
Amerikoje.

Prunskis po savo rašiniais 
padeda “LRKSB.”

Nelabai seniai Prunskis at
vyko iš Berlyno. Lietuvių prie
žodis sako: “Miško žvėris — 
j mišką ir žiūri.”

Bet ką mano redaktoriai, 
kurie tą pronacišką propagan
dą tebededa į savo redaguo
jamus laikraščius?!

Birželio 18 d. Brooklyne, 
Grand Paradise salėje, įvyks
ta didelis masinis lietuvių mi
tingas.

Birželio 20 d., Philadelphi- 
joj, 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Salėje, įvyksta didelis masinis 
lietuvių mitingas.

Birželio 20 dieną, Waterbu
ry; įvyksta didelis lietuvių pik
nikas, kuriame kalbės Genera
linio SSSR Konsulato atašė, 
Povilas Rotomskis.

Birž. 20 dieną, Cranforde, 
N. J., įvyksta ALDLD 2-rojo 
Apskričio piknikas.

Vis tai pramogos, vis tai 
mitingai, kuriuose bus apta
riami svarbieji šių. dienų klau-

Iš Chinijos Japonai per Me
tus Išsivežė 100 Milijonų

Tonų Karinių Medžiagų

Ottawa, Canada. — Vy
riausio Chinijos komandie- 
riaus Chiang Kai-sheko 
žmona kalbėjo Kanados 
parlamente (seime). Tarp 
kitko, ji pranešė, jog pernai 
metais japonai išsigabeno 
100 milionų tonų karinių 
medžiagų iš užgrobtų Chi
nijos žemių.

Kalbėtoja priminė, jog 
chinai savo fronte sulaiko 
milionus japonų kareivių ir 
darbininkų, kurie būtų nau
dojami prieš kitas Jungti
nes Tautas, jeigu Chinija 
nekariautų.

Chiang Kai-sheko žmona 
prašė daugiau lėktuvų ir ki
tų karo reikmenų.

Angly Lakūnai 116-tą 
Kartą Bombardavo 
Vokiečių Cologne

London, birž. 17. — Stam
bus būrys Anglijos lėktuvų 
mėtė bombas į didį vokiečių 
pramonės miestą Cologne, 
vakarinėje Vokietijoje. Tai 
jau 116-tą kartą šiame ka
re anglai iš oro bombarda
vo tą nacių Dieselio inžinų 
ir kitokios mašinerijos cen
trą.

• 14 anglų lėktuvų negrįžo 
iš paskutinio žygio.

Talkininkai Kas Valan
da Atakuoja Siciliją

šiaur. Afrika, birž. 17. — 
Anglų ir Amerikos lakūnai 
per dvi paskutines dienas 
ir naktis kas valandą bom
bardavo ir apšaudė prie
plaukas, lėktuvų stovyklas, 
kareivines, fabrikus, gele
žinkelius ir kitus karinius 
punktus Italijos saloje Sici
lijoje ir pietinėje Italijoje.

Sunaikinta 11 priešų lėk
tuvų. Talkininkai neteko 7 
lėktuvų.

Juodmarškiniai Nusi
gandę Įsiveržimo

Romos radijas su išgąs
čiu pasakojo, kad ameri
kiečiai ir anglai sutelkę mi- 
lioną savo kariuomenės ir 
5,000 lėktuvu įsiveržimui 
daryti prieš Italiją.

Amerikos Lakūnai Laimi 
Prieš Japonus Chinijoj

Chungking. — Jungtinių 
Valstijų lakūnai ties 
Changsha, Chinijoj, nušovė 
žemyn šešis japonų lėktu
vus: veikiausiai sunaikino 
ir dar keturis priešų lėktu
vus.

simai ir pagerbti kovotojai 
prieš fašizmą.

Dalyvaukite juose!

LIETUVOS UNIJISTAI 
BEGAILESTINGAI KO
VOJA PRIEŠ NACIUS

Kuibyšev. — Žinių agen
tūra ALN pranešė birž. 12 
d., kad Lietuvos ir Estijos 
darbo unijų veikėjai vado
vauja galingai partizanų 
kovai prieš vokiečius tose 
Baltijos respublikose.

Neseniai iš partizanų už
imto ploto atvyko^ į Sovie
tų Sąjungą Bernhardas Ti- 
nnuri, pirmininkas Estijos 
Darbo Unijų Tarybos, ir 
tarp kitko pasakė apie 
smarkią Lietuvos partizanų 
kovą, kuriai vadovauja uni- 
jistai.
PALECKIO PRANEŠI

MAS .
Justas Paleckis, pirminin- 

ninkas Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo, 
pranešė štai ką:

“Sausio mėnesį šiemet 
visoj Lietuvoj įvyko slaptos 
priešf ašis tinęs konferenci
jos, o dabar kiekviename 
Lietuvos mieste ir mieste
lyje veikia priešfašistiniai 
Kovos dėl Nepriklausomy
bės komitetai, kuriem vado
vauja buvusieji darbo unijų 
viršininkai. Tarp kitko, jie 
varo sabotažo darbus ir 
skleidžia slaptus lapelius ir 
laikraščius prieš vokiečius.”

NACIŲ TERORAS 
Kai tik nacių armija už

Prez. Roosevelt Užtikrina Ben
dradarbiavimą su Sovietais

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, — atsaky
damas į Sovietų Sąjungos 
pirmininko M. I. Kalinino 
sveikinimą dėlei pirmųjų 
metų sukakties nuo pasira
šymo tarpusavio pagalbos 
sutarties tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų, — pa
siuntė Kalininui šitokį pa
reiškimą :

“Aš labai branginu ma
lonų tamstos sveikinimą 
metinės sukakties proga 
nuo sutarties pasirašymo 
tarp mūsų šalių, pagrindais 
tarpusavio pagalbos karui 
prieš užpuolikus.

“Ta sutartis praeitais

Rumunija Norinti At- 
simest nuo Hitlerio
Ankara^ Turkija. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
Rumunijos valdžia aplinki
niais keliais siūlosi taikytis 
su talkininkais. Rumunija, 
girdi, pasitrauktų iš Hitle
rio karo, jeigu jai būtų pri
pažinta Sovietines Bessara- 
bijos ir Bukovinos dalis ir 
tam tikras Tranšylvanijos 
ruožtas.

(Hitleris ir Mussolinis 
yra pervedę Trąnsylvaniją 
Vengrijai.) . .

ėmė Lietuvą, pirmiausiai 
jie puolėsi naikinti darbo 
unijas, sudegino visas uni- 
jistų svetaines ir nužudė 
kiekvieną unijos vadą, dar
bininkų atstovą Tarybų 
Lietuvos seime ir kiekvie
ną stachandvietį - greita- 
darbį, kurį tik jie sučiupo,
— pareiškė Paleckis:

“Paskui hitlerininkai su
darė savo Darbo Rūmą, va
dovaujamą niekšo dr. 
Paukščio, buvusio valdinin
ko Smetonos finansų minis
terijoj, kad rekrutuot ir ga
bent darbininkus į vergų 
darbus Vokietijoje.”
LIETUVIAI UNIJISTAI 

OFICIERIAI
Lietuvos darbo unijų vei

kėjai pasižymi ir lietuviš
kuose Raudonosios Armijos 
pulkuose, kaip sakė Palec
kis: Tam tikras jų skaičius 
dabar yra Raudonosios Ar
mijos oficieriai.
KARŽYGĖ LIETUVAITĖ

Marytė Kutraitė, buvu
sioji Lietuvos Audėjų Uni
jos sekretorė ir Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos vice
pirmininkė, dabar tarnauja 
kaip savanorė Raudonosios 
Armijos šaulė - snaiperė ir 
ji pati nušovė jau daugiau 
kaip 150 vokiečių fašistų..

metais tikrenybėje sėkmin
gai tarnavo suderinti bend
rajai mūsų kovai prieš ben
drąjį mūsų priešą.

“Aš esu įsitikinęs, jog 
draugiškumas ir bendra

darbiavimas tarp mūsų kra
štų, atspindįs šioje sutarty
je, bus dar labiau sustip
rintas būsimuose griežtuo
se mūšiuose ir juo pilniau 
pasireikš pokariniame lai
kotarpyje kaipo veiksnys į- 
steigti ir palaikyti teisingai 
ir pastoviai taikai, pagal 
norą visų taiką-mylinčiųjų 
tautų,” sako prez. Roose
veltas.

Turkija Sutraukius 
Ryšius su Vichy

Alžyras, birž. 17. — čio- 
naitinis radijas paskelbė 

neoficialį pranešimą iš Tur
kijos, kad turkų vyriausybe 
sutraukius diplomatinius 
ryšius su Vichy Francijos 
Petaino - Lavalio valdžia.

(Vichy valdžia yra tik 
vergiška Hitlerio pastum
dėlė.)

Kitas radijo pranešimas 
teigė, kad naciai pavarę 
Turkijos konsulą iš Graiki
jos Metylenų salos.

Keliolika Miiionų Amerikie
čiu Šeimų Gauna Mažiau 
Kaip po $30 per Savaitę

Knoxville, Tenn. — 15,- 
700,000 darbininkų šeimų 
Amerikoje turi pragyvent 
su, mažiau kaip 30 dolerių 
per savaitę kiekvienai, sakė 
J. W. Edelman, Kainų Ad
ministracijos narys iš CIO, 
kalbėdamas Tennessee vals
tijos CIO unijų suvažiavi
me.

Valdiški skaitmenys ro
do, jog vasario mėnesį šie
met 1,250,000 audimų pra
monės darbininkų gavo vi
dutiniai tik po 27 dolerius 
ir 6 centus algos savaitei, 
o krautuvių tarnautojai po 
$24.79 per savaitę.

Japonai Jau Ketvirtą 
Sykį Šiemet Atakavo 
Nuodą Dujomis Chinus

Chungking, Chinija.—Ja
ponų lėktuvas mėtė nuodin
gų dujų bombas ant chinų 
kaimo Suiyuan provincijoje 
geg. 3 d., o birž. 1 d. japo
nai apšaudė nuodingų gesų 
sviediniais chinų pozicijas 
Shansi provincijoje, kaip 
pranešė karinis Chinijos 
valdžios atstovas. Tai jau 
ketvirtą kartą šiemet japo
nai pavartojo nuodų dujas 
prieš chinus.

Geg. 14 d. japonų laivas 
iškrovė krantan 50 tonų 
nuodingų dujų šovinių ir 
120 dėžių dujų Woosunge, 
arti Shanghajaus.

Nauji chinų laimėjimai
Chinų kariuomenė praei

tą trečiadienį atėmė iš ja
ponų Touhuti miestelį už 
keleto mylių nuo japonų ka
rinio centro Shasi. Dviejuo
se kituose frontuose chinai 
taipgi turėjo pasisekimų 
prieš japonus.

Meksika Reikalauja At
lygint Užpultiems Savo 
Piliečiam Californijoj
Mexico City. — Meksikos 

valdžia pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos atlygin
tų Meksikos piliečiams, nu- 
kentėjusiems per padarytus 
ant jų užpuolimus San 
Francisco ir Los Angeles 
miestuose, Californijoj. — 
Tai buvo užpuolimai ant va
dinamų “zutsiuterių.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia tyrinėja 
savo kariškius ir civilius 
užpuolikus ant “zūtsiute- 
riais” pramintų meksikie
čių, negrų ir chinų Califor- 
nijos miestuose. Ketina vi
sus kaltininkus nubausti.

Valdiški tyrinėtojai sako, 
jog nebuvo tokio dalyko, 
kad “zūtsiuteriai” daugme- 
niškai - organizuotai už
puldinėtų Amerikos karei
vius ir jūreivius (kaip kad 
pasakojo Hears to geltonla- 
piai, ma, ir radijas.)

RAUDON. ARMIJA ĮVARE 
GILŲ KYLĮ Į NACIŲ 

LINIJA ORIOLO SRITY
London, birž. 17. — So

vietų kariuomenė įvarė gilų 
kylį į vokiečių apsigynimo 
liniją į šiaurius nuo Oriolo, 
centraliniame fronte. Mū
šiai eina smarkyn.

Išsivysto didesnės kauty
nės tarp raudonarmiečių ir 
nacių taipgi linkui Kursko.

Berlyno radijas spėliojo, 
kad Sovietai tuojaus pra
dėsią didelį ofensyvą prieš 
vokiečius Kursko fronte.

SMARKĖJA ORO 
VEIKSMAI

Sovietų bombanešiai ata

2 Žymūs Sovietų Žydai - Artistas 
Ir Poetas Lankosi Amerikoje

Washington. — Atvyko 
Amerikon pirmoji Sovietų 
žydų delegacija — Salia
monas Michoels, pirminin
kas Priešfašistinio Žydų 
Komiteto, ir Isaakas Fefer, 
šio komiteto prezidiuiųo 
narys.

Anglijos Darbo Partija Atmetė Komunistą
Partijos Aplkaciją į Darbiečiy Eiles

London. — Anglų Darbo 
Partijos suvažiavimas dau
guma balsų vėl atmetė ap
likaciją priimt Komunistų 
Partiją į Darbo Partijos ei
les. Už priėmimą balsavo 
delegatai atstovaujantieji 
712,000 narių, o prieš priė
mimą — delegatai su 1,951,- 
000 narių balsais.

Prieš Komunistų Partijos 
priėmimą į Darbo Partiją 
smarkiausiai kalbėjo Her
bertas Morrison, Anglijos 
vidaus reikalų ministeris. 
— Suvažiavimas beje, su
mušė Morrisono kandidatū
rą į Darbo Partijos iždinin
kus, o išrinko Arthurą 
Greenwoodą.

Will Lawther, Anglijos 
Mainierių Federacijos pir
mininkas, plačiai'įrodinėjo, 
kodėl reikia Ko m u n i s t ų 
Partiją priimt į Darbo 
Partiją,' ir visi 600,- 
000 mainierių balsai buvo 
atiduoti už priėmimą.

