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2,000 Oro Atakų per 
Dieną prieš Fašistus 

Vien Tik Tunisijoj

PRIEŠLĖKTUVINIAI BERLY 
NO BOKŠTAI-SLĖPTUVĖS

Giraud Ragina Atakuot 
Ašį Europoj Pirm Bai

giant Karą Tunisijoj

Sulaužytos Svarbiosios 
Nacių Linijos Kubanėj

Sovietų Lakūnai Triuš 
kiną Svarbius Nacių 
Centrus Užfrontėje

AMERIKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
Į FERRYVILLE; ANGLAI 
JAU ATAKUOJA TUNISĄ

taipgi 
reikia

Ašis Tunisijoj Neužik 
Bus Suvaryta Jūron

Amerikos Lėktuvai Vėl 
Bombardavo Italiją

Talkininkai Tunisijos sri
tyje nuo pernai lapkr. iki 
šiemet geg. 2 d. sunaikino 
1,655 fašistų lėktuvus ir 62 
laivus.

nisi jos sostinės ir pažygia
vo pirmyn iki 12 mylių nuo 
to miesto. Anglų artilerija 
perkūnuoja, daužydama ir 
kitus karinius taikinius pa* 
čiame Tunise.

paraše 
savo

ruošiasi atremt gali- 
ilkininkų įsiveržimų į 
giją-

fien. Devers Paskirtas 
Amerikos JėgĮĮ Galva 

Europos Srityje

LENKU ATSTOVYBĖ MAS 
KVOJ ŠNIPINĖJO PRIEŠ 

SOVIETU SĄJUNGĄ

tam pačiam laikraščiui 
,išką, pabrėždamas, jog 

Lietuvos žmonių dauguma sto
vi su Tarybų Sąjunga!

Lietuvos žmonės pasisakė už 
tarybinę santvarka 1940 me
tais; jie tą patj padarytų šian
dien, jei jiems būtų leista, bal
suoti.

Dėl šito p. Pilėno laiško tū
li smetonininkai, atrodo, gali 
patrūkti besisielodami.

Tegu!

Stockholm, geg. 7. —Vo 
kiečiai vis karščiau staty
dinasi aptvirtinimus Norve 
gijos pajūriuose, naudoda
mi tam norvegus darbiniu 
kus

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Europoje 
bus ati 
milžiniš 
laimėji

Amerikos artilerija ir lėk
tuvai, nepaliaujamai žer
dami ugnį į fašistų susisie
kimus, faktinai jau atkerta 
hitlerininkus Bizerteje nuo 
pastiprinimų iš kitų Tuni- 
sijos sektorių.

Amerikiečiai per 48 pas
kutines valandas paėmė ne
laisvėn dar daugiau kaip 
tūkstantį vokiečių ir italų.

Anglai ir amerikiečiai 
šturmuoja nacius iš dviejų 
šonų Tebourboj.5

Pirmoji anglų armija at
ėmė iš hitlerininkų tvirto- 
viškai apdrūtintą Massi- 
cault miestą, 16 mylių į pie
tų vakarus nuo Tuniso, Tu-

šiaur. Afrika. — Kaip 
talkininkai iš oro pragariš
kai pleškina vokiečius, ita
lus, jų pozicijas ir įrengi
mus, matyt iš to, jog vien 
gegužės 6 d. amerikiečių ir 
anglų bombanešiai ir lėktu
vai kovotojai padarė du 
tūkstančius atskirų žygių 
prieš Ašies punktus Tunisi
joj, neskaitant atakų prieš 
Ašies laivus Viduržemio 
Jūroje ir karinius taikinius 
Italijoj bei jos salose.

Tunisijos ore talkininkai 
jau pilnai viešpatauja prieš 
fašistus, kaip telegrafavo N.

šiaur. Afrika, geg. 7. — 
Jungtinių Valstijų bomba
nešiai vėl audringai ataka
vo italų salą Siciliją, Reg
gio - Calabria prieplaukas, 
lėktuvų aikštes, geležinke
lius ir kitus karinius tai
kinius pietinėje Italijoje. 
Kilo didžiuliai gaisrai ir 
sprogimai bęmbarduotose 
vietose.

Vokietijos radijas skelbė, 
kad Berlyne esą pristatyta 
tvirtoviškų bokštų, gink
luotų kanuolėmis, šaudan
čiomis virš penkių colių sto
rio šoviniais. Tie cemento 
ir plieno bokštai, 200 pėdų 
aukščio, įrengti apsigyni
mui nuo talkininkų lėktu
vų; kartu jie tarnaują ir 
kaipo slėptuvės gyvento
jams. Jie turį labai storas 
sienas ir esą panašūs į tik
rus fortus.

Tiem bokštam statyt na
ciai naudojo lenkus, slova
kus, italus ir kitus svetim
taučius.

siisko miesto, Juodosios Jū- 
rs uosto. O Anglijos radijo 
žinios skelbė, kad raudonar
miečiai kai kur dasigrūmė 
iki dviejų bei penkių mylių 
nuo Novorossiisko.

Stiprus Sovietų karo lai
vynas taipgi bombarduoja 
nacių pozicijas ir yra pasi
ruošęs užkirst hitlerinin
kams pabėgimą iš to Kau- 
kazijos kampo į Krimo pu- 
siausalį.

Anot anglų, tai sovietinės 
oro jėgos ima viršų prieš 
vokiečių orlaivy ną toje 
apygardoje.

Maskva, geg. 7. — Rau
donoji žvaigždė su džiaug
smu pažymi, jog sovietiniai 
kovotojai sulaužė tūlas 
svarbiąsias vokiečių apsi
gynimo linijas aplink No- 
vorossiiską, Kubanėj. Rau
donarmiečiai, tarp kitko, į- 
varė 
mun

Hitlerininkai deda visas 
pastangas, kad įsigabent 
naujų pastiprinimų į Ku- 
banę; bet jiems dažnai pa
stoja kelią Sovietų lėktu
vai, laivai ir artilerija.

Nežiūrint, kad naciai da
ro įnirtusias kontr-atakas, 
Sovietai išlaiko veiksmų i- 
niciatyvą savo rankose.

šiaur. Afrika. — Anglų 
generolas Alexander, vy
riausias vietinis talkininkų 
komandierius Tunisijoj, pa
reiškė, kad anglų, ameri
kiečių ir francūzų ofensy- 
vas prieš vokiečius ir ita
lus siekia jau galutinąjį 
laipsnį ir fašistai neužilgo 
būsią ten sunaikinti bei į 
jūras suvaryti.

W ashington. — Ameri
kos generolas Įeit. Jacob L. 
Devers, tankų ir šarvuotų 
automobilių veiksmų spe
cialistas, tapo paskirtas vy
riausiu komandierium visų 
Amerikos karo jėgų Euro
pos srityje. Jis užima vie
tą velionio vyriausio ko- 
mandieriaus, gener. Franko 
M. Adrews’o, kuris žuvo 
lėktuvo nelainiėje Islandijos 
saloje.

Gen. Devers yra 55 metų 
amžiaus, ofensyvių karo 
veiksmų šalininkas ir as
meniniai labai narsus yĄ- 
ras. Armijoje jis paprastai 
vadinamas “Džeikiu.”

rininkai Maskvoje piktada
riškai šnipinėjo prieš So
vietų Sąjungą.

Daugelis tų lenkų buvo 
nuteisti ir nubausti arba iš
vyti iš Sovietų Respublikos, 
sakė Višinskis:

Tarp išvytų buvo ir gene
rolas Romualdas Volikovs- 
ki, “kuris svarbų vaidmenį 
vaidino šnipijadoje prieš 
Sovietų Sąjungą.”

Pats buvęs lenkų vadžios 
ambasadorius Stanislavas 
Kot prisipažino dalyvavęs 
šnipinėjime prieš Sovietus 
ir paskui (neva) apgailes
tavo, kaip teigė Višinskis. 
— Dabar Kot tarnauja kai
po lenkų valdžios žinių mi- 
nisteris Londone.

Korespondentai pastatė 
klausimą, kokiu tikslu tie 
lenkų diplomatai ir kari
ninkai šnipinėjo prieš Rusi
ją. Višinskis atsakė

“Niekas nešnipinėja dėlei 
geradarystės.”

Emigracinė lenkų valdžia 
Londone neleido lenkų armi
jai Sovietų žemėje kariaut 
prieš vokiečius ir tuomi su
laužė draugiškumo sutartį 
tarp lenkų valdžios ir So
vietų Sąjungos, kaip atžy
mėjo Višinskis.

Jeigu londoniškė lenkų 
valdžia nori panaujint dip
lomatinius ryšius, kuriuos 
Sovietai sutraukė, tai jinai 
pirmutinė turi to prašyti, 
sakė Višinskis, nes ji savo 
šmeižtais ir priešiškais veik
smais privertė Sovietus su
traukyti santykius su ta 
lenkų valdžia, — pastebėjo 
Višinskis ir pridūrė:

“Lenkų radijas ir dabar 
tebeskleidžia piktus išmis
tus prieš Sovietus.”

Maskva, geg. 7. — Ku
ban srityje, vakariniame 
Kaukazo kampe, raudon
armiečiai užmušė 3.000 vo
kiečių kautynėse tiktai dėl 
vienos apygventos vietos, 
kurią naciai per kartotinas 
atakas stengėsi atgriebti. 
Mūšiuose 'dėl vieno kaimo 
toj apylinkėj nukauta dar 
200 hitlerininkų.

London, geg. 7. — Pra
nešimai anglų laikraščiams 
sako, jog Sovietų kariuo
menė Kubanėj pasiekė 
jpunktus tik už 8. mylių į 
šiaurių rytus nuo Novo ros-

Raudonoji Armija Jau Tik už 
5 Mylių nuo Novorossiisko

Šiaur. Afrika, geg. 7. — 
Amerikiečiai ir francūzai 
atakuoja nacius jau tik už 
9 mylių į vakarus nuo Bi- 
zertės, šiaurinės Tunisijos 
didmiesčio ir laivyno plo
vyklos. Amerikiečiai atėmė 
iš priešų dar keturis stra
teginius kalnus šiaurinėse 

ir pietinėse Achkel ežero 
pakrantėse toje srityje ir 
įsiveržė į Ferryville prie
miesčius tarpežerėje, 13 
mylių į pietus nuo Bizer-

Naujas Japoną Blofas
Kalbėdamas per radiją, 

Maniloj, Filipinų sostinėj, 
japonų ministeris pirminin
kas Tojo gyrėsi, būk Japo
nija pasiruošus “kirst le
miamąjį, triuškinantįjį 
smūgį” Amerikai ir Angli
jai.' Jis kvietė filipinus 
veikt išvien su Japonija ir 
už tai žadėjo jiems “nepri
klausomybę.”

Taip Tojo šnekėjo geg. 6 
d., vienametinėje sukaktyje 
nuo to laiko, kai japonai at
ėmė iš amerikiečių Corregi- 
doro tvirtumą, Filipinuose.

(Tik apsuptų Corregido- 
re amerikiečių badas tada 
privertė juos pasiduoti.)

Buvęs Lietuvos ministeris 
Washington© p. žadeikis an
dai parašė Herald-Tribune 
(niūjorkiškiam dienraščiu^ 
laišką, išniekinanti Tarybų 
Sąjungą.

Buvęs Lietuvos žvalgybos ir 
krašto saugumo direktorius ar
ba ministeris, Kazys Pilėnas,

Vakar, gegužės 7 dieną, su
kako lygiai pusė metų, kai 
amerikiečiai iškėlė savo jėgas 
šiaurės Afrikoje.

Tūliems žmonėms tuomet 
atrodė, kad visa šiaurės Afri
ka bus užimta per mėnesį ar 
du. Atrodė, kad Tunisija bus 
užimta taip greitai, kaip buvo 
užimti Morokko ir Alžyras.

Apsirikta!
Praėjus pusei metų, pasiro

do, tenka su priešu muštis la
biau, negu kada nors! Prieš 
savo galą, priešas koncentruo
ja visas pajėgas, ir laikosi, 
kaip kokis žvėris.

Bet jis bus sumuštas, sunai
kintas. Jam ten bus Tunisgra- 
das.

Antrasis frontas 
atrodo, tikrai šiemet 
darytas. O tai reikš 
ką Jungtinių Tautų

NEW DELHI, Indija, geg. 6. — Jungtinių Valstijų 
oro jėgų pranešimas:

Didieji mūsų bombanešiai numetė daugiau kaip 30 
bombų į Toungoo, Burmoj, antradienį.

Mūsų lėktuvai daugiausiai taikė į japonų armijos 
štabo patalpas mieste, ir visos bombos nukrito į taiki
nių sritį. Buvo patėmyta kelios eksplozijos;, praneša
ma, jog padaryta didelių nuostolių priešų pastatams ir 
įrengimams.

Antra Amerikos lėktuvų grupė pataikė bombomis į 
japonų geležinkelių bėgius ir traukinius ir, turbūt, su
žalojo vieną geležinkelio stotį.

Vakar vidutiniai mūsų bombanešiai atakavo gele
žinkelių įrengimus Nyngyąne, į vakarus nuo Mandalay 
(Burmoje); sunaikino vieną apsukamąjį gėležinkelių 
bėgiiį jungtuvą ir bombomis pataikė į sandėlius.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai skugiai sugrįžo.

London, geg. 7. — Galin
gi būriai Štormovikų ir ki
tų sovietinių lėktuvų triuš
kinančiai bombardavo vo
kiečių naudojamus geležin
kelių mazgus Dniepropet- 
rovske, Kremenčuge, Go
melyje, Brianske, Oriole ir 
kituose užfrontės miestuo
se, kurių stotys užsikimšu- 
sios nacių traukiniais, ga<- 
benančiais kareivius, gink
lus ir amuniciją. Raudonie
ji lakūriai užkūrė ten skait
lingus gaisrus ir sukėlė di
deles eksplozijas.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad 100 sovietinių bomba- 
nešių dienos laiku atakavo 
vokiečius Oriole, geležinke
lių centre, vidurkelėje tarp 
Maskvos ir Charkovo.)
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Alžyras, geg. 7. — Vy
riausias francūzų koman
dierius ir civilės valdžios 
galva šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje, generolas Girautf 
ragino anglus ir amerikie
čius tuoj aus daryt įsiverži
mus Europon prieš fašistų 
Ašį, o nelaukt, kol talkinin
kai baigtinai nušluos vokie
čius ir italus Tunisijoj.

Gen. Giraud sakė, kad na
ciai yra pavertę Europą į 
savo tvirtumą, ir ta tvirtu* 4 
ma turi būti atakuojama iš , 

-įvairių pusių.

Andai Naujienos išspausdi
no “žinią,” skelbiančią, būk 
Paleckio vyriausybė persikel- 
sianti Maskvon ir anglai dėl to 
neprotestuosią. . .

Koki trumparegiai tą žinią 
rašė!