Lawther, tarp kitko, pri
minė, kaip Darbo Partija 
klydo, priešindamasi ginklų 
davimui Ispanijos respubli- 
kiečiams prieš Franko, Hit
lerio ir Mussolinio fašistus, 
o komunistai teisingai ir 
tiksliai elgėsi, suorganizuo
dami Tarptautinę Brigadą 
kovai prieš fašistus Ispani
joje. “Penki šimtai tos bri
gados narių, tame skaičiu
je ir mano brolis, yra palai
doti Ispanijoj. Aš nesulau
žysiu pasižadėjimo, kurį 
daviau savo broliui — ne- 
atlaidžiai kovoti prieš fa
šizmą... Mums reikia kuo 
stipriausio visų bendro 
fronto,” pareiškė Lawther. I plaukti jūron.

kavo hitlerininkų geležinke
lių mazgus Unečą ir Novo- 
zybkovą ir kitus karinius 
priešų centrus per šimtus 
mylių anapus fronto linijų; 
susprogdino daug vokiečių 
traukinių ir sandėlių.

Nacių lėktuvai taipgi 
plačiau puola Sovietų • pra
monės miestus. Tarp kitko, 
jie mėgino bombarduot ir 
Saratovą, 200 mylių į šiau
rius nuo Stalingrado, bet 
Hitlerio bombininkai tik vi
sai menkai nuostolių tepa
darė.

Michoels yra vienas iš di
džiausių sovietinių aktorių 
ir teatrų direktorių, turįs 
titulą Sovietų Respublikos 
Artisto, ypatingai pagarsė
jęs vaidinime Šekspyro tra* 
gedijos King Lear. — Pirm
......(Tąsa 5-me pus.)

Morrisonas, argumentuo
damas prieš Komunistų 
Partijos priėmimą į Darbo 
Partiją, siūlė, kad- Anglų 
Komunistų Partija išsi
sklaidytų, tuomet, girdi, ga
lima būtų kalbėti apie ko
munistų priėmimą. Tačiaus, 
jis pageidavo glaudžių, 
draugiškų ryšių tarp Ang
lijos ir Rusijos ne tik karo 
metu, bet ir po karo.

Stalinas Stoja už Lais
vą, Stiprią Lenkiją

London, birž. 17. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
premjeras Stalinas savo pa
reiškime, pasiųstame lenkų 
patrijotų susirinkimui Mas
kvoje, sakė:
“Sovietų vyriausybė darys 

viską, ką tik pajėgia, kad 
greičiau supliekt bendrąjį 
mūsų priešą— hitlerinę Vo
kietiją — ir sudrūtint len
kų - sovietų draugiškumą ir, 
padėt įsteigt stiprią ir ne
priklausomą Lenkiją.”

Lenkų grupė, vadovauja
ma Vandos Vasilevskos, pa
siuntė Stalinui padėką už 
tai, kad jis leido sudaryt 
kovojančių lenkų armijos 
diviziją Sovietų Sąjungoje.

Stockholm. — Praneša
ma, jog paskutiniu žygiu 
amerikiniai bombanešiai 
taip suardė nacių submari- 
nų stovyklas Bordeaux, 
Franci j oje, kad daugelis 
submarinų ten atsidūrę 
kaip spąstuose ir negalį iš-
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Niekšai, Kuriuos Valdžia Nori
Nubausti

Federal Grand Jury yra išdavęs ap
kaltinimus prieš 32 konspiratorius, kai
po Hitlerio pakalikus. Bet teismas prieš 
juos dar neįvyko. Sakoma, kad tūli se
natoriai, kaip Wheeler, Nye ir Taft, la
bai užsispyrusiai priešinasi tų sutvėri
mų teisimui. Jie nori, kad apkaltintieji 
būtų paleisti.

Gi prieš juos apkaltinimai yra labai 
sunkūs. Jie apkaltinti šios šalies išdavys
tėje.

New Yorko laikraštis “PM” (birž. 14 
d.) paduoda faktus prieš du tų išdavikų. 
Vienas vadinasi Court Asher, o kitas 
William Kullgren.

Asher redaguoja laikraštį “The X- 
Ray”. Už trijų mėnesių po to, kai Japo
nija padarė užpuolimą ant Pearl Har
bor, Asher rašė:

“Didžiausia pergalė raudonųjų žiur
kių marksistų yra ne Europoje arba Azi
joje, bet Washington, D. C.

“Mūsų prisirengimas buvo sabotažuo- 
jamas; mūsų moralė sutrempta į purvą; 
mūsų dvasia sutriuškinta. Ten priešas 
ruošiasi užduot mums mirtiną smūgį.

“Mes teigiame, kad Maskva ir Tokio 
yra draugai, veikią išvien pagal slaptą 
sutartį.

“Mes nuoširdžiai tikime, kad vokiečių 
pasitraukimas buvo apgavingas...

“Nors netikėtina, bet taip yra, kad 
Maskvoje yra iškeptas suokalbis, palai
mintas Berlyne, pašiepiamas Tokio ir 
įvykdomas Washingtone nugalėjimui 
Jungtinių Valstijų iš vidaus.”

O tik trys mėnesiai atgal William 
Kullgren, kitas niekšas, redaktorius 
“The Beacon Light”, rašė tokioj pat dva
sioje. Jis rašė, kad “rusų-vokiečių situ
acija, kaip ji yra mums perstatoma, yra 
apgavinga; aš tikiu, kad vokiečiai galėjo 
užimti Stalingradą ir kad Stalinas susi
tarė su Hitleriu. Aš tikiu, kad dabar jie 
yra partneriai. Vokiečiai dabar pasi
traukia liuosnoriai iki savo rubežių, o 
nėra grūdami atgal.” Girdi, bus paliau
bos, o po to vėl iškils baisiausias karas, 
kuriame “vilkas avies kailyje pagaliau 
pasirodys kaipo agresorių tauta.” O ta 
tauta, šaukia Kullgren, “yra kruvinoji 
Rusija.”

Atrodo, kad šitas niekšas Kullgren 
terminologiją yra pasiskolinęs nuo Gri
gaičio ir Michelsono. Šitie du sutvėri
mai irgi rusus vadina “banditais,” “kru
vinaisiais”, “kacapais” ir t.t.

Jų visas tikslas tas pats: suskaldyti 
Jungtines Tautas, sukeliant Amerikos 
žmones prieš Sovietų Sąjungą. Tai pui
kiausias jų pasitarnavimas Hitleriui.

Reikia laukti ir tikėtis, kad Asher ir 
Kullgren ir kiti 30 apkaltintų niekšų 
susilauks atitinkamos bausmės.

Bostono Atžagareiviai ir 
“Mission to Moscow”

Bostono miesto taryboje, matyt, sėdi 
vyrai su labai mažomis galvomis, bet 
su be galo dideliais apetitais. Jie pasi
nio jo ir nutarė iškeikti garsiąją filmą 
'‘Mission to Moscow”. Jie reikalauja, kad 
miesto majoras ponas Tobin uždraustų 
tą filmą rodyti garsiajam Bostone, ku
ris prieš 167 metus buvo Amerikos revo
liucijos ir kultūros centras.

Ta filmą esanti komunistinė propa
ganda. Ji esanti pavojinga. Jos reikią 
bijotis ir žmonėms neparodyti. Taip by
loja tie ponai iš Bostono miesto tary-» 
bos.

Už ką gi jie laiko Bostono žmones? 
'Ar jie manep kad tie- žmonės kvailesni 

už juos ir pamatę filmą imsis versti Bos
toną?

Faktas yra, kad Bostono miesto ta- 
ryba bijo šviesos ir tiesos. Jinai taip įsi
mylėjusi į komunistinį baubą, arba taip 
jo išsigandusi, jog jį mato po kiekviena 
lova. Jos narių galvose, matyt, siaučia 
fašistiniai vėjai. Jie dar ir šiandien ne
gali suprasti, kad Amerika ir Sovietų 
Sąjunga eina išvien ir turi eiti išvien šia
me kare ir po karo. Jie nori nustelbti 
tiesą apie tą kraštą, kuris tebeneša di
džiąją karo naštą.

Ar matėte, ar girdėjote tokį stebuklą, 
kad kapitalistas Davies parašė, o kapi
talistinė Warner Bros, filmų kompanija 
iškepė komunistinės propagandos filmą? 
Jiems, tiems Bostono tarybos žmonėms, 
viskas komunistiška, kas tik tiesa apie 
Sovietų Sąjungą.

Daleiskime, kad ir taip. Tai kaip tai 
komunistiškai propagandai pastoti ke
lią? Ar taip, kaip siūlo Bostono Tary
ba? Ar taip, kad užsitverti chiniška sie
na nuo tos Amerikos talkininkės — So
vietų Sąjungos?

Bet užsitverti nebegalima. Bandymas 
užsitverti ta siena jau davė daug žalos 
Amerikai ir visai žmonijai. Jeigu nebūtų 
buvę tos sienos, jeigu nebūtų bu
vę tų bjaurių melų, jeigu būtų bu
vę tuojau po 1917 metų nuoširdžiai 
dirbta ir kooperuota tarpe Ameri
kos, Sovietų Sąjungos ir Angli
jos, ar ne galimas daiktas, kad dabar 
nebūtų karo, nereikėtų tiek daug auko
ti? Galimas daiktas, kad veikiant išvien, 
būtų buvę laiku pastebėta fašizmo pavo
jus žmonijai ir jam užduotas mirtinas 
smūgis pirma, negu jis išaugo į pabai
są...

To neapgalvoja' Bostono reakcinin
kai. Jie nori tebeiti senuoju keliu. Bet 
visa Amerika žygiuoja nauju keliu. Vi
sa Amerika trokšta tiesos apie Sovietų 
Sąjungą, trokšta su ja nuoširdžiai ben
dradarbiauti ir draugiškai sugyventi. 
Štai, kodėl šita filmą “Mission to Mos
cow” turi tokį pasisekimą. Štai, kodėl 
braška sienos tų teatrų, kuriuose ši fil
mą yra rodoma.

Ji bus, jei mes neklystame, rodoma ir 
Bostone. Bostono žmonės neduos sau
valei ponų iš miesto tarybos nustelbti 
tiesą ir užgesinti šviesą. '

Laisvės Editorialas Er
zina Smetonininkams 

Nervus

Penktadien., Birželio 18, 19J3

įsidėjusi ir jį į karinį tan
ką nuveš į Lietuvą ir kad 
jis ten ras ir apginkluos sa
vo lietuviškus storm trape
rius, kuriuos jis Berlyne 
suorganizavęs pavedė hitle
rininkams gerai išlavinti ir 
jų pagelba Smetona dar 
kartą mano užsirioglinti ant 
Lietuvos žmonių sprando.

Bet taip nebus!
J. N. S.

Easton, Pa.

Vėliavos Saliutavimas
Jau kelinti metai eina ginčai, ar gali

ma priverst ką nors saliutuoti Amerikos 
vėliavą? Daugelyje mokyklų atsirado 
tam tikrų religinių sektų vaikų, kurie 
griežtai atsisako vėliavą saliutuoti. Vai
kai nubaudžiami prašalinimu iš mokyk? 
lų. * 1 ' i

Pagaliau visas dalykas atsidūrė šalies 
Aukščiausiame Teisme. Dabar teismas 
išnešė savo nusprendi, tarė paskutinį 
žodį. Teismas patvarkė, kad legališkai 
jokia įstaiga negali priversti saliutuoti 
vėliavą. Ir tie, kurie bando ką nors pri
versti, prasižengia Amerikos konstituci
jai, varžo konstitucines žmonių teises. 
Tai yra savanoris dalykas. Kas nori, ga
li vėliavą saliutuoti, o kas nenori, gali 
nesaliutuoti. Amerikos konstitucija sa- 
liutavimo nereikalauja.

Gerai, kad teismas išsprendė šį klau
simą. Užsidegę mokytojai bei mokyklų 
viršininkai nebegalės bausti vaikų, kurie 
atsisako vėliavą saliutuoti.

Laisvoji Sakykla
Atsakymas Vienybei

Vienybė iš birželio 11 d., 
1943 m., po antgalviu “Nu
duoda Nežinąs” bara nianę 
už parašymą Laisvėj, kad 
1926 m. Antanas Smetona 
užgrobė smurtu tiesiotai 
išrinkto prezidento Kazio 
Griniaus valdžią ir klausia: 
“tai kokiu būdu Justas Pa
leckis pasilieka tiesiotas 
Lietuvos Respublikos galva 
ir Antano Smetonos įpėdi
nis?”

Štai kokiu būdu: Pirmų 
pirmiausia nuo 1926 m. iki 
1940 m. Smetona netiesio- 
tai valdė, o kuomet pabėgo 
į Vokietiją jisai paliko Lie
tuvą be jokios valdžios. To
dėl žmonės Smetonos nepa
siklausę ėmė ir pasirinko 
Justą Paleckį. Lietuvos va
du. Tokiu būdu Justas Pa
leckis pasilieka tiesjotas 
Lietuvos Respublikos galva 
ir p. Antano Smetonos įpė
dinis.

Vienybė bando savo skai
tytojams įkalbėti ir juos į- 
tikinti, būk Smetona buvo 
tiesiotas, žmonių išrinktas, 
prezidentas ir kad Raudo
nosios Armijos “įsiverži
mas” į Lietuvą buvo netie- 
siotas. Dalykas pasilieka 
ant vietos: Antanas Smeto
na nebuvo žmonių išrink
tas, nes jisai pasiskelbė pre
zidentu po nuvertimo 'Kazio 
Griniaus valdžios, o vėliaus 
įvesta Lietuvoj konstitucija 
buvo paties Antano Smeto
nos gaminys — diktatūra! 
Raudonosios Armijos Lietu
von “įsiveržimas” įvyko po 
susitarimo su Lietuvos at
stovais ir todėl tiesiotas.