Paleckio vyriausybė Mask
voje veikia nuo 1942 metų 
pradžios. Kuibiševe jinai bu
vo trumpą laiką, tik per tris- 
keturis mėnesius, kai Mask
vai grūmojo pavojus. Kai tik 
vokiečiai buvo nuo Maskvos 
atmušti, tuojau Paleckio vy
riausybė grįžo Maskvon ir ten 
ji dirba.

Ir ne tik Paleckio vyriausy
bė ten veikia, — veikia ir vi- I 
sa eilė lietuvių patrijotų, dar-i 
buotojų. Iš Maskvos radijo' 
stoties, pav., kasdien transliuo
jamos žinios Lietuvai.

Kodėl anglai turėtų protes
tuoti ar neprotestuoti prieš Pa
leckio vyriausybės buvimą 
Maskvoje ?

Gal tik Naujienų galvočius 
težino.

Paleckio vyriausybė palaiko 
artimus kontaktus su savo 
krašto žmonėmis. Ji palaiko 
artimus kontaktus su Lietuviš
kaisiais Pulkais Raudonojoj 
Armijoj. Ji vadovauja vi
siems Lietuvos piliečiams, eva
kuotiems iš Lietuvos ir gyve
nantiems Tarybų Sąjungoje. Ji 
steigia ir palaiko lietuviams 
vaikučiams prieglaudų namus, 
mokyklas. Ji leidžia lietuviš
kus laikraščius. Su jos žinia 
leidžiamos lietuvių kalboje 
knygos ir brošiūros, taipgi la
peliai, platinami okupuotoje 
Lietuvoje.

Naujienos ir jioms panašūs 
laikraščiai dar vis rašo ne' 
taip, kaip yra, bet kaip jos no
rėtų, kad būtų!

Dabar Russian War Relief 
Komitetas veda kampaniją už 
tai, kad amerikiečiai rašytų 
laiškus Raudonosios Armijos 
kovotojams, Tarybų Sąjungos 
žmonėms.

New Yorko miesto majoras 
parašė laišką Maskvos 
rui.

Amerikos lietuviai 
tūrėtų tuo susirūpinti; 
rašyti laiškai, rašyti sveikini
mai lietuviams, gyvenantiems 
Tarybų Sąjungoj. Reikia siųs
ti sveikinimai birželio 22 die
nos sukakties (dviejų metų 
karo sukakties) proga.

Tosios sukakties proga pa
siųskime daugiau pundelių- 
siuntinėlių lietuviams raudon
armiečiams ir lietuviams vai
kučiams! •

KRISLAI
Tai Bent Žinia!
Paleckio Vyriausybė Jau

Seniai Maskvoje.
Laiškų Rašymo Vajus.
Po Pusės Metų.
Žadeikio ir Pilėno Laiškai

Rašo R. MIZARA

Maskva, geg. 7. — Sovie 
tų užsienių reikalų vice- 

[ komisaras, Andrius J. Vi
šinskis, pranešė anglų-ame
rikiečių korespondentams, 
kaip londoniškės lenkų val
džios amabasada ir jos ka-

Sovietai Kubanėj Nukovė 
Dar 3,00
Eilę Tvirtoviškų Pozicijų

A ___________ _______________

Sovietu Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 7. — Maskvos radijo vidunaktinis 

pranešimas:
Kuban srityje, į šiaurių vakarus nuo Novorossiisko, 

geg. 6 d. vokiečiai darė penkias kontr-atakas, ir kiek
viena nauja kontr-ataka buvo vis žiauresnė. Jie sten
gėsi atgriebt Neberdžaiską ir Stary j Adagum. Sovietų 
kariuomenė atmušė visas priešų atakas su dideliais 
jiem nuostoliais. Vokiečių kariuomenė buvo atmesta 
atgal toliau į vakarus.

Barents Jūroje mūsų laivai nuskandino^vieną priešų 
transporto laivą ir vieną ginkluotą žvejinį laivą.

Kuban srityje,v į šiaurių rytus nuo Novorossiisko, vo
kiečiai iš skaitlingų apsigynimo pozicijų bandė sulai
kyt Sovietų kariuomenės žygiavimą pirmyn ir darė 
kontr-atakas. Kautynės dažnai baigėsi tiesioginiais 

durtuvų mūšiais.
Mūsų kovotojai, nugalėdami atkaklius vokiečių pasi

priešinimus, grūmėsi pirmyn ir užėmė eilę svarbių 
aukštumų.

Tik viename sektoriuje buvo nukauta apie 1,500 vo
kiečių kareivių ir ofiėierių. Sunaikinta šeši vokiečių 
tankai, 15 kanuolių, 33 kulkasvaidžiai, 13 mortirų ir 
šeši amunicijos sandėliai ir pagrobta kiekiai priešų 
karinių medžiagų.

Mūsų> lakūnai bombomis sunaikino kelis vokiečių tan
kus, 25 kanuoles, susprogdino vokiečių amunicijos san
dėlį ir išblaškė didoką skaičių priešų. >

Amerikiečiai iš Oro Pliekė 
Japonus Kiškoj ir Burmoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai '
WASHINGTON, geg. 6. — Jungt. Valstijų laivyno 

pranešimas:
Didieji mūsų bombanešiai Liberatoriai su lėktuvų 

kovotojų parama geg. 4 d. atakavo japonų įrengimus 
Attu saloj (vakariniuose Aleutuose). Būvo pastebėta 
pataikymai bombomis Holtz Įlankos srityje. Mūsų lėk
tuvai kovotojai apšaudė japonus ir jų pastatus Chicha
gof uosto srityje.
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Stalino Pareiškimas Times'o
Korespondentui

Visa spauda labai plačiai komen^i 
Juozo Stalino, Sovietų Sąjungos prem
jero ir vado, pareiškimą Lenkijos likimo 
reikalais. Jis tuo pareiškimu dar sykį iš
blaško visokius melus, hitlerinių elemen
tų leidžiamus svietan apie socialistinio 
krašto atsinešimą linkui kitų tautų bei 
krašų.

The New York Times korespondentas 
Ralph Parker kreipėsi prie Stalino su 
dviem klausimais.' Stalinas į juos atsakė 
aiškiai ir trumpai. Jokių svyravimų, jo
kių bandymų patį reikalą paskan
dinti gražiai skambančiose, bet tuščiose, 
frazėse pas Staliną nėra. _

Taip, atsakė Stalinas, Sovietų Sąjun
ga trokšta matyti po karo tvirtą ir ne
priklausomą Lenkiją. Taigi, kas leidžia 
visokius gandus ir Lenkiją bei kitas tau
tas grūmoja Sovietų baubu, sąmoningai 
ar nesąmoningai ardo Jungtinių Tautų 
vienybę ir darbuojasi Hitlerio naudai. 
Sovietai negrumojo ir negrumoja jokiai 
Lenkijos nepriklausomybei. Lenkų tauta, 
kaip ir visos kitos tautos, turi teisę iš
spręsti savo gyvenimą, savo ateitį. Iš ki
tos pusės Lenkija, kaip ir kitos tautos, 

• neturi teisės pavergti ir turėti pavergus 
žmones kitų tautų ir kraštų.

Kitas klausimas, pastatytas Stalinui 
buvo, tai kokiu pamatu bus paremti atei
ties Sovietų-Lenkų santykiai? Stalinas ir 
į šį klausimą atsakė aiškiai. Tas priklau
sys nuo Lenkijos, nuo Lenkijos žmonių. 
Sovietų Sąjunga norės ne tik draugiškų 
kaimyniškų santykių, bet dar, jeigu to 
norės Lenkijos žmonės, jinai sutiks pa
daryti apsigynimo sutartį prieš Vokie
tiją.

Tai ko daugiau nori Lenkijos valdžia 
.Ištrėmime? Kokių priekabių jinai vis 
dar jieško ir provokuoja Sovietų vyriau
sybę? Sovietų vyriausybės atsinešimas 
buvo aiškus nuo seniai. Jį dar sykį pa
kartojo Stalinas savo atsakymuose į 
Times’o korespondento klausimus.

If* <pinq to <4*t Billion* to 
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Pergalės Abiejuose Frontuose
Raudonoji Armija triuškina nacių 

gaujas Kubaniuje prie Novorossiisko. 
Jau už kelių mylių nuo svarbaus nacių 
armijos centro. Matyt, Raudonoji Armi
ja yra pasiryžus išvalyti nacius iš anos 
pusės Azovo jūros ir pastatyti į pavojų 
vokiečių jėgas Kryme* Jeigu ji tai at
siektų, tai būtų didžiulis laimėjimas, nes 
laišku, kad Hitleris tebesapnuoja apie 
naują veržimąsi į Kaukazą ir į garsiuo
sius žibalo šaltinius. Spėjama, kad šios 
vasaros vokiečių ofensyvas turės tą di
dįjį tikslą — pasiekti Bakų ir Batum ži
balo versmes. Bandė jis tą tikslą pasiek
ti pernai vasarą, bet nepasiekė,

Matyt, Raudonosios Armijos ofensy
vas ties Novorossiisku yra pasiekęs tą 
laipsnį, jog savo nepasisekimų naciai ne
begali paslėpti. Jie pripažįsta, kad Rau
donoji Armija, .jau beveik prie vartų

SNAKE inw*w*
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svarbaus uosto. Neužilgo laukiama ap
gulos. O gal pamatę beviltingumą savo 
pozicijų, naciai bandys laivais paspruk
ti?

Amerikiečių ir anglų-francūzų žygiai 
Tunisijoje taip pat apsivainikuoja di

džiuliais laimėjimais. šiuos Žodžius ra- 
'šant, sakoma, amerikiečių jėgos jau tik 
už devynių mylių nuo Bizertės. Sako, 
tas svarbus uostas ir nacių centras jau 
po didžiųjų kanuolių ugnimi. Nors dar 

' gali prisieiti sunkiai pakovoti, bet nie* 
kas neabejoja, kad Bizertė bus paimta.

Paskutinėmis dienomis mažai kas gir
dėtis apie anglų Aštuntąją Armiją, kuri 
•atsižymėjo tokiais karžygiškais žygiais 
prieš Rommelį ir kuri iš pietų Veržiasi 
linkui Tuniso. Nėra abejonės, kad ji ruo
šiasi ofensyvui, pribaigimui priešo. Bi
zertė ir Tunis svarbiausios vokiečių-ita- 
lų tvirtumos. Jas paėmus, iš jų priešus 
išmušus, jo dienos Tunisijoj bus suskai
tytos. Kalbama, kad į mėnesį laiko pa
skutinės Ašies jėgos bus iššluotos iš šiau
rinės Afrikos.

Ar Anglija ir Amerika lauks tos va
landos atidarymui antro fronto Europo
je prieš Vokietiją, ar jos kirs pirmiau, 
pasilieka militarinė slaptybė. Juo grei
čiau, tuo geriau. Naciai rengiasi pradė
ti naują ofensyvą rytuose. Raudonoji 
Armija pasiruošus naciams taipgi kirsti 
smūgį. Didelė Anglijos ir Amerikos ar- 
'mija, iškelta kur nors Europoje, antras 
frontas prieš Vokietiją, sudaužytų visus 
nacių planus vasariniam ofensyvui. Tai 
būtų pradžia pabaigos fašistinės paviet
rės siautimo. ė

Anglų ir amerikiečių lėktuvų žygiai 
ant Vokietijos ir okupuotų kraštų indus* 
trinių centrų atlieka savo didelį darbą. 
Dabar jau aišku. Bet jų vienų neužtenka 
sudaužymui nacių militarinės mašinos 
arba pavertimui niekais Hitlerio planų 
vasariniam ofensyvui. Jie, taip sakant, 
minkština priešo jėgas, bet jų sunaikin
ti negali. Jie tik skina kelią antrajam 
frontui.

Visa žmonija su nekantrybe laukia 
antrojo fronto Europoje!

Užtraukė Reakcijos Audrą Ant 
Organizuotą Darbininką

John L. Lewiso politika jau davė kitą 
labai pavojingą rezultatą. Jo nesiskai
tymas su War Labor Board, jo grūmo
jimas streiku, kuomet visų organizuotų 
darbininkų buvo duotas valdžiai pasi
žadėjimas per visą karą nestreikuoti, 
'bet panaudoti visus valdžios tani tikslui 
sukurtus organus išrišimui ginčų tarpe 

’darbininkų ir darbdavių, susilpnino libe
ralines spėkas ir uždėjo naujus ragus 
visiems reakcijonieriams. Dabar jie siun
ta ir šėlsta. Dabar jie vėl pakėlė audrą 
Kongrese. Kongresas jau kepa bilius ir 
įstatymus prieš organizuotus darbinin
kus, prieš streikus, prieš bet kokį dar
bininkų bandymą pagerinti savo būklę.

Štai Senatas jau priėmė bilių prieš 
streikus. Tai pavojingas bilius, Jis ne tik 
grūmoja organizuotiems darbininkams, 
kurie išdrįstų streikuoti, bet uždeda 
bausmę ant bet kokios agitacijos už dar
bininkų būklės pagerinimą. Kai prieš 
kelias dienas ištikrųjų buvo kilęs rimtas 
mainierių streiko pavojus, kai pasirodė, 
'kad John L. Lewis gali sudemoralizuoti 
visą karinę gamybą, Kongrese darbinin
kų priešai pamatė puikią progą uždėti 

, pančius ant visų darbininkų.
Beveik nebeliko abejonės, kad reakci- 

jonieriai laimės ir Atstovų Bute. Ten jie 
Irgi nesnaudžia. Jeigu šis piktas bilius 
būtų priimtas abiejų Kongreso butų, ką 
su iuomi darytų Rooseveltąs? Savo pra
kalboje J mainierius jis sakė, kad jis yra 
jų draugas, kad jis simpatizuoja organi
zuotų/darbininkų pastangoms pagerinti 
savo gyvenimą, kad jis įvertina jų patri- 
jotišką pasiaukojimą šiame kaije. Bet ar 
jis drįstų eiti prieš reakcinę audrą ir 
tokį bilių vetuot-atmesti ? Pagaliau ar 
šis pagrūmojimas mainierių streiku ne
paveikė taip pat ir prezidento, jog toks 
įstatymas pasidarė reikalingas išvengi
mui panašių pavojų ateityje? Pagaliau, 
jeigu jis bilių vetuotų,’ar Kongrese ne
susidarytų du trečdaliai stojančių už bi
lių antru kartu priimti ir padaryti jį 
įstatymu be prezidento pasirašymo?

Tai tokie šiandien klausimai yra iškilę 
ryšyje su mainierių streiko • incidentu. 
Padėtis labai rimta. Darbininkai ir jų 
draugai turi budėti ir sušilę darbuotis 
atmušimui fašistinių-reakcinių elementų 

-• pasikėsinimo uždėti ant darbo unijų apy- 
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bo unijų apy-

Evelyn Kaminsky, pirmoji radijo technikė, dirban
ti ELI B radijo stotyje, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Rašytojo-Ko 
votojo Žodis Ame

rikiečiams
(Per “Laisves” Redakciją dr. J. J. Kaškevičiui).

Brangus Jonai!
Nuo pereitų metų kovo 

mėnesio esu Šiaurės Vaka
rų fronte: dirbu lietuviš
kam fronto laikraštyje. Vi
sa žmonija, kartu ir Ame
rikos lietuviai, Raudono
sios Armijos didvyriškumą, 
jos triuškinančius smūgius 
ir Hitlerio gaujų barbariš
kumą gali sekti per spaudą 
ir radiją, — aš gi su visu 
tuo susiduriu akis akin. Aš 
matau, kaip Raudonoji Ar
mija žengia į priekį dauge
lyje fronto ruožų, palikda
ma už savo nugaros vokie
čių kareivių kryžių mišką, 
aš mačiau vokiškų banditų 
nužudytus vaikus, moteris, 
senelius, aš j girdžiu Lietu
vos motinų verksmą, aš ma
tau kartuves, ant kurių ky
bo draugas, su kuriuo gal 
aš mokiaus gimnazijoje, a- 
riau lietuviškąją žemę, už 
kurios laisvę sėdėjau kalėji
me.

Tačiau nuo išlaisvintų 
Veliki j e Lūki aš jau paju
tau Lietuvos laukų kvapą: 
vokiški okupantai su geleži
ne Tėvynės Karo šluota bus 
iššluoti iš Lietuvos. Aš tai 
pergalei paskyriau savo žo
dį. Fronte parašiau septy
nias apysakas, daugelį apy
braižų ir 1 i t e r a t ū r inių 
straipsnių. Lietuvos valsty
binė leidykla Maskvoj už
planavo šiais metais išleisti 
mano apysakų rinkinį: “že
mė šaukia keršto.”

Man, pradėjusiam ame
rikoniškoje “Laisvėje” dirb
ti nuo 1930 metų pradžios 
su savo eilėraščiais, apysa
komis ir lit. straipsniais A. 
Badaičio, o vėliau A. Lieps- 
nonio vardu, — šiandien 
taip norisi inano “Laisvės” 
skaitytojams papasakoti a- 
pie tuos žiaurumus, kuriuos 
pergyvena Lietuva po Hit
lerio jungu, kartuves, žudy
nes, lietuvių kultūros grio
vimą ir t,t. Tik gaila, kad 
rankraščiai per ilgai eina. 
Juk jūs perspausdinate ma
no senus dalykus, parašytus 
šviesiais Tarybų Lietuvos 
metais. Aš gi per tą laiką 
parašiau visą eilę apysa
kų* apybraižų, literatūrinių 
straipsnių, vaizduojančių 
žūtbūtinę .Lietuvių tautos 
kovą prieš vokiškuosius o- 
kupantus.

Pas jus dar buvo ginčija
masi dėl tokių išgamų* kaip 
Ancevičiai ir kt. Lietuva 
tokiais judesiais jau seniai 
netiki. Lietuva myli tuos 
žmones, kurie ją gina nuo 
vokiškų okupantų su parti
zano šautuvu, kurie kiek

vienam kampe žudo vokie
čius, tuos rašytojus, kurie 
savo raštuose vaizduoja jos 
kančias ir didvyrišką kovą.

Aš džiaugiuos ta laisve, 
kurios aušra jau pradeda 
apimti Nemuno krantus. 
Bet su skausmu prisimenu 
sesės Agotos ir Emilijos, 
likusios Zarasų apskričio 
kaime, po vokiečių okupan
tų jungu, likimą. Gal se
niai jų jau nėra gyvųjų 
tarpe. Gaila man tų mano 
rankraščių, kurių dar ne
spėjau atspausdinti. Juk 
vokiečių gestapininkai visa 
tai sunaikino. Bet sudegin
tos knygos, suvokietintos 
mokyklos, išardyti 

muziejai, ’ paverstas hitle- 
rizmo mėšlynu teat
ras, — visa tai mane už
dega dar su didesniu užsi
liepsnojimu dirbti lietuvių 
tautos pergalei, paversti 
savo plunksną durklu, nai
kinančiu vokiečius.

Didelis sielvartas lieps
noja mano širdyje dėl tų 
brolių lietuvių, kurie tūks
tančiais išvežti ir išvežami 
į Vokietijos katorgą - mir
tį, dėl rašytojų, menininkų, 
kultūros darbuotojų, kurie 
žuvo nuo hitlerininkų ran
kų ir kurie gali žūti kiek
vieną dieną; ' 1

“Laisvei” nusiunčiau sa
vo apysakas “Žemė šaukia 
keršto”, “Šautuvas,” apy-. 
braižas “Lietuva po vokiš
kų okupantų jungu,” “Aš 
mačiau Vokietiją.0 Ir siun
čiu naujų dalykų, kad ma
no broliai lietuviai ameri
kiečiai pamatytų Lietuvos 
ašaras, kraują ir jos ryž
tingą kovą. Parašiau iš ge
riausių lietuvių patriotų 

kovos veiklos apysaką 
“Partizanas”. Ją žadu irgi 
pasiųsti Jums.

Ir vis dėlto šiandien ma
no numylėta Lietuva, kurio
je šiandien teka ne Nemu
nas, o lietuvių kraujas, — 
yra arčiau laisvės dienos, 
negu kada nors anksčiau. 
Aš jau matau tą mūsų tė
vynės laisvės dieną, kada 
grįšiu į išvalytą nuo vokiš
kų okupantų Lietuvą. Gal 
ten nerasiu mano skaityto
jų kurie tarybiniais me
tais džiaugėsi lietuviškos 
kultūros klestėjimu. Bet 
tie, kurie išvengs vokiškų 
kartuvių kilpos, kurie šian
dien kovoja" su hitlerinin
kais ir kubiliūnais, — dar 
pamatys laimingą gyveni
mą.

Nuoširdžiausiai spaudžiu 
dešinę.

• A. Liepsnonis

Bučkių klikos užpuolimas 
ant dienraščio Laisvės su
įdomino Amerikos lietuvius. 
Visi supranta, kad čia yra 
lietuviškų pro-nacių suo
kalbis finansiniai sueikvoti 
demokratinį dienraštį, Karo 
metu, kada viskas brandu 
ir visko dalinai stokuoja, 
f asistuojantieji lietuviai pa
manė, kad dabar tai mo
mentas, pasislėpus už kita
taučių sviesti akmeniu į- 
dienraštį Laisvę. Bet tas 
akmuo nepataikė Į mierija- 
mą taikinį,, nubrunzgė pro

Visuomenė, ^pastebėjusi 
priešų pasimojimus, tuojau 
stojo į pagalbą savo dien
raščiui. Aukos jau plau
kia. Visur matosi veikimo 
ženklai sustabdyti fašisti
nių elementų užpuolimus fi
nansiniai suvarginti mūsų 
dienraštį. Aukoja organiza
cijos ir pavieniai.

Naujosios Anglijos Mote
rų Sąryšis aukojo $10.

Prašome persiskaityt! šį 
laiškelį. „

“Gerbiamieji Draugai: 
Aišku kaip diena, kad to 
svetimtaučio patraukimas 
Laisvės į teismą turi tikslą 
pakenkti dienraščiui ir tuo 
susilpninti prieš - fašistinę 
Amerikos lietuvių veikmę. 
Todėl šiuo laiku Laisvės pa
rėmimas yra visų fašizmo 
priešų Amerikos lietuvių 
bendras reikalas. Tam rei
kalui čia mano auka—$10. 
Draugiškai, A. M. Metelio- 
nis, Detroit, Mich?’

Daugiau aukų gavome 
nuo šių asmenų:

Nuo Chas. Pocevičiaus, iš 
Detroit, Mich.: Po $1: D. 
Grina, C. Dargia, John Kar
kęs, G. P. Leshkis, C. J. 
Martin, J. Palukitis, Rose 
Stepankevičius, Frank Bo- 
kaitis, Andrius Rogers, 
Charles Masys, Chas. Tau
tietis. Viso $11.

Nuo J. Stupur, Portland, 
Oreg.: Po $2: J. Stupur, M. 
Jonikaitis. Po $1: Sgt. Do
vydas Matusevičius, Joseph 
Urbon, S. Umbrasas, A. 
Bruchas, V. Ulskiene, Jim 
Karbonski, F. Ulski. Viso 
$11.

Pavieniai asmenys: Po 
$5: Juozas Daubaras, A- 
thol, Mass., Draugas X, Ba
yonne, N. J., A. Dagis, New

Po $4: J. Smith, Bethle
hem, Conn., P. Thompson, 
Simpson, Pa,

Po $3: W, Adomaitis, Me
riden, Conn,, Carl Bender, 
Brooklyn, <N. Y.

•■» «ww>
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Braižittys parodo, jog Šiaurės Afrikoje dar vis yra 
tūkstančiai politinių kalinių, kurią nusižengimas buvo 
tik tame, kad jie gynė Ispanijos respubliką, kovodami 
prieš Hitlerį ir Mussolini. , Ą

Po $2: K. Depsas, Brook
lyn, N. Y., J. Macevičienė, 
E, Billerica, Mass., Petras 
Kisielius* Brooklyn, N* Y.

Po $1: J. Cedronas, B’- 
klyn, N. Y., John Kuras, 
Sprinfield, I1L, Jos* Cibirka, 
Far Rockaway, N. Y., Pet
ronė Laurukevičienė, B’- 
klyn, N. Y., Joseph Shay, 
Hudson, Mass., Chas. Blai- 
zes, Huntington, L. L, V. 
Smilga, Hamtramck, Mich., 
C. Shaltis, Freehold, N. J., 
Petras Steponavičius, Free
hold, N. J.

Gražus žiupsniukas aukų, 
puikus visuomenės senti

mentas už apgynimą savo 
dienraščio.

Jonas žigaitis, Brooklyn, 
N. Y., apgailestavo, kad 
negalėjo būt bazare, paau
kojo $2 taja proga.

Naujų skaitytojų šiuom 
kartu gavome:

J. Burba, So. Boston, 
Mass,, prisiuntė naują me
tinę prenumeratą.

Wm. Blazar, Tariffvile, 
Conn., taipgi prisiuntė nau
ją metinę prenumeratą. 

Fr. Mazurka, Worcester, 
Mass., gavo * naują prenu
merata pusei metų. Vincas 
Kelmelis, prisiuntė naują 
prenumeratą šešiom savai
tėm už $1. Kaz. Maknavi- 
čius, Lake Lynn, Pa., užsi
rašė Laisvę metams.

Tai gražus atsakymas 
užpuolikams. Reikia aukų 
ir reikia naujų skaitytojų. 
Ateina abiejų. Todėl mūsų 
priešai pavydo apimti ne
riasi iš kailio.

Laisvės Administracija.

Jei Naciai Atakuos Sovietus 
Dujomis, Anglai Naudos Du

jas prieš Hitlerininkus
London. — Anglija var

tos nuodingas karo dujas 
prieš vokiečius, jeigu jie 
naudos tokias dujas prieš 
rusus, — pareiškė Anglijos 
premjeras Churchill seime. 
Vienas seimo atstovas pa
stebėjo, kad, esą, galima 
padaryt klaidą ir nuodų ge- 
sais atakuot priešus, kuo
met jie dar nebus atakavę 
dujomis mūsų talkininkų.

“Taip, bet aš pilniausiai 
įsitikinęs, kad mūsų talki
ninkai rusai suteiks mums 
teisingų žinių,” apie nuo
dingas dujas iš vokiečių pu
sės, — atsakė Churchillas.

Burma. — Amerikiečių 
bombanešiai numetė virš 80 
tonų bombų į japonų pozi
cijas Toungoo.

<H.
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Literatūriniai Krislai
Karas Keičia ir Posakiūs.
Knygos Suliesės.
Ką Žmonės Dabar Skaito.

Rašo J. BARKUS
“Kada ginklai žvanga, tada mūzos ty

li.” Tokį posakį buvo sugalvoję senesnių
jų laikų poetai-atsiskyrėliai. Jie sten
gėsi save ir kitus įtikinti, būk poezija 
bei kitokis menas gali tarpti tik ramiu 
laiku ir nuošaliai nuo visokių kasdieni
nio gyvenimo audrų. Dabartinė visapa- 
saulinė kova tarp gyvenimo ir mirties 
neišvengiamai įsuka savo sūkuriu ir po
eziją, ir visas kitas meno šakas. Visi 
vertingieji poetai dabar jau supranta 
savo pareigas šioje kovoje-ir savo įkvėpi
mo ugnimi stiprina kovotojų už gyveni
mą ir laisvę jėgas. Jie žino, jog tamsy
bės jėgoms laimėjus—visos mūzos amži
nai nutiltų.

* * *

Karas pakeis knygas. Tokia nuomonė 
buvo pareikšta neseniai įvykusiame 
Amerikoj Knygų Pardavėjų Associaci- 
jos suvažiavime. Karo reikalavimai pa
lies ir pakeis visas knygų gamybos sritis 
ir medžiagas, raides, popierą, paveiks- 
lavimą, formatą, apdarinėjimą. Apie tas 
permainas ryškiausiai nupasakojo Do
nald Klopfer, atstovaujantis stambią 
knygų leidimo firmą Random House. 
Tarp kitko, jisai sakė: Knygos darysis 
vis plonesnės, nebeliks storos, minkštos 
popieros, kuri tyčia tokia buvo gamina
ma, idant knyga išrodytų stambi, vertin
gesnė, nors viduje ir tuščiausio turinio 
būtų.

J ' ‘ . p * l

Knyginė popiera taps vis “nešvares
nė/’ nes karinės industrijos reikalauja 
vis daugiau chlorino, kurio reikalinga 
popierai išbaltinti. Popieros kraštai ap
link* tekstą bus siauručiai, kadangi po
pieros lapai bus daromi mažesni; raidės 
irgi bus smulkesnės; eilutės prisiglaus 
arčiau viena kitos. Mažiau bus knygose 
spausdinama paveikslų, nes jų darymui 
reikalingieji metalai ir chemikąlai dabar 
eina karo reikalams.

“Bendrai sakant,” ponas Klopfer bai
gė, “knygos pataps vertingesnės ir turi
ningesnės, vietoj išviršinio patrauklumo. 
Tai bus posūkis gerojon pusėn. To pasė
ka bus kuklus, praktiškas, klasiškas for
matas, be jokių beverčių pridėčkų.”

* * *

Tame pat suvažiavime kalbėta apie 
tai, kokios knygos dabar labiausia skai
tomos. Leidėjų ir pardavėjų patyrimais, 
dabar labiausia skaitomos knygos, šiaip 
ar taip liečiančiosios karą. Pasireiškia, 
tačiaus, jau reikalavimas ir vadinamo
sios užsimiršimo literatūros (ėscape li
terature), tai tokių knygų, kuriose nie- 
ko-o-nieko neprisimenama apie šį karą 
bei jo problemas, bet stengiamasi pagel
bėt skaitytojui užmiršt baisiąją pasau
linę gyvenimo-mirties kovą. . Labai padi
dėjo reikalavimas istorinių ir informaci
nių knygų apie visokias kariniiį pastan
gų fazes, taipgi knygų, kurios gelbsti 
tinkamiau išmokt kurią nors karinio 
mokslo šaką.