Juk Lietuva turėjo savo 
armiją, tai kodėl nesprieši- 
no tam “įsiveržimui”? Kam 
gi žmonės tą kelių dešim
ties tūkstantinę armiją Lie
tuvoje palaikė — ar tam, 
kad apsiginti nuo priešų, ar 
tam, kad “nuraminti” sun
kiais mokesčiais apkrautus 
Lietuvos piliečius? Aišku, 
kad Lietuvos armija apsi
gynimui nuo savo kaimynų: 
vokiečių, rusų, ar lenkų nie
ko nereiškė, nes kelių de
šimtų tūkstančių armija y- 
ra nelygi milijoninėms kai
mynų armijoms. Taigi ma
žytės šalies, kaip Lietuva, 
kad kažin koks apsiginkla
vimas nieko nereiškia prieš 
milijonines armijas Vokie
tijos, Tarybų Sąjungos, ar
ba Lenkijos.

Tas parodo, kad Lietuvos 
armija buvo suorganizuota 
ne tam, kad Lietuvą apginti 
nuo išlaukinių priešų, bet 
tam, kad žmones “pripra
tinti” prie Smetonos reži
mo.

Amerika arba Anglija ne
pripažino naujos Lietuvos 
valdžios todėl, kad ji yra 
po vadovybe Antano Sme
tonos priešo, Justo Palec
kio, tai ji klysta, nes faktas 
pasilieka, kad Anglija visas 
Pabalčio valstybių pasiunti
nybes ir konsulatus užda
rė. Jeigu Jungtinės Valsti
jos to nepadarė, tai gal tik
tai todėl, kad dabar Vals
tybės Departmentas labai 
užimtas karo reikalais ir 
Pabalčio valstijomis užsi
imti, kuomet tos šalys ran
dasi po nacių jungu, nema
to reikalo. Bet kai išeis p. 
Norem “Timeless Lithua
nia”, gal dalyką ir pastums 
pirmyn. Palauksim, pama
tysim. Tik nežinia kodėl 
Amerikos leidėjai nepanorė
jo tos “įtikinančios” kny
gos leisti?

Karui pasibaigus, taip 
Pabalčio, kaip ir kitų pa
vergtų šalių reiklas bus iš
spręstas prie taikos stalo. 
Aš labai abejoju, kad būsi
ma Taikos Konferencija 
pasikvies Antaną Sme
toną į savo posėdžius 
Lietuvos likimą išspręsti; 
greičiau tas visas klausimas 
bus paliktas patiems žmo
nėms išrišti.

Sprendžiant iš pastangų, 
kurias Antanas Smetona ir 
jo rėmėjai čia deda, galima 
drąsiai pranašauti, kad Lie
tuvos žmonės su tokiais už
tarėjais, kaip pabėgę lietu
viai Amerikoj, visai nesi- 
skaitys: tos visos “tarybos” 
ir visokį “aukščiausi” pre
zidentai savo nuolatinėmis 
telegramomis į Washingto- 
ną padarė Lietuvai tokį pa- 
sitarnavimą, kad Amerikos 
valdžiai parodė, kokiems 
žmonėms Lietuvos reikalai 
parūpo.

Iš kitos pusės, tas, kas 
Lietuvoj pastaraisiais me
tais įvyko, liudija, kad Lie
tuvos piliečiams kitos išei
gos nėra, kaip tiktai są
jungoje su tarybinėmis res
publikomis gyventi, nes nei 
Smetonos režimas, nei Vo
kietijos vergija, nei-gi Len
kijos “užtarimas” Lietuvai 
nieko gero nelemia.

Kaip ten nebūtų, Lietu
vos žmonės ir be Ameriko
je “besidarbuojančių”* pa
bėgėlių apsieis; jie ras būdą 
savo reikalus tinkamai ap
ginti. Amerikos lietuviai ge
riau padarytų, kad suvar
gintus ir kankinamus savo 
viengenčius, progai atsiti
kus, medžiaginiai paremtų. 
Geriau būtų, kad lietuviai 
užmirštų Smetoną ir jo so
stą, o eitų pagalbon tiems, 
kuriems tokia pagalba la
biausiai reikalinga.

“Dirvoj” (iš birželio 4 d.) 
“Kūgis Mugis” (bene bus 
Smetona) užkliuvo už Lais
vės parašyto ėdi tori jalo 
Valstybės sekretoriui Hull 
ir Amerikos Jungtinių 
Valstijų kongresmanams ir 
pradeda su antrašte “Mū
sų Raudoni vėžiai....” ir to- 
liaus sako:

“Mat, Amerikos lietuviai 
geidžia ir dirba už Atlanto 
Čarterio principus ir Lietu
vos laisvę bei nepriklauso
mybę, o tas mūsų vėžiams 
peilis po kaklu.” Baigda
mas, matomai susierzinęs, 
sako: “jūsų mažuma, kaip 
įkyrūs zirzliai, tik daugu
mą erzina.”

Čia reikia pasakyti Sme? 
tonai ir jo pasekėjams: Jūs, 
ponai, būkite atviri ir prisi
pažinkite, kad jums Atlan
to Čarteris yra reikalingas 
kaip vilkui avies kailis, ku- 
riuomi prisidengę mėginate 
užkarti naują fašistinį re
žimą ant Lietuvos liaudies 
sprando. Jūsų kaip ir visų 
fašistų principu yra — šau
tuvas, kirvis ir kalėjimas. 
O Atlanto Čarteris yra de
mokratiniai nusistačiusių 
žmonių principas, nes jis 
nusako, kad po karui visų 
šalių žmonės galės nusi- 
spręsti, kokia jų valdymosi 
forma turės būti. Bet fa
šistų valdomose šalyse žmo
nėms ir svajoti apie didžiu
mos žmonių apsisprendimą 
nevalia. Nes fašistai tokius 
žmones tuojau pastato prie 
sienos arba galvą padeda 
ant kaladės ir tų žmonių, 
kaipo ypatų, tos svajonės 
pasibaigia. Smetonos fašis
tinis rėžimas šaudė, kanki
no ir pūdė kalėjimuose tuos 
Lietuvos žmones, kurie pa
geidavo, kad būtų leista 
žmonėms išsirinkti Lietuvos 
valdžią, kokia jiems patiks.

Smetona kalbėdamas Lie
tuvos nepriklausomybės 25 
metų paminėjime, Clevelan- 
de, iš karto deklamavo, kad 
Atlanto Čarteris esąs “lie
tuvių vilties žvaigždė.” Bet 
toliaus kalbėdamas, spjovęs 
ant Atlanto Čarterio, sušu
ko: “Amerikos galingoji ar
mija, vaduodama pavergtą
sias tautas, užsuks ir į Lie
tuvą. Tada lietuviai, atbu
dę, griebsis už ginklų ir iš
vaikys visus pavergėjus.” 
Čia Smetona atvirai pasisa
ko už fašistinius principus 
ir matosi jo svajonės, kad

Prakalbos su Koncertine 
Programa

Russian War Relief Komi
tetas rengia prakalbas su pro
grama, birželio 22 dieną, va
kare, 8-tą valandą, salėj Wolf 
Junior High School, North 
2nd gatvės, Easton, Pa. Vy
riausias kalbėtojas bus Dr. R. 
B. Perry, iš Harvardo Univer
siteto. Programą pildys Lafa
yette Kolegijos grupė choris
tų. Tai bus apvaikščiojimas 
dviejų metų sukakties, kaip 
Hitlerio gaujos užpuolė laisvą 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
Visi vietos ir apylinkės lietu
viai ateikite ir iš Bethlehem 
atvažiuokite, o patirsite, kaip 
šauniai Raudonoji Armija ne 
tiktai apsigina, bet ir lupa 
kailį rudiem banditam. Įžanga 
dykai.

Apsivedė
Juozas Stančius, Jr., apsive

dė su Regina R/uvalis-Ruvaliū- 
te, iš Plymouth, Pa. Vestuvių 
puota buvo pas jaunosios tė
vus. Tą pačią dieną apsivedė 
kareivis,,.Charles Gedvilas su 
Anna Jankowich. Kiek anks
čiau ištekėjo Bernice Doublis- 
Dumblaitė už Stanley Janko
wich.

Aplankykite Ligonius
•Serga laisvietis Walter Stan

čius, guli Miesto Ligoninėj. 
Jam padaryta operacija, kuri 
nusisekė. Už poros savaičių 
pareis namo. Tame pačiame 
kambaryje guli Antanas Pau
lauskas, kuris pusėtinai serga. 
Toj pat ligoninėj guli Anna 
Yankus.

Rinkliava Drapanų Sovietų 
Sąjungai

Vienas iš rinkėjų Russian 
War Relief, Jonas Katinis, Jr. 
man pasakė, kad jau jis su
rinko keturis trokus drapanų. 
Visi gausiai duoda, ypač Uk
rainai nuo West Easton, turi 
gatavai sutaisytus pundelius 
su prisegtais sveikinimo laiš
kais. Draugas Katinis sako, 
kad gausiai aukoja krautuvės 
ir kriaučių šapos. Visos geros

Ar Amerika Dalyvaus Taikos 
Palaikyme?

Šis klausimas jau dabar yra aktualus. 
Jau dabar pasaulis turi išgirsti ir ži
noti Amerikos poziciją. Pasaulis atsime
na, kaip po pirmojo pasaulinio karo 
Amerikos vairas pateko į taikos sabotaž- 
ninkų rankas. Jis ir dabar abejoja. Jis 
nori žinoti, kas bus po šio karo. Ar vėl 
Amerika paliks taikos palaikymo reikalu 
rūpintis kitiems?

Tik laukia progos Hardingai ir Coo- 
lidge’iai. Jie šiandien vadinasi, Wheele- 
riais, Nye’jais, Taftais ir Hooveriais. Ta 
pati politinė veislė. Tie patys jos tikslai: 
dabar kenkti karo pastangoms, o po ka
ro išvesti Ameriką iš tautų šeimos — 
Jungtinių Tautų.

Tokioj situacijoj labai sveikintinas 
Kongreso Atstovų Buto Užsienio Reika
lų Komiteto žygis. Komitetas užgyrė 
rezoliuciją, kuri siūlo aiškiai ir atvirai 
Kongresui pasisakyti už Amerikos daly
vavimą palaikyme taikos po karo. Svar
bu ir tas, kad Komitete rezoliucija pri
imta vienbalsiai. ’ >

Jeigu Vienybė mano, kad Amerikos galingoji armijaKazys Pilėnas.

Naujasis Argentinos prezidentas, gen. Pedro Ramirez, skaito savo kalbą per 
radiją apie “revoliuciją”, kuri nuvertė diktatorių Ramon Castillo ir pastatė jį, 
Fedro Ramirezą. Gretą jo stovi kabineto nariai.

drapanos, senų mažai pasitai
ko gauti. Užuojauta, Katinis 
sako, kuo didžiausia dėl So
vietų žmonių ir narsiosios 
Raudonosios Armijos. Rinklia
va drapanų tiktai ką įpusėjo, 
tikima gerų pasekmių.

Gazolino Suvaržymas
Be tikslo su mašinom baugu 

pasirodyti ant gatvės, nes po
licijos inspektoriai stabdo: o 
kur važiuoji ? Aha, mūsų boi- 
sai kariauja, kraują lieja, 
jiems gazolino trūksta, o jūs 
tiktai latraujat. Sako: važiuo
kit busais, bet busai perpildy
ti, apie šimtas ant kerčios lau
kia buso, busas pasirodo pil
nas, kaip silkių statinėj, nesu
stojęs nupleška savo keliais. 
Pasunkėjo susisiekimas.

V. J. Stankus.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir įtampas. .



Trečias Pudapis

Pundelių Vajaus Aukos Hitlerizmas Bus Su- Lietuva Kenčia Nacių
(Pabaiga)

Po $1: 0. ir F. Meilūnai, ir N. ir V.
Melunai.
Po $1.25: N. ir G. Petroniai, ir Valino- 
vičiai.
A. Krajauskas, Spring Valley, Ill. 1.50 

Per R. Mizarą, Brooklyn, N. Y. 16.00
Po $5: A. ir M. Liepa, ir R. ir J. Mi- 
zara.
Po $1: K. Rabikauskienė, J. Pavilčiū- 
nas, J. Balnys, V. Jankeliūnas, Mary
Balniene, ir A. Pivariūnas.

Per Mrs. Ella Ross, Cleveland, Ohio 31.12 
Am. Liet. Mot. Kliubas.

Per M. Baltrušis, Seattle, Wash. 10.00
Seattle Mot. Kliubas.

J. Grubis, Brooklyn, N. Y. 2.00
A. Misevičienė, Yonkers, N. Y. 10.00
Per J. K. Malesh, nuo Mother’s Day Pro

gram© pusė pelno 31.50
K. Tamošiūnas, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. ir Helen Kalweit, Higganum, Conn. 10.00 
Per S. Sasną, pelnas nuo geg. 14 prakal

bų, Brooklyn© Mot. Kliubas 83.34
A. Kilas, Rumford, Me. 10.00
Per J. Shapran, Philadelphia, Pa. 60.25

Liet. Mot. KI. iš iždo $30; per J. Shap
ran $8; per drg. žalius ir drg. Kuo
džius $22.25.
Aukojo sekančiai: A. Bakšys $5, E. 
Merkienė $2. Po $1: Žilinskienė, P. 
Kuodis, F. Kuodienė, A. žalis, S. Va- 
sikonis, J. Tunaitis, J. švilpa, A. Kar
velis, A. Gailiūnas, R. Gaubas, J. Gel- 
žinis, G. Mendel, F. Mendel, G. Der- 
minjos, V. Ludus.
Po 50c: Z. Myers, T. Bačanskas, B. 
Morkun, F. Rixen, J. Zansetis, E. Tho
mas, N. Brown, J. Bell, M. Paregis, C. 
Allanci, B. Llauczis Jr., Tubby, M. 
Steimets. Po 25c: B. Duskus, Mr. ir 
Mrs. Drillin, T. Scott, ir P. laphir.

Per P. Janiūnas, Bayonne, N. J. 21.00 
Po $5: LDS 26 kp., ir P. Janiūnas. 
Po $1: J. Survilas.
Po $10: J. Zaleckas.

Per K. Lawdanskas, Rockford, Ill. 10.00 
Po $5: LDS 95 kp., LLD 29’kp.

Vilnis, Chicago, Ill. Blanka No. 230 10.00
A. Stalnionis nuo LDS 72 kp. $5.
Po $2: J. Zlobas ir J. M. Kaminskas.
Po $1: J. Kairis.

Per A. Jonikienę, Chicago, Ill. 11.50
Po $1: Keturakienė, Matuzienė, Budro, 
Palevičienė ir Smitrevičienė (detroi- 
tietės), Arlauskienė, Greiberienė, Wal- 
teraitė ir Jonikienė.
Po 50c: Abekienė, Simanauskienė 
(clevelandietė), Garšinskienė, Sakalie- 
nė, ir Mažeikienė.

Per B. Rasinskas, Chicago, Ill. 12.00
Marquette Parko Liet. Mot. Kl. iš iž
do $5. Po $1 narės aukavo: P. Juškie
nė, K. Gurskienė, M. Kardeikienė, H. 
Jurgens, E. Prakup, M. Barnikienė, ir 
A. Druseika.

Per R. Chulada, Lowell, Mass, nuo J. Bla- 
žonio gimtadienio 13.00
Po $2: Graska. Po $1: A. Rutkauskas, 
M. Chuladienė, M. Paulekienė, C. Ko- 
jutis, E. Raneson, F. Kaladinskas, J. 
Blažonis, J. Vikerienė, ir S. Urbonas 
$1.25. Po 50c: J. Palubinskas ir C. Pi
teris. Po 25c: S. Jenauskienė ir S. Ko-

Po $2: Walter Brakauskas, M. Padols- 
kis, Adelė Milickienė, Magdė Šhunskis 
ir Charles Litvin.
Po $1: Joe Ulinskas, Anton Gotautas, 
Dominic Rye, George Yoshonis, Baltra
miejus Alebis, Kazis Yuodaitis, Frank 
Rogers, Karl Krauzen, Pauline Urbon, 
Stanley Egnot, A. Gailusis, G. Nausė
da, John Dudzevich ir John Stasiukinas.

Nellie Grigas, Rockford, Ill. 5.00
Per M. K. Sukaskas, Worcester; Mass. 60.00

Mot. LLD 155 kp. parengimo pelnas ir 
aukos už geg. 9-tą.

Per J. K. Navalinskienę, Binghampton,
N. Y., BĮ. 175 33.00
LLD 20 kp. Mot. Sk. $5;
M. J. Luzinai $6.
Po $2: J. K. Navalinskienė, Victor 
Gaeds.
Po $1: A. Belazarienė, V. E. Čekanaus
kai, J. Anitrejanas, V. Kapičiauskie- 
nė, A. Krauchuk, K. Juozapaitienė, 
John Strole, P. Keršis, J. Misevičius, 
P. Mikolajūnas, Mr. Ringgl (Sayre, 
Pa.), Victoria Woiciek, K. Kasmaus- 
kienė, O. Mikolajunienė, A. T. Bagdo
nai ir J. Vaicekauskas.

Per J. Yesadaviče, LDS 10 kp., New Ken
sington, Pa. $5.00

John Siurba, Detroit, Michigan 5.00
M. Raulusaitienė, Cleveland, Ohio 2.00
V. J. Stankus, Easton, Pa. BĮ. 53 20.00

Leon Tilvikas $5.
Po $2: Charles Yudickas ir V. ir A. 
Unikauskai.
Po $1: Ona Wauriene, Pov. Jonikas, 
Stasys Urba, J. Srebalis, Elizabeth 
Stankus, Charles Stankus, Mikas Šuls
kis, Juozas Drillingas, Stanley Shar
key, K. ir J. Abaken ir Vladas Cigas.

K. Mikolaitis, Baltimore, Md. BĮ. 270 16.00
K. Mikolaitis $5.
Po $2: Anthony Brazis ir V. Kičas.
Po $1: P. Waitekunas, P. Slavickas, G. 
Gvauska, Kaz, Millon, P. Dura, ArTa- 
navičius ir C. D. Mikolaitis.

Frances Pakalniškiene,
Pundelių Vajaus Komiteto Iždininke.

Pundeliai

naikintas
Žmogaus kraujas gyslose 

pradeda virti, kai paskai
tai, su kokiu pasiutimu Vo
kietijos plėšikai veda šį ka
rą prieš Sovietų Sąjungą ir 
kitus kraštus. Kartais, skai
tydamas apie tuos baisu
mus, hitlerininkų atliktus, 
pradedi abejoti žinių teisin
gumu, pradedi klausti, ar 
gi gali taip būti. Rodosi, ne
sinori tikėti, kad šitame 20- 
tame amžiuje atsirastų to
kių žvėrių, esančių žmogaus 
pavydale. Bet taip yra. Tie 
žvėrys pasitenkina savo 
baisiais , darbais, žmonių 
kankinimu ir žudymu.

Kiek šis karas kainavo ir 
kiek dar kainuos — gyvy
bėmis ir turtu, — ne tik 
pavergtiesiems žmonėms 
bet ir pavergėjams? Var
giai beatsiras kada nors to- 
kis žmogus, kuris galės tą 
viską surokuoti. Vokietijos 
plėšikams buvo tuom gerai, 
kad jie su pagelba Kvislin- 
gų, išdavikų labai greitai, 
su mažai nuostolių, pavergė 
daug šalių ir šalelių su jų 
milijonais žmonių. Sugro
bęs tų milijonų žmonių tur
tus, Hitleris prišėrė, apren
gė ir apginklavo savo gal- 
variezus ir juos pasiuntė į 
Sovietų Sąjungą, kad ją 
naikinti, plėšti, deginti, žu
dyti žmones ir deginti, 
griauti miestus, miestelius 
ir kaimus.

Bet už tuos savo bjau
rius darbus, hitlerininkai 
dar šitame kare susilauks 
to, kad juos pačius žudys 
be jokio pasigailėjimo.

Jeigu Pabaltijo kraštuos 
atsiranda Kvislingų arba 
neišmanėlių, kurie per savo 
tamsumą eina hitlerinin
kams talkon, tai nereikia 
stebėtis. Jų, tų šalelių, žmo
nės teišbuvo Tarybų Są
jungoje tik apie 11-ką mė
nesių: per tą trumpą laiką 
jie negalėjo apsišviesti po
litiniai. Tarybų vyriausybė 
teikė jiems apšvietos, mok
slo ir kurie tą bandė grei
čiau suprasti, tie šiandien 
rįžtingiau kovoja prieš oku
pantus.

Aną dieną bevartydamas 
Laisvę už 1939 metus ra
dau straipsnelį, mano pa
rašytą. Neilgas tai buvo 
straipsnelis — rašiau apie 
tai, kaip suomiai išprovoka
vo karą prieš Taryb. Sąjun
gą; rašiau apie Mannerhei- 
mo tvirtumų liniją. Išvada 
mano buvo tokia, kad jo
kios tvirtumos ir jokios 
provokacijos Tarybų Sąjun
gos nesunaikins.

Tasai straipsnelis buvo 
parašytas ne Lenino, ne 
Stalino, bet savamokslio 
Jurgio, kuris nėra jokis di
delis politikas arba karo 
strategas, o tačiau jis pasa
kė tuomet tiesą. Aš buvau 
tuomet giliai įsitikinęs, kad 
Sovietų galybė pavers nie
kais suomių tvirtumas ir 
pavers niekais niekšus, ka
ro provokatorius. Taip aš 
ir dabar esu giliai įsitikinęs, 
kad, nepaisant, kaip Hitle
rio karo mašina yra tvirta, 
ir kiek ji turi užgrobusi ša
lių, žmonių ir turto, ji su-

Kerštą
New York. — Pilnas vo-i 

kiečių kerštas puolė ant 
Lietuvos, nes ta šalis tvir
tai atsisakė prisidėti prie 
taip vadinamo savanorių le- 
gijono “nacių kovoje prieš 
bolševizmą”, pagal žinias 
gautas Stockholme iš Kau
no per privačius šaltinius 
ir raportuota New Yorko 
Times per savo korespon
dentą.

Keturi nariai Lietuvos 
Tautinės Tarybos buvo a- 
reštuoti ir bevei visi žymūs 
intelektualai — profesoriai, 
gydytojai, advokatai ir ku
nigai.

Toliau, universitetai ir 
bibliotekos uždaryti ir Ges
tapo gaujos išsiųstos nai
kinti arba pašalinti įrengi
mus mokslo įstaigų, ir kny
gas iš tautinių knygynų.

trupės, sutrupės negarbin
gai, katastrofiškai.

Kai šis karas Jungtinių 
Tautų bus laimėtas, tuomet 
bus padaryta garbinga tai
ka. Man rodosi, Amerika, 
Sovietų Sąjunga ir Angli
ja turėtų sudaryti, be kit
ko, vieną komisiją, kurios 
pareiga būtų po karo pri
žiūrėti liaudies mokyklas 
Vokietijoj, Japonijoj, Ispa
nijoj ir Italijoj, kad žmo
nės' būtų mokinami gerai, 
kad daugiau nepasikartotų 
tas, kad nebūtų priauklėta 
naujų galvažudžių, kurie, 
trijų kanibalų įsakymu, pa
nardino kraujuose ir aša
rose visą pasaulį.

Susirinku Jurgis.

Taip daroma, tikima, “at
silyginti” su Lietuvos inte
lektualais už tai, kad jie 
veikė prieš Vokietijos kar
totiną prašymą dėl savano
rių. Tie atsišaukimai baigė
si pilnai fiasko. Nacių oku
pacijos jėgos dabar nusi- 
stačiusios sistematingai ar
dyti šalį, naikinti visas kul
tūros įstaigas ir nežmoniš
kai persekioti inteligentus.

Vilniuje, raportuojama, 
kad Gestapo gaujos sudau
žė Medicinos Akademijos 
visus įrengimus. Vokiečių 
policiją užpuolė Mokslų 
Akademiją ir sudegino ran
kraščius lietuvių žodyno, 
kuriuose buvo 40 metų dar
bo medžiagos. Jie irgi su
daužė 2,000 patefono plokš
telių, kuriose buvo užrekor- 
duotos lietuvių liaudies dai
nos.

33,000 Knygų Sunaikinta
Naciai sunaikino ir Me

no Akademiją. Kaune ar
chyvai Mokslo ir Muzikos 
Akademijų ir Teisių Fakul
teto buvo sunaikinti. 10,000 
knygų išplėšta iš Valstybi
nio Knygyno ir 23,000 dau
giau iš Universiteto Kny
gyno.

Istorija šios ypatingos 
fazės lietuvių pasipriešini
mo, už kurią vokiečiai taip 
baudžia lietuvius, prasidėjo 
šių metų vasario mėnesį, 
kada vokiečiai įsakė gene
rolui Stasiui Raštikiui ir 
ministrui Kubiliūnui, Tau
tinės Tarybos pirmininkui, 

(Tąsa 4-tame pusi.)

jutienė.
Per P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 4.00

LLD 39 kp. $3, P. Šlekaitis $1.
F. Kazokienė, Jamaica, N. Y. 2.00
J. Ambroze, New Britain, Conn. 2.00
Sietyno Choras per F. Shimkienę, New

ark, N. J. 10.00
Nellie Venta, Brooklyn, N. Y. 2.00
A. Yuknevičius, Carrolltown, Pa. 2.00
A. P. Gabrėnas, Arlington, Va. 5.00
A. M. Metelionis, Detroit, Mich. Bl. 124 15.00

Po $5: A. M. Metelionis ir J. Muller.
Po $2: V. šilas, J. Vigan.
Po $1: A. Tupuln.

Per B. Kirstukas, Cleveland,O., BĮ. 247 101.00
B. Kirstukas $75.00. Stephanie Rozens- 
ky $5. Po $2: J. Petrauskas ir Anta
nas Ruzinskas. Po $1: Joe Krepas, K. 
Tamasaitis, S. Šlekys, J. Bemoske, G. 
Gindrenas, Jonas, Misiūnas, Juoz. Kar- 
sokas, Juozas Lezak, Adolph Dočkus, 
Daniel Sergiewich, Mike Cherewan, 
Juozas Balasky, Stanley Jonela, Frank 
Onozko, B. Dytenski, Joe Dillis ir Sam 
Susko.

Per A. Sakalauskas, LLD 55 kp., B’klyn 5.00 
Per E. Dovidonis, Worcester, Mass.

Blanka 570 ' 24.00
B. ir K. Capitol Market $10.
Po $5: Agnieszka Wasiliene ir Antani
na Duareckas.
Po $2: J. Dovidonis ir J. Kanapkis.

Per A. Trapkus, Moline, III. 22.00
LLD 64 kp. $5.
Po $2: A. Milius ir K. Yuška.
Po $1: A. Trepkus, B. Dauchinski, L. 
Miškinis, J. Zumaras, O. Trepkus, J. B. 
Julius, R. Veličkienė, M. Junaitis, A. 
Moteczus, A. B. Moteczus, P. Mote- 
czus, K. Trepkus ir L. Samuleviče.

Per Anna Litvin, Detroit, Mich., Bl. 125 29.00 
Alex Levicky $5. - -Tr nr - i - - - iu- ~ “ -

Pundelius prisiuntė sekami draugai bei 
draugės:

J. Grubis iš Brooklyn, N. Y.
Ida Balsys iš Baltimore, Md.
F. Michnavich iš Bridgeport, Conn (2 p.)
J. Urban iš Brooklyn, N. Y. (2 pundelius).
Maria Vasiliauskas ir Jos. Balchunas iš 

Brooklyn, N. Y. (2 pundelius).
Marijona Luižinas iš Johnson City, N. Y.
J. Mardosa iš Girardville, Pa.
Ona Kučiauskaitė iš Baltimore, Md. (2 p.) 
Mrs. A. Brotze iš Baltimore, Md.
H. ir V. Zablackas, iš Maspeth, N. Y.
M. Klimas iš Richmond Hill, N. Y.