Sumažėjęs reikalavimas senovinių no
velių, senosios rūšies poezijos; bet labai 
reikalaujama grynojo praktiškojo moks
lo knygų, istorinių, geografinių raštų 
apie1 kare dalyvaujančiąsias šalis ir poli
tinę jose santvarką. Sparčiai perkamos, 
taipgi, knygos apie maistą ir ąpie svei
katą. Tačiaus visi leidėjai sutinka, jog— 
“karas ar ne karas—gera, pirmos klasės 
novelė-apysaką visuomet ras sau skai
tytojų.”

LMS Centro 
Pranešimas

Lietuvių Meno Sąjungos III Apskričio 
Konferencijai, Įvykusiai Balandžio

18 Dieną, Brooklyne.
Gerb. Delegatės, Delegatai ir Svečiai:

Ši mūsų konferencija įvyksta tuo 
metu, kuomet mūsų šalis, Jungtinės Val
stijos, ir visos pažangios šalys, tautos, 
jų žmonės yra mirtinoj kovoj prieš bar
bariškiausią, nuožmiausią meno ir kul
tūros naikintoją—hitlerinį nacizmą ir 
fašizmą. Kuomet mes čia susirenkam 
tartis, diskusuoti, kaip' geriau organi
zuotis, plėsti mūsų meno ir kultūros vei
klą, tai mūsų tėvų ir brolių šalyje, Lie
tuvoj, nėra laisvės susirinkti, dainuoti, 
vaidinti ir kalbėti.

Lietuviai menininkai—rašytojai, poe
tai, dramaturgai, dainininkai—veikia, 
rašo tik pasitraukę iš nacių okupuotos 
Lietuvos. Daugiausia jų yra ir veikia 
Sovietų Sąjungoj. Šis karas yra skirtin
gas nuo kitų karų. Šis karas nėra tik už 
išlaikymą valstybių, svetimų kolonijų, 
bet už išlaikymą tautų, už gyvybę žmo
nių, jų kalbos, kultūros, meno ir papro
čių. Šis karas yra žmonių karas. Jame 
didvyriškiausia kariauja Sovietų Sąjun
ga — socialistinė valstybė. Sovietų Są
junga, kuri yra pažangiausia valstybė 
tarpe Jungtinių Tautų, kovojančių prieš 
vokiečių barbarizmą, vaidina vyriausią 
rolę šioje karo dramoje.

Mes čia suėjome peržvelgti, pakalbėti 
ir padaryti išvadas, kokia mūsų veikla 
yra ir kokia gali būt šiame nepaprastam 
karo laikotarpy. Bendrai imant, Lietu
vių Meno Sąjungos veikla žymiai kenčia 
šiame karo laikotarpy j. Kaip žinome, 
choruose, vaidinimuose daugiausia daly
vauja jauni žmonės, kareiviavimo am
žiaus. Jų daug jau tarnauja mūsų ša
lies armijoj. Chorai sumažėjo. Vien tik 
iš jį/MS Centro Jurgis Kazakevičius ir 
Pranas Balsys jau tarnauja karo jėgose.

Ši padėtis mus apdeda naujomis pro
blemomis, naujais klausimais, būtent, 
kaip šiuo laikotarpiu išlaikyti mūsų < me-' 
no organizacijas ir jų dainavimą, vaidi
nimus. Kaip kurie mūsų veikėjai cho
ruose, teatro grupėse, prieina klaidingų 
išvadų. • Vieton persiorganizuoti tinka
mai prie šių sąlygų, jie sako: Geriausia 
galima padėti karą laimėti, tai tiesiogi
niai stojant armijon, aukoti, dirbti ka
ro įstaigose. Tiesa, tai yra toki pirmi 
mūsų darbai karui laimėti. Bet čia ne 
visa tiesa. Ne visi mes tinkame ir gali
me kariauti su ginklu, ne visi dirbame ir 
galime dirbti karo darbuose. Ir toks dar
bas nėra pilnas.

Idėjinė Darbo Dalis Karui Laimėti
Antra darbo dalis karui laimėti yra 

dvasinė, moralinė, kuri priklauso nuo 
žmonių teisingai nuteikto ūpo, jų idėjų, 
pažiūrų, šiame karo fronte kariauja li
teratūra, filmos, drama, poezija, muzi
ka, braižyba, tapyba.

Geriausių pavyzdžių duoda ir šiame 
fronte Sovietų Sąjunga. Ji stebina pa
saulį savo moraliu nusiteikimu ir pasi
ryžimu kariauti prieš nacizmą. Net ste
bėtina, kad net aukščiausia išmokslinti 
mūsų šalies žmonės negali atsakyti į tai, 
kurios priežastys palaiko Sovietų žmo
nių ir Raudonosios Armijos tokį aukštą 
moralį ir vieningą užsilaikymą šiame 
kare. Mums šis klausimas aiškus. Mes 
žinome, kad Sovietų santvarka padarė 
tinkamas permainas, Sovietų mokykla 
ir menas išauklėjo naują pilietį, kuris 
kariauja už savo salį, už savo žemę, už 
savo namus, fabrikus, už savo meną ir 
kultūrą. Sovietų pilietis žino, kad jo ša
lies laimėjimas,—yra jo laimėjimas, o 
ne individualų bei jų grupių. Trumpai 
sakant, Sovietų šalis priklauso visiems 
jos piliečiams.

Sovietų menas — muzika, teatras — 
veikia daugiau karo fronte, negu kurioj 
kitoj šalyj. Prisimename, kaip karo pra
džioje Dmitris šostakovįčius liuosnoriai 
pasisiūlė stoti Raudonojon Armijon ir

Paminėjimui Metii Nuo Mirties 
Stanislovo Sinkevičiaus

»
Devintą' gegužės, 1942, pirmoj valandoj naktelės
Sužvangę džiaugsmu mirtis, pakirtusi brangią gyvybę— 
Trijų metų sunkios ligos užmerktos akelės, 
Kraujas žaista, širdis tilsta, ein į amžiną būtybę.
Nuo pat kūdikystės amžiaus šešių metelių
Dvarponio tvartus jau valei su šiupėle ir šluota, 
Septyniasdešimtis aštuonis metus užgriūtas darbų-darbelių, 
Daug dykūnų išpenėjai stipria rankele pūslėta.
Keturiais žirgais šauniai ariai Lietuvos dirvonus gražius, 
Javus spragilu iškūliai, eksportui vežei.
Kumetinėse badas, purvas, utėlės pjauja skurdžius, 
Kad reikia gyventi, kūdikius augint, vergijos jungą nešei.
Dvidešimts valandų į parą ponui dirbdamas, 
Jąutria širdele, kilnia dvasia religijos sužavėtas 
Šaukeisi malonės pas Dievą, per purvą brisdamas, 
Rūpinais, kad karūnkos ir rąžančius būtų atkalbėtas.
Kuomet pievoj bešienaudams, krisdams koją nusilaužiai, 
Nebuvo pinigų, duonos, daktaro nei vieno malonės.
Iš mielaširdingų eląetų tarbos suniekusią plutą graužiai, 
Nuo bado gynė kūdikius tie pats varguoliai žmonės.✓
Nusivylęs maldomis, dar nei nesusveikęs,
Jau nugirdęs gandus darbo žmonių revoliucijos, 
Griebeisi vėl art dirvonus, gelbėt šeimą, nusiteikęs, 
Ginčų su davatkom jau turėjai prieš monus religijos.
Kaipo geras giesmininkas į šermenis vis kviestas buvai, 
Pagiedojus šventas giesmes baimės atsilsio ramumo, 
Kad užgrabinį gyvenimą ir pragaro kančias kritikavai, ' 
Oi, būdavo juokų, kolionių, net ir piktumo.
šį kart, kai kontrabandos maišą knygų atrišai nakčia 
Dar prieš aušrą, vyšnių sode jau kukavo gegutė.
Aplink kluoną patyliukais sugrįžai slapčia, 
Gąigystės darbą pradėjai, ant stalo gulėjo Dąrvino knygutė, 
šermenyse, jomarke ar grįždamas iš miesto kaimiečių būrelyj, 
Visatą godžiai aiškinai, kalbą jau mokslu puošei, 
Vabalėliuos, augmenėliuos radai įvairumo, net ir rugelyj.
Ir taip kibirkštėlę gamtažinystės artojams nešei.
Savamokslis, per vargą įgijęs rašto ir'spaudos žinystę, 
Vertinai aukso kalnu kiekvieną mokslo siūlelį.
Prikalbinėjai, kvietei žmonės į šviesos draugystę, 
Prie žaliakasio gluosnio slapta lipinai lapelį.
Vokiečiams pradėjus jų amatą, užkūrus pasaulinį karą, 
Stuika važiavai, lavonus rinkai, apkasus kasiai, 
Keikiai kaizerį, karalius, kunigaikščius ir carą.
Per keturis metus kankynės, sveikatos nustojęs, gyvastį

[tęsiai.
Brangus tėveli, didžiuojuos aš tavo gabumu, 
Kad užguitas artojas įkopiai į susipratusių darbininkų klasę. 
Net raustu iš gėdos aš su savo narsumu,
Nes nespėju ten žygiuoti, kur darbininkai kovą tęsia.

Atsimenu su ašaromis ir niekados neužmiršiu
Trumpai prieš mirtį tavo iškeltą sudžiūvusį kumštį.
Ir žodžius, “Silpnadvasiai, kvailiai, aš jums į makaulę nersiu,
Tai žinosit, kad reik dirbti, o ne dėl Sovietų žliumbti. į* |
Aš jums sakiau ir sakysiu, iki numirsiu,
Kad Hitleris eis nuo Stalingrado vilku kaukdamas, 
Jei giltinė greit nepapjaus, tai ir aš pats patirsiu—
Jis eis nuo Stalingrado, kaip ėjo nuo Maskvos stąjigdamas.” ‘ 

šiandien mintyse nubėgu prie grabo tėvelio mano brangiausio,— 
Tėte, tėveli jau seniai nupleškė nuo Stalingrado rudas žvėris 

[kaukdamas. >.
Ašaros per veidą man plūsta džiaugsmo didžiausio, 
Kad bestija gavo galą didžio grobio laukdamas.

ginklu kariauti prieš. įsiveržėlius nacius. 
Bet jam vyriausybė pasakė grįžti ir ka
riauti pianu, muzika, dainomis, o ne 
šautuvu.

Taip pat ir čia, Amerikoj, karo propa
gandos fronte veikia filmos, drama, mu
zika, karikatūra. Ta filosofija, kad me
nas nėra propaganda visiškai netėnka 
įtakos. Jei menas vaizduoja gyvenimą, 
tai jis yra tikslus, jis turi vaizduoti tai, 
kas gyvenime yra.

Apie Savus Reikalus.
Žinoma, mes, lietuviai menininkai, ne

galime ir riebandome tokius darbus nu
veikti, kokius nuveikia menininkai So
vietų šalyje arba Hollywoode. Mes netu
rime Šostakovičių ir kitų panašių meni
ninkų. Tačiaus mes galime daugiau ir 
tiksliau veikti savose ribose, savomis 
išgalėmis. Mes kartais sakome, jog nėra 
kam veikti—visi išėjo kariauti, išvaži
nėjo į karinius darbus. Bet imkime šį 
dalyką iš kitos pusės. Sakysime, jei ši 
konferencija įvyksta šiandien, tai kodėl 
ji negalėjo įvykti pereitais metąis? Ži
noma, kad galėjo.

Taip pat mūsų chorai dar dainuoja, 
veikalai vaidinama. Iš LMS Centro taip 
pat buvo nurodymų, jog reikia šiame 
karo laikotarpyj tvarkingiau tvarkyti 
mūsų organizaciniai ir repertuaro rei
kalai. Tačiaus LMS Centras neturi jėgų 
nei galios pravesti vienetuose reikalin
gas reformacijas. Tai priklauso vietos 
veikėjams. Pasikeitusiose sąlygose, rei
kalinga tinkama veikla. LMS chorai nė
ra patys sau chorai. 95 nuošimčius jie 
dainuoja kitoms organizacijoms. Tad 
choro netekimas yra nuostolis ne tik cho-, 
rui, kiek visam lietuvių pažangiam ju
dėjimui. Todėl mūsų chorus išlaikyti, 
jiems padėti turi rūpintis visos mūsų 
broliškos organizacijos, jų veikėjai.

Tėvelis, rodos, pakelės suvytusios rankos kaulelius
Atidavė garbę Stalinui, Leninui ir raudonarmiečiams;
Į mane linksmai pažiūrėjo: ar nesakiau, kad taip bus, 
Kodėl nepasitikėt milžinams darbo liaudies gvardiečiams?

Kaip atsisveikindamas su šiuom svietu, bučiavai paveikslą 
Taip gerbiu ir bučiuoju tave, mano mielasis tėveli. [Lenino, 
O prie skaustančios krūtinės spaudei vaizdelį Stalino. 
Ilsėkis, mieluti, lai tau bus lengva Washingtono žemelė.

Duktė Katriutė.

Apie Jo Gyvenimo Draugę
• 1

Oi, kad galėčiau užkopti atgrąžoj saulėleidos,
Ant tų gražiai išdrikusių auksinių debesėlių,
Ar ant laumės juostos lanko įvairiaspalvės šviesos, , 
Paberčiau aš mūs poetam jūrą perlinių žodelių.

Jie paskendę jų žėrėsyj, lyg jaunystės liepsnose,
Saulės veido spinduliuose meilės deivę pamatytų, 
Aštuoniasdešimts penkių metų senutės pilko veido raukšlėse, 
Meilės žiedus beskaičiuojant, diktą .knygą parašytų.

Tikra meilė, tikra meilė tikriausia ji čion buvo, 
šešiasdešimts keturis metus žmona drauge išgyveno, 
Vargai, darbai, džiaugsmas, liūdėsis pynėsi,—tikra meilė

• nežuvo.
Senelė troško tik gero draugui, širdyj meilė nepaseno.

Tris paskutinius metus ligai kankinus jos draugą bangiausi, 
Per dienas-naktis be miego, be pasilsio nuo jo akių neatitraukė. 
Senelė sunkiai dirbo, slaugindama su atyda didžiausia. 
Nedaleisdama mirčiai, ji jo pasveikimo laukė.

.'f - «< *

Už pusmečio, kai nuėjo atlankyti jojo kapą
Veidą prie žemės priglaudusi ilgai; tyliai verkė, rodės paliks

[širdį, j
Iš gėlių pluošto nubėrė žemėn sėklas, vėjas sklaidė žiedų 

[kvapą,
Sudie, mano gyvenimo saule, tegul tau gėlelės žydi.

Duktė Katriutė.