A. Rušinskaitė iš Jackson Heights, N. Y.
M. Bobenčikienė iš So. Boston, Mass.
U. Kavolunas iš So. Boston, Mass.
A. Boresh iš Boston, Mass. (3 pundelius.)
A. Masukas iš Binghamton, N. Y.
J. Vaivada iš Rochester, N. Y. į
S. Sasna*iš Brooklyn, N. Y. (3 pundelius.)
B. Chuberkis iš So. Boston, Mass.
K. Rušinskienė, iš Jackson Heights, N. Y.
H. Thomas iš W. Roxbury, Mass.
A. Sholunas iš West Haven, Conn.
J. Klekunas iš Scranton, Pa.
J. Macevičienė iš E. Billerica, Mass.
A. Bimba iš Brooklyn, N. Y.
A. Yakštienė iš Brooklyn, N. Y.
K. Petrikienė iš Brooklyn, N. Y.
A. Stripeika iš Cleveland, Ohio.
A. Yuška iš So. Boston, Mass.
L Klevinskas iš Scranton, Pa.
Mrs. P. Artugin iš' Bayonne, N. J.
V. Čepulis iš Brooklyn, N. Y. (4 pund.) 
Mrs. J. Kalweit iš Higganum, Conn.
Jos. Aleksa iš West Haven, Conn.
Mrs. A. Sabulis iš So. Boston, Mass.
P. Žukauskas iš Dorchester, Mass.
H. J. Tamašauskas iš W. Roxbury, Mass.
C. Pocevich iš Detroit, Mich.
J. Niaura iš Dedham, Mass.
A. Navickienė iš Chester, Pa.
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PIKNIKAS SU GRAŽIA DAINŲ 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 orkestros ir populiarūs muzikos

D. M. ŠOLOMSKAS Literatūros Draugijos Centro Sekre torius, sakys prakalbą.
t

Sietyno Choras, vadovaujamas B. šalinaitės, dainuos šiame piknike. 

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

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 i 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 biskutj 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 ELIZABETHO—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 į Garwood. — Automobilistai važiuokite 22-28 Highway į Garwood.
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(Tąsa)

Mes sėdime laivo gale, šilta, šviesi 
naktis plaukia priešais, žemasai krantas 
vos įžiūrimas už sidabrinio vandens, 
aukštajame — mirga geltonos ugnys, 
kažkokios žvaigždės žemės nelaisvėje. 
Visa aplinkui juda, virpa, gyvena tyliu, 
bet užsispyrusiu gyvenimu. Į mielą liūd
ną tylą krinta kimūs žodžiai:

— Būdavo, ištiesia rankas, nusikry- 
žiuoja...

Jokūbo pasakojimas begėdiškas, bet 
nebjaurus, jame nėra pasigyrimo, nėra 
žiaurumo, o yra atvirumo ir truputis 
liūdesio. Mėnulis danguje taipgi begėdiš
kai plikas ir taipgi jaudina, versdamas 
ilgėtis kažko. Prisimena tik tai, kas ge
ra, kas geriausia — Karalienė Margo ir 
neužmirštami dėl jų teisybės eilėraščiai:

—Daina teprivalo gražumo,
O grožiui — netrūksta dainos...

Purtydamas nuo savęs svajingą nuo
taiką, aš vėl klausinėju pečkurį apie jo 
gyvenimą, apie tai, ką jis yra matęs.

— Juokdarys tu, — sako jis, — ką gi 
tau pasakyti? Aš visko esu matęs. Pa
klausk: vienuolynus mačiau? Mačiau. 
O smukles? Taipgi mačiau. Mačiau po
nų ir prasčiokų gyvenimą. Gyvenau so
čiai, gyvenau ir alkanai.. .

Tyliai, lyg eidamas sverdėjančiu liep
tu per gilų upelį, jis prisimena:

— Na, štai, pavyzdžiui, sėdžiu aš po
licijos nuovadoje už arklių vogimą — 
bus man Sibiras, manau! O nuovados 
viršininkas — barasi, jo naujame name 
pečiai dūmų netraukia. Aš sakau: šitą 
dalyką aš, ponas viršininke, galiu patai
syti. Jis—ant manęs: tylėt! Čia, sako, 
geriausias meisteris nieko negalėjo... O 
aš jam: atsitinka, kad ir piemuo protin
gesnis už generolą — aš tada labai jau 
įsidrąsinau, vis viena — priešaky Sibi
ras! Jis sako: dirbk, bet jeigu dar blo
giau bus, aš tau kaulus parakan sutrin- 
siu! Per dvi dienas aš jam sutvarkiau 
dalyką — stebisi viršininkas, rėkia: ak, 
tu, kvaily, mulki! Juk tu meisteris, o 

n arklius vagi, kaip gi tai? Aš jam sakau: 
čia juk, ponas viršininke, tiesiog kvaily
stė. Teisybė, sako, kvailystė, gaila, sako, 
man tavęs! Taip. Gaila, girdi. Matai? 
Policijos žmogus, sulig savo, pareigų ne
gailestingas, o mat pasigailėjo....

— Na, ir ką gi? — klausiu aš.
— Nieko. Pasigailėjo. O ko dar?
— Ko gi tavęs gailėtis, tu mat koks 

akmuo!
Jokūbas geraširdiškai juokiasi:
— Juokdarys! Akmuo sakai, a? O tu 

mokėk ir akmens pasigailėti, akmuo 
.taipgi savo vietai tarnauja, akmenimis 
gatves grindžia. Visokios medžiagos gai
lėti reikia, be reikalo nieko nėra. Kas 
yra smėlys? O ir jame auga žolelės....

Kai peekurys šitaip kalba, aš labai aiš
kiai nuvokiu, kad jis žino kažką, man 
nepasiekiamą.

— Ką tu manai apie virėją? — klau
siu aš.

— Apie Meškiuką? — abejingai sako 
Jokūbas. — Ką gi apie jį manysi? Čia 
ir manyti visiškai nėra ko.

Tas teisybė. Jis toks lygus, kad mintis 
negali už jo užkliūti. Jame įdomu tiktai 
viena; jis nemylį pečkurio, vis jį bara 
ir vis kviečia arbatos gertų.

Kartą jis pasakė Jokūbui:
— Jeigu būtų baudžiava, o aš būčiau 

tavo ponas, — aš tave, dykaduonį, kas 
savaitė po septynis kartus karščiau!

Jokūbas rimtai pastebėjo:
— Septynis kartus daugoka!
Bardamas pečkurį, virėjas kažin ko

dėl vis peni jį ką nutverdamas; šiurkš
čiai pakiša jam gabalą ir sako:

— Ryk.
Jokūbas kramto, neskubėdamas, ir sa- 

|w ko:
— Daugybę jėgų sutaupysiu aš per 

tave!
— O kam tau, tinginiui, jėgos?
— Kaip kam? Ilgai gyvensiu...
— O kam tau, tokiam gavėnui, reikia 

gyventi!
— Ir gavėnas gyvena. Argi neįdomu 

gyventi? Gyventi, ar žinai, labai džiu-

— Tai koks jedijotas!
' — Kaip sakai?

— Je—di—jotas.
— Tai kokis žodis, — stebisi Jokūbas, 

o Meškiukas sako man:
.. Štai, suprask: mes kraują tekina

me, kaulus džioviname pragariškame 
virtuvės karštyje, o jis — kąsnoja, kaip 
meitėlis!

— Kiekvienam savotiškas likimas! — 
atsiliepia peekurys, gromulodamas val
gį-

Aš žinau, kad pečkuriui dar karščiau 
dirbti, kaip virėjui virtuvėje, aš pats 
kiek kartų esu buvęs pas Jokūbą, ir man 
keista, kodėl gi jis niekuomet ■ nesiskun
džia savo darbo sunkumu. Ne, šitas žmo
gus žino kažin ką ypatinga....

Jį visi bardavo — kapitonas, mašinis
tas, bocmanas, — visi, kas netingėdavo, 
ir buvo keista: kodėl gi jo neatleidžia? 
Pečkuriai elgdavosi su juo daug geriau, 
kaip kiti, nors ir pajuokdavo už plepė
jimą, už lošimą kortomis. Aš juos klaus
davau :

— Jokūbas — geras žmogus?
— Jokūbas? Nieko. Jis — neužgauna

mas, su juo daryk, ką nori, nors ir de
gančius anglius dėk užantin....

Kad ir sunkiai dirbdamas, peekurys 
labai mažai temiegodavo—atidirbs, bū
davo, savo valandas ir, dažnai net neper- 
sivilkdamas, suprakaitavęs, murzinas, 
šnekučiuoja su keleiviais arba lošia kor
tomis.

Mano akyse jis stovėjo, kaip užrakin
ta skrynia, kurioje paslėpta kažkas, ko 
man labai reikia, ir man labai rūpėjo 
surasti raktą, kuriuo galėčiau ją atra
kinti.

— Ko tu, broliuk, sieki, negaliu aš su
prasti, — sakydavo jis, žiūrėdamas į 
mane iš po ančiakių nematomomis aki
mis. — Na, žemė, na, teisybė, kad aš esu 
daug vietų apvaikščiojęs, o ko dar? 
Juokdarys! Aš verčiau tau papasakosiu, 
kas su manim buvo vieną kartą atsitikę.

Ir pasakoja: gyveno apskrities mies
te jaunas teisėjas, džiovininkas, o jo 
žmona — vokietė, sveika, bevaikė. Ir įsi
mylėjo vokietė pirklį; pirklys — vedęs, 
pati — graži, trejetas vaikų. Pirklys pa
stebėjo, kad vokietė jį įsimylėjusi, ir su
manė pasijuokti iš jos: pasišaukė ją į 
savo sodą naktį, o pats pasikvietė du sė
brus ir paslėpė juos sode, krūmuose.

—Puiku! Na, atėjo vokietė, šį bei tą, 
aš — štai ji, girdi, visa čia! O jis jai 
sako: aš tau, ponia, negaliu atsakyti, aš 
— vedęs, o štai parūpinau tau du bičiu
lius, tai jie — vienas našlys, kitas neve
dęs. Vokietė — ak! ir kaip šveis jam į 
snukį, jis — pervirto per suolą, o ji vis 
jam į snukį, vis batuku, karka! Aš ją 
buvau atlydėjęs, aš sargu tarnavau pas 
teisėją; žiūriu pro tvoros plyšį — ma
tau, verda košė! Čia iššoko iš krūmų jo 
bičiuliai, ėmė tąsyti ją už kasų, o aš per- 
virtau per tvorą, apstumdžiau juos, — 
šitaip, sakau, negalima, ponai pirkliai! 
Ponia pas jį atvira širdimi, o jis begėdiš
kai sugalvojo. Nuvedžiau ją, o jie man 
plyta galvą perskėlė... Nuliūdo ji, 
vaikščioja po kiemą visa pergedusi ir sa
ko man: išvažiuosiu pas savuosius, pas 
vokiečius, Jokūbai, kai tiktai vyras nu
mirs — išvažiuosiu! Aš sakau: žinoma, 
reikia važiuoti! Numirė teisėjas, ir ji 
išvažiavo. Maloni buvo, tokia protinga. 
Ir teisėjas taipgi malonus buvo, amžiną 
atilsį...

Nepermanydamas, nesuprasdamas šios 
istorijos prasmės, aš tyliu. Jaučiu kažin 
ką pažįstamą, negailestingą, kvailą, bet 
ką sakyti?

—Gera istorija? —• klausia Jokūbas.
Aš kažin ką kalbu, pasipiktinęs barup- 

si, bet jis ramiai aiškina:
— Sotūs žmonės viskuo patenkinti; 

na, kitą kartą užeina noras pajuokauti, 
o neišeina jiems tas juokas, nemoka, ta
rytum. Žmonės rimti, pirkliai, žinoma. 
Prekyba reikalauja daug proto; protu 
gyventi, žinai, nuobodu, na, ir užeina no
ras paišdykauti.

Greitai bėga, visa putota, upė, girdis 
bėgančio vandens virimas, juodas kran
tas tyliai lydi vandenį. Ant denio knar
kia keleiviai, tarpu suolų, — tarp mie
guistų kūnų,—tyliai slenka, artindama
si prie mūsų, aukšta, sudžiūvusi mote
ris juodais drabužiais, vienplaukinė, 
pražilusi, — peekurys, niūkterėjęs ma
ne pečiu, tyliai sako:

— Žiūrėk, ilgisi...
Ir man matosi, kad kito ilgesys jį link

smina.
(Bus daugiau)

Lietuva Kenčia 
Naciij Kerštą
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kad jau laiks “naujiems lie
tuviams” veikliai stoti į Vo
kietijos karą prieš Rusiją 
ir sudaryti savanorių armi
ją

Taryba atsisakė taip da
ryti, jeigu Vokietija neuž
tikrins Lietuvai nepriklau
somybę ateityje. Vice-gu- 
bernatorius Rentelen atsa
kė, kad vokiečių generolai 
negalį laukti ir pridūrė, kad 
politinius klausimus bus ga
lima svarstyti tik po karo. 
Lietuviai vis nuošaliai lai
kėsi, net ir kada vokiečiai 
atsišaukė į Kauno arkivys
kupą Skvirecką paremti na
cių reikalavimą. Bet vysku
pas atsakė, kad jis niekuo
met nepadės “vilioti lietu
vių jaunimą į nacių spąs
tus.”

Vokiečiai tada spausdino 
savo atsišaukimus, kvies
dami lietuvius į savanorių 
kariuomenę, bet viso ne 
daugiau kaip 200 atsirado 
tokių savanorių kariauti už 
Vokietiją — kitais žodžiais, 
buvo pilnas fiasko. Tada 
Gestapo viršininkas Hein
rich Himmler, atvyko į Lie
tuvą ir po jo išvykimo pra
sidėjo vokiečių persekioji
mų banga prieš nepasiduo
dančią lietuvių inteligenti
ją.
Jau pirm to, vokiečiai pra

dėjo plėšti medžiaginius 
Lietuvos turtus. Skaičiuo
jama, kad 700 Lietuvos pra
monių, fabrikų, monopolių, 
Maisto bendrovė ir visi ban

kai buvo vokiečių perimti, 
nepriskaitant Lietuvos dva
rų ir ūkių, kuriuos naciai 
atidavė vokiečiams kolonis
tams. Pažadai sugrąžinti 
lietuviams nuosavybes, jei
gu jie prisidėtų prie “nau
jos tvarkos”, buvo panai
kinti dėl bausmės už atsisa
kymą kariauti Vokietijos 
savanorių legijone. >

Visvien tie pažadai nebu
vo įvykdinti, nes jokios nuo
savybės nebuvo grąžintos 

išskyrus apie 200 smulkių 
krautuvių ir amatninkų į- 
staigų. OWL

tuvių valdžios atstovą, Povilą Ro- 
tomskį. Užtikriname, kad linksmai 
praleisitė laiką ant šviežio oro, be- 
sivaišindami su draugais. — Komi
sija. (143-44)

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. metinis piknikas 

įvyks birželio 20 d. Liet. Taut. Na
mo Parke. Pradžia 12 vai. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti, praleisti 
laiką tyrame ore. Turėsime valgių 
ir gėrimų. Yra kiekvieno LDS nario 
pareiga dalyvauti šiame piknike. — 
Kom. A. Sauka. (143-144)

DIDŽIOJO NEW YORKO 
APYLINKĖJE

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

Nuo birželio 17 d. pradėjo rodyt 
judžius State Teatre — MISSION 
TO MOSCOW. Pasižymėję aktoriai 
lošia roles Stalino, Litvinovo,. Mar
šalo Timošenko ir kitų žinomų vei
kėjų. Birželio 22 d. Russian War 
Relief Komitetas ruošia prakalbas, 
bus ir programa. Walt Junior High, 
8 vai. vak. North 2nd St. Geri kal
bėtojai. Kviečiame visus dalyvauti, 
įžanga nemokama. — V. J. S.

(143-145)

WATERBURY, CONN.
Prašome visų neužmiršti ateiti j 

pikniką, kurį rengia Darbininkų 
Susivienijimas, kaipo “Tribute to 
Russia Day.” Piknikas įvyks sekma
dienį, birželio 20-tą, Lietuvių Darže 
ant Chestnut Hill Road. Nepraleis
kite progos išgirsti dabartinės Lie-

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.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

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

Didelė upe (bėgantis vanduo), kiir galima maudytis- 

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

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

valgis ir guolis)

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

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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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 visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
408 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę: 

KAIP Patapti aMerikos piliečiu ir 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų naują knygutė, *4The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje, ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustraciją, ir taifc pat 
92 klausimai su

Knygeli* Autorlw*

Adr. CHAS. P. KAI/

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso Už 
85 centud.

Reikalaudami rašykite:

NEWARK, N. J.
Šiame mieste Russian War Re

lief ruošia masinį susirinkimą, pa
minėti Hitlerio užpuolimą ant Pa- 
baltijų valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos. Jau sukako du 
metai kaip tai įvyko. Kviečiame vi
sus dalyvauti birželio 21 d. 8:30 
v. v. Mosque Teatre, 1020 Broad St. 
Įžanga 40c., įskaitant taksus. Pro
grama įvairi: Kalbės Hon. Elbcrt 
D. Thomas, U. S. Senator iš Utah, 
Sietyno Choras, Rusų Choras ir 
Rusų Šokikų Grupė. Bus ir kitų žy
mių kalbėtojų. Kviečiame visus da
lyvauti. — F. Šimkienė, Kom. Na
rė. (143-145)

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)

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y, 
.urn "nr* iimwiitin

A

MINERSVILLE, PA.
Liet. Literatūros Draugijos, 14-tos 

kuopos susirinkimas įvyks birželio 
20 dieną, 2 vai. po pietų, drg. Šėm- 
berienės name, 15 Front St. Kvie
čiame visus narius skaitlingai atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių pri
rašyti, nes išėjo labai svarbi knyga, 
kurią gaus kiekvienas, kuris dabar 
į Draugiją įstos. Ir taip bus daug 
svarbių reikalų. — Kuopos Komite
tas. (142-143)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 20 d., 2 vai. dieną, 407 La
fayette St. Prašome narius dalyvau
ti, nes bus svarbių reikalų. Taipgi 
ir Centro valdybos nominacija. — 
A. Jocis, sekr. (142-143)

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. Įžanga 25c (įskaitant taksus). 
Kviečiame visus Waterburio lietu
vius dalyvauti šiame piknike ir pa
remti darbininkiškas organizacijas. 
Piknike bus Užkandžių ir gėrimų.— 
Komisija. (141-143)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

t*
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Sovietų Veiksmai Prieš 
Nacius ir Jų Laivus

Sovietą Oficialiai Pranešimai
LONDON, birž. 17. — Maskvos radijo pranešimas, 

tarp kitko, sakė:
Sovietų lėktuvai nuskandino vieną priešų submariną 

Juodojoj Jūroj, o Barents Jūroj vieną transporto laivą 
ir vieną pakrančių žvalgybos laivą.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė užmušė apie 
400 vokiečių.

Žizdros srityje batalionas priešų mėgino prasiveržt 
pro sovietines linijas ir pradžioje hitlerininkams buvo 
šiek tiek pavykę, bet raudonarmiečiai padarė kontr
ataką, išvijo vokiečius laukan ir pilnai atitaisė savo po
ziciją.

Į šiaurvakarius nuo Mcensko hitlerininkai darė įtū
žusias atakas, stengdamiesi atkariaut prarastus kai
mus. Paimti nelaisvėn vokiečiai sako, kad jiem buvo 
liepta žūt-būt atgriebt šias pozicijas. Sovietinė kariuo
menė atmušė priešų atakas ir tvirtai atlaikė laimėtas 
pozicijas. Buvo padaryta rimtų nuostolių trims vokie
čių batalionams, sunaikinta penki jų tankai ir nušau
ta žemyn keturi nacių lėktuvai.

Sievsko srityje sovietinė artilerija nušlavė dvi grupes 
vokiečių.

Leningrado fronte mūsų artilerija sunaikino 12 prie
šų fortų.

Ukrainos partizanai susprogdino du karinius vokie
čių traukinius ir du karo reikmenų sandėlius. Partiza
nai paėmė nelaisvėn ir tam tikrą skaičių hitlerininkų.

Į vakarus nuo Rostovo buvo sunaikinta penki pože
miniai vokiečių fortai.

Amerikiečių Žygiai prieš 
Japonus Saliamono Salose

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, birž. 16. — Laivyno department 

pranešimas:
Birž. 13 ir 14 d. vakarais didieji Jungtinių Valstijų 

bombanešiai atakavo japonų įrengimus Shortland sa
loje, Buin srityje (Saliamono salyne).

Vidutiniai mūsų bombanešiai, lydimi savo lėktuvų 
kovotojų, birž. 14 d. vakare bombardavo japonų lėktuvų 
aikštę ir priešorlaivinių patrankų pozicijas Viloj, Ko- 
lombangaros saloj.

Birž. 15 d. anksti rytą japonų lėktuvai mėtė bombas 
į Guadalcanal salą. Nėra pranešimų apie bet kokius 
nuostolius mūsų karia/ns ar įrengimams.

Japonų Premjeras 
Smarkauja, Žada Lai
mėt Išvien su Naciais
Japonijos ministeris pir

mininkas Tojo pasakojo sa
vo seimui, kad japonai, gir
di, išvien su Vokietija ir 
Italija laimėsią karą. Jis 
teigė, būk italai it naciai 
įsigalėję “nepralaužiamose 
pozicijose.”

Tojo įspėjo savo tautie
čius, kad Jungtinės Valsti
jos ir Anglija galės užpulti 
pačią Japoniją, bet, esą, ja
ponai pasirengę priešus at
mušti.

Jis sakė, jog karas Nau
jos Guinejos saloje eina vis 
žiauryn ir “jau sparčiai ar
tėja lemiamieji mūšiai Pie
tiniame Ramiajame Vande
nyne.”

Japonų premjeras Tojo 
smarkavo, kad Japonija dė
sianti visas, net paskutines, 
pastangas, idant išvyt ang
lų įtaką iš Indijos ir, esą, 
“suteikt jai pilną nepriklau
somybę.”

London. — Pranešama, 
kad naciai pasiuntė savo 
slaptosios policijos galvą 
Himmlerį padėt Rumunijos 
fašistams numalšinti Ašies 
priešus.

London. — Talkininkų la
kūnai nuskandino 3 fašistų 
laivus ties Graikija.

Amerikos ir Australijos 
lėktuvai smarkiai bombar
davo japonų orlaivių stotis 
Rabaule ir Wewake.

Detroito Žinios
LLD 52 Kp. Susirinkimas
Sekmadienj, birželio 20 die

ną, įvyks LLD 52 kuopos su
sirinkimas 10:30 ryte, 4097 
Porter St. Susirinkimas bus 
svarbus tuomi, nes bus duotas 
raportas iš Vilnies dalininkų 
suvažiavimo ir daug kitų rei
kalų reikės nutarti.

Antras svarbus reikalas, tai 
kad kiekvienas šios organiza
cijos narys, turi būti pilnai už
simokėjęs savo mokestis iki 1 
dienai liepos, nes kurie nebus 
užsimokėję iki to laiko, skai
tosi ne pilnam stovyje.

Taipgi yra labai dar daug 
narių, kurie nepasiėmė knygų 
už praėjusius ir šiuos metus, 
todėl malonėkite ateiti ir pa
siimti jums priklausomas kny
gas, nes knygos kada stovi 
šėpoj jums neduoda jokios 
naudos ir apsunkina kuopos 
sekretorių. Už tad reikia lan
kyti kuopos susirinkimai ir 
naudotis išleista literatūra. To
dėl, kurie dar esate skolingi 
už 1943 metus, tai malonėkite 
būtinai užsimokėti ir skaitlin
gai dalyvaukite susirinkime. 
Ateikite laiku, nes po susirin
kimo visi eisime į masines 
prakalbas nuo 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje.

Alvinas.
Didelis Masinis Susirinkimas

Dar sykį primename detroi- 
tiečiams ir šio miesto apylin
kės gyventojams, kad sekma
dienį, birželio 20 d. 2 vai. po 
pietų, Lietuvių svetainėje, ant 
25-tos, skaitlingai dalyvautu
mėte ir savo kaimynams pra
neškite, kad įvyks didelės ma
sinės prakalbos ir bus muzi
kais programa. Dainuos Lie
tuvių Moterų Pažangos Cho
ras, po vadovybe Chas; Clo
ver. Bus latvių ir estonų kal
bėtojai ir muzikos mėgėjai.

2 Žymūs Soviety Žydai 
Lankosi Amerikoj

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
kelių metų jis vaidino va
dovaujamąjį vaidmenį so
vietiniame judyje “Koncen
tracijos Stovykla.” Šis ju
damasis paveikslas buvo ro
domas ir daugelyje miestų 
Jungtinėse Valstijose.

Isaakas Fefer yra myli
miausias žydų rašytojas So
vietų Sąjungoj. Jis, gimęs 
1909 m. arti Kijevo, įstojo 
į Raudonąją Armiją rusų 
Civilio karo metu 1918-1921 
m. ir dalyvavo daugelyje 
mūšių prieš baltagvardie
čius, caristus ir svetimuo
sius įsiveržėlius. Fefer yra 
parašęs 11 knygų poezijos 
ir kitų literatinių kūrinių 
ir pasižymėjęs kaip dauge
lio žurnalų redaktorius.

Šiedu garsūs svečiai vie
šės kelias dienas Sovietų 
Ambasadoj Washingtone, o 
paskui sakys kalbas masi
niuose susirinkimuose įvai
riuose Amerikos miestuose.

Virš Milionas Michigano 
Piliečių Susirašė pirkt 

degtinės

Lansing, Mich. — Neuž
ilgo Michigano valstijoj tik 
pagal korteles - štampas te
galima bus pirkt degtinės 
po kvortą kas keturios sa
vaites. Milionas ir 100 tūk
stančių michiganiečių jau 
susiregistravo alkoholio pir
kimui.

London, birž. 17. — Va
kar Anglijos lakūnai dau
giausiai atakavo vokiečių 
traukinius ir garvežius 
šiaurinėje Franci j oje.

Anglų lakūnai plačiai ata
kavo japonų stovyklas, ge
ležinkelius ir vieškelius 
Burmoje ir visi sugrįžo.

Nuo lietuvių kalbės Jonas 
Siurba iš Brooklyn, N. Y. Nuo 
latvių Dr. O. M. Gruhzit. Es
tonų dar nebuvo paduota kal
bėtojo vardas. Vyriausias kal
bėtojas bus prof. Mentor Wil
liams iš Ann Harbor, Mich. 
Universiteto. Todėl, kaip ma
tote, bus labai įvairios ir įdo
mios masinės prakalbos su 
programa. Atvykę į prakalbas 
pareikšite protestą prieš na
cių žiaurumą ir užpuolimą ant 
Lietuvos ir kitų Pabalti jos 
kraštų Sovietų Sąjungos. Da
lyvaukime skaitlingai.'

Kvieslys.

Shenandoah, Pa.
Svarbios Prakalbos

Birželio 22 dieną sukanka 
du metai, kaip barbariškos 
Hitlerio jėgos užpuolė Lietuvą 
ir visą Sovietų Sąjungą. She
nandoah Russian War Relief 
Komiteto skyrius ta proga 
rengia masines prakalbas, ne
dalioj, birželio 20 dieną, 8 vai. 
vakare. Bus geri kalbėtojai. 
Prakalbos įvyks Makers Hall, 
ant Main St., Shenandoah. 
Rengime prakalbų ima daly- 
vuma po du asmenis nuo kiek
vienos tautos.. Lietuvių atsto
vais yra K. Naravas ir P. 
Eidukevičius, ir kiti žymūs vei
kėjai nuo kitų tautų.