H-------- ---------------- ------------
Naciai Baus Gimines- 3 ] 
Vokiečių Belaisvių' J]

šiaur. Afrika. — Talki
ninkai sučiupo slaptą nacių 
komandos įsakymą, išleistą 3 
balandžio 18 d., kad bus I 
žiauriai baudžiami ne tik . ’į 
nelaisvėn pasiduodantieji be 
tikros priežasties vokiečiai 
kareiviai, bet ir jų giminės.

Įsakymas prakeikia ypač 
puskarininkus (unteroficie- 
riuS), kurie patys įkalbinė
jo savo vadovaujamiem ka
reiviam nelaisvėn pasiduo-. 
ti. šis įsakymas buvo taiko- 
mas tiktai komandieri^ms 
ir turėjo būti sunaikintas 
tuoj po perskaitymo.

Talkininkai taipgi sučiu
po vieno nacių artilerijos i 
kapralo dienyną, kuriame 
jis rašo, jog karas Šiauri- 
nėję Afrikoje “jau net per 
gerklę vokiečiam išlindo ir 
jie džiaugtųsi, kad jis tuo- £ 
jau užsibaigtų.”

Bet šis kapralas savo už- 
rašuose karčiai smerkia 
užfrontėje tarnaujančius 
vokiečių karius, vadina juos 
“kiaulėmis, kurie juokauda
mi net Tunisą praminė Tu- 
nisgradu” (lemdami, kad 
vokiečiams Tunise atsitiks 
panašiai kaip ties Stalin* 
gradu).

Pagelbėkit savo tautai pirkda« į 
mi bonus ir štampas

is c,*. fe 'iŠ

LMS Centras numatė jau gana seniai, 
kad šio karo .laikotarpiu reikalinga ir 
mūsų chorų repertuaras keisti, padaryti 
jį arčiau prie laiko, tikslesniu. Čia rei
kia tam tikro subalansavimo mūsų me
ninės programos. Kaip pamename, vienu 
tarpu LMS choruose ir Centre buvo per 
riodas kairumo, revoliucinių ir sovieti
nių dainų laikotarpis. Paskiaus perėjo 
į liaudies dainų peri jodą. So vie tų-Vokie
tijos “taikos” laiku sovietinės dainos vi
sai pasikavojo. Bet prasidėjus Sovietų- 
Vokietijos karui, anoji padėtis pasibai
gė. Mūsų šalis, Amerika, ir Sovietų Są
junga iš blogų santykių perėjo į geriau
sius. Sovietų Sąjunga yra viena iš di
džiausių ir karžygiškiausių valstybių 
Jungtinių Tautų tarpe. •

Žinoma, ir dabar yra reakcinių ele
mentų, kurie skleidžia propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą ir bando tą vienybę ar
dyti. Bet mūsų vyriausybė yra geruose 

. santykiuose su Sovietais. Mūs šalies pre
zidentas Rooseveltas, vice - prezidentas 
Wallace siunčia sveikinimus Stalinui ir 
Raudonajai Armijai. Šios šalies laik
raščiai, rašytojai, filmos, teatrai vis 
daugiau duoda žinių apie Sovietų šalį, 
jos meną, kultūrą.

Mes, lietuviai menininkai, kaip ir ne
spėjame eiti su laiku; Į LMS Centro ra
ginimus tik maža dalis mūsų chorų, me
nininkų atsiliepė. O, rodos, kaipo pažan
gūs žmonės, turėtume būt pirmutiniai 
pastebėti naujas sąlygas, naują dvasią. 
Kuomet mes girdime skambias Raudono- 

' sios Armijos dainas, Internacionalą 
Washingtone, Londone ir tokiuose kultū
ros centruose, kaip Carnegie Hall, tai 
dar mažai jų girdime savuose parengi
muose, kur mūsų chorai dainuoja ir mū
sų žmonės dalyvauja.

(Tąsa 4-tame pusi.)
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(Tąsa)
Atėjo virėjas, atsisėdo šalia manęs, 

sunkiai atsiduso ir užsidegė papierosą.
— Jie tave pas tą tempė? Tai, biau- 

rybės! Aš juk girdėjau, kaip jie kėsino
si....

— Tamsta atėmei ją iš jų?
— Ją? Jis šiurkščiai iškoliojo merginą 

ir tęsė sunkiu balsu: — Čia visi šliužai. 
Garlaiviūkštis šitas pikčiau už sodžių. 
Sodžiuj gyvenai?

— Ne.
— Sodžius — prapultis! — Ypač žie

mą...
Numetęs papieroso galą, jis patylėjo ir 

‘vėl prašneko:
— Prapulsi tu tarp kiaulių, gaila 

’man tavęs, kačiuk. Ir visų gaila. Kar
tais nežinau, ką padaryčiau... net ant ke
lių atsiklaupčiau ir paklausčiau: ką gi 
jūs darote, šunsnukiai, a? Ką jūs, akli? 
Kupranugariai...

Garlaivys skardžiai sušvilpė; tirštoj 
tamsoj sušvytavo žibintas, rodydamas, 
kur prieplauka; žemiau matėsi daugiau 
ugnių. |

— Girtas Šilas, — murmėjo virėjas. Ir 
upė yra — Girta. Buvo kapternamusas 
— Girtutis. Ir raštininkas—Girtuoklins- 
kis... Eisiu į krantą....

Augalotos bobos ir merginos vilko nuo 
kranto malkas ilgais neštuvais. Susi
lenkę, pasišokėdamos, pora paskui porą, 
ėjo jos į garlaivį ir, numesdamos juodon 
duobėn pusiasieksnį malkų, skardžiai su
rikdavo :

— Trušša!
Kai jos eidavo su malkomis, matrosai 

graibydavo jas už krūtinių, už kojų, mo
terys spiegdavo ir spjaudydavo juos; 

grįždamos atgal, jos gindavosi neštuvų 
smūgiais. Man tekdavo tai matyti de
šimtimis kartų—kiekvieną žygį: visose 
prieplaukose, kur tik’ kraudavo malkas, 
buvo tas pats.

Man matėsi, kad aš senas, gyvenu ši
tame garlaivy daugelį metų ir žinau vi
sa, kas gali atsitikti jame rytoj, už sa- 

' vaitėš, rudenį, kitais metais.
Jau švito. Ant smėlio kriaušiaus vir

šum prieplaukos ryškėjo tvirtas pušinis 
miškas. Prieš kalną, miško link, ėjo 

moterys, juokėsi ir dainavo; apsiginkla
vę ilgais neštuvais, jos buvo panašios į 
kareivius.

Norėjau verkti, ašaros virė krūtinėj, 
širdis tarytum virė jose; buvo, skaudu.

Bet verkti — gėda, ir aš ėmiau talkėti 
plaunančiam denį darbininkui Bliachi- 
nui.
Tai buvo nežymus žmogelis, Bliachinas. 

Visas kažkaip nusišėręs, nublukęs, jis 
slėpdavosi kampe, žybčiodamas iš tenai 
mažutėmis akutėmis.

— Tikroji mano pavardė ne Bliachi
nas, o... Dėlto, matai tu, — motina mano 
buvo paleistuvė. Seserį turiu, tai ir se
suo taipogi. Toks, matyt, skirtas jom 
abiem likimas. Likimas, broliuk, visiems 
mums — inkaras. Tu eitum, o čia — pa
lauk....

Ir dabar, brūžuodamas šepečiu denį, 
jis kalbėjo man tyliai:

— Matei, kaip moteris skriaudžia? 
Ūžta taigi! Ir žalią pliauskę ilgai kai
tink — užsidegs! Nemėgstu, broliuk, aš 
šito, negerbiu. Ir jei būčiau užgimęs mo
terimi — nusiskandinčiau juodoj sietu
voj, kaip Dievą myliu!... Ir taip valios 
'plekas neturi, o čia dar kaitina! Skapai, 
aš tau pasakysiu, nekvaili žmonės. Apie 

’skapus girdėjai? Protingi žmonės, labai 
teisingai atsigodė: šalin visi smulkūs da- 

. lykai, ir tarnauk Dievui, švariai...
Pro mus praėjo per klanus kapitonie- 

nč, aukštai keldama sijonus; ji visuomet 
keldavosi anksti. Aukšta, liekna, ir toks 
paprastas, skaistus jos veidas... Norėjau 
bėgti paskui ją ir prašyti iš visos šir-

■ dies:
— Pasakykite man ką nors, pasakyki-

— Dovanokite man, aš nekaltas! Tai 
Maksimka...

Garlaivio darbininkai, net kai kurie 
keleiviai, žinojo, kad jis meluoja, bet pa
skatindami kurstė:

— Prašyk, prašyk, — dovanos!
Kapitonas varė jį šalin, net spyrė ko

ja, kad tas parvirto, bet vis dėlto dova
nojo. Jr Sergiejus tuojau sukruto, ne
šiodamas arbatinius indus, šuniškai ge- 
rindamasis visiems, žiūrėdamas žmo
nėms į akis.

Maksimo vietoje, pasamdė kareivėlį, 
išsišovusiais kaulais, maža galvele ir ru
domis akimis. Virėjo padėjėjas tuojau 
liepė jam piauti vištas; kareivėlis pa
pjovė porą, o kitas paleido ant denio; 
keleiviai ėmė jas gaudyti, ;— trys vištos 
nuskrido upėn. Tada kareivėlis atsisėdo 
ant malkų, prie virtuvės, ir graudžiai 
pravirko.

—'Tu ko, kvaily? — nustebęs paklausė 
jį Smuras. — Argi kareiviai verkia?

— Aš — nerikiuotės kuopos, — tyliai 
atsakė kareivis.

Tas jį pražudė,—už pusvalandžio visi 
žmonės garlaivyje juokėsi iš jo; prieis 
prie jo, įsibes akimis tiesiog į veidą, pa
klaus:

Ir fprapliups visi įžeidžiamu, bepras
mišku juoku.

Kareivis pradžioj nematė žmonių, ne
girdėjo juoko; jis tik šluostė nuo veido 
ašaras senų kartūninių marškinių ran
kove. Bet greit jo rudos akutės piktai 
užsidegė ir jis prabilo:

— Ko spoksote, išvertę akis, priešais 
mane? O, kad jus kur skradžiai...

(Daugiau bus)

Meno Skyriaus Dalis
LMS CENTRO PRANEŠIMAS

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Kaip Tvarkyti Repertuaras?

Tuo, kas viršui sakyta, anaiptol LMS 
Centras nenori įkalbėti šiai konferenci
jai ir visiems LMS chorams, kad mes tu
rime visas liaudies dainas padėti į šalį 
ir pereiti prie dainavimo tik sovietinių 
ir revoliucinių dainų. Ne, mes norime 
mūsų programą subalansuoti, padaryti 
tikslesne.

Parengimui programos sudarymas yra 
rimtas dalykas. Sakysime, jei ruošiame 
menišką programą minėjimui Hitlerio 
užpuolimo ant Sovietų Sąjungos, tokiam 
parengime tinka Sovietų dainos, Raudo
nosios Armijos dainos. Arba jei mes tu
rime parengimą minėjimui šios šalies 
kurios sukakties, tai čia vėl reikia nau
doti parinktos, surištos su tikslu dainos 
ir kitokia programa. Kuomet minėsime 
įsikūrimą Lietuvoje sovietinės santvar
kos — čia vėl programa reikia paruošti 
tiksliai.

LMS Centras rūpinasi, kad paruošti 
įvairiausių dainų, veikalų. Išleista ir 
ruošiama daugiau išleisti kūrinių šiam 
kovos laikui. Dainos, kurios tik ką iš
leistos, kaip tai: “Tai Ne Vėjai Ūžia,” 
“Kol Visi Bus Laisvi” — yra šio laiko 
dainos. Mūsų muzikė Bronė Šalinąitė 
jau sutvarkė naują karinių dainųi rinki
nį, kuris greitoj ateityj bus išleistas. 
Greitai bus išleista ir scenos veikalėlis, 
vaizduojantis padėtį vokiečių okupuoto j 
Lietuvoj. Ruošiama antras dainų rinki
nys moterų balsams.

Arba seniaus išleistos dainos, kaip tai: 
“Ant Barikadų,” “Ei, Kovon,” “Eikim 
Drąsiai,” “Ei, Čion, Draugai,” “Jei Ka
ras Rytoj,” “Trūkite Pančiai,” “Laukas- 
Laukelis,” “Ne, Nei Colio Netiduosim,” 
“Raudonarmiečių Daina,” “Ęudionio 
Maršas” ir kitos tinka šiam laikui. O jei 
LMS Centras gaus daugiau paramos, 
pritarimo ir kooperacijos iš LMS viene
tų ir mūsų broliškų organizacijų, tai tin
kamų kūrinių būtų galima daugiau pa
ruošti ir išleisti.

LMS Centras linki šiai konferencijai 
padaryti tinkamų tarimų, kad sustiprin
ti apskritį organizaciniai ir moraliniai. 
LMS Apskričiams yra plati dirva veikti. 
Jie gali ruošti parengimus, meno apšvie
tus vakarus, organizuoti meno mokyklas, 
ruošti meno parodas. Apskričiai turi 
gelbėti savo ribose esantiems LMS vie
netams ir organizuoti naujus, kur jų 
dar nėra, V. Bovinas,

LMS Sekret.

Paul Katawa, Wilsonville, 
Ilk, $16.50. '

Ona Giraitienė, Hartford, 
Conn., prisiuntė sekamai: Jo
nas Wilcinskas surinko $40. 
Motery Klįpbas iš iždo auka- 
kavo $25. M. ir J. Yukštai 
$1.50. Viso $66.50

O. šemberienė, Minersville, 
Pa., $3.50.

Petras Steponavičius, Free
hold, N. J., $2 Botkino ligor 
ninei ir $2 Sovietų Sąjungai 
Gelbėti Fondui. Taip pat iš 
to paties miestelio C. Shaltis 
davė $1 Botkino ligoninei ir 
$1 S. S. G. F.

J. Samuolis, Trumansburg,
N. Y., $2.

P. Paulauskienė, Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė $40 surinkta 
Botkino ligoninei gelbėti.

J. Urbon, Chicago, Ill., (Bot
kino ligoninei) $8.50.

Jonas Lastauskas, Camden,
N. J., surinko $24 (prisiuntė 
Casper Bakshas). ę

M. Sukackienė, Worcester, 
Mass. (LDS 57 kp.) prisiuntė 
$18.

Dr. A. K. Rutkauskas, Chi
cago, Ill., $5.

J. Skerston, St. Louis, Mo., 
surinko, $10.

M. Zald, Chicago, Ill., Bot
kino >. ligoninei surinkta per 
masinį susirinkimą vasario 14 
d., $700.

K. Selėmonas, Lewiston, 
Me., $§.. ‘

G. Lekas, So. Boston, Mass.: 
Joseph Zeimis $10. Po $5: 
John Vitkauskas, P. Traupis. 
Frank Pakalnis, ir G. Lekas 
$4. Po $1: A. Barčius, B. 
Yvaska, J. Sinkevičius, J. Že
konis, J. Mickevičius, A. Rim
kus, A. Yunarienė, J. Matule
vičius. Po 50c: G. Bražins
kas, M. Kazlauskas, C. Bori
sas, II. Tamošauskienė, P. Žu
kauskienė, D. Ruplinienė, J. 
Buzevičius, Zenon Uaru. Vi
so $40.