Todėl, kviečiame visus į šias 
prakalbas, nes įvykis labai 
svarbus ir reikalinga parodyti 
vienybės kuo daugiau, kad 
bendromis pastangomis grei
čiau galėtume sumušti hitle
riškus neprietelius, išgelbėti 
Ameriką nuo pavojaus ir iš
laisvinti pavergtas tautas, jų 
tarpe ir lietuvių tautą. Todėl, 
visi ir visos į prakalbas!

John Pacosky.

Waterbury, Conn.
Išgirskite Lietuvos Liaudies 

Atstovo Kalbą
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 49 kp., su Russian 
War Relief rengia atžymėji- 
mą 2 metų, kaip Hitleris už
puolė Sovietų Sąjungą.

Piknikas įvyks birželio 20 
d. (June), Lietuvių Parke, už 
Lake wood ežero, Waterbury, 
Conn.

Pradžia 12 vai. dieną ir tę
sis iki vėlumos.

Tame parengime bus gerų 
kalbėtojų ir dainininkų. Kal
bės miesto majoras, John S. 
Monagan, Paul Rotomskis, So
vietų Sąjungos Generalio 
Konsulo attache, kuris atsto
vauja ir Lietuvą, kaipo tikras 
lietuvių tautos sūnus, Michael 
Abromovich, kuris yra steito 
direktorius nuo 1WO rusų 
skyriaus ir kiti kalbėtojai.

Bus gera orkestrą dėl šokių 
ir buš gėrimų ir užkandžių. 
Tikimasi turėti daug žmonių, 
nes tikietai iš kalno yra plati
nami ir jau daug yra išpar
duota. žmonės labai gerai tuos 
tikietus perka.

Mes kviečiame visus atsi
lankyti į tą parengimą ir pa
remti jį. Visas pelnas bus su
naudotas dėl gelbėjimo Sovie
tų Sąjungos žmonių, nukentė
jusių nuo karo.

Mirė Mare Šeštokas
Birželio 11 d. mirė Marijo

na šeštokas, Antano šeštoko 
moteris, 138 Sunnyside Ave., 
Oakville, Conn.

Tapo palaidota birželio 14 
dieną. Laidojimo apeigomis 
rūpinosi graborius John Deli
mits su sūnum. Buvo palaido
ta į St. James kapus, Water
town, Conn.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą, tris sūraus ir keturias 
dukteris. ŠeštoKiene buvo dar 
nesena moteris, bet sveikata 
buvo nepergeriausia ir turėjo 
pasiduoti operacijai. Turėjo 
sunkią operaciją ir už savai
tės laiko po operacijos mirė. 
Velionė buvo gero būdo ir iš
auklėjo gražią šeimyną. Pir
miau per daugelį metų gyve
no Waterbury, Conn., bet per 
paskutinius motus gyveno 
Oakville, Conn.

Kuomet gyveno Waterbury, 
jos sūnūs ir dukterys per 
daugelį metų dainavo dar
bininkiškame Vilijos Chore. 
Antanas šeštokas yra Laisvės 
skaitytojas per daugelį metų.

Mes reiškiame šeštokų šei
mynai giliausią užuojautą jų 
liūdnoje valandoje.

M. Svinkūnienė.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PADĖJĖJOS VIDAUS 
RUOŠAI

(patyrusios prie viešbučio)

Maudynių Tvarkytojos
Pilnam ar daliai laiko. Duodama valgis ir 

uniformos.

KAMBARIŲ TyARKYTOJOS
(Su ir be pątyrimo prie' viešbučiu) 

Dienom ir naktim, pilnam ir daliai laiko.
Valgis, jeigu gyvena čia. 
Kreipkitės i Housekeeper

Įėjimas iš Timekeeper’s ofiso.

HOTEL BILTMORE
44th ST. ir VANDERBILT AVE.

Patogiai privažiuojama iš visų dalių miesto.
(X)

VIEŠBUČIAM DARBININKĖS
TELEFONŲ OPERUOTOJOS 

LOVŲ ir MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS 
ĖLEVE1TORIŲ OPERUOTOJOS 

ir kiti pastovūs, pilno laiko darbai už gerą 
algą eilėje geriausių New Yorko Miesto 
Viešbučių.

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
(Atdara nuo 9 vai. ryto iki 7 v. v. šiokiom 
dienom: nuo 2 iki 6 v. v. sekmadieniais)

Apply at 128 West 45th Street
(145)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui 

Kreipkitės į Timekeeper’s Ofisą 
HOTEL GOVERNOR CLINTON 

šlst St. ir 7th Ave.
(141)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS APVALYMUI
Kreipkitės į Mrs. Martin 

POLYCLINIC HOSPITAL 
345 WEST 50th ST., N. Y. C.

(145)

VIRTUVEI MOTERYS
STALŲ PATARNAUTOJOS
SLAUGĖM PATARNAUTOJOS 

Nuolatinis darbas ir valgis.
Kreipkitės dienom tarp 9 ir 5 valandų

Post Graduate Hospital
303 EAST 20th STREET

(144)

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

patyrimas nereikalingas.

WERTHEIMER
27 W. 33rd Street

(142)

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. Gohl Seal Laundry, 
2020 Atlantic Ave., Brooklyn, arti Ralph 
Ave. stoties, 8th Ave. subway.

(143)

Eleveiterių Operatores
Turi būt suvirs 35 m. amžiaus.

Kreipkitės:
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y. C.
(143)

LEIDĖJOS, PRIĖMĖJOS 
HOOVER FOLDERS

PROSU OPERUOTOJOS 
Nuolat; gera alga. Vakacijos ir ligoj 

paliuosavimai apmokama.
CORNELL LINEN SUPPLY 

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

(143)

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

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

(143)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

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

visiem darbininkam
Pierce Steam Laundry

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

(143)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės Į Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

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)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd 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)

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

305—3rd Ave., Newark, N. J.
(142)

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)

MERGINOS-MOTERYS

BICKFORD’S
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 F.M. 
356 W. 50th St., N.Y.C., (arti Oth Avė.)

(144)

MERGINOS-MOTERYS 
patyrusių; taipgi mokinių. 

Geros algos, kreipkitės:
WALLACH LAUNDRY, Inc.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 18-35 METŲ
Patyrimas nereikalingas

Fabriko darbui. 5 dienų savaite; 40 valandų.
Pradinė alga $16. Daug viršlaikių, mokhma 

laikas ir pusė.
S. S. STAFFORD, INC.

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

(141)

MERGINOS 
IR 

MOTERYS
MERGINOS PRIE BUFETO 

MERGINOS INDŲ NUĖMIMUI 
VIRĖJOS

INDŲ MAZGOTOJOS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA 
PRIDEDANT

VALGI 3 KARTUS Į DIENĄ 
ir Uniformas

Patenkinančios darbo sąlygos

J. R. THOMPSON CO.
x 97 East 42nd Street 

(Grand Central Stotyje)
(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 St.
(145)

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

(145)

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

(145)

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

(145)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETĖS

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

(146)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRIŽIŪRĖTOJAS
PATYRĘS VISAME DARBE 

NUOLATINIS DARBAS
DIDELĖ FIRMA

HOLLAND LAUNDRY, Inc.
225 25th St., Brooklyn, N. Y.

(144)

ELEVEITERIŲ OPEREITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

INDŲ NUCMĖJAI
VYRAI NAMŲ RUOŠAI

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės i
HOTEL BOSSERT

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

VYRAI, kaipo paprasti darbininkai, plieni
nių daiktų sandėlyje. Nuolatinis darbas, gera 
alga, puikiausios darbo sąlygos, proga paki
limui. B. D. Giberson, 58-30 57th St., off 
Grand St., Maspeth.

(146)

BERNIUKAI, 16 iki 17 metų amžiaus, fabri
ko ' darbam ir išsiuntinėjimo departmente. 
Nuolat, progos pakilitriui; 50c J Valandą, 40 
vit. savaitė. Kreipkitės asmeniškai: J. L. 
Hammett Co., 380 Jelliff Ave., Newark, N.J.

(144)

MOTERYS!
PRIE VYRŲ DARBŲ 

Fabriko Darbininkes
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 
SVARBUS PRAMONĖS DARBAS

Pradinė mokestis 77 ĮĄ c į vai.
Po 30 dienų mokestis pakeliama- iki 81c 

f KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 
Nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

The National Sugar Refining 
Company

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

(141)

ELEVEITORIŲ 
OPERUOTOJOS

Virš 21. Patyrimas nereikalingas.
Kteipkltės j Timekeeper's Ofisą

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

(HD

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Kreipkitės pas Mrs. Martin 

POLYCLINIC HOSPITAL 
845 WEST 50th ST., N. Y. C.
 (!«>

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
Nuolat, pilno laiko darbas už gėrą algą 

visote departinėntose eilėje skirtingų korpo
racijų viežbučiose, New Yorko mieste.

STALŲ PATARNAUTOJU
(Valgomojo kambario ir kitų kambarių 

aptarnavimui)
VYRAt VIDAUS RUOŠAI 

BARTENhBRIAI
FREE EMPLOYMENT SERVICE

* (Atdara nuo 9 v. ryto iki t v. V.
Nuo 2—6 v. v. Sekmadieniais)

Kreipkitės: 128 West 46th Street 
_______________________ - - -W

KEPĖJAS, patyręs, akmens pečius. Rė- 
sottiniame viešbutyje, 50 mylių nuo New 
Yorko. $40 j savaitę, kambarys Ir valgi*. 
Telefonuoktte CAnal 6-7429 po 1 val.dietu|.

BARTENDER!S su geru patyrimu resor- 
tiniatne viešbutyje. 50 mylių nuo New Yor
ko, $35 { savaitę, kambarys ir valgis. Tė- 
Įfonuokite CAnal 6-7429 po 1 vai,

STALŲ PATARNAUTOJAS, patyręs pa
tarnavimui kambariuose. Valandos nuo 8 
iki 11 v. v. $13.50—tipai, valgis ir uni
forma. Kreipkite* Mr. Wirth, Prince George 
Hotel, 16 East 27th St.. N. Y. C.
....................  (U5ĮĮ

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 vyrai turi būti geroje Sveika
toje. Darbas nelengvas kol sukietėja rankos. 
Reikia pasiryžimo. Vyrai naudojanti smul
kius įrankius, aptrauktai baldų, audimų if 
jūreivių darbą greit pramoks. Mokama 70c 
j valandą pradžiai. $1.05 j valandą už virš
laikius, po 40 vai. j savaitę. Su 6 mėn. pa
tyrimu tinkami vyrai padaro po $1.00 | Va
landą.
Nesikreipkite jei dirbate karinėse pramonėse. 
Turite kalbėti angliškai ir turite turėti nori 

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 
APVALYTOJAI—RUOŠAI VYRAI 

Gera alga, kreipkitės J Timekeeper. 
HOTEL BARBIZON 

140 E. 63rd St., Now York City

VIRTUVEI VYRAI
SIENŲ MAZGOTOJAI 

LIGONIAM PATARNAUTOJAI 
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas ir valgis 
Kreipkitės dienom tarpe 9 ir 6 valandų

Post Graduate Hospital 
308 EAST 20th STREET 

________  (U4) 
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas keliolikoje mū
sų krautuvių lengvam apvalymo 
darbui, iškaitant bendrą apvalymą 
daiktų sudėliojimą.

LERNER SHOPS 
384 4th AVE., 8-tos LUBOS, N.V.C. 
_______________________________ 040

VYRAI!
Stiprūs. Patyrimo nereikia. $24. 

44 valandų savaite, fabriko darbas. Kreipki
tės j Superintendent, nito 8 A.M. iki B P.M. 

420 EAST 81st STREET, NEW YORK 
(142)

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

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
 (141}

PORTERIAI
Nuolatinis darbas. 44 valandų 

savaite. 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 8 P.M.
EMPLOYMENT OFISE

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

(146)

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

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

NEW YORK CITY
NETELEFONUOKITE.

(UD

VYRAI
Produktyviam darbui, iš dirbimui tyrqpo 

ir prieskbhių; laisvi nuo drafto; patyrinMU 
nereikalingas; nuolatinis darbas.

BORDEN CO.
Flavor Department, 531 Waverly Ave^ 

Brooklyn. (Clinton-Washington subway $Uh 
8th Ave. line)

U4t)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
GERA ALGA IR GEROS SĄLYGOS

HOTEL LUCERNE
201 W. 70th St., kamp. Anutorfem



Šeštas puslapis 'l>» t *< »■ 7; ’
LAISVE į Penktaęllen., Birželio 18, 1^3

Mokslo Baigtuviy
- Iškilmėse

Lillian Liepus-Lazunas, B. S.

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad Lillian Liepiūtė-Lazūnie- 
nė š. m. birželio 9 dieną už
baigė New Yorko Universite
tą. Ji gavo laipsnį Bachelor 
of Science in Education, šis 
yra josios vėliausias paveiks
las, nutrauktas mokslo baigi
mo laiku.

Šiomis dienomis Lillian lau
kia parvykstant savo vyro, 
korporalo Juliaus Lazūno, ku
ris tarnauja Dėdės Šamo Ar
mijoje Utah valstijoj. Jis 
parvyksta celebruoti Lillijos 
mokslo baigimą, ir, kiek mes 
girdėjome, celebruoti dar ką 
nors daugiau, apie ką skaity
tojams bus pranešta vėliau.

Justinas Velička Kario 
Gyvenimu Patenkintas

JUSTINAS VELIČKA

Jau nuo birželio 5-tos jau
nuolis Justinas Velička, sūnus 
Domicėlės ir Aleko Veličkų, 
gyvena kario gyvenimu. Iki 
šiol dar vis buvo pereinamaja
me punkte — Fort Dix, N. J. 
Iš ten Justinas, tarp kitko, sa
vo tėvams rašo:
Brangus Mama ir Tėte,

Gyvenimas čionai yra tarsi 
ant farmų. Tai švarus, sveikas 
gyvenimas. Aš pradedu jį pa
mylėti. Jaučiuosi labai gerai, 
nes visuomet būnu tyram ore 
ir saulėj. Miegas irgi man da
ro gero, kadangi 10 vai. vi
suomet jau būnu lovoj. Mais
tas ne toks skoningas, kaip jū
sų padarytas, bet geras mais
tas, ypač dabar, kada gavom 
naujus vyrėjus. (Vargšai ar
mijos kukoriai, kad ir kaip jie 
stengsis, sunku bus jiems 
lenktyniuoti su Justino motina 
ir tėvu, ekspertais kukoriais— 
R.)...

. . .Pats skalbiuosi baltinius, 
pasikloju lovą, dirbu visokį 
stubos darbą. Mamyte, saugo
kis, atimsiu iš jūsų darbą, kai 
sugrįšiu namo. . .

Toliau Justinas apgailauja, 
kad tik vieno jis negali pa
žadėti tėvams, tai pasimatymo 
su jais, nes, sako jis, turiu iš
būti 21 dieną, kad galėčiau 
prašyti leidimo jums atvažiuo
ti ar* pas jus parvažiuoti, o 
pirm to laiko gal būsiąs išvež
tu toliau, nes toj kempėj, ra
šo jis “esu nieko sau vetera
nas, kadangi mažai randasi 
išbuvusių čia ilgiau aštuonių 
dienų.“ Kaip tik suranda 
jiems atitinkamą vietą, būna 
išsiunčiami kitur. Tad atsi
prašinėja jis:

“Prašau neliūdėti, jei būsiu

Visi į Grand Paradise Salę Paminėti Lietu
vos Pavergimo Dviejų Metų Sukaktį Ir Pa
gerbti Kovotojus Už Lietuvos Išlaisvinimą! 

-------------------------------------- a _____________ e----------------------------------------------------------------------------------

Aido Choro Nariams
Visi choristai prašomi su

sirinkti į pamokas anksti šį 
penktadienį, birželio 18, nes 
tą vakarą turėsime dainuoti 
lietuvių masiniame mitinge 
Grand Paradise salėje, taipgi 
gerai prisirengti dainavimui 
birželio 26, Šv. Jurgio Drau
gystės piknike, Dexter Parke, 
ir liepos 4-tą, Laisvės piknike, 
Klasčiaus Parke.

K. Rušinskienė.

Taryba Pasisakė Prieš 
Diskriminaciją Butą

Projekte
Miesto Taryba pereitą an- 

trad. priėmė rezoliuciją, ku
ria reikalaujama, kad budže- 
to taryba uždraustų miesto 
išlaikomiems ar remiamiems 
projektams diskriminuoti gy
ventojus dėl rasės, tikybos ar 
spalvos.

Nors joks projektas vardu 
neminėta, tačiau suprantama, 
kad rezoliucija buvo taikoma 
Metropolitan Life Insurance 
Co. East Side projektui, Stuy- 
vesant Town, kuris neįsilei- 
siąs negrų. Dėl diskriminaci
jos tame projekte buvo pla
čiai rašyta pažangioj spaudoj 
ir tarybininkai A. Clayton Po
well ir Stanley M. Isaacs ben
drai buvo įteikę rezoliuciją, 
kurią įteikdamas Powell aiš
kiai pasakė:

“Diskriminacija prieš neg
rus, žydus ar kitas amerikonų 
grupes yra Hitlerio progra
ma.“

Miesto Tarybos didžiuma, 
gal būt nenorėdama mažumie- 
čiams užleisti kredito už re
zoliuciją, kurią numatė turė
siant būti priimta, ar gal ma
nydami dalyką nuvilkinti, pa
siūlė kitą rezoliuciją tuo klau
simu. Mažumiečių rezoliucijos 
įnešėjai tuojau užgyrė didžiu
mos vado Sharkey pasiūlytą
ją rezoliuciją ir ji tuojau ta
po priimta 21 balsu prieš 4 
balsus. Prieš balsavo Queens 
demokratas Phillips, trys su
silaikė.

šiuo tarimu patvarkyta, kad 
projektas, kuris diskriminuoja 
bile kurią grupę Amerikos 
žmonių, neturi gauti jokių vy
riausybės paskyrų ar paliuo- 
savimų nuo taksų. Menamasis 
projektas gauna dideles tak
sų nuolaidas.

Birželio 18-tos vakarą, šį 
penktadienį, visi, kuriem skau
di ir nekenčiama nacių vergi
ja Lietuvai, visi, kurie trokš
ta Lietuvos išlaisvinimo ir ger
bia kovotojus už jos laisvę, 
iš viso Brooklyno ir apylinkių 
susirinks į didžiąją Grand Pa
radise salę, 318 Grand Street, 
Brooklyne.

Jie čion susirinks dViejų 
metų sukaktyje pavergėjams 
mūsų tėvų krašto pareikšti 
savo kerštą ir pagerbti tuos, 
kurie su ginklais rankose kau- 
jasi už Lietuvos išlaisvinimą ir 
mūsų visų pergalę ant fašiz
mo, palinkėti jiems jėgų dar 
kiečiau visiems tvoti priešą, 
kad ši antra sukaktis būtų, pa
skutinė karo sukaktis mums 
visiems, paskutinė vergijos su
kaktis Lietuvai.

Tinkamam atžymejimui tos 
sukakties yra sudaryta įspū
dinga programa prakalbų, 
dainų ir filmų.

PRAKALBAS SAKYS:
Povilas Rotomskis, Lietu

vos žmonių atstovas iš Sovie
tų Sąjungos konsulato.

Peter V. Cacchione, New 
Yorko miesto tarybos narys..

Antanas Bimba, dienraščio 
Laisvės redaktorius.

DAINOSE-FILMOSE:
Aido Choras, vadovybėje 

Aldonos Anderson.
Aldona DeVetsco (Klimai- 

tė), solistė.
Geo. Klimas rodys filmas 

“Battle for Tunisia”, “Surren
der At Stalingrad” ir “Front 
Line Hospital”.

Ateikite. Pakvieskite savo 
draugus ir kaimynus. Lai šis 
dviejų metų sukakties atžy- 
mėjimas būna masinis, tinka
mas moralis smūgis barbariš
kiems pavergėjams su jų pa
kalikais ir pastiprinimu Lietu
vos laisvinto jams ir jų rėmė
jams. Įžanga tik 25c ir visas 
pelnas, jeigu jo būtų, eis Lie
tuvos laisvintojų paramai. 
Rengia ir kviečia visus Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
ir Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopos.

Iki pasimatymo birželio 18- 
tos vakaro 7:30, Grand Para
dise salėj ! Kom.

Pikniko Diena
Šis sekmadienis, birželio 20, 

bus svarbaus pikniko diena.
Literatūros Draugijos 2-ro 

apskričio piknikas, su gražia 
dainų programa ir prakalba, 
įvyks Vaičionio Darže, Divi
sion Ave., Cranford, N. J. 
Apie jį daugiau žinių ir kel
rodį rasite atskirai telpančia- 
me skelbime.

Gerbiami Brooklyniečiai
Turiu už didelę garbę pa

sakyti širdingą ačiū vardan 
chicagiškčs Vilnies už jūsų 
taip nuoširdų rėmimą dienraš
čio Vilnies. Jūs suprantate, 
kad mūsų dienraščiams labai 
sunku dabartiniu laiku iš prie
žasties brangenybes ir darbi
ninkų trūkumo. Jūsų, drau
gai, aukos ir prenumeratos 
yra labai, labai įvertintos, šie 
draugai aukavo, nors aš visai 
neužsiminiau apie paramą 
Vilniai:

Filmos-Teatrai
“Black Sea Fighters” 
Universiteto Klasėje

‘ ‘Cabin In The Sky” 
Turi Pasisekimo

Taksai Ant Pirkinių 
Paliekami Toliau

Miesto budžeto taryba pe
reitą trečiadienį nutarė atei
nantiems metams palikti tak
sus ant pirkinių, kaip yra da
bar, po vieną nuošimtį, taipgi 
kitus penkis nepaprastus tak- 
savimus. Jais mano sukelti 
per metus $50,000,000.

išsiųstas toliau pirm pasima
tymo. Prašau nesirūpinti apie 
mane, kadangi aš čionai jau
čiuosi gerai ir patenkintas. Aš 
pasiilgstu jūsų visų, bet kiek
vienas čionai ilgisi savo myli
mųjų, kuomet būna nuo jų 
atskirtas. Mylėčiau girdėti, 
kad jūs abu esate sveiki ir 
linksmi, tad, prašau dėl ma
nęs nepraleisti miego. Su mei
le jums abiem.

Jūsų mylintis sūnus
Justinas.”
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Justinui tik pereito lapkri
čio 26-tą suėjo 18 metų ir šis 
bene pirmas jo išėjimas iš na
mų apart ėjimo mokyklon ir 
į darbą per pastaruosius kele
tą mėnesių, bet jis pasiryžęs 
pareigas atlikti ko geriausia. 
Ir tam jis prašo tėvų talkos— 
būti sveikais ir linksmais.

Pirmu kartu New Yorko 
Universiteto judžių depart
ment© istorijoj buvo pavarto
ta didesnės svarbos filmą stu
dijavimui filmų rašytojų kla
sėje pirm filmos rodymo kur 
kitur.

Toji filmą, “Black Sea Figh
ters”, čionai pristatyta per 
Artkino Pictures, yra pilno 
ilgio dokumentalė filmą, vi
sapusiškai parodanti Raudo
nojo Laivyno rolę gynime Se
vastopolio. Universiteto kla
sei ji rodyta be angliško aiš
kinimo. Instruktorius Lewis 
Morton uždavė studentams 
parašyti savotišką aiškinimą. 
Gi sekamoj pamokoj filmą 
studentams pateikta su Clif
ford Odets parašytu anglišku 
aiškinimu (commentary), kaip 
kad ji bus rodoma teatruose. 
Tai daryta tikslu mokyti jau
nus filmų rašytojus patarnau
ti karo laimėjimui.

Vis dar turint daug lanky
tojų, filmą “Cabin In The 
Sky” palikta ketvirtai rekor
dinei savaitei Loew’s Criterion 
teatre, New Yorke, Broadway 
ir 45th St.

Ši muzikališka fantazija 
vaizduoja jaunojo Luciperiaus 
kovą su geromis dvasiomis už 
vieną dūšią, kurios savininku 
yra paskilbęs aktorius Roches
ter. Kitose rolėse yra taipgi 
žymūs aktoriai Lena Horne, 
Ethel Waters, Rex Ingram, 
Louis Armstrong, Duke El
lington su savo benu, Hall 
Johnson Choras. Priedams ži
nios ir trumpi komiški daly
kėliai.

Vasaros atostogoms gale at
einančios savaitės pertrauks 
vaidinimą veikalo “Harriet”, 
atvaizduojančio paskilbusią 
pirm Civilio Karo rašytoją 
Harriet Beecher Stowe, josios 
gyvenimą. Vaidina Henry 
Millers Teatre.

Cacchione Pasmerkė 
Tarybos Ablavą 

Ant Įstaigą
New Yorko miesto tarybos 

narys Peter V. Cacchione pa
smerkė miesto tarybos didžiu
mos nusitartą daryti ablavą 
ant visų miesto įstaigų be tu
rėjimo tam, be paskelbimo 
įkaltinimų, kaip tas turi būti 
daroma demokratiškose įstai
gose.

Miesto tarybos didžiuma tą 
ablavą nusitarė pereito trečia
dienio į ketvirtad. vidurnak
tį, tam susišaukdama specia- 
lišką posėdį vidurnaktį.

Cacchione savo pareiškime 
sako, jog tas miesto tarybos 
padaryta tikslu pravesti nie
kinimą sau nepatinkamos mie
sto administracijos, jos de- 
partmentų ir tarnautojų. Jis 
dabartinį tyrinėjimą ir prie 
jo priėjimo būdą pasmerkė, 
kaipo “griovikiškus.”

Majoras Paskelbė 
Kooperuosiąs Su 

Tyrinėtojais
Visai netikėtai miesto tary

bos didžiumai, kuri su tokiu 
šturmu nutarė tyrinėti miesto 
vyriausybės departmentus, 
miesto majorąs LaGuardia pa
reiškė, kad tyrinėtojam visur 
durys atdaros. Kas liečia jį, 
jis prašysiąs visų miesto vy
riausybės įstaigų kooperuoti 
su tyrinėtojais.

Tačiau jisai perspėjo, kad 
investigatoriai lai nelaukia už 
tai atlyginimo iš miesto iždo. 
Gal būt, kad majoras tą ir iš
tesės, nes budžeto taryba, ku
ri turėtų paskirti tyrinėtojų 
norimas sumas, manoma, ko
operuos su majoru.

Lc VANDA

P. Grabauskas, J. Zakarau
skas ir Al. Velička po $1.00. 
P. Kapickas $3.00. O St. Rut- 
kūnas sumokėjo metams pre
numeratą $6.00.

Širdingai ačiū.
W. Kukas.

Nepasiuntusieji aplikacijų 
gavimui No. 3 maisto knyge
lės, galės paduoti aplikaciją 
po rugpjūčio 1-mos. Knygelių 
nereiks iki pabaigos rugpjūčio 
ar pradžios rugsėjo.

CHARLES’, 
\ ) 

UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Helen Nevans, paeinanti iš 

Šlienavos kaimo, pajieškau Povilo 
Riekaus, paeinančio iš Dubranų 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Broo
klyn, N. Y. Pageidauju, kad jis at
sišauktų, nes turiu svarbų reikalą 
aptarti. 1704 Conn. Ave., N. W. 
Washington, D. C. (143-145)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai su 

maudyne ir visais kitais patogu
mais. Visi šviesūs ir tykūs, arti 
parko. Dėl randos pasitarsime. Si
monas Maila, 562 Wilson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (141-146)

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemcyer 8-1158
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Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkhm.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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F. W. Slialins 
(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 7-4^99

I
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LITUANICA SQUARE RESTAURANTj 
_ _ _ _

Stanley Rutkūnas 282 Union Avė.
Savininkas 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

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
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 Bubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž S j i m u i gru
pėms. Nedėliomia 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewos St. elevelterio stoties. '

100KLYN, N. Y. |
Tel, EVergreen 4-9508 |

a

USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

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

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
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
lt limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį 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.
I*—————————————— w >