P. Baranauskienė, Phila., 
Pa., (ant Botkino lig. knygu
tės), $14.

J. Solomon, Schuyler Lake, 
N. Y., $1.

J. Skiparis, Bayonne, N. J. 
(ant knygutės), $7.

F. Vaitkus, Brooklyn, N. Y., 
$1.

J. Stigienė, Montello, Mass.: 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšio suvažiavime, balandžio 
11 d., $10.

J. Ažys, Jersey City, N. J., 
$5.

Antanas ir Margaret Navic
kai, New Canaan, Conn., $5.

Ant Scrolls surinkta seka
mai: J. Weiss, Brooklyn, N. 
Y., $46.

R. Mizara, Brooklyn, N. Y., 
$10.

P. Janiūnas, Bayonne, N. J. 
$179.

Garlaivy^ palengva yrėsi nuo prieplau
kos, o Bliachinas tarė, žegnodamasis:

— Važiuojam....
VI.

Sarapule Maksimas dingo iš garlaivio 
— išėjo tylom, su niekuo neatsisveikinęs, 
rimtas ir ramus. Paskui jį, šaipydamosi, 

* išlipo linksma boba, paskui ją -4 mergi
na, sulamdyta, patinusiais paakiais. O 
Sergiejus ilgai klūpojo prie kapitono ka
jutės, bučiavo duris, daužė jas kakta ir

’’šaukėsi: - .

?. “Brangusis Henry, ar tai galimas daiktas, kad 
Mr. McNutt tave ‘užšaldė’ Pirmojo Nacionalinio
Banko trečiuoju vice-prezidentu?l...”

Geo. Wareson, Brooklyn, 
N. ¥., $26,J

V. Sutkienė, San Francisco, 
Calif., (su K. Jankauskiene) 
$94.50.

O. Kučiauskaitė, Baltimore, 
Md., $15.

J. Žilinskas, Lewiston, Me. 
$24.

V. Padgalskas, Mexico, Me. 
$55.

J. Žilinskas, Suffield, Conn., 
$82.

A. Marshall, Torrington, 
Conn., $24.

J. Daubaras, Athol, Mass., 
$22.

S. Zavis, Boston, Mass., $17.
V. Z m u i d i n, Brockton, 

Mass., $21.
M. Stašienė, Cambridge, 

Mass., $20.
P. Niukas, Dorchester, Mass., 
$4.

S. Paulenka, Lowell, Mass., 
$31.

A. Imbrozas, Middleboro, 
Mass., $27.

Ig. Chula da, Methuen, 
Mass., $21.
St. Baronas, Montello, Mass., 
$20.

G. Shimaitis, Montello, 
Mass., $23.

J. Burba, So. Boston, Mass., 
$32.

M. Sukackienė, Worcester, 
Mass., $51 .

J. Alvinas, Detroit, Mich., 
$330 :

J. Adams, Grand Rapids, 
Mich., $27.

J. Pranaitis, Camden, N. 
J., $16.

A. Bakunas, Cliffside, N. 
J., $21.
S. Kazokytė, Jamaica, N. ¥., 
$5.

A. Stripeika, Elizabeth, N. 
J., $104.

M. Klimas, Rich. Hill, N. 
Y., $19.

A. Balčiūnas, B’klyn, Nį Y., 
$13.

O. Girnienė, Binghamton, N. 
Y., $26.

J. K. Nelesh, Binghamton, 
N. Y., $21 ir $38.

H. Žukas, Binghamton, N. 
Y., $106.
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa., 
$38.

A. Pipiras, Pittsburgh, Pa., 
$16.
„ P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 
$13.

V. Stankus, Easton, Pa., 
$75.

J. Ramanauskas, Minersvil
le, Pa., $64.

A. Kuzmickas, Girardville, 
Pa., $25.50.

S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., $147.

A. Sholiuniene, W. Haven, 
Conn.,’ $79.

K. Kairys, Pittsburgh, Pa.,
$46.75. ,

A. Stripeika, Elizabeth, N.
J., $33.

H. Pagiegala, Binghamton,, 
N. Y., $40.

J. Weiss, Brooklyn, N, Y., 
$27.

L. Kavaliauskaitė, B’klyn, 
N. Y., $16.

K. Žemaitienė, New York, 
N. Y., $19.

R. Laukaitis, Maspeth, N. 
Y., $15. .

Geo. Wareson, B’klyn, N.
Y., $31.

Laisvės Choras, Hartford, 
Conn., $15.

Chas. Arrison, Hartford, 
Conn., $35.50.

A. Mureika, Milford, Conn., 
$41.06.

J. Rudman, New Haven, 
Conn., $31.

S. Puidokas, Rumford, Me., 
$40.50.

A. Kilienė, Rumford, Me., 
$54,65.

J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn., $25.50.

M. Strižauskienė, Waterbu
ry, Conn., $33.50.

S. Meison, Waterbury, Con
necticut, $21.

J. K. Sharkiunas, Chicago, 
Ill., $41.

J. Daujotas, E. St. Louis, 
Ill., $15.

A. Šlekys, Gardner, Mass., 
$12.50.

A. Navickas, Haverhill,
Mass., $100.

J. Yaskevich, Hudson,
Mass., $107.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., $33.

P. Tamošauskas, Lawrence, 
Mass., $30.

G. Wareson, B’klyn, N. Y., 
$23.50.

J. Bakšys, Worcester, Mass., 
$52.

A. Pilkauskas, Worcester, 
Mass., $23.

K. Žukauskienė, E. Orange,
N. J., $32

F. Shimkus, Kearny, N. J., 
$35.

O. Vertelienė, Linden, N.
J., $10.

Geo. Jamison, Livingston, 
N. J., $38. >

P. Beeis, Great, Neck, N. Y., 
$25.

S. K. Mazan, Cleveland, O., 
$25.

P. Šlajus, Chester, Pa., 
$23.25.

J. Miliauskas, Me Kees 
Rocks, Pa., $47.

J. Jesadavičia, New Kens
ington, Pa., $47.

A. Valinčius, Pittston, Pa.,

E. Cibulskienė, Nanticoke, 
Pa., $27.

J. Stankevičius, Wilkes-Bar
re, Pa., $17.

A. Smith, Pihiladelphia, Pa., 
$34.

E. Mulokiutė, Phila., Pa., 
$4.60.

Anna Kalvaitis, Maspeth, 
N. Y., $21.
K. 'Petrikienė, B’klyn, N. Y., 
$26.

A. Kalakauskienė, A. Kal
vaitis, (Moterų KI. B’klyne), 
$27.

J. M. Karsonas, Lowell, 
Mass., $22.

Joe Gulbin, Forest City, Pa., 
$6.50.

Širdingai tariame ačiū vi
siems, kurie aukavo ir tiems, 
kurie surinko aukų ant 
Scrolls.

Manome, kad draugai nenu
stos rinkę aukas šiam svar
biam tikslui. Tiktai prašome 
įsitėmyti,. kad išrašykite če
kius ir money-orderius iždinin
kės vardu, L. Kavaliauskaitės, 
o ne kitų asmenų ar organiza
cijų. Ačiū už kooperaciją.

L. Kavaliauskaitė, ižd.
Vokus antrašuokite:

Liet. Komitetas Sov.
Sąjungai Gelbėti, 
46 Ten Eyck Str., 
Brooklyn, N. Y.

Jis juoktųsi
— Jeigu tu turėtum tik 

vieną dieną gyventi, ką tu 
darytum?

— Juokčiaus iš savo kre
ditorių.

šeštadienis, Gegužes 8, 1943
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Milwaukee, Wis.
Mobilizuojąs! Karo Pergalei

Wisconsin© valstijos liaudis 
mobilizuojasi karo pergalės 
kampanijai. Viaos valstijos 
yra šaukiama atstovų konfe
rencija, gegužės 23 dieną, Su
perior. šaukime greta su uni
jų veikėjais darbuojasi ir kon- 
gresmanas Alvin Ed. O’Kons- 
ki, republikonas pažangus 
žmogus, kuris kongrese išsto
jo prieš Martin Dies reakci
nius žygius ir Hobbs bilių.

Konferencijos šaukimo se
kretorium yra Wesley Thomp
son, sekretorius Douglas ap
skrityje farmerių unijos, šau
kimas išsiuntinėtas visoms or
ganizacijoms, kaip tai: darbo 
unijoms, kultūros, farmerių, 
bažnytinėms, pašalpinėms ir 
kitokioms. Konferencija turi 
būti masinė ir tikra mobiliza
cija pagalbai karo laimėjimo, 
kad dar šiemet mūsų šalis ir 
jos talkininkės laimėtų karą 
prieš barbariškus hitlerininkus 
ir jų talkininkus.

M. B.

New Haven, Conn.
Conn. Vastijos Konferencija 
Už Atidarymą Antro Fronto

Čionai įvyko Septinta Meti
nė Conn. Valstijos Socialės ir 
Darbo Įstatymd a vystės reika
lais konferencija. Dalyvavo 
virš 200 atstovų iš 26 miestų.

Konferencija pasisakė, kad 
rems prezidento Roosevelto 
karo laimėjimo programą ir 
griežtai pasmerkė John Lewi- 
są už kenkiančius žygius karo 
pastangoms. Konferencija rei
kalauja nutraukti diplomati
nius ryšius su Finliandijos fa
šistais ir kuo greičiausiai ati
daryti Europoj antrą frontą 
prieš Hitlerį.

Konferencija griežtai pa
smerkė tuos Conn, valstijos 
kongresmanus, kurie balsavo 
už reakcinius biįius prieš dar
bininkus, kurie kenkia prezi- 
zidento politikai karo laimėji
mui. Tarpe kalbėtojų buvo 
Dr. Thomas Harris; profeso
rius Colšton Warne ir daug ki
tų žymių žmonių ir visuome
niškų veikėjų.

Rep.

Trenton, N. J.
Pasveikino per Radio

International Workers Or
der, pašalpos organizacija, ge
gužės 1 dieną buvo paranda- 
vojus radio. Per radio kalbėjo 
septyniomis skirtingomis kal
bomis. Buvo aiškinama Pirmos
Gegužės reikšmė ir kviečiami 
visi organizacijos nariai ir 
klausytojai energingai padėti 
karo laimėjimui.

IWO yra pavyzdys laisvę 
mylinčių žmonių solidarumo. 
Ją sudaro įvairiausių tautų 
žmonės. Trentone šios organi
zacijos yra septynios kuopos, 
priskaitančios apie 1,000 na
riu.
z Sekančią dieną minėta or
ganizacija buvo surengus ma
sines prakalbas, kurios pavyko 
ir susirinkę pasisakė rezoliuci
joj už tuojautinį atidarymą 
antro fronto prieš Hitlerį. 
Naujų narių gavime geriausiai 
pasirodė italų kuopa, kuri ga
vo virš 40 naujų narių per va
jų.

Reporteris.

—I——•

INSURE YOUR HOME i 
j AGAINST HITLER/ J
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Mtadlenfe, gegužės fl, 1948

Sovietų OHcialiai Pranešimai
JŪRŲ MŪŠIS TARP AMERIKIEČIŲ IR JAPONŲ
Į vakarus nuo Attu salos šiemet kovo 26 d. įvyko mū

šis tarp Jungtinių Valstijų laivų ir japonų laivų. Mū
šyje dalyvavo vienas didysis Amerikos šarvuotlaivis, 
vienas lengvasis šarvuotlaivis ir keturi naikintuvai. 
Japonai turėjo du didžiuosius šarvuotlaivius, du leng
vuosius šarvuotlaivius, šešis nūikintuvus ir du trans
portus.

Šaudymasis prasidėjo iš tolo ir tęsėsi pusketvirtos 
valandos. Šoviniai pataikė į vienų ir antrų laivus.

Amerikiečių šoviniai smogė abiem didiesiem japonų 
šarvuotlaiviam ir vienam lengvajam jų šarvuotlaiviui, 
ir bent viena mūsų torpeda pataikė į vieną didįjį prie
šų šarvuotlaivį. Jungtinių Valstijų laivai ir jūreiviai vi
sai mažai tenukentėjo.

■ ..Į,,! ,!i j- .j. Į J.'ji'JMĮlBm

Kenosha, Wis.
Municipaliame teisme pri- 

saikintieji teisėjai (10 rtiotetų 
ir 2 vyrai) išteisino Steve Co
miskey.

Comiskey buvo areštuotas 
už vagystę, būk pavogęs kai
linius. Dabar už tą vagystę 
yra tyrinėjami Mr. ir Mrs. Ber
nard Woods. Mrs. Woods liu
dijo, kad Comiskey jai davęs 
kailinius.

Comiskey areštuojanti vardas 
buvo paduotas kaip Kaminsky. 
Vėliau paaiškėjo, kad jo var
das esąs Comiskey.

Ken-tĮs.

Penkias Puslapis

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4861 hap been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectich 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol LaW at 404 XYythe Ave., & 57 So. 5th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOS13PHINE PEOHINSKI
404 Wythe Ave«,
57 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby fjiVėii that License No. 
RL 1272 has been issued to the undersigned 
to Sell b0er, wine and liquor at retail under 
Seetipti -4.07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 362 DeKalb Ave. & *238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on t|ie premises.
WILLIAM POULOS & PETĖR POULOS
• (Pop’s

862 DeKalb Ave., 
288 Grand Ave.,

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai .................25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Naudalr sūrių padarymai 25c

* Sovietų OHcialiai Pranešimai
Antradienį Sovietų oro jėgos įvairiuose sektoriuose 

sunaikino bei sunkiai sužalojo bent penkis vokiečių 
tankus ir iki 30 trokų su kareiviais ir Reikmenimis; 
nuskandino vieną vokiečių transporto laivą ir išvaikė, 
dalinai sunaikinant, batalioną priešų pėstininkų.

Kubanės srityje, sovietinė artilerija viename sekto
riuje sunaikino du vokiečių tankus, 27 trokus pilnus 
kareivių ir reikmenų, ir kelis tuzinus fortų ir karinių 
rūsių.

Į pietus nuo Balaklejos Sovietų artilerija ir morti- 
ros sudaužė keturis požeminius priešų apkasus.

Leningrado fronte sovietiniai kariai nukovė iki 200 
vokiečių ir sunaikino kelis priešų fortus ir 13 karinių 
rūsių ir aptvirtintų punktų.

Sovietai sunaikino jau 
10,000 fašistų karių ir 470 
lėktuvų per paskutinius 
mūšius Kuban srityje.

Philadelphia, Pa

Rest.)

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 4303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino ahd liquor at .retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SĄ.V1DES, JR.
456 DeKall) Ave., Brooklyn, N. Y. T

MONTELLO, MASS.
Liuosybes Choras ruošia puikų 

koncertą, gegužės 8 d., L. T. Name. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įžanga 
55 centai. Pradžia 7:30 v. v. — Ren
gėjai. (108-109)

Sapnų Knyga su Paveikslais, 
apdaryta ..............................$1.25

Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno jr Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ........................ 25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi.................... 3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi...................................:3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ....................................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė .......15c
Praloto Olšausko Darbai ......... 10c

Žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo . Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................. ;...60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ........................-......Wc
Nuo nemalonaus kvapo .............. -80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgčlių ---- .60c
Trejanka, stambios Šaknys---- .60c
Nuo Cukrinės Ligos .............. -85c
Nuo Sutukimo Žolės 
Kraujo Valytojas .... 
Pailių (Piles) Mostis

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St, Spencerport, N. Y.

..35c

C'
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Ar ir Hesso Pati Anglijoje? 
Klausia Seimo Atstovas

Lėktuvo Nelaimėje Žuvo Du 
Generolai ir 12 Kitų Asmenų

NOTICE is hereby given that License No. 
L 740 has been issued to tho undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I .aw 
at 85 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET BARTON 
D-U-A M. McLoughlih

35 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. B

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp, susirinkimas įvyks 

geg. 10 d., 8 v. v. Laisvės Choro sa
lėje, 157 Hungerford St. 
knyga: 
Priešas 
taigi

Nariams 
Didysis Lietuvių Tautos 
— jau dabar išdalinama, 

pasiskubinkite. , (109-110)

London. — Darbietis an
glų seimo atstovas, Wm. J. 
Thorne pastatė klausimą: 
Ar tiesa, kad pas internuo
tą nacių vadą Rudolfą Hes- 
są atvyko ir jo pati?

Hess, antras po Hitlerio 
buvęs aukščiausias nacių 
vadas, atskrido Anglijon iš 
Vokietijos 1941 m. Jis siū
lė anglam susitaikyt su vo
kiečiais ir išvien kariaut 
prieš Sovietus.

Atstovas Thorne , Raštiš
kai užklausė Churchillą, an
glų ministerį pirmininką, ar 
valdžia atskaito lėšas iš 
Hesso turto už tai, kad už
laiko Hessą ir jo šeimą.
Atlėkęs Anglijon Hess at

sinešė 75 tūkstančius dole
rių pinigais ir vertingais 
šėrais ir bonais.

Nepatinka Senatoriam Kon- 
gresmanu Taksy Sumanymas

Washington. — Daugu
mai senatorių komisijos fi
nansiniais reikalais nepa
tinka kongreso atstovų rū
mo priimtas sumanymas 
dėlei federalių taksų.

Tas, sumanymas siūlo pa
naikint tris ketvirtadalius 
šiemet mokėtinų taksų už 
pernykščias pajamas, o nuo 
liepos 1 d. įvest tiesioginį 
taksų atskaitymą tuojaus 
iš algų bei kitų reguliarių 
įplaukų — vidutiniai po 20 
procentų, paliekant be tak
sų tik 11 dolerių per savai
te pavieniams ir 22 dol. vė
čiusiems bevaikiams ir taip
gi netaksuojant tam tikrą 
nuošimtį pajamų reikalin- 
gų vaikams užlaikyti.
. Teigiama, kad senatorių 
komisija siūlys kongresui 
savo planą taksam, daug
maž panašų, kaip Rumlo.

Dauguma Vokiečių Orlaivių 
Veikia prieš Sovietus ■

Vaka-London, geg. 7.
rykščiai anglų pranešimai 
teigė, kad 60 iš kiekvieno 
šimto nacių turimų bomba- 
ncsių veikia prieš Sovietus 
ir tik 40 procentų kitų Hit
lerio bombanešių yra nau
dojama visuose kituose 
frontuose.

Washington,— Planuoja
ma visoj šalyj įvest 48 va
landų darbo savaitę.

Washington. — Lėktuvo 
nelaimėje Islandijoje, apart 
amerikiečių komandieriaus 
gen. Andrews, žuvo ir kitas 
Amerikos generolas, Chas. 
H. Barth, du pulkininkai, 
vienas majoras, trys kapi
tonai, protestonų vyskupas 
A. W. Leonard, du kariniai 
kapelionai, vieno kapeliono 
žmona, trys sardžentai ir 
vieno sardžento žmona —- 
viso 14 asmenų,

Gyvas išliko vien sarcįžen- 
tas G. A. Eisel, kuris tik 
nepavojingai sužeistas.

Amerikos Legiono Rezoliuci
ja prieš J. L Lewis?

Indianapolis, Ind., geg. 7. 
— Amerikos Legiono pil
dantysis komitetas rengiasi 
priimti pasmerkimo rezo
liuciją prieš Johną L. Le- 
wisą, kurį kaltina už mai- 
nierių streiką.

Pittsburgh, Pa

Dirvoj Šmeižia Lietuvius
Dirvos redaktoriai leidžia 

savo korespondentui, kurią pa
sivadino “Northsaidietis”/ nie
kinti Philadelphijos lietuvius 
už jų prakilnų darbą — para
mą Raudonajam Kryžiui ir pa
stangas pagelbėti islaimėti ka
rą. Dirvos korespondentas 
dūksta prieš Phila. lietuvius, 
kad Čia balandžio 12 dieną 
susiorganizavo lietuvių komite
tas tiems prakilniems dar
bams. Jis išvadina jo narius 
“raudonais” ir kitokiais var
dais. Jam baisus bent kokis 
lietuvių bendras darbas, kuris 
yra tam, kad padėjus mūsų 
vyriausybei karą islaimėti.

Philadelphijos lietuvių ben
dro veikimo komiteto prieša
kyje yra štai kurie žmonės: 
Pirmininko vietoj Juozas Ka
valiauskas, parapijų ir visų 
kliubų narys, žinomas laidotu
vių direktorius. Vice-pirminin- 
kas A. žedeikis, tai stambus 
savininkas krautuvės, narys 
švento Jurgio parapijos ir 
Muzikalio Namo Bendrovės. 
Finansų sekretorė Mrs. G. Ra
manauskienė, kuri daug dar
buojas Raudonajam Kryžiui, 
žmona Kazimiero Ramanaus
ko, laidotuvių direktoriaus. 
Užrašų sekretorė Mrs. J. 
Smith, narė LDS 5-tos kuopos 
ir Moterų Kliubo. Iždininkas 
Jonas Rainys, narys Lietuvos 
Draugystės, Kliubo, Liet. Muzi
kalio Namo Bendrovės, Moose 
Draugystės ir Literatūr. Drau
gijos 10 kuopos.

Bord-direktoriais yra: Mrs. 
čeledinienė, advokato Čeledi- 
no žmona, Jonas Grinius, pla
čiai žinomas žmogus, V. Poš
ka, stambus biznierius, A. J. 
Pranaitis, žymus lietuvių vi
suomenės veikėjas ir trys lie
tuvių kunigai —* čepukaitis, 
Valančiuhks ir MartuzeviČius. 
Ir šiuos žmones Dirvos kores
pondentas šmeižia ir vadina 
visokiais “raudonais.”

Komitetas dar neseniai pra
dėjo veikti, o jau pridavė vie
tos Raudonojo Kryžiaus sky
riui nuo lietuvių $2,000.56, o 
karo bonų pardavime jau už- 
rekorduota $200,000 ir greitoj

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

’Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 924 — 65th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed1 
on the promises.Danish athletic club, inc. 
924—05th St:, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 735 Myrtle Ave., Borough . of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK ŲHL & WILBERT CURRAN 
735 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino an liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1804 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN 
Callahan’s Rest.

1804 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 10 d., 7:80 v. v. Liet, sa
lėje, 29 Endicott St. Malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — A. W. (108-110)

DETROIT, MICH.
Pirmadienį, geg. 10 d., 7:30 v. v., 

įvyks labai įdomios prakalbos šių 
dienų klausimais. Apart kitų gerų 
kalbėtojų bus ir Earl Browder, au
torius knygos “Victory and After.” 
Jeigu nori suprasti šių dienų klausi
mus, dalyvaukite prakalbose. Grays
tone Ballroom, 4239 Woodward Ave. 
Įžanga 35c. — N. A. (109-110)

NEWARK, N. J.
Mezgėjų susirinkimas įvyks geg. 

11 d., vakare, pas K. Žukauskienę, 
566 S. Clinton St., E. Orange. Vi
sos narės malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptart. — 
Sekr. (109-111)

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas InmRn St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais >

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FpR 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.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštų į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

1.

2.

3.

4.

6.

8.

«s

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

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

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave, 
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldoWves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

• CHARLES?
❖ UP-TO-DATE ♦

♦ BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas #
♦ Prielankus Patarnavima* ♦

e 306 Union Avenue 0
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦

• BROOKLYN •
<£ Gerai Patyrę Barberial +

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboldt 2*7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1601

I

I

Literatūros Draugijos Apskri
čio Konferencija

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 4-to apskričio metinė kon
ferencija yra šaukiama sek
madienį, gegužės 30 dieną, 2 
vai. po pietų, 1820 Medley. St., 
N. S. Pittsburgh.

Apskričio Komitetas atsi
šaukia į visas kuopas, kurios 
priklauso apskrityje, kad iš
rinktų kuo daugiausiai dele
gatų ir visos kuopos dalyvautų 
koriferencijoj, nes ji bus daug|ateityje manoma pasiekti Phi- 
skirtingesnė nuo pirmiau atsi- ’ 
buvusių, ir turime labai daug 
svarbių reikalų aptarti. Daug 
naujo išgirsite ir sužinosite 
apie Pittsburghe lietuvių pra
dėtą naują ir prakilnų darbą 
karo pergalei, prie kurio kiek* 
viepas laisvę mylįs žmogus tu
ri prisidėti. Ir mes, pittsbur- 
ghiečiai ir apylinkės lietuviai, 
būkime atžymėti istorijoj, kad 
padėjome žmonijai jos sunkioj 
kovoj prieš barbariškus hitle
rininkus.

Prašome visus delegatus pri
būti laiku, taipgi kviečiame ir 
svečius atsilankyti. Daugiau 
bus mūs, sėkmingiau galėsime 
prisirengti dideliem darbam.

LLD 4*to Apskričio 
Sekretorius.

London. — Tapo įkalin
tas anglų ofieferius, kad 
jis savo draugui sake val
gykloje, jog neužilgo bus 
atidarytas antras frontas

la. lietuvių vardu $500,000. 
Raudonojo Kryžiaus atstovas 
gyrė Phila« lietuvius, kad jie 
gražiai pasidarbavo 100% 
remdami karo laimėjimo pa
stangas. ;

Komitetas dfcbar plačiai 
rengiasi pardavinėti karo bo
nus ir ruošia masines prakal
bas gegužės IfJ dieną, Lietuvių 
Muzikalės bendrovės svetainė
je, ant Tilton ir Allegheny 
Ave. Visi prašomi atsilankyti 
į šį parengimą, pirkti kuo dau
giausiai bonų, visi padėkime 
mūsų vyriausybei ir jos talki
ninkėms mušti Hitlerį ir jo sė
brus, kas ginklu, kas doleriu!

Aš, kaipo Dirvos skaityto
jas, griežtai protestuoju prieš 
Dirvoš redakciją, kuri savo 
melagiui korespondentui lei
džia purvinti Philadelphijos 
lietuvius ir jų geras pastangas, 
siekiančias padėti mūsų vy
riausybei karo Išlaimėjimo rei
kale.

J* S. Rainys

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygeli* Autoriai

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c. '

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

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimor St, Brooklyn, N. Y<

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

K

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

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

30 Dienų 
N oolaida

1 ‘ Akiniai 
ai $7.50

Atsilankę parodykite mums Šį skelbimą Ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatyto* taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N» Y.

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadieni.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvials
Geriausias Alus Brooklyno

ST.

, %s

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. 

TpL EV. 4-0698
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Klamis Nusišovė Grumtynėse 
Su Pagavusiais Jį 
Svetimoj Šluboj

Daugiau Pasveikinimų 
Vilniai

Transportininkai Simpatizuo
ja Mainieriains, Bet Išmetė, 

Lewis’o Talkininką

“Next of Kin”--Filma, Parc 
dantį, Kodėl Nereikia Plepėti

Mrs. Josephine Caselle, 83 
Maujer St., ruošdamosi savo 
apartmente, namo antrame!
ąukste, išgirdo ką nors bala-1 njin0 Chicagos dienraščio Vil- 

I nies suvažiavimui. Kadangi 
i laiko nebedaug beliko, nes su
važiavimas įvyks geg. 16 d., 
tai bus sunku juos visus asme
niškai susitikti. Todėl prašo
me tuos geruosius prietelius 
užeitį į Laisvės raštinę ir pa
likti šavo auką. Nelaukite, kad 
kas nors būtinai jumis asme
niškai pamatytų ir paprašytų.

Kaip kas metą, taip šiemet

(lojantis apartmente virš jos, | 
kur gyvena Mrs. Lubinskas. Ji Į 
žinojo, jog Lubinskienė dirba 
ir dėlto apie baladonę paste
bėjo savo vyrui. Iš karto Mike 
Caselle nekreipė dėmesio, tad 
ji nelaukdama išėjo į korido
rių. ir pamačius du vyrukus ei
nant žemyn laiptais, paklausė, 
ką jie ten darė. Jie bandė mo
teriškę nustumti ir čia jau įsi
kišo jos vyras. Jis išėjęs kori- 
doriun stvėrė didesnį vyrą, o 
žmona mažesnįjį.

Prasidėjo tarp jų žūt-būtinė 
kova. Koridoriuje grumdamie
si jie nulaužė prie laiptų gro
telius ir nusirito visu aukštu 
žemyn. Casellienės laikomasis 
vyras pagaliau ištrūko ir pabė
go ant stogo, o Mike Caselle 
dar vis grūmėsi. Tuo tarpu 
grumtynes jau pajuto ir kai
mynai, prasidėjo moterų spie
gimas, bet pagalbos dar vis 
nebuvo. Vienu tarpu atrodė, 
kad laikomasis pradeda nuga
lėti savo laikytoją ir išsitrau
kęs revolverį pradėjo grasinti 
nušausiąs, jeigu nepaleis. Bet 
Caselle jo neleido ir tik paga
vęs jo ranką bandė nusukti 
nuo savęs į jį taikomą automa
tišką įrankį, kuris pagaliau iš
šovė ir pats šovikas apsipylė 
krauju.

Pirmasis pribuvęs policistas, 
pažiūrėjęs į sužeistąjį, nubėgo 
ant stogo jieškoti pabėgusio. 
Kaimynam painformavus, kad 
jis randasi jau ant kelinto sto
go už kamino, jam buvo įsa-1 
kyta iškelti rankas ir pasiduo
ti. Jis taip ir padarė. Sakosi

Sukrėtimas Jūsų Gyvenime!

Sfornng

HENRY FONDA

RIVOLI THEATRE
BROADWAY ir 49 th ST., N. Y.

Dar labai daug gerų brook- 
lyniečių, nepamatyta ir nepa
prašyta paaukoti dėl pasveiki-

mes brooklyniečiai turime pa
siųsti vilniečių suvažiavimui 
didelį, gražų pasveikinimą. 
Mūsų stambi auka tolimajam 
dienraščiui pakels suvažiavu
sių dalininkų ūpą ir paskatins 
juos smarkiau paremti savo 
dienraštį.

Dar šie draugai sveikina 
vilniečių suvažiavimą: Čepu
liai su $2, A. Bimba su $2, A. 
Dagis su $2 ir maspethietė 
Zablackienė su $1. Ačiū jiems.

Rep.

Mažai Kas Atvežama 
Į Turgavietes

New Yorko turgaviečių ko- 
misionierius Daniel P. Wool- 
ley sako, kad į miesto turga- 
vieteSj iš apylinkės farmų at
vežama tik vienas ketvirtada
lis to, kiek atveždavo pereitų 
metų tuo pat laiku. To prie
žastimi laikoma perkupčių su
pirkinėjimas produktų tiesiai 
iš farmų, kad galėtų parduoti 
juodojo turgaus keliais, už 
grobikiškas kainas.

esąs Anthony Magone, 20 m., 
19 Berkeley PI. Jis sakėsi pa
sišovusiojo nepažįstąs. Bet ne
užilgo atėjo senyvas žmogus 
ir pašautąjį, kuris jau buvo 
numiręs, pažino, sakydamas, 
kad jis esąs jo anūkas Charles 
Klamis, gyvenęs 18 Ainslie St. 
Jo tėvai, sakė, jis, darbininkai, 
dirba karo industrijoj.

Liūdnai pasibaigė ši bandy
mo pasipelnyti dirbančių žmo
nių apartmentuose ekspedici
ja. Vienas nugabentas į ka
lėjimą, o kitas į lavoninę.

Girdėjęs.

Frank Kaminsky, 13 m., at
rado maišelį su $13,901 ir nu
nešė policijai. Dabar atsirado 
daug “savininkų” ir dalykas 
atsidūrė teisme.

IŠ JŪROS. LIEPSNOJANČIOS PAVO
JAIS IR SUJAUDINIMAIS... IŠĖJO 
DIDYSIS ŠIŲ METŲ JUDIS ... O KA
RAS! PIRMUTINE ISTORIJA BEGALI
NIAI DRĄSIŲ MŪSŲ SUBMARJNŲ!

TYRONE POWER
losią veikale

“Crash Dive”
Techniškomis spalvomis 

su ANNE BAXTER 
DANA ANDREWS

❖ SCENOJE VAIDINA JIMMY DORSEY 
ir Jo Orkestras ir puikusis ROXY 

STAGE REVUE*
r~> v x/ 7th Ave* ir 50th st-I Y Y.J J New York

I.- TL~ Arti 14 St. ir Union Sq. I Vėlus RodymasIrving I la.CC 1 he. GR.—5-9879 I Kas šeštadienį
TIK 3 DIENAS — GEGUŽĖS 8, 9, 10

Sergei Eisenstein’o Jean Gabin lošia

“Alexander Nevsky” “Grand Illusion”
Gegužės 11 ir 12—“Guerrilla Brigade”—“Life and Loves of Beethoven”

EMBASSY
PEARL HARBOR IR C0RREG1D0R

MATYK “KOVA DEL MĖSOS,” VAIZDINGĄJĮ MASSACHUSETTS ir naujausius 
karo judžius iš viso pasaulio. Puikiausi judžiai mieste—20c iki 2 P. M.

NEWSREEL THEATRE «tha”*.aV".
< /

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
Artkino Rodo! Įspūdingiausius šių laikų įvykius! 

Puikų faktišką Sovietinį Judį 

‘Russians at War’ 
Paveiksluoja Rusijos žmonių ir gamybos jėgas, 
sėkmingumą kovoje ir narsią dvasią.
Tai yra giliai žmogiška istorija vyrų, moterų ir vaikų, 
kurie kovoja ir gyvena pergalei ir laisvei.

Nuolat nuo 9 v. ryte—28c iki 1 v. p. p. Šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE “ “Msž - « ’■
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENIS!

K. Petrikienės Operaci
ja Pavykusi

Po operacijos, kuri buvo pa
daryta gegužės 5-tos popietį, 
K. Petrikiėnės sveikata, kaip 
buvo pranešta iš ligoninės, ei
na geryn. Tačiau ligonė dar 
silpna. Prižiūrėtojos patarė, 
kad norintieji lankyti dar pa
lauktų dieną kitą iki jinai kiek 
sustiprės. Menama, kad iki 
pradžiai sekamos savaitės sun
kumai bus praėję ir jau galės 
priimti lankytojus be didelio 
nuovargio.

K. Petrikienė randasi New 
York Hospital, Room 1108 
(11-tam aukšte). Valandos 
nuo 2-4 ir 6-8 kas dieną.

Transportininkų Unijos Lo- 
kalo 1-mo susirinkime, Man
hattan Center, N. Y., pereitą 
ketvirtadienį tūlas Thomas 
Mulligan, bandęs agentauti 
Lewis’ui, gavo per sėdynę, ka
da nariai trimis tūkstančiais 
balsų prieš tris balsus palaikė 
savo prezidentą Quill prieš 
Mulligano pastangas iškelti lo- 
kale peštynes mainierių klau
simu.

Transportininkų m i t i n gas 
buvo sušauktas apsvarstyt uni
jos laimėjimą sąryšyje su ma
joro komiteto raportu, kuris 
užgyrė jų reikalavimus kolek
tyvių derybų, taipgi algų ir 
valandų pertvarkymo miesto 
subvių, gatvekarių ir b ūsų, 
darbininkams.

Pirm pradėsiant paties loka- 
lo reikalus, Mulligan pasiūlė 
transportininkams nubalsuoti, 
kad jie remia mainierių strei
ką.

Lokalo prezidentas Michael 
J. Quill pastebėjo, kad jis ne 
vietoj, 
mauti, 
riams, 
karėse
kėdamas $1.25 tikslu sukelti 
suirutę. Jis buvo nustojęs mo
kėti duokles 1940 m., kada jis 
buvo pradėjęs nepasisekusią 
jam duoklių nemokėjimo kam
paniją, kada pareikalavus nu-

NEXT OF KIN, written for the 
screen by Thorold Dickinson, Ba
sil Bartlett, Angus McPhail and 
John <Dighton; directed by Tho
rold Dickinson; an English film 
produced at Ealing Studios Li
mited by Michael Balcon and re
leased through Universal Pictures; 
prologue and epilogue spoken by 
J. Edgar Hoover. At the Rialto.

Naval Captain - - - Basil Sidney 
Colonel - - - _ Frederick Leister 
Major Richards

siraminti jis nepaklausė, Mul
ligan tapo išmestas iš susirin
kimo, o apie mainierių streiką 
Quill išsireiškė:

“Mes simpatizuojame mai- 
nieriams, bet mes esame prie
šingi John L. Lewis pastan
goms suardyti kąrą.

“Mūsų kraštas yra kare. Jū
sų sūnūs ir broliai yra fronto 
linijų
Darbininkų 
jiems nugaron, pakol 
voja už demokratiją.”

Quill nurodė, jog 
transportininkai ką tik 
žymių laimėjimų be
karo laiku. Ir mainieriai, sa
kė jis, gali atsiekti daugiau 
bendromis pastangomis, negu 
Lewis’o streiku, kuris tik ar
dytų mūsų karo pastangas.

tranšėjose. Transporto 
nesmeigs 

jie ko-

patys 
atsiekė 
streiko

Squadron-Leader Reginald Tate 
Private Durnford - Alexander Field 
Brigade Major . Lt. Jack Hawkins 
Intelligence Officer

Lieut. David Hutcheson 
Miss Clare - - Phyllis Stanley

“Next of Kin” filmą buvo 
gaminta’ daugiausiai britams, 
tačiau ji labai tinka ir ameri
kiečiams. Veikale nėra ro
mansų, nėra kokių, ten didelių 
padailinimų,, tačiau jis Nenu
stoja įdomumo. Nuo pat pra
džias iki pabaigos stebėtojas 
esti labai suinteresuotas, nes 
filmoje daug visokių netikėtu
mų, daug įvykių.

“Next of Kin” filmą yra pa
gaminta tam, kad įspėti žmo
nes, jog karo metu plepėti ne
galima, jog reikalinga suval
dyti liežuviai. Mažiausias išsi- 
plepėjimas gali kaštuoti kraš
tui daugybę žmonių gyvybių 
ir turto.

Filmoje parodomą, kaip vei
kia vokiečių . agentai-šnipai 
Anglijoje, kaip jie kiekvieną 
kareivių ir civilinių žmonių 
(britų) judesį seka ir rapor
tuoja savo “bosams” Vokieti
joje. O anie, gavę vieną, ki
tą, trečią pranešimą, sudėję

Gegužinės Filmą
City Hall Newsreel Teatre, 

31 Park Row, apart kitų, ro
doma filmą iš darbininkų ge
gužinės, įvykusios gegužės 2 
d., Yankee Stadiume.

Filmy Festivalas Irving 
Teatre .

Irving Place Teatras, Irving 
PI. ir 15th St., New Yorke, 
skelbia Filmų Festivalą, kuris

Atidarymo savaitę, gegužės 
8-9-10, rodys “Alexander 
Nevsky” ir “Grand Illusion,” o 
geg. 11 ir 12 dienomis seks 
“Guerrilla Brigade” ir “Life 
and Loves of Beethoven.”

juos vieną prie kito, iy pasi
daro paveikslą, — paveikslą 
apie britų kariuomenės judė
jimą, apie britų pasiryžimus 
kirsti priešui smūgį. Sužinoję 
tatai, vokiečiai žino, kaip ap
sisaugoti, kaip tą viską pasi
tikti.

Kaip sakyta, “Next of Kin’’ 1 
filmą ne tik pamokinanti, bet 
ir suįdominanti, intriguojanti.

Ndrs.

Nemeskite Lauk Kėny
Kai kas dar vis mano, kad 

kenų rinkliava vedama tik taip 
sau, juokams. O taip nėra. 
Aną dieną Evelyn 
restaurano savininkė, 
ke, tapo įkalinta už 
kenų išmatosna. Ji
buvus perspėta tris kartus, bet 

j nepaklausius, taipgi jau esan- 
i ti bausta už slėpimą maisto ir 
peržengimą miesto užtemdy
mo taisyklių.

Jacques, 
New ap
metimą 
pirmiau

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 j mė
nesį. Taipgi reikalingas ir prižiūrė
tojas (Superintendent) tame name. 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Ave. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Moebus & Travis, 
Inc., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
N. Y. . (106-117)

Bet jis bandė triukš- 
Tada Quill pasakė na- 
kad Mulligan tik išva- 
sugrįžo unijon pasimo-

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

REIKALAVIMAI
Reikalinga opereiteris dirbti prie 

Armijos oficierių marškinių. Kreip
kitės; F. & L. Sportwear, Inc., 537ų 
Broadway (4-tos lubos), New York 
City, N. Y. (104-109)

Reikalinga vyrų ir moterų dėl 
generalinio dirbtuvės darbo. Patyri
mo nereikalinga. Taipgi reikalinga 
vyrų ir moterų kurie ir turi biskį 
patyrimo prie reguliarinių Singer 
Sewing mašinų. Nuolatinis darbas 
per ištisus metus. Kurie norės, ga
lės dirbti ir viršlaikiu. Kreipkitės: 
M. Maišei Co., 625 Kent Ave., kam
pas Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(106-111)

Norite gerą darbą ir gerą algą? 
Reikalinga moteris (arba mergina) 
dirbti prie abelno namų triūso — 
keturi kambariai, trys nariai šeimy
noje. Prašome telefonuoti 
9-2070 arba Sterling 8-2340.

(106-111)
REIKALAVIMAI

Reikalinga moterų ir • merginų 
dirbti J. Eisenberg dirbtuvėje. Paty
rimo nereikalinga. Antrašas: 173 
Hudson Street (2-ros lubos), New 
York City, N. Y. (108-109)

Reikalingas vyras tarpe 40-45 me
tų amžiaus arba jaunesnis vyrukas 
dirbti sviestinyčioj. Patyrimo nerei
kalinga. Gera alga. Antrašas: 
Hahn’s Creameries, 134 No. 6th St., 
Brooklyn, N. Y. (108-112)

Dewey

REIKIA MERGINŲ 
. nuo 16 iki 50 metų 

Svarbioje Audimo Pramonėje 
Pilietybės nereikalaujama. Nuolati
nis darbas, gera alga. Valandos nuo 

8 ryto iki 5 vakaro kasdien.
THE LINEN CO., INC. 

MARSHALL MILL
Cor. Belgrove Dr. and Passaic Ave. 

KEARNY, N. J. 
Kurios dabar dirba karo darbuos 

nebiįs priimamos. “ 
0108-110)

J. GARŠVA 
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

; "V ft7

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

REIKIA MERGINŲ
Į MAIŠTO GAMYBOS ĮSTAI

GĄ PAKAVIMUI. PUIKIOS 
DARBO SĄLYGOS.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

STANDARD BRANDS, Ine.
Ant 12 lubų, Building E

St. ir Riverfront, Hoboken, N. J.
(109-114)

16th

CAR WASHERS
Mes turime keletą vietų truck car 

mazgotojams. Naktinis darbas link- 
smai-švariame garadžiuje. Nuolati
nis darbas, proga pakilimui. Gera 
alga. Kreipkitės dienom nuo 9 ryto 
iki 5 v. v. , ' ‘
UNITED PARCEL SERVICE

331 E. 38th St., N. Y. C. (109-114)

DIE & TOOL MAKERS
Kreipkitės tik patyrę

H. GERBER MACHINE CO.
35 Greene St., New York City

BOYS-16-17
Reikia berniukų nuo 16 iki 17 

vyniojimui ir patikrinimui
For Wrapping 
and Checking

NEREIKIA PATYRIMO. DARBŠ
TUS GALI UŽDIRBTI $25 I SAV.

STANDARD LAUNDRY
985 Garfield Ave., Jersey City 

’ (109-111)

m.

GIRLS—AGE 16 AND OVER
Reikia merginų nuo 16 m. ir viršaus 

5 DIENŲ SAVAITE 
Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 

8:30 vai. iki 11 vai. rytais.
STANDARD LAUNDRY

985 Garfield Ave., Jersey City, N. J. 
(109-111)

GIRLS—WOMEN
Reikia merginų ir ' moterų būtinų 
darbų įstaigoje. Patyrimas nereika
lingas. GERA ALGA. Geros sąlygos.

BRUNSWICK LAUNDRY
220 Tonnele Ave., ' Jersey City 

(109411)

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheihgold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai ‘

411 Grand St. Brooklyn

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

BLOVA
WATCHKS

$30.00

EUZABETH . 171ewel» . $247$

AIR WARDEN 
15 jewel* 

$29^5

military 
RING 

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

L1WUV
A

GERIAUSIA DUONA
XSCHOLES BAKING kQ

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies milfus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
O’ Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
BTAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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.
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